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ال�ضباب العربي يختار االمارات كاأف�ضل مكان للعي�ش فيه
حممد بن را�صد: اال�صتطالع يعد ت�صويتا 

�صادقا على جناح جتربة االإمارات
•• دبي-الفجر:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل اأن اختيار غالبية ال�شباب العربي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
ت�شويتا  يعد  للعي�س  مكان  كاأف�شل 
�شادقا على جناح جتربة الإم��ارات..

ح�شابه  على  تغريدة  يف  �شموه  وق��ال 
ال�شخ�شي يف )تويرت(:

ال�شباب  راأي  ا�شتطالع  على  اطلعت 
العربي الذي جتريه �شركة اأ�شداء بي 
عربية  مدينة   ٥٠ ويغطي  دبليو  �شي 
يف ١٧ دول����ة.. ي��رى اأك���ر م��ن ن�شف 
بلدانهم  اقت�شاد  اأن  العربي  ال�شباب 
واأكد  ال�شحيح،  الجت��اه  يف  ي�شري  ل 
٤٥٪ من امل�شاركني اأنهم يحاولون اأو 
يفكرون جدّيا بالهجرة من بلدانهم. 
القت�شاد قبل كل �شيء وهو كل �شيء

يف ن��ف�����س ال���ش��ت��ط��الع ج�����اءت دول���ة 
عاملياً  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  الإم�������ارات 
العي�س  العربي  ال�شباب  يرغب  التي 
عنك  بعيداً  النا�س  حركة   … فيها 
الأكرب  ال��ت�����ش��وي��ت  ه��و  ب��اجت��اه��ك  اأو 
 … والأ����ش���دق على جن��اح جتربتك 

هذه ر�شالتي جلميع احلكومات.
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تلقى ر�ضالة خطية من رئي�ش طاجيك�ضتان وا�ضتقبل االأمري خالد بن �ضلمان

رئي�س الدولة يلتقي ملك البحرين و يبحثان العالقات االأخوية وامل�صتجدات االإقليمية والدولية
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ا لل�شراع الع�شكري مع اأوكرانيا، يف مو�شكو. )رويرتز( الرئي�س الرو�شي يلقي خطاًبا خم�ش�شً

دراجة نارية تابعة لل�شرطة حترتق خالل احتجاج يف طهران على وفاة مه�شا اأميني بعد اعتقالها   )رويرتز(

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
بن  امللك حمد  اأخ��اه �شاحب اجلاللة  اأم�س  اهلل  الدولة حفظه 
يقوم  ال��ذي  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

بزيارة اأخوية للدولة.
 .. اللقاء  خ��الل  عي�شى  بن  امللك حمد  و جاللة  �شموه  وت��ب��ادل 
الأحاديث الأخوية الودية التي تعرب عما يجمع دولة الإمارات 

متجذرة  تاريخية  ع��الق��ات  م��ن  و�شعبيهما  البحرين  ومملكة 
متمنيني للبلدين دوام التقدم والرفعة.

تناول اللقاء جوانب التن�شيق والعمل امل�شرتك وال�شبل الكفيلة 
بدعمه وتنويع اآفاقه يف جميع املجالت مبا يعزز جهود التنمية 
وم�شاحلهما  �شعبيهما  تطلعات  حتقيق  يف  وي�شهم  امل�شتدامة 
جتمع  ال��ت��ي  املتينة  الأخ��وي��ة  ال��رواب��ط  م��ن  انطالقا  امل�شرتكة 

البلدين واإميانهما بوحدة امل�شري امل�شرتك.
و اأع����رب ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة واأخ�����وه ج��الل��ة ملك 

ال��ب��ح��ري��ن ع��ن اع��ت��زازه��م��ا ب��اأوا���ش��ر الأخ����وة ال��را���ش��خ��ة بني 
البلدين وم�شتوى ما و�شل اإليه تعاونهما املثمر على خمتلف 

امل�شارات.
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اأخ��رى  جهة  من 
ق�شر  يف  ام�س  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ب��ن �شلمان  الأم����ري خ��ال��د  امل��ل��ك��ي  ال�شمو  ال�����ش��اط��ئ ���ش��اح��ب 
العربية  اململكة  دف��اع  وزي��ر  نائب  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 

ال�شعودية ال�شقيقة.

بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  تلقى  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
خطية  ر���ش��ال��ة  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
جمهورية  رئي�س  رح��م��ون  علي  اإم���ام  الرئي�س  فخامة  م��ن 
ت�شلم  البلدين.  بني  العالقات  بتطوير  تتعلق  طاجيك�شتان، 
الر�شالة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
�شموه  ا�شتقبال  ل��دى  الرئا�شة  دي��وان  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
ام�س يف ق�شر الوطن، معايل دولت علي �شعيد النائب الأول 

لرئي�س جمل�س وزراء طاجيك�شتان.    )التفا�شيل �س2(

رئي�س الدولة خالل لقائه عاهل مملكة البحرين ال�شقيقة    )وام(

حتذيرات دولية من تهديدات رو�ضيا النووية

بوتن يعلن التعبئة الع�صكرية .. وليتوانيا ت�صتنفر

متدد االحتجاجات يف اإيران وارتفاع عدد القتلى 
•• دبي-رويرتز:

اأع���ل���ن���ت ال�����ش��ل��ط��ات الإي���ران���ي���ة اأم�������س الأرب����ع����اء مقتل 
الأم���ن خالل  ق��وات  اأف���راد  اأح��د  بينهم  اأ�شخا�س  ثالثة 
ال�شطرابات التي جتتاح البالد، حيث اأثار الغ�شب من 
وفاة �شابة اأثناء احتجاز ال�شرطة لها موجة احتجاجات 

ل تزال تتوا�شل لليوم اخلام�س.
وذكرت منظمات حقوقية اأن �شخ�شا اآخر على الأقل قتل 

الثالثاء، مما يرفع عدد القتلى اإىل �شبعة على الأقل.
اأثارت وفاة مه�شا اأميني )22 عاما( التي األقت �شرطة 
الأخالق يف طهران القب�س عليها الأ�شبوع املا�شي ب�شبب 
ب�شاأن  "غري لئقة" غ�شبا عارما  باأنها  مالب�س و�شفت 
الإ�شالمية  اجلمهورية  يف  احل��ري��ات  بينها  م��ن  ق�شايا 

والقت�شاد الذي يعاين حتت وطاأة العقوبات.
جنازة  ت�شييع  خ���الل  ال�شبت  الح��ت��ج��اج��ات  وان��ط��ل��ق��ت 

متوا�شلة  ت��زال  ول  ب��اإي��ران،  كرد�شتان  اإقليم  يف  اأميني 
يف معظم اأنحاء البالد، مما اأثار مواجهات يف ظل �شعي 

قوات الأمن لقمع املظاهرات.
ومل ي�شر الزعيم الإيراين الأعلى اآية اهلل علي خامنئي 
ال�شطرابات  اأ���ش��واأ  ب��ني  م��ن  تعد  -ال��ت��ي  لالحتجاجات 
�شهدتها  ال��ت��ي  ال���ش��ت��ب��اك��ات  م��ن��ذ  اإي����ران  ت�شهدها  ال��ت��ي 
خطاب  خالل  املياه-  �شح  ب�شبب  املا�شي  العام  �شوارعها 
األقاء اليوم الأربعاء يف ذكرى احلرب العراقية الإيرانية 

.1988-1980
وقدم اأحد كبار م�شاعدي خامنئي التعازي لأ�شرة اأميني 
الزعيم  اإن  الق�شية. وقال  الأ�شبوع، ووعد مبتابعة  هذا 

الأعلى تاأثر و�شعر بالأمل لوفاتها.
وذكرت وكالة اأنباء اجلمهورية الإيرانية )اإرنا( اأن معاون 
�شرطة تويف متاأثرا بجروح اأ�شيب بها اأم�س الثالثاء يف 

مدينة �شرياز بجنوب البالد.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن الرئي�س الرو�شي، فالدميري 
العامة  التعبئة  الأرب���ع���اء،  ب��وت��ن، 
على  رو�شيا،  يف  جزئيا  الع�شكرية 
اأن تبداأ اعتبارا من الأربعاء، وذلك 
اأوكرانيا،  يف  احل���رب  خلفية  على 
اأخريا  الرو�شي  حيث مني اجلي�س 

بخ�شائر كبرية.
ب��وت��ن يف خ��ط��اب موجه  واأ����ش���اف 
اليوم  »ن��واج��ه  ال��رو���ش��ي:  لل�شعب 
واملاكينة  الأوك�����ران�����ي�����ة  ال����ق����وات 
ال���ك���ربى ل��ل��ن��ات��و، وب��ال��ت��ايل يجب 
اأخذ القرار حلماية اأر�شنا ووطننا 
املواطنني  وت����اب����ع:اإن  و���ش��ي��ادت��ن��ا. 
الرو�س املجندين �شيح�شلون على 

و�شع خا�س وامتيازات ع�شكرية«.
وبعدما اتهم بوتني، اأم�س الأربعاء، 
ابتزاز نووي �شد  الغرب مبمار�شة 
مو�شكو  ل���دى  اأن  م���وؤك���داً  ب�����الده، 
للرد،  ك��ث��رية  �شامل  دم���ار  اأ�شلحة 
ح����ذر الحت�����اد الأوروب��������ي، ف�شال 
واأملانيا وغريها من  بريطانيا  عن 
الدول الأوروبية من خطورة تلك 

الت�شريحات.
ف���ق���د اأك��������دت وزي��������رة اخل���ارج���ي���ة 
كيجان،  ج��ي��ل��ي��ان  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
ت�شعيداً  مي��ث��ل  ب��وت��ني  خ��ط��اب  اأن 

على  ع��الم��ات  كلها  دون��ي��ت�����ش��ك  يف 
ب�شاأن  ب���وت���ني  ف���خ���ط���اب  ال����ذع����ر، 
�شمعناه  ���ش��يء  ال��ن��ووي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 

مرات عديدة من قبل.
ف��ي��م��ا ق����ررت ل��ي��ت��وان��ي��ا رف���ع درجة 
وزير  وق��ال  الع�شكري.  ال�شتعداد 
اأنو�شو�شكا�س،  اأرف��ي��دا���س  دفاعها، 
بالده  اإن  في�شبوك  ع��ل��ى  بتعليق 
رف����ع����ت م�������ش���ت���وى ج����اه����زي����ة ق���وة 
اأي  ملنع  جي�شها،  يف  ال�شريع  ال���رد 

ا�شتفزازات من اجلانب الرو�شي.
م�شتقر  الو�شع  اأك��دت  فنلندا  لكن 
ع���ل���ى ح�����دوده�����ا. واأو������ش�����ح وزي����ر 
اأن��ت��ي ك��اك��ون��ني، اأن بالده  ال��دف��اع، 
رو�شيا  الو�شع يف  تراقب عن كثب 
الو�شع  اأن  م�����وؤك�����دا  امل������ج������اورة، 
ال��ع�����ش��ك��ري م�����ش��ت��ق��ر وه������ادئ، واأن 

قواته الدفاعية م�شتعدة جيداً.
وكان بوتني اأكد يف خطابه امل�شجل 
الذي بثه يف وقت �شابق التلفزيون 
اأ�شلحة  متلك  ب���الده  اأن  الر�شمي 
قواته  واأن  م��ت��ط��ورة،  �شامل  دم���ار 
اإذا مت  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ع��ل��ى  ق������ادرة 

تهديد وحدة اأو �شيادة رو�شيا.
م�شتعدة  رو�شيا  اأّن  م��ن  ح��ّذر  كما 
الدفاعية،  و�شائلها  كل  ل�شتخدام 
الأمر  اأن  م��وؤك��داً  نف�شها،  حلماية 

لي�س جمرد خدعة.

"اأخذ  �شرورة  اإىل  م�شرية  مقلقاً، 
على  وجهها  التي  التهديدات  تلك 
قائلة  واأ�����ش����اف����ت  اجل������د.  حم���م���ل 
اأن�����ه ي�شيطر  م���ن  م���ت���اأك���دة  ل�����ش��ُت 
ت�شعيد  فهذا  اأي�شا..  الو�شع  على 

وا�شح.
الأمل���اين،  امل�شت�شار  اع��ت��رب  ب����دوره، 
اأولف �شولت�س اأن التعبئة اجلزئية 
ب���ه���ا بوتني  اأم������ر  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ي�����س 
لل�شراع،  خ��ط��ري  اإ����ش���ايف  ت�شعيد 

الأملانية  احلكومة  اأن  اإىل  م�شرياً 
تدر�س الرد عليه.

كما اأ�شاف اأنها خطوة اأخرى �شيئة 
وخاطئة من مو�شكو، لفتاً اإىل اأن 
بالده "�شتناق�شها وتت�شاور ب�شاأنها 

�شيا�شيا فيما يتعلق بكيفية الرد.
ال�������ش���ف���رية  راأت  ج����ه����ت����ه����ا،  م������ن 
بريدجت  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الأمريكية 
موؤ�شر  ال���ق���رار  ه����ذا  اأن  ب��ري��ن��ك، 
تغريدة  يف  وكتبت  ق���وة.  ل  �شعف 

على ح�شابها يف تويرت ال�شتفتاءات 
موؤ�شرات  ه��ي  وال��ت��ع��ب��ئ��ة  ال��زائ��ف��ة 
اأن  �شعف وف�����ش��ل رو���ش��ي، م��وؤك��دة 
بالدها �شت�شتمر يف "دعم اأوكرانيا 

طاملا اقت�شت ال�شرورة.
كذلك، اعترب رئي�س وزراء هولندا، 
مارك روته، اأن قرار التعبئة عالمة 
على ذعر بوتني. واأ�شاف متحدثاً 
الهولندية  )اإن.اأو.اإ������س(  قناة  اإىل 
ا�شتفتاءات  اإىل  والدعوة  "التعبئة 

يف جتّمع حا�ضد يف اأوهايو
موؤيدو ترامب يف حتية والء جديدة اأكرث التبا�صا!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

يد  ب��اإمي��اءة  اأن�شاره  العديد من  ق��ام  اأوه��اي��و،  ترامب يف  لدونالد  يف جتّمع حا�شد 
جديدة يف ان�شجام تام.

يزال  ل  لكنه  ال�شلطة،  من  املتحدة  للوليات  ال�شابق  بالرئي�س  اأطيح  قد  ان��ه  مع 
اأنهم يتجّمعون الآن وراء  يوا�شل تعبئة اجلماهري، جماهري تبّنت ق�شيته، ويبدو 

حتية جديدة، اأقل ما يقال فيها اإنها تثري ذكريات.
اأوهايو.  يونغ�شتاون،  يف  كبري  جتّمع  خالل   ،2022 �شبتمرب   17 يف  امل�شهد  وقع 

دونالد ترامب على خ�شبة امل�شرح، كما هو معتاد، اأمامه اآلف من اأن�شاره.
النتخابات  �شد  ن��اري��ة  خطبة  يف  الأب��ي�����س  البيت  يف  ال�شابق  املقيم  انطلق  بينما 
الرئا�شية لعام 2020 -والتي ل يزال يعتقد اأنها مزورة من البداية اإىل النهاية 
-ي��وؤدي عدد كبري من اجلمهور احلا�شر حتية غريبة. اإمي��اءة، ذراع مم��دودة نحو 
ال�شماء، قب�شة مغلقة، و�شّبابة مرفوعة... كما لو كانوا يطلبون التحدث ... لكن 

هذا تف�شري خطاأ.                                         )التفا�شيل �س13(

�ص 03

�ص 13

�ص 18

» وام « تر�شد �شهادات حية من واقع املعاناة 
يف الواليات ال�شودانية املت�رضرة من ال�شيول

اأخبار االإمارات

اليورو واحلرب والهجرة.. كيف 
زحف اليمني املتطرف على اأوروبا؟

عربي ودويل

جنمات الريا�شة العربية: جائزة ال�شيخة فاطمة 
لريا�شة املراأة حافز للو�شول ملن�شات التتويج العاملية

الفجر الريا�شي

وخالل لقاء �شموه الأمري خالد بن �شلمان بن عبدالعزيز     )وام(

رئي�س  اإىل  يدعو  جنبالط 
ال�صيادية ل��ل��ق��وى  وف��اق��ي 

•• بريوت-وكاالت:

دع��������ا زع�����ي�����م احل����������زب ال���ت���ق���دم���ي 
ال�شرتاكي اللبناين وليد جنبالط، 
وفاقي،  رئي�س  انتخاب  �شرورة  اإىل 
"مر�شح  ع��ل��ى  الت����ف����اق  و�����ش����رورة 
ال�����ش��ي��ادي��ة، ولديه  ل��ل��ق��وى  رئ��ا���ش��ي 
من  لبنان  ي�شتطيع  وا�شح  برنامج 

خالله العبور من الأزمة".
ت�شريحات  يف  ج���ن���ب���الط  وق�������ال 
الكويتية"،  "اجلريدة  ل�شحيفة 
ال�شفري  التقى  اإن��ه  الأرب��ع��اء،  اأم�����س 
وليد  ب��������ريوت  ل�������دى  ال���������ش����ع����ودي 
بني  التن�شيق  على  واأك���د  ال��ب��خ��اري، 
ال�شيادية  والقوى  ال�شعودي  ال��دور 
���ش��ي��ك��ون م�����ش��ت��م��راً ان���ط���الق���اً من 
لذلك  لبنان،  عروبة  على  احلفاظ 
ع��ل��ى �شرورة  ت�����ش��دي��د  ه���ن���اك  ك����ان 
لرئا�شة  م���ر����ش���ح  ع���ل���ى  ال����ت����واف����ق 
اجل��م��ه��وري��ة ل ي��ك��ون م��ر���ّش��ح حتّد 
ال��ف��رق��اء، مم��ا يعني  لأي فريق م��ن 

فتح الباب اأمام البحث عن ت�شوية.

�����ص����وق ������ص�����وداء ل��ب��ي��ع 
احلوثي معقل  يف  ال�����ص��الح 

•• اليمن-وكاالت:

تداولها  حوثية  وثيقة  ف�شحت 
التوا�شل  م��واق��ع  على  نا�شطون 
الج���ت���م���اع���ي يف ال���ي���م���ن وج����ود 
�شعدة  ���ش��وداء يف حمافظة  �شوق 
كل  فيها  ت��ب��اع  اجل��م��اع��ة،  معقل 
اإىل  الثقيلة  م��ن  الأ�شلحة  اأن���واع 

اخلفيفة.
وت�شمل الأ�شلحة �شواريخ حرارية 
واأ�شلحة ثقيلة ومتفجرات نا�شفة 
ك�شفته  م��ا  وف��ق  فتاكة،  واأل��غ��ام��اً 
���ش��درت موؤخرا  ر���ش��م��ي��ة  وث��ي��ق��ة 
�شحار  م��دي��ري��ة  اأم����ن  اإدارة  ع��ن 
مب��ح��اف��ظ��ة ���ش��ع��دة م��ع��ق��ل زعيم 

ميلي�شيا احلوثي.
جاءت  التي  الوثيقة  وجهت  فقد 
اأخ���ري اإىل حمال  اإن�����ذار  ب��ع��ن��وان 
جت������ارة ال�������ش���الح حت����ذره����م من 
الثقيلة  الأ���ش��ل��ح��ة  و����ش���راء  ب��ي��ع 
واخلفيفة يف �شوق الطلح ال�شعبي 
املحافظة  و����ش���ط  يف  امل�����وج�����ودة 

نف�شها.

لفهم فكرة اخلارج القريب ب�ضكل اأف�ضل
مقتطفات من كتاب: اجلغرافيا ال�صيا�صية لرو�صيا!

•• الفجر -لوكا�س اأوبني

 -ترجمة خرية ال�صيباين
م��ن��ذ ت��ف��ك��ك الحت������اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي عام 
احلفاظ  اإىل  رو���ش��ي��ا  ���ش��ع��ت   ،1991
ب��ع��د الحت����اد  ن��ف��وذه��ا يف دول م���ا  ع��ل��ى 
ع�شكرًيا  اأو  ث��ق��اف��ًي��ا  ���ش��واء  ال�����ش��وف��ي��ات��ي، 
ا�شرتاتيجية  تت�شمن  دب��ل��وم��ا���ش��ًي��ا.  اأو 
التاأثري هذه اإن�شاء اأدوات حكومية دولية، 
وتو�شيع و�شائل الإعالم الدعائية، ولكن 
وال�شلبة  الناعمة  القوة  ا�شتخدام  ا  اأي�شً

يف جميع اأنحاء املنطقة.
الهياكل  م���ع  ال��ب��ل��ط��ي��ق  دول  ت���ق���ارب  اإّن 

مو�شكو،  من  البلدان  ه��ذه  حت��رر  يف  العامة  والرغبة  الأطل�شية  الأوروب��ي��ة 
يتعار�س مع فكرة »العامل الرو�شي« العابرة للحدود. وت�شتحق م�شاألة موقف 
ا تف�شيلًيا ب�شكل  رو�شيا جتاه الأع�شاء ال�شابقني يف الحتاد ال�شوفياتي فح�شً

خا�س يف �شوء احلرب التي بداأت يف 24 فرباير يف اأوكرانيا.
هذا املقتطف ماأخوذ من كتاب لوكا�س اأوبني، دكتوراه يف الدرا�شات ال�شالفية 
باري�س  )جامعة  لرو�شيا  ال�شيا�شية  اجلغرافيا  يف  واملتخ�ش�س  املعا�شرة، 
لرو�شيا،  ال�شيا�شية  اجلغرافيا  بعنوان  لوميري(،  باري�س  -جامعة  نانتري 

ن�شرته ل ديكوفارت يف 8 �شبتمرب.               )التفا�شيل �س11(

اعتقال الع�صرات من ميلي�صيات اإيران يف �صوريا
•• بريوت-وكاالت:

من  عن�شراً   34 املا�شية  الأي���ام  خ��الل  ال�شوري  النظام  خم��اب��رات  اعتقلت 
الإي��راين وح��زب اهلل يف عدة مناطق يف  الثوري  التابعة للحر�س  امليلي�شيات 
دير الزور، بتهمة التعاون مع التحالف الدويل وجهات خارجية، وفق ما اأورد 

املر�شد ال�شوري، اأم�س الأربعاء.
وعقب تلك الع��ت��ق��الت ب��داأ �شباط احل��ر���س ال��ث��وري وق���ادة م��ن ح��زب اهلل 

و�شباط يف املخابرات اجلوية ال�شورية التحقيق مع عنا�شر امليلي�شيات.
ال��دويل وجهات خارجية  التحالف  التعامل مع  تهم  املوقوفون  يواجه  فيما 
اإحداثيات للمقرات ومواقع  واإعطاء  الإيرانيني وحزب اهلل  ور�شد حتركات 
امليلي�شيات  اإرب����اك  اإىل  اأدى  م��ا  ال����زور،  دي���ر  يف  ال�����ش��الح  وخم����ازن  ع�شكرية 

املتواجدة يف املنطقة، وغيابها عن الأنظار يف املواقع الع�شكرية.
اإىل ذلك، اأفادت م�شادر مطلعة اأن 9 من الذين جرى اعتقالهم، نقلوا اإىل 
العا�شمة دم�شق، كما اأن املعتقلني هم من الذين اأجروا م�شاحلات وت�شويات 
لإي��ران عقب ذلك، وفق  التابعة  امليلي�شيات  اإىل  وان�شموا  النظام،  مع قوات 

املر�شد.
لعنا�شرها  اأوام��ر  اأ�شبوعني  قبل  اأ�شدرت  لإي��ران  التابعة  امليلي�شيات  وكانت 

باحلد من حتركاتهم يف امليادين، تخوفاً من ا�شتهدافات حمتملة.
تاأتي هذه العتقالت بعد حملة �شابقة نفذها حزب اهلل قبل 10 اأيام، حيث 
جرى اعتقال 17 عن�شراً من اجلن�شية ال�شورية يف �شفوفه، بتهمة التعامل 
اأنه يف الوقت الذي تواجه امليلي�شيات  مع التحالف الدويل اأي�شا. ي�شار اإىل 
اآخرها  اإ�شرائيل �شرباتها ملواقعها، كان  الإيرانية خيانات يف الداخل، تكثف 
2250، يف دم�شق، وهي امل�شوؤولة عن نقل  الهجوم الذي ا�شتهدف الوحدة 

املعدات والأفراد من اإيران اإىل �شوريا.

يطالب باإيقاف تنفيذه:
الد�صتوري احلر يطعن يف مر�صوم القانون االنتخابي

•• الفجر -تون�س

اأكدت رئي�شة احلزب الد�شتوري احلر عبري مو�شي خالل ندوة �شحفية 
اأم�س الربعاء، عدم العرتاف باأن ما �شيجري يف 17 دي�شمرب 2022 
هو انتخابات، بالإ�شافة اإىل عدم العرتاف بكل املوؤ�ش�شات التي �شتنتج 
عن تلك النتخابات التي تعتربها جرمية دولة وعملية انتهاك لإرادة 
لعدم  نظرا  و�شفها  املكت�شبة ح�شب  للحقوق  واغتيال  التون�شي  ال�شعب 
وجود اأي مقومات لنتخابات حترتم فيها القوانني وهي جمرد "تغليف 

لعملية ال�شتيالء على موؤ�ش�شات الدولة.            )التفا�شيل �س13(

عبري مو�شي تطعن يف القانون النتخابي
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة يلتقي ملك البحرين ويبحثان العالقات االأخوية و امل�صتجدات على ال�صاحتني االإقليمية و الدولية
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
رئي�س الدولة حفظه اهلل اأم�س اأخاه �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين ال�شقيقة 

الذي يقوم بزيارة اأخوية للدولة.
وتبادل �شموه و جاللة امللك حمد بن عي�شى خالل اللقاء 
دولة  عما يجمع  تعرب  التي  الودية  الأخوية  الأحاديث   ..
الإمارات ومملكة البحرين و�شعبيهما من عالقات تاريخية 

متجذرة متمنيني للبلدين دوام التقدم والرفعة.
وال�شبل  امل�شرتك  والعمل  التن�شيق  جوانب  اللقاء  تناول 
مبا  امل���ج���الت  جميع  يف  اآف���اق���ه  وت��ن��وي��ع  ب��دع��م��ه  الكفيلة 
يعزز جهود التنمية امل�شتدامة وي�شهم يف حتقيق تطلعات 
الروابط  من  انطالقا  امل�شرتكة  وم�شاحلهما  �شعبيهما 
بوحدة  واإميانهما  البلدين  جتمع  التي  املتينة  الأخ��وي��ة 

امل�شري امل�شرتك.
و اأعرب �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة واأخوه جاللة ملك 
بني  الرا�شخة  الأخ���وة  باأوا�شر  اعتزازهما  عن  البحرين 
على  املثمر  تعاونهما  اإل��ي��ه  و���ش��ل  م��ا  وم�شتوى  البلدين 

خمتلف امل�شارات.
ب��ال��دور املحوري  ب��ن عي�شى  امل��ل��ك ح��م��د  اأ���ش��اد ج��الل��ة  و 
الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان على ال�شاحتني الإقليمية 
الأمن  مقومات  لرت�شيخ  اخل��رية  م�شاعيها  و  الدولية  و 
اإىل جانب  وال�شتقرار ون�شر ال�شالم يف املنطقة و العامل 
التعاي�س  يف  الإن�شانية  القيم  لتعزيز  العاملية  مبادراتها 
ب��ح��ث اجلانبان  ال�����ش��ع��وب. و  ب��ني  وال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اون 
على  وامل�شتجدات  والعربية  اخلليجية  الق�شايا  من  عددا 
النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  ال�شاحتني 

ب�شاأن عدد من امل�شائل ذات الهتمام املتبادل.
ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة و �شمو ال�شيخ 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي 
رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي و�شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن زايد اآل نهيان و معايل ال�شيخ حممد بن حمد 
بن طحنون اآل نهيان م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة يف ديوان 

الرئا�شة.
ال�شيخ  .. �شمو  البحريني  اللقاء من اجلانب  فيما ح�شر 
لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�شر 
حمد  بن  خالد  ال�شيخ  و�شمو  ال�شباب  و���ش��وؤون  الإن�شانية 
لل�شباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  خليفة،  اآل 
اللجنة  رئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة 
امل�شوؤولني  وكبار  ال�شيوخ  من  وع��دد  البحرينية  الأوملبية 

مبملكة البحرين.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
مالطا بذكرى ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل 
فخامة جورج فيال رئي�س جمهورية مالطا ، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س جورج فيال.

وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ، برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل روبرت 
اأبيال رئي�س وزراء جمهورية مالطا.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
اأرمينيا بذكرى ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"برقية تهنئة اإىل 
فخامة فاهاجن خات�شاتوريان رئي�س جمهورية اأرمينيا، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س فاهاجن خات�شاتوريان.

اآل مكتوم ، برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل نيكول  وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
با�شينيان رئي�س وزراء جمهورية اأرمينيا.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان احلاكمة 
العامة لدولة بليز بذكرى ا�صتقالل بالدها

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل 
فخامة فرويال تزالم احلاكمة العامة لدولة بليز ، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالدها.

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة فرويال تزالم.

جون  معايل  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث 
اأنطونيو بري�شينيو رئي�س وزراء دولة بليز.

رئي�س الدولة ي�صتقبل االأمري خالد بن �صلمان 

رئي�س الدولة يتلقى ر�صالة خطية من رئي�س طاجيك�صتان ت�صلمها من�صور بن زايد

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ال�شاطئ  ق�شر  يف  ام�����س  اهلل"  "حفظه 
العربية  اململكة  اآل �شعود نائب وزير دفاع  خالد بن �شلمان بن عبدالعزيز 

ال�شعودية ال�شقيقة.
ال�شمو  �شاحب  اإىل  �شلمان  بن  خالد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ونقل 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان .. حتيات خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
و�شاحب  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد 
دوام  ل�شموه  ومتنياتهما  اململكة  دف��اع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال�شحة وال�شعادة ولدولة الإمارات و�شعبها مزيداً من التقدم والزدهار يف 
ظل قيادته .. فيما حمله �شموه اأطيب حتياته اإىل خادم احلرمني ال�شريفني 
وويل عهده متمنياً للممكلة و�شعبها ال�شقيق دوام العزة والرفعة والرخاء.

وبحث اجلانبان خالل اللقاء العالقات الأخوية الرا�شخة بني دولة الإمارات 
واململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة وخمتلف اأوجه التعاون الإ�شرتاتيجي 

والتن�شيق بينهما يف العديد من املجالت ذات الهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني 
و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

ديوان الرئا�شة.

•• اأبوظبي -وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اإمام علي رحمون رئي�س جمهورية  اهلل ر�شالة خطية من فخامة الرئي�س 

طاجيك�شتان، تتعلق بتطوير العالقات بني البلدين. 
ت�شلم الر�شالة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اأم�س يف ق�شر الوطن،  ا�شتقبال �شموه  ال��وزراء وزير دي��وان الرئا�شة لدى 
معايل دولت علي �شعيد النائب الأول لرئي�س جمل�س وزراء طاجيك�شتان. 
تطوير  و�شبل  امل�����ش��رتك،  اله��ت��م��ام  ذات  الق�شايا  م��ن  ع���ددا  ال��ل��ق��اء  بحث 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  امل��ج��الت  جميع  يف  التعاون  عالقات 
وجمهورية طاجيك�شتان، مبا يدعم التنمية والزدهار والتقدم يف البلدين 

ال�شديقني.
الطاقة  وزي��ر  املزروعي  فار�س  فرج  حممد  بن  �شهيل  معايل  اللقاء  ح�شر 
حمافظ  التميمي  بالعمى  �شامل  حممد  خالد  معايل  و  التحتية  والبنية 
م�شرف الإمارات العربية املتحدة املركزي و �شعادة حممد �شيف ال�شويدي 

مدير عام �شندوق اأبوظبي للتنمية.

مت اكت�ضافها يف موقع مويلح االأثري

اأ�صخم جرة فخارية يف االإمارات واملنطقة يف ح�صرة متحف ال�صارقة لالآثار
•• ال�صارقة-الفجر:

ال�شارقة  لهيئة  التابع  لالآثار،  ال�شارقة  متحف  ي�شتعر�س 
الإمارات  دول��ة  يف  اأث��ري��ة  فخارية  ج��رة  اأ�شخم  للمتاحف، 
موقع  يف  اكت�شافها  مت  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  و���ش��واح��ل 
وقطرها  �شم   155 ارتفاعها  يبلغ  حيث  الأث���ري،  مويلح 

�شم.  94 فوهتها  قطر  يبلغ  كما  �شم،   141
اجلرة  على  ال��ع��ث��ور  م��ن  ال�شتك�شافية  البعثات  ومتكنت 
�شمن  اكت�شافها  مت  قاعة  اأر�شية  يف  مغرو�شة  الفخارية 
م�شتوطنة ت�شم عدداً من املباين، حيث يعتقد املنقبون اأن 
اجلرة مت ت�شنيعها داخل القاعة، نظراً ل�شتحالة اإدخالها 
ع��رب ب��اب ال��ق��اع��ة ال���ذي يعترب ���ش��غ��رياً ج���داً، اأوق���د تكون 
اإن  يعرف  ول  ت�شنيعها،  بعد  حولها  بنيت  القاعة  ج��دران 
اأو يف طقو�س  كانت هذه اجلرة ا�شتخدمت خلزن احلبوب 
ل تزال جمهولة. وعرب هذه اجلرة الفخارية، وعدد كبري 
من اللقى التاريخية، يفتح متحف ال�شارقة لالآثار نافذة  
تطلع ال��زوار  على تاريخ موقع مويلح الأث��ري ال��ذي كان 

�شبه اجلزيرة  البخور مع جنوب  من طريق جت��ارة  ج��زءاً 
العثور فيه على جمموعة  ،وفيه مت  العربية وبالد فار�س 
كبرية من املقتنيات والكنوز الأثرية املهمة، التي تعود اإىل 
حقب زمنية �شحيقة، وع�شور خمتلفة ت�شل اإىل الع�شرين 

احلديدي والربونزي.
الأثرية  املواقع  اأح��د  يعترب  ال��ذي  مويلح  موقع  وا�شتقبل 
ال�شتك�شافية  البعثات  اأوىل  ال�����ش��ارق��ة،  اإم���ارة  يف  املتميزة 
املا�شي،  القرن  ت�شعينيات  يف  عليه  تعاقبت  التي  الأث��ري��ة 
وك�شفت البعثات عن اأدلة مهمة حول حياة ومهارة النا�س 
الذين �شكنوا املنطقة خالل الفرتة بني 900 و 600 قبل 
امليالد، واأبدعوا يف �شياغة طرق حياتهم واأمناط مبانيهم. 
منطقة  �شكنت  التي  الأق���وام  م��ه��ارة  على  املنقبون  وي��دل��ل 
مويلح، من خالل م�شتوطنة كبرية مت العثور عليها، تتكون 
من عدد من الأبنية التي �شيدت با�شتخدام قوالب الطني 
املجففة، ويحيط بها �شور، وت�شم مبناً اإدارياً، ي�شمل قاعًة 
كبريًة ت�شل م�شاحتها اإىل 10 اأمتار يف 12 مرتاً، حتيط 
بها عدد من الغرف امللحقة، حيث تعد اأكرب مكان م�شقوف 

الكبرية  التي وج��دت ج��رة مويلح  القاعة  امل��وق��ع، وه��ي  يف 
ومهارة  ب��راع��ة  ع��ن  القاعة  ت�شميم  ويك�شف  داخ��ل��ه��ا.   يف 
م�شممها حيث ا�شتخدم اأربعة �شفوف من الأعمدة، ي�شم 
املنقبون  ومت��ك��ن  ال�شقف،  ل��رف��ع  اأع��م��دة  خم�شة  �شف  ك��ل 
امل�شنوعة من  الأعمدة  تلك  قواعد  بقايا  على  العثور  من 
ذاتها  الأعمدة  اأم��ا  القاعة،  اأر�شية  على  مكانها  احلجر يف 
املتفحمة  البقايا  فهي م�شنوعة من اخل�شب، ويثبت ذلك 
امل��ت��ن��اث��رة على اأر����س ال��ق��اع��ة. ق��ال��ت م��ن��ال ع��ط��اي��ا، املدير 
مل�شاهدة  اجلميع  "اأدعو  للمتاحف:  ال�شارقة  لهيئة  العام 
يف  واملعرو�شة  نوعها  من  الفريدة  الأث��ري��ة  القطعة  ه��ذه 
متحف ال�شارقة لالآثار والتي ُتظهر امل�شتوى املتميز حلجم 
�شنوات  ق�شوا  ال��ذي��ن  واملتخ�ش�شني  الآث���ار  علماء  اجن��از 
دون معرفة  ال��ف��خ��ار  م��ن  متفرقة  اأج����زاء  ع��دة يف جتميع 
�شكل اجلرة النهائي يف بداية  الأمر". واأ�شافت : " نتوجه 
والتي  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  العاملة  الأث��ري��ة  للفرق  بال�شكر 
قامت بجهوًد جبارة، حيث قاموا بتجميع قطع اجلرة عرب 
حمالت ا�شتك�شافية عدة ا�شتمرت �شنوات عديدة ليك�شفوا 

والتي  ب��الأ���ش��رار  الغنية  الأث��ري��ة  القطعة  ه��ذه  ماهية  لنا 
العريق".  الإم���ارة  ت��اري��خ  على  مهمة  دللت  معها  حتمل 
مركزاً  ك��ان��ت  ال�شخمة  ال��ق��اع��ة  اأن  الآث����ار  علماء  وي��رج��ح 
النخبة  اأع�شاء  فيه  يلتقي  للم�شتوطنة،  واقت�شادياً  اإداري��اً 
�شيما  ل  ل�شيوفهم،  ال��ولئ��م  فيها  وينظمون  احل��اك��م��ة، 
الفخارية  امل�شنوعات  م��ن  ع���دداً  داخ��ل��ه��ا  وج���دوا يف  اأن��ه��م 
ك��اأ���س ف��خ��اري��ة وغطاء  وال��ربون��زي��ة الأخ�����رى، م��ن بينها 
فيما  لثور،  وعليه متثال �شغري  ثقوب  له  مبخرة فخاري 
30 جرة  اأك��ر من  ع��روا يف غرفة جم��اورة للقاعة على 
ت�����ش��ت��خ��دم يف مرا�شم  ك��ان��ت  م�����ش��ب��ات رمب���ا  ذات  ���ش��غ��رية 
ال�شيافة.  ول تعترب قاعة مويلح الوحيدة من نوعها التي 
مت اكت�شافها، اإذ مت العثور على قاعات م�شابهة ذات اأعمدة 
يف مواقع اأثرية اأخرى يف الإمارات من بينها الرميلة، وبدع 
الفرتة  لنف�س  تعود  وهي  وم�شايف،  البثنة  ويف  �شعود،  بنت 
التي  املجال�س  وظيفة  مع  وظيفتها  يف  وتت�شابه  الزمنية، 
تنت�شر يف الوقت احلا�شر يف خمتلف اأقطار �شبه اجلزيرة 

العربية، وتعد ملتقى لالأهل والأ�شدقاء وال�شيوف.
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اأخبـار الإمـارات
ا�صتطالع: االإمارات البلد املف�صل للعي�س لدى ال�صباب العربي للعام ال� 11 على التوايل

•• دبي - وام:

اختار ال�شباب العربي - للعام احلادي ع�شر على التوايل - دولة الإمارات 
بلدا يرنو للعي�س فيه و يريد لبلدانه اأن تقتدي به وذلك ح�شب ا�شتطالع 
اأ�شداء "بي �شي دبليو " الرابع ع�شر لراأي ال�شباب العربي الذي �شدر 
ام�س. و اأظهر ال�شتطالع اأن الإمارات هي البلد املف�شل حلوايل ثلثي 
%57 ال�شباب وال�شابات العرب ممن ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 24 
عاما متفوقة بذلك على الوليات املتحدة %24 وكندا %20 وفرن�شا 

.15% واأملانيا   15%
العالقات  ا�شت�شارات  �شركة  وهي  دبليو  �شي  بي  اأ�شداء  �شركة  اأج��رت  و 
العامة بالتعاون مع �شركة " اأي دي اإ�س" للبحوث وال�شت�شارات 3،400 

18و  بني  اأعمارهم  تراوحت  عرب  و�شابات  �شبان  مع  �شخ�شية  مقابلة 
 13 الفرتة من  دولة عربية خالل   17 50 مدينة عرب  24 عاما يف 
بني  بالت�شاوي  امل�شاركني  عينة  وتوزعت  املا�شيني  يونيو   16 اإىل  مايو 

اجلن�شني.
5 عوامل جذب يف دولة الإم��ارات وتتمثل  اأهم  وك�شف ال�شتطالع عن 
اإىل جانب القيادة احلكيمة للبالد .. اقت�شادها املتنامي وبيئتها الآمنة 
فر�س  من  توفرها  التي  الوا�شعة  املجموعة  و  املجزية  ال��روات��ب  وح��زم 

العمل.
اأما عوامل اجلذب الأخرى لدولة الإمارات فت�شمل احرتامها للتقاليد 

الثقافية يف املنطقة وجودة نظامها التعليمي و�شهولة بدء الأعمال.
وو�شلت �شعبية دولة الإمارات هذا العام بو�شفها مكانا مف�شال للعي�س 

�شوؤال بهذا اخل�شو�س  اأعلى م�شتوياتها منذ بداأ ال�شتطالع طرح  اإىل 
يف عام 2012 بعدما اختار %37 من امل�شاركني دولة الإمارات حينها 

بلدا مف�شال للعي�س تلتها فرن�شا والوليات املتحدة.
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  عرب  الإم���ارات  دول��ة  جاذبية  وتنت�شر 
اأفريقيا  �شمال  دول  �شباب  من   51% قبل  من  اختيارها  مع  اأفريقيا 
الأول  الإم��ارات اخليار  كانت  و   .24% املتحدة  الوليات  بعدها  لتاأتي 
 31% ك��ن��دا  تليها   57% ب��واق��ع  اأي�����ش��ا  امل��ت��و���ش��ط  ���ش��رق  دول  ل�شباب 
التعاون  %63 من مواطني دول جمل�س  للعي�س لدى  املف�شل  والبلد 

لدول اخلليج العربية تليها الوليات املتحدة 19%.
ال��دول��ة التي يريد  ال��ت��وايل ظلت الإم���ارات  و للعام احل��ادي ع�شر على 
الدولة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ب��ه��ا  ت��ق��ت��دي  اأن  ل��ب��ل��دان��ه��م  ال��ع��رب  ال�����ش��ب��اب  معظم 

النموذجية ل� %27 من ال�شباب العربي عموما و تفوقت الإمارات على 
كل من الوليات املتحدة %22 وكندا %18 واأملانيا %14/ وفرن�شا 

.11% وتركيا   11%
�شركة  رئي�س  ج��ون  �شونيل  ق��ال  ال���ش��ت��ط��الع؛  نتائج  على  تعليقه  ويف 
دبليو":"  �شي  بي  "اأ�شداء  الأو�شط" وموؤ�ش�س  ال�شرق  دبليو  �شي  "بي 
باعتبارها الدولة النموذجية يف املنطقة للعام احلادي ع�شر على التوايل 
وال�شابات  لل�شباب  الأم��ل والفر�س  الإم��ارات جت�شيد روح  توا�شل دولة 
العرب يف جميع اأنحاء منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.. و تعد 
ال�شعبية املتنامية لدولة الإمارات خري دليل على متيز قيادتها احلكيمة 
التي جنحت با�شت�شافة وتنظيم اأف�شل معر�س اإك�شبو يف تاريخ احلدث 

- رغم كل ما خلفته عامليا جائحة "كوفيد19-" .

»وام« تر�ضد �ضهادات حية من واقع املعاناة يف الواليات املت�ضررة

�صيول ال�صودان .. قرى منكوبة و قلوب مكلومة واأ�صر بال ماأوى

الأوىل  ل��ل��م��رة  ال�����ش��ي��ول  ب��اغ��ت��ت��ه��ا 
ماأ�شاة  ف��خ��ل��ف��ت  ع���ام���ا   50 م��ن��ذ 
ت�شمد  مل  اإذ  م���روع���ة  اإن�����ش��ان��ي��ة 
اندفاع  اأم���ام  "اجلالو�س"  م��ن��ازل 
الأرواح  ف���اأزه���ق���ت  ال�����ش��ي��ول  م���ي���اه 
وهدمت البيوت واأتلفت املحا�شيل. 
املنكوبة  القرى  �شكان  ت��وارث  وق��د 
ط��ري��ق��ة ب��ن��اء امل���ن���ازل ب��ال��ط��ني عن 
طبيعة  مع  تتكيف  كونها  الأج���داد 
املناخية بحيث  والتغريات  الأجواء 
تكون باردة يف ف�شل ال�شيف ودافئة 
الرياح  اأتت  ..لكن  ال�شتاء  يف ف�شل 
لتفر�س  ال�����ش��ف��ن  ت�����ش��ت��ه��ي  ل  مب���ا 
الوليات  �شكان  على  جديدا  واقعا 
ال�شودانية املت�شررة جراء ال�شيول. 

- روايات حية. 
ولية  اإىل  رح��ل��ت��ه��ا  /وام/  اأك��م��ل��ت 
ال�شودان  �شمال  الواقعة  النيل  نهر 
ت�شهد  مل  والتي  بطبيعتها  اجلافة 
م���ث���ل ه�����ذه ال�������ش���ي���ول م����ن ق���ب���ل يف 
كيلو   380 نحو  بعد  على  منطقة 
مرتا من العا�شمة اخلرطوم حتى 
و�شلنا مديرية غرب بربر وعربنا 
"عبارة" من  البانطون  خالل  من 
ال�شفة ال�شرقية للنيل اإىل ال�شفة 
نحو  ا�شتغرقت  رح��ل��ة  يف  الغربية 
من  ع��دد  اإىل  ومنها  دقيقة   25
القرى التابعة للمديرية. وحتدثنا 
اإ�شماعيل  ال�����ش��ت��ي��ن��ي  امل�������زارع  م���ع 
اخل���ري م��ن ���ش��ك��ان ق��ري��ة الفحالء 
ولية  بربر  غ��رب  ملديرية  التابعة 
ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ف���ق���ال : " احل���م���د هلل 
الأمطار  اجتاحتنا   ، اأراد  م��ا  على 
باأكملها  املنطقة  حطمت  وال�شيول 
دم��رت كل  ال��ع��راء فقد  وتركتنا يف 
�شيء الزرع و ال�شرع و املنازل ومل 
الدنيا".  حطام  م��ن  �شيئا  لنا  تبق 
واأ���ش��اف : " عندي 5 ذك��ور و بنت 
واح�����دة م��ت��زوج��ة ت��ق��ط��ن م��ع��ي .. 
العا�شرة  ال�����ش��اع��ة  داه��م��ن��ا  ال�����ش��ي��ل 
امل�����زارع و هطلت  وك��ن��ا يف  ���ش��ب��اح��اً 
الأمطار بكميات كبرية و لو كنا يف 
و اخل�شائر  الوفيات  لزادت  البيوت 
لدينا  تتوفر  ل  ال�شرب  مياه  حتى 
الكهربائي  ال���ت���ي���ار  ق��ط��ع  ب��ع��دم��ا 
توقفت  ث��م  وم���ن  ال�����ش��ي��ول  ب�شبب 
ننقل  واأ����ش���ب���ح���ن���ا  امل����ي����اه  حم���ط���ة 
وقفة  والرباميل  ب�اجلراكن  املياه 
اأ�شحاب  و  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
خ��ف��ف��ت علينا  ال��رح��ي��م��ة  ال��ق��ل��وب 
ربنا  ال�����ش��ك��ر هلل   .. ال��ك��ارث��ة  ه���ول 
فاطمة  قالت  و  برحمته".  يتولنا 

الأبي�س  ال��ن��ي��ل  مب��در���ش��ة  اأ���ش��ت��اذة 
الر�شا  مي��الأه��ا  مب�شاعر  ت��ق��ول   ..
بق�شاء اهلل وقدره :" ال�شيل دهمنا 
ب���ع���د م��ن��ت�����ش��ف ال���ل���ي���ل ب��ي��ن��م��ا كنا 
اأختى على وقع  اأيقظتني  نائمني.. 
ت��راب��ي ملنع  �شاتر  ال��ك��ارث��ة لإق��ام��ة 
املياه  اندفاع  ك��ان  لكن  املياه  دخ��ول 
هائال .. حاولت اإخراج الأثاث من 
اأق���وى من  ك��ان  ال�شيل  امل��ن��زل لكن 
يتهدم  وه���و  بيتنا  وراأي���ن���ا  ط��اق��ت��ن��ا 
العراء بال  اأعيننا ليرتكنا يف  اأم��ام 

ماأوى".
اأ�شر   3 " ن��ح��ن  واأ���ش��اف��ت ع��ل��وي��ة: 
 20 يف م��رب��ع واح���د ت�شم ح���وايل 
���ش��خ�����ش��ا و اأم�����ي ���ش��ي��دة ك���ب���رية ملا 
عند  بعيدا  حملوها  ال�شيل  ج��اءن��ا 
اأقارب لنا يف املناقل .. ويل اأخ لديه 
من   8 لديها  واأختي  اأطفال   10
الأب��ن��اء واأخ��ي الأخ��ر لديه طفالن 
واأنا متزوجة من �شنة ولي�س لدي 
بق�شاء  ر�شينا  هلل  احل��م��د  اأط��ف��ال 
نعي�س  �شعبة  اأو���ش��اع��ن��ا  ل��ك��ن  اهلل 
ال�شماء  نلتحف  ال��ع��راء  يف  جميعا 
ننا�شد  ال��ت��ي  بيوتنا  دم���رت  بعدما 
اأهل اخلري م�شاعدتنا يف ت�شييدها 
اجليل  ���ش��ت  ق��ال��ت  و  جديد".  م��ن 
اأح��م��د ال��ع��و���س الأخ����ت ال��ك��ربى ل� 
كنا  داهمتنا  ال�شيول  مل��ا  علوية:" 
البيت  ع��ل��ى  وا���ش��ت��ي��ق��ظ��ن��ا  ن��ائ��م��ني 
وه���و م��ل��يء ب��امل��ي��اه ح��اول��ن��ا اإخ���راج 
ن�شتطع  مل  لكننا  وامل���ت���اع  الأ����ش���رة 
بعدما فات الأوان ودمر كل �شيء". 
"زوجي  اجل���ي���ل:  ���ش��ت  واأ����ش���اف���ت 
/ اأولد   4 ول���دى  نف�شي  م��ري�����س 
بنتان وولدان / ال�شيل اأنهكنا ودمر 
من  خائفون  ونحن  نعي�س  حياتنا 
وقلة  والأوب���ئ���ة  الأم���را����س  انت�شار 
الطعام وال��دواء ونعي�س يوما بيوم 
ك��ن��ا من��ل��ك ك���ل ���ش��ىء وال���ي���وم ربنا 
يعو�س علينا مل نعد منلك �شيئا .. 
ندعو اجلميع للوقوف بجانبنا". و 
مب�شاعر ميالأها الأمل يف الغد قال 
حم��م��د اأح���م���د حم��م��د ال��ب��ال��غ من 
الريف  �شكان  عاما من   60 العمر 
التابعة  ال���غ���رزة  ب��ق��ري��ة  اجل��ن��وب��ي 
اخلرطوم  ولي���ة  درم���ان  اأم  ملحلية 
:" .. �شيول جاءت من خارج البيت 
والأم����ط����ار ال��غ��زي��رة م���ن اأع���ل���ى .. 
ت��ه��دم ���ش��ق��ف ال��ب��ي��ت وب��ي��ن��م��ا كنت 
اأ�شلى الفجر يف امل�شجد عدت لأجد 
وول������دي حذيفة  م��ت��ه��دم��ا  ال��ب��ي��ت 
اأ�شخا�س   3 ت�شم  ال��ت��ي  واأ���ش��رت��ه 
حتت الأنقا�س و مت اإنقاذ الولدين 

اإ�شراف  حتت  اإل  البناء  ع��دم  تقرر 
النحدارات  درا�شة  مع  املهند�شني 
خطوط  تت�شمن  ال��ت��ي  وامل��ن��اط��ق 
الع���ت���م���اد على  و  امل����ي����اه  ت��ق�����ش��ي��م 
جانبه،  من  الهند�شي.  التخطيط 
قال �شالح الدين علي حممد نائب 
وايل ولية نهر النيل يف جمهورية 
ال�شودان ل�"وام": " تعر�شنا خالل 
ملوجة  امل���ا����ش���ي  اأغ�����ش��ط�����س  ���ش��ه��ر 
يف  خا�شة  والأم���ط���ار  ال�شيول  م��ن 
والو�شطية  ال�شمالية  املنطقتني 
ح���ي���ث ي����وج����د ع������دد م�����ن ال���ق���رى 
املت�شررة يف حملية �شندي وحملية 
اأب���وح���م���د و حدث  ب��رب��ر وحم��ل��ي��ة 
اجن��راف للمنازل وامل��زارع والروة 
ال��ن��ا���س الأمر  ت��ق��ب��ل  احل��ي��وان��ي��ة و 
وقدره  اهلل  وبق�شاء  رح��ب  ب�شدر 
الدولة  املعنية يف  و�شرعت اجلهات 
النموذجية  ال���ق���رى  ب��ع�����س  ب��ب��ن��اء 
واأ�شار  اإليها".  ال�����ش��ك��ان  وت��رح��ي��ل 
بعدد  املواطنني  اإ�شعاف  اأنه مت  اإىل 
الغذائية وقال  وامل���واد  م��ن اخل��ي��ام 
بغتة  ج��اءت  والأم��ط��ار  ال�شيول  اإن 
وو�شل  امل��ت�����ش��ررة  امل��ن��اط��ق  ل�شكان 
حملية  مناطق  يف  امل��ت��اأث��ري��ن  ع��دد 
بربر اإىل حوايل 1700 اأ�شرة من 
 400 وح���وايل  ال�شرقية  الناحية 
ال��غ��رب��ي��ة فيما  ال��ن��اح��ي��ة  اأ����ش���رة يف 
تاأثرت حملية اأبوحمد ب�شكل كبري 
التي خلفت عددا كبريا  وبال�شيول 
من الأ�شر املت�شررة جاري ح�شرها 
تاأثر  �شندي  حملية  �شهدت  فيما 
الوليات  و�شهدت  ب�شدة".  5 قرى 
والقرى ال�شودانية املت�شررة تزايدا 
بداية  م��ن��ذ  والأرواح  اخل�����ش��ائ��ر  يف 
عددا  �شربت  التي  اخلريف  �شيول 
ال�شودان  ام��ت��داد  على  املناطق  من 
ال�شادرة  لالإح�شاءات  ووفقا  كله. 
عن املجل�س القومي للدفاع املدين 
ال�شوادين حتى 5 �شبتمرب 2022 
ال�شودان  الأ�شرار يف  والتي تر�شد 
الكارثة وح�شلت وكالة  جراء هذه 
ن�شخة  "وام" على  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
اإىل  الوفيات  عدد  و�شل  فقد  منها 
اإ�شابة  و115  وف��اة  حالة   112
اإ�شافة اإىل انهيار كلي ل� 34944 
 49096 ل�  جزئي  وانهيار  منزل 
 108 و  م��رف��ق��ا   314 و  م���ن���زل 
متاجر وخمازن فيما �شهد القطاع 
الزراعي �شرراً كبرياً بعدما غمرت 

املياه اأكر من 124 األف فدان.
كردفان  ���ش��م��ال  ولي����ة  ���ش��ه��دت  و   
اأع���ل���ى ن�����ش��ب��ة وف���ي���ات ب���واق���ع 26 

���ش��ج��ل��وا فيها م��ا ت��ع��ر���ش��وا ل��ه من 
اأح��������داث اإن�������ش���ان���ي���ة ق���ا����ش���ي���ة. عبد 
دار  قرية  ي�شكن  ال��ذي  اآدم  العزيز 
الطوب  م���ن  "غرفة  يف  ال�������ش���الم 
اللنب" يقطنها اأكر من 15 فردا 
ه��م ال���زوج و ال��زوج��ة و9 بنات و6 
ب�����ش��وت ميالأه  اإل��ي��ن��ا  اأولد حت���دث 
املاأ�شاة  ه��ول  من  واحل�شرة  احل��زن 
بعد  �شعبا  اأ�شبح  الو�شع  قائاًل:" 
ه��ذه ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ه��دم��ت بيوتنا 
واأخ��ذت كل ما منلك من موا�س و 
العراء  يف  نعي�س  اأ�شبحنا  و  اأن��ع��ام 
". واأ���ش��اف عبد العزيز  ب��ل م���اأوى 
 :  - عاما   66 العمر  م��ن  البالغ   -
" اأريد من ي�شاعدين يف بناء بيتي 
احلمد  اإل  ن��ق��ول  ول  ج��دي��د  م���ن 
الأربعينية  الب��ن��ة  وع��ل��ق��ت   " هلل. 
ري���ا ع��ب��د ال��ع��زي��ز ق��ائ��ل��ة : " كادت 
ال�شيول  �شحية  ت��ذه��ب  اأن  اب��ن��ت��ي 
والفي�شانات لول �شرت اهلل ليكتب 
لها عمرا جديدا لكن م�شيبتنا يف 
تهدم بيتنا .. و معي اأبي طاعن يف 
ال�شن يعي�س يف العراء معي وكذلك 
زوجي.. نوجه دعواتنا اإىل اأ�شحاب 
باأن  واأه��ل اخلري  الرحيمة  القلوب 

يقفوا اإىل جوارنا يف م�شيبتنا". 

- كوارث املوت. 
الأ�شرار  ف��اإن  مت�شل  �شعيد  وعلى 
والأمطار  ال�����ش��ي��ول  خلفتها  ال��ت��ي 
�شحية  ب���ك���ارث���ة  ت���ن���ذر  ال����غ����زي����رة 
تراكمت  ب��ع��دم��ا  وغ��ذائ��ي��ة  وبيئية 
املياه الراكدة يف الوليات املت�شررة 
البعو�س  يكر  اآث��اره��ا  على  والتي 
و ت��ن��ت�����ش��ر الأم������را�������س والأوب�����ئ�����ة 
م����ع ظهور  امل���ع���دي���ة  والأم������را�������س 
وذل��ك يف ظل  والثعابني  احل�شرات 
غرق م�شاحات كبرية من املحا�شيل 
الزراعية وانهيار عدد من املوؤ�ش�شات 

التعليمية وال�شحية. 
تعلم  ل  ال��ت��ي   -  " عثمان  "هنية 
تعي�س يف قرية  �شنني عمرها  ع��دد 
احل����ل����ة اجل�����دي�����دة ت�������ذرف دم�����وع 
الأو�شاع  ق�شوة  من  والفقر  القهر 
اأحد  يل  لي�س   ": قائلة  الإن�شانية 
اأب و ل  اأم يل و ل  ف��ال  يف احل��ي��اة 
اأخ يل اأعي�س يف العراء حتى زوجي 
لي�س   .. اأط��ف��ايل  و  تركني  و  ذه��ب 
به  نلتحف  ما  ل  و  ناأكله  ما  لدينا 
.. فقدنا كل �شيء". " علوية اأحمد 
 43 العمر  من  " البالغة  العو�س 
م��ن��ط��ق��ة مربع  وت�����ش��ك��ن يف  ع���ام���اً 
وتعمل  املناقل  ملحلية  التابعة   70

اإ�شماعيل اخلري البالغة من العمر 
 4 ولد  لطفلني  اأم  وهي  عاما   26
:" ال�شيل  اأي�����ام   6 وب��ن��ت  ���ش��ن��وات 
اأن  و خ�شيت  كنت حامال   .. دهمنا 
وال�شيول  ال��و���ش��ع  اآلم  ت��داه��م��ن��ي 
م�شتمرة .. لكن ربنا اأكرمني ومتت 
الولدة �شباحا وا�شتطعت الو�شول 
يف  ���ش��اع��ات   3 ب��ع��د  امل�شت�شفى  اإىل 
الطريق .. ربنا رزقنا ببنتي وعدت 
لأعي�س يف ع�شة وهي بيت من �شعف 
ببنائها  قاما  وزوج���ي  اأب��ي  النخيل 
وننتظر القلوب الرحيمة لتقف اإىل 
الرازق  عبد  زلل  وقالت  جانبنا". 
من �شكان قرية الفحالء 40 عاما 
:" اأحاط بنا ال�شيل من كل جانب 
وتهدم  وخ��وف  �شديد  ف��زع  وكنا يف 
بحاجة  و�شرنا  اأعيننا  اأم���ام  بيتنا 
اإىل ماأوى لنا وبانتظار اأهل اخلري 
فايزة  بيتنا".  بناء  يف  لي�شاعدوننا 
العمر47  البالغة من  الرازق  عبد 
ع��ام��ا  ق��ال��ت ب�����ش��وت خ��اف��ت مفعم 
ولدى  بالقلب  مري�شة  باحلزن:" 
ال�������دم وخ�����رج�����ت من  ����ش���ي���ول���ة يف 
اأ�شكن  بيتا  مع  اأج��د  ول  امل�شت�شفى 
ال�شيل  اأف�شدها  الأدوي���ة  حتى  فيه 
نريد  ل  ب���ال���ع���الج  ����ش���اع���دوين   ..
الرازق  ال�شرت". فرحني عبد  غري 
تقول  عاما  العمر60  من  البالغة 
.. فقدنا  البيت  الكبرية يف  " اأن��ا   :
حطام  م��ن  عندنا  يتبق  ومل  بيتنا 
فررنا  اأت���ى  ال�شيل   .. ���ش��ىء  ال��دن��ي��ا 
ب���اأرواح���ن���ا ل��ن��ن��ج��و ب��ح��ي��ات��ن��ا اأري����د 
و  بها  غرفة واح��دة ت�شرتنا نعي�س 

احلمد هلل على كل �شيء". 

