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حكومة بينيت تخ�سر �لأغلبية يف �لربملان 
•• �لقد�س-�أ ف ب:

بينيت  نفتايل  يرت�أ�سه  �لذي  �لإ�سر�ئيلي  �حلكومي  �لئتالف  خ�سر 
�أم�س �لأربعاء غالبيته �لربملانية مع �عالن نائبة ميينية �ن�سحابها 

منه.
وت�سبب �إعالن عيديت �سيلمان �إىل تر�جع حتالف بينيت �لذي ي�سم 
�أحز�با متباينة من �ليمني �ملت�سدد و�لي�سار بالإ�سافة �إىل حزب عربي 

�إ�سالمي �إىل 60 مقعد� ما يجعله مت�ساويا مع مقاعد �ملعار�سة.
وقالت �سيلمان يف بيان جربت طريق �لوحدة وعملت كثري� من �أجل 

هذ� �لئتالف.
لكنها �أ�سافت لالأ�سف ل ميكنني �مل�ساركة يف �مل�سا�س بهوية �إ�سر�ئيل 

�ليهودية.
وكانت �لنائبة �لإ�سر�ئيلية �نتقدت �لثنني تعليمات �سادرة عن وزير 
بالتزود  للم�ست�سفيات  بال�سماح  تق�سي  هوروفيت�س  نيت�سان  �ل�سحة 
�لذي  �ل��ي��ه��ودي  �لف�سح  عيد  عطلة  خ��الل  �ملخمر  �خل��ب��ز  منتجات 

ي�سادف �ل�سهر �حلايل.
ومتنع �لتعاليم �لدينية �ليهودية ��ستخد�م �خلبز �ملخمر يف �لأماكن 

�لعامة خالل عيد �لف�سح.
وقالت �سيلمان �ساأنهي ع�سويتي يف �لئتالف و�ساأحاول متابعة �إقناع 
�أ�سدقائي بالعودة وت�سكيل حكومة ميينية. �أعلم �أنني ل�ست �لوحيدة 

�لتي يخاجلها هذ� �ل�سعور.
يتوقفو� عن  �سيا�سيون ميينيون مل  �أثنى  �لت�سريحات،  وعقب هذه 

مهاجمتها منذ �ن�سمامها �إىل �لئتالف، على خطوتها
نتانياهو  بنيامني  �ل�سابق  �ل���وزر�ء  ورئي�س  �ملعار�سة  زعيم  فرحب 

بقر�ر �سيلمان.
وقال نتانياهو �لذي يتزعم حزب �لليكود �ليميني يف ت�سجيل م�سور 
هو  ذل��ك  �إىل  ق��ادك  م��ا  �أن  على  دليل  �إن��ك  عيديت  �لنائبة  خماطبا 
�لهتمام بهوية �إ�سر�ئيل �ليهودية و�لهتمام باأر�س �إ�سر�ئيل، �أرحب 

بك جمدد� يف �أر�س �إ�سر�ئيل ويف �ملع�سكر �لوطني.

تبادال خالله التهاين مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�سال هاتفيا من رئي�س كاز�خ�ستان

رو�سيا ت�ستعد لوقف �سخ �لغاز �إىل 
�لدمنارك �إذ� مل ت�سدد بـالروبل

•• كوبنهاغني-وكاالت:
نقلت �سحيفة بور�سن �لدمناركية 
�لدمنارك  عن �سفري رو�سيا لدى 
لوقف  ت�ستعد  ب���الده  �إن  �ل��ق��ول، 
�سخ �لغاز �لطبيعي �إىل �لدمنارك 
�إذ� مل ت�سدد �سركة �ور�ستد للطاقة 
�مل�ستوردة للغاز �لق�سط �ملقبل من 
�ل��رو���س��ي وفقاً  ب��ال��روب��ل  �ل��ث��م��ن 

لقر�ر �لرئي�س فالدميري بوتني.
لالأنباء  بلومربغ  وك��ال��ة  و�أ���س��ارت 
موعد  �أن  �إىل  �لأرب�����ع�����اء  �أم�������س 
�مل�ستحق  �مل��ق��ب��ل  �ل��ق�����س��ط  ����س���د�د 
غازبروم  ل�سالح  �أور���س��ت��ي��د  ع��ل��ى 
�لرو�سية �حلكومية �مل�سدرة للغاز 
�أبريل  ن��ه��اي��ة  يف  ي��ح��ل  �لطبيعي 
�حلايل و�أو�ئ��ل مايو �ملقبل، حيث 
قال �ل�سفري �إن عدم �سد�د �لق�سط 
لوقف  �أ����س���ا����س���اً  ي���وف���ر  ب���ال���روب���ل 

�إمد�د�ت �لغاز �لرو�سي.
ك���ان���ت �أور����س���ت���د ق���د �أع���ل���ن���ت يوم 
رو�سيا،  ق�������ر�ر  رف���������س  �جل���م���ع���ة 
وقالت �إنها تتو��سل مع نظري�تها 
موقف  �إىل  ل��ل��و���س��ول  �لأوروب���ي���ة 

م�سرتك.

�أن�سطة  عن  تقارير  هناك  ذل��ك، 
عد�ئية ل �سيما حول ماأرب.

م�سوؤولية  �أّن  و�عترب غروندبرغ 
�حلفاظ على �لهدنة تقع ب�سكل 
�لطرفني  ع���ات���ق  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��ر 

نف�سهما.
جمل�س  ����س���ف���ري  �أك�������د  ب����������دوره، 
�ليمن  يف  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون 
�ملجل�س  �أن  �مل��ن��ي��خ��ر،  ���س��رح��ان 
مل�س �حل��ر���س م��ن ك��ل �لأطر�ف 
�ليمنية  �مل�����س��اور�ت  يف  �مل�����س��ارك��ة 
على  �ل�����ري�����ا������س  يف  �مل����ن����ع����ق����دة 

م�سلحة �ليمن.
ح����ول  �إح�������اط�������ة  يف  و�أ���������س��������اف 

•• �ليمن-وكاالت:

�إىل �ليمن،  �أكد �ملبعوث �لأمم��ي 
�لأربعاء،  �أم�س  هانز غروندبرغ، 
�لل����ت����ز�م  م�������س���وؤول���ي���ة  �أن  ع���ل���ى 
بالهدنة تقع على عاتق �لأطر�ف 
ن��ف�����س��ه��ا. وق�����ال غ���رون���دب���رغ �إن 
نهاية  حتى  �ست�ستمر  �مل�����س��اور�ت 
���س��ه��ر م��اي��و ل���س��ت��ك��م��ال �حل���و�ر 
و�لو�سول لت�سوية �سيا�سية تنهي 
�لنز�ع، و�لهدنة هي فر�سة نادرة 
يف حرب طويلة ووح�سية لإحر�ز 

تقدم نحو حل �سيا�سي.
ه���دن���ة يف  �أول  ه����ذه  و�أ������س�����اف: 
�ل�سنو�ت  م�����دى  ع���ل���ى  �ل���ي���م���ن 
�ل�ست �ملا�سية وهي حلظة ثمينة 
حم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر، ون�����ادر�ً ما 
�إذ�  �ل��ن��ار  �إط����الق  وق���ف  ي�سمد 
باإحر�ز تقدم على  مل يتم دعمه 

�مل�سار �ل�سيا�سي.
�مل���ب���ع���وث �لأمم��������ي �إىل  و�����س����دد 
�ل��ه��دن��ة فر�سة  �أن  ع��ل��ى  �ل��ي��م��ن 
�لآن  متاحة  وه��ي  ون���ادرة  مهمة 
بتحقيق  وللمهتمني  لليمنيني 

�ل�سالم.
�نخفا�سا  ه��ن��اك  ب����اأن  و�أو�����س����ح 
كبري� يف �لعنف منذ بدء �لهدنة، 
�أن���ه ب��الإ���س��اف��ة �إىل  م�����س��ري� �إىل 

�مل�������س���اور�ت �أم�������س �لأرب����ع����اء، �أن 
عن  �لبحث  يف  ب���د�أو�  �مل�ساركني 
ح���ل���ول ل��الن��ت��ق��ال ب��ال��ي��م��ن �إىل 

دولة �آمنة وم�ستقرة.
ذلك  �سي�ستكملون  �إن��ه��م  وق����ال 
يوم غد، و�سيعلنون عن �لتو�فق 
متفائل  �أن���ه  �إىل  م�����س��ري�ً  �ل��ت��ام، 
خ�����س��و���س��اً ب���ع���دد �مل�����س��ارك��ني يف 
�مل�������س���اور�ت. ك���ذل���ك، �أو����س���ح �أن 
�مل�ساركني يريدون �إف�ساح �ملجال 
�لتعاون  ق��ر�ر�ت جمل�س  لتنفيذ 
�ليمني  �لقت�ساد  بدعم  �ملعنية 
�مل��ج��ل�����س عام  ق��م��ة  �ل�������س���ادر يف 
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نازحون د�خلًيا ي�سلون �إىل مركز للنازحني يف ز�بوريزهجيا �سمال غرب ماريوبول.   )� ف ب( 

�أن �حل��رب وج��ر�ئ��م �حل��رب لي�ست 
مرّوعة بقدر �خل�سائر �ملالية.

ماريوبول  م��دي��ن��ة  ت���ز�ل  ل  وف��ي��م��ا 
�أوك���ر�ن���ي���ا حما�سرة  ���س��رق  ج��ن��وب 
�أعلنت �ملخابر�ت  �أ�سابيع عدة،  منذ 
�إحاطة  يف  �لربيطانية  �لع�سكرية 
�ل�������س���اري  �ل����ق����ت����ال  �أن  ي����وم����ي����ة، 
�لرو�سية  �جل����وي����ة  و�ل�������س���رب���ات 
م�������س���ت���م���ر�ن ع���ل���ى ت���ل���ك �مل���دي���ن���ة، 
�ل����ق����و�ت  ت�������س���غ���ط  �أن  م����رج����ح����ة 
من  فيها  �ملقاتلني  على  �ل��رو���س��ي��ة 

�أجل �ل�ست�سالم.
و�أك��دت وز�رة �ل��دف��اع، �لأرب��ع��اء، �أن 
يزد�د  �ملدينة  يف  �لإن�ساين  �لو�سع 
�سوء�. ورد� على �لعقوبات �لأحدث 
�ل���ت���ي ف��ر���س��ت ع��ل��ى ب�����الده ج���ر�ء 
�لعملية �لع�سكرية يف �أوكر�نيا، �سن 
�لرئي�س  �إىل  �حل��ل��ف��اء  �أق����رب  �أح���د 
هجوماً  بوتني  فالدميري  �لرو�سي 

�سر�ساً على �لغرب.
نائب  ميدفيديف،  دمي��رتي  وق��ال 
يف  �لرو�سي،  �لأم��ن  جمل�س  رئي�س 
�لأربعاء،  تليغر�م،  على  ت�سريحات 
ب��ح�����س��ب م����ا ن���ق���ل���ت روي���������رتز، �إن 
�لدعو�ت لتاأميم �ل�سركات �لرو�سية 

يف �خلارج �أ�سبه بعمليات �ل�سطو.

•• عو��صم-وكاالت:

�ملوجهة  �لت���ه���ام���ات  ت���و�����س���ل  م���ع 
جر�ئم  قو�تها  بارتكاب  رو�سيا  �إىل 
بالعا�سمة  حم��ي��ط��ة  ب���ل���د�ت  م���ن 
منها،  �ن�����س��ح��اب��ه��م  ق��ب��ي��ل  ك��ي��ي��ف، 
تلك  ك��اف��ة  جم���دد�  �لكرملني  نفى 
�لن�سحاب  �أن  م��وؤك��د�  �لت��ه��ام��ات، 
لتهيئة  ن���ي���ة  ح�������س���ن  ب��������ادرة  ج������اء 
�ل����ظ����روف �أم�������ام �مل���ف���او����س���ات مع 
هذه  �أن  ع��ل��ى  م�����س��دد�  �أوك����ر�ن����ي����ا، 

�ملحادثات م�ستمرة رغم �سعوبتها.
�لكرملني  با�سم  �ملتحدث  و�أو���س��ح 
بح�سب  �لأرب����ع����اء،  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
�أن��ه من  �أ�سو�سييتد بر�س  �أف��ادت  ما 
�ملمكن �ت��خ��اذ ق���ر�ر�ت ج��ادة خالل 
�ملحادثات بني �لبلدين. كما �أكد �أن 
�ملفاو�سات م�ستمرة رغم �لتهامات 
�لطريق  ق���ائ���ال  ع��رق��ل��ت��ه��ا،  �ل���ت���ي 
�لعملية  �أن  و�أ�������س������اف  ط�����وي�����ل.  
م�ستمرة لكنها ت�سري �أ�سعب بكثري 
مم����ا ن����ري����د، م��ط��ال��ب��ا مب���زي���د من 

�لتحرك من �جلانب �لأوكر�ين.
وم���ع ����س��ت��ع��د�د �لحت����اد �لأوروب�����ي 
لإ��������س�������د�ر ح�����زم�����ة ج������دي������دة من 
خلفية  على  رو�سيا،  �سد  �لعقوبات 

للربملان  �لإن����رتن����ت  ع���رب  وج��ه��ه��ا 
�لإيرلندي �أم�س �لأربعاء �إن خطابا 
ج��دي��د� ب�����س��اأن �ل��ع��ق��وب��ات ظ��ه��ر يف 
�لت�سامح مع  �أوروب���ا، لكن ل ميكن 
�أي تردد بعد كل ما مّرت به �أوكر�نيا 

وكل ما فعله �جلنود �لرو�س.
ز�ل على بالده  م��ا  �أن���ه  �ع��ت��رب  كما 
باأنه ل ميكن للنفط  �أوروب���ا  �إق��ن��اع 

�لأر��سي  على  �لع�سكرية  عملياتها 
�لأوكر�نية، ندد �لرئي�س �لأوكر�ين 
و�سفه  مب��ا  زيلين�سكي  فولودميري 
ب��رتدد �لأوروب��ي��ني يف حظر و�رد�ت 
�أن  �إىل  م�سري�  �ل��رو���س��ي��ة،  �ل��ط��اق��ة 
ب��ع�����س �ل���ق���ادة �أك�����ر ح��ر���س��ا على 
�ل��ت��ج��اري��ة م��ن �كرت�ثهم  �لأع��م��ال 
كلمة  وق�����ال يف  �حل������رب.  جل���ر�ئ���م 

�لع�سكرية  �لآل��ة  يغّذي  �أن  �لرو�سي 
م�������س���ادر متويل  ع����رب  �ل���رو����س���ي���ة 
حظر  �إىل  �أي�����س��ا  د�ع���ي���ا  ج���دي���دة، 
�ملايل  �لنظام  �لرو�سية من  �لبنوك 

�لغربي.
�ل���ق���ادة  ب��ع�����س  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ود�ن 
�مل����ال  ق����ط����اع  يف  �أو  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ني 
و�لأعمال �لذين ما ز�لو� يعتربون 

•• �خلرطوم-وكاالت:

�ل�سود�نيني،  من  �لآلف  �حت�سد 
�أم���������س �لأرب������ع������اء، يف �ل�������س���و�رع 
 20 من  باأكر  �لعامة  و�مليادين 
�لبالد،  �أنحاء  مدينة يف خمتلف 
لأج����ل �مل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ك��م �ملدين 
و����س���ط �إج�����������ر�ء�ت �أم���ن���ي���ة غري 

م�سبوقة.
وحر�س �ملتظاهرون على �خلروج 
يف  كبري  �رتفاع  رغم  �ل�سارع  �إىل 
 45 �حل�����ر�رة �ل��ت��ي و���س��ل��ت �إىل 
�نطالق  م��ئ��وي��ة، حل��ظ��ة  درج�����ة 
ظهر�  �ل��و�ح��دة  يف  �لحتجاجات 

بالتوقيت �ملحلي.
�أغلقت  �ل��ث��الث��اء؛  م�����س��اء  وم��ن��ذ 
�ل�سلطات معظم �جل�سور �لر�بطة 
بني مدن �لعا�سمة �لثالثة للحد 
من و�سول �ملحتجني �إىل منطقة 
و�سط  يف  �ل����رئ����ا�����س����ي  �ل���ق�������س���ر 
�خلرطوم؛ و�أعلنت �حلكومة عن 
عطلة ر�سمية يف جميع موؤ�س�سات 

�لدولة.
وق����ال����ت م�������س���ادر ����س���ود�ن���ي���ة �إن 
�لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة ���س��ن��ت حملة 
�عتقالت و��سعة طالت عدد� من 
و�أع�ساء  �ل�سيا�سيني  �لنا�سطني 

جلان �ملقاومة.
قائد �جلي�س، عبد  �إع��الن  ومنذ 
�خلام�س  يف  �ل����ربه����ان،  �ل��ف��ت��اح 

 2021 �أك��ت��وب��ر  م��ن  و�لع�سرين 
�إج��������ر�ء�ت �أن���ه���ت �ل�����س��ر�ك��ة بني 
و�لع�سكري؛  �مل������دين  �ل�����س��ق��ني 
يف  حا�سدة  �حتجاجات  تتو��سل 

�ملدن �ل�سود�نية.
�أط��ر�ف د�خلية وخارجية،  ودعت 
من بينها �لأمم �ملتحدة �حلكومة 
�سد  �لعنف  وقف  �إىل  �ل�سود�نية 

مواقــيت ال�صالة
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•• �أبوظبي-و�م: 

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  ت��ل��ق��ى 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�أم�س  �مل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
م���ن فخامة  ه��ات��ف��ي�����������������اً  �ت�������س���اًل 
توكاييف  ج��وم�����������������ارت  ق��ا���س�����������������م 
كاز�خ�س���تان  جمهوري������ة  رئي�س 
خالله  ..ت��ب�����������������ادل  �ل�����س��دي��ق��ة 
�ل��ت��ه��اين مب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول �سهر 

رم�سان �ملبارك.
ونقل �سموه �إىل رئي�س كاز�خ�ستان 
- خالل �لت�سال - تهاين �ساحب 
�آل  �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�ل�سحة  م���وف���ور  ل���ه  ومت��ن��ي��ات��ه 
�خلري  دو�م  ول�سعبه  و�ل�����س��ع��ادة 

و�لزدهار. 
قا�سم  فخامة  �أع���رب  جانبه  م��ن 
ج��وم��ارت ت��وك��اي��ي��ف ع��ن خال�س 
بحلول  ���س��م��وه��م��ا  �إىل  ت��ه��ان��ي��ه 
�ملوىل  ..���س��ائ��اًل  �لف�سيل  �ل�سهر 
�أن ي����دمي ع��ل��ى دول���ة  ع���ز وج����ل 
�لإمار�ت و�سعبها �لرخاء و�لرفعة 
�لف�سيل  �ل�سهر  هذ�  يف  يعم  و�أن 

�ملبعوث �لأممي �إىل �ليمن، هانز غروندبرغ    )�أر�سيفية(

متظاهرون �سود�نيون ي�ساركون يف م�سرية باخلرطوم مطالبني بحكم مدين. 

رغم احلرارة ال�سديدة وال�سيام

�آلف �ل�سود�نيني يتظاهرون للمطالبة باحلكم �ملدين

�سباق االإليزيه يقرتب من املنعرج:
�لّدمامل �لع�سر �لتي

 تهدد �إميانويل ماكرون!
•• �لفجر -خرية �ل�صيباين

نهاية حملة �ملر�سح �لرئا�سي، �ملر�سح �لأوفر حظا يف �جلولة �لأوىل، �لأحد �ملقبل، 
�إميانويل  لأن  �أوًل  بالطبع.  بعد،  ذعر  هناك  لي�س  �أن�ساره.  من  �لكثري  قلق  تثري 
ماكرون ل يز�ل �ملر�سح �لأوفر حظا يف �جلولة �لأوىل، �لأحد �ملقبل، بفارق 5 نقاط 
عن مارين لوبان، وفًقا ل�ستطالع �إيفوب، غري �ن �لعديد من �أن�ساره قلقون. هناك 
ما يخيفنا، يعرتف وزير، يف �سياق ��ستقرت فيه فكرة فوز �لرئي�س �ملوؤكد يف �أذهان 
�جلميع، وحيث جتري �جلولة �لثانية يف قلب �لأعياد ... تر�مب، مل يتوقعه �أحد.

ويقّر �أحد �ملقربني من ماكرون قائاًل: هناك �لكثري من �لذعر د�خلنا �إىل حد �أن 
�أن  �ل��وزر�ء، حمذر� من  �لأربعاء يف جمل�س  �لتو�سيح،  �إىل  ��سطر  نف�سه  �لرئي�س 
�إىل �لرتعا�س.  �أن �لبع�س �نتقل من �لغطر�سة  �لفرتة لي�ست لالأمزجة، وموؤكد� 

مر�جعة مف�سلة لأ�سباب خوف �ملاكرونية.                        )�لتفا�سيل �س11(

�ص 06

�ص 13

�ص 19

�رشطة دبي تنقذ اأباً وابنته 
�ضال طريقهما يف جبال حتا

اأخبار الإمارات

امل�ضاعدات الع�ضكرية لأوكرانيا.. 
هكذا اأنع�ضت �ضوق ال�ضالح

عربي ودويل

مونديال 2022 يهدد اأرقام بيليه 
ومارادونا ل�ضالح رونالدو ومي�ضي

الفجر الريا�ضي
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�خلري و�ل�ستقر�ر ل�سعوب �لعامل 
�أجمع.

خالل  كاز�خ�ستان  رئي�س  و�أ���س��ار 
�ملتميزة  �لعالقات  �إىل  �لت�سال 
�أهمية  ..م����وؤك����د�ً  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

تعزيز �لتعاون �لثنائي يف خمتلف 
�لقت�سادية  خ��ا���س��ة  �مل����ج����الت 
و�ل�����ت�����ج�����اري�����ة و�ل����س���ت���ث���م���اري���ة 
�ملتنوعة  �لفر�س  و�ل�ستفادة من 

�لتي تتوفر لدى �لبلدين.

•• �لفجر- تون�س:

بالغ  يف  �لتون�سية  �خل��ارج��ّي��ة  �ل�����س��وؤون  وز�رة  �ع��رب��ت 
�لذي  �لت�سريح  ��ستغر�بها من  بالغ  �لثالثاء عن  لها 
معتربة  تون�س،  بخ�سو�س  �لرتكي  �لرئي�س  به  �أدىل 
هذ� �لت�سريح تدخال غري مقبول يف �ل�ساأن �لد�خلي 
جتمع  �لتي  �لأخ��وّي��ة  �ل��رو�ب��ط  م��ع  متاما  ويتعار�س 
يف  �ملتبادل  �لح���رت�م  م��ب��د�أ  وم��ع  و�ل�سعبني  �لبلدين 

�لعالقات بني �لدول، ح�سب ن�س �لبالغ. 
بقدر  تون�س  ب���اأن  �خل��ارج��ي��ة،  �ل�����س��وؤون  وز�رة  وُت��ذك��ر 
على  وحر�سها  �خلارجية  �سيا�ستها  بثو�بت  �لتز�مها 
و�ل�سديقة  �ل�سقيقة  �ل��دول  مع  وثيقة  عالقات  بناء 

قو�مها �لتعاون و�لت�سامن و�لت�ساور و�لثقة �ملتبادلة، 
�لوطني  ق���ر�ره���ا  ب��ا���س��ت��ق��الل  تتم�سك  �أي�����س��ا  ف��اإن��ه��ا 
�سيادتها  ل��ل��ت��دخ��ل يف  ك���ل حم���اول���ة  ب�����س��ّدة  وت��رف�����س 
وخيار�ت �سعبها �أو �لت�سكيك يف م�سارها �لدميقر�طي 

�لذي ل رجعة فيه.
كما �أكدت وز�رة �خلارجية يف �لبالغ ذ�ته على �أن تون�س 
دولة حرة م�ستقلة و�ل�سعب فيها هو �ساحب �ل�سيادة 
�حلرية  حتقيق  م�سار  لختيار  �لوحيد  �مل��خ��ّول  وه��و 
وتدعم  كر�مته  وت�سون  �أمنه  حتفظ  �لتي  �حلقيقية 
حقوقه وتعزز كل مكا�سبه وتقطع مع رو��سب �ملا�سي 
ومع م�سار �لدميقر�طية �ل�سكلية �لتي ل عالقة لها 
باإر�دة �لتون�سيني و�لتون�سيات.   )�لتفا�سيل �س10(

اعتربته تدخال غري مقبول يف �ساأنها الداخلي

�خلارجية �لتون�سية ترف�س ت�سريحات �أردوغان

�أمني عام �لناتو: �حلرب يف 
�أوكر�نيا قد ت�ستمر �سنو�ت! 

•• بروك�صل-�أ ف ب:
�لأربعاء  �لأطل�سي )ناتو( ين�س �ستولتنربغ  �لعام حللف �سمال  حذر �لأمني 
من �أن �لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني مل يتخل عن رغبته يف �ل�سيطرة 

على كامل �أوكر�نيا مرجحا �أن ت�ستمر �حلرب لأ�سهر وحتى �سنو�ت.
وقال �ستولتنربغ قبل �جتماع وزر�ء خارجية �حللف علينا �أن نكون و�قعيني. 
�أن  علينا  لذلك  ل�سنو�ت.  وحتى  لأ�سهر  طويلة،  لفرتة  �حل��رب  ت�ستمر  قد 
نكون م�ستعدين مل�سار طويل، من حيث تقدمي �لدعم لأوكر�نيا و�ل�ستمر�ر 

يف �لعقوبات وتعزيز دفاعاتنا.
ومن �ملقرر عقد �جتماع ملجموعة �ل�سبع يف مقر �حللف على هام�س �جتماع 
حلف �سمال �لأطل�سي، بح�سور وزير �خلارجية �لياباين يو�سيما�سا هايا�سي. 
و�سيكون ت�سديد �لعقوبات �ملفرو�سة على رو�سيا �أبرز �ملو��سيع �ملدرجة على 

جدول �عمال �لجتماع.
�أو�سح �ستولتنربغ �أن �أوكر�نيا بحاجة ما�سة �إىل دعم ع�سكري ولهذ� من �ملهم 
باأنو�ع عديدة  �أوكر�نيا  �لناتو على مو��سلة دعم  �أن يو�فق �حللفاء يف  جًد� 
من �لتجهيز�ت �لع�سكرية، �سو�ء كانت معد�ت ثقيلة �أو �أنظمة �أ�سلحة خفيفة 

معترب�ً �أن �مل�ساعدة �ملقدمة كان لها تاأثري حقيقي.
�إفادة �سحافية �إىل جانب  �أنتوين بلينكن يف  �أكد وزير �خلارجية �لأمريكي 
�أوكر�نيا  بعدو�نها على  رو�سيا  ��ستمرت  �إذ�  �أمور  بثالثة  �سنقوم  �ستولتنربغ 
: مو��سلة دعم �لأوكر�نيني وممار�سة �سغط غري عادي على رو�سيا وتعزيز 
لتمويل  �إ�سافية  دولر  مليون  مئة  �ملتحدة  �لوليات  �حللف.خ�س�ست  دفاع 

م�سرتيات �لأ�سلحة لأوكر�نيا.
 

�إير�ن ت�سلم وكالة �لطاقة وثائق 
معلنة غري  قدمية  مو�قع  عن 

•• طهر�ن-وكاالت:
و�لوكالة  �إي�����ر�ن  �ت��ف��ق��ت  ب��ع��دم��ا 
�ل���دول���ي���ة �ل�����س��ه��ر �مل���ا����س���ي على 
�إىل  �أ�سهر تهدف   3 خطة مدتها 
حل �مل�ساألة طويلة �لأمد �ملتعلقة 
بج�سيمات �ليور�نيوم �ملكت�سفة يف 
معلنة  غري  لكنها  قدمية  مو�قع 
�إ�سالمي  حممد  �أعلن  �لبالد،  يف 
�لذرية  �ل��ط��اق��ة  منظمة  رئ��ي�����س 
�لإير�نية �أم�س �لأربعاء، �إن بالده 

�سلمت بع�س �لوثائق.
�مل�سّلمة  �لوثائق  تلك  �أن  و�أ�ساف 
مرتبطة بق�سايا عالقة، و�أعطتها 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  للوكالة 
للوكالة  حت��ق��ي��ق  غ���ل���ق  ب���ه���دف 
يور�نيوم  ج�سيمات  بخ�سو�س 
3 م���و�ق���ع غري  ع��ل��ي��ه��ا يف  ُع����ر 

معلنة.
موؤمتر  يف  �إ����س���الم���ي  ت���اب���ع  ك��م��ا 
�أن  ب���ث���ه �ل���ت���ل���ف���زي���ون،  ���س��ح��ف��ي 
 20 يف  �ل��وث��ائ��ق  �سلمت  ط��ه��ر�ن 

مار�س �إىل �لوكالة.

�مل���ت���ظ���اه���ري���ن وت���ه���ي���ئ���ة �جل�����و�ء 
�حلالية  �لزم������ة  م���ن  ل���ل���خ���روج 
�لتي تعي�سها �لبالد؛ ورفع حالة 
�لطو�رئ و�إطالق �سر�ح �ملعتقلني 
وعلى ر�أ�سهم �أع�ساء جلنة تفكيك 
ت�سكيلها  مت  �لتي  �لإخ���و�ن  نظام 
ن��ظ��ام �لإنقاذ  �إ���س��ق��اط  �أع��ق��اب  يف 
�حتجاجات  ع��ق��ب  �لب�سري  ع��م��ر 
عارمة يف �حلادي ع�سر من �أبريل 

.2019
�لأمنية  �لإج���������ر�ء�ت  وت����ز�ي����دت 
�ملا�سية،  �ل�����س��اع��ات  خ��الل  ب�سدة 
ي�ستعدون  �ملحتجون  ك��ان  بينما 

للخروج يف مظاهر�ت حا�سدة.
وتو�جه جهود حل �لأزمة عقبات 
كبرية يف ظل مت�سك �ل�سارع بعدم 
�لتفاو�س مع �جلي�س ومطالبته 
ويقول  خ���ال�������س،  م����دين  ب��ح��ك��م 
حم��ت��ج��ون �إن��ه��م ي���ري���دون �إع����ادة 
ث��ك��ن��ات��ه وح���ل قوى  �إىل  �جل��ي�����س 
�لدعم  ر�أ�سها قو�ت  م�سلحة على 

�ل�سريع.

•• بروك�صيل-وكاالت:

�ل�سيني  �لرئي�س  �لقمة مع  �لأوروب��ي  �ل�سيا�سة �خلارجية بالحتاد  و�سف م�سوؤول 
�لتعاون  �ل�سك على مدى  بظالل من  �لطر�سان، ملقياً  ح��و�ر  باأنها  بينغ  �سي جني 

�لذي �سوف تقدمه �لدولة �لآ�سيوية لإنهاء �حلرب يف �أوكر�نيا.
�لقادة  ر�فق  �لذي  بوريل،  بلومربغ لالأنباء عن جوزيب  �لأربعاء وكالة  �أم�س  ونقلت 
�أر�دت �ل�سني  �ل��ق��ول:  �مل��ا���س��ي،  �لأوروب���ي���ني يف حم��ادث��ات م��ع �سي �لأ���س��ب��وع 
تنحية خالفنا ب�ساأن �أوكر�نيا جانباً.. مل يرغبو� يف �لتحدث عن �أوكر�نيا. 
�أخ��رى، بل ركزو� على  مل يرغبو� يف �لتحدث عن حقوق �لإن�سان وق�سايا 

�لأ�سياء �لإيجابية.
وقال بوريل للربملان �لأوروبي �إن �جلانب �لأوروبي �أو�سح �أن هذه �لتجزئة 
غري ممكنة وغري مقبولة ... بالن�سبة لنا، تعترب �حلرب يف �أوكر�نيا حلظة 

حا�سمة ب�ساأن ما �إذ� كنا نعي�س يف عامل حتكمه �لقو�عد �أم �لقوة.

�لحتاد �لأوروبي: �لقمة مع �ل�سني حو�ر طر�سان 

جمل�س التعاون: مل�سنا احلر�س من امل�ساركني على م�سلحة اليمن

�ملبعوث �لأممي ي�سيد بالهدنة وقلق من �خلروقات

�لحتاد �لأوروبي: �لقمة مع �ل�سني حو�ر طر�سان 



اخلميس   7  إبريل    2022  م   -    العـدد   13513  
 Thursday     7   April   2022   -  Issue No   13513

02
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�أمني عام �لهالل �لأحمر: �لإمار�ت قامت 
بدور كبري للحد من �نت�سار كورونا حول �لعامل

م�ساهمات االأفراد واملوؤ�س�سات تدفقت منذ اأول اأيام �سهر رم�سان مل�ساندة جهود احلملة 

�ألف متربع عرب �لقنو�ت �لإلكرتونية ملبادرة   35
»�ملليار وجبة« يف �أيامها �لثالثة �لأوىل بقيمة 18 مليون درهم

لند�ء  �لو��سعة  �ل�ستجابة  وت�سكل 
مبادرة “�ملليار وجبة” دعماً نوعياً 
�لفرق  ل�����س��ن��اع��ة  غ��اي��ت��ه��ا  لتحقيق 
ور����س���م �لب��ت�����س��ام��ة مب��ل��ي��ار وجبة 
�ستوزع يف 50 دولة حول �لعامل، يف 
موؤ�سر على ح�س �لت�سامن �لإن�ساين 
مل��ج��ت��م��ع �لإم���������ار�ت ب��امل�����س��اه��م��ة يف 
للتحديات  �لدولية  �ملو�جهة  جهود 
تقدمي  على  و�حل��ر���س  �لإن�سانية، 
�لإن�سانية  للق�سايا  �ل��دع��م  ك��ام��ل 
�ملنطقة  يف  �لأ���س��ع��دة  خمتلف  على 
�لعطاء  لثقافة  و�نعكا�ساً  و�ل��ع��امل، 
و�لكرم �ملتاأ�سلة يف جمتمع �لإمار�ت 
يقدمونه  �ل����ذي  ل��ل��ع��ون  و�م����ت����د�د�ً 

د�خل �لدولة وخارجها. 
وتتعاون “مبادر�ت حممد بن ر��سد 
تنظم  �ل��ت��ي  �لعاملية”  م��ك��ت��وم  �آل 
مبادرة “�ملليار وجبة”؛ �لأكرب على 
�لفقر�ء  لإغ��اث��ة  �ملنطقة  م�ستوى 
و�مل��ح��ت��اج��ني، م��ع ك���ٍل م��ن برنامج 
�لأغ����ذي����ة �ل���ع���امل���ي �ل���ت���اب���ع ل���الأمم 
�لطعام  ب���ن���وك  و���س��ب��ك��ة  �مل���ت���ح���دة، 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة، وم��وؤ���س�����س��ة حم��م��د بن 
ر��سد �آل مكتوم �خلريية و�لإن�سانية، 
�ملتحدة  �ل�سامية لالأمم  و�ملفو�سية 
�لإمار�ت  وبنك  �لالجئني،  ل�سوؤون 
للطعام، وموؤ�س�سات �لعمل �خلريي 
�لدول  يف  و�لجتماعي  و�لإن�����س��اين 
للو�سول  وذل������ك  ت��غ��ط��ي��ه��ا،  �ل���ت���ي 
من  ���س��ري��ح��ة  �أك������رب  �إىل  ب���اأث���ره���ا 

�ملحتاجني للعون حول �لعامل.

•• دبي-و�م:

�أكر من 35 �ألف متربع يف 3 �أيام 
عرب �لقنو�ت �لإلكرتونية �سجلتهم 
�لأكرب من  مبادرة “�ملليار وجبة”، 
�لدعم  ل��ت��وف��ري  �ملنطقة  يف  ن��وع��ه��ا 
و�ملحتاجني،  ل��ل��ف��ق��ر�ء  �ل���غ���ذ�ئ���ي 
خ���ا����س���ة �ل���ف���ئ���ات �ل�����س��ع��ي��ف��ة من 
و�لنازحني  و�ل��الج��ئ��ني  �لأط���ف���ال 
يف  و�لأزم����ات  �ل��ك��و�رث  ومت�سرري 
 18 �لعامل، بقيمة  50 دول��ة حول 

مليون درهم.
وخالل �أيام ثالثة من فتح �حلملة 
�سهر  �أي��������ام  �أول  يف  �ل����ت����ربع  ب�����اب 
�مل�ساهمات  تو�لت  �ملبارك،  رم�سان 
ل���دع���م �ل���ف���ئ���ات �لأق������ل ح���ظ���اً ممن 
�لتغذية حول  و�سوء  يعانون �جلوع 
�لعامل تلبية لدعوة �ساحب �ل�سمو 
مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�هلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
�ل���ذي ق��ال ل��دى �إع���الن �سموه عن 
�ملبادرة �لإن�سانية �جلديدة �إن خري 
و�إن  ب��غ��ريه��ا،  �ل��ت��ي تفكر  �ل�����س��ع��وب 
للفقر�ء  غذ�ئي  �أم��ان  �سبكة  توفري 
�أخالقية  م�����س��وؤول��ي��ة  و�جل���ائ���ع���ني 
و�ل��ت��ز�م �إن�����س��اين، فيما �ل��ع��امل مير 
ب��ت��ح��دي��ات يف جم���ال ت��وف��ري �لأمن 

�لغذ�ئي للب�سر.
وت�����س��اه��م م���ب���ادرة �مل��ل��ي��ار وج��ب��ة يف 
حتقيق ت�سافر جهود �لعدد �لأكرب 

�لأمم �ملتحدة لعام 2030 وخا�سة 
�لهدف �ل�سابع �لر�مي للق�ساء على 

�جلوع يف �لعامل.

�لإن�سانية  �ل��ق�����س��ي��ة  خ��دم��ة  �أج����ل 
�أه�������د�ف  و�مل�������س���اه���م���ة يف حت���ق���ي���ق 
و�سعتها  �ل��ت��ي  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

و�ملوؤ�س�سات  و�ل�سركات  �لأف��ر�د  من 
و�ل�سخ�سيات  �لأع����م����ال  ورج������ال 
من  �لإن�ساين  بالعمل  لهم  �مل�سهود 

��ست�ساري �ل�سارقة يطلع على خطط وبر�مج د�ئرة �حلكومة �لإلكرتونيةموؤ�س�سة منار �لإميان �خلريية تنفق 1.147 مليون درهم لعالج 104 مر�سى
•• �ل�صارقة-و�م:

�ل�سوؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف و�لبلديات و�لأمن و�ملر�فق �لعامة يف �ملجل�س �ل�ست�ساري  �طلعت جلنة 
لإمارة �ل�سارقة خالل زيارتها لد�ئرة �حلكومة �للكرتونية �سمن �أعمال �للجنة لدور �لنعقاد �لعادي 
�حلكومة  د�ئ��رة  توفرها  �لتي  �لتقنية  �خلدمات  خمتلف  على  �لعا�سر  �لت�سريعي  �لف�سل  من  �لثالث 
�للكرتونية بال�سارقة للدو�ئر و�لهيئات �حلكومية و�لرب�مج �للكرتونية وعلى جهود �لد�ئرة يف ر�سم 

�ل�سيا�سة �لعامة و�لإ�سرت�تيجيات و�ملعايري �خلا�سة بتكنولوجيا وتقنية �ملعلومات و�أمن �ملعلومات.
وتعرفت �للجنة �لتي تر�أ�سها �لع�سو عبيد عو�س �لطنيجي على ما تنفذه �لد�ئرة يف تقدمي �خلدمات 
بني �جلهات �حلكومية يف �إمارة �ل�سارقة وما تبذله من �أدو�ر مت�سلة يف �إن�ساء وتوحيد وتطوير �لبنية 
�لتحتية �لتقنية للقطاع �حلكومي. وقال عبيد عو�س �لطنيجي �إن زيارة �للجنة تاأتي يف �إطار خططها 
�لر�مية �إىل �لطالع على �أد�ء كافة �لدو�ئر �ملعنية وتقدمي خمتلف �لآر�ء و�ملقرتحات �لالزمة ملو��سلة 
�إجنازها لأعمالها يف �إطار ما يوليه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو 

�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة من دعم لتطوير �لأد�ء �لعام وخدمة �ملجتمع .

�أعد�د  زي��ادة كبرية وم�سطردة يف  : هناك  و�أ���س��اف �جلنيبي 
وكذلك  �ملر�سى”،  “عالج  م�سروع  من  �مل�ستفيدين  �ملر�سى 
لهذ�  �مل��وؤ���س�����س��ة  تخ�س�سها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ف��ق��ات  ح��ج��م  يف  زي�����ادة 
من  �مل�ستفيدين  �ملر�سى  ح��الت  تنوع  �إىل  ..م�سري�  �مل�سروع 
�مل�سروع، حيث �سنفت �حلالت �مل�ستفيدة بني حالت �سديدة 
�لأدوية،  �سر�ء  نفقات  بتحمل  �ملوؤ�س�سة  وتتكفل  ومتو�سطة، 

و�إجر�ء �لعمليات �جلر�حية وغ�سيل �لكلى.
�خلدمات  ك��ل  لها  تقدم  كانت  �حل���الت  بع�س  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�لفحو�سات  �بتد�ء من  �ملر�سى”،  “عالج  م�سروع  �ملتاحة يف 
و�نتهاء  �جل��ر�ح��ي��ة،  �لعمليات  ب��اج��ر�ء  وم����رور�ً  و�لتحاليل 
�ذ�  �ل��الح��ق��ة  و�مل��ت��اب��ع��ة  �لطبيعي  و�ل���ع���الج  �ل�����دو�ء  ب��ت��وف��ري 

�قت�ست �ل�سرورة.

•• عجمان-و�م:

�أعلنت موؤ�س�سة منار �لإميان �خلريية يف عجمان، �أنها �أنفقت 
“عالج  دره��م من خ��الل م�سروع  1.147 مليون  �أك��ر من 
104 حالت مر�سية خمتلفة، منها  ��ستفاد منها  �ملر�سى” 
�لعام  بد�ية  منذ  و50 حالة   ،2021 ع��ام  خ��الل  حالة   54

�جلاري وحتى �لآن، من جن�سيات خمتلفة مقيمة يف �لدولة.
وق����ال ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر ب���ن ع��ل��ي �جل��ن��ي��ب��ي، �مل���دي���ر �لتنفيذي 
للموؤ�س�سة : يعد م�سروع “عالج” من �أهم �ملبادر�ت �ملجتمعية 
�لتي �أطلقتها �ملوؤ�س�سة يف �ل�سنو�ت �لأخرية، مل�ساعدة �ملر�سى 
�لتكافل  مبد�أ  �مل�سروع  ه��ذ�  ويج�سد  دخ��اًل،  و�لأق��ل  �ملقيمني 

�لجتماعي �لذي تتميز به دولة �لمار�ت قيادة و�سعبا.

من  ي��ع��ت��رب  �ملر�سى”  “عالج  م�����س��روع  �أن  �جل��ن��ي��ب��ي  وذك����ر 
�ملوؤ�س�سة �لدعم �لكبري، باعتباره  �مل�ساريع �لتي تخ�س�س لها 
يخدم �أحد �أهم فئات �ملجتمع �لتي ت�سعى �ملوؤ�س�سة �ىل مد يد 

�لعون و�مل�ساعدة لهم.
من  حالتهم  در����س��ة  ع��رب  تتم  �ملر�سى  م�ساعدة  �أن  و�أو���س��ح 
�أمام  �لباب  يفتح  حيث  �ملوؤ�س�سة،  يف  �لجتماعي  �لبحث  قبل 
وبع�س  عالجهم،  يف  و�لإ�سهام  �مل�ساعدة،  لتقدمي  �ملتربعني 
ك��ان��ت حتتاج  �إذ�  �مل��وؤ���س�����س��ة  ق��ب��ل  م��ن  ت��ت��م تغطيتها  �حل����الت 
�أن م�ساألة دعم �ملر�سى  �إىل  مل�ساعدة عالجية عاجلة، م�سري�ً 
جناحاً  وحققت  �ل��ك��ر�م،  �ملح�سنني  م��ن  لف��ت��اً  ت��ف��اع��اًل  تلقى 
كبري�ً يعك�س مدى حب �سعب �لإمار�ت و�ملقيمني فيها للخري 

وم�ساعدة �ملحتاجني.

بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  وم��ت��اب��ع��ة 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�لهيئة،  رئ��ي�����س  �ل��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
ب����ع����دد م����ن �مل������ب������ادر�ت ل���ل���ح���د من 
�أن  �إىل  م�سري�   .. �جلائحة  تف�سي 
�لإمار�تي،  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
�لإن�سانية  م�سريتها  عرب  ت�ستهدف 
و�ل��ت��ن��م��وي��ة وم����ن خ����الل خططها 
�لرعاية  ت��وف��ري  و��سرت�تيجياتها، 
�ل�سحية �لالزمة للفئات و�ل�سر�ئح 
�إمكاناتها  رت  �سخَّ حيث  �ل�سعيفة، 
�لنبيلة،  �ل���غ���اي���ة  ه�����ذه  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ولفت  �ل��ت��اأي��ي��د  ح�سد  على  وعملت 
�لتي  �ل�سحية  للق�سايا  �لن��ت��ب��اه 
�ل�سعيفة  و�ل�سر�ئح  �لفئات  ت���وؤرق 
�لتي تتهددها �ملخاطر �ل�سحية ول 
�لعالج  تكاليف  ت��وف��ري  على  ت��ق��در 
ولتحقيق   : و�أ�����س����اف  �ل���ب���اه���ظ���ة. 
تطلعاتها �لإن�سانية يف هذ� �جلانب 
�لوطنية  هيئتنا  �أدرك����ت  �حل��ي��وي، 
مع  �ل�سر�كة  تعزيز  �أه��م��ي��ة  م��ب��ك��ر�ً 
ن��ظ��ري�ت��ه��ا يف �مل���ج���ال �لإن�������س���اين، 
�لذي  �ل�سحي  �جل��ان��ب  يف  خ��ا���س��ة 
ي��ع��ت��رب �أك������ر �ل���ق���ط���اع���ات ت����اأث����ر�ً 
�لعاملية،  و�لأزم������������ات  ب����ال����ك����و�رث 
ك��ب��رية يف  �لهيئة خ��ط��و�ت  وخ��ط��ت 
�ل��ع��دي��د من  �ل�����س��دد ون�سجت  ه��ذ� 
�ل�����س��ر�ك��ات �ل��ه��ادف��ة و�ل���ب���ن���اءة مع 
عدد من �جلهات �لعاملة يف �حلقل 
�لطبي �سو�ء على �مل�ستوى �ملحلي �أو 
�ل�سر�كات  و�أ�سافت هذه  �خلارجي، 
مب���ا حت��م��ل��ه م���ن م�����س��ام��ني قيمة 
ونقلة  ج��دي��د�ً  بعد�ً  نبيلة  و�أه���د�ف 
�لتعاون و�لتن�سيق  نوعية يف بر�مج 

بني �لهيئة و�سركائها �لإن�سانيني.

حياة �ل�سعوب يف �ملجالت �ل�سحية 
و�لق����ت���������س����ادي����ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة 
�ل����دول �لأقل  وغ���ريه���ا، خ��ا���س��ة يف 
�ل�سعور  �جل��ائ��ح��ة  ووح����دت  من����و�ً، 
�لت�سامن  ت��ع��زي��ز  ب��اأه��م��ي��ة  ع��امل��ي��اً 
وتخفيف  ل��ه��ا  للت�سدي  و�ل��ت��ع��اون 
�ل�سعوب، وبذلت  وطاأتها على حياة 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل���دول ج��ه��ود�ً مقدرة 
�أر��سيها  ع��ل��ى  تف�سيها  م��ن  للحد 
وتعزيز  �لأخ���رى  �ل���دول  وم�ساعدة 
ملجابهتها  �لطبية  قطاعاتها  ق��درة 

وتخفيف �آثارها �ل�سحية.
و�أكد �أن دولة �لإم��ار�ت قامت بدور 
�جلائحة،  �نت�سار  م��ن  للحد  كبري 
ح���ول �ل��ع��امل �ن��ط��الق��اً م��ن دورها 
مكافحة  يف  و�ل����ري����ادي  �لإن�������س���اين 
�ل���وب���اء، ل��ذل��ك ت��ب��ن��ت �ل��ع��دي��د من 
���س��اه��م��ت يف دعم  �ل���ت���ي  �مل�����ب�����ادر�ت 
للحد  و�لدولية  �لإقليمية  �جلهود 

من �نت�سار �لفايرو�س عاملياً.
�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  �إن  وق�����ال 
توجيهات  بف�سل  قامت  �لإم��ار�ت��ي، 

•• �أبوظبي-و�م:

�ل��دك��ت��ور حممد عتيق  ���س��ع��ادة  �أك���د 
لهيئة  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �ل���ف���الح���ي، 
�ل����ه����الل �لأح����م����ر �لإم������ار�ت������ي �أن 
دول���ة �لإم������ار�ت ق��ام��ت ب���دور كبري 
كورونا  ج��ائ��ح��ة  �ن��ت�����س��ار  م��ن  للحد 
�نطالقاً  �لعامل  حول  كوفيد-19، 
م��ن دوره���ا �لإن�����س��اين و�ل��ري��ادي يف 
مكافحة �لوباء، حيث تبنت �لعديد 
�لتي �ساهمت يف دعم  �مل��ب��ادر�ت  من 
للحد  و�لدولية  �لإقليمية  �جلهود 

من �نت�سار �لفريو�س عامليا.
ل��ه عرب  كلمة  - يف  �لفالحي  وق��ال 
يوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  “�جلندي”  جم��ل��ة 
يحتفل   -  2022 �لعاملي  �ل�سحة 
�ل��ع��امل يف مثل ه��ذه �لأي���ام م��ن كل 
�عرت�فاً  �لعاملي،  �ل�سحة  بيوم  ع��ام 
م��ن��ه ب��اأه��م��ي��ة �ل�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة يف 
�ملجتمعات،  وتنمية  �ل�سعوب  حياة 
�ل�سحية  للمهدد�ت  �لنتباه  ولفت 
وتعزيز  عليها،  �ملرتتبة  و�مل��خ��اط��ر 
ق�����درة �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ب�����س��ري��ة على 
لتد�عياتها،  و�لت�سدي  مو�جهتها 
�لكو�در  وتاأهيل  تدريب  خ��الل  من 
�لطبية وترقية �خلدمات �ل�سحية 
ون�سر  �له�سة  للمجتمعات  �ملوجهة 
�ل��ت��وع��ي��ة و�ل��ت��ث��ق��ي��ف �ل�����س��ح��ي مبا 
�ل�����س��الم��ة و�لأم��������ان لتلك  ي��ح��ق��ق 

�ملجتمعات.
خالل  ���س��ه��د  �ل���ع���امل  �أن  و�أو�����س����ح 
حتديات  �ملا�سية  �لثالث  �ل�سنو�ت 
جائحة  ب�����س��ب��ب  ع����دي����دة  ���س��ح��ي��ة 
�جتاحت  �ل���ت���ي  “كوفيد-19”، 
على  مبا�سر�ً  �أث���ر�ً  وت��رك��ت  �ل��ع��امل، 

وت�ستقبل مبادرة “�ملليار وجبة” �لتربعات عرب �أربع قنو�ت معتمدة هي �ملوقع �لإلكرتوين 
www.1billionmeals.ae و�لتحويل �مل�سريف حل�ساب مبادرة “�ملليار وجبة” على رقم �حل�ساب �ملعتمد: 

AE300260001015333439802 يف بنك �لإمار�ت دبي �لوطني بالدرهم �لإمار�تي.
�أما يف حال �لرغبة بالتربع بدرهم و�حد يومياً للمبادرة من خالل ��سرت�ك �سهري، ميكن �إر�سال ر�سالة 

ن�سية بكلمة “وجبة” �أو »Meal« على �لرقم 1020 مل�ستخدمي �سبكة “دو” �أو على �لرقم 1110 
مل�ستخدمي �سبكة “�ت�سالت” ..

كما ميكن �لتربع بالتو��سل مع مركز �ت�سال مبادرة “مليار وجبة” على �لرقم 8009999.

حاكم �ل�سارقة ي�سهد �أد�ء �لق�سم لعو�س ر��سد �سعيد �لطنيجي ع�سو �ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة
•• �ل�صارقة-و�م:

ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �سهد 
�لق�سم  �أد�ء  �لبديع،  ق�سر  يف  �أم�س  م�ساء  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 

�سامل بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة، و�سمو �ل�سيخ �سلطان بن 
�أحمد بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة، وفد �ملجل�س �ل�ست�ساري 
من  وع��دد�ً  �ملجل�س  رئي�س  �ل�سويدي  ميحد  علي  برئا�سة  �ل�سارقة  لإم��ارة 

روؤ�ساء �للجان �لرئي�سية للمجل�س.

�ل�سارقة  لإم��ارة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  ع�سو  �لطنيجي  �سعيد  ر��سد  لعو�س 
�لذي خلف �ملغفور له حممد �سامل �سيف �لطنيجي.

جاء ذلك خالل ��ستقبال �سموه بح�سور �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد بن 
�سلطان �لقا�سمي ويل �لعهد نائب حاكم �ل�سارقة، و�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن 

وتبادل �سموه �لتهاين مع وفد �ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة مبنا�سبة 
�سهر رم�سان �ملبارك د�عني �ملوىل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�سبة على دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادًة و�سعباً مبزيد من �لزدهار و�لتقدم و�لرخاء 

ولكافة �لدول �لعربية و�لإ�سالمية.

حتت عنوان »القيم واأثرها يف تنمية االإن�سان واملجتمعات«

�سيف بن ز�يد ي�سهد �ملحا�سرة �لرم�سانية �لأوىل ملجل�س حممد بن ز�يد لهذ� �ملو�سم 
و�لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة �لتي 
ت��ر���س��خ ت��ل��ك �مل���ع���اين. و�أو����س���ح �أن 
�ملجتمع  يف  �إيجابيا  ت��اأث��ري�ً  للقيم 
�قت�سادياً  وت��ط��وره��ا  �لبلد  ومن��و 
يتحلى  �ل����ذي  �مل��ج��ت��م��ع  �أن  ح��ي��ث 
بهذه �لقيم يكون مرت�بطا متاآلفا 
على  وحمافظا  بنائه  يف  م�ساركاً 
�أم���ن���ه و����س��ت��ق��ر�ره وت��ن��م��ي��ت��ه على 
�لبلد  �أن  �مل�����س��ت��وي��ات..ك��م��ا  جميع 
�ل�����ذي ت�����س��ود ف��ي��ه �ل��ق��ي��م يحقق 
منافع عظيمة حيث ترت�سخ �لثقة 
بيئة  وي��وف��ر  �قت�ساده  يف  �لعاملية 
�أمنه  ويحقق  لال�ستثمار  مثالية 
�لقيم  �أن  و��ستقر�ره..وهكذ� جند 
تقدم  �سر  ه��ي  �لنبيلة  �لإن�سانية 
بني  و�ح��رت�م��ه��ا  ونه�ستها  �لأمم 
ختام  يف  وق���ال  و�ل����دول.  �ل�سعوب 
مدر�سة  هو  �ل�سيام  �إن  �ملحا�سرة 
ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ق��ي��م ف��ق��د ك����ان من 
�أ�سباب ت�سريعه �أنه يك�سب �لتقوى 
�لإن�سانية  �ل��ق��ي��م  جم��م��ع  وه����ي 
�ل�سدق  على  حتمل  و�لإ���س��الم��ي��ة 
وعلى  �لنا�س  وم��ع  تعاىل  �هلل  م��ع 
و�حللم  و�لعطاء  و�جل���ود  �ل�سرب 
وغ���ريه���ا م���ن �ل��ق��ي��م �ل��ت��ي تظهر 

�آثارها يف �لفرد و�ملجتمع.

كما حت��دث �ل��درع��ي ح��ول حتويل 
�جتماعية  ���س��ل��وك��ي��ات  �إىل  �ل��ق��ي��م 
و�أ����س���ل���وب ح���ي���اة م���ن خ����الل عدة 
و�لقدوة  �ل��ت��ع��ود  �أه��م��ه��ا  و���س��ائ��ل 
�للتز�م  على  و�ل�سرب  و�مل��و�ظ��ب��ة 
�حلياة  م���ن���اح���ي  ك����ل  يف  ب��ال��ق��ي��م 
غر�سها  على  �حلر�س  �إىل  �إ�سافة 
يف �ل��ب��ي��وت م��ن قبل �لأ���س��رة. من 
جانبه تناول �سعادة �لدكتور �أحمد 
�حل��د�د..�أن��و�ع �لقيم وتاأثريها يف 
بني  تتنوع  �إنها  �ملجتمعات..وقال 
�ل��ق��ي��م �لإمي��ان��ي��ة �ل��روح��ي��ة �لتي 
و�ل���ذي هو  ب��اهلل  �لإمي���ان  �أ�سا�سها 
�لفر�غ  ومي����الأ  �ل��ع��ب��ودي��ة  حم����ور 
�لروحي فيكون �ملرء د�ئم �ل�سعادة 

و�قعية �أون�سبية �أومطلقة �إل �أنهم 
و�سرورتها  �أهميتها  على  �تفقو� 
باملاء  و�سبهوها  �حلياة  ل�ستقامة 
�ل���ذي ل ميكن �حل��ي��اة م��ن دونه. 
ج����اءت  �لأدي���������ان  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 
هذه  جوهر  لأنها  �لقيم  لرت�سيخ 
�لأدي����ان، ور���س��الت �لأن��ب��ي��اء �لتي 
عملت على غر�سها وتربية �لنفو�س 

عليها وتعزيزها يف �ملجتمعات.
كلها  �حل�سنى  �هلل  �أ���س��م��اء  �أن  كما 
�حلكيم  ف���ه���و  ب���ال���ق���ي���م  ت���ذك���رن���ا 
من  وغ��ريه��ا  و�لرحيم  و�لرحمن 
�أن  ع��ن  ف�ساًل  �حل�سنى،  �أ�سمائه 
كل �لعباد�ت ترتبط �رتباطا وثيقاً 

بالقيم و�ل�سلوك �لقومي. 

�لعاملية  �لقيم  بجانب  وتاآلفهم.. 
�لتي يتحقق بها �لتعارف و�لتعاون 
�لعامل  ويتكامل  �خل��رب�ت  وتبادل 
�حل�ساري  و�ل���ت���ط���ور  �مل��ن��اف��ع  يف 
�لوطن  ي���ن���ال  وب���ه���ا  و�ل���ت���ن���ا����س���ر 
�لطبع  م��دين  فالإن�سان  �لتقدير 
ل ي�ستغني عن غريه ول ي�ستغني 
عنه �لغري..لفتا كذلك �إىل �لقيم 
كل  يف  �لعمل  ومنها  �لقت�سادية 
�لقت�ساد  ع�����س��ب  لأن����ه  �مل���ج���الت 
وبه يتحقق �ل�ستقر�ر �لقت�سادي 
�لكتفاء  ويتحقق  �مل��و�رد  وت�ستغل 
�لذ�تي باأح�سن تدبري..كما تناول 
و��ست�سهد  �لثقافية  �لقيم  �أهمية 
�لقر�آنية  �لآي������ات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 

�لقيم  ب����ن����اء  �أه����م����ي����ة  و�حل����������د�د 
لت�سييد  �إن�سانية  ���س��رورة  كونها 
�إىل مفهوم  و�ل��و���س��ول  �حل�����س��ارة 
تر�سيخ  بجانب  �لطيبة..  �حل��ي��اة 
لهذه  �حلنيف  �لإ���س��الم��ي  �ل��دي��ن 
�ل��ق��ي��م ك��غ��ريه م���ن �لأدي������ان �لتي 
ودعو�تها  ر���س��الت��ه��ا  حم���ور  ك���ان 
و�أكد  و�إعالئها.   �لقيم  �إحياء  �إىل 
�لقيم  �أن  �ل��درع��ي  عمر  �ل��دك��ت��ور 
�لإن�سانية �سرورة لتهذيب �لنف�س 
�لإن�سان  وب��ن��اء  �ل�����س��ل��وك  و���س��ب��ط 
و�حل�سار�ت .. م�سري�ً �إىل �أنه رغم 
طبيعة  ح��ول  �لفال�سفة  �خ��ت��الف 
كانت  �إذ�  وم���ا  وم�����س��ادره��ا  �ل��ق��ي��م 
�أو  مثالية  �أو  �أر���س��ي��ة  �أو  �سماوية 

و�أخالقه مثالية ور��سياً مبا ق�سمه 
�لظن  وح�سن  عليه  ومتوكاًل  �هلل 
ب��ه..ب��ج��ان��ب �ل��ق��ي��م �ل��ذ�ت��ي��ة �لتي 
�مل�سوؤولية  وحتمل  �ل�سدق  ت�سمل 
�لطيب  �لوجه و�حلديث  وب�سا�سة 
�لقيم  عن  ف�سال  �ل�سالم  و�إف�ساء 
�لرحمة  تتج�سد يف  �لتي  �لأ�سرية 
و�لوفاء..كما  و�مل��ح��ب��ة  و�ل���ب���ذل 
�لجتماعية  �ل���ق���ي���م  �إىل  �أ�����س����ار 
ومنها �ل�سرب و�ل�سجاعة و�لإيثار 
�إىل  �إ�سافة  �مل��ق��درة..  عند  و�لعفو 
�ل��ق��ي��م �ل��وط��ن��ي��ة �ل���ت���ي ت��ظ��ه��ر يف 
لأجله  و�لت�سحية  للوطن  �ل��ولء 
و�أمنه  م��ن��ج��ز�ت��ه  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
مو�طنيه  وحم���ب���ة  و�����س���ت���ق���ر�ره 

�ل�سوؤون  د�ئ����رة  يف  �لإف���ت���اء  �إد�رة 
جمل�س  ع�سو  دب��ي  يف  �لإ�سالمية 
�ل�سرعي.. فيما  �لإمار�ت لالإفتاء 
من  �ل�سحي  ن���وف  �حل����و�ر  �أد�رت 

�ل�سوؤون �لإ�سالمية.
�ملحا�سرة  خ�����الل  ع���ر����س���ت  ك���م���ا 
م�����س��ارك��ات م��رئ��ي��ة م�����س��ج��ل��ة عرب 
وم�سوؤولني  مل��خ��ت�����س��ني  �ل��ف��ي��دي��و 
ت����ن����اول����و� م����و�����س����وع �ل���ق���ي���م من 

منظورهم.
من  ع��دد  على  �ملحا�سرة  و�ستبث 
�ليوتيوب  وقناة  �ملحلية  �لقنو�ت 
�خلا�سة مبجل�س حممد بن ز�يد 

للمحا�سر�ت �ليوم �خلمي�س.
وت�����ن�����اول �مل����ح����ا�����س����ر�ن �ل����درع����ي 

•• �أبوظبي-�لفجر:

�سهد �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ملحا�سرة  �لد�خلية  وزير  �ل��وزر�ء 
�لرم�سانية �لأوىل ملجل�س حممد 
لعام  ز�ي��د يف مو�سمه �جلديد  بن 
عنو�ن  حتت  عقدت  �لتي   2022
�لإن�سان  تنمية  يف  و�أثرها  )�لقيم 

و�ملجتمعات(.
وت��ن��اول��ت �مل��ح��ا���س��رة �أه��م��ي��ة بناء 
�لقيم لدى �لفرد و�ملجتمع ونقاط 
�لإ�سالمية  �ل��ق��ي��م  ب��ني  �ل��ت��الق��ي 
و�لإن�����س��ان��ي��ة و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز هذه 
بناء  يف  دوره��������ا  ب���ج���ان���ب  �ل���ق���ي���م 
�لتي  و�ل��ث��م��ار  �ملتح�سر  �ملجتمع 
من  و�ل�����دول  �مل��ج��ت��م��ع��ات  جتنيها 
جميع  ع��ل��ى  و�إع��الئ��ه��ا  تر�سيخها 

�مل�ستويات.
�ملو�سوع..�سعادة  ح���ول  وحت����دث 
�لدكتور عمر حبتور �لدرعي �ملدير 
يف  �لإ�سالمية  لل�سوؤون  �لتنفيذي 
�لهيئة �لعامة لل�سوؤون �لإ�سالمية 
ع�����ام جمل�س  م���دي���ر  و�لأوق�����������اف 
�لإمار�ت لالإفتاء �ل�سرعي و�سعادة 
�أح���م���د �حل������د�د مدير  �ل���دك���ت���ور 

املحا�سران الدرعي واحلداد يوؤكدان اأهمية بناء القيم كونها �سرورة اإن�سانية لت�سييد احل�سارة والو�سول اإىل مفهوم احلياة الطيبة 
الدرعي: القيم تتحول اىل اأ�سلوب حياة بالتعود والقدوة واملواظبة وال�سرب على االلتزام بالقيم يف كل اأنحاء احلياة 

احلداد: القيم االإن�سانية النبيلة هي �سر تقدم االأمم ونه�ستها واحرتامها بني ال�سعوب والدول
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

وا�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
�شمو  بح�شور  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
الزاهر  ق�شر  اإىل  ت��واف��دوا  الذين  املهنئني  ا�شتقبال 
الليلة املا�شية لل�شالم على �شموه وتقدمي اأ�شمى اآيات 
التهان�����ي والتربيكات ب�شهر رم�شان الف�شي���ل داعني 
الل�ه ع���ز وج��ل اأن يعي���د ه�����ذه املنا�ش��بة عليه مبوفور 
بالتقدم  الإم�����ارات  �شعب  وع��ل��ى  وال�����ش��ع��ادة،  ال�شحة 

والزدهار.
وتقب������ل �ش���موه التهاين به����ذه املنا�ش�������بة من ال�ش������يوخ 
وروؤ�ش����اء  الدول�����ة  ورج���الت  امل�ش�������وؤولني  وكب������ار 

واأعيان  والحتادي����ة  املحلي����ة  الدوائ���ر  وم������دراء 
البالد .

النعيمي  بن حميد  اأحمد  ال�شيخ  ال�شتقبالت  ح�شر 
ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون الإدارية 
واملالية وال�شيخ عبدالعزيز بن حميدالنعيمي رئي�س 
بن  را�شد  وال�شيخ  بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد 
�شعيد  ب��ن  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  وم��ع��ايل  بعجمان 
النعيمي رئي�س ديوان احلاكم واللواء ال�شيخ �شلطان 
بن عبداهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان و�شعادة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ع���ل���وان  حم��م��دع��ب��داهلل  ال��ع��م��ي��د 
ل��الإق��ام��ة و����ش���وؤون الأج���ان���ب ب��ع��ج��م��ان و حم��م��د بن 

ح�شني ال�شعايل وعدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني.

حاكم عجمان يو��سل ��ستقبال �ملهنئني بال�سهر �لف�سيل

�سا�سة  �إىل  حتولها  عند  ز�ئ��ري��ه��ا 
عر�س عمالقة بنطاق 360 درجة، 
من   250 م��ن  ب��اأك��ر  ُم�ستعينًة 
�أجهزة �لعر�س �ل�سوئي �ملتطورة، 
لت�سبح بذلك قلب معر�س �إك�سبو 
2020، و�أبرز وجهاته. وت�سّدرت 
�لإم��ار�ت و�لهند و�لفلبني �أجنحة 
�فرت��سياً،  زي����ارًة  �لأك����ر  �ل����دول 
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  م�سر  تبعتها 
و�إن��دون��ي�����س��ي��ا و�لأمم  و�ل�����س��ع��ودي��ة 

�ملتحدة و�إيطاليا و�ليابان.
�إك�سبو  “فريت�سو�ل  مل��وق��ع  ووف��ق��اً 
�ملعر�س  �سّجل   ، كوم”  دوت  دب��ي 
زي�������ارة  م����ل����ي����ون   31 م�����ن  �أك��������ر 
�ف��رت����س��ي��ة م��ن��ذ �ن��ط��الق��ه يف 1 
و��ستقطب   ،2021 �أك����ت����وب����ر، 
�حلدث عدد�ً كبري�ً من �مل�ساهد�ت 
�لف���رت�����س���ي���ة، وخ�����س��و���س��اً حفل 
�لف���ت���ت���اح �ل�����ذي ح����از ع��ل��ى �أك���رب 
ع���دد م��ن �مل�����س��اه��د�ت ب��اإج��م��ايل 6 
م��الي��ني م�����س��اه��دة. وي��ع��ود �رتفاع 
�ملعر�س  فعاليات  م�ساهد�ت  ع��دد 
�أج���رت���ه���ا  �ل����ت����ي  �ل�������زي�������ار�ت  �إىل 
�لأمري  مثل  �لعاملية  �ل�سخ�سيات 
ويليام، وجنوم و�أ�ساطري �لريا�سة 
وليونيل  رونالدو  كري�ستيانو  مثل 

•• دبي-و�م: 

 2020 �إك�����س��ب��و  �خ��ت��ت��م م��ع��ر���س 
دبي فعالياته �لتي �سطّرت جتربة 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  ل�����س��ك��ان  تن�سى  ل 
وزّو�ره�����ا م��ن ك��اف��ة �أن��ح��اء �لعامل 
���س��و�ء، مب��ن فيهم قادة  ع��ل��ى ح���ّد 
�لأ�سر  و�أف�������ر�د  �ل������دول،  وروؤ�����س����اء 

�ملالكة، وم�ساهري عامليون.
و�أقيم �حلدث �لدويل للمرة �لأوىل 
يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 
�آ���س��ي��ا، م�سقبال  �إف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
�أكر من 22.93 مليون ز�ئر مع 
حلول �سهر مار�س 2022، ف�ساًل 
عن ت�سجيله �أكر من 31 مليون 
�لفرتة  �لن���رتن���ت يف  ع���رب  زي�����ارة 
“ميلتو�تر”،  و���س��ّج��ل��ت  ن��ف�����س��ه��ا. 
�ل����ر�ئ����د خلدمات  �ل���ع���امل���ي  �مل������زود 
وحتليالت  �لإع�����الم�����ي  �ل���ر����س���د 
�لجتماعي،  �ل���ت���و�����س���ل  و����س���ائ���ل 
زيادة ملحوظة ومتنامية يف ن�سبة 
�لإنرتنت  ع��رب  لإك�سبو  �لإ���س��ار�ت 
 2021 �أكتوبر  بني  ما  �لفرتة  يف 
عن  ف�ساًل   ،2022 �إب��ري��ل  حتى 
بني  لالأجنحة  �مل��ت��ز�ي��دة  �ل�سعبية 

زّو�ر �ملعر�س.

�لدولة  ثقافة  على  �ل�سوء  ت�سّلط 
وق�س�سها �مللهمة.

على  �ل�سوء  �لبيانات  �سلطت  كما 
�ساحة  لعبته  �ل���ذي  �ل��ب��ارز  �ل���دور 
يف  رئي�سياً  معلماً  ب�سفتها  �لو�سل 
دبي، حيث متيَّزت   2020 �إك�سبو 
على  �لفريد  �ملعماري  بت�سميمها 
���س��ك��ل ق���ب���ة، وخ��ط��ف��ت �أن����ظ����ار كل 

ت�سهدها �ململكة متا�سياً مع “روؤية 
�لتنموية   ”2030 �ل�����س��ع��ودي��ة 
مكانة  �لإم���ار�ت  حاز جناح  ..فيما 
ب������ارزة ن��ت��ي��ج��ة ع����دة ع����و�م����ل، من 
�أه��م��ه��ا م��ب��ن��اه �ل����ذي ي��ت��خ��ّذ �سكل 
�أربعة  م��ن  و�مل��وؤل��ف  حُم��لِّ��ق،  �سقر 
مناطق  منها  ك��ل  ت�سمن  ط��و�ب��ق 
ومعار�س  ل��ل�����س��ي��اف��ة  خم�����س�����س��ة 

�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ج���ن���اح  و����س���ّج���ل 
�ل�����س��ع��ودي��ة، �أك���رب ع���دد زي����ار�ت يف 
معر�س �إك�سبو 2020 دبي، حيث 
مليون   4.8 م��ن  �أك���ر  ��ست�ساف 
�أ�سهر، عك�س   6 ز�ئ��ر. وعلى م��د�ر 
زه �ملعماري وت�سميمه  �جلناح بتميُّ
�لجتماعية  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  �ل��ف��ري��د 
�لتي  و�لق���ت�������س���ادي���ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 

�ملحيطة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ب���الإي���ج���اب 
تعزيز  يف  �مل�ساهمة  �إىل  بالإ�سافة 
�حلفاظ  باأهمية  �ملجتمعي  �لوعي 

على بيئة �سحية.

ع��امل��ي��ة ل��ت��اأت��ي ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة وقد 
حقق قطاعنا �ل�سحي �لعديد من 

�لإجناز�ت �ل�ستثنائية.
�لعاملي  �ل�سحة  يوم  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�ل�سحة  م��ن��ظ��م��ة  �أط���ل���ق���ت  �ل�����ذي 
�لعاملية �سعار�ً له هذ� �لعام بعنو�ن 
“ كوكبنا، �سحتنا”ي�سكل منا�سبة 
ع��امل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون �ل����دويل 
بهدف  �ل���ب���ي���ئ���ة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
�ل��ب�����س��ر ه���ذ� �ملبد�أ  ح��م��اي��ة ���س��ح��ة 
�لإمار�ت  عليها  �أك��دت  طاملا  �ل��ذي 
�لرب�مج  �إط�����الق  ع��ل��ى  وح��ر���س��ت 
�سو�ء  �لر�ئدة  و�مل�ساريع  و�ملبادر�ت 
�لدويل  �أو  �مل��ح��ل��ي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

����س��ت��د�م��ة كوكب  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
�أف�سل حلياة  �لأر�س وجعله مكاناً 
�سحية منوذجية لأجيال �حلا�سر 

و�مل�ستقبل.
و�أكد �لدكتور �لعلماء حر�س وز�رة 
�أن  على  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة 
تكون جزء�ً فاعاًل ور�ف��د�ً للجهود 
�لتي تبذلها حكومة �لإمار�ت على 
���س��ع��ي��د ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة ���س��ح��ي��ة من 
لتحقيق  �مل��ت��و����س��ل  �سعيها  خ��الل 
�ل���س��ت��د�م��ة مب��ع��ن��اه��ا �ل�����س��ام��ل يف 
ك��ل م��ا تقدمه م��ن خ��دم��ات طبية 
�إلكرتونية ب�سكل ي�سمح بالتجديد 
ينعك�س  م����ا  ل����ل����م����و�رد  �مل�����س��ت��م��ر 

ت�سريح  يف   - و�أ����س���اف   . �لأف������ر�د 
�أم�س مبنا�سبة يوم �ل�سحة �لعاملي 
�لذي ي�سادف 7 �إبريل من كل عام 
�أن ه��ذ� �لإه��ت��م��ام ج��اء �نطالقاً   -
م��ن �إمي����ان ق��ي��ادة دول���ة �لإم�����ار�ت 
�حلكيمة مبكانة �لإن�سان باعتباره 
�أ���س��ا���س �لتنمية  �أغ��ل��ى ث���روة وه���و 
و�سالمة  �سحة  لت�سع  وحمركها 
�أولوياتها  م��ق��دم��ة  يف  �مل��ج��ت��م��ع 
وت�����ق�����دم ك����اف����ة �أ������س�����ك�����ال �ل����دع����م 
�لإم���ار�ت  يف  �ل�سحية  للمنظومة 
ومتيزها  ري���ادت���ه���ا  �أث���ب���ت���ت  �ل���ت���ي 
وكفاءتها وو��سلت تطوير وتقدمي 
جودة  مب�ستويات  �سحية  خدمات 

•• دبي -و�م:

�سليم  حممد  �لدكتور  �سعادة  ق��ال 
�لعلماء وكيل وز�رة �ل�سحة ووقاية 
�أن �حتفال �لإم��ار�ت بيوم  �ملجتمع 
لت�سليط  منا�سبة  �لعاملي  �ل�سحة 
�لقطاع  �إجن��������از�ت  ع��ل��ى  �ل�������س���وء 
وم�ساريعه  ب����ال����دول����ة  �ل�������س���ح���ي 
�إط��ار �حلر�س  وي��اأت��ي يف  �لريادية 
على تعزيز تكاتف �جلهود �لدولية 
ن���ح���و ب���ن���اء جم��ت��م��ع ع���امل���ي �أك����ر 
�سحة وتطبيق نظام �سحي متميز 
و�لفاعلية  �ل�����س��م��ول��ي��ة  ي�����س��م��ن 
م�����س��ت��وى ل�سحة  �أع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�مل�ستمرة لتعزيز �لثقافة �لقانونية 
جميع  ون�����س��ر  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني 
و�ملحدثة  �مل�ستحدثة  �لت�سريعات 
ب����ال����دول����ة، ورف������ع م�����س��ت��وى وعي 
بهدف  وذل��ك  بالقانون،  �جلمهور 
ن�سر ثقافة �لقانون كاأ�سلوب حياة.

ب��ه ع��امل��ي��اً، ول��ع��ل ذل���ك ظ��ه��ر ج��ل��ي��اً يف 
“كوفيد- ��ستيعاب ومو�جهة جائحة 

�لإم���������ار�ت يف  ���س��رب��ت  �ل���ت���ي   ،”19
ر�ئعاً،  ع��م��ل��ي��اً  م���ث���اًل  ل��ه��ا  �ل��ت�����س��دي 
�لدول  مقدمة  يف  ج���د�رة  ع��ن  لتكون 
�لأكر �أماناً من �جلائحة، ويف طليعة 
�لبلد�ن �لأك��ر ق��درة يف �لتعامل مع 
مثل هذه �لظروف �ل�سحية �لتي مل 

يكن لها مثيل من قبل.
وقال : لقد عا�س �لعامل �أجمع و�سعاً 
�سحياً �سديد �لتعقيد و�حلرج، وكانت 
جائحة “كوفيد-19”، �ختبار�ً �سعباً 
للجميع، غري �أن دولة �لإمار�ت بخط 
قيادتنا،  بثقة  �مل��ع��زز  �لأول  دف��اع��ه��ا 
�ل�سحي  �لأم�����ن  حت��ق��ي��ق  يف  جن��ح��ت 
�لو�سول  يف  جن��ح��ت  ك��م��ا  للمجتمع، 
من  �ل���ت���ع���ايف  خ����ط����و�ت  �إىل  ����س���ري���ع���اً 
تثن  مل  ذل��ك  جانب  �إىل   .. �جلائحة 
جائحة “كوفيد-19” من عزميتنا، 
نتجه  ون��ح��ن  خطو�تنا  يف  ت��وؤث��ر  ومل 
خم�سني  نحو  متطورة  وطنية  بروؤية 
.. نحو  دولتنا  ج��دي��دة يف عمر  ع��ام��اً 
م�ستقبل �أك��ر �زده���ار�ً ورخ���اًء.. نحو 

��ستد�مة �ل�سحة.

طرق دبي تطلق برنامج �لولء 
ملكافاأة �ل�سائقني �ملتميزين

•• دبي-و�م:

�لولء”  “برنامج  �إط����الق  ع��ن  ب��دب��ي  و�مل��و����س��الت  �ل��ط��رق  هيئة  �أع��ل��ن��ت 
�لعامة  �حلافالت  �سائقي  فئات  �ل�سائقني من  �أد�ء  ربط  �إىل  يهدف  �ل��ذي 
من  خا�سة  خ�سومات  عن  عبارة  وهي  مبكافاآت  �لأج��رة  مركبات  و�سائقي 
حمالت �لتجزئة و�ل�سركات وذلك لتح�سني جودة �حلياة مبا ينعك�س ب�سكل 
تناف�سية  بيئة  �إىل خلق  بالإ�سافة  �ل�سائقني  و�إنتاجية  �سعادة  �يجابي على 
بني �سركات �لمتياز و�لتعهيد للرقي و�لتمّيز يف تقدمي �أف�سل �خلدمات 
للمتعاملني ومبا ي�سهم يف تعزيز روؤية �لهيئة “ �لريادة �لعاملية يف �لتنقل 
�سنوي  رب��ع  ب�سكل  �سائق   200 �أف�����س��ل  �خ��ت��ي��ار  �سيتم  و�مل�����س��ت��د�م.  �ل�سهل 
وتق�سيمهم �إىل �مل�ستوى �لأول �لذي ي�سمل �أف�سل 20 �سائق حافلة و�أف�سل 
10 �آلف نقطة ولء  �أج��رة يح�سل كل منهم على عدد  80 �سائق مركبة 
و�مل�ستوى �لثاين ي�سمل �أف�سل 20 �سائق حافلة و�أف�سل 80 �سائق مركبة 
�أجرة يح�سل كل منهم على 5 �آلف نقطة ولء حيث �سيتم ��ستبد�ل نقاط 

ولء بر�سيد للم�سرتيات على بطاقة �لولء.
 30 �أربعة مر�حل �ملرحلة �لأوىل توفري  ويتم تنفيذ �لربنامج من خالل 
�إىل تنظيم ور�س  �ل�سائقني بالإ�سافة  �ألف بطاقة نول بل�س وتوزيعها عل 
هيئة  ب��و�ب��ة  يف  وت�سجيلها  �لبطاقة  تفعيل  على  �ل�سائقني  لتدريب  عمل 
�لطرق و�ملو��سالت با�ستخد�م عنو�ن �لربيد �لإلكرتوين ورقم �لهاتف كما 
على  مالحظاتهم  و�إعطاء  �لت�سال  مركز  مع  �لتو��سل  لل�سائقني  ميكن 

“برنامج �لولء«.
من  “لربنامج �لولء”  و حددت �لهيئة معايري �ختيار وتقييم �ل�سائقني 
قطاع �حلافالت �لعامة وذلك بناء على تقييم �أد�ء �ل�سائق �ملعتمد و�ملطبق 
ب��ن��اء على نتائج نظام  ق��ط��اع م��رك��ب��ات �لأج����رة  �إد�رة �حل��اف��ل��ة وم��ن  ل��دى 
و�سوف  �لذكي  �لتفتي�س  نظام  تقارير  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سائقني  �سلوكيات 
�سائقي  منها  �أخ��رى  فئات  على   2023 ع��ام  يف  �لولء”  “برنامج  ي�سمل 

�ملركبات �لفخمة و�سائقي �حلافالت �ملوؤجرة و�سائقي �حلافالت �ملدر�سية.

للغري �أو ��ستعمل �أية و�سيلة �أخرى 
و�لتغرير  �خل�������د�ع  و����س���ائ���ل  م����ن 
ب��ق�����س��د �ل���ت���اأث���ري ع��ل��ى �لآخ���ري���ن 

ل�ستدر�ر عطفهم.
وي����اأت����ي ن�����س��ر ه����ذه �مل���ع���ل���وم���ات يف 
�لعامة للدولة  �لنيابة  �إطار حملة 

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ  “رعاه �هلل”، 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل�سيوخ  �ل�سمو  و�أ���س��ح��اب  �مل�سلحة، 
�أع�ساء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام 

�لإمار�ت.
�لهتمام  ه����ذ�  ����س���وء  يف   : و�أ�����س����اف 
ب�سحة �لإن�سان و�إحاطة كل من يعي�س 
�لعناية  ب��ك��ام��ل  �ل���دول���ة  �أر������س  ع��ل��ى 
و�سبل �لعي�س �لرغد و�لرفاهية، �سهد 
�ل���دول���ة تطور�ً  �ل�����س��ح��ي يف  �ل��ق��ط��اع 
مذهاًل، جعله منوذجاً فريد�ً يحتذى 

•• �أبوظبي-و�م: 

للدولة،  �لعامة  �لنيابة  �أو�سحت 
�أم�س  ن�سرتها  تغريدة  خ��الل  م��ن 
على ح�ساباتها يف مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي عقوبة �لت�سول.
�أنه  �إىل  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  و�أ����س���ارت 
�ملر�سوم  م��ن   475 ل��ل��م��ادة  طبقا 
ل�سنة   31 رق���م  �حت����ادي  ب��ق��ان��ون 
�جلر�ئم  ق��ان��ون  ب��اإ���س��د�ر   2021
ي��ع��اق��ب باحلب�س  �أن���ه  و�ل��ع��ق��وب��ات 
�أ�سهر  ث��الث��ة  ع��ل��ى  ت��زي��د  م���دة ل 
وبالغر�مة �لتي ل تقل عن خم�سة 
�آلف درهم كل من �رتكب جرمية 
�ل�ستجد�ء  خ����الل  م���ن  �ل��ت�����س��ول 
بهدف �حل�سول على منفعة مادية 

�أو عينية باأية �سورة �أو و�سيلة.
�رتكبت  �إذ�  م�����س��دد�ً  ظ��رف��اً  وي��ع��د 
جرمية �لت�سول يف �لأحو�ل �لآتية:  
�إذ� كان �ملت�سول �سحيح �لبنية   .1

�أو له مورد ظاهر للعي�س.
��سطنع  ق��د  �ملت�سول  ك��ان  �إذ�   .2
ع���اه���ات  �أو  ب�����ج�����روح  �لإ������س�����اب�����ة 
خدمة  ب��اأد�ء  تظاهر  �أو  م�ستدمية 

•• �أبوظبي-و�م: 

�لكتبي،  ���س��غ��ري  ع��و���س  ���س��ع��ادة  �أك����د 
�أن  ب��دب��ي،  �ل�سحة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
�لأول  �لإم�����ار�ت بخط دف��اع��ه��ا  دول���ة 
�ملعزز بثقة �لقيادة، جنحت يف حتقيق 
و�لو�سول  للمجتمع،  �ل�سحي  �لأم��ن 
من  �ل���ت���ع���ايف  خ����ط����و�ت  �إىل  ����س���ري���ع���اً 

جائحة كورونا .
جملة  ع��رب  كلمة  يف   - �سعادته  وق��ال 
�ل�سحة  ي���وم  مبنا�سبة  “�جلندي” 
�لعاملي 2022 - تظل �ل�سحة، ومعها 
�لرفاه �ل�سحي للمجتمع، �إحدى �أهم 
دولتنا،  �أجندة  �ملتقدمة يف  �لأولويات 
وه���ي �ل��ق��ط��اع �لأوف����ر ح��ظ��اً باهتمام 
ورعاية قيادتنا �لر�سيدة، منذ �ملغفور 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له 
�لقيادة  وح��ت��ى  ثر�ه”،  �هلل  “طيب 
�حل��ك��ي��م��ة و�ل���رع���اي���ة �ل���ك���رمي���ة من 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد  �هلل”، 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 

�ملعهد �لوطني للتخ�س�سات �ل�سحية: �لإمار�ت �نتهجت يف �أجندتها �لوطنية نظاما �سحيا مبعايري عاملية
وتنظيم �لتطوير �ملهني للقوى �لعاملة �ل�سحية، مع �لرتكيز ب�سكل 

خا�س على �لتدريب �ملتخ�س�س.
�أن���ه مت خ��الل �ل�سنه �مل��ا���س��ي��ة، �لن��ت��ه��اء م��ن و���س��ع معايري  و�أو���س��ح 
موؤ�س�سات   6 �لآن  حتى  �عتماد  ومت  و�ملهنية  �لتخ�س�سية  �ل��رب�م��ج 
�سحية لأغر��س �لتدريب و�لتعليم، ويعترب م�ست�سفى ز�يد �لع�سكري 
من �أو�ئل �مل�ست�سفيات �ملعتمدة و�لتي توؤهل خريجيها للح�سول على 
�لبورد �لإمار�تي و�لذي مت تطويره بناء على �أعلى �ملعايري �لعاملية يف 
�لتعليم �لطبي ..وقال �إننا نوؤمن �أن �لتعليم �ل�سحي مرتبط �رتباطاً 
مقولة  ن��ذك��ر  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  �ل�سحية،  �خل��دم��ات  ب��ج��ودة  وثيقاً 
�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” �إن �أكرب 

��ستثمار للمال هو ��ستثماره يف بناء �أجيال من �ملتعلمني و�ملثقفني.

خ�س�ست  حيث  �ملنا�سبة،  بهذه  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  ونحتفل  �لعاملية، 
�لإم��ار�ت ��سرت�تيجية وطنية لالحتفال باجلهود �لعاملية يف �لرحلة 
نحو �لتغطية �ل�سحية �ل�ساملة �سمن خطط �لتنمية �لدولية وتعزيز 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة لتحقيق �لزدهار �لعاملي، و�لذي يعزز قدرة 
وعقد  �ملجتمع  على  �إيجابي  تاأثري  ذ�ت  مبادر�ت  تقدمي  على  �لدولة 
�سر�كات د�ئمة وتقدمي حلول فعالة ملعاجلة �لتحديات �ل�سحية �لتي 

يو�جهها عاملنا يف ظل تد�عيات جائحة “كوفيد-19«.
�لوقائي  �جل��ان��ب  تر�سيخ  �إىل  تتطلع  �لوطنية  �لأج��ن��دة  �أن  و�أو���س��ح 
�ل�سكري  كمر�س  �حلياة  بنمط  �ملتعلقة  �لأم��ر����س  معدل  وتخفي�س 
وع��م��ر مديد،  ح��ي��اة �سحية  لتحقيق  �ل�����س��رط��ان  و�أم���ر�����س  و�ل��ق��ل��ب 
جاهزية  وت��ط��وي��ر  �ل��ت��دخ��ني  �نت�سار  م�ستوى  تقليل  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

•• �أبوظبي-و�م:

�أكد �لدكتور حممد �حلوقاين، �أمني عام �ملعهد �لوطني للتخ�س�سات 
�ل�سحية، �أن دولة �لإمار�ت �نتهجت يف �أجندتها �لوطنية نظاماً �سحياً 
مبعايري عاملية، حيث تعمل بالتعاون مع كافة �لهيئات �ل�سحية على 
وطنية  معايري  وف��ق  و�خلا�سة  �حلكومية  �مل�ست�سفيات  كافة  �عتماد 
�لكادر  وكفاية  وج��ودة  �خل��دم��ات  تقدمي  ناحية  من  و��سحة  وعاملية 

�لطبي.
مبنا�سبة يوم  “�جلندي”  وق��ال �حلوقاين - يف كلمة له عرب جملة 
�ل�سحة �لعاملي 2022 - يحتفل �لعامل بيوم �ل�سحة �لعاملي يف �ل�سابع 
من �أبريل من كل عام، وذلك لإحياء ذكرى تاأ�سي�س منظمة �ل�سحة 

لتكون  �ل�سحية  و�مل��خ��اط��ر  �لأوب���ئ���ة  م��ع  للتعامل  �ل�سحي  �ل��ن��ظ��ام 
�لإمار�ت من �أف�سل �لدول يف جودة �لرعاية �ل�سحية .. كما �ت�سمت 
�أجنح  وتعد من  بالحرت�فية،  “كوفيد-19”  �لدولة جلائحة  �إد�رة 
�لإن�سانية على  �إىل جانب مبادر�تها  �لأزم��ة  �إد�رة  �لعاملية يف  �لنماذج 
�ل�سعيدين �لإقليمي و�لدويل. وعرب عن �لفخر بدولة �لإمار�ت �لتي 
�أكدت و�أثبتت مرونتها وجاهزيتها ملو�جهة �لظروف �ل�ستثنائية كافة 
وذلك بف�سل �لنهج �ل�ستباقي يف مو�جهة �لتحديات ودعم �لقر�ر�ت 
و�ل�سرت�تيجيات  �خلطط  وو�سع  �لظروف  ودر��سة  ق��ر�ءة  على  بناء 
لح��ت��و�ء ت��د�ع��ي��ات �جل��ائ��ح��ة ..م�����س��ري� �إىل ت��اأك��ي��د �لإم�����ار�ت �لد�ئم 
�ملعهد  تاأ�سي�س  مت  وعليه  �مل��وؤه��ل،  �ل�سحي  �ل��ك��ادر  تطوير  لأه��م��ي��ة 
بقيادة  مكلفة  وط��ن��ي��ة  كموؤ�س�سة  �ل�سحية  للتخ�س�سات  �ل��وط��ن��ي 

•• �أبوظبي-و�م:

قائد  �لنيادي،  حممد  �سرحان  طبيب  �لركن  �لعميد  �أك��د 
�سالح �خلدمات �لطبية بوز�رة �لدفاع، �أن �سالح �خلدمات 
�لطبية يعترب عن�سر�ً رئي�سياً وبارز�ً يف �ملنظومة �ل�سحية 
بدولة �لإمار�ت، حيث تقوم قيادة �سالح �خلدمات �لطبية 
وبتوجيهات من وز�رة �لدفاع بتطبيق نطام �سحي ي�ستند 
ما  بالعتبار  �لأخ��ذ  مع  وذل��ك  �لعاملية،  �ملعايري  �أعلى  �إىل 
ت�سمه �ملوؤ�س�سة �لطبية �لع�سكرية من كو�در وطنية موؤهلة 
بالإ�سافة  و�أج��ه��زة طبية متطورة،  �أدوي��ة  توفره من  وم��ا 
�لتطور  ملو�كبة  �مل�ستقبلي  و�لتطلع  �جلاحمة  �لرغبة  �إىل 
�لعلمي و�ل�سري على نهج �لبتكار �لطبي، وذلك بالتن�سيق 
مع �ملوؤ�س�سات �لطبية �ملحلية و�لعاملية، ل�سمان ��ستمر�رية 

�لأد�ء �لر�قي للمنظومة �ل�سحية بوز�رة �لدفاع.
وقال �لعميد �لركن طبيب �سرحان �لنيادي - يف كلمة عرب 
جملة “�جلندي” مبنا�سبة يوم �ل�سحة �لعاملي 2022 - 
حتتفل دولة �لإمار�ت يف �ل�سابع من �أبريل من كل عام �إىل 
وذل��ك من  �لعاملي،  �ل�سحة  بيوم  �أجمع  �لعامل  جانب دول 

�ل�سحية  �لرعاية  توفري  على  �لعامل  دول  منطلق حر�س 
جلميع �لب�سر وبدون ��ستثناء، وذلك حتقيقاً ملبد�أ �لعد�لة 
�ل�سحية  �لأخ��ط��ار  ملو�جهة  �لعامل  �سعوب  بني  و�لتكاتف 

و�لأوبئة معاً ويد�ً بيد.
و�أو�سح �لنيادي �أن دولة �لإمار�ت حر�ست بتوجيهات من 
و�لهيئات  �ل�سحة  وز�رة  م��ن  و�إ���س��ر�ف  �حلكيمة  قيادتنا 
�سحية  منظومة  �إن�ساء  على  �ملحلية  �ل�سحية  و�ل��دو�ئ��ر 
قادرة  وخا�سة  حكومية  طبية  مبوؤ�س�سات  متمثلة  �سلبة 
�إىل  بالإ�سافة  �ملعتادة،  �لطبية  �حل��الت  �لتعامل مع  على 
وذلك  �لطارئة،  �ل�سحية  و�لكو�رث  �لأزم��ات  على  �لتغلب 
و�لتخطيط  �لطبية  �جلاهزية  على  �ملحافظة  خ��الل  من 
�إىل  ..م�����س��ري�  �مل��ف��اج��ئ��ة  �ل�����س��ح��ي��ة  ل��ل��ظ��روف  �مل�ستقبلي 
�لرتقاء  يف  ج��ه��د�ً  ي��دخ��ر  �لطبية ل  �خل��دم��ات  ���س��الح  �أن 
�لد�خلي  �مل�ستويني  على  �لإجن�����از�ت  وحتقيق  بخدماته 
و�خلارجي، وقال : حققنا خالل �لفرتة �لأخرية بدعم من 
قيادتنا �حلكيمة �لعديد من �لإجناز�ت، منها �فتتاح مركز 
طبي �سويحان و�مل�ستودعات �لطبية يف �سويحان و�حل�سول 

على �لبورد �لإمار�تي.

•• �أبوظبي- و�م:

�أبوظبي  �مل����رور و�ل����دوري����ات ب�����س��رط��ة   دع���ت م��دي��ري��ة 
رم�سان  �سهر  خ��الل  �لإيجابية  تعزيز  �ىل  �ل�سائقني 
و�ملرور  �ل�سري  حركة  عرقلة  يف  �لت�سبب  وع��دم  �لكرمي 
بالوقوف �لع�سو�ئي للمركبات على �لطرق وعدم �إغالق 
�ملركبات  �سري  حركة  و�إعاقة  �ملو�قف،  ومد�خل  خم��ارج 

بالوقوف خلفها �أمام �مل�ساجد �أثناء �سالة �لرت�ويح.
و�أ�سارت �ىل �أن �لوقوف �لع�سو�ئي للمركبات يت�سبب يف 
�لختناق  من  و�إح���د�ث حالة  �مل��روري��ة  �حلركة  تعطيل 

�مل��روري �لذي تنتج عنه �سكاوى متكررة من �ملو�طنني 
و�حدة  تعد  �ل�سلوكيات  هذه  �أن  �إىل  ولفتت  و�ملقيمني، 
م���ن �ل��ظ��و�ه��ر �ل�����س��ل��ب��ي��ة �مل��ت��ك��ررة ل��ل�����س��ائ��ق��ني يف �سهر 
رم�سان، نتيجة رغبة �لكثريين يف �للحاق مبوعد �سالة 
بقانون  �لتام  �لتقيد  ���س��رورة  على  و���س��ددت  �ل��رت�وي��ح. 
�رتكاب  وجتنب  �لف�سيل،  �ل�سهر  خالل  و�مل��رور  �ل�سري 
�أمام  �لع�سو�ئي للمركبات  �ملخالفات �خلا�سة بالوقوف 
�آمنة،  بيئة  تهيئة  يف  �سي�سهم  ذلك  �أن  موؤكدة  �مل�ساجد، 
بعيد�ً  �سهر رم�سان،  ب�سعائر  �ل�ستمتاع  وتوفري فر�س 

عن �رتكاب �ملخالفات و�إزعاج �لآخرين.

قائد �سالح �خلدمات �لطبية بوز�رة �لدفاع : 
�لإمار�ت حر�ست على �إن�ساء منظومة �سحية �سلبة

�سرطة �أبوظبي تدعو �إىل جتنب وقوف �ملركبات �لع�سو�ئي �أثناء �سالة �لرت�ويح

�لنيابة �لعامة للدولة تو�سح عقوبة �لت�سول

مدير عام »�سحة دبي«: �لإمار�ت بخط دفاعها 
�لأول جنحت يف حتقيق �لأمن �ل�سحي للمجتمع

حممد �لعلماء: يوم �ل�سحة �لعاملي منا�سبة لت�سليط �ل�سوء على �إجناز�ت �لقطاع �ل�سحي بالدولة 

�إك�سبو 2020 دبي .. منوذج ملهم يلخ�س ق�سة جناح دولة �لإمار�ت
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اأخبـار الإمـارات

••  �لذيد-�لفجر:

بال�سدرية  �هلل  ع��ب��د  ح��م��ي��د  ك�����س��ف 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �خل��اط��ري 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل���ذي���د  ن����ادي 
�لرم�سانية  �ل��ذي��د  مل�سابقة  �ملنظمة 
ل���ل���ق���ر�آن �ل����ك����رمي يف جن�����اح �ل������دورة 
�لذيد  مل�����س��اب��ق��ة  ع�������س���رة  �خل���ام�������س���ة 
�لرم�سانية للقر�آن �لكرمي و�لتي درج 
ن���ادي �ل��ذي��د �ل��ث��ق��ايف �ل��ري��ا���س��ي على 

تنظيمها �سنويا .
و�أ�سار �إىل �أن �لدورة �حلالية يتو��سل 
�لعمل بها من خالل �سر�كات �لتعاون 
�لكرمي  للقر�آن  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  مع 
و�ل�����س��ن��ة �ل��ن��ب��وي��ة مم��ث��ال م���ع مكتب 
من  ع��دد  بجانب  �ل��و���س��ط��ى   �ملنطقة 

�جلهات �لد�عمة و�لر�عية .
ت�سكيل  بعد  �مل�سابقة  تنفيذ  وج���رى 
و�لتي  ل��ل��م�����س��اب��ق��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
تكونت من حميد عبد �هلل بال�سدرية 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �خل���اط���ري 
وع�سوية كل من خليفة مبارك دملوك 
�لطنيجي  ب��ال��ل��ي��ث  و����س���امل  �ل��ك��ت��ب��ي 

مدير مكتب موؤ�س�سة �ل�سارقة للقر�آن 
�ل�سارقة  يف  �لنبوية  و�ل�سنة  �ل��ك��رمي 
�ملدير  �لكتبي  �جل���اري  �سيف  و���س��امل 
�ل���ذي���د  و�لدكتور  ل��ن��ادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

حمود خلف �سامل مدير �مل�سابقة. 
و�أو�سح �خلاطري يف هذ� �ل�سدد باأن 
نادي �لذيد ومع بد�ية �سهر رم�سان 
�لذيد  م�سابقة  �نطالق  �سهد  �لكرمي 
�ل��رم�����س��ان��ي��ة ل���ل���ق���ر�آن �ل���ك���رمي بعد 
�لت�سفيات  و�ختتمت  كبرية  م�ساركة 

م�ساء �أم�س .

�سارك  �مل�سابقة  �أن  �خل��اط��ري  و�أف����اد 
بها  248 مت�سابق من خمتلف مدن 
�ملنطقة �لو�سطى وتناف�سو� يف 6 فئات 
للمو�طنني  و�ح�����د  ج����زء  ف��ئ��ة  وه����ي 
وجزئني وثالث �أجز�ء وخم�س �أجز�ء 
ج���زء مفتوح  وع�����س��ري��ن  �أج����ز�ء  و10 

للجميع.
م�سكلة  جل��ان   3 �مل�سابقة  وت�سمنت 
للقر�آن  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  معلمي  من 
ل�ستيعاب  �ل��ن��ب��وي��ة  و�ل�����س��ن��ة  �ل��ك��رمي 

�لعدد �لكبري من �مل�ساركني
ب��اأن �حلفل �خلتامي  و�أك��د �خلاطري 
ل��ه��ذ� �ل���ع���ام ���س��ي��ك��ون م��ن��ت�����س��ف �سهر 
�لتكرمي  و�سي�سمل  �مل��ب��ارك  رم�����س��ان 
�أكملو�  من   8 �ىل  ��سافة  فائز�ً   50
�ملا�سية  لل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ 
و20من �أولياء �أمور �لطلبة �ملتابعني 
و�لد�عمني حللقات �لتحفيظ و�ي�ساً 
ت��ك��رمي �مل��ع��ل��م��ني �ل���ذي ف���از طالبهم 

بامل�سابقة وجلان �لتحكيم.

•• دبي-�لفجر:

عقدت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع 
ملكافحة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  ور����س���ة 
و�ليافعني  �لأط���ف���ال  ل���دى  �ل�سمنة 
وذل�������ك ل���و����س���ع �خل����ط����ة �جل����دي����دة 
�ل�سمنة  ملكافحة  �لوطني  للربنامج 
�لأوىل  �لن�سخة  وهي  �لأطفال،  لدى 
م��ط��ل��ع �خلم�سني  �ل��ربن��ام��ج يف  م��ن 
�ل��ث��ان��ي��ة، �ل��ت��ي ت��ه��دف لتعزيز  ع��ام��اً 
�ل�����س��ح��ي��ة وج�����ودة �حلياة  �لأمن������اط 

لالأطفال.
تر�أ�س �أعمال �لور�سة �سعادة �لدكتور 
ح�����س��ني ع��ب��د �ل��رح��م��ن �ل��رن��د وكيل 
�ل�سحة  ل��ق��ط��اع  �مل�����س��اع��د  �ل��������وز�رة 
�لعلي  خمي�س  نوف  بح�سور  �لعامة، 
مدير �إد�رة تعزيز �ل�سحة يف �لوز�رة، 
�ل�سحية  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن  ومم��ث��ل��ني 

و�ملعنية.
�لرند  ح�سني  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  و�أك���د 
تعترب  و�ليافعني  �لأطفال  �سحة  �أن 
�إط��ار نظام  �أولوية �سحية وطنية يف 
بال�ستجابة  ي��ت�����س��م  ���س��ح��ي��ة  رع���اي���ة 
دوره  تعزيز  وي�ستهدف  و�ل�ستد�مة، 
�لأمر��س  م��ن  �لوقاية  يف  �لأ�سا�سي 
�ل��ن��اجت��ة ع��ن �ل�����س��م��ن��ة، وي���ت���و�ءم مع 

�مل�ستد�مة  �لتنمية  خ��ط��ط  �أه�����د�ف 
�ل�سمنة  مكافحة  �إط���ار  �إىل  وي�ستند 
ل���دى �لأط���ف���ال، وي��ت��و�ف��ق م��ع خطة 
عمل منظمة �ل�سحة �لعاملية للوقاية 
ولفت  �ل�سارية،  غ��ري  �لأم��ر����س  م��ن 
�إىل �أن �ل�سمنة تعد �أحد �أهم �لعو�مل 
�مل���وؤدي���ة ل��ع��دد م��ن �لأم����ر������س، �لتي 
�أ�سبحت من �لتحديات �ل�سحية على 
�ملا�سية  �ل�سنو�ت  يف  �لعاملي  �مل�ستوى 

نظر� للعبء �لذي ينتج عنها.

جودة حياة االأطفال
�لن�سخة  �أن  �إىل  ���س��ع��ادت��ه  و�أ�����س����ار 
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  �مل�ستحدثة 
مل���ك���اف���ح���ة �ل�����س��م��ن��ة ع���ن���د �لأط����ف����ال 
بعناية  لها  �لإع���د�د  يتم  و�ليافعني، 
�لن�سخة  نتائج  على  مرتكزة  ودر�ي��ة، 
م�ستهدفاتها،  حققت  �لتي  �ل�سابقة 
ح���ي���ث ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة �ل�����س��م��ن��ة عند 
 17.35 و�ليافعني%  �لأط����ف����ال 
�لإح�سائيات  �آخ����ر  ح�����س��ب  وذل����ك   ،
�ل����ن����اجت����ة ع�����ن �ل���ف���ح�������س �ل�������دوري 
لطلبة �ملد�ر�س، و�سدد على �أن �سحة 
لتحقيق  �أ���س��ا���س��ي  حم����ور  �لأط����ف����ال 
ودعم �أهد�ف �ل�سرت�تيجية �لوطنية 
جلودة �حلياة، كما �أن �سحتهم موؤ�سر 

حموري يف ��سرت�تيجيات �لتخطيط 
ت�سعى  �لتي  �ل��ري��ادة  لأن  للم�ستقبل، 
�أجيال  �أن حتققها  �لدولة لبد  �إليها 

تتمتع ب�سحة بدنية ونف�سية.

برنامج مبتكر متعدد القطاعات 
�لعلي  خ��م��ي�����س  ن����وف  و����س��ت��ع��ر���س��ت 
مدير �إد�رة تعزيز �ل�سحة يف �لوز�رة 
عمل  �إط��ار  �لتقدميي  �لعر�س  �أث��ن��اء 
منظمة �ل�سحة �لعاملية حول �ل�سمنة 
ع��ن��د �لأط�����ف�����ال، وت���ن���اول���ت �أه�����د�ف 
لتحديث  �ملتوقعة،  و�لنتائج  �لور�سة 
�لربنامج �لوطني للمكافحة �ل�سمنة 
ناحية  من  و�ليافعني،  �لأطفال  عند 
�ل�سمنة  ملو�جهة  فاعلة  حلول  �بتكار 

وطرق �لوقاية منها �أو تفاديها. 
و�أو�سحت �أنه يتم �لعمل على برنامج 
و�لتخ�س�سات،  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ت��ع��دد 
بالفعاليات  �ل��ت��وع��ي��ة  ج��ان��ب  وم��ن��ه��ا 
يركز  و�ل���ذي  �لتثقيفية،  و�ل��رب�م��ج 
با�ستخد�م  �ل�سمنة  من  �لوقاية  على 
خمتلفة  وب����ر�م����ج  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�ل�سمنة يف  م��ن  �ل��وق��اي��ة  �إىل  ت��ه��دف 
�لطفل،  ح��ي��اة  م���ن  �لأوىل  �مل���ر�ح���ل 
�ملر�حل  ت��دخ��الت يف  وج��ود  وت�سمن 
ي�سمل  ك���م���ا  �مل���خ���ت���ل���ف���ة.  �ل���ع���م���ري���ة 

�لأن�سطة  م���ن  �ل���ع���دي���د  �ل���ربن���ام���ج 
ت�ستهدف  �لتي  �لتثقيفية،  و�لرب�مج 
وتركز  و�أ�سرهم  و�ليافعني  �لأطفال 
و�لن�ساط  �ل�����س��ح��ي  �ل����غ����ذ�ء  ع���ل���ى 
�ل�سحية  �ل�سلوكيات  لتعزيز  �لبدين 
�لعمل  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��ج��ت��م��ع،  يف 
�أو����س���ع �جلهات  �إىل ج��ن��ب م��ع  ج��ن��ب��اً 
لتحقيق  و�خل����ا�����س����ة،  �حل���ك���وم���ي���ة 
�أف�سل �لنتائج �سمن �لإطار �لوطني 

�لزمني.
جدير بالذكر �أن �لوز�رة �أطلقت نظام 
�إلكرتوين  نظام  �أول  وهو  "متابعة" 
لالأطفال  �ل�����س��م��ن��ة  ب���ي���ان���ات  جل��م��ع 
يف  �لوطني  �مل�ستوى  على  و�ليافعني 
زي����ادة  2020 حل�����س��ر ح����الت  ع����ام 
�ملد�ر�س  طلبة  ل��دى  و�ل�سمنة  �ل��وزن 
يف �لدولة ب�سكل �سنوي بدقة و�سرعة. 
�لربنامج  متابعة  يف  ي�ساعد  و�ل���ذي 

ويحدد �لأولويات.

•• دبي-�لفجر: 

�ختار جمل�س �إد�رة �سندوق �لتكافل 
جمعية  لأع�����������س�����اء  �لج����ت����م����اع����ي 
رئي�ساً  �ملعيني  ف�سيلة  �ل�سحفيني، 
نائباً  �سامل  ويا�سني  �لإد�رة،  ملجل�س 
للرئي�س، وكلثم �ملندو�س �أميناً لل�سر، 
ولولوة ثاين �أميناً لل�سندوق، ونبيل 

�لكثريي ع�سو�ً ملجل�س �لإد�رة. 
ج����اء ذل����ك خ����الل �ج��ت��م��اع جمل�س 
�لجتماعي  �لتكافل  �سندوق  �إد�رة 
�أم�س  �ل�سحفيني  جمعية  لأع�����س��اء 
�جلمعية  م��ق��ر  يف  �ل��ث��الث��اء   �لأول 
�ل��ت��اري��خ��ي بدبي،  �ل��ف��ه��ي��دي  ب��ح��ي 
�جلمعية  �إجتماع  �إنتهاء  بعد  وذل��ك 
جمل�س  و�نتخاب  �لعادية  �لعمومية 
�إ�سر�ف  حت��ت  ع��ق��دت  و�ل��ت��ي  �لإد�رة 
تنمية  وهيئة  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 

مار�س   22 ي�����وم  ب���دب���ي  �مل���ج���ت���م���ع 
�ملا�سي. 

ي�سعي  �مل��ع��ي��ن��ى،  ف�����س��ي��ل��ة  وق���ال���ت   
�ملقبلة  دورت��ه  خالل  �لإد�رة  جمل�س 
�أن�سطة وبر�مج �ل�سندوق  �إىل زيادة 
�لقرو�س  مبنح  يتعلق  فيما  خا�سة 
�ملعايري  در�������س�����ة  ب���ع���د  ل���الأع�������س���اء 
و�ل�����س��روط �ل��و�ج��ب ت��و�ف��ره��ا طبقا 

للنظام �لأ�سا�سي. 
و�أ�سافت رئي�سة جمل�س �لإد�رة، نحن 
على ثقة كبرية من تفاعل �لأع�ساء 
�ل�سندوق  وب�����ر�م�����ج  �أن�������س���ط���ة  يف 
و�سرورة �إلتز�مهم يف �سد�د ماعليهم 
عجلة  دور�ن  ل�����س��رع��ة  �أق�����س��اط  م��ن 

منح �لقرو�س لزمالء �أخرين. 
و�������س������ددت �مل����ع����ي����ن����ى، ع����ل����ى �ت����خ����اذ 
�ل�سندوق �لإجر�ء�ت �لقانونية �سد 
�مل��م��ت��ن��ع��ني ع���ن �ل�������س���د�د م���ن خالل 

مكتب �ملحاماة �لذي �إعتمده جمل�س 
يف  للبدء  �لوكالة  خالل  من  �لإد�رة 

ما يلزم من و�سائل قانونية ل�ستعادة 
�أمو�ل �ل�سندوق.  

•• �ل�صارقة -�لفجر:

�سمن فعالياتها �ملجتمعية خالل 
تو��سل  �مل���ب���ارك؛  رم�����س��ان  ���س��ه��ر 
�لتطوعي  للعمل  �ل�سارقة  جائزة 
ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ل�����س��ل��ة م����ن �ل����رب�م����ج 
جمال�س   6 �إق���ام���ة  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة 
حما�سر�ت  ت�����س��م��ل  رم�����س��ان��ي��ة 
ت���وع���وي���ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ب����و�ق����ع 4 
وجمل�سني  �ف��رت����س��ي��ة،  جمال�س 
ل��ل��رج��ال و�أخ������رى ل��ل��ن�����س��اء؛ يتم 
ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر �سمن  ع��ق��ده��م��ا 
وفقاً  �ل���رم�������س���ان���ي���ة،  �مل���ج���ال�������س 

لالإجرء�ت �ل�سحية و�ل�سالمة.  
ك��م��ا ت��ت�����س��م��ن �ل����رب�م����ج �إط����الق 
ح�ساب  ع��رب  رم�سانية  م�سابقات 

�لن�ستغر�م،  من�سة  على  �جلائزة 
ب��و�ق��ع ���س��وؤ�ل��ني ك��ل �أ���س��ب��وع طيلة 
�مل���ب���ارك، وتت�سن  ���س��ه��ر رم�����س��ان 
�لأ�سئلة دينية وثقافية وتاريخية 
وم����ع����ل����وم����ات ع�����ام�����ة؛ ح����ي����ث مت 
�سوؤ�ل،  ل��ك��ل  ف��ائ��زي��ن   3 حت��دي��د 
وفقاً  ق��ي��م��ة،  ب���ج���و�ئ���ز  ي����ف����وزون 
لل�سروط و�لأح��ك��ام، وذل��ك بو�قع 
رم�سان  �سهر  خ��الل  ف��ائ��ز�ً   24
�ملبارك، وتاأتي هذه �مل�سابقة �لتي 
بهدف  ���س��ن��وي��اً،  �جل��ائ��زة  تطلقها 
ت��ع��زي��ز �مل�������س���ارك و�ل���ت���ف���اع���ل مع 
�مل��ج��ت��م��ع. وق���ال���ت فاطمة  �أف�����ر�د 
مو�سى �لبلو�سي، �ملدير �لتنفيذي 

"�جلائزة"  للجائزة، يف ظل روؤي��ة 
�سيما  ل  �ل�������س���ن���وي  وح���ر����س���ه���ا 
خ�����الل ���س��ه��ر رم�������س���ان �ل���ك���رمي، 
ب��ر�جم��ه��ا لل�سهر  ت��و����س��ل  ف��اإن��ه��ا 
�ل��ف�����س��ي��ل و�ل���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف من 
تر�سيخ  يف  �مل�ساهمة  �إىل  خاللها 
قيم �لعمل �لتطوعي بني خمتلف 
مع  يتنا�سب  ومب��ا  �ملجتمع،  فئات 
"�جلائزة" و�أهد�فها  �خت�سا�سات 
�ملبنية على غر�س وجت�سيد �لعطاء 
�لتطوعي، و�أن مثل هذه �ملنا�سبات 
م��ن �أف�����س��ل �لأي����ام �ل��ت��ي تغتنمها 
على  �لإي��ج��اب��ي  للتاأثري  �جل��ائ��زة 

�ملجتمع مبختلف �ل�سبل.

•• �ل�صارقة -�لفجر:

�ست موؤ�س�سة �ل�سارقة للتمكني �لجتماعي  ما يزيد على 300 �ألف  خ�سّ
�ملنت�سبني  �لأي��ت��ام  من  وطالبة  طالبا  ل�44  در��سية  ر�سوم  ل�سد�د  دره��م 
�إطار  يف  وذل��ك   ، و�ل�سرقية  �لو�سطى  و  �ل�سارقة  م��ن  ك��ل  يف  للموؤ�س�سة 
حر�س �ملوؤ�س�سة على دعم تعليم �لطلبة �لأيتام �سمن �مل�سروع �لأكادميي 

�مل�ستد�م "عّلم بالقلم".
ويف هذ� �ل�سياق �أو�سحت منى بن هده �ل�سويدي-مدير عام �ملوؤ�س�سة -:  
" حر�ساً على ��ستمر�رية �أبناءنا �لطلبة يف تعليمهم خالل �لعام �لدر��سي 
من  لتعليمهم  �لد�عمة  �لأكادميية  �مل�ساريع  من  �لعديد  �ملوؤ�س�سة  تقدم 
�سرورية  تعليمية  �حتياجات  توفري  يحقق  بالقلم"�لذي  "عّلم  خ��الل 
تر�كم  ومنها   تو�جههم  �لتي  �ل�سعوبات  ويذلل  �لأيتام  �لطلبة  لأبناءنا 
و�جلامعي  �ملدر�سي  بتعليمهم  �خلا�سة  �لدر��سية  �لر�سوم  م�سروفات 
�إل عمل حثيث  �لدر��سية ماهو  �لر�سوم  ل�سد�د  �ملبلغ  ،وتخ�سي�سنا لهذ� 
لتوفري �لدعم �لالزم مل�ساعدة �ملع�سرين منهم ل�ستكمال تعليمهم و�سمان 

��ستد�مته  ،وبدورنا نوؤكد على �لدور �لتكاملي بني �ملوؤ�س�سة و�ملجتمع من 
�ملقدمة  �لأكادميي  �لتمكني  �لذي ي�سب يف خدمة بر�مج  و�أف��ر�د  جهات 
توفري  يف  �أ�سا�سياً  دور�ً  �ملوؤ�س�سة  تتبناه  �لذي  �مل�سروع  ويلعب   ، ملنت�سبيها 
لبناء  �سعياً  �ليتيم  �لب��ن  تو�جه  �سعوبة  �أي  على  للق�ساء  �ل�سبل  كافة 

�إن�سان متمّكن ".
بالتعليم  ق�سوى  �أهمية  ي��ويل  بالقلم" �ل��ذي  "عّلم  م�سروع  وياأتي  ه��ذ� 
،فيقدم  �أكادميياً  �لأيتام  �أبناءها  متكني  باأهمية  �ملوؤ�س�سة  �إميان  مبوجب 
�مل�ستلزمات  كتوفري  �لتعليمي  �ل��دع��م  ب��ر�م��ج  م��ن  �ل��ع��دي��د  خ��الل��ه  م��ن 
در��سياً  للمتاأخرين  �لعالجية  �لتقوية  درو���س  و   ، �لتعليمية  و�لأج��ه��زة 
�لدر��سية لالأبناء و�لإر�ساد  ،و�ملتابعات  �لتطويرية  �لأكادميية  و�لدور�ت 

�لأكادميي وغريها من �لرب�مج �لتي تدعم ��ستمر�رهم �لدر��سي  .
تتبنى  �لجتماعي  للتمكني  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  وجت��در 
�لعديد من �لرب�مج و�مل�ساريع �لتي تعزز من قدر�ت �لأيتام وتقدم لهم 
�لرعاية �ل�ساملة يف خمتلف �أوجه �لتمكني �ملقدمة مبا يكفل لهم �لعي�س 

�لكرمي ويوؤهلهم لالعتماد على �أنف�سهم.

•• �أبوظبي-�لفجر:

�إد�رة  �أج��رت��ه  ل��ل��ر�أي  ��ستطالع  �أظ��ه��ر 
�ل��ت��اب��ع��ة ملركز  �ل��ع��امل��ي  �ل���ب���اروم���ي���رت 
�أهمية  و�ل�ست�سار�ت  للبحوث  تريندز 
للحرب  �سلمي  لإيجاد حل  �ملفاو�سات 
�لرو�سية �لأوكر�نية، و�أن هذه �حلرب 
متعدد  ع����امل����ي  ن����ظ����ام  �إىل  �����س����ت����وؤدي 
����س��ت��ق��ط��اب طريف  �أن  ك��م��ا  �لأق���ط���اب. 
�أمد  �سيطيل  �أج��ان��ب  ملقاتلني  �حل��رب 
متطرفة  جمموعات  ويخلق  �حل��رب، 
�مل��ن��ب��ع. وبني  ل��ب��ل��د�ن  ت��ه��دي��د�ً  ت�سكل 
�ل�ستطالع، �لذي ��ستهدف ر�أي عينة 
من �خلرب�ء �ملحليني و�لعامليني حول 
من   35% �أن  مو�قفهم من �حلرب، 
ع��ربو� عن معار�ستهم  �لعينة  خ��رب�ء 
بينما   ،16% �أي��ده��ا  فيما  ل��ل��ح��رب، 
 )49%( منهم  �لن�سف  قر�بة  وق��ف 

موقفاً حمايد�ً منها. 
– �ل�����ذي �سمل  و�أ�����س����ار �ل���س��ت��ط��الع 
�أبعاد  �لأ���س��ئ��ل��ة ح���ول  جم��م��وع��ة م���ن 
و�ملوقف  �لأوكر�نية  �لرو�سية  �حل��رب 

وتاأثريها  و�أهد�فها،  و�أ�سبابها،  منها، 
وماآلتها  �مل��ت��ط��رف��ة،  �جل��م��اع��ات  على 
و�حلياد  �ملعار�سة  ن�سب  تباين  – �إىل 
ففي  �مل�����س��ت��ج��وب��ني؛  جن�سية  بح�سب 
�ل�سمة  هي  للحرب  �ملعار�سة  �أن  حني 
�لأجنبية  �جل��ن�����س��ي��ات  ب���ني  �ل��غ��ال��ب��ة 
و�لناأي  �حل���ي���اد  �أن  ب���د�   ،)61%(
ب��ال��ن��ف�����س ه����و �مل����وق����ف �مل��ه��ي��م��ن بني 

�جلن�سيات �لعربية )56%(. 
�أرب����اع م��ن �لذين  وو�ف���ق نحو ث��الث��ة 
�ساركو� يف �ل�ستطالع )%73( على 
�أوكر�نيا  �أن ع��زم  �ل��ذي م��ف��اده  �ل���ر�أي 
�لأطل�سي  �سمال  حلف  �إىل  �لن�سمام 
و�لحتاد �لأوروبي هو من �أحد �أ�سباب 
�أن  نف�سها  �لن�سبة  ر�أت  فيما  �حل���رب، 

�سبب �حلرب يكمن يف تقاع�س حلفاء 
�ملتحدة حت��دي��د�ً يف  و�ل��ولي��ات  �لناتو 
خا�سة  لرو�سيا،  �أمنية  �سمانات  منح 
�أب���و�ب  �ل��ن��ات��و على  ت��و�ج��د ق��وى  و�أن 
�لأخرية  ل��ه��ذه  ت��ه��دي��د�ً  رو���س��ي��ا ميثل 
 51% ورج���ح  نظرها.  وج��ه��ة  ح�سب 
من �خلرب�ء �ملحليني و�لعامليني �لذين 
�ساركو� يف �ل�ستطالع �أن �سبب �حلرب 
�أوكر�ين  قومي  تيار  وج��ود  �إىل  يعود 
مت�سدد �سد �لرو�س و�لأقليات �لناطقة 
ر�أى  ف��ي��م��ا  �أوك���ر�ن���ي���ا،  ب��ال��رو���س��ي��ة يف 
�أن م�ساألة تدخل  %45 من �خلرب�ء 
�لأقليات  حلماية  �أوكر�نيا  يف  �لرو�س 
كما  �ل�سبب.  هي  بالرو�سية  �لناطقة 
�سبب  �لعينة  �أف����ر�د  م��ن   65% ع���ز� 

��ستعادة  �إىل  رو�سيا  �سعي  �إىل  �حل��رب 
وبالأخ�س  �لعامل،  يف  �ل�سابق  نفوذها 
يف �سرق �أوروبا. و�أظهر �ل�ستطالع �أن 
�أن  يعتقد   )33%( �مل�ستطلعني  ثلث 
هاج�س �لدميقر�طية �لذي �عتمدتها 
لرو�سيا،  �مل��ج��اورة  �أوروب���ا  �سرق  بلد�ن 
�أحد  تكون  �أن  ميكن  �أوكر�نيا،  ومنها 
�لعو�مل �مل�سببة للحرب. وقد �أيد هذ� 
ن�سبة �أكرب من خرب�ء �لعينة �لأجانب 
�لتي  �لإج������ر�ء�ت  وح���ول    .)41%(
ي��ج��ب �أن ي��ت��خ��ذه��ا �مل��ج��ت��م��ع �ل���دويل 
�لغالبية  �أك�������دت  �حل�������رب،  لإي����ق����اف 
�ل��ع��ظ��م��ى )%95( م��ن �خل����رب�ء يف 
�لعينة على �حلل �لتفاو�سي لإنهائها، 
�سرورة  م��ن��ه��م   21% �رت������اأى  ف��ي��م��ا 

�لدولية  �لعقوبات  م��ن  �مل��زي��د  فر�س 
باأن   17% ط��ال��ب  كما  رو���س��ي��ا.  على 
يتم منح �أوكر�نيا مزيد�ً من �لأ�سلحة، 
فيما �أيدت ن�سبة قليلة )%10( فكرة 
�ل��ت��دخ��ل �ل��ع�����س��ك��ري حل�����س��م �حل���رب 
و�إنهائها. �أما بخ�سو�س مدى حتقيق 
م��ن �حلرب  �ملعلنة  لأه��د�ف��ه��ا  رو���س��ي��ا 
فبني  �أوك��ر�ن��ي��ا،  حتييد  يف  و�ملتمثلة 
�ل�ستطالع �أن �أغلبية كبرية )70%( 
تو�فق على ذلك، و�أ�سار %55 �إىل �أن 
�ستدوم  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  �لرو�سية  �حل��رب 
و�أقل  �سهر  من  )�أك��ر  �لوقت  لبع�س 
�لثلث  ت��وق��ع  بينما  �أ���س��ه��ر(،   6 م��ن 
منهم �أنها �ستكون حربا طويلة )�أكر 
�أنها   11% �أ���س��ه��ر(، و�ع��ت��ق��د   6 م��ن 

�ل�ستطالع  وتطرق  ق�سرية.  �ستكون 
من  جم��م��وع��ة  يف  �خل�����رب�ء  ر�أي  �إىل 
للحرب،  �مل�ستقبلية  �ل�����س��ي��ن��اري��وه��ات 
�حل���رب  �إن   68% ن��ح��و  ق����ال  ح��ي��ث 
متعدد  ع����امل����ي  ن����ظ����ام  �إىل  �����س����ت����وؤدي 
�لأقطاب، فيما قال %36 �أن �حلرب 
 28% ور�أى  رو�سيا،  ل�سالح  �ستكون 
�أجز�ء  يف  تنت�سر  �أن  �حل��رب ميكن  �أن 

 21% �أوروب���ا. كما توقع  �أخ��رى من 
ل�سالح  رو���س��ي��ا  �ست�سعف  �حل���رب  �أن 
�أن   45% �أ�سار  �لغربية، فيما  �لدول 
كما  ��ستنز�ف  ح��رب  �ستو�جه  رو�سيا 
جرى يف حربها يف �أفغان�ستان.  و�أظهر 
كبرية  �أغلبية  معار�سة  �ل���س��ت��ط��الع 
�حلرب  ط���ريف  ����س��ت��ق��ط��اب   )77%(
ذلك  �أن  م��ع��ت��ربة  �أج����ان����ب،  مل��ق��ات��ل��ني 

�سيوؤدي �إىل خلق جمموعات متطرفة، 
�ملنبع يف  ل��ب��ل��د�ن  ت��ه��دي��د�  ي�سكل  مم��ا 
�ملتو�سط و�لبعيد ويعمل على  �ملديني 
�إطالة �حلرب، وخل�س �ل�ستطالع �إىل 
من   )85%( �ل�ساحقة  �لأغلبية  �أن 
�خلرب�ء �ملحليني و�لعامليني يعتقدون 
للحرب  �لدبلوما�سي  �حلل  فر�س  �أن 

ما ز�لت قائمة. 

»تريندز« ي�ستطلع مو�قف �خلرب�ء من �حلرب �لرو�سية �لأوكر�نية وماآلتها

�نتهاء ت�سفيات م�سابقة �لذيد �لرم�سانية للقر�آن �لكرمي مب�ساركة 248 مت�سابقا  

الن�سخة االأوىل يف مطلع اخلم�سني الثانية

وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع ت�سع �أ�س�سًا مبتكرة للربنامج 
�لوطني ملكافحة �ل�سمنة لدى �لأطفال و�ليافعني

املعيني رئي�سًا و�سامل نائبًا للرئي�س 

تكافل �ل�سحفيني’ي�سكل جمل�س �إد�رته 

برامج وحما�سرات وم�سابقات وجوائز قيمة

جائزة �ل�سارقة للعمل �لتطوعي تعزز تفاعلها �ملجتمعي خالل �ل�سهر �لف�سيل

»�ل�سارقة للتمكني �لجتماعي« تخ�س�س 300 
�ألف درهم ل�سد�د ر�سوم در��سية لالأيتام 

••  عجمان : �لفجر 

عجمان  جمعية  ع��ام  م��دي��ر  �ملطرو�سي  �سقر  منى  �سعادة  �أك���دت 
�لقيام  على  �جلمعية  ح��ر���س  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �لجتماعية  للتنمية 
ن�سر  نحو  �لر�سيدة  �لقيادة  توجيهات  وترجمة  �ملجتمعي  بدورها 
�ملعرفة و�لثقافة، من خالل �ملبادر�ت و�ملحا�سر�ت �لتي من �ساأنها 
�ملوؤثرين  �أف��ر�د �ملجتمع، و�لتي تقدمها نخبة خمتارة من  توعية 
و�لثقافية  �لدينية  �مل�سابقات  �لتوعوية، ف�ساًل عن  يف جمالتهم 

�مل�ستمرة على مد�ر �لعام.
جاء ذلك خالل �إعالن جمعية عجمان للتنمية �لجتماعية، عن 
�لر�بعة،  ن�سختها  �لكرمي يف  �لقر�آن  30 مت�سابق يف جائزة  تاأهل 
بلغ  ع���ام، ه���ذ� وق���د  ك��ل  ن��وف��م��رب م��ن  ح��ي��ث تطلقها �جلمعية يف 

متت   ، �ملجتمع  فئات  جميع  م��ن  مت�سابقاً   173 �مل�ساركني  ع��دد 
�ختبار�تهم عن بعد من قبل جلنة �لتحكيم. 

�سمن  تاأتي  �جلائزة  �أن  �ملطرو�سي،  �سقر  منى  �سعادة  و�أو�سحت 
�لأجندة �ل�سرت�تيجية �خلا�سة بالفعاليات و�ملبادر�ت �لجتماعية 
و�لثقافية �لتي تتبناها �جلمعية ، بهدف ن�سر �ملعرفة وحفظ كتاب 
�أن �جلائزة  �هلل و��ستثمار �لوقت يف كل ما هو مفيد، م�سرية �إىل 
منزلة  للقر�آن من  ملا  وذلك  �ملجتمع،  من  كبري�ً  ��ستح�ساناً  لقت 
عظيمة يف ن��ف��و���س �مل�����س��ل��م��ني، وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ح��ف��ظ ك��ت��اب �هلل 
وتدبره و�لتمكن من �لتالوة �ل�سليمة على �أيدي �ملتخ�س�سني من 
�أن �مل�ساركة  تغر�س يف �لأبناء  �لقر�ء و�أ�سحاب �لعلم، ف�ساًل عن 
جاء  وما  وتف�سريه،  �هلل  كتاب  ملعرفة   �لإيجابية  �ملناف�سة  معاين 
�لنفو�س  تنقي  �أخ��الق��ي��ة  و�أدب��ي��ات  تعاليم  م��ن  �ملحمدية  بال�سنة 

وتطمئن بها �لقلوب. 
باجلائزة  ت�سعى  �جلمعية  ب���اأن  �مل��ط��رو���س��ي  منى  ���س��ع��ادة  و�أف����ادت 
لت�سجيع �ملو�طنني و�ملقيمني على �لتناف�س يف حفظ كتاب �هلل عز 
وجل وتكرمي �ملتميزين منهم، كما ت�ستهدف  جميع فئات �ملجتمع 
�لهمم،  و�أ���س��ح��اب  و�لإن����اث  للذكور  �سنة   25 �إىل  �سنو�ت   8 م��ن 
ومب�ساركة مر�كز حتفيظ �لقر�آن و�ملد�ر�س ، م�سرية �إىل �أن جميع 
�مل�ساركني يف �مل�سابقة  يعتربون فائزين بحفظ كتاب �هلل وتالوته، 
للفائزين  �جلو�ئز  لت�سليم  �خلتامي  �حلفل  موعد  يحدد  و�سوف 

خالل �سهر رم�سان �لف�سيل. 
وثمنت جهد جلنة �لتحكيم برئا�سة �ل�سيخ حممد بن حممد علي 
�سر�ن، وع�سوية �ل�سيخ �سلمان �لنجار و �لأ�ستاذة رقية �سيخ مو�سى 

و�لأ�ستاذة �أمينة ر�زق �ساه وكل من �ساهم يف �إجناح هذه �جلائزة

�لكرمي للقر�آن  و�لثقافية  �لجتماعية  للتنمية  عجمان  جلائزة  متاأهاًل   30

للحرب   الدبلوما�سي  للحل  طريقا  املفاو�سات  يف  ترى  العظمى  • الغالبية 
لرو�سيا  اأمنية  �سمانات  منح  يف  الناتو  تقاع�س  ب�سبب  قامت  • احلرب 

املنبع  بلدان  ويهّدد  احلرب  اأمد  يطيل  اأجانب  مقاتلني  • ا�ستقطاب 

وخططها   جهودها  تن�سق  والتعليمية  ال�سحية  • اجلهات 
وطنية �سحية  اأولوية  تعترب  واليافعني  االأطفال  • �سحة 
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اأخبـار الإمـارات

••   �أبوظبي -و�م:

�ملجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق  �ل�سحة ووقاية  متا�سيا مع خطة وز�رة 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة 
وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   "19  - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
ج��دي��دة خالل  230،104 فحو�سات  �إج����ر�ء  ع��ن  �ل����وز�رة  �أع��ل��ن��ت   ..
�ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل 
�لتق�سي  �إج����ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�ساهم  �لفح�س  تقنيات  و�أح���دث 
�لدولة  م�ستوى  على  �لفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  �لدولة  يف  و�لفح�س 

�مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  �إ�سابة  حالة   215 عن  �لك�سف  يف 
للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن 
 892،929 �ل�سحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�سجلة 
حالة. و�أعلنت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة 
يف  �لوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  �ملا�سية،  �ساعة  و�لع�سرين  �لأرب��ع  خالل 
�لدولة 2،302 حالة.    كما �أعلنت �لوز�رة عن �سفاء 614 حالة جديدة 
19" وتعافيها �لتام من  "كوفيد -  مل�سابني بفريو�س كورونا �مل�ستجد 
دخولها  منذ  �ل��الزم��ة  �ل�سحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �مل��ر���س  �أع��ر����س 

�مل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت �ل�سفاء 871،669 حالة.