- معدالت ال�ضرر. 
البدوي  ق����ال حم��م��د  م���ن ج��ه��ت��ه، 
النيل  نهر  ولي��ة  وايل  املاجد  عبد 
على  ال���واق���ع  ال�����ش��رر  اإن  ل�"وام" 
الأ���ش��ر ال�����ش��ودان��ي��ة ك��ب��ري وي���رتاوح 
حجمه من منطقة اإىل اأخرى من 
%30 اإىل %100 و تعد منطقة 
امل���ك���ي���الب مب��ح��ل��ي��ة ب���رب���ر الأك����ر 
ت�������ش���ررا وم�����ن ث����م وح������دة جنوب 
ت��اأث��ر مناطق يف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ب��رب��ر 
كدبا�س  ومنطقة  الغربية  املنطقة 
وم���ا ح��ول��ه��ا م��ث��ل امل�����ش��ي��د واخل���ور 
وال��غ��وب�����س. و اأ����ش���اف ال���ب���دوي اأن 
حجم املعاناة كبري كون الأ�شر فقدت 
املاأوى بالكامل وخرجت مبالب�شها 
النهيارات  اأن  اإىل  م�شريا   .. فقط 
يف  البناء  ب�شبب  للمنازل  املتتالية 
الكارثة  ه��ذه  بعد  و  ه�ش�شة  مواقع 

اإىل  وزوج��ت��ه واب��ن��ي فا�شت روح���ه 
على  متكئ  وه��و  واأ���ش��اف  بارئها". 
ع�شاه التي ت�شنده من هول املاأ�شاة: 
" نحن ن�شكن يف هذا املكان اأنا واأمه 
واأ�����ش����رت����ه وم�����ن ح���ول���ن���ا اجل�����ريان 
ال��ذي��ن ه��رع��وا لإن��ق��اذ الأ���ش��رة من 
من  حزينة  اأم��ه   .. الأنقا�س  حتت 
يوم وفاته وهي مري�شة بال�شرطان 
واأنا و�شعي ال�شحي �شعب .. نريد 

من ي�شاعدنا ويبل�شم جراحنا". 

- ت�ضرر 313 قرية. 
و قال اإ�شماعيل عو�س اهلل العاقب 
ال�شودانية  اجل���زي���رة  ولي����ة  وايل 
املكلف خالل لقائه مع وكالة اأنباء 
الإم��ارات "وام" اإن ولي��ة اجلزيرة 
ت���ت���و����ش���ط ال�����������ش�����ودان وت�������ش���ررت 
ج�������راء ال�������ش���ي���ول ال����ت����ي اأت�������ت من 
اأخرى  وم��رت��ف��ع��ات  امل��ن��اق��ل  ه�شبة 
م��ث��ل ج��ب��ل م��اي��ا وج��ب��ل ���ش��ق��دي يف 
اأو�شح  و  ال�����ش��ودان.  و���ش��ط  ج��ن��وب 
كبرياً  ع���دداً  اج��ت��اح��ت  ال�شيول  اأن 
م��ن ال��ق��رى وام���ت���الأت ب��ه��ا قنوات 
ال���ري مب�����ش��روع اجل��زي��رة وامتداد 
الري  وزارة  تفاعلت  حيث  املناقل 
الكارثة  مع  الفور  على  ال�شودانية 
ع����رب امل���ه���ن���د����ش���ني امل���خ���ت�������ش���ني يف 
قنوات  بتجفيف  وق��ام��ت  ال���ولي���ة 
املنبع يف خزان  م��ن  وال���رتع  ال���ري 
ال�شيول  مياه  ت�شتوعب  لكي  �شنار 
التي جتري حتى الآن حيث يرتفع 
ع��دد ال��ق��رى امل��ت��اأث��رة ال��ت��ي و�شلت 
على  ق���ري���ة   313 م���ن  اأك�����ر  اإىل 
م�����ش��ت��وى ولي����ة اجل����زي����رة.. فيما 
ال�شيول  ج���راء  حمليات   8 ت��اأث��رت 
امل��ن��اق��ل وجنوب  خ��ا���ش��ة حم��ل��ي��ت��ي 
املنهارة  املنازل  وبلغ عدد  اجلزيرة، 
م���ن���زل و  اآلف   6 اأك�����ر م���ن  ك��ل��ي��ا 
املنهارة جزئيا ما يزيد على 8 اآلف 
ب�شكل  الأرق�����ام  وت��ت��زاي��د   .. م��ن��زل 
مطرد كما دمرت ال�شيول اأكر من 
33 قرية اإ�شافة اإىل تاأثر العديد 
اأن ال�شيول  من املوؤ�ش�شات. واأ�شاف 
يف ال�����ش��ودان اأح��دث��ت ك��ارث��ة هائلة 
اأفقدت مواطنني كثريين منازلهم 
يلتحفون  اأ���ش��ب��ح��وا  و  م���اأواه���م  و 
ال�شماء يف ظل ف�شل اخلريف الذي 

مل ينقطع مطره حتى الآن. 

- منازل اجلالو�ش. 
بالطوب  م��ب��ن��ي��ة  ���ش��غ��رية  م���ن���ازل 
"اجلالو�س" بحد  الطني  و  اللنب 
متال�شقتني  غ���رف���ت���ني  اأق�������ش���ى 

•• اخلرطوم -وام: 

اآث��اره��ا التي  رغ��م عظم ال��ك��ارث��ة و 
اأمام  وت����رتاءى  ال��ع��ني  تخطئها  ل 
ن��اظ��ري��ك اأي��ن��م��ا مي��م��ت وج��ه��ك .. 
الإميان  و  الر�شا  م��ن  حالة  ت�شود 
بق�شاء اهلل و قدره نفو�س املتاأثرين 
م��ن ال��ف��ي�����ش��ان��ات و ال�����ش��ي��ول التي 
�شربت عدداً من الوليات و القرى 
قلوبهم  يخالج  ما  رغم  ال�شودانية 
ونفو�شهم من خوف من املجهول يف 
مناطق ل تعتمد اإل على الزراعة و 
تربية الأغنام و املا�شية التي فقدت 
���ش��م��ن م���ا ف����ق����دوا. ورغ�����م م����رارة 
الفقد وم�شاهد الواقع الأليم بهذه 
اأرواح  يف  متمثلة  امل��ن��ك��وب��ة  ال��ق��رى 
اأزهقت ومنازل هدمت و حما�شيل 
اأتلفت وطرق دمرت و اأ�شر تلتحف 
العراء يبقى الأمل يف عودة احلياة 
القلوب  اأ�شحاب  مرهونا مببادرات 
الإن�شانية  وامل�����ش��اع��دات  ال��رح��ي��م��ة 
وال��ت��ك��ات��ف امل��ج��ت��م��ع��ي ال����ذي ظهر 
ج��ل��ي��ا يف اأن����ب����ل �����ش����وره م����ن اأج����ل 
تتوا�شل  و  ولت�شتمر احلياة  البقاء 
اأمطار  و  ع��ارم��ة  �شيول   . ف�شولها 
و  �شىء  ك��ل  اأمامها  جرفت  غ��زي��رة 
مل ترحم ب��راءة الأط��ف��ال و �شعف 
ال�شيوخ و الن�شاء وحتى قوة ال�شباب 
جترف  وهي  اأمامها  عاجزة  وقفت 
و تهدم  و ط��م��وح��ات��ه��م  اأح��الم��ه��م 
لترتك  اإن���ذار  �شابق  دون  منازلهم 
حمنة  اأم���ام  املنكوبة  ال��ق��رى  �شكان 

اإن�شانية تعد الأ�شد ق�شوة. 

- م�ضاهد الدمار.. 
تبداأ املاأ�شاة على بعد اأكر من 300 
كيلو مرت من العا�شمة ال�شودانية 
اخلرطوم مروراً مب�شروع اجلزيرة 
غذائي  م�������ش���در  اأك������رب  ال�����زراع�����ي 
النيلني  ب���ني  ال���وق���ع  ال�������ش���ودان  يف 
اإىل  و�����ش����وًل  والأزرق  الأب���ي�������س 
قريتي دار ال�شالم واحللة اجلديدة 
ومنطقة مربع 70 التابعني ملحلية 
بو�شط  ب���ولي���ة اجل���زي���رة  امل��ن��اق��ل 
ت�����رتاءى م�شاهد  ح��ي��ث  ال�������ش���ودان 
التي  و  وجهك  وليت  اأينما  الدمار 
تدمي القلوب و الأو�شاع الإن�شانية 
ال�شعبة على امتداد الطرقات التي 
قطعتها ال�شيول واملوؤدية اإىل املدن 
والقرى التي تعاين ق�شوة ال�شيول 
والفي�شانات التي جرفت الأخ�شر 
الب�شطاء  اأح���الم  ومعها  الياب�س  و 
م��ن اأب��ن��اء ال�شعب ال�����ش��وداين. و يف 
ال��ت��اب��ع��ة ملحلية  ال�����ش��الم  دار  ق��ري��ة 
املناقل يف ولية اجلزيرة ال�شودانية 
امل��ن��ك��وب��ة �شمن  امل���ن���اط���ق  اإح������دى 
جراء  مت�شررة  اأخ��رى  ولية   14
ال�����ش��ي��ول والأم���ط���ار وث��ق��ت وكالة 
اأنباء الإم��ارات "وام" �شهادات حية 
ال��ق��ري��ة املنكوبة  ���ش��ك��ان  ل��ع��دد م��ن 

كردفان  ج��ن��وب  ولي����ة  و  ���ش��خ�����ش��ا 
ب�49 �شخ�شا  اإ�شابات  باأعلى ن�شبة 
و ولية اجلزيرة التي �شهدت اأعلى 
انهيار كلي للمنازل ب�واقع 6611 
ن�شبة  كاأعلى  ذاتها  والولية  منزل 
ان��ه��ي��ار ج��زئ��ي ب��� 9978 م��ن��زل و 
ك��اأع��ل��ى ن�شبة  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ال���ولي���ة 
انهيار مرافق ب�90 مرفقاً و �شمال 
وجنوب كردفان كاأعلى ن�شبة انهيار 
ب�32 م��ت��ج��را و  م��ت��اج��ر و خم���ازن 
التعليمي  القطاع  وت�شرر  مرفقا. 
والقطاع  مبنى   201 تاأثر  بعدما 
والقطاع  م��ب��ن��ى   23 ب����  ال�����ش��ح��ي 
امل�شاجد  و  م��ب��ن��ى  ب�27  اخل��دم��ي 
اأ�شباب  وج������اءت  م�����ش��ج��دا.  ب�50 
انهيار  ب�شبب   32 بواقع  الوفيات 
 5 و  ال��غ��رق  نتيجة   74 و  امل���ن���ازل 
وليزال  بالكهرباء..  �شعقا  وفيات 
ح�شر الأ�شرار جاريا مع ا�شتمرار 

ال�شيول والأمطار. 

- قرى منوذجية. 
واأكد عدد من امل�شوؤولني اأن العمل 
ا�شرتاتيجية  و����ش���ع  ع���ل���ى  ج�����ار 
جديدة حلماية الأ�شر القاطنة يف 
القرى الواقعة يف مناطق اله�شا�شة 
وجم����اري ال�����ش��ي��ول وغ��ريه��ا حيث 
�شربت ال�شيول والأمطار الغزيرة 
وهو  قبل  ت�شهدها من  مناطق مل 
ت�شييد  ث��ق��اف��ة  تغيري  يتطلب  م��ا 
امل����ن����ازل والأ����ش���ق���ف ا����ش���ت���ن���اداً اإىل 
تتمثل  و  اجل��ذري��ة  احل��ل��ول  خطة 
يف ح�شاد املياه وال�شتفادة منها و 
لل�شيول  املعر�شة  ال��ق��رى  ترحيل 
وا���ش��ت��ب��دال��ه��ا ب��ق��رى من��وذج��ي��ة يف 
مواقع مرتفعة، اإ�شافة اإىل العمل 
املخاطر  ت��خ��ط��ي��ط  اإع��������ادة  ع���ل���ى 
الآمنة  ال��ب��ن��اء  م��ن��اط��ق  وحت���دي���د 
املبكر  الإن����ذار  تفعيل  ع��ن  ف�شاًل 
�شاأنه  م��ن  وال���ذي  املخاطر  متعدد 
اإن�������ذار ب���وق���ت ك����اف فيما  اإع����ط����اء 
والبيئية  ال�شحية  الكوارث  يتعلق 
�شيدخل اخلدمة  ال��ذي  و  وغريها 

قريباً. 

- مطالبات بحلول جذرية .
اأنه  على  امل�شوؤولون  ه��وؤلء  �شدد  و 
ن�شعى  الوقائية  اخلطط  اإط���ار  يف 
جاهدين لبناء املنازل مبواد ثابتة 
يف مواقع اآمنة اإ�شافة اإىل ترحيل 
الأنهار  ح��رم  على  الواقعة  القرى 
تبقى  و  ال�������ش���ي���ول.  جم�����رى  ويف 
عودة احلياة لتدب يف هذه الأر�س 
الأمطار  بتوقف  رهنا  جديد  م��ن 
امل�شاعدات  ت���دف���ق  و  وال�������ش���ي���ول 
على  الب�شمة  ل��رت���ش��م  الإن�����ش��ان��ي��ة 
قلوب  الأم�����ل يف  ت��ب��ث  و  ال���وج���وه 
امل��ت��اأث��ري��ن وامل��ت�����ش��رري��ن م��ن هذه 
الكارثة الإن�شانية باأن الغد اأف�شل 

واأن القادم جميل.

اخلريف  �صيول  من  خ�صيتهم  عن  يعربون   .. الفقد  اآالم  يتجرعون  العراء  يف  يعي�صون  • �صودانيون 
�صيء كل  فقدنا  بعدما  وحدنا  ترتكونا  ال   : العامل  ينا�صدون  املتاأثرة  املناطق  • �صكان 

ارتقاًء مب�ضتوى عمل املفت�ضني واإبرازًا لدورهم يف احلفاظ على املظهر العام

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ملتقى الرقابة والتفتي�س مب�صاركة العديد من اجلهات احلكومية
••  اأبوظبي - الفجر

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، م��ن خ���الل ك��ل م���ن: ق��ط�����اع التخطيط 
ال�شرتاتيجي واإدارة الأداء- اإدارة املعرفة والبتكار، وقطاع عمليات البلديات 
الفرعية، وقطاع اخلدمات البلدية، وقطاع تخطيط املدن، "ملتقى الرقابة 

والتفتي�س" الأول من نوعه يف اإمارة اأبوظبي، يف املبنى الرئي�شي للبلدية.
و�شارك يف امللتقى -الذي انطلقت فعالياته اأم�س الأربعاء، وي�شتمر يومني 
متوا�شلني- كل من: وزارة التغري املناخي والبيئة، ووزارة املوارد الب�شرية 
وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  وهيئة  للتوزيع،  اأبوظبي  و�شركة  والتوطني، 
واملطابقة،  للجودة  اأبوظبي  وجمل�س  اأبوظبي،  البيئة-  وهيئة  الغذائية، 
ومركز التواجد البلدي- مدينة خليفة، وبح�شور كل من: دائرة البلديات 

والنقل، وبلدية مدينة العني، وبلدية منطقة الظفرة ومركز النقل املتكامل، 
العامة  والقيادة  وال�شياحة،  الثقافة  ودائ��رة  القت�شادية،  التنمية  ودائ��رة 
لل�شوؤون  العامة  والهيئة  امل��دين  للدفاع  اأبوظبي  وهيئة  اأبوظبي  ل�شرطة 
الإمارات  و�شركة  لالت�شالت،  الم��ارات  وموؤ�ش�شة  والأوق���اف،  الإ�شالمية 
لالت�شالت املتكاملة دو، و�شركة اأبوظبي لل�شرف ال�شحي، ومركز اأبوظبي 
املتابعة والتحكم، وبالتعاون مع كل من:  النفايات -تدوير، ومركز  لإدارة 
العربية  الإم���ارات  امل��ع��ارف، وجامعة  الإم����ارات، وجمموعة  ط��ريان  �شركة 

املتحدة، وكليات التقنية العليا، وكلية ليوا للتكنولوجيا.
ويهدف امللتقى اإىل الرتقاء مب�شتوى عمل املفت�شني واإبراز اأهمية دورهم 
العام ومرافق وبنى حتتية رائدة تعزز  ومتكينهم لإم��ارة تتميز مبظهرها 
منط احلياة، وذلك من خالل تنفيذ جل�شات تدريبية ملفت�شي بلدية مدينة 

اأكادميية  اأبوظبي مع مفت�شي اجلهات امل�شاركة يف امللتقى، من قبل جهات 
و���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وجم��م��وع��ة امل���ع���ارف، ك��م��ا مت اإ����ش���راك ع���دد م��ن جهات 
القطاع اخلا�س يف امللتقى لال�شتفادة ونقل اخلربات وتعزيز العالقة بني 
القطاعني احلكومي واخلا�س. وت�شمن امللتقى تنظيم ور�شة عمل وتدريب 
على نظام املفت�س الذكي واآلية التوا�شل، وكذلك تنظيم جل�شة ع�شف ذهني 
للمفت�شني حلل التحديات مع القادة، بالإ�شافة اإىل مناق�شة اأوراق العمل 
املقدمة م��ن اجل��ه��ات ال��رائ��دة يف جم��ال التفتي�س، وم��ن ث��م الت��ف��اق على 

التو�شيات واآلية تطوير العمل.
كما ت�شمن امللتقى تنظيم معر�س م�شاحب على مدى يومني، اأتاح من�شة 
عر�س لكل جهة من اجلهات امل�شاركة ل�شتعرا�س اأهم اإجنازاتها يف منظومة 

البتكار مبجال التفتي�س الذكي. 
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اأخبـار الإمـارات
ال�صحة جتري 199,022 فح�صا وتك�صف عن 366 اإ�صابة 

جديدة بفريو�س كورونا و325 حالة �صفاء 
••   اأبوظبي- وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 199،022 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  366 حالة  الك�شف عن  الدولة يف  الفحو�شات على م�شتوى 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 1،024،085 حالة.
وفاة  اأي حالة  ت�شجيل  املجتمع عدم  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  و     
خالل الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،342 حالة.
325 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  �شفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
املر�س  اأعرا�س  التام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 1،003،411 حالة.  

اأبوظبي للجودة واملطابقة يطلق هويته املوؤ�ص�صية اجلديدة
•• اأبوظبي-وام:

اإيذاناً  اجلديدة  املوؤ�ش�شية  هويته  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  اأطلق 
اإمارة  حكومة  �شمن  وم�شوؤولياته  عمله  م�شرية  يف  ج��دي��دة  مرحلة  ببدء 
اأبوظبي مبا يعك�س روؤيته يف الرتقاء بالبنية التحتية للجودة وامل�شاهمة يف 

متكني الإمارة من حتقيق التميز والريادة عاملياً.
وقال �شعادة الدكتور هالل حميد الكعبي اأمني عام املجل�س اإن اإطالق الهوية 
املوؤ�ش�شية اجلديدة يعد انطالقة جديدة مل�شرية عمل املجل�س جت�شد العمل 
امل�شرتك مع كافة ال�شركاء ال�شرتاتيجيني لتحقيق مرحلة مهمة تتطلب 
م�شاعفة العمل لرت�شيخ دعائم القت�شاد املبني على املعرفة لتعزيز تواجد 
للمعايري  وفًقا  بنية حتتية  العاملية من خالل تطوير  الأ���ش��واق  الإم��ارة يف 

العاملية للجودة واملطابقة.
واأ�شاف اأن الهوية املوؤ�ش�شية اجلديدة للمجل�س تعزز من ا�شتمرارية ممار�شة 
التعاون  تتحقق من خالل  والتي  واأهدافه  وروؤيته  ور�شالته  وتطبيق قيمه 
الفعال مع كافة اجلهات ذات العالقة على امل�شتويني املحلي والحتادي من 
اأجل ترجمة م�شاريع ومبادرات وبرامج املجل�س اإىل اإجنازات ملمو�شة تعك�س 
تطلعات وطموحات القيادة الر�شيدة يف الرتقاء باإمارة اأبوظبي اإىل م�شاف 

الدول �شمن تقارير التناف�شية العاملية.
وقال يرتكز �شعار املجل�س اجلديد على عدة حماور رئي�شة تتمثل يف تطوير 
للفح�س،  التحتية  البنية  وت��ع��زي��ز  مطابقة،  ب��رام��ج  واإط����الق  امل��وا���ش��ف��ات 
عدالة  و�شمان  امل�شتهلكني  ب�شالمة  والهتمام  املقايي�س  نظام  ق��درات  بناء 

الأ�شواق.

ويل عهد ال�صارقة ي�صهد انطالق الدورة ال� 22 مللتقى ال�صارقة الدويل للراوي
•• ال�صارقة- وام:

���ش��ه��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ب���ن �شلطان 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة ، �شباح اأم�س 
والع�شرين  الثانية  ال���دورة  فعاليات  افتتاح  الأرب��ع��اء، 
"حكايات  �شعار  حتت  للراوي  ال��دويل  ال�شارقة  مللتقى 
البحر"، والذي تقام فعالياته يف مركز اإك�شبو ال�شارقة، 

وي�شتمر ثالثة اأيام مب�شاركة اإقليمية ودولية وا�شعة.
بداأ حفل الفتتاح باآيات من الذكر احلكيم، تاله عر�ٌس 
مرئي ج�ّشد فكرة �شعار الدورة احلالية للملتقى والتي 
الذاكرة  يف  ال��زاه��ر  وت��اري��خ��ه��ا  البحر  ح��ك��اي��ات  جتمع 

ال�شعبية الإماراتية، ويف خمتلف الدول العربية.
ال�����ش��ارق��ة، خالل  ن��ائ��ب ح��اك��م  العهد  �شمو ويل  وت��اب��ع 
قدمها  والتي  النهمة  فن  عن  فقرة  الفتتاح،  عرو�س 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ف��ن��ان��ني، وه���ي و���ش��ل��ة ف��ن��ي��ة غنائية 
تناولت مناذج من هذا الفن البحري العريق، واأنغامه 
ال�شيادين  راف��ق��ت  وال��ت��ي  املحتوى،  املتنوعة  واأ���ش��ع��اره 
خالل رحالتهم البحرية يف املا�شي. وت�شمنت الفقرة 
التي اأتت مب�شاحبة عر�س مرئي على ال�شا�شة، اأنا�شيد 
منوعة حتث على ال�شوق للديار، والقيم الأ�شيلة، اإىل 

جانب بع�س الأهازيج التي متجد املنا�شبات الدينية.
معهد  رئي�س  امل�شلم،  العزيز  عبد  الدكتور  بعدها  قدم 
الكبري  الدعم  على  فيها  اأك��د  كلمًة،  للرتاث،  ال�شارقة 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ، للثقافة 
املحلية الإماراتية والعربية، وتكرمي رموزها املبدعني، 
وع��ل��ى ت��الح��م الأج���ي���ال ال��وط��ن��ي��ة امل��ب��ن��ي ع��ل��ى الفخر 
العالقة  م�شتعر�شاً  ب��ال��ه��وي��ة،  والع���ت���زاز  ب���ال���رتاث، 
الوطيدة بني الإماراتيني والبحر، حيث كانت حياتهم 
ن�شجوا  ومنه  ارت��ي��اده،  وموا�شم  وبعوامله  ب��ه  مرتبطة 

الكثري من احلكايات ال�شعبية واخلرافية.
لت�شريفه  العهد  �شمو ويل  اإىل  والتقدير  ال�شكر  وقدم 

حفل الفتتاح وتكرمي ال�شخ�شيات املختارة.
وقال امل�شلم : " تاأتي الدورة اجلديدة حمتفية باملوروث 
احلكائي الإماراتي والعربي والإن�شاين الغني والزاخر 
معاً  ونرتاد  البحر،  اأعماق  يف  معكم  لنغو�س  واملتنّوع، 
مهماً  كونها تربز جانباً  والعجائبية،  الغرائبية  عوامله 
الذكي  والتمّثل   ، الغنيِّ ال�شعبيِّ  املخيال  من  وملهماً 
لرموز احلكايات ودللِتها، وارتباطها بواقع املجتمعات، 
اإليه من معاٍن ترتبط بحياة  اأو حتيل  اإليه،  وما ترمز 
حيث  خمتلفة،  ���ش��ور  يف  بالبحر  عالقتهم  يف  ال��ن��ا���س 
ي����ربز يف احل���ك���اي���ات والأم����ث����ال وال���ف���ن���ون والأه����ازي����ج 
واحلرف واملهن والّدرور واملوا�شم وغريها من العنا�شر 

الرتاثية الإماراتية واخلليجية ".
الدورة  تت�شمنه  ما  اأب��رز  كلمته،  خالل  امل�شلم  وتناول 

من فعاليات وم�شاركات متنوعة وعرو�س خمتلفة.

�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وتف�شل 
الفنان  وه��م  ال�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  بتكرمي  القا�شمي 
الإماراتي اإبراهيم جمعة احلاج /�شيف �شرف امللتقى/، 
/ العلي  فايز  الراحل حممد  الكويتي  ال�شاعر  وعائلة 
ال�شخ�شية العتبارية للملتقى/، اإ�شافة اإىل نخبة من 
الرواة البارزين وال�شخ�شيات املبدعة يف جمال احلكاية 
الزعابي،  ال�شح�شي  حم��م��د  را���ش��د  وه���م:  ال�شعبية، 
كدا�س  حممد  وحثبور  بو�شب�س،  عبيد  خليفة  ونا�شر 

الرميثي، وحميد بن خليفة بن �شامل بن ذيبان.
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  جّت��ول  الفتتاح  نهاية حفل  وبعد 
واأرك����ان  اأج��ن��ح��ة  يف  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
متحور  ال��ذي  امل�شاحب  املعر�س  على  مطلعاً  امللتقى، 
اأحمد  الإماراتي  الفلكي  والعامل  املالح  �شخ�شية  حول 
ل حول ما يت�شمنه  بن ماجد. وا�شتمع اىل �شرٍح مف�شّ

اجلناح من مقتنيات وخمطوطات و�شروحات تبني دور 
ومكانة هذا املالح ال�شهري.

املتنوعة  الأجنحة  من  ع��دد  ب��زي��ارة  �شموه  تف�شل  كما 
امل�����ش��ارك��ة يف ه���ذه ال�����دورة م��ن امل��ل��ت��ق��ى، م��ن��ه��ا: مقهى 
ال��ب��ي��ئ��ة واملحميات  امل��ل��ت��ق��ى، وه��ي��ئ��ة  ال�����رواي، وم��ك��ت��ب��ة 
الطبيعية، وهيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف، وم�شروع 
ثقافة بال حدود، بالإ�شافة اإىل املكتبة الوطنية، ونادي 
ت���راث الإم������ارات، وم��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإحياء 

الرتاث، والعديد من املرافق املتنوعة الأخرى.
ب��ح��ار/ حيث تابع  وت��وق��ف �شموه عند رك��ن /ح��ك��اي��ات 
الرتاثية  البحرية  الأه��ازي��ج  م��ن  لعدد  عر�شاً  �شموه 
يف  البحرية  ال�شعبية  ال��ذاك��رة  م��ن  ج���زءاً  ت�شكل  التي 
احل��ال��ي��ة مب�شاركة  ال����دورة  وتنطلق   . الإم�����ارات  دول���ة 
وحكواتيا  ت���راث���ي���اً  وب���اح���ث���اً  خ���ب���رياً   160 م���ن  اأك����ر 
ال��ع��دي��َد من  للم�شاركة يف  دول����ة،   46 م��ن  واإع��الم��ي��ا 
التدريبية،  وال���ور����س  وال��ف��ك��ري��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ربام���ج 
منها  ور���ش��ًة،   13 بينها  من  اجلماهريية،  والفعاليات 
3 ور�ٍس ا�شتباقيٍة، و10 ور�ٍس خالل امللتقى، مب�شاركة 
بالإ�شافة  والدار�شني،  واخل��رباء  الباحثني  من  نخبة 
التواقيع  ورك���ن  امللتقى،  ومكتبة  ال����راوي،  مقهى  اإىل 
والإطالقات، اإىل جانب كمٍّ كبرٍي من الكتب والُكتيبات 
ب�شعار هذه  التي حتتفي  الإخباريِة  والن�شرات  القّيمة، 

الدورة، وهي تزيد على 40 عنواناً.
ويل  �شمو  جانب  اإىل  واجل��ول��ة،  الف��ت��ت��اح  حفل  ح�شر 
العهد كل من ال�شيخ �شامل بن عبد الرحمن القا�شمي 
حممد  بن  �شامل  وال�شيخ  احل��اك��م،  �شمو  مكتب  رئي�س 
ب���ن ���ش��امل ال��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر ه��ي��ئ��ة الإمن������اء التجاري 
املدفع  جا�شم  خ��ال��د  م��ن:  ك��ل  ح�شر  كما  وال�شياحي، 
من  وع��دد  وال�شياحي،  التجاري  الإمن���اء  هيئة  رئي�س 
والفنانني  املحلية،  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  امل�شوؤولني 
والرواة من خمتلف الدول العربية، واملهتمني بالرتاث 

والإعالميني.

برعاية حمد ال�صرقي .. انطالق العر�س 
اجلماعي 25 نوفمرب يف الفجرية

•• اأبوظبي-وام: 

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم الفجرية ، وح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية يقام العر�س اجلماعي ال� 24 يف اإمارة الفجرية 
يوم 25 من نوفمرب القادم ، تزامناً مع احتفالت الدولة باليوم الوطني 
ال�51. وحث عبيد را�شد اليماحي رئي�س جلنة العر�س اجلماعي بالفجرية، 
الأعرا�س  اإىل  لالن�شمام  الفجرية  اإم��ارة  يف  ال��زواج  على  املقبلني  ال�شباب 
داعًيا  ال����زواج،  تكاليف  لتخفيف  اإي��ج��اب��ي  دع���ٍم  م��ن  تقدمه  مل��ا  اجلماعية، 
الديوان  يف  للت�شجيل  القادم  اجلماعي  العر�س  اإىل  بالن�شمام  الراغبني 

الأمريي يف مقره بالفجرية.

املعا�صات: توزيع 4,872 بطاقة )اإ�صعاد( 
على املتقاعدين يف اإمارة دبي

•• دبي- وام:

للمعا�شات  العامة  الهيئة  ك�شفت 
انها  الج���ت���م���اع���ي���ة  وال���ت���اأم���ي���ن���ات 
ب�شدد توزيع 4872 بطاقة ا�شعاد 
املتقاعدين  م��ن  م�شتحقيها  على 
بالتعاون  الهيئة  ل��دى  امل�شجلني 
لت�شل  التوزيع  �شركات  اإحدى  مع 
يف  امل���ت���ق���اع���دي���ن  اإىل  ال���ب���ط���اق���ات 
منازلهم وذلك ترجمة لتوجيهات 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�شد 
بتوفري  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س 
يف  للمتقاعدين  "اإ�شعاد"  بطاقة 
من  ال�شتفادة  بهدف  دب��ي،  اإم���ارة 
توفرها،  التي  اخل�شومات  برامج 

وتعزيز  حياتهم،  ج���ودة  وحت�شني 
م�����ش��ت��وى امل��ع��ي�����ش��ة وال����رف����اه لدى 
املواطنني يف اإمارة دبي، وبالتن�شيق 

مع القيادة العامة ل�شرطة دبي.
البطاقات  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  وق��د 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
و34  األ�����ف�����اً   23 دب�����ي  ل�������ش���رط���ة 
بطاقة �شتوزع على كبار املواطنني 
الهمم  واأ����ش���ح���اب  وامل���ت���ق���اع���دي���ن 
وحم���دودي الدخل يف دب��ي، وذلك 
�شمن جهود اللجنة العليا للتنمية 
و�شوؤون املواطنني بهدف رفع جودة 
ال�شتقرار  وتعزيز  املواطنني  حياة 
املجتمعي والأ�شري وال�شكاين على 

املدى البعيد.
القيادة  ب����ني  ال���ت���ع���اون  وي��ج�����ش��د 
وهيئة  دب�������ي،  ل�������ش���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
و�شندوق  ب��دب��ي،  املجتمع  تنمية 
الجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات 
ل��ل��ع�����ش��ك��ري��ني امل��ح��ل��ي��ني يف اإم�����ارة 
للتقاعد،  اأبوظبي  و�شندوق  دب��ي، 
و�شوؤون  لالإقامة  العامة  والإدارة 
ب��دب��ي، وال��ه��ي��ئ��ة العامة  الأج���ان���ب 
للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية 
يف التن�شيق لتنفيذ هذه التوجيهات 
احلكومي  للعمل  ملهماً  من��وذج��اً 
يف  وامل�شاركة  التعاون  على  القائم 
املجتمع  ت���دع���م  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 

واأفراده.

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كومفاك لدارة املرافق والنقليات

رخ�شة رقم : CN 2933157 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعاد جابر عامر الكثريى  ٥١٪
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اجمل فاداكماليل ماراكار  ٪2٤

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ريني�س كاريباى ا�شرف ا�شرف كاريباى حممد  ٪2٥
تعديل مدير / اإ�شافة ريني�س كاريباى ا�شرف ا�شرف كاريباى حممد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعاد جابر عامر الكثريى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٥٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ كومفاك لدارة املرافق والنقليات

COMFAC FACILITY MANAGEMENT & TRANSPORTING
اإىل/ كومفاك لدارة املرافق والنقليات ذ.م.م

COMFAC FACILITY MANAGEMENT & TRANSPORTING 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 :املجل�س لدارة العقارات ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 1085329 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عامر حممد قمر من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / عامر حممد قمر من ٤9 ٪ اإىل ١٠٠٪
تعديل مدير / اإ�شافة عامر حممد قمر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمدان حممد عبداهلل حممد املحرزى
تعديل راأ�س املال / من ١٥٠٠٠٠ اإىل ١٠٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ املجل�س لدارة العقارات ذ.م.م

AL MAJLIS PROPERTY MANAGEMENT L.L.C
اإىل/ املجل�س لدارة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL MAJLIS PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ثالثون 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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
ال�شخ�س  �شركة   - للحوم  :اوريك�س  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد ذ م م رخ�شة رقم : CN 3945900 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة �شلطان زكريا حممد عبدالفتاح عوده

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جمموعة اوريك�س زد اند ال القاب�شة ذ.م.م
ORYX Z AND L HOLDING GROUP L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زكريا حممد عبدالفتاح عوده
تعديل راأ�س املال / من 2٥٠٠٠ اإىل ١٥٠٠٠٠

تعديل اإ�شم جتاري من/ اوريك�س للحوم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ORYX MEAT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ اوريك�س للحوم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ORYX MEAT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الأجهزة واملعدات  ال�شادة :ريفك�س لإ�شالح  باأن /  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

اللكرتونية  رخ�شة رقم : CN 4119503 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٥٠٠٠٠

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ ريفك�س لإ�شالح الأجهزة واملعدات اللكرتونية

REFIX FOR ELECTRONIC MACHINES AND TOOL FIXING

اإىل/ ريفك�س لإ�شالح الأجهزة واملعدات اللكرتونية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

REFIX FOR ELECTRONIC MACHINES AND TOOL FIXING - 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 :و�شط مارت هايربماركت - ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 2593160 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ن�شب ال�شركاء / ابوبكر ا�شارات حممد كوتى من ٥٪ اإىل ٪9

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبدالرحمن اناكوتيل �شليمان فاتام من ١٠ ٪ اإىل ١8٪
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 ا�شرف فاداكومورى فالبيل �شيالميان فاداكومورى فالبيل من 3٤ ٪ اإىل ٧3٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شرف فاداكومورى فالبيل �شيالميان فاداكومورى فالبيل من �شريك اإىل مدير
تعديل ن�شب ال�شركاء 

 ا�شرف فاداكومورى فالبيل �شيالميان فاداكومورى فالبيل من 3٤ ٪ اإىل ٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ثامر عا�شه �شفر حممد البقمى

تعديل اإ�شم جتاري من/ و�شط مارت هايربماركت - ذ.م.م
WEST MART HYPERMARKET L.L.C

اإىل/ و�شط مارت هايربماركت ذ.م.م
WEST MART HYPERMARKET L.L.C

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

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

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  3182/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3997/2018 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)437686 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: �شركة ال�شراع ملواد البناء - ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة الراأ�س ، ميدان بني يا�س - �شارع 
بني يا�س ، خلف حبيب بنك اأيه جي زيوريخ ، الطابق الأر�شي ، مكتب رقم 40 ، رقم مكاين 2936595820  

وميثله : عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي  
املطلوب اإعالنه : دريك اأند �شكل اإنرتنا�شيونال )�شركة م�شاهمة عامة(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - جممع دبي لال�شتثمار - م�شتودع رقم 04 ملك جممع 
املكاين  رقم   -  00971505500891 املتحرك  الهاتف  رقم   -  044463444 الهاتف  رقم   - لال�شتثمار  دبي 

 muin.elsaleh@drakescull.com  -  00971505500891  -  1498763234
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : �شبيكون - �س ذ م م 

احلال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/9/28 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات 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 
اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ح�شة يف  باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
عقار - املنطقة : �شيح �شعيب 2 - رقم الر�س 144 - م�شاحة املنفذ �شده : 2308.28 مرت مربع - تقييم ح�شة 

املنفذ �شده : 7.453.828.53 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70498 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 25/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/511 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )691153.50 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: خالد بن علي بن عبدالروؤوف باحميد - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - 

دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى بناية الن�شاري - �شقة مكتب 314 
املطلوب اإعالنه : تي ات�س او اإي للتطوير العقاري - �س ذ م م  

عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - ال�شفوح الوىل - دبي - �شارع طابق رقم 20 - مبنى برج اأرينكو - �شقة 
sales@thoe.com - 97144472652 - 05556415293 - 20 طابق رقم

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2022/9/28 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�شوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
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 : وحدة 
 - 71.13 مرت مربع   : امل�شاحة   -  163 الر���س  - رقم  العامل  : جزر  املنطقة   - الإن�شاء(  عقارية )حتت 
 : التقييم   -  2THOE - PF  -  G040  : الوحدة  رق��م  : بورتوفينو-  املبنى  ا�شم   -  1  : املبنى  رق��م 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   2037409.29
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

فقدان �شهادات اأ�شهم
فقدت �شهادة ا�شهم �شادرة عن �شركة ا�شماك 

با�شم / حف�شة علي حممد اجلابري ب�شهادة رقم
 ASMAK177050 وبعدد ا�شهم 3000 
�شهم فمن يعر عليها ت�شليمها لل�شركة املذكورة 

اعاله اأو الإت�شال على 0506110133

فقدان �شهادة اأ�شهم
فقدت �شهادة ا�شهم با�شم ال�شيد / حممد رجب جمعة نا�شر 

احلو�شني �شادرة من ال�شركة العاملية القاب�شة �س.م.ع 
)ا�شماك( رقم ال�شهادة ASMAK172884 بعدد 1200 

�شهم. وال�شيده / �شحي علي احمد البدوي رقم ال�شهادة 
 .1200 ا�شهم  بعدد   ASMAK172885

الرجاء علي من يجدها ارجاعها اىل ال�شركة املذكورة او 
الت�شال على الرقم 0504433787 

فقد املدعو / انطونى روبريت 
الفلبني     ، ب���ي���ن���ا  ت���ي���م���اري���و 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P2172115B(  رق����م 

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

    0585767628

فقدان جواز �صفر
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ع��ب��ا���س اح��م��د حم��م��د ابرار 
ال��ه��ن��د   اجلن�شية   ، اح��م��د 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
)s5787713( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

 0506991958

فقدان جواز �صفر
ن�شيب   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
افغان�شتان     ، �����ش����ريزاد  اهلل 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P03294392(  رق�����م 

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

    0545626344

فقدان جواز �صفر
علي  م���ك���ي���ا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اجلن�شية  اث��ي��وب��ي��ا     ، ح��م��د 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
يرجى   )EP6114016(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
احمد  ادم   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ال���������ش����وم����ال     ، اب������راه������ي������م 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P00670506(  رق�����م 

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

    0567792062

فقدان جواز �صفر
زمييني�س   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، ل��ي��ت�����ش��ام��و  ل��ي��ت��ي��ب��و 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EP5111022( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
تاجي�شي�س   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، ب����وج����ى  ه��ي��ل��ي��ب��و 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EP5900355( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر



اخلميس   22  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13653  
Thursday    22    September    2022   -  Issue No   13653 اأخبـار الإمـارات

05

•• نيويورك-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
الدويل يف نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول امل�شاركة يف اأعمال الدورة 

ال� 77 للجمعية العامة لالأمم املتحدة كل على حدة.
فقد التقى �شموه معايل دمييكي ميكونني نائب رئي�س الوزراء وزير خارجية 
اإيليا  ومعايل  ال��ع��راق  خارجية  وزي��ر  ح�شني  ف��وؤاد  الدكتور  ومعايل  اإثيوبيا 
داركيا�شفيلي وزير خارجية جورجيا ومعايل جنالء املنقو�س وزيرة خارجية 
ليبيا ومعايل ميالين جويل وزيرة خارجية كندا ومعايل بيكا هافي�شتو وزير 
خارجية فنلندا ومعايل فالدميري نوروف وزير خارجية اأوزبك�شتان ومعايل 
ال�شوي�شرية  الحت��ادي��ة  اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  اجو�شتي  ليفيا 
وم��ع��ايل حم��م��د ���ش��امل ول���د م����رزوق وزي����ر ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة والتعاون 

واملوريتانيني يف اخلارج.
اآف���اق ال��ت��ع��اون الثنائي وال�����ش��راك��ة ب��ني دولة  وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اءات بحث 
املتجددة  والطاقة  الطاقة  ومنها  قطاعات  ع��دة  يف  ال��دول  وه��ذه  الإم���ارات 
وال�شتثمارية  وال�����ش��ي��اح��ي��ة  والتعليمية  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال��غ��ذائ��ي  والأم�����ن 

والثقافية.
كما مت ا�شتعرا�س اجلهود العاملية املبذولة يف جمال مكافحة التغري املناخي 
خا�شة مع ا�شت�شافة دولة الإمارات ملوؤمتر الدول الأطراف COP28 العام 

املقبل يف اأبوظبي.
وناق�س �شموه واأ�شحاب املعايل وزراء اخلارجية عددا من امللفات املدرجة على 
77 من اجلمعية للعام لالأمم املتحدة، ومت تبادل  ال�  اأعمال ال��دورة  جدول 

وجهات النظر جتاه امل�شتجدات الإقليمية والدولية وق�شايا املنطقة.
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى   ، مت�شل  �شياق  ويف 

التنفيذي لربنامج  املدير  بي�شلى  ديفيد  �شعادة  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
الإم���ارات  دول��ة  ب��ني  امل�شرتك  التعاون  ، حيث ج��رى بحث  العاملي  الأغ��ذي��ة 
الأطراف  بالعمل متعدد  ال��دول��ة  ال��ت��زام  اإط��ار  العاملي يف  الأغ��ذي��ة  وبرنامج 
الالزم  الدعم  تقدمي  على  والعمل  الطارئة  الإن�شانية  الأزم��ات  يف مواجهة 

للمجتمعات الأكر ت�شررا.
ح�شر اللقاءات معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون 
وزير  الفال�شي  بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  ومعايل  ال��دويل 
الرتبية و التعليم ومعايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
دولة ومعايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ وزير دولة، ومعايل ال�شفرية لنا 
ال�شيا�شية،  لل�شوؤون  الدويل  ن�شيبة، م�شاعدة وزير اخلارجية والتعاون  زكي 
اأبو  حممد  ال�شفري  و�شعادة  املتحدة،  الأمم  ل��دى  للدولة  الدائمة  املندوبة 

�شهاب، نائب املندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة.

•• نيويورك-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
يف  الرئا�شي  ال��ق��ي��ادة  جمل�س  رئي�س  العليمي  حممد  ر���ش��اد  ال��دك��ت��ور  فخامة 

اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة.
ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ، ال����ذي ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام�����س اأع���م���ال ال�����دورة ال���� 77 من 
التعاون امل�شرتك  اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك، بحث م�شارات 
والدولية  الإقليمية  الق�شايا  من  ع��دد  اإىل  اإ�شافة  ال�شقيقني،  البلدين  بني 
اللقاء دعم دول��ة الإم��ارات ملجل�س  ذات الهتمام امل�شرتك. واأك��د �شموه خالل 
يف  وال�شتقرار  الأم��ن  لتحقيق  املخل�شة  الوطنية  وجهوده  الرئا�شي  القيادة 
التنمية  اإىل  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  تطلعاته  وتلبية  اليمنية،  الأرا�شي  ربوع 
والتقدم والزدهار. واأ�شار �شموه اإىل العالقات التاريخية والأخوية الرا�شخة 
التي جتمع بني دولة الإم��ارات واجلمهورية اليمنية ال�شقيقة ، موؤكدا التزام 
على خمتلف  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  وم�شاندة  بدعم  الرا�شخ  الإم��ارات  دولة 
دولة  العليمي بدعم  ر�شاد حممد  الدكتور  اأ�شاد فخامة  الأ�شعدة. من جانبه 
الإمارات املتوا�شل لل�شعب اليمني، موؤكدا على العالقات التاريخية والأخوية 
بنت  رمي  م��ع��ايل  اللقاء  ح�شر  ال�شقيقني.  البلدين  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  املتينة 

اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل.

حاكم الفجرية ي�صتقبل �صفري 
الدولة لدى جمهورية بنغالدي�س

•• الفجرية -وام:

ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية �شعادة عبداهلل علي احلمودي �شفري 
الذي قدم لل�شالم على �شموه  الدولة لدى جمهورية بنغالدي�س، 

مبنا�شبة تعيينه.
ال��ت��وف��ي��ق يف م��ه��ام عمله  ل��ه  ، متمنًيا  ب��احل��م��ودي  ���ش��م��وه  ورّح����ب 
وتعزيز عالقات التعاون بني دولة الإمارات وجمهورية بنغالدي�س 

ال�شعبية.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س جمل�س القيادة الرئا�صي اليمني يف نيويورك

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من وزراء اخلارجية يف نيويورك

•• الفجرية -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
�شموه  ق�شر  يف  الفجرية،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
لوت�شينوك  اأن���دري  �شعادة   - ح��دة  على  ك��اًل   - بالرميلة 
�شفري جمهورية بيالرو�شيا لدى الدولة و�شعادة لوي�س 
املتحدة  ال���ولي���ات  �شفري  غ��ون��غ��ورا  األ��ب��ا  دي  األ��ف��ون�����ش��و 
�شفري  مازميو  لوفمور  و�شعادة  الدولة  ل��دى  املك�شيكية 
ج��م��ه��وري��ة زمي��ب��اب��وي ل���دى ال���دول���ة. ورح����ب �شاحب 
لل�شالم  قدموا  الذين  بال�شفراء  الفجرية  حاكم  ال�شمو 

اأداء  يف  والنجاح  الإقامة  لهم طيب  متمنًيا  �شموه،  على 
م��ه��ام��ه��م. وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اءات ب��ح��ث ���ش��ب��ل تعزيز 
العالقات التي تربط دولة الإمارات ببلدانهم، مبا يخدم 
ا�شتقبل  ك��م��ا  امل���ج���الت.  امل�����ش��رتك��ة يف خمتلف  امل�����ش��ال��ح 
���ش��ع��ود ح�شن  ���ش��ع��ادة  ال��ف��ج��رية،  ال�شمو ح��اك��م  ���ش��اح��ب 
لل�شالم  ق��دم  ال��ذي  البحريني،  ال��ع��ام  القن�شل  الن�شف 
ا�شتالم مهامه كقن�شل عام ململكة  �شموه مبنا�شبة  على 
متمنًيا  العام،  القن�شل  ب�شعادة  �شموه  ورحب  البحرين. 
العالقات  ي��خ��دم  فيما  عمله  م��ه��ام  اأداء  يف  التوفيق  ل��ه 

القائمة بني دولة الإمارات ومملكة البحرين ال�شقيقة.

حاكم الفجرية ي�صتقبل �صفراء املك�صيك وبيالرو�س 
وزميبابوي وقن�صل البحرين

برعاية ال�صيخة فاطمة .. التنمية االأ�صرية تعتمد ت�صكيل فريق االإعالم االأ�صري
•• اأبوظبي-وام: 

التنمية الأ�شرية  اعتمدت موؤ�ش�شة 
الأ�شري  الإع������الم  ف��ري��ق  ت�����ش��ك��ي��ل 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ال����ع����ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�شة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
لتوجهات  ودع��م��اً  الإمارات"،  "اأم 
وم�شاعي  ال���ر����ش���ي���دة  احل���ك���وم���ة 
الدولة احلثيثة الرامية اإىل تعزيز 
التطوعي من خالل  العمل  ثقافة 
ال�شباب.  وق��درات  ا�شتثمار مواهب 
وت����رت����ك����ز ف����ك����رة ف����ري����ق الإع�������الم 
فريق  ت�����ش��ك��ي��ل  ح������ول  الأ�������ش������ري 
املجتمع  م���ن  اج��ت��م��اع��ي  اإع���الم���ي 
املجتمعية  امل�شاهمة  يف  رغبة  لديه 
ول���دي���ه اأي�������ش���اً م��وه��ب��ة وم���ه���ارات 
ومم���ك���ن���ات يف امل����ج����ال الإع����الم����ي 
وروؤية  اأه���داف  لدعم  الجتماعي، 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية والرتويج 

لرباجمها وخدماتها.
تعزيز  اإىل  ال����ف����ري����ق  وي�����ه�����دف 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  روؤي����ة 
وت�شليط  ال�شرتاتيجية  واأهدافها 
الق�شايا  ب���ع�������س  ع���ل���ى  ال���������ش����وء 

ط��اق��ات وم���واه���ب ال�����ش��ب��اب بهدف 
روح  لتعزيز  وت��ط��وي��ره��ا  تنميتها 
املجتمعي  والن����ت����م����اء  ال����ت����ط����وع 
والوطني، وتر�شيد النفقات املالية، 
العمل  ع���ل���ى  ال�������ش���ب���اب  وت�����ش��ج��ي��ع 
يف  للم�شاهمة  والب��ت��ك��ار  والإب����داع 

خدمة املجتمع والوطن.
�شرورة  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  وت��ط��رق��ت 
ت��ع��ري��ف اأع�������ش���اء ف���ري���ق الإع�����الم 
وبراجمها  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة  الأ�����ش����ري 
وطبيعة  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  وخ��دم��ات��ه��ا 
امل�����ه�����ام امل����ن����وط����ة ب����ه����م ودوره��������م 
وم�شوؤولياتهم، و�شرورة موافاتهم 
املطلوب  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال��ق�����ش��اي��ا 
خالل  من  عليها،  ال�شوء  ت�شليط 
ال��ذي يقوم  املوؤ�ش�شة  اأح��د موظفي 
ب�����دوره مب��ت��اب��ع��ة وم��ن��اق�����ش��ة كافة 
ال���ت���ح���دي���ات وال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي من 
الفريق  ع�����ش��و  ت���واج���ه  اأن  امل��م��ك��ن 
اأث��ن��اء ت��اأدي��ت��ه مل��ه��ام اأع��م��ال��ه �شمن 
الأع�شاء  تقييم  ي��ت��م  اإذ  ال��ف��ري��ق، 

بناًء على معايري حمّددة.
موؤ�ش�شة  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأو���ش��ح��ت 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ�����ش����ري����ة ت����ه����دف من 
الإع���الم الجتماعي  ف��ري��ق  خ��الل 
اإعالمية  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ك��وي��ن  اإىل 
نوعها  م��ن  الأوىل  ُتعد  اجتماعية 

ب�����ش��ك��ٍل ح��ث��ي��ٍث م���ن خ����الل فريق 
ت�شليط  اإىل  الج��ت��م��اع��ي  الإع����الم 
املجتمعية،  الق�شايا  على  ال�شوء 
املجتمعية  امل�شوؤولية  روح  وتعزيز 
النت�شار  دائ��رة  وتو�شيع  للجميع، 
اأك���رب  اإىل  وال���و����ش���ول  اجل����غ����رايف 
اجلمهور،  م����ن  مم��ك��ن��ة  ���ش��ري��ح��ة 
وح�شر جميع املوؤثرين على مواقع 
املعتمدين  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
اإ�شافة  العمل الجتماعي،  خلدمة 
اإىل ع��ق��د ال�����ش��راك��ات ال��ه��ادف��ة مع 
وتطلعات  روؤي��ة  لتحقيق  املوؤثرين 
قنوات  وف��ت��ح  الر�شيدة  حكوماتنا 
ا�شتقرار  دع��م  يف  لالإ�شهام  جديدة 
عرب  تطبيقات  وت��ط��وي��ر  الأ����ش���رة، 
تعّزز  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

ال�شلبية  وال���ظ���واه���ر  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  املجتمع  لتوعية 
والتي  ومتا�شكها،  الأ���ش��ر  ا�شتقرار 
�شمن  ج��اذب  باأ�شلوب  يتم طرحها 
هادف  ت��وع��وي  اجتماعي  حم��ت��وى 
و�شائق، حيث يعترب الفريق اإحدى 
اأكرب  اإىل  املهمة للو�شول  الو�شائل 
امل�شتهدف  اجل��م��ه��ور  م��ن  �شريحة 
وحدة  �شت�شكل  لأن  ع��اٍل،  وبرتكيٍز 
اج���ت���م���اع���ي���ة م���ت���ك���ام���ل���ة ي���ت���م من 
وت�شخري  اجل��ه��ود  تظافر  خاللها 
الإم���ك���ان���ي���ات لإح��������داث ت����اأث����ريات 

هادفة ومبا�شرة.
وقالت �شعادة مرمي حممد الرميثي 
مدير عام موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
اإن ف��ري��ق الإع����الم الأ����ش���ري الذي 
يعمل حتت مظلة املوؤ�ش�شة �شيتوىل 
العديد من املهام التي تدفع عجلة 
الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ت��ح��ّول يف 
ال�شتقرار،  نحو  ق��دم��اً  املجتمعية 
وذل�����ك م���ن خ����الل ت��ن��ف��ي��ذ خطط 
املوؤ�ش�شة املتما�شية مع ا�شرتاتيجية 
حتقيق  يف  ي�شاهم  ومب��ا  اأب��وظ��ب��ي، 
اإىل  الرامية  املوؤ�شرات  من  العديد 
لكافة  وال���ش��ت��ق��رار  الأم����ان  تعزيز 

اأفراد الأ�شرة واملجتمع.
�شت�شعى  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

الن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي وال��رتك��ي��ز على 
الرميثي  واأك��دت  الوطنية.  الهوية 
الأ���ش��ري �شيقوم  اأن فريق الإع��الم 
توعوية  اج��ت��م��اع��ي��ة  ر���ش��ائ��ل  ب��ب��ث 
و�شائل  ع���ل���ى  ل����الأ�����ش����رة  م���وج���ه���ة 
التوا�شل الجتماعي، وكذلك عقد 
اجتماعات ملناق�شة ق�شية ما �شغلت 
باأفكار  الإع����الم واخل����روج  و���ش��ائ��ل 
اإعالمي  ف��ري��ق  وت�شكيل  وح��ل��ول، 
موؤ�ش�شة  وروؤي������ة  ت��وج��ه��ات  ل��دع��م 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة ال���رام���ي���ة اإىل 
ا�شتثمار طاقات املجتمع وتوجيهها 
يف  اجلهود  وتعزيز  املثلى،  بالطرق 
الأ�شري  ال�شتقرار  على  املحافظة 
اأم����ن املجتمع.  رك��ي��زة  ُي��ع��د  ال����ذي 
واأ�شافت اأن فريق الإعالم الأ�شري 
امل�شوؤولية  قيم  تعزيز  على  �شيعمل 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م����ن خ�����الل اإ�����ش����راك 
ال�شباب يف ن�شاط اجتماعي تطوعي 
وت��ع��م��ي��ق مفهوم  امل��ج��ت��م��ع،  ي��ف��ي��د 
والتطوعي،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ع��م��ل 
بال�شورة  التعبري  مهارات  وتنمية 
وتوظيفها يف نقل الأفكار والر�شائل 
الهادفة الإيجابية، وتزويد اأر�شيف 
باأفالم  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
اأ���ش��ري��ة اج��ت��م��اع��ي��ة تدعم  و����ش���ور 
وا�شتثمار  املوؤ�ش�شة،  وروؤي���ة  ر�شالة 

اخلربات  الع�شو  واإك�شاب  الفريق، 
الفنية والعملية.

عام  م��دي��ر  دع��ت  املنا�شبة؛  وب��ه��ذه 
كافة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة 
اأفراد املجتمع ممن لديهم رغبة يف 
امل�شاهمة املجتمعية ولديهم املوهبة 
املجال  يف  وامل���م���ك���ن���ات  وامل�����ه�����ارات 
لالن�شمام  الجتماعي،  الإعالمي 
اإىل ف��ري��ق الإع����الم الأ����ش���ري وفق 
ال�شوابط وال�شروط التي و�شعتها 
وروؤيتها  اأه��داف��ه��ا  لدعم  املوؤ�ش�شة 
والرتويج لربجمها وخدماتها من 
التالية،  �شات  التخ�شّ اأح��د  خ��الل 

بالق�شايا  تعنى  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
اأع�شاء  منح  يتم  حيث  الأ���ش��ري��ة، 
فريق الإعالم الأ�شري العديد من 
املزايا منها، اإ�شدار بطاقة ع�شوية 
�����س يف جم����الت  ل��ل��ت��خ�����شّ ط���ب���ق���اً 
الع�شو  الأ����ش���ري، ودع����م  الإع�����الم 
ال�شوء  وت�شليط  اإعالمياً  واإب���رازه 
الت�شجيل  واأول��وي��ة  م��ه��ارات��ه،  على 
يف الور�س واحل�شول على الدعوات 
تنظمها  التي  باملنا�شبات  اخلا�شة 
�شهادات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املوؤ�ش�شة، 
�شكر وتقدير للمتميزين، و�شهادات 
م�������ش���ارك���ة جل��م��ي��ع امل��ن��ت�����ش��ب��ني يف 

ال�شحفي،  /التحرير  يف  واملتمثلة 
امل�شرحية،  اأو  ال���ق�������ش���ة  ك���ت���اب���ة 
املحتوى  و���ش��ن��اع��ة  ال�����ش��ي��ن��اري��و، 
والبتكار  والإب������داع  الج��ت��م��اع��ي، 
والتاأثري  الأ������ش�����ري،  الإع�������الم  يف 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف 
والر�شم  اجل��راف��ي��ك��ي،  والت�شميم 
والت�شوير  الديجيتال،  اأو  اليدوي 
الفيديو،  وت�شوير  ال��ف��وت��وغ��رايف، 
جل�شات  يف  وال��ت��م��ث��ي��ل  وامل���ون���ت���اج، 
الجتماعية،  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ت�����ش��وي��ر 
وال���ت���ع���ل���ي���ق ال���������ش����وت����ي وت����ق����دمي 

الفعاليات/.
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•• دبي-وام:

حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأعلن 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن 
رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س 
اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، اإطالق 
والأمتتة"،  للروبوتات  دبي  "برنامج 
ت��ط��وي��ر واختبار  ب��ه��دف دع���م  وذل����ك 
والأمتتة،  ال��روب��وت��ات  تقنيات  وتبني 
التطبيقات  ه�����ذه  ت��ب��ن��ي  وت�������ش���ري���ع 
امل��ت��ق��دم��ة يف خمتلف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الرئي�شية،  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
مبا ي�شهم يف تعزيز ريادة دبي اإقليمياً 
وعاملياً لتكون واحدة من اأف�شل مدن 
لتوظيف  ا�شتعداداً  واأكرها  امل�شتقبل 

وتطوير تكنولوجيا امل�شتقبل.
ال�شيخ  �شمو  زي����ارة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ل� "خمتربات دبي للم�شتقبل" التابعة 

ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.
دبي  برنامج  اأطلقنا   " �شموه:  وق���ال 
ل��ل��روب��وت��ات والأمت����ت����ة ب��ه��دف زي����ادة 
من   9% اإىل  القطاع  ه��ذا  م�شاهمة 
�شنوات..   10 خ���الل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 
اأف�شل  �شمن  دب��ي  ت�شبح  اأن  ون��ري��د 
لتكنولوجيا  ع����امل����ي����ة  م�������دن   10
تبني  خالل  من  والأمتتة  الروبوتات 
وت���ط���وي���ر ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���روب���وت���ات 
وابتكار  ال��وط��ن��ي��ة  امل���واه���ب  ومت��ك��ني 

حلول ومنتجات وخدمات جديدة ".
5 م����ب����ادرات  وي��ت�����ش��م��ن ال����ربن����ام����ج 
رئ��ي�����ش��ي��ة وي����رك����ز ع���ل���ى 5 جم����الت 
والتطوير،  ل���الأب���ح���اث  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
جهاز  األ��ف   200 توفري  اإىل  ويهدف 

م�شتويات  ل���رف���ع  "روبوتات"  اآيل 
القطاعات  يف  والإن���ت���اج���ي���ة  ال��ك��ف��اءة 
واللوج�شتية،  وال�شناعية  اخلدمية 
اقت�شاد  تناف�شية  تعزيز  وامل�شاهمة يف 

دبي خالل ال�شنوات الع�شرة املقبلة.
بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  واأك��د 
بن را�شد اآل مكتوم اأن دبي قادرة بف�شل 
وكوادرها  امل��ت��ق��دم��ة  التحتية  بنيتها 
املوهوبة واملتخ�ش�شة، على املناف�شة يف 
هذا ال�شوق العاملي الذي ي�شهد تنامياً 
 5 على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  مت�شرعاً 
جمالت رئي�شية لالأبحاث والتطوير 
تتمثل يف الإنتاج والت�شنيع، ال�شياحة 

وخ�����دم�����ات امل���ت���ع���ام���ل���ني، وال���رع���اي���ة 
العمل،  ال�����ش��ح��ي��ة، وحت�����ش��ني ظ���روف 

واخلدمات اللوج�شتية والنقل.
اإن الهدف الرئي�شي وراء  وقال �شموه 
اإطالق الربنامج يتمثل يف حتقيق روؤية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
باأن تكون دبي وجهة عاملية لالإبداع يف 
التي  والأمت��ت��ة  ال��روب��وت��ات  تطبيقات 
التناف�س  م��ي��ادي��ن  اأه���م  م��ن  اأ�شبحت 
العامل  اق��ت�����ش��ادات  اأك���ر  ب��ني  العلمي 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت�شدر  ت��ق��دم��اً، وم��ن�����ش��ة 

جميع  اإىل  واملبتكرة  الذكية  التقنيات 
تنوع  دع���م  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال���ع���امل،  دول 
وتطوير  دب���ي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف  اق��ت�����ش��اد 
بخلق  ت�شهم  متكاملة  معرفية  قاعدة 
والرتقاء  ج��دي��دة،  اقت�شادية  فر�س 

بجودة حياة املجتمع.
ووجه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بتخ�شي�س  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
خمتربات لتطوير تقنيات الروبوتات 
البحث  ع��م��ل��ي��ات  ودع������م  والأمت�����ت�����ة، 
والتجريب  وال���ت���ط���وي���ر  والخ���ت���ب���ار 
فيما  والتكامل  والتطبيق  والتوجيه 
م�شاحة  ت��وف��ري  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ب��ي��ن��ه��ا، 

تعاونية  م�����ش��اري��ع  ل��ت�����ش��غ��ي��ل  داع���م���ة 
واإن�شاء  ال��ب��ح��ث  ت��ط��وي��ر  اإىل  ت��ه��دف 
النماذج الأولية، واإ�شراك اجلمهور يف 

جتارب املنتجات املبتكرة.
املحلية  امل��واه��ب  اأه��م��ي��ة متكني  واأك���د 
الأدوات  ب��اأح��دث  النا�شئة  وال�شركات 
امل�شتقبل،  يف  طلباً  الأك���ر  وامل���ه���ارات 
وت�����وف�����ري جم���م���وع���ة م�����ن ال����ربام����ج 
املتخ�ش�شة  العمل  وور���س  التدريبية 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع خم���ت���ل���ف اجل����ه����ات 
واجلامعات  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
دولة  والتطوير يف  الأب��ح��اث  وم��راك��ز 

الإمارات والعامل.