»�ل�سحة« جتري 230,104 فحو�سات ك�سفت عن 215 
�إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و614 حالة �سفاء

•• �أبوظبي- و�م:

حممد  بن  عبد�لرحمن  معايل  �أك��د 
�ل���ع���وي�������س وزي������ر �ل�����س��ح��ة ووق���اي���ة 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  دع����م  �أن  �مل��ج��ت��م��ع 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����س��ي��خ حم��م��د 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
للقطاع  �مل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�ملجتمع  ط��م��اأن��ة  يف  �ساهم  �ل�سحي 
يف �ل��وق��ت �ل���ذي ك��ان��ت ف��ي��ه جائحة 
كورونا توؤثر على معظم دول �لعامل 
�لن�سر على  �ليوم  �لإم��ار�ت  لتحقق 
�جل��ائ��ح��ة. وق����ال م��ع��ال��ي��ه، يف كلمة 
مبنا�سبة  "�جلندي"  جم��ل��ة  ع���رب 
تعزز   ،2022 �لعاملي  �ل�سحة  ي��وم 
�لعاملية  م��ك��ان��ت��ه��ا  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
�ل�سحية  �لأن���ظ���م���ة  �أف�����س��ل  ���س��م��ن 

على م�ستوى �لعامل، وتتناغم جهود 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �لدولة 
م��ع وث��ي��ق��ة م��ب��ادئ �خل��م�����س��ني �لتي 
فا�سلة،  ت���اري���خ���ي���ة  ن��ق��ط��ة  ���س��ك��ل��ت 
وبد�ية ملرحلة جديدة حافلة مبزيد 
�مل�ستد�مة،  و�لتنمية  �لزده����ار  م��ن 
يف �إط�����ار ت��ع��زي��ز م�����س��رية �لإم������ار�ت 
بحزمة   ،2071 ع��ام  مئويتها  نحو 
�ل�سرت�تيجية  مبتكرة من �خلطط 
�ملكانة  لرت�سيخ  �خلاّلقة  و�مل��ب��ادر�ت 
�لتناف�سية للدولة وجاهزيتها لريادة 
�خلدمات  متكني  �إن  حيث  �مل�ستقبل 
و�لأنظمة  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل�����س��ح��ي��ة 
�لأولويات  م��ن  و�ح����دة  ه��ي  �ل��ذك��ي��ة 
�لروؤية  �إىل  ت�ستند  �لتي  �حلكومية 
�إطار  يف  �لإم����ار�ت،  ل��دول��ة  �لوطنية 
�ملكانة  تر�سخ  �ل��ت��ي  �لتنمية  عملية 

�ملجالت  يف  للدولة  �لر�ئدة  �لعاملية 
و�خلدمات  �حل��ي��اة،  ب��ج��ودة  �ملعنية 
�لتكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  �ل�����س��ح��ي��ة، 

�ملتقدمة يف �لرعاية �لطبية.
و�أ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه : ن��ح��ن يف دول���ة 
بقيادتنا  حم���ظ���وظ���ون  �لإم����������ار�ت 
م�سرية  ت�����ق�����ود  وه��������ي  �حل����ك����ي����م����ة 
�لإجن�����������از�ت وُت�������س���ّخ���ر �لإم���ك���ان���ات 
و�جل���ه���ود وت��ت��اب��ع يف �مل���ي���د�ن، حيث 
ت�ستقبل دولة �لإم��ار�ت يوم �ل�سحة 
�ل��ع��امل��ي ه��ذ� �ل��ع��ام، ول��دي��ه��ا خارطة 
و�مل�سار�ت  �مل���ع���امل  و����س��ح��ة  ط��ري��ق 
�لتفاوؤل  وت��ر���س��ي��خ  �ل��ث��ق��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
�لإجن����از�ت،  مو��سلة  على  بقدرتها 
وطنية  عمل  منظومة  على  مرتكزة 
موؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ت�����س��ارك��ي��ة 
�لدولة، وهذ� ما دفع قطاعنا �ل�سحي 

ملو��سلة تفوقه �لنوعي، ومتكنه من 
�إ����س���ه���ام���ات م���وؤث���رة يف دفع  ت���ق���دمي 
جهود �لرتقاء ب�سحة �لإن�سان �أينما 
�لز�هر  �مل�ستقبل  �إىل  للو�سول  ك��ان، 

بفر�س �لنمو و�لزدهار.
وع���رب م��ع��ال��ي��ه ع��ن م�����س��اع��ر �لفخر 
و�لع�����ت�����ز�ز ب���ت���وج���ه���ات وم����ب����ادر�ت 
�لقياد�ت �حلكيمة لدولة �لإمار�ت يف 
جمال �ل�سحة على �مل�ستوى �لد�خلي 
توجيهات  ك��ان��ت  ح��ي��ث  و�خل���ارج���ي، 
�ل�����س��ي��خ خليفة بن  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
لرت�سيخ  ودع���م  �إل��ه��ام  �هلل" م�سدر 
�لإم���ار�ت كنموذج عاملي  موقع دول��ة 
يحتذى يف خدمات �لرعاية �ل�سحية 
و�لذي ترجمته عدة �إجناز�ت دولية، 
ومنها ت�سدر �لإم��ار�ت دول منطقة 

�أف�سل  قائمة  يف  �لأو����س���ط،  �ل�����س��رق 
ت��ع��ام��ل ل��ق��ي��ادة �ل����دول خ���الل �أزمة 
�لعاملية،  "كوفيد19-"  ف���ريو����س 
�لعاملي  ��ستبيان للموؤ�سر  وذلك وفق 
ل���ل���ق���وة �ل���ن���اع���م���ة �ل������ذي �أ����س���درت���ه 
بريطانيا،  م��ن  فاينن�س"  "بر�ند 
�لأول  �مل��رك��ز  �لإم����ار�ت يف  كما حلت 
���س��رق �أو���س��ط��ي��اً و�ل��ث��ال��ث ع��امل��ي��اً من 
�لإجر�ء�ت  عن  �جلمهور  ر�سا  حيث 
�حلكومة  �تخذتها  �لتي  و�ل��ت��د�ب��ري 
وذلك  �لوباء،  مبكافحة  يتعلق  فيما 
"موؤ�س�سة  �أ���س��درت��ه  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ق��اً 
تولونا �لدولية" مل�سح �مل�ستهلكني يف 

يونيو �ملا�سي.
�أن �ملبادر�ت  ونوه معاليه كذلك �إىل 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  �ل��ع��امل��ي��ة 
م��ك��ت��وم نائب  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ملحور  �هلل"  "رعاه  دب������ي  ح����اك����م 
�ملر�س  ومكافحة  �ل�سحية  �لرعاية 
خ�س�ست 49.6 مليون درهم خالل 
�مل���ب���ادر�ت  ل��ت��ن��ف��ي��ذ   ،2020 �ل���ع���ام 
و�لوقائية  �ل��ع��الج��ي��ة  و�حل���م���الت 
�لتي ��ستفاد منها 38 �ألف �سخ�س، 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �إط��الق �ساحب  وجاء 
م��ك��ت��وم، مركز  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�لطبية،  لالأبحاث  ر��سد  بن  حممد 
ملاأ�س�سة  �ل�ساعي  �لتوجه  هذ�  ليتّوج 
و��ستد�مة مبادر�ت �لرعاية �ل�سحية 
ومكافحة �ملر�س، ولي�سكل �أول مركز 
�أبحاث طبية حيوية م�ستقل يف دولة 
�لإم��ار�ت، كما دعم �سموه م�ست�سفى 
�لقلب  لأم����ر������س  ي��ع��ق��وب  جم����دي 
من  �ل��ق��اه��رة،  �مل�����س��ري��ة  بالعا�سمة 

من  �لأمل"  "�سناع  م��ب��ادرة  خ���الل 
�أج���ل �إت��اح��ة �ل��ع��الج مل��ر���س��ى �لقلب 

وخا�سة �لأطفال دون مقابل.
وتوجه معاليه بهذه �ملنا�سبة بال�سكر 
و�لفنية  �ل�سحية  للكو�در  و�لتقدير 
ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  يف  و�لإد�ري����ة 
ب���ذل���وه وقدموه  �مل��ج��ت��م��ع، ع��ل��ى م���ا 
حلماية  �مل���ا����س���ي���ة  �ل����ف����رتة  ط������و�ل 
�نعك�س  مم��ا  �ملجتمع،  �أف����ر�د  �سحة 
على �سكل �إجناز�ت عاملية عززت من 
�ملوؤ�س�سات  م�ساف  يف  �ل��وز�رة  مكانة 
�ملمار�سات  لأف�سل  �ملطبقة  �لعريقة 
بح�سولها  وذلك  �لدولية،  و�ملعايري 
ع���ل���ى ���س��ل�����س��ل��ة م�����ن �لع����ت����م����اد�ت 
�ل�سحية  �لأزم���ات  �إد�رة  يف  �لدولية 
و�خلطط  �جل����اه����زي����ة  خ�����الل  م����ن 
�لعمل  ب��ر�م��ج  وت��وف��ري  �ل�ستباقية 

�ملنا�سبة ل�سمان ��ستمر�رية �لأعمال 
مر�كز  وتطوير  �مل�ستقبل،  مبعايري 
ملو�جهة  �جلاهزية  لتح�سني  بحثية 
حر�س  م��ع  �مل�ستقبلية،  �لأم���ر�����س 
�لتكنولوجيا  دم����ج  ع��ل��ى  �ل��������وز�رة 
بال�ستفادة  خ��دم��ات��ه��ا  يف  �مل��ب��ت��ك��رة 
لتحقيق  �ل��ت��ن��ب��وؤي��ة،  �ل��ب��ي��ان��ات  م���ن 

�ل�ستد�مة و�لأمن �ل�سحي.

•• �أبوظبي-و�م:

�ملبهر �لذي  �لنجاح  �أن  �لدفاع،  �لدولة ل�سوؤون  �لبو�ردي وزير  �أحمد  �أكد معايل حممد بن 
ي�سكل مبعث فخر  �ل�سحي،  �ملا�سية يف قطاعها  عاماً  �ل�50  �لإم���ار�ت خالل  دول��ة  حققته 
و�عتز�ز لي�س لدولة �لإمار�ت فح�سب بل للوطن �لعربي باأ�سره، فقيادة هذه �لدولة �ملعطاءة 
ل تاألو جهد�ً يف �سبيل توفري �حلياة �ل�سحية �لكرمية ل�سعبها و�ملقيمني فيها، ور�سمت على 
�لأوىل مبختلف  �ملر�كز  بو�أتها مكانة يف  �إجن��از�ت عظيمة  بهية وحققت  �ل�سنني �سور�ً  مر 

�لقطاعات و�ملجالت.
وقال معاليه - يف كلمة عرب جملة "�جلندي" مبنا�سبة يوم �ل�سحة �لعاملي - �إن �لحتفال 
بيوم �ل�سحة �لعاملي ميثل منا�سبة مهمة ل�ستذكار �لإجناز�ت �لعظيمة �لتي قدمتها قيادة 
�لعاملي  �ل��وب��اء  ملجابهة  �ل�سريعة  �ل�ستجابة  يف  �لر�سيدة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
"كوفيد19-" على خمتلف �مل�ستويات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية، كما �أن هذ� �ليوم ي�سكل 

فر�سة ثمينة لإلقاء �ل�سوء على �أهمية �لدور �لذي قامت به وما ز�لت توؤديه �ملن�ساآت �ل�سحية 
�حلكومية و�خلا�سة عرب فرق كو�درها �لطبية و�لتمري�سية و�لفنية و�لإد�رية و�لتطوعية 

�لتي باتت تلقب بكل فخر و�عتز�ز ب� "�أبطال خط �لدفاع �لأول".
و�أ�ساف معاليه : لعل �أبرز �لنجاحات �لتي حققتها �لدولة خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية 
لت�سطر ق�سة  و�لعاملي،  �ملحلي  �مل�ستويني  على  كورونا  �أزم��ة  مع  �ملحرتف  تعاملها  جتلَّى يف 
بر  �إىل  بدولهم  �لعبور  عاتقهم  على  ويحملون  �مل�ستحيل،  يعرفون  ل  رج��ال  �أبطالها  جناح 
�لأمان باأقل �خل�سائر. و�أكد معاليه �أن دولتنا �لغالية بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
�ل�سيخ  �ل�سمو  "رعاه �هلل"، و�ساحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، و�إخو�نهم 
�أروع �سور  �لإم��ار�ت، حققت  �لأعلى لالحتاد حكام  �ملجل�س  �أع�ساء  �ل�سيوخ  �ل�سمو  �أ�سحاب 
�لتالحم و�لتاآزر يف �خلروج من �لأزم��ة �لتي ما كانت لتزول لول �ل�سرت�تيجيات �ملحكمة 

و�لروؤى �ل�سديدة �لتي �ألهمت �لعامل يف تعامله مع �جلائحة.
ك��ان لنا �سرف  �ل��دف��اع  ب��دورن��ا يف وز�رة  �ل��دف��اع : نحن  �ل��دول��ة ل�سوؤون  وق��ال معايل وزي��ر 
�أبناء وبنات  �أ�سركنا  �إيجاد �حللول �ملالئمة لها، وقد  �لأزم��ة و�مل�ساركة يف  �لتعامل مع هذه 
قو�تنا �مل�سلحة و�سالح خدماتنا �لطبية يف خمتلف عمليات ومر�حل جمابهة �جلائحة �لتي 
�ست�سبح قريباً من �ملا�سي باإذن �هلل .. و�ليوم، وبعد ثالث �سنو�ت من �جلائحة، ندعو �جلميع 
�لتي  و�ملكت�سبات  �لنجاحات  على  باملحافظة  له  و�لإع��د�د  �مل�ستقبل،  ��ست�سر�ف  �سرورة  �إىل 
حققناها يف �ل�سنو�ت �ملا�سية، لت�ستمر م�سريتنا نحو �لتميز و�لزدهار يف ظل دولة متطورة 

بقيادة حكيمة تعمل يف �لليل و�لنهار لرفع �ساأنها و�ساأن كل من يقيم على �أر�سها �لطيبة.
و�إىل   .. �لر�سيدة  قيادتنا  �إىل  و�إج��الل  و�إع��ز�ز  تكرمي  بتوجيه حتية  كلمته  و�ختتم معاليه 
�جلنود �ملجهولني �لذين وقفو� �سد�ً منيعاً يف وجه هذه �جلائحة �لتي �سغلت �لعامل، حتى 
تعليمات  من  متَّخذين  �لبطولة،  ق�س�س  �أروع  بذلك  رين  م�سطِّ حما�سرتها،  من  متكنو� 

قيادتهم �لر�سيدة نرب��ساً، وت�سميماً على �مل�سي قدماً يف خدمة هذ� �لوطن �ملعطاء.

وزير �ل�سحة : �لإمار�ت عززت مكانتها �لعاملية �سمن �أف�سل �لأنظمة �ل�سحية على م�ستوى �لعامل

وزير �لدولة ل�سوؤون �لدفاع : �لإمار�ت حققت �أروع �سور �لتالحم و�لتاآزر يف �خلروج من �أزمة كورونا

حاكم �ل�سارقة ي�سدر مر�سوما �أمرييا 
ب�ساأن تعيني ع�سو يف �ملجل�س �ل�ست�ساري

•• �ل�صارقة-و�م:

�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در 
تعيني  ب�ساأن  �أمرييا  مر�سوما  �ل�سارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو 

ع�سو يف �ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة.
ون�س �ملر�سوم �لأمريي رقم /16/ ل�سنة 2022 على �أن يعني �سعادة 
لإمارة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  يف  ع�سو�  �لطنيجي  �سعيد  ر��سد  عو�س 
�ل�سارقة خلفا للمغفور له باإذن �هلل حممد �سامل �سيف �لطنيجي، على 

�أن يكمل �لع�سو �جلديد مدة ع�سوية �سلفه.

»�ل�سحة« تعلن تقدمي 8,211 جرعة من لقاح 
»كوفيد-19« خالل �لـ 24 �ساعة �ملا�سية

•• �أبوظبي-و�م:

لقاح  م��ن  ج��رع��ة   8،211 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
"كوفيد19-" خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي 
مت تقدميها حتى �أم�س 24،573،803 جرعات ومعدل توزيع �للقاح 248.46 

جرعة لكل 100 �سخ�س.
�إىل  " و�سعياً  "كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفري  �ل����وز�رة  خطة  م��ع  متا�سيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل �أعد�د 

�حلالت و�ل�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

ال�سادة  بدعوة  )"ال�سركة"(  ���س.م.ع  ال�سفن  لبناء  ابوظبي  �سركة  اإدارة  جمل�س  يت�سرف 
امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية وامل�ساركة عن طريق ا�ستخدام تقنية احل�سور عن 
بعد مع خا�سية التوا�سل املرئي اللحظي والت�سويت االلكرتوين اأثناء انعقاد االجتماع وتقدمي 
ا�ستف�ساراتهم ومناق�سة البنود والت�سويت على كل قرار ب�سكل مبا�سر و�سوف يتم ار�سال الرابط 
حل�سور االجتماع بالربيد االلكرتوين ور�سائل ن�سية للم�ساهمني ومن خالل املوقع االلكرتوين 
ل�سوق ابوظبي لالأوراق وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحًا من يوم االإربعاء املوافق 27 

اأبريل 2022 للنظر يف جدول االأعمال التايل:
عن  املايل  مركزها  وعن  ال�سركة  ن�ساط  عن  االإدارة  جمل�س  تقرير  على  واملوافقة  مناق�سة   .1

ال�سنة املالية املنتهية يف 2021/12/31.
يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  ع��ن  احل�سابات  م��دق��ق  تقرير  على  وامل��واف��ق��ة  مناق�سة   .2

عليه. والت�سديق   2021/12/31
املالية  ال�سنة  عن  واخل�سائر  االأرباح  وح�ساب  ال�سركة  ميزانية  على  واملوافقة  مناق�سة   .3

املنتهية يف 2021/12/31 والت�سديق عليها.
عن  امل�ساهمني  على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  االإدارة  جمل�س  اقرتاح  على  واملوافقة  مناق�سة   .4
قدرها  اإجمالية  وبقيمة  لل�سهم  فل�س   2 بقيمة   2021 دي�سمرب   31 بتاريخ  املنتهية  ال�سنة 

)4.239.840( درهم. وميثل مقدار االأرباح املقرتحة ن�سبة 2 % من قيمة راأ�س املال لل�سركة.
وحتديدها.  2021 لعام  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مكافاأة  ب�ساأن  مقرتح  على  موافقة   .5

.2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ذمة  اإبراء   .6
 .2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  احل�سابات  مدققي  ذمة  اإبراء   .7

 2022/12/31 يف  تنتهي  �سوف  التي  املالية  لل�سنة  اخلارجيني  احل�سابات  مدققي  تعيني   .8
وحتديد اأتعابهم عن تلك ال�سنة املالية.

االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  انتخاب   .9

مالحظات:
جمل�س  اأع�ساء  غري  من  يختاره  من  عنه  ينيب  اأن  اجلمعية  ح�سور  حق  له  ملن  يجوز   .1
ثابت  خا�س  توكيل  مبقت�سى  بها  العاملني  اأو  الو�ساطة  �سركة  اأو  بال�سركة  العاملني  اأو  االإدارة 
اأكرث من )5%(  امل�ساهمني حائز بهذه ال�سفة على  اأال يكون الوكيل لعدد من  بالكتابة ويجب 
قانونا.  عنهم  النائبون  وفاقديها  االأهلية  ناق�سي  وميثل  ال�سركة،  مال  راأ�س  من  باملئة  خم�سة 
2  من املادة رقم )40 )من قرار  1 و  اأن يتم مراعاة اال�سرتاطات الواردة بالبندين من  )على 
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة رقم ) /3 ر.م( ل�سنة 2020 ب�ساأن اعتماد دليل حوكمة ال�سركات 

امل�ساهمة العامة. 
الت�سويت  من  للتمكن  احل�سور  ت�سجيل  بعد  عن  �سيح�سرون  الذين  ال�سركة  م�ساهمي  على   .2
على بنود اجلمعية العمومية الكرتونيًا. يفتح باب الت�سجيل اعتبارًا من ال�ساعة احلادية ع�سر 
�سباحًا من يوم الثالثاء املوافق 26 اأبريل  2022 ويتم اإغالق الت�سجيل من يوم االإربعاء املوافق 
27 اأبريل 2022 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحًا. بالن�سبة للت�سجيل االإلكرتوين، يرجى زيارة 
اإر�سال  التوكيالت  حاملي  على  ويجب    www.smartagm.ae التايل:  االإلكرتوين  املوقع 
 ، corporateactions@adcb.com ن�سخة من التوكيالت على عنوان الربيد االإلكرتوين

مع اال�سم ورقم الهاتف املتحرك ال�ستالم ر�سائل ن�سية للت�سجيل. 
عن  يقل  ال  ما  ميلكون  الذين  امل�ساهمني  اأ�سوات  باأغلبية  ال�سادر  القرار  هو  اخلا�س  القرار   .3

ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�سركة. 
اإدارته مبوجب قرار  القائمني على  اأو  اأحد ممثليه  اأن يفو�س  اإعتباري  �سخ�س  4. يجوز الأية 
لل�سخ�س  ويكون  لل�سركة،  العمومية  ليمثله يف اجلمعية  مقامه،  يقوم  اأو من  اإدارته  من جمل�س 

املفو�س ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س .
2022 هو �ساحب احلق يف  اأبريل   26 املوافق  الثالثاء  يوم  امل�سجل يف  ال�سهم  مالك  5. يكون   

الت�سويت يف اجلمعية العمومية. 
ميثلون  اأو  ميلكون  م�ساهمون  ح�سره  اإذا  اإال  �سحيح  العمومية  اجلمعية  انعقاد  يكون  6.ال 
يف  الن�ساب  ه��ذا  يتوافر  مل  ف���اإذا  ال�سركة،  راأ���س��م��ال  )%من   50( ع��ن  يقل  ال  م��ا  بالوكالة 
نف�س  2022 يف  مايو   9 بتاريخ  يوم االثنني  الثاين  �سيتم عقد االجتماع  فاإنه  االأول  االجتماع 
االجتماع  ويعترب  املفعول،  �سارية  االأول  لالجتماع  ال�سادرة  التوكيالت  وتكون  واملكان  الزمان 

الثاين �سحيحا اإذا ح�سره م�ساهم واحد على االأقل . 
العمومية  اجلمعية  اأعمال  بجدول  تتعلق  التي  واملعلومات  البيانات  جميع  اإر�سال  �سيتم   .7
وتقرير احلوكمة من خالل  املالية  البيانات  االإطالع على  للم�ساهمني  امل�ساهمني وميكن  جلميع 

 www.adsb.ae املوقع االإلكرتوين ل�سوق اأبوظبي لالأوارق املالية واملوقع االإلكرتوين لل�سركة
الر�سمي:  الهيئة  موقع  على  امل�ساهمني  حقوق  دليل  على  االط��الع  للم�ساهمني  ميكن    .8

   https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
اأبوظبي لبناء ال�سفن �س.م.ع

The Board of Directors of Abu Dhabi Ship Building Company PJSC (the 
“Company”) invites the Shareholders to attend the General Assembly Meeting 
virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the 
shareholders via SMS, email and through ADX portal to enable the shareholders 
to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed 
resolution in real time, on 11 AM on Wednesday  27th of April 2022 to consider 
the following agenda:
1. Review and approval of the Board of Directors’ annual report for the financial 
year ending on 31 December 2021.
2. Review and approval the external auditors’ report on the financial position of 
the Company for the financial year ending on 31 December 2021.
3. Review and approval of the balance sheet and profit and loss and financial 
statements for the financial year ending on 31 December 2021.
4. Review and approve the Board of Director’s proposal to distribute cash 
dividends to shareholders for the year 2021 at the rate of 2 fils per share with 
total amount of AED (4,239,840). The proposed dividend represents 2% of the 
Company's share capital value.
5. Approve the Board of Directors’ proposal for their remuneration for the year 
2021.
6. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for the 
performance of their duties for the year ending on 31 December 2021.
7. Discharge of external auditors from any liability for the financial year ending 
on 31 December 2021.
8. Appointment of the external auditors of the Company for the financial year 
which will end on 31 December 2022 and determination of their remuneration 
for such year.
9. Elect members of the Board of Directors.

NOTES:
1. Any Shareholder registered entitled to attend the General Assembly Meeting 
may delegate any person other than a Member of the Board of Directors, 
employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special 
written proxy. In such capacity, no proxy representing a number of shareholders 
may represent more than 5% of the capital of the Company. Shareholders who 
lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. 
(Provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of 
Chairman of Authority’s Board of Directors’ Decision no. (3/R.M) of 2020 
concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall 
be taken into account). 
2. Shareholders of the Company attending virtually have to register electronically 
to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration 
will be opened on Tuesday 26 of April 2022 at AM 11:00 am and will be 
closed on Wednesday 27 of April 2022 at 10:00am. Shareholders can register 
by visiting the site www.smartagm.ae. Proxy holders must send a copy of the 
proxies to the following email address corporateactions@adcb.com along with 
name/mobile number to receive a SMS for registration. 
3. Special resolutions require the consent of shareholders representing three 
quarters of the shares represented at the meeting. 
4. Any Shareholder who is a corporate person may delegate one of its 
representatives or those in charge of its management under a decision of its 
Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person 
in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the 
powers as determined under the delegation decision. 
5. The Shareholder who is registered in the Company’s register on Tuesday 26 
of April 2022 has the right to vote in the meeting. 
6. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by 
Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's 
Share Capital. In case quorum was not reached in first Meeting, the second 
Meeting shall be convened on Monday 09 of May 2022 at the same time and 
place and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second 
meeting shall be valid if attended by at least one shareholder. 
7. All data and information related to the agenda of the General Assembly will 
be sent to all shareholders. Shareholders can view the financial statements and 
the governance report through the Abu Dhabi Securities Market website and the 
company’s website www.adsb.ae
8. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on 
Securities and Commodities Authority through the following link: https://www.
sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx   
Abu Dhabi Ship Building PJSC

 INVITATION TO THE ABU DHABI SHIP BUILDING PJSCدعوة �إىل �جتماع �جلمعّية  �لعمومّية ل�سركة �أبوظبي لبناء �ل�سفن �س.م.ع )�سركة م�ساهمة عامة(
GENERAL ASSEMBLY (a public joint stock company) 

يت�سرف جمل�س اإدارة ال�سركة باإعالم ال�سادة امل�ساهمني عن فتح 
باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة وذلك خالل الفرتة 
من يوم يوم اجلمعة املوافق 8 اأبريل 2022 اإىل يوم  18 اأبريل 
الرت�سيح  �سروط  فيه  توافرت  �سخ�س/م�ساهم  ولكل   2022
املجل�س  لع�سوية  نف�سه  ير�سح  اأن  االإدارة  جمل�س  لع�سوية 
الرئي�سي  ال�سركة يف مقرها  اإدارة  اإىل  به  يتقدم  مبوجب طلب 
�سندوق  اأبوظبي  اإمارة  ال�سناعية.،  امل�سفح  يف  مدينة  الكائن 
عن  تعريفية  نبذة  بالطلب  يرفق  اأن  وعلى   ،  8922 رقم  بريد 
مقدمه و�سفة الع�سوية التي يرغب يف تر�سيح نف�سه على اأ�سا�سها 

) ع�سو تنفيذي – ع�سو غري تنفيذي – ع�سو م�ستقل(.
�سروط عامة:

االإدارة  جمل�س  لع�سوية  انتخابهم  املطلوب  االأع�ساء  عدد   .1
اأع�ساء.  9

ملدة  مفتوحا  االإدارة  جمل�س  لع�سوية  الرت�سيح  باب  �سيظل   .2
 )9( املادة  ملتطلبات  وفقا  وذلك  االإعالن  تاريخ  من  يوما   )10(
ل�سنة   )3/ر.م(  رق��م  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��رار  م��ن 
2020م ب�ساأن اعتماد دليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة 

وتعديالته من وقت الأخر. 
اأن  االإدارة  جمل�س  لع�سوية  نف�سه  ير�سح  فيمن  ي�سرتط   .3
اإحت��ادي  القانون  املر�سوم  يف  ال���واردة  ال�سروط  عليه  تنطبق 
قرار  ومن  التجارية   ال�سركات  ب�ساأن   2021 ل�سنة   )32( رقم 
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�سنة  2020م ب�ساأن 
اعتماد دليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة وتعديالته من 

وقت الأخر. 
املادة  يف  اإليها  امل�سار  امل�ستندات  الرت�سح  بطلب  يرفق  اأن   .4
)3/ر.م(  رق��م  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��رار  من   )10(
2020م ب�ساأن اعتماد دليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة  ل�سنة  

العامة وتعديالته من وقت الأخر. 
5. ال يجوز للمر�سح بعد غلق باب الرت�سح التنازل عن تر�سحه 

ل�سخ�س اآخر.
اخلا�سة  وبياناتهم  املر�سحني  اأ�سماء  بن�سر  ال�سركة  �ستقوم   .6
الرئي�سي  باملقر  امل��وج��ودة  االإع��الن��ات  ل��وح��ة  يف  بالرت�سيح 
الدولية  املعلومات  ب�سبكة  ال�سركة  م��وق��ع  وع��ل��ى  لل�سركة 

)www.adsb.ae( بتاريخ 20 اأبريل 2022 .
بقائمة  وال�سوق  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  موافاة  �سيتم   .7

اأ�سماء املر�سحني بعد غلق باب الرت�سيح.

The Company’s Board of Directors has the honor to 
inform the shareholders of the opening of nomination 
for the Board of Directors membership during the period 
from Friday 08 of April 2022, to Monday 18 April 2022. 
Any person/shareholder who meets the conditions of 
nomination for the Board membership may nominate 
himself for the membership by an application to be 
submitted to the Management of the Company at its 
Head Office located in Musaffah Industrial Emirate of 
Abu Dhabi PoBox 8922. The application shall enclose 
an introductory profile of the applicant and the capacity 
of membership for which he wishes to nominate 
himself (Executive Director/ Non-Executive Director/ 
Independent Director).
General Conditions:
1. The number of members to be elected to the Board of 
Directors is 9 members.
2. Nominations for Board membership shall remain 
open for a period of (10) days from the date of the 
announcement, in accordance with the requirements 
of Article (9) of the Chairman of Authority’s Board 
of Directors’ Decision no. (3 / Chairman) of 2020 
concerning Joint Stock Companies Governance Guide 
and as amended from time to time
3. Whoever nominates him/herself for membership to 
the Board shall satisfy the conditions set forth in the 
Federal Decree-Law No. (32) Of 2021 On Commercial 
Companies and the Chairman of Authority’s Board 
of Directors’ Decision no. (3 / Chairman) of 2020 
concerning Joint Stock Companies Governance Guide 
and as amended from time to time.
4. The nomination application shall contain the 
documents referred to in Article (10) of the Chairman 
of Authority’s Board of Directors’ Decision no. (3 / 
Chairman) of 2020 concerning Joint Stock Companies 
Governance Guide and as amended from time to time.
5. The candidate may not, after closing the nomination, 
relinquish his nomination to another person.
6. The Company will publish the list of names and 
nomination data of the candidates on the bulletin board 
at the Company’s Head Office and on the Company’s 
Website (www.adsb.ae) on 20 April 2022.
7. The Securities and Commodities Authority shall 
be provided with a list of the candidates’ names after 
closing the nomination.

 Announcement on the Opening of Nomination�لإعالن عن فتح باب �لرت�سيح لع�سوية جمل�س �لإد�رة
for Membership of the Board of Directors
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

كليفالند  م�����س��ت�����س��ف��ى  ت�����س��ن��ي��ف  مت 
كلينك �أبوظبي �سمن "موؤ�سر �أف�سل 
�لذي  �لعامل"  ح����ول  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
�أعدته جملة "نيوزويك" �لأمريكية 
"�ستاتي�ستا"  من�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�أبوظبي  كلينك  كليفالند  ح��ّل  وق��د 
حول  م�ست�سفى   150 �أف�سل  �سمن 
ي�سمل  �ل����ذي  �ل��ت�����س��ن��ي��ف  �ل���ع���امل يف 
دولة.   27 من  م�ست�سفى   2،200
دولة  يف  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة  يف  و���س��ن��ف 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
رئي�س  �ملهريي  �ملقرب  وليد  وتوجه 
كليفالند  م�ست�سفى  �إد�رة  جمل�س 
�لرئي�س  ون���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ك��ل��ي��ن��ك 
�سركة  يف  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

لفريق  بالتهنئة  لال�ستثمار  مبادلة 
�أبوظبي  ك��ل��ي��ن��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د  ع��م��ل 
ع��ل��ى ه���ذ� �لإجن�����از ،موؤكد�  ب��اأك��م��ل��ه 
وتفانيهم  ج���ه���وده���م  ب��ف�����س��ل  �ن�����ه 
�لعاملي  �لع������رت�ف  ه���ذ�  حت��ق��ي��ق  مت 
كاأحد  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  بكليفالند 

�أرقى �مل�ست�سفيات عاملياً.
ميهاجليفيك  ت���وم  �ل��دك��ت��ور  وق����ال 
�لرئي�س �لتنفيذي لكليفالند كلينك 
طليعة  يف  ت�سنيفنا  �إن  �أوه���اي���و  يف 
تاأكيد  ه��و  �ل��ع��امل  ح��ول  �مل�ست�سفيات 
لدينا  �لرعاية  مقدمي  �ل��ت��ز�م  على 
وتفانيهم يف رعاية �ملر�سى يف جميع 
�ل���ع���امل مم���ا ير�سخ  م��و�ق��ع��ن��ا ح����ول 
�لعاملية  ك��ل��ي��ن��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د  ���س��م��ع��ة 
�لآمنة  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  يف جم���ال 

وعالية �جلودة.

حلول  باإيجاد  �لأم��ر  يتعلق  وعندما 
مبتكرة للتحديات �لكربى يف جمال 
�لعامل  �أنظار  ف��اإن  �ل�سحية  �لرعاية 
كلينك  كليفالند  نحو  تتجه  باأ�سره 
مو�قعنا  م���ن  م���وق���ع  ك���ل  �إن  ح��ي��ث 
نف�سها  �مل���م���ي���زة  �ل��ب�����س��م��ة  ي��ح��م��ل 
ل��ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك وه�����ذ� ه���و نهج 

كليفالند كلينك.
ومن جهته قال ح�سن جا�سم �لنوي�س 
مبادلة  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
كليفالند  �إن  �ل�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
كلينك �أبوظبي يو��سل �حلفاظ على 
�لتي  �مل�ست�سفيات  طليعة  يف  موقعه 
تقدم رعاية �سحية مب�ستويات عاملية 
�إىل  و�لأب���ح���اث  �لطبي  �لتعليم  ويف 
جانب ريادته على م�ستوى �ملنطقة يف 
جمال �لبتكار�ت �ملرتبطة بالرعاية 

ت�سنيف  �أن  ����س���ك  ول  �ل�����س��ح��ي��ة. 
�ملرتبة  يف  �أبوظبي  كلينك  كليفالند 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  يف  �لأوىل 
ل�سبكة  و�إل��ه��ام  فخر  م�سدر  �ملتحدة 

مبادلة للرعاية �ل�سحية باأكملها.
خورخيه  �ل����دك����ت����ور  �أك������د  وب���������دوره 
�لتنفيذي  �ل����رئ����ي���������س  غ�������وزم�������ان، 
�أهمية  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  لكليفالند 
�أبوظبي  ك��ل��ي��ن��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د  �إدر�ج 
�لتي  �مل���رم���وق���ة  �ل���ق���ائ���م���ة  ه�����ذه  يف 
جميع  م��ن  �مل�ست�سفيات  �أرق���ى  ت�سم 
ه���ذ�  �ن  م���ن���وه���ا  �ل�����ع�����امل.  �أن�����ح�����اء 
�لت�سنيف هو ح�سيلة ��ستطالع �آر�ء 
�لرعاية  جم���ال  يف  �لخت�سا�سيني 
�رتباط  �ل�سحية و�ملر�سى وهو على 
مبا�سر باثنني من �لأهد�ف �لرئي�سية 
يف كليفالند كلينك �أبوظبي وهما �أن 

يكون �لوجهة �ملثالية للعمل ولتلقي 
�ل��رع��اي��ة �ل�����س��ح��ي��ة ع��ل��ى ح���دٍّ �سو�ء 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف 

و�ملنطقة ككل.
ياأتي  �لت�سنيف  ه��ذ�  �ن  �إىل  و�أ���س��ار 
مب���ث���اب���ة ت���ق���دي���ر م�����س��ت��ح��ق لل���ت���ز�م 
رعاية  خ��دم��ات  ب��ت��وف��ري  �مل�ست�سفى 
للمر�سى  �مل�����س��ت��وى  ع��امل��ي��ة  ���س��ح��ي��ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف 
و�مل��ن��ط��ق��ة و�مل�����س��اه��م��ة يف �لرت���ق���اء 
�لدولة  يف  �ل�سحية  �لرعاية  بقطاع 
و�حلر�س �لد�ئم على و�سع �ملري�س 

يف طليعة �لأولويات.

ثالثة  �إىل  �ل��ت�����س��ن��ي��ف��ات  وت�����س��ت��ن��د 
م�����س��ادر ل��ل��ب��ي��ان��ات: ����س��ت��ط��الع عرب 
خبري  �ألف  �لإنرتنت لأكر من 80 

�لعامل  �أن����ح����اء  م����ن خم��ت��ل��ف  ط���ب���ي 
�ملري�س  جت��رب��ة  ��ستبيانات  ون��ت��ائ��ج 
�لأد�ء  وم��وؤ���س��ر�ت  للجمهور  �ملتاحة 
�ملري�س  �لطبية مبا يف ذلك �سالمة 
وتد�بري �لوقاية من �لعدوى ومعدل 

عدد �لأطباء بالن�سبة لعدد �ملر�سى.
وك�سفت نتائج �لت�سنيف �أن ما مييز 

�أبوظبي  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى 
وغريه من �مل�ست�سفيات �لتي جاءت يف 
ر�أ�س �لقائمة هو قدرتها على تقدمي 
م�����س��ت��وي��ات �جل����ودة يف رعاية  �أع��ل��ى 
�لطبية  �ل��ب��ح��وث  و�إج������ر�ء  �مل��ر���س��ى 

حتى يف ظل �جلائحة �لعاملية.
كلينك  ك��ل��ي��ف��الن��د  م�ست�سفى  وك����ان 

�ملا�سي  �ل���ع���ام  ق���د ح�����س��ل  �أب���وظ���ب���ي 
�أبوظبي  م��وؤ���س��ر  م��ا���س��ات يف   5 ع��ل��ى 
"موؤ�سر"  �ل�سحية  �خلدمات  جلودة 
و�لذي  �أب��وظ��ب��ي  �ل�سحة  د�ئ���رة  م��ن 
�لعاملية يف تقييم  �ملعايري  �أرقى  يّتبع 
دولة  يف  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  م���زودي 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• دبي-�لفجر:

�أو��سر  �إط��ار �حلر�س على توطيد  يف 
�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق �مل�������س���رتك بني 
�لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي و�سندوق 
مكافحة وعالج �لإدمان و�لتعاطي يف 
�ل�سقيقة،  �لعربية  م�سر  جمهورية 
تعزيز  باأهمية  �لطرفني  من  و�إمي��ان��اً 
�ملخدر�ت  خماطر  حول  �ل�سباب  وعي 
فر�س  من  و�حلد  �لعقلية،  و�ملوؤثر�ت 
�ل����دول����ت����ني، وقع  ك��ل��ت��ا  ت��ع��اط��ي��ه��ا يف 
�جلانبان مذكرة تعاون بهدف تر�سيخ 
وتبادل �خلرب�ت يف  �ل�سر�كة  عالقات 
ع��الج مر�سى �لإدم���ان و�إع���ادة �لدمج 
تعاطى  م���ن  ل��ل��م��ت��ع��اف��ني  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
ور�س  �إع������د�د  ج��ان��ب  �إىل  �مل����خ����در�ت، 
تدريبية لبناء �ملهار�ت �حلياتية لدى 

�ل�سباب.  
وقع بروتوكول �لتعاون كل من عمرو 
�لت�سامن  وزي������ر  م�����س��اع��د  ع���ث���م���ان، 
مكافحة  �سندوق  ومدير  �لجتماعي 

وعالج �لإدمان و�لتعاطي يف جمهورية 
حممد  عيد  و�لعميد  �لعربية،  م�سر 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  ح�����ارب،  ث���اين 
ملكافحة �ملخدر�ت يف �سرطة دبي، عن 
�للو�ء خبري خليل �إبر�هيم �ملن�سوري، 
�لبحث  ل�سوؤون  �لعام  �لقائد  م�ساعد 

�جلنائي.

خربات ومعايري دولية
ون��ق��ل ع��م��رو ع��ث��م��ان، م�����س��اع��د وزير 
�لت�سامن �لجتماعي ومدير �سندوق 
مكافحة وعالج �لإدمان و�لتعاطي يف 
جمهورية م�سر �لعربية، حتيات نيفني 
�لجتماعي  �لت�سامن  وزي��رة  �لقباج، 
ورئي�س جمل�س �إد�رة �سندوق مكافحة 
وعالج �لإدمان، موؤكد�ً حر�س �لوزيرة 
دولة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  تعزيز  على 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سقيقة يف 
هذ� �ملجال، وقال: يت�سمن بروتوكول 
�لوقائية  �حل��م��الت  تنفيذ  �ل��ت��ع��اون 
تعاطي  خم���اط���ر  ����س���د  و�ل���ت���وع���وي���ة 

جمموعة  وتنفيذ  و�إع����د�د  �مل��خ��در�ت، 
و�لأن�سطة  و�مل����ب����ادر�ت  �ل���رب�م���ج  م��ن 
وكافة  و�ل�سباب  لالأطفال  �لتوعوية 
�لأخ�����������رى على  �مل���ج���ت���م���ع  �����س����ر�ئ����ح 
م�ستوى �لدولتني، و�ستت�سم �لأن�سطة 
و�لرب�مج �لتوعوية بالبتكار و�لريادة، 
�إىل  ت�����س��م��ي��م��ه��ا  ت�����س��ت��ن��د يف  ب��ح��ي��ث 
�خل���رب�ت و�مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة �لهادفة 
�إىل ح��م��اي��ة �ل�����س��ب��اب م��ن �ل���وق���وع يف 

بر�ثن �لإدمان. 
و�أ�������س������اف: ���س��ن��ع��د ون����ط����ور �لأدل�������ة 
تر�عي �خل�سو�سية  بحيث  �لتدريبية 
و�ملعنية  �ل��دول��ت��ني،  لكلتا  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
متكن  �ل��ت��ي  �حلياتية  �مل��ه��ار�ت  ببناء 
�لأفر�د من مقاومة �لوقوع يف بر�ثن 
ت��ع��زي��ز قدر�ت  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لإدم�����ان، 
�لأ���س��ر من  �لآب����اء و�لأم���ه���ات لنمكن 
�إىل  بال�ستناد  وذل��ك  �أبنائها،  حماية 
�خل����رب�ت و�مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة يف هذ� 

�ل�ساأن.

جتربة رائدة وملهمة
خليل  �خلبري  �للو�ء  ق��ال  جانبه،  من 
�لقائد  م�ساعد  �مل��ن�����س��وري،  �إب��ر�ه��ي��م 
�ل���ع���ام ل�������س���وؤون �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي يف 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب�����ي: �إن 
جت���رب���ة ����س���ن���دوق م��ك��اف��ح��ة وع����الج 
�لإدمان و�لتعاطي يف جمهورية م�سر 
�لجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف  �ل��ع��رب��ي��ة، 
و�لقت�سادية للمتعافني من �لإدمان، 
ب���ج���ودة �حلياة  �لرت���ق���اء  ودوره������ا يف 
على  ومتميزة  ور�ئ��دة  ملمهة  لديهم، 
وذلك  و�ل��ع��امل��ي،  �ل��ع��رب��ي  �ل�سعيدين 
ما  خدمات  من  تقدميه  يتم  ملا  نظر�ً 
بعد �لعالج �ملجاين و�لدمج �ملجتمعي 
للمتعافني وعودتهم كاأفر�د نافعني يف 

�ملجتمع. 

ممار�سات منوذجية
وق�������ال �ل���ع���م���ي���د ع���ي���د حم���م���د ث���اين 
ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  مدير  ح��ارب، 
�سي�سهم  دب����ي:  ���س��رط��ة  يف  �مل���خ���در�ت 

وعالج  مكافحة  �سندوق  مع  �لتعاون 
�لإدمان و�لتعاطي يف جمهورية م�سر 
تدريب  جم��ال  يف  ب��الرت��ق��اء  �لعربية، 
�لوطنية  ل���ل���ك���و�در  �ل����ق����در�ت  وب���ن���اء 
�لعاملة و�لتطوعية يف جمال �لوقاية 
�لبلدين،  ك��ال  و�ل��ع��الج يف  و�ل��ت��وع��ي��ة 
و�ملمار�سات  �خل����رب�ت  ب��ت��ب��ادل  وذل���ك 
�لنموذجية لدى كل جانب، و�لتن�سيق 
�ملعنية  �لدولية  �جلهات  مع  �مل�سرتك 
تطوير  ج���ان���ب  �إىل  �ل���������س����اأن،  ب������ذ�ت 
باملخدر�ت،  �ملعنية  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
وت���ب���ادل �خل�����رب�ت �ل��ف��ن��ي��ة يف جمال 
من  قدر�تهم  وتعزيز  �ل�سباب  متكني 
�أجل حياة �سحية، وزيادة �لوقاية من 
للحد  باأ�سر�رها  و�لتوعية  �مل��خ��در�ت 
�لأطفال  ب���ني  ت��ع��اط��ي��ه��ا  ف���ر����س  م���ن 
و�مل���ر�ه���ق���ني و�ل�����س��ب��اب، ك��ذل��ك عقد 
و�لندو�ت  �لعلمية  �ملوؤمتر�ت  وتنظيم 
�مل�ستجد�ت  ح������ول  �ل���ع���م���ل  وور���������س 
و�لب���ت���ك���ار�ت يف جم���ال �ل��وق��اي��ة من 
يف  �ملنفذة  �جل��ه��ود  وتقييم  �مل��خ��در�ت 

هذ� �ل�سدد.

للتعاون جمااًل   14
�خلياط،  ع���ب���د�هلل  �ل��ع��ق��ي��د  و�أو�����س����ح 
بالإد�رة  �ل���دويل  حماية  مركز  مدير 
�سرطة  يف  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �ل��ع��ام��ة 
 14 ي�ستمل على  �لربتوكول  �أن  دبي، 
من  �أن  �إىل  لف���ت���اً  ل��ل��ت��ع��اون،  جم����اًل 
�أبرز هذه �ملجالت، �لتعاون يف توفري 
�ملالية و�لب�سرية لدعم تطبيق  �ملو�رد 
�لرب�مج و�مل�ساريع و�لأن�سطة �مل�سرتكة 
�سيتم  و�لتي  �لبلدين،  حكومتي  عرب 
�لوطني  �مل�ستويني  على  لها  �لرتويج 

مع  �سنحر�س  و�أ���س��اف:  و�لإق��ل��ي��م��ي، 
وعالج  مكافحة  �سندوق  عمل  فريق 
�لإدمان و�لتعاطي يف جمهورية م�سر 
�ل���ع���رب���ي���ة، ع��ل��ى ت���ب���ادل �خل������رب�ت يف 
�ملو�د  لتناول  و�لتقييم  �لر�سد  جمال 
تعاطي  مل�سكلة  و�ل��ف��ن��ي��ة  �لإع��الم��ي��ة 
�ل�سرت�ساد  ع���رب  وذل�����ك  �مل����خ����در�ت، 
لل�سندوق  �لإعالمي  �ملر�سد  بتجربة 
و�خل�����رب�ت �ل��دول��ي��ة �مل���ق���درة يف هذ� 
على  �ل���ع���م���ل  ج����ان����ب  �إىل  �مل�����ج�����ال، 
�حلمالت  وت��ن��ف��ي��ذ  و�إن����ت����اج  ت��ط��وي��ر 
�ل��وق��ائ��ي��ة و�ل��ت��وع��وي��ة ���س��د خماطر 
�ملو�قع  ع���رب  وت�����س��وي��ق��ه��ا  �مل����خ����در�ت، 

وق������ن������و�ت �ل����ت����و������س����ل �لج���ت���م���اع���ي 
و�ل���ق���ن���و�ت �لإع���الم���ي���ة �مل��ت��اح��ة لدى 
�ل�سبل  وت���ط���ب���ي���ق  �ل����ط����رف����ني،  ك����ال 
�لرتويج غري  ملكافحة ظاهرة  �ملمكنة 
�لتبغ  ومنتجات  للمخدر�ت،  �ملبا�سر 
و�ل��ك��ح��ول��ي��ات، ع��رب و���س��ائ��ل �لإع����الم 
و�مل��و�ق��ع �لإل��ك��رتون��ي��ة، و�مل�����س��ارك��ة يف 
�إج���ر�ء �لأب��ح��اث و�ل��در����س��ات �لعلمية 
�لظاهرة  ت��ر���س��د  �ل��ت��ي  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
وتقييم  ت��ط��وره��ا،  وع��و�م��ل  و�أ�سبابها 
�ملنفذة  �ل���ت���دخ���الت  ف��ع��ال��ي��ة  م�����دى 
�لعلمية يف  وتبادل �خلرب�ت  ب�سددها 

هذ� �ل�ساأن.

•• دبي- �لفجر:

للمو�رد  �لحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت   
مذكرة  م��وؤخ��ر�ً،  �حلكومية،  �لب�سرية 
تفاهم مع �سركة كور�سري� يف �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية، و�لتي تعد �أحد �أهم 
�لإلكرتوين؛  للتعلم  �لعاملية  �ملن�سات 
وذلك بهدف ت�سهيل و�سول �لوز�ر�ت 
�لإمار�ت  و�جلهات �لحتادية يف دولة 
�لتدريب  بر�مج  �إىل  �ملتحدة  �لعربية 
تطرحها  �ل���ت���ي  �مل��ه��ن��ي��ة  و�ل���ت���ط���وي���ر 

�ل�سركة، باأ�سعار تف�سيلية.
�لتوقيع  ح���ف���ل  يف  �ل���ه���ي���ئ���ة  وم����ث����ل 
ليلى  �سعادة  �ملذكرة  على  �لفرت��سي 
�لهيئة  ع���ام  م��دي��ر  �ل�����س��وي��دي،  عبيد 
"كور�سري�"  م��ث��ل  ح��ني  يف  ب���الإن���اب���ة، 
�ل�����س��ر�ك��ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل�سيد  رئ��ي�����س 
تقدمي  مبوجبها  ويتم  ميلز.  كيفني 
باأ�سعار  �إل��ك��رتون��ي��ة  ت���دري���ب  ب���ر�م���ج 
خا�سة  وخ���������س����وم����ات  ت���ف�������س���ي���ل���ي���ة 
للوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية �لر�غبة 
�ل�سركة  ب����ر�م����ج  م����ن  ب���ال����س���ت���ف���ادة 

�لتدريبية و�لأكادميية.
ويف ه���ذ� �ل�����س��دد �أك����دت ���س��ع��ادة ليلى 
�ل�سر�كة  ه��ذه  �أهمية  على  �ل�سويدي 
نحو  "�لهيئة"  ت��وج��ه��ات  خ��دم��ة  يف 
�لحتادية  و�جل���ه���ات  �ل�������وز�ر�ت  رف���د 
�لتي  �لتدريبية  و�ل����دور�ت  بالرب�مج 
�لتخ�س�سية  موظفيها  ك��ف��اءة  ت��ع��زز 
و�ل�سلوكية، وت�سقل قدر�تهم، ملو�كبة 
للحكومة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه�����د�ف 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �لحت��ادي��ة، وتطلعات 
ن��ح��و �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة وحت��ق��ي��ق �ل���ري���ادة 

�لعاملية.
 وذك���رت �أن �جل��ه��ات �لحت��ادي��ة �لتي 
تختار �أن تكون جزًء� من هذه �ملبادرة 
�ستح�سل على ع��دد غري حم��دود من 
�ل��رب�م��ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة �مل��ط��روح��ة عرب 
بر�مج  ت��وف��ري  م��ع  ك��ور���س��ري�،  من�سة 
لتلبية  ا  خ�سي�سً م�سممة  تعليمية 
بالإ�سافة  �ل��د�خ��ل��ي��ة.  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
�ملو�رد  م�����س��وؤول��و  �سيتمكن  ذل���ك،  �إىل 
�سا�سة  �إىل  �ل��و���س��ول  م���ن  �ل��ب�����س��ري��ة 
م��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل���وؤ����س���ر�ت؛ مل��ت��اب��ع��ة تطور 

وقيا�س  مهار�تهم،  وتنمية  �ملتدربني 
�ملعايري  �أع��ل��ى  �إىل  ��ستناد�ً  �ل��ق��در�ت، 
ت���دع���م هذه  �أن  وت���وق���ع���ت  �ل���ع���امل���ي���ة.  
�ل�سر�كة �لتعلم �لذ�تي عرب �لإنرتنت 
ج��ام��ع��ات مرموقة  م���ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة 
عالية،  كفاءة  ذوي  عامليني،  ومدربني 
فمن�سة كور�سري� تطرح �أكر 5200 
�ملهار�ت  تطوير  يف  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج 
�لعملي  �ل��ت��دري��ب  يف  دورة  و2200 
�سريك   250 من  مقدمة  للم�ساريع 
تدريب وجامعة من �أف�سل �جلامعات 

تاأهيل  ب��ه��دف  �ل��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى 
�ل����ك����ف����اء�ت و����س���ق���ل �مل�����ه�����ار�ت، حيث 
و�ملهار�ت  �لقيادة،  �لرب�مج على  تركز 
�لتقنية، مثل �لتحول �لرقمي، وعلوم 
�ل�سطناعي،  و�ل����ذك����اء  �ل���ب���ي���ان���ات، 
و�لتمويل  �مل��ع��ل��وم��ات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�ل��ت�����س��وي��ق وغ���ري ذل���ك. م��ن جانبها 
ت�سعى  �أنها  كور�سري�  �سركة  �أو�سحت 
توفر  ح��ي��ث  �ل��ت��ع��ل��م،  عملية  لت�سهيل 
بر�مج تدريبية باللغة �لعربية لأكر 
متوقعة  تدريبية.  دورة   2000 م��ن 

�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  دور�ت����ه����ا  ت�����زد�د  �أن 
ب�سكل ملحوظ بعد �سر�كتها �لأخرية 
وعدة  خليفة  وجامعة  "�لهيئة"  م��ع 
�ل�سرق  يف  م��رم��وق��ة  عربية  ج��ام��ع��ات 
�لأو���س��ط. وق��ال��ت: مع ظهور جائحة 
�ل����ث����ورة  وحت����������ولت  كوفيد_19 
م�ستوى  ع��ل��ى  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
�ل����ع����امل، �أ����س���ب���ح���ت ت��ن��م��ي��ة م���ه���ار�ت 
للتطوير  �أ�سا�سية  �حلكومة  موظفي 
�لتناف�سية  �ل��ق��درة  وت��ع��زي��ز  �مل�ستمر، 
لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة على 

و�سد  و�لعاملي،  �لإقليمي  �ل�سعيدين 
�جلديدة،  �لقت�سادية  �ملهار�ت  فجوة 

وتعزيز �قت�سادها �ملعريف.

•• دبي-�لفجر: 

رجل  �إن��ق��اذ  من  دب��ي  ب�سرطة  �جل��وي  �جلناح  ومركز  حتا  �سرطة  مركز  متكن 
�مل�سي  لريا�سة  ممار�ساتهما  �أثناء  �جلبلية  �مل�سار�ت  يف  طريقهما  �سال  و�بنته 
�جلبلي "�لهايكنج"، و�أ�سابهما �لإرهاق و�لتعب، ومل يعود� قادرين على متابعة 
�إن  حتا،  �سرطة  مركز  مدير  �لكتبي،  مبارك  بن  مبارك  �لعقيد  وق��ال  �مل�سري. 
بالغا تقدمت به �مر�أة بريطانية �جلن�سية عرب مركز �ل�سرطة �لذكي SPS، يف 
حتا، تطلب م�ساعدة �ل�سرطة للعثور على زوجها و�بنتها، وذلك بعد خروجهما 

عن �مل�سار�ت �ملخ�س�سة لل�سري يف �ملناطق �جلبلية، منوهة بعدم قدرتهما على 
حتديد مكانهما �أو مو��سلة �مل�سري.

و�أ�ساف �لعقيد �لكتبي "فور تلقي �لبالغ عرب مركز �ل�سرطة �لذكي SPS يف 
حتا، توجه فريق �لإنقاذ �جلبلي )فريق �ل�سجعان( وبرفقتهم �ل�سابط �ملناوب 
�إىل  �ملذكورين  عن  و�لبحث  �جلبلية  �مل�سار�ت  تخطيط  يف  و�سرعت  �ملكان،  �إىل 

حني عثورنا عليهما."
�سرطة  مركز  مدير  نائب  �لهفيت،  ر��سد  �هلل  عبد  �لعقيد  �أو���س��ح  جانبه،  من 
حتا، �أن �لأب و�بنته كانا م�سابني بالإعياء، ومل يتمكنا من مو��سلة �ل�سري، ما 

نظر�ً  ولكن  �جلبلية،  �مل�سار�ت  لإخر�جهما من  �لنجدة �جلوية  ��ستدعى طلب 
من  �لعمودية  �لإن��ق��اذ  طائرة  �قرتبت  كلما  �حل�سى  وتطاير  �ملنطقة  ل��وع��ورة 
�ملوقع، �ساعدت دوريات �لإنقاذ �لأب و�بنته با�سطحابهما �إىل قمة جبل، ليتمكن 

بعد ذلك �جلناح �جلوي من �إنقاذهما ونقلهما �إىل حيث فرق �لإ�سعاف.
�حلو�دث  ب��الغ��ات  م��ع  للتعامل  جاهز  �مل��رك��ز  �أن  �لكتبي  م��ب��ارك  �لعقيد  و�أك���د 
�لطارئة، �سو�ء يف �ملناطق �جلبلية �أو �لأودي��ة �أو غريها من �حل��و�دث �لأخرى 
د�عيا �جلمهور �إىل توخي �حليطة و�حلذر و�للتز�م مب�سار�ت �مل�سي �جلبلية، 
من  كبري�  �إقبال  ت�سهد  حتا  منطقة  ب��اأن  منوهاً  �ل�سالمة،  ��سرت�طات  و�تباع 

�لقرى  جانب  �إىل  و���س��دود�ً،  و�أودي��ة  جباًل  ت�سم  �لتي  لطبيعتها  نظر�  �ل�سياح 
�لرت�ثية و�ملحالت �لتجارية �لتي جتذب �لقادمني لزيارتها.

999 يف �حلالت  كما دعا �إىل �لت�سال مبركز �لقيادة و�ل�سيطرة على �لرقم 
�لإنقاذ  عملية  لت�سهيل  ب��دق��ة  للمكان  �أو����س���اف  ت��ق��دمي  وحم��اول��ة  �ل��ط��ارئ��ة، 

و�ل�ستجابة �ل�سريعة يف م�ساعدة �ملحتاجني.
فئات  لكافة  �ل�سرطية  خدماته  حتا،  يف   SPS �لذكي  �ل�سرطة  مركز  ويقدم 
 7 24 �ساعة عرب  �أي تدخل ب�سري، وعلى مد�ر  �ملجتمع بطريقة ذكية، ودون 

لغات خمتلفة.

•• دبي –�لفجر:

مَن  "ِلنُكن  �لرم�سانية  �خلري"  "بيت  حملة  مت�سي  بينما 
�لربع  نتائج  �جلمعية  �أعلنت  �ملقررة،  فعالياتها  �ملُح�ِسنني" يف 
�لأول من �إنفاقها لعام 2022، حيث بلغ جمموع �إنفاقها على 
�مل�ساريع �خلريية �ملختلفة مبلغ26،586،210 درهم، منها 
�لرم�ساين  �مل��ري  م�سروع  على  �إنفاقها  مت  دره���م،  ماليني   5
�لذي وزع يف �لن�سف �لثاين من �سهر مار�س على ما يزيد من 

�أ�سرة.  5000
وت�سري بيانات �لربع �لأول من �لعام �إىل �أن "بيت �خلري" �أنفقت 

 5،467،500 �لعام مبلغ  �لأوىل من  �لثالثة  �لأ�سهر  خالل 
�مل�سجلة  �ملتعففة  ل��الأ���س��ر  ق��دم��ت  ن��ق��دي��ة،  كم�ساعد�ت  دره���م 
تقدمي  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ���س��ه��ري،  ب�سكل  �جل��م��ع��ي��ة  ب��ي��ان��ات  يف 
و�إنفاق  و�إ�سعادهم،  �لأيتام  �أ�سر  لدعم  درهم   2،243،203
ظروف  ودعم  �لهمم،  �أ�سحاب  �أ�سر  على  درهم   288،300
كم�ساعد�ت  دره���م   2،269،700 بتقدمي  �ملحتاجة  �لأ���س��ر 
عينية وغذ�ئية، و61،350 درهم كدعم لوج�ستي من خالل 

م�سروعي "�سيانة  منزل" و"�مل�ستلزمات �ملنزلية".
 8،383،831 �ل��ف��رتة  نف�س  خ��الل  �خلري"  "بيت  وق��دم��ت 
دره����م ك��م�����س��اع��د�ت ط���ارئ���ة وم�����س��ت��ع��ج��ل��ة ل��ف��ك ك��رب��ة �لأ�سر 

و����س��ط��ر�ر�ً، �سمن خطة �جلمعية  �لأك���ر ح��اج��ة  و�حل����الت 
لإعطاء �لأولوية لهذه �حلالت �لتي ترزح حتت �سغوط مالية 

و�جتماعية قاهرة.
 2022 و�أن��ف��ق��ت �جل��م��ع��ي��ة خ���الل �لأ���س��ه��ر �لأوىل م��ن ع���ام 
مل�ساعدة  "عالج"  م�����س��روع  ع��ل��ى  دره���م   1،142،041 مبلغ 
�أبناء  لتعليم  ك��دع��م  دره���م  و907،549  �ملقيمني،  �مل��ر���س��ى 
كما قدمت  �ملع�سرة،  �لأ�سر  �أبناء  �لطلبة من  وم�ساعدة  �لأ�سر 
�إىل  �إ�سافة  410،000 درهم لدعم بع�س �جلهات �خلريية، 
دعم �لرب�مج و�مل�ساريع �خلريية �لأخرى بقيمة  273،988 

درهم.  

»بيت �خلري« تنفق 26.5 مليون درهم خالل 3 �أ�سهر

كليفالند كلينك �أبوظبي �أف�سل م�ست�سفى يف �لدولة

لتعزيز الوعي املجتمعي حول خماطر املخدرات

�سرطة دبي و »�سندوق مكافحة وعالج �لإدمان �مل�سري« يوقعان مذكرة تعاون

مذكرة تفاهم بني »�لحتادية للمو�رد �لب�سرية« و »كور�سري�« لتوفري فر�س تدريب �إلكرتوين ملوظفي �حلكومة �لحتادية

خرجا عن م�سارات امل�سي اجلبلية واأ�سابهما االإعياء والتعب

�سرطة دبي تنقذ �أبًا و�بنته �سال طريقهما يف جبال حتا
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�صارقة - �لفجر

�أبو�ب  فتح  ع��ن  و�لب��ت��ك��ار  و�لتكنولوجيا  للبحوث  �ل�����س��ارق��ة  جممع  �أع��ل��ن 
خمترب�ته لطلبة �ملدر��س و�جلامعات خالل �سهر رم�سان �ملبارك من خالل 
جديدة  مو�سوعات  ��ستك�ساف  �لطلبة  من  للمنت�سبني  تتيح  مكثفة  دور�ت 
وتعلم مهار�ت م�ستقبلية مبتكرة يف تقنيات �لطباعة ثالثية �لأبعاد مبختلف 
�أنو�عها كطباعة �لبال�ستيك و�للد�ئن عرب �أجهزة عالية �لتقنية بالإ�سافة 
منتجات  لت�سكيل  و�ل��ربجم��ة  �لت�سميم  بعمليات  متخ�س�سة  عمل  ل��ور���س 

مبتكرة، وتطوير �ملهار�ت يف خمتلف �أنو�ع هذه �لتقنية.
وتقام هذه �لدورة يف خمترب �ل�سارقة �ملفتوح لالبتكار)SoiLAB(   بدًء� 

�أي���ام متتالية، ه��ذ� ويتم  م��ن �ل��ث��اين ع�سر م��ن �ب��ري��ل �جل���اري ومل��دة ثالثة 
بالإ�سافة   https://linktr.ee/soilab  : �ل��ر�ب��ط  عرب  �لت�سجيل 

للتو��سل عرب�لرقام: )،06522000 0502164658(. 
ومع �فتتاح  �ملقر �لرئي�سي ملجمع �ل�سارقة للبحوث و�لتكنولوجيا و�لبتكار 
�لذي مت ت�سميمه وفق �أف�سل �ملمار�سات و�أعلى �ملعايري �لعاملية �ملتبعة يف بناء 
�لأو�سط  �ل�سرق  �ختبار  مركز  �طالق  مت  �لع�سرية،  �لتكنولوجيا  جممعات 
للت�سنيع �لذكي �أو ما يطلق عليه بالت�سنيع �مل�ساف، كما �أعلن عن �ن�سمام 
�أمين�سا للتكنولوجيا كاأول �ملن�سمني لهذ� �ملركز �لأول من نوعه  خمترب�ت 
يف �ملنطقة من خالل �بر�م �سر�كة ��سرت�تيجية لإطالق �أول من�ساأة جتارية 
للطباعة �ملعدنية ثالثية �لأبعاد يف �ل�سارقة عرب �لت�سنيع �مل�ساف للتطبيقات 

�ل�سناعية �لأوىل من نوعها يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط كما مت �طالق مركز 
�لأعمال �لتابع للمجمع "Maker Space" و�لذي �أطلق عليه "خمترب 
�ل�سارقة �ملفتوح لالبتكار - SOILAB" كاأول حا�سنة لل�سركات �لنا�سئة 
لالإبد�ع  مالئمة  بيئة  مبثابة  ليكون  �ل�����س��ارق��ة،  يف  �لب��ت��ك��اري��ة  و�لأع���م���ال 
�ملو�د  بتبادل  �ملمار�سني  ملجتمع  ت�سمح  مل�ساحة  توفريه  خالل  من  و�لبتكار 
�لتعلم،  �مل�ساركني يف حمتوى  �إ�سر�ك  وتعلم مهار�ت جديدة و�لرتكيز على 
باأن تكون جزء� من  �أن ت�سمح للمد�ر�س و�جلامعات  وهي و�سيلة من �ساأنها 

هذ� �مل�سروع.
باأحدث  و�ملبتكرين  و�لباحثني  �لطالب  تزويد  �إىل  �ملخترب  فكرة  تهدف  �ذ 
�لتقنيات و�لآلت �حلديثة و�ملبتكرة يف عدة جمالت و�خت�سا�سات خمتلفة، 

وبتكلفة رمزية بالإ�سافة �ىل ��ستقطاب �ل�سركات �لعاملية يف تلك �لقطاعات 
يف مكان موحد.