ودعا �شموه جميع اجلهات احلكومية 
وال�شركات اخلا�شة يف دبي اإىل تعزيز 
البحثية  املراكز  خمتلف  مع  التعاون 
والأك���ادمي���ي���ة يف ال���دول���ة وال���ع���امل يف 
داعمة  وقانونية  تنظيمية  بيئة  اإن�شاء 
للروبوتات والأمتتة يف دبي، وتطوير 
قاعدة معرفية حملية لدرا�شة املعايري 
واملوا�شفات الفنية وخمتلف التقنيات 
مع  ال�شراكة  اأهمية  موؤكداً  احلديثة، 
دبي  يف  والعاملية  الوطنية  اجلامعات 
جهود  وقيادة  الواعدة  املواهب  لدعم 
القطاعات  العملي يف خمتلف  البحث 
احللول  وت���وظ���ي���ف  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 

بتناف�شية القت�شاد  املبتكرة لالرتقاء 
الوطني.

و���ش��ي��ت��م الإ�����ش����راف ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
تنظيمها  ���ش��ي��ت��م  ال����ت����ي  امل������ب������ادرات 
الربنامج  خمرجات  �شمن  واإطالقها 
للروبوتات  دب����ي  جم��ل�����س  ق��ب��ل  م���ن 
والأمت����ت����ة ال�����ذي ���ش��ي�����ش��م ع������دداً من 
وال�شركات  احل��ك��وم��ي��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
وال��ن��ا���ش��ئ��ة ورواد  وامل��ح��ل��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف خمتلف  الأع���م���ال 

املجالت التكنولوجية املتقدمة.
دبي  برنامج  خمرجات  تنفيذ  وي�شهم 
ال����ذي ت�شرف  ل��ل��روب��وت��ات والأمت���ت���ة 

ع��ل��ي��ه م��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
تطوير العديد من القطاعات احليوية 
ذلك  يف  مب����ا  دب�����ي  يف  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وال�شحة  والف�شاء  والنقل  القت�شاد 
ال�شطناعي،  وال����ذك����اء  وال��ت��ع��ل��ي��م، 

وغريها الكثري.
وي����ق����وم ب���رن���ام���ج دب������ي ل���ل���روب���وت���ات 
رئي�شية،  والأمتتة على ثالثة حماور 
ت�شتند على  وال��ت��ي  احل��وك��م��ة،  اأول��ه��ا 
اإن�شاء اآليات دعم هيكلية لبناء و�شيانة 
الروبوتات  لتطوير  املنا�شبة  البيئة 
املوؤ�ش�شي  الطابع  واإ���ش��ف��اء  والأمت��ت��ة، 
ع���ل���ى ت����ع����اون م����ط����وري ال����روب����وت����ات 
تنظيمية  ب��ي��ئ��ة  وخ���ل���ق  والأمت������ت������ة، 
توليد  ج��ان��ب  اإىل  م��وات��ي��ة،  وقانونية 

املعايري واملعرفة الالزمة.
للربنامج،  ال���ث���اين  امل���ح���ور  وي�����ش��ت��ن��د 
والتطوير  العلمي  البحث  دع��م  على 
يف  التمويلية  خم�ش�شاتهما  وزي����ادة 
م�شاركة  وزي���ادة  الرئي�شية،  امل��ج��الت 
املواهب املحلية، وزيادة عدد املوظفني 
البحث  يف  التخ�ش�شات  اأ�شحاب  من 
وال����ت����ط����وي����ر مب�����ج�����ال ال�����روب�����وت�����ات 

والأمتتة.
اأما الركيزة الثالثة، فتعتمد على دعم 
التقنيات،  ودم���ج  تبني  يف  ال�����ش��ن��اع��ة 
وت��ق��ل��ي��ل ت��ك��ل��ف��ة ت��ب��ن��ي ال����روب����وت����ات، 
واإ�����ش����ف����اء ال���ط���اب���ع امل���وؤ����ش�������ش���ي على 
البحث  يف  ال����ش���ت���ث���م���اري  ال����ت����ع����اون 
الروبوتات  تكامل  ودع���م  وال��ت��ط��وي��ر، 
م�شتوى  رف���ع  ج��ان��ب  اإىل  والأمت���ت���ة، 
العام  والقبول  التكنولوجي  الرتويج 
تبني  م��ع��دلت  وزي���ادة  للتكنولوجيا، 

الروبوتات.

•• دبي-وام:

ثمن �شعادة عليي�شري �شالموف القن�شل العام جلمهورية اأوزبك�شتان 
يف دبي والإمارات ال�شمالية، اختيار بالده لرئا�شة "منظمة �شنغهاي 
الإم���ارات  دول��ة  بان�شمام  ..م��رح��ب��ا  ال��راب��ع��ة  للمرة  للتعاون" وذل��ك 
بو�شفها "�شريك حوار" يف املنظمة اإ�شافة اإىل 4 دول اأخ��رى. واأكد 
"اإعالن  اأهمية  )وام(  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  �شعادته 
اأجل  من  الأولوية،  ذات  املهمة  املبادرات  من  ُيعد  �شمرقند" والذي 
ال�شالم  ل�شمان  امل�شرتكة  اجلهود  وتكثيف  املنظمة  اإمكانات  تعزيز 
والقت�شادي،  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  تعميق  ع��ن  ف�����ش��اًل  وال���ش��ت��ق��رار، 
الأمن  و�شمان  الفقر  من  واحل��د  املناخي  التغري  حتديات  ومواجهة 

الغذائي، م�شريا اإىل اأن قمة �شمرقند تعد حدثا دوليا مهما يف منطقة 
اآ�شيا الو�شطى، واإىل دور بالده كونها اأحد موؤ�ش�شي منظمة �شنغهاى 
للتعاون حيث ت�شارك بفعالية وا�شعة يف اأن�شطتها، وخا�شة اأن ط�شقند 

تولت رئا�شة املنظمة ثالث مرات من قبل.
فخامة  ط��رح   2021  -  2017 اأن���ه خ��الل ال��ف��رتة م��ا ب��ني  وب��ني 
���ش��وك��ت م��ريزي��وي��ي��ف رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة اأوزب��ك�����ش��ت��ان 45 م��ب��ادرة يف 
موؤمترات قمة منظمة �شنغهاي للتعاون، بهدف رفع فعالية التعاون 
يف املجالت ال�شيا�شية والتجارية والقت�شادية والنقل واللوج�شتيات 
الإرهاب  ملكافحة  الإقليمي  الهيكل  اإن�شاء  مت  كما  وغريها،  والبتكار 
التابع ملنظمة �شنغهاي للتعاون يف ط�شقند، ف�شاًل عن عقد اجتماعات 
اآلية للح�شول على �شفة املراقب يف  اأمناء جمال�س الأمن، وتد�شني 

املنظمة.
واأ�شافة اأنه كجزء من رئا�شتها للدورة احلالية 2021 - 2022 ، 
فقد متكنت اأوزبك�شتان من عقد حوايل 80 حدًثا، يف ط�شقند ومدن 
مو�شوعات  ومناق�شة  و�شمرقند،  وخيوة  وفرغانة  وبخارى  نوكو�س 
منظمة  وثائق  من   37 تن�شيق  عملية  وا�شتكمال  مهمة،  وحت��دي��ات 
���ش��ن��غ��ه��اي ل��ل��ت��ع��اون خ���الل ع���ام واح����د، ع����الوة ع��ل��ى ان��ع��ق��اد املنتدى 
للتعاون،  �شنغهاي  ملنظمة  ال�شناعي  الب��ت��ك��ار  واأ���ش��ب��وع  القت�شادي 
وم��ن��ت��دى روؤ����ش���اء امل��ن��اط��ق، وم��ن��ت��دى ال��ت��ع��اون ال�����ش��ن��اع��ي، ومعر�س 

الفواكه واخل�شروات حتت عنوان "اأوزبك�شتان امل�شم�شة".
الأوزبكي  الرئي�س  طرحها  التي  امل��ب��ادرات  اأهمية  على  �شعادته  واأك��د 
اأجل  م��ن  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  ب��الده  وع��زم  �شمرقند،  قمة  خ��الل 

العملي  التنفيذ  لت�شريع  للتعاون  �شنغهاي  منظمة  ق��درات  ا�شتخدام 
ال�شني،   - قريغيز�شتان   - اأوزبك�شتان  مثل:  النقل،  مم��رات  لنظام 
ترميز - مزار �شريف - كابول – بي�شاور والطرق الأخرى والتي تعترب 

بالغة الأهمية خا�شة يف ظل الظروف اجليواقت�شادية احلالية.
خالل  �شمرقند  مدينة  يف  عقدت  املنظمة  قمة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
8 دول  ال�����ش��ه��ر اجل������اري، وح�����ش��ره��ا  16 م���ن   - 15 ال���ف���رتة م���ن 
وال�شني، وطاجيك�شتان،  ورو�شيا،  وباك�شتان،  اأوزبك�شتان،  اأع�شاء هي 
وقريغيز�شتان، وكازاخ�شتان، والهند. كما ت�شم 4 دول مراقبة اأبدت 
الرغبة يف احل�شول على الع�شوية الكاملة وهي: اأفغان�شتان، واإيران، 
واأذربيجان،  اأرمينيا،  وه��م:  ح��وار  �شركاء  و6  ومنغوليا،  وبيالرو�س، 

وتركيا، و�شريالنكا، وكمبوديا، ونيبال.

القن�صل االأوزبكي يثني على ان�صمام االإمارات ك�صريك حوار يف منظمة �صنغهاي للتعاون 

بهدف تبني وتطوير تكنولوجيا الروبوتات ومتكني املواهب الوطنية وابتكار حلول ومنتجات وخدمات جديدة

حمدان بن حممد يطلق برنامج دبي للروبوتات واالأمتتة 

•• اأبوظبي -الفجر:

ت���ف���ع���ي���اًل ل���ل���ت���ع���اون وال�������ش���راك���ة 
تريندز  مركز  بني  ال�شرتاتيجية 
وموؤ�ش�شة  وال�شت�شارات،  للبحوث 
ومقرها   ،»SWF« الآم��ن  العامَل 
الأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
اأ�شدر »تريندز« الرتجمة العربية 
لتقرير  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ل��ل��م��خ��ل�����س 
امل�شادة  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة..  »ال����ق����درات 
 ،»SWF« ع��ن  ال�شادر  العاملية«، 
حيث يقدم التقرير تقييماً مفتوح 
الكبرية  امل��ت��غ��ريات  ح���ول  امل�����ش��در 

التي ي�شهدها جمال الف�شاء.

مناف�ضة ف�ضائية
واأك�����د ال��ت��ق��ري��ر، ال�����ذي اأ���ش��ه��م يف 
ت��رج��م��ت��ه واإجن������ازه ب��ن��ج��اح مركز 
وال�شت�شارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
الف�شاء  جم����ال  اأن  دب�����ي،  ف����رع   -
من  ك��ب��رية  ملجموعة  يخ�شع  ب���داأ 
التغيريات، اإذ اأخذت اأعداد متزايدة 

التجارية  واجل���ه���ات  ال������دول  م���ن 
الفاعلة تنخرط يف م�شائله؛ الأمر 
البتكار  م���ن  امل���زي���د  اأن���ت���ج  ال�����ذي 
ولكنه  الأر���������س،  ع��ل��ى  وال���ف���وائ���د 
الزدحام  من  مزيداً  اأي�شاً  اأح��دث 
واملناف�شة يف الف�شاء، ومن منظور 
اأمني، ثمة عدد متزايد من الدول 
الف�شاء  ا�شتخدام  اإىل  ت�شعى  التي 
واأمنها  الع�شكرية  قدراتها  لتعزيز 

الوطني.
الف�شاء  ا�شتخدام  تزايد  اأن  وذك��ر 
ع��ل��ي��ه، لتعزيز  وارت���ف���اع الع��ت��م��اد 
الأمن الوطني، قد دفع املزيد من 
الدول اإىل التطلع لتطوير قدراتها 
ال��ف�����ش��ائ��ي��ة امل�������ش���ادة ال���ت���ي ميكن 
املنظومات  خل�����داع  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
اأو  اأو منعها  اأو تعطيلها  الف�شائية 

تدمريها.
القدرات  وج��ود  اأن  التقرير  وراأى 
ال��ف�����ش��ائ��ي��ة امل�������ش���ادة ل��ي�����س اأم�����راً 
جديداً، لكن اجلديد هو الظروف 
املحيطة بها، وتوجد اليوم بواعث 

ف�شائية  ق��درات  لتطوير  متزايدة 
واحتمالية  ه���ج���وم���ي���ة،  م�������ش���ادة 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا. ك��م��ا ي���رتت���ب على 
ا����ش���ت���خ���دام���ه���ا ال����وا�����ش����ع ع���واق���ب 
تداعيات  ت��ف��رز  ق��د  اأك���رب  حمتملة 
الع�شكري؛  امل��ج��ال  تتجاوز  عاملية 
القت�شاد  م��ن  ك��ب��رية  اأج����زاء  لأن 
وامل��ج��ت��م��ع ال���ع���امل���ي ت��ع��ت��م��د اأك���ر 
فاأكر على التطبيقات الف�شائية.

قدرات م�ضادة
ويجمع التقرير، ويقّيم، املعلومات 
امل���ت���اح���ة ل��ل��ع��ام��ة ح����ول ال���ق���درات 
ال���ت���ي تقوم  امل�������ش���ادة  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 
خم�س  �شمن  بتطويرها  عدة  دول 
ف����ئ����ات؛ ه�����ي: »ق��������درات الإط������الق 
امل�شرتك،  امل���دار  وق���درات  املبا�شر، 
الإلكرتونية،  احل�����رب  وق�������درات 
وق��������������درات ال�����ط�����اق�����ة امل����وج����ه����ة، 
كما  ال�������ش���ي���ربان���ي���ة«،  وال������ق������درات 
ال���ق���درات احلالية  ال��ت��ق��ري��ر  ي��ق��ّي��م 
القريب  امل���دى  ع��ل��ى  وامل�شتقبلية 

جدواها  ج���ان���ب  اإىل  دول������ة،  ل��ك��ل 
ت�شري  حيث  املحتملة،  الع�شكرية 
الأدل��ة اإىل وجود جمموعة وا�شعة 
والتطوير يف  البحوث  ومهمة من 
امل�شادة  الف�شائية  القدرات  جمال 
ال��ت��دم��ريي��ة وغ���ري ال��ت��دم��ريي��ة يف 
ال��ع��دي��د م���ن ال������دول، وم����ع ذلك، 
يف  فاعاًل  ا�شتخداماً  ُي�شتخَدم  مل 
العمليات الع�شكرية احلالية �شوى 

القدرات غري التدمريية.

�ضراكة ا�ضرتاتيجية
الدكتور  اأك�����د  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
الرئي�س  ال��ع��ل��ي،  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
للبحوث  تريندز  ملركز  التنفيذي 
وال�شت�شارات، اأن التعاون وال�شراكة 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة ال����ف����اع����ل����ة مع 
 ،»SWF« الآم��ن  العامَل  موؤ�ش�شة 
اإيجابياً يف ترجمة تقرير  انعك�شت 
امل�شادة  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة..  »ال����ق����درات 
ال���ع���امل���ي���ة«، م���ا ي��ع��د ت���اأك���ي���داً على 
بها  يحظى  التي  واملوثوقية  الثقة 
»تريندز« كموؤ�ش�شة بحثية م�شتقلة 
العلمي  ال��ب��ح��ث  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ق 
وتتوخى  دول���ي���اً،  عليها  امل��ت��ع��ارف 
خمرجاتها  يف  واملو�شوعية  الدقة 

البحثية والعلمية.
واأو�شح الدكتور العلي اأن »تريندز« 
ال�����ش��راك��ات مع  ت��ع��زي��ز  يعمل ع��ل��ى 
البحثية  واملوؤ�ش�شات  الفكر  مراكز 
على  وال���ع���ل���م���ي���ة  والأك������ادمي������ي������ة 
والعاملي،  الإق���ل���ي���م���ي  امل�����ش��ت��وي��ني 
ذات  ال��ق�����ش��اي��ا  يف  معها  وال��ت��ع��اون 

اله���ت���م���ام امل�������ش���رتك، وذل�����ك من 
منطلق ا�شرتاتيجية مركز تريندز 
العاملية التي حتر�س على اأن يكون 
واملعريف  العلمي  للتوا�شل  ج�شراً 

والأكادميي على ال�شعيد الدويل.

ن�ضر املعرفة
ب����دوره، اأ���ش��ار ف��ه��د امل��ه��ري رئي�س 
ق��ط��اع ال��ب��ح��وث وال���ش��ت�����ش��ارات يف 
ال���ع���ام لفرع  »ت���ري���ن���دز«، وامل����دي����ر 
موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  دب��ي«،   - »تريندز 
العامَل الآمن تعد م�شدراً موثوقاً 
البحثية  وامل���راك���ز  ال��ق��رار  ل�����ش��ّن��اع 
والعلمية حول املعلومات والبيانات 
املتعلقة باأمن الف�شاء وال�شتدامة، 
معها  »ت��ري��ن��دز«  �شراكة  يجعل  م��ا 
اإ�شهاماً فاعاًل يف ن�شر املعرفة حول 

وامل�شتدامة  الآمنة  ال�شتخدامات 
للف�شاء.

امللخ�س  ترجمة  اإن  امل��ه��ري  وق���ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ت���ق���ري���ر »ال�����ق�����درات 
العاملية«،  امل�������ش���ادة  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة.. 
الرتجمة  ف����ري����ق  اأع�����ده�����ا  ال����ت����ي 
توؤكد  »ت���ري���ن���دز«،  يف  وال��ت��ح��ري��ر 
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي توليها 
البحثية  واملوؤ�ش�شات  الفكر  مراكز 
اأ�شبح  الذي  تريندز  ملركز  العاملية 
عدة،  جم���الت  يف  عاملية  مرجعية 
فرع  يف  العمل  فريق  جهود  مثمناً 
اإىل  ال��ذي تو�شل  دب��ي«  »تريندز - 
»موؤ�ش�شة  م���ع  ت��ف��اه��م��ي��ة  ���ش��ي��غ��ة 
العامَل الآمن« اأ�شهمت يف الإ�شراف 
على هذا امل�شروع باقتدار واإجنازه 
امللخ�س  ت��رج��م��ة  وت���اأت���ي  ب��ن��ج��اح. 

التنفيذي للتقرير، يف اإطار تفعيل 
املوقعة  والتفاهم  التعاون  مذكرة 
ب���ني ال��ط��رف��ني يف اأغ�����ش��ط�����س عام 
2021، والتي و�شعت اإطاراً عاماً 
للتن�شيق بني اجلانبني يف املجالت 
ذات الهتمام امل�شرتك، وما اأتبعها 
تن�شيقية  ول��ق��اءات  اجتماعات  من 
تريندز  »م��رك��ز  ا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا  ع���دة 
- دب�������ي«، ل���دع���م وت��ع��م��ي��ق اأوج�����ه 
التعاون يف جمالت تطوير الأفكار 
حتقيق  ب���غ���ر����س  والإج����������������راءات، 
وامل�شتدامة  الآمنة  ال�شتخدامات 
وال�����ش��ل��م��ي��ة ل��ل��ف�����ش��اء اخل���ارج���ي 
ل�شالح كوكب الأر���س، ف�شاًل عن 
تعزيز التعاون يف املجالت البحثية 
وال���ع���ل���م���ي���ة واإ�������ش������دار الأب����ح����اث 

والتقارير امل�شرتكة.

تفعياًل للتعاون وال�ضراكة اال�ضرتاتيجية بني اجلانبني

تريندز ُيرتجم للعربية ملخ�س تقرير القدرات الف�صائية.. 
امل�صادة العاملية ال�صادر عن موؤ�ص�صة العاملمَ االآمن

• الربنامج ت�ضرف عليه موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل ويهدف لو�ضع دبي �ضمن اأف�ضل 10 مدن يف العامل يف هذا القطاع التكنولوجي خالل 10 �ضنوات 
• �ضنوا�ضل تطوير منظومة الت�ضريعات واحلوكمة يف جمال الروبوتات واالأمتتة ومتكني املواهب الوطنية وابتكار حلول ومنتجات وخدمات جديدة

Date 22/ 9/ 2022  Issue No : 13653
An advertisement claiming to be published 

I have a case administrative office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance, 

in case No. AJCFICIPOR2022/0002993 commercial (partial)
To the defendant : Anfaas mustavin unknown place of residence
You are mandated to attend the 05/10/2022 hearing in front of the 
lawsuit administrative office, Ajman Federal Court, the Civil First 
Instance Court - Office No. (Case Director's Office No. 8) in person 
or through an authorized agent, and submit a reply memorandum to 
the lawsuit with all documents attached, within a period not exceeding 
Ten days from the date of publication in order to consider the above-
mentioned case - as a defendant
Note : Announcement published in both Arabic and English
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 22/ 9/ 2022  Issue No : 13653
An advertisement claiming to be published 

I have a case administrative office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance, 

in case No. AJCFICIPOR2022/0002991 commercial (partial)
To the defendant : tarek salah Khaled albana unknown place of residence
You are mandated to attend the 04/10/2022 hearing in front of the lawsuit 
administrative office, Ajman Federal Court, the Civil First Instance 
Court - Office No. (Case Director's Office No. 8) in person or through 
an authorized agent, and submit a reply memorandum to the lawsuit with 
all documents attached, within a period not exceeding Ten days from the 
date of publication in order to consider the above-mentioned case - as a 
defendant
Note : Announcement published in both Arabic and English
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533Date 22/ 9/ 2022  Issue No : 13653
An advertisement claiming to be published

I have a case administrative office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance,

in case No. AJCFICIPOR2022/0003003 commercial (partial)
To the defendant : Alexander Zorin - unknown place of residence
You are entrusted to attend the 10/04/2022 hearing in front of the lawsuit 
administrative office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance 
- Office No. (Case Director's Office No. 8) in person or through an 
authorized agent, and submit a reply memorandum to the lawsuit with all 
documents attached, within a period not exceeding Ten days from the date 
of publication in order to consider the case whose number is mentioned 
above - as a defendant.
Note : Announcement published in both Arabic and English
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 22/ 9/ 2022  Issue No : 13653
Defendant Published Notice

To Case Management Office Ajman Federal Court 
Federal Civil Court of First Instance

In case No. AJCFICIPOR2022/0002826 Partial Commercial
To Defendant : AL NASEEM LAUNDRY

Unknown address
You are required to attend a hearing 28/09/2022, at the Case Management 
Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case 
manager's Office No.8) In person or by an authorized lawyer, and submit 
a reply memorandum to the case, accompanied by all documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
consider the case whose number is mentioned above as a defendant.
Note : Published Notice in English
Judicial Services Office - Kholoud Salem Al Suwaidi
Seal / MINISTRY OF JUSTICE
Date : 19/09/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

احلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية  حتت 
الظفرة رئي�س نادي �شقاري الإمارات تنطلق �شباح يوم الثنني القادم فعاليات 
اأب��وظ��ب��ي 2022  ال����دورة ال��� 19 م��ن امل��ع��ر���س ال���دويل لل�شيد وال��ف��رو���ش��ي��ة 
بتنظيم  دولة   58 من  جتارية  وعالمة  �شركة   900 مب�شاركة ما يزيد عن 
 2 26 �شبتمرب ولغاية  ن��ادي �شقاري الإم���ارات وذل��ك خ��الل الفرتة من  من 

اأكتوبر.
للمعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  املن�شوري  علي  ماجد  معايل  وتوّجه 
الأمني العام لنادي �شقاري الإمارات بخال�س ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لدعمه الالحمدود 
للمعر�س وجهود �شون الرتاث ول�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س نادي �شقاري الإمارات راعي احلدث للُمتابعة 
الثقايف  امل��وروث  على  احلفاظ  جم��ال  يف  املعر�س  دور  تطوير  جلهود  الدائمة 

وتعزيز دوره يف �شون البيئة وال�شيد املُ�شتدام وتقدمي الرتاث.
الأربعاء  ام�س  ُعقد  ال��ذي  ال�شحايف  امل��وؤمت��ر  خ��الل  له  كلمة  يف  معاليه  وق��ال 
"مّرت ع�شرون عاماً.. وحتديداً يف   : باأبوظبي لالإعالن عن فعاليات احلدث 
�شبتمرب 2003 حينما انطلقت الدورة الأوىل من املعر�س والتي ُتّوج جناحها 
ُم�شّكلة  ث��راه،  اهلل  طّيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  ب��زي��ارة 
الأ�شالة  مفاهيم  وتر�شيخ  ال��رتاث  �شون  مل�شرية  عقدين  م��دى  على  ُمنطلقاً 
ال�شيد عمر  ال�شحايف كّل من  املوؤمتر  الوطنية." �شارك يف  بالهوية  والعتزاز 
فوؤاد اأحمد ع�شو اللجنة العليا املُنظمة مدير معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد 
والفرو�شية ومدير امل�شاريع يف نادي �شقاري الإمارات والعميد الدكتور حميد 
ع�شو  الداخلية  ب���وزارة  واملتفجرات  الأ�شلحة  مديرية  مدير  املهريي  حممد 
الأ�شلحة  اإدارة  مدير  البلو�شي  حمود  �شامل  والعميد  املُنّظمة  العليا  اللجنة 

واملتفجرات يف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ع�شو اللجنة العليا املُنّظمة.
وك�شف معايل ماجد علي املن�شوري عن اإجناز قفزة نوعية على كافة ال�شعد 

مبنا�شبة الحتفاء بالعام الع�شرين للمعر�س وهذا ما توؤكده الأرقام التي مّت 
م��ّرة وتو�ّشعت م�شاحة   22 اأك��ر من  العار�شني  حتقيقها حيث ت�شاعف عدد 
عار�شاً   40 مُب�شاركة  الأوىل  ال���دورة  انطلقت  اإذ  اأ�شعاف   10 نحو  املعر�س 
اأبوظبي  اليوم يف  لُنعلن  6000 مرت مربع  دول��ة على م�شاحة نحو   14 من 
2022 عن م�شاركة ما يزيد عن 900 عار�ٍس وعالمة جتارية من 58 دولة، 
على م�شاحة تزيد عن 60 األف مرت مربع وليحقق املعر�س بذلك ن�شبة منو 

هي الأعلى يف تاريخه.
وعلى �شعيد تطور املحتوى الثقايف والتعليمي واملعريف يتجاوز عدد املُحا�شرين 
واملُ�شاركني يف الندوات وور�س العمل والأن�شطة لهذا العام 100 خبري وخُمت�س 
بالإ�شافة ملا يزيد عن 130 من الر�ّشامني واحلرفيني والفنانني املُ�شاركني يف 
قطاع "الفنون واحلرف اليدوية" ف�شاًل عن جمع ُكربى العالمات التجارية 
وال�شركات املُتخ�ش�شة يف قطاعاته ال� 11 على اأر�س موقع واحد لتبادل املعارف 

واخلربات واإطالق منتجات وخدمات جديدة وتو�شيع الأعمال.
اجلهات  م�شتوى  على  ُم��ت��م��ّي��زاً  خليجياً  ح�����ش��وراً  ال��ع��ام  ه��ذا  املعر�س  وي�شهد 
الر�شمية وال�شركات العار�شة وال�شقارين وُع�ّشاق ال�شيد والريا�شات الرتاثية 
والرتاث  ال�شقيقة  اخلليجية  ال���دول  ب��ني  املميزة  العالقات  ُعمق  يعك�س  مب��ا 

الثقايف املُ�شرتك الذي يجمعها.
وعلى مدى 7 اأّيام من املعر�س بانتظار اجلمهور نحو 150 ن�شاطاً حّياً وور�شة 
عمل وعرو�شاً وفعاليات �شّيقة يف "�شاحة العرو�س" بالإ�شافة لأن�شطة تعليمية 

وُم�شابقات مبتكرة وعرو�س تراثية وريا�شية مبا�شرة ت�شتقطب اجلميع.
وللخيول  وال�شقور  ل��الإب��ل  نوعها  م��ن  الفريدة  امل���زادات  يف  املُ�شاركة  وُتعترب 
الإماراتي  ال��رتاث  اأهم ركائز  ُقرب على بع�ٍس من  للتعّرف عن  فر�شة ثمينة 

والعربي والتقاليد الأ�شيلة.
�شة  كما اأعلن املعر�س املزيد من املُ�شابقات الرتاثية والفنية والثقافية املُتخ�شّ
يف دورته اجلديدة �شملت 27 فرعاً وفئة ومّت ر�شد 45 جائزة لها ويتناف�س بها 

هذا العام نحو 200 ُم�شارك من عّدة دول.
على  واملحافظة  لل�شقارة  العاملي  والحت���اد  اليون�شكو  منظمة  مع  وبالتعاون 

العام  ُي��ق��ام م��وؤمت��ر ه��ذا  الطبيعة  ال���دويل ل�شون  الطيور اجل��ارح��ة والحت���اد 
بعنوان "اأهمية دور املُجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�شلية يف تعزيز ال�شلة بني 
اأعمال  امل��ادي واحلفاظ على احلياة الربية" وُي�شارك يف  الثقايف غري  ال��رتاث 

املوؤمتر 24 �شقاراً �شاباً من 24 دولة.
واأعرب معايل ماجد علي املن�شوري عن بالغ التقدير والعتزاز الكبري بالدور 
الهام جلميع الرعاة والداعمني وال�شركاء للحدث والذين و�شل عددهم هذا 
جناح  على  وا�شحة  دلل���ة  يف  و�شركة  وموؤ�ش�شة  ر�شمية  جهة   86 اإىل  ال��ع��ام 
ُم�شاركة  وتعزيز  واخلا�شة  املُجتمعية  اجلهود  ا�شتقطاب  يف   2022 اأبوظبي 

املوؤ�ش�شات احلكومية والر�شمية وُم�شاهمتها يف �شون الرتاث واإبرازه عاملياً.
يزد  ما  بني  من  اأّن��ه  املعر�س  مدير  اأحمد  ف��وؤاد  عمر  ال�شيد  ك�شف  جهته  من 
عن 150 فعالية خالل اأيام املعر�س هناك الكثري من الأن�شطة التي ُتنا�شب 
اجلميع وب�شكل خا�س الأطفال وكافة اأفراد العائلة منها: فعاليات "توا�شل مع 
ال�شتعرا�شات  ت�شمل  العرو�س  �شاحة  يف  فعالية  واحليوانات" و60  الطبيعة 
واخليول  البولي�شية  والكالب  ال�شيد  وك��الب  اجلارحة  للطيور  ال�شتثنائية 
كما  املعر�س  يف  اإل  ُم�شاهدتها  مُيكن  ل  التي  احليوانات  من  والعديد  والإب��ل 
ُم�شابقة  ُمقّدمتها  ال�شّيقة يف  الفعاليات  العديد من  العرو�س  �شاحة  وُتقام يف 

جمال ال�شلوقي العربي ومزادات اخليول العربية وال�شقور والهجن العربية.
ة ال�شتدامة  وُينّظم املعر�س كذلك نحو 40 ندوة مهنية متخ�ش�شة يف من�شّ
اأغلبها لرّواد الأعمال مبا يف ذلك ندوات املوؤمتر املُ�شاحب  وهي خُم�ش�شة يف 
الطلق  ال��ه��واء  ُم��غ��ام��رات  ة  من�شّ يف  املميزة  الفعاليات  م��ن  للكثري  بالإ�شافة 

ة الفنون واحلرف اليدوية وكذلك ور�س العمل يف القرية الرتاثية. ومن�شّ
كما اأّن العديد من الأن�شطة التعليمية الهادفة بانتظار الأطفال منها التعّرف 
املهور واخليول والكالب والطيور  بينها  لة لديهم ومن  املُف�شّ على احليوانات 
وقت  يف  بها  الرفق  وكيفية  رعايتها  اأ�شاليب  على  ويتعّرفوا  معها  ليتوا�شلوا 
معر�س  يف  املُجتمعي  والتفاعل  التكامل  جهود  من  وكجزء  منّوهم  من  مبكر 
اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية مّت التعاون مع موؤ�ش�شة زايد العليا لتقدمي 
اأن�شطة مميزة و�شاملة لالأطفال من اأ�شحاب الهمم بهدف اإ�شراكهم ودجمهم 

يف املُجتمع.
على  املعر�س  اإدارة  حتر�س  ال��ذي  امل��دار���س  طلبة  زي���ارة  برنامج  ُيتيح  كذلك 
الُعمرية  الفئات  خمتلف  م��ن  وال��ط��الب  للطالبات  الفر�شة  �شنوياً  تطويره 

فر�شة التعّرف على ركائز الرتاث الإماراتي.
الحتفاء  فعالية   /2022 /اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ع��رو���س  �شاحة  اأن�شطة  وتت�شّدر 
يدعو  واملعر�س  والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�س  الع�شرين  بالعام 
ال�شّيق وغريه من العرو�س املميزة  زواره لال�شتمتاع بعر�س اخليل املو�شيقي 
اأبوظبي  مُب�شاركة كل من نادي ظبيان للفرو�شية واأكادميية بوذيب و �شرطة 

وحديقة احليوانات بالعني واأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية.
واأطلقت اللجنة العليا املنظمة للمعر�س "دليل وتعليمات قطاع اأ�شلحة ال�شيد" 
املُوّجه للعار�شني حيث تخ�شع عمليات بيع اأ�شلحة ال�شيد للعديد من ال�شروط 
ل�شمان  املعنيني  للعار�شني  بو�شوح  تقدميها  يتم  التي  والإج��راءات  والأحكام 

اللتزام التام بها.
وُتتاح الفر�شة لكل من جتاوز �شن 21 عاماً من مواطني دولة الإمارات باقتناء 
3 قطع �شالح من املعر�س كما وُي�شمح جلميع اجلن�شيات من كافة الدول ب�شراء 
ة يف بلد  اأ�شلحة ال�شيد �شرط تقدمي وثيقة عدم ممانعة من ال�شلطة املُخت�شّ

املُ�شرتي يتم فيها تو�شيح عدد قطع ال�شالح والأنواع امل�شموح بها.
ال�شيد  ب��ن��ادق  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  م��ن  ���ش��راوؤه��ا  ُي�شمح  ال��ت��ي  الأ�شلحة  وت�شمل 
وامل�شد�شات لغاية عيار 9 ملم وال�شيوف واخلناجر الرتاثية و�شكاكني ال�شيد 
 8 التي تقل عن  الهوائية  الرماية اخل�شبية والبال�شتيكية والأ�شلحة  وحدات 
القانوين �شراوؤها  ال�شن  اإىل ترخي�س ويحق ملن هم دون  جول وهي ل حتتاج 
مبوافقة ويل الأمر اأو الو�شي وكذلك الأ�شلحة الهوائية التي تزيد عن 8 جول 

وهي تتطل�ب احل�شول على ترخي��س ُم�شبق وفق الإجراءات املُّتبعة.
اأبوظبي  العامة ل�شرطة  الإم��ارات والقيادة  الداخلية بدولة  وقد طّورت وزارة 
وت�شريع  ال�شيد  اأ�شلحة  اقتناء  ترخي�س  بعمليات  خا�شة  اإلكرتونية  برامج 
جمل�س  دول  يف  الرتخي�س  �شلطات  مع  والتن�شيق  عليها  احل�شول  اإج���راءات 

التعاون اخلليجي و�شائر الدول الأخرى.

ينطلق االثنني القادم مب�ضاركة ما يزيد عن 900 �ضركة وعالمة جتارية من 58 دولة 
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•• اأبوظبي-وام:

لديه من  ما  توظيف  ال�شالم" عزمه  و  للت�شامح  العاملي  " املجل�س  ج��دد 
خمتلف  من  وتنفيذية  و�شيا�شية  وقانونية  وبرملانية  دبلوما�شية  خ��ربات 
دول العامل لإدارة منظومة عمل عاملية ر�شالتها ال�شالم و �شعارها العطاء 
من اأجل م�شتقبل اأبنائنا. ونوه املجل�س يف بيان له مبنا�شبة اليوم الدويل 
ال��دويل لل�شالم لعام  اأن مو�شوع اليوم  اإع��الن الأمم املتحدة  اإىل  لل�شالم 
املنظمة  قرار  اإىل  م�شريا  ال�شالم..  وبناء  العن�شرية  /اإنهاء  هو   2022
واملنظمات  ال��دول  دعوتها  فيه  اأعلنت  ال��ذي   1981 يف  ال�شادر  الدولية 
احلكومية وغري احلكومية وال�شعوب والأف��راد لالحتفال باليوم الدويل 
لل�شالم ل�شيما عن طريق ال�شبل التعليمية وبعد مرور عقدين من الزمن 
21 �شبتمرب  اأن يكون  املتحدة  ق��ررت الأمم   2001 التاريخ يف  على هذا 

العامل.  النار يف  من كل عام يوما دوليا لل�شالم تدعو فيه لوقف اطالق 
" اإذ ي�شلم باأن حماية ال�شالم متثل م�شوؤولية عاملية  اأنه :  و قال املجل�س 
توؤدي  التي  اجلذرية  الأ�شباب  معاجلة  على  بالعمل  اإل  غايتها  حتقق  لن 
ال�شعوب  ب��ني  الت�شامح  قيم  ن�شر  ب���اأن  ي��وؤم��ن  واإذ  ال��ن��زاع��ات،  ن�شوب  اإىل 
فاإنه  العامل  بلدان  لكافة  امل�شتدام  ال�شالم  اأ�ش�س  الأمثل لرت�شيخ  ال�شبيل 
يهيب بجميع الأطراف املنخرطة يف النزاعات امل�شلحة وقف اإطالق النار 
وبذل اأق�شى اجلهود من اأجل التو�شل لت�شويات �شلمية من خالل احلوار 
النزاعات  اأط����راف  جميع  وي��دع��و  الدبلوما�شية  وال��و���ش��ائ��ل  وامل��ف��او���ش��ات 
امل�شلحة اإىل المتثال لقواعد القانون الدويل الإن�شاين وقواعد القانون 

الدويل حلقوق الإن�شان لتوفري احلماية الكاملة للمدنيني" .
الهيئات  وخمتلف  امل��دين  املجتمع  موؤ�ش�شات  من  ال�شركاء  املجل�س  حث  و 
ثقافة  لن�شر  متطورة  اآليات  ا�شتحداث  على  احلكومية  وغ��ري  احلكومية 

ب��ا���ش��ت��خ��دام و�شائل  والأدي������ان، خ��ا���ش��ة  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني  الت�شامح واحل����وار 
من  اأداة  دوره��ا  بتعظيم  الإع��الم  و�شائل  مطالبا  احلديثة..  التكنولوجيا 
اأدوات حماية ال�شالم وب�شكل خا�س دورها املحوري يف ن�شر ثقافة الت�شامح 
بني ال�شعوب. و�شدد على �شرورة توقف و�شائل الإعالم وو�شائل التوا�شل 
اإخبارية من �شاأنها التحري�س على العنف  الجتماعي عن بث اأي ر�شائل 
اأكد م�شوؤولية الربملانات الوطنية عن تر�شيخ قيم  اأو تاأجيج النزاعات. و 
تطوير  خالل  من  الوطنية  املجتمعات  يف  ال�شالم  ثقافة  ون�شر  الت�شامح 

القوانني الوطنية التي تكافح التمييز والعن�شرية والطائفية والعنف.
للدرا�شات  ب��رام��ج  باعتماد  ال��ع��ايل  التعليم  وه��ي��ئ��ات  موؤ�ش�شات  ط��ال��ب  و 
العليا يف الت�شامح وال�شالم لتوجيه جهود الباحثني لدرا�شة اأ�شباب تف�شي 
بعلماء  واأه��اب  لها..  الت�شدي  �شبل  وبحث  والطائفية  العرقية  النزاعات 
الدين ورجاله زيادة العمل على ت�شحيح املفاهيم الدينية املغلوطة لدى 

ال�شباب ون�شر قيم الت�شامح الديني بني ال�شعوب. و دعا املجل�س املوؤ�ش�شات 
الرتبوية والتعليمية امل�شوؤولة عن الربامج الدرا�شية اإىل اتخاذ ما يلزم من 
تدابري واإجراءات لعتماد مقررات درا�شية تت�شمن قيم الت�شامح والتعاي�س 
ال�شلمي لل�شفوف الدرا�شية الأولية لرتبية الأطفال على مبادئ الت�شامح. 
ونا�شد الهيئات املعنية اتخاذ ما يلزم من تدابري واإج��راءات ملكافحة ن�شر 
للتطرف  مثرية  اأفكارا  تت�شمن  موؤلفات  اأو  كتب  اأي  توزيع  اأو  طباعة  اأو 
اأ�شا�س التمييز ودعم الكتب والأبحاث  اأفكارا قائمة على  اأو  اأو العن�شرية 
قيم  ن�شر  اأن  واأك��د  وثقافته..  الت�شامح  قيم  ن�شر  اإىل  الهادفة  والدرا�شات 
الإن�شان  حقوق  اح��رتام  تتطلب  املجتمعات  يف  ال�شالم  ثقافة  و  الت�شامح 
والدفاع عن  القانون،  واإعمال  العدالة  وب�شكل خا�س احلق يف  ب�شكل عام 
كرامة الب�شر، وحتقيق امل�شاواة بني جميع الب�شر دون اعتبار جلن�س اأو دين 

اأو عرق اأو لون اأو لغة اأو اأي �شكل من اأ�شكال التمييز.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائدة  ال�����ش��رك��ة  ك����اراك����ال،  حت��ت��ف��ل 
ال�شغرية  الأ�����ش����ل����ح����ة  ت�����ش��ن��ي��ع  يف 
وال���ت���اب���ع���ة مل��ج��م��وع��ة اي�������دج، اإح�����دى 
دف����اع����ي����ة يف  25 جم���م���وع���ة  اأك��������رب 
الثامنة  ل��ل��م��رة  مب�شاركتها  ال��ع��امل، 
ع�����ش��ر يف م��ع��ر���س اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
املنتج  باعتبارها  والفرو�شية  لل�شيد 
للم�شد�شات  الإم���ارات  دول��ة  يف  الأول 
القن�س  وبنادق  والبنادق  والر�شا�شات 

عالية الأداء.
التا�شعة  ال��دورة  ك��اراك��ال يف  وت�شارك 

ع�����ش��رة م���ن احل�����دث وال���ت���ي ت���ق���ام يف 
 2 اإىل  ���ش��ب��ت��م��رب   26 م����ن  ال����ف����رتة 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأك��ت��وب��ر يف 
القطاع،  راع��ي  باعتبارها  للمعار�س، 
حيث ت�شتعر�س جمموعتها التجارية 
كما  ال�شغرية،  الأ�شلحة  اأح���دث  م��ن 
للذخائر  لهب  م��ن  منتجات  تعر�س 
وال�شركة  ل��ي��وا،  واأ���ش��ل��ح��ة  اخل��ف��ي��ف��ة، 
بنادق  تنتج  التي  مريكل  لها  التابعة 

�شيد اأملانية فاخرة.
الرئي�س  ال����ع����ام����ري،  ح���م���د  وق�������ال 
"حققت  ك��اراك��ال:  ل�شركة  التنفيذي 
ال�شنوات  يف  م��ذه��اًل  تقدماً  ك��اراك��ال 

اأ���ش��ل��ح��ة �شغرية  ت��ق��دمي  الأخ����رية يف 
الأداء يف  وع��ال��ي��ة  وم��وث��وق��ة  دق��ي��ق��ة 
ال�����ش��وق الإم���ارات���ي���ة وخ��ارج��ه��ا، فمن 
خالل تطبيق مبادرات ال�شناعة 4.0 
و"ا�شنع يف الإمارات" اإىل جانب توفر 
كاراكال  متكنت  البتكارية،  العقلية 
م���ن اإن����ت����اج جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الأ�شلحة النارية املتقدمة القادرة على 
املناف�شة يف ال�شوق الدولية لالأ�شلحة 
ال�شغرية بف�شل ت�شميماتها الفريدة 
وال���رائ���دة يف ه���ذه ال�����ش��ن��اع��ة. ونحن 
الإماراتية  املنتجات  بعر�س  فخورون 
امل��ن��اف�����ش��ة ع��امل��ي��اً اأم����ام اجل��م��ه��ور هذا 

العام".
من  جمموعتها  م��ريك��ل  و���ش��ت��ع��ر���س 
ب���ن���ادق ال�����ش��ي��د وث���الث���ة اإ�����ش����دارات 
 HELIX خا�شة من بنادق ال�شيد
فنية م�شتوحاة  اأعمال  املخ�ش�شة مع 
يف  الربية  واحل��ي��اة  املعامل  اأ�شهر  من 
اأ�شلحة  ت��ع��ر���س  ح���ني  يف  الإم�������ارات. 
 Chayeh ال�����ش��ي��د  ب��ن��دق��ي��ة  ل��ي��وا 
لهب  وتعر�س  اأن���واع،  بثالثة   Z20
ذات  الذخائر  من  متنوعة  جمموعة 

العيار ال�شغري.
ك��م��ا ���ش��ت��ع��ر���س ك����اراك����ال زوج������اً من 
املزين  الإماراتيني"  "روح  م�شد�شات 

بنقو�س باخلط العربي مع تطعيمات 
من الذهب عيار 24 قرياطاً.

بندقيتها  اأي�����ش��اً  ك��اراك��ال  و�شتعر�س 
 CAR ال���رئ���ي�������ش���ي���ة،  ال���ه���ج���وم���ي���ة 
والبندقية  متعددة،  باأطوال   ،816
ور�شا�س    ،CAR 817 الهجومية 
وم�شد�س  متعددة؛  CMP 9باأنواع 
قن�س  وبنادق   ،CARACAL F
ب��ع��ي��ارات خم��ت��ل��ف��ة. وي��ع��ت��رب معر�س 
والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  اأبوظبي 
والفرو�شية  لل�شيد  م��ع��ر���س  اأك����رب 
ال�����رتاث يف منطقة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
ال�شرق الأو�شط واأفريقيا. وي�شتقطب 

احلدث ال�شنوي اأكر من 105 األف 
زائر حملي وعاملي ل�شتك�شاف اأحدث 
يف  والجتاهات  والبتكارات  التقنيات 
جمالت الفرو�شية وال�شيد والتخييم 

حتت  واحلوديث.  التقليدي  وال�شيد 
�شعار "ال�شتدامة والرتاث ... طموح 
دورت����ه  يف  امل��ع��ر���س  ي��ت��ي��ح  متجدد"، 
فر�شة  ك����اراك����ال  ل�����ش��رك��ة  احل���ال���ي���ة 

تعزيز ارتباطها باجلمهور الإماراتي، 
من  منتجاتها  على  ال�شوء  وت�شليط 
ف�شاًل  ال��رائ��دة،  ال�شغرية  الأ�شلحة 

عن تعزيز ح�شورها و�شمعتها عاملياً.

•• العني-وام:
الغذائية  امل������واد  م���راك���ز  ت���وا����ش���ل 
املدعمة للمواطنني التابعة لبلدية 
خدماتها  ت���ق���دمي  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة 
ا�شتخدام  ع���رب  وذل�����ك  امل���ت���م���ي���زة، 
توفري  م����ع  احل���دي���ث���ة  الأن����ظ����م����ة 
تاأتي  التي  الرتويجية،  ال��ع��رو���س 
وف���ق اأول���وي���ات ال��ب��ل��دي��ة يف تقدمي 
لإ�شعاد  وذك���ي���ة  م��ت��م��ي��زة  خ���دم���ات 

املتعاملني.
العني  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  وت�������ش���ع���ى 
ال�شلع  خ��دم��ة  لتطوير  با�شتمرار 
املواطنة،  لالأ�شر  املدعمة  الغذائية 
وا�شعة  جم��م��وع��ة  اإدراج  مت  ح��ي��ث 
عدد  لي�شل  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�شلع  م��ن 
النظام  يف  املعتمدة  الغذائية  امل��واد 
299 �شلعة غذائية مثل الطحني 
ال���زي���وت  و  ال���ق���ه���وة  و  ال�������ش���ك���ر،  و 
ال�شمن  و  املعدنية  املياه  و  النباتية 
والع�شل بجانب مادة الأزر وغريها 
وباأ�شعار  عالية  ج��ودة  ذات  الكثري 
مناف�شة عن الأ�شواق املحلية، التي 
الإماراتية  الأ�شرة  احتياجات  تلبي 
توفري  اإىل  اإ����ش���اف���ة   ، امل���واط���ن���ة 
اخل��دم��ة يف ع��دد كبري م��ن املراكز 
وامل��ن��اف��ذ وف���ق اأوق�����ات ع��م��ل مرنة 

تنا�شب جميع فئات املتعاملني .
ق�شم  رئي�س  الكتبي  علياء  واأك���دت 
بلدية  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
مدينة العني، حر�س البلدية على 
ملتطلبات  وف���ق���ا  اخل���دم���ة  ت���ق���دمي 
ا�شتقبال  ي��ت��م  ح��ي��ث  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
امل�����ق�����رتح�����ات وال�����ش����ت����ف���������ش����ارات 

تطوير  يف  ت�شاهم  التي  وال�شكاوى 
اخل��دم��ة م��ن خ��الل م��رك��ز ات�شال 
كما   ،800555 اأبوظبي  حكومة 
يتم التوا�شل املبا�شر مع املتعاملني 
على  القائم  العمل  فريق  قبل  من 
املالحظات  اخل��دم��ة حل��ل  ت��ق��دمي 

وتوفري املتطلبات.
اأن م��راك��ز ت��وزي��ع املواد  واأو���ش��ح��ت 
ال��غ��ذائ��ي��ة ت��وف��ر خ��دم��ات��ه��ا يف 37 
مناطق  مبختلف  وم��ن��ف��ذاً  م��رك��زاً 
الأ�شبوع  اأي��ام  خ��الل  العني  مدينة 
اإىل  �شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة  م��ن 
ال��ث��ام��ن��ة م�����ش��اًء يف املركز  ال�����ش��اع��ة 
" �شناعية العني" و من  الرئي�شي 
ال�شاعة الثامنة �شباحاً اإىل ال�شاعة 

الأخرى  امل��راك��ز  يف  م�شاء  الثالثة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ب��ل��دي��ة م��دن��ي��ة ال���ع���ني ، 
كذلك باإمكان املتعاملني احل�شول 
على خدمة املواد املدعومة يف عدد 
التعاونية  العني  جمعية  فروع  من 
امل���وزع���ة يف م��ن��اط��ق م��دي��ن��ة العني 
حتى  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من 
اأيام الأ�شبوع  منت�شف الليل طوال 
اخل���دم���ة  ت����وف����ر  اإىل  اإ�����ش����اف����ة   ،
اإلكرتونيا من خالل من�شتي " مت 
ل�شمان  " وذلك  هب  " و"�شمارت 
و����ش���ول اخل���دم���ة لأك����رب ع���دد من 
ع��ل��ى توفري  ع�����الوة  امل��ت��ع��ام��ل��ني. 
خدمة التو�شيل اإىل املنازل بر�شوم 
لكبار  باملجان  ت��ق��دم  فيما  رم��زي��ة، 

املواطنني واأ�شحاب الهمم.
اإنه بناًء على رغبة �شريحة  وقالت 
اإ�شافة  مت  امل��واط��ن��ني  م���ن  ك��ب��رية 
الع�شوية  امل�������واد  م����ن  جم���م���وع���ة 
يتم بيعها يف  ع�شوية  "34" مادة 
مثل  بال�شناعية  الرئي�شي  امل��رك��ز 
للم�شاهمة  والألبان"  الأج����ب����ان 
ال��ع��ام��ة لدى  ال�����ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
املجتمع، كما تتعاون بلدية مدينة 
�شركة  الرئي�شي  امل�شغل  مع  العني 
املعتمدين  وامل�������وردي�������ن  اأغ�����ذي�����ة 
لتقدمي عرو�س ترويجية مو�شمية 
وال�شلع  امل���واد  م��ن  ع��دد كبري  على 
الغذائية ول �شيما خالل املنا�شبات 

الدينية والوطنية.

•• اأبوظبي-وام: 

وق�����ع�����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح�����م�����ر 
مبقر  اأبوظبي  وجامعة  الإم��ارات��ي، 
لتعزيز  ت����ع����اون  ات���ف���اق���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ب��ني اجل��ان��ب��ني يف املجال  ال�����ش��راك��ة 

الإن�شاين.
ال�شتفادة  ع��ل��ى  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ن�����س 
من مهارات وخربات كلية الهند�شة 
الهيئة  م������ب������ادرات  يف  ب���اجل���ام���ع���ة 
م�شاكن  وتاأثيث  بت�شميم  اخلا�شة 
تنفيذها  يتم  ال��ت��ي  املتعففة  الأ���ش��ر 
التابع  النعمة  حفظ  م�����ش��روع  ع��رب 

للهالل الأحمر.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة م��ن ج��ان��ب الهالل 
الأح����م����ر ����ش���ع���ادة ح���م���ود ع���ب���د اهلل 
املكلف،  ال����ع����ام  الأم�������ني  اجل��ن��ي��ب��ي 
م���ن ج��ان��ب اجلامعة  ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا 
اأح���م���د مدير  ال���ربوف���ي�������ش���ور وق�����ار 
اجلامعة، بح�شور عدد من م�شوؤويل 

اجلانبني.
تطوير  اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  وت����ه����دف 
ذات  وامل��ب��ادرات  الربامج  يف  التعاون 
اله��ت��م��ام امل�����ش��رتك ب�����ش��ورة عامة، 
املجتمع  خل��دم��ة  اجل��ه��ود  وتن�شيق 
وتعزيز  املتبادلة  املنفعة  يحقق  مبا 
املجتمعية،  امل�������ش���وؤول���ي���ة  ب����رام����ج 
التي  وال����ش���ت���ف���ادة م���ن اخل����دم����ات 
ي��ق��دم��ه��ا ك���ل يف جم���ال���ه ع���رب دعم 
املجتمعية،  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال��ت��ع��اون يف جم��ال ن�شر  اإىل ج��ان��ب 
امل��ف��اه��ي��م وامل���ب���ادئ الإن�����ش��ان��ي��ة عرب 
برامج التثقيف املجتمعي والإن�شاين 
ومتابعة  ال��ط��رف��ان،  يقدمها  ال��ت��ي 
ال�شلة  ذات  وال����ربام����ج  امل�����ب�����ادرات 
الت�شال  وت��ع��زي��ز  الأه�����داف،  ب��ه��ذه 

وال��ت��وا���ش��ل ب��ني اجل��ان��ب��ني لتحقيق 
الأهداف امل�شرتكة.

واأ�شاد �شعادة حمود اجلنيبي مببادرة 
�شراكتها  لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
م���ع ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر خدمة 
تتبناها  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  للق�شايا 
تعزيز  يف  منها  وم�شاهمة  الهيئة، 

جهودها على ال�شاحة املحلية.
بدور  ت�شطلع  اجل��ام��ع��ة  اإن  وق����ال 
التعليم  م�������ش���رية  دع������م  يف  ك���ب���ري 
دورها  تغفل  ومل  ب��ال��دول��ة،  ال��ع��ايل 
يف تعزيز جانب امل�شوؤولية املجتمعية 
للتعاطي  مثال  فكانت  والإن�شانية، 
اخلالق مع ق�شايا الوطن احليوية 
الإن�شانية  ال��دول��ة  م�شرية  وت��ع��زي��ز 
يف  امل�شتمرة  م�شاهمتها  خ��الل  م��ن 
ال��ت��ي تنفذها  الأن�����ش��ط��ة وال���ربام���ج 

الهيئة .
تفتح  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  اجلنيبي  واأك���د 
اآفاقا اأرحب للتعاون و التن�شيق بني 

ال�شرائح  و  للفئات  اجلانبني خدمة 
برامج  و  اأن�����ش��ط��ة  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دة 
ال����ه����الل الأح����م����ر داخ������ل ال����دول����ة، 
وجت�����ش��د ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع القيم 
الدولة  قيادة  ت�شعى  التي  امل��ب��ادئ  و 
ل��رت���ش��ي��خ��ه��ا يف جمالت  ال��ر���ش��ي��دة 
التعاون على الرب و التقوى وت�شافر 
اجل��ه��ود اخل��رية م��ن اأج��ل م�شتقبل 
لأ�شحاب  ك���رمي���ة  وح���ي���اة  اأف�������ش���ل 
احلاجات و ال�شرائح التي تعاين من 

وطاأة الظروف.
وقال اإن هذه اخلطوة مبا حتمل من 
م�شامني قيمة و اأهداف نبيلة فاإنها 
ت�شيف بعدا جديدا و نقلة نوعية يف 
برامج ال�شراكة بني الهيئة وجامعة 

اأبوظبي.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور حمدي 
يف  الهند�شة  كلية  عميد  ال�شيباين 
جامعة اأبوظبي نعتز بهذه ال�شراكة 
مع هيئة الهالل الأحمر والتي تاأتي 

يف اإط����ار ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة يف خدمة 
املجتمع من ناحية و�شمن جهودها 
امل�شتمرة يف تعزيز امل�شرية الأكادميية 
و�شقل  الهند�شة  كلية  يف  لطلبتنا 
مهاراتها عرب انخراطهم يف م�شاريع 
خري  هناك  ولي�س  عملية  ومبادرات 
م��ن ه���ذه امل���ب���ادرة الإن�����ش��ان��ي��ة حتى 
ي��ت��م��ك��ن ط��ل��ب��ت��ن��ا م����ن ت��ط��ب��ي��ق ما 
اكت�شبوه من علوم ومعارف ومهارات 
على اأر�س الواقع من خالل عملهم 
على ت�شميم وتاأثيث م�شاكن الأ�شر 
امل��ت��ع��ف��ف��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا عرب 
م�شروع حفظ النعمة التابع للهالل 
الأح���م���ر الإم����ارات����ي، وه���و م��ا يعزز 
مهاراتهم وقدراتهم وهو ما حتر�س 
ما  اجل��م��ع  خ���الل  م��ن  عليه  الكلية 
والعملي  ال��ن��ظ��ري  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
ل�شمان تاأهيل الطالب تاأهياًل عالياً 
ومبا�شرة  ن��وع��ي��ة  اإ���ش��اف��ة  ل��ت��ق��دمي 

ل�شوق العمل عند تخرجه.

كاراكال تعر�س اأ�صلحة نارية وبنادق �صيد عاملية الطراز 
يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية 2022

العني مدينة  يف  للمواطنني  املدعمة  الغذائية  املواد  يوفرون  ومنفذا  مركزا  تعاون بني الهالل االأحمر وجامعة اأبوظبي لتعزيز ال�صراكة االإن�صانية37 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الغربية 

ل�شف ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1851993 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

امبرييال ا�شت�شارات اجلودة واملعايرة والتقيي�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3849411 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

الرمي للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3006651 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

واي لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1939634 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شمني خلياطة 

CN العبايات  رخ�شة رقم:4313338 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد ا�شماعيل عبداهلل احمد جعيول ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف هارون عبداهلل احمد �شالح جعيول 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

CN للحالقة  رخ�شة رقم:2364888 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة نادر عامر حلي�س �شعيد العفارى ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل ال�شغري عبداهلل �شامل العفارى 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
فور�س  :تري  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للمقاولت العامة  رخ�شة رقم:3997397 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبدالرحمن غافان حممد ال�شام�شي ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عتيق �شيف عتيق �شيف الفال�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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
فا�شن  :بل�س  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN خلياطة ازياء ال�شيدات  رخ�شة رقم:4328531 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة فاطمة حممد �شامل ثعلوب الدرعي ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شليم ال�شغري نا�شر الدرعي 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

 رخ�شة رقم : CN 1843137 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خالد احمد حممد احمد القبي�شى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / خالد احمد حممد احمد القبي�شى من ١٠٠ ٪ اإىل ٥١٪
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فازهور �شرينيفا�شان جوبالن  ٤9٪

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٥٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيدلية النادر الهلية
UNIQUE AL AHALIA PHARMACY

اإىل/ �شيدلية النادر الهلية ذ.م.م
 UNIQUE AL AHALIA 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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :اويا�شي�س لعمال الديكور

 رخ�شة رقم : CN 3891764 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ب�شري ميليماديثيل ٪2٥

تعديل مدير / اإ�شافة حممد ب�شري ميليماديثيل
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد مبارك �شيف على ال�شاحلى  ٥١٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عجيب مولبورات �شريابورات احمد كونهى ٪2٤
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك �شيف على ال�شاحلى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ اويا�شي�س لعمال الديكور
OASIS DECOR WORKS

اإىل/ اويا�شي�س لعمال الديكور ذ.م.م
OASIS DECOR WORKS 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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :انرتنا�شيونال انرجي هولدينغ ذ.م.م

 رخ�شة رقم : CN 4500459 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بال 4 �شولر للطاقة ذ.م.م

PAL 4 SOLAR ENERGY L.L.C.
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �شي لدارة ال�شركات ذ.م.م

IHC COMPANIES MANAGEMENT L.L.C.
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �شي يوتيليتز القاب�شة ذ.م.م

IHC UTILITIES HOLDING L.L.C.
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ انرتنا�شيونال انرجي هولدينغ ذ.م.م
INTERNATIONAL ENERGY HOLDING L.L.C

اإىل/ انرتنا�شيونال انرجي هولدينغ - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
INTERNATIONAL ENERGY HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

ال�شم التجاري:�شتيال للم�شاريع - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
مبنى  اخلام�س   5 ال�شفرة   - ال�شناعية  ال�شركة:املنطقة  عنوان 

ال�شيد:�شعيد �شلطان بن حرمل واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 4205145 

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

 ، 2 - تعيني ال�شادة/احلزم لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ال�شريبية 
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/13  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

بالرقم:2205037460 تاريخ التعديل:2022/09/21
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:مزرعة �شيح احلليوي للدواجن ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني - الوقن - احلليوي - مزرعة عائ�شة حممد �شامل 

ال�شاعدي واأبنائها
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1819988 

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

 ، 2 - تعيني ال�شادة/احلزم لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ال�شريبية 
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/13  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

بالرقم:2205037670 تاريخ التعديل:2022/09/21
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

ال�شخ�س  �شركة   - التجميل  لعيادات  التجاري:جولد�شميث  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:مبنى لنك انف�شتمنت�س ذ.م.م RBW7.0 �شاطئ الراحه
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 4033938 

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

قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/20  لل�شركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250021979 

تاريخ التعديل:2022/09/21
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اإيكو ال�شرق الو�شط لال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة الرمي الرمي طموح 3 ق �شي 1 - �شي 12 - مكتب 

ذ.م.م لال�شتثمارات  الطموح  �شركة   ، وحدة   2302
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2278845 

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

2 - تعيني ال�شادة/القمة حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2022/9/20 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 
تاريخ  بالرقم:2250021965  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2022/09/21
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

ال�شخ�س  �شركة   - الطلبات  لتو�شيل  مرياج  التجاري:�شركة  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

مبنى  ع�شر  ال�شابع   17 ال�شفرة  ال�شناعية  ال�شركة:املنطقة  عنوان 
ال�شيد متعب �شليويح علي جوعان واخرين

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2809313 
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
2 - تعيني ال�شادة/القمة حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2022/9/15 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 
تاريخ  بالرقم:2205037958  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2022/09/21
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ال�شرح للتوظيف

 رخ�شة رقم : CN 2778006 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عز العرب عبدالفتاح حممد عبدالرحمن ١٠٠٪

تعديل مدير / اإ�شافة عز العرب عبدالفتاح حممد عبدالرحمن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شيف عبداهلل املر النيادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شرح للتوظيف
ALSARH RECRUITMENT

اإىل/ ال�شرح للتوظيف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALSARH RECRUITMENT - 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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كوغنو بور لالإ�شت�شارات

 رخ�شة رقم : CN 4178264 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل عبدالعزيز حبيب عبيد م�شيقر

تعديل نوع رخ�شة / من جتارية اإىل مهنية
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية

تعديل عنوان / من اأبوظبي اأبوظبي اأبوظبي اإىل اأبوظبي الدانة �شرق 8 2٠22٠2٥١82١٧ 
2٠22٠2٥١82١٧ �شفيه هامل خادم

تعديل ن�شاط / اإ�شافة الدرا�شات والبحوث ال�شيدلنية  ٧2١٠2٠١
تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شت�شارات ودرا�شات ت�شويقية  ٧32٠٠٠١

تعديل ن�شاط / حذف ال�شت�شارات ومراكز الأبحاث والتطوير  3٠٠٠2
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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ور�شة الغنامي لالملنيوم واحلدادة

 رخ�شة رقم : CN 1122056 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة الغنامي لالملنيوم واحلدادة

AL GHANNAMI ALUMINIUM & STEEL WORKSHOP

اإىل/ موؤ�ش�شة بديع اخلري لعمال اجلب�س والديكور
BADEA ALKHIR GYPSUM AND DECOR WORKS ESTABLISHMENT

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال الطالء والدهانات للمباين  ٤33٠٠٠3
تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال اجلب�س  ٤33٠٠١٠

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  ٤33٠٠١٥
 تعديل ن�شاط / حذف ور�شة لرتكيبات الملنيوم والزجاج  2.2٥92٠١١

 تعديل ن�شاط / حذف ور�شة حدادة وحلام  2٥92٠١١.١
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ور�شة فداء لت�شليح ال�شيارات

 رخ�شة رقم : CN 1076604 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايالياراجا �شواميناتان �شواميناتان ١٠٠٪

تعديل مدير / اإ�شافة ايالياراجا �شواميناتان �شواميناتان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جوزيف حنا العو�س

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد نا�شر عبداهلل احمد امل�شعبى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٥٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة فداء لت�شليح ال�شيارات

اإىل ور�شة فداء لت�شليح ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FIDA AUTO REPAIRING WORKSHOP - 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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الأوكرانية  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  مل��ح��ط��ات  امل�شغلة  امل��ج��م��وع��ة  ات��ه��م��ت   
“انريغواتوم” اأم�س الأربعاء رو�شيا بق�شف موقع حمطة زابوريجيا 

النووية يف جنوب اأوكرانيا، وهي الأكرب يف اأوروبا.
الإرهابيون  “ق�شف  “تلغرام”،  عرب تطبيق  “انريغواتوم”  وقالت 
الرو�س حمطة زابوريجيا للطاقة النووية مرة اأخرى خالل الليل«.
خطوط  ب��اأح��د  اأ���ش��رارا  اأحل���ق  الق�شف  اأن  “اإنريغواتوم”  واأك���دت 
6 يف  رق��م  للمفاعل  تابعة  ع��دة حم���ولت  اأوق���ف عمل  م��ا  الكهرباء 

املحطة واأدى اإىل ت�شغيل مولدات الطوارئ ب�شكل موجز.
واأ�شافت “حتى وجود مفت�شني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ل يوقف” الرو�س، داعيًة الوكالة اإىل اتخاذ “اإجراءات اأكر حزماً” 
�شد مو�شكو. تعر�س موقع حمطة زابوريجيا للق�شف مرات عديدة 
الأ�شابيع  الرو�شية منذ  القوات  احتلتها  الأخ��رية، بعدما  الأ�شهر  يف 

الأوىل لغزوها اأوكرانيا يف �شباط/فرباير.
وت���ت���ب���ادل ك��ي��ي��ف وم��و���ش��ك��و الت���ه���ام���ات ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة ع���ن الق�شف 
ومبمار�شة ابتزاز نووي. وتعر�س موقعان نوويان اآخران للق�شف يف 
اإطار احلرب التي �شنتها رو�شيا على اأوكرانيا على الرغم من دعوات 

املجتمع الدويل املتكررة لتجنيب مثل هذه املن�شاآت لتفادي كارثة.
واتهمت كييف مو�شكو الثنني بق�شف موقع حمطة الطاقة النووية 

يف بيفدينوكراين�شك )جنوب(.
 

اأن  الأربعاء  اأم�س  نافالني  األيك�شي  امل�شجون  الرو�شي  املعار�س  راأى 
التعبئة اجلزئية التي اأعلن عنها الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني 

�شتوؤدي اإىل “كارثة كبرية«.
فيديو  وف��ق مقطع  املحكمة  ا�شتماع يف  نافالني خ��الل جل�شة  وق��ال 
بثته و�شائل اإعالم رو�شية “كل ذلك �شيوؤدي اإىل كارثة كبرية وعدد 
كبري من الوفيات«. واأ�شاف “من الوا�شح اأن احلرب الإجرامية التي 
تدور حالياً �شتزداد خطورة و�شراوة، ويحاول بوتني اإقحام اأكرب عدد 
ممكن من النا�س فيها”، وا�شتخدم نافالني عبارة يحظرها الكرملني 

الذي اأطلق على غزو اأوكرانيا ت�شمية “عملية ع�شكرية خا�شة«.
من  األ��ف   300 ا�شتدعاء  وعرب  الرو�شي  الرئي�س  اأن  نافالني  وراأى 
“تلطيخ )اأيدي( مئات  جنود الحتياط لتعزيز قوات مو�شكو يريد 
للكرملني  الرئي�شي  املعار�س  واع��ت��رب  ب��ال��دم��اء«.  الأ�شخا�س  اآلف 
اأنها  ي��وؤك��د  ق�شية  يف   2021 الثاين-يناير  ك��ان��ون  منذ  امل�شجون 
�شلطته  على  واح���د  رج��ل  ليحافظ  يح�شل  ذل��ك  “كل  اأن  مفربكة 
تعبئة  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن  اأم��ده��ا«.  ويطيل 

جزئية الأربعاء، وهدد الغرب با�شتخدام ال�شالح النووي.

قال م�شوؤول العالقات اخلارجية يف الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل 
اأن  تظهر  رو���س  احتياط  التعبئة اجلزئية جلنود  اأن  الأرب��ع��اء  اأم�س 
احلرب  يف  “الت�شعيد”  موا�شلة  ينوي  بوتني  فالدميري  الرئي�س 

على اأوكرانيا واأنها ت�شكل “موؤ�شر ياأ�س جديدا” لديه.
واأو�شح بيرت �شتانو الناطق با�شم بوريل “العالن عن تعبئة جزئية 
اأوكرانيا(  يف  حمتلة  مناطق  )يف  ال�شتفتاءات  وتاأكيد  لالحتياط 
اأ�شبوع  خالل  الدولية  الأ�شرة  اإىل  موجهة  وا�شحة  اإ�شارة  ي�شكالن 
املدمرة  موا�شلة حربه  على عزمه  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

التي لها تداعيات �شلبية على العامل باأ�شره«.
الدول  جهتنا.  من  تداعيات  اخلطوة  لهذه  “�شتكون  �شتانو  وتابع 
الأع�شاء يف الحتاد الأوروب��ي عقدت اجتماعا تن�شيقيا على هام�س 

اأعمال اجلمعية العامة )لالأمم املتحدة( يف نيويورك«.
“�شرية”  التفا�شيل، م�شددا على  اإعطاء مزيد من  �شتانو  ي�شاأ  ومل 

تفا�شيل املناق�شات.
على  القت�شادية  العقوبات  من  ح��زم  �شت  التكتل  فر�س  اأن  و�شبق 
رو�شيا، لكن توترات �شّجلت موؤخرا بني الدول الأع�شاء واملجر على 
خلفية معار�شة الأخرية اّتخاذ تدابري اأوروبية اإ�شافية �شد مو�شكو، 

علما باأن فر�س العقوبات يتطّلب اإجماع الدول الأع�شاء.
“الأرا�شي املحتلة هي جزء من اأوكرانيا التي لها  واأ�شاف املتحدث 
كل احلق يف اإع��ادة فر�س �شلطتها فيها، والحت��اد الأوروب��ي م�شتعد 

ملوا�شلة دعمها ع�شكريا«.

عوا�صم

كييف

مو�شكو

بروك�شل

 العثور على جثة فل�صطيني 
نفذ هجوًما يف تل اأبيب 

•• تل اأبيب-اأ ف ب

هي  معلقة  جثة  على  العثور  الأرب��ع��اء  اأم�س  الإ�شرائيلية   ال�شرطة  اأك��دت 
بو�شط  ه��ج��وم  يف  م�شنة  ام����راأة  قتل  على  اإق��دام��ه  يف  ي�شتبه  لفل�شطيني 
اإ�شرائيل. قتلت م�شاء الثالثاء امراأة يف الرابعة والثمانني مل يتم الك�شف 
عن هويتها يف هجوم مبدينة حولون على بعد ب�شعة كيلومرتات من تل 
اأبيب. ون�شرت ال�شرطة �شورة امل�شتبه بتنفيذه العملية وطلبت من اجلمهور 

امل�شاعدة يف حتديد مكانه واأطلقت عملية بحث وا�شعة.
املنفذ يدعى مو�شى �شر�شور )28 عاما( من مدينة  اإن  ال�شرطة  وقالت 
قلقيلية يف ال�شفة الغربية املحتلة ويعمل يف البناء داخل اإ�شرائيل مبوجب 
�شباح  م��ن  مبكرة  ���ش��اع��ات  يف  مت  لل�شرطة  ب��ي��ان  وبح�شب  ع��م��ل.  ت�شريح 
“العثور على جثة رجل عند تقاطع طرق بني �شارعي بار كوخيا  الأربعاء 

وديزنغوف يف تل اأبيب واأظهر الفح�س الأويل اأنها تعود للمنفذ«.
لحقا  �شّرح  وه��و  اجلثة  بوجود  ال�شرطة  امل��ارة  اأح��د  اأبلغ  لل�شرطة  ووفقا 

لو�شائل الإعالم اأنها كانت معلقة.
واأفادت و�شائل اإعالم حملّية اأّن املراأة تعّر�شت لل�شرب على راأ�شها باآلة حاّدة 
بثتها  التي  ال�شهادات  بع�س  واأ���ش��ارت  مقتلها.  اإىل  اأدى  ما  ال�شارع  وهي يف 
واملراأة  املنفذ  دار بني  اأن جدال كالميا  اإىل  الأربعاء  اإع��الم حملية  و�شائل 
قبل اأن يبداأ ب�شربها. م�شاء الثالثاء، اأكد رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي يائري 
اإره��اب��ي جبان، قتل ام��راأة م�شنة مل  “هجوم م��روع �شنه  اأن��ه  لبيد يف بيان 

ت�شتطع املقاومة«.

االإرهاب �صناعة اإخوان تون�س.. العرّي�س يواجه ما�صي »بوؤر التوتر«

»عملية اآن�صلو�س«.. م�صري النم�صا قبل 84 عاما ينتظر اأوكرانيا

اإ�صابة ملكة الدمنارك بفريو�س كورونا قانون اإيطايل يو�صع �صالحيات املخابرات.. والعيون على ليبيا
•• كوبنهاجن-رويرتز

قال الق�شر امللكي الدمناركي يف بيان الأربعاء اإن الفحو�س 
اأثبتت اإ�شابة امللكة مارجريت بكوفيد-19.

لهذا  التزاماتها  عاما   82 العمر  من  البالغة  امللكة  واألغت 
الأ�شبوع.

وكانت امللكة مارجريت قد ح�شرت جنازة امللكة اإليزابيث يف 
لندن يوم الثنني.

و�شبق اأن اأ�شيبت ملكة الدمنارك، التي ح�شلت على التطعيم 
من فريو�س كورونا، بكوفيد-19 يف فرباير �شباط من هذا 

العام وظهرت عليها اأعرا�س خفيفة يف ذلك الوقت.
ورف�س متحدث با�شم الق�شر الإدلء مبزيد من التعليقات 

اأم�س الأربعاء.

لكن الأمر يختلف مع القانون اجلديد الذي �شيعطي  املناوبة يف البلد املعني”، 
مرونة اأكرب للعمالء بالتحرك خارج ال�شلك الدبلوما�شي، وميكن اأن ينتحل �شفة 

كما تقول اجلريدة. “حالق اأو طاه يف مو�شكو اأو طهران”، 
لكن القانون الذي مرره املجل�س مل يذكر ليبيا ب�شكل حمدد، كما يو�شح ال�شحفي 
فهو يف الأ�شا�س “تعديل  الإيطايل ما�شيميالنو بوكليني ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
للقانون املنظم لعمل جهاز ال�شتخبارات الإيطايل”، ون�س على “اإمكانية توظيف 

اأفرادها لغر�س اأن�شطة وعمليات البحث عن املعلومات يف اخلارج«.
وبح�شب القانون، فاإن تنفيذ تلك املهمة يجب اأن يحدث يف اإطار لئحة تنظمها 
“اإجراءات حمددة يعتمدها رئي�س جمل�س الوزراء اأو ال�شلطة املفو�شة، مع حتديل 
على اأن  الأ�شاليب وال�شروط لتنفيذ املهمة، واأي�شا املخ�ش�شات املالية لإمتامها”، 

يرفع اإىل رئي�س الوزراء تقريرا كل �شتة اأ�شهر عن املهمة.
اأحد  باجناي،  األربتو  الإي��ط��ايل،  ال�شيوخ  جمل�س  يف  الدميقراطي  النائب  ويعد 

اأنه  اإل  املخابرات،  عمل  قانون  يف  اجلديد  التعديل  اعتماد  على  بقوة  املدافعني 
فيها  اإليها  امل�شار  العمليات  طبيعة  لأن  ف��وري��ة،  نتائج  هناك  تكون  اأن  ينتظر  ل 
“ت�شتغرق �شنوات«. واأ�شار يف حوار مطول مع موقع »Formiche« الإيطايل 
من  �شتتمكن  حيث  الإيطالية،  للمخابرات  حت��ول  نقطة  ميثل  القانون  اأن  اإىل 
اأن  دون  يعمل  “ظل  ال��ذي  املخابرات،  املعلومات جلهاز  اخ��رتاق يف جمع  حتقيق 

يطور اأدواته منذ حقبة احلرب الباردة«.
عمليات  واأه��م��ي��ة  ال��ع��امل،  ح��ول  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  يف  الكبري  ال��ت��ط��ور  ورغ���م 
كما ي�شري  الخرتاق الإلكرتوين، فاإنه تبقى ثمة احلاجة اإىل “الذكاء الب�شري”، 
ال�شري  ال�شابق  الربيطاين  ال�شتخبارات  مكتب  رئي�س  بروؤية  م�شتدل  باجناي، 
األيك�س يونغر، الذي يوؤكد احلاجة يف بع�س احلالت اإىل وجود رجل للمخابرات 
لتحليل  عقله  وي�شتخدم  وي�شمع  ي��رى  اأن  ميكنه  امل�شتهدفة،  اجلهة  يف  م���زروع 

املعلومات.

•• روما-وكاالت

وافق  الإيطايل  ال�شيوخ  اإن جمل�س  الإيطالية،  “اإل مي�شاجريو”  قالت �شحيفة 
على قانون جديد مينح املخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام �شرية باخلارج، يف 

خطوة يقول متابعون اإنها تعبد الطريق اأمام مزيد من التحرك يف ليبيا.
عمليات  بالفعل  ن��ف��ذوا  الإيطالية  امل��خ��اب��رات  عمالء  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وت�شري 
ال�شنوات  خ��الل  وذل���ك  ل��روم��ا،  ا�شرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  ذات  دول  ع��دة  خ��ارج��ي��ة يف 

حتى يف اأفغان�شتان. املا�شية، “من ليبيا اإىل العراق”، 
اأعمال  الن�شاط الإيطايل يف ليبيا كان الأك��رب ول ي�شبقه �شوى  اأن  وذكر امل�شدر 

وكالة املخابرات املركزي الأمريكية “�شي اآي اإيه«.
لكن العقبة اأمام ن�شاط هوؤلء العمالء كانت يف “اإدارة مهامه” مبعنى اأنهم مل 
الإيطالية  ال�شفارة  يف  معتمدين  “كم�شوؤولني  �شوى  العمل  على  قادرين  يكونوا 

•• تون�س-وكاالت

يف �شربة كبرية لإخوان تون�س، احتجزت �شرطة مكافحة الإره��اب، رئي�س 
بعد  العري�س،  علي  النه�شة،  بحركة  ال��ب��ارز  وال��ق��ي��ادي  الأ���ش��ب��ق  ال����وزراء 

التحقيق معه ب�شبهة ت�شفري ال�شباب اإىل بوؤر التوتر.
النيابة  اأم��ام  الغنو�شي،  را�شد  الإخوانية،  النه�شة  حركة  رئي�س  مثل  كما 
اعتربها  خ��ط��وة  يف  ب���الإره���اب،  تتعلق  تتهم  يف  معه  للتحقيق  التون�شية 
حمللون “م�شارا �شحيحا للبالد يف حما�شبة �شبكة من الفا�شدين حكمت 
مبلف  خا�شة  اأبنائهم  دم��اء  يف  وت��ورط��ت  التون�شيني  على  ودل�شت  ال��ب��الد 

ت�شفري ال�شباب لبوؤر التوتر«.
اأثناء فرتة حكمها  اأح��زاب تون�شية حركة النه�شة بدعم الإره��اب  واتهمت 
بعد 2011، وحث ال�شبان يف امل�شاجد والجتماعات اخلا�شة على الن�شمام 
للجماعات الإرهابية يف �شوريا، فيما تتورط يف عملية ت�شفري ال�شباب مئات 
اجلمعيات الدينية بتون�س واملرتبطة بحركة النه�شة الإخوانية، حيث مت 

حل الع�شرات منها، بعد ثبوت عالقتها باأعمال اإرهابية.

ماذا حدث؟
الثنني، ح�شر رئي�س حركة النه�شة الإخوانية مع نائبه رئي�س احلكومة 
الأ�شبق علي العري�س، اإىل النيابة للتحقيق معهما بتهم تتعلق ب�”ت�شفري 

اإرهابيني” من تون�س اإىل �شوريا والعراق
ا�شتجواب  تاأجيل  الإرهاب”  جرائم  يف  للبحث  الوطنية  “الوحدة  ق��ررت 

العري�س اإىل ظهر الثالثاء.
يعود فتح امللف اإىل �شكوى تقدمت بها النائبة ال�شابقة بالربملان وع�شو جلة 
التحقيق الربملانية يف �شبكات الت�شفري، فاطمة امل�شدي، يف دي�شمرب 2021 
والأطراف  الت�شفري  ملف  مالب�شات  عن  للك�شف  الع�شكري،  الق�شاء  لدى 

املتورطة فيه، والذي يعّد من اأكر امللفات ال�شائكة والغام�شة يف تون�س.
للتعامل مع  م�شاعي عديدة  الإخ��وان  اأجه�س  �شنوات حكمهم،  م��دار  على 
ملف ت�شفري ال�شباب، وت�شببت ممار�شات احلركة الإخوانية يف عرقلة عمل 
جلنة حتقيق برملانية خم�ش�شة لك�شف �شبكات الت�شفري، ومت اإجبار رئي�شتها 
على الن�شحاب من موقعها، بعد اأن ك�شفت خيوط هذه ال�شبكات وعالقتها 
بالنه�شة.  يف منت�شف يوليو املا�شي، مثل الغنو�شي اأمام النيابة التون�شية 
امل�شبوهة  بالتمويالت  املرتبطة  الق�شية  يف  متهماً  ب�شفته  ل�شتجوابه 

•• عوا�صم-وكاالت

ال�شتفتاءات  الثالثاء  الأول  اأم�س  اأوكرانيا  و�شفت 
ت�شيطر  البالد  �شرقي  اأقاليم   4 يف  تنظيمها  املقرر 
اإىل مو�شكو  اأو موالون لها، لالن�شمام  عليها رو�شيا 
�شم  عملية  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  اآن�شلو�س”،  ب�”عملية 
مار�س   12 يف  النازية  اأملانيا  اإىل  النم�شا  جمهورية 

.1938
ما منا�شبة الت�شريحات الأوكرانية؟

وجنوب  ���ش��رق  مناطق   4 يف  م  �شتنَظّ ا�شتفتاءات   •
اإىل  اأوكرانيا بينها دونيت�شك ولوغان�شك لالن�شمام 

رو�شيا.
واإقليم  م��دي��ن��ة خ���ري����ش���ون  اأي�������ش���ا  ال��ق��ائ��م��ة  ت�����ش��م 

زابوريجيا.
بني  الواقعة  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�شتفتاءات  �شتعقد   •

23 حتى 27 من �شبتمرب اجلاري.

التوقيتات ورد رو�ضيا
• ت��اأت��ي ح���رب ال���ش��ت��ف��ت��اءات هذه، 
بعد تقدم حققته القوات الأوكرانية 
ب�شمال �شرق البالد، يف اإطار هجوم 
م�شاد �شنته قبل اأ�شبوعني ل�شتعادة 

بلدات من ال�شيطرة الرو�شية.
وك����ذل����ك، ب��ال��ت��زام��ن م���ع عقد    •
العامة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال�77  ال������دورة 

لالأمم املتحدة.
• جم��ل�����س ال���دوم���ا ال���رو����ش���ي: “ل 
الن�شمام  اأم��������ام  ع���ق���ب���ات  ت����وج����د 

ملو�شكو«.
“�شعب  ال���رو����ش���ي���ة:  اخل���ارج���ي���ة   •
�شيد  ي��ك��ون  اأن  ي��رغ��ب يف  دون��ب��ا���س 

م�شريه«.

 ما هي عملية اآن�ضلو�ش؟
تعني  اأمل���ان���ي���ة  ك��ل��م��ة  اآن�����ش��ل��و���س   •

“الو�شل” اأو “ال�شم«.
مت  �شلمية  ع�شكرية  حملة  كانت   •
اأملانيا  اإىل  النم�شا  �شم  خاللها  من 

جلمعية “مناء” اخلريية، اإىل جانب جنله معاذ الغنو�شي، و�شهره وزير 
اأمني عام احلركة  ال�شالم، ورئي�س احلكومة  ال�شابق رفيق عبد  اخلارجية 

ال�شابق حمادي اجلبايل.

ما الق�ضة؟
البالد  ولي���ات  بجوامع  ال�شبان  جتنيد  ج��رى  و2013،   2011 خ��الل 

واإر�شالهم للقتال يف بوؤر التوتر.
دع��م��ت و�شاندت  ال��ت��ي  النه�شة،  ب��ق��ي��ادة ح��رك��ة  ال��رتوي��ك��ا  ف��رتة حكم  ه��ي 

احلركات الإرهابية يف �شوريا.
املا�شي،  ال��ع��ق��د  وال���ع���راق،  ���ش��وري��ا  اإىل  ت��وج��ه��وا  ت��ون�����ش��ي   6000  نحو 

لالن�شمام اإىل اجلماعات الإرهابية.
 2017 .. ت�شكيل جلنة برملانية للتحقيق يف جتنيد وت�شفري التون�شيني.
مايو 2017:  اإقالة ليلى ال�شتاوي من رئا�شة اللجنة ما اأرجعته لك�شفها 

ملفات تزعج اأطرافا مل حتددها.
من  اأع����وام  بعد  العكرمي  ب�شري  الإخ����وان  قا�شي  اإق��ال��ة    :2021 يوليو 

تعطيله فتح امللف.
فاطمة  ال�شابقة  النائبة  بها  تقدمت  ق�شائية  دع��وى   :2021 دي�شمرب 

امل�شدى لفتح امللف ال�شائك.

�شيا�شات هتلر التي ات�شمت بالتو�شع دون �شوابط.

• العملية اأخفت دولة النم�شا من الوجود تقريبا.
نف�شها  النم�شا  وج��دت   ،1938 –  1937 �شتاء   •

معزولة دبلوما�شيا وتواجه اأملانيا النازية مبفردها.
• �شجل �شم النم�شا لأملانيا خرقا كبريا للنظام العاملي 

بعد احلرب العاملية الأوىل، وفق تقارير غربية.

مكا�ضب رو�ضيا وحرب �ضاملة
تنظيم  تعتزم  التي  املناطق  ه��ذه  اأن  مراقبون  ي��رى 
مرتبطة  واقعيا  هي  لرو�شيا  لالن�شمام  ا�شتفتاءات 

بالفعل مبو�شكو.
اأن تهديد رو�شيا  وفيما اعتربت الرئا�شة الأوكرانية 
اأ�شاد  الهزمية”،  من  “خوفها  يعك�س  بال�شتفتاءات 
رئي�س  بينهم  امل�شتوى  رفيع�����و  رو����س  م�ش�����وؤولون 
جم��ل�����س ال����دوم����ا، ف��ي��ات�����ش��ي�����ش��الف ف���ول���ودي���ن بهذه 

ال�شتفتاءات.
جمل�س  رئي�س  نائب  ميدفيديف،  دمي��رتي  يقول   •

النازية عام 1938.
• يطلق عليها اأي�شا ا�شم “�شم النم�شا«.

• وجدت ترحيبا كبريا من ِقبل ال�شعب النم�شاوي.
اأدول���ف هتلر  اإث��ره��ا ظلت النم�شا حتت راي��ة  على   •

حتى نهاية احلرب العاملية الثانية.

ماذا جرى بالعملية؟
• حدثت يف 3 اأي��ام فقط بالفرتة من 11 اإىل 13 

مار�س 1938.
• خاللها �شمت اأملانيا النازية اإليها النم�شا املجاورة 

اأي الأن�شلو�س. فيما عرف ب�”اأو�شرتيخ”، 
هتلر  اأودلف  خ����رق  ال��ن��م�����ش��ا،  ���ش��م  ط���ري���ق  ع���ن   •
اللتني منعتا  معاهدتي “فر�شاي” و”�شان جرمان”، 

�شراحة توحيد النم�شا واأملانيا.
• كانت اأول فعل ارتكبته اأملانيا النازية بهدف التو�شع 

الإقليمي.
مبتابعة  الأن�����ش��ل��و���س  لعملية  اأوروب�����ا  تقبل  �شمح   •

وقيادات  اأعمال  ورج��ال  ون��واب  �شيا�شيني  �شخ�شا بني   126 امللف   �شمل 
بحركة النه�شة.

ي�شمل  ب��اأن  توقعات  و�شط  املتورطني  من  العديد  تعتقل  الأمنية  الأجهزة 
املزيد.

من هم اأبرز املوقوفني؟
رئي�س احلكومة الأ�شبق علي العري�س.

القيادي الإخواين التون�شي احلبيب اللوز.
القيادي يف حزب ائتالف الكرامة حممد العفا�س.

النائب ال�شابق يف الربملان املنحل ر�شا اجلوادي.
رجل الأعمال حممد فريخة.

حمافظ مطار قرطاج ال�شابق فتحي بو�شيدة.
نور الدين اخلادمي وزير ال�شوؤون الدينية الأ�شبق.

فتحي البلدي م�شوؤول اأمني.
عبد الكرمي العبيدي م�شوؤول اأمني.

الب�شري بلح�شن اإمام اأحد امل�شاجد.

هلع و�ضط االإخوان
حركة  تعي�شها  التي  احلالة  اإن  عمر،  بن  جمال  التون�شي،  ال�شحفي  ق��ال 
اإىل  احتجاجية  وق��ف��ة  فمن  اق��رتب��ت،  الإخ����وان  نهاية  ب���اأن  ت�شي  النه�شة 
موؤمتر �شحفي، هناك حالة رعب من توقيف الغنو�شي كما حدث مع رئي�س 

احلكومة الأ�شبق على العري�س.
واملتورطني  الفا�شدين  حما�شبة  يف  ال�شحيح  امل�شار  على  “البالد  واأ�شاف 
يف دعم الإرهاب وت�شفري ال�شباب للموت يف بوؤر التوتر، موؤكدا اأن “ملفات 
الع�شرية ال�شوداء امل�شمومة فتحت ولن تغلق اأو حتفظ كما كان يحدث اإبان 

�شيطرة الغنو�شي على مقاليد البالد«.
يف  العالقني  ال�شباب  اأولياء  اإىل  ال�شتجابة  اإىل  التون�شية  ال�شلطات  ودع��ا 
�شوريا وليبيا والعراق واإرجاع حقوقهم عرب اإدانة قوى الظالم التي �شهلت 
من  خرجوا  وكيف  جندهم  من  معرفة  اخل��ارج  اإىل  ال�شباب  �شفر  واأم��ن��ت 
القيادات  وتوقيف مثل هذه  الآن  ال�شائك  امللف  اأن فتح هذا  واأك��د  تون�س. 
البارزة يثبت نوايا الرئي�س التون�شي قي�س �شعيد يف ال�شرب بيد من حديد 
�شد كل من اأف�شدوا احلياة يف تون�س، خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية تغلغل 

فيها الإخوان يف كل مفا�شل الدولة.

اإىل رو�شيا  ا�شتفتاء �شم دونبا�س  اإن  الأمن الرو�شي، 
�شيحمي الإقليم.

• ي���ق���ول اأول����ي����غ م����������وروزوف، ن���ائ���ب رئ���ي�������س حزب 
توجد  “ل  ال���دوم���ا:  مب��ج��ل�����س  املوحدة”  “رو�شيا 
القانونية  الإج���راءات  جميع  لتخاذنا  واح��دة  عقبة 
الالزمة لن�شمام جمهوريتي دوني�شتك ولوغان�شك 
بعد  ل��ل��خ��ط��ة  وف��ق��ا  اأن����ه  اإىل  م�����ش��ريا  رو�شيا”،  اإىل 
 28 يف  جل�شة  ال��دوم��ا  جمل�س  �شيعقد  ال�شتفتاءات 

�شبتمرب، وفقا لوكالة “نوفو�شتي” الرو�شية.
األك�شندر  ال���رو����ش���ي،  ال�������ش���اأن  يف  ال���ب���اح���ث  واع���ت���رب 
فاكولينكو، اأن الت�شويت يف دونبا�س بالن�شبة لرو�شيا 
ي��ح��ق��ق ع���دة اأه������داف، ف��م��ن ن��اح��ي��ة ح��م��اي��ة ال�شكان 
لها يف منطقتي دونيت�شك، قد ميكنها ذلك  املوالني 
بال  ي�شبح  باملنطقة  اإح��داث حت��ول جيو�شيا�شي  من 

رجعة من اجلانب الآخر.
“رغم  اأن���ه:  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  وي�شيف 
النتقادات الأوكرانية اأو العاملية لتلك اخلطوة فاإنه 
ل ميكن اإنكار اأن هناك ا�شتطالعات 
من  ال��ك��ث��ريي��ن  رغ���ب���ة  ت���وؤك���د  راأي 
اإجراء  يف  الأوك���راين  ال�شرق  �شكان 
لرو�شيا،  الن�شمام  ا�شتفتاءات على 
رغم اأنه يف الكثري من جوانبها يتم 

بدعم واإيعاز من مو�شكو«.
وح��ول اجل���دوى م��ن تلك اخلطوة 
�شتعطي  “ال�شتفتاءات  ي���ت���اب���ع: 
ل�شم  ق���ان���ون���ي���ة  ح���ج���ج���ا  رو����ش���ي���ا 
اأوك������راين  ه���ج���وم  واأي  الأرا������ش�����ي، 
�شيعد  ذل��ك  بعد  املناطق  تلك  على 
هجوما على الأرا�شي الرو�شية من 
�شيدفعها  م��ا  مو�شكو،  نظر  وج��ه��ة 
للرد بطريقة ل ميكن توقعها مثل 
الع�شكرية  العملية  م�شتوى  رف���ع 
اإع��الن ر�شمي للحرب  اإىل  اخلا�شة 

ال�شاملة اأو النووية«.
حتمل  طياتها  بني  “اإنها  وي���ردف: 
ت���ك���ت���ي���ك���ا ل���ل�������ش���غ���ط ع���ل���ى ال���غ���رب 
واأوك��ران��ي��ا ل��ل��رتاج��ع ع��ن هجومها 

امل�شاد يف �شرق اأوكرانيا«.

لبيد يبحث مع اإردوغان م�صري اإ�صرائيليني حتتجزهم حما�س 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ب���ح���ث ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج���ب 
ط��ي��ب اإردوغ������ان ورئ��ي�����س ال����وزراء 
الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي ي����ائ����ري ل���ب���ي���د يف 
اإ�شرائيليني  م�����ش��ري  ن���ي���وي���ورك 
حتتجزهم حركة حما�س يف قطاع 
الزعيم  ب��ني  اجتماع  اأول  يف  غ��زة، 
اإ�شرائيلي  وزراء  ورئي�س  ال��رتك��ي 

منذ اأكر من عقد من الزمن.
ع��ل��ى هام�س  ال��زع��ي��م��ان  وال��ت��ق��ى 
العامة  اجل���م���ع���ي���ة  اج����ت����م����اع����ات 
ل������الأمم امل���ت���ح���دة ب���ع���د ���ش��ه��ر من 

بني  الدبلوما�شية  العالقات  عودة 
ا�شتمّرت  ق��ط��ي��ع��ة  ب��ع��د  ب��ل��دي��ه��م��ا 
�شنوات. وقال مكتب رئي�س الوزراء 
الإ�شرائيلي يف بيان اإّن لبيد “اأثار 
مفقودين  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  ق�����ش��ي��ة 
اإع��ادت��ه��م اإىل  اأ����ش���رى، واأه��م��ي��ة  اأو 

ديارهم«.
اأربعة  حتتجز  حما�س  اأّن  وُيعتقد 
جنديان  ب��ي��ن��ه��م  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني، 
اإنهما  ال���ع���ربي���ة  ال����دول����ة  ت���ق���ول 
لكّن   2014 ح���رب  خ���الل  ُق��ت��ال 
احلركة مل تك�شف اأّي تفا�شيل عن 

م�شريهما.

الرئي�س  م���ع  اج��ت��م��اع��ه  وخ�����الل 
ال���رتك���ي، اأع������رب رئ��ي�����س ال������وزراء 
ب�شاأن  ع��ن خم��اوف��ه  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
اأردوغ���ان  للرئي�س  و”�شكر  اإي���ران 
تعاونه ال�شتخباراتي”، بح�شب ما 

اأ�شاف البيان.
الأ�شهر  يف  ال�����دفء  ع����اد  وب��ع��دم��ا 
بينهما،  ال��ع��الق��ات  اإىل  الأخ�����رية 
اأع��ل��ن��ت اإ���ش��رائ��ي��ل وت��رك��ي��ا يف 17 
العالقات  اإع������ادة  اآب-اأغ�������ش���ط�������س 
الدبلوما�شية الثنائية اإىل طبيعتها 

الكاملة واإىل م�شتوى ال�شفريين.
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت���وّت���رت 

نّفذته  داٍم  اإن���زال  بعد   2010 يف 
اإ�شرائيلية  ك��وم��ان��دو���س  وح����دات 
ع���ل���ى ال�����ش��ف��ي��ن��ة ال����رتك����ي����ة م���ايف 
اإي�شال  حت��اول  كانت  التي  مرمرة 
اإىل قطاع غزة  اإن�شانية  م�شاعدات 
فر�شته  ال�����ذي  احل�������ش���ار  وخ�����رق 
اجليب  ع���ل���ى  ال���ع���ربي���ة  ال�����دول�����ة 

الفل�شطيني.
ويعود اآخر لقاء لإردوغان برئي�س 

وزراء اإ�شرائيلي اإىل 2008.
العامة  اجلمعية  اأم��ام  خطابه  ويف 
ل�����الأمم امل���ت���ح���دة ج�����ّدد اإردوغ�������ان 
فل�شطينية  دول��ة  باإقامة  املطالبة 

عا�شمتها القد�س ال�شرقية.
ل��ك��ّن ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي اأع�����رب يف 
“ال�شتمرار  يف  رغبته  عن  املقابل 
اإ�شرائيل  مع  عالقاتنا  تطوير  يف 

م����ن اأج�������ل امل�����ش��ت��ق��ب��ل وال�������ش���الم 
للمنطقة  ل��ي�����س  وال�����ش����ت����ق����رار، 
ف��ح�����ش��ب ب����ل اأي�������ش���ا لإ����ش���رائ���ي���ل 

ولل�شعب الفل�شطيني ولنا نحن«.
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“اآر تي” الرو�شية ليل الثالثاء على الأربعاء.
ووف��ق��اً ل��ق��دي��روف، ف���اإن ال��ع��واق��ب ال��ك��ب��رية ملا 
“تنتظر  ب��خ��ط��ة الن��ت��ق��ام اجل���دي���دة  و���ش��ف��ه��ا 
و�شتبدو  ال���ق���ري���ب،  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  ال��ع�����������������������دو 
الإج��راءات ال�شابقة بالن�شبة لهم مبثابة مزاح 

�شبياين«.
واأ�شاف: “فقط اأولئك الذين �شيتعاملون مع 
لأنف�شهم  لطيفة  غ��ري  ك��اإ���ش��ارة  الر�شالة  ه��ذه 
ويتو�شلون اإىل ا�شتنتاجات متوازنة للخال�س 
للتكتيكات  ا���ش��ت��ع��دوا  حم��ظ��وظ��ني،  �شيكونون 

اجلديدة«.

•• عوا�صم-وكاالت

ال�����ش��ي�����ش��ان رم�شان  اأع���ل���ن رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 
جديدة  عمل  تكتيكات  اإىل  النتقال  قديروف، 
اأن م��ا م�شى ك��ان جمرد  اأوك��ران��ي��ا، م��وؤك��داً  يف 

“مزاح �شبياين«.
الرو�شي  للرئي�س  ال���داع���م  ق���دي���روف،  وك��ت��ب 
“هذا كل �شيء نحن ننتقل  فالدميري بوتني: 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة اخل���ا����ش���ة �شد  ت��ك��ت��ي��ك ج���دي���د  اإىل 
الأوكرونازيني )يف اإ�شارة اإىل الأوكرانيني(، لن 
قناة  عنه  نقلت  ح�شبما  الآن”،  بعد  منازحهم 

اأمام اجلي�س الأوكراين. وقال “هذه لي�شت اأفعال دولة واثقة من نف�شها. اإّنها 
لي�شت اأفعال تنّم عن قوة، بل العك�س«. من جهته، اعترب م�شوؤول كبري يف وزارة 
اخلارجية الأمريكية م�شروع تنظيم ال�شتفتاءات “خطوة يائ�شة” من جانب 
اإّن  ا�شمه  ن�شر  عدم  طالباً  امل�شوؤول  وق��ال  بوتني.  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س 
بوتني ي�شعى من خالل هذه ال�شتفتاءات اإىل الرّد على ما تتكّبده قواته من 

“خ�شارة وا�شحة لأرا�س مبواجهة الهجوم امل�شاّد الأوكراين«.
اأجريت هذه  اإذا  �شتكون هناك عواقب متزايدة”  اأّن��ه  اأو�شحنا  “لقد  واأ�شاف 
تعتزم  ال��ت��ي  الإ���ش��اف��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  ماهية  يك�شف  اأن  دون  م��ن  ال���ش��ت��ف��ت��اءات، 
وا�شنطن فر�شها على مو�شكو. ويف البنتاغون، �شّدد املتحّدث با�شم وزارة الدفاع 
الأمريكية اجلرنال بات رايدر على اأّنه حّتى لو �شّمت مو�شكو ر�شمياً املناطق 
�شتوا�شل  وا�شنطن  ف��اإّن  ال�شتفتاءات،  على هذه  بناًء  اإليها  الأرب��ع  الأوكرانية 

دعمها الع�شكري لكييف.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

ل�شّم  اإجراءها  رو�شيا  تعتزم  التي  ال�شتفتاء  بعمليات  املتحدة  الوليات  نّددت 
اأّنها لن تعرتف “مطلقاً” بنتائج هذه ال�شتفتاءات  مناطق اأوكرانية، موؤكدة 
“الزائفة«. وقال م�شت�شار البيت الأبي�س ل�شوؤون الأمن الأمن القومي جيك 

�شاليفان اإّن “تلك ال�شتفتاءات اإهانة ملبادئ ال�شيادة ووحدة الأرا�شي«.
“اإذا حدث ذلك، فاإّن الوليات املتحدة لن تعرتف مطلقاً مبطالبات  واأ�شاف 

رو�شيا باأّي اأجزاء من اأوكرانيا تقول اإّنها �شّمتها«.
وقالت ال�شلطات النف�شالية يف دونبا�س وخري�شون اإّن عمليات ال�شتفتاء ب�شاأن 
الن�شمام اإىل رو�شيا �شتجري من 23 اإىل 27 اأيلول/�شبتمرب. واعترب �شاليفان 
اأّن ال�شتفتاءات وما ُذكر عن خطة رو�شية ل�شتدعاء مزيد من اجلنود، يعك�س 
انتكا�شات مو�شكو الأخرية يف احلرب، وخ�شارتها م�شاحات وا�شعة من الأرا�شي 

ي اأوكرانيةالرئي�س ال�صي�صاين يتوعد بتكتيكات جديدة يف اأوكرانيا وا�صنطن لن تعرتف ب�صّم رو�صيا اأرا�صٍ

•• خري�صون-وكاالت

القتال  �شاحات  يف  الكبري  التقدم  بعد 
ال���ذي حققته ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة يف 
���ش��م��ال ���ش��رق ال��ب��الد، ح��اول��ت القوات 
الأوكرانية التقدم ببطء اإىل الأمام يف 
تالل دونبا�س املنحدرة يف �شرق اأوكرانيا 
وبالقرب من البحر الأ�شود يف اجلنوب 
قبل  م��ن  ق��وات��ه  تعزيز  �شد خ�شم مت 
مقاتلني  اإىل  حتولوا  الذين  ال�شجناء 
بدون  الإي��ران��ي��ة  الطائرات  وبوا�شطة 
اأث��ار ت�شاوؤلت  طيار، وهو الأم��ر الذي 
حول الرد الغربي والأمريكي املحتمل 
ع��ل��ى ال����ت����ورط الإي��������راين يف احل���رب 

الأوكرانية الرو�شية.
الأوك���راين فولودميري  الرئي�س  وق��ال 
امل�����ش��ائ��ي يوم  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي يف خ��ط��اب��ه 
الآن  “رمبا يبدو ل�شخ�س ما  الأح��د: 
اأنه بعد �شل�شلة من النت�شارات لدينا 
ه����دوء م��ع��ني ل��ك��ن ه���ذه ل��ي�����ش��ت فرتة 
لل�شل�شلة  التح�شري  ه��و  ه���ذا  ه����دوء، 

التالية«.
الأ���ش��ب��وع، عزز  ن��ه��اي��ة  وخ���الل عطلة 
ال�شغط يف جنوب  الأوك���راين  اجلي�س 
معاقل  ال��ق��وات  ق�شفت  حيث  ال��ب��الد، 
املواقع  وا�شتهدفت  رو���ش��ي��ة  ع�شكرية 
املحليون  امل�شوؤولون  ي�شتخدمها  التي 

املوالون للكرملني.
كما ي��وا���ش��ل ���ش��رب خ��ط��وط الإم���داد 
ال�شفة  ع��ل��ى  ال���رو����س  اجل��ن��ود  لآلف 
ال���غ���رب���ي���ة ل���ن���ه���ر دن�����ي�����ربو. وب�������دا اأن 
على  اأوك��ران��ي��ا  �شنتها  التي  ال�شربات 
ت�شيطر  التي  املهمة  خري�شون  مدينة 
الأمن  زع��زع��ة  اإىل  اأدت  رو�شيا  عليها 
معارك  ع���ن  اأن���ب���اء  ورود  م���ع  ه���ن���اك، 
وفقا  ال��ن��ط��اق،  وا�شعة  وفو�شى  ن��اري��ة 

ل�شحيفة نيويورك تاميز الأمريكية.
ويف  وال�����ش��رق  ال�شمال  اأق�����ش��ى  يف  لكن 
دونبا�س،  منطقة  يف  باخموت  مدينة 
تتقدم القوات الرو�شية هناك، وتعترب 
مدينة باخموت التي كان عدد �شكانها 

•• عوا�صم-وكاالت

للرئا�شة  الإل��ك��رتوين  املوقع  ن�شر 
ال����رو�����ش����ي����ة، ل���ل���ك���رم���ل���ني اأم���������س 
بالتعبئة  املر�شوم اخلا�س  الأربعاء 
البالد،  يف  اجل��زئ��ي��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
الذي اأعلنه يف وقت �شابق الرئي�س 

فالدميري بوتن.
ن�شره  ال���������ذي  ل���ل���ن�������س  ووف������ق������ا 
اجلزئية  التعبئة  ح��ول  الكرملني 
يف موقعه الإلكرتوين، فقد اتخذ 
قرار التعبئة العامة اجلزئية وفقا 
ويت�شمن  ال��ف��ي��درال��ي��ة،  للقوانني 

الن�س التفا�شيل التالية.
وفقا للقوانني الفيدرالية ال�شادرة 
“ب�شاأن   1996 م���اي���و   31 يف 
ويف 26 فرباير 1997  الدفاع”، 
للتعبئة،  ال���ت���ح�������ش���ري  “ب�شاأن 
الحتادية”،  رو���ش��ي��ا  يف  والتعبئة 
مار�س   28 يف  امل��وؤرخ��ة  والقوانني 
بالواجب   “ اخل���ا����ش���ة   1998
الع�شكرية”  واخل��دم��ة  الع�شكري 

تقرر:
يف  اجلزئية  التعبئة  ع��ن  الإع���الن 
 21 من  اعتبارا  الحتادية  رو�شيا 

�شبتمرب 2022.
رو�شيا  م��واط��ن��ي  ب���دع���وة  ال��ق��ي��ام 
الع�شكرية من  للخدمة  الحتادية 
امل�شلحة  القوات  يف  التعبئة  خالل 

لرو�شيا الحتادية.
الحتادية  رو�شيا  مواطنو  يتمتع 
للخدمة  ا�شتدعاوؤهم  يتم  ال��ذي��ن 
التعبئة  ط���ري���ق  ع���ن  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

اأم���ًرا  ن�شمة،   70000 احل���رب  ق��ب��ل 
املتمثل يف  رو�شيا  الأهمية لهدف  بالغ 
دونبا�س  منطقة  بقية  على  ال�شتيالء 

الغنية باملعادن.
الرو�شية  ال���ق���وات  ا���ش��ت��ول��ت  وع��ن��دم��ا 
ال�شناعية  لي�شيت�شان�شك  مدينة  على 
�شيطرتها  وع����ززت  ي��ول��ي��و،  اأوائ�����ل  يف 
مقاطعتني  اإح����دى  ل��وغ��ان�����ش��ك،  ع��ل��ى 
حمور  باخموت  اأ�شبحت  دون��ب��ا���س  يف 

التقدم البطيء لرو�شيا.
وحتى بعد اأن تعر�شت رو�شيا لهزمية 
م����دم����رة يف ����ش���م���ال ����ش���رق اأوك���ران���ي���ا 
قواتها  فقدت  حيث  املا�شي،  الأ�شبوع 

الع�شكريني  الأف������������راد  ب���و����ش���ع 
امل��ت��ع��اق��دي��ن ال���ذي���ن ي��خ��دم��ون يف 

القوات امل�شلحة الرو�شية.
اأن م�شتوى الأجور ملواطني  اإثبات 
رو����ش���ي���ا الحت�����ادي�����ة ال����ذي����ن يتم 
الع�شكرية  للخدمة  ا���ش��ت��دع��اوؤه��م 
امل�شلحة  ال�����ق�����وات  يف  ب��ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
الرو�شية يتوافق مع م�شتوى اأجور 
املتعاقدين  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  الأف�����راد 
امل�شلحة  ال����ق����وات  يف  ال���ع���ام���ل���ني 

الرو�شية.
ع��ق��ود اخلدمة  ���ش��ري��ان  ي�����ش��ت��م��ر   
الع�شكرية التي يربمها الع�شكريون 
حتى نهاية فرتة التعبئة اجلزئية، 
با�شتثناء حالت ف�شل الع�شكريني 
من اخلدمة الع�شكرية على الأ�ش�س 

التي يحددها هذا املر�شوم.
 

�ضروط االإعفاء
ي��ت��م حت��دي��د اأ���ش��ب��اب الإع���ف���اء من 
اخل��دم��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة خ���الل فرتة 
الذين  للجنود  اجل��زئ��ي��ة  التعبئة 
يوؤدون اخلدمة الع�شكرية مبوجب 

عقد..
 وكذلك مواطني رو�شيا الحتادية، 
للخدمة  ا���ش��ت��دع��اوؤه��م  مت  ال��ذي��ن 
القوات  يف  ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

رو���ش��ي��ا الحت���ادي���ة ���ش��م��ان جتنيد 
من  الع�شكرية  للخدمة  املواطنني 
امل�شلحة  ال��ق��وات  يف  التعبئة  اأج���ل 
لرو�شيا الحتادية بالعدد املطلوب 
والآجال التي حتددها وزارة الدفاع 
الكيانات  م��ن  كيان  لكل  الرو�شية 

املكونة لرو�شيا الحتادية.
 م��ن��ح م��واط��ن��ي رو���ش��ي��ا الحتادية 
ال�شناعية  املجمعات  يف  العاملني 
الع�شكرية احلق يف تاأجيل التجنيد 
للخدمة الع�شكرية للتعبئة )خالل 
املوؤ�ش�شات(،  ه��ذه  يف  العمل  ف��رتة 
الحتادية  رو�شيا  حكومة  وحت��دد 
ف��ئ��ات م��واط��ن��ي رو���ش��ي��ا الحتادية 
التاأجيل  ح���ق  مُي���ن���ح���ون  ال���ذي���ن 

واإجراءات منحه.
التنفيذ  حيز  املر�شوم  هذا  يدخل   

اعتبارا من يوم ن�شره ر�شميا.

رددو فعل
قالت وزيرة اخلارجية الربيطانية 
�شكاي  ل�����ش��ب��ك��ة  ك��ي��ج��ان  ج��ي��ل��ي��ان 
الرو�شي  الرئي�س  خطاب  اإن  نيوز 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني الأرب���ع���اء ميثل 
ت�������ش���ع���ي���دا م���ق���ل���ق���ا وي����ج����ب اأخ�����ذ 
على  فيه  وجهها  التي  التهديدات 

حممل اجلد.

ع�شرات القرى وما يقرب من 1000 
مدينة  حول  الأرا�شي  من  مربع  ميل 
خاركيف، ا�شتمرت قواتها يف مهاجمة 
الأوكرانية  ال��ق��وات  وق��ال��ت  ب��اخ��م��وت. 
اإم�����داًدا ل ينتهي  اأن ه��ن��اك  اإن���ه ي��ب��دو 
ب����اجل����ن����ود ح������ول ب����اخ����م����وت، ال���ذي���ن 
وكثري  الأوك��ران��ي��ة،  القوات  يهاجمون 
النظامي.  اجلي�س  م��ن  لي�شوا  منهم 
وادعى اجلنود على خط املواجهة حول 
املدينة اأن القوات الرو�شية يف املنطقة 
اأ�شا�ًشا من قوات من جمموعة  تتكون 
خا�شة  ع�شكرية  �شركة  وه��ي  ف��اغ��رن، 

لها عالقات مع الكرملني.

الغزو. ومل يت�شح  عليها مو�شكو منذ 
وحتدثت  القتال،  يف  �شارك  ال��ذي  من 
غارة  عن  املحلية  الرو�شية  ال�شلطات 
الع�شابات  ح���رب  مقاتلي  ا�شتهدفت 
اجلي�س  ي�����ش��در  ومل  الأوك����ران����ي����ني، 
الأوكراين بياًنا ر�شمًيا، لكن امل�شوؤولني 
اأن يكون  املحتمل  اأن��ه من  اإىل  اأ���ش��اروا 

قتاًل بني الف�شائل املوؤيدة ملو�شكو.
ب������������ودولك، كبري  وق�������ال م���ي���خ���اي���ل���و 
م�����ش��ت�����ش��اري ال��رئ��ي�����س الأوك�������راين، اإن 
ت���ب���ادل اإط�����الق ال���ن���ار ك����ان ج�����زًءا من 
الذين  ال����رو�����س  ب���ني  ����ش���راع داخ���ل���ي 
امل�شروقات”  “تق�شيم  اإىل  يتطلعون 

قبل “الفرار«.
هجوم  على  ت�شغط  اأوك��ران��ي��ا  وك��ان��ت 
م�����ش��اد يف اجل���ن���وب م��ن��ذ اأ���ش��اب��ي��ع، يف 
حم���اول���ة اإن����ه����اك امل��ق��ات��ل��ني ال���رو����س 
اأو  واإج�����ب�����اره�����م ع���ل���ى ال����ش���ت�������ش���الم 
م��ا حدث  ال��رتاج��ع. ولكن على عك�س 
القوات  ك���ان���ت  ال�����ش��رق��ي  ال�����ش��م��ال  يف 
لتقدم  ت�شتعد  اجل��ن��وب  يف  ال��رو���ش��ي��ة 
بتح�شني  وق��ام��ت  م��ت��وق��ع،  اأوك������راين 
ال�شغط  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  مواقعها. 
املتزايد، مل يكن هناك اأي موؤ�شر على 
اأي ان�شحاب رو�شي جماعي، وا�شتمرت 
املواقع  مهاجمة  يف  الرو�شية  ال��ق��وات 
والقرى  امل����دن  وق�����ش��ف  الأوك���ران���ي���ة 

الأوكرانية.
واملنطقة  خ��ري���ش��ون  م��دي��ن��ة  وت��ع��ت��رب 
الوحيدة  الأر�������س  ه���ي  ب��ه��ا  امل��ح��ي��ط��ة 
التي حتتلها رو�شيا غرب نهر دنيربو. 
اأوكرانيا على ن�شف م�شتودعات  وداأبت 
القيادة،  وم��واق��ع  الرو�شية  ال��ذخ��رية 
وخطوط  الأن����ه����ار  م��ع��اب��ر  و����ش���رب���ت 
الإم���������داد ب�������ش���رب���ات ����ش���اروخ���ي���ة، يف 
حماولة لعزل ما يقدر بنحو 25 األف 

رو�شي على ال�شفة الغربية لدنيربو.
ال��رو���ش��ي ب�شكل  وي�����ش��ت��خ��دم اجل��ي�����س 
م��ت��زاي��د ���ش��الًح��ا ج���دي���ًدا، ك��م��ا يقول 
طائرات  وه��ي  الأوك��ران��ي��ون  ال�شباط 

بدون طيار هجومية اإيرانية ال�شنع.

وب���ع���د ه���زمي���ة رو����ش���ي���ا امل��ه��ي��ن��ة حول 
العا�شمة الأوكرانية كييف، يف الربيع، 
ق����ال ال��رئ��ي�����س ف���الدمي���ري ب���وت���ني اإن 
ال�شتيالء على دونبا�س، وهي منطقة 
تقريًبا  هامب�شاير  نيو  ولي���ة  بحجم 
الأ�شا�شية  الأه��������داف  اأح�����د  ���ش��ي��ك��ون 

للحرب.

�ضراع بني الف�ضائل
م���������ش����وؤول����ون  ق�������ال  خ�����ري������ش�����ون  ويف 
هجوًما  اإن  الأح���������د،  اأوك�����ران�����ي�����ون، 
تدمري  اإىل  اأدى  اأوك��ران��ًي��ا  ���ش��اروخ��ًي��ا 
كقاعدة  ي�شتخدم  كان  للقطن  م�شنع 

رو�شية، كما �شنت هجوما على حمكمة 
يف و���ش��ط امل��دي��ن��ة ك��ان��ت مب��ث��اب��ة مقر 
ل��������الإدارة ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل���دع���وم���ة من 

الكرملني.
باأنها  رو���ش��ي��ا  اآخ����ر لدع�����اء  ويف حت���ٍد 
الو�شع  ع��ل��ى  ك���ام���ل  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��ي��ط��ر 
الأمني يف املدينة، يف وقت متاأخر من 
يوم ال�شبت اندلع تبادل لإطالق النار 
يف �شوارع املدينة وا�شتمر طوال الليل، 
ن�����ش��ره مدونون  مل��ق��ط��ع ف��ي��دي��و  وف���ًق���ا 

ع�شكريون رو�س.
الإقليمية  العا�شمة  خري�شون  وتظل 
ا�شتولت  ال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا  ال��وح��ي��دة يف 

امل�شلحة لالحتاد الرو�شي :
ال�شن  اإذا جت��اوزا  العمر،  ح�شب   •

الأق�شى للخدمة الع�شكرية.
• ح�شب احلالة ال�شحية، مرتبط 
باعرتاف اللجنة الطبية الع�شكرية 
باأن ال�شخ�س غري �شالح للخدمة 

التدابري الالزمة لتلبية احتياجات 
القوات امل�شلحة لرو�شيا الحتادية 
والهيئات  والت�شكيالت  وال���ق���وات 
فرتة  خ���الل  الأخ�����رى  الع�شكرية 

التعبئة اجلزئية.
امل�����ش��وؤول��ني يف كيانات  ك��ب��ار   ع��ل��ى 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة، ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء الأف������راد 
ال��ع�����ش��ك��ري��ني ال���ذي���ن اأع����رب����وا عن 
اخلدمة  م���وا����ش���ل���ة  يف  رغ���ب���ت���ه���م 

الع�شكرية.
ب�����دخ�����ول حكم  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا   •
املحكمة حيز التنفيذ ب�شاأن فر�س 

عقوبة يف �شكل �شلب احلرية.

الهيئات امل�ضوؤولة عن 
تنفيذ القرار وت�ضهيله

ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال��رو���ش��ي��ة متويل 
واتخاذ  اجلزئية،  التعبئة  اأن�شطة 

�صفينتان اأمريكية وكندية تعربان م�صيق تايوان 
•• تايبيه-اأ ف ب

عربت مدمرة اأمريكية وفرقاطة كندية م�شيق تايوان يف عملية م�شرتكة 
جديدة تهدف اإىل تعزيز و�شع املمر املائي كم�شار دويل.