وياأتي هذ� �مل�سروع ترجمة لروؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور: �سلطان بن 
حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة  بتوفري بيئة مالئمة 
لالإبد�ع و�لبتكار عن طريق �إيجاد جممع جاذب وم�ستد�م، ودعم وت�سجيع 
وتطوير منظومة �لبتكار لالرتقاء مبكانة �لدولة كوجهة عاملية يف جمالت 
�لقطاع  موؤ�س�سات  ج��ه��ود  ب��ني  �ل��رب��ط  خ��الل  م��ن  و�لتكنولوجيا  �ل��ب��ح��وث 
�لعلمية  �لأبحاث  لدعم  �لأكادميية  و�ملوؤ�س�سات  حكومية  و�لهيئات  �خلا�س 
توجهات  ودع��م  �ل�ستثمارية  بالأن�سطة  للقيام  و�لتكنولوجية  �لتطبيقية 

�لدولة نحو �قت�ساد �ملعرفة.

لتدريبهم واإك�سابهم مهارات تقنية م�ستقبلية

جممع �ل�سارقة لالبتكار يطلق دور�ت رم�سانية يف �لطباعة ثالثية �لأبعاد لطلبة �ملد�ر�س و�جلامعات

•• �أبوظبي- و�م: 

�نعقاده  دور  م��ن  �لثامنة  جل�سته  خ��الل  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  تبنى 
�لعادي �لثالث للف�سل �لت�سريعي �ل�سابع ع�سر، �لتي عقدها برئا�سة �سعادة 
قاعة  �أم�س، يف  م�ساء  �ملجل�س،  لرئي�س  �لأول  �لنائب  �لرحومي  �أحمد  حمد 
مناق�سة مو�سوع  �لتو�سيات خالل  باأبوظبي، عدد� من  �ملجل�س  ز�يد مبقر 
�لوطنية،  �لهوية  تعزيز  قطاعات  تناولت  و�ل�سباب،  �لثقافة  وز�رة  �سيا�سة 
وتطوير قطاع �ل�سناعات �لثقافية و�لإبد�عية، و�ملر�كز �ل�سبابية ودورها يف 

تنمية وتعزيز قدر�ت �ل�سباب، وتطوير �ملنظومة �لإعالمية �لوطنية.
�سيا�سة  �لتي تبناها خالل مناق�سة مو�سوع  �لتو�سيات  �إع��ادة  �ملجل�س  وقرر 
و�ل�سباب  و�لثقافة  �لتعليم  �سوؤون  جلنة  جلنة  �إىل  و�ل�سباب،  �لثقافة  وز�رة 
�ملو�سوع  ه��ذ�  �ملجل�س  ناق�س  حيث  �سياغتها،  لإع��ادة  و�لريا�سة،  و�لإع���الم 
�لوطني  و�لن��ت��م��اء  �لهوية  تعزيز  يف  �ل����وز�رة  ��سرت�تيجية  حم���اور،  �سمن 
وتطوير قطاعات �ل�سناعات �لثقافية و�لإبد�عية مبا يحقق �أهد�ف �لتنمية 
قدر�ت  وتطوير  �ل�سبابية  �ملر�كز  ودع��م  �إن�ساء  يف  �ل���وز�رة  ودور  �مل�ستد�مة، 
يف  �ل���وز�رة  وجهود  2071م،  روؤي��ة  م�ستهدفات  لتحقيق  �ل�سباب  وم��و�ه��ب 

تطوير �ملنظومة �لإعالمية �لوطنية مبا يحقق روؤية 2071.
�لثقافة  وزي����رة  �لكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت  ن���ورة  م��ع��ايل  م��ن  ك��ل  �جلل�سة  ح�سر 
و�ل�سباب، و�سعادة مبارك �لناخي وكيل وز�رة �لثقافة و�ل�سباب، و�سعادة �سعيد 

�لنظري مدير عام �ملوؤ�س�سة �لحتادية لل�سباب، ووكالء �لوز�رة �مل�ساعدين.
وطالب �ملجل�س يف تو�سياته �إعد�د بر�مج وخطط ت�سغيلية �سمن م�ستهدفات 
�لقيم  وتعزيز  �لإمار�تية،  �لثقافية  �خل�سو�سية  مفهوم  على  تركز  �ل��وز�رة 
و�لإتقان  و�ملثابرة،  �لعزمية  وقيم  و�لت�سامح،  �لو�سطية  و�لقيم  �لإ�سالمية، 
ي�ستهدف  �إم��ار�ت��ي  معريف  مب�سمون  وطني  برنامج  و�إع���د�د  و�لن�����س��ب��اط، 
�ملجتمع  ملتطلبات  وف��ق��اً  ل��ه  و�ل��رتوي��ج  و�ل��ث��ق��ايف  �لوطني  ب���الإرث  �لتعريف 
�حلديث، وو�سع خطة وطنية متكاملة مدعومة مبحفز�ت وبر�مج متويلية 
مي�سرة لدعم �ل�سركات و�لأفر�د �مل�ستقلني �لعاملني يف �ل�سناعات �لثقافية 
يف  خا�سة  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاع  مع  و�لتعاون  بالتن�سيق  �لإب��د�ع��ي��ة، 

حالت �لأزمات و�لطو�رئ �سماناً لعدم تعر هذه �ل�سركات و�لأفر�د.
كما طالب باإن�ساء هيئة للم�سرحيني �لإمار�تيني للنهو�س باحلركة �مل�سرحية 
�ملجال  يف  و�ملوهوبني  للعاملني  �لعمل  وور���س  �لتدريبية  �ل���دور�ت  وتقدمي 
بالتن�سيق  �لعمل  ل�سوق  �ل�سباب  وتاأهيل  تدريب  بر�مج  وتنفيذ  �مل�سرحي، 
ل�ستك�ساف  �ل�سبابية  �لكفاء�ت  وتنمية  لتطوير  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  مع 
�أمت  على  ليكونو�  �ملطلوبة  باملهار�ت  وتزويدهم  وطموحاتهم  �هتماماتهم 
م�ستوى  على  �ل�سبابية  �مل��ر�ك��ز  ع��دد  وزي���ادة  �مل�ستقبل،  لوظائف  �ل�ستعد�د 
�أكرب �سريحة من �ل�سباب وحت�سني بنيتها �لتحتية  �إم��ار�ت �لدولة لتغطية 
و�لعلمية  و�لريا�سية  و�ل�سحية  �لثقافية  �ل�سباب  حاجات  مع  يتنا�سب  مبا 
�أع�ساء  لت�سمل  �لرقابة  �آليات  وتطوير  و�إمكانياتهم،  �إبد�عاتهم  و��ستغالل 

�ملر�كز ومرتاديها ومن ير�فقهم وفق معايري �لأمن و�ل�سالمة �ملجتمعية.

خا�سة  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  مو�هب  ودع��م  بتبني  �ملجل�س  و�أو���س��ى 
م�ساريعهم  و�إط��الق  دع��م  على  و�لرتكيز  للمجتمع  �ملفيدة  �حل�سابات  ذوي 
�لعالقة،  ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�سيق  لها  �ل��رتوي��ج  �أو  �لناجحة 
�لبيانات ذ�ت  �ل�سباب وتوفري  �ملتعلقة بحاجات  �لدر��سات و�لبحوث  و�إعد�د 
�ل�سلة للجهات �ملعنية للتمكن من فهم حاجاتهم وتنميتها وو�سع �خلطط 
للجهات  �لهيكلية  �لت�سريعات  ومر�جعة  بهم،  �ملعنية  �ل�سيا�سات  وتطوير 
مينع  ودقيق  و��سح  ب�سكل  �ملرجعيات  وتوحيد  �ل��دول��ة  يف  ب��الإع��الم  �ملعنية 
�لقانون �لحتادي رقم /15/  �أو تعديل  �لتد�خل يف �لخت�سا�سات، و�إلغاء 
ل�سنة 1980 ب�ساأن �ملطبوعات و�لن�سر ملو�كبة �لتطور�ت �ملت�سارعة يف جمال 
�لإعالم مبختلف و�سائله وعنا�سره مبا فيها �لإعالم �لرقمي، ومبا ي�سمن 
حرية �ل��ر�أي و�لتعبري وحق �لنقد يف �لإع��الم �لر�سمي يتو�كب مع �لتوجه 
�لعام و�لثو�بت �لوطنية للدولة وي�سب يف م�سلحة �سناعة �إعالم حر م�ستقل 

يعرف حقوقه وو�جباته �إمياناً بدور �ل�سحافة و�لإعالم يف �ملجتمع.
كما طالب �ملجل�س مبنح �لوز�رة �سفة توؤهلها يف �لنظر �إىل �أية �سكاوى ترفع 
على و�سائل �لإعالم و�لإعالميني قبل رفعها �أمام �لق�ساء وذلك على غر�ر 
بالنظر  تخت�س  بحيث  �جلهات  �لعديد من  يف  بها  �ملعمول  �مل�ساحلة  جلان 
�لأطر�ف  بني  للم�ساحلة  �ل�سعي  دوره��ا  ويكون  حتريكها  قبل  �ل�سكاوى  يف 
وتقدمي تقرير �إعالمي م�سبق يعترب مبثابة �لقيد على �لدعوى �جلز�ئية 
�إل مبو�فقتها  ويكون قر�رها ملزم للطرفني ول حترك �لدعوى �جلز�ئية 
ل�سنة  �لقانون �لحت��ادي رقم /15/  �مل��ادة /101/ من  ملا جاء يف  ��ستناد�ً 

�لعيب. بجرمية  و�ملتعلقة  و�لن�سر  �ملطبوعات  ب�ساأن   1980
وقبل �ل�سروع يف مناق�سة �ملو�سوع �لعام .. و�فق �ملجل�س على ملخ�س تقرير 
�أعدته  �لذي  و�لإع��الم،  و�لريا�سة  و�ل�سباب  و�لثقافة  �لتعليم  �سوؤون  جلنة 
 12 �ل���  �جلل�سة  �أح���ال يف  �ملجل�س  �أن  �إىل  �أ���س��ار  و�ل���ذي  �ملو�سوع  ه��ذ�  ب�ساأن 
من دور �لنعقاد �لعادي �لثاين يف �لف�سل �لت�سريعي �ل�سابع ع�سر مو�سوع 
�سيا�سة وز�رة �لثقافة و�ل�سباب �إىل �للجنة لدر��سته وتقدمي تقرير عنه �إىل 

�ملجل�س.
وبني �لتقرير �أن �للجنة عقدت لهذ� �لغر�س عدد /14/ �جتماعاً لدر��سة 
�للجنة يف هذه  �لعامة يف دبي و�طلعت  �لأمانة  �لعام، وذلك مبقر  �ملو�سوع 
�لعام،  �ملو�سوع  حول  �ملعدة  �لبحثية  و�لأور�ق  �لدر��سات  على  �لجتماعات 
وعقدت �للجنة عدد�ً من �لجتماعات مع عدد من �جلهات، كما عقدت /3/ 
حلقات نقا�سية ب�ساأن �ملو�سوع �لعام حملت عناوين، "تنمية �لقطاع �لثقايف 
�لإمار�ت  روؤي��ة  حتقيق  يف  ودوره��ا  �ل�سبابية  و"�ملر�كز  �لدولة"،  يف  و�لفني 

و�لطموح". �لو�قع  بني  و"�لإعالم   ،"2071
بعد ذلك ��ستعر�ست معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�سباب 
�سيا�سة �لوز�رة �لهادفة �إىل تعزيز �لهوية و�لنتماء �لوطني وتطوير قطاع 
ودعم  �إن�ساء  يف  �ل���وز�رة  ودور  �ل��دول��ة،  يف  و�لإب��د�ع��ي��ة  �لثقافية  �ل�سناعات 
�لإعالمية  �ملنظومة  �ل��وز�رة يف تطوير  �إىل جهود  �إ�سافة  �ل�سبابية،  �ملر�كز 

�لوطنية.

بني  و�ل�سر�كة  �لتو��سل  �أن  �جلل�سة  بد�ية  يف  �لكعبي  ن��ورة  معايل  و�أك���دت 
ودعم  �حلكومي  �لعمل  لتطوير  �أ�سا�س  و�لت�سريعية  �لتنفيذية  �ملوؤ�س�سات 
م�سرية �لبناء و�لتنمية �ل�ساملة يف �لدولة، م�سددة على دور �ملجل�س �لحتادي 
وم�ساهماته �لفاعلة يف م�سرية �لتنمية و�لتطور �لتي ت�سهدها دولة �لإمار�ت 
يف جميع �ملجالت، وتطوير عالقات تكاملية مع خمتلف �جلهات �حلكومية، 
�لأمثل  و�ملن�سة  �ملو�طنني،  تهم  �لتي  �لق�سايا  تعك�س  م��ر�آة  �ملجل�س  ليبقى 

ملناق�ستها و�إيجاد �حللول �ملنا�سبة لها.
و��ستعر�ست معاليها �خت�سا�سات �لوز�رة �لرئي�سية، �لتي تتوزع على خم�سة 
قطاعات ت�سمل �لإعالم، و�لرت�ث و�لفنون، و�ل�سناعات �لثقافية و�لإبد�عية، 

و�ل�سباب وكذلك �للجنة �لوطنية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم.
قطاع  تنظيم  مهمة  تتوىل  �ل����وز�رة  �أن  معاليها  بينت  �لإع����الم،  قطاع  ويف 
�لإع������الم ب���ال���دول���ة، و�إ�����س����د�ر �ل��رت�خ��ي�����س وم��ت��اب��ع��ة �مل��ح��ت��وى، وت�سجيل 
�لإع��الم��ي��ني و�مل��ر����س��ل��ني �لأج��ان��ب .. ويف ق��ط��اع �ل���رت�ث و�ل��ف��ن��ون، تتوىل 
�لرت�ث  ي�سمل  و�لفنون مب��ا  �ل���رت�ث  دع��م ومتكني جم��الت  �ل���وز�رة مهمة 
�لأدبية  و�لفنون  و�ملو�سيقى  و�لب�سرية  �لأد�ئ��ي��ة  و�لفنون  و�ملعنوي  �مل��ادي 
يركز قطاع  بينما   .. �لوطنية  �لهوية  �إىل  �إ�سافة  و�لقر�ءة،  �لعربية  و�للغة 
�ل�سناعات  لتلك  �لقت�سادي  �جلانب  على  و�لإبد�عية  �لثقافية  �ل�سناعات 
و�لتخطيط و�لتن�سيق ور�سم �لتوجهات و�ل�سيا�سات �لوطنية �ملحفزة و�ملمكنة 
لهذ� �لقطاع، ف�ساًل عن دعم �لرتويج وتعزيز تناف�سية �لدولة يف �ل�سناعات 

�لثقافية و�لإبد�عية.
�لأجندة  ملف  يقود  �لذي  �ل�سباب  قطاع  �خت�سا�سات  �إىل  معاليها  و�أ�سارت 
وتنفيذ  تطوير  �إىل  �إ�سافة  له،  �لعامة  �ل�سيا�سات  وي�سع  لل�سباب  �لوطنية 
جانب  �إىل  �ل�سباب،  و�إ�سر�ك  ومتكني  لت�سجيع  �لالزمة  و�ملبادر�ت  �لرب�مج 
�لدولة،  يف  �لإبد�عية  �ملر�كز  وت�سغيل  و�إد�رة  �ل�سباب  جمال�س  مع  �لتن�سيق 
كما مت عر�س �خت�سا�سات �للجنة �لوطنية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم �لتي 
ب�ساأن  �ل��دول��ة  يف  �ملعنية  �جلهات  م��ب��ادر�ت  على  و�لإ���س��ر�ف  �لتن�سيق  ت�سمل 
و�ملحافل  �مل���وؤمت���ر�ت  يف  �ل��دول��ة  ومتثيل  �ل��دول��ي��ة،  �ملنظمات  م��ع  عالقتها 
�لدولية �ملتخ�س�سة. و��ستعر�ست معايل �لوزيرة عدد�ً من ق�س�س �لنجاح يف 
جمال دعم �لقطاع �لإبد�عي و�ل�سبابي �أثناء جائحة كوفيد19-، �إذ �أطلقت 
�لوز�رة �سل�سلة من �لجتماعات �ل�ستثنائية مع �ملنظمات �لعاملية و�ملجتمع 
�لإبد�عي يف �لدولة وفّعلت �أدو�ر �ملجال�س �لثقافية على �مل�ستويني �لحتادي 
كافة  جهود  وحدت  �لتي  �لرقمية  كوفيد19-  من�سة  �أطلقت  كما  و�ملحلي، 

�ملوؤ�س�سات �ملعنية بالقطاع �لثقايف و�لإبد�عي.
�إن �لوز�رة �أطلقت كذلك �لربنامج �لوطني لدعم �ملبدعني  وقالت معاليها 
يف �لقطاع �لثقايف /�ملرحلة �لأوىل و�لثانية/، �لذي قدم منحاً مالية بقيمة 
4.5 مليون درهم، ��ستفاد منها 140 مبدعاً وموؤ�س�سة �إبد�عية، و�لربنامج 
 1.5 بقيمة  �لثالثة/  /�ملرحلة  �لثقايف  �لقطاع  يف  �ملبدعني  لدعم  �لوطني 
23 فناًنا ت�سكيلياً عرب �قتناء �لوز�رة خلم�سني  مليون درهم، و��ستفاد منه 
قطعة فنية من �إبد�عهم، �إ�سافًة لربنامج تدريبي مهني للمهتمني بالعمل 

�أبوظبي �حلكومية، وقد حقق  �أكادميية  بال�سر�كة مع  �لإبد�عي  �لقطاع  يف 
مبدع.  100 منه  و��ستفاد  تدريبية  �ساعة   4000

 15 م��ن  �أك���ر  �أطلقت  �ل����وز�رة  �إن  معاليها  فقالت  �ل�سباب،  جم��ال  يف  �أم���ا 
يف  ووقتهم  �ل�سباب  لال�ستثمار يف طاقات  فكرة   100 منها  �سبابية  مبادرة 
�لبيت، وحملة جمتمعية لالحتفاء بالكو�در �ل�سابة يف �لهيئة �لوطنية لإد�رة 
و�لبلديات  و�لأمنية  �ل�سحية  �جلهات  ويف  و�ل��ك��و�رث،  و�لأزم���ات  �ل��ط��و�رئ 
�ل�سباب يف  �لتوجهات و�لأول��وي��ات يف قطاع  وغريها، و�إجن��از در��سة لتقييم 
ظل �لظروف �حلالية ومرحلة ما بعد كوفيد19-، ودليل �إر�سادي للعاد�ت 

�لإمار�تية يف �لتعامل مع �لأوبئة.
ح�سب  مهمة،  �إجن���از�ت  حققت  �لقطاعات  خمتلف  �أن  �إىل  معاليها  ونوهت 
لت�سهيل   2020 �إك�سبو  دعم  �سملت  �هتمامه،  وجمال  منها  كل  �خت�سا�س 
تنفيذ �خلدمات �لإعالمية و�إطالق بر�مج لدعم منتجي �لأفالم، وتاأ�سي�س 
�ل�سناعات  ��سرت�تيجية  و�إط��الق  و�لإبد�عية،  �لثقافية  �ل�سناعات  جمل�س 
�لثقافية و�لإبد�عية، و��ست�سافة �ملوؤمتر �لعاملي لالقت�ساد �لإبد�عي، و�إطالق 
وم�ستقبلها،  �لعربية  �للغة  حالة  وتقرير  �لعربية  للغة  �لإم����ار�ت  �إع���الن 
�لتاريخية،  �ملباين  وترميم  �لآث���ار  عن  �لتنقيب  م�ساريع  دع��م  �إىل  �إ�سافة 
دولية.  م��وؤمت��ر�ت  و��ست�سافة  عاملية،  وحمافل  موؤ�س�سات  بع�سوية  و�ل��ف��وز 
وخالل �جلل�سة، قامت معايل نورة �لكعبي بالرد على �لأ�سئلة و�ل�ستف�سار�ت 
�لإعالم  �أن�سطة  تنظيم  ب�ساأن  �ملجل�س  �أع�ساء  �ل�سعادة  �أ�سحاب  �ملقدمة من 
ب��ه يف مكتب  �لإل��ك��رتوين، و�ملحتوى �لإع��الم��ي ودل��ي��ل �لإع��الن��ات �ملعمول 

تنظيم �لإعالم �لتابع للوز�رة.
كما متت �لإجابة على �سوؤ�ل حول تطوير �لعمل �مل�سرحي يف �لدولة و�لتن�سيق 
�إىل  �إ�سافة  بامل�سرح،  �ملعنية  �ملحلية  �ملوؤ�س�سات  وبقية  �ل��وز�رة  بني  و�لتعاون 
�لثقايف، مبا فيه  �ملنتج  �لتي تدعم  �لثقافية  �إع��د�د �لرب�مج  �ل��وز�رة يف  دور 
�لإمار�تي، و�لرب�مج  باملحتوى  �لتي تعنى  �لثقافية  �لكتب  طباعة وترجمة 
و�خلطط �لت�سغيلية �ملهتمة باحلفاظ على �خل�سو�سية �لثقافية �لإمار�تية، 
قطاع  حول  �سوؤ�ل  على  �إجابتها  ويف  �مل��وروث��ة.  و�لقيم  �لعاد�ت  يف  وتاأثريها 
�ل�سناعات �لثقافية و�لإبد�عية، وم�ستوى منو �لإير�د�ت لهذ� �لقطاع وبيئته 
�لت�سريعية و�ملحفز�ت �لتمويلية، بينت �لكعبي �أن �لوز�رة �أطلقت يف نوفمرب 
 2021  / و�لإبد�عية  �لثقافية  لل�سناعات  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  �ملا�سي 
�إمكانياته  وتعزيز  حجمه  وزي���ادة  بالقطاع  �لنهو�س  بهدف   ،/  2031  -
وحتفيزه، ليكون �سمن �أهم ع�سر �سناعات �قت�سادية بالدولة، و�لعمل على 
%5 من  �إىل  لت�سل  و�لإبد�عية  �لثقافية  �ل�سناعات  م�ساهمة  ن�سبة  زي��ادة 

�إجمايل �لناجت �ملحلي.
كما قدم �سعادة �سعيد �لنظري �إجابات حول دور �لوز�رة يف كيفية �ل�ستفادة 
�ل�سباب  ودور  �لثقافية  �حل��رك��ة  وتفعيل  �ل��دول��ة،  يف  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  م��ن 
وت��وج��ي��ه ط��اق��ات��ه��م و�إم��ك��ان��ي��ات��ه��م، وك��ذل��ك دور �مل��ر�ك��ز �لإب��د�ع��ي��ة يف بناء 
�سخ�سية �ل�سباب �لإمار�تني و�لرب�مج �لتي تعنى برت�سيخ �لقيم �لإمار�تية 

�لأ�سيلة لدى �ل�سباب.

�ملجل�س �لوطني �لحتادي يتبنى عدد� من �لتو�سيات خالل مناق�سته �سيا�سة وز�رة �لثقافة و�ل�سباب

»دبي �لإ�سالمي« يدعم م�سروع 
غ�سيل �لكلى لـ »دبي �خلريية« 

بـ 3 ماليني درهم
•• دبي-و�م:

قدم بنك دبي �لإ�سالمي �أم�س، 3 ماليني درهم �إىل جمعية دبي �خلريية 
مر�سى  "عالج  م�سروع  لدعم  بينهما؛  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  �سمن 
�لكلى"، �لذي �أطلقته �جلمعية يف عام ز�يد 2017 مل�ساعدة هذه �لفئة 
من �ملر�سى من ذوي �لدخل �ملحدود يف توفري تكلفة عالجهم ومنحهم 

فر�ساً �أكرب للحياة و�ل�سفاء.
�لأخالقي  �لل��ت��ز�م  للجمعية،  �ل��ع��ام  �ل�سر  �أم���ني  �لعلماء  خ��ال��د  وث��م��ن 
و�لإن�ساين لبنك دبي �لإ�سالمي جتاه �مل�ساهمة يف دميومة هذ� �مل�سروع 
وتبنيه منذ �ليوم �لأول لإطالقه �سمن م�ساهماته يف تقدمي �خلدمات 
�لعاجزين  �ملر�سى  كاهل  عن  بالتخفيف  �ملتمثلة  و�لإن�سانية  �ملجتمعية 
عن �سد�د ُكلِف عالجهم خ�سو�ساً �أنهم يحتاجون �إىل غ�سيل كلياتهم 3 

�إىل 4 مر�ت �أ�سبوعياً بتكاليف تزيد باأ�سعاف عن مدخولتهم.
للمر�سى  �لطبية  �مل�ساعد�ت  ه��ذه  توفر  �جلمعية  �أن  �لعلماء،  و�أو���س��ح 
�لقانونية  �لإق��ام��ة  ذل��ك  يف  مبا  �مل�ساعدة  �سروط  عليهم  تنطبق  �لذين 
3 �سهور، لعتبار�ت حتددها �لتربعات  يف �لدولة، وفق عقد جتدده كل 
�لو�ردة ملخ�س�سات �مل�سروع �لذي يعد بنك دبي �لإ�سالمي �أكرب د�عميه، 
درهم  �ملليون  ون�سف  ماليني  �أرب��ع��ة  قر�بة  �جلمعية  �إن��ف��اق  �إىل  م�سري�ً 
131 مري�ساً من دبي  ��ستفاد منها   2020 �لعام  على هذ� �مل�سروع يف 

و�ملناطق �ل�سمالية.
منذ  �مل��ذك��ور  �مل�����س��روع  على  �جلمعية  �أنفقته  م��ا  جمموع  �أن  �إىل  لفت  و 
مع  �ل�����س��ر�ك��ة  با�ستمر�ر  منوها  دره���م،  م��الي��ني  ع�سرة  جت���اوز  �إط��الق��ه 
دبي،  يف  �لكندي  �لتخ�س�سي  و�مل�ست�سفى  عجمان،  يف  ثومبي  م�ست�سفى 
خمف�سة  باأ�سعار  �مل�سروع  من  للم�ستفيدين  �لطبية  �خلدمات  لتقدمي 

ت�سل �إىل ن�سف �لتكلفة يف �مل�ست�سفيات �لأخرى �سمن �سر�كتها.

•• عجمان -و�م: 

�لنعيمي قائد عام �سرطة  �ل�سيخ �سلطان بن عبد�هلل  �للو�ء  �فتتح �سعادة 
عجمان مركز "فا�ست" لفح�س وت�سجيل �ملركبات مبنطقة �جلرف، و�لذي 

تديره هيئة دعم �خلدمات �لأمنية برئا�سة قائد عام �سرطة عجمان.
ح�سر �لفتتاح �سعادة �لعميد عبد �هلل �سيف �ملطرو�سي مدير عام �لعمليات 
�لب�سرية،  �مل��و�رد  �إد�رة  مدير  �سويد�ن  �سيبان  حممد  و�لعميد  �ل�سرطية، 
�إد�رة �ل�سرت�تيجية وتطوير �لأد�ء،  و�لعميد علي عبيد �ل�سام�سي مدير 
و�لعقيد �سلطان خليفة بن حارب مدير �إد�رة ترخي�س �لآليات و�ل�سائقني، 

وحممد عبد�هلل �ل�سام�سي مدير عام هيئة دعم �خلدمات �لأمنية.
وقال �سعادة �للو�ء �ل�سيخ �سلطان بن عبد�هلل �لنعيمي �إن �إن�ساء �ملركز جاء 
فح�س  جم��ال  يف  للجمهور  �ملقدمة  �خلدمات  ج��ودة  تعزيز  جهود  �سمن 

�أجل  من  ومتميزة  نوعية  خدمات  تقدمي  خالل  من  �ملركبات،  وت�سجيل 
�لعامة  �لقيادة  م��ن  �ملتو��سل  لاللتز�م  جت�سيد  وه��و  �ملتعاملني،  �إ�سعاد 
ل�سرطة عجمان بتطبيق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف هذ� �ملجال، حتقيقاً 

للمزيد من �ل�سعادة لكافة �ملتعاملني.
�سملت  �ل�سباط  برفقة  تفقدية  بجولة  عجمان  �سرطة  ع��ام  قائد  وق��ام 
مر�فق �ملركز �ملختلفة �طلع خاللها على �سري �لعمل يف خدمة �ملتعاملني 
�أهمية  على  ..م��وؤك��د�ً  �مل�ستخدمة  و�لأج��ه��زة  �ملركبات  فح�س  �آلية  وعلى 
زمن  وتقليل  �ملتعاملني،  �إ���س��ع��اد  على  و�ل��رتك��ي��ز  �ملقدمة  �خل��دم��ة  ج��ودة 

تقدمي �خلدمة.
�لآليات  ترخي�س  �إد�رة  مدير  ح��ارب  بن  خليفة  �سلطان  �لعقيد  و�أو���س��ح 
�ملركبات  وترخي�س  فح�س  خ��دم��ات  �أح���دث  يقدم  �مل��رك��ز  �أن  و�ل�سائقني 
ل��ل��م��رك��ب��ات �خلفيفة  ب��ث��الث ح����ار�ت فح�س  �ل��ت��اأم��ني وي��ع��م��ل  وخ���دم���ات 

�لأج��ه��زة ومعد�ت  ب��اأح��دث  �ل��ن��اري��ة، وه��و جمهز  و�ل��در�ج��ات  و�ملتو�سطة 
�لفح�س �لالزمة ل�سمان فح�س دقيق وفق �ملعايري و�ملو��سفات �ملحددة 

يف �لدولة.
ما  يف  بدقتها وخ�سو�ساً  تتميز  �مل�ستخدمة  �لأجهزة  �إن  ح��ارب  �بن  وق��ال 
يتعلق بفح�س ن�سبة �لكربون يف عو�دم �ملركبات ل�سمان �للتز�م مبعايري 
�حلفاظ على �لبيئة، وفح�س �ملكابح و�لهيكل و�أ�سا�سيات �لأمن و�ل�سالمة 

يف �ملركبة.
دع��م �خلدمات  هيئة  ع��ام  �ل�سام�سي مدير  يو�سف  �هلل  عبد  و�أك��د حممد 
�لأمنية �أن �إد�رة مركز فا�ست حتر�س على تعزيز جودة �خلدمات �ملقدمة 
للمتعاملني، وتبذل كل �جلهود �ملمكنة لتعزيز �سعادتهم ور�ساهم، م�سري� 
�أن خدمة فح�س وترخي�س �ملركبة يف �ملركز تقدم ب�سهولة وب�سرعة  �إىل 

دون �أن ي�سطر مالك �ملركبة �إىل �لنزول من �ملركبة.

قائد عام �سرطة عجمان يفتتح مركز فا�ست لفح�س وت�سجيل �ملركبات
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العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/مركز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بيتا �لت�سخي�سي �لطبي للمخترب�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4377685 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/يوليا�س 

للزهور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3862036 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم 

�حل�سن �لرت�ثي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1153872 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/لكافا  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بار
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2242206 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/��سو�ق  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

وخمابز كالود
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3968989 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ر دبيلو 

44 كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3665787 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ردهة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

��سرت�حة �ملجل�س
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2242612 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا 

�ساورما وفالفل �ساللت �لرو�سه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3745554 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رويالتي 

ميكب
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2548655 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ناين بال�س لقطع غيار 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سيار�ت رخ�سة رقم:2520103 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

��سافة مطر خليفه حممد خليفه �لعزيزي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�لعزيز �سلمان نا�سر عيد �لعامري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لغدير لل�سكر�ب

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:4302611 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

��سافة �سالح عبد�هلل �سالح �لقا�سمي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف حميد خليفه هامل خادم �لقبي�سي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
للزهور  �فينيو  �ل�س�����ادة/روز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لهد�يا رخ�سة رقم:2225321 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

��سافة فاطمة �سالح هيثم �لهميمي �حل�سرمي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف علي �سالح هيثم �لهميمي �حل�سرمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
للمفرو�سات  �ل�س�����ادة/�جلميل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�للكرتونيات رخ�سة رقم:1024176 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
��سافة ر��سد حميد خليفه حميد �ملزروعي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف طار�س خليل �بر�هيم هالل �خلمريي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل �لذكي للخ�سار 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لفو�كه  رخ�سة رقم:1066252 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع /��سافة حممد �سه�ساد بون�سول فالبيل 

يو�سف بون�سول فالبيل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

حذف بو�سول فالبيل يو�سف
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ور�سة حممد �بوجعفر للحد�دة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1121207 
تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة حارب حميد عبد�هلل باحلاميه �لظاهرى

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد زين �لعابدين �بو جعفر %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �بوجعفر �سونا مياه
تعديل وكيل خدمات / حذف خمي�س غنام عبد�هلل غنام �لكعبى

تعديل �إ�سم جتاري من/ ور�سة حممد �بوجعفر للحد�دة
MOHAMMED ABU JAFAR SMITHERY WORKSHOP

�إىل/ ور�سه �لبالون فالور للحد�دة
AL BALOON FLOWER STEEL WORKSHOP

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:�سركة هوك لند للعقار�ت و�ل�سيانه �لعامة ذ.م.م
للتنمية  �ملبادلة  �سركة  مبنى   0.25 �سرق   - �بوظبي  �ل�سركة:جزيرة  عنو�ن 

�سركة م�ساهمة عامة و�خرين
CN 2689724 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

و�ل�ست�سار�ت  �حل�سابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�سادة/مري�ل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/4  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، �لد�رية 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/4/6  - بالرقم:2250009601 
�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
للمقاولت  �سمارت  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة رخ�سة رقم:1130573 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة خالد فايز ��سماعيل �ل�سلعو�س %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل ماجد عبد�هلل ماجد �مل�سافرى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �سمارت للمقاولت �لعامة
SMART GENERAL CONTRACTING EST

�إىل/ موؤ�س�سة �سمارت للمقاولت �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
SMART GENERAL CONTRACTING EST - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/عيادة كوزمتك �آرت لطب �لأ�سنان ذ.م.م  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2976665 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �نعام على عاي�س مطلق �ل�سمرى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ن�سرين �سليمان �ملزرعانى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�حلكيم حممد �سمالن �ل�سمالن �لنعيمى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ عيادة كوزمتك �آرت لطب �لأ�سنان ذ.م.م

COSMETIC ART DENTAL CLINIC L.L.C

�إىل/ عيادة كوزمتك �آرت لطب �لأ�سنان - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
COSMETIC ART DENTAL CLINIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كو�نزو للمالب�س �لن�سائية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1910708 
تعديل وكيل خدمات / حذف �سالح ن�سيب مبارك �سلطان �ل�سام�سى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ كو�نزو للمالب�س �لن�سائية

QUANZHOU LADIES DRESSES

�إىل/ كو�نزو للمالب�س �لن�سائية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
QUANZHOU LADIES DRESSES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/م�سبغة �ك�سفورد

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1027968 

تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة يو�سف �حمد �سليمان �سعيد �ملهرى

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة ميز�ن �ل�سالم حممد عبدول كرمي %100

تعديل وكيل خدمات / حذف ر�نيه خري حممد خري

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ورثة عادل عبد�لرحيم كويك

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�تهمت جمموعتان بارزتان يف جمال حقوق �لإن�سان �لقو�ت �مل�سلحة 
من �إقليم �أمهرة �لإثيوبي ب�سن حملة تطهري عرقي على �ملنحدرين 
من عرق �لتيجر�ي خالل حرب �أودت بحياة �آلف �ملدنيني و�سردت 

�أكر من مليون.
تقرير  يف  ووت�����س  ر�يت�س  وهيومن  �لدولية  �لعفو  منظمتا  وق��ال��ت 
�أم��ه��رة و�لقو�ت  �إن �لن��ت��ه��اك��ات �ل��ت��ي �رت��ك��ب��ه��ا م�����س��وؤول��و  م�����س��رتك 
ت�سل  تيجر�ي  غرب  يف  �لقتال  �أثناء  و�مليلي�سيات  بالإقليم  �خلا�سة 
�جلي�س  �تهمو�  كما  �لإن�سانية.  �سد  وجر�ئم  حرب  جر�ئم  حد  �إىل 

�لإثيوبي بالتو�طوؤ يف �لأعمال تلك.

"منذ  ووت�����س  ر�يت�س  لهيومن  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  روث  كينيث  وق��ال 
وقو�ت  �أم��ه��رة  م�سوؤولو  �ن��خ��رط   ،2020 �ل��ث��اين  ت�سرين  نوفمرب 
�ل��ع��رق��ي لإجبار  �لأم�����ن يف ح��م��ل��ة ل ه�����و�دة ف��ي��ه��ا م���ن �ل��ت��ط��ه��ري 

�لتيجر�نيني يف غرب تيجر�ي على ترك منازلهم".
�إن  لرويرتز  �أمهرة  حكومة  با�سم  �ملتحدث  مولونه  جيز�ت�سو  وق��ال 
"�أكاذيب"  تيجر�ي  غ��رب  يف  �لعرقي  و�لتطهري  �لنتهاكات  مز�عم 

و�أخبار "ملفقة".

وخدمات  جتهيز�ت  ت��اي��و�ن  بيع  على  �لأم��ريك��ي��ة  �حلكومة  و�ف��ق��ت 
نظام  ل�����س��ي��ان��ة  دولر  م��ل��ي��ون   95 �إىل  ت�����س��ل  ق���د  ب��ق��ي��م��ة  ت���دري���ب 
ما  بح�سب  �لآ�سيوي،  �لبلد  هذ�  يف  �جلوية  للدفاعات  "باتريوت" 

�أعلن �لبنتاغون.
وج���اء يف ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن وك��ال��ة �ل��ت��ع��اون يف جم��ال �لأم���ن و�لدفاع 
هذه  �لبيع  عملية  �ساأن  "من  �أن��ه  �لأمريكية  �لدفاع  ل��وز�رة  �لتابعة 
"ل�سمان  ت��اي��و�ن  يف  �ل�سو�ريخ"  جمموعة  ���س��ون  على  ت�ساعد  �أن 

��ستعد�دها لعمليات جوية".
تقوم  �ملوّفرة  �لتدريب  وخدمات  �لأجهزة  �أن  �إىل  �لبنتاغون  و�أ�سار 
مقام "قّوة ردع يف وجه �لتهديد�ت �لإقليمية وتعّزز نظام �لدفاع عن 

�أر��سي" �جلزيرة.
بيان  يف  م�سرية  �خلطوة،  بهذه  �لتايو�نية  �خلارجية  وز�رة  و�أ�سادت 
�أر��سيها يف ظّل  �ل�سفقة �ست�سمح لها بحماية  �أن هذه  �إىل  منف�سل 

و��ستفز�ز�تها". لبكني  �ملتو��سل  �لع�سكري  "�لتو�ّسع 
�لدفاع  على  �ل��ق��وّي  عزمها  تظهر  "تايو�ن  �أن  �خل��ارج��ي��ة  و�أّك����دت 
تعزيز  على  تعكف  "حكومتنا  �أن  على  م�سّددة  بنف�سها"،  نف�سها  عن 

�أنظمتنا �خلا�سة للدفاع وقدر�تنا يف نز�ع غري متو�زن".

�أم�س �لأربعاء  �ل��وزر�ء �لباك�ستاين عمر�ن خ��ان   ب��د�أ حمامو رئي�س 
�ملعار�سة  حماولة  لعرقلة  �سعيه  عن  �لعليا  �ملحكمة  �أم��ام  دفاعهم 
و�أدت  د�ستورية  غري  �إنها  منتقدون  يقول  خطوة  وهي  به،  �لإطاحة 

�إىل مرحلة جديدة من �ل�سطر�بات �ل�سيا�سية.
�لأ�سبوع  �لربملانية  �أغلبيته  خ��ان  �ل�سابق  �لكريكيت  جن��م  وخ�سر 
�ملا�سي وكان يو�جه ت�سويتا بحجب �لثقة قدمته �ملعار�سة وكان من 

�ملتوقع �أن يخ�سره يوم �لأحد.
لكن نائب رئي�س �لربملان، وهو ع�سو يف حزب خان، رف�س �لقرت�ح 
ثم حل خان  د�ستوري.  �أجنبية وغري  موؤ�مرة  �أن��ه جزء من  معترب� 

�لربملان.
و�ألقت �ملو�جهة بالدولة �مل�سلحة نوويا �لتي يبلغ عدد �سكانها 220 
مليون ن�سمة و�لتي حكمها �جلي�س لفرت�ت طويلة منذ �ل�ستقالل 

يف عام 1947 يف �أزمة د�ستورية كبرية.
�لتي  �لعليا  �ملحكمة  �لت�سويت يف  ق��ر�ر عرقلة  �ملعار�سة يف  وطعنت 

بد�أت �لنظر يف �لق�سية يوم �لثنني.
وبد�أ حمامو حزب حركة �لإن�ساف �لباك�ستانية �لذي يتزعمه خان 
خم�سة  من  �ملكونة  �لعليا  �ملحكمة  هيئة  حت��دد  ومل  �ل��ي��وم.  دفاعهم 
�أو  �ل��ربمل��ان  ت�سكيل  ب��اإع��ادة  تاأمر  وق��د  حكمها.  �ست�سدر  متى  ق�ساة 
�إذ�  �ل�سلطة  تويل  من  خان  متنع  �أو  جديدة  �نتخابات  �إىل  بالدعوة 

تبني �أنه �نتهك �لد�ستور.

عو��صم

اأدي�ص اأبابا

وا�ضنطن

اإ�ضالم اباد

•• بريوت-�أ ف ب

�إىل  �ملقبل  حزير�ن-يونيو  �سهر  يف  فرن�سي�س  �لبابا  يتوّجه 
�للبنانية يف  �لرئا�سة  �أعلنت  �أزماته، وفق ما  �لغارق يف  لبنان 
خطوة من �ساأنها �أن حتمل "رجاء" للبنانيني �ملتعبني �لذين 

ينتظرون �لزيارة منذ �سنو�ت.
لبنان  يف  �ل��ب��اب��وي  �ل�����س��ف��ري  �أن  ب��ي��ان  يف  �ل��رئ��ا���س��ة  و�أوردت 
مي�سال  �جلمهورية  رئي�س  �سّلم  �سبيرتي  ج��وزف  �ملون�سنيور 
فرن�سي�س  �لبابا  قد��سة  �أن  فيها  �أعلمه  خطية  "ر�سالة  عون 
�أن  على  �ملقبل،  )يونيو(  ح��زي��ر�ن  �سهر  يف  لبنان  زي���ارة  ق��ّرر 
ي�سار �ىل حتديد تاريخ �لزيارة وبرناجمها وموعد �لإعالن 

عنها ر�سمياً، بالتن�سيق بني لبنان و�لكر�سي �لر�سويل".

�لزيارة، لكّن  �لر�سويل هذه  �لكر�سي  �لفاتيكان مل يوؤّكد  ويف 
مثل هذه �لزيار�ت يتّم تاأكيدها يف �لعادة قبل وقت ق�سري من 

موعدها.
منذ  لبنان  �إىل  �أع��ظ��م  حل��رب  �لثالثة  �ل��زي��ارة  ه��ذه  و�ستكون 
�نتهاء �حلرب �لأهلية )1975-1990(. وُيتوقع �أن حتظى 
�ختالف  على  �للبنانيني  من  بالغة  و�سعبية  ر�سمية  بحفاوة 
م�سبوق  غ��ري  �قت�سادي  �نهيار  خ�سم  يف  وت��اأت��ي  مكوناتهم. 
�لعام  �ل��ع��امل منذ  �لأ���س��و�أ يف  ب��ني  �ل���دويل م��ن  �لبنك  �سّنفه 
1850، وبات معه �أكر من ثمانني يف �ملئة من �ل�سكان حتت 

خط �لفقر.
وقال عون، وفق �لبيان، �إن "�للبنانيني ينتظرون هذه �لزيارة 
منذ مدة، للتعبري عن �متنانهم ملو�قف قد��سته جتاه لبنان 

و�سعبه، وللمبادر�ت �لتي قام بها، و�ل�سلو�ت �لتي رفعها من 
�سعبه  مع  و�لت�سامن  فيه،  و�ل�ستقر�ر  �ل�سالم  �إح��الل  �أج��ل 
�لتو��سل  مو�قع  على  بها".  مي��ّر  �لتي  �ل�سعبة  �ل��ظ��روف  يف 
بحفاوة.  �خل��رب  �للبنانيون  تناقل  م��ا  �سرعان  �لج��ت��م��اع��ي، 
�أهال  لبنان..  �سيزور  �لبابا فرن�سي�س  "ر�سمياً،  وكتبت مغردة 

ببابا �ل�سالم يف �أر�س �لقد��سة".
و�سبق للبابا فرن�سي�س )85 عاماً( �أن �أعرب مر�ر�ً عن رغبته 
يف زيارة لبنان، ووّجه خالل �لأ�سهر �لأخرية ر�سائل دعم عّدة 
زي��ارت��ه جزيرة قرب�س يف  خ��الل  و�أع���رب  و�سعبه.  لبنان  �إىل 
وقال  �لأزم��ة.  �سديد" �إز�ء  "قلق  �لأول/دي�سمرب، عن  كانون 
قدم  �لتي  �مل��ارون��ي��ة  �لكني�سة  م�سوؤويل  �أم���ام  �ألقاها  كلمة  يف 
يف  للم�ساركة  خ�سي�سا  لبنان  من  �لر�عي  ب�سارة  بطريركها 

لالأزمة  �سديد  بقلق  �أ�سعر  لبنان،  �أفكر يف  "عندما  ��ستقباله 
�لتي يو�جهها، و�أ�سعر مبعاناة �سعب متعب وممتحن بالعنف 
"�أحمل يف �سالتي �لرغبة يف �ل�سالم �لتي  و�لأمل". و�أ�ساف 

تنبع من قلب ذلك �لبلد".
�لدويل  �ملجتمع  �آب-�أغ�����س��ط�����س  �لأع��ظ��م يف  �حل���رب  وط��ال��ب 
من  ع��ام  بعد  لبنان،  �أج��ل  ملمو�سة" م��ن  "مبادر�ت  بتقدمي 
�لنفجار �لهائل �لذي وقع يف مرفاأ بريوت و�أ�سفر عن مقتل 
بجروح،   6500 من  �أك��ر  و�إ�سابة  �سخ�س  مئتي  من  �ك��ر 

حمدثاً دمار�ً و��سعاً.
ويف مّتوز-يوليو، ��ستقبل �لبابا فرن�سي�س يف �لفاتيكان ت�سعة 
�ل�سعب  �إىل  �أمل  �لكنائ�س يف لبنان. ووّجه ر�سالة  روؤ�ساء  من 

�للبناين، د�عياً �للبنانيني �إىل "عدم �لقنوط".

�لبابا فرن�سي�س  يزور لبنان يونيو �ملقبل 

االأوروبيون يدفعون ثمن وجود حلف �سمال االأطل�سي

فيزغلياد �لرو�سية: �أهد�ف �لناتو لي�ست عبئًا فح�سب و�إمنا تهديد لأوروبا
•• مو�صكو-وكاالت

�ع��ت��رب غ��ي��ف��ورغ م���ريز�ي���ان، �خل��ب��ري يف ���س��وؤون �ل�سرق 
�سمال  حلف  �أن  �لرو�سية،  �ملالية  �جلامعة  يف  �لأو���س��ط 
�أوروب��ا �لتي بد�أت تدفع ثمن  "�لناتو" يدّمر  �لأطل�سي 

ا بالأرو�ح. وجوده لي�س فقط بال�سيادة، ولكن �أي�سً
�لرو�سية،  "فيزغلياد"  ل�سحيفة  م���ريز�ي���ان،  وك��ت��ب 
�لوليات  �حتفلت  �حل���ايل،  ني�سان(  �أب��ري��ل)   4 يف  �أن���ه 
لتاأ�سي�س  و�ل�سبعني  �لثالثة  �ل�سنوية  بالذكرى  �ملتحدة 
"�لناتو". وبينما تعتربه و��سنطن "�أقوى كتلة ع�سكرية 
"عار�ً  �لأوروبية  �لدول  �لتاريخ"، ترى فيه  �سيا�سية يف 

وتهديد�ً".

قيود �سيا�سية قائمة منذ 73 عاًما
وعام 1949، بد� دخول �لدول �لأوروبية �إىل "�لناتو" 
�أم��ر�ً منطقياً، حيث ُدّم��رت �أوروب��ا �لغربية بعد �حلرب 
�أمام  حم�سنة  غ��ري  نف�سها  و�ع��ت��ربت  �لثانية،  �لعاملية 
عودة  �إم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  ف�ساًل  �ل�سوفيتي،  �لحت���اد  خطر 
�لقوة �لأملانية )ومعها �لنتقام(. لذلك، و�فقت فرن�سا 
�أوروب����ا �لغربية على  �أخ���رى يف  و�إن��ك��ل��رت� وث��م��اين دول 
وو�فقو�  �أر����س��ي��ه��م،  حلماية  وك��ن��د�  �لأمريكيني  دع��وة 
على قبول عدد من �لقيود �ل�سيا�سية من �أجل �حلماية 

�لع�سكرية.
�لآن، وبعدما خفت �حلاجة �إىل �حلماية �لع�سكرية، ل 
�لأهد�ف  ت��ز�ل  ل  قائمة، حيث  �ل�سيا�سية  �لقيود  ت��ز�ل 
يف  �أمريكا  �إب��ق��اء  ح��ول  تتمحور  �لتي  للناتو  �لأ�سا�سية 
�ل��د�خ��ل، و�أمل��ان��ي��ا يف �لأ���س��ف��ل ورو���س��ي��ا يف �خل����ارج، دون 

تغيري.
وقال دميرتي �سو�سلوف ، نائب مدير مركز �لدر��سات 
من  �لعليا  �مل��در���س��ة  يف  �ل�ساملة  و�ل��دول��ي��ة  �لأوروب���ي���ة 
�لرئي�سية  �ملوؤ�س�سة  ميثل  �لناتو  ي��ز�ل  "ل  �لقت�ساد: 
للوجود �لأمريكي يف �أوروب��ا، ف�ساًل عن �إد�رة �لوليات 
�ملتحدة لالأمن �لأوروبي. ومب�ساعدة �لناتو، مت ��ستبعاد 
�أو  �حتمال حتّول �لحتاد �لأوروب��ي �إىل قطب م�ستقل، 

حتى ��ستقالل ذ�تي ��سرت�تيجي لالحتاد �لأوروبي".
و�أ�ساف �سو�سلوف ل�سحيفة "فيزغلياد" �أنه "مب�ساعدة 
�لناتو �ي�ساً يتم �إخر�ج رو�سيا من نظام �لأمن �لأوروبي، 

مما مينع ت�سكيل نظام �أمني م�سرتك معها".   

تفكيك التحالف؟
لكن، ملاذ� مل يتم تفكيك �لتحالف، �لذي حد من �ل�سيادة 
�ل�سيا�سية لأوروبا، بعد نهاية �حلرب �لباردة؟ وملاذ� مل 
�لت�سعينيات  يف  �لناتو  �أع�ساء  �أوروب��ي��ة-  دول��ة  �أي  تر 
من �لقرن �ملا�سي- ق�سية �أنه مل يعد هناك حاجة �إىل 

�لتحالف؟
�سيء  كل  لالأمريكيني،  "بالن�سبة  �أن��ه  م��ريز�ي��ان  �سرح 
على  لل�سيطرة  عمل  �أد�ة  عن  �أح��د  يتخلى  لن  و����س��ح: 
�أوروبا ومو�ردها، وهي �سرورية جد�ً لو��سنطن للحفاظ 

على �لقيادة �لعاملية".
�أما بالن�سبة لأوروبا، فقال �سو�سلوف �إن هناك �سببني:

�لهيمنة  �ختفت  �إذ�  �إن��ه  �إذ  �أملانيا،  ب�ساأن  �ملخاوف  �أوًل، 
تر�سيخ هيمنتها  برلني  �ستحاول  �أوروب��ا،  �لأمريكية يف 
�لهيمنة  ف���اإن  ل���الأوروب���ي���ني،  وبالن�سبة  �لكال�سيكية. 

�لأمريكية مقبولة �أكر من �لأملانية".
�أوروب��ا كيف تكون  �ل��ب��اردة، ن�سيت  ثانياً، خالل �حل��رب 
م�����س��وؤول��ة ع��ن �أم��ن��ه��ا. ون�����س��اأ ج��ي��ل ك��ام��ل م��ن �لنخب 
تطلق  �لتي  �لنخب  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  على  معتمدين 
على نف�سها ��سم Homo Atlanticus ول ميكنها 

تخيل وجود دول �أوروبية بدون هيمنة �أمريكية".
و�أ�ساف: "حتى عندما �ألقى �لرئي�س �لأمريكي �ل�سابق 
�ل��ق��ي��ادة �لأم��ري��ك��ي��ة يف �سلة �ملهمالت،  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
�أقوى  زعيمة  مريكل،  �أنغيال  �لأملانية  �مل�ست�سارة  كانت 
دول��ة يف �لحت��اد �لأوروب���ي، تخ�سى رف��ع ه��ذه �لق�سية، 
وقررت �نتظار ولية جو بايدن حتى يرفع هذه �لقيادة، 

ب�سلطته �ل�سعيفة ولكن �لأمريكية.

اأوروبا تدفع ثمن وجود "الناتو"
لي�س من �مل�ستغرب �أنه مع هذ� �لنهج، بد�أت �أوروبا تدفع 
ا  �أي�سً بال�سيادة، ولكن  "�لناتو" لي�س فقط  ثمن وجود 
�لباردة،  �حل��رب  نهاية  وبعد  �سيء،  كل  فبعد  ب���الأرو�ح. 
وحتديًد�،  جديدة،  وظائف  �لأمريكية  �لأد�ة  �كت�سبت 
ملء �لفر�غ �لعاملي يف �لنفوذ �لذي ن�ساأ بعد خروج رو�سيا 
من �مل�سرح �لعاملي. وكانت �لوليات �ملتحدة بحاجة �إىل 
�لبلد�ن  �لليرب�لية" على جميع  "�لدميقر�طية  فر�س 
�أن��ه��م مل يفهم  ل��درج��ة  �لبع�س عنيًد�  �لأخ���رى، وك��ان 

�سوى لغة �ل�سو�ريخ و�لطائر�ت.
دفاعي  كتحالف  �لناتو  �إن�ساء  ""مت  �سو�سلوف:  وق��ال 
�لباردة؛  �حل���رب  خ���الل  ه��ج��وم��ي��ة  بعمليات  ي��ق��م  ومل 

ولكن بعد �نتهائها، كانت هناك �سل�سلة كاملة من �ملهام 
�ملبا�سر  �ل��ع��دو�ن  ذل��ك  �مل�سوؤولية، مب��ا يف  ن��ط��اق  خ���ارج 
يف  عمليات  يف  ���س��ارك  ك��م��ا  ول��ي��ب��ي��ا،  يوغو�سالفيا  ع��ل��ى 
�إىل  �لناتو  حتويل  حاولو�  "لقد  م�سيفاً:  �أفغان�ستان"، 
نطاق  على  �لع�سكرية  �ل��ق��وة  ل�ستخد�م  رئي�سية  �أد�ة 
عاملي، متجاوزين �لأمم �ملتحدة، ولإن�ساء نظام يتمحور 

حول �لغرب ل�ستخد�م هذه �لقوة ".

ال وجود الأوروبا بدون رو�سيا
ومل تكن هذه �ملمار�سة ناجحة متاًما- يف ليبيا وخا�سة 
يف �أفغان�ستان حيث �نتهت بكارثة حقيقية. ويعود ذلك 
�أن  م��ن  �أ�سعف  كانت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �إىل  جزئًيا 
�لكلمة(، ولكن  تخو�س مثل هذه �حلروب )بكل معنى 
ا جزئًيا لأن �لأوروبيني بد�أو� بال�ستيقاظ، وبد�أو�  �أي�سً
وما  �لأمريكية  �ملغامر�ت  يف  �مل�ساركة  تكلفة  يح�سبون 

�لذي ميكن فعله حيال ذلك.
لذلك، من �أجل عدم دفع �لعقول �لأوروبية �له�سة نحو 
تقويتها، قررت �أمريكا تركيز كل جهود �أوروبا على حل 

�ملهمة �لقدمية و�ملفهومة و�ملاألوفة- �حتو�ء رو�سيا.
�لأوروبية  ل��ل��ق��ارة  بالن�سبة  �حل���ظ  ل�����س��وء  �مل��ه��ام،  ل��ك��ن 
باأكملها، طويلة �لأجل، وحتى �إىل حد ما، ل جد�ل فيها. 

فبعد كل �سيء، ل ميكن للناتو �لتعاي�س مع مو�سكو.

ويف هذا االإطار، هناك بديالن:
�أوروبي  �أمني  �إط��ار نظام  �لتعاون يف  �لأول، هو  �لبديل 
�ل�سرير  ه��ذ�  �إدخ���ال مو�سكو يف  ح��اول��و�  لقد  م�سرتك. 
وكذلك  �ل�سالم،  �أج��ل  من  �لتعاون  برنامج  خ��الل  من 
جمل�س رو�سيا و"�لناتو". ومع ذلك، ف�سلت �ملحاولت، 
�إىل حد كبري لأن �حللف يعترب نف�سه �لركيزة �لوحيدة 
�ملوؤ�س�سات  �لأوروب��ي. فجميع  �لأمن  لنظام  و�حل�سرية 

�لأخرى، مبا يف ذلك منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا، 
مهّم�سة ب�سكل �أ�سا�سي، وميكن للدول غري �لأع�ساء يف 
ياأخذ  ل  �لتي  �لقذ�ئف  حاملة  دور  تلعب  "�لناتو" �أن 

�حللف م�ساحلها يف �لعتبار.
"�لهرم �ل�سيا�سي" للناتو.  �لبديل �لثاين، هي ت�سمني 
وقد مت �تخاذ مثل هذه �خلطو�ت على �أمل �أن يتحول 
�جلماعي  �لأم��ن  ل�سمان  طبيعية  موؤ�س�سة  �إىل  �لهرم 

�حلقيقي يف �أوروبا.
و�أو�سح �سو�سلوف: "�أثارت رو�سيا م�ساألة �لن�سمام �إىل 
�أو على �لأق��ل حتويله �إىل ع�سو غري ر�سمي يف  �لناتو، 
�حللف من خالل جمل�س رو�سيا و�لناتو. ومع ذلك، مل 
ينجح �لقرت�حان لأن من �ساأن دخول رو�سيا �إىل �حللف 
�أن يغري ب�سكل جذري ميز�ن �لقوى د�خل �لناتو. ولن 
�لهيمنة، وه��ذ� غري  ق��ادرة بعد �لآن على  �أمريكا  تكون 
مقبول بالن�سبة �إليها، لأن �لتحالف يجب �أن يظل بنية 

مهيمنة بحتة ت�سيطر عليها �لوليات �ملتحدة.

تهديد حقيقي
وهكذ�، فاإن �سنو�ت عديدة من �ملحاولت لتغيري �لناتو، 
يف  �لأم����ن  ع��ل��ى  وم�����س��اع��ًد�  �له�سم  �سهل  �سيًئا  جلعله 

�لقارة، مل تاأِت بنتيجة.
معادًيا  يكون  �أن  �إل  للناتو  "ل ميكن  �سو�سلوف:  وق��ال 
�أمنية مهيمنة  لرو�سيا. وجمرد وجود �لناتو كموؤ�س�سة 
رو�سيا  ي�ستبعد  �لأطل�سية،  �أوروب���ا  ومنطقة  �أوروب���ا  يف 
�أوروب��ي م�سرتك مب�ساركتها.  �أمني  نظام  �إن�ساء  ويعيق 

�أي �أنه �إما نظام �أمني مع رو�سيا، �أو وجود �لناتو".
و�أ�ساف: "بينما يربط �لناتو �أوروبا �لغربية و�لوليات 
ل  �لنظرية،  �لناحية  م��ن  حتى  رو���س��ي��ا،  ف���اإن  �مل��ت��ح��دة، 
رو�سيا  كانت  �إذ�  �لنظام.  هذ�  يف  تكون ع�سو�ً  �أن  ميكن 
�أوروب��ا �لغربية، فيمكن �أن يكون  �أمنياً مع  تبني نظاماً 
�أو على �لأق��ل على خلفية تخلي  �إم��ا ب��دون �لناتو،  هذ� 

�لوليات �ملتحدة عن �لهيمنة يف �أوروبا".
و�أو�سح مريز�يان �أن �لأهد�ف �ل�سيا�سية �لثالثة حللف 
تهديد�ً  �أي�ساً  بل متثل   ، فح�سب  عبئاً  ت�سبح  �لناتو ل 
حقيقياً. �إذ مل يعد وجود �أمريكا يف �أوروبا يهدد �ل�سيادة 
�لناتو، ويف  �ي�ساً. ويف ظل حلف  �لأوروب��ي��ة، بل �لأم��ن 
�لع�سكرية-  �لتكاليف  لتحويل  و��سنطن  �سيا�سة  �إط��ار 
�ل�سيا�سية �إىل �أوروبا، بد�أت عملية "�سعود" �أملانيا، مبا يف 
ذلك من �لناحية �لع�سكرية- �ل�سرت�تيجية. ويت�سمن 
�لربنامج �لذي �أعلنه �مل�ست�سار �لأملاين �أولف �سولت�س، 
�لع�سكرية  �لدفاعي و�خل��ط��ط  �لإن��ف��اق  زي���ادة ح��ادة يف 
�ل�سيا�سية �لهجومية )مبا يف ذلك ن�سر �لقو�ت �لأملانية 

يف و�سط و�سرق �أوروبا(.
وختم مريز�يان �أن حماولت �إبقاء رو�سيا "يف �خلارج" 
�أدت �إىل ك�سر جميع قو�عد �لتعاي�س يف �لقارة �لأوروبية، 
�أزمة  و�إىل  �أوكر�نيا،  يف  لرو�سيا  �خلا�سة  �لعملية  و�إىل 
�لأوروبي،  �لحت��اد  د�خ��ل  خطرية  و�قت�سادية  �سيا�سية 

وهذ� ما يجب �أن تفهمه �أوروبا جيد�ً.

هيومن ر�يت�س تتحدث عن �إعد�م 300 مدين يف مايل 
•• دكار-�أ ف ب

بقيام  ووت�س"  ر�ي��ت�����س  "هيومن  منظمة  ن���ددت 
�أنهم  يف  ُي�ستبه  �أج��ان��ب  ومقاتلني  ماليني  جنود 
حماكمات،  ب����دون  م���دين   300 ب���اإع���د�م  رو�����س 
��ستبهو� باأن بع�سهم مت�سددون يف نهاية مار�س-

�آذ�ر يف منطقة و�سط �لبالد.
ُن�سر  �ملنظمة غري �حلكومية يف تقرير  وحتدثت 
�ل��ث��الث��اء، ع��ن جم���زرة �رُت��ك��ب��ت ع��ل��ى م���دى �أيام 
�آذ�ر/م����ار�����س يف ق��ري��ة م���ور� بني  ب��ني 27 و31 
موبتي ودجيني، وهي منطقة تعد �إحدى �ملر�كز 

�لرئي�سية للعنف يف �ل�ساحل.
و�أكدت �ملنظمة �أّن هذه �لوقائع هي "�أ�سو�أ حلقة 
م��ايل يف  �لعنف يف  �ن���دلع  منذ  فظائع" �رُتكبت 
علم  على  �سخ�ساً   27 ب���  م�ست�سهدًة   ،2012

بالأحد�ث، بينهم 19 ناجياً و�ساهد�ً.
و�سائل  �أوردت���ه���ا  �ل��ت��ي  �مل��ت��ز�ي��دة  �لإف�����اد�ت  و�إز�ء 
�لإعالم بهذ� �ل�ساأن، �أ�سدرت رئا�سة �أركان �جلي�س 

�ملايل م�ساء �لثالثاء بياناً نّددت فيه ب�"مز�عم ل 
�سورة" �لقو�ت  "ت�سويه  �إىل  لها" تهدف  �أ�سا�س 

�مل�سّلحة.
�إىل  �ل��ت��ح��دي��د  ع��ل��ى وج����ه  ي�����س��ري  �أن  دون  وم����ن 
هيومن ر�يت�س ووت�س، جّدد بيان رئا�سة �لأركان 
"�أولوية يف  �ح��رت�م �حلقوق هو  �أّن  �لتاأكيد على 

تنفيذ �لعمليات" �لع�سكرية.
ودعت رئا�سة �لأركان يف بيانها �إىل "�سبط �لنف�س 

يف مو�جهة �لتكّهنات �لت�سهريية".
�جلي�س  عليها  يهيمن  �ل��ت��ي  �ل�سلطات  وق��ّدم��ت 
و����س��ت��ول��ت ع��ل��ى �حل���ك���م ب���ال���ق���وة ع����ام 2020، 
رو�ي�����ة خم��ت��ل��ف��ة مت���ام���اً �جل��م��ع��ة، م��ت��ح��دث��ة عن 
ينتمون  م��ق��ات��ل��ني   203 ب��ق��ت��ل  �سمحت  عملية 
 51 وتوقيف  م�سلحة"  �إره��اب��ي��ة  "جماعات  �إىل 

�آخرين.
�مل��ت��ح��دة يف م���ايل و�ل���ولي���ات  ب��ع��ث��ة �لأمم  ل��ك��ن 
�أع��رب��ت عن  �لأوروب���ي وفرن�سا  �ملتحدة و�لحت���اد 

قلقها �إز�ء �لتقارير �لو�ردة من مور�.

وقالت مديرة منطقة �ل�ساحل يف هيومن ر�يت�س 
ووت�س كورين دوفكا "يجب على �حلكومة �ملالية 
فتح حتقيق عاجل ونزيه يف جر�ئم �لقتل �جلماعي 

هذه، مبا يف ذلك دور �جلنود �لأجانب".
�أن ت�سرك  �أّن يف �سبيل �مل�سد�قية يجب  و�أ�سافت 
يف  �ملتحدة  و�لأمم  �لأفريقي  �لحت��اد  �ل�سلطات، 

�لتحقيقات.
�آذ�ر/م����ار�����س   27 ب�����د�أت �لأح�������د�ث يف م����ور� يف 
�إىل معر�س  م��ع و���س��ول م��روح��ي��ات تقل ج��ن��وًد� 

للما�سية، ح�سب هيومن ر�يت�س ووت�س.
�لنار مع حو�يل  �إط��الق  �أن �جلنود تبادلو�  وورد 
وُقتل  �حل�����س��د،  يف  ك��ان��و�  م�سلحاً  �إره��اب��ي��اً   30
وجنديان  �ملدنيني  وبع�س  �ملت�سددين  م��ن  ع��دد 

�أجنبيان.
�سهود  ر�يت�س ووت�س عن  ونقلت منظمة هيومن 
��ستولو�  و�أجانب  ماليني  جنوًد�  �إن  قولهم  عيان 

على مور�، بو��سطة تعزيز�ت نقلتها مروحيات.
�لبي�ساء  �لب�سرة  ذوي  من  �لأجانب  باأن  وي�ستبه 
هم رو�س لأنهم ل يتحدثون �لفرن�سية. وحتدثت 
�ل�سلطات  وكذلك  كثيف،  ب�سكل  �لإع��الم  و�سائل 
و�سول جنود رو�س يف �لأ�سهر �لأخرية للم�ساعدة 

يف حماربة �ملت�سددين.
�ملنطقة  بتم�سيط  �جلنود  قام  �لتقرير،  وبح�سب 
مئات  و�عتقال  �لأ�سخا�س  م��ن  ع��دد  "�إعد�م"  و 

�لآخرين.
ع�سر�ت  بالر�سا�س  �أع��دم��و�  �لتالية،  �لأي����ام  يف 
�أ�سا�س  �لأ�سرى يف جمموعات �سغرية، رمبا على 
لبا�سهم �أو لأن لديهم حلى وفقاً لقو�عد و�سعها 
هيومن  وق��ال��ت  ع��رق��ه��م.  ب�سبب  �أو  �مل��ت�����س��ددون 
من  �لعظمى"  "�لغالبية  �إن  ووت�������س  ر�ي���ت�������س 
�لرجال، �لذين �أعدمهم جنود ماليون ومقاتلون 
بي�س، ك��ان��و� م��ن �ل��ف��ولين، وه��ي ج��م��اع��ٌة َجنَّد 

�ملت�سددون عدد�ً كبري�ً من عنا�سرها.
فرد  معاملة  �إ���س��اءة  �أو  �لعمد  "�لقتل  و�أ���س��اف��ت 

معتقل ُتعترب جرمية حرب".