 USS واأعلن الأ�شطول ال�شابع يف البحرية الأمريكية اأن املدّمرة الأمريكية
 HMCS Vancouver الكندية  الفرقاطة  وكذلك   Higgins
اأيلول/�شبتمرب  من  الع�شرين  يف  تايوان  م�شيق  يف  روتيني  بعبور  »قامتا 

)...( مبوجب القانون الدويل«.
واأ�شافت اأن “ال�شفينة عربت ممر امل�شيق الواقع ما وراء البحر الإقليمي 

لأي دولة �شاحلية«.
طريقها  يف   HMCS Vancouver ال��ف��رق��اط��ة  اأن  ك��ن��دا  واأك����دت 
فر�شتها  التي  العقوبات  تطبيق  اإىل  تهدف  جارية  مهمة  اإىل  لالن�شمام 
 USS امل��دّم��رة  م��ع  ع��ربت  عندما  ال�شمالية،  ك��وري��ا  على  امل��ت��ح��دة  الأمم 

.Higgins
الروتيني  “العبور  اأن  بيان  اأناند يف  اأنيتا  الكندية  الدفاع  و�شّرحت وزيرة 
اليوم يف م�شيق تايوان ُيظهر التزامنا ل�شالح )منطقة( املحيطني الهندي 

والهادي احلرة واملفتوحة وال�شاملة«.
رًدا على �شوؤال لقناة “�شي �شي تي يف” ال�شينية الر�شمية، و�شف متحدث 
با�شم القيادة ال�شرقية للجي�س ال�شيني هذا العبور باأنه “دعاية اإعالمية” 
موؤكًدا اأن القوات ال�شينية “يف حالة تاأهب معزز” من اأجل “الدفاع عن 

ال�شيادة الوطنية ووحدة الأرا�شي«.
اأرا�شيها واأن امل�شيق الذي يف�شل  تعترب بكني تايوان ج��زًءا ل يتجزاأ من 
ارتياًدا يف  املائية الأكر  اأحد املمرات  اجلزيرة عن ال�شني القارية وي�شكل 

العامل، حتت �شيادتها.
تتذّرع الوليات املتحدة منذ وقت طويل ب�”حرية املالحة” لالإبحار يف هذا 
امل�شيق ومواجهة مطالبات ال�شني. وتن�شّم الدول احلليفة الغربية اأكر 

فاأكر اإىل العمليات الأمريكية.
 11 منذ  الأوىل  الكندية وهي  الأمريكية  الع�شكرية  العبور  وتاأتي عملية 
القوات  اأن  فيه  اأك��د  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي  للرئي�س  ت�شريح  غ��داة  �شهًرا، 

الأمريكية �شتدافع عن تايوان اإذا تعر�شت اجلزيرة لغزو �شيني.
انتهاج  رغ��م  م���رات،  ث��الث  م�شابهة  بت�شريحات  اأدىل  اأن  ل��ب��اي��دن  و�شبق 
وا�شنطن منذ عقود “�شيا�شة الغمو�س ال�شرتاتيجي” املخ�ش�شة لتجنب 
اإعالن  خ��الل  م��ن  بكني  ا�شتفزاز  ع��ن  ت��اي��وان  ولثني  �شيني  غ��زو  ح�شول 

ا�شتقاللها ر�شمًيا.
يف كل مرة يديل بها بايدن مبثل هذا الت�شريح، يوؤكد البيت الأبي�س بعدها 

اأن ال�شيا�شة الأمريكية جتاه تايوان “مل تتغري«.

اأن  و���ش��وح  ب��ك��ل  “علينا  واأ���ش��اف��ت 
ن���اأخ���ذ الأم������ر ع��ل��ى حم��م��ل اجلد 
الو�شع  ع���ل���ى  ن�����ش��ي��ط��ر  ل  لأن����ن����ا 
اأن����ه ي�شيطر  ول�����ش��ت م��ت��اأك��دة م��ن 
ه��ذا ت�شعيد  اأي�����ش��ا.  ال��و���ش��ع  على 

وا�شح«.
ال�شينية  اخلارجية  وزارة  وحثت 
جميع الأط���راف على ال��دخ��ول يف 
ح��وار وم�����ش��اورات واإي��ج��اد طريقة 
ملعاجلة املخاوف الأمنية لكل طرف 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ح����ذر  اأن  ب��ع��د 
ما  ب�شاأن  الغرب  بوتني  فالدميري 

و�شفه “بالبتزاز النووي«.
وانغ  ال���وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
اإع��الم��ي��ة دورية  اإف����ادة  ون ب��ني يف 
ب�شاأن  ال�����ش��ني  م���وق���ف  اإن  ال���ي���وم 

اأوكرانيا ثابت ووا�شح.
املتحدة  ال��ولي��ات  �شفرية  وق��ال��ت 
برينك  ب��ري��دج��ت  اأوك��ران��ي��������������������ا  يف 
اجلزئية  التعبئ����ة  اأن  الأرب����ع����اء 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اعلنها  ال��ت��ي 
“موؤ�شر  ت�شكل  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 

�شعف«.
تغريدة  يف  ال�������ش���ف���رية  وك���ت���ب���ت 
والتعبئة  ال��زائ��ف��ة  “ال�شتفتاءات 
هي موؤ�شرات �شعف وف�شل رو�شي” 
م���وؤك���دة ان ب���الده���ا ���ش��ت�����ش��ت��م��ر يف 
اقت�شت  ط���امل���ا  اأوك����ران����ي����ا  “دعم 

ال�شرورة«.
كان بوتني قد قال يف وقت �شابق اإن 
لدى رو�شيا “الكثري من الأ�شلحة 
بتهديدات  و�شفها  ما  على  للرد” 

غربية وقال اإنه ل ميزح.

طعنة جديدة ملو�ضكو يف اجلنوب

اقتتال بني الف�صائل الرو�صية يف خري�صون

بريطانيا: يجب اأخذ تهديدات بوتني على حممل اجلد 

الن�س الكامل ملر�صوم التعبئة الع�صكرية اجلزئية يف رو�صيا

بامتيازات اجلن�صية.. حتركات رو�صية جلذب املقاتلني االأجانب
•• عوا�صم-وكاالت

�شادق جمل�س الدوما الرو�شي، على قرار ي�شمح بت�شهيل منح اجلن�شية الرو�شية 
�شرقي  م�شادا  هجوما  الأوكرانية  القوات  �شن  مع  تزامًنا  الأج��ان��ب،  للمقاتلني 
الذي غرّي  القتال  اأي��ام من  بعد  التي حققتها  ال�شريعة  املكا�شب  البالد، م�شتغلة 

م�شار ال�شراع ب�شكل حاد.
بعد  الأج��ان��ب  للمقاتلني  اجلن�شية  منح  على:  الت�ضريعي  التعديل  ون�ش 
ال�شابق  القانون  كان  بعدما  الرو�شي،  اجلي�س  �شمن  فقط  واح��دة  �شنة  اإمتامهم 

ين�س على منحهم اجلن�شية بعد 3 �شنوات من اخلدمة.
اأب��رم��وا عقدا م��ع وزارة  ومب��وج��ب ال��ق��ان��ون اجل��دي��د، �شيتمكن الأج��ان��ب ال��ذي��ن 
اأو القوات الع�شكرية ملدة عام  الدفاع الرو�شية للخدمة يف الت�شكيالت الع�شكرية 
واحد على الأقل، من احل�شول على اجلن�شية بطريقة مب�شطة دون احلاجة اإىل 

احل�شول على اإقامة موؤقتة اأو دائمة.
اإبرام العقد الأول للخدمة  كما يت�شمن التعديل تقلي�س الفرتة التي يتم فيها 
خم�س  من  ع�شكري  من�شب  يف  اخلدمة  الأجنبي  امل��واط��ن  دخ��ول  مع  الع�شكرية 

�شنوات اإىل �شنة واحدة للرتب “جندي، بحار، رقيب، رئي�س عمال«.
وعلى الفور، اأعلن عمدة مو�شكو، �شريجي �شوبيانني، تعاون مركز الهجرة التابع 
للعا�شمة يف منطقة “�شاخوروفا” مع وزارة الدفاع ب�شاأن تب�شيط احل�شول على 

دول اأوروبية تدعو جمل�س حقوق 
االإن�صان لتعيني مقّرر ب�صاأن رو�صيا 

•• جنيف-اأ ف ب

الأمم  من  يطلب  ق��رار  م�شروع  املجر  با�شتثناء  الأوروب���ي  الحّت���اد  دول  قّدمت 
املّتحدة تعيني خبري مكّلف مراقبة اأو�شاع حقوق الإن�شان يف رو�شيا، يف خطوة 

و�شفتها مو�شكو باأّنها “منحازة �شيا�شياً«.
26 من دول الحّتاد  ق��ّررت  املا�شي،  الأ�شبوع  ويف ختام مناق�شات مكّثفة جرت 
الأوروبي ال�27 دعوة جمل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم املّتحدة تعيني مقّرر 
خا�س ب�شاأن رو�شيا. واأفادت م�شادر مّطلعة على امللّف اأّن م�شروع القرار طرحته 

لوك�شمبورغ على بقية الدول الأع�شاء يف الحّتاد الثالثاء املا�شي.
وتاأتي هذه اخلطوة و�شط خماوف من تزايد حّدة القمع يف رو�شيا مع احتدام 
احلرب يف اأوكرانيا املجاورة حيث ت�شّن القوات الرو�شية منذ 24 �شباط/فرباير 
هجوماً ع�شكرياً وا�شع النطاق. وم�شروع القرار الذي اّطلعت عليه وكالة فران�س 
بر�س واملفرت�س اأن ي�شّوت عليه جمل�س حقوق الإن�شان يف مطلع ت�شرين الأول/

اأكتوبر املقبل، يعرب عن القلق ال�شديد “اإزاء التدهور الكبري يف اأو�شاع حقوق 
“مقّرر خا�س  تعيني  اإىل  الن�ّس كذلك  ويدعو  الحّت��ادي��ة«.  رو�شيا  الإن�شان يف 

معنّي باأو�شاع حقوق الإن�شان يف رو�شيا ملّدة عام«.

مل��دة ع��ام واح��د على  اأب��رم��وا عقدا  اجلن�شية الرو�شية للمقاتلني الأج��ان��ب، ممن 
الأقل للخدمة يف اجلي�س؛ ل�شخ املزيد من العنا�شر اجلديدة.

جذب جنود اآ�ضيا الو�ضطى.. ويرى كبري حمللي ال�شوؤون الرو�شية يف جمموعة 
الأزمات الدولية، واملقيم يف مو�شكو، اأوليغ اإغناتوف، يف ت�شريحات خا�شة ملوقع 
�شكاي نيوز عربية، اأن اأعتقد اأن الغر�س من هذا التعديل القانوين هو جذب اأكرب 
عدد ممكن من اجلنود من منطقة اآ�شيا الو�شطى؛ لأن معظم املهاجرين يف رو�شيا 

هم من مواطني دول اآ�شيا الو�شطى بالأ�شا�س.
يف  بالفعل  ي�شاركون  البلدان  ه��ذه  من  املواطنني  بع�س  اإن  “اإغناتوف”،  وق��ال 

العمليات القتالية يف اأوكرانيا، لكن بعدد قليل ل يتنا�شب مع طموح مو�شكو.
و�شبق اأن اأعلنت مو�شكو اأن تدفق املقاتلني الأجانب اإىل �شاحة ال�شراع يف اأوكرانيا 
توقف عمليا منذ بداية �شهر مايو املا�شي، اإذ انخف�س عددهم اإىل الن�شف تقريبا. 
ووفق بيانات وزارة الدفاع الرو�شية، تراجع عدد املقاتلني الأجانب يف اأوكرانيا من 

6600 اإىل 3500 فرًدا.
ورغم الرغبة الرو�شية يف زيادة عدد املقاتلني الأجانب يف �شاحة ال�شراع باأوكرانيا، 
يعتقد كبري حمللي ال�شوؤون الرو�شية يف جمموعة الأزمات الدولية، اأن اإجراءات 
الإدارة  الكثري مما تريده  “لن يحقق  الرو�شية لالأجانب  ت�شهيل منح اجلن�شية 

الرو�شية«. 
وي��ق��ول: “اإنهم ي��درك��ون اأن خم��اط��ر امل���وت يف ه��ذه احل���رب ك��ب��رية ج���ًدا، واأنهم 

�شي�شتخدمون يف اأ�شعب اأجزاء القتال على اجلبهة، ولن يجنبهم القادة الرو�س 
ذلك«. وب�شاأن مدى تاأثري القرار على م�شار احلرب، اأ�شاف “اإغناتوف” اإن حياة 
القرار  ه��ذا  اأن  اأعتقد  ل  لذلك  ال��رو���س،  للقادة  �شيء  اأي  ت�شاوي  “لن  الأج��ان��ب 

�شيكون له تاأثري كبري على ال�شراع«.
يف  الأج��ان��ب  املقاتلني  م��ن  امل��ئ��ات  اأن  الرو�شية،  ال��دف��اع  وزارة  حتدثت  اأن  و�شبق 
اأوكرانيا مت الق�شاء عليهم بوا�شطة اأ�شلحة رو�ش��ية دقيقة بعيدة املدى، بعد وقت 
ق�شري من و�شولهم، م�شرية اإىل اأن تدين م�شتوى تدريبهم وقلة خربتهم �شاعد 

يف ذلك.
ولفتت الوزارة اإىل اأن العديد من املقاتلني الأجانب الذين يرون واقع املعارك على 

الأر�س يف�شلون مغادرة اأوكرانيا، لكن كييف متنع ذلك بكافة الو�شائل املمكنة.
م�ضتقبل ال�ضراع.. وتعزز اأوكرانيا موقعها يف اجلبهة ال�شمالية ال�شرقية و�شط 
كييف  تعهد  مع  عليها،  ا�شتولت  رو�شية  دبابات  با�شتخدام  م�شتمر  م�شاد  هجوم 

مبزيد من التوغل يف الأرا�شي التي ت�شيطر عليها مو�شكو.
اأن رو�شيا م�شتعدة الآن لت�شعيد جديد،  “اإغناتوف”،  اأو�شح  وتعليقا على ذلك، 

عرب التعبئة العامة للجي�س اأو “البتزاز النووي” اأو كليهما.
»ل يزال بوتن ياأمل يف ح�شم احلرب ل�شاحله، اإن مل يكن يف �شاحة املعركة، فعندئذ 
ح�شبما اأ�شاف كبري حمللي  من خالل اإجبار الغرب واأوكرانيا على املفاو�شات”، 

ال�شوؤون الرو�شية. و�شدد على اأن احلرب تقرتب من نقطة ت�شعيد جديدة.
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تعود اأ�ضول و�ضعية »االأخ االأكرب« هذه اإىل تاريخ االإمرباطورية الرو�ضية وُتظهر ا�ضتمرارية ملحوظة حتى اليوم

 اختفت املنطقة اجليو�صيا�صية العازلة التي كانت موجودة بني رو�صيا وما ي�صّمى بالعامل الغربي

لفهم فكرة »اخلارج القريب« ب�ضكل اأف�ضل

مقتطفات من كتاب: »اجلغرافيا ال�صيا�صية لرو�صيا«...!
•• الفجر -لوكا�س اأوبني* -ترجمة خرية ال�صيباين

    منذ تفكك االحتاد ال�ضوفياتي عام 1991، �ضعت 
بعد  مــا  دول  يف  نفوذها  على  احلــفــاظ  اإىل  رو�ضيا 
اأو  ع�ضكرًيا  اأو  ثقافًيا  �ضواء  ال�ضوفياتي،  االحتــاد 
دبلوما�ضًيا. تت�ضمن ا�ضرتاتيجية التاأثري هذه اإن�ضاء 

االإعــالم  و�ضائل  وتو�ضيع  دولــيــة،  حكومية  اأدوات 
الناعمة  القوة  ا�ضتخدام  ا  اأي�ضً ولكن  الدعائية، 

وال�ضلبة يف جميع اأنحاء املنطقة.
االأوروبية  الهياكل  مع  البلطيق  دول  تقارب  اإّن      
البلدان  هذه  حترر  يف  العامة  والرغبة  االأطل�ضية 
الرو�ضي”  “العامل  فكرة  مع  يتعار�ش  مو�ضكو،  من 

العابرة للحدود. وت�ضتحق م�ضاألة موقف رو�ضيا جتاه 
ا  فح�ضً ال�ضوفياتي  االحتــاد  يف  ال�ضابقني  االأع�ضاء 
تف�ضيلًيا ب�ضكل خا�ش يف �ضوء احلرب التي بداأت يف 

24 فرباير يف اأوكرانيا.
   هذا املقتطف ماأخوذ من كتاب لوكا�ش اأوبني، دكتوراة 
يف  واملتخ�ض�ش  املعا�ضرة،  ال�ضالفية  الدرا�ضات  يف 

اجلغرافيا ال�ضيا�ضية لرو�ضيا )جامعة باري�ش نانتري 
-جامعة باري�ش لوميري(، بعنوان اجلغرافيا ال�ضيا�ضية 
لرو�ضيا، ن�ضرته ال ديكوفارت يف 8 �ضبتمرب. وي�ضاعد 
هذا املقطع على فهم فكرة “اخلارج القريب” ب�ضكل 
بعد  ما  دول  لت�ضمية  رو�ضيا  يف  امل�ضتخدمة  اأف�ضل، 

االحتاد ال�ضوفياتي و�ضيا�ضة الكرملني املتعلقة بها.

البقاء على مناطق النفوذ الرو�شي بكل الو�شائل فالدميري بوتني يف ا�شتقبال اأع�شاء كومنولث الدول امل�شتقلة

مفهوم “القريب يف اخلارج”: 
ا�ضرتاتيجية النفوذ ما بعد 

االإمرباطورية
رو����ش���ي���ا  ط�����م�����وح�����ات  ك�����ان�����ت  اإذا     
و�شائل  ف����اإن  ع��امل��ي��ة،  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اإقليمية.  ���ش��يء  ك���ل  ق��ب��ل  ه���ي  ق��وت��ه��ا 
وه�����ي حم�������ش���ورة يف ف�������ش���اء م����ا بعد 
الحتاد ال�شوفياتي اأو ب�شكل اأكر دقة 
الحتاد  يف  ع�شر  الأرب���ع���ة  ال��ب��ل��دان  يف 
اخلطوات  اأي  ال�����ش��اب��ق،  ال�����ش��وف��ي��ات��ي 
القي�شر  لإم����رباط����وري����ة  ال�����ش��اب��ق��ة 

نيكول�س الثاين. 
القت�شادية  ال���ق���وة  وب��اع��ت��ب��اره��ا      
والع�شكرية الرئي�شية يف ف�شاء ما بعد 
اإىل  رو�شيا  �شعت  ال�شوفياتي،  الحت��اد 
 1991 نف�شها هناك منذ عام  فر�س 
لالحتاد  الطبيعي  الوريث  باعتبارها 

ال�شوفياتي. 
“الأخ الأكرب”  اأ�شول و�شعية     تعود 
الإم�����رباط�����وري�����ة  ت�����اري�����خ  اإىل  ه������ذه 
ال����رو�����ش����ي����ة، وُت����ظ����ه����ر ا����ش���ت���م���راري���ة 
“اخلريطة  يف  ال��ي��وم.  حتى  ملحوظة 
يف  كما  ال��رو���س،  للزعماء  الذهنية” 
يكون  اأن  يجب  ال�شكانية،  اخل��ري��ط��ة 
ل��رو���ش��ي��ا اأول���وي���ة ال��ت��اأث��ري داخ����ل هذا 
ك�شف   ،2018 دي�شمرب  ويف  الف�شاء. 
امل�شتقل  ليفادا  اأجراه مركز  ا�شتطالع 
اأن 66 باملائة من امل�شتجوبني الرو�س 

يتح�ّشرون على الحتاد ال�شوفياتي.
   تبّنت نخب ال�شلطة الرو�شية مفهوم 
“اخلارج القريب” يف وقت مبكر جًدا. 
واإذا كان اأ�شل املفهوم غري موؤكد، فاإننا 
جند اثره عند وزير اخلارجية ال�شابق 
اأندريه كوزيريف يف الن�شف الأول من 
اىل  حينها  ي�شري  وك���ان  الت�شعينات، 
ال�شوفياتي  الحت����اد  ب��ع��د  م��ا  م��ن��اط��ق 
على  احل��ف��اظ  اإىل  رو�شيا  ت�شعى  التي 

نفوذها داخلها.
“جليده”،  اأج��ل حماية     لذلك، من 
الطابع  اإ�شفاء  اإىل  الكرملني  ي�شعى 
امل���وؤ����ش�������ش���ي ع���ل���ى ���ش��ي��ا���ش��ة ن����ف����وذه يف 
والع�شكرية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل���ج���الت 
وال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة داخ��������ل الحت�������اد 
ال�شوفياتي ال�شابق. عام 1992، وكان 
ال��ه��دف م��ن اإن�����ش��اء ك��وم��ن��ول��ث الدول 
بال�شرتاك  رو�شيا  قبل  م��ن  امل�شتقلة 

مع بيالرو�شيا اأن يكون اأ�شا�شها.
   جمعت اثنتي ع�شرة دول��ة من اأ�شل 
خ��م�����ش��ة ع�����ش��ر دول����ة م���ا ب��ع��د الحت����اد 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي، واج���ه���ت راب���ط���ة ال���دول 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة ع���ل���ى ال����ف����ور رف�������س دول 
ال��ب��ل��ط��ي��ق ال��ت��ي ق����ررت ال��ن��ظ��ر غربا. 
ال�شرتاتيجية  ه���ذه  ���ش��ه��دت  وه��ك��ذا، 
بحقيقة  املرتبطة  الأوىل  اإخفاقاتها 
ال�شوفياتي  الحت��اد  بعد  ما  ف�شاء  اأن 
لكل  واأن  ب�شكل خا�س،  غري متجان�س 
اجليو�شيا�شية  م�شاحلها  الآن  دول���ة 
تركت  لح������ق،  وق�����ت  ويف  اخل���ا����ش���ة. 
وجورجيا   ”2005“ تركمان�شتان 
 ”2014“ واأوك���ران���ي���ا   ”2008“

املنظمة ب�شبب اخلالفات مع رو�شيا.
النك�شات،  ه���ذه  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى     
القريب”  “اخلارج  ع��ب��ارة  اأ���ش��ب��ح��ت 
جزًءا ل يتجزاأ من ال�شيا�شة اخلارجية 
ال��رو���ش��ي��ة يف ع��ه��د ف���الدمي���ري بوتني 
 ،2016 ع��ام  ميدفيديف.  ودمي��رتي 
ال�شيا�شة  49 من مفهوم  امل��ادة  ت�شف 
“تطوير  الرو�شي  لالحتاد  اخلارجية 
التعاون الثنائي واملتعدد الأطراف مع 
الدول  كومنولث  يف  الأع�����ش��اء  ال���دول 
امل�شتقلة وزيادة تعزيز هياكل التكامل 
الن�شط يف ف�شاء رابطة الدول امل�شتقلة 
باعتبارها  ت�شارك فيها رو�شيا”،  التي 

حماور اأولوية للدولة يف اخلارج.

بيالرو�شيا،  يف  واجل���ي���ن���ز  2005؛ 
اآم��ال �شعوب ما بعد  2005( ترتجم 
الدميقراطية،  يف  ال�شوفياتي  الحت��اد 
وتقّو�س ا�شرتاتيجية التاأثري الرو�شي 

داخل الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق.
   وق��د اأدت ه��ذه ال��ث��ورات، التي ُينظر 
للتدخل  اأن���ه���ا حم���اول���ة  ع��ل��ى  اإل���ي���ه���ا 
الف�شاء  ل��ت��ح��ري��ر  ال��غ��رب��ي وحم���اول���ة 
ال�شلطات  ت�����ش��ل��ب  اإىل  ال����رو�����ش����ي، 
الرو�شية. يف لتفيا اأو اأوكرانيا اأو حتى 
الإعالم  و���ش��ائ��ل  تنت�شر  ك��ازاخ�����ش��ت��ان، 
ب����اأع����داد كبرية  ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��رو���ش��ي��ة 
هالة  ون�شر  الطيبة  بالكلمة  للتب�شري 
اأ�شبح  امل��ث��ال،  �شبيل  على  الكرملني. 
الرو�شي”  “العامل  ح��م��اي��ة  خ���ط���اب 
ال������ذي اأ����ش���ي���ئ���ت م��ع��ام��ل��ت��ه م����ن قبل 
لتربير  �شائًعا  “النازية”  احلكومات 
اأو  البلطيق(  )دول  دب��ل��وم��ا���ش��ي  ن���زاع 

تدخل ع�شكري )اأوكرانيا(.
   وي�������ش���ك���ل ال���ت���دخ���ل الأم����ري����ك����ي يف 
وال����ذي   ،1999 ع����ام  ي��وغ��و���ش��الف��ي��ا 
قواعد  ون�شر  ال��ب��الد  تفكك  اإىل  اأدى 
ترغب  ل  �شيناريو  ل��ل��ن��ات��و،  ع�شكرية 
ال�شلطات الرو�شية يف روؤيته يتكرر يف 

ف�شاء ما بعد الحتاد ال�شوفياتي.
   و����ش���واء خ���الل احل����رب يف جورجيا 
اأوكرانيا  يف  احل���رب  اأو   ،2008 ع��ام 
بني  احل������رب  اأو   ،2014 ع�����ام  م���ن���ذ 
2020 حول  عام  واأرمينيا  اأذربيجان 
ناغورنو كاراباخ، كانت رو�شيا طرًفا يف 
جميع النزاعات منذ عام 2000 على 

اأرا�شيها الثرية.
احل�����رب يف جورجيا،  ت���ك���ون  رمب����ا      
مهمة  ع���الم���ة   ،2008 اأغ�����ش��ط�����س 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اجلديدة  ه���ذه  ع��ل��ى 
ال���ت���ي ي��ق��وده��ا ال���ن���ظ���ام. وم����ن خالل 
جتميد ال�شراع عرب اأبخازيا واأو�شيتيا 
اجل���ن���وب���ي���ة -األن������ي������ا، ت��ن�����ش��ئ ال���ق���وة 
الرو�شية مناطق عازلة حيث حتتفظ 
الواقع  ب��ح��ك��م  لأن��ه��ا  معينة  ب�شلطة 
الوحيدة  الدولة  القانون، هي  وبحكم 
اقت�شادًيا  وتغذيها  بها  تعرتف  التي 

وع�شكرًيا.
واق����ع المر  ال����دول يف  ه���ذه  الآن،      
بال�شراعات  ي�شّمى  عديدة وتعك�س ما 
العثور على  يتم  حيث مل  “املجمدة” 
حلول بعد، ولكن حيث يهيمن النفوذ 
اأبخازيا،  تران�شني�شرتيا،  ال��رو���ش��ي: 
كاراباخ،  ناغورنو  اجلنوبية،  اأو�شيتيا 
دونيت�شك  من  ال�شعبية  اجلمهوريات 
جزيرة  ���ش��ب��ه  وح���ت���ى  ول���وه���ان�������ش���ك، 
املزيج  ت�شبيه هذا  الآن  القرم. وميكن 
يف  الناعمة  والقوة  ال�شلبة  القوة  من 
من  القريبة  ال�شرتاتيجية  امل��ن��اط��ق 
الباحثني  ب��ع�����س  ي�شميه  مب��ا  رو���ش��ي��ا 
اأي   ،2004 نو�شيل،  الذكية،  الطاقة 
ق���درة رو���ش��ي��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام ك��ل من 
الثقايف  والتاأثري  الع�شكري  التخويف 
يف املناطق الناطقة بالرو�شية للتاأثري 

على القرارات ال�شيا�شة لدول اخرى.
م�شتوى  ع���ل���ى  اخ�������رى،  ج���ه���ة  م����ن     
متالزمة  “تفعيل  ال��رو���ش��ي،  الحت���اد 
ب���داي���ة  الإمرباطورية”  ب���ع���د  م�����ا 
النظام  ق��ب��ل  م���ن   2014 ع����ام  م���ن 
توحيد  اإىل  ��ا  اأي�����شً ي��ه��دف  ال��رو���ش��ي، 
رو�شيات”  “ الأرب���ع���ة  ���ش��ك��ان  وت��ع��ب��ئ��ة 
حول هدف   ”2015 “زوباريفيت�س، 
القي�شرية  ال��ق��وة  ا�شتعادة  م�شرتك: 

وال�شوفياتية.
*دكتور يف الدرا�ضات ال�ضالفية 
املعا�ضرة: متخ�ض�ش يف اجلغرافيا 
ال�ضيا�ضية لرو�ضيا والريا�ضة، 
جامعة باري�ش نانتري -جامعة 
باري�ش لوميري

ت�شعى  ال���ط���م���وح،  ه����ذا  ول��ت��ح��ق��ي��ق     
بناء  اإىل  ��ا  اأي�����شً ال��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
م�������ش���اح���ة اق���ت�������ش���ادي���ة م�������ش���رتك���ة يف 
املنطقة. عام 1995، مت اإن�شاء الحتاد 
اجلمركي بني بيالرو�شيا وكازاخ�شتان 
اإىل  ب�شرعة  ا�شمه  تغيري  مت  ورو�شيا. 
 ،”1996“ احل���رة  ال��ت��ج��ارة  منطقة 
القت�شادي  الحت����اد  ب��ن��اء  يف  ���ش��ارك��ت 
2014 الذي  الأوروب��ي الآ�شيوي عام 
وكازاخ�شتان  اأرم���ي���ن���ي���ا  ب���ني  ي��ج��م��ع 

وقريغيز�شتان وبيالرو�شيا ورو�شيا.
ال��وق��ت، قامت ه��ذه الدول     يف نف�س 
ع�شكرية  ق�����ي�����ادة  ب����دم����ج  اخل����م���������س 
م�����ش��رتك��ة يف م���ب���ادرة ال��ك��رم��ل��ني عام 
معاهدة  منظمة  خ���الل  م��ن   2012
الأمن اجلماعي، التي مت اإن�شاوؤها عام 
الرو�شية،  لل�شلطات  ووف��ًق��ا   .1992
ف���اإن ه���ذه امل��ن��ظ��م��ات ال��ث��الث “رابطة 
القت�شادي  والحت��اد  امل�شتقلة  ال��دول 
الأورا�����ش����ي وم��ن��ظ��م��ة م��ع��اه��دة الأم���ن 
تهدف للحمة ف�شاء ما   ، اجلماعي” 
رو�شيا  ح��ول  ال�شوفياتي  الحت��اد  بعد 
الع�شكرية  وب��ن��اء ح���زام م��ن احل��م��اي��ة 
والق��ت�����ش��ادي��ة وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة �شد 
ال���ن���ات���و والحت��������اد الأوروب�����������ي. ومن 
ال�������ش���روري ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ك��رم��ل��ني اأن 
مميزة  نفوذ  مبنطقة  رو�شيا  حتتفظ 
اأو تخاطر بروؤية حلف �شمال الأطل�شي 
والحت��اد الأوروب��ي والوليات املتحدة 
الأرا�شي  م��ن  خطري  ب�شكل  يقرتبان 

الرو�شية.
   جت�شدت هذه املخاوف يف الت�شعينيات 
احل����ادي  ال���ق���رن  م���ن  الأول  وال���ع���ق���د 
الناتو  انت�شار  �شهد  حيث  والع�شرين، 
على عتبة رو�شيا. وبينما كان ميخائيل 
“بيت  ي���ري���د ظ���ه���ور  ج���ورب���ات�������ش���وف 
فاإن البيت اجلديد  اأوروبي م�شرتك”، 
بناوؤه  يتم  ال�شوفياتي  الحت��اد  بعد  ما 
الناتو  ن�شر  م��ن خ���الل  رو���ش��ي��ا  ب���دون 
���ش��رق��ا. وبف�شل  الأوروب������ي  والحت�����اد 

رو�شوترودني�ش�شتفو  ال���ف���ي���درال���ي���ة 
الإرادة  ل��ه��ذه  ت��ر���ش��ي��خ   ”20008“
هياكل  وج��ود  خ��الل  وم��ن  ال�شيا�شية. 
نفوذ الآن يف اخلارج، ميكن للكرملني 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه يف الحت�������اد  ن�������ش���ر 
“العامل  ع���رب  ال�����ش��اب��ق  ال�����ش��وف��ي��ات��ي 
ال����دول  ���ش��ي��ا���ش��ة  ل��ت��وج��ي��ه  الرو�شي” 

امل�شتهدفة.
   فمن ناحية، تعمل رو�شيا على تعزيز 
الغاز  “خا�شة  القت�شادية  اتفاقياتها 
بعد  م���ا  دول  م��ع��ظ��م  م���ع  والنفط” 
الهيكلية  الوريثة  ال�شوفياتي.  الحتاد 
ال�شوفياتي، فهي تظل مركز  لالحتاد 
و�شيرباين  ع�شكري  ه��و  وم��ا  ال��ط��اق��ة 
مل��ن��اط��ق��ه��ا ال����ش���ت���ع���م���اري���ة اجل���دي���دة 
اخرى.  دول  اليها  ترتهن  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 
بني  املنتظمة  ال��غ��از  ���ش��راع��ات  تك�شف 
 ،2006-2005“ واأوكرانيا  رو�شيا 
 2009-2008  ،2008-2007
ال����ش���ت���خ���دام���ات   ”2013 وم����ن����ذ 
اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل���ل���م���وارد م����ن قبل 

مو�شكو مع “اخلارج القريب«.
   وم��ع ذل���ك، ف���اإن ال��ق��وى ال��ط��اردة ل� 
عام  م��ن��ذ  ت��ع��م��ل  القريب”  “اخلارج 
الدول  م��ن  العديد  وت��رغ��ب   ،1991
رو�شيا  ن��ري  م��ن  التحرر  يف  وال�شعوب 
 ،1997 ع��ام  الغرب.  اإىل  بالن�شمام 
ولدت منظمة من اجل الدميقراطية 
والتنمية )جوام(، التي ت�شم جورجيا 
من  ومولدوفا،  واأذربيجان  واأوكرانيا 
رغ��ب��ة ال����دول الأرب�����ع يف الن���دم���اج يف 

الهياكل الأوروبية.
دول  ان�������ش���م���ت  لح�������ق،  وق������ت  ويف     
كبرية  اأق��ل��ي��ات  لديها  ال��ت��ي  البلطيق، 
ناطقة بالرو�شية، اإىل الحتاد الأوروبي 
 .2004 ع��ام  الأطل�شي  �شمال  وحلف 
)ثورة  امللونة”  “الثورات  ذل��ك،  وبعد 
الثورة  2003؛  ج��ورج��ي��ا،  ال���ورود يف 
 2004 اأوك����ران����ي����ا،  يف  ال��ربت��ق��ال��ي��ة 
قرغيز�شتان،  يف  الأق����ح����وان  وزه�����ور 

باجتاه  الأطل�شي  احللف  انت�شار  ع��دم 
 .1990 ف��رباي��ر   9 ب��ت��اري��خ  ال�����ش��رق 
“...” مع  م����راًرا  علينا  ك��ذب��وا  “لقد 
الأطل�شي  �شمال  حلف  منظمة  تو�شع 
�شرقاً، ف�شاًل عن ن�شر البنية التحتية 
الع�شكرية على حدودنا “، قال الرئي�س 
يف   ،2014 م��ار���س   18 يف  ال��رو���ش��ي 

تربيره ل�شم �شبه جزيرة القرم.
اأنه  اإل��ي��ه على  ُينظر     يف مواجهة م��ا 
ع����دوان، ت��رف��ع رو���ش��ي��ا ���ش��وت��ه��ا. ومن 
اأجل احلفاظ على نفوذها وممار�شته، 
“اخلارج  م��ف��ه��وم  ال��ك��رم��ل��ني  ي���رب���ط 
الرو�شي”  “العامل  مبفهوم  القريب” 

)رو�شكي مري(.
م����ع فكرة  الأخ��������ري  ه�����ذا  وي����ت����واف����ق   
تتجاوز  ل��ل��ق��وم��ي��ة  ع���اب���رة  ح�����ش��اري��ة 
ح���دود رو���ش��ي��ا. ووف���ق ال��ب��اح��ث لوي�س 
“العامل  م���ف���ه���وم  ف������اإن  ب���ي���ت���ي���ن���ي���اود، 

بداأت  التي  املتتالية  التو�شيع  موجات 
عام 1999، ان�شمت جميع دول حلف 
اإىل احللف الأطل�شي.  ال�شابقة  وار�شو 
بالإ�شافة اإىل ذلك، عام 2004، رحب 
هذا الأخري ب�شبعة اأع�شاء جدد، منها 
ميثل  ملو�شكو،  بالن�شبة  البلطيق.  دول 
ال�شوفياتية  اجل���م���ه���وري���ات  ان���دم���اج 

ال�شابقة يف الناتو نقطة حتول.
   منذئذ، اختفت املنطقة اجليو�شيا�شية 
العازلة التي كانت موجودة بني رو�شيا 
وانت�شرت  الغربي،  بالعامل  ي�شمى  وما 
ال����ق����واع����د ال���ع�������ش���ك���ري���ة الأم���ري���ك���ي���ة 
العامل.  يف  دول�����ة  اأك�����رب  ح�����دود  ع��ل��ى 
وح�����ش��ب ف��الدمي��ري ب��وت��ني، ف���اإن هذه 
الوليات  تقودها  التي  ال�شرتاتيجية 
امل��ت��ح��دة ت��ع��ّد ان��ت��ه��اًك��ا لت��ف��اق �شفهي 
بني وزير اخلارجية الأمريكي جيم�س 
ب�شاأن  جوربات�شوف  وميخائيل  بيكر 

للتاأثري  ح���ي���وي���ة  راف����ع����ة  ل��ل��ك��رم��ل��ني 
الثقايف وال�شيا�شي.

   منذ عام 2001، خل�س فالدميري 
ب����وت����ني ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه م����ن خ���الل 
“املواطنون  اأ�شماهم  الذين  خماطبة 
عاملي  م���وؤمت���ر  اأول  يف  اخلارج”  يف 
م�شمى. ومن وجهة نظره، فاإن ع�شرات 
املاليني من الذين يتحدثون ويفكرون 
وي�����ش��ع��رون ب��ال��رو���ش��ي��ة وي��ع��ي�����ش��ون يف 
مًعا”  “ي�شريوا  اأن  ي��ج��ب  اخل�������ارج، 
بّناء  الأم يف حوار  الوطن  و”ي�شاعدوا 

مع ال�شركاء الأجانب«.
   م���ن ه��ن��ا، ف�����اإّن ال���ه���دف ه���و حتويل 
نفوذ  اإىل  اخل���ارج  يف  ال��رو���س  “وجود 
�شو�شلوف،  اخلارج”،  يف  ل���رو����ش���ي���ا 
2017. وهكذا كان التاأ�شي�س املتتايل 
وموؤ�ش�شة   ”2005“ اليوم   لرو�شيا 
والوكالة   ”2007“ م���ري  رو���ش��ك��ي 

جيو�شيا�شي  “متثيل  ه��و  الرو�شي” 
التاأكيد  مت  ق���رون،  عمرها  ج���ذور  ل��ه 
ال�شيا�شي  امل���ج���ال  يف  جم������دًدا  ع��ل��ي��ه 
ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات، مم���ا ي�شري  ال��رو���ش��ي يف 
يتمحور  ح�����ش��اري  ف�����ش��اء  وج���ود  اإىل 
العرقي  التولد  نقل  ان مل  قيم،  حول 
لل�شعب الرو�شي “...”. وي�شمل العامل 
املوجود  ال��رو���ش��ي  ال�����ش��ت��ات  ال��رو���ش��ي 
الحتاد  بعد  م��ا  جمهوريات  بع�س  يف 
ليمونيه  يف  )بيتينياود،  ال�شوفياتي” 

وبولوت�شكي، 2019(.
2020، بلغ عدد  ال��واق��ع، ع��ام      يف 
ال�شتات الرو�شي يف العامل ما بني 25 
و30 مليون �شخ�س، يعي�س معظمهم 
ال�شابق.  ال�������ش���وف���ي���ات���ي  الحت��������اد  يف 
العالية  الن�شبة  ه���ذه  ت�شبح  وه��ك��ذا 
ال��رو���س )يطلق عليهم  الإث��ن��ي��ني  م��ن 
بالن�شبة  بالرو�شية(  املتحدثون  ا  اأي�شً

تك�ضف �ضراعات الغاز املنتظمة بني رو�ضيا واأوكرانيا اال�ضتخدام اجليو�ضيا�ضي للموارد من قبل مو�ضكو مع »اخلارج القريب«

تدريبات ع�شكرية م�شرتكة اأجريت يف 15 �شبتمرب 2012 ، للدول الأع�شاء يف منظمة معاهدة الأمن اجلماعياخلارج القريب م�شطلح ا�شتخدمه وزير اخلارجية ال�شبق اأندريه كوزيريف يف الت�شعينات

غالف الكتاب

الهدف هو حتويل »وجود الرو�س يف اخلارج اإىل نفوذ لرو�صيا يف اخلارج«انت�صرت القواعد الع�صكرية االأمريكية على حدود اأكرب دولة يف العامل
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العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :هونان للمقاولت العامة ذ م م

 رخ�شة رقم : CN 1171689 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة جون زهو

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جون زهو ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف من�شور عبداهلل مبارك البوعينني املزروعى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جون زهو
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ هونان للمقاولت العامة ذ م م
HUNAN GENERAL CONTRACTINGLLC

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

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

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

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كافترييا كويك فود

 رخ�شة رقم : CN 2029302 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شعد الدين عبدالرحيم عو�س  ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هادى على �شامل هادى املن�شورى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا كويك فود

QUICK FOOD CAFETERIA

اإىل/ كافترييا كويك فود - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

CAFETERIA QUICK FOOD - 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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :جي تي ا�س لغ�شيل ال�شيارات

 رخ�شة رقم : CN 2737981 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عبداللطيف حممد ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد رزق عمر
تعديل وكيل خدمات / حذف �شعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�شيبانى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جي تي ا�س لغ�شيل ال�شيارات
G T S WAOSH CAR

اإىل/ جي تي ا�س لغ�شيل ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
G T S WAOSH CAR - 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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

 رخ�شة رقم : CN 4128752 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طه ر�شانا حممد على ١٠٠٪

تعديل مدير / اإ�شافة طه ر�شانا حممد على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد غمران ربيع حارب الكويتى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل ١٠٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كليفر وان للمقاولت العامة
CLEAVER ONE GENERAL CONTRACTING

اإىل/ كليفر وان للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CLEAVER ONE GENERAL CONTRACTING AND MAINTINANC - 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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مزرعة نور اجلزيرة للدواجن

 رخ�شة رقم : CN 1848107 قد تقدموا اإلينا بطلب:

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ مزرعة نور اجلزيرة للدواجن

NOOR AL JAZEERA POULTERY FARM

اإىل/ مزرعة نور اجلزيرة للدواجن - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

NOOR AL JAZEERA POULTERY FARM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

 رخ�شة رقم : CN 4109175 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا املنتذى

AL MUNTADA CAFETERIA

اإىل/ فروزو كافيه
  FRUZO CAFE 

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

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

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

للو�شاطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3836691 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

ال�شاذروان
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4197556 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

ا�س دي ديزاين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3783648 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
�شباح  :مطعم  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: اخلري  رخ�شة رقم:1174026 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خليفه مبارك عمر عريد املن�شوري ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حميد را�شد �شامل بالعياره املن�شوري 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

ال�شم التجاري:�شيلد لتح�شيل الديون - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 -  5703 مكتب   - قطعة   -  3 طموح  الرمي  ال�شركة:احلو�س  عنوان 

C12 طابق 57 مبنى بناية �شركة الطموح لال�شتثمارات ذ.م.م - ث
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2384882 

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

2 - تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/14  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، الدارية 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على 

العدل بالرقم:2205037947 تاريخ التعديل:2022/09/21
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

ال�شم التجاري:ذا �شكوير للت�شميم والديكور الداخلي - �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ.م.م

الطموح  �شركة   0.3 الطموح  الرمي   - الرمي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 
لال�شتثمارات ذ.م.م

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2406595 
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
2 - تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/14  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، الدارية 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على 

العدل بالرقم:2250021591 تاريخ التعديل:2022/09/21
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
مارين  :ايجل  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لال�شت�شارات الهند�شية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:2992753 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة علي عبداهلل عبدالرحمن علي املرزوقي ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف ليلى حممد نور 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

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

لل�شيانة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4174268 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم ك�شري �شرتيت

 رخ�شة رقم : CN 2373011 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٥٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ك�شري �شرتيت

KOSHARI STREET RESTAURANT

اإىل/ مطبخ وخمبز كيتو - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KETO KITCHEN AND BAKERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مينق ماجيك بيكري

 رخ�شة رقم : CN 4186062 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ مينق ماجيك بيكري

MEANING MAGIC BAKERY

اإىل/ خمبز �شبل

  SPELL BAKERY 

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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة قمراء لعمال الملنيوم

 رخ�شة رقم : CN 1061024 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حمد م�شلم احمد هميله املزروعى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حمد م�شلم احمد هميله املزروعى من ١٠٠ ٪ اإىل ٠٪
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠

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

QAMRA ALUMINIUM WORKS ESTBALISHMENT

اإىل/ قمراء لعمال الملنيوم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
QAMRA ALUMINIUM WORKS - 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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :منجرة قمراء
 رخ�شة رقم : CN 1029850 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حمد م�شلم احمد هميله املزروعى من مالك اإىل مدير
تعديل ن�شب ال�شركاء / حمد م�شلم احمد هميله املزروعى من ١٠٠ ٪ اإىل ٠٪

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ منجرة قمراء
QAMARA CARPENTRY

اإىل/ منجرة قمراء - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
QAMARA CARPENTRY- 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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم و مقهى �شوالف العرب

 رخ�شة رقم : CN 1104184 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كمال عبدالرزاق عامر ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �شامل �شعيد حممد الغيثى
تعديل نوع رخ�شة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم و مقهى �شوالف العرب

SAWALEF ALARAB RESTAURANT &CAFE

اإىل/ مطعم اك�شوديا
  EXODIA RESTAURANT

تعديل ن�شاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  ٥6١٠٠٠3
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 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اإعــــــــــالن
باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شه غراى �شاند لل�شيانه العامه  تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية 

والعمال الكهربائيه   رخ�شة رقم : CN 2061033 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة ابوبكر تريوفات فيتيل كارات اولكا بارامبيل اينو

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كريتيكا موثازهاجان ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد مبارك عيظه �شهيل العامرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٥٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شه غراى �شاند لل�شيانه العامه والعمال الكهربائيه
GREY SAND GENERAL MAINTENANCE AND ELECTRICAL WORKS EST

اإىل/ غراي �شاند لل�شيانه العامه والعمال الكهربائيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
GREY SAND GENERAL MAINTENANCE AND ELECTRICAL - 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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عربي ودويل

•• الفجر -تون�س

عبري  ــر  احل الــد�ــضــتــوري  احلـــزب  رئي�ضة  اأكـــدت     
‘’عدم  االأربعاء،  اأم�ش  �ضحفية  ندوة  خالل  مو�ضي 
 2022 دي�ضمرب   17 يف  �ضيجري  ما  باأن  االعــرتاف 
ــرتاف  االع عــدم  اإىل  باالإ�ضافة  انتخابات’’،  هو 

االنتخابات  تلك  عن  �ضتنتج  التي  املوؤ�ض�ضات  بكل 
التي تعتربها جرمية دولة وعملية انتهاك الإرادة 
ح�ضب  املكت�ضبة  للحقوق  واغتياال  التون�ضي  ال�ضعب 
النتخابات  مقومات  اأي  وجــود  لعدم  نظرا  و�ضفها 
لعملية  “تغليف  جمرد  وهي  القوانني  فيها  حترتم 

اال�ضتيالء على موؤ�ض�ضات الدولة. 

عبري مو�شي تطعن يف القانون النتخابي

•• الفجر -خرية ال�صيباين
    يف جتّمع حا�شد لدونالد ترامب 
اأن�شاره  العديد من  ق��ام  اأوه��اي��و،  يف 

باإمياءة يد جديدة يف ان�شجام تام.
    مع اأنه قد اأطيح بالرئي�س ال�شابق 
للوليات املتحدة من ال�شلطة، لكنه 
اجلماهري،  تعبئة  ي��وا���ش��ل  ي���زال  ل 
اأنهم  ويبدو  تبّنت ق�شيته،  جماهري 
جديدة،  حتية  وراء  الآن  يتجّمعون 
اأقل ما يقال فيها اإنها تثري ذكريات.
�شبتمرب   17 يف  امل�������ش���ه���د  وق�����ع     
يف  ك���ب���ري  جت����ّم����ع  خ������الل   ،2022
ترامب  دونالد  اأوهايو.  يونغ�شتاون، 
معتاد،  ه��و  كما  امل�شرح،  خ�شبة  على 

اأمامه اآلف من اأن�شاره.
   ب��ي��ن��م��ا ان��ط��ل��ق امل��ق��ي��م ال�����ش��اب��ق يف 
البيت الأبي�س يف خطبة نارية �شد 
 2020 لعام  الرئا�شية  النتخابات 
اأن��ه��ا مزورة  ي��زال يعتقد  -وال��ت��ي ل 

م���ن ال��ب��داي��ة اإىل ال��ن��ه��اي��ة -ي����وؤدي 
ع���دد ك��ب��ري م��ن اجل��م��ه��ور احلا�شر 
ذراع ممدودة  اإمي��اءة،  حتية غريبة. 
نحو ال�شماء، قب�شة مغلقة، و�شّبابة 
ك��ان��وا يطلبون  ل��و  م��رف��وع��ة... كما 

التحدث ... لكن هذا تف�شري خطاأ.

معنى غام�س
اأن ه����ذه الإمي�����اءة     م���ن ال���وا����ش���ح 
تذّكر بتحية هتلر النازية: كل �شيء 
املطوية  الأ�شابع  با�شتثناء  موجود، 
التبا�س،  اإذا ح��دث  ذل���ك،  ه��ن��ا. وم��ع 
لرتامب  امل���وؤي���دي���ن  اأن  ي���ب���دو  ف��ق��د 
اأمام  البو�شلة  ا�شاعوا  قد  اأنف�شهم 

هذه العالمة اجلديدة.
الأ�شئلة ب�شرعة  ال��واق��ع، غ��زت     يف 
منتديات دعم الرئي�س ال�شابق، وفًقا 
النا�س  يرفع  “ملاذا  فاي�س.  لتقرير 
ترامب؟”،  جت��ّم��ع��ات  يف  ال�����ش��ّب��اب��ة 
اأحد اتباع ترامب، على �شبيل  ي�شاأل 

اإىل  الن�شمام  على  حري�س  امل��ث��ال، 
الذين متكنوا  الرق�شة. قليلون هم 
بالأحرى،  اأو  ت��ف�����ش��ري،  ت��ق��دمي  م��ن 

اأعطى اجلميع تف�شريات خمتلفة.
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ب��ع�����س، ي�����ش��ري هذا     
ال�شيا�شي  ال�شعار  اإىل  مبا�شر  ب�شكل 
اأوًل” الذي يرفعه ترامب  “اأمريكا 
اإ�شبع  رف��ع  مثل  اأوًل،  با�شتمرار... 

واحدة يف الهواء.
وهي  اأن����ون،  كيو  لأت��ب��اع  بالن�شبة     
املوؤامرة  نظريات  على  تقوم  حركة 
التحية  ه��ذه  ف��اإن  متطرفة،  ميينية 
اإىل  اإ���ش��ارة  ه��ي خ�شو�شا  اجل��دي��دة 
“اأين نذهب واح��ًدا، نذهب  التعبري 
اأحدنا،  ي��ذه��ب  “اأين  اأو  جميًعا”، 
دعوة للوحدة، نوع  نذهب جميًعا”. 
للكل”،  الواحد  للواحد،  “الكل  من 
تغريوا  لقد  موؤامرتيه...  ن�شخة  يف 

كثريا، فر�شان األك�شندر دوما!
عن �ضليت اف ار

يف جتّمع حا�ضد يف اأوهايو

موؤيدو ترامب يف حتية والء جديدة اأكرث التبا�صا...!

   واأعلنت قيام حزبها بالطعن اأمام 
عدد  املر�شوم  يف  الإداري���ة  املحكمة 
النتخابي  ال��ق��ان��ون  لتنقيح   55
تنفيذه  اإيقاف  يف  مطلب  وتقدمي 
م����ع ط���ل���ب ت���اأج���ي���ل ت��ن��ف��ي��ذه اإىل 
الطعن  �شيتم  ك��م��ا  الل���غ���اء،  ح��ني 
ايل  الن�����ت�����خ�����اب�����ات  رزن������ام������ة  يف 
امل�شتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��دت��ه��ا 

لالنتخابات.
امل���ح���ك���م���ة الداري��������ة     وح����ّم����ل����ت 
كما  الطعن  يف  النظر  م�شوؤولية 
اعفاء  م��ر���ش��وم  يف  بالنظر  ق��ام��ت 
ال��ق�����ش��اة م���ن���ددة ب��ع��دم ال��ن��ظ��ر يف 
ال��ط��ع��ون ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا حزبها 

اأي�شا  واأكدت  بال�شتفتاء.  املتعلقة 
ت����دوي����ل ال��ق�����ش��ي��ة وت����ق����دمي كل 
واملحاكم  للمنظمات  ال�����ش��ك��اي��ات 
ا�شتيفاء  يتطلب  ما  وهو  الدولية 
كل الجراءات داخل تون�س ولذلك 
طالبت املحكمة الدارية بالنظر يف 

الطعن.
ال���ق���ان���ون     وو�����ش����ف����ت م���و����ش���ي 
الف�شيحة  “بالن�س  الن��ت��خ��اب��ي 
وه���و ���ش��ادر عن  العار”  وو���ش��م��ة 
قولها،  ح�شب  خمت�شة  غري  جهة 
م��ب��ي��ن��ة وج����ود ع���دة ن��ق��اط تخلق 
متييز بني ال�شعب التون�شي �شواء 
ع��ل��ى اأ���ش��ا���س اجل��ه��ة او ال��دي��ن اأو 

هذا  امل���زدوج���ة،  اجلن�شية  حاملي 
من  وم�س  انتهاك  اىل  بالإ�شافة 
و�شرب  للمراأة  املكت�شبة  احلقوق 
حق ال�شباب يف الو�شول اإىل مراكز 
القرار وذلك يف خرق وا�شح لعدة 

ف�شول من الد�شتور اجلديد.
‘’�شمت املخت�شني     كما انتقدت 
م�شوؤولية  وحّملتهم  القانون’’  يف 
ال���ق���وي مبحتوى  ال��ت��ن��دي��د  ع����دم 
ال����ق����ان����ون الن����ت����خ����اب����ي وخ���رق���ه 
الد�شتور  ذل���ك  يف  مب��ا  ل��ل��ق��وان��ني 
اجل�����دي�����د. وان����ت����ق����دت اأي�������ش���ا ما 
حقوق  لنتهاك  بال�شمت  و�شفته 
املراأة.    واعتربت مو�شي اأن هناك 

تواطوؤ من قبل عدد من املنظمات 
املراأة  احت��اد  موقف  عن  وت�شاءلت 
الن�شوية  اجلمعيات  م��ن  وغ��ريه��ا 
واجل���م���ع���ي���ات ال����ت����ي ت����داف����ع عن 
ت�شاءلت  كما  واحل��ري��ات،  احلقوق 
احلكومة  رئ���ي�������ش���ة  م����وق����ف  ع����ن 
ووزي����رة امل����راأة م��ن ال��ق��ان��ون حني 
متت مناق�شته يف جمل�س الوزراء.

   واأعلنت تنظيم وقفة احتجاجية 
اأكتوبر   01 ي��وم  امل��راأة  اأم��ام وزارة 
2022 لتوجيه ر�شالة باأن رئي�شة 
احلكومة ووزيرة املراأة ل متثالن 

الن�شاء التون�شيات.
العليا  الهيئة  ع��ن  حديثها  ويف     

•• عوا�صم-وكاالت

ال�شيا�شي  ال��ي��م��ني  زح����ف  ت��و���ش��ع 
اأوروب������ا و���ش��ك��ل بقعة  امل��ت��ط��رف يف 
ا�شتحقاق  كل  يف  الوقت  مع  تت�شع 
انتخابي، وهو ما اأثار ت�شاوؤلت ب�شاأن 
اأ���ش��ب��اب ج��ن��وح ���ش��ن��ادي��ق الق���رتاع 
اأوروبية  ع��وا���ش��م  يف  ال��ي��م��ني  اإىل 
مهمة. ففي ال�شويد، ح�شل التكتل 
املحافظ املوؤلف من 4 اأح��زاب من 
بقيادة  املتطرف،  واليمني  اليمني 
اأولف رئي�س حزب املحافظني، على 
مقابل  ال���ربمل���ان  يف  م��ق��ع��دا   176
الي�شاري من  173 مقعدا للتكتل 
349 م��ق��ع��دا، الأم����ر الذي  اأ���ش��ل 
ال�شويد وزعيمة  دفع رئي�شة وزراء 
الدميقراطي  ال���ش��رتاك��ي  احل���زب 
لتقدمي  اأن����در�����ش����ون،  م��اغ��دال��ي��ن��ا 

ا�شتقالتها، اخلمي�س.
اليمينية  ف�������وزالأح�������زاب  ورغ������م 
 ،2018 ب��ان��ت��خ��اب��ات  ال�����ش��وي��دي��ة 
احلكومة  ت�شكيل  ميكنها  مل  لكن 
مبوجب الفيتو الذي كان مفرو�شا 
على التعاون مع اليمني املتطرف. 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  م��ن��ح��ت  ب��ي��ن��م��ا 
الأخ������رية ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف لأول 
مرة الكتلة الأكرب، و�شمحت لزعيم 
مببا�شرة  ال�شويديني  املحافظني 

مهمة ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
ويتبنى اليمني املتطرف بال�شويد، 
م�����واق�����ف م�����وؤي�����دة ل����الن����دم����اج يف 

امل�شروع الأوروبي وحلف الناتو.
ويف اإيطاليا، وقبل انطالق ال�شباق 
اأ�شارت  اأ���ش��ب��وع،  بنحو  الن��ت��خ��اب��ي 
الأح�������زاب  ت���ف���وق  اإىل  ال���ت���وق���ع���ات 
يف  ب�46  ب��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة 
املئة من الأ�شوات، واأن يكون حزب 
“اإخوة اإيطاليا” هو الفائز الأكرب، 

و�صط تفاقم االأزمات.. االجتار 
بالب�صر يتف�صى يف فنزويال

•• مانيال-وكاالت

يتزايد القلق يف فنزويال حيال تف�شي ظاهرة الجتار بالب�شر على اأيدي ع�شابات 
الفقراء  وت�شتهدف  ال�شكان،  من  ال�شعيفة  الفئات  اأو���ش��اط  يف  تن�شط  اإجرامية 
اأوردته  بالدرجة الأوىل، ل�شيما الن�شاء اللواتي يتعر�شن للعن�شرية، بح�شب ما 

تقارير اإعالمية حملية �شدرت حديًثا.
وترى ال�شحفية ال�شتق�شائية �شيريا با�شكوال ماركوينا اأن ارتفاع حدة الأزمات 
املا�شية،  الأرب��ع��ة  الأع���وام  خ��الل  خا�شة  فنزويال،  يف  والجتماعية  القت�شادية 
تقدمي  طريق  ع��ن  �شحاياهم  ل�شتهداف  الع�شابات  رج��ال  اأم���ام  امل��ج��ال  اأف�شح 
الأم��ر بهم  اأن ينتهي  العمل لهم يف اخل��ارج، قبل  بتاأمني فر�س  اإغ���راءات تتعلق 
ب��اأ���ش��ك��ال م��اأ���ش��اوي��ة ت����رتاوح ب��ني ال���ش��ت��غ��الل اجل��ن�����ش��ي، والن���دم���اج ال��ق�����ش��ري يف 
اجلماعات الع�شكرية غري النظامية، و�شلب الأع�شاء. وتقول ماركوينا، يف حتقيق 
اإن بالدها ظلت ت�شكل  ا�شتق�شائي ن�شرته موؤخرا يف موقع “حتليالت فنزويلية”، 
حتى الأم�س القريب جمرد “ممر ترانزيت” حلركة الجتار بالب�شر للراغبني يف 
التنقل من دول مثل كولومبيا وجمهورية الدومينيكان اإىل دولة ثالثة، بن�شبة مل 

خالًفا ملا و�شل اإليه احلال الآن. ت�شتوجب قرع “نواقي�س اخلطر”، 
اللواتي  الفقريات  والفتيات  الن�شاء  ولكن  عاملية،  ظاهرة  يعترب  بالب�شر  الجت��ار 
يعانني من العن�شرية من جنوب الكرة الأر�شية معر�شات للخطر ب�شكل خا�س.

العاملة يف  اأرك��ان حياة الطبقة  اإىل كل ركن من  ب��داأت الأزم��ة بالو�شول  عندما 
فنزويال، جتذرت �شبكات الجتار بالب�شر يف خمتلف اأنحاء البالد.

لدى فنزويال قوانني معمول بها ملكافحة الجتار بالب�شر، وقد اتخذ مكتب املدعي 
العام بع�س اخلطوات ملعاجلة امل�شاكل، ولكن الو�شع ل يزال حرجا.

مكافحة “العنف الذكوري«
وهي  من جهتها، حددت يلينا كاربيو، املن�شقة القانونية ملنظمة “تينتا فيوليتا”، 
منظمة ن�شائية تتبنى �شعارات مكافحة العنف الذكوري، م�شطلح الجتار بالب�شر 
نزع  فيها  يتم  التي  احل��الت  لتحديد  امل�شطلح  ُي�شتخدم  التالية:  بالتو�شيفات 
احلرية وال�شتقاللية عن ج�شد ال�شخ�س من خالل القوة اأو الحتيال اأو الإكراه. 
اأي جمتمع  يف  دائًما  احل��ال  هو  وكما  والبالغني،  واملراهقني  الأطفال  على  يوؤثر 

ر والن�شاء هم الأكر عر�شة للخطر. ذكوري، فاإن الق�شّ
يفقدون  فهم  الإن�شانية،  حقوقهم  اأب�شط  من  ال�شحايا  بالب�شر  الجت��ار  يجّرد 
بع�س  ويف  حياتهم،  على  ال�شيطرة  وي��ف��ق��دون  والنف�شية،  اجل�شدية  �شالمتهم 

احلالت، توؤدي هذه املمار�شة اإىل وفاة ال�شحية.
يبداأ الجتار بالب�شر “بتجنيد” ال�شحية من خالل اآليات خمتلفة، من اخلداع 
ال�شحايا من خالل مزيج من  يتم جتنيد معظم  للعنف.  املبا�شرة  املمار�شة  اإىل 
ا العبودية  التالعب والإكراه. عندما نتحدث عن الجتار بالب�شر، فهذا يعني اأي�شً

احلديثة، حيث يتم بيع ال�شحايا الذي مل ي�شمع به اأحد من قبل.