و��سنطن تخترب بنجاح �ساروخًا فرط �سوتي 
•• و��صنطن-�أ ف ب

فرط  �ساروخاً  �لثانية،  للمرة  بنجاح،  �خترب  �أّن��ه  �لأمريكي  �جلي�س  �أعلن 
بركب  �للحاق  �إىل  �ملّتحدة  �لوليات  ت�سعى من خاللها  �سوتي، يف جتربة 
�ل�سني ورو�سيا �للتني �سبقتاها يف جمال تطوير هذ� �لنوع من �ل�سو�ريخ.

وقالت "وكالة م�ساريع �لأبحاث �لدفاعية �ملتقّدمة" )د�ربا(، �لذر�ع �لعلمية 
حتليقها  �أثناء  طائرة  من  �أطلق  �ل�ساروخ  �إّن  بيان  يف  �لأم��ريك��ي،  للجي�س 
قطع م�سافة تزيد عن 300 ميل بحري )550 كلم( ب�سرعة بلغت خم�سة 
�أ�سعاف �سرعة �ل�سوت "6100 كلم-�ساعة على �لأقّل" وو�سل �إىل �رتفاع 

يناهز 20 �ألف مرت.
وه���ذه ث���اين جت��رب��ة ي��ج��ري��ه��ا �جل��ي�����س �لأم���ريك���ي ع��ل��ى ����س���اروخ "هاوك" 
�أّنه ي�ستخدم �لأوك�سجني  )HAWC( �لذي يعمل بالدفع �لهو�ئي، �أي 

�ملوجود يف �لغالف �جلوي لتعزيز عملية �حرت�ق �لوقود.
وبح�سب د�ربا فاإّن �لتجربة �ل�سابقة �لتي �أجريت يف �أيلول/�سبتمرب جرت 
على نف�س هذ� �لنوع من �ل�سو�ريخ لكّن عملية �إطالقه مّتت يومها بو��سطة 

قاذفة من نوع خمتلف.
�آذ�ر/مار�س  �أجريت يف منت�سف  �لتجربة  �إن" ف��اإّن  �إن  "�سي  ل�سبكة  ووفقاً 
رو�سيا  غ��زو  بعد  ت�سعيد  لأّي  جتّنباً  �لكتمان  ط��ّي  �أبقتتها  و��سنطن  لكّن 

لأوكر�نيا.
ويف معر�س تعليقه على عملية �لإطالق قال �أندرو نويدلر مدير برنامج 
مارتن  لوكهيد  �سركة  م��ن  ه��اوك  ���س��اروخ  على  �لتجربة  "هذه  �إّن  ه��اوك 
�ل�سالح  �ختيار  ملقاتلينا  يتيح  �أن  �ساأنه  م��ن  ث��ان  ط��ر�ز  جن��اح  ع��ن  برهنت 

�لأف�سل لفر�س �سيطرتهم على �ساحة �ملعركة".

�ل�سني تتخطى عتبة 20 �ألف حالة كوفيد يوميا 
•• �صنغهاي-�أ ف ب

�لإ�سابات  من  قيا�سي  م�ستوى  ت�سجيل  عن  �لأربعاء  �أم�س  �ل�سني   �أعلنت 
بكوفيد19- يف خالل �ل�ساعات �لأربع و�لع�سرين �لأخرية تخّطى 20 �ألفا، 
غالبيتها يف �سنغهاي حيث يتّم �لتح�سري لفتتاح م�ست�سفى ميد�ين �سخم 

يّت�سع لأربعني �ألف �سرير.
وكانت �ل�سني حيث ُر�سد فريو�س كورونا للمّرة �لأوىل يف �لعامل يف نهاية 
2019 متّكنت حّتى �آذ�ر-مار�س 2021 من �حتو�ء �جلائحة �إىل حّد كبري 
بو��سطة تد�بري �سديدة �ل�سر�مة معتمدة يف �سياق ما ُيعرف باإ�سرت�تيجية 

�سفر كوفيد.
غري �أن �ملتحّورة �أوميكرون قّو�ست هذه �لإ�سرت�تيجية مع تخّطي �إجمايل 
�لإ�سابات �ليومية �حل�سائل �لر�سمية �لتي �ُسّجلت خالل �ملوجة �لوبائية 

�لأوىل يف ووهان )�لو�سط(.
 20472 �لأرب��ع��اء عن  �لعامل  لل�سكان يف  تعد�د�  �لأك��ر  �لبلد  �أعلن  وقد 
�إ�سابة خالل �ل�ساعات �لأربع و�لع�سرين �لأخرية، وهو جمموع منخف�س 
ن�سبة �إىل ما ت�سّجله �لكثري من �لبلد�ن �لأخرى لكنه مرتفع لل�سني حيث 

كانت م�ستويات �لإ�سابات بالكاد تتخّطى �ملئة يف �سباط/فرب�ير.
ومل يتّم تخّطي عتبة 10 �آلف حالة يومية �إّل �لأحد.

ومل ت�سّجل �أّي وفاة جديدة، بح�سب وز�رة �ل�سحة. وتعود �آخر حالتي وفاة 
�أعلن عنهما ر�سميا يف �لبلد �إىل منت�سف �آذ�ر/مار�س.

و�سّجلت �أكر من 80 % من �لإ�سابات �جلديدة يف �سنغهاي، وهي �أكرب 
مدينة يف �لبالد خا�سعة لتد�بري �إغالق �سبه تام منذ �لأ�سبوع �ملا�سي.

ومن �ملرتقب �أن حتّول �سلطات �ملدينة �لتي ت�سّم 25 مليون ن�سمة مركز� 
�ألف   40 ب�سعة  �سخم  موقت  م�ست�سفى  �إىل  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  كبري� 

�سرير، بح�سب ما �أفادت وكالة �أنباء �ل�سني �جلديدة.
وكان هذ� �ملركز يحت�سن كّل �سنة معر�س �لو�رد�ت �لذي تنّظمه �ل�سلطات 

�ل�سينية.
�أعر��س،  عليها  تظهر  مل  �سنغهاي  يف  �مل�سّجلة  �حل���الت  غالبية  �أن  وم��ع 
�إ�سابته، مبا يف ذلك �لأطفال، ُيحجر يف مر�كز  �أن كّل �سخ�س تثبت  غري 

خم�س�سة لهذ� �لغر�س.
وكانت هذه �لإ�سرت�تيجية حمط �نتقاد�ت على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، 
�إذ �إن �لر�سع يف�سلون عن �أهلهم �إذ� ما تبّينت �إ�سابتهم بكوفيد19- وكان 

ذووهم غري م�سابني باملر�س.
ويف نهاية �لأ�سبوع، �أعلنت �سلطات مدينة �سوجو، على بعد 70 كيلومرت� 
عن �سنغهاي، عن �كت�ساف ن�سخة متحّورة من �أوميكرون غري معروفة بعد 

على �ل�سعيد �لوطني �أو �لدويل.
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اعتربته تدخال غري مقبول يف �ساأنها الداخلي

�خلارجية �لتون�سية ترف�س ت�سريحات �أردوغان

تون�س  رف�����س  �أبلغتهما  �ل�����س��ف��ري. 
ت�سريح �لرئي�س �أردوغان و�عتباره 
ت��دخ��اًل يف �ل�����س��اأن �ل��ت��ون�����س��ي، و�أن 
�أن تقوم  ي��ج��ب  �ل��ب��ل��دي��ن  ع��الق��ات 
�لقر�ر  ����س��ت��ق��الل��ي��ة  �ح����رت�م  ع��ل��ى 
�ل�سعب  و�خ�����ت�����ي�����ار�ت  �ل����وط����ن����ي 
بالدنا  و�أن  ���س��و�ه،  دون  �لتون�سي 
م�سارها  يف  بالت�سكيك  ت�سمح  ل 

�لدميقر�طي".
    يذكر �ن �لرئي�س �لرتكي رجب 
ط��ي��ب �أردوغ���������ان ك����ان ق���د �عترب 
�لثنني �ن حل �لربملان �ملنتخب يف 
تون�س ي�سكل �سربة لإر�دة �ل�سعب 

�لتون�سي على حد تعبريه.
   ون��ق��ل��ت وك��ال��ة �لن��ا���س��ول بيانا 

وتدعم  ك���ر�م���ت���ه  وت�������س���ون  �أم���ن���ه 
حقوقه وتعزز كل مكا�سبه وتقطع 
�مل��ا���س��ي وم����ع م�سار  م���ع رو�����س���ب 
ل  �ل��ت��ي  �ل�سكلية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لتون�سيني  ب��������اإر�دة  ل��ه��ا  ع���الق���ة 

و�لتون�سيات".
   وق��ال وزي��ر �خلارجية �لتون�سي 
"تويرت"  ع��ل��ى  ع��ث��م��ان �جل���رن���دي 
�أم�����س �لأرب���ع���اء، �إن���ه حت��دث �أي�ساً 
�إىل نظريه �لرتكي مولود جاوي�س 
�أوغلو عرب �لهاتف و��ستدعى �سفري 
عن  للتعبري  ت��ون�����س  ل���دى  �أن���ق���رة 

رف�س بالده لتعليقات �أردوغان.
   و�أ�ساف، "�أجريت �ت�ساًل مع وزير 
��ستدعاء  مت  كما  تركيا،  خارجية 

�����س����ادر� ع���ن �أردوغ���������ان ج����اء فيه 
"ناأ�سف حلل جمل�س نو�ب �ل�سعب 
تون�س  يف  عامة  جل�سة  عقد  �ل��ذي 
2022 ولبدء  30 مار�س  بتاريخ 
حتقيق بحق �لنو�ب �لذين �ساركو� 

يف �جلل�سة".
  و�أع�����رب ع��ن مت��ن��ي��ات��ه �ّل ت���وؤدي 
�ل�سرر  �إحلاق  �إىل  �لتطور�ت  هذه 
نحو  �جلارية  �لنتقالية  باملرحلة 
يف  �لدميقر�طية  �ل�سرعية  �إر���س��اء 

تون�س."
لتنفيذ  �أه��م��ي��ة  "نويل  وت���اب���ع:    
ب�ساأن  �مل��ع��ل��ن��ة  �ل���ط���ري���ق  خ���ارط���ة 

�لنتخابات".
�لعملية  �ن  يف  ث���ق���ت���ه  و�أك��������د     

•• �لفجر -تون�س:

   �أعربت وز�رة �ل�سوؤون �خلارجّية 
�لثالثاء  ل��ه��ا  ب���الغ  يف  �ل��ت��ون�����س��ي��ة 
�لت�سريح  ��ستغر�بها من  بالغ  عن 
�لرتكي  �ل��رئ��ي�����س  ب��ه  �أدىل  �ل����ذي 
ب��خ�����س��و���س ت��ون�����س، م��ع��ت��ربة هذ� 
"تدخال غري مقبول يف  �لت�سريح 
متاما  ويتعار�س  �لد�خلي  �ل�ساأن 
جتمع  �لتي  �لأخوّية  �لرو�بط  مع 
وم����ع مبد�أ  و�ل�����س��ع��ب��ني  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لحرت�م �ملتبادل يف �لعالقات بني 

�لدول"، ح�سب ن�س �لبالغ. 
   وُتذكر وز�رة �ل�سوؤون �خلارجية، 
بثو�بت  �لتز�مها  بقدر  تون�س  ب��اأن 
�سيا�ستها �خلارجية وحر�سها على 
ب��ن��اء ع���الق���ات وث��ي��ق��ة م���ع �ل���دول 
قو�مها  و�ل�������س���دي���ق���ة  �ل�����س��ق��ي��ق��ة 
و�لت�ساور  و�ل��ت�����س��ام��ن  �ل���ت���ع���اون 
�أي�سا  ف���اإن���ه���ا  �مل���ت���ب���ادل���ة،  و�ل���ث���ق���ة 
تتم�سك با�ستقالل قر�رها �لوطني 
وترف�س ب�سّدة كل حماولة للتدخل 
�أو  �سعبها  وخ���ي���ار�ت  ���س��ي��ادت��ه��ا  يف 
�لت�سكيك يف م�سارها �لدميقر�طي 

�لذي ل رجعة فيه.
   ك��م��ا �ك���دت وز�رة �خل��ارج��ي��ة يف 
دولة  "تون�س  �أن  على  ذ�ت��ه  �لبالغ 
هو  فيها  و�ل�����س��ع��ب  م�ستقلة  ح���رة 
����س���اح���ب �ل�������س���ي���ادة وه�����و �مل���خ���ّول 
�ل��وح��ي��د لخ��ت��ي��ار م�����س��ار حتقيق 
�حل���ري���ة �حل��ق��ي��ق��ي��ة �ل��ت��ي حتفظ 

�إل  تنجح  �أن  ميكن  ل  �لنتقالية 
م���ن خ����الل ح����و�ر ���س��ام��ل وه����ادف 
�ملجتمع  �سر�ئح  كافة  فيه  ت�سارك 
مبا يف ذلك �لربملان "�لذي يج�سد 

�لإر�دة �لوطنية".
نظام  "�لدميقر�طية  و�أردف:    
كل  و�مل��ع��ني  �ملنتخب  ف��ي��ه  ي��ح��رتم 
م��ن��ه��م��ا �لآخ�������ر ن���ح���ن ن��ن��ظ��ر �إىل 
�لتطور�ت يف تون�س على �أنها �إ�ساءة 

للدميقر�طية".
   ك��م��ا ���س��در ع��ن رئ��ي�����س �لربملان 
�سنطوب،  م�������س���ط���ف���ى  �ل�����رتك�����ي 
�ن حل  ي���ع���ت���رب  م���وق���ف���ا مم����اث����ال 
بتون�س  �ل�����س��ع��ب  ن������و�ب  جم��ل�����س 
وللمبادئ  للقانون  �سارخ  "خرق 

�لدميقر�طية".
   ونقلت وكالة �لنا�سول �لرتكية 
عن �سنطوب قوله �إن "حل جمل�س 
�ل���ن���و�ب �ل��ت��ون�����س��ي ب��ال��ق��ر�ر �لذي 
�سدر يف 30 مار�س �لفائت و�إجر�ء 
رئي�س  ب��ح��ق  ج��ن��ائ��ي��ة  حت��ق��ي��ق��ات 
�ملجل�س وبع�س �لنو�ب و�مل�سوؤولني 
�إجر�ء�تهم  ب�����س��ب��ب  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
�لقلق  على  باعث  �أم��ر  �لت�سريعية 

�إىل �أبعد درجة".
جمل�س  ح����ل  "�إن  و�أ�������س������اف:     
�ل�سعب  �إر�دة  ميثل  �ل��ذي  �ل��ن��و�ب 
�ل��ت��ون�����س��ي رغ���م ع���دم وج����ود ن�س 
بو�سوح،  ذل��ك  يجيز  �ل��د���س��ت��ور  يف 
وللمبادئ  ل��ل��ق��ان��ون  ���س��ارخ  خ���رق 

�لدميقر�طية".

تركيا �سفري  وي�ستدعي  �لرتكي  بنظريه  هاتفيا  يت�سل  • �جلرندي 
�خلارجية �لتون�سية حتتج

الواليات املتحدة تقدم 100 مليون دوالر اإ�سافية الأوكرانيا 

هل تفجر �أحد�ث بوت�سا �لعقوبات �لغربية على �لغاز �لرو�سي؟
•• عو��صم-وكاالت

�أعد �لوليات �ملتحدة وحلفاوؤها عقوبات جديدة من �ملنتظر 
�سمال  يف  مدنيني  مقتل  ب�سبب  رو�سيا  على  يفر�سوها  �أن 
�أوكر�نيا، فيما و�سفه �لرئي�س فولودميري زيلين�سكي باأنها 

متنا�سبة. عقوبات  حرب" ت�ستدعي  "جر�ئم 
وجوي  بري  لهجوم  �جلنوبية  ماريوبول  مدينة  وتتعر�س 
�أ�سابيع  �ستة  قبل  �لأوىل  �ل��غ��زو  �أي���ام  منذ  م�ستمر  رو���س��ي 
تقريبا، مما �أدى �إىل حما�سرة ع�سر�ت �لآلف من �ل�سكان 

دون طعام �أو ماء �أو كهرباء.
�لأربعاء  �أم�����س  �لربيطانية  �لع�سكرية  �مل��خ��اب��ر�ت  وق��ال��ت 

�سوء�". يزد�د  �ملدينة  يف  �لإن�ساين  "�لو�سع 
 160 ع��دده��م  �لبالغ  �ملتبقني  �ل�سكان  "معظم  و�أ���س��اف��ت 
�أو  تدفئة  �أو  دو�ء  �أو  �ت�سالت  �أو  كهرباء  لديهم  لي�س  �ألفا 
�لإن�سانية،  �مل�ساعد�ت  و�سول  متنع  �لرو�سية  �لقو�ت  م��اء. 
�ملدينة(  �مل��د�ف��ع��ني )ع���ن  ع��ل��ى  ت�����س��غ��ط  �أن  �مل���رج���ح  وم���ن 

لال�ست�سالم".
غزوها  ب�سبب  رو���س��ي��ا  ع��ل��ى  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل��ع��ق��وب��ات  و�كت�سبت 
جل��ارت��ه��ا ق��ب��ل ن��ح��و �ستة �أ���س��اب��ي��ع ق���وة د�ف��ع��ة ج��دي��دة هذ� 
�كت�ساف مقتل مدنيني بالر�سا�س من مدى  �لأ�سبوع بعد 
قريب يف بلدة بوت�سا �لأوكر�نية بعد ��ستعادتها من �لقو�ت 

�لرو�سية.
�لأدلة  وو�سفت  بوت�سا  يف  �ملدنيني  ��ستهد�ف  رو�سيا  ونفت 
لت�سويه  �ل��غ��رب  �إل��ي��ه  �سنيع" عمد  "تزوير  ب��اأن��ه��ا  �مل��ق��دم��ة 

�سمعتها.
�لك�سف  �ملقرر  �جلديدة  �لعقوبات  �إن  �لأبي�س  �لبيت  وق��ال 

عنها هي يف جانب منها رد على ما حدث بوت�سا.
وجمموعة  و��سنطن  ب��ني  �ملن�سقة  �لإج����ر�ء�ت  �أن  و�أ���س��اف 
�لقت�ساد�ت �ل�سبعة �ملتقدمة و�لحتاد �لأوروبي �ست�ستهدف 
�ل�ستثمار�ت �جلديدة  �لرو�س وحتظر  و�مل�سوؤولني  �لبنوك 

يف رو�سيا.
ومن �ساأن عقوبات �لحتاد �لأوروبي �ملقرتحة، و�لتي يجب 
�سر�ء  حتظر  �أن  و�لع�سرون،  �ل�سبع  دول��ه  عليها  تو�فق  �أن 
مو�نئ  دخ��ول  �لرو�سية من  �ل�سفن  �لرو�سي ومتنع  �لفحم 

�لحتاد.
لين  دير  فون  �أور�سول  �لأوروبية  �ملفو�سية  رئي�سة  وقالت 
وتخ�سى  �أي�سا.  �لنفط  و�رد�ت  حظر  على  يعمل  �لتكتل  �إن 
�لغاز  من  �حتياجاتها  ثلث  نحو  على  حت�سل  �لتي  �أوروب���ا، 
�لطبيعي م��ن رو���س��ي��ا، م��ن �ل��ت��اأث��ري �لق��ت�����س��ادي �ل���ذي قد 

يجلبه �حلظر �ل�سامل على �لطاقة �لرو�سية.
لكن يف �إ�سارة �إىل ��ستد�د عزم �لحتاد �لأوروبي، قالت وزيرة 
هو  ما  �لفحم  حظر  �إن  بريبوك  �أنالينا  �لأملانية  �خلارجية 
�إل خطوة �أوىل نحو فر�س حظر على جميع و�رد�ت �لوقود 
�لأحفوري �لرو�سي. وتقول �أوكر�نيا �إن حظر �لغاز �لرو�سي 
�تفاق لإنهاء �حلرب يف حمادثات  �إىل  للتو�سل  �أمر حيوي 

�ل�سالم.
وبعد كلمة وجهها عرب �لإنرتنت ملجل�س �لأمن �لدويل �أم�س 
�أم�س  �ساعة مبكرة من �سباح   زيلين�سكي يف  قال  �لثالثاء، 
�لأول �إن �لعقوبات �جلديدة "على رو�سيا يجب �أن تتنا�سب 
مع ج�سامة جر�ئم �حلرب �لتي �رتكبها �ملحتلون"، و��سفا 

�إياها باأنها "حلظة حا�سمة" للزعماء �لغربيني.
و�أ�ساف "�إذ� عملت �لبنوك �لرو�سية بعد ذلك كاملعتاد، و�إذ� 
��ستمر عبور �لب�سائع �إىل رو�سيا ب�سكل طبيعي، و�إذ� دفعت 
دول �لحتاد �لأوروبي بعد ذلك لرو�سيا مقابل �لطاقة كما 
جرت �لعادة، فاإن �مل�سري �ل�سيا�سي لبع�س �لقادة لن ي�سري 

يف م�ساره �لطبيعي".
�ستفر�س  �إن��ه��ا  �لأرب��ع��اء  نيوزيلند�  قالت  ذل��ك،  غ�سون  يف 
رو�سيا  �ل���و�رد�ت من  باملئة على جميع   35 ن�سبتها  ر�سوما 
و�ستمدد حظر �لت�سدير على �ملنتجات �ملرتبطة بال�سناعات 

�لرو�سية �ل�سرت�تيجية.

وق��ال��ت وزي���رة �خل��ارج��ي��ة ن��ان��اي��ا م��اه��وت��ا يف ب��ي��ان "�ل�سور 
و�لتقارير �لتي تظهر عن �لفظائع �لتي �رتكبت بحق �ملدنيني 
وم�ستهجنة،  بغي�سة  �أوكر�نيا  يف  �أخ��رى  ومناطق  بوت�سا  يف 
ونيوزيلند� تو��سل �لرد على �أعمال �لعدو�ن �لطائ�سة �لتي 

�رتكبها )�لرئي�س �لرو�سي فالدميري( بوتني".
)�لبنتاجون(  �لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  قالت  و��سنطن،  ويف 
يوم �لثالثاء �إن �لوليات �ملتحدة و�فقت على تقدمي 100 
�أنظمة  ي�سمل  مبا  �أوكر�نيا،  مل�ساعدة  �إ�سافية  دولر  مليون 

جافلني �مل�سادة للدروع.
�إنها علقت  �لرقائق  ل�سناعة  �لأمريكية  �إنتل  �سركة  وقالت 
من  كبري  ع��دد  �إىل  لتن�سم  رو�سيا،  يف  �لتجارية  �لعمليات 

�ل�سركات يف �خلروج من ذلك �لبلد.
من  �لآلف  ح�سل  �ل�سغرية،  �لرو�سية  كالوجا  مدينة  ويف 
�لعقوبات  تاأثري  �إج��ازة موؤقتة يف ظل  �ل�سيار�ت على  عمال 

�لغربية على �سركات �سناعة �ل�سيار�ت �لأجنبية فيها.

* حتول املعارك
�سباط يف  ف��رب�ي��ر   24 غ��زوه��ا يف  ب��دء  رو���س��ي��ا منذ  ف�سلت 
ت�سميه  فيما  و�ح���دة  رئي�سية  مدينة  على  ول��و  �ل�ستيالء 
�أوكر�نيا  �سالح  نزع  �إىل  تهدف  خا�سة"  ع�سكرية  "عملية 

و"تخلي�سها" من �لنازيني.
وترف�س �أوكر�نيا و�لغرب ذلك �ملوقف باعتباره ذريعة لغزو 

غري مربر �أدى �إىل ت�سريد ربع �سكان �لبالد.
قريبة  مناطق  من  �لغالب  يف  �لرو�سية  �لقو�ت  و�ن�سحبت 
�ملقاومة  ب�سبب  تعرها  بعد  �مل��ا���س��ي  �لأ���س��ب��وع  كييف  م��ن 
�أوكر�نيا  ج���ن���وب  ن��ح��و  ه��ج��وم��ه��ا  وح���ول���ت  �لأوك����ر�ن����ي����ة. 

و�سرقها.
ويف ميناء ماريوبول �جلنوبي، حيث ُيحا�سر ع�سر�ت �لآلف 
�سحن  �سفينة  غرقت  و�ملياه،  �لغذ�ء  يف  �سديد  نق�س  و�سط 
ترفع علم �لدومنيكا يوم �لثالثاء بعد ��ستهد�فها ب�سربات 

�ساروخية رو�سية، ح�سبما �أفادت �لإد�رة �لبحرية يف �لدولة 
�لو�قعة يف �لبحر �لكاريبي �لتي �سجلت �ل�سفينة لديها.

وق��ال��ت قو�تها  للتعليق.  ع��ل��ى ط��ل��ب  ب��ع��د  رو���س��ي��ا  ت���رد  ومل 
�مل�سلحة يوم �لثالثاء �إنها �أ�سقطت طائرتي نقل ع�سكريتني 

�أوكر�نيتني كانتا حتاولن مغادرة �ملدينة.
وقالت هيئة �أركان �لقو�ت �مل�سلحة �لأوكر�نية �إن �لهجمات 

يف ماريوبول م�ستمرة، لكنها مل تذكر �أي تفا�سيل.
ويف �ل�����س��رق، ح��ي��ث ت��وج��د خ��ارك��ي��ف ث���اين �أك���رب م��دي��ن��ة يف 
هيئة  قالت  �لرئي�سية،  رو�سيا  �أه���د�ف  ب��ني  وم��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا 
دبابات  دم��رت ثالث  �لأوكر�نية  �لقو�ت  �إن  �لعامة  �لأرك��ان 

رو�سية ونحو 20 عربة مدرعة �أخرى.

* دفن اجلثث
و300 جثة   150 بني  ما  �إن  �أوكر�نيون  م�سوؤولون  يقول 
رمبا تكون يف مقربة جماعية قرب كني�سة يف بوت�سا �سمال 

�لعا�سمة كييف.
�ل�سناعية  �لأقمار  �سور  �إن  خا�سة  �أمريكية  �سركة  وقالت 

�لتي �لُتقطت قبل �أ�سابيع تظهر جثثا ملدنيني يف �أحد �سو�رع 
�لأوكر�نية  �لقو�ت  ب��اأن  رو�سيا  مز�عم  يقو�س  مما  �لبلدة، 

ت�سببت يف �سقوط قتلى �أو �أن �مل�سهد مدبر.
�أ�سيبو�  �لأق��ل  على  �سحايا  �أرب��ع  روي��رتز  مر��سلو  و�ساهد 
�ليدين  �أحدهم مقيد  بوت�سا  روؤو�سهم يف  نارية يف  بطلقات 

خلف ظهره.
�أ�سيب  بع�سهم  �آخرين،  �أ�سخا�س  قتل  حالت  �سكان  وروى 
�أحدهم لل�سرب حتى �ملوت  بطلق ناري يف �لر�أ�س وتعر�س 

و�لت�سويه على ما يبدو.
�ل��ث��الث��اء جثة  ي��وم  �سريهي لهوف�سكي  �لأوك����ر�ين  ودف���ن 
�سديق طفولته �لذي �أ�سيب بر�سا�سة يف فمه من م�سافة 
�لرو�سية  �ل���ق���و�ت  �ح��ت��ل��ت  ع��ن��دم��ا  �خ��ت��ف��ى  �أن  ب��ع��د  ق��ري��ب��ة 

�لبلدة.
�لنار؟..  �حليو�نات  ه��ذه  عليه  �أطلقت  "ملاذ�  منتحبا  وق��ال 

هذه لي�ست رو�سيا، هذ� وح�س".
تفا�سيل  من  م�ستقل  ب�سكل  �لتحقق  ل��روي��رتز  يت�سن  ومل 

رو�ية لهوف�سكي �أو �مل�سوؤول عن عمليات �لقتل يف بوت�سا.

من بو�بة �لنووي.. بولند� قد تفجر مفاو�سات رو�سيا و�أوكر�نيا
•• عو��صم-وكاالت

تتو�ىل  و�أوك��ر�ن��ي��ا،  رو�سيا  ب��ني  �ملفاو�سات  �سريان  و�سط 
لت�سعيد جديد،  بالأزمة  تهدد جمر�ها، وتذهب  عرو�س 
�أمريكية  نووية  �أ�سلحة  با�ست�سافة  بولند�  عر�س  ومنها 

لتقوية موقف كييف و�سرق �أوروبا �سد مو�سكو.
�تخذت  24 فرب�ير،  �لأوكر�نية يف  �حل��رب  �ن��دلع  ومنذ 
�سد  ت��ه��د�أ  مل  ت�سعيدية  م��و�ق��ف  �ل��ب��ول��ن��دي��ة  �حل��ك��وم��ة 
رو�سيا، بد�يًة من �ل�سغط على �لحت��اد �لأوروب��ي وحلف 
و�لنفط  �ل��غ��از  و�ر�د�ت  على  عقوبات  لفر�س  "�لناتو" 
�لناتو لأوكر�نيا،  �لرو�سي، و�إر�سال بعثة حفظ �سالم من 

و�سوًل لطرد 45 دبلوما�سيًّا رو�سيًّا من �أر��سيها.
وت��ط��ّور �مل��وق��ف �ل��ب��ول��ن��دي ب��اإع��الن �ل���س��ت��ع��د�د لتخزين 
�لوزر�ء،  رئي�س  نائب  �سرح  حني  �أمريكية،  نووية  �أ�سلحة 
زونتاغ"  �أم  "فيلت  ل�سحيفة  كات�سين�سكي،   ي��ارو���س��الف 
نووية  قنابل  ��ست�سافة  على  منفتحة  ب��الده  ب��اأن  �لأملانية 
�ألف   100 لزيادة وجودها من  و��سنطن  د�عًيا  �أمريكية، 

جندي �إىل 150 �ألًفا يف �لأر��سي �لأوروبية.
�لرئي�س  زي���ارة  على  �أي���ام  بعد  �لت�سريحات  تلك  ج���اءت 
�أن  �أك��د خاللها  و�ل��ذي  بولند�،  �إىل  بايدن  �لأمريكي جو 
�لبند �ل�5 من ميثاق �لناتو ميكن �لعتماد عليه، يف �إ�سارة 
تتعر�س  �لتي  �لع�سو  �ل��دول��ة  عن  �ل��دف��اع  على  ه  ن�سّ �إىل 
ل��ه��ج��وم، وذل����ك و���س��ط خم����اوف ب��ول��ن��دي��ة م���ن تعر�سها 
لت�سديد  �لأوروب��ي  بولند� �لحت��اد  لتهديد رو�سي. ودعت 
ل  �أن��ه  على  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�سدد  رو�سيا،  على  �لعقوبات 

عودة للحالة �لطبيعية مع مو�سكو.

مواقف حادة
وع��ن �أ���س��ب��اب م��و�ق��ف ب��ول��ن��د� �حل����ادة، ي��رى رئي�س ق�سم 
�لعالقات �لدولية يف مركز جنيف للدر��سات، نا�سر زهري، 
�سد  �ملت�سددة  �أوروب����ا  ���س��رق  دول  م��و�ق��ف  �أن  تعك�س  �أن��ه��ا 
�ملفو�سية  من  �أك��ر  �ملتحدة  �لوليات  مع  تتماهى  رو�سيا 
زيادة  تتنا�سب مع  �لت�سريحات  �أن  �عترب  كما  �لأوروب��ي��ة، 

ت�سليح �أوكر�نيا، و�سيا�سة ردع رو�سيا.
�إبد�ء  على   � ردًّ ت��اأت��ي  �أن��ه��ا  �لت�سريحات  خ��ط��ورة  وتكمن 
)بيالرو�سيا  لوكا�سينكو  �ألك�سندر  �لبيالرو�سي  �لرئي�س 

على �حلدود �ل�سرقية لبولند�( ��ستعد�ده ل�ستقبال �أ�سلحة 
نووية رو�سية؛ لذ� تدعو بولند� "�لناتو" وو��سنطن لن�سر 

�أ�سلحة نووية من جانبهم، وفق زهري.

فر�س التنفيذ
كانت بولند� هي �ملحطة �لأوىل لو��سنطن لتقدمي �لدعم 
�لناتو، حيث  وج��ود  وتعزيز  �حل��رب،  لكييف يف  �لع�سكري 
�أر�سلت بطاريتي �سو�ريخ باتريوت لبولند�، بناًء على دعوة 
ا لو��سنطن باإر�سال  �لثانية لها. ورغم تقدمي و�ر�سو عر�سً
 "29  - "ميغ  مقاتلة  وط��ائ��ر�ت  �ل�سنع  رو���س��ي��ة  ط��ائ��رة 
بطائر�ت  تزويدها  كييف، يف مقابل  �إىل  �ل�سنع  �أمريكية 
�لعر�س  م��ع  �لثانية  تتجاوب  مل   ،"16  - "�إف  �أمريكية 
�أ�سلحة  ن�سر  م��ق��رتح  يلقى  ورمب���ا  �سكل.  ب���اأي  �لبولندي 
حيث  �ل��ط��ائ��ر�ت،  �سفقة  م�سري  نف�س  بولند�  يف  ن��ووي��ة 
�أنه  يجد زهري �أن �خلطوة غري مطروحٍة حاليًّا، متوقًعا 
يف مرحلة لحقة، �إذ� مل يتم حل �سر�ع "�لناتو" ورو�سيا، 
�ستبد�أ و��سنطن يف تخزين �أ�سلحة نووية يف بولند� و�سرق 

�أوروبا.

تاأثري اخلطوة
ن�سر  نووية مع  �لن���زلق حل��رب  �سون من  ُي��ح��ّذر متخ�سّ
نووية  روؤو���س  على حمل  ق��ادرة  �سو�ريخ  بطاريات  رو�سيا 
�لنووي  للردع  مو�سكو  جلوء  و�حتمال  �أوكر�نيا،  مبحيط 

ل�سق طريقها يف �أوكر�نيا لو طالت �حلرب.
�لعلماء  �لنووية يف �حتاد  �ملعلومات  ويقدر مدير م�سروع 
�لأمريكيني، لهان�س كري�ستن�سن، �متالك مو�سكو 2000 
ر�أ�س حربي من �لأ�سلحة �لنووية �لتكتيكية، بينما متتلك 
و�أ�سارت �سحيفة  �أوروب��ا.  ر�أ���س حربي يف   100 و��سنطن 
بولند�  ��ست�سافة  �أن  �إىل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي 
و�سينظر  للمو�جهة،  ت�سعيد  �أم��ريك��ي��ة  ن��ووي��ة  لأ�سلحة 
خطوة  �أن��ه��ا  على  لها  بوتن  ف��الدمي��ري  �لرو�سي  �لرئي�س 
ح زهري �أن ن�سر �أمريكا �أ�سلحة نووية  "��ستفز�زية". ويو�سّ
�حتد�م  حقبة  يعيد  وق��د  �سلبية،  تد�عيات  ل��ه  بولند�  يف 
�سباق �لت�سلح، ويعقد �لأزمة �لأوكر�نية بعيًد� عما تطرحه 
�ملفاو�سات �جلارية حول �لتز�م �أوكر�نيا �حلياد بني رو�سيا 

و"�لناتو".

هولند� حتجز على 14 يختا يف �إطار �لعقوبات على رو�سيا 
•• الهاي-�أ ف ب

�أعلن وزير �خلارجية �لهولندي فوبكه هوك�سرت�  �أم�س �لأربعاء �أن �ل�سلطات 
�جلمركية يف بالده حجزت على 14 يختا يف ور�س بناء �سفن، 12 منها يف 
�ملفرو�سة على  �لعقوبات  �إطار  �ثنان لل�سيانة، يف  �لبناء فيما يخ�سع  طور 

رو�سيا.
وكتب �لوزير يف ر�سالة موجهة �إىل �لربملان �لهولندي "مبوجب �لإجر�ء�ت 

�لر�هنة، ل ميكن ت�سليم هذه �ل�سفن �أو نقلها �أو ت�سديرها حاليا".
وبني �ليخوت �ل12 �لتي هي طور �لبناء، يخوت فخمة يزيد طولها عن 35 
مرت�. ويتم بناء هذه �ليخوت يف خم�س ور�س خمتلفة حل�ساب "م�ستفيدين 

رو�س فعليني".
�لعقوبات  ��سماوؤهم على قو�ئم  �أ�سخا�سا وردت  لي�سو�  "هم  �لوزير  و�أو�سح 

�لأوروبية لكن نظر� �إىل �لإجر�ء�ت �لر�هنة، ل ميكن ت�سليم هذه �ل�سفن �أو 
نقلها �أو ت�سدريها حاليا".

و�أ�ساف �أن "ملكية هذه �ليخوت هي مو�سع حتقيق معمق �أكر".
ويجرى حتقيق معمق �أي�سا حول �ليختني �للذين يخ�سعان لل�سيانة.

و�أو�سح هوك�سرت� "عالقة �أحد هذين �ليختني مع �سخ�س يرد ��سمه على 
قو�ئم �لعقوبات �لأوروبية هي مو�سع حتقيق".

م�ستهدفة  يخوت  م�سادرة  �لأخ���رية  �لفرتة  يف  ع��دة  �أوروب��ي��ة  دول  و�أعلنت 
بعقوبات منذ بدء �لغزو �لرو�سي لأوكر�نيا يف 24 �سباط/فرب�ير.

و�أكد �لوزير "ت�سدد �حلكومة على �أن �حرت�م �لعقوبات وتطبيقها يرتديان 
�همية كبرية".

 155 بقيمة  يورو و�سفقات  516 مليون  بقيمة  �أو�سول  �إن  �لوزير  وقال 
مليون يورو، جمدت يف هولند�.

�ملغرب: توقيف 4 �أع�ساء يف �سبكة دولية للتجارة بالأع�ساء �لب�سرية
•• �لرباط-وكاالت

ب�سبكة  بالرتباط  متهمني  �أرب��ع��ة  توقيف  �ملغربية  �ل�سرطة  �أعلنت 
بيان  وف��ق  �لب�سرية"،  بالأع�ساء  �لجت���ار  يف  "تن�سط  �مل��غ��رب  خ��ارج 

للمديرية �لعامة لالأمن �لوطني .
�ملوقوفني، وهم  �إن  �ملغربية  �لأنباء  ن�سرته وكالة  �لذي  �لبيان  وقال 
رجل و3 ن�ساء، تورطو� "يف تهجري �أ�سخا�س �إىل �خلارج و�لو�ساطة 
يف �لجتار باأع�سائهم �لب�سرية"، م�سري�ً �إىل �أنهم �أحيلو� على �لنيابة 

�لعامة �لثالثاء بالد�ر �لبي�ساء.
�لتو��سل  "�إعالن على مو�قع  �إثر حتريات حول  �لتوقيف على  جاء 
وحتديد�ً  ب�سرية،  �أع�ساء  ��ستئ�سال  خ��دم��ات  يعر�س  �لجتماعي، 
مهمة  مالية  مبالغ  مقابل  �ملغرب  خ��ارج  خا�سة  م�سحات  يف  �لكلي، 

بعمالت �أجنبية"، وفق نف�س �مل�سدر.
ب�"�لتو�سل �إىل  �أي�ساً  �إن �لتحريات �سمحت  وقالت �ل�سرطة �ملغربية 
بالعمالت  مالية  مبالغ  مقابل  تركيا  يف  كليَتيهما  باعا  �سحيتني، 

�لأجنبية".
�إجر�مية  �سبكة  "يرتبطون بعالقات مع  �ملتهمني  �أن  �لبيان  و�أو�سح 
وبيع  ��ستئ�سال  يف  م��ت��ورط��ني  �أج��ان��ب  ت�سم  �مل��غ��رب،  خ���ارج  تن�سط 

�لأع�ساء �لب�سرية".
و�أ�سار �إىل �أن عمليات �لبحث متو��سلة، بتن�سيق مع مكتب �ل�سرطة 
�لدولية يف �أنقرة، "لت�سخي�س وتوقيف جميع �مل�ساركني و�مل�ساهمني 

�لأجانب و�ملغاربة، �ملتورطني يف �رتكاب هذه �لأفعال �لإجر�مية".
كما لفت �إىل �أن �ملوقوفني كانو� "ي�ستغلون بع�س �ل�سحايا يف ت�سلم 

ونقل كميات من �ملخدر�ت، د�خل �ملغرب وخارجه.

م�سوؤولة �أمريكية: من غري �ملمكن 
��ستبعاد رو�سيا من جمل�س �لأمن

•• و��صنطن-وكاالت

قالت �ملندوبة �لأمريكية يف �لأمم �ملتحدة �إنه من غري �ملمكن ��ستبعاد رو�سيا 
نقله موقع  ما  وف��ق  للمنظمة،  �لتابع  �ل��دويل  �لأم��ن  من ع�سوية جمل�س 
 "MSNBC" رو�سيا �ليوم"، �أم�س �لأربعاء. و�أ�سافت يف مقابلة مع �سبكة"
�إن�ساء جمل�س �لأمن عقب قيام �لأمم �ملتحدة بعد �حلرب  "مت  �لإخبارية: 
�لعاملية �لثانية. �إنها )رو�سيا( ع�سو د�ئم يف جمل�س �لأمن. هذه حقيقة. ل 
ميكننا تغيري هذه �حلقيقة". ويف وقت �سابق، �أكد �ملندوب �لرو�سي �لد�ئم 
�ملنظمة  ��ستبعاد رو�سيا من  �أن  �ملتحدة، فا�سيلي نيبينزيا، على  لدى �لأمم 
�لأوكر�ين،  �لرئي�س  �أن  �إىل  �لإ�سارة  مليثاقها. وجتدر  وفقا  �أمر غري ممكن 
فالدميري زيلين�سكي، �قرتح خالل كلمة توجه بها ملجل�س �لأمن �لدويل، �أن 

ع�سويته". من  رو�سيا  ي�ستبعد  �أو  نف�سه،  �ملجل�س  "يحل 
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 9734/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
حممد  قانونا  وميثلها  ذ.م.م  �لفنيه  للخدمات  و�لتورق  �سده/1-   �ملنفذ  �ىل 

عبيد بخ�س حممد - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/تريفتي لتاأجري �ل�سيار�ت ذ.م.م 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )42376.07( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 70197

اعالن بالن�شر 
 150/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  ليونيد ميخيدكو - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )41958( دره��م �ىل طالب 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:492/2022/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �حلادية ع�سر رقم 854
درهم  وق��دره )5000000(  بالت�سامن مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 

و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام . 
�ملدعي:د�نه طارق حممود وديع يون�س

�م��ام مبنى   -  9 - مبنى فيال   3 �سارع   - �ل�سارقة   - بود�نق   - �ل�سارقة  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
�جلو�ز�ت �لقدمي

�ملطلوب �إعالنه :  1- بيجو �سيناديبان  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن 
تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )5000000( وق��دره  مببلغ 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام ، وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق:2022/4/12 �ل�ساعة:09:00 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن  �لتقا�سي  قاعة  يف  �سباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021
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عربي ودويل
وول �سرتيت جورنال: ثالثة خيار�ت قبيحة �أمام بايدن يف �أوكر�نيا

•• و��صنطن-وكاالت

�أوك��ر�ن��ي��ا منطاً  ب��وت��ني على  �ل��رو���س��ي ف��الدمي��ري  دخ��ل��ت ح��رب �لرئي�س 
ماألوفاً للحروب بعد �ستة �أ�سابيع على �ندلعها. ي�سرح وولرت ر��سل ميد 
طريف  �أن  كتب  حيث  جورنال"  �سرتيت  "وول  �سحيفة  يف  �لنمط  ه��ذ� 
�لنت�سار،  ع��ن  بنظرية  مت�سلحني  خو�سها  �إىل  ع���ادة  يذهبان  �حل���رب 

لكن فقط حني تف�سل �لنظريتان، يبد�أ �سكل �لنز�ع بالظهور.
�أنه  �لثانية )218-201 ق.م.(، ظن هنيبعل  خالل �حلرب �لبونيقية 
�لنت�سار�ت  بع�س  وحتقيق  �إيطاليا  �إىل  �جلي�س  �إي�سال  من  متكن  �إذ� 
حتت  �مل�سطربة  �إيطاليا  يف  �مل���دن-�ل���دول  بع�س  ف�ستتمرد  �لو��سحة، 
�حل��ك��م �ل���روم���اين ومت��ك��ن��ه م��ن ك�سر �ل��ق��وة �ل��روم��ان��ي��ة �إىل �لأب�����د. يف 

وروحها  و�ن�����س��ب��اط��ه��ا  �مل��ت��ف��وق��ة  جحافلهم  �أن  �ل���روم���ان  ظ��ن  �مل��ق��اب��ل، 
�لطرفني  كال  �كت�سف  �ل�سيد.  هو  من  �سريعاً  لهنيبعل  �ستبني  �لقتالية 
�لع�سكرية  �لهز�ئم  من  ب�سل�سلة  �لرومان  دم  �سُ ��سرت�تيجيتيهما.  ف�سل 

�لكارثية وو�جهو� �أكرب حتد يف �لتاريخ �لروماين.
�لألب  جبال  �جتياز  �إىل  جي�سه  د�ف��ع��اً  �لأ�سا�سية  �أه��د�ف��ه  هنيبعل  حقق 
�ن��ت�����س��ار�ت ل يز�ل  �ل��در�م��ي��ة، وه��ي  �لن��ت�����س��ار�ت  م��ن  �سل�سلة  وحتقيق 
يدر�سها �سباط �سبان طموحون حول �لعامل. لكن ��سرت�تيجيته ف�سلت. 
مدن  ب�سعة  �سوى  �إليه  تن�سم  مل  كاناي،  يف  �لكا�سح  �نت�ساره  بعد  حتى 

�إيطالية. جنت �لقوة �لرومانية وطالت �حلرب.
�أ�ساف ميد �أن �حلرب �لعاملية �لأوىل بد�أت بالطريقة نف�سها تقريباً. بنى 
�لفرن�سيون و�لأملان خططهم على حتقيق هجمات حا�سمة: �لفرن�سيون 

عرب حدودهم �ل�سرقية و�لأملان مع خطة �سليفن ل�سن �لهجوم عرب بلجيكا 
و�ل�سيطرة على باري�س. ف�سل �لهجومان وتركا �لدولتني مقيدتني بنز�ع 
�لفوز به ول كانتا يف و�رد خ�سارته. يح�سل  �أي منهما كيفية  مل تعرف 
تق�سي  �لأ�سا�سية  �لرو�سية  �خلطة  كانت  بوتني.  ح��رب  يف  م�سابه  �سيء 
ومدن  �لعا�سمة  على  �سريعاً  �ل�ستيالء  عرب  �لأوكر�نية  �لدولة  بك�سر 
جترب  �أن  �أوك��ر�ن��ي��ا  �أملت  ف�سلت.  لكنها  خاركيف،  مثل  كبرية  �أوك��ر�ن��ي��ة 
�لرو�سي  �لرئي�س  �لبارزة  �لقت�سادية  و�لعقوبات  �لع�سكرية  �لنتكا�سات 
على �لقبول ب�سروط �سالم موؤ�تية لكييف �أو �أن توؤدي �إىل �لإطاحة به. 
يبدو �أن تلك �خلطة ف�سلت �أي�ساً، �أقله لغاية �ليوم. �لطرفان عالقان �لآن 
يف حرب ل يعرفان كيفية �لفوز بها، كما �أنه من �ل�سعب روؤية �خلطوط 
�لعري�سة لت�سوية �سلمية ميكن لكلتا �لدولتني �لقبول بها. وفقاً للكاتب، 

ل ميكن لأوكر�نيا �لقبول ب�سالم يعر�سها للمزيد من �لعتد�ء �لرو�سي 
وي�سمل �لت�سحية باملزيد من �لأر��سي. ول ميكن لبوتني �إنهاء �حلرب 
منطق  �أن  يبدو  �أوكر�نيا.  ح�ساب  على  لالإثبات  قابلة  مكا�سب  دون  من 
�حلرب يقيد كال �جلانبني يف مزيد من �ل�سر�ع �لع�سكري و�لقت�سادي 
و�ل�سيا�سي �ملت�ساعد، حيث يبحث كل منهما عن طريق معينة لالنت�سار. 
تعيد رو�سيا تركيز جهودها �لع�سكرية على �ل�سرق وهي ت�سعد م�ستوى 
�لعنف على �مليد�ن و�سد �ملدنيني لإرهاب �لأوكر�نيني كي يقبلو� بالهيمنة 
�لرو�سية. وت�ساعف �أوكر�نيا منا�سدتها للدول �لغربية من �أجل تقدمي 
�لأق�سى.  �لعقوبات �لقت�سادية  �لع�سكرية وفر�س  �مل�ساعد�ت  �ملزيد من 
يف وقت يتعر �جلانبان خالل �لبحث عن طريق لالنت�سار، لدى �إد�رة 

بايدن ثالثة خيار�ت قبيحة لتختار من بينها.

�لبعد �لجتماعي ثغرة يف برنامج �ملنتهية وليته�لمتناع عن �لت�سويت �سبح خميف

ماكرون غري �سعار حملته �سورة ماكرون تطرح م�سكلة

خا�س �حلملة �لنتخابية متاخر�

�سباق االإليزيه يقرتب من املنعرج:

�لّدمامل �لع�سر �لتي تهدد �إميانويل ماكرون...!

   ويقّر �أحد �ملقربني من ماكرون 
"هناك �لكثري من �لذعر  قائاًل: 
�أن �لرئي�س نف�سه  د�خلنا �إىل حد 
�لأربعاء  �لتو�سيح،  �إىل  ��سطر 
�ل�����وزر�ء، حم���ذر� من  يف جمل�س 
لالأمزجة"،  لي�ست  "�لفرتة  �أن 
�ن��ت��ق��ل من  �أن �ل��ب��ع�����س  وم���وؤك���د� 
"�لرتعا�س".  �إىل  "�لغطر�سة" 
خوف  لأ���س��ب��اب  مف�سلة  مر�جعة 

�ملاكرونية:

�ل�سر�ئية �لقدرة  -فّخ   1
   "عرت �حلملة على مو�سوعها: 
�لقدرة �ل�سر�ئية، �لتي ت�سحق كل 
ما  ه��ذ�  �سيء"،  ك��ل  وتبني  ���س��يء 
�ملدير  د�ب���ي،  ف��ري��دري��ك  �سّخ�سه 
�ي����ف����وب. فوفق  ل�����س��رك��ة  �ل����ع����ام 
دي  جورنال  لو  �يفوب  ��ستطالع 
من  باملائة   93 يعتقد  دميان�س، 
�ملو�سوع  ه����ذ�  �أن  �مل�����س��ت��ج��وب��ني، 
ت�سويت  ع��ل��ى  ت��اأث��ري  ل��ه  �سيكون 
�لأوىل  �جل���ول���ة  يف  �ل��ف��رن�����س��ي��ني 
و74  �لرئا�سية،  �لنتخابات  من 
�لذ�تي.  ت�سويتهم  ع��ل��ى  ب��امل��ائ��ة 
ورغ������م �ن�����ه م��ن��ت��ه��ي��ة ولي����ت����ه، ل 
يبدو �أن �إميانويل ماكرون يعاين 
�لو�سع:  ه��ذ�  م��ن  م��ف��رط  ب�سكل 
ففي �سخ�سه يثق 21 باملائة من 
�لو�سع،  ل��ت��ح�����س��ني  �ل��ف��رن�����س��ي��ني 
ب��امل��ائ��ة يف مارين   17 ب���  م��ق��ارن��ة 

لوبان.
ديجون  يف  �أن���ه  �حلقيقة  تبقى     
حمطة  �أول  يف  دور(،  )ك�������وت 
�لرئي�س  ح���م���ل���ة  يف  ح���ق���ي���ق���ي���ة 
�لفرن�سي، كانت �لقدرة �ل�سر�ئية 
هي �لتي تتكّرر يف ��سئلة �ل�سكان. 
نعي�س!  ل  ي��ورو،   575 "مببلغ 
�أنني  �أنه من �لطبيعي  "هل جتد 
�أ���س��ت��ط��ي��ع �ل��ع��ي�����س من  �أع�����د  مل 
ولئن  ن�سمع.  �أن  ميكن  دخلي؟"، 
�أكد �ملرت�سح �أن �لدولة �لفرن�سية 
�أكرب  ت��ب��ذل  �ل��ت��ي  "�لدولة  ه���ي 
مو�جهة  يف  �أوروب���������ا  يف  جهد" 
تلخ�س  �لإج��اب��ة  ف���اإن  �لت�سخم، 
تو�جهها  �ل���ت���ي  �ل�����س��ع��وب��ات  ك���ل 
"�أنا،  �مل�سكلة:  تبني  يف  �حلكومة 
�أ�سعر  20 مليار -ي��ورو -، مل  �ل��� 

بها! ".

ماكينزي -جدل   2
يكن  �لأخ��������رية، مل  �لأي�������ام     يف 
كل  يف  وم�سانديه،  �ملرت�سح  �أم���ام 
م���د�خ���الت���ه���م، م���ن خ���ي���ار �سوى 
�لتوقف عند ق�سية ماكنزي هذه، 
�لتي �سّميت على ��سم �إحدى تلك 

قد  �ل��ت��ي  �ل�ست�سارية  �ل�����س��رك��ات 
ح�سب  "تابعة"،  �د�رت���ه���ا  ت��ك��ون 
�ملعار�سني. م�ساعفة �حلجج، مبا 
يف ذلك �ملقارنات مع بلد�ن �أخرى 
�أو مع ممار�سات �ل�سلطات �ملحلية؛ 
 ... ل��وزي��ري��ن  �سحفي  وم���وؤمت���ر 
�لوقت  �مل���اك���رون���ي���ة،  ���س��ف��وف  يف 
�جلدل  ه��ذ�  مو�جهة  يف  للهجوم 
تن�سيط  يعيد  �أن  يخ�سون  �ل���ذي 
�لأقوياء  �سورة رئي�س قريب من 

و�لأثرياء.
    يبقى �أن نرى ما �إذ� كان باإمكان 
د�ئم  ب�سكل  يوؤثر  �أن  �جل��دل  ه��ذ� 
ماكرون.  �إمي��ان��وي��ل  ���س��ورة  على 
ف�����رق �حل���م���ل���ة م��ط��م��ئ��ن��ة: وفقا 
"و�حد  ب��ط��ل��ب��ه��م،  ل����س���ت���ط���الع 
�لفرن�سيني  م���ن  �ث��ن��ني  ك���ل  م���ن 
مو�سوًعا  ل��ي�����س  �إن�����ه  ي���ب���ايل.  ل 
�لبع�س  ي���ح���اول  ك��م��ا  م��ه��وو���ًس��ا، 
�مل�ست�سارين.  �أح��د  مي��ّرر  رفعه"، 
�حلديث  "نف�سل  وزي���ر:  وي��وؤك��د 
�آخ����ر ط��ب��ع��ا، لكنني ل  ع��ن ���س��يء 
�لأق��ل يف  على  قاتل"،  �أن��ه  �أعتقد 
هذه �للحظة. ويدقق فريديريك 
د�بي: "ق�سية ماكينزي لها تاأثري 
تكون  �أن  مي��ك��ن  لكنها  حم����دود، 
نهاية  خ��الل  ينت�سر  بطيًئا  �سًما 

�حلملة".

�لرئي�س -�سورة   3
   ����س���اع���دت ج����ولت����ه وع���ب���ار�ت���ه 
م��د�ر فرتة  على  و�ل�ساذة  �حل��ادة 
ت�سكيل �سورة  �سنو�ت يف  �خلم�س 
وم�ساب  ومنف�سل  متكرّب  رئي�س 
"غوليني  من  و�لغرور.  بال�سلف 
"نا�س ل  للتغيري" �إىل  مقاومني 
"ك�ساىل"  وم���ن  �سيئا"،  ي�����س��وون 
ب�  م���رور�  جمنونة"  "�أمو�ل  �إىل 
لتعر  �ل�سارع"  تعرب  �ن  "يكفي 
على ع��م��ل. يف �لأ���س��ه��ر �لأخ���رية، 
يف  ���س��ّرح  ل���ذ�  �لت�سحيح.  ح���اول 
"لقد  دي�����س��م��رب:  يف   ،1 �ف  ت���ي 
ذل��ك مرة  �أفعل  �لنا�س، لن  �آذي��ت 
موؤخًر�  ظهر  لالأ�سف!  �أخرى". 
ب�ساأن  ذل����ك جم�����دد�  ي��ف��ع��ل  �أن�����ه 
�لأمر  "دعو�  م��اك��ي��ن��زي.  ق�سية 
يف  �ّدع����ى  �لق�ساء"،  �إىل  ي��ذه��ب 
�سهرية  ذك������رى  م���ع���ي���د�  ����س���ل���ف، 
قالها  �لتي  لياأخذوين"،  "لياأتو� 

يف قلب ق�سية بينال.
   �نتكا�سة؟ �سعبيته، وفًقا ملقيا�س 
جورنال  "لو  ل���  �ل�سهري  �ي��ف��وب 
دي دميان�س"، ت�سعه �أعلى بكثري 
�ساركوزي،  ن��ي��ك��ول  �أ���س��الف��ه  م��ن 
وخ���ا����س���ة ف��ر�ن�����س��و� ه����ولن����د، يف 

ه��ذ� �لق����رت�ع: ي��ت��وّق��ع �أن ميثل 
�لم���ت���ن���اع ع���ن �ل��ت�����س��وي��ت، مرة 
�أخ��رى، �حل��زب �لول يف فرن�سا. 
�يفوب،  ����س��ت��ط��الع  تقييم  ووف���ق 
فقد ت�سل �لن�سبة �إىل 28 باملائة، 
�جلولة  م�����س��ت��وى  ت���ق���ري���ًب���ا  �أي 
�لرئا�سية  �لنتخابات  �لأوىل من 
 13 وح���������و�يل   ،2002 ل����ع����ام 
 48 �أ���س��ل  )م��ن  فرن�سي  مليون 
مليون م�سجل(. �إنها �ملرة �لأوىل 
�مل�ساركة  ف��ي��ه��ا  ت��ن��خ��ف�����س  �ل���ت���ي 
�إىل  �ل��رئ��ا���س��ي��ة  �لن���ت���خ���اب���ات  يف 
م�ستوى 21 �أبريل �ل�سهري، وهو 
�جلمهورية  تاريخ  يف  نبيذ  �أ���س��و�أ 
�لمتناع عن  �خلام�سة من حيث 
�إق�ساء  �سهدت  و�لتي  �لت�سويت، 
جو�سبان  ل��ي��ون��ي��ل  �ل����س���رت�ك���ي 
جان  �مل��ت��ط��رف  �ليميني  ل�سالح 

ماري لوبان.
�لطبقات  �ستمتنع  غ��ر�ب��ة،  ول     
�أكر  �خلريجني  وغ��ري  �ل�سعبية 
من �ملعدل )33 باملائة( ، وكذلك 
باملائة(.   35(  35 دون  ه��م  م��ن 
�أما بالن�سبة �إىل �لقرب �ل�سيا�سي، 
ف��ه��ن��اك ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة ج�����ًد� من 
�لمتناع عن �لت�سويت من جانب 
�أن  �لي�سار )31 باملائة(، يف حني 
�لمام  �جل��م��ه��وري��ة �ىل  م��وؤي��دي 
��ستعادة  وم����ن  ب���امل���ائ���ة(،   16(
و�لتجمع  باملائة(   13( فرن�سا! 

����س��ت��غ��الل��ه ع��ل��ى �ل��ف��ور م��ن قبل 
�لفرن�سي.  �ل��رئ��ي�����س  م��ع��ار���س��ي 
ل��ذل��ك وج��ب �حل���ذر م��ن ف�سيلة 
هذه �لأخبار يف �للحظة �لأخرية. 
�ن ق�سية بابي فويز، �ملتقاعد ذو 
�لوجه �ملتورم، و�لذي �أثار �مل�ساعر 
حملة  م����ن  �لأخ��������رية  �لأي��������ام  يف 

�جلميع... ذ�كرة  يف   ،2002

كور�سيكا -��سطر�بات   8
   نف�س �مل�سكلة بعد �ل�سطر�بات 
يف ك��ور���س��ي��ك��ا �إث�����ر وف�����اة �إي���ف���ان 
كولونا يف �ل�سجن، قاتل �ملحافظ 
�لهجمات  ون���ف�������س  �إي���ري���ن���ي���اك، 
ع���ل���ى ع���ج���ز ���س��ل��ط��ة �ل�����دول�����ة يف 
ندد  وق���د  �ملنتهية.  �ل��ولي��ة  ظ��ل 
"خطاأ" بعد  ب�  �إميانويل ماكرون 
بتنكي�س  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�سلطة  ق��ي��ام 

�لأعالم على �جلزيرة.

جذ�ب غري  -برنامج   9
   عام 2017، �تهم بعدم وجود 
�مل���رة، مت �عتبار  ب��رن��ام��ج. وه���ذه 
ا منّفر  م�سروعه غري مبدع، و�أي�سً
�ىل ح��ّد م��ا، وك��ذل��ك مقرتحاته 
�لقانوين  �لتقاعد  �سن  لتاأجيل 
������س����رت�ط  �أو  ع�����اًم�����ا   65 �إىل 
على  للح�سول  ن�����س��اط  مم��ار���س��ة 
�كت�سافها  بعد  �لت�سامن.  دخ��ل 
�ل��ربن��ام��ج، ق��ال��ت ع��م��دة ميينية 

�لوطني )17 باملائة( هم �لأكر 
بالن�سبة  �ل�����س��يء  ن��ف�����س  ت��ع��ب��ئ��ة. 
ل����وب����ان )17  ل���ل���ذي���ن ����س���وت���و� 
باملائة(   20( وم��اك��رون  ب��امل��ائ��ة( 
ذل���ك، يحذر  وم���ع   .2017 ع���ام 
�أح���د �مل��ق��رب��ني م��ن ه��ذ� �لأخري: 
�أن �لنتخابات  "من خالل تكر�ر 
�لالمبالة  خطر  هناك  ح�سمت، 
و�لرت�خي... قد ل يتنّقل �لنا�س 

�ىل مكاتب �لقرت�ع".

�سيفر�ن يف  -�لعنف   7
����س���ارع م��ن��اف�����س��وه م���ن �ليمني     
�لتاأكيد  �إىل  �مل��ت��ط��رف  و�ل��ي��م��ني 
ع��ل��ى م��و���س��وع �لأم�����ن، �ل����ذي مت 
تقدميه على �أنه ثغرة يف �حل�ساد 
�لرئا�سي. ويالحظ �سديق مقرب 
ملاكرون: "ميكن لليمني �ملتطرف 
�أن يلعب على �نعد�م �لأمن، فهو 
ل  لكني  لناخبيه،  تعبئة  م�سدر 
�أع��ت��ق��د �أن �لأ���س��ب��وع �لأخ���ري من 
م�سائل  ح���ول  �سُيح�سم  �حل��م��ل��ة 

تتعلق بالنظام �لعام".
�لأح����د�ث  �أن  �حل��ق��ي��ق��ة،  تبقى     
�سان  )�سني  �سيفر�ن  يف  �لأخ���رية 
دوين(، حيث �أطلق �سابط �سرطة 
�أ�سبوع،  ق��ب��ل  رج���ل  وق��ت��ل  �ل���ن���ار 
�ل�ستباكات  �ن���دل���ع���ت  وح����ي����ث 
يف �ل��ب��ل��دة و�ل���ب���ل���د�ت �مل���ج���اورة، 
وبالتايل  �ملو�سوع  تن�سيط  �أعادت 

لوبان -تهديد   5
باملائة   27 بن�سبة  �ملقدمة  يف     
خ�سر  �ل���ت�������س���وي���ت،  ن����و�ي����ا  م����ن 
ماكرون 2.5 نقطة يف �أ�سبوعني 
)كان حينها عند 29.5 باملائة(، 
وف���ًق���ا ل���س��ت��ط��الع �ي���ف���وب / لو 
حيث  دمي����ان���������س،  دي  ج�����ورن�����ال 
ل���وب���ان بع�س  م���اري���ن  ت����د�رك����ت 
نو�يا  باملائة من   22 ب�  �لتاأخري. 
باملائة   18.5 مقابل  �لت�سويت 
�أ���س��ب��وع��ني، ق��ام��ت مر�سحة  ق��ب��ل 
بتقلي�س  �لوطني  �لتجمع  ح��زب 
�لفارق، يف نف�س �لفرتة �لزمنية، 
�أحد   ... ن��ق��اط   5 �إىل   11 م��ن 
ين�ّسب:  م���اك���رون  م���ن  �مل��ق��رب��ني 
لكن  �سحيح،  هذ�  يرت�جع،  "�إنه 
قبل �سهر كان 25، ثم �سعد �إىل 
 .28 �أو   27 �إىل  31، و�لآن عاد 
وقبل �سهر، كنا جميًعا قد وّقعنا 
على �أن يكون 27 ع�سية �لأ�سبوع 
�لأخ�����ري م���ن �حل��م��ل��ة. ل��ك��ن هذ� 
ي�سهد  ق����د  �لأخ��������ري  �لأ�����س����ب����وع 
ت��ق��ل��ي�����س �ل��ف��ج��وة ب�����س��ك��ل �أك����رب، 
�سيت�ساعف  �لقلق  فاإن  وبالطبع، 
يف حال كانت �جلولة �لثانية بني 

�لثنني. 

عن  �لم�������ت�������ن�������اع  -خ�������ط�������ر   6
�لت�سويت

ه����ذ� ه���و �ل��ي��ق��ني �ل��وح��ي��د حول 

نف�س �لفرتة من وليتهما. لذلك 
�مليزة  ع��ل��ى  �مل���اك���رون���ي���ة  ت��ع��ت��م��د 
و�سعها  يوفرها  �لتي  �لتناف�سية 
�ل�سلبية  �ل�����س��ورة  �سمات  مل��و�زن��ة 
�لرئا�سة:  على  ُتلعب  "�إنها  ه��ذه. 
نكرهه،  �أن  با�ستطاعتنا  لو  حتى 
ف���ن���ح���ن ن���ع���ل���م �أن�������ه ي�������س���ري على 
�أن ي�سدق وزيًر�  �لطريق"، يريد 

متوتر�.