واأك������دت  م���دت���ه���ا.  ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا ول 
النتخابات  يف  �شي�شارك  م��ن  اأن 
����ش���ري���ك���ا يف اجل���رمي���ة  ���ش��ي��ع��ت��رب 
عبري  واع�����ت�����ربت  الن���ت���خ���اب���ي���ة. 
مو�شي انها م�شتهدفة يف �شخ�شها 
القانون  خ����الل  م���ن  ح��زب��ه��ا  ويف 
وحزبها  ملنعها  اجلديد  النتخابي 

من الو�شول اىل ال�شلطة. 
   اأما بالن�شبة اإىل املر�شوم عدد 54 

من  تتكون  انها  على  ين�س  ال��ذي 
الرتكيبة  اأن  ح��ني  يف  اأع�����ش��اء   9
اع�شاء   7 م���ن  ت��ت��ك��ون  احل���ال���ي���ة 
وع�شو  م�شتقيل  ع�شو  بينهم  من 
ي�شرح اأنه مق�شي ومل يقع اعفاءه، 
الهيئة غري  وبالتايل فاإنها تعترب 
���ش��رع��ي��ة وغ����ري د���ش��ت��وري��ة ح�شب 
قوانني و”د�شتور الرئي�س” لأنها 
ل����ه ل م����ن حيث  غ����ري م��ط��اب��ق��ة 

اعتربت  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
احلر  ال��د���ش��ت��وري  احل���زب  رئي�شة 
من  م��ع��ي��ن��ة  ه��ي��ئ��ة  “اأ�شالء  اأن���ه���ا 
مر�شوم  طريق  ع��ن  الرئي�س  قبل 
غ������ري �����ش����رع����ي ح���������ش����ب ت���ق���ري���ر 
نزاعات  وتعي�س  البندقية  جل��ن��ة 

داخلية«.
احلالية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����ش���اف���ت     
خم��ال��ف��ة ح��ت��ى ل��ل��د���ش��ت��ور احلايل 

املتعلق مبكافحة اجلرائم املت�شلة 
والت�شال  امل���ع���ل���وم���ات  ب��اأن��ظ��م��ة 
له  املطلق  الرف�س  مو�شي  فاأكدت 
واعتربته “و�شمة عار وهو ت�شرت 
ن�س  لتمرير  اجلرمية  زج��ر  وراء 
ج�����زري ف��ي��ه اع���ت���داء ع��ل��ى حرية 
ال��ت��ع��ب��ري وامل�������ش���ت���ه���دف م���ن���ه هم 
وال�شحفيني  لل�شلطة  املعار�شني 

والإعالميني«.

بنحو  النتخابات  قبل  اإيطاليا  يف 
اأ�شبوع.

وي��و���ش��ح حم��م��د يف ح��دي��ث��ه ملوقع 
الأ�شباب  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 
اأح�����زاب  ���ش��ع��ود  وراء  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
اليمني الراديكالية يف اأوروبا خالل 

ال�شنوات الأخرية.
• ال�شبب الأول يعود اإىل اأن اأحزاب 
دائما على  تعي�س  املتطرف  اليمني 
انتقاد برامج احلكومات الأوروبية 
التي  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 

تنفذها.
ي��رت��ب��ط ب�شوء  ال���ث���اين  ال�����ش��ب��ب   •
الأو�شاع القت�شادية يف دول اأوروبا 
م��ا ي��ج��ع��ل ال��ف��ر���ش��ة ���ش��ان��ح��ة اأمام 

�شعارات اليمني املتطرف.
بظهور  يتعلق  ال��ث��ال��ث  ال�����ش��ب��ب   •
ت���وج���ه داخ�����ل ال�������ش���ارع الأوروب�������ي 
اللجوء والهجرة  ل�شيا�شات  راف�س 
اأوروبا،  دول  من  ع��دد  تتبعها  التي 
وه�����و الأم��������ر ال������ذي ي���ت���واف���ق مع 
املعادية  اليمينية  الأح���زاب  برامج 

للهجرة.
ال�شعود  ه����ذا  دلل�����ة  ع���ن  اأم�����ا   •
حممد  ي�شري  اليمينية،  ل��الأح��زاب 
�شاعدت  الأوكرانية  اأن احلرب  اإىل 
يف ت��ن��ام��ي ال�����ش��ع��ور ال��ق��وم��ي لدى 
بع�س الأوروبيني، ومن ثم ت�شاعد 
نحو  التمرت�س  ب�����ش��رورة  ال�شعور 

الدول الوطنية يف دول اأوروبا.

دوافع الت�ضويت
النا�شط  ����ش���ه���اب،  اإي��������اد  ي���و����ش���ح 
ال�شيا�شي بحزب الي�شار ال�شويدي، 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث���ه  يف 
القت�شادية  الأزم���ات  اأن  عربية” 
اأ�شا�شيا  دافعا  كانت  والجتماعية 
اأحزاب  لختيار  الأوروب���ي  للناخب 

ما يقرب زعيمته جورجيا ميلوين 
من رئا�شة احلكومة املقبلة.

حزب  اليميني  الئ���ت���الف  وي�����ش��م 
الأ�شول  ذات  اإيطاليا”  “اإخوة 
“الرابطة”  وح������زب  ال���ف���ا����ش���ي���ة، 
وحزب  للهجرة،  الراف�س  القومي 

“فورت�شا اإيطاليا” اليميني.

ماذا يحدث يف اأوروبا؟
اليمني  ت�شاعد  و�شع  يقت�شر  مل 
واإيطاليا  ال�����ش��وي��د  ع��ل��ى  امل��ت��ط��رف 
ف��ق��ط، ب��ي��ن��م��ا ���ش��ه��دت ك���ربى دول 
اأوروبا تناميا غري م�شبوق لأحزاب 
اليمني الراديكايل املتطرف خالل 

الأ�شهر املا�شية.
• يف �شبتمرب املا�شي، ح�شل حزب 
على  اأملانيا”  اأج����ل  م��ن  “البديل 

ال��راف�����ش��ة ل��ل��ه��ج��رة، رئ��ي�����س وزراء 
للمرة الرابعة.

التجمع  ح����زب  ف����از  ي��ون��ي��و،  يف   •
يف  مقعدا  ب�89  اليميني  الوطني 
الربملانية،  الفرن�شية  النتخابات 
كبريا  انت�شارا  النتائج  ه��ذه  وتعد 

لالأحزاب اليمينية يف فرن�شا.

اأ�ضباب ودالالت
ي���ق���ول رئ���ي�������س امل����رك����ز الأوروب��������ي 
ل�����درا������ش�����ات م���ك���اف���ح���ة الإره���������اب 
حممد،  ج��ا���ش��م  وال����ش���ت���خ���ب���ارات، 
اإن احل����زب ال��ي��م��ي��ن��ي امل��ت��ط��رف يف 
ال�����ش��وي��د ب���الن���ت���خ���اب���ات الأخ�����رية 
اإىل ثاين  م��ن ح��زب منبوذ  حت��ول 
وباملثل  ال�����ش��وي��د،  يف  ح����زب  اأك�����رب 
املتطرف  اليمني  �شعبية  تت�شاعد 

الناخبني  اأ�شوات  من  املئة  يف   10
الأملانية  الربملانية  النتخابات  يف 

الأخرية.
• يف اأبريل، ح�شلت مارين لوبان، 
يف  ال��وط��ن��ي  التجمع  ح��زب  زعيمة 
للمهاجرين،  امل��ن��اه�����ش��ة  ف��رن�����ش��ا، 
اجلولة  يف  امل���ئ���ة  يف   41.8 ع��ل��ى 
الرئا�شة  ان��ت��خ��اب��ات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  اأم��ام 

ماكرون.
ف�����از حزب  ن��ف�����ش��ه،  ال�����ش��ه��ر  يف   •
البلغاري  ال��ي��م��ي��ن��ي  “فيد�س” 
من  امل����ئ����ة  يف   52.73 ب��ن�����ش��ب��ة 
الأ�شوات، ما متثل اأغلبية الثلثني 
يف النتخابات الربملانية، لذا اأعيد 
اأورب���������ان، زعيم  ف��ي��ك��ت��ور  ان���ت���خ���اب 
احلزب اليميني واملعروف مبواقفه 

اليمني موؤخرا، وتتمثل يف:
• زي����ادة ال���دي���ون وخ����روج روؤو�����س 
وانخفا�س  اأوروب������ا  م���ن  الأم������وال 

قيمة اليورو مقابل الدولر.
ن�شبة  وزي���ادة  ال�شرائب  ارت��ف��اع   •

البطالة.
• تدفق املهاجرين وظهور موجات 

كراهية �شدهم.
التداعيات القت�شادية جلائحة   •

كورونا.

ماذا ينتظر اأوروبا؟
• ع�����ن م�������ش���ري اأوروب�������������ا خ����الل 
رئي�س  ي��ت��وق��ع  امل��ق��ب��ل��ة،  الأع��������وام 
املركز الأوروب��ي لدرا�شات مكافحة 
اجتياح  وال���ش��ت��خ��ب��ارات،  الإره�����اب 
ال��ي��م��ني امل���ت���ط���رف لأوروب��������ا على 
ال�شعبية  ال����ت����ي����ارات  م�������ش���ت���وي���ات 
والربملانات،  ال�شيا�شية  والأح���زاب 
الراديكايل  اليمني  اأن �شعود  حتى 
وال�����ربمل�����ان  الحت���������اد  اإىل  و�����ش����ل 

الأوروبي.
اليمني  م��ق��اع��د  زي�����ادة  وت���ه���دد   •
امل���ت���ط���رف يف ال����ربمل����ان الأوروب�������ي 
وب����رمل����ان����ات ال��������دول الأوروب������ي������ة، 
وتزيد  الأوروب����ي  الحت���اد  متا�شك 
م��ن ال��ن��زع��ة امل��ت��ط��رف��ة، خ��ا���ش��ة يف 
يف  اليمينية  الأح���زاب  تن�شيق  ظ��ل 
اإي��ط��ال��ي��ا وب��ول��ن��دا وامل���ج���ر، ح�شب 

�شهاب.
نتائج  اأن  ع��ل��ى  حم��م��د  ي���وؤك���د   •
كانت  ال�������ش���وي���دي���ة  الن����ت����خ����اب����ات 
مفاجئة، بح�شول احلزب اليميني 
20.9 يف املئة من الأ�شوات،  على 
نظرا لأن ال�شويد هي معقل حقوق 
باأوروبا، ما يزيد املخاوف  الإن�شان 
اأو����ش���اع امل��ه��اج��ري��ن الفرتة  ب�����ش��اأن 

املقبلة.

يطالب باإيقاف تنفيذه:

الد�صتوري احلر يطعن يف مر�صوم القانون االنتخابي

يرفع اجلمهور اأ�شابع ال�شبابة لرتمز اإىل اأمريكا اأوًل

اليورو واحلرب والهجرة.. كيف زحف اليمني املتطرف على اأوروبا؟

  تاأجيل حماكمة رئي�س بلدية ا�صطنبول
•• ا�صطنبول-اأ ف ب

اأرجئت حماكمة رئي�س بلدية ا�شطنبول املعار�س اإكرام اإمام اأوغلو اإىل احلادي ع�شر من 
ت�شرين الثاين-نوفمرب، وفق ما اأعلن مكتبه لوكالة فران�س بر�س.

اأع�شاء  “اإهانة”  اأمام حمكمة يف ا�شطنبول بتهمة  اأوغلو  اإمام  اأن ميثل  وكان من املقرر 
اآذار/ يف  جرت  التي  البلدية  النتخابات  نتائج  األغى  ال��ذي  لالنتخابات  الأعلى  املجل�س 

مار�س 2019 وفاز بها اإمام اأوغلو. واعترب اأكرم اإمام اأوغلو اأن اأولئك الذين األغوا فوزه 
يف النتخابات “اأغبياء«. ولكنه عاد وفاز بفارق كبري يف انتخابات اأخرى اأجريت بعد نحو 
اأ�شهر. ويعّر�س هذا الو�شف رئي�س بلدية ا�شطنبول للمالحقة الق�شائية بتهمة  ثالثة 
“اإهانة” اأع�شاء املجل�س الأعلى لالنتخابات. ومل ميثل اإمام اأوغلو )52 عاماً( الأربعاء 
الرئي�س رجب طيب  املعار�شة املحتملني خلالفة  اأبرز مر�شحي  اأحد  اأمام املحكمة، وهو 

اإردوغان يف النتخابات الرئا�شية التي �شتجري يف حزيران/يونيو املقبل.

وقّلل الرئي�س الأوكراين من �شاأن ال�شتفتاءات املقّررة 
يف اأربع مناطق ت�شيطر عليها القوات الرو�شية.

وقال “اأتت اليوم بع�س الأخبار ال�شاخبة من رو�شيا. 
لكن م���اذا ح���دث؟ م��ا اجل��دي��د م��ق��ارن��ة مب��ا قيل من 
لهذه  وف��ق��اً  يتغرّي  ل  “موقفنا  اأّن  واأ���ش��اف  ق��ب��ل؟«. 
داعياً اإىل “موا�شلة  ال�شو�شاء اأو لأّي اإعالن اآخر”، 

ال�شغط” على رو�شيا.
وحدتنا  على  “فلنحافظ  الأوك���راين  الرئي�س  وتابع 

ونحِم اأوكرانيا ونحّرر اأر�شنا ول نظهر اأّي �شعف«.
وكانت ال�شلطات التي عّينتها مو�شكو يف اأربع مناطق 
يف اأوكرانيا اأعلنت يف وقت �شابق الثالثاء عزمها على 

•• كييف-اأ ف ب

من  زيلين�شكي  فولودميري  الأوك���راين  الرئي�س  قّلل 
انف�شاليون  ي��ع��ت��زم  ال��ت��ي  “ال�شتفتاءات”  اأه��م��ي��ة 
موالون ملو�شكو تنظيمها يف مناطق اأوكرانية حتتّلها 
اإدانة  مثّمناً  رو���ش��ي��ا،  اإىل  ل�شّمها  الرو�شية  ال��ق��وات 

الغرب لهذا امل�شروع.
“اأ�شكر  امل�شائية  اليومية  ر�شالته  زيلين�شكي يف  وقال 
اإدانتهم  ع��ل��ى  و���ش��رك��ائ��ه��ا  اأوك��ران��ي��ا  اأ���ش��دق��اء  جميع 
ا�شتفتاءات  تنظيم  رو�شيا  لنوايا  واحلازمة  ال�شديدة 

زائفة اأخرى«.

تنظيم ا�شتفتاءات عاجلة ب�شاأن الن�شمام اإىل رو�شيا، 
وذلك بدءاً من 23 ولغاية 27 اأيلول/�شبتمرب.

واأعلنت عن تنظيم ال�شتفتاء ال�شلطات النف�شالية يف 
منطقتي لوغان�شك ودونيت�شك وكذلك يف خري�شون 
اأوكرانيا ويف  الرو�شي يف جنوب  التي احتّلها اجلي�س 
منطقة زابوريجيا التي ت�شّم اأكرب حمطة نووية يف 

اأوروبا.
وهذه ال�شتفتاءات التي يجري الإعداد لها منذ �شهور 
�شتكون م�شابهة لال�شتفتاء الذي اأجري يف 2014 يف 
القرم واأ�شفى الطابع الر�شمي على �شّم رو�شيا �شبه 

اجلزيرة الأوكرانية.

 زيلين�صكي يقّلل من �صاأن ا�صتفتاءات ال�صّم لرو�صيا 
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»الطاقة والبنية التحتية« تبحث مع املقاولني منظومة خدمات العقود الهند�صية

ت��ع��زي��ز امليزة  الق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى 
القطاع  �شركات  لدى  التناف�شية 
اخل�����ا������س يف دول�������ة الإم�����������ارات، 
الوطنية،  ال���ك���ف���اءات  وت���ط���وي���ر 
الف�شاء  م�������ش���اري���ع  وت�������ش���ج���ي���ع 
دعم  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ال���وط���ن���ي���ة، 
ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي ل��ل��دول��ة من 
كمركز  مكانتها  ت��ر���ش��ي��خ  خ���الل 
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ف�������ش���اء، ودع����م 
حملية،  نا�شئة  �شركات  تاأ�شي�س 

وت�شريع وترية التنمية.
وت����ع����د م���دي���ن���ة م�������ش���در جممع 
املتخ�ش�س  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث 
اأبوظبي،  يف  ال��وح��ي��د  وامل��ع��ت��م��د 
1000 �شركة،  اأك��ر من  وت�شم 
تتنوع بني �شركات كربى متعددة 
�شغرية  و����ش���رك���ات  اجل��ن�����ش��ي��ات، 
و�شركات  احل���ج���م،  وم��ت��و���ش��ط��ة 
املوؤ�ش�شات  قائمة  وت�شمل  نا�شئة. 
وال�شركات التي تتخذ من مدينة 
م�شدر مقراً لها، الوكالة الدولية 
“اآيرينا”،  املتجددة”  ل��ل��ط��اق��ة 
للف�شاء،  الإم������������ارات  ووك�����ال�����ة 
وهانيويل،  وت���ربي���د،  و���ش��ي��م��ن��ز، 
التكنولوجيا  اأب���ح���اث  وجم��ل�����س 
امل���ت���ط���ورة، وج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
زاي���د ل��ل��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، اأول 
الذكاء  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ج��ام��ع��ة 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال����ش���ط���ن���اع���ي 

العامل.

•• اأبوظبي-وام: 

بال�شراكة  م�شدر  مدينة  اأعلنت 
مع وكالة الإم��ارات للف�شاء، عن 
ت��راخ��ي�����س جديدة  ط���رح ح��زم��ة 
لح���ت�������ش���ان وت�������ش���ري���ع اأع����م����ال 
النا�شطة  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�������ش���رك���ات 
وال�شركات  ال��ف�����ش��اء  جم����ال  يف 
ال�شغرية واملتو�شطة لتن�شم اإىل 
يف  القت�شادية  الف�شاء  منطقة 

مدينة م�شدر يف اأبوظبي.
الف�شاء  م��ن��ط��ق��ة  اإط��������الق  مت 
م�شدر  م��دي��ن��ة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع وك���ال���ة الإم������ارات 
منطقة  اأول  وه�����ي  ل���ل���ف�������ش���اء، 
تطلقها  ال��ف�����ش��اء  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإط���ار برنامج  دول���ة الإم����ارات يف 

مناطق الف�شاء القت�شادية.
وت����وف����ر امل���ن���ط���ق���ة ب��ي��ئ��ة اأع���م���ال 
عاملية  وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
مكتبية،  وم�������ش���اح���ات  امل�����ش��ت��وى 
لدعم  ج�����ّذاب�����ة  وج����ه����ة  ومت����ث����ل 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات 
تتخذ  ال��ت��ي  النا�شئة  وال�����ش��رك��ات 

من املنطقة مقراً لها.
املدير  ب���اق���ح���وم،  اأح����م����د  وق������ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��دي��ن��ة م�����ش��در : “ 
بيئة  م�شدر  مدينة  ط���ورت  لقد 
اأعمال فريدة من نوعها لتمكني 
ال�شركات ودعم وحتفيز البتكار، 

تعمل  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��رك��ات  م�شممة 
ق����ط����اع  جم������������الت  اإح��������������دى  يف 
الإطالق  ت�شمل  وال��ت��ي  الف�شاء 
الف�شائي،  والت�شال  الف�شائي، 
وحتليل  اللوج�شتية،  واخلدمات 
البيانات، والعلوم، والتكنولوجيا، 

والهند�شة، والعديد غريها.
بحزمة  ال�������ش���رك���ات  و���ش��ت��ح��ظ��ى 
ال��ت��ي تت�شمن توفري  امل��زاي��ا  م��ن 
والتوجيه  ل���الأع���م���ال،  ح��ا���ش��ن��ة 
�شبكات  بناء  واإمكانية  والإر���ش��اد، 

ال�شتثمار،  وف��ر���س  ال��ع��الق��ات، 
والتعاون مع مراكز بحثية عاملية 
رائدة باعتبارها اأع�شاء يف برنامج 
مناطق الف�شاء القت�شادية. كما 
�شيكون باإمكان ال�شركات النا�شئة، 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  وال�شركات 
التاأ�شرية  خدمات  على  احل�شول 
تاأ�شريات  ذل��ك  يف  مبا  ملوظفيها، 
والفح�س  والإق������ام������ة،  ال���ع���م���ل 

الطبي، والهوية الإماراتية.
وت�������رك�������ز م����ن����ط����ق����ة ال����ف���������ش����اء 

�شراكتنا  خ�����الل  م����ن  ون�������ش���ع���ى 
للف�شاء  الإم���������ارات  وك���ال���ة  م���ع 
منطقة  اأول  اح����ت���������ش����ان  اإىل 
وا�شتقطاب   ، ال���دول���ة  يف  ف�����ش��اء 
امل��ه��ن��ي��ني امل���وه���وب���ني م���ن جميع 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ف�����ش��اًل ع��ن دعم 
التنمية  ري���ادة الأع��م��ال وت��ع��زي��ز 
الف�شاء  ق��ط��اع  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
���ش��اأن حزمة  ال��ن��م��و. وم��ن  �شريع 
توفر ميزة  اأن  الأعمال اجلديدة 
اإ���ش��اف��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 

�شاأنها امل�شاهمة يف تعزيز البتكار 
والإجنازات  امل�شتدامة  والتنمية 
الوطنية. وقد مت ت�شميم حزمة 
توفرها  التي  اجل��دي��دة  الأع��م��ال 
يف  القت�شادية  الف�شاء  منطقة 
يف  ت�شاهم  بحيث  م�شدر  مدينة 
من  امل��زي��د  وت��اأ���ش��ي�����س  ا�شتقطاب 
الف�شاء.  قطاع  �شمن  ال�شركات 
مدينة  مع  التعاون  اإىل  ونتطلع 
ال�شركات  ه���ذه  دع���م  يف  م�����ش��در 
النجاح  حت��ق��ي��ق  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

اإىل  جمال الف�شاء، حيث نتطلع 
�شمن  ال�شركات  ه��ذه  ا�شت�شافة 
املدينة  يف  املتميزة  الأعمال  بيئة 
ت�����ش��اع��ده��ا ع��ل��ى حتقيق  وال���ت���ي 

مزيد من النجاح«.
ابراهيم  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جهته،  م��ن 
وكالة  ع��ام  مدير  نائب  القا�شم، 
“ميثل  ل���ل���ف�������ش���اء:  الإم�������������ارات 
ا�شرتاتيجياً  ق��ط��اع��اً  ال��ف�����ش��اء 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���دول���ة الإم���������ارات، ملا 
ميتلكه م��ن اإم��ك��ان��ات واع���دة من 

الوطني  ال��ف�����ش��اء  ق��ط��اع  ���ش��م��ن 
املتنامي، بالتوازي مع العمل من 
اأجل تر�شيخ مكانة الدولة كمركز 
وال�شتثمار  ل���ل���م���واه���ب  ع���امل���ي 

والبتكار«.
التي  ال�شركات  باإمكان  و�شيكون 
الف�شاء  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ت��ن�����ش��م 
الق���ت�������ش���ادي���ة ال�����ش����ت����ف����ادة من 
والرتخي�س،  الت�شجيل  خدمات 
ح���ي���ث ���ش��ت��وف��ر امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
تراخي�س  م�������ش���در  م���دي���ن���ة  يف 

»م�صدر« و »االإمارات للف�صاء« تطلقان حزمة اأعمال لل�صركات النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة �صمن منطقة الف�صاء االقت�صادية

“�شركات املقاولت” واإ�شراكهم يف  هو التفاعل مع املتعاملني 
الراأي وتبادل وجهات النظر لتقدمي اأفكار ومقرتحات اإبداعية 
لتطوير اخلدمات ذات الرتباط بهذه الفئة التي ت�شكل داعماً 
ت�شهده  الذي  البناء والزده��ار  لبنات  واإح��دى  للتنمية  رئي�شاً 
التزام الوزارة  اإط��ار  امللتقى يف  ياأتي  دول��ة الإم���ارات. واأ���ش��اف 
ب��ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��وم��ة وج���ه���وده���ا ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات رقمية 
اأف��راد املجتمع يف ت�شميم اخلدمات بهدف  متطورة، واإ�شراك 
حت�شينها وتطويرها ب�شكل ا�شتباقي يحاكي احتياجات جميع 
باخلدم���ات  والرت��ق��اء  امل�شتقبلية  اآف��اق��ه��ا  ور���ش��م  املتعاملني، 
احلكومي���ة املقدم���ة، مبا يتما�ش�ى م�ع روؤي�ة برنام�ج الإمارات 

للخدم�ة احلكومي���ة املتمي���زة.

•• ال�صارقة-وام: 

اإدارة العقود  نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة يف 
ال��ه��ن��د���ش��ي��ة، ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د ف���رج فار�س 
للمتعاملني  ، ملتقى  التحتية  والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي 

بعنوان “180 درجة” يف بيت احلكمة باإمارة ال�شارقة.
ه����دف امل���ل���ت���ق���ىاإ اإىل الط������الع ع��ل��ى امل���ق���رتح���ات والأف����ك����ار 
املقاولني  خ��دم��ات  منظومة  ب�����ش��اأن  والإب��داع��ي��ة  التطويرية 
والعقود الهند�شية، مبا يلبي طموحات وتطلعات املتعاملني يف 

احل�شول على خدمات متكاملة ومميزة تفوق التوقعات.
متحور امللتقى، الذي ح�شره �شعادة املهند�س يو�شف عبداهلل، 

الحتادية،  التحتية  البنية  م�شاريع  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل 
الهند�شية،  العقود  اإدارة  النمر، مدير  با�شم حممد  واملهند�س 
ومديرو الإدارات واملوظفون، وعدد من ممثلي كربيات �شركات 
والعقود  باملناق�شات  تتعلق  خ��دم��ات  ث��الث  ح��ول  امل���ق���اولت، 
الهند�شية، حيث مت ت�شليط ال�شوء على الأفكار البتكارية التي 
من �شاأنها تب�شيط اخلدمات وتقدمي الوثائق والإجراءات ذات 
املتعامل  م�شاركة  رحلة  تب�شيط  وعلى  باملناق�شات،  الرتباط 
“ت�شجيل  الإلكرتوين  التاأهيل  وخدمة  الهند�شية،  العقود  يف 
املناق�شات  يف  ال���ش��رتاك  طلب  وخدمة  املوردين”  وت�شنيف 

الهند�شية.
امللتقى  من  الهدف  اإن  عبداهلل  يو�شف  املهند�س  �شعادة  وق��ال 

القمة العاملية لالقت�صاد االأخ�صر 2022 تبحث �صبل تعزيز دور ال�صباب لت�صريع التحول نحو االقت�صاد االأخ�صر اأكرث من 6 اآالف �صفينة خ�صبية ا�صتقبلتها 
مرافئ اإمارة دبي منذ بداية 2022

•• دبي-وام:

اأعلن مكتب الوكيل املالحي لل�شفن اخل�شبية، مبوؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك 
واملنطقة احلرة بدبي ارتفاع اأعداد ال�شفن التجارية اخل�شبية القادمة اإىل 
العام  �شفينة خ�شبية منذ بداية  اآلف   6 اأك��ر من  اإىل  دب��ي  اإم��ارة  مرافئ 
اأر�شفة  الب�شائع عرب  2022 حتمل نحو مليون طن مرتي من  احلايل 
املائة  21 يف  بلغت  بزيادة  وذل��ك  وميناء احلمرية،  دي��رة  دبي ومرفاأ  خور 

مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي.
واجلمارك  امل��وان��ئ  موؤ�ش�شة  رئي�س  �شليم،  بن  اأحمد  �شلطان  �شعادة  واأك��د 
ا�شتقبل  اخل�شبية  لل�شفن  امل��الح��ي  ال��وك��ي��ل  مكتب  اأن  احل���رة،  واملنطقة 
طن  مليون  نحو  حتمل   2022 ع��ام  ب��داي��ة  منذ  خ�شبية  �شفينة   6052
على  املوؤ�ش�شة  حر�س  اإىل  م�شرياً  املختلفة..  والب�شائع  ال�شلع  من  مرتي 
اخل�شبية  ال�شفن  حركة  تن�شيط  ب�شاأن  القيادة  وروؤي���ة  توجيهات  مواكبة 
التجارية التاريخية على النحو الذي ير�شخ ويعزز مكانة دبي على خارطة 

التجارة العاملية.
و نوه اإىل جهود موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة جلعل دبي مركًزا 
اإقليمًيا لل�شفن اخل�شبية عرب ثالثة موانئ واأر�شفة رئي�شية هي خور دبي، 
ومرفاأ ديرة، وميناء احلمرية، منوهاً اإىل اأن مكتب الوكيل املالحي يعمل 
اخل�شبية  ال�شفن  ملختلف  الالزمة  والت�شهيالت  اخلدمات  كل  توفري  على 
يعزز من  املختلفة، مبا  دبي  امليناء عرب منافذ  اأر�شفة  ت�شطف على  التي 

عملية تي�شري حركة ال�شفن اخل�شبية التجارية من واإىل اإمارة دبي.
و اأو�شح ابن �شلّيم اأن املكتب يتوىل مهمة الإ�شراف على ال�شفن اخل�شبية 
اإمارة  تواجدها يف مياه  بها خالل فرتة  املتعلقة  العمليات  وتنظيم جميع 
البحارة  وحماية  �شالمة  من  والتاأكد  ال�شفن  تلك  م�شالح  ورع��اي��ة  دب��ي، 
العاملني عليها، و�شمان حقوقهم خالل فرتة تواجدهم يف الإمارة، وذلك 
وفقاً لالإجراءات املحددة يف جمال الأمن وال�شالمة وبالتن�شيق مع اجلهات 

احلكومية املعنية يف هذا القطاع.
اإج��راءات دخول التجار  اإىل جهود مكتب الوكيل املالحي لتب�شيط  و لفت 
و�شفنهم اخل�شبية ب�شال�شة اأكرب ومنحهم الت�شهيالت كافة ودوره يف ت�شريع 
وترية عمل ال�شفن اخل�شبية وتعزيز منو احلركة التجارية يف الإمارة، من 
خالل تي�شري عبور ال�شفن اخل�شبية القادمة من خارج الدولة اإىل الأ�شواق 
واملنطقة احلرة بجهود  املوانئ واجلمارك  موؤ�ش�شة  رئي�س  اأ�شاد  و  املحلية. 
�شركاء مكتب الوكيل املالحي لل�شفن اخل�شبية يف تن�شيق اجلهود لتطوير 
اأعمال مالك وجتار ال�شفن اخل�شبية، من خالل اخت�شار الوقت واملعامالت 
الالزمة لتخلي�س ب�شائعهم، من خالل توحيد اجلهة التي يتعاملون معها 
واخليارات  احللول  تقدمي  اإىل  اإ�شافة  ال�شاعة،  م��دار  على  مبا�شر  ب�شكل 
�شالمتها،  و�شمان  الب�شائع  اأم��ن  على  واحلفاظ  لهم،  املتعددة  التجارية 
وحمايتها من التلف اأثناء عمليات التفريغ والتحميل خالل فرتة وجودها 

يف اأر�شفة امليناء يف مرافئ دبي.

•• دبي-وام: 

ال��ث��ام��ن��ة م���ن القمة  ال�������دورة  ت���رك���ز 
 2022 الأخ�شر  لالقت�شاد  العاملية 
فّعال  دور  لأداء  ال�شباب  متكني  على 
ودفع  م�����ش��ت��دام  م�شتقبل  حت��ق��ي��ق  يف 
وت�شريع  الإي���ج���اب���ي  ال��ت��غ��ي��ري  ع��ج��ل��ة 
املتجددة.  ال���ط���اق���ة  ن���ح���و  ال���ت���ح���ول 
املحاور  اأح���د  ال�شباب  حم��ور  ويعترب 
القمة  �شتناق�شها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
والتمويل  ال��ط��اق��ة  اأي�������ش���اً  وت�����ش��م��ل 
والأم�����ن ال���غ���ذائ���ي. ومب�����ش��ارك��ة عدد 
على  املوؤثرة  وال�شخ�شيات  القادة  من 
اخلرباء  من  ونخبة  العاملي  امل�شتوى 
ال���راأي يف خمتلف  وق���ادة  واملخت�شني 
والتغري  الأخ�شر  القت�شاد  جم��الت 
من�شة  لل�شباب  القمة  تتيح  املناخي 
مثالية لعر�س اأفكارهم ومقرتحاتهم 
م�شتقبلهم  م���الم���ح  ت�����ش��ك��ي��ل  ح����ول 
�شّناع  م��ع  التوا�شل  اأوا���ش��ر  وتعزيز 
ال��ق��رار م��ن خ��الل امل�����ش��ارك��ة الفاعلة 
امل�شتوى  العديدة رفيعة  املناق�شات  يف 
امل��ق��ام��ة خ���الل ال��ق��م��ة وامل�����ش��اه��م��ة يف 
ال�شيا�شات  ل�شنع  التو�شيات  تقدمي 
والوطنية  الإقليمية  امل�شتويات  على 
والدولية وبحث �شبل اإعادة النظر يف 
اخلطط املر�شومة لتعزيز زخم العمل 
اخل�شراء  الأه��داف  وحتقيق  املناخي 

مبتكرة  خ�������ش���راء  ح���ل���ول  لع���ت���م���اد 
التنمية  ل���دع���م  الب���ت���ك���ار  وت�����ش��ج��ي��ع 
امل�����ش��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق ال����ت����وازن بني 
املوارد  وا�شتدامة  القت�شادي  النمو 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة. ح��ي��ث تدعم 
اخل�شراء  الإم�������ارات  اأج���ن���دة  ال��ق��م��ة 
للطاقة  دب��ي  وا�شرتاتيجية   2030
توجيهات  وف����ق   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
التحديات  لتحويل  الر�شيدة  القيادة 
اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك������دت  فر�س.”  اإىل 
رواد  دور  لتعزيز  عنواناً  باتت  القمة 
الأع����م����ال ال�����ش��ب��اب مب���ا ل��دي��ه��م من 
لإيجاد  ن��وع��ي��ة  وق������درات  اإم��ك��ان��ي��ات 
�شاأنها  من  وم�شتدامة  مبتكرة  حلول 
التنمية  م�����ش��رية  دف����ع  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
امل�شتويات  خمتلف  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��دام��ة 
والدولية.”  والإق���ل���ي���م���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
تنظيم  دوري  ب�شكل  ال��ق��م��ة  وت�شهد 
ال�شباب  لت�شجيع  ال�����ش��ب��اب  ح��ل��ق��ات 
التنمية  الن��خ��راط يف جم��الت  على 
قبل  الأخ�شر  والقت�شاد  امل�شتدامة 
وي�شارك  العمل.  �شوق  اإىل  دخولهم 
ال�شخ�شيات  ك����ب����ار  احل����ل����ق����ات  يف 
وامل�����������ش�����وؤول�����ني والخ���ت�������ش���ا����ش���ي���ني 
وامل�شتثمرين  واخل���رباء  واملتحدثني 
ب��ه��دف ت�شجيع  ال��ع��امل��ي��ني وامل��ح��ل��ي��ني 
ال�����ش��ب��اب يف جهود  ج��ي��ل  م�����ش��اه��م��ة 

حتقيق ال�شتدامة. 

املناخ / تغري  ب�شاأن  الإطارية  املتحدة 
كوب 27/ يف جمهورية م�شر العربية 
خالل �شهر نوفمرب 2022 والدورة 
يف   /28 /ك���وب  والع�شرين  الثامنة 
العام  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
مكانة  تعزيز  القمة يف  املقبل.وت�شهم 
بو�شفها  املنطقة  يف  الإم�����ارات  دول���ة 
ح�شد  يف  الأ�شا�شيني  الفاعلني  اأح���د 
نحو  التحول  لتعزيز  العاملية  اجلهود 
القت�شاد الأخ�شر. من جانبها قالت 
م���ع���ايل ���ش��م��ا ب��ن��ت ���ش��ه��ي��ل امل���زروع���ي 
ونائبة  ال�شباب  ل�����ش��وؤون  دول��ة  وزي���رة 
“اأن  ال��ع��رب��ي:  ال�شباب  م��رك��ز  رئي�س 
دولة الإمارات العربية املتحدة اهتمت 
ب�شكل كبري بدعم ال�شباب باعتبارهم 
تخ�شي�س  لديها عرب  الأه��م  ال��روة 
ال�شيا�شات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي وّف����رت لهم 
احلا�شنة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��م��ك��ن��ة  الأدوات 
واأ�شافت  وامل��ه��ن��ي«.  امل��ع��ريف  للتطور 
اليوم  بالدنا  تخطت  “لقد  معاليها: 
مرحلة التمكني ليكون ال�شباب اليوم 
القرار  ���ش��ن��اع��ة  م���ن  اأ����ش���ي���اًل  ج�����زءاً 
و�شركاء يف �شياغة توجّهات امل�شتقبل 
نحو اخلم�شني عاماً املقبلة. اإننا نرى 
يف القمة العاملية لالقت�شاد الأخ�شر 
جهود  لدعم  الرئي�شية  الروافد  اأح��د 
العاملية  الإم���ارات���وامل�������ش���اع���ي  دول������ة 

املتقدمة  ال�����ش��ب��اب  م���ع���ارف  ت�����ش��خ��ري 
و�شغفهم  التقنيات  اأح���دث  جم��ال  يف 
يف  م�شاهمتهم  لتعزيز  بالتكنولوجيا 
م�شتقبل  وب��ن��اء  امل�شتقبل  ا�شت�شراف 
�شيدي  روؤي���ة  م��ع  ان�شجاماً  م�شتدام 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
عاملياً  م���رك���زاً  دب���ي  رع����اه اهلل جل��ع��ل 
للطاقة النظيفة والقت�شاد الأخ�شر 
جلعل   ”2071 الإم���ارات  و”مئوية 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات  دول������ة 
ا�شرتاتيجية  ال��ع��امل  يف  دول��ة  اأف�شل 
 2050 ال���ن���ظ���ي���ف���ة  ل���ل���ط���اق���ة  دب������ي 
الكربوين  احل����ي����اد  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
2050 لإمارة دبي لتوفري 100% 
للطاقة من  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  م��ن 
م�شادر الطاقة النظيفة بحلول العام 
اأن  2050.” واأو�شح معايل الطاير 
امل�شوؤولية  على  ال�شوء  ت�شلط  القمة 
التي تقع على عاتق ال�شباب للم�شاهمة 
يف �شياغة اأجندة ال�شتدامة ل �شيما 
اهتماماً  ي�شهد  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  واأن 
حيث  الأخ�����ش��ر  بالقت�شاد  م��ت��زاي��داً 
اإنه يف قلب الفعاليات العاملية الهادفة 
اإىل تعزيز العمل املناخي ل �شيما مع 
من  والع�شرين  ال�شابعة  ال��دورة  عقد 
الأمم  اتفاقية  يف  الأط����راف  م��وؤمت��ر 

نائب  ال��ط��اي��ر  حم��م��د  �شعيد  م��ع��ايل 
رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  والع�شو 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي ورئي�س  ل��ه��ي��ئ��ة 
الأخ�شر  لالقت�شاد  املنظمةالعاملية 
م�شاحة  �شنوياً  ت��ف��رد  القمة  اأن  اإىل 
اإ�شهاماتهم  لرت�شيخ  لل�شباب  خا�شة 
ودعم  امل�شتدامة  احل��ل��ول  تطوير  يف 
اأر�شته  النموذج العاملي الريادي الذي 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
متكني ال�شباب كي ي�شطلعوا بدورهم 
يف م�شرية التنمية والزدهار ومواكبة 
املت�شارعة  وال���ت���غ���ريات  ال���ت���ح���دي���ات 
حول العامل وت�شجيعهم على تطبيق 
امل�شهد  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ب��ت��ك��رة  اأف���ك���اره���م 
ولفت  والعاملي.  الوطني  القت�شادي 
اأي�شاً  القمة  اأن  اإىل  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل 
توؤدي دوراً جوهرياً يف تقدمي ال�شباب 
الإم���ارات���ي ك��ن��م��اذج رائ���دة يف تطبيق 
الوطنية  واخل��ط��ط  ال�شرتاتيجيات 
ال�شباب  ي��ح��ذوا ح��ذوه��م  ال��ط��م��وح��ة 
يعزز  ال��ع��امل مم��ا  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
يف  العاملية  الإم�����ارات  دول���ة  تناف�شية 
�شعيد  واأ�شاف معايل  املجالت.  كافة 
الإم����ارات  دول���ة  “نوؤمن يف  ال��ط��اي��ر: 
ب����اأن ال�����ش��ب��اب ه��م ح��ج��ر الأ���ش��ا���س يف 
واخلطط  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  حت��ق��ي��ق 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ط���م���وح���ة ون�����ش��ع��ى اإىل 

مب�شاركة اجليل القادم.
العاملية  القمة  تويل  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
لالقت�شاد الأخ�شر اأهمية بالغة لرفع 
الق�شايا  حول  ال�شباب  وعي  م�شتوى 
على  وحتفيزهم  وال�شتدامة  البيئية 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة  اإطالق 
جوانبها  كافة  يف  البيئة  تراعي  التي 
لتت�شّدر جداول اأعمال اجليل القادم 
من القادة. كما تعمل القمة على تعزيز 
دور رواد الأعمال ال�شباب ملا ميلكونه 
اإيجاد حلول مبتكرة  من قدرات على 
يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  م��ن  وم�شتدامة 
لتحقيق  الأخ�شر  النمو  م�شرية  دفع 
وتقام  وال�شاملة.  امل�شتدامة  التنمية 
ال��ق��م��ة العاملية  ال��ث��ام��ن��ة م��ن  ال����دورة 
رعاية  حت���ت  الأخ�������ش���ر  ل��الق��ت�����ش��اد 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي 
العاملية لالقت�شاد الأخ�شر  واملنظمة 
واملجل�س الأعلى للطاقة يف دبي يومي 
2022 يف مركز  28 و29 �شبتمرب 
دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ب��ال��ت��زام��ن مع 
والطاقة  امل��ي��اه  تكنولوجيا  م��ع��ر���س 
وال��ب��ي��ئ��ة /وي��ت��ي��ك�����س/ ودب���ي للطاقة 
من  الهيئة  تنظمه  ال���ذي  ال�شم�شية 
27 اإىل 29 �شبتمرب اجلاري. واأ�شار 

»جمارك راأ�س اخليمة« تد�صن من�صة التفتي�س اجلمركي يف جمرك املناطق احلرة ال�صمالية
•• راأ�س اخليمة-وام:

د�شن �شعادة الدكتور حممد املحرزي املدير العام لدائرة اجلمارك من�شة 
ال�شمالية بح�شور عدد من  املناطق احلرة  التفتي�س اجلمركي يف جمرك 
ي�شتخدم  حيث  وامل�����ش��وؤول��ني  الإدارات  وم���دراء  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
يخدم  فيما  والعاملي  الإقليمي  امل�شتويني  على  اجلمركية  التقنيات  اأح��دث 

منطقة التفتي�س يف مركز املناطق احلرة ال�شمالية .
وي�شمح املرفق اجلديد ملوظفي العمليات اجلمركية بتقدمي اأف�شل اخلدمات 
واأكرها كفاءة من حيث ال�شرعة واجلودة يف اإمتام الإجراءات وي�شيف هذا 
امل�شروع قيمة م�شافة للخدمات املتميزة التي تقدمها دائرة اجلمارك من 
خالل مراكزها املتميزة يف تقدمي اخلدمات للجمهور مبختلف فئاته حيث 
يعمل مرفق التفتي�س اجلمركي اجلديد على مدار ال�شاعة ملواكبة الزيادة 
امل�شتمرة يف الطاقة ال�شتيعابية لتعزيز و�شع راأ�س اخليمة كوجهة رائدة 
للمال والأعمال من خالل تب�شيط وت�شريع الإج��راءات مع احلفاظ على 

اأمن و�شالمة املجتمع والقت�شاد.

•• ال�صارقة-الفجر:

ل�شركة  التابعة  ال�شارقة،  يف  احل��راج  �شوق  اإدارة  اأعلنت 
حلكومة  ال�شتثمارية  ال��ذراع  الأ�شول،  لإدارة  ال�شارقة 
باأن قرية ت�شجيل لفح�س وت�شجيل املركبات  ال�شارقة، 
اخلا�شة الواقع يف �شوق احلراج، قد اأجنز 741131، 
اأغ�شط�س،  �شهر  نهاية  حتى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  معاملة 
ال�شوق  ب��ك��ون  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  %11 ع��ن  زي���ادة  بن�شبة 
يتعلق  ما  كل  وع�شاق  ومت�شوقي  لتجار  الأب��رز  الوجهة 
والدول  ال��دول��ة  مناطق  خمتلف  م��ن  ال�شيارات  بعامل 
ال�شيارات  جت���ارة  ق��ط��اع  دع���م  يف  ي�شهم  مب��ا  امل���ج���اورة، 

وتن�شيط احلركة القت�شادية يف اإمارة ال�شارقة.
و قال  �شعيد مطر ال�شويدي، مدير اأول �شوق احلراج:” 
 131 اأكر من  والت�شجيل  الرتاخي�س  ا�شتقبل مركز 
األف معاملة من خالل الن�شف الأول من العام، ويوؤ�شر 

�شواء  ال�شوق،  على  والإقبال  احلركة  حيوية  على  ذلك 
من داخل الدولة اأو من خارجها، ملا يوفره ال�شوق من 
خدمات وت�شهيالت بكل ما يتعلق بعامل ال�شيارات، حيث 
واملوديالت  ال�شيارات  اأن��واع  خمتلف  ال�شوق  يف  يتوافر 
اجلديدة وامل�شتعملة التي تتنا�شب مع خمتلف امليزانيات، 
مبا يقدم لعمالء ال�شوق جتربة ت�شوق ل�شيارات متكاملة 
ال�شوق مل�شلحة  يف ظل �شهولة و�شفافية الإج��راءات يف 
امل�شتهلك، وتوفري خمتلف اخلدمات والت�شهيالت حتت 
اأك���د امل��ق��دم حم��م��د اأحمد  �شقف واح����د«. وم���ن ج��ان��ب��ه 
املحرزي رئي�س ق�شم الفح�س الفني ب�شرطة ال�شارقة: 
وت�شجيل  ترخي�س  م��رك��ز  حققه  ال���ذي  الإجن����از  “اأن 
لإدارة  ال�شارقة  ل�شركة  التابع  احل��راج  �شوق  الآليات يف 
املا�شي، جاء  العام  %11 من  زي��ادة  بن�شبة  الأ���ش��ول،  
ا�شتمرارية  ال�����ش��ارق��ة يف  ���ش��رط��ة  ع��ل��ى ح��ر���س  ت��اأك��ي��داً 

تقدمي خدمات مميزة للمتعاملني.

اأكرث من 131 األف معاملة وجتديد رخ�صة يف �صوق احلراج يف ال�صارقة
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املال والأعمال
تفتتح مركز ابتكار يف اأبوظبي لدعم بناء اقت�صاد رقمي قائم على املعرفة  Oracle

اأبوظبي..  اإمارة  والإلهام وتتعاون فيما بينها لتمكن البتكارات اجلديدة يف 
من جهة اأخرى، يعك�س املركز التزامنا الرا�شخ باإن�شاء منظومة عمل داعمة 
لل�شباب للنجاح، ويف الوقت نف�شه متكينهم من امل�شاهمة يف دعم منو القت�شاد 
للموؤ�ش�شات  كمن�شة  يعمل  امل��رك��ز  روؤي���ة  اإىل  “نتطلع  واأ���ش��اف:  ال��رق��م��ي«. 
العام  القطاعني  يف  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  ذلك  يف  مبا  وال�شركات 

واخلا�س، لال�شتفادة من اأحدث البتكارات وت�شريع التحول الرقمي«.
العام  القطاع  وموؤ�ش�شات  احلكومية  اجلهات  جتمع  كمن�شة  املركز  و�شيعمل 
يف اأبوظبي وعمالء Oracle و�شركاءها للو�شول اإىل فهم اأو�شع واأعمق و 

لال�شتفادة من اإمكانات التقنيات النا�شئة.
بدوره، �شيقدم املركز برامج ودورات تدريبية ت�شقل مهارات الطالب ورجال 

الأعمال وال�شيدات يف اأبوظبي يف جمال التكنولوجيا الرقمية.
و قال ليوبولدو بوادو - نائب الرئي�س الأول لتطبيقات الأعمال بو�شط و�شرق 

الدولة ككل.. و�شتوا�شل Oracle ال�شتثمار يف اأبوظبي من خالل تعزيز 
وت�شخري  واخل��ربات  الإمكانات  وتوظيف  الرقمية احلديثة،  التحتية  البنية 
املخ�ش�شة  ال�شحابية  البيانات  مركز  تد�شني  اأن  اأ�شاف  و  التقنية«.  احللول 
ام�س يف  الإم��ارات  امل�شتقبل لالبتكار يف  وافتتاح مركز  اأبوظبي  احلديثة يف 
اأبوظبي يعد دليال على حر�شنا على موا�شلة ال�شتثمار يف الإم��ارة.. ونثق 
للغاية باأن املركز اجلديد �شيعمل كمحفز لالأفكار الإبداعية و�شيمكنها، مبا 
يدعم امل�شتقبل الرقمي يف اأبوظبي«. يعد مركز امل�شتقبل لالبتكار يف الإمارات 
ثاين مركز لالبتكار يف Oracle يتم افتتاحه يف الإمارات العربية املتحدة. 
من  املئات  دب��ي  يف   Oracleل التابع  لالبتكار  زاي��د  مركز  ا�شت�شاف  وق��د 
املدراء التنفيذيني من القطاعني العام واخلا�س من جميع اأنحاء الإمارات 
ور�س  تقدمي  بهدف  املا�شية  ال�شنوات  خالل  العامل  وح��ول  املتحدة  العربية 

التدريب وجل�شات الإ�شراف وال�شتك�شاف امل�شرتكة لالأفكار املبتكرة.

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  يهدف  وال��ذي  اأبوظبي  يف  ابتكار  مركز  افتتاح  اأم�س   Oracle اأعلنت 
اإىل  الرامية  اجلهود  وتعزيز  ودعم  الرقمي  البتكار  وجهود  مبادرات  تعزيز 

بناء اقت�شاد رقمي قائم على املعرفة يف الإمارة.
واأطلق  اأبوظبي  ال��رمي يف  بجزيرة   Oracle املركز اجلديد يف مكتب  يقع 
عليه “مركز امل�شتقبل لالبتكار يف الإمارات” و افتتحه �شعادة الدكتور حممد 
اأبوظبي الرقمية، وذلك يف حفل  العام لهيئة  الع�شكر - املدير  عبد احلميد 
ح�شره م�شوؤولون بارزون يف عدد من اجلهات احلكومية يف اأبوظبي ومدراء 

التنفيذيون.  Oracle
امل�شتقبل  مركز  :”يعد  الع�شكر  احلميد  عبد  حممد  الدكتور  �شعادة  ق��ال  و 
املعرفة  لتتبادل  املبدعة  العقول  التي جتتمع فيها  املثالية  الوجهة  لالبتكار 

اأوروبا وال�شرق الأو�شط واأفريقيا يف Oracle: » يف Oracle، نلتزم بدعم 
جهود هيئة اأبوظبي الرقمية لال�شتفادة من التكنولوجيا النا�شئة التي ت�شاهم 
يف ت�شهيل حياة الأفراد يف جمتمع اأبوظبي، وتقدمي خدمات حكومية رقمية 
امل�شتقبل لالبتكار يف  اآمنة.. لقد مت ت�شميم مركز  ا�شتباقية و خم�ش�شة و 
الإمارات ليكون وجهة رئي�شية لتبادل املعرفة والتعاون بني اجلهات املختلفة 
بال�شتعانة  تنفيذها  ميكن  ال��ت��ي  التطوير  �شبل  م��ن  العديد  ا�شتك�شاف  و 
الآيل  والتعلم  ال�شطناعي  الذكاء  ذلك  يف  مبا  ال�شحابية  التقنيات  باأحدث 

وتقنية �شال�شل الكتل /البلوك ت�شني/ واإنرتنت الأ�شياء«.
اأ�شاف نيك ريد�شو - نائب الرئي�س الأول لتكنولوجيا ال�شحابة  من جهته، 
يف   Oracle »تعمل   :Oracle ل��دى  واأفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة 
اأبوظبي منذ ما يقرب من ثالثة عقود، وتدخل احللول التكنولوجية التي 
نقدمها يف �شميم جمموعة من اأبرز واأهم التحولت الرقمية يف الإمارة ويف 

روؤ�صاء هيئات التقيي�س يدعون اإىل متكني ال�صباب بعملية تطوير منظومة املوا�صفات واملقايي�س

»طاقة« حت�صل على متويل م�صروع بقيمة 4 مليارات درهم ل�صالح حمطة املرفاأ الدولية للماء والكهرباء

القائم باالأعمال يف ال�صفارة االأمريكية ل� »وام«: نتطلع 
لتعزيز �صراكتنا مع االإمارات وتعميق العالقات التجارية

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعادة �شون مرييف القائم بالأعمال يف �شفارة الوليات املتحدة الأمريكية 
لدى الدولة قوة ومتانة عالقات التعاون وال�شراكة ال�شرتاتيجية الرا�شخة 

التي تربط دولة الإمارات العربية املتحدة وبالده.
على  “وام”  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  م��رييف - يف ت�شريحات خا�شة  وق��ال 
هام�س زيارة وفد جتاري من ولية يوتا الأمريكية للدولة - اإن الروابط 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية متثل اأحد 
املرتكزات الرئي�شة للعالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني موؤكداً اأهمية 

العمل با�شتمرار على تعزيزها وتنميتها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة.
الثنائية  العالقات  العمل وتعميق  اأن هناك فر�شا كبرية ملوا�شلة  واأ�شاف 
يف  ك��ب��رياً  من��واً  التجارية  البيانات  اأظ��ه��رت  بعدما  �شيما  ل  البلدين  ب��ني 
املتحدة  والوليات  العربية  املتحدة  الإم��ارات  دولة  التجارية بني  املبادلت 
الأمريكية. واأ�شار مرييف اإىل اأن املبادلت التجارية بني البلدين ت�شهد منواً 
اإىل  لفتاً  م�شتمراً حتى يف الأوقات ال�شعبة اإبان جائحة “كوفيد -19”، 
جود فر�س كبرية يف جمال التجارة والأعمال يف دولة الإم��ارات مبا يفتح 

الطريق نحو مزيد من التعاون بني ال�شركات الإماراتية والأمريكية.
و نوه اإىل زيارة وفد جتاري من ولية يوتا الأمريكية برئا�شة حاكم الولية، 
�شبن�شر ج.كوك�س لدولة الإمارات الأ�شبوع املا�شي والتي جرى خاللها بحث 
التعاون  فر�س  وبحث  العالقات  وتعزيز  جديدة  اقت�شادية  �شراكات  عقد 
امل�شتقبلي وهو ما يعد دليال علي التزامنا بتعميق العالقات التجارية بني 

البلدين ال�شديقني.
و اأكد القائم بالأعمال يف �شفارة الوليات املتحدة الأمريكية لدى الدولة 
نظراً  الإماراتي  بال�شوق  الأمريكي  الأعمال  بقطاع  م�شتمر  اهتمام  وجود 
لأهميته ومكانته ال�شرتاتيجية يف املنطقة، وهو ما يظهر جلياً من خالل 

الزيارات امل�شتمرة ومن بينها زيارة وفد ولية يوتا.

•• اأبوظبي-وام:

تفاهم  مذكرة  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة  وقعت 
تعزيز  بهدف  والتقيي�س،  للتكنولوجيا  الكورية  الوكالة  مع 
التعاون الفني وتبادل اخلربات مع اجلانب الكوري يف جمالت 
اأن�شطة التقيي�س، لت�شهيل التبادل التجاري بني اجلانبني، مبا 
يدعم توجه الدولة نحو فتح اأ�شواق جديدة، وتعزيز التعاون 
مع دول العامل، من خالل و�شع اآليات وبرامج ت�شاعد يف دعم 
الفنية  العوائق  واإزال���ة  املطابقة  ب�شهادات  املتبادل  الع��رتاف 

امام التجارة .
ووقع املذكرة كل من �شعادة عمر ال�شويدي، وكيل وزارة ال�شناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة، و�شانغون يل، رئي�س الوكالة الكورية 
للتكنولوجيا والتقيي�س، على هام�س اأعمال الجتماع ال�شنوي 
ينعقد  ال��ذي   ،ISO/ 2022/ للتقيي�س  الدولية  للمنظمة 

الرزرعوين،  فرح  الدكتورة  بح�شور  الأ�شبوع  هذا  اأبوظبي  يف 
وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع املوا�شفات والت�شريعات، وال�شيدة 
للتكنولوجيا  ال��ك��وري��ة  للوكالة  ال��ع��ام  الأم���ني  يل،  يونغيون 

والتقيي�س، اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني لدى اجلانبني.
�شركاء  م��ع  للتعاون  ال����وزارة  ج��ه��ود  م��ع  التفاقية  وتتما�شى 
عامليني يف جمال التقيي�س كجزء من عملها يف جمال التوافق 
مع اأف�شل املمار�شات واملوا�شفات الدولية. و�شيتعاون الطرفان 
مبوجب املذكرة من اأجل مواءمة املوا�شفات وامل�شاركة يف تبادل 
بهدف  املطابقة  تقييم  برامج  ودع��م  الفنية  واخل��ربة  املعرفة 

اإزالة العوائق الفنية اأمام التجارة بني البلدين.
“ناأمل من خالل هذه التفاقية  ال�شويدي:  قال �شعادة عمر 
اىل تعزيز التعاون الثنائي بني الطرفني بهدف تبادل التجارب 
الناجحة وتعزيز التجارة بني بلدينا.” م�شيفا “اإن املوا�شفات 
العاملية، وهو  التجارة  اأ�شا�شية لتعزيز  القيا�شية ت�شكل دعامة 

التنمية القت�شادية  ال��وزارة، حيث تلتزم بدعم  حمور تركيز 
والتي  ال�شناعية،  املنظومة  دع��م  خ��الل  من  الإم���ارات  لدولة 
تعترب البنية التحتية للجودة جزءاً اأ�شا�شياً منهاً”. م�شرياً اإىل 
اأن مذكرة التفاهم بني الوزارة والوكالة الكورية للتكنولوجيا 
ونقل  التجارة  لت�شهيل  الوطنية  اجلهود  تعك�س  والتقيي�س، 
التكنولوجيا من خالل مواءمة املوا�شفات الوطنية مع اأف�شل 

املمار�شات الدولية.
اإىل جنب  العمل جنباً  اإىل  “نتطلع  �شانغون يل:  ق��ال  ب��دوره 
الإمارات،  املتقدمة يف دولة  ال�شناعة والتكنولوجيا  مع وزارة 
وتعزيز  التقيي�س،  جمال  يف  معها  الناجحة  التجارب  وتبادل 
ممار�شة  ت�شهيل  على  ت�شاعد  تناف�شية  بيئة  لتوفري  التعاون 
البنية  تطوير  دف��ع  يف  ال�شراكات  اأهمية  م��وؤك��داً  الأعمال”. 
القت�شادي  النمو  لتحفيز  البلدين  كال  يف  للجودة  التحتية 

وال�شناعي امل�شتدام.

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني و اخل���رباء من 
منظمات وهيئات التقيي�س الإقليمية 
ت�����ش��اف��ر اجلهود  وال��دول��ي��ة ����ش���رورة 
اهتمامهم  ال�شباب وزيادة  لرفع وعي 
بالتقنيات اجلديدة وا�شتخداماتها يف 

خمتلف نواحي احلياة.
جاء ذلك خالل م�شاركتهم يف الجتماع 
للتقيي�س  الدولية  للمنظمة  ال�شنوي 
وزارة  ت�شت�شيفه  التي   2022 للعام 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ش��ن��اع��ة 
وت�شتمر اأعماله يف اأبوظبي حتى 23 

�شبتمرب اجلاري.
وق���ال ���ش��ع��ادة ع��م��ر ال�����ش��وي��دي، وكيل 
وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
خالل كلمة افتتاحية يف اليوم الثاين 
دور  التقنيات   “ ح��ول  جل�شة  �شبقت 
الثورة  ت��ق��ن��ي��ات  “توفر  ال�شباب”: 
عادية  غري  اأدوات  الرابعة  ال�شناعية 
مما  امل��ح��ت��م��ل،  وت��اأث��ريه��ا  نطاقها  يف 
حتولت  اإح���داث  على  ق���ادرة  يجعلها 
كربى يف املنظومة ال�شناعية وجعلها 
وا�شتدامة،  وك���ف���اءة  اإن��ت��اج��ي��ة  اأك����ر 
الأمر الذي �شي�شهم يف اإعادة �شياغة 
الطريقة التي نتفاعل بها مع العامل 
تقارب  اإىل  ي������وؤدي  مب���ا  ح��ول��ن��ا  م���ن 
خمتلف املجالت املادية والبيولوجية 

والرقمية«.

التنبوؤ  مي��ك��ن  ول  ب��ا���ش��ت��م��رار  متغري 
به«.

ذل��ك ح��وار �شارك فيه كل من  اأعقب 
ع��م��ر ال��ظ��ه��وري الأم����ني ال��ع��ام ملركز 
وح�شن  العامليني  للم�شكلني  اأبوظبي 
ا�شرتاتيجية  اإدارة  م���دي���ر  حم��م��د 
وح��وك��م��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف اأدن�����وك، 
برنامج  ع�����ش��و  اخل�������وري،  وف���اط���م���ة 
وم�شعب  ال���������ش����ب����اب،  امل����ح����رتف����ني 
احلمادي من مكتب الإم��ارات للذكاء 
ال�����ش����ط����ن����اع����ي، وم���������رمي امل����ه����ريي 
ال�شناعة  وزارة  يف  موا�شفات  باحث 
واأدارت  امل��ت��ق��دم��ة..  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
احل�����وار ن����ور ال���ه���رم���ودي م���ن دائ����رة 
اأكد  و  اأبوظبي.   - وال�شياحة  الثقافة 
ال�شباب  اإ����ش���راك  اأه��م��ي��ة  امل��ت��ح��دث��ون 
اجلهود  دع��م  يف  التقيي�س  هيئات  مع 
توفره  مم����ا  ل���ال����ش���ت���ف���ادة  امل���ب���ذول���ة 
التقنيات اجلديدة ملواجهة التحديات 
م���ن���ظ���وم���ة عمل  اإط�������ار  ال���ع���امل���ي���ة يف 
القيا�شية  امل��وا���ش��ف��ات  م��ن  متكاملة 
اأخرى  جل�شة  رك���زت  فيما  ال��دول��ي��ة. 
جائحة  اأطلقت  “هل  بعنوان  اأقيمت 
ك��وف��ي��د ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف جمال 
تاأثري  م���دى  ع��ل��ى  املطابقة”  تقييم 
التحول  ت�شريع وترية  اجلائحة على 
املطابقة  ت��ق��ي��ي��م  جم���ال  يف  ال��رق��م��ي 
لتحقيق  م��ن��ه  ال����ش���ت���ف���ادة  وك��ي��ف��ي��ة 

م�شالح كافة الأطراف.