�لأدنى �حلد  -حملة   4
رئي�ًسا  نتخيل  �أن  ميكننا  ه��ل     
منتهية وليته ل ينخرط بالكامل 
�لأخريين  �لأ�سبوعني  خ��الل  �إل 
م���ن �حل��م��ل��ة �لن���ت���خ���اب���ي���ة؟ من 
وجهة نظر موؤيديه، مل يكن �أمام 
�إميانويل ماكرون خيار �آخر: وباء 
�لغزو  �أج����ربه  ث��م   ،-19 ك��وف��ي��د 
�لرو�سي لأوكر�نيا على �لحتفاظ 
�لنهاية.  ح��ت��ى  �ل��رئ��ا���س��ي  ب���زّي���ه 
هو  باحلرج  ي�سعر  �سخ�س  "�أول 
�ملرت�سح"، يطمئن �ملقر �لرئي�سي 
ب�������س���ارع رو����س���ي���ه يف ب���اري�������س. �ل 
بالختباء  �ت��ه��م��وه  �ملناف�سني  �ن 
باأقل  �مل��خ��اط��رة  �أج���ل  م��ن  بعناية 
ق�������در مم����ك����ن، و�حل������ف������اظ على 

��سبقيته �لتناف�سية.
   �أول ظهور له بعنو�ن حملته، يف 
�أ�سبوعني،  قبل  )�إيفلني(  بوي�سي 
بعناية،  خمتارين  م�ساركني  �أم��ام 
على  حملة  عن  �نطباًعا  "�أعطى 
طريقة بوتيمكني" حت�ّسر حينها 
�أحد �لوزر�ء. يف �ل�سباق �لنهائي، 
ت�سحيح  وفريقه  م��اك��رون  ح��اول 
�أ�سابيع  ث���الث���ة  وب���ع���د  �مل����وق����ف. 
و�ل�سرح  "�لتثقيف  ل���  خ�س�ست 
�لفرن�سيني"،  م���ع  و�مل���ح���ادث���ات 
�أربعة  �خل�����س��و���س،  وج����ه  وع��ل��ى 
بر�مج تلفزيونية وموؤمتر �سحفي 
ل���ت���ق���دمي �ل�����ربن�����ام�����ج، �ن���خ���رط 
حتى  ذل��ك،  بعد  �لرئا�سي  �ملر�سح 
�لدور �لأول، يف �أ�سبوعني و�سفا ب� 

و�لغزو".  �لت�سال  "�أ�سبوعي 

�أ�سدقائها،  لأح�����د  م���اك���رون���ي���ة 
ي�����غ�����ادرو� حزب  �ل����ذي����ن مل  م����ن 
�سنح�سل  نحن  "�جلمهوريون": 
ع���ل���ى رئ���ي�������س مي���ي���ن���ي! ق���ب���ل �ن 
ت�سّلم: "�أ�سع نف�سي مكان ناخبي 
�لي�سار، با�ستثناء �جر�ء �جتماعي 

وحيد، ل يوجد �لكثري...".  
   وي��ع��رتف �أح��د �ل���وزر�ء بذلك: 
حما�س  �سنثري  �أن��ن��ا  �أع��ت��ق��د  "ل 
و�ل�ستني  �خل��ام�����س��ة  يف  ه���م  م���ن 
�إحدى  وت�سيف   ،"... �لعمر  من 
بع�س  ه��ن��اك  "كانت  زم��ي��الت��ه: 
�لأخطاء �لفادحة يف طريقة �سرد 
�لت�سامن،  دخل  حول  �لربنامج. 
ب�����س��ك��ل جيد.  �ل��ر���س��ال��ة مل مت���ّر 
�ملقربني  �لأ�سدقاء  �أح��د  ويد�فع 
"يف ه��ذه �حلملة،  م��ن م��اك��رون: 
�أثارت  �لتي  �لقليلة  �ملو�سوعات 
�لتي  �لأفكار  بعد  �جل��دل ظهرت 
�أو  �لت�سامن  دخ��ل  مثل  قدمها، 
�لتقاعد يف �سن 65... �نه هو من 
�حلقيقة  وتبقى  �للعب".  ي�سنع 
�سعر  �مل���رت����س���ح  �ل���رئ���ي�������س-  �أن 
باحلاجة �إىل �إعطاء دفعة �سغرية 
�ل��ي�����س��ار و����س���رورة �لتحدث  ع��ل��ى 

عن �لتد�بري �لجتماعية.
ثروته عن  -�ل�سائعات   10

    يريد �أن�سار �إميانويل ماكرون 
ح�سب  و�ث�����ق�����ني:  ي���ظ���ه���رو�  �أن 
"خارج  فاإن حتقيق موقع  ر�أيهم، 
�ملر�سح،  ثروة  �ل�ستق�ساء" حول 
على  دل��ي��ل  �أي  ي��ق��دم  ل  و�ل�����ذي 
ممار�سات غري قانونية، لن يكون 
�ملدى  على  حملته  لت�سويه  كافًيا 
�ن �جلماهري  وي���رون،  �ل��ط��وي��ل. 
�لأكر تطرفاً �أو من �تباع نظرية 
�مل���وؤ�م���رة ه��م ف��ق��ط م��ن يتد�ول 
ي���ق���ول ���س��دي��ق مقرب  �ل��ق�����س��ة. 
ي�سبه  "�إنه  ل��ل��رئ��ي�����س-�مل��رت���س��ح: 
�إنها   ...2017 ع����ام  ح����دث  م���ا 
ق�����س��ة �حل�����س��اب �ل��ب��ن��ك��ي يف جزر 
�إحياوؤها...  �أعيد  �لتي  �لبهاما�س 

ل د�عي للمبالغة يف رد �لفعل".

•• �لفجر -خرية �ل�صيباين

حظا  االأوفر  املر�سح  الرئا�سي،  املر�سح  حملة  نهاية 
الكثري  قلق  تثري  املقبل،  االأح��د  االأوىل،  اجلولة  يف 
من اأن�ساره. لي�س هناك ذعر بعد، بالطبع. اأواًل الأن 
يف  حظا  االأوف��ر  املر�سح  ي��زال  ال  ماكرون  اإميانويل 
عن  نقاط   5 بفارق  املقبل،  االأحد  االأوىل،  اجلولة 
مارين لوبان، وفًقا ال�ستطالع اإيفوب، غري ان العديد 
من اأن�ساره قلقون. "هناك ما يخيفنا، يعرتف وزير، 
يف  املوؤكد  الرئي�س  فوز  فكرة  فيه  ا�ستقرت  �سياق  يف 
اأذهان اجلميع، وحيث جتري اجلولة الثانية يف قلب 

االأعياد ... ترامب، مل يتوقعه اأحد".

�سًما بطيًئا ينت�سر خالل نهاية �حلملة تكون  قد  لكنها  حمدود,  تاأثري  ماكينزي  • لق�سية 
�لرئا�سية من  �لأوىل  �جلولة  يف  �لفرن�سيني  ت�سويت  �سيحّدد  �ل�سر�ئية  �لقدرة  • مو�سوع 

• قّل�ست مارين لوبان �لفارق, و�لقلق �سيت�ساعف يف حال كانت �جلولة �لثانية بني �لثنني
• يتوّقع �أن ميثل �لمتناع عن �لت�سويت, مرة �أخرى, �حلزب �لأول يف فرن�سا
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العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سيدلية م�ست�سفى �ل �ل �ت�س �مل�سفح

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1151586 
تعديل مدير / �إ�سافة �سام�سري فاياليل بار�مبات بوكينارى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة برجيل هولدينجز بر�يفت ليميتد
BURJEEL HOLDINGS PVT. LIMITED

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة برجيل ماجنمنت بر�يفت ليميتد
BURJEEL MANAGEMENT PVT. LIMITED

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد ر��سد حمد �ملطوع �لظاهرى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سيدلية م�ست�سفى �ل �ل �ت�س �مل�سفح
L L H HOSPITAL PHARMACY ALMUSAFFAH

�إىل/ �سيدلية م�ست�سفى �ل �ل �ت�س �مل�سفح ذ.م.م
L L H HOSPITAL PHARMACY ALMUSAFFAH L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
 - و�لديكور  �لعامه  للمقاولت  �لفخامة  �ل�س�����ادة/عامل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م رخ�سة رقم:1851014 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ب�سار مو�سى جميد %50

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عامر مو�سى جميد دكله %50
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ��سامه �حمد �بر�هيم
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من/ �لفخامة للمقاولت �لعامه و�لديكور - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

LUXURY WORLD GENERAL CONTRACTING & DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ عامل لك�سري وورلد للمقاولت �لعامة ذ.م.م
LUXURY WORLD GENERAL CONTRACTING L.L.C.

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمز�وي لل�سيانة �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1169556 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / طه فتحى حممد مهنى من �سريك �إىل مالك

 تعديل ن�سب �ل�سركاء / طه فتحى حممد مهنى من 25 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف طارق �بر�هيم عبيد �لقاز �لنعيمى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف وليد فتحى حممد مهنى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ حمز�وي لل�سيانة �لعامة ذ.م.م
HAMZAWY GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل/ حمز�وي لل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
HAMZAWY GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل �سامل �لربيكي للحد�ده و�للحام

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1094900 
تعديل �إ�سم جتاري من/ حمل �سامل �لربيكي للحد�ده و�للحام

SALEM AL BREIKY BLACKSMITH & WELDING SHOP
�إىل/ ور�سة �سامل �لربيكي لت�سليح �ل�سيار�ت

SALEM ALBREIKI AUTO REPAIR WORKSHOP
�إىل  �أبوظبي �مل�سفح م 32 - 2 405290 �ل�سيد عمر عو�س �سامل و �خرين  تعديل عنو�ن / من 

�أبوظبي م�سفح م�سفح 11 202200776308 202200776308 �سهيل بخيت �سهيل
تعديل ن�ساط / �إ�سافة �سمكرة �ملركبات  4520001

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة دهان ور�س �ملركبات  4520002
تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�سالح ميكانيك �ملركبات  4520003

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة ��سالح مكيفات هو�ء �ل�سيار�ت  4520021
 تعديل ن�ساط / �إ�سافة �إ�سالح كهرباء �ل�سيار�ت  4520005

 تعديل ن�ساط / حذف ور�سة حد�دة وحلام  2592011.1
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/��ستوديو رد بوينت للت�سوير

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1196080 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سمري ملك عبد�جلبار ملك %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف جمال عو�س �سامل �لعامرى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ ��ستوديو رد بوينت للت�سوير

RED POINT PHOTO STUDIO

�إىل/ ��ستوديو رد بوينت للت�سوير - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
RED POINT PHOTO STUDIO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات �لطباعة وت�سوير �مل�ستند�ت  8219001
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سي تي ��س لعناية �ل�سيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2980178 
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة خالد حممد �جلمعه %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �حمد عبد�هلل �سعيد �لعمودى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �سي تي ��س لعناية �ل�سيار�ت
CTS AUTO CARE

�إىل/ �سي تي ��س لعناية �ل�سيار�ت - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
CTS AUTO CARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بريفيكت تريدي�سنل للخياطة �لرجالية 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2878435 

تعديل �إ�سم جتاري من/ بريفيكت تريدي�سنل للخياطة �لرجالية

PERFECT TRADITIONAL GENTS TAILORING

�إىل/ تي زد خلدمات تو�سيل �لطلبات

T Z DELIVERY SERVICES

 تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات تو�سيل �لطلبات  8299010

 تعديل ن�ساط / حذف خياطة �ملالب�س �لرجالية �لعربية  1410903

تعديل ن�ساط / حذف تف�سيل وخياطة وحياكة �ملالب�س �لرجالية غري �لعربية )�لبدل(  1410904

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لمانو�س للديكور

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1154683 

تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة �حمد ح�سن حممد ماجد �لعلى

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة خرم ن�سار ن�سار �حمد %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيف �لدين م�سطفى �سو�سو

تعديل وكيل خدمات / حذف في�سل حممد مبارك حميد �لعبيدىل

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:�سمارت باي خلدمات �لدفع �يل ذ.م.م
�ل�سيخ  �ل�سمو  4-0.2 مبنى �ساحب  �سرق   - �بوظبي  �ل�سركة:جزيرة  عنو�ن 

حممد بن ز�يد بن �سلطان
CN 3716937 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

كم�سفي   ، قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  �ل�سادة/�لهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/3/28 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية 
 - بالرقم:2224000792  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية 

تاريخ �لتعديل:2022/4/6
�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإع����������الن
لتجارة  �ل�س�����ادة/�لعروبة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و��ستري�د �لعالف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1763707 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
��سافة ماجد خلفان ر��سد خمي�س �لكعبي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
حذف خلفان عبد�هلل ر��سد �سويد �لغيثي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  380/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 259/2019 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)700088 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ:�سبحى عبد�لكرمي كل�س  
عنو�نه : �إمارة دبي -�لثنية �خلام�سة 393 - �ملجموعة �أ - برج ليك �سايد - �سقة رقم 1005 - بالقرب من �سيتي 

�سنرت معي�سم - رقم مكاين 1214673550  
�ملطلوب �إعالنه : �سركة �ت�س �يه بي للتطوير �لعقاري - �س ذ م م - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - 129 
- �سارع رقم 29A - بناية بنزن�س �فينيو - مكتب رقم 815 - خلف معر�س ني�سان لل�سيار�ت - بالقرب من هيئة 

 saad@habn.ae - 0501173002 - 3248594620 لإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س - مكاين�
01:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية  2022/4/13 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعالن : 
�لبيع )�سركة �لإمار�ت  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة 
�ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لبيع  �لتالية جلل�سة  �أيام  �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل 
هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
 THE : أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�س 9 - ��سم �ملبنى�
 551892.06 40.72 مرت مربع - �ملبلغ :  101 - �مل�ساحة :  WIND TOWER II - رقم �لعقار : 

درهم وتباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  2690/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/1970 جتاري جزئي �ل�سادر بجل�سة 2020/9/22
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - �س م ع  

عنو�نه : دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية �سما تاور - �لطابق �لول - مكتب رقم 105 - هاتف رقم :  043588444 
مكاين 2728891362 - وميثله : ريا�سه �سيغم كطامي  

�ملطلوب �إعالنه : ج�ستني جاكوب مانافالن �تفيا جاكوب )كفيل �سامن( - عنو�نه : ويعلنو� جميعا على مقر �ل�سركة �ملطلوب 
�سدها �لوىل �لكائن باإمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - قطعة �ر�س رقم  124-134 - مكتب رقم 42 مالك �ليت�س للتاأمني - 
 a@a.ae -  042598886 - 0568975632 - 04/2598886 هاتف ثابت رقم 04/2666677 فاك�س رقم 

مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده : عامل متو��سل لل�سياحة و�ل�سفر - ذ م م 
�ملنفذ �سده : جويل توما�س ج�ستني جاكوب )كفيل �سامن( 

�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  01:00:00م ويف �ليام �لثالث  �ل�ساعة   2022/4/13 �ملو�فق  �أنه يف يوم �لأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�سا�سي قبل دخول 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
وحدة عقارية - رقم �لر���س 155 - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �ملبنى : 3 - ��سم �ملبنى : برج خليفة �ملنطقة 3 - رقم 

�لوحدة 4805 - �مل�ساحة 128.02 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 2652109.12 درهم.
وحدة عقارية - رقم �لر�س 202 - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �ملبنى : 4 - ��سم �ملبنى : برج فيوزبوديوم - رقم �لوحدة 

درهم.  777714.61  : �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مرت   68.19 �مل�ساحة   -  L413
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  2646/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/2004 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1،243،368.63 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: نادر حممد عبد�هلل فكري - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة �م �سقيم 
  4084893639  : مكاين  رقم   ،  39 رقم  فيال   - �لعز�ل  �سارع   ،  2

�ملطلوب �إعالنه : حممد �أوي�س جنم حممد جنم �لهدى - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - بردبي - دبي 
- منطقة �لثنية �خلام�سة - بناية ليو� هايت�س - مكتب رقم 2306 - رقم مكاين : 1344374784  - 

najam@ventureh.com  -  0555586316
01:00:00م ويف �ليام �لثالث  2022/4/13 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعالن :  
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية 
http://www.emiratesauction. �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �لإم����ار�ت  )�سركة 

ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��س  لديه 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 

كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
1 - ��سم �ملبنى : غر�ندور  1723 - رقم �ملبنى :  وح��دة عقارية - �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �لر���س 
قيمته  �مل���ق���در   - م��رب��ع  م���رت   204،78  : �مل�����س��اح��ة   )A-G05( �ل��ع��ق��ار  رق���م   - م���اوري���ا  ري�����س��ي��دي��ن�����س 

ب��)2،249،934/12( درهم.  مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  656/2016/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2011/780 عقاري كلي، و�ملعدل بالإ�ستئناف رقم 
"2013/617 ��ستئناف عقاري، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1132075 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: عبد�هلل زكريا نادري - و�آخرون  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - مبنى فيال رقم 107 - جو�ر مركز �لعربي للت�سوق  

�ملطلوب �إعالنه : بفاريا جلف �سندوفال ليمتد  
عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى برج �ل�سذ� - 
 info@bavariame.com - 0504681308 - 3308 مدينة دبي لالعالم - �سقة مكتب رقم
01:00:00م ويف �ليام �لثالث  2022/4/13 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعالن :  
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية 
http://www.emiratesauction. �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �لإم����ار�ت  )�سركة 

ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��س  لديه 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : �ر�س وما عليها من 
255.21 مرت مربع - رقم   : �مل�ساحة   -   546 رق��م �لر���س   - �لر�بعة  : �لرب�ساء جنوب  �ملنطقة   - بناء 

درهم   )2،072،755/53( ب�  �ملقدرة   -  SGT22
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  7629/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/5371 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )675365 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: نادر حممد عبد�هلل فكري - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة �م �سقيم 
  4084893639 مكاين  رقم   ،  39 رقم  فيال   ، �لعز�ل  �سارع   ،  2

�ملطلوب �إعالنه : حممد �وي�س جنم حممد جنم �لهدى  
عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة �لثنية �خلام�سة - بناية ليو� هايت�س ، مكتب رقم 

najan@ventureh.com  -  0555586316  -  1344374784 مكاين  رقم   ،2306
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده : فينت�سر هور�يزن للو�ساطة �لعقارية - �س ذ م م فرع م د م �س 

�قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  01:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/4/13 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أنه يف 
�لإمار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أن��ي��ط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن���اه  �أو���س��اف��ه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال 
ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
�لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام 
�لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية 
�ملعرو�س  �لثمن  ب��اإي��د�ع كامل  �أن يقوم  �لثمن على  �ل��زي��ادة عن ع�سر  ه��ذه  �أن ل تقل  ب�سرط  �مل��ز�د  لر�سوم 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : قطعة �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : 

معي�سم �لأول - رقم �لر�س 833  - �مل�ساحة : 857.69 مرت مربع مببلغ : 5،000،000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  380/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 259/2019 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)700088 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ:�سبحى عبد�لكرمي كل�س  
عنو�نه : �إمارة دبي -�لثنية �خلام�سة 393 - �ملجموعة �أ - برج ليك �سايد - �سقة رقم 1005 - بالقرب من �سيتي 

�سنرت معي�سم - رقم مكاين 1214673550  
�ملطلوب �إعالنه : �سركة �ت�س �يه بي للتطوير �لعقاري - �س ذ م م - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - 129 
- �سارع رقم 29A - بناية بنزن�س �فينيو - مكتب رقم 815 - خلف معر�س ني�سان لل�سيار�ت - بالقرب من هيئة 

 saad@habn.ae - 0501173002 - 3248594620 لإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س - مكاين�
01:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية  2022/4/13 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعالن : 
�لبيع )�سركة �لإمار�ت  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة 
�ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لبيع  �لتالية جلل�سة  �أيام  �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل 
هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
 THE : أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�س 9 - ��سم �ملبنى�
 551892.06 40.72 مرت مربع - �ملبلغ :  101 - �مل�ساحة :  WIND TOWER II - رقم �لعقار : 

درهم وتباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  2690/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/1970 جتاري جزئي �ل�سادر بجل�سة 2020/9/22
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - �س م ع  

عنو�نه : دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية �سما تاور - �لطابق �لول - مكتب رقم 105 - هاتف رقم :  043588444 
مكاين 2728891362 - وميثله : ريا�سه �سيغم كطامي  

�ملطلوب �إعالنه : ج�ستني جاكوب مانافالن �تفيا جاكوب )كفيل �سامن( - عنو�نه : ويعلنو� جميعا على مقر �ل�سركة �ملطلوب 
�سدها �لوىل �لكائن باإمارة دبي - ديرة - �ملرقبات - قطعة �ر�س رقم  124-134 - مكتب رقم 42 مالك �ليت�س للتاأمني - 
 a@a.ae -  042598886 - 0568975632 - 04/2598886 هاتف ثابت رقم 04/2666677 فاك�س رقم 

مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده : عامل متو��سل لل�سياحة و�ل�سفر - ذ م م 
�ملنفذ �سده : جويل توما�س ج�ستني جاكوب )كفيل �سامن( 

�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى  01:00:00م ويف �ليام �لثالث  �ل�ساعة   2022/4/13 �ملو�فق  �أنه يف يوم �لأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
وحدة عقارية - رقم �لر���س 155 - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �ملبنى : 3 - ��سم �ملبنى : برج خليفة �ملنطقة 3 - رقم 

�لوحدة 4805 - �مل�ساحة 128.02 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 2652109.12 درهم.
وحدة عقارية - رقم �لر�س 202 - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �ملبنى : 4 - ��سم �ملبنى : برج فيوزبوديوم - رقم �لوحدة 

درهم.  777714.61  : �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مرت   68.19 �مل�ساحة   -  L413
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  2646/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/2004 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1،243،368.63 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: نادر حممد عبد�هلل فكري - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة �م �سقيم 
  4084893639  : مكاين  رقم   ،  39 رقم  فيال   - �لعز�ل  �سارع   ،  2

�ملطلوب �إعالنه : حممد �أوي�س جنم حممد جنم �لهدى - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - بردبي - دبي 
- منطقة �لثنية �خلام�سة - بناية ليو� هايت�س - مكتب رقم 2306 - رقم مكاين : 1344374784  - 

najam@ventureh.com  -  0555586316
01:00:00م ويف �ليام �لثالث  2022/4/13 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعالن :  
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية 
http://www.emiratesauction. �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �لإم����ار�ت  )�سركة 

ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��س  لديه 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 

كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
1 - ��سم �ملبنى : غر�ندور  1723 - رقم �ملبنى :  وح��دة عقارية - �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �لر���س 
قيمته  �مل���ق���در   - م��رب��ع  م���رت   204،78  : �مل�����س��اح��ة   )A-G05( �ل��ع��ق��ار  رق���م   - م���اوري���ا  ري�����س��ي��دي��ن�����س 

ب��)2،249،934/12( درهم.  مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  656/2016/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2011/780 عقاري كلي، و�ملعدل بالإ�ستئناف رقم 
"2013/617 ��ستئناف عقاري، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1132075 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: عبد�هلل زكريا نادري - و�آخرون  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - مبنى فيال رقم 107 - جو�ر مركز �لعربي للت�سوق  

�ملطلوب �إعالنه : بفاريا جلف �سندوفال ليمتد  
عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى برج �ل�سذ� - 
 info@bavariame.com - 0504681308 - 3308 مدينة دبي لالعالم - �سقة مكتب رقم
01:00:00م ويف �ليام �لثالث  2022/4/13 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعالن :  
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية 
http://www.emiratesauction. �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �لإم����ار�ت  )�سركة 

ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��س  لديه 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : �ر�س وما عليها من 
255.21 مرت مربع - رقم   : �مل�ساحة   -   546 رق��م �لر���س   - �لر�بعة  : �لرب�ساء جنوب  �ملنطقة   - بناء 

درهم   )2،072،755/53( ب�  �ملقدرة   -  SGT22
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 7629/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/5371 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )675365 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: نادر حممد عبد�هلل فكري - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة �م �سقيم 
  4084893639 مكاين  رقم   ،  39 رقم  فيال   ، �لعز�ل  �سارع   ،  2

�ملطلوب �إعالنه : حممد �وي�س جنم حممد جنم �لهدى  
عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة �لثنية �خلام�سة - بناية ليو� هايت�س ، مكتب رقم 

najan@ventureh.com  -  0555586316  -  1344374784 مكاين  رقم   ،2306
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده : فينت�سر هور�يزن للو�ساطة �لعقارية - �س ذ م م فرع م د م �س 

�قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  01:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/4/13 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أنه يف 
�لإمار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أن��ي��ط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن���اه  �أو���س��اف��ه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال 
ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
�لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام 
�لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية 
�ملعرو�س  �لثمن  ب��اإي��د�ع كامل  �أن يقوم  �لثمن على  �ل��زي��ادة عن ع�سر  ه��ذه  �أن ل تقل  ب�سرط  �مل��ز�د  لر�سوم 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : قطعة �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : 

معي�سم �لأول - رقم �لر�س 833  - �مل�ساحة : 857.69 مرت مربع مببلغ : 5،000،000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363



اخلميس   7  إبريل    2022  م   -    العـدد   13513  
 Thursday     7   April   2022   -  Issue No   13513

13

عربي ودويل

�سيهزمه ماكرون بفارق عري�سزمور  من رموز �ليمني �ملتطرفزعامة �ق�سى �ليمني ملن؟

يدعي �ن برناجمه م�ستوحى من �لديغولية معار�سون خلطابه �لعن�سري ميزقون مل�سقا لزمور

�إري���ك زم���ور مع  ب��رن��ام��ج  يتعامل 
بالريف  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���و����س���وع���ات 
عظمة  �أو  �ل����زر�ع����ي����ة  و�مل���ن���اط���ق 
ف��رن�����س��ا دول����ًي����ا وم��وق��ع��ه��ا كقوة 

عظمى و�سيطة.
وم���ع ذل����ك، ه��ن��اك ن��ق��اط �أخ���رى 

ت�سعه يف �أق�سى �ليمني.
   �ن�����ه ي����ق����رتح، م����ن ب����ني �أم�����ور 
�لأ�سرة،  ���س��م��ل  مّل  وق���ف  �أخ�����رى، 
لن���ت���ز�ع �جلن�سية  ن��ظ��ام  و�إن�����س��اء 
�أجنبي،  �أ���س��ل  م��ن  �ملجرمني  م��ن 
�ملدر�سة"،  يف  دع��اي��ة  "�أي  وح��ظ��ر 
وخف�س �مل�سوؤولية �لإجر�مية �إىل 

و��ستاأنف �لدعاء هذ� �لقر�ر.
   كما �ُتهم �لكاتب زمور بال�ستهز�ء 
�أفكاره  ل�����س��ال��ح  ف��رن�����س��ا  ب��ت��اري��خ 
�ل�سيا�سية. يقول �ملوؤرخ رينو ميتز 
"�نه  ل��ي��رب����س��ي��ون:  ���س��ح��ي��ف��ة  يف 
مربر�ت  ت��زوي��ره  م��ن  ي�ستخل�س 
�لبغي�س  �ل����ق����وم����ي  م�������س���روع���ه 
لفرن�سا".    ووجهت �إليه عدة تهم 
بالعتد�ء و�لتحر�س �جلن�سي. مت 
عام  �ل�سهاد�ت  م��ن  �لعديد  جمع 
ميديا  �سحيفة  قبل  من   2021
ب�����ارت وجم���ل���ة �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات على 

�لقناة �لفرن�سية 2.

�ليمني،  �أق�سى  يف  �سديد  بو�سوح 
يحلل جوليان تور�ي، �إذ� مل يكن 
ل��دي��ه نف�س �مل��ا���س��ي �حل���ارق مثل 
ل��وب��ان، فمن �لو��سح  ج��ان م��اري 
�أيديولوجي  ت��ي��ار  م��ن  ج���زء  �أن����ه 
�ل�سيا�سي  �مل�سهد  �أهميته يف  تزد�د 

�لفرن�سي".

حظوظ متدّنية للفوز
   وبينما يحظى �إميانويل ماكرون 
�لآن بحو�يل 28 باملائة من نو�يا 
�لأوىل يف  �جل��ول��ة  �ل��ت�����س��وي��ت يف 
�أح������دث ����س��ت��ط��الع ل����ل����ر�أي، ف���اإن 

�سبتمرب   8 يف  �ل����س���ت���ئ���ن���اف  يف 
موؤخًر�  �لدع��اء  وعّقب   .2021

�سد هذ� �لقر�ر.
   خالل مناظرة مع برنارد هرني 
ليفي يف برنامج مو�جهة �لأخبار، 
�إريك زمور  �أو�سح  على �سي نيوز، 
�مل��ار���س��ال بيتان  �أن  ل��ه��ذ� �لأخ���ري، 
�أنقذ �ليهود خالل �حلرب �لعاملية 

�لثانية.
    بعد تقدمي �سكوى �سد �لطعن 
�لإن�����س��ان��ي��ة، وجد  يف ج��ر�ئ��م �سد 
نف�سه �أمام حمكمة جنايات باري�س 
و�أفرج عنه يف 4 فرب�ير 2021، 

�سنة.  16
   كما يقرتح حظر �رتد�ء �حلجاب 
�ل����ع����ام����ة،  �لأم�������اك�������ن  يف ج���م���ي���ع 
�ل�����س��ارم��ة ع��ل��ى عبادة  و�ل��رق��اب��ة 
�لفرن�سية،  �لأر����س��ي  يف  �مل�سلمني 
��سم  �أي  حظر  رجعي،  غري  وباأثر 

�أول ل يبدو فرن�سًيا.
    ل��ن ي��ك��ون م��ن �مل��م��ك��ن ت�سمية 
�لطفل �لفرن�سي من �أ�سل م�سلم 

حممد.
   "برنامج زمور، ول �سيما طموحه 
يف �لق�ساء على �لهجرة �أو ت�سوره 
�مل��ج��ت��م��ع، ي�سعه  �مل�����ر�أة يف  ل����دور 

   ويو�سح جوليان ت��ور�ي قائاًل: 
ل  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  مثل  "متاًما 
�لق�سائية  �ل����دع����اوى  �أن  ي���ب���دو 
�ملختلفة ت�سّر بزمور �سيا�سًيا، بل 
ميكنها ح��ت��ى خ��دم��ت��ه م��ن خالل 
تعزيز �سورته عن �سحية �لنخبة 
بها.  يندد  �أن  يحب  �لتي  �ملهيمنة 
بعبارة �أخ���رى، ه��ذه �حل���الت هي 
بعده  وت�����س��ه��م يف  ����س���رف،  و����س���ام 

�ل�سعبوي".

برنامج اإريك زمور
للديغولية،  �ن��ت�����س��اب��ه  ي���دع���ي    

�سورة  ه����ي  �لأوىل  "�ل�سورة 
�مل���ث���ق���ف، ل���ي�������س د�ئ�����ًم�����ا ����س���ارًم���ا 
ج������ًد� يف �����س���ت���خ���د�م���ه ل����الأرق����ام 
يغذي  �أن  ولكنه ميكن  و�لبيانات، 
و�لرهانات  فرن�سا  ع��ن  م��ا  ف��ك��رة 
و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة د�خل  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
تو�سف  �لتي  �ل�سيا�سية  �لتيار�ت 

باملحافظة".
�سو�ء  �مل����ج����ادل،  ه���و  و�ل����ث����اين     
ذل���ك،  ق��ب��ل  �أو،  ن���ي���وز  ���س��ي  ع��ل��ى 
ككرونيكور يف مل ننم بعد. �سورة 
�مل���ج���ادل ه����ذه، ق��دم��ت��ه ع��ل��ى �أنه 
مناظر ماهر و�سر�س ل يرتدد يف 
'مهاجمة' �لفكر �ل�سائد"، ي�سيف 

جوليان تور�ي.

جمادل مثري للجدل
�لعن�سري  ب��ال��ت��م��ي��ي��ز  �أدي�������ن     
�لكر�هية  ع���ل���ى  و�ل���ت���ح���ري�������س 
و2018،   2011 يف  �لعن�سرية 
ول تز�ل عدة ق�سايا تخ�سه قيد 

�لنظر.
�ليميني" لعام  "�ملوؤمتر     خ��الل 
نظمه  عام  �جتماع  وهو   ،2019
ماري�سال  م��اري��ون  م��ن  م��ق��ّرب��ون 
ل����وب����ان، �دع������ى �إري�������ك زم������ور �أن 
من  �نتقلو�  �لفرن�سيني  �مل�سلمني 
ويروج  م�ستعِمر،  �إىل  م�ستعمر 
"�ل�ستبد�ل  �مل����وؤ�م����رة  ل��ن��ظ��ري��ة 

�لكبري".
قدرها  ب���غ���ر�م���ة  ع��ل��ي��ه  ُح���ك���م     
�لإهانة  بتهمة  ي���ورو  �لف   10
�لكر�هية  ع���ل���ى  و�ل���ت���ح���ري�������س 
�سبتمرب   25 يف  �ل���ع���ن�������س���ري���ة 
ق�سيته  ربح  ذلك  ومع   .2020

�أقل  م��رت��ب��ة  زم���ور يحتل  �إي��ري��ك 
من 11 باملائة، �أي �أقل بكثري من 

مارين لوبان )20 باملائة(.
   ي��ت��اأرج��ح ج��ان ل��وك ميلين�سون 
وفالريي  ب��امل��ائ��ة  و15   14 ب��ني 

بيكري�س بني 9 و11 باملائة.
�سيفوز  �ل���ث���ان���ي���ة،  �جل���ول���ة  يف     
جميع  يف  م�����اك�����رون  �إمي����ان����وي����ل 
ح�سل  وق������د  �ل�������س���ي���ن���اري���وه���ات، 
ب��امل��ائ��ة من  65 و67  ح��ت��ى ع��ل��ى 
مو�جهته  ح�����ال  يف  �لأ�������س������و�ت، 
��ستطالع  لآخ�����ر  وف���ًق���ا  ل����زم����ور، 

�يفوب.
ما  ت����ور�ي،  بالن�سبة جل��ول��ي��ان     
�لنتائج  ب�����س��اأن  �ل��ت��وق��ع��ات  ور�ء 
�ملحتملة لإريك زمور، فاإن �لرهان 
هو من �سيتزّعم �ليمني �ملتطرف 

يف فرن�سا.
على  �أوك��ر�ن��ي��ا  �سيطرت  "�أول،     
�حلملة ومنعت زمور من ��ستعادة 
ماريون  �ل��ت��ح��اق  رغ���م  ث���ان  نف�س 
حملته.  ب�سفوف  لوبان  ماري�سال 
بعد ذلك، �سيكون مفتاح �مل�ستقبل، 
نتيجة  هو  زم��ور،  نتيجة  ور�ء  ما 
�أثناء  وم��وق��ف��ه��ا  ل���وب���ان،  م���اري���ن 

�لقرت�ع.
�أنه  ت����ور�ي،  ج��ول��ي��ان  وي�سيف     
"�إذ� كانت "لوبان" �سيئة كما كان 
حركة  ف���اإن   ،2017 ع���ام  �حل���ال 
زم���ور وم��اري��ون م��اري�����س��ال لوبان 
ميكن �أن ت�ستفيد من هذ� �لف�سل 
�جلديد ورمبا ت�سعف حزبها. و�إذ� 
قادرة  �أد�وؤه��ا جيًد�، ف�ستكون  كان 
ل  كزعيمة  �لتمو�سع  �إع���ادة  على 

مفر منها لليمني �ملتطرف".

�سباق االإليزيه يف املنعرج:

بعد تر�مب يف �لوليات �ملتحدة, زمور يف فرن�سا...؟
•• �لفجر -جوليان كورونا -ترجمة خرية �ل�صيباين

ميكن لقاعدة اإعالمية دفع احلياة ال�سيا�سية. بعد 
اإريك  يجّرب  املتحدة،  الواليات  يف  ترامب  دونالد 

زمور حظه يف االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية.
نوفمرب   30 منذ  املُعلن  املر�سح  زم��ور،  اإري��ك  جمع 

من  رع��اي��ة   500 م��ار���س  م��ن  االأول  يف   ،2021
الالزمة  املحليني  والربملانيني  املنتخبني  امل�سوؤولني 

الإ�سفاء الطابع الر�سمي على تر�ّسحه.

م�سرية يف االإعالم
يبلغ من العمر 63 عاًما، �سنع زمور لنف�سه ا�سًما الأول 

مرة ك�سحفي يف الق�سم ال�سيا�سي يف لو فيغارو.
منها  برامج خمتلفة،  �سارك، ككرونيكور، يف  ثم      
"نحن مل ننم بعد" )فران�س 2( ويف مواجهة االأخبار 

)�سي نيوز(.
    اأخرًيا، قام بتاأليف العديد من البحوث والروايات، 
منها اجلن�س االأول، واالنتحار الفرن�سي، وفرن�سا مل 

تقل كلمتها االأخرية.
املقيم  الباحث  ت���وراي،  جل������وليان  بالن�سبة     
يف  واملتخ�س�س  دان���دوران���د،  راوؤول  ك�����ر�سي  يف 
االنتخابات الفرن�سية، فاإن بناء عالمته التجارية 
يف نوعني من ال�سور يف�سر ر�سوخه القوي يف الراأي 

العام.

�لفرن�سي �ل�سيا�سي  �مل�سهد  يف  �أهميته  تزد�د  �أيديولوجي  تيار  من  جزء  • �إنه 
�ليمني �أق�سى  يف  �سديد  بو�سوح  ي�سعه  �لهجرة,  على  �لق�ساء  يف  طموحه  �سيما  ول  زمور,  • برنامج 

• متاًما مثل دونالد تر�مب, ل يبدو �أن �لدعاوى �لق�سائية �ملختلفة ت�سّر بزمور �سيا�سًيا
فرن�سًيا يبدو  ل  �أول  ��سم  �أي  حظر  برناجمه  يف  زمور  �أريك  يقرتح  رجعي,  غري  • باأثر 

�مل�ساعد�ت �لع�سكرية لأوكر�نيا.. هكذ� �أنع�ست �سوق �ل�سالح
•• عو��صم-وكاالت

ك�سفت تقارير غربية �زدهار حجم جتارة �ل�سالح بالعامل خالل �حلرب يف 
�أوكر�نيا، �إثر �سعي بع�س �لدول لتعزيز دفاعاتها وتر�سانتها �لع�سكرية.

ت��ق��ّدر مبليار�ت  �ل��غ��رب م�����س��اع��د�ت ع�سكرية  ق���دم  وخ���الل ه���ذه �حل����رب، 
�لدولر�ت بينها �سو�ريخ جافلني و�ستينغر، وهو ما خلق نق�سا مبخزونه 
�ل�سرت�تيجي يف م�ستودعات جيو�س تلك �لبلد�ن، ي�ستدعي �لتعوي�س، وفق 

خرب�ء.
كما دفع ذلك �سركات �لأ�سلحة �إىل زيادة �إنتاجها من �ل�سناعات �لدفاعية، 
وبذلك برزت �سركتا "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز" �لأمريكيتان 

كاأبرز �مل�ستفيدين. 

الرابحون من احلرب
�ملائة  يف   8 بن�سبة  �لدفاعية  مو�زنتها  فرفعت  و��سنطن،  �إىل  وبالن�سبة 
خالل 2022، كما طلب �لبنتاغون لل�سنة �ملقبلة ر�سد 133 مليار دولر 

لتطوير �ل�سناعات �لع�سكرية وحتديد� برنامج �لطائر�ت �مل�سرية.
مار�س  منت�سف  يف  �ل�سادر  �لأم��ريك��ي  �حلكومي  �لإن��ف��اق  لقانون  وطبقا 

�ملا�سي، فهناك خمطط ل�سر�ء �أ�سلحة ب�3.5 مليار دولر.
�لع�سكرية  �مل�����س��اع��د�ت  �إن  �لربيطانية  بو�ست"  "فري�ست  جملة  وت��ق��ول 

م��ن �سو�ريخ  �ل��ع�����س��ك��ري  �مل���خ���زون  نق�سا يف  خ��ل��ق��ت  لأوك���ر�ن���ي���ا  �ل��غ��رب��ي��ة 
�أوروبية،  ودول  و��سنطن  �مل�سرية، لدى  "�ستينغر" و"جافلني" و�لطائر�ت 
وهو ما دفع �سركات �سالح مثل "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز"، 

�إىل زيادة �إنتاجها.
حرب  خ��الل  ��ستفادة  �لأك���ر  �أ�سبحتا  "�ل�سركتني  �أن  تقرير  يف  و�أك���دت 
�أوكر�نيا، حيث من �ملقرر �أن تردف �جلي�س �لأمريكي وبع�س بلد�ن �لغرب 
و�ستينغر،  جافلني  و���س��و�ري��خ  و�ل��دب��اب��ات،  �مل�سري�ت  م��ن  ج��دي��دة  بدفعات 

لتعوي�س �لعجز".
وكانت عائد�ت ريثيون ولوكهيد مارتن �لعام �ملا�سي، بلغت 64 مليار دولر 

و67 مليار دولر على �لتو�يل، ح�سب �لتقرير.
�إن زيادة  يقول غريغ هايز، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة ريثيون �لأمريكية، 
�لتوتر يف �آ�سيا و�ل�سرق �لأو�سط و�أوروبا �ل�سرقية �ستوؤدي �إىل زيادة مبيعات 

�لأ�سلحة يف �لعامل يف 2022 وما بعده.
فيما ذكر نظريه يف لوكهيد مارتن، جيم�س تايكليت، �أن �ملناف�سة �جلديدة 
�إىل حرب  �إ�سارة  �لعاملي، يف  �لع�سكري  بني �لقوى �لعظمى �ستزيد �لإنفاق 

�أوكر�نيا.
ومن و��سنطن، يقول �خلبري يف �ل�ساأن �لأمريكي، �إيهاب عبا�س، �إن "جتارة 
�خل��وف من  فد�ئما  غ��ريه��ا،  �أو  �أوك��ر�ن��ي��ا  ح��رب  ب�سبب  تتوّقف  ل  �ل�سالح 
�إىل  �أمريكا  ر�أ�سها  بالدول وعلى  ُيوؤدي  �ل�سيا�سية  �مل�ستقبل و�ل�ستقطابات 

تعزيز �أ�سلحتها لتاأمني حدودها و�أمنها �لقومي".
وي�سيف ملوقع �سكاي نيوز عربية، �أن "و��سنطن لديها �أكرب ت�سنيع وت�سليح 
على م�ستوى �لعامل بكّل �أ�سكاله، وبالتايل فهي �أكرب م�سّدر لل�سالح وبعدها 

رو�سيا".
�إنتاج �ل�سالح د�خل  �إىل �رتفاع  �أدت  �أن �حلرب �لأوكر�نية  �أكد  و�أكد عبا�س 
�لوليات �ملتحدة، بعد �أن حتّولت كييف ل�ساحة �سر�ع بني �لقوى �لدولية، 

وتدفق عليها �مل�ساعد�ت �لع�سكرية لتعزيز �سمودها �أمام مو�سكو.
م�ستوى  على  �لأك��رب  هي  �لأمريكية  �ل��دف��اع  "ميز�نية  �أن  عبا�س  ويف�ّسر 
�لعامل، ورمبا ت�سل يف 2022 �إىل 900 مليار دولر، جر�ء �سعي و��سنطن 

�مل�ستمر �أن تكون �لقوة �لع�سكرية �لأكرب عامليا".
ويردف �أن "قوة �ل�سالح �لأمريكي عامليا تدفع �لدول ل�سر�ئه، ومع حرب 
�لأمريكية  �مل�سانع  تكون  �أن  يتطلب  �ملليارية،  �مل�ساعد�ت  وتلك  �أوكر�نيا 
و�ل�سركاء  �ل�����س��وق  ح��اج��ات  لتلبية  ومكثف  كبري  ب�سكل  وتعمل  ح��ا���س��رة 

�لدوليني من �ل�سالح".

االإنفاق العاملي
 ،2021 عام  دولر يف  مليار   1981 نحو  �لعاملي  �لع�سكري  �لإنفاق  وبلغ 
وفقا للتقرير �ل�سنوي ملعهد �ستوكهومل �لدويل لبحوث �ل�سالم يف مار�س 

�لعامل. يف  �ل�سالح  جتارة  عن   2021
من  �مل��ائ��ة  يف   2.4 ن�سبته  م��ا  �لت�سلح  �ملوت" ون��ف��ق��ات  "جتارة  من��ت  ك��م��ا 
�لناجت �لقت�سادي �لعاملي، ومت �إنفاق ملياري دولر �لعام �ملا�سي، رغم منو 
4.4 يف �ملائة ب�سبب كورونا، وفقا ل�سندوق �لنقد  �لقت�ساد �لعاملي بنحو 

�لدويل.
قائمة  و�ل�سني،  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت�سدرت  �لتقرير،  وح�سب 
رو���س��ي��ا فخف�ست ميز�نيتها  �أم���ا  �لأ���س��ل��ح��ة،  ع��ل��ى  �إن��ف��اق��ا  �لأك����ر  �ل����دول 
�جلنوبية  وكوريا  ت�سيلي  ج��اءت  وبعدها  �ملائة،  يف   6.6 بن�سبة  �لع�سكرية 

و�لرب�زيل، جر�ء �جلائحة.
�أما �أ�سرت�ليا فز�دت ميز�نيتها �لع�سكرية �جلديدة نحو 3.5 مليار دولر، 
لتزويد �لطائر�ت �ملقاتلة و�لقطع �حلربية ب�سو�ريخ بعيدة �ملدى، خ�سية 

�ندلع �سر�ع حمتمل مع �ل�سني، وفق �سحيفة "ذ� �سن" �لربيطانية.
و�سع  �إن  �ستوكهومل،  معهد  يف  �خل��ب��رية  مارك�ستايرن،  �ألك�سندر�  وت��ق��ول 

�لت�سلح يف �لعامل �رتفع يف خ�سم �لرت�جع �لقت�سادي ب�سبب وباء كورونا، 
ح�سب �إذ�عة " �سوت �أملانيا".

وتقول منظمة �لعفو �لدولية �إن "كل عام يتم �إنتاج 12 مليار ر�سا�سة؛ �أي 
ما يكاد يكفي لقتل كل �سخ�س يف �لعامل مرتني".

تاأجيج  وتو��سل  تت�سع  �لأ�سلحة  جت��ارة  �أن  لها،  �سابق  تقرير  يف  وت�سيف، 
�ل�سر�عات لأن دول ت�سدر �ل�سالح مثل �ل�سني ورو�سيا و�لوليات �ملتحدة 
�لأ�سلحة"  "جتارة  �لأمريكية وفرن�سا وبريطانيا مل ت�سادق على معاهدة 

�لتي �أ�سبحت قانوًنا دوليًّا يف دي�سمرب 2014.

رواج قيا�سي باأوكرانيا
فولودميري  رئي�سها  دع��ا  للحرب،  ي��وم  �أول  ويف  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �إىل  وبالن�سبة 
زيلين�سكي، مو�طنيه حلمل �ل�سالح، بينما قال وزير دفاع �أوكر�نيا �أوليك�سي 
�ل�سالح  حمل  على  و�ل��ق��درة  �ل�ستعد�د  لديه  �سخ�س  "�أي  �إن  ريزنيكوف 

ميكنه �لن�سمام �إىل �سفوف قو�ت �لدفاع �لإقليمية".
وتقول �سحيفة "بيلد" �لأملانية �إن نحو 2.5 مليون �أوكر�ين ميتلكون قطع 
�سالح ب�سكل �سرعي، بينما ميتلك 5 ماليني �آخرون �أ�سلحة غري مرخ�سة، 
�أخ��رى من  و�أ�سلحة  �لكال�سينكوف  بنادق  �لآلف من  يتد�ول ع�سر�ت  كما 

منطقة �حلرب بال�سوق �ل�سود�ء.
�أزمة  �إن  �ل�سباغ،  �أ���س��رف  �لرو�سي  بال�ساأن  �ملخت�س  يقول  مو�سكو،  وم��ن 
�سرق  �ل��دول خا�سة  و�أغلب  ت�سلح جديد،  �سباق  �لعامل يف  �أدخلت  �أوكر�نيا 

�أوروبا رفعت ميز�نية �إنفاقها �لع�سكري لتعزيز تر�سانتها �لع�سكرية.
لل�سالح  �ملنتجة  �لأمريكية  "�ل�سركات  �أن  عربية،  نيوز  ل��سكاي  وي�سيف 
�لع�سكرية  �مل�ساعد�ت  �أن  كما  و�لنز�عات،  �حل��روب  من  �لأك��رب  �لر�بح  هي 
�لأوكر�نية، خلقت نق�سا لدى جيو�س دول �لغرب يف خمزونها �لع�سكري"، 

متوّقعا �نتعا�س تلك �لتجارة خالل �لفرتة �ملقبلة. العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
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 7411/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سريكومار جوبينات - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/دولر �ل�سرق �لو�سط لتاجري �ل�سيار�ت ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )45428.68( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
ن�سر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

ف��ق��د �مل��دع��و/ حم��م��د عنتور 
ح���������س����ني ع����ل����ي ب�����ه�����وم�����ان ، 
�جلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������س   
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������و�ز   -
من   )BW0838283(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0566998101    

فقد�ن جو�ز �سفر
يون�س  حممد   / �مل��دع��و  فقد 
باك�ستان    ح�����ي�����اه،  حم����م����د 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)6904392FU(  رق����م 

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

0509208867

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد �ملدعو / حمب �لرحمن 
بنغالدي�س     ، ع���ل���ى  �ر�����س����د 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)0948164be(  رق�����م 

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

 0505885121

فقد�ن جو�ز �سفر
�سليمان   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
باك�ستان   ، ع���ث���م���ان  حم���م���د 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)GZ5752512(  رق���م 

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

 0544453975

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقد�ن جو�ز �سفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة �����س���ه���م ب���ا����س���م / 
جال�س  للفايرب  �لعاملية  �ل�سركة 
�لعازلة �سادرة من �سركة  و�مل��و�د 
�ل����و�ح����ة ك���اب���ي���ت���ال ����س���ه���ادة رقم 
من  على  �ل��رج��اء   1155627
�ل�سركة  �ىل  �رج���اع���ه���ا  ي��ج��ده��ا 
�لرقم  على  �لإت�سال  �و  �ملذكورة 

0506228599

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
�ل�سيد/  با�سم  ��سهم  ���س��ه��ادة  ف��ق��دت 
نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي 
�سادرة من �ل�سركة �لعاملية �لقاب�سة 
�ل�سهادة رق����م  )�����س���م���اك(  ع  م   ����س 
بعدد   ASMAK1730178
على  �ل�����رج�����اء  ����س���ه���م   30،000
�ل�سركة  �ىل  �رج��اع��ه��ا  ي��ج��ده��ا  م��ن 
�لرقم  ع��ل��ى  �لإت�������س���ال  �و  �مل���ذك���ورة 

0506421661
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مطار�ت �أبوظبي و�لحتاد للطري�ن تطلقان خدمة مايلز �أون ذ� غو
•• �أبوظبي -و�م:

وّقعت مطار�ت �أبوظبي �سر�كة مع برنامج �سيف �لحتاد، 
ذ�  �أون  "مايلز  خدمة  لإط��الق  عاملية  جو�ئز  على  �حلائز 

غو" للم�سافرين عرب مطار �أبوظبي �لدويل.
وتتيح هذه �ل�سر�كة لأع�ساء برنامج �سيف �لحتاد ك�سب 
و�إنفاق �لأميال عند ت�سوقهم يف مطار �أبوظبي �لدويل من 
�ملحالت �لتجارية �مل�ساركة ومبجرد قيام �لأع�ساء بتحميل 
برنامج �سيف �لحتاد يف هو�تفهم �ملتحركة وربطه مع 5 
من  �سيتمكنون  فيز�  فئة  م��ن  �أق�سى  كحد  دف��ع  بطاقات 

�إنفاق �أميالهم لدى �أي من منافذ �لبيع �ملُ�ساركة و�إ�سافة 
مكافاآت نقدية لبطاقاتهم.

و���س��ُي��ت��اح ل��الأع�����س��اء ك�سب م��ي��ل و�ح���د م��ن �أم��ي��ال �سيف 
�لحتاد مقابل كل 3 در�هم ينفقونها لدى �أي من منافذ 

�لبيع �ملُ�ساركة �لتي يبلغ عددها 119 منفًذ� .
لل�سوؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  ب���وري���ني  ف��ر�ن�����س��و�  وق����ال 
�أبوظبي  م��ط��ار�ت  "ت�سعى  �أب��وظ��ب��ي:  مب��ط��ار�ت  �لتجارية 
بهدف  �ل�سرت�تيجيني  �سركائها  م��ع  عالقاتها  لتوطيد 
توفري جتربة تفوق �لتوقعات للم�سافرين عرب مطار�تنا. 
وي�����س��ع��دن��ا �أن ن��و���س��ع ن��ط��اق ت��ع��اون��ن��ا م���ع ���س��رك��ة �لحت���اد 

�لتز�منا  و�سنو��سل  �ل��دويل،  �أبوظبي  مطار  يف  للطري�ن 
لريّحب  �مل��ط��ار  ب��خ��دم��ات  ترتقي  مبتكرة  ح��ل��ول  بتقدمي 

بالعامل باأف�سل �سورة يف �أبوظبي ".
ل�سوؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  ت���ريي د�يل،  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
جتارب �ل�سيوف و�لعالمة �لتجارية و�لت�سويق يف �لحتاد 
للطري�ن: " نحر�س با�ستمر�ر على تطوير برنامج �سيف 
�لحتاد لأع�سائنا �لكر�م. وتاأتي خدمة "مايلز �أون ذ� غو" 
�لأميال  لك�سب  �خل��ي��ار�ت  من  م��زي��ًد�  لهم  لتتيح  �ملجزية 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  ن�سيف  �أن  وي�سعدنا  و�إن��ف��اق��ه��ا. 

لتطبيق �لهاتف �ملحمول �حلائز على �جلو�ئز."

مت حتديد �سعر الطرح النهائي ب� 2.48 درهم

�لكتتاب �لعام لـ»كهرباء ومياه دبي« ي�سبح �أكرب طرح عام �أويل على �لإطالق يف �لإمار�ت و�لأكرب يف منطقة �أوروبا و�ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا منذ بد�ية 2022

•• دبي-و�م:

�أكد �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية ، رئي�س �للجنة �لعليا لتطوير �أ�سو�ق �ملال 
و�لبور�سات يف دبي �أن �لثقة �لعاملية يف �كتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي تعك�س 
�لثقة �لكبرية يف �ملنهج �لقت�سادي �لقوي �لذي تنتهجه دبي ويف موؤ�س�ساتها 

�لكربى وبنيتها �لتحتية ذ�ت �مل�ستوى �لعاملي.
بنجاح  و�لك��ت��ت��اب  �لأو�م����ر  �سجل  ب��ن��اء  �ك��ت��م��ال عملية  ذل��ك مبنا�سبة  ج��اء 
بالأم�س لأ�سهم هيئة كهرباء ومياه دبي وحتديد �سعر �لطرح �لنهائي �سمن 

طرحها �لعام �لأويل عند 2.48 درهم لل�سهم �لو�حد.
 315 بلغت  "ديو�" لأرق��ام قيا�سية عاملية  �لكتتاب يف  حيث و�سلت طلبات 
مليار درهم مع دخول �سناديق �سيادية وحمافظ ��ستثمارية عاملية وتقرتب 

قيمة �ل�سركة من 124 مليار درهم.
و�أكد �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم �أن : " روؤية حممد 
بن ر��سد يف بناء �لقت�ساد �لأكر ن�ساطاً وتنوعاً ومتيًز� نح�سدها �لآن ثقة 
عاملية، ومنو م�ستد�م يف كافة قطاعاتنا." و�أ�ساف �سموه �أن �لقبال �لكبري 
دبي  �قت�ساد  قوة  على  دلياًل  يعد  �ل�سركة  لأ�سهم  �لأويل  �لعام  �لطرح  على 

�لذي يقف على ركائز ر��سخة ويعتمد على قاعدة �قت�سادية متنوعة.
وقال �سموه: "قوة �لإقبال �ملحلي و�لقليمي و�لعاملي على �أ�سهم هيئة كهرباء 

ومياه دبي يعك�س متانة �قت�سادنا وقوة موؤ�س�ساتنا".
�لروؤية  �أن  م��ك��ت��وم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  �ل�سيخ  �سمو  و�أو����س���ح 
�ملالية  �لأ���س��و�ق  لتطوير  �لعليا  �للجنة  تتبناها  �لتي  �ل�ساملة  �لتطويرية 

و�لبور�سات تهدف �إىل تر�سيخ �ملكانة �لريادية �لتي ت�سغلها دبي كو�حدة من 
�لعديد من  �إط��الق  �لإقليمي و�لعاملي عرب  �مل�ستويني  �ملال على  �أ�سو�ق  �أهم 

عمليات �لإدر�ج ملجموعة من �ل�سركات �حلكومية يف قطاعات و�عدة.
و�أ�ساف �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم: "حجم �لتنوع من 
�مل�ستثمرين يف �كتتاب "ديو�" من �سرق �لعامل وغربه من م�ستثمرين �أفر�د 
ومن �سناديق ��ستثمارية هو ت�سويت ثقة... وهدفنا �أن يعك�س �سوقنا �ملايل 

قوة وتنوع �قت�سادنا ".
و�أكد �سموه �أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من �لركائز �لأ�سا�سية لقت�ساد 
�لإمارة كما �أنها م�ساهم �أ�سا�سي يف ��سرت�تيجية �لتنمية �مل�ستد�مة، م�سري�ً 
ب�سكل  �مل��ايل  دب��ي  �سوق  دع��م  ي�سهم يف  لل�سركة  �لأويل  �لعام  �لطرح  �أن  �إىل 
�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية  �ل�سركات  من  �ملزيد  �أم��ام  حافز�ً  وي�سكل  كبري، 

�لر�غبة يف �لإدر�ج يف �ل�سوق.
بقيمة  �سهم  مليار�ت   9 �إىل  �ل��ع��ام  �ل��ط��رح  يف  �ملتاحة  �لأ�سهم  ع��دد  وو���س��ل 
22.3 مليار درهم متثل %18 من ر�أ�سمال �ل�سركة حيث حتتفظ حكومة 

دبي ب%82من ملكية �ل�سركة.
غري  للم�ستثمرين  �لطرح  من  تقريباً   50% حل�سة  �لنهائي  �لتخ�سي�س 
"با�ستثناء  �لدوليني  للم�ستثمرين  تقريباً   30% ذلك  يف  مبا  �لإمار�تيني 
جديد�  عامليا  ت�سويتا  يعد  ما  و�ل�سرت�تيجيني"،  �لأ�سا�سيني  �مل�ستثمرين 

على �لثقة يف �قت�ساد دبي ومنوه �مل�ستقبلي �لو�عد.
�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �لع�سو  �ل��ط��اي��ر،  �سعيد حم��م��د  م��ع��ايل  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " نحن �سعد�ء بالطلب �لقوي و�لإقبال 
و�لدوليني،  �ملحليني  �مل�ستثمرين  جانب  من  �لهيئة  �أ�سهم  على  �ل�ستثنائي 

وفخورون باأن ي�سبح هذ� �أكرب �كتتاب عام يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
 ،2022 بد�ية  و�أفريقيا منذ  �لأو�سط  و�ل�سرق  �أوروب��ا  و�لأك��رب يف منطقة 
وُيعد هذ� �لإقبال �ساهد�ً قوياً على �ملقومات �لفريدة �لتي تتمتع بها �لهيئة 
باعتبارها �سركة مر�فق عاملية ر�ئدة، كما يوؤكد مكانة دبي ك�سوق عاملي جاذب 
لروؤو�س �لأمو�ل. وبينما من�سي قدماً نحو �آفاق �أو�سع من �لنمو و�لزدهار، 
�لتي  ��سرت�تيجيتها  بتحقيق  �لتز�مها  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  �ستو��سل 
تلبية  �ملعنيني من خالل  ل�سالح جميع  م�ستد�مة  قيمة  تركز على حتقيق 
�لإمارة  جهود  ودع��م  دبي  يف  و�ملياه  �لكهرباء  خدمات  على  �ملتنامي  �لطلب 
�أهد�ف  مع  يتما�سى  مبا  و�مل�ستد�مة  �ملتجددة  �لطاقة  م�سادر  �إىل  للتحول 
للحياد  دب��ي  و��سرت�تيجية   2050 �لنظيفة  للطاقة  دب��ي  ��سرت�تيجية 
�مل�ستثمرين،  ج��ان��ب  م��ن  �لكبري  �لإق��ب��ال  على  2050." وب��ن��اًء  �ل��ك��رب��وين 
بقيمة  �لنهائي  �لطرح  �سعر  �لبائع،  �مل�ساهم  ب�سفتها  دب��ي،  حكومة  ح��ددت 

لل�سهم. درهم   2.48
�لعام �لأويل لهيئة  �ملتاحة لالكتتاب يف �لطرح  �إجمايل عدد �لأ�سهم  ويبلغ 
%18 من  9،000،000،000 �سهم ع��ادي، ما ميّثل  كهرباء ومياه دبي 
�إجمايل �لأ�سهم �مل�سدرة يف ر�أ�س مال �لهيئة، مما �سي�سمن حتقيق �إجمايل 
عائد�ت بقيمة 22.3 مليار درهم /6.1 مليار دولر/ ل�سالح �مل�ساهم �لبائع 

عقب �لت�سوية.
�لتي  و�ل�سرت�تيجيني  �لأ�سا�سني  �مل�ستثمرين  �للتز�مات من  ذلك  وي�سمل 
وبعد  �أم��ري��ك��ي/.  دولر  مليار   3.8/ دره��م  مليار   13.8 ق��ر�ب��ة  �إىل  ت�سل 

�كتمال �لطرح �ستحتفظ حكومة دبي مبلكية %82 من ر�أ�س مال �لهيئة.
عند �كتماله، �سي�سبح �لكتتاب �لعام لهيئة كهرباء ومياه دبي �أكرب طرح عام 

�أويل على �لإط��الق يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لأك��رب يف منطقة 
�أوروبا و�ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا منذ بد�ية 2022.

�ملطروحة،  �لأ�سهم  �لكتتاب  طلبات  وجت���اوزت  ق��وي��اً،  �إق��ب��اًل  �لطرح  و�سهد 
من جانب �مل�ستثمرين �ملوؤهلني و�ملكتتبني �لأفر�د. وقد بلغت قيمة �لطلب 
دولر/.  مليار   85.7/ دره���م  مليار   315 �لهيئة  �أ�سهم  على  �لإج��م��ايل 
وبا�ستثناء �مل�ستثمرين �لأ�سا�سيني و�ل�سرت�تيجيني، فقد �سهدت �لهيئة طلباً 

قوياً يف �سجل �أو�مر �لكتتاب جتاوز �ملعرو�س من �لأ�سهم بو�قع 37 مرة.
�سوق  يف  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �أ�سهم  على  �لتد�ول  يبد�أ  �أن  �ملتوقع  ومن 
دبي �ملايل يف 12 �أبريل 2022، حتت �لرمز "DEWA" و�لرقم �لدويل 
وعقب   ."ISIN/ "AED001801011/ �مل��ال��ي��ة  ل����الأور�ق  �مل��وح��د 
�كتمال عملية �لإدر�ج، �ستبلغ �لقيمة �ل�سوقية للهيئة 124مليار درهم، مما 

يجعلها �أكرب �سركة مدرجة يف �سوق دبي �ملايل من حيث �لقيمة �ل�سوقية.
�إ�سعار �مل�ستثمرين �ملكتتبني �سمن �سريحة �لأفر�د  �أنه �سيتم  جتدر �لإ�سارة 
بنتائج �لتخ�سي�س �لنهائي لالأ�سهم عرب �لر�سائل �لن�سية �لق�سرية بتاريخ 

.2022 �أبريل   11
ويعد �لطرح �لعام �لأويل لهيئة كهرباء ومياه دبي هو �لأول من نوعه وذلك 
بعد �إعالن �للجنة �لعليا لتطوير �لأ�سو�ق �ملالية و�لبور�سات عن �إدر�ج 10 
�سركات حكومية و�سبه حكومية يف �سوق دبي �ملايل كجزء من ��سرت�تيجيتها 
�لر�مية �إىل �تخاذ جمموعة كبرية من �لإجر�ء�ت و�ل�سيا�سات لدعم �لقطاع 
�ملايل يف �لإمارة ب�سكل غري م�سبوق، وحتفيز وترية �لنمو فيه لتحقيق �ملزيد 
من �لإجناز�ت و�لنجاحات �لتي تر�سخ مكانة دبي �لر�ئدة كو�حدة من �أهم 

�أ�سو�ق �ملال و�لأعمال يف �لعامل.

�لكتتاب. يف  عاملية  ��ستثمارية  وحمافظ  �سيادية  �سناديق  دخول  مع  درهم  مليار   315 تبلغ  »ديو�«  يف  �لكتتاب  • طلبات 
درهم مليار   124 من  يقرتب  �ل�سركة  وتقييم  درهم  مليار   22.3 بقيمة  �سهم  مليار�ت   9 بـ  �لأو�سط  �ل�سرق  تاريخ  يف  �إدر�ج  �أ�سخم  ثاين  ت�سبح  • ديو� 

موؤ�س�ساتنا وقوة  �قت�سادنا  متانة  يعك�س  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �أ�سهم  على  و�لعاملي  و�لقليمي  �ملحلي  �لإقبال  قوة  حممد:  بن  • مكتوم 

�سركة ويز �إير تطلق رحالٍت جديدة �إىل وجهاٍت �أوروبية مميزة
•• �أبوظبي-�لفجر: 

�إطالق  �إي��ر عن  وي��ز  �سركة  �أعلنت 
م�����������س�����ار�ٍت ج����وي����ة ج�����دي�����دة من 
بود�ب�ست وبوخار�ست  �إىل  �أبوظبي 
وكاتوفيت�سه  وفيينا  نابوكا  وكلوج 
وك���ات���ان���ي���ا وب�������اري. وت���ه���دف هذه 
�ل�سركة  �لتز�م  تاأكيد  �إىل  �خلطوة 
مريحة  ����س���ف���ٍر  جت������ارب  ب���ت���وف���ري 
منخف�سة،  ب��ت��ك��ل��ف��ٍة  وم�����س��ت��د�م��ة 
�أمام  �جل��وي  �ل�سفر  �إت��اح��ة  بهدف 
قطاع  تعايف  يف  و�مل�ساهمة  �جلميع 

�ل�سياحة يف دولة �لإمار�ت. 
�ملتميزة  �ل���وج���ه���ات  ه����ذه  وت��ت��ي��ح 
للم�سافرين  �خليار�ت  من  �لكثري 
و�لنم�سا  وروم��ان��ي��ا  ه��ن��غ��اري��ا  م��ن 
دول����ة  �إىل  و�إي����ط����ال����ي����ا  وب����ول����ن����د� 
�لإم���������������ار�ت. وت����ت����وف����ر �ل���ت���ذ�ك���ر 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى �مل���وق���ع �لإل���ك���رتوين 
وعلى تطبيق   wizzair.com
�ملتوفر  �ملحمول،  للهاتف  �ل�سركة 
ا، باأ�سعار تبد�أ  باللغة �لعربية �ي�سً
�إم���ار�ت���ي فقط  289* دره���م  م��ن 

ووفق جد�ول زمنية مالئمة.
�إير  وي���ز  رح����الت  �سبكة  وت�����س��اه��م 
�ل��ت��ن��وع يف قطاع  ت��ع��زي��ز ط��اب��ع  يف 
�ل�سفر و�ل�سياحة يف دولة �لإمار�ت 
م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز �ل���و����س���ول �إىل 
�لنم�ساوية  �لعا�سمة  من  �أبوظبي 
يف  م��ات��ال  مدينة  �إىل  غ��رب��اً  فيينا 

�سريالنكا �سرقاً. 
قال  �مل��و���س��وع،  ه���ذ�  ع��ل��ى  وتعليقاً 
روبرت كاري، رئي�س جمموعة ويز 
�إىل  �إطالق رحالٍت  "ي�سعدنا  �إير: 
بتكلفٍة  �أوروب���ي���ة ج��دي��دة  وج��ه��اٍت 
م��ن��خ��ف�����س��ة. ح���ي���ث ي�����س��ّك��ل ذلك 
خطوًة مهمة بالن�سبة �إىل ويز �إير 
�لإم����ار�ت على  دول��ة  وعمالئها يف 
نطاق  تو�سيع  ويربهن  �سو�ء.  حٍد 
على  �أبوظبي  م��ن  رحالتنا  �سبكة 
�لو�سول  بتعزيز  �ل��د�ئ��م  �لتز�منا 
و�إتاحة  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لعا�سمة  �إىل 

جتارب �ل�سفر �ملتميزة �أمام �جلميع 
على �ختالف �أعمارهم وخلفياتهم 
�لثقافية، وتوفري جتارب �سفر �آمنة 
وعالية �جلودة �إىل جميع عمالئنا 
�لكر�م. ونتطلع للرتحيب بجميع 
طائر�تنا  م���ن  ع��ل��ى  �مل�����س��اف��ري��ن 

قريباً".
وم�������ن ج����ه����ت����ه، ق�������ال ف����ر�ن���������س����و� 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  ب�����وري�����ني، 
مطار�ت  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  ل��ل�����س��وؤون 
�سر�كتنا  تعزيز  "ي�سّرنا  �أبوظبي: 
�إير  ويز  �سركة  مع  �ل�سرت�تيجية 
�أب��وظ��ب��ي. وي�����س��ّك��ل �خ��ت��ي��ار مطار 
لعمليات  كقاعدة  �ل��دويل  �أبوظبي 
�حل�������س���ور  ذ�ت  �ل���������س����رك����ة  ه�������ذه 
�ملتنامي دلياًل و��سحاً على �ملكانة 
�لأعمال  وف��ر���س  للمطار  �لقوية 
وي�سعدنا  لعمالئه.  يوفرها  �لتي 
م�سار�ٍت  باإ�سافة  �إير  ويز  تقوم  �أن 
جوية جديدة، مبا ي�سهم يف تعزيز 
عاملية  ك��وج��ه��ة  �لإم��������ارة  ح�����س��ور 
م��ت��م��ي��زة ل��ل�����س��ي��اح��ة و�لأع�����م�����ال. 
ونو��سل تعاوننا �لوثيق مع �سركة 
�سركائنا  وجميع  �أبوظبي  �إير  ويز 
�أعمالهم  نطاق  لتو�سيع  �لآخرين 
ع��ن ط��ري��ق �ل���س��ت��ف��ادة م��ن �لبنية 
�لتحتية رفيعة �مل�ستوى للمطار".

�جلوية  �ل���رح���الت  ت�سيري  وي���ب���د�أ 
�لإث���ن���ني  ي���وم���ي  ب���وخ���ار����س���ت  �إىل 
�بتد�ًء من  �أ�سبوع  و�لأح��د من كل 

يومي  فيينا  و�إىل  م���ار����س،   27
 28 �لإثنني و�لأربعاء �عتبار�ً من 
�لثالثاء  يومي  باري  و�إىل  مار�س، 
مار�س.   29 من  �عتبار�ً  و�ل�سبت 
رحالتها  �ل�����س��رك��ة  ت�ستهل  بينما 
�لأرب����ع����اء  ي���وم���ي  ب���ود�ب�������س���ت  �إىل 
�أ���س��ب��وع �عتبار�ً  و�جل��م��ع��ة م��ن ك��ل 
30 م���ار����س، م���ع زي�����ادة عدد  م���ن 
�لرحالت �عتبار�ً من يوم �جلمعة 
�ل�سركة  تطلق  كما  �أب��ري��ل.   22
يومي  كاتوفيت�سه  �إىل  رح��الت��ه��ا 
�أ�سبوع  ك��ل  م��ن  و�جلمعة  �لإث��ن��ني 
وتنطلق  �أب����ري����ل.   1 م���ن  �ب����ت����د�ًء 
رحالت ويز �إير �أبوظبي �إىل كلوج 
نابوكا �أيام �خلمي�س من كل �أ�سبوع 
�عتبار�ً من 7 �أبريل، و�إىل كاتانيا 

�أيام �لأربعاء بدء�ً من 30 �أبريل.
وت���وف���ر ���س��ب��ك��ة رح�����الت وي����ز �إي���ر 
�سفر  جت�������ارب  �أي���������س����اً  �أب����وظ����ب����ي 
�إىل  �لتكلفة  ومنخف�سة  مريحة 
وم�سقط  ���س��الل��ة  م��ث��ل  وج���ه���ات 
و�لإ�سكندرية  ع���م���ان(  )���س��ل��ط��ن��ة 
و�لعقبة  وعّمان  )م�سر(  و�سوهاج 
وباكو  )�ليونان(  و�أثينا  )�لأردن( 
)�سربيا(  وب��ل��غ��ر�د  )�أذرب���ي���ج���ان( 
و�ملنامة  )ج���ورج���ي���ا(  وك��وت��اي�����س��ي 
)�سريالنكا(  وماتال  )�لبحرين( 
�أبيب  وت��ل  )�لبو�سنة(  و�سار�ييفو 
)�ألبانيا(  وت���ري�ن���ا  )�إ����س���ر�ئ���ي���ل( 
وغريها  )�أرم����ي����ن����ي����ا(  وي����ري����ف����ان 

�لكثري.
�أ�سطوًل  �أبوظبي  �إير  ومتتلك ويز 
حديثاً ي�سم �أربع طائر�ت من طر�ز 
�ملتطورة   A321neo �إيربا�س 
و�جلديدة كلياً، و�لتي تتميز باأقل 
و�إ�سد�ر  للوقود  ��ستهالك  معدل 
�لقطاع.  يف  و�ل�سجيج  �لنبعاثات 
بيئّية  بب�سمة  �ل�سركة  متتاز  كما 
هي �لأقل بني �ل�سركات �ملناف�سة يف 
�لتز�مها  على  يوؤكد  مما  �ملنطقة، 
�ل�ستد�مة  بتحقيق  �لأم��د  طويل 

يف �لقطاع. 

دبي كومري�سيتي ُتطلق �أكادميية �لتجارة �لإلكرتونية بالتعاون مع �أ�سرتولبز

�لطاقة و�لبنية �لتحتية تطلق �لدورة �ل�ساد�سة جلائزة �لإمار�ت لإد�رة �لطاقة يف ن�سختها �لعاملية

•• دبي-�لفجر: 

حرة  منطقة  �أول  كومري�سيتي،  دب��ي  �أع��ل��ن��ت 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �لإل���ك���رتون���ي���ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
تعاونها  عن  �آ�سيا،  وجنوب  و�أفريقيا  �لأو�سط 
�لقدر�ت  ب��ن��اء  يف  �ملخت�سة  �أ����س���رتولب���ز،  م��ع 
�لرقمية  باملنظومة  �لرت��ق��اء  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة 
�أفريقيا،  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف 
وذلك لإطالق �أكادميية متخ�س�سة بالتجارة 
�جلديدة  �لأكادميية  و�ستوفر  �لإلكرتونية.  
جمموعًة متنوعًة من �لعرو�س �لرئي�سية، مثل 
�لإلكرتونية  و�ل��ن��دو�ت  �لتدريبية  �ملع�سكر�ت 
�ل�����دور�ت  �ل���رتم���ي���ز، �إىل ج���ان���ب  وه���اك���اث���ون 
�لد�خلية  �ل���ت���دري���ب  وف���ر����س  �لف���رت�����س���ي���ة 
�لإلكرتونية يف  �لتجارة  �سركات  بالتعاون مع 
�إىل  �لأك��ادمي��ي��ة  تهدف  �إذ  كومري�سيتي.  دب��ي 
�لنهو�س مب�ستوى �ملهار�ت �لتقنية �لوظيفية 
�لإلكرتونية  �لتجارة  �لأف���ر�د يف جم��ال  ل��دى 
و�لرتقاء بر�سيد دولة �لإم��ار�ت من �ملو�هب 

�ملتخ�س�سة يف هذ� �لقطاع.
�لرئي�س  فور�سرت،  ديفري  قال  �ل�سدد،  وبهذ� 
كومري�سيتي:  دب���ي  يف  للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف  لنا  بالن�سبة  هامة  �خلطوة  هذه  "تعترب 
دبي كومري�سيتي كونها تن�سجم مع م�ساعينا 
�لتجارة  جم��ال  يف  �ملو�هب  لتطوير  �مل�ستمرة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول����ة �لإم�����ار�ت 
�ملو�رد  ت��وّف��ر  م�ستويات  وت��ع��زي��ز  دب��ي  و�إم����ارة 
�أ�سحاب �ملهار�ت يف �سوق �لعمل  �لب�سرية من 
د�خل �لدولة، كما ُي�سهم تعاوننا مع �أ�سرتولبز 
�إىل  �لإم����ار�ت  دول��ة  دع��م جهودنا لتحويل  يف 

مركز عاملي للتجارة �لإلكرتونية". 
�لرئي�س  ���س��اه��ر،  رولن  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
"عملت  �أ�����س����رتولب����ز:  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لت�سعة  �لأع���������و�م  م�����دى  ع���ل���ى  �أ�����س����رتولب����ز 
بتطوير  ر�سالتها  حتقيق  �أج���ل  م��ن  �ملا�سية 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لتقنية  �ملنظومة 
نتعاون  �أن  ي�سعدنا  ل��ذل��ك  �أف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال 
�لتجارة  قطاع  لتعزيز  كومري�سيتي  دب��ي  مع 
مدى  على  وجنحنا  �ملنطقة.  يف  �لإلكرتونية 

 10 يزيد عن  ما  تدريب  �ملا�سية يف  �لأع���و�م 
جمالت  يف  �ل�سركات  وع�سر�ت  �سخ�س  �آلف 
�لإلكرتونية  و�ل���ت���ج���ارة  �ل��رق��م��ي  �ل��ت�����س��وي��ق 
ونوؤكد  و�ل���رتم���ي���ز.  و�ل���ربجم���ة  و�ل���ب���ي���ان���ات 
�سوية  برفع  كفيلة  من�سة  بتطوير  �لتز�منا 
�لإلكرتونية  �ل���ت���ج���ارة  ق���ط���اع  يف  �مل����ه����ار�ت 
و�ل���رق���م���ي���ة و�����س���ت���ق���ط���اب وت��ن��م��ي��ة �مل���و�ه���ب 
�جل��دي��دة، مبا ُي�سهم يف حتقيق روؤي��ة دب��ي يف 
�لتحول �إىل �لعا�سمة �لرقمية ملنطقة �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا".
حفل  خ���الل  كومري�سيتي  دب���ي  و����س��ت�����س��اف��ت 
ُك��لٌّ من  �لإط��الق جل�سًة ح��و�ري��ًة �سارك فيها 
�لتنفيذي للعمليات  �لرئي�س  ديفري فور�سرت، 
يف دبي كومري�سيتي، ود�نييل بليز�رد، مديرة 
�أ���س��رتولب��ز، وماريو�س  �مل��و�ه��ب ل��دى  ق��ط��اع 
كالفول، �لرئي�س �لتنفيذي ملن�سة تريدلينغ. 
خرب�تهم  �جلل�سة  يف  �مل�����س��ارك��ون  و��ستعر�س 
وروؤيتهم حول فجوة �ملهار�ت �حلالية يف قطاع 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  ويف  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا.
و�أ�سار فور�سرت �إىل �أّن ر�سيد �ملو�هب يف قطاع 
مدى  على  تطور�ً  �سهد  �لإلكرتونية  �لتجارة 
�لأعو�م �خلم�سة �ملا�سية، حيث يربز يف �لفرتة 
�حلالية طلٌب كبري على �لأفر�د �ملخت�سني يف 

هذ� �ملجال ل �سيما �أ�سحاب �خلرب�ت �لو��سعة 
�ل�سرورية لت�سريع عملية منو �لقطاع. ويوفر 
تطوير من�سات مثل �أ�سرتولبز فر�سًة كبرية 
وتو�سيع  �مل���ه���ار�ت  يف  �حل��ال��ي��ة  �ل��ف��ج��وة  ل�سد 

جمموعة �أ�سحاب �ملو�هب يف هذ� �ملجال. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، �أع���ت���ربت د�ن��ي��ي��ل ب��ل��ي��ز�رد ب���اأّن 
�ل�����س��وق �حل��ال��ي��ة �سّعبت  �مل���ه���ار�ت يف  ف��ج��وة 
�لعاملة  �لفرق  تنويع  يف  �ل�سركات  مهمة  من 
�لتكنولوجيا  قطاعات  �أّن  �إىل  م�سريًة  لديها، 
و�مل��ن��ت��ج��ات و�مل��ب��ي��ع��ات و�ل��ت�����س��وي��ق ه���ي �لتي 
ُت��ع��اين م��ن �ل��ف��ج��وة �لأك����رب م��ن ح��ي��ث توفر 
�مل��ه��ار�ت �ل��الزم��ة. وب����دوره، �أو���س��ح ماريو�س 
�لتجارة  �ل�سريع يف قطاع  �لنمو  ب��اأّن  كالفول 
�لإلكرتونية ُيعّد �أبرز �لعو�مل �ملُ�سببة لفجوة 
�لتي  �لطلب  م��ع��دلت  و�أّن  �سيما  ل  �مل��ه��ار�ت، 
�لعر�س  م��ع��دلت  جت���اوزت  �لقطاع  ُيو�جهها 
�ملتاحة ب�سكل ملحوظ. وللحفاظ على �لقدرة 
�لتناف�سية يف ظّل هذ� �لنمو يف قطاع �لتجارة 
�أكرب من  �لإلكرتونية، ل بد من تقدمي قدر 
جاذبية  لتعزيز  و�مل���رون���ة  و�ل��ع��رو���س  �مل��ز�ي��ا 
�جلل�سة  تناولت  ذل���ك،  ج��ان��ب  و�إىل  �ل��ق��ط��اع. 
�لعو�مل �ل�سرورية ل�ستقطاب �ملو�هب عالية 
�لكفاءة و�حلاجة �إىل حتقيق �لتو�زن �ل�سحيح 
و�خلارجية،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �مل���و�ه���ب  تنمية  ب��ني 

ف�ساًل عن تقدمي �لن�سائح لل�سركات �لعاملية 
�لر�غبة بدخول �سوق دبي بنجاح.

�سلطة  م��ن  ج���زء�ً  كومري�سيتي  دب��ي  وتعترب 
دب���ي ل��ل��م��ن��اط��ق �لق��ت�����س��ادي��ة �مل��ت��ك��ام��ل��ة �لتي 
تاأ�س�ست يف عام 2021 كجهة د�عمة وممكنة 
ل���ث���الث م��ن��اط��ق ح����رة ر�ئ������دة يف دب�����ي، وهي 
دبي  و"و�حة  دبي"  مبطار  �حل��رة  "�ملنطقة 
وتهدف  كومري�سيتي"،  و"دبي  لل�سيليكون" 
�إىل حتقيق �لتكامل بني �ملناطق �لقت�سادية، 
وبناء  �لق���ت�������س���اد  دع�����م  يف  دوره�������ا  وت���ع���زي���ز 
�لقطاعات  ك��اف��ة  ت��خ��دم  �قت�سادية  منظومة 
�لتناف�سية  �ل��ق��درة  وت��ع��زي��ز  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
لإم����ارة دب����ي.  وي�����س��ار �إىل �أن���ه ج���رى تطوير 
مليون   2.1 م�ساحة  على  كومري�سيتي  دب��ي 
3.2 م��ل��ي��ار�ت درهم  وب��ت��ك��ل��ف��ة  ق���دم م��رب��ع��ة 
لتقدمي �لدعم ل�سركات �لتجارة �لإلكرتونية 
�جلديدة و�حلالية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و���س��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب �آ���س��ي��ا. وت��وف��ر دبي 
�حلديثة  �ملكاتب  من  جمموعة  كومري�سيتي 
و�مل�ستودعات �ملتطورة، �إىل جانب خدمات �مليل 
�لنهائية.  �لوجهة  �إىل  �لتو�سيل  �أو  �لأخ���ري، 
وبف�سل �لبنية �لتحتية �لعاملية �مل�ستوى توفر 
مرنة،  مكتبية  م�ساحات  �أي�ساً  �حلرة  �ملنطقة 
خيار�ت  ي��وف��ر  مب��ا  للتطوير  ق��اب��ل��ة  وم��ر�ك��ز 
�لتجارة  قطاع  يف  �لعاملة  لل�سركات  متعددة 
�أ�سرتولبز  وت��ع��م��ل  وغ���ريه���ا.  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �مل��ن��ظ��وم��ة �ل��رق��م��ي��ة يف منطقة 
2013، وذلك من  �ل�سرق �لأو�سط منذ عام 
�لقدر�ت  بناء  يف  �ملخت�سة  �أكادمييتها  خ��الل 
وخدمات  �لتعاونية  �ملجتمعات  من  و�سبكتها 
تاأ�سي�س �ل�سركات �لتي ُتقدمها يف كّل من دولة 
حيث  �ل�سعودية،  �لعربية  و�ململكة  �لإم����ار�ت 
400 �سركة  �أ�سهمت يف تاأ�سي�س ما يزيد عن 
�ل�سوقني  �ل��ع��امل يف هاتني  �أن��ح��اء  م��ن جميع 
لالأفر�د  �أ����س���رتولب���ز  وُت���وف���ر  �ل��رئ��ي�����س��ي��ت��ني. 
�لرقمي  �لتحول  نهج  تعتمد  �لتي  و�ل�سركات 
من�سات �نطالق رقمية ومتفردة فيما يخ�س 
بيانات جمال ريادة �لأعمال و�لت�سويق �لرقمي 

و�لتجارة �لإلكرتونية و�لرتميز.

•• دبي-و�م: 

�إطالق  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  �أعلنت 
�لإم��������ار�ت لإد�رة  �ل�����س��اد���س��ة جل���ائ���زة  �ل������دورة 
�لطاقة يف ن�سختها �لعاملية �لهادفة �إىل ت�سجيع 
�جلهات �ملحلية يف �لدولة على تطبيق �ملعايري 
�لتي حتقق �مل�ستهدف �لوطني �ملتمثل يف خف�س 
وحددت   .  40% بن�سبة  �لطاقة  على  �لطلب 
موعد�ً  �ملقبل  يونيو  �سهر  م��ن  �ل��ث��اين  �ل���وز�رة 

نهائياً للم�ساركة باجلائزة.
ولفتت �لوز�رة �إىل �أن �جلهات �ملحلية �ملتقدمة 

ت�سجيلها  �سيتم  �ل��ع��امل��ي��ة  بن�سختها  ل��ل��ج��ائ��زة 
ب�سكل تلقائي �أي�ساً يف �لن�سخة �ملحلية للجائزة 
وتكرميها  �لطاقة"  لإد�رة  �لإم���ار�ت  "جائزة 
�ملوؤ�س�سات  �ل��وز�رة  ودعت  �ملحلي.  �مل�ستوى  على 
�حلكومية و�خلا�سة و�مل�سانع �لتي حتمل �سهادة 
�جلائزة  يف  �مل�ساركة  " �إىل   ISO  50001"
�لعاملية للريادة يف �إد�رة �لطاقة لعر�س �إجناز�ت 
�لدولة يف هذ� �ملجال على من�سة عاملية وتقدمي 
�سهاد�ت  معايري  تطبيق  يف  �لناجحة  جتربتهم 
�ملعايري  "�لآيزو" وحتفيزهم على تطبيق هذه 
�لوطني  �مل�ستهدف  �إىل  للو�سول  �ستدفع  �لتي 

 .40% بن�سبة  �لطاقة  على  �لطلب  خلف�س 
ت�سهم يف دعم  �أن �جل��ائ��زة  �ل����وز�رة  و�أو���س��ح��ت 
�لإ�ستد�مة  حتقيق  نحو  �لإم���ار�ت  م�ستهدفات 
�لوطنية  و�لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 
للطاقة 2050 و�لتي تعترب �أول خطة موحدة 
�لإنتاج  جانبي  ب��ني  ت���و�زن  �ل��دول��ة  يف  للطاقة 
�لعاملية  �لبيئية  �للتز�مات  وبني  و�ل�ستهالك 
وت�����س��ت��ه��دف ت�����س��ري��ع حت����ول �ل��ط��اق��ة وخف�س 
�نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون يف �لدولة بو�قع 
يف  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  م�ساهمة  ورف���ع   70%
�إىل  �ل��دول��ة  يف  �ملنتجة  �لطاقة  مزيج  �إج��م��ايل 

�إىل  بالإ�سافة   2050 �لعام  بحلول   50%
مبادرة �لإمار�ت �لإ�سرت�تيجية للحياد �ملناخي 
�مل�ستد�مة.  �لتنمية  �أه��د�ف  وحتقيق   2050
متثل  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  �أن  يذكر 
دولة �لإمار�ت يف �لجتماعات �لوز�رية للطاقة 
�لنظيفة "CEM" و�لتي تعترب من�سة عاملية 
ل��رتوي��ج وت��ط��وي��ر ���س��ي��ا���س��ات وب���ر�م���ج �لطاقة 
�لنظيفة وكفاءة �لطاقة وم�ساركة �خلرب�ت يف 
عدة  تت�سمن  حيث  �أخ�سر  لقت�ساد  �لنتقال 
بر�مج يف جمال كفاءة �لطاقة ومنها جمموعة 

عمل �إد�رة �لطاقة.

)امارات  املن�سوري   �سعيد  مبارك  بخيته   / ال�سيدة  فقدت 
اجلن�سية( �سهادة ا�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة 

ASMAK )لزراعة االأ�سماك )اأ�سماك
رقم ال�سهادة ASMAK 1723185 عدد اال�سهم 1200 �سهم

او  اأعاله.  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الرجاء    
االت�سال على تيلفون رقم 0507024666  م�سكورا

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
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املال والأعمال

تدفقات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �لو�ردة لالإمار�ت ت�سجل منو� جديد� بن�سبة 3.9 % يف 2021 وت�سل �إىل 76 مليار درهم
•• �أبوظبي- و�م:

�لإمار�ت  دول��ة  �إىل  �ل��و�ردة  �ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  تدفقات  �سجلت 
�لعربية �ملتحدة يف عام 2021 منو�ً بن�سبة %3.9 مقارنة بعام 2020، 
�أمريكي/.  دولر  مليار   20.7/ دره��م  مليار   76 نحو  قيمتها  وبلغت 
و�رتفع بذلك �لر�سيد �لرت�كمي لال�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة �لو�ردة 
درهم  مليار   630 نحو  �إىل  لي�سل   2021 ع��ام  نهاية  مع  �ل��دول��ة  �إىل 

/171.6 مليار دولر/ بنمو بلغ %13.7 مقارنة بعام 2020.
�لأجنبي  �ل�ستثمار  تدفقات  ز�دت  �ملا�سية،  �لع�سر  �ل�سنو�ت  وعلى مدى 
�ملبا�سر �لو�ردة �إىل �لدولة بن�سبة %116، فيما حقق �لر�سيد �لرت�كمي 

لتلك �ل�ستثمار�ت خالل �لفرتة نف�سها منو�ً بن�سبة 113%.
�إن ه��ذه �لنتيجة  �مل��ري وزي��ر �لقت�ساد  ب��ن ط��وق  وق��ال معايل ع��ب��د�هلل 

�ملتميزة متثل �إجناز�ً جديد�ً حتققه دولة �لإمار�ت يف ظل روؤية وتوجيهات 
لتثبت  �مل�ستقبل،  و��ست�سر�ف  �ل�ستباقية  �لقائمة على  �لر�سيدة  قيادتها 
جمدد�ً قوة ومرونة �قت�سادها �لوطني وجاذبية بيئة �لأعمال و�ل�ستثمار 
لديها وما توفره ملجتمع �ل�ستثمار �لعاملي من مميز�ت وحو�فز تناف�سية 
متكاملة ور�ئدة تر�سخ مكانتها كعا�سمة �قت�سادية وجتارية على م�ستوى 
�ملبا�سر  �لأجنبي  لال�ستثمار  وجاذبة  مف�سلة  ووجهة  و�لعامل،  �ملنطقة 

و�مل�ساريع �لريادية من خمتلف �لأ�سو�ق �لدولية.
و�ملبادر�ت  للخطو�ت  طبيعية  ثمرة  �لنتيجة  هذه  تعد  معاليه:  و�أ�ساف 
لتنمية  �ملا�سية  �مل��رح��ل��ة  خ��الل  �لإم�����ار�ت  دول���ة  نفذتها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��دة 
قطاعاتها �لقت�سادية وحتقيق نقالت نوعية يف مناخ و�سيا�سات �ل�ستثمار 
لديها وفق منوذج �قت�سادي جديد �أكر مرونة و��ستد�مة، و�أكر �نفتاحاً 
على �لأ�سو�ق �لعاملية، ومبا يو�كب �لجتاهات و�لتقنيات �مل�ستقبلية، ومن 

�أبرزها �ل�سماح بالتملك �لأجنبي �حلر و�لكامل للم�ساريع و�ل�ستثمار�ت 
بن�سبة %100 يف جميع �لقطاعات �لقت�سادية، با�ستثناء عدد حمدود 
من �لأن�سطة ذ�ت �لأثر �ل�سرت�تيجي، و�إطالق م�ساريع �خلم�سني �لتي 
�سملت مبادر�ت ��سرت�تيجية ونوعية جلذب �مل�ساريع �لريادية و�ملو�هب، 
و�سنو��سل جهودنا يف هذ� �لجتاه خالل �ملرحلة �ملقبلة، حيث ��ست�سافت 
�لدولة قمة �إنف�ستوبيا لال�ستثمار موؤخر�ً بهدف تعزيز مكانتها كوجهة 
�ل�سنو�ت  خالل  درهم  مليار   550 جذب  وبهدف  �مل�ستقبل  ل�ستثمار�ت 

حتى عام 2030 و�سوًل �إىل تريليون درهم يف عام 2051.
وتنوعت �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة �لو�ردة �إىل �لدولة لت�سمل كافة 
�لتقليدية  �لطاقة  مثل  �حل��ي��وي��ة،  �لقت�سادية  و�لأن�سطة  �لقطاعات 
�لتاأمني  و�أن�سطة  �ملالية  و�لأن�سطة  �لطبيعي  و�لغاز  و�لنفط  و�ملتجددة 
عن  ف�ساًل  وغريها،  و�ل��زر�ع��ة  و�ل�سناعي  و�ل�سحي  �لعقاري  و�لقطاع 

�لدولة  يف  �لرقمي  و�لقت�ساد  �جلديد  �لقت�ساد  قطاعات  من  جمموع 
�ل��ت��ي جن��ح��ت ب���دوره���ا يف ����س��ت��ق��ط��اب ����س��ت��ث��م��ار�ت �أج��ن��ب��ي��ة و����س��ع��ة مثل 
و�لبلوك  �لأ�سياء  و�إنرتنت  �ل�سطناعي  و�لذكاء  و�لبتكار  �لتكنولوجيا 
ت�سني، و�لتقنيات �لطبية �ملبتكرة وو�سائل �لنقل فائقة �ل�سرعة و�لو�قع 

�لفرت��سي و�ملعزز و�لروبوتات و�ل�سيار�ت ذ�تية �لقيادة.
�لعامل  �إىل  �ل�سادرة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�ستثمار�ت  تدفقات  �سعيد  على  �أم��ا 
82.6 مليار دره��م /22.5 مليار  2021 نحو  ع��ام  بلغت خ��الل  فقد 
 789% بن�سبة  من��ت  بينما   19.1% �ىل  و�سل  �سنوي  بنمو  دولر/ 
�لرت�كمي  �لر�سيد  �رتفاع  �إىل  �أدى  ما  �ملا�سية،  �لع�سر  �ل�سنو�ت  خالل 
 830.5 لنحو  �لعامل  �إىل  �ل�سادرة  �ملبا�سرة  �لإمار�تية  لال�ستثمار�ت 
�ىل  و�سل  وبنمو   2021 بنهاية  دولر/  مليار   226.3/ دره��م  مليار 

.2020 بنهاية  مقارنة   11.1%

االإمارات رئي�سا الحتاد املوانئ البحرية العربية

حممد جمعة �ل�سام�سي : نعمل على تعزيز مكانة �لحتاد عامليا لتحقيق �ملزيد من �لزدهار و�لنجاح للمو�نئ �لعربية

ا�ستثمر يف ال�سارقة ينظم دورة العام اجلاري من املجل�س يف 19 اأبريل 

»جمل�س �ل�سارقة �لقت�سادي �لرم�ساين« يناق�س فر�س �ل�ستثمار يف �لأ�سول �لفرت��سية 
يتناول �حلدث �لآفاق �ل�ستثمارية �لناجمة عن �لنمو �ملتو��سل ملجال �لأ�سول �لفرت��سية

جمموعة اأعمال جديدة تعزز تناف�سية ال�سركات العاملة ب�سناعة االأدوية وتوحد جهودها يف تنويع االقت�ساد 

غرفة جتارة دبي تعلن تاأ�سي�س جمموعة عمل �لإمار�ت لل�سناعات �لدو�ئية

»تدوير« تثني على جهود بيئة اأبوظبي يف مواجهة حتديات اإدارة النفايات

فالح �لأحبابي: لئحة �لإد�رة �ملتكاملة �ست�سهم يف ر�سم م�ستقبل �أف�سل لإد�رة �لنفايات

•• �الإ�صكندرية-و�م:

�لإم��ار�ت ممثلة  دول��ة  �لعربية  �لبحرية  �ملو�نئ  �إد�رة �حت��اد  �نتخب جمل�س 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �لع�سو  �ل�سام�سي  جمعة  حممد  بالكابن 

ملجموعة مو�نئ �أبوظبي لرئا�سة �لحتاد ملدة عامني قابلة للتمديد.
جاء ذلك خالل �لدورة �ل�59 لجتماع �حتاد �ملو�نئ �لبحرية �لعربية و�لذي 
�نعقدت �أعماله موؤخر� يف مقر �لحتاد مبدينة �لإ�سكندرية �مل�سرية بح�سور 
�إ�سماعيل  �لدكتور  �إىل  بالإ�سافة  �لحت��اد  يف  ع�سو  دول��ة   16 عن  ممثلني 
عبد�لغفار رئي�س �لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري 
و�سعادة �ل�سفري حممدي �أحمد �لني �أمني عام جمل�س �لوحدة �لقت�سادية 
يف  �لعاملة  و�لوطنية  �لعربية  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  من  ع��دد  عن  وممثلني 

�لقطاع �لبحري.

�ل�سيخ  �سمو  �إىل  �سكره �جلزيل  �ل�سام�سي عن  �لكابن حممد جمعة  وعرب 
يو�سف عبد�هلل �ل�سباح �لرئي�س �ل�سابق لحتاد �ملو�نئ �لبحرية �لعربية على 
�جلهود �لتي بذلها خالل فرتة رئا�سته و�لتي �أثمرت عن حتقيق �لعديد من 
�لإجناز�ت �لتي كان لها �أثر �إيجابي ملمو�س على عمل �لحتاد و�لمتنان لثقة 

�أع�ساء �لحتاد �لتي جت�سدت يف �ختيار دولة �لإمار�ت لرئا�سة �لحتاد.
تبعات جائحة  �لعاملي من  �لتعايف  م�سار  �لرغم من  : على  �ل�سام�سي  وق��ال 
"كورونا" �إل �أن �لأو�ساع �جليو�سيا�سية �لتي يعي�سها �لعامل يف �لوقت �لر�هن 
تو��سل فر�س �ملزيد من �لتحديات �أمام �لقطاع �لبحري، ونعمل جاهدين 
على تعزيز مو�طن قوى �لحتاد و�لعمل �جلماعي و�ل�ستفادة من �خلرب�ت 
و�لقدر�ت �لو�فرة للدول �لأع�ساء لإبر�ز مكانة �لحتاد على �مل�ستوى �لعاملي 

ولتحقيق �ملزيد من �لزدهار و�لنجاح للمو�نئ �لعربية.
يف �سياق مت�سل .. ناق�س �لجتماع - �لذي �فتتح �أعماله �للو�ء بحري ع�سام 

�أم��ني عام �حت��اد �ملو�نئ �لبحرية �لعربية - �لتقدم �ل��ذي مت  �لدين ب��دوي، 
�إحر�زه منذ �لجتماع �ل�سابق �لذي �نعقد يف �سهر نوفمرب من عام 2021 
وبحث �مل�ساركون خالله �سبل تعزيز �لتعاون و�لتن�سيق بني �لدول �لأع�ساء 
رئا�سة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  فيها  تتوىل  �لتي  �ملقبلة  �لفرتة  يف 

�لحتاد.
�أعماله ومنها  �إىل عدد من �لق�سايا �ملدرجة على جدول  وتطرق �لجتماع 
وجمعيته  و�خلم�سني  �لتا�سع  �لجتماع  �أع��م��ال  ج��دول  بنود  على  �ملو�فقة 
�لعمومية �لتا�سعة و�لع�سرين، و�عتماد قر�ر جمل�س �إد�رة �لحتاد رقم 58 
بخ�سو�س تويل �لكابن حممد جمعة �ل�سام�سي، �لع�سو �ملنتدب و�لرئي�س 
�أبوظبي رئا�سة �لحتاد و�لدكتور خالد �ملعايطة  �لتنفيذي ملجموعة مو�نئ 

من �لأردن ملن�سب نائب �لرئي�س.
كما مت خالل �لجتماع �عتماد �لتجديد لأمانة �لحتاد ومكاتبه �لإقليمية 

بعد �نتهاء �لفرتة �حلالية، وحتديد موعد �لجتماع �ل�ستني �ملقبل لالحتاد 
يف �سهر نوفمرب 2022.

�لدويل  �ل�سعيد  على  �لحت��اد  دور  بتفعيل  �لكفيلة  �لأدو�ت  مناق�سة  ومتت 
�ملو�نئ  �لر�ئدة يف قطاع  �ملوؤ�س�سات  �لعديد من  �إقليمية ت�سم  ب�سفته هيئة 
باملنطقة �لعربية ذ�ت �لأهمية �ل�سرت�تيجية �لكبرية و�ملوقع �ملتو�سط على 
�خلارطة �لعاملية �لذي يجعل منها �سلة و�سل حيوية للتجارة �لبحرية بني 

�ل�سرق و�لغرب.
جدير بالذكر �أن �حتاد �ملو�نئ �لبحرية �لعربية �لذي تاأ�س�س يف �أكتوبر من 
�لعام 1976، ومقره مدينة �لإ�سكندرية بجمهورية م�سر �لعربية بغر�س 
�لعربية  �لنوعية  �لحت����اد�ت  �أح���د  �لعربية  �لبحرية  �مل��و�ن��ئ  ت��ط��ور  تعزيز 
�ملتخ�س�سة �لتي تعمل حتت مظلة جامعة �لدول �لعربية "جمل�س �لوحدة 

�لقت�سادية �لعربية".

•• �ل�صارقة-�لفجر:

�أعلن مكتب �ل�سارقة لال�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر 
)��ستثمر يف �ل�سارقة( عن موعد �نطالق �لدورة 
�لقت�سادي  �ل�����س��ارق��ة  "جمل�س  م���ن  �ل��ث��ام��ن��ة 
يف  �لنا�سئة  "�لفر�س  �سعار  حت��ت  �لرم�ساين"، 
يوم  �ستعقد  و�ل��ت��ي  �لفرت��سية"  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت 
�حلكمة،  بيت  يف   2022 �أب��ري��ل،   19 �ل��ث��الث��اء 
وحتى  م�����س��اًء   9:00 �ل�����س��اع��ة  مت����ام  يف  وذل�����ك 

م�ساًء.  11:00
و���س��ي��ق��ام �مل��ج��ل�����س ب��ح�����س��ور �ل�����س��ي��خ��ة ب����دور بنت 
�ل�سارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س��ة  �ل���ق���ا����س���م���ي،  ���س��ل��ط��ان 
نخبة  و�سيجمع  )�سروق(،  و�لتطوير  لال�ستثمار 
من �مل�سوؤولني �حلكوميني على �مل�ستويني �ملحلي 
و�مل�ستثمرين وقادة  �لأع��م��ال،  و�لحت���ادي، رج��ال 
تهدف  �لتي  �ل�سرت�تيجيات  ملناق�سة  �ل�سناعة، 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لتناف�سية  �ل��ق��درة  تعزيز  �إىل 

و�قت�سادها يف جمال �ل�ستثمار�ت �لفرت��سية.

دورة  يف  �ملجل�س  ل�سعار  �ل�سارقة  �خ��ت��ي��ار  وي��اأت��ي 
�سوق  يف  �ل�ستثمار  لنمو  ��ستجابة  �جل��اري  �لعام 
للعو�ئد  �لو�عدة  و�لآف��اق  �لقرت��سية،  �لأ�سول 
�ل��ع��م��الت �مل�سفرة  �ع��ت��م��اد  �مل��ج��زي��ة م���ن خ���الل 
�إىل  بالإ�سافة  �لقابلة لال�ستبد�ل،  و�لرموز غري 
�لرقمية  �لتحتية  �لبنية  يف  �لرئي�سة  �لتطور�ت 

وتكنولوجيا �لت�سفري.
ملكانتها كمركز  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إط��ار تر�سيخ  ويف 
�أ�سدرت  ل��ت��ج��ارة �لأ����س���ول �لف��رت����س��ي��ة،  ع��امل��ي 
قانون  �لفرت��سية" �أول  �لأ�سول  تنظيم  "هيئة 
لتنظيم �لأ�سول �لفرت��سّية بهدف تقدمي �إطار 
وت�سهيل  وتنظيم  �مل�ستثمرين  حلماية  ق��ان��وين 
على  �لقت�ساد  �لرقمية يف  �لأ���س��ول  دم��ج  عملية 
للقطاعات  حا�سنة  وبو�سفها  �ل��ط��وي��ل،  �مل���دى 
جذب  على  كبرية  ق��درة  �ل�سارقة  تظهر  �لنا�سئة، 

�ل�سركات �لأجنبية �ملتخ�س�سة يف هذ� �لقطاع.
جمل�س  م���ن  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام  دورة  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
�ل�سارقة �لقت�سادي �لرم�ساين ركزت على حزم 

�حلكومة  �أطلقتها  �لتي  و�مل��ح��ف��ز�ت  �لت�سريعات 
��ستجابة لأزمة جائحة كوفيد 19-، حيث جمع 

�ملجل�س نخبة من �خلرب�ء و�سناع �لقر�ر يف جميع 
��ستخل�سو�  �ل��ذي��ن  �لأع��م��ال  وق���ادة  �ل��ق��ط��اع��ات، 

 ،2008 لعام  �لعاملية  �ملالية  �لأزم���ة  من  درو���س��اً 
م�ستقبل  على  �جلائحة  ت��د�ع��ي��ات  تقييم  ب��ه��دف 

�ل�سركات و�خلروج بتو�سيات عملية للتغلب على 
�لتحديات �لناجمة عن �لأزمة.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

)تدوير(  �لنفايات  لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  �أك���د 
للنفايات  �ملتكاملة  �لإد�رة  لئ��ح��ة  �أهمية  على 
و�لتي  �أبوظبي   – �لبيئة  هيئة  �أ�سدرتها  �لتي 
بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  قبل  م��ن  �عتمادها  مت 
يف  �لهيئة،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
حت�سني �سبل �إد�رة �لنفايات يف �لإمارة وحتويلها 
�إىل ر�فد �قت�سادي، مع �سمان �متثالها لأف�سل 

�ملمار�سات و�لت�سريعات �ملعتمدة.
من  �لأوىل  ت��ع��ت��رب  �ل���ت���ي  �ل���الئ���ح���ة  وت����ه����دف 
و�سع  �إىل  �بوظبي  �إم���ارة  م�ستوى  على  نوعها 
ملو�جهة  �لالزمة  و�لت�سريعات  و�للو�ئح  �لأط��ر 
�لتحديات �لتي تو�جهها �لإمارة يف جمال �إد�رة 
�لنفايات، و��ستقطاب �ملزيد من �ل�ستثمار�ت يف 
ه��ذ� �ل��ق��ط��اع �حل��ي��وي، و�حل���د م��ن �لزدو�جية 
�لت�سريعية  �مل�������س���وؤول���ي���ات  حت���دي���د  خ����الل  م���ن 
و�لتنظيمية و�لت�سغيلية لكل من �جلهات �ملعنية 

يف �إد�رة �لنفايات.
وحتدد �لالئحة جملة من �للو�ئح و�لت�سريعات 

�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ح��دي��د م��ل��ك��ي��ة �ل���ن���ف���اي���ات و�آل���ي���ات 
و�إع�����ادة  وج��م��ع��ه��ا  ف�سلها  وك��ي��ف��ي��ة  ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا، 
تدويرها و��ستخد�مها وطرق معاجلتها وجمعها 
��سرت�طات  �إىل  �إ����س���اف���ة  ون��ق��ل��ه��ا،  وت��خ��زي��ن��ه��ا 
�لنفايات  وم��ك��ب��ات  �لتتبع  �أج��ه��زة  وم��و����س��ف��ات 
�ل�سحية و�لقائمة �لو�جب على �جلهات �ملعنية 
�ملرتتبة على  و�لعقوبات �جلز�ئية  بها،  �للتز�م 

�لرمي �لع�سو�ئي للنفايات. 
�ل�������س���دد، ق����ال م���ع���ايل ف����الح حممد  ويف ه����ذ� 
�أبوظبي  مركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لأح��ب��اب��ي، 

لإد�رة �لنفايات )تدوير(:
�ست�سهم  للنفايات  �ملتكاملة  �لإد�رة  لئحة  "�إن   
بال �سك يف ر�سم م�ستقبل �أف�سل لإد�رة �لنفايات 
و�لت�سريعات  �ل���ل���و�ئ���ح  حت���دي���د  يف  لأه��م��ي��ت��ه��ا 
�للتز�م  �ملعنية  �جل��ه��ات  جميع  ع��ل��ى  �ل��و�ج��ب 
ب��ه��ا، ل���س��ي��م��ا يف ظ���ل ت���ز�ي���د �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
وت��ن��ام��ي �حلاجة  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  ق��ط��اع  ت��و�ج��ه 
لتحويل  �بتكار�ً  �أكر  و�آليات  �أ�ساليب  تبني  �إىل 

�قت�سادي،  م��ورد  �إىل  بيئي  ع��بء  م��ن  �لنفايات 
حيث �ستدعم �لالئحة �جلهود �حلالية �ملبذولة 

للحد من كميات �لنفايات �لتي يتم حتويلها �إىل 
�لقت�ساد  نحو  �لتوجه  م��ن  و�ستعزز  �مل��ط��ام��ر، 
و�لتقنيات  �ملمار�سات  �أف�سل  وتطبيق  �لد�ئري 

�ملتاحة"
���س��امل خلفان  ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور  م��ن جهته، ق��ال 
�لكعبي، مدير عام مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات 

)تدوير(:
�لنفايات  لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  "نلتزم 
�لالئحة  يف  �ل���������و�ردة  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
هيئة  �أطلقتها  �لتي  �لنفايات  لإد�رة  �ملتكاملة 
�ملبادر�ت  مع  تن�سجم  و�لتي  – �أبوظبي،  �لبيئة 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت وت��ع��زز م��ن قدرتها  �لطموحة 
عن  �ل��ن��اج��م��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة  �لتناف�سية 
فاعل  ب�سكل  نعمل  ن��ح��ن  ك��م��ا  �ل��ن��ف��اي��ات.  �إد�رة 
ود�ئم على دعم هذه �ملبادر�ت من خالل �إحد�ث 
تغيري �إيجابي وملمو�س يف كيفية �إد�رة �لنفايات 
و��ستقطاب  �ل�ستد�مة  تعزيز  على  �لرتكيز  مع 
و�ل�ستمر�ر  ع��امل��ي��اً  �مل��ع��ت��م��دة  �لتقنيات  �أف�����س��ل 

�أهد�فنا  لتحقيق  متميزة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
متكاملة  �أنظمة  لبناء  �لر�مية  �ل�سرت�تيجية 
�لعامة  �ل�سحة  �آفات  ومكافحة  �لنفايات  لإد�رة 

وتقدمي خدمات قيمة للمتعاملني و�ملجتمع". 
لإد�رة  �أبوظبي  مركز  �أن  بالذكر  �جلدير  وم��ن 
�لرتقاء  ع��ل��ى  م�ستمر  ب�سكل  يعمل  �ل��ن��ف��اي��ات 
�ل���ت���ي يقدمها  �مل��ت��ن��وع��ة  مب�����س��ت��وى �خل���دم���ات 
�ملمار�سات  �أف�سل  تطبيق  خ��الل  من  للمجتمع 
و�لتقنيات �لتكنولوجية مع �لمتثال للت�سريعات 
�ملخت�سة، نحو  �ل�سادرة عن �جلهات  و�لقو�نني 
تطوير نظام م�ستد�م لإد�رة �لنفايات ومكافحة 
و�أعلن  �أبوظبي.  �إم��ارة  �لعامة يف  �ل�سحة  �آف��ات 
�ملركز موؤخر�ً عن تطبيق تقنية �إنرتنت �لأ�سياء 
�لهدم  خم��ل��ف��ات  م��ع��اجل��ة  حم��ط��ة  يف   )IoT(
وذلك  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �ل��ظ��ف��رة  مبنطقة  و�ل��ب��ن��اء 
بال�سر�كة مع �سركة �لظفرة لإعادة �لتدوير، ويف 
خطوة تعد �لأوىل من نوعها يف منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط.

•• دبي-�لفجر: 

�أعلنت غرفة جتارة دبي عن تاأ�سي�س جمموعة عمل 
"�لإمار�ت لل�سناعات �لدو�ئية" �إحدى جمموعات 
�لأعمال �جلديدة �لعاملة حتت مظلة غرفة جتارة 
نحو  هامة  خطوة  �ملجموعة  تاأ�سي�س  لي�سكل  دبي، 
توحيد جهود �ل�سركات �لعاملة و�مل�ستثمرة يف هذ� 
�لقطاع، وخدمة �أهد�فهم وم�ساحلهم ون�ساطاتهم 
�ملهنية، بالإ�سافة �إىل تعزيز تو��سلهم مع �جلهات 
بالت�سريعات  ي��خ��ت�����س  ف��ي��م��ا  �مل��ع��ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
ن�ساطاتهم  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  و�خل���دم���ات  و�مل����ب����ادر�ت 
�مل��وؤ���س�����س��ي��ة، وت���وف���ر ل��ه��م ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة يف بيئة 

�لعمل. 
و�ج��ت��م��ع �أع�����س��اء جم��م��وع��ة �ل��ع��م��ل �جل��دي��دة مع 
لبحث  �لغرفة  يف مقر  م��وؤخ��ر�ً  دب��ي  غرفة جت��ارة 

�لقطاع  م�ساهمة هذ�  وتعزيز  �لقطاع  دعم  فر�س 
دعم  يف  �جل��ه��ود  وت�سافر  �لق��ت�����س��ادي،  �لنمو  يف 
و�لفر�س  �لتحديات  ومناق�سة  �خل��ا���س،  �لقطاع 
�لأولويات  وحت��دي��د  �مل�����س��رتك��ة  �جل��ه��ود  وتن�سيق 
للفرتة �مل�ستقبلية. ويتوقع �أن يرتفع عدد �أع�ساء 
ع�سو�ً   50 �إىل  �جل���دي���دة  �لأع����م����ال  جم��م��وع��ة 
�ملجموعة  تاأ�سي�س  وح���ول  �ل��ع��اج��ل.   �ل��ق��ري��ب  يف 
�أول  م��دي��ر  �سليمان،  ب��ن  �أ���س��ار حم��م��د  �جل���دي���دة، 
عالقات �لأعمال يف غرفة دبي �إىل �أهمية �ملجموعة 
�لتنمية  �لقطاع يف م�سرية  �لتعريف مب�ساهمة  يف 
�لقت�سادية، وتعزيز �جلهود بني �لقطاعني �لعام 
�لدو�ئية  بال�سناعات  �لرتقاء  �أج��ل  من  و�خلا�س 
�إىل م�ستويات عالية، معترب�ً �ن �ملجموعة �جلديدة 
ت�سكل �إ�سافة نوعية تعك�س تنوع �لقطاع �خلا�س يف 
�لإمارة.   و�أ�سار بن �سليمان �إىل �ن �سوق �لأدوية يف 

دولة �لإمار�ت يتوقع �ن تنمو بن�سبة %27 خالل 
�لفرتة 2021-2025 لتبلغ قيمتها 4.7 مليار 
دولر �مريكي وفق تقرير ل�" ADQ �لقاب�سة"، 
�لدعم  مع  و�ع��د خ�سو�ساً  �لقطاع  �ن  �إىل  م�سري�ً 
و�ل�سناعة،  �لطبية  �لرعاية  لقطاعي  �حلكومي 
و�أهمية �سناعة �لأدوية حملياً يف تنويع �لقت�ساد 

وركائزه، وتر�سيخ تناف�سيته �لعالية.
�ملدير  ج��ن��اح��ي،  عبد�لعزيز  م���رو�ن  ق��ال  وب����دوره 
�لتنفيذي ملجمع دبي للعلوم، ورئي�س جمل�س �إد�رة 
هناك  �ل�سيدلنية:"  �ل�����س��رك��ات  عمل  جمموعة 
جمال و��سع لأن ت�سبح دولة �لإمار�ت مركز�ً ر�ئد�ً 
و�لأدو�ت  �لغذ�ئية  و�ملكمالت  �لأدوي���ة  ل�سناعات 
�لطلب  بالعتبار  �أخذنا  ما  �إذ�  �لطبية،  و�مل��ع��د�ت 
ونحن  وعاملياً.  حملياً  �ملنتجات  ه��ذه  على  �لهائل 
���س��ع��د�ء ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جت���ارة دب���ي و�لعمل 

حتت مظلتها ملا فيه �سالح �لقطاع ومنو �سركاته." 
وتلعب جمموعات وجمال�س �لأعمال دور�ً هاماً يف 
تعزيز ودعم م�سرية �لنمو �لقت�سادي يف دبي، حيث 
�أ�سا�سياً ملجتمع �لأعمال، وت�ساهم يف  تعترب مكوناً 
�لدفع باحلركة �لتجارية و�ل�ستثمارية يف �لإمارة 
و�لإمكانات  �ل���ق���در�ت  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار  خ���الل  م���ن 
و�خلرب�ت لتعزيز �مليزة �لتناف�سية ملجتمع �لأعمال 
يف دب��ي. وتركز غرفة جت��ارة دبي على �حل��و�ر مع 
تاأ�سي�سها  ب��ع��د  �لأع����م����ال  وجم��ال�����س  جم��م��وع��ات 
ومتابعة �سوؤونهم ودر��سة تو�سياتهم للتعرف على 
تطوير  يف  وم�ساعدتهم  و�هتماماتهم،  �أولوياتهم 
�ملناف�سة  وم��و�ج��ه��ة  وخ��ارج��ي��اً  د�خ��ل��ي��اً  �أع��م��ال��ه��م 
�لعاملية �ملتز�يدة وت�سهيل م�ساركاتهم يف �لفعاليات 
ويف  باأن�سطتهم  �ل�سلة  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 

��ستك�ساف �لفر�س �جلديدة لهم.
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تنازل/ بيع
�إعالن

حيث �أن �ل�سيد : كوجنافا �لوجنل علوى - هندي �جلن�سية - ميلك �لرخ�سة �لتجارية )و�دي طريف 
لتجارة �لعالف( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )627411( حيث 
�أن �ل�سيد : كوجنافا �لوجنل علوى - هندي �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته 
يف �لرخ�سة �لتجارية )و�دي طريف لتجارة �لعالف( �لبالغة )100%( �ىل �ل�سيد : �ساه بخ�س 
كمال خان - باك�ستاين �جلن�سية تغري �ل�سم �لتجاري من و�دي طريف لتجارة �لعالف �ىل و�دي 
طريف لتجارة �ملو��سي ، تغيري �لن�ساط من جتارة �لعالف باجلملة �ىل بيع �لغنام بالتجزئة ، 
تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر ،  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
�إعالن 

�لرخ�سة  ميلك  �جلن�سية  هندي   - فاد�كيتيل  حممد  فاد�كيتيل  عبد�لرز�ق   : �ل�سيد  �أن  حيث 
باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  جتارية  رخ�سة  تكنولوجيا(  �ملعلومات  حللول  �ليجابي  )�لذكي  �لتجارية 
حممد  فاد�كيتيل  عبد�لرز�ق   : �ل�سيد  �أن  حيث   )783194( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة 
�لتجارية  �لرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  هندي   - فاد�كيتيل 
عمر  جفكا�س  �ل�سيد:  �ىل   )%100( �لبالغة  تكنولوجيا(  �ملعلومات  حللول  �ليجابي  )�لذكي 
عمر كاكوتاكات فالبيليبور�يل - هندي �جلن�سية - تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر ، تنازل �ساحب 
�لرخ�سة لخر، وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه 

�تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0000989 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممود �سعد عبد�حلميد �سعد  
جمهول حمل �لإقامة  

بناء على طلب �ملدعي :- حممد عا�سور مندي حممد 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/4/12 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
 )3 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/5 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شياء حممد بالل �شالح 
املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000830/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سياء حممد بالل �سالح 
 �لعنو�ن : �إمارة عجمان طريق �لنعيمية 1 �ملنطقة �لنعيمية رقم  �ل�سقة 3 �لبناية �لبيت قريبة من مر�د مول  |

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله.  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم 
�ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 145074.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شلطان ع�شام را�شد الغاوي 
املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000970/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سلطان ع�سام ر��سد �لغاوي 
3 �لطابق �ر�سي قريبة من جامعة �خلليج  �إمارة عجمان طريق �جلامعة �ملنطقة �جلرف رقم �لفيال  �لعنو�ن : 

�لطبية �سندوق �لربيد 864 رقم �ملوبايل 0568183510 �لربيد �لإلكرتوين ليوجد  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 271074.0 

 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 2022/21 اإجراءات االع�شار 
حمكمة دبي االإبتدائية 

بال�س��ارة �ل�ى �ملو�س�وع �أع�اله و�ل�ي تكليف �ملحكم�ة �مل�وق�رة ل�ا ك�امني �ع�س�ار ب�ال�دعوى بعالي�ة 
علي�ه   ،  2022/3/22 بتاريخ  �ل�دع�وى  يف  �ل�س�ادر  �لتمهي�دي  ب�احلكم  ج�اء  م�ا  ع�ل�ى  وب�ن�اء 
م�ستند�ت  من  لديهم  ما  بتقدمي  ك�س�ور(  �سكيب  )و�سام  للم�دين  �ل�د�ئيني  ك�اف�ة  م�ن  ي�رج�ي 
متعلقة بالدين �مل�ستحق مرف�ق ب�ه �مل�ستند�ت �ملوؤيدة وتاريخ �إ�ستحقاق �ل�دين وذل�ك خ�الل 20 
ي�وم ع�م�ل م�ن تاريخ �سدور �لأع�الن وذل�ك عل�ي عن�و�ن �خلبري / عب�د �ملجي�د حمم�د �ملرزوقي 
ع�س�ر مكت�ب  �لطابق �خلام�س   - �مل�س�رف  ب�رج  بناي�ة   - ي�ا�س  بني  �س�ارع   - دي�رة   - دبي  باإمارة 
1504 - ه��اتف 042555363 ف�اد�س / 042555433 / ه�اتف رقم 026222318 

amauae.com@aman2004 بريد �إلكرتوين
امني االع�شار 
عبداجلميد حممد املرزوقي  

اإعالن بالن�شر 

70197

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�شر 

253/2022/5 تنفيذ �شيكات    
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
 �ىل �ملنفذ �سده/1- ح�سن �حمد حممد �ل�سيد �سليمان - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري  
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )268980.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001888 يف  الدعوى رقم
��سماعيل عبد هلل حممد  م / ميثلها فرج  م  ذ   - �لفنية  للمقاولت  �لغمري  : فرج  �ملدعي عليه  �إىل 

�إ�سماعيل �لغمرى جمهول حمل �لإقامة  
يلتم�س �ملدعي من عد�لتكم حتديد �أقرب جل�سة للنظر يف �لق�سية يف �أ�سرع وقت ممكن. 

- �لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ 9003 درهم 
- �لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 

- �عالن �ملدعي عليه باجلل�سة ولئحة �لدعاء 
- �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 

�ملحكمة  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/4/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
 ، �و بو��سطة وكيل معتمد  9( �سخ�سيا  �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

�يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/6 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  330/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

 ، 2019/446 ��ستئناف عقاري  2018/113 عقاري كلي، و�ملعدل بالإ�ستئناف رقم  مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 
ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )697494 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: �سعيد جناد ح�سيني �سود�ين بن ر�سا  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ملركز �ملايل - مبنى فندق ميلينيوم - �سقة 604 - رقم مكاين 3281693946  

�ملطلوب �إعالنه : ميمون ديفيلومبنت�س - �س م ح  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - مركز حمر عني - مكتب 5E - رقم مكاين 3186495696 - 009714268111 - 0@0

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  01:00:00م ويف  �ل�ساعة   2022/4/13 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  �أن��ه يف   : �لإع���الن  مو�سوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
�لإجر�ء�ت  قانون  301 من  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  قبل �جلل�سة  باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت  �لتقدم  �لبيع  على 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد 
�لثمن �ملعرو�س  باإيد�ع كامل  �أن يقوم  �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على  �مل��ز�د ب�سرط  �لتالية لر�سوم  �لع�سرة  على �لثمن خالل �لي��ام 
�ملبنى  ��سم   -   95 �لر�بعة - رقم �لر���س  �ملنطقة �حليبة  �ر���س حتت �لن�ساء -   : �ملمتلكات  �أو�ساف  بيان  �ملحكمة وفيما يلي  و�مل�سروفات خزينة 
 58.63 903 - �مل�ساحة :  CHAMPION TOWER3 - رقم �لوحدة :  CHAMPION TOWERS3 - رقم �ملبنى ظك 

مرت مربع - �لتقييم : 399726/50 درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى حمكمة ال�شارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 

عري�شة    على  اأمر  من  التظلم   SHCFICIGRIPET2022 /0002116 يف  الدعوى رقم
�ىل : بر�تيما �سيرتي  

جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة �لقا�سمية �سارع عمار رقم �لهاتف : 971543233762   
نعلمكم باأن �ملتظلم / ح�سانة �لرب��سي �لعنو�ن / حمل �لإقامة : �ل�سارقة بر��سي �ل�سارقة �سارع �لذيد فيال ملك �سعيد 

�حمد �لعلمي قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب������ : 
تلتم�س �ملتظلمة من �سعادتكم �لتي : 1- قبول �لتظلم �سكال لتقدمية يف �ملعاد وو�فق �سحيح �لقانون 

�ملتظلم  �لقر�ر  �لغاء   -  2
�أعاله. �ملذكورة  �لدعوى  يف  بالتحقيق  �لتكرم  �سعادتكم  من  نرجو   -3

- �لز�م �ملتظلم �سدهم �لر�سوم و�مل�ساريف. 
لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لمر على عر�ئ�س - �لد�ئرة �لثانية حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية �سباح 
8.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت، ويف حالة عدم ح�سوركم  �ل�ساعة   2022/4/13 �ملو�فق   ....... يوم 

�أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2022/4/6 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002023/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �لد�ر �لال�ستقد�م �ليدي �لعاملة  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد �سعيد �لرميثي ، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
�ملحدد  �لر�سم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 

لذلك، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 10526.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
يف الدعوى رقم 2022/336 جتاري كلي    

�أعاله  ، �ملدعي عليهم يف �لدعوى  يدعوكم �خلبري �حل�سابي / حممد فرحات 
"ح�سني قا�سم عبد�هلل ، قا�سم ح�سني عبد�هلل ، و�سيم قا�سم عبد�هلل ، حل�سور 
�جتماع �خلربة بال�سوت و�ل�سورة " عن بعد �سو�ء ب�سخ�سهم �أو بو��سطة وكيال 
قانونيا عنهم و�ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/4/12 �ل�ساعة �لثانية 
�أقرب ، ويف تلك  ظهر� �و يف غ�سون ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن �يهما 
�حلالة يطلب من �ملدعي عليهم �لتو��سل مع �مينة �سر �خلربة �لآن�سة / منال 
على هاتف رقم 2500251-04 �و متحرك 0507862887 و�ت�س �ب ، 

   suha@farahatco.com : و على �لمييل�
اخلبري احل�شابي/ حممد فرحات 
قيد رقم 70    

دعوة حل�شور
اإجتماع اخلربة االأول 

70533 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 690/2022/60 اأمر اأداء  
�ملنظورة يف : �أو�مر �لأد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

مقد�ره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
�لدويل  �لتجاري  �لبنك  على  �مل�سحوب   136225 رقم  �ل�سيك  قيمة  درهم(  مليون  )ع�سرون  درهم   20،000،000
يف  �حلا�سل  �لإ�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لتاأخريية  �لفائدة  �ىل  بالإ�سافة   2019/12/15 بتاريخ  و�مل�ستحق 
�ملدعى : �م �سي ��س  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  �لر�سوم  حتميلهما  مع   ، �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2019/12/15
ميدل �ي�ست - م م ح - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة �ملركز �لتجاري �لوىل - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية لطيفة - 
�لطابق رقم 36 - مكتب رقم 3601 وميثله : حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان �لها�سمي. �ملطلوب �إعالنه : 1 - زياد 
توفيق ر�فائيل - �سفته : مدعى عليه  مو�سوع �لإعالن : طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 
2022/3/18 بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ مقد�ره 20،000،000 درهم )ع�سرون مليون 
5% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�مهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ  درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
300 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. ولكم �حلق يف �لتظلم �لمر �أو ��ستئنافه بح�سب �لحو�ل 

وفق �لحكام �لو�ردة يف �ملادة 66 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2022/72628(
�ملنذر : �سركة / بي �أي �سي �ي ل�سناعة لو�زم ت�سميم �لدخلي �خل�سبية ذ م م 
)�ل�سم �حلايل( و�لتي كانت م�سماة با�سم �سركة/ �حلبتور ليتون �نترييرز �س 

ذ م م  )�ل�سم �ل�سابق( 
�ملنذر �إليها : �ملينو تت�س ديكوري�سن - ذ م م )جمهول حمل �لإقامة( 

ت��ن��ذر �مل���ن���ذرة �مل���ن���ذر �ل��ي��ه��ا ب�����س��رع��ة ����س���د�د �مل��ب��ل��غ �مل��رت���س��د ب��ذم��ت��ه��ا وق����دره 
ي�ستجد  وم��ا  �ليجارية  �لقيمة  دره��م  �ل��ف  وع�سرة  مائة  دره��م   110،000(
حتى تاريخ �لخالء �لفعلي للم�ستودع رقم 82 مبنطقة �لقوز �لر�بع وكذلك 

�إخالء �مل�ستودع من �ل�سو�غل وت�سليمه للمنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اعالن بالن�شر عرب ال�شحف

الدعوى 2022/202 جتاري جزئي
�ىل �ملدعى عليها �لثانية : �سركة ماريتامي ميتيو�ل �ن�سور�ن�س )نيوزيلند�( ليمتد

جمهول �لعنو�ن
اعالن بالن�شر عرب ال�شحف

الدعوى 2022/271 مدين جزئي
�عاله  بالدعوى  �لتاأمينية   �خلربة  �أعمال  ملبا�سرة  بدبي  �ملوقرة  �ملحكمة  قبل  من  �ملكلف  �لتاأميني  �خلبري  ب�سفتنا 
و�ملقامة من �ملدعية �سركة �لتاأمني فيدلتي �ملتحدة �س م ع �سدكم و�آخرين للمطالبة بالز�م �ملدعى عليهم  بالت�سامن 
و�لتكافل باأن يوؤديا مبلغ 100،000 دولر �مريكي �ي ما يعادل 368،000 درهم �مار�تي و�لفائدة �لقانونية %5 

من تاريخ �ل�ستحقاق يف 2019/9/23 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مهم بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
نرجو تكرمكم بالتو��سل مع مكتب �خلبري �ملكلف وتقدمي �مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها خالل مدة �أق�ساها 
بو�سقر  بناية   - بالقرهود  �خلبري  مبكتب  باليد�ع  �أو  �للكرتوين  �لربيد  عرب  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  �أيام  خم�سة 
)بلوك بي( �لدور �لثاين مكتب رقم 205  �سركة مي بارترنز ل�ست�سار�ت �لتامني وح�سور �جتماعات �خلربة عرب 

�لت�سال �ملرئي عند حتديد موعده.
حممد مو�سى �ل�سو�هني / �خلبري �لتاأميني �ملكلف

هاتف : 6669449 052
musashawahin@yahoo.com : لربيد �للكرتوين للخبري�

اإعالن بالن�شر    

70197
العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شميم لتقنية املعلومات و�شيم توفيق خلف  

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005230/ 
�إىل �ملحكوم عليه : 1 - �ل�سميم لتقنية �ملعلومات  2 - و�سيم توفيق خلف 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �أيه جي ئي �ستيل - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 28156 درهم
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000666 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : بريا ل�سناعة �لكيا�س �لبال�ستيكية ذ م م ومن ميثلها قانونا   
جمهول حمل �لإقامة 

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/4/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
حمكمة عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 
�لدعوى  بو��سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على  �و  1( �سخ�سيا 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 

�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/6 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/72308(
�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري �س.م.ع

�ملنذر �إليه : �حمد حممود حممد جمعة
ينذر �ملنذر�ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 3،780،000.00 درهم )فقط ثالثة 
وحال  تاريخه  من  يوما  ثالثني  خالل  لغري(  درهما  �لف  وثمانون  و�سبعمائة  ماليني 
�متناعكم عن �ل�سد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
قبلكم للز�مكم بت�سوية �ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع حق منفعة �لعقار 
352 مبنطقة  رقم  �لأر�س  على قطعة  830 مرت مربع  م�ساحته  �لبالغ   3117 رقم 
جممع دبي لال�ستثمار �لول باإمارة دبي باملز�د �لعلني ��ستناد� لحكام �لقانون و�ملادتني 
)25( و)26( وما بعدها من قانون �لرهن �لتاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

  اأم القيوين االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - زاهد حممود �شراج الدين 
املرجتعة   ال�شيكات   UAQCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000143/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ز�هد حممود �سر�ج �لدين 
علي  �ل  �سايف  حممد  جا�سم  عائ�سة  ملك  عقار�ت   7 �لثعوب  �م  منطقة  �لقيوين  �م  �إمارة   : �لعنو�ن 
�م   00001203 ب  �س   0506332274 و   05656817 متحرك  هاتف   21 رقم  قطعة 
ل�سالح  �سدك  عنه  �سورة  �ملرفق  �حلكم  �سدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث   - ن�سر�  يعلن   - �لقيوين 
�أن  ومبا  �أعاله.  �ليها  �مل�سار  �لق�سية  يف   - م  م  ذ   - و�لتجارية  �لفنية  يونيغاز  �سركة  �ملنفذ  �ملدعي  
�ملحكوم له �ملذكور - قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 10074.0 درهم + بالإ�سافة 
�ىل �لر�سوم و�مل�ساريف. لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل 
)15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اأي كابيتال �شاهر حممد اديب زنداقي
التنفيذ    يف  اإ�شكال   SHCEXCIPROB2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000048/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �أي كابيتال - �لعنو�ن : �ل�سارقة 
�ساهر حممد �ديب زند�قي - �لعنو�ن : بار�ساد �ملت�ست�سكل  

حيث �نه 2022/3/2 قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ عادل وطارق عثمان �لعمودي ، �جلن�سية �إمار�تي  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله.
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 0.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0001270 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه �سركة �وربرو ذ م م ، �لعنو�ن : 9472107
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/03/29 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح / عبدل رز�ق بيار� جان ، بالتايل :  ن�س �حلكم - حكمت 
)مائتني  درهم   240850 مبلغ  للمدعى  توؤدي  �ن  عليها  �ملدعى  باإلز�م   : �ملحكمة 
و�ربعون �ألف وثمامنائة وخم�سون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه �وقيمتها نقد� ما مل يكن 
�لتحق بخدمة رب عمل �آخر و�لزمتها �ملنا�سب من �مل�سروفات و�أعفت �ملدعى من ن�سيبه 
فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 70535
مذكرة اإعالن بالن�شر للح�شور امام اخلربة

بالدعوي رقم 410/2022 جتاري جزئي
كخبري  �نتد�بنا  مت  �نه  علما  نحيطك  �لتابعي  ح�سن  علي  ح�سن   / عليه  �ملدعى 
�لدعوى  يف  �لبتد�ئية  �لحتادية  عجمان  حمكمة  عد�لة  لقر�ر  تنفيذ�  ح�سابي 
�ملدعي/حممد حميده �ليا�س  من  �سدكم  �ملقامة  جزئي  جتاري   2022/410
بابكر وعليه فقد مت حتديد يوم �لربعاء �ملو�فق 13/04/2022 �ل�ساعة 1 ظهر� 
موعد�ً لجتماع �خلربة �ملزمع عقده عن بعد من خالل منظومة �لت�سال �ملرئي 
يف  للتو�جد  �ملرئي  �لت�سال  منظومة  على  �لت�سجيل  ر�جني   )ZOOM( زووم 
�ملوعد �ملحدد، لال�ستف�سار �لت�سال على 0509359988 �و من خالل �لربيد 

amsy2000x@gmail.com للكرتوين�
اخلبري/ امين �شعيد النجار 
خبري ح�شابي

مذكرة اإعالن بالن�شر
للح�شور امام اخلربة

70533 العدد 13513 بتاريخ 2022/4/7 
دعوة اجتماع خربة ح�شابية

يف الدعوى رقم 1213/2021 ا�شتئناف عقاري
�إىل �مل�ستاأنف �سدهم يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله:

�ملدير/ حممد يا�سر خان حممد  �لعقارية وميثلها  2- تري� كاز� للو�ساطة  )1- فهد ز�هيد �سيد، 
�ف�سل خان(. حممد  خان  يا�سر  حممد   -4 ف�سل،  �أحمد  �إعجاز  �أحمد  �ف�سل، 3- 

�لدعوى  يف  ح�سابي  خبري  �نتد�بنا  ب�ساأن  دبي  حماكم  من  �ل�سادرة  �حلكم  مبوجب  ثابت  هو  كما 
يف  �لبدء  مت  وحيث  ترو�سي”،  جو�سي  جني  ر�ميوند  “�ندري  �مل�ستاأنف  من  �ملقامة  �أعاله  �ملذكورة 
وم�ساركوه  مكتب/�خل�سر  مقر  �إىل  �حل�سور  عليكم  يتوجب  وعليه  �حل�سابية،  �خلربة  �أعمال 
حما�سبون قانونيون �لكائن يف )دبي منطقة �ملمزر - بناية �أبر�ج �ملمزر - مكتب رقم 506 - هاتف 
: 2578853-04 - فاك�س : 2578854-04 - �س. ب : 48239 دبي - بريد �لكرتوين : 
alkhader_co@yahoo.com( وبرفقتكم كافة �مل�ستند�ت �لتي تتعلق مبو�سوع �لدعوى 

وذلك يوم �جلمعة �ملو�فق 2022/4/15 يف متام �ل�ساعة 10:00 �سباحاً.
�شامل را�شد �شامل اخل�شر ال�شام�شي 
اخلبري املحا�شبي يف الدعوى     

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
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اعالن مدعى عليه بالن�شر
املو�شوع : الدعوى رقم 2021/33863 م

�ملدعي باحلق �ملدين : يا�سني زر�ري - فرن�سي 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - 0502100023  - 0504324907 

�ملدعي باحلق �ملدين : لبنى �حلكيم - فرن�سية - بوكالة �ملحامي/ حممد عيد �ل�سويدي )مكتب 
�لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  �لقانونية(  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  �ل�سويدي  عيد  حممد   -
�ملدعي  �إع���الن  �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2022/3/29 بتاريخ  جنح   - �لثالثة  �ل��د�ئ��رة 
عليه بالئحة �لدع��اء باحلق �ملدين وذلك عن طريق �لن�سر، حيث �قام �ملدعية باحلق �ملدين 
دعو�ه �ملدنية �سد �ملدعي عليه بتعو�س موؤقتا بدفع مبلغ وقدره )50،001( درهم، علما بان 

�لدعوى موؤجلة بجل�سة 2022/4/12 لورود �لعالن.
رئي�س ق�شم ق�شايا اجلزاء
ماجد عي�شى احلب�شي

النيابـــة العامـــة 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-�لفجر

حقق فريقا �حلبتور وهي�سكث فوز�ن 
م��ن��اف�����س��ي��ه��م��ا فريق  ع���ل���ى  ث��م��ي��ن��ان 
م�ستهل  يف  �لبا�سا  وف��ري��ق  �أب��وظ��ب��ي 
للبولو   2022 دب���ي  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 
وه����ي �ل��ب��ط��ول��ة ق��ب��ل �لأخ������رية هذ� 
�ملو�سم و�لتي ت�سهد �أحد�ثها مالعب 
للبولو  �حل���ب���ت���ور  وم��ن��ت��ج��ع  ن������ادي 
و�لفرو�سية بدبي لند وبذلك يتقدم 
�للهم  �لكاأ�س  نحو  بثبات  �لفريقني 
م��ا يحمد  �ل��ي��وم �خلمي�س  �إل ح��دث 
�جلريحني  �ل��ف��ري��ق��ني  م���ن  ع��ق��ب��اه 
ويقفز  �مل��و�زي��ن  �أح��ده��م��ا  �أو  ليقلبا 
بعد  ي��وم  �قامته  �ملزمع  �لنهائي  �ىل 

غد �ل�سبت.
حممد  بقيادة  �حلبتور  فريق  وك��ان 
�حلبتور قد حقق فوزه ب�سق �لنف�س 
و�لعنيد  �لقوي  �بوظبي  فريق  على 
بنتيجة  �ل��ي��ب��ه��وين  ف���ار����س  ب���ق���ي���ادة 
�ه���د�ف  ���س��ت��ة  �ه����د�ف م��ق��اب��ل  �سبعة 
متكافئة  ت���ك���زن  ت���ك���اد  م����ب����ار�ة  ب��ع��د 
�لت�سرع  ط��اب��ع  عليها  غلب  �مل�ستوى 
�نهاء �لهجمات مما حد من عدد  يف 

�لأهد�ف.
بادر �حلبتور بالت�سجيل وتعادل فار�س 
لفريقه ثم عاد �حلبتور بالتقدم من 
ومع  ي��اردة   60 م�سافة  من  جز�ئية 
نهاية �ل�سوط �لأول يخطف �بوظبي 
يف  �ل�سيناريو  نف�س  ويتكرر  �لتعادل 

�حلبتور  تقدم  حيث  �لثاين  �ل�سوط 
�بوظبي  تعادل  ثم  لكوتينيو  بهدف 
يحرز  �ل�سوط  نهاية  وم��ع  لأو���س��ك��ار 
لينتهي  للحبتور  �لتقدم  ه��دف  دي��از 
�ل�سوط بنتيجة �أربعة مقابل ثالثة.