ال�شباب  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  “اإن  ف��ي��ه��ا: 
اأكدت  ولطاملا  اأولوية وطنية..  يعترب 
ال�شباب  دور  اأهمية  الر�شيدة  قيادتنا 
والتي  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية  م�����ش��رية  يف 
بذلت جهوًدا كبرية ل�شمان متكينهم 
والتوجيهات  الأدوات  خ�����الل  م����ن 
التطور  لتحقيق  يحتاجونها  ال��ت��ي 
والزده���ار.. و بات الأم��ر مرتوكاً لنا 
التي  الفر�س  اغتنام  و  لل�شعي  الآن 
���ش��ت�����ش��ك��ل م�����ش��ت��ق��ب��ل دول��ت��ن��ا يف عامل 

ع��م��ل��ه��م.. ل��ك��ن اخل��ط��ر ي��ك��م��ن حني 
بالركب  اللحاق  عن  البع�س  يتخلف 
املتغريات  ل�����ش��رع��ة  م��واك��ب��ت��ه��م  ل��ع��دم 
ال��ت��اأك��د من  ف����اإن مهمتنا  ه��ن��ا  وم���ن 
ا�شتعداد اجليل املقبل لال�شتفادة من 
هذه التقنيات مبا ي�شمن ا�شتغاللها 

بال�شكل الأمثل ».
بدورها األقت عائ�شة ال�شويدي، رئي�س 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�����ش��ب��اب  جمل�س 
قالت  كلمة  املتقدمة  والتكنولوجيا 

نائب الأمني العام للمنظمة الدولية 
“ �شاهمنا يف  للتقيي�س وال��ذي قال : 
التكنولوجي  التقدم  معدلت  ت�شريع 
على م�شتوى العامل من خالل دعمنا 
لتطوير اأجهزة وعمليات وخوارزميات 
امل�شتمر يف  ال��ت��ط��ور  ج��دي��دة، يف ظ��ل 
يدفعهم  ح��ي��ث  امل����ج����الت،  خم��ت��ل��ف 
اإىل  الأع���م���ال  ري����ادة  ال��ف�����ش��ول وروح 
ا�شتك�شاف فر�س جديدة يف قطاعات 
اأخ��رى غالًبا ما تختلف عن جمالت 

اأه����م  م����ن  اأن  ال�������ش���وي���دي  اأ�����ش����اف  و 
الأ�شئلة التي ت�شغل بالنا اليوم كيفية 
والأهم  وتوظيفها  التقنيات  ت�شكيل 
من ذلك، كيف نقوم بتنظيمها، ولذا 
من الواجب علينا اأن ن�شجع الأجيال 
امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ع����دم الك���ت���ف���اء بتبني 
ق����درات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة، بل 
ملعاجلة  تطبيقها  على  العمل  يجب 

التحديات الأكر اإحلاحاً«.
دولين�شكي  �شيلفيو  كلمة  ذل���ك  ت��ب��ع 

ب�شاأن  امل�����ش��ورة  وال��ك��ه��رب��اء  ل��ل��م��اء 
من  التمويل  اإع��ادة  على  احل�شول 
واأوفريي”،  “األني  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل 
وه�������ي �����ش����رك����ة حم������ام������اة دول����ي����ة 
�شركة  ق�������ادت  ب��ي��ن��م��ا  م����ع����روف����ة، 
املحاماة  ���ش��رك��ة  “لينكاليرتز”، 
ال��ع��امل��ي��ة، اجل��ه��ات امل�����ش��رف��ي��ة، اإىل 
اإح���دى   ،»WSP« ���ش��رك��ة  ج��ان��ب 
الهند�شية  ال���ش��ت�����ش��ارات  ���ش��رك��ات 

الرائدة يف العامل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإحدى  ُتعّد  التي  للطاقة )طاقة(، 
يف  املتكاملة  امل��راف��ق  �شركات  اأك��رب 
املنطقة واملدرجة يف �شوق اأبوظبي 
ل���الأوراق امل��ال��ّي��ة، ع��ن اإمت���ام �شركة 
والكهرباء،  للماء  ال��دول��ي��ة  امل��رف��اأ 
ال�شركة التي متتلك وتدير حمطة 
املرفاأ امل�شتقّلة لتحلية املياه واإنتاج 
متويل  اإع�����ادة  لعملية  ال��ك��ه��رب��اء، 
اإماراتي  دره��م  م��ل��ي��ارات   4 بقيمة 

)1.09 مليار دولر اأمريكي(.
هذا التمويل امل�شريف طويل الأجل 
م��ق��ّوم ب���ال���دولر الأم���ريك���ي، ومن 
ا�شتحقاقه  موعد  يحني  اأن  املقّرر 
بتاريخ 30 �شبتمرب 2042. وقد 
التمويل  اإع���ادة  عملية  يف  �شاركت 
ت�������ش���ع ج����ه����ات م�������ش���رف���ي���ه دول���ي���ة 

واإقليمية.
من  ك��اًل  امل�شرفية  اجل��ه��ات  ت�شم 
ال���ت���ج���اري، وبنك  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك 
ال�شني )فرع دبي(، وبنك اأبوظبي 
الأول، وبنك KfW IPEX، وبنك 
Norinchukin، والبنك الأهلي 
ال�شعودي وبنك �شين�شي، وموؤ�ش�شة 

امل�شرفية  ميت�شوي  ���ش��وم��ي��ت��وم��و 
وبنك �شوميتومو ميت�شوي تر�شت. 
وقد مّت ا�شتخدام عائدات القر�س 
اجل����دي����د ط���وي���ل الأج�������ل لإع������ادة 
ل�شركة  ال���دي���ون احل��ال��ي��ة  مت��وي��ل 
والكهرباء،  للماء  ال��دول��ي��ة  امل��رف��اأ 
ال���ع���ام  يف  اإق����را�����ش����ه����ا  مت  وال����ت����ي 
2014 كجزء من التمويل طويل 
الأجل مع خيار اإعادة متويله على 
املدى الق�شري، وهو منوذج متويل 
امل��راف��ق يف  �شائع م��وؤخ��راً يف قطاع 

املنطقة.
وق�������ال ف����ري����د ال���ع���ول���ق���ي، امل���دي���ر 
اأع���م���ال توليد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��وح��دة 
�شركة  يف  امل��ي��اه  حتلية  و  ال��ط��اق��ة 
“تلتزم جمموعة طاقة  “طاقة”: 
لأ�شولنا  تناف�شي  متويل  بتاأمني 
لزيادة العوائد مل�شاهمينا و�شركائنا 
املوافقة  تظهر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني. 
اأك��ر من مليار  اإع��ادة متويل  على 
�شركة  ق��ر���س  م��ن  اأم��ري��ك��ي  دولر 
والكهرباء  ل��ل��م��اء  ال��دول��ي��ة  امل��رف��اأ 
ح��ج��م ال��ع��م��ل اجل���اد ال���ذي ق���ام به 
العديد من اجلهات املعنية، كما اأنه 
م�شاريع  مت��وي��ل  يف  الرغبة  ي��وؤك��د 
اأبوظبي، والتي  املرافق الكربى يف 

والكهرباء يف  للماء  امل�شتقلة  املرفاأ 
ي���دّل ذل��ك على خربتنا  اأب��وظ��ب��ي. 
ال��ط��وي��ل��ة وجن���اح���ن���ا امل�����ش��ت��م��ّر يف 
التمويل  م��ع��ام��الت  هيكلة  اإع����ادة 
الأمن  لتعزيز  واملت�شّعبة  ال�شخمة 
كذلك  وي��ع��ك�����س  مل�شاهمينا  امل����ايل 
املتزايد  ال��ط��ل��ب  بتلبية  ال��ت��زام��ن��ا 
م�شتوى  على  وامل��اء  الكهرباء  على 
النمو  حت��ق��ي��ق  ظ����ّل  يف  امل��ن��ط��ق��ة، 
القت�شادي مبا يعود باآثار اإيجابية 

تتوىل جمموعة طاقة اإدارتها«.
ومن جانبه، عّلق فريديريك كلو، 
الطاقة  حل���ل���ول  الإداري  امل���دي���ر 
احل���راري���ة وال��ت��وري��د ل���دى �شركة 
“اإجني” يف اآ�شيا وال�شرق الأو�شط 
�شركة  “ب�شفتنا  قائاًل:  واأفريقيا، 
امل�شتقّل  الإن���ت���اج  جم���ال  يف  رائ����دة 
منطقة  يف  املياه  وحتلية  للكهرباء 
اخلليج، ي�شّرنا يف “اإجني” اأن نعلن 
ملحطة  التمويل  اإع���ادة  �شفقة  عن 

الأ�شول  ه��ذه  تلعبه  ال��ذي  الكبري 
امل���ت���زاي���د على  ال���ط���ل���ب  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
الكهرباء واملاء ويو�شح اأي�شاً قدرة 
هذه امل�شاريع، التي تعد الأف�شل يف 
تناف�شي  متويل  ج��ذب  على  فئتها، 
�شركة  اأن  بالذكر  جدير  جت��اري��اً«. 
والكهرباء  ل��ل��م��اء  ال��دول��ي��ة  امل��رف��اأ 
توربينية  ط���اق���ة  حم��ط��ة  ت��ع��ت��رب 
اإ�شافًة  م��رك��ب��ة،  دورة  ذات  غ��ازي��ة 
العك�شي  ال��ت��ن��ا���ش��ح  حم��ط��ة  اإىل 

لتحلية  وح���دات  وث��الث��ة  املعيارية 
املياه متعددة املراحل. تبلغ الطاقة 
 1.7 للمحطة  املركبة  الإجمالية 
ج���ي���ج���اواط م���ن ال��ك��ه��رب��اء و53 
م��ل��ي��ون ج��ال��ون م��ن امل��ي��اه املحالة 
يومياً، وهي مملوكة بن�شبة 60% 
بينما متتلك كّل  ل�شركة “طاقة”، 
من �شركتي “اإجني” و”�شوجيتز” 

ن�شبة %20 من املحطة.
الدولية  امل��رف��اأ  �شركة  تلقت  وق��د 

على الأفراد والبيئة.«
وق����ال ف��ري��دري��ك ه��ال��ك��ني، املدير 
الدولية  امل��رف��اأ  ل�شركة  التنفيذي 
للماء والكهرباء: “تعد حمطة املاء 
اأ�شا�شياً  ج��زءاً  املرفاأ  يف  والكهرباء 
يف  ل��ل��م��راف��ق  التحتية  البنية  م��ن 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
امل���ح���ط���ة اآلف  ت������زود ه�����ذه  ح���ي���ث 
امل���ن���ازل ي��وم��ي��اً ب��ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء. 
ُي��ظ��ه��ر ه���ذا الإجن�����از امل���ايل الدور 

وزارة ال�صناعة والوكالة الكورية للتكنولوجيا توقعان مذكرة تفاهم يف جمال التقيي�س

وزيرة الثقافة امل�ضرية ورئي�ضة احلكومة الكندية �ضابقًا ت�ضاركان بخطابات ملهمة

م�صتقبل اقت�صاد العامل والعالقة بني الثقافات يف »الدويل لالت�صال احلكومي 2022«
الثقايف يف القت�شاد املحلي والعاملي، ف�شاًل عن اأ�شاليب تطوير نظام موؤ�ش�شاتي 
لل�شناعة الثقافية، وطرق بناء فكر فردي وجماعي يوؤمن باأن النهو�س بالهوية 
التغريات  اأث���ر  ع��ن  ف�شاًل  الق��ت�����ش��ادي،  بالنمو  يرتقي  الوطنيتني  والثقافة 

الثقافية والقت�شادية يف املجتمعات.

حكومات يحتاجها العامل
احلكومات  م��ن  ن��وع  “اأي  بعنوان  ملهماً  خطاباً  كامبل،  كيم  تقدم  ذل��ك،  اإىل 
جتيب فيه على اأ�شئلة ملحة حول اأ�شباب عدم اإمكانية ترك  يحتاجه العامل؟”، 
احلكومات فراغاً يف منظومة عالقاتها باجلمهور، واأف�شل الو�شائل واملن�شات 

االقت�ضاد االإبداعي
ويف خطاب ملهم بعنوان “م�شتقبل القت�شاد الإبداعي.. هل نحن م�شتعدون؟”، 
تطرح معايل الدكتورة نيفني الكيالين، روؤيتها حول اأ�شا�شيات دمج الثقافة يف 
القت�شاد والتنمية، ودور احلكومات يف تقدمي خطط ات�شال لتنمية دور الثقافة 
والقطاعات الإبداعية يف التنمية. وتتناول الكيالين التجربة الناجحة لدولة 
النوعية  هذه  اإىل  اجلمهور  جذب  واأ�شاليب  الثقافة  يف  ال�شتثمار  يف  الإم��ارات 
تناق�س  كما  احل��ك��وم��ات،  ملختلف  ن��اج��ح��اً  م��ع��ي��اراً  ب�شفتها  ال���ش��ت��ث��م��ارات،  م��ن 
على  ي��ط��راأ  ق��د  عجز  اأي  يعالج  اقت�شادي  ك��م��ورد  الثقافة  يف  الكامنة  الفر�س 
املوارد التقليدية للدول. وت�شتعر�س الوزيرة امل�شرية حجم م�شاهمة القت�شاد 

•• ال�صارقة-الفجر:

ت�شارك كل من معايل الدكتورة نيفني 
الثقافة يف جمهورية  وزيرة  الكيالين، 
رئي�شة  ك��ام��ب��ل،  وك��ي��م  ال��ع��رب��ي��ة،  م�شر 
وزراء كندا ال�شابقة، يف فعاليات املنتدى 

 29-28 التي تقام يف   11 ال�  2022، يف دورت��ه  ال��دويل لالت�شال احلكومي 
�شبتمرب اجلاري مبركز اإك�شبو ال�شارقة، ليقدموا اأبرز الروؤى املتعلقة بتحقيق 
اإىل  بالإ�شافة  والقت�شاد،  للثقافة  املتبادل  والتاأثري  الثقافات،  بني  ال��ت��وازن 

اأ�شا�شيات التوا�شل احلكومي مع اجلمهور.
وتطرح امل�شوؤولتان يف اجلل�شة روؤيتهم حول اأهمية بناء العالقات بني الثقافات 
على اأ�شا�س الحرتام املتبادل، بالإ�شافة اإىل التوظيف اجليد للخريطة الثقافية 
مبا ي�شكل مورداً لتطوير الإنتاجية يف الأ�شواق العاملية ويفتح الباب اأمام فر�س 
جديدة يف القت�شاد الإبداعي، واآليات التوا�شل غري املقيد مع اجلمهور و�شرورة 

النفتاح التام على التفاعل معه.

امل�������ش���ت���دام���ة ال���ف���ع���ال���ة ل��ل��ت��وا���ش��ل مع 
احلكومات  حتديد  وكيفية  اجل��م��ه��ور، 

اأوليات مواطنيها ل�شياغة ر�شائلها.
وت����ق����دم ك���ام���ب���ل روؤي�������ة ���ش��ام��ل��ة حول 
م�����ش��ت��وي��ات ال���ت���وا����ش���ل امل��ط��ل��وب��ة بني 
لختالف  تبعاً  واجل��م��ه��ور  احل��ك��وم��ات 
الو�شول  ب�شمان  الكفيلة  ال�شفافية  زيادة  اأدوات  وطبيعة  ومناطقها،  حاجاتها 
الكامل للبيانات واملعلومات، مبا فيها املعلومات املتعلقة باملوازنات املالية، ف�شاًل 

عن معايري واأ�ش�س بناء املوؤ�ش�شات احلكومية القادرة على ك�شب ثقة اجلمهور.
القرارات،  ب�شناعة  اإ�شراك اجلمهور  يف  وكفاءة  فاعلية  الأكر  املناهج  وتتناول 
واجلمهور،  احلكومية  الإدارات  بني  وممار�شاتها  امل�شاركة  ثقافة  تعزيز  واآليات 
خ�شو�شاً يف اأوقات ال�شطرابات، وكيفية ت�شجيع اجلمهور على تقدمي الأفكار 
وت�شميم  تداولها،  على  والعمل  للحكومة  والق��رتاح��ات  والتعليقات  واملعارف 
اخلدمات ورفع م�شتوى اجلودة والبتكار يف اخلدمات احلكومية بالتعاون مع 

اجلمهور.
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تغيري ا�شـم /�شلوى عبداملعطي حماد عبداهلل املهري  
عبداهلل  حماد  عبداملعطي  )�شلوى  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  ق�شم  اىل  بطلب  املهري( 

ا�شمها من )�شلوى( اىل)�شالمه(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

العالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : مركز اوتو بارتز �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 307 ملك م�شطفى عبدالرحيم م�شطفوي - بردبي - ام هرير 
القيد  639118 رقم   : الرخ�شة  ، رقم  ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�شكل   -
بال�شجل التجاري : 1059163 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
704 ملك حممد  رق��م   : مكتب  العنوان  ذ م م  لتدقيق احل�ضابات �ش  ال�ضويدي 
�شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س :  م�شطحباً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : بلو الين لتنظيم املوؤمترات والندوات وادارتها ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 4101 ملك حممد عبدالرحيم حممد العلي - بردبي - الرب�شاء 
الوىل - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 857346 رقم 
1457010 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة  القيد بال�شجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/9/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/9/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل امل�شفي املعني عبداهلل املرزوقي ملراجعة احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 12 
J-0352 ملك مدينة دبي ال�شناعية - �شيح �شعيب - هاتف : 2408784-04 فاك�س 
:   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �ضبينك بوليون للتجارة - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 119 ملك �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم - مدينة دبي 
املالحية - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 940618  رقم 
1551190 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية  القيد بال�شجل التجاري : 
بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/6/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
ديار  ملك   1006 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�ضابات  لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني 
 للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�س : 04-4421764 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70408

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �ش ذ م م 
 - بور�شعيد   - الغيث  �شعيد خلف  704 ملك حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س :    مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد 
مركز  اأع��اله لت�شفية  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  وال�شياحة يف دبي 
اوتو بارتز �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/5 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : عبداهلل املرزوقي ملراجعة احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم J-0352 12 ملك مدينة دبي ال�شناعية - �شيح �شعيب - 
هاتف : 2408784-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة 
لتنظيم  بلو الين  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  دب��ي  يف 
املوؤمترات والندوات وادارتها ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/9/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/14 
مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 
4421762-04 فاك�س : 4421764-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية   �ضبينك بوليون 
  2022/6/13 بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �ش  للتجارة 
2022/6/13 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
الثبوتية وذلك  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  اأعاله، م�شطحباً  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70408

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002991 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طارق �شالح خالد البنا  
جمهول حمل الإقامة

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/4 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�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 
بالن�شر  : اعالن  املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. مالحظة  الدعوى  يف 

باللغتني العربية والجنليزية 
حرر بتاريخ  2022/9/20 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002066 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شهرام �شريزاد احمد نزاد ابكنار  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
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  2022/9/20 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002993 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأنفا�س مو�شتافني  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/10/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
8( �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  2022/9/19 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002066 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عطا م�شطفى مازندراين 
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
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  2022/9/20 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003003 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الك�شندر زورين 
جمهول حمل الإقامة

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/4 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�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 
بالن�شر  : اعالن  املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. مالحظة  الدعوى  يف 

باللغتني العربية والجنليزية 
حرر بتاريخ  2022/9/20 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002066 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �شريزاد احمد نزاد ابكنار  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
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  2022/9/20 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002066 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شريزاد ناظم احمد نزاد ابكنار  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
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  2022/9/20  م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002066 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يلدا م�شطفى مازاندراين 
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
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  2022/9/20 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001222 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يحيى عبدالكرمي عبداهلل �شابر المريي  
جمهول حمل الإقامة  

بناء على طلب املدعي )ة( / علي احمد احمد غريب البلو�شي 
وعنوانه / ال�شهباء رقم الهاتف : 0505990355 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/27 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة 
�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  2022/9/21 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002066 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبد الرزاق عبداهلل عبدالرحمن قا�شم   
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
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  2022/9/20 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002066 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شركة لوب بال�س للتجارة العامة - ذ م م 
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
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  2022/9/20 م  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

اإخطار دفع يف الق�شية رقم AJCEXCIPOR2022 /0001215 جتاري )جزئي(  
 اإىل املحكوم عليه : النبهان ملقاولت البناء ذ م م - �شركة النبهان للخدمات الفنية - ذ م م
- تياجاراجان بال�شوبرامانيان بال�شوبرامانيان امانيان - خليفة حمود عطيه نايف ذياب 

�شالح مو�شى ح�شن املدين  
حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ فاير فالكون لنظمة احلماية ذ م م - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم 
له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 27111.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 70533
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - وي كري لتنظيف املباين   
)جزئي(  عمايل    SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005707/ 

اإىل املحكوم عليه : وي كري لتنظيف املباين 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ مو�شى حاجى ح�شني - اجلن�شية اثيوبي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 7586.0  
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 1155/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/850 عقاري جزئي، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،294،025.63 درهم( 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم 
 )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552 رقم  موبايل   04/3874225

املطلوب اإعالنه :  نا�شر علي �شليمان 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - ال�شقة رقم )1301( الطابق رقم )13( مبنى برج كالرين رقم )2( قطعة الر�س رقم )186( رقم 

البلدية )804 - 345( هاتف رقم 042710304 هاتف متحرك : 0504562071  - 0504562071 
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/9/28 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  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 
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 : وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 186 - رقم البلدية 345-804 

امل�شاحة : 77.89 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : برج كالرين 2 رقم الوحدة : 1301 - التقييم : 1.261.367.37 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم 3435/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 569/2019 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )11790886 درهم( �شامال 

للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - مقابل ديرة �شيتي �شنرت - جانب حمطة مرتو �شيتي �شنرت - 

بناء )ان جي اي( طابق  7 مكتب A 703  - وميثله : عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي  
DIB( 261 رقم  اإم��ارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار الثاين - قطعة الر���س رقم  اإعالنه : �شركة نيلم التجارية - ذ م م - عنوانه :  املطلوب 

neelamrc@emirates.net.ae  -  0504505193  -  )597  -  911
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : عمر لطيف زاهد لطيف �شريك وكفيل �شركة نيلم - ذ م م 
املنفذ �شده : عثمان لطيف زاهد لطيف ب�شفته �شريك وكفيل �شركة نيلم التجارية - ذ م م 

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/9/28 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات 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 : حق منفعة - رقم الر�س 261 - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الثاين - امل�شاحة : 7329.18 مرت مربع( - التقييم 

)15،000،000( درهم قيمة البناء فقط )حق منفعة( ينتهي بتاريخ 2040/2/17 يباع لعلى عطاء
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 70197

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  303/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع الدعوى : املو�شوع : طلب مقدم لل�شيد/ قا�شي التنفيذ املوقر باحلجز على عقار 

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �شيتي �شنرت  

وميثله : ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي  
املطلوب اإعالنه : جميد مهدي زاده - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املمزر - منطقة دبي لند - برج �شم�س ال�شحراء - �شقة 803 - 

magidmehdizadeh@yahoo.com  -  0501040279
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/9/28 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�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 : وحدة عقارية - املنطقة 
: احلبية اخلام�شة - رقم الر���س 43 - ا�شم املبنى : الثمام 49 - رقم املبنى : 29 - رقم العقار : 505  - امل�شاحة : 93.42 مرت 

مربع - املقدرة ب��� )560،984/12 درهم(
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم 3435/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 569/2019 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )11790886 درهم( �شامال 

للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - مقابل ديرة �شيتي �شنرت - جانب حمطة مرتو �شيتي �شنرت - 

بناء )ان جي اي( طابق  7 مكتب A 703  - وميثله : عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي  
DIB( 261 رقم  اإم��ارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار الثاين - قطعة الر���س رقم  اإعالنه : �شركة نيلم التجارية - ذ م م - عنوانه :  املطلوب 

neelamrc@emirates.net.ae  -  0504505193  -  )597  -  911
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : عمر لطيف زاهد لطيف �شريك وكفيل �شركة نيلم - ذ م م 
املنفذ �شده : عثمان لطيف زاهد لطيف ب�شفته �شريك وكفيل �شركة نيلم التجارية - ذ م م 

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/9/28 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات 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 
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•• اأبوظبي -الفجر

 اأعلنت �شركة فال�س للرتفيه، اجلهة 
العاملية  م���ب���ادل���ة  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
اأم����ام لعبي  ال��ب��اب  ف��ت��ح  ع��ن  للتن�س، 
الواعدين  وال��ن��ج��وم  ال���ه���واة  ال��ت��ن�����س 
وع�شاق الريا�شة للم�شاركة بالبطولة 
واخ��ت��ب��ار جت��رب��ة ف��ري��دة. وي��اأت��ي ذلك 
م��ع اق����رتاب م��وع��د ان��ط��الق ال����دورة 
ال���� 14 م���ن ال��ب��ط��ول��ة ال���رائ���دة على 

م�شتوى املنطقة.  
الفئات  لعموم  العام  ه��ذا  دورة  وتتيح 
يف  الت�شجيل  الدولة  داخ��ل  املجتمعية 
الفرتة  خ��الل  متميزة  ب��رام��ج  ثالثة 
الإلكرتوين  املوقع  خ��الل  من  املقبلة 

.mubadalawtc.com
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ات  وت�����ش��ع��ى 
جامعي  الأط�����ف�����ال  ا���ش��ت��ق��ط��اب  اإىل 
الكرات واملتطوعني والالعبني الهواة 
ال��راغ��ب��ني ب��اخ��ت��ب��ار ق��درات��ه��م. وذلك 
انطالق  ي��وم على   90 م��ن  اأق���ل  قبل 
�شتٍة  م�����ش��ارك��ة  ت�شهد  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة 
من  واثنتني  التن�س  لعبي  اأب���رز  م��ن 
ال���ع���امل، والذين  ال��الع��ب��ات يف  اأم��ه��ر 
مركز  ملعب  اأر�����س  ع��ل��ى  يتناف�شون 
التن�س الدويل مبدينة زايد الريا�شية 

بني 16 و18 دي�شمرب.  
م�شت�شفى  املجتمعي من  مبادلة  كاأ�س 

هيلث بوينت 

املجتمعي،  م���ب���ادل���ة  ك����اأ�����س  ي��ن��ط��ل��ق 
يف  التن�س  ل��ه��واة  ال�شنوية  ال��ب��ط��ول��ة 
عن  يزيد  ما  وت�شتقطب  نوفمرب   5

الواعدين.  التن�س  لعبي  من   300
وت���ت���وّزع امل��ن��اف�����ش��ات ال��ت��ي ت��ق��ام بنظام 
ف��ئ��ات، هي:  امل��غ��ل��وب على �شت  خ���روج 

10 �شنوات فما دون )خمتلط( و12 
�شنة  و14  )خم��ت��ل��ط(  دون  فما  �شنة 
ال�شيدات  فما دون )خمتلط( وف��ردي 

الكبار  وزوج��������ي  ال�����رج�����ال  وف��������ردي 
بفر�شة  الفائزون  ويحظى  املختلط. 
اأحد  م��ع  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  امل�����ش��ارك��ة يف 

اأف�شل لعبي التن�س املحرتفني.  
وميكن لاّلعبني الهواة يف عمر ثماين 
عن  الت�شجيل حالياً  فوق  فما  �شنوات 

طريق قبل اكتمال حجوزات. 
يف  لالأطفال  ال��ك��رات  جامعي  برنامج 

بطولة مبادلة العاملية للتن�س 
فتح برنامج جامعي الكرات لالأطفال 
اأب��������واب ال��ت�����ش��ج��ي��ل ل��ل��ي��اف��ع��ني ممن 
 17 اإىل   12 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح 
عاماً. وينطلق هذا الربنامج يف مركز 
التن�س الدويل حتت اإ�شراف اأكادميية 
م��دي��ن��ة زاي���د ال��ري��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث يتيح 
اأملع  مع  الوقت  لق�شاء  فريدة  فر�شة 

جنوم ريا�شة التن�س العامليني. 
اأ�شابيع  ���ش��ب��ع��ة  الأط����ف����ال  ومي�����ش��ي 
م���ه���ارات���ه���م  ال�����ت�����دري�����ب و�����ش����ق����ل  يف 
لثالثة  امل��م��ت��دة  للبطولة  ا���ش��ت��ع��داداً 
لتعزيز  ال��ف��ر���ش��ة  مينحهم  م��ا  اأي�����ام، 
ال��ت��ن��ا���ش��ق ال��ب�����ش��ري- احل��رك��ي وروح 
واللياقة  واملرونة  والن�شجام  الفريق 
البدنية، ف�شاًل عن حت�شني قدراتهم 
و�شلوكياتهم يف اأر�س امللعب، ما ميثل 
عوامل مهمة يف بطولت التن�س عاملية 
حالياً  الت�شجيل  ومي��ك��ن  امل�����ش��ت��وى.  

ولغاية 30 �شبتمرب اجلاري. 
مبادلة  بطولة  يف  املتطوعني  برنامج 

العاملية للتن�س 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ات  ت�����ش��ع��ى 
مبهام  للقيام  متطوعا   150 لإيجاد 
دع���م عيادات  ذل���ك  م��ت��ن��وع��ة، مب���ا يف 
املتطوعني  ف��ري��ق  وق���ي���ادة  ال��الع��ب��ني 
التن�س  قرية  اأع��م��ال  على  والإ���ش��راف 

وخ������دم������ات ال���������ش����ي����وف والإر��������ش�������اد 
والإعالن. 

للمتطوعني  حالياً  الت�شجيل  وميكن 
16 عاماً  اأع��م��اره��م ع��ن  مم��ن ت��زي��د 
اكتمال  مبجرد  اأو  اأكتوبر   14 لغاية 

ال�شواغر. 
قال جون  املو�شوع،  على هذا  وتعليقاً 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ليكري�س، 
بطولة  "ترتقي  ل��ل��رتف��ي��ه:  ف���ال����س 
من  اأك��ر  اإىل  للتن�س  العاملية  مبادلة 
الالعبني  اأب���رز  جتمع  فعالية  جم��رد 
العامليني، لتمثل جتربة تن�س متكاملة 
والفعاليات  الن�شاطات  جتمع خمتلف 
الريا�شية التي تن�شجم مع اأهدافنا يف 
الرتويج لريا�شة التن�س ودعم تطوير 
املنطقة  ال�����ش��ح��ي يف  اأ���ش��ل��وب احل��ي��اة 
وتعزيز التوا�شل بني خمتلف �شرائح 
م�شاركة  بتمكني  ونفخر  امل��ج��ت��م��ع.   
حيث  البطولة،  فعاليات  يف  املجتمع 
وجامعي  امل��ت��ط��وع��ني  ب��رن��اجم��ا  يتيح 
فريدة  ف���ر����ش���ًة  ل���الأط���ف���ال  ال����ك����رات 
للم�شاركة يف البطولة وم�شاهدتها عن 
للمجتمع  مبادلة  كاأ�س  ومينح  كثب. 
لعبي  ب��وي��ن��ت  هيلث  م�شت�شفى  م��ن 
لختبار  رائ��ع��ة  ًة  من�شّ ال��ه��واة  التن�س 
ق��درات��ه��م اأم����ام اأف�����ش��ل ال��الع��ب��ني يف 
املنطقة، لأجل الفوز بامل�شاركة يف دورة 
تدريبية مع اأحد اأف�شل لعبي التن�س 

يف العامل". 

مبادلة املجتمعي على برناجمي املتطوعني وجامعي الكرات لالأطفال   كاأ�ش  يف  الت�ضجيل  باب  تفتح  • البطولة 
املجتمع االإماراتي للم�ضاركة يف فعالية التن�ش الرائدة على م�ضتوى املنطقة  تدعو  • البطولة 

• الفائزون بكاأ�ش مبادلة املجتمعي يح�ضلون على فر�ضة للم�ضاركة يف دورة تدريبية مع اأحد اأف�ضل العبي التن�ش يف العامل 

•• اأبوظبي -وام:

للجوجيت�شو  الإم���ارات  اأبطال  وا�شل 
واأح���رزوا ثالث  واإجن��ازات��ه��م،  تاألقهم 
ميداليات ملونة "ف�شيتان وبرونزية" 
رابطة  نظمتها  التي  املناف�شات  �شمن 
اأب���وظ���ب���ي مل���ح���رتيف اجل��وج��ي��ت�����ش��و يف 

اليومني املا�شيني.
بامليدالية  الكثريي  زايد  البطل  وتوج 
كجم   62 وزن  م�شابقة  يف  الف�شية 
لفئة احلزام الأ�شود، فيما اأحرز زميله 
 69 وزن  ب��رون��زي��ة  العوي�س  �شلطان 
خالد  ف��از  بينما  نف�شها  بالفئة  كجم 
 69 وزن  م�����ش��اب��ق��ة  بف�شية  ال�����ش��ح��ي 

كجم يف فئة احلزام البني.
اإطار  ال��ث��الث يف  امل��ي��دال��ي��ات  وج����اءت 
لرابطة  ال�����دويل  ال������دوري  ف��ع��ال��ي��ات 
"جولة  اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو 
والتي  ال���ب���دل���ة،  مل��ن��اف�����ش��ات  اأوروبا" 
اأقيمت يف مركز "توب�شبورت" مبدينة 

الأول  اأم�����س  م�شاء  هولندا  يف  اأمل���ريي 
الالعبني  م����ن  ك���ب���ري  اإق����ب����ال  و����ش���ط 
وال��الع��ب��ات م��ن ���ش��ت��ى ال�����دول. كانت 
هذه الفعالية واحدة من �شت بطولت 
اأب���وظ���ب���ي ملحرتيف  راب���ط���ة  اأق���ام���ت���ه���ا 
املا�شيني  ال��ي��وم��ني  يف  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 
الكبرية  جناحاتها  الرابطة  لتوا�شل 
باأماكن  متزامنة  فعاليات  اإق��ام��ة  يف 
متفرقة من العامل. ويف اأملريي، كانت 
املناف�شات مفتوحة جلميع اجلن�شيات 
والأح���زم���ة وال��ف��ئ��ات، وح�����ش��د ذهبية 
احل��زام الأ���ش��ود للمحرتفني عن وزن 
فران�شي�شكو  ال��ربازي��ل��ي  ك��ج��م   62
البطل  على  بتغلبه  اأن��دراي��د  جونا�س 

الإماراتي زايد الكثريي.
الأ��������ش�������ود  احل�������������زام  ن�������������زالت  يف  و 
ح�شل  ك��ج��م،   69 وزن  للمحرتفني 
����ش���ان���ت���و����س على  ك���ل���ي���ل  ال����ربازي����ل����ي 
حيدر  الفرن�شي  ح�شاب  على  الذهبية 
لالإماراتي  الربونزية  وذهبت  عبا�س 

ال�شحي  خالد  وف��از  العوي�س،  �شلطان 
لوزن  امل��ح��رتف��ني  ن���زال  يف  بالف�شية 

البني. احلزام  فئة  كجم   69
و�شهدت البطولة تاألق لعبات احلزام 
البني والأ�شود، حيث ح�شدت البطلة 
وزن  ذهبية  ال�شاروين  روز  الهولندية 
ال�شوي�شرية  ح�شاب  على  كجم   55

لوري دي اأوليفريا روت�شا.
ال�شدارة  كانت  ال��دول،  �شعيد  على  و 
لأملانيا بر�شيد 28200 نقطة تلتها 
وهولندا  ن��ق��ط��ة،   16200 ب��ل��غ��اري��ا 
جائزة  وذه���ب���ت  ن��ق��ط��ة،   12600
تيم"  اأف  "جي  ل����  اأك���ادمي���ي���ة  اأف�����ش��ل 

بر�شيد 10250 نقطة.
القاري  ال���دوري  فعاليات  اأقيمت  كما 
بدون البدلة يف مركز "توب �شبورت" 
وح�شد  ���ش��ب��ت��م��رب،   17 يف  ب����اأمل����ريي 
ذهبية احلزام الأ�شود للمحرتفني عن 
وزن 69 كجم الربازيلي فران�شي�شكو 
الأردين  على  بتغلبه  اأندرايد  جونا�س 

�شهدت  و  ال���ر����ش���ي���د.  ال����ك����رمي  ع���ب���د 
البني  احل��زام  لعبات  تاألق  البطولة 
والأ�شود، وفازت الأملانية جميلة كانيو 
على  ك��ج��م   62 وزن  ب��ذه��ب��ي��ة  دي��ا���س 

ح�شاب مواطنتها ليلي اأوهلوف.
كما �شهدت جزر الكناري يف 17 و18 

القاري  ال������دوري  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��ب��ت��م��رب 
لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو 
"جولة  ال���ب���دل���ة  وب��������دون  ل���ل���ب���دل���ة، 
اإ�شبانيا" مب�شاركة كبرية من خمتلف 
ونتج  والفئات،  والأح��زم��ة  اجلن�شيات 
توزيع  البطولتني  يف  املناف�شات  ع��ن 

و277  ف�شية  و461  ذهبية   463
ب����رون����زي����ة. وح�������ش���د ذه���ب���ي���ة احل�����زام 
 85 ل��ل��م��ح��رتف��ني ع���ن وزن  الأ�����ش����ود 
اأوجو�شتو  ت��ي��اج��و  ال���ربت���غ���ايل  ك��ج��م 

بتغلبه على الإ�شباين جوزيف توفام.
ويف نزالت احلزام الأ�شود للمحرتفني 
البطل  ح�������ش���ل  ك����ج����م،   120 وزن 
الأجنويل فيكتور دو�س �شانتو�س على 
موي�شي�س  الإ���ش��ب��اين  اأم����ام  ال��ذه��ب��ي��ة 
البطولة  و���ش��ه��دت  ل��وب��ي��ز.  ج��وم��ي��ز 
والأ�شود،  البني  احل��زام  لعبات  تاألق 
حيث فازت الغينية كاتيو�شيا يا�شمريا 
على  ك��ج��م   95 وزن  ب��ذه��ب��ي��ة  دي��ا���س 
ح�شاب مواطنتها دلفينا فران�شي�شكو.

ال�شدارة  ك��ان��ت  ال���دول  �شعيد  وع��ل��ى 
نقطة   70450 ب��ر���ش��ي��د  لإ���ش��ب��ان��ي��ا 
 ، ن���ق���ط���ة   4100 ف���ن���زوي���ال  ت��ل��ت��ه��ا 
وذهبت  ن��ق��ط��ة   2800 واإي���ط���ال���ي���ا 
"جرا�شي  اإىل  اأكادميية  اأف�شل  جائزة 
بر�شيد  اأبونا"  دي  ج��ران��ادي��ال  ب���ارا 

13750 نقطة.
كما اأقيمت مناف�شات بطولة "اجلائزة 
مدينة  يف  ال��ب��دل��ة  ب�����دون  الكربى" 
بذهبية  وف���از  ال��ربازي��ل��ي��ة،  كوريتيبا 
احلزام الأ�شود للمحرتفني لوزن 69 
نا�شيمنتو  راف��اي��ي��ل  ال��ربازي��ل��ي  ك��ج��م 
باولو  مواطنه  على  بتغلبه  كامبو�س 
اأوليفريا. و يف نزالت احلزام الأ�شود 
ح�شل  ك��ج��م،   77 وزن  للمحرتفني 
على  كويرز  ماركو  الربازيلي  البطل 
اأمام مواطنه يان �شيلفريا..  الذهبية 
روديجز  اآن�����ا  ال���ربازي���ل���ي���ة  اأح������رزت  و 
ح�شاب  ع��ل��ى  ك��ج��م   62 وزن  ذه��ب��ي��ة 

مواطنتها �شتيفاين جاجنلي.
ال�شدارة  كانت  ال��دول،  �شعيد  على  و 
نقطة   369000 بر�شيد  للربازيل 
نقطة   4600 الأرج����ن����ت����ني  ت��ل��ت��ه��ا 
وذهبت  ن��ق��ط��ة،   3600 وال��ربت��غ��ال 
"�شيك  اإىل  اأك��ادمي��ي��ة  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة 
 78400 ب��ر���ش��ي��د  الدولية"  م����ات 

نقطة. واأختتمت اأخريا جولة الدوري 
الربازيلية  باملدينة  بالبدلة  املحلي 
الأ�شود  احل���زام  بذهبية  وف���از  نف�شها 
كجم   69 وزن  ع����ن  ل���ل���م���ح���رتف���ني 
نا�شيمنتو  راف����اي����ي����ل  ال�����ربازي�����ل�����ي 
مواطنه  ع���ل���ى  ب��ت��غ��ل��ب��ه  ك���ام���ب���و����س 
ن����زالت  م��اج��ال��ه��اي�����س. و يف  اري���ي���ل 
احل������زام الأ�����ش����ود ل��ل��م��ح��رتف��ني وزن 
وي�شلي  الربازيلي  ح�شل  كجم،   77
ح�شاب  على  الذهبية  على  بو�شاماي 
وفازت  جونكالف�س.  لوكا�س  مواطنه 
األفي�س بذهبية وزن  اأجاثا  الربازيلية 
الأرجنتينية  ح�شاب  على  كجم   55

جابينا جوميز.
ال�شدارة  كانت  ال��دول،  �شعيد  على  و 
537900 نقطة،  للربازيل بر�شيد 
 ، ن��ق��ط��ة   1800 ف���ن���زوي���ال  وت��ل��ت��ه��ا 
وذهبت  نقطة،   1200 والأرج��ن��ت��ني 
"�شيكمات  اإىل  اأكادميية  اأف�شل  جائزة 
الدولية" بر�شيد 114200 نقطة.

اجلوجيت�صو ملحرتيف  اأبوظبي  لرابطة  االأوروبية«  »اجلولة  يف  االإمارات  الأبطال  ملونة  ميداليات   3

املواطنون و العرب يت�صدرون امل�صهد يف اجلوالت ال� »3« االأوىل لدوري اأدنوك للمحرتفني
•• اأبوظبي-وام:

ت�شدر الالعبون املواطنون و العرب امل�شهد على �شعيد اأرقام و اإح�شائيات 
والتي  للمحرتفني،  اأدن���وك  دوري  م�شابقة  م��ن  الأوىل  ال��ث��الث  اجل���ولت 
املنتخب  و�شفر  الفيفا،  اأي��ام  يف  للدخول  املا�شي  الأ�شبوع  بنهاية  توقفت 
اأمام كل من  الوديتني  النم�شا اخلارجي وجتربتيه  ملع�شكر  الأول  الوطني 

باراجواي وفنزويال.
الأه�����داف،  ت�شجيل  ع��ل��ى  وال���ع���رب  الإم���ارات���ي���ون  ال��الع��ب��ون  �شيطر  ف��ق��د 
والعر�شيات  الطولية  وال��ت��م��ري��رات  ال�شحيحة  وال��ت��م��ري��رات  وال�شناعة 
واملراوغات الناجحة والتغطيات والت�شتيت والفتكاك الناجح ومل�س الكرة.

التي  الأرق��ام  اأنباء الإمارات" " وام" ،  "وكالة  التايل تر�شد  التقرير  ويف 
والعرب،  الإم��ارات��ي��ني  لالعبني  املا�شية  الثالث  اجل��ولت  خ��الل  حتققت 

بح�شب اح�شائيات رابطة املحرتفني الإماراتية.
فمن جانبه ا�شتطاع علي مبخوت لعب اجلزيرة اأن يحافظ على �شدارته 
�شفيان  املغربي  وا�شل  بينما  اأه���داف،   6 بر�شيد  امل�شابقة  ه��دايف  لرتتيب 
رحيمي لعب العني حفاظه على �شدارة �شانعي الأه��داف ب�3 اأه��داف يف 
املراوغات  قائمة  اجل��زي��رة  لع��ب  �شرقي  بن  اأ���ش��رف  مواطنه  ت�شدر  حني 

الناجحة ب�12 مراوغة.
وبالن�شبة للتمريرات ال�شحيحة ا�شتطاع 3 لعبني اإماراتيني اأن ي�شجلوا 
العدد الأكرب، عن طريق طارق اأحمد لعب و�شط الن�شر 303 متريرات 
، وع��ب��د اهلل رم�����ش��ان لع��ب و���ش��ط اجل��زي��رة 239 مت��ري��رة ، وع��م��ر عبد 

الرحمن لعب و�شط الو�شل 200 متريرة.
وكانت ال�شدارة يف التمريرات الطولية الناجحة اإماراتية اأي�شا من خالل 
5 لعبني هم زايد اأحمد حار�س البطائح "37 متريرة" وعبد اهلل �شلطان 
متريرة"،   26" دب��ا  حار�س  اهلل  وحميد  متريرة"،   29" الظفرة  حار�س 
حار�س  عي�شى  متريرة" وخالد   21" الن�شر  و�شط  لع��ب  اأحمد  وط��ارق 

العني "17 متريرة".
البطائح،  اأح��م��د  زاي���د  م��ن  ك��ل  ج��اء  فقد  الدفاعية  للتغطيات  وبالن�شبة 
وحميد عبد اهلل حار�س دبا ال�شاعدين موؤخرا اإىل دوري املحرتفني، حيث 

قام زايد اأحمد ب�33 تغطية للكرة وحميد اهلل ب� 32 تغطية.
وت�شدر عبد اهلل حمد لعب و�شط الوحدة قائمة الفتكاك الناجح ب�11 

ا�شتخال�شا للكرة يليه ماجد الطنيجي مدافع الن�شرب�10 حماولت.
ب�  للكرة  مل�شا  الأك��ر  قائمة  الن�شر  و�شط  لع��ب  اأحمد  ط��ارق  ت�شدر  كما 
 ، مل�شات  ب�308  و�شط اجلزيرة  اهلل رم�شان لعب  يليه عبد  مل�شة،   375

وف��ار���س خليل  العني  و�شط  الأح��ب��اب��ي لع��ب  بندر  م��ن  ك��ل  اأي�شا  وت�شدر 
ب�14 عر�شية لكل  مدافع الو�شل قائمة الأكر تنفيذا للكرات العر�شية 

لعب منهما.

فال�س للرتفيه تفتح باب امل�صاركة يف بطولة مبادلة العاملية للتن�س لعموم الفئات املجتمعية 

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2863/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شاد�شة ع�شر رقم ٧6٥

مو�شوع املنازعة : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )8٠.١3٠( درهم ثمانون الفا ومائة وثالثون درهم مع 
فائدته القانونية بواقع ١2٪ من تاريخ ال�شتحقاق حتى متام ال�شداد - الزام املدعي عليه �شائر الر�شوم وامل�شروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة - �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة عمال باحكام الفقرة )١( من املادة )229( اجراءات 

مدنية  . 
املتنازع:اح�شان ف�شلي عارف

عنوانه:عنوانه خارج الدولة ايران - طهران - �شادات اباد كاج �شكوير - متحرك:989١222٤٠6٤١+ ويتخذ موطنا 
خمتارا له مكتب وكليه القانوين املحامي ابراهيم علي املو�شى للمحاماة الكائن ب�� امارة دبي - بردبي 

املطلوب اإعالنه :  ١- حممد �شاهيد �شفيق  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )8٠.١3٠( درهم 
 - ال�شداد  متام  حتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪١2 بواقع  القانونية  فائدته  مع  دره��م  وثالثون  ومائة  الفا  ثمانون 
املعجل بدون كفالة  بالنفاذ  �شمول احلكم   - املحاماة  اتعاب  وامل�شروفات ومقابل  الر�شوم  �شائر  املدعي عليه  ال��زام 
عمال باحكام الفقرة )١( من املادة )229( اجراءات مدنية - وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:١٠/١٠/2٠22 
ال�شاعة:٠9:٠٠ �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    
70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:713/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية الثالثة  رقم 2٥٧
درهم   )282.٥٧8.2٥( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام   : الدعوى  مو�شوع 
املدعية منذ  ل�شالح  ذمتهما  فل�شا يف  وع�شرون  درهما وخم�شة  و�شبعون  وثمانية  الفا وخم�شمائة  وثمانون  واثنان  مائتان 
تاريخ ك�شف احل�شاب يف 2٠22/٤/١2 بال�شافة اىل الفائدة بواقع 9٪ �شنويا على هذا املبلغ من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�شداد كتعوي�س عن املطل يف ال�شداد الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:دار التمويل ذ.م.م - حاليا - دار التمويل ال�شالمي - �شابقا

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �شارع زايد الول - مبنى دار التمويل - �شقة الر�شي وامليزانني 
- وميثله:�شيخة حممد �شيف علي املحرزي

املطلوب اإعالنه :  ١- الرباء للنقل العام �س.ذ.م.م اأورينت جيت للتكنولوجيا �س.ذ.م.م حاليا 2- امينه حممد عادل العربيني  
-  �شفتهما : مدعي عليهما 

املنعقدة بتاريخ:2٠22/9/٥ يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/  مو�شوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
دار التمويل ذ.م.م - حاليا - دار التمويل ال�شالمي - �شابقا الزام املدعي عليهما الوىل والثانية بالت�شامن والت�شامم بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )282.٥٧8.2٥( درهم مائتان واثنان وثمانون الفا وخم�شمائة وثمانية و�شبعون درهما وخم�شة 
وع�شرون فل�شا ، والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1119/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 23٠
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع )322٠8١٥( وو�شع ال�شيغة التنفيذية ومنع املنفذ �شده 

من ال�شفر وحجز جواز �شفره وايداعه خزنة املحكمة  .
طالب التنفيذ : �شديق الطاهر ال�شيخ خالد

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت 
تاور - وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي

املطلوب اإعالنهما : ١- ام بي ار ا�س للتجارة العامه �س.ذ.م.م 2- املعتز حممد احمد الربير علي - �شفتهما 
: منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
خزنة  واي��داع��ه  �شفره  ج��واز  وحجز  ال�شفر  من  �شده  املنفذ  ومنع  التنفيذية  ال�شيغة  و�شع   )322٠8١٥(
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
70021 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:8029/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 2٠3
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �شدهما المر/بيبين�شاندرا خو�شالدا�س روهيت خو�شلدا�س كوفيندبهاي روهت 
)هندي( و �شركة �شوبا للهند�شة واملقاولت �س.ذ.م.م ب�شداد املبلغ امل�شتحق واملرت�شد بذمتهما ل�شالح طالبة المر والبالغ 
)٥2.6٠2( درهم اثنني وخم�شون الف و�شتمائة واثنني درهم والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 
2٠2٠/٧/28 وحتى متام ال�شداد و�شمول القرار بالنفاذ املعجل طبقا للمادة )6٧( من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات 

املدنية مع الزام املطلوب �شدها المر الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:�شركة كليكر الدولية �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي ال�شناعية - دبي - �شارع اخليل الول - مبنى �شركة كليكر الدولية - �شقة كامال 
- بالقرب من جوزيف لالعالنات - وميثله:مي�شال اأمادو �شلهوب

املطلوب اإعالنهما :  ١- بيبين�شاندرا خو�شالدا�س روهيت خو�شلدا�س كوفيندبهاي روهت 2- �شركة �شوبا للهند�شة واملقاولت 
�س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما

مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2٠22/١/6 - بالزام املعرو�س �شدهما 
بالت�شامن فيما بينهما ان يوؤديا اىل طالبة المر مبلغ وقدره )٥2.6٠2( درهم اثنني وخم�شون الف و�شتمائة واثنني درهم 
والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى متام ال�شداد والزمتهما امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة  ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه بح�شب الح��وال وفق الحكام ال��واردة يف امل��ادة 66 من الالئحة 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197



اخلميس   22  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13653  
Thursday    22    September    2022   -  Issue No   13653

18

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

يبقى البحث عن اجلوائز الفردية هدفا رئي�شيا يف م�شرية كل ريا�شي وريا�شية 
يف اأجواء احلر�س على اإثبات الذات و ال�شعى ملن�شة التتويج بالألقاب.

لكن القليل من اجلوائز ت�شتحوذ على قدر هائل من الهتمام و ميكنها اأن تكون 
حافزا ودافعا جوهريا للريا�شيني نحو التاألق وحتقيق املزيد من الإجنازات.

�شدارة  يف  نف�شها  امل��راأة  لريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  جائزة  وفر�شت 
العربية، فلم تعد جمرد تتويج  الريا�شة  اأهمية لدى جنمات  الأك��ر  اجلوائز 
لإجنازات حتققت واإمنا هي حافز قوي لأجيال من بنات املنطقة العربية على 

التاألق بحثا عن حلم التتويج باجلائزة يوما ما.
العام  الن�شائي  رئي�شة الحت��اد  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  رعاية  وحتت 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
الأ�شرية "اأم الإمارات"، تنامت وارتقت جائزة فاطمة بنت مبارك لريا�شة املراأة 
حتى اأ�شبحت اجلائزة الأهم يف مكانتها والأكرب يف قيمتها املالية"1.7 مليون 

درهم اإماراتي" والأكر حتفيزا للمراأة والفتاة الريا�شية العربية.
اجلائزة  يف  امل�شاركات  اأك��دت  اللذين  والهتمام  احلافز  اجلائزة  هذه  منحت  و 
اأنهما كانا من اأبرز الأمور التي تنق�س الريا�شية العربية للو�شول اإىل العاملية 
و�شددن على اأن التخطيط والدعم وتوفري البيئة املنا�شبة والتغلب على بع�س 
العقبات العائلية والجتماعية من اأبرز العنا�شر التي ت�شاهم يف النجاح والتاألق 

عامليا.

املراأة  واجلائزة هي الأوىل من نوعها باملنطقة، وتهدف ب�شكل رئي�شي لتمكني 
وت�شليط ال�شوء على منجزاتها يف القطاع الريا�شي، ليكون احلدث مبثابة عيد 

للمراأة الريا�شية العربية واحتفاء باإجنازاتها.
وجت�شد اجلائزة منذ انطالقتها الأوىل روؤية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
املحلي  امل�شتويني  على  العربية  الريا�شية  املراأة  مكانة  الإمارات" لتعزيز  "اأم 

والدويل.
و حتت رعاية وبدعم �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام 
التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات"، توج �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية 
رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي الفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لريا�شة 
يف  الإم����ارات  ق�شر  �شهده  ا�شتثنائي  حفل  خ��الل  ال�شاد�شة  ن�شختها  يف  امل���راأة 

اأبوظبي يوم 17 �شبتمرب اجلاري.
واأكدت امل�شاركات يف احلفل لوكالة اأنباء الإمارات "وام" اأن اجلائزة متثل اأحد 
املحفزات املهمة للمراأة الريا�شية العربية للتواجد على من�شات التتويج العاملية 
ب�شكل منظم وم�شتمر خا�شة واأن الريا�شية العربية مل يكن ينق�شها من اأجل 

حتقيق هذا �شوى الهتمام واحلافز، وهو ما توفره اجلائزة الآن.
اأف�شل  بجائزة  الفائزة  ف��اروق  جيانا  امل�شرية  الأوملبية  الكاراتيه  بطلة  وقالت 
بالريا�شة  الهتمام  زي���ادة  اإىل  اأط��م��ح  زل��ت  وم��ا  دائ��م��ا  "كنت  عربية:  ريا�شية 
جمال  يف  لي�س  الكثري  حتقيق  ميكنها  العربية  امل���راأة  ب��اأن  لإمي���اين  الن�شائية 

الريا�شة فقط واإمنا يف اأي جمال ت�شق طريقها فيه".
هذا  يف  هائل  بقدر  ت�شاهم  مبارك  بنت  فاطمة  جائزة  "بالتاأكيد،   : واأ�شافت 
العربية  املراأة  لتوا�شل  املتطلبات  اأهم  الإمكانيات  توافر  واأن  والهتمام  الدعم 

م�شوارها يف مواجهة التحديات على طريقها نحو من�شات التتويج العاملية".
حياتها  يف  التحديات  من  العديد  تواجه  العربية  الريا�شية  امل���راأة  اأن  واأك���دت 
مع  املنا�شبة  والأج���واء  الالزمة  امل�شاعدة  لها  توافرت  واإذا  والعائلية،  العملية 

اإزالة العقبات، �شتحقق النجاح الالزم.
من جانبها قالت �شما الكلباين، الفائزة بجائزة اأف�شل ريا�شية اإماراتية: "هذه 
اجلائزة تعني يل الكثري فاإن دعم �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ميثل حافزا 

كبريا لنا لأنها الداعم الأول لنا.. �شموها تقف معنا وتدعمنا يف كل خطوة".
وعما حتتاجه املراأة الريا�شية العربية للو�شول اإىل العاملية .. اأكدت �شما اأن ابنة 
الإمارات حمظوظة بدعم اأم الإمارات لها، وبالبيئة املثالية وت�شجيع امل�شوؤولني، 
ولي�س مطلوبا منها �شوى الرتكيز وو�شوح الهدف والت�شميم وتطبيق برامج 
واملع�شكرات  ال��ب��ط��ولت،  يف  وامل�����ش��ارك��ات  ال��ت��دري��ب  يف  العاملية  للمعدلت  وف��ق��ا 
التدريبية، وبالن�شبة للريا�شية العربية فاإنها بحاجة اإىل مزيد من الدعم يف 

الدول ال�شقيقة.
الفائزة  ج���ودة،  هنا  النا�شئة  امل�شرية  ال��ط��اول��ة  تن�س  بطلة  قالت  جهتها  م��ن 
ت�شاهم  "اجلائزة   : ف��اروق  جيانا  مواطنتها  مع  نا�شئة  ريا�شية  اأف�شل  بجائزة 
اأن تكون  بقدر كبري يف الهتمام بالريا�شة العربية، وهذا هدف التكرمي وهو 
املراأة الريا�شية العربية لديها احلافز.. الريا�شية العربية لي�شت اأقل من اأي 

بطلة عاملية ول ينق�شها �شوى بذل اأق�شى اجلهد لبلوغ الهدف".
اأف�شل مدرب  بجائزة  الفائز  الع�شاف،  فار�س  الأردين  التايكوندو  وراأى مدرب 
اأن جائزة فاطمة بنت مبارك جائزة كبرية ومهمة وت�شاعف الهتمام بريا�شة 
املراأة.. اأحمد اهلل على هذا التتويج بعد اإجنازنا بفوز جوليانا ال�شادق باملركز 

الثالث عامليا اإ�شافة مليدالياتها الذهبية والف�شية يف البطولة الآ�شيوية.
دائما  و�شعيا  العرب  للريا�شيني  وتقديرها  الإم���ارات  بدولة  "اأفتخر   : وق��ال 
لتكرميهم.. اأ�شكر �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على هذه اجلائزة الرائدة 
ن�شخات  يف  التكرمي  هذا  لنيل  الفائزين  وغري  الفائزين  طموح  ت�شاعف  التي 
لحقة خا�شة مع الهتمام الإعالمي الكبري الذي ي�شاحب هذه اجلائزة ذات 

القيمة املالية واملعنوية والكبرية".
واأ�شاف: "الريا�شية العربية بداأت بالفعل خالل ال�شنوات املا�شية يف الو�شول 
الريا�شية  للمراأة  ميكن  العلمي  التخطيط  وم��ع  العاملية..  التتويج  ملن�شات 

العربية حتقيق كل ما ت�شبو اإليه على ال�شاحة العاملية ".
"الريا�شي والريا�شية  امل�شرية فاطمة عمر:  الباراملبية  البطلة  بدورها قالت 
بحاجة دائما ملثل هذه اجلوائز من اأجل التحفيز على ال�شتمرار وحتقيق مزيد 
من النجاحات.. و الإمارات من الدول الداعمة دائما للريا�شة عامة ولريا�شة 

املراأة خا�شة".
واأكدت اأن املراأة الريا�شية العربية موؤهلة للو�شول اإىل العاملية و�شعود من�شات 
التتويج فهي من اأقوى ال�شيدات يف العامل، وتتوافر لديها كل الإمكانيات فقط 

ينق�شها الطموح و الإ�شرار واحلما�س من داخلها.

•• �صان – نازارو-وام:

للزوارق  اأبوظبي  فريق  بعثة  و�شلت 
ال�����ش��ري��ع��ة اإىل م��دي��ن��ة ���ش��ان ن����ازارو 
للم�شاركة  ا���ش��ت��ع��دادا  الإي���ط���ال���ي���ة، 
بطولة  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  اجل����ول����ة  يف 
التي   ، الفورمول1  ل���زوارق  ال��ع��امل 
وت�شتمر  اخل��م��ي�����س  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
فريق  مب�شاركة  املقبل  الأح���د  حتى 
اأبوظبي مت�شدر الرتتيب العام عرب 
�شون  ب��ق��ي��ادة   "  6 "اأبوظبي  زورق 
"اأبوظبي  زورق  والو�شيف  تورنتي، 
وذلك  ال��ق��م��زي  ث���اين  " ب��ق��ي��ادة   5

16 زورق����ا  يف م��واج��ه��ة ط��م��وح��ات 
على  الأق���وى  البطولة  يف  ي�شاركون 

ال�شاحة البحرية العاملية.
ويوا�شل فريق اأبوظبي �شعيه بحما�س 
�شديد ملوا�شلة الإجنازات، خا�شة مع 
خالل  خمتلفتني  ذهبيتني  حتقيق 
بلقب  الفوز  بعد  واح��د فقط  اأ�شبوع 
الفورمول2،  ل��زوارق  العامل  بطولة 
للدراجات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ول���ق���ب 

املائية فئة احلركات ال�شتعرا�شية.
البطولة  من  الأوىل  اجلولة  وكانت 
وال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف م��اي��و امل��ا���ش��ي قد 
بلقب   "  6 "اأبوظبي  ف���وز  ���ش��ه��دت 

 5 اأب��وظ��ب��ي  اجل���ول���ة وح���ل���ول زورق 
ال����زورق����ان اجلولة  ل��ي��دخ��ل   ، ث��ان��ي��ا 
لال�شتمرار  اأك���رب  ب��ط��م��وح  احل��ال��ي��ة 
بعد  ت��ت��ب��ق��ى  ح���ي���ث  ال�����������ش�����دارة،  يف 
ذل���ك م��رح��ل��ت��ني واح�����دة يف اأوروب�����ا، 
واخل��ت��ام��ي��ة يف اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة يف 

دي�شمرب املقبل.
اأبوظبي  ف����ري����ق  م��ت�����ش��اب��ق��ا  وك�������ان 
للبعثة  ان�شما  قد  والقمزي  تورنتي 
اإي��ط��ال��ي��ا ق��ب��ل ي��وم��ني م���ن اأجل  يف 
والتمارين  ال��ت��دري��ب��ات  يف  ال��دخ��ول 
اجلولة،  ل�شباقات  ا�شتعدادا  املكثفة 
يف  مم���ت���ازا  ت��وق��ي��ت��ا  ك��اله��م��ا  واأدى 

تدعو  م��وؤ���ش��رات  يعطي  ال��ت��دري��ب��ات 
يف  اإيجابية  نتائج  بتحقيق  للتفاوؤل 

اإيطاليا.
ه���ذه اجلولة  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
ف��ن��ي��ة خمتلفة،  ف���ق���رات  م���ع  ال���ي���وم 
ق��ب��ل ان���ط���الق ���ش��ب��اق اأف�������ش���ل زمن 
يوم  ينطلق  ولح��ق��ا  اجل��م��ع��ة،  غ���دا 
ال�شبت املقبل ال�شباق الرئي�شي الأول 
للجولة، ثم يعقبه ال�شباق الرئي�شي 
يعني  املقبل، مبا  الأح��د  ي��وم  الثاين 
حل�شد  متاحة  �شتكون  الفر�شة  اأن 

معا. �شباقني  بتنظيم  نقطة   40
���ش��امل الرميثي  ت��وج��ه  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 

بال�شكر  اأبوظبي  فريق  بعثة  رئي�س 
�شلطان  بن  لل�شيخ حممد  والتقدير 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 
للريا�شات  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  اإدارة 
للفريق،  ومتابعته  لدعمه  البحرية 
بالغ  لها  توجيهاته  اأن  اإىل  م�شريا 
التي  الإيجابية  النتائج  الأث��ر يف كل 
الوقت  يف  ال����ن����ادي  ف�����رق  حت��ق��ق��ه��ا 

احلايل.
املهمة  �شعوبة  على  الرميثي  و�شدد 
�شان  يف  ال���ف���ري���ق  ي��خ��و���ش��ه��ا  ال���ت���ي 
اأن يحافظ  نازارو خا�شة واأنه يجب 
�شاحب  ال���ذي  نف�شه  امل�شتوى  على 

ظهوره يف اجلولة الأوىل.
اأم���ام مرحلة �شعبة  " نحن   : وق��ال 
مع  هنا  تنتظرنا  البطولة  من  ج��دا 

تنظيم �شباقني يف يومني متتاليني، 
وامل��ط��ل��وب ه��و ق��م��ة ال��رتك��ي��ز وعدم 
ننهي  اأن  نريد  النقاط،  التفريط يف 

هذه املرحلة بتحقيق املركزين الأول 
والثاين كاملعتاد لالقرتاب كثريا من 

ح�شد اللقب".

جنمات الريا�صة العربية: جائزة ال�صيخة فاطمة بنت مبارك لريا�صة املراأة حافز للو�صول ملن�صات التتويج العاملية

»اأبوظبي للزوارق ال�صريعة« ي�صل اإيطاليا للم�صاركة يف مونديال الفورموال 1

اأبي�س النا�صئني يوا�صل حت�صرياته 
لالآ�صيوية ويواجه قطر ودًيا

•• دبي-الفجر

تدريباته  عاًما   17 القدم حتت  لكرة  للنا�شئني  الوطني  يوا�شل منتخبنا 
يف مع�شكره الداخلي، املقام حاليا يف  ملعب ذياب عوانة بدبي ، و�شيخو�س  

مباراة ودية  اأمام نظريه القطري  يوم ال�شبت املُقبل.
و�شتكون مواجهة ال�شبت اأخر املباريات الودية التي يلعبها اأبي�س النا�شئني 
يف ختام مع�شكر دبي، ثم يغادر اإىل اإندوني�شيا يوم الثنني املقبل، للم�شاركة 
يف الت�شفيات الآ�شيوية حتت 17 عاًما، حيُث �شيلعب منتخبنا يف املجموعة 

الثانية اإىل جانب منتخبات اإندوني�شيا وماليزيا وفل�شطني وغوام.
وكان منتخبنا قد خ�شر الودية الأوىل اأمام نظريه الأردين بهدف دون رد يف 

املباراة التي جرت م�شاء اأم�س على ملعب ذياب عوانة يف دبي.

العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3458/2018/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١8٥

بالت�شامن  كلي  جتاري   2٠١٧/2١٤3 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
والتكافل ، ل�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )92٧٤١99.8٠( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : م�شرف ابوظبي ال�شالمي �س.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي

وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي
املطلوب اإعالنه : ١- ال�شركة ال�شيوية ملواد البناء ذ.م.م - مدين - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن مركبات بناءا 
على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2٠22/8/8.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:898/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�شة رقم ٤٠٤
مو�شوع الدعوى : مطالبة مببلغ وقدره )١9٠693( درهم اماراتي فقط مائة وت�شعون الفا و�شتمائة ثالث 
وت�شعون درهما اماراتيا لغري - بال�شافة اىل الفوائد القانونية بواقع ١2٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 

ال�شداد التام. 
املدعي:البنك التجاري الدويل �س.م.ع

الطابق  الفي�شتيفال -  الرباط - دبي في�شتيفال �شيتي - برج  �شارع  ام��ارة دبي - ديرة -  عنوانه:المارات - 
الثالث ع�شر - الدائرة القانونية - وميثله:حممود ح�شني علي احمد

املطلوب اإعالنه :  ١- عمر وهيب ح�شني  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة مببلغ وقدره )١9٠693( درهم اماراتي فقط 
مائة وت�شعون الفا و�شتمائة ثالث وت�شعون درهما اماراتيا لغري - بال�شافة اىل الفوائد القانونية بواقع 
١2٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام - وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2٠22/9/26  ال�شاعة 
٠9.٠٠ �س يف قاعة 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    
العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1579/2022/100 احوال نف�س م�شلمني 

املنظورة يف:دائرة ال�شرة احوال نف�س الوىل رقم ٧١
مو�شوع الدعوى : املطالبة بتطليق املدعية لل�شرر ونفقة عده ونفقة متعه والر�شوم وامل�شاريف . 

املدعي:امريه حممد حممد حممد
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة الق�شي�س 2- �شارع دم�شق - الطابق الرابع - �شقة رقم ٤٠٥

املطلوب اإعالنه :  ١- حممد عبدالعزيز حممد �شقر  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتطليق املدعية لل�شرر ونفقة عده 
ال�شاعة  املوافق  2٠22/9/28   الرب��ع��اء   يوم  لها جل�شة  - وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  ونفقة متعه 
فاأنت  لذا   ، القرهود  ال�شخ�شية يف منطقة  الح��وال  بعد يف مبنى  التقا�شي عن  ٠8.3٠ �س يف قاعة 
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    
العدد 13653 بتاريخ 2022/9/22 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  113/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 23٠
درهم مائة وخم�شة وع�شرون  ب�شداد مبلغ )١2٥٠٠٠٠٠٠(  املنفذ �شده  بالزام  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
�شده  املنفذ  ال��زام  مع  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪9 القانونية  والفائدة  دره��م  مليون 

بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه  .
طالب التنفيذ : ح�شني مراد ابراهيم البلو�شي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى جروزفيرن - �شقة ١2٠٧ - قبل 
كراون بالزا

املطلوب اإعالنه : ١- احمد اياز ريا�س احمد - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١2٥٠٠٥٥3٥(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  
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اأن ترتدي قمي�س املنتخب الأكر فوزاً بكاأ�س العامل وتكون من عنا�شره الأ�شا�شية، هو فخر كبري لأي لعب 
كان، لكن الأمر يتجاوز ذلك بالن�شبة لالعب و�شط و�شت هام الإنكليزي لوكا�س باكيتا الذي بات يرمز 

اىل جزيرة باأكملها ترى فيه خري �شفري لها يف ت�شكيلة الربازيل.
قّلة من النا�س خارج الربازيل يعرفون ذلك، لكن باكيتا لي�س ا�شم عائلة لوكا�س تولنتينو كويليو دي 

ليما، بل اإنه ا�شم اجلزيرة ال�شغرية حيث ن�شاأ يف خليج ريو دي جانريو.
ُتعّد  املورقة،  ال�شتوائية  والنباتات  الرتابية  والطرق  ال�شتعماري  الطراز  ذات  القدمية  مبنازلها 
باكيتا مكاناً �شهرياً بالن�شبة لل�شياح واملقيمني يف ريو الراغبني يف الهروب من �شخب و�شجيج املدن 

الكربى.
يف باكيتا، ل توجد �شيارات بل يتجّول النا�س بالدراجات اأو بعربات تتحّرك بالدوا�شات، وللو�شول اىل 
القرية ال�شغرية التي يبلغ عدد �شكانها 3 اآلف ن�شمة والتي تعترب ر�شمياً منطقة يف ريو، عليك ركوب 

العبارة من الر�شيف الواقع يف و�شط املدينة.
وت�شتغرق رحلة الو�شول اىل اجلزيرة قرابة �شاعة وتقّدم للعابرين اطاللة خالبة على جبل باو دي اأ�شوكار 
ب�شحرها  املتميزة  ال�شغرية  اجلزيرة  من  القرتاب  مع  ومتثال امل�شيح الفادي اللذين "يت�شاءلن" تدريجياً 
التا�شعة حتى احلادية ع�شرة كي يتدرب يف فالمنغو،  القدمي. قام باكيتا الالعب بهذه الرحلة يومياً من عمر 
النادي الأكر �شعبية يف الربازيل والنادي الذي بداأ فيه م�شريته الحرتافية عام 2016 حني كان 

يف التا�شعة ع�شرة من عمره.
لكن خطواته الأوىل يف مالعب كرة القدم كانت يف النادي املحلي موني�شيبال فوتيبول كلوبي دي 

باكيتا حيث كان جده مدرباً لفرق ال�شباب ووالده لعباً يف دوريات الهواة.
ويروي مدربه الأول يف فئة ال�شغار اأيراكيتان فيلو�شو دي اأمليدا اأنه "كان ياأتي معنا اىل النادي 

عندما كان يف اخلام�شة من عمره وكان يركل الكرة باجتاه جدار غرفة املالب�س".
وتابع هذا املدّرب املتطّوع البالغ 50 عاماً والذي يك�شب رزقه من وظيفته ك�شرطي يف البلدية 
"مبجرد روؤية الطريقة التي ي�شدد بها الكرة، اأدركنا اأن لديه اإمكانات. كان لديه بالفعل قدم ي�شرى 
اإلهام  اأك��رب، فهو م�شدر  اأك��ون مثله عندما  اأن  "اأريد  رابيلو  نيكولو  ربيعاً  ال�12  بالن�شبة لبن  رائعة". 

للجميع هنا"، وفق ما اأفاد وهو يرتدي بفخر القمي�س الأحمر للنادي يف نف�س امل 
"موني�شيبال فوتيبول  ُلِقَب يف ذلك الوقت، يرك�س من �شن ال�شابعة على ع�شب ملعب  "ليكوينيا"، كما  كان ال�شغري 

كلوبي" الذي حتيط به مدرجات اإ�شمنتية قدمية بطالء اأحمر واأبي�س باهت.
يقع املنزل حيث ن�شاأ لعب و�شت هام اجلديد الذي بداأ رحلته الأوروبية عام 2019 يف ميالن الإيطايل قبل الن�شمام يف 
2020 لليون، على بعد 200 مرت من امللعب الواقع يف نف�س ال�شارع، وهو كناية عن �شكن متوا�شع مع غرف نوم علوية، 

فيما ا�شتخدم الطابق ال�شفلي ك�شالون ت�شفيف �شعر جلدته وور�شة جنار جلده.
فارق جّداه اللذان كانا قريبني جداً منه، احلياة موؤخراً واملنزل ت�شغله حالياً اإحدى عماته.

ويروي فيلو�شو دي اأمليدا اأن "والده كان يف اجلي�س. مل يكونوا فقراء، لكن يف بع�س الأحيان كانوا يجدون �شعوبة 
يف تلبية احتياجاتهم".

بعد  الظهر،  قرابة  "يغادران  وكانا  يوم  كل  فالمنغو  متارين  اىل  اح�شاره  مهمة  يتوىل  كان  من  هو  جده 
املدر�شة، ويعودان يف وقت متاأخر من امل�شاء على منت العبارة الأخرية" وفق مدّربه الأول الذي اأ�شاف 

كانا ياأكالن �شطرية فقط لأن املطاعم كانت مكلفة للغاية". الأحيان  من  كثري  "يف 

ويك�شف اأن "لوكا�س هو مثال يحتذى به هنا وق�شة جناح قبل كل �شيء. لقد مّر بنف�س ال�شعوبات 
التي واجهها �شكان اجلزر الآخرون الذين يعتمدون على العبارة للو�شول اىل العمل يف الرب".

لكن الن�شاأة يف اجلزيرة لها مزاياها اأي�شاً، لأنه "هنا يكون الأطفال مهيئني ملمار�شة الريا�شة. 
ال��ب��ح��ر. يت�شلقون  ب��ال��دراج��ة. ي�شبحون يف  امل��در���ش��ة  امل��ن��زل وي��ذه��ب��ون اىل  ه��م دائ��م��اً خ���ارج 

الأ�شجار...".
غادر لوكا�س ال�شاب اجلزيرة مع والديه يف �شن احلادية ع�شرة، لكن عقبات اأخرى كانت يف 

طريقه.
اإذ كان طوله  يف �شن اخلام�شة ع�شرة، كانت موهبته جلية جداً لكنه عانى م�شكلة يف النمو 

مرتاً فقط.  1.53
الفرن�شي احلايل  ���ش��ان ج��رم��ان  وب��اري�����س  ال�����ش��اب��ق  الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة  غ���رار جن��م  وع��ل��ى 
املكمالت  ب�شكل منف�شل ويتناول  "اأن يتدرب  ليونيل مي�شي، كان على لوكا�س  الأرجنتيني 
الغذائية. اأخربنا والده عن م�شاكل منوه، لقد كان وقتاً �شعباً" بح�شب ما روى نائب رئي�س 

نادي موني�شيبال فوتيبول كلوبي ويلتون جوزيه اإمييليو غومي�س امللقب ب�"كيكو".
الزوج  نف�س  وهو  يحتفظ "كيكو" بزوج من الأحذية الكروية اأهداه اإياه الالعب "كتذكار"، 

الذي ارتداه حني �شجل هدفه الدويل الأول مع منتخب الربازيل عام 2019 �شد بنما.

�شتكون الأنظار �شاخ�شة على جناح ت�شل�شي الإنكليزي 
بعد  املغرب  اىل �شفوف منتخب  العائد  زيا�س  حكيم 
ت�شيلي  ب���الده  منتخب  ي��واج��ه  عندما  ط��وي��ل،  غ��ي��اب 
الأطل�س"  "اأ�شود  ا���ش��ت��ع��دادات  �شمن  وال���ب���اراغ���واي 
لنهائيات مونديال قطر يف كرة القدم، يف حني يتطلع 
الربازيل  م��واج��ه��ة  اخل���زري اىل  وه��ب��ي  تون�س  ق��ائ��د 

بطلة العامل خم�س مرات.
وكان زيا�س "29 عاماً" من العنا�شر "غري املرّحب" 
الأطل�س  لأ���ش��ود  ال�شابق  الفني  امل��دي��ر  قبل  م��ن  بها 
فاأعلن  م��ع��ه،  خ��الف��ات  ب�شبب  خليلودجيت�س  وح��ي��د 
الأ�شباب  اأحد  كان  اأنه  بل  ذلك،  ب�شبب  دولياً  اعتزاله 
من  الفرن�شي  البو�شني  امل���درب  اإق��ال��ة  اإىل  اأدت  التي 
ل  ب��ان��ه  زي��ا���س  ات��ه��م  خليلودجيت�س  وك���ان  من�شبه. 
ميكن "الوثوق به"، وبانه "يثري امل�شاكل" يف �شفوف 

الفريق.
الركراكي  وليد  املحلي  بتعيني  املغربي  الحت��اد  وق��ام 
الذي �شارع اىل ا�شتدعاء زيا�س يف اول ت�شكيلة ر�شمية 
ل��ه خل��و���س امل��ب��ارات��ني ال���ش��ت��ع��دادي��ت��ني ���ش��د ت�شيلي 
يف  املقبل  الثالثاء  والباراغواي  بر�شلونة  يف  اجلمعة 

ا�شبيلية.
واأنا  �شهال  كان  زيا�س  "التوا�شل مع  الركراكي  وقال 
مرتاح لننا فعلنا كل ما يف و�شعنا لكي يعود وهو وافق 

على العودة".
و�شرحت  للمنتخب  ك��م��درب  اليه  "حتدثت  واأ���ش��اف 
اأف�شل الالعبني وهو بينهم ول  له باننا بحاجة اىل 
ميكن ان نخو�س نهائيات كاأ�س العامل يف غياب لعب 

بقيمة وجودة زيا�س".
ليقاتل.  و�شياأتي  الإ���ش��اف��ة  �شيعطينا  "زيا�س  وت��اب��ع 
زيا�س يحب بالده واأظهر ذلك منذ البداية بتف�شيله 
الدفاع عن األوان املنتخب املغربي على غرار )اأ�شرف( 
اآخرين،  م��زراوي خالفا لالعبني  و)ن�شري(  حكيمي 
�شاأ�شاعده  الذي يختار بالده  وبالن�شبة يل فالالعب 

ولكن باجلودة".
و���ش��ارك زي��ا���س ال��غ��ائ��ب ع��ن ���ش��ف��وف منتخب بالده 
منذ ايلول-�شبتمرب عام 2021، يف تدريبات فريقه 
الثالثاء يف مركب حممد اخلام�س يف الدار البي�شاء. 
ويلعب املغرب يف النهائيات العاملية يف جمموعة ت�شم 

بلجيكا وكرواتيا وكندا.
اما تون�س التي حققت فوزين فقط يف نهائيات كاأ�س 

عاما   40 ب��ي��ن��ه��م��ا  ي��ف�����ش��ل  ال���ع���امل 
)املك�شيك عام 1978 وبنما عام 

مواجهة  فتخو�س   ،)2018
القمر  ج�������زر  �����ش����د  اوىل 

مواجهة  ق��ب��ل  اخل��م��ي�����س 
ال�����ع�����م�����الق ال�����ربازي�����ل�����ي 

الثالثاء املقبل.
منتخب  ق����ائ����د  واع����������رب 
عن  اخل���زري  وهبي  تون�س 

املنتخب  مل��واج��ه��ة  ���ش��ع��ادت��ه 
حديث  يف  وق�������ال  ال����ربازي����ل����ي 

�شبورت  �شي  ب��ي  "بي  ل�شبكة 

الربازيل(،  )مواجهة  بالنباأ  �شمعت  افريكا" "عندما 
كان المر مده�شا".

ن��ت��ك��ل��م عن  ال���ق���دم  ك����رة  ن��ت��ك��ل��م ع���ن  "عندما  وت���اب���ع 
وه��ي منا�شبة  بامتياز  ك��روي��ة  دول���ة  ال��ربازي��ل لن��ه��ا 

ملواجهة لعبني من الطراز العاملي".
وا�شاف "مواجهة الربازيل �شت�شمح لنا مبعرفة ماذا 
املباراة  نهاية  يف  العرب  ا�شتخال�س  ن�شتطيع  نفتقد. 
ملعرفة ما هي قدرتنا وماذا ن�شتطيع ان نقوم به ب�شكل 

اف�شل".
والتقى املنتخبان مرة واحدة وكان ذلك عام 1973 

وانتهت املواجهة بفوز �شريح ل�شيلي�شاو 1-4.
وتلعب تون�س يف النهائيات يف جمموعة ت�شم فرن�شا 

حاملة اللقب، والدمنارك وا�شرتاليا.
يذكر ان تون�س مل تتمكن من تخطي الدور الول يف 
اي من م�شاركاتها اخلم�س حتى الن، لكنها كانت اول 
منتخب افريقي وعربي يحقق الفوز يف نهائيات كاأ�س 
العامل وحدث ذلك يف ن�شخة الرجنتني عام 1978 

عندما تغلبت على املك�شيك 1-3.
افريقيا  بطل  ال�شنغال  منتخب  �شيعتمد  املقابل،  يف 
العام احلايل على قطبيه  يف ن�شخته الخ��رية مطلع 
خاليدو كوليبايل مدافع ت�شل�شي النكليزي اجلديد 
ميونيخ  ب��اي��رن  اىل  املنتقل  مانيه  ���ش��ادي��و  وامل��ه��اج��م 
الملاين هذا ال�شيف قادما من ليفربول النكليزي يف 

مباراتيه �شد بوليفيا وايران تباعا.
يف  ع��دة  ل�شابات  تعر�س  ال�شنغايل  املنتخب  ان  بيد 
الذي  �شار  بونا  ميونيخ  بايرن  ظهري  طالت  �شفوفه 
لعملية  خ�شوعه  ب��ع��د  ق��ط��ر  م��ون��دي��ال  ع��ن  �شيغيب 
جراحية يف ركبته، كما مهاجمه كيتا بالديه املوقوف 
ول  املن�شطات  ع��ن  الك�شف  ق��وان��ني  خمالفته  ب�شبب 
اعتبارا من  ال  الكروي  العر�س  امل�شاركة يف  ي�شتطيع 

الدور الثاين.
مبوميو  براين  النكليزي  برنتفورد  مهاجم  ويامل 
املولود يف فرن�شا يف ترك ب�شمة خالل باكورة م�شاركته 
يف �شفوف منتخب الكامريون الذي قرر الدفاع عن 
مباراتني �شد  الوانه، عندما يخو�س منتخب بالده 

كوريا اجلنوبية واوزبك�شتان.
وا�شتدعى مدرب الكامريون وقائدها ال�شابق ريغوبري 
غياب  بعد  الوىل  للمرة  نكولو  نيكول  املدافع  �شونغ 
عدة  ل�شنوات  املرو�شة"  غ��ري  "ال�شود  �شفوف  ع��ن 

بال�شافة اىل جورج ماندجيك.
لعبي  اىل  "نحتاج  خطوته  معلال  �شونغ  وق���ال 
خربة امثال نيكول وجورج من اجل م�شاعدة 
انهما  نف�شه.  ي��ط��ور  ل��ك��ي  اجل��دي��د  اجل��ي��ل 

�شغوفان ويتحليان باحل�س الوطني".
ام������ا غ����ان����ا ال����ت����ي ت�����واج�����ه ال�����ربازي�����ل 
بع�س  �شفوفها  يف  فت�شم  ونيكاراغوا 
املمتاز على  ال��دوري النكليزي  لعبي 
راأ���ش��ه��م ت��وم��ا���س ب���ارت���ي لع���ب و�شط 
ار���ش��ن��ال، وامل��خ�����ش��رم ج�����وردان اي����وو من 
�شاوثمبتون  وم��داف��ع  ب��ال���س  كري�شتال 

حممد �شالي�شو.

•• دبي-وام:

ت�شهد مالعب النم�شا جتدد املواجهة 
القدم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ب��ني 
يلتقيان  عندما  ب��اراج��واي  ومنتخب 
وديا يوم اجلمعة املقبل بعد 8 �شنوات 
م��ن امل��واج��ه��ة ال�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي انتهت 

بالتعادل ال�شلبي بينهما.
اخلمي�س  ال���ي���وم  منتخبنا  وي��خ��ت��ت��م 
الودية  للمواجهة  ا�شتعدادا  تدريباته 
ب���اراج���واي يف  م��ع منتخب  امل��رت��ق��ب��ة 
الإعداد  برنامج  �شمن  ودي��ات��ه  اأوىل 

لرتباطاته املقبلة.
مباراة اجلمعة تعد الأوىل من وديتني 
يخو�شهما منتخبنا يف مع�شكر اإعداده 
احلايل بالنم�شا، والذي ي�شتمر حتى 
يلتقي  ح��ي��ث  اجل����اري  �شبتمرب   27
الفريق نظريه الفنزويلي يوم الثالثاء 
املقبل. وي�شتعد منتخبنا حاليا بقيادة 
رودولفو  الأرجنتيني  الفني  م��دي��ره 
وهي  مهمة،  ارتباطات  ل�3  اأروابارينا 
 "25 "خليجي  العربي  اخلليج  كاأ�س 
وب��ط��ول��ة احت���اد غ���رب اآ���ش��ي��ا وبطولة 

كاأ�س اآ�شيا 2023.
�شبتمرب  يف  التقيا  قد  املنتخبان  ك��ان 
اإع��������داد  م���ع�������ش���ك���ر  خ������الل   2014
"خليجي  اخل��ل��ي��ج  ل��ك��اأ���س  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

يف  الريا�س  ا�شت�شافتها  التي   ،"22
اآ�شيا  اأمم  وبطولة   ،2014 نوفمرب 
املباراة  اأ�شرتاليا.. وكانت  يف   2015
الإمارات  ملنتخب  الرابعة  هي  وقتها 
يف مع�شكره بالنم�شا بعد 3 مواجهاته 
الإي���ط���ايل ومنتخبي  اأودي��ن��ي��زي  م��ع 
قائمة  ت�شم  و  ول��ي��ت��وان��ي��ا.  ال��رنوي��ج 
منتخب الإمارات يف مع�شكره احلايل 
ب��ع�����س ال���الع���ب���ني ال���ذي���ن ت���واج���دوا 
�شمن �شفوفه يف الودية ال�شابقة اأمام 

ب��اراج��واي، عندما كان امل��درب مهدي 
ع��ل��ي م��دي��را ف��ن��ي��ا مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا.. ويربز 
من بينهم على خ�شيف وخالد عي�شى 
ال��ع��زي��ز هيكل.  وع��ب��د  وع��ل��ي مبخوت 
باراجواي  اأم����ام  امل��ب��ارات��ان  تن�شم  و 
وفنزويال يف الأيام القليلة املقبلة اإىل 
�شل�شلة اللقاءات الودية التي يخو�شها 
اأمريكا  م��ن  منتخبات  م��ع  منتخبنا 
منتخبات  ت�����ش��م  وال���ت���ي  اجل��ن��وب��ي��ة 

الربازيل وت�شيلي وبوليفيا.

بعد 8 �صنوات.. منتخبنا يجدد املواجهة مع باراجواي على مالعب النم�صا

الربازيلي باكيتا فخر جزيرة باأكملها 

االأنظار �صاخ�صة نحو 
عودة زيا�س اإىل املغرب 

ت�����ش��ري��ب��ات جديدة  ع��ن  اإ���ش��ب��ان��ي��ة  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  ك�شفت 
عن  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  رحيل  �شبب  حول 

بر�شلونة يف 2020 وانتقاله اإىل باري�س �شان جريمان.
ذكرت �شحيفة املوندو اأنها ح�شلت على ت�شريبات �شاعقة، 
مع  مي�شي  عالقة  انتهاء  اإىل  اأدت  التي  الأ���ش��ب��اب  تك�شف 
ال��رب���ش��ا ب��ع��د 20 ع��ام��اً ق�����ش��اه��ا ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي يف 

�شفوف الفريق.
جمل�س  من  تعجيزية  مطالب  حدد  مي�شي  اأن  واأو�شحت 
للموافقة  بارتوميو  بقيادة جو�شيب ماريا  بر�شلونة  اإدارة 

على جتديد عقده واأبرزها:

ال�شماح له مبغادرة بر�شلونة متى ي�شاء ب�شرط جزائي 10 
األف يورو.

تعوي�س مادي عن خ�شم راتبه يف فرتة كورونا مع فائدة 
.3%

مكافاأة توقيع قدرها 10 مليون يورو.
طائرة خا�شة لنقل جميع اأفراد اأ�شرته اإىل الأرجنتني يف 

عيد امليالد.
الأوروغوياين  وعائلة  لعائلته  نو  كامب  يف  خا�شة  غرفة 

�شواريز.
با�شتثناء  ال�شروط  جميع  على  بر�شلونة  واف��ق  املقابل  يف 

تكون  واأن  ي���ورو،  مليون   700 ليكون  اجل��زائ��ي  ال�شرط 
اإىل و�شع  ال���ن���ادي  ب���ع���ودة  ال��ت��وق��ي��ع م�����ش��روط��ة  م���ك���اف���اأة 

اقت�شادي اأف�شل.
وتابعت: "مل يوافق ممثلو مي�شي على تعديل هذا ال�شرط 
وت��وق��ف��ت امل��ف��او���ش��ات ع��ل��ى جت��دي��د ال��ع��ق��د، ق��ب��ل اأن تعود 
املفاو�شات يف يونيو -حزيران 2020، بطلب من ممثلي 
3 موا�شم مع  توقيع عقد مدته  الأرجنتيني على  النجم 
اإمكانية التمديد، ولكن مل يتم التو�شل اإىل اتفاق ليعلن 
الطرفني رحيل مي�شي عن الفريق وان�شمامه اإىل باري�س 

�شان جريمان.

ت�صريبات �صاعقة تك�صف �صبب رحيل مي�صي عن بر�صلونة
َت�َشلَّم الهداف البولندي روبرت ليفاندوف�شكي �شارة قائد 
قائد  �شارة  بجانب  ارتدائها  اأج��ل  الأوك���راين من  املنتخب 
احلايل،  العام  نهاية  بالده خالل مونديال قطر  منتخب 
الذي  اجل��ار  البلد  م��ع  ت�شامنية  رم��زي��ة  وذل��ك يف خطوة 

يعاين الأمرين جراء الغزو الرو�شي.
نقلت  ما  وفق  الإ�شباين  احل��ايل لرب�شلونة  الهداف  وق��ال 
جنم  �شلَّمه  ب��ع��دم��ا  بي" ال��ب��ول��ن��دي��ة  اأي  "بي  وك��ال��ة  ع��ن��ه 
اأوكرانيا ال�شابق ومدربها احلايل اأندري �شفت�شنكو ال�شارة، 
اإنه "ل�شرف عظيم يل اأن اأرتدي �شارة قائد اأوكرانيا خالل 
كاأ�س العامل". اأما �شفت�شنكو الذي كان ميني النف�س بقيادة 
بالده اىل نهائيات مونديال قطر لكنها �شقطت يف نهائي 

امل�شار الأول من امللحق الأوروبي اأمام ويلز �شفر1-، فقال 
واجلميع  باحلرب  متاأثرة  باأكملها  "البالد  وا�شح  بتاأثر 
"غازيتا  �شحيفة  ع��ن��ه  نقلت  م��ا  وف���ق  وت��اب��ع  خطر".  يف 
فيبورت�شا" البولندية بعد لقائه بليفاندوف�شكي يف امللعب 
الوطني يف وار�شو "ويف الوقت نف�شه، يعمل اجلميع ويفعلون 
ما يف و�شعهم للم�شاهمة وم�شاعدة الآخرين، لدعم البالد. 
لعبو كرة القدم لي�شوا بال�شتثناء. هذه اأي�شاً ر�شالة اىل 
العامل - نحن نقاتل، ما زلنا على قيد احلياة ولن ن�شت�شلم 
الذي  القطري  املونديال  غمار  بولندا  و�شتخو�س  اأبداً". 
املجموعة  �شمن  الثاين-نوفمرب،  ت�شرين   20 يف  ينطلق 

الثالثة اىل جانب الأرجنتني وال�شعودية واملك�شيك.

ليفاندوف�صكي يرتدي �صارة قائد اأوكرانيا يف املونديال

»تنفيذية« اليويفا تعتمد نظام 
قرعة وت�صفيات يورو 2024

هفار-كرواتيا-وام:
اعتمدت اللجنة التنفيذية بالحتاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يف اجتماعها 
مبدينة هفار الكرواتية، نظام قرعة وت�شفيات بطولة كاأ�س اأمم اأوروبا القادمة 
"يورو 2024"، واملقررة يف اأملانيا. واأقرت اللجنة عدم م�شاركة املنتخب الأملاين 
يف الت�شفيات؛ حيث يتاأهل مبا�شرة اإىل النهائيات ب�شفته ممثل البلد امل�شيف. 
اأكتوبر   9 وبهذا، يقت�شرعدد املنتخبات التي ي�شهدها حفل اإجراء القرعة، يف 
املقبل مبدينة فرانكفورت الأملانية، على 53 منتخبا يف ظل ا�شتمرار ا�شتبعاد 
جميع الفرق واملنتخبات الرو�شية من املناف�شات القارية. وخالل مرا�شم القرعة 
، �شيتم توزيع املنتخبات ال�53 على 10 جمموعات؛ منها 7 جمموعات ت�شم 
كل منها 5 منتخبات فيما ت�شم كل من املجموعات ال�3 الأخرى 6 منتخبات. 
من  بكل  الفائزة  املنتخبات  للنهائيات  �شيتاأهل  الأمل���اين،  املنتخب  جانب  واإىل 
الثالثة  املنتخبات  �شتتحدد  فيما  جمموعة  ك��ل  يف  وال��ث��اين  الأول  امل��رك��زي��ن 

الأخرى من خالل ملحق فا�شل تقام فعالياته يف مار�س 2024 .

فيدرر يعتزل اجلمعة مبباراة يف زوجي التن�س
مالعب  على  م�شريته  يف  النهاية  �شحفة  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�شوي�شري  يطوي 
اإىل  فيدررالثنني  و�شل  لفر.  كاأ�س  الزوجي يف  مباراة  يخو�س  التن�س، حني 
لندن للم�شاركة يف اآخر بطولة يف م�شريته الحرتافية. وقال يف موؤمتر �شحفي: 
"لن اأ�شتطيع خو�س مباريات فردية، كان هذا وا�شحاً للغاية، وبالتايل مل يكن 
اللعب ببطولة بازل يف اأكتوبر -ت�شرين الأول خياراً، بالتاأكيد �شاألعب الزوجي 
اجلمعة وهذا كل �شيء". ومن بني الحتمالت اأن يخو�س فيدرر لقاء زوجياً 
للريا�شة،  اأيقونية  �شورة  2017، يف  ن�شخة  كما حدث يف  ن��ادال  رافائيل  مع 

حيث لعب الثنان يف فريق واحد.
واأفاد فيدرر الذي اأعلن اعتزاله الأ�شبوع املا�شي باأن ال�شوط الأخري الذي لعبه 
اأمام هوبرت هوركاز يف وميبلدون 2021، والذي خ�شره 6-0 كان اأ�شواأ �شاعة 

يف م�شريته.



ينفقان ماليني الدوالرات اأودعها البنك يف ح�صابهما باخلطاأ
اأنفق زوجان املاليني على الكازينوهات والفنادق والت�شوق بعد اأن 

اأودع بنكهما باخلطاأ 5.7 ماليني دولر يف ح�شابهما.
وطلب هوي ليو غاو طلباً لل�شحب على املك�شوف ب� 60 األف دولر 
مل�شاعدة عمله املتعر يف حمطة البنزين يف روت��وروا، بنيوزيلندا، 
يف 2012، وح�شل على موافقة البنك لكن املوظف اأخطاأ باإ�شافة 

ب�شعة اأ�شفار، ما جعل غاو مليونرياً بني ليلة و�شحاها.
كارا  و�شريكته  ه��ذا مل مينعه  ول��ك��ن  ل��ه،  يكن  امل���ال مل  اأن  ورغ���م 
هورينغ من ال�شتمتاع بالأموال التي ح�شال عليها، واأنفقا الأموال 
 4 واإنفاق  دولية،  مطاردة  وبعد  الفاخرة.  والفنادق  املقامرة  على 
الزوجني  ال�شرطة. وحتولت ق�شة  ماليني دولر قب�شت عليهما 
اإىل  ا�شتناداً   ،2019 يف   Runaway Millionaires فيلم  اإىل 
اأوًل حيث حول غاو  اأوكالند  اإىل  الزوجان  رواي��ة هورينغ. توجه 
300 األف دولر من ح�شابه وبداأ يف اإخفاء الأم��وال. ويف املجموع، 
ا�شتخدم غاو 23 ح�شاباً م�شرفياً و39 حتوياًل لنقل الأموال اإىل 
اخلارج ملنع ال�شلطات من العثور عليها، ويف املجموع، نقل اأكر من 

4 ماليني دولر قبل املغادرة اإىل ال�شني.
ماكاو،  يف  مقامرة  مركز  يف  مرة  لأول  بالزوجني  املطاف  وانتهى 
حيث فتحا ح�شابات يف الكازينوهات املحلية. ويف وقت من الأوقات، 

خ�شر هورينغ 101 األف دولر يف كازينو وين الدويل.

دعوى �صد ماكدونالدز بتهمة التمييز 
�شمح قا�ٍس فدرايل باإقامة دعوى ق�شائية �شد ماكدونالدز تّتهم 
باأنها متار�س متييزا �شد  ال�شريعة  للوجبات  العمالقة  املجموعة 

و�شائل الإعالم التي ميلكها اأمريكيون �شود.
وات��ه��م رج��ل الأع��م��ال الأ���ش��ود ب��اي��رون اآل���ن م��اك��دون��ال��دز باإقامة 
التي  الق�شائية  الدعوى  يف  عن�شريا"  متييزية  تعاقد  "عملية 
قّدمت يف اأيار-مايو 2021. واأقيمت الدعوى اأمام املحكمة العليا 

يف كاليفورنيا وتطالب بتعوي�س مقداره ع�شرة مليارات دولر.
الأمريكية  ال�شركات  لإق��ن��اع  اآل��ن  بها  يقوم  م��ن حملة  ج��زء  وه��ي 
ال���ك���ربى ب��اإن��ف��اق امل���زي���د م���ن اأم�����وال ال��دع��اي��ة يف و���ش��ائ��ل اإع���الم 
اآلن  ميلكهما  اللتان  ال�شركتان  ال��دع��وى  واأق��ام��ت  ���ش��ود.  ميلكها 
وتنتج  �شي".  ال  ال  غروب  انك" و"ويذر  �شتوديو  "اإنرتتينمنت 
اأكر  ومتلك  �شتوديو" اأفالما  غروب-انرتنتينمنت  ميديا  "اآلن 
"ماكدونالدز"  ب��اأن  ال��دع��وى  وتفيد  تلفزيونية.  حمطة   12 من 
اأنفقت نحو 1،6 مليار دولر على اإعالنات تلفزيونية يف الوليات 
اإىل  منها  املئة  يف   0،31 �شوى  يذهب  مل  لكن   ،2018 يف  املتحدة 

و�شائل اإعالم ميلكها �شود.

غوغل حّولت ربع مليون دوالر ملدّون باخلطاأ
يف حادثة غريبة اأر�شلت غوغل عن طريق اخلطاأ ربع مليون دولر 
اإىل مدّون بريطاين انتظر حوايل ال�شهر رداً من ال�شركة بتو�شيح 
ما ح�شل. فقد و�شح املدّون �شام كاري على تويرت الأ�شبوع املا�شي، 
اأن عمالق التكنولوجيا قام "ب�شكل ع�شوائي" بتحويل 249.999 

دولراً اإليه، مرفقاً التغريدة ب�شورة للتو�شيح.
كما قال يف التغريدة: "ل باأ�س اإذا كنت ل ترغبني يف ا�شتعادته"، 
م�شيفاً اأن اأكر من ثالثة اأ�شابيع مرت منذ اأن تلقى الأموال دون 

جواب، وفق ما ذكر موقع "بزن�س اإن�شايدر".
اأم��ن��ي��اً يف خم��ت��ربات يوغا  ال���ذي يعمل مهند�شاً  امل���دون،  واأ���ش��اف 
Yuga labs اأنه مل ينفق املال واحتفظ به وانتظر 3 اأ�شابيع حتى 

يح�شل على رد من غوغل ب�شاأن الأموال.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بقايا اأفيون تعود اإىل 3500 عام
اأكد علماء اآثار اإ�شرائيليون اكت�شاف بقايا اأفيون يف اأوان فخارية تعود اإىل 3500 عام يف ما ي�شي با�شتخدام العقار 
يف  املخدرة  العقاقري  ا�شتخدام  على  دليل  اأق��دم  يعترب  ال��ذي  الكت�شاف  وج��اء  القدمية.  الدفن  املخدر يف طقو�س 

العامل، نتيجة بحث م�شرتك بني �شلطة الآثار الإ�شرائيلية ومعهد وايزمان للعلوم.
بداأت اجلهتان البحث يف العام 2012 بعدما ك�شفت احلفريات يف بلدة يهود و�شط اإ�شرائيل عن �شل�شلة من القبور 

تعود اإىل اأواخر الع�شر الربونزي.
اأوان فخارية ت�شبه ثمرة اخل�شخا�س الذي ي�شنع منه الأفيون ويعود تاريخها اإىل  وعر الباحثون يف املوقع على 
القرن الرابع ع�شر قبل امليالد. وقال العلماء يف بيان اإنهم فح�شوا ما اإذا كانت تلك الأواين قد ا�شتخدمت كحافظات 

للعقار املخدر الذي اأ�شارت درا�شات �شابقة اإىل ا�شتخدامه يف طقو�س الدفن عند الكنعانيني.
وبح�شب العلماء فقد وجدوا "بقايا اأفيون يف ثمانية اأوان".

"قبور جتهيزا لطقو�س  الأواين و�شعت يف  تلك  اأن  بئريي  رون  الإ�شرائيلية  الآث��ار  �شلطة  الآث��ار يف  ع��امل  ورج��ح 
جنائزية يقوم بها الأحياء لأقاربهم املتوفني".

وبح�شب بئريي فاإن "اأفراد العائلة اأو الكاهن الذي ينوب عنهم يحاولون ا�شتدعاء اأرواح املوتى ... والدخول يف حالة 
من الن�شوة با�شتخدام الأفيون".

واأ�شاف "خملفات الأفيون التي اكت�شفناها كانت خمففة اإما باملاء اأو النبيذ".
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االأر�س كوكب  على  منلة  مليار  مليون   20
ما  الأر����س، على  20 مليون مليار منلة على كوكب  يوجد ما ل يقل عن 
اأظهرت درا�شة جديدة توّفر تقديرا قد يكون اأقل من العدد احلقيقي لهذه 

احل�شرات.
بتقومي  ي�شمح  مهما  اأم���را  ال��ع��امل  يف  يعي�س  ال���ذي  النمل  ت��ع��داد  وُي��ع��ت��رب 
العواقب التي قد يحدثها اأي تعديل على موطنها، مبا يف ذلك تغري املناخ.

اإذ يعمل كو�شيلة لن�شر بذور النباتات  ويوؤدي النمل دورا مهما حيثما كان 
وكم�شيف لبع�س الكائنات احلية وكمفرت�س اأو فري�شة حليوانات اأو ح�شرات 
اأخ��رى. ويف هذه الدرا�شة اجلديدة التي ُن�شرت الثنني يف املجلة العلمية 
Proceedings of the National Academy of Sciences، حلل 

الباحثون نتائج 465 درا�شة حددت عدد النمل حمليا على الأر�س.
تلتقط  م�شائد  و�شع  معياريتني:  تقنيتني  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  وا�شتخدمت 
املوجود على م�شاحة  النمل  ع��دد  ف��رتة معينة، وحتليل  امل��ار خ��الل  النمل 

معينة من اأوراق ال�شجر على الأر�س.
وبالتايل تقدر الكتلة احليوية الإجمالية للنمل على الأر�س ب� 12 مليون 
والثدييات  ال��ربي��ة  للطيور  احليوية  الكتلة  م��ن  اأك��رب  الكتلة  وه��ذه  ط��ن. 

% من الكتلة احليوية لالإن�شان. جمتمعة، وهي ت�شكل 20 

تون�صيات يقتحمن عامل مو�صيقى الراب
بداأت فتيات يف تون�س باقتحام ميدان مو�شيقى الراب بعد اأن ظلت لعقود 
حكرا على الرجال، حيث فر�شت مغنيات وجودهن على ال�شاحة كتابًة واأداًء 

رغم ال�شعوبات والنظرة الجتماعية.
وتون�س لي�شت �شباقة يف هذا املجال، خالفا للمغرب واجلزائر، فقد بداأت 
ت�شتقطب  التي  ال�شاخبة  ال��راب  حفالت  يف  يظهرن  التون�شيات  الفتيات 

جمهورا كبريا، ل �شيما من ال�شباب.
باملو�شيقى  مغرمة  ”كنت  نيوز“:  ل�“اإرم  راب  مغنية  وهي  مي�شاء،  وتقول 
وحتديدا مو�شيقى الراب رغم اأنني مل اأكن اأفهم اللغة التي يتكلم بها مغنو 
الراب، لكن الروح والطاقة التي وجدتها يف هذه املو�شيقى هي التي �شدتني 

اإليها“.
هدفها  ه��و  وم���ا  ال����راب  مو�شيقى  ه��ي  م��ا  تفهم  مي�شاء  ب����داأت  وت��دري��ج��ي��ا 
ور�شائلها، واأدركت اأن مغني الراب يوجه ر�شائل اإىل املجتمع وال�شلطة من 

خالل امل�شاكل التي يواجهها، وفق تعبريها.
ومن جانبها، بداأت مرمي ”اأم كا اأ�س“ رحلتها مع الراب من املعهد الثانوي 
الذي تدر�س به �شحبة جمموعة من الأ�شدقاء، ل �شيما اأنها كانت تكتب 

خواطر، قبل اأن متيل لن�شق الكتابة املتالئم مع مو�شيقى الراب.

ال�صودان ير�صد 5 
حاالت جلدري القرود

اأع��ل��ن ال�����ش��ودان ع��ن خم�س حالت 
اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���س جدري 
الإجمايل  العدد  لريتفع  ال��ق��رود، 

اإىل �شبعة مر�شى.
اإنه  بيان  يف  ال�شحة  وزارة  وقالت 
اإ�شابة جديدة يف  مت ر�شد ح��الت 
العا�شمة اخلرطوم ووليات غرب 
دارف�����ور وك�شال.  و���ش��م��ال  دارف�����ور 
م����زي����دا من  ال���ب���ي���ان  ي����ذك����ر  ومل 

التفا�شيل.
وك��ان��ت اأرب����ع م��ن احل����الت ال�شبع 
اك��ت�����ش��اف��ه��ا ح��ت��ى الآن يف  ال��ت��ي مت 
اأول  غ����رب دارف�������ور، مب���ا يف ذل����ك 

مري�س بالفريو�س.
ال�شحية يف  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  وك���ان 
ال�شودان �شحية للنزاعات الداخلية 
ط���وي���ل���ة الأم�������د وال����ش���ط���راب���ات 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة الأخ������رية، ف�����ش��ال عن 
ال���ع���زل���ة ال����دول����ي����ة. ���ش��ي��ك��ون من 
كبري  تف�س  م��ع  التعامل  ال�شعب 

للفريو�س اجلديد.
ال��ق��رود يف  ف��ريو���س ج���دري  ين�شاأ 
الربية  واحل���ي���وان���ات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ات 
واآلم  احل���م���ى  وي�����ش��ب��ب  الأخ������رى 
اجل�شم والق�شعريرة والتعب لدى 
معظم املر�شى. ميكن لالأ�شخا�س 
ال�����ذي�����ن ي����ع����ان����ون م�����ن احل������الت 
اأن ي�شابوا بطفح جلدي  ال�شديدة 
على الوجه واليدين واأجزاء اأخرى 

من اجل�شم.
املرتبط  امل�����ر������س  اك���ت�������ش���اف  مت 
اأج���زاء  ���ش��ائ��ع يف  ب�شكل  ب��اجل��دري 
م��ن و���ش��ط وغ����رب اإف��ري��ق��ي��ا، قبل 
اأج��زاء خمتلفة من  اإىل  اأن ينت�شر 

العامل.

عودة النقل التلفزيوين 
حلفل غولدن غلوب

ال����ن����ق����ل   2023 �����ش����ن����ة  ي������ع������ود 
التلفزيوين لحتفال توزيع جوائز 
اأعلن  "غولدن غلوب"، بح�شب ما 
م��ن��ظ��م��وه ب��ع��دم��ا ت��ع��ّر���س خالل 
ن�شخته الأخرية ملقاطعة الأو�شاط 
ال�شينمائية ب�شبب ف�شائح طاولت 
راب���ط���ة ال�����ش��ح��اف��ة الأج��ن��ب��ي��ة يف 
وتختار  ت��ن��ظ��م��ه  ال���ت���ي  ه���ول���ي���وود 
بالف�شاد  اتهامات  بينها  الفائزين، 
اجلن�شي.  وال��ت��ح��ي��ز  وال��ع��ن�����ش��ري��ة 
وقالت رئي�شة الرابطة هيلني هون 
عودة  نعلن  اأن  "ي�شعدنا  ب��ي��ان  يف 
بي  اإن  )�شبكة(  اإىل  غلوب  غولدن 

�شي".
اأق�����ي�����م اح����ت����ف����ال ت�����وزي�����ع ج���وائ���ز 
مطلع  يف  غلوب"  "غولدن 
نقل  ول  جمهور  دون  م��ن   2022
وامتنعت  ل���وق���ائ���ع���ه.  ت��ل��ف��زي��وين 
نقله،  ع���ن  �شي"  ب���ي  "ان  ���ش��ب��ك��ة 
خ��الف��اً مل��ا درج��ت عليه، ن��ظ��راً اإىل 
اهتزاز �شمعة الرابطة التي تنظمه 
التي  والنتقادات  التهامات  جّراء 

وجهت اإليها.
ووج������ه اأك������ر م����ن م���ئ���ة ك���ات���ب يف 
اآذار-م����ار�����س ال��ف��ائ��ت ر���ش��ال��ة اإىل 
راب���ط���ة ال�����ش��ح��اف��ة الأج��ن��ب��ي��ة يف 
هوليوود طالبوها فيها بو�شع حد 
املهني  وغري  التمييزي  "لل�شلوك 
والتهامات  الأخالقيات  وانتهاك 

بالف�شاد".
مواجهة  يف  ال���راب���ط���ة  و����ش���ارع���ت 
�شل�شلة  اعتماد  اإىل  ال�شجة  ه��ذه 
م��ن الإ���ش��الح��ات، م��ن بينها �شم 
اأع�شاء جدد اإليها لتح�شني متثيل 

الأقليات فيها.

رقم قيا�صي جديد الأكرب فطرية رو�صتي
��ل رق���م ق��ي��ا���ش��ي ج��دي��د ل��ف��ط��ائ��ر رو�شتي  ���ُش��ِجّ
التقليدية ال�شوي�شرية امل�شنوعة من البطاطا، 
اإذ بات الطبق الأك��رب يف العامل منها هو ذلك 
الذي اأُعَدّ الثنني يف مقالة يبلغ حجمها 13،7 
اأع��ل��ن احت���اد املزارعني  م���رتاً م��رب��ع��اً، على م��ا 

ال�شوي�شريني يف عيده ال�125.
واأقام الحتاد يف ال�شاحة الفدرالية اأمام مبنى 
ال���ربمل���ان يف ب���رن م��ق��الة ع��م��الق��ة ع��ل��ى �شكل 
حمراء  خلفية  على  ُو�شعت  �شوي�شري،  �شليب 
علم  ل��وح��ة  معها  ف�شّكلت  ل��ل��ح��ري��ق،  م��ق��اوم��ة 

�شوي�شرا.
ال�شوي�شريني  امل��زارع��ني  احت���اد  رئي�س  وت���وىل 
الرقم  ع��ن  الإع�����الن  بنف�شه  ري���رت  م��ارك��و���س 
امل�شّجل  الرقم  حّطم  ال��ذي  اجلديد  القيا�شي 
ووزعت  �شوي�شرا.  بو�شط  ث��ون  يف   1994 ع��ام 
ف��ط��رية البطاطا  ق��ط��ع م���ن  ع��ل��ى اجل��م��ه��ور 
�شهرياً  تقليدياً  طبقاً  ُتعترب  التي  هذه  املقلية 
يف اجلزء الناطق بالأملانية من �شوي�شرا، لكنها 

اأ�شبحت طبقاً وطنياً.

�صطرية  داخل  دوالر   500
وجبة  حقيبة  يف  نقوداً  وج��دت  عندما  اأمريكية  فوجئت 
�شطرية  طلب  عند  ت�شيكن  ف��راي��د  كنتاكي  م��ن  ج��اه��زة 
دجاج من ال�شيارة. وعرت جوان اأوليفر على 543 دولر 

مع ال�شطرية التي ا�شرتتها خالل ا�شرتاحة الغداء.
اإىل  ع��ادت  عندما  ال�شطرية  امل��ال حتت  ج��وان  واكت�شفت 
اتخذت  للمال  حاجتها  ورغ��م  غ��داءه��ا.  لتتناول  املكتب 

قراراً بالت�شال بال�شلطات.
النقود،  ع��د  يف  "بداأت   :WSB-TV ل���  ج����وان  وق��ال��ت 
واأع��دت��ه��ا يف  ت��وق��ف��ت  دولر،   500 اإىل  و���ش��ل��ت  وع��ن��دم��ا 
التي  بالطريقة  ال�شاندويت�س  واأعدت  واأغلقته،  الظرف، 
ح�شلت عليها بها، وو�شعتها جانباً حتى و�شل ال�شابط". 
ال�شحيح ف�شيعود عليك،  ال�شيء  "اإذا مل تفعل  واأ�شافت 
اأك��ن يف حاجة لالحتفاظ به.  اأن��ه مل يكن يل. مل  اأعني 
قالت  التحقق،  وبعد  امل�شتقبل".  يف  مايل  على  �شاأح�شل 
ال�شرطة اإن اإيداع KFC اليومي، و�شع باخلطاأ يف حقيبة 

طعام جوان، ح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

يحرق نف�صه قرب مكتب رئي�س الوزراء
اأ�شرم رجل النار يف نف�شه �شباح  اأم�س الأربعاء يف طوكيو 
قرب مكتب رئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�شيدا وُنقل 
و�شائل  اأف���ادت  م��ا  بح�شب  ال��وع��ي،  ف��اق��داً  امل�شت�شفى  اإىل 
اأ�شرم  الرجل  اإّن  امل�شادر  وقالت  عديدة.  حملّية  اإع��الم 
املقّرر  الر�شمية  اجل��ن��ازة  على  احتجاجاً  نف�شه  يف  ال��ن��ار 
الوزراء  اأيلول-�شبتمرب اجلاري لرئي�س   27 تنظيمها يف 
مطلع  يف  بالر�شا�س  اغتيل  ال��ذي  اآب��ي  �شينزو  ال�شابق 
اجلنازة  ه���ذه  ح���ول  منق�شمة  وال��ي��اب��ان  مّت��وز-ي��ول��ي��و. 

ال�شخمة واملال العام الذي �شينفق عليها.
ال��رّد يف احلال  ال��وزراء  ال�شرطة ومكتب رئي�س  ورف�شت 

على اأ�شئلة وكالة فران�س بر�س ب�شاأن الواقعة.
الرجل  اأ�شرم  فقد  التلفزيونية  "اآ�شاهي"  لقناة  ووفقاً 
النار يف نف�شه بعد اأن اأخرب ال�شرطة اأّنه يعار�س اجلنازة 
الر�شمية املقّررة لآبي. واأ�شافت اأّن �شرطياً اأ�شيب بجروح 

لدى حماولته اإطفاء النريان.
ال�شرطة  اإّن  لالأنباء  "كيودو"  وك��ال��ة  قالت  جهتها  م��ن 
من  "كتلة  ا�شتحال  رجل  عن  بالغاً  تلّقيها  بعد  تدّخلت 
اللهب"، م�شرية اإىل اأّنه ُعر بجانبه على ر�شالة احتجاج 

على اجلنازة الر�شمية املرتقبة.

يحتجز 14 رهينة مطالبًا مبليوين دوالر
اأفاد م�شوؤولون اأن ال�شرطة يف جورجيا متكنت من حترير 
اأن احتجزهم م�شلح يف اأحد امل�شارف يف  14 رهينة، بعد 

كوتاي�شي، ثاين اأكرب مدينة يف البالد.
وقال بيان لوزارة الداخلية يف الدولة الواقعة على البحر 
"مت الفراج عن جميع الرهائن ال�14 واعتقال  الأ�شود: 
اأن  الثالثاء  �شابق  وق��ت  يف  ال�شرطة  وذك��رت  اخلاطف". 
يف  جورجيا"  "بنك  ف��رع  داخ���ل  ره��ائ��ن  احتجز  م�شلحا 
و�شط  يف  �شخ�س  األ��ف   150 نحو  يقطنها  التي  املدينة، 
الإفراج  مقابل  امل��ال  م��ن  كبري  مببلغ  وط��ال��ب  جورجيا، 
"عمل  يف  فتحت حتقيقا  اأن��ه��ا  ال����وزارة  واأ���ش��اف��ت  عنهم. 
اإرهابي واحتجاز رهائن وحيازة اأ�شلحة نارية ب�شكل غري 

قانوين". 

ال�صمنة تكبح تقدم اقت�صادات البلدان النامية 
العاملي  القت�شاد  ال�شمنة  ارتفاع معدلت  �شيكلف 
% من الناجت املحلي الإجمايل بحلول العام   3،3
التنمية  تباطوؤ  اإىل  خ�شو�شا  �شيوؤدي  ما   ،2060
اأظهرت درا�شة  الدخل، كما  املنخف�شة  البلدان  يف 
جديدة �شدرت الأربعاء. وتقّدم هذه الدرا�شة التي 
ن�شرتها جملة "بي اإم جي غلوبل هلث" اأول تقدير 

لالآثار القت�شادية لل�شمنة لكل بلد.
"بي  وهذا املر�س الذي يحدد مبوؤ�شر كتلة ج�شم 
من  "اأكرب  البالغني  ل��دى   30 م��ن  اآي" اأك���رب  اإم 
اأمرا�س القلب  اإىل  ي��وؤدي  الزائد"، قد  25 للوزن 

وال�شكري وال�شرطان.
وق���ال���ت راي��ت�����ش��ل ن��وج��ي��ن��ت ك���ب���رية ال��ب��اح��ث��ني يف 
لالأمم  العمومية  اجلمعية  هام�س  على  الدرا�شة 
الآن  يعانون  البالغني  ثلثي  "حواىل  اإن  املتحدة 
العامل.  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال�شمنة  اأو  ال����وزن  زي����ادة 
ون��ت��وق��ع اأن ت��ك��ون احل���ال ك��ذل��ك ل��ث��الث��ة م��ن كل 

اأربعة بالغني بحلول العام 2060".
% من الناجت  حاليا، تكلف ال�شمنة ما يعادل 2،2 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ال��ع��امل��ي ���ش��ن��وي��ا. وم���ن املتوقع 

ح����دوث اأك����رب ال���زي���ادات يف ال��ب��ل��دان ال��ت��ي متلك 
ال�شني والوليات  اأن ت�شّجل  اأق��ل. ويتوقع  م��وارد 
تبلغ  املطلقة  بالقيمة  كلفة  اأعلى  والهند  املتحدة 
على التوايل 10 اآلف مليار دولر و2500 مليار 
لكن   .2060 ال��ع��ام  بحلول  �شنويا  مليار  و850 
ال��دول الأك��ر ت�شررا  كن�شبة من القت�شاد، ف��اإن 
 %  11 ال�شمنة  �شتكلف  ح��ي��ث  الإم������ارات  ت�شمل 
وتوباغو  وترينيداد  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 

."%  10،2"
"الرعاية  املبا�شرة  التكاليف  التقرير  حّلل  وق��د 
وفقدان  املبكرة  "الوفاة  املبا�شرة  وغ��ري  الطبية" 

الإنتاجية...".
ويعترب النمو ال�شكاين والقت�شادي يف بلد معني 
من العوامل الرئي�شية لنت�شار ال�شمنة. مع ازدياد 
لت�شمل  الغذائية  الأنظمة  تتغري  ال��ب��ل��دان،  ث��راء 

املزيد من الأطعمة امل�شنعة.
عامال  ال�شكان  ت�شّيخ  يعترب  ال��ب��ل��دان،  بع�س  ويف 
امل�شنني  لأن  ال�����ش��م��ن��ة  ان��ت�����ش��ار  يف  اأي�����ش��ا  رئ��ي�����ش��ا 

يواجهون �شعوبة يف اإنقا�س الوزن.

اأميني روزا حت�ضر الدورة 74 من جوائز اميي يف لو�ش اأجنلو�ش ، كاليفورنيا. )ا ف ب(

بينيلوبي كروز باإطاللة فاتنة 
يف مهرجان �صان �صيبا�صتيان 

�شان  ملهرجان  ال�شبعني  ال��دورة  خالل  ك��روز  بينيلوبي  الإ�شبانية  النجمة  تاألقت 
العالمة  من   Haute Couture بف�شتان  اإ�شبانيا  يف  ال�شينمائي  �شيبا�شتيان 

الفرن�شية الفاخرة �شانيل.
بت�شميم  �شفاف ممزوج  بن�شيج  الكحلي والرتتر  الدانتيل  الف�شتان م�شنوع من 

يظهر عناية فائقة يف التنفيذ.
تطلب تنفيذ هذا الف�شتان جهداً كبرياً اإذ ا�شتغرق 150 �شاعة من العمل لي�شبح 

حقيقة. الف�شتان يتميز بفتحة عالية يف املقدمة وت�شميم م�شع ولمع.
اأزياء  ل��دار  اأول م��رة عر�شاً  ك��روز  اأن ح�شرت بينيلوبي  اأن��ه منذ  الإ���ش��ارة  جت��در 

�شانيل عام 1999 والعالقة تنمو بينها وبني هذه الدار العريقة.