�لثالث يحرز  �ل�سوط  ومع �نطالقة 
�ل��ر�ب��ع فريد  �ب��وظ��ب��ي  هيجو ه���دف 
عليه فريق �حلبتور بهدفه �خلام�س 
ليثري حفيظة فريق �بوظبي ليحرز 
يف  م��رة  لأول  ويتقدم  تباعا  هدفني 
خم�سة  مقابل  �ه���د�ف  ب�ستة  �مل��ب��ار�ة 
�ل�سوط  وي�����س��ه��د  ل��ل��ح��ب��ت��ور  �ه�����د�ف 
�ل��ر�ب��ع و�لأخ����ري �ل��ت��ع��ادل يف بد�يته 
وينح�سر  منهما  لكل  �ه���د�ف  ب�سته 
ب��ع��ده��ا �ل��ل��ع��ب و���س��ط �مل��ل��ع��ب �ىل �ن 

�ملبار�ة  من  �لأخ��رية  �للحظات  تاأتي 
�لفوز  ه��دف  �حلبتور  فريق  لينتزع 
و�ل�سبق لتنتهي �ملبار�ة بفوز �حلبتور 
�هد�ف  �ستة  مقابل  �ه���د�ف  ب�سبعة 
�ليوم  يلتقي  ف�سوق  �لنتيجة  وبهده 
و�لربع  �ل���ر�ب���ع���ة  يف  �ل��ب��ا���س��ا  ف���ري���ق 

ع�سر� .
ويف �ملبار�ة �لثانية و�لتي جمعت بني 
غاب�س  ه��اين  بقيادة  �لبا�سا  فريقي 
�حلبتور  ح��ب��ت��ور  ب��ق��ي��ادة  وه��ي�����س��ك��ث 
فقد جنح فريق هي�سكث من �لظفر 
خم�سة  وب��ن��ت��ي��ج��ة  �ل���ل���ق���اء  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ب��ع��د مبار�ة  �أرب���ع���ة  �ه�����د�ف م��ق��اب��ل 
�ربع  �سهدت  و�لندية  بالكفاح  عمرت 
ح����الت ت���ع���ادل ب��ي��ن��ه��م��ا خ��ا���س��ة و�أن 

�لطريق  �إغ����الق  �أح��ك��م��ا  �ل��ف��ري��ق��ني 
�لدفاع  �أمام بع�سهما ولعبا بطريقة 

�لثالث  �ل�سوط  �ن  رجل لرجل حتى 
مل ي�سهد �سوى هدفا و�حد� كان من 

ن�سيب �لبا�سا .
ووف����ق ج����دول �مل�����س��اب��ق��ة ف���ان فريق 

فريق  �ل��ي��وم  يلتقي  ���س��وف  هي�سكث 
�أبوظبي يف �خلام�سة و�لربع ع�سر�.

بداية حذرة لكاأ�س دبي للبولو 

فوز �حلبتور وهي�سكث على �أبوظبي 
و�لبا�سا و�لنهائي �ل�سبت 

•• مليحة-�لفجر:

نظم نادي مليحة �لريا�سي يف �أوىل �أيامه �لريا�سية �لرم�سانية �أربع مناف�سات 
يف مقره مبنطقة مليحة �لتابعة لإمارة  �ل�سارقة دعا لها �جلمهور و�أبناء �ملنطقة 

للم�ساركة يف مناف�ساتها �لتي �طلقت م�ساء �أم�س �لأول.
�لريا�سي �لأول �سعادة حممد �سلطان �خلا�سوين رئي�س  �ليوم  ح�سر فعاليات 

جمل�س �إد�رة �لنادي بجانب عدد من كو�در �لنادي و�لإد�ريني و�حل�سور .
وجدد �لنادي من فعالياته �لتي تنا�سبت مع �سهر رم�سان �لكرمي لتحي عز�ئم 
مع  تالقت  و�لتي  �لكرمي  رم�سان  �سهر  خ��الل  �لريا�سة  مبمار�سة  �مل�ساركني 

�أهد�ف �لنادي و��سرت�تيجيته �ملنبثقة من جمل�س �ل�سارقة �لريا�سي .
مناف�سات  لت�سمل  م�ساركا   50 م��ن  �أك��ر  لها  تقاطر  �لتي  �ملناف�سات  و�سملت 

ريا�سية عدة يف �لت�سويب بال�سهب و�لت�سويب بكرة �لقدم بجانب م�سابقة كرة 
�ل�سلة و�لتي حظيت بت�سجيع منقطع �لنظري وبحما�س �مل�ساركني و�لتفاعل يف 

مناف�ساتها .
�نتهاء  عن  �مل�ساركني  بني  �لتناف�س  من  مار�ثونية  �ساعة  بعد  �لنتائج  و�أ�سفرت 
�لت�سويب  مب�سابقة  �ملناف�سات  نتائج  وتعلن  �لأول  �لرم�ساين  �لريا�سي  �ليوم 
�سعيد  و  فار�س �جلندي  يو�سف  �لرتتيب كل من   بها على  فاز  و�لتي  بالأ�سهم 
�أحمد �لكتبي وعمر �ل�سالح ويف   م�سابقة �لت�سويب بالكرة فاز كال من يو�سف 

حممد وعبد �لرحمن يو�سف و حممود عبد �جلو�د(.
�أحمد وحممد  �إر�ساد و�سفو�ن  �أما م�سابقة كرة �ل�سلة ففاز فيها كال من �ن�س 
�ل�سحات و�أقيمت على هام�س �ملناف�سات م�سابقة يف   �ملو�هب فاز فيها كال من  

حنني و�سيم وكرمي و�سيم و�سلمان حممد .

•• �لفجرية-و�م:

حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�سرقي 
�سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  �سيف  �ل�سيخ  ك���ّرم   ، �لفجرية  عهد  ويل 
�ل�سرقي رئي�س هيئة �ملنطقة �حلرة بالفجرية روؤ�ساء �لوفود 

كاأ�س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �لت�سفيات  يف  �مل�ساركة  �لريا�سية 
و�جلهات �حلكومية   2022 �ل�سالت  قدم  لكرة  �آ�سيا  غرب 
�لد�عمة للبطولة . و �نطلقت مناف�سات �لبطولة �أم�س �لأول 
منتخبات  مب�ساركة  ب��ال��ف��ج��رية،  �ل��ري��ا���س��ي  ز�ي���د  جممع  يف 
وُعمان،  و�لبحرين،  �ل�سعودية،  �لعربية  و�ململكة  �لإم���ار�ت 

���س��ي��ت��اأه��ل عنها خم�سة  وف��ل�����س��ط��ني، ول��ب��ن��ان و�ل���ع���ر�ق ح��ي��ث 
منتخبات �ىل نهائيات �لبطولة �لتي �ستقام يف دولة �لكويت.

ح�����س��ر �ل��ت��ك��رمي ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب��وه��ن��دي م��دي��ر م��ك��ت��ب هيئة 
�لريا�سة و�ل�سباب يف �ملنطقة �ل�سرقية وعدد من �مل�سوؤولني 

�لريا�سيني بالدولة .

برعاية حممد �ل�سرقي .. �نطالق �لت�سفيات �ملوؤهلة 
لنهائيات كاأ�س غرب �آ�سيا لكرة قدم �ل�سالت 

•• دبي-�لفجر: 

و�لتي  للغاية  �لناجحة  �لكريكت  بطولة 
�لكريكت  ل��ع��ب��ة  و�أ����س���اط���ري  ت�����س��م جن����وم 
لقطات بوليوود �لأهم �لتي �ستعزز �سناعة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  يف  �لريا�سية  �ل�سياحة 

�ملتحدة
�لإمار�تية  �ل�سد�قة  كاأ�س  بطولة  �ستعود 
�لتي �ختتمت موؤخر�ً، و�لتي حققت جناحاً 
�لعام  للكريكت  �ل�سارقة  ��ستاد  �إىل  باهر�ً، 
�ملقبل مببار�ة �أكرب و�سكل �أكرب، بدعم من 
�ساحبة �ل�سمو �ل�سيخة موزة عبيد �سهيل 

مكتوم، ر�عية كاأ�س �ل�سد�قة �لإمار�تية.
�لإمار�تية  �ل�سد�قة  كاأ�س  بطولة  �أقيمت 
�لأوىل �لتي متت حتت رعاية �سمو �ل�سيخ 
�أقرها  و�لتي  �لقا�سمي،  خالد  بن  في�سل 
كبري.  بنجاح  للكريكت،  �لإم���ار�ت  جمل�س 
�لريا�سية  �ل�سياحة  قطاع  هذ�  و�سي�ساعد 
�ملتحدة بقيمة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 

�أمريكي. دولر  مليار   1.08
�لإمار�تية  �ل�سد�قة  كاأ�س  بطولة  جتمع 
�أ�ساطري �لكريكت يف �لأم�س �لذين �ساعدو� 
يف �لرتويج للعبة �لكريكت باأد�ئهم �لر�ئع 
من خالل ن�سج �لتاريخ على مدى �لعقود 
�إىل جنوم  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��ا���س��ي��ة  �لأرب����ع����ة 
بوليوود - ملنح ع�ساق �لكريكت �لإمار�تيني 

جتربة ترفيهية مذهلة.
حققت �لن�سخة �لأوىل من كاأ�س �ل�سد�قة 
ب��اه��ر�ً. و�ساهد ع�ساق  �لإم��ار�ت��ي��ة جن��اح��اً 
�لأ�سطوريني  �لكريكت  لع��ب��ي  �لكريكت 
مثل قائد �لفريق �لهندي �ل�سابق حممد 
�لدين وجنم بوليوود �سونيل �سيتي  �أزهر 
�ل�سابق  �ل��ب��اك�����س��ت��اين  �ل��ك��ري��ك��ت  ومم��ث��ل 
عمر�ن نذير وجنم �لكريكت �ل�سريالنكي 
�لأربعة،  �ل��ف��رق  ي��ق��ودون  مينديز  �أج��ان��ث��ا 
�إنديان  �ل��ت��ايل  �ل��ن��ح��و  ع��ل��ى  و�أ���س��م��اوؤه��م 
وباكي�ستان  ك��ي��ن��ج��ز  وب���ول���ي���وود  ل��ي��ج��ن��دز 
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بتوفري  م��ك��ت��وم  �آل  م���وزة  �ل�سيخة  ق��ام��ت 
�لكريكت  لعبة  لع�ساق  ت��ذك��رة   5000
مل�ساهدة بطولة كاأ�س �ل�سد�قة �لإمار�تية 
�أيام  ثالثة  مل��دة  �لنجوم  �أب���رز  ت�سم  �لتي 
 7 5 �إىل  �ل���ف���رتة م���ن  �أق��ي��م��ت يف  و�ل���ت���ي 
مار�س 2022. مت تنظيم كاأ�س �ل�سد�قة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من قبل خدمات 
�لريا�سة �لعربية، بدعم من �سرطة دبي. 
مبا�سرة  �ل��ه��و�ء  على  �لبطولة  ب��ث  وت��ت��م 

على قناة �سوين 6. 
�أ�سلم  �ل�سيد  بقيادة  يكون  �ملنظم  �لفريق 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  و�ملوؤ�س�س  ج��وروك��ال، 
�لعربية،  �ل���ري���ا����س���ة  خ����دم����ات  ل�����س��رك��ة 
�لريا�سة  ب��اث��ان، ورئ��ي�����س خ��دم��ات  �أم���ني 
�لعمليات،  ومدير  ق��در�ن،  نوفل  �لعربية، 
خدمات  يف  �لعمليات  ومدير  كويا،  حبيب 
�لريا�سة �لعربية، منري بن حمي �لدين، 
ح�سر  كما  و�لإع����الم.  �لفعاليات  وم��دي��ر 
ورئي�س  �لإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �حل��ف��ل 
د�ب��ل��ي��و �����س �����س ل��ن��دن و�مل��ت��ح��دث با�سم 

�ل�سفارة �لفرن�سية �أ�سوتو�س باتاناياك.
و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س  جوروكال،  �أ�سلم  يقول 
�لريا�سة  خ���دم���ات  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�سد�قة  �ملنظمة لكاأ�س  �لعربية، و�جلهة 
�لإمار�تي. "مل يكن باإمكاننا تنظيم كاأ�س 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  �ل�����س��د�ق��ة يف 
�لن�سطني  و�ل��دع��م  �لرعاية  ب��دون  بنجاح 
من �سمو �ل�سيخة موزة �آل مكتوم و�سرطة 
�ل�ساملة  �مل�����س��اع��دة  ق��دم��و�  �ل��ذي��ن  دب����ي، 

لإجناح هذ� �حلدث ب�سكل كبري".
�أم������ًر�  ورع���اي���ت���ه���م  دع���م���ه���م  ك�����ان  "لقد 
وبف�سل  م��ًع��ا.  �حل���دث  تنظيم  يف  حا�سًما 
م�ساعدتهم وتوجيههم، نتطلع �إىل تنظيم 
�لأمور  ���س��ارت  و�إذ�  �مل��ق��ب��ل،  �ل��ع��ام  �حل���دث 
على ما ير�م بالن�سبة لنا، ف�ست�سبح كاأ�س 
�ل�سد�قة جزًء� مهًما من جدول �لكريكت 
�لعاملي و�ستعزز �سناعة �ل�سياحة �لريا�سية 

يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة".

ي�ساهم قطاع �لريا�سة ب� 4 مليار�ت درهم 
�قت�ساد  يف  �سنوًيا  دولر(  مليار   1.08(
�لأحد�ث  من  ع��دًد�  ت�ست�سيف  �لتي  دب��ي، 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل���دول���ي���ة وت�����س��ت��ق��ط��ب �ل����زو�ر 
�ل��ع��امل، وف��ًق��ا للمكتب  �أن��ح��اء  م��ن جميع 
�أكر  ل��الإم��ارة. وي��وج��د حالًيا  �لإع��الم��ي 
قطاع  يف  يعملون  �سخ�س   20،000 من 

�لريا�سة يف دبي.
وفًقا ل�سركة ديلويت، توؤدي �لريا�سة، �لتي 
كانت ج��زًء� من دخل دبي لأك��ر من 40 
عاًما، �إىل 670 مليون دولر من �لتاأثري 
�لقت�سادي مع ب�سمة �قت�سادية تزيد عن 

�سنوًيا. دولر  مليار   1.7
على �ل�سعيد �لعاملي، تقدر قيمة �ل�سياحة 
وفًقا  دولر،  600 مليار  بنحو  �لريا�سية 

لالأمم  �لتابعة  �لعاملية  �ل�سياحة  ملنظمة 
�ملتحدة.

بطولة  "�ستجلب  ج��وروك��ال:  �أ�سلم  يقول 
�لكريكت  �لإمار�تية جنوم  �ل�سد�قة  كاأ�س 
�لعامليني بالإ�سافة �إىل كبار �أبطال �سناعة 
معجب  لديهم  �لذين   - �لهندية  �ل�سينما 
�مل��غ��رتب��ني غ���ري �لهنود  ك��ب��ري ح��ت��ى ب���ني 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  م��و�ط��ن��ي  وك��ذل��ك 

�خلليجي".
و�����س����ه����دت ن���ه���ائ���ي���ات ك�����اأ������س �ل�������س���د�ق���ة 
على  ليجندز  باكي�ستان  ف��وز  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ليفوزو�  رك�سة   14 ب��ف��ارق   XI وورل���د 
بكاأ�س �ل�سد�قة �لإمار�تي �لأول. و�أقيمت 
�لأوىل  �لإمار�تية  �ل�سد�قة  كاأ�س  بطولة 
بن خالد  في�سل  �ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 

�لإمار�ت  جمل�س  �أقرها  و�لتي  �لقا�سمي، 
للكريكت بنجاح كبري.

مقابل   133 ل��ي��ج��ن��دز  ب��اك�����س��ت��ان  جمعت 
�ملن�سو�س عليها،  10 مر�ت  �ل�  خم�سة يف 
من  �سلمان  م�سرب  م��ن   45 ب���  مدعومة 
 10 م���ن  ���س��ام��ي  مل��ح��م��د  ك����رة و36   20
كر�ت. رد�ً على ذلك، بد�أ وورلد XI ب�سكل 
�أفغان  �أ�سغر  جيد، على �لرغم من خروج 
م��ب��ك��ًر�. ب���د� ف��ي��ل م��ا���س��رتد م���ع 50 من 
34 من  كرة وتيالكر�تني ديل�سان ب�   21
�سر�كة  �إقامة  بعد  خطرًي�  كرة   16 �أ�سل 
78 مرة وبد� وكاأنهما يف عجلة  ��ستمرت 
�لويكيتات  م��ن  ق��ل��ي��ل  ع���دد  �أم���ره���م.  م��ن 
ب�سبب  �ملتبعة  �لأماكن  �ل�سريعة يف جميع 
�لدحرجة �جليدة من قبل حممد عرفان 

و�ل����ذي �أخ���ذ �ل�����س��ي��ط��رة م��ن �أي����دي فريق 
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�ل�سد�قة  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  ت��ن��ت��ه��ي  ب���ه���ذ� 
�لإمار�تية 2022 �لتي ت�سم �أبرز �لنجوم 
و�ل��ت��ي ����س��ت��م��رت ث��الث��ة �أي����ام. وم���ع ذلك، 
بد�ية  نهاية  ه��ذه  ت��ك��ون  �أن  �مل��رج��ح  فمن 
�أن  ميكن  و�لتي  �ل�سد�قة،  لكاأ�س  جديدة 
جدول  يف  �سنوًيا  �أ�سا�سًيا  عن�سًر�  ت�سبح 

لعبة �لكريكت �لعاملي.
�أنحاء  جميع  يف  �لكريكت  ع�ساق  ��ستمتع 
�ل���ع���امل مب�����س��اه��دة �أ���س��اط��ري �ل��ك��ري��ك��ت - 
�لذين �سنعو� �أرقاًما قيا�سية عاملية ومعامل 
تاريخية يف لعبة �لكريكت - وهم يلعبون 
مار�س   7 �إىل   5 م���ن  م��ب��اري��ات  ���س��ب��ع  يف 
�لإمار�تي  �ل�سد�قة  كاأ�س  ويف   .2022

ما  ت�سجيل  مت  �أي���ام،  ثالثة  ي�ستمر  �ل��ذي 
مباريات   7 يف  ج��ول��ة   1530 جمموعه 
فقط، مبتو�سط 218 نقطة لكل مبار�ة، 
�أو 1.8 نقطة لكل كرة - و�حدة من �أعلى 
�لكريكت.  لعبة  يف  ك��رة  لكل  نقاط  ن�سبة 
�لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سد�قة  ك��اأ���س  بطولة 
مًعا  وبوليوود  �لكريكت  م�سجعي  جمعت 
لوجه  وجهاً  بوليوود  جنوم  تناف�س  حيث 
�ل�سارقة  ��ستاد  يف  �لكريكت  �أ�ساطري  مع 
�ملباريات مبا�سرة على  بث  للكريكت، ومت 
قنو�ت �سوين 6 و�سوين 6 �إت�س دي.  قال 
�إد�رة خدمات  رئي�س جمل�س  باثان،  �أمني 
�لف�سل  ه���ذ�  "�سهد  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل��ري��ا���س��ة 
�لكريكت  لعبة  ع��امل  يف  �ل��ر�ئ��ع  �جل��دي��د 
�للعبة  يلعبون هذه  �لكريكت  �أ�ساطري  �أن 
تقاعدهم.  بعد  طويلة  لفرتة  �ملحرتفة 
�لإمار�تية  �ل�����س��د�ق��ة  ك��اأ���س  و�أط��ل��ق  ك��م��ا 
�لعاملي  �لكريكت  ع��امل  يف  ج��دي��دة  حقبة 
ح��ي��ث ي��ع��ود �أ���س��اط��ري �ل��ك��ري��ك��ت ولعبي 
للرتفيه  �ملتقاعدين  �ملحرتفني  �لكريكت 
كاأ�س  �ب��ت��ك��ار  مت  �لكريكت".  ع�����س��اق  ع��ن 
للكريكت،  �ل�����س��ارق��ة  ملعب  يف  �ل�����س��د�ق��ة 
�ل�سرق  �ل��ك��ري��ك��ت يف  ل��ع��ب��ة  وه���و م��وط��ن 
�لأو�سط. �إن �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بلد 
�لريا�سية  �ل�سياحة  تزدهر  حيث  �لبتكار 
يف  جديد  �بتكار  تقدمي  وي�سعدنا  ��ا.  �أي�����سً
لعبة �لكريكت - كاأ�س �ل�سد�قة �لإمار�تية 
- و�لذي �سيعزز �ل�سياحة �لريا�سية يف هذ� 
�لبلد. وقال حذيفة �إبر�هيم، رئي�س �للجنة 
�ملنظمة لكاأ�س �ل�سد�قة �لإمار�تية: "كاأ�س 
ترويج  على  �ستعمل  �لإمار�تية  �ل�سد�قة 
و�لعرب  �لإم��ار�ت��ي��ني  ب��ني  �لكريكت  لعبة 
�أفالم  ي�ساهدون  �لذين  �أولئك  وخا�سة   -
بع�س  �أن نرى  وك��ان من �جليد  بوليوود. 
جنوم بوليوود �مل�سهورين يلعبون �لكريكت 
يف ��ستاد �ل�سارقة للكريكت - مما �سيجلب 
�إىل م��وط��ن لعبة  �مل��زي��د م��ن �جل��م��اه��ري 

�لكريكت هذ�".

�ل�سيخة موزة �آل مكتوم تدعم بطولة كاأ�س �ل�سد�قة �لإمار�تية �لتي ظهرت لأول مرة على ��ستاد �ل�سارقة للكريكت

نادي مليحة �لريا�سي ينظم فعالياته �لريا�سية 
�لرم�سانية بتنظيم �أربع مناف�سات ويكرم �لفائزين 
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�لإد�رة،  ل�سوؤون  �لعام  �لقائد  م�ساعد  رفيع،  حممد  �أحمد  �للو�ء  �سعادة  �سهد 
�لد�خلية،  ل���وز�رة  �لذهبي  �ليوبيل  لحتفالت  �ملنظمة  �للجنة  �أم��ان��ة  رئي�س 
�سباعيات كرة �لقدم للقياد�ت �ل�سرطية يف �لدولة، مبنا�سبة �ليوبيل �لذهبي 
بالتعاون مع  بعام �خلم�سني، وذلك  �لدولة  �لد�خلية �سمن �حتفالت  ل��وز�رة 
�لدكتور  �سعادة  بح�سور  دب��ي،  �سرطة  �سباط  ن��ادي  يف  �لعاملية   Visa �سركة 
و�لدكتورة  �لريا�سي،  �أبوظبي  �سرطة  جمل�س  رئي�س  ر�سيد،  بو  ر��سد  �لعميد 
�سعيدة جعفر، �ملدير �لإقليمي، ونائب �لرئي�س �لأول ملجموعة Visa يف دول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�أحمد �ملرزوقي، نائب رئي�س تنفيذي �أول و�ملدير 
و�ل�سديق  �لوطني،  دبي  �لإم��ار�ت  بنك  لالأفر�د يف  �مل�سرفية  للخدمات  �لعام 
�ملقبول، رئي�س �لتوزيع يف بنك �أبوظبي �لتجاري، و�أحمد بن �سبيح من جمل�س 

دبي �لريا�سي.
ويف ختام �ملبار�ة �لنهائية، توج رئي�س �أمانة �للجنة �ملنظمة لحتفالت �ليوبيل 
بكاأ�س  ر�أ���س �خليمة،  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �لد�خلية، فريق  ل��وز�رة  �لذهبي 
ل�سرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  فريق  ج��اء  ح��ني  يف  �لذهبية،  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �لبطولة 
�ل�سارقة يف �ملركز �لثاين و�مليد�ليات �لف�سية، وفريق �لقيادة �لعامة ل�سرطة 

عجمان يف �ملركز �لثالث و�مليد�ليات �لربونزية.
وبهذه �ملنا�سبة، �أ�ساد �للو�ء �أحمد رفيع برعاية �سركة Visa �لعاملية ل�سباعيات 
�لريا�سية،  �ل��روح  بها  و�لتعاون، وت�سمو  �لإخ��وة  ت�سودها  �أج��و�ء  �لقدم يف  كرة 
�لريا�سية  و�ل��روح  �لبطولة  �سهدته  �ل��ذي  �ملتميز  ب���الأد�ء  �سعادته  عن  معرباً 
�لتي متيز بها �لالعبون �مل�ساركون، موجهاً �سكره وتقديره لالحتاد �لريا�سي 
ح�سن  خالل  من  �لبطولة  �إجناح  يف  �ساهم  من  وكل  �لعاملية،   Visa و�سركة

�لتنظيم و�لإعد�د لها.

مع  تز�مناً  تاأتي  و�لتي  �لد�خلية  ل��وز�رة  �لذهبي  �ليوبيل  �حتفالت  �أن  و�أك��د 
�إمارة  م��ن  و�نطلقت  ل��الحت��اد،  �خلم�سني  بالعيد  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �ح��ت��ف��الت 
�لفجرية مرور�ً باإمار�ت �لدولة، كانت مبنزلة عر�س وطني ��ستعر�س م�سرية 
وز�رة �لد�خلية ومنجز�تها عرب �لعقود �خلم�سني �ملا�سية، منذ فجر �لحتاد، 
م�سرية  لتم�سي  �لر�سيدة،  �لقيادة  ب��روؤي��ة  �حلالية  و��سرت�تيجيتها  وروؤيتها 

�لتميز و�لريادة بال�ستعد�د و�جلاهزية للخم�سني عاماً �ملقبلة.
ومن جهته، �أكد �لعقيد حارب �ل�سام�سي، م�ساعد مدير �لإد�رة �لعامة للتحريات 
مع  ومتميزة  بناءة  �سر�كات  تفعيل  �أهمية  �لإد�رة،  ل�سوؤون  �جلنائية  و�ملباحث 
�أ�سحاب �لخت�سا�س يف �لقطاع �خلا�س، لفتاً �إىل �أن �لإد�رة �لعامة للتحريات 
و�ملباحث �جلنائية، تويل �هتماما كبري� يف هذ� �ل�سياق، وذلك يف �سبيل حتقيق 
�لتوجهات �ل�سرت�تيجية للقيادة �لعامة ل�سرطة دبي يف �أمن و�إ�سعاد �ملجتمع.

�لرئي�س  ونائب  �لإقليمي،  �ملدير  جعفر،  �سعيدة  �لدكتورة  قالت  جانبها،  من 

 Visa "تفخر  �خلليجي:  �لتعاون  جمل�س  دول  يف   Visa ملجموعة  �لأول 
بالتعاون مع �سرطة دبي وبنك �لإمار�ت دبي �لوطني، وبنك �أبوظبي �لتجاري، 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ل�سرطية  للقياد�ت  �لقدم  ك��رة  �سباعيات  لتنظيم 
�أن كرة �لقدم جت�سد ب�سورة مثالية  �ملتحدة، بنجاح منقطع �لنظري، ل �سّيما 
حتقيق  �سبيل  يف  �ل�سركاء  م��ع  �ل��ت��ع��اون  يف   Visa تتبعها  �ل��ت��ي  للطريقة 
�لأهد�ف �مل�سرتكة. ويتمحور هدفنا �مل�سرتك مع هيئات �إنفاذ �لقانون ومنهم 
باملدفوعات  �لثقة  على  �حل��ف��اظ  ح��ول  دب��ي،  �سرطة  يف  �لر��سخون  �سركاوؤنا 
�لرقمية وحماية �لعمالء و�ل�سركات يف دولة �لإم��ار�ت من حو�دث �لحتيال. 
وجميع  �لكبري،  دعمهم  على  جم��دد�ً  �سركاءنا  لأ�سكر  �لفر�سة  ه��ذه  و�أغتنم 
�لالعبني �مل�ساركني على حما�سهم �ملتميز، ونتطلع قدماً ملو��سلة �لتعاون مع 
جميع �سركائنا ملكافحة �جلر�ئم �لإلكرتونية ودعم �أجندة �لتجارة �لرقمية يف 

دولة �لإمار�ت". 

•• دبي-�لفجر:

ت��وج �ل��رم��اة �لإم��ار�ت��ي��ني جهودهم 
ب��ال��ت��ت��وي��ج ب��امل��ي��د�ل��ي��ات �مل���ل���ون���ة يف 
�لقو�س  ب���ط���ول���ة  ف����ئ����ات  خم���ت���ل���ف 
و�ل�سهم �لتي �أقيمت �سمن فعاليات 
ند  "دورة  م���ن  �ل��ت��ا���س��ع��ة  �ل��ن�����س��خ��ة 
�ل�سبا �لريا�سية" �لدورة �لأكرب من 
نوعها �لتي تنظم بتوجيهات ورعاية 
بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو 
ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي، حتت 

�سعار "قدر�ت ل حدود لها".
وفاز �لإمار�تي حممد علي �ل�سحي 
مناف�سات  يف  �ل��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة 
�ل����ق����و�����س �مل�����رك�����ب ل���ف���ئ���ة �ل����رج����ال 
�مل��ف��ت��وح��ة لأ���س��ح��اب �ل��ه��م��م، تاله 
�لإمار�تي حبيب �لبلو�سي يف �ملركز 
�لف�سية،  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ل��ي��ن��ال  �ل��ث��اين 
ب���دو�وي  �لإم���ار�ت���ي ج��م��ال  وح�سل 

على �مليد�لية �لربونزية.
للرجال  �مل���رك���ب  �ل��ق��و���س  ف��ئ��ة  ويف 
�مل�����س��ري عمرو  ف���از  �سنة   18 ف���وق 
�لذهبية،  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة  غ���امن  حم��م��د 
فينود  ن��ي�����س��ان��ث  �ل��ه��ن��دي  وح�����س��ل 
�لف�سية، فيما ح�سل  �مليد�لية  على 
عبد�لكرمي  قا�سم  �أي��وب  �لإم��ار�ت��ي 

على �مليد�لية �لربونزية.
�لقو�س  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����س��ات  و����س���ه���دت 
�إمار�تية على كافة  �لأوملبي �سيطرة 
�لرجال  �مليد�ليات حيث فاز يف فئة 
�سعود  �لإم�����ار�ت�����ي  ���س��ن��ة   18 ف����وق 
�لذهبية،  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة  ر����س��د  حم��م��د 
وح�����س��ل �لإم�����ار�ت�����ي ���س��ل��ط��ان علي 
�لكتبي على �مليد�لية �لف�سية، ونال 
�مليد�لية  �حلمادي  عبيد  �لإم��ار�ت��ي 
�لربونزية، ويف فئة �لقو�س �لأوملبي 
���س��ن��ة ف����ازت   16 ل��ل�����س��ي��د�ت ف�����وق 
�لإمار�تية عائ�سة �آل علي بامليد�لية 
�ل���ذه���ب���ي���ة، وح�����س��ل��ت �لإم����ار�ت����ي����ة 
�مليد�لية  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��و���س��ي  ف��اط��م��ة 
ح�سة  �لإم��ار�ت��ي��ة  ون��ال��ت  �لف�سية، 

�لعو�سي �مليد�لية �لربونزية.
�لأومل����ب����ي  �ل���ق���و����س  م��ن��اف�����س��ات  ويف 
 17 �إىل   14 م���ن  �ل�����س��ب��اب  ل��ف��ئ��ة 
عبد�لرحمن  �ل��ف��رن�����س��ي  ف���از  ���س��ن��ة 

وح�سل  �لذهبية،  بامليد�لية  �سيتي 
�إب���ر�ه���ي���م م���ن ج����زر �لقمر  ح�����س��ن 
�لف�سية، فيما ح�سل  �مليد�لية  على 
�لإم������ار�ت������ي خ��ل��ي��ف��ة حم���م���د �سامل 

�لكعبي على �مليد�لية �لربونزية.
�لأومل����ب����ي  �ل���ق���و����س  م��ن��اف�����س��ات  ويف 
�ل�سود�ين  ف��از  رج��ال  �ملدربني  لفئة 
�لذهبية،  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة  �آدم  جم��اه��د 
�جلميزي  �أ���س��ام��ة  �مل�����س��ري  وح�سل 
نال  فيما  �لف�سية،  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ع��ل��ى 
�مليد�لية  ن��ب��ي��ل  �أح����م����د  �مل�������س���ري 

�لربونزية.

مركز تداوي الطبي راع رئي�سي 
للدورة

 �ن�سم مركز تد�وي �لطبي �إىل رعاة 
�لن�سخة �لتا�سعة من دورة ند �ل�سبا 
�لريا�سية حيث �أ�سبح ر�عًيا ر�سمًيا 
و�سريًكا  و�ل�سهم،  �لقو�س  لبطولة 
�لريا�سية  ل���ل���دورة  ����س��رت�ت��ي��ج��ًي��ا 
�لأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا و�ل��ت��ي يتناف�س 
�ملحرتفني  م����ن  ري���ا����س���ي���ون  ف��ي��ه��ا 

و�لهو�ة يف ثمان بطولت خمتلفة.
�لفحو�سات  ب��اإج��ر�ء  �مل��رك��ز  وي��ق��وم 
�مل�ساركني  ل��ل��ري��ا���س��ي��ني  �ل��ط��ب��ي��ة 
�إىل  �ل�����دورة  تنظيم  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 
ج���ان���ب ت���وف���ري ف���ري���ق ط��ب��ي يقدم 

خدمات �لدعم للدورة.
�ل���رع���اي���ة يف مقر  �ت��ف��اق��ي��ة  ووق�����ع 
�سعادة  �ل���ري���ا����س���ي  دب������ي  جم���ل�������س 
�سعيد ح��ارب �أم��ني عام جمل�س دبي 
�حلاج  �إب��ر�ه��ي��م  وم���رو�ن  �لريا�سي 
نا�سر رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة 

تد�وي �لطبي.
�سعادته  عن  �إبر�هيم  م��رو�ن  وع��رّب 
و�ل�سر�كة  �لرعاية  �تفاقية  بتوقيع 
ليكون  �ل��ري��ا���س��ي  دب���ي  م��ع جمل�س 
�سريًكا �إ�سرت�تيجًيا للن�سخة �لتا�سعة 
�إىل  �لريا�سية  �ل�سبا  ن��د  دورة  م��ن 
جانب كونه ر�ع لقب بطولة �لقو�س 
و�ل�سهم، و�أكد �أن هذه �لرعاية تتيح 
حتقيق  يف  ي�����س��اه��م  لأن  �ل��ف��ر���س��ة 
و�ملجتمعية  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �لأه������د�ف 
�لريا�سية  �ل�����دورة  ل��ه��ذه  �ل��ك��ب��رية 
ويرعاها  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ك���ربى 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 

دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
دبي، �سيما و�أن مركز تد�وي �لطبي 
�ملجالت  �أه��م  �أح��د  �لريا�سة  يعترب 
ك��م��ا ي�ساهم يف  �مل��ج��ت��م��ع،  يف ح��رك��ة 
�لعديد  �إىل  �لطبي  �ل��دع��م  ت��ق��دمي 
من �لبطولت و�لأحد�ث �لريا�سية 
�ل���ك���ربى. و����س���ارك رئ��ي�����س جمل�س 
�ل��ط��ب��ي يف  ت����د�وي  �إد�رة جم��م��وع��ة 
فئات  يف  �لفائزين  م��ن  ع��دد  تتويج 
جانب  �إىل  و�ل�سهم  �لقو�س  بطولة 
ح�سن �ملزروعي مدير �لدورة وعادل 
�لبناي رئي�س �للجنة �لفنية، وعمار 
�مل��ه��ريي �أم���ني �سر �حت���اد �لإم����ار�ت 
ل���ل���ق���و����س و�ل�������س���ه���م يف جم���ّم���ع ند 
�ل�����س��ب��ا �ل��ري��ا���س��ي ح��ي��ث �أع����رب عن 
�لقوية  �ملناف�سات  �سعادته مب�ساهدة 
�لكبري  �جل����م����اه����ريي  و�حل���������س����ور 

و�لت�سجيع �ملميز.

البطولة  م��ن��اف�����س��ات  ت��وا���س��ل 
اخلليجية للبادل تن�س

�أبريل   7 �خلمي�س  �ل��ي��وم  تتو��سل 

مناف�سات �لبطولة �خلليجية للبادل 
تن�س �لتي تقام يف قاعة �لبادل تن�س 
حيث  �لريا�سني  �ل�سبا  ن��د  مبجمع 
للرجال  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  يلتقي 
مع منتخب عمان يف �ل�ساعة 8:30 
م�ساء على �مللعب رقم 3، كما يلتقي 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  منتخب 
ذ�ت  يف  �ل���ب���ح���ري���ن  م���ن���ت���خ���ب  م�����ع 

�لتوقيت على �مللعب رقم 4.

فئتا  يف   8 ال�  دور  عقد  اكتمال 
واملبتدئني  امل��ت��ق��دم  امل�����س��ت��وى 

بالبادل تن�س
ت��و����س��ل��ت م��ن��اف�����س��ات �ل���ب���ادل تن�س 
ند  دورة  �سمن  �ملختلفة  فئاتها  يف 
�أقيمت  ح��ي��ث  �ل��ري��ا���س��ي��ة،  �ل�����س��ب��ا 
�ل�16  �ل��دور  م��ب��ار�ة  �أم�س  �أول من 
و�ملبتدئني،  �ملتقدم   �مل�ستوى  لفئتي 
�لثنائي  �سمن  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة  ف��ف��ي 
نو�سيز  وم���ارت���ن  غ��ار���س��ي��ا  خ��اف��ي��ري 
ماك�سيم  ح�������س���اب  ع���ل���ى  ت���اأه���ل���ه���م���ا 
م�����وري�����ن وب���ن���ي���ام���ني ب���ي���ل ري�����الت 
 0-6 ب��و�ق��ع  رد  دون  مبجموعتني 

خ�سر  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���ب���ار�ة  ويف  و3-6، 
جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ 
موندونكا   و�سيبا�ستايو  مكتوم  �آل 
و�ك�سفري  �ل�������س���ي���د  �����س����ام����ي  م�����ن 
و12-10،  6-3و6-4  م��ا���س��ون 
رودريغيز  روب��ريت��و  �لثنائي  وت��اأه��ل 
و�أنطونيو توين على ح�ساب عي�سى 
�ملرزوقي وديفيد بوزو 6-0 و0-6، 
فري�و  فر�ن�سي�سكو  �لثنائي  وتغلب 
�ملري  وخافري رودريغيز على �سعيد 
وفاز  و0-6،   3-6 �مل���ري  وحم��م��د 
روك بالي�ستري وروبن دي لريد على 
ر�جنان بر�ديب وماك�س بيكارد 4-6 
و7-5، كما تاأهل �ك�سفري دي بينيتو 
وجاكوب برييز على عمار �لعو�سي 
دون  وفار�س �حلمادي مبجموعتني 
�سريجيو  وف�����از  و2-6،   2-6 رد 
على  ��سبيالتا  وغ��اب��ري��ي��ل  �ي���ك���اردو 
يو�سف �لفيلي ومرو�ن خوري 0-6 
�ل�سام�سي  خ���ال���د  وت���اأه���ل  و0-6، 
وعبد �هلل ريان على ح�ساب �أندري�س 
وحل�ساب  روخا�س.  وبيدرو  روخا�س 
ز�يد  �لثنائي  ت��اأه��ل  �ملبتدئني،  فئة 

بتغلبهما  �ملندو�س  وفار�س  �ملهريي 
و�سعيد  �لزرعوين  �لعزيز  عبد  على 
�هلل  عبد  وف���از  و0-6،   2-6 �أه��ل��ي 
عبد  على  �سانتا  و�سامويل  ر�ف��ع��ي 
�لفال�سي  وج���م���ع���ة  ع���ل���ي  �ل���ع���زي���ز 
عبيد  وتاأهل  و10-7  و6-3   7-6
على  �حلر�سو�سي  و�أحمد  �لهاجري 
ح�����س��اب ت��وم��ا���س ب��ي��ن��اروي��ا وح����ازم 
مو�جهات  و0-6.   0-6 ���س��ي�����س 
ت�سهد  �ل��ط��ائ��رة  �ل���ك���رة  ���س��اخ��ن��ة يف 
�ل��ت��ي تقام  �ل��ط��ائ��رة،  �ل��ك��رة  بطولة 
يف �ل�����س��ال��ة �ل��رئ��ي�����س��ي��ة مب��ج��م��ع ند 
 7 �خلمي�س  �ليوم  �لريا�سي،  �ل�سبا 
�لفرق  �ساخنة بني  �أبريل مو�جهات 
يلتقي  حيث  �لبطولة  يف  �مل�����س��ارك��ة 
فريق �جلو�رح مع فريق �لإمرب�طور 
يف �ل�ساعة 9:30 م�ساء، كما يلتقي 
�إ�سبيدر  ف���ري���ق  م���ع  زع��ب��ي��ل  ف���ري���ق 
م�ساء،   12:30 �ل�����س��اع��ة  يف  ت��ي��م 
وت�ستكمل �ملناف�سات يوم �لأحد 10 
ثاين  ب��ن  فريق  يلتقي  �أب��ري��ل حيث 
�ل�ساعة  يف  زعبيل  ف��ه��ود  ف��ري��ق  م��ع 
�إت�س  فريق  ويلتقي  م�ساء،   9:30
�إ���س ج��روب مع فريق �ملفاجاأة يف  �إم 

�ل�ساعة 12:30 م�ساء.

الكرا�سي  �سلة  يف  مباريات   4
املتحركة

ت��ق��ام �ل��ي��وم �خل��م��ي�����س 7 �أب���ري���ل 4 
على  �ل�سلة  كرة  بطولة  يف  مباريات 
�ل��ك��ر����س��ي �مل��ت��ح��رك��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام يف 
ويلتقي  �لهمم،  لأ�سحاب  دبي  نادي 
مع  لالإ�سعاف  دب��ي  موؤ�س�سة  ف��ري��ق 
 9:30 فريق بلدية دبي يف �ل�ساعة 
�لعامة  �لإد�رة  م�ساء، ويلتقي فريق 
لالإقامة و�سوؤون �لأجانب بدبي مع 
للمعاقني يف  نادي خور فكان  فريق 
ويلتقي  م�����س��اء،   10:20 �ل�����س��اع��ة 
و�ملو��سالت  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  ف��ري��ق 
وريزيد�ن�س  مركز  فريق  مع  بدبي 
م�ساء،   11:10 �ل�ساعة  �لب�ستان 
ويلتقي فريق �لقيادة �لعامة ل�سرطة 
دبي مع فريق نادي �لثقة للمعاقني 
يف �ل�ساعة 12:00 منت�سف �لليل، 
لل�سفريات  دناتا  فريقا  يعفى  فيما 

ود�ئرة �ملالية من �للعب.

Visa برعاية

�سرطة ر�أ�س �خليمة تظفر بكاأ�س �سباعيات كرة �لقدم للقياد�ت �ل�سرطية يف �لدولة

تاألق �إمار�تي يف بطولة �لقو�س و�ل�سهم 
بدورة ند �ل�سبا �لريا�سية

اخلليجية  البطولة  يف  عمان  يواجه  تن�س  للبادل  الوطني  • منتخبنا 

�إميور� يهدي �ليابان �أول ذهبية 
يف مونديال �ملبارزة بدبي 

و�أمريكا حتافظ على �ل�سد�رة
•• دبي -و�م: 

قال �لياباين كازوكي �إمي��ور�، �حلائز على �مليد�لية �لذهبية يف بطولة 
�لعامل للمبارزة لل�سباب يف �لفلوريه، �نه مل يتوقع �أن يهدى بالده �أول 
ميد�لية لها يف بطولة �لعامل �لتي ت�ست�سيفها دبي، مب�ساركة �أكر من 

لعب ولعبة ميثلون 102 دولة.  1600
 "2022 "دبي  و�لنا�سئني  لل�سباب  للمبارزة  �لعامل  بطولة  و�سهدت 
�لدويل  �إ�سر�ف �لحت��اد  �لإم��ار�ت للمبارزة حتت  و�لتي ينظمها �حت��اد 
للمبارزة، بالتعاون مع جمل�س دبي �لريا�سي ويحت�سنها جممع حمد�ن 
�آل  ر��سد  بن  حممد  بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  برعاية  بدبي،  �لريا�سي 
�ل���دول يف جدول  ع��دد  �رت��ف��اع  �ل��ري��ا���س��ي،  دب��ي  رئي�س جمل�س  مكتوم 

�مليد�ليات �إىل 12 دولة.
وجنح �لياباين �إميور� يف ح�سد لقب م�سابقة �لفلوريه يف بطولة �لعامل 
للمبارزة لل�سباب و�لنا�سئني بعد تغلبه يف �ملبار�ة �لنهائية على �لكوري 
�جلنوبي �أن هيونبني بنتيجة 15-13، ليحرز �مليد�لية �لذهبية �لأوىل 
له يف م�سريته ببطولت �لعامل، و�لأوىل لبالده �أي�سا يف مونديال دبي، 
كل  وتقا�سم  �لف�سية،  �مليد�لية  هيونبني  �جلنوبي  �ل��ك��وري  ن��ال  بينما 
�لثالث لهذه  �ملركز  كا�سي  �إميري  و�لأمريكي  �أن��اين  �أن�س  �لفرن�سي  من 

�مل�سابقة وح�سل كل منهما على �مليد�لية �لربونزية.
�لدويل  �لر�سمي لالحتاد  �ملوقع  ن�سرها  �إمي��ور� - يف ت�سريحات  وق��ال 
�ملرة  لأن هذه هي  �لذهبية،  بامليد�لية  بالفوز  لقد فوجئت   - للمبارزة 
متوتر�  كنت  لذلك  و�لنا�سئني،  لل�سباب  �ل��ع��امل  بطولة  يف  يل  �لأوىل 

للغاية.
وعرب �لالعب عن �سعادته �لكبرية باأن ي�سهم بهذه �مليد�لية �لذهبية يف 
�ن�سمام �ليابان �إىل جدول �مليد�ليات يف �ليوم �لر�بع ملناف�سات بطولة 

�لعامل.
وك��ان��ت م��ن��اف�����س��ات �ل��ي��وم �ل���ر�ب���ع ل��ل��ب��ط��ول��ة ق��د ���س��ه��دت �أي�����س��ا تتويج 
�لفلوريه  مبناف�سات  �لأول  ب��امل��رك��ز  �سكروجي�س  ل��وري��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�إثر تغلبها يف �ملبار�ة �لنهائية على �ليابانية �يوزوها تاكاياما  لل�سابات 
�ستات�سبوري  كارولينا  �لربيطانية  من  كل  وتقا�سمت   ،3-15 بنتيجة 

و�لأوكر�نية كاتينكا بودينكو �ملركز �لثالث و�مليد�لية �لربونزية.
18 مناف�سة تقام �سمن بطولة �لعامل  وتعد هذه �ملناف�سة و�حدة من 

للمبارزة لل�سباب و�لنا�سئني حتت 20 �سنة.
لها  �لثانية  هي  �سكروجي�س،  لورين  �لأمريكية  ذهبية  تعد  �ملقابل  ويف 
للنا�سئني  �لعامل  بطولة  يف  �أي�سا  �لذهبية  ميد�ليتها  بعد  تاريخها  يف 
�أن  ر�ئ��ع  ل�سعور  �إن��ه  وق��ال��ت:   ..  2019 ع��ام  بولند�  �أقيمت يف  و�ل��ت��ي 
�أح�سد �مليد�لية �لذهبية للمرة �لثانية يف تاريخ م�ساركاتي بعد بطولة 
�لعامل للمبارزة للنا�سئني 2019، كنت قلقة جد� قبيل �للقاء �لنهائي، 
�أمر ر�ئع  �أخ��رى  �لفوز بالذهب و�حل�سول على بطولة عاملية  لذ� فاإن 
وبالرغم من �لتوتر قررت و�سممت على �لفوز وبذلت ق�سارى جهدي، 

وحالياً �أريد �لتو�جد ب�سكل م�ستمر مع منتخب بالدي.
وتت�سدر �لوليات �ملتحدة حاليا جدول �مليد�ليات بعد نهاية مناف�سات 
�ليوم �لر�بع للبطولة بر�سيد 8 ميد�ليات " 3 ذهبيات، وف�سيتان، و3 

ميد�ليات برونزية".

••�أبوظبي -و�م:

دو�رت  برينارد  �لرب�زيلي  �لالعب  �لقدم  لكرة  �لآ�سيوي  �لحت��اد  �ختار 
مهاجم نادي �ل�سارقة �سمن �أ�سهر و�أخطر �لالعبني �مل�ساركني يف دوري 

�لأبطال ملو�سم 2022.
وخ�س�س له م�ساحة و��سعة يف تقرير ن�سره على �ل�سفحة �لرئي�سية ملوقعه 
�لر�سمي يت�سمن �أهم و�أ�سهر �لالعبني �مل�ساركني �سمن فرق غرب �آ�سيا 
يف �لن�سخة �جلديدة من �لبطولة �لتي �ستنطلق مباريات دور �ملجموعات 
فيها غد� بنظام �لتجمع يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية مب�ساركة 3 �أندية 

من �لإمار�ت هي �جلزيرة و�سباب �لأهلي و�ل�سارقة.
�أبطال  �أن برينارد دو�رت لي�س غريبا على دوري  و�أكد �لحتاد �لآ�سيوي 
�آ�سيا حيث �أنه �سارك فيه من قبل �سمن �سفوف فريقه �ل�سابق �ساختار 
دونيت�سك، كما �أنه �سبق له �مل�ساركة يف دوري �أبطال �أوروبا يف 25 مبار�ة، 
ويف كاأ�س ليربتادوري�س 13 مبار�ة حينما كان ميثل نادي �تليتكو مينريو 
�لرب�زيلي يف مو�سم 2013، حيث �سجل فيها 4 �أهد�ف وقدم متريرتني 

حا�سمتني يف �لبطولة.
وقال �لتقرير: " برينارد و�سع ب�سمته �أي�سا يف دوري �أبطال �آ�سيا على 
�لرغم من خو�سه مبار�ة و�حدة فقط مع �ل�سارقة �ملو�سم �ملا�سي، حيث 

�سجل هدفاً جمياًل خالل �لتعادل 1-1 �أمام �لوحدة يف دور �ل�16 قبل 
�أن يتم �إق�ساء �ل�سارقة بركالت �جلز�ء �لرتجيحية ".

و�أ�ساف : " من �ملقرر �أن يو�جه برينارد زميله �ل�سابق يف �إيفرتون خامي�س 
رودريجيز لعب نادي �لريان �لقطري مرتني يف غ�سون �أربعة �أيام، ومع 
ذلك فاإنه ي�سع ن�سب عينيه م�ساعدة �ل�سارقة بقدر ما ي�ستطيع، �أو على 
�لنهائي  �ل��دور ربع  بلوغ  �لبطولة بعد  �أد�ء لهم يف  �أف�سل  �لأق��ل تقدمي 

عام 2004 ".
�لقدم  لعدد من م�ساهري كرة  �أخ��رى  �أي�سا م�ساحات  �لتقرير  وخ�س�س 
بالن�سخة  �لأبطال  دوري  يف  �آ�سيا  غرب  �أندية  �سمن  �سي�ساركون  �لذين 

�أب��رزه��م �سانتي ك��ازورل لع��ب �ل�سد �ل��ذي �سبق له �للعب يف  �جل��دي��دة، 
�أر�سنال وفيا ريال، وخامي�س رودريجيز لعب �لريان �لذي �سبق له �للعب 
يف ريال مدريد وبايرن ميونيخ و�يفرتون، و�أودي��ون �إيجالو لعب نادي 
ت�سانغت�سون  �ل�سيني مع  �ل�سوبر  �للعب يف دوري  له  �سبق  �لذي  �لهالل 
�لذي  �ل�سعودي  �ل�سباب  لع��ب  بانيجا  و�يفر  �سينهو�،  و�سنغهاي  ياتاي 
�سبق له حتقيق 3 �ألقاب مع �أ�سبيليه يف �لدوري �لأوروبي ولقب قبله يف 
دوري ليربتادوري�س مع بوكاجونيورز �لأرجنتيني، وتوبي �ألدير فريليد 
وو�سيف  م��دري��د،  �أتليتكو  مع  �لإ�سباين  ب��ال��دوري  �لفوز  له  �سبق  �ل��ذي 

دوري �أبطال �أوروبا مع توتنهام هوت�سبري.

»�لآ�سيوي« ي�سع برينارد »مهاجم �ل�سارقة« �سمن قائمة م�ساهري دوري �لأبطال يف ن�سخته �جلديدة
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�عتلى  حتى  طويلة  �سنو�ت  مي�سي  ليونيل  �لأرجنتيني  �لقدم  ك��رة  جنم  �نتظر  رمب��ا 
)كوبا  �جلنوبية  �أمريكا  �أمم  كاأ�س  خ��الل  من  ب��الده  منتخب  مع  �لتتويج  من�سة 
�أمريكا( �ملا�سية، لكنه ي�ستطيع كتابة �لتاريخ باأكر من طريقة �إذ� قاد "ر�ق�سي 

�لتانغو" للفوز بلقب كاأ�س �لعامل 2022 يف قطر.
�لر�حل  مو�طنه  على  بهذ�  �سيتفوق  �لعاملي،  باللقب  �لفوز  يف  مي�سي  جنح  و�إذ� 
مونديال  بلقب  �لأرجنتيني  �ملنتخب  مع  ت��وج  �ل��ذي  م��ار�دون��ا  دييجو  �لأ���س��ط��ورة 

لقب كوبا �أمريكا على مد�ر م�سريته �لكروية. يحرز  مل  لكنه   ،1986
وكان مي�سي، �لذي يحتفل بعيد ميالده �خلام�س و�لثالثني يف يونيو )حزير�ن( 
�أقيمت يف منت�سف عام  �لتي  �أمريكا  بلقب كوبا  �لأرجنتيني  �ملنتخب  �ملقبل توج مع 

�لكبرية. �لبطولت  يف  �لفريق  مع  له  �لأول  �للقب  ليكون   ،2021
ل��ه مع  �لأخ���رية  �مل�ساركة  ه��ي   )2022 ق��د تكون )قطر  �ل��ذي  �ل��الع��ب،  ولكن 
�لتاجنو يف �لبطولت �لكبرية، ي�ستطيع �لتفوق على �لأ�سطورة مار�دونا �إذ� 

�أحرز �للقب �لعاملي يف 18 دي�سمرب )كانون �لأول( �ملقبل.
وبدون �لفوز حتى باللقب، ي�ستطيع مي�سي حتطيم رقمني قيا�سيني �إذ� 

بلغ �ملبار�ة �لنهائية.
على  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  يف  مبار�ة   19 �لآن  حتى  مي�سي  وخا�س 
وي�ستطيع   ،2006 ن�سخة  من  بد�ية  �لبطولة  يف  م�ساركاته  مد�ر 
�لالعب حتطيم �لرقم �لقيا�سي لأي لعب يف �لتاريخ من حيث عدد 
�ملباريات �لتي يخو�سها يف �ملونديال �إذ� بلغ �ملبار�ة �لنهائية ب�سرط 

م�ساركته يف جميع �ملباريات �ل�سبع للفريق حتى �لنهائي.
و�إذ� حدث هذ�، �سريفع مي�سي ر�سيده �إىل 26 مبار�ة يف نهائيات 
كاأ�س �لعامل حمطما بهذ� �لرقم �لقيا�سي �حلايل )25 مبار�ة( 

و�مل�سجل با�سم �لأملاين لوثار ماتيو�س.
من  �آخ��ر  قيا�سي  رق��م  حتطيم  قبلها  ي�ستطيع  مي�سي  ولكن 
ل��ف��ري��ق��ه بالدور  �ل���ث���الث  �مل���ب���اري���ات  خ���الل م�����س��ارك��ت��ه يف 
�لرقم  بهذ�  �سيتجاوز  �لقطري، حيث  للمونديال  �لأول 
مار�دونا  �لر�حل  با�سم  �مل�سجل  �لأرجنتيني  �لقيا�سي 

�لذي خا�س 21 مبار�ة يف بطولت كاأ�س �لعامل.
ورغم �أن م�ساركته �ملتوقعة يف �ملونديال �لقطري 
�ستكون �خلام�سة له يف تاريخ �لبطولة �لعاملية، 
رونالدو  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و  �ل���ربت���غ���ايل  ي����ز�ل  ل 
�لثالث  �مل��ب��اري��ات  يف  �مل�ساركة  �إىل  بحاجة 
لفريقه بالدور �لأول من �لبطولة �ملرتقبة 
�إذ� �أر�د �لن�سمام لقائمة �لالعبني �لذين 
�ملونديال  يف  �أك��ر  �أو  م��ب��ار�ة   20 خا�سو� 
فقط  لع��ب��اً   11 ت�سم  �ل��ت��ي  �لقائمة  وه��ي 

حتى �لآن.
تاريخ  قيا�سي مهم يف  برقم  �لنفر�د  �إىل  رونالدو  ويتطلع 
حالياً  �لالعب  ي�سرتك  حيث  �لقطري،  �ملونديال  خالل  من  �ملونديال 
�أن  مع كل من �لأ�سطورة �لرب�زيلي بيليه و�أويف �سيلر ومريو�سالف كلوزه يف 

كال منهم هز �ل�سباك يف �أربع ن�سخ خمتلفة من �ملونديال.
�سيكون  �ملقبلة  �لن�سخة  خ��الل  �ل��دوح��ة  مالعب  على  ه��دف  �أي  رون��ال��دو  �سجل  و�إذ� 

�لالعب �لوحيد �لذي يهز �ل�سباك يف خم�س ن�سخ من �ملونديال.
وك�سف �لحتاد �لدويل للعبة على موقعه �لإلكرتوين عن عدد �آخر من �لأرقام �لقيا�سية 

�أو �ملهمة �لتي ميكن حتطيمها خالل �ملونديال �لقطري.
�لبطاقات  وهو عدد  �لرب�زيلي  �ملنتخب  عليه  ي�ستحوذ  �سلبي  رقم  �لأرق��ام  ومن بني هذه 
 11 �لفريق  نال  باملونديال، حيث  م�ساركاته  تاريخ  �أي منتخب يف  لها  يتعر�س  �لتي  �حلمر�ء 
�أوروغ��و�ي بالطبع عدم معادلته حيث نال لعبوه ت�سع  بطاقة حمر�ء وهو رقم يتمنى منتخب 

بطاقات حمر�ء يف �ملونديال حتى �لآن.

ويت�سدر �ملنتخب �لأرجنتيني قائمة �أكر �لفرق نيال للبطاقات �ل�سفر�ء يف تاريخ 
�لبطولة بر�سيد 123 بطاقة.

ويتقا�سم �ملنتخبان �لرب�زيلي و�لأملاين رقماً قيا�سياً مهما وهو عدد �ملباريات �لتي 
يخو�سها �أي منتخب يف �لنهائيات بر�سيد 109 مباريات لكل منهما، وي�ستطيع 
لكن  �لبطولة  يف  لنتائجه  طبقاً  �لقيا�سي  بالرقم  �لن��ف��ر�د  بالطبع  منهما  �أي 
�لتعادل يف عدد �ملباريات قد ي�ستمر �أي�سا حال خا�س كل منهما نف�س �لعدد من 

�ملباريات يف �ملونديال �لقطري.
�ملنتخب  ي�ستطيع  �مل��ون��دي��ال،  م��ب��اري��ات  يف  م�ساركة  �ملنتخبات  �أك���ر  قائمة  ويف 

�ملركز  و�ن��ت��ز�ع  �لن�سخة  ه��ذه  ع��ن  �لغائب  �لإي��ط��ايل  نظريه  �جتياز  �لأرجنتيني 
�آخرها  �ستكون  و�لتي  جمموعته  يف  �لثالث  �ملباريات  خالل  من  بالقائمة  �لثالث 

�أمام �ملنتخب �لبولندي حيث �ستكون �ملبار�ة رقم 84 للفريق يف �لنهائيات.
 69 بر�سيد  �لقائمة  يف  �خلام�س  �مل��رك��ز  �لإجن��ل��ي��زي  �ملنتخب  ويحتل 
مبار�ة حتى �لآن لتكون مبار�ته �لأوىل يف �ملونديال �لقطري هي رقم 

.70
)�لغائب  �ل�سويدي  نظريه  �جتياز  �لهولندي  �ملنتخب  وي�ستطيع 
عن �ملونديال �لقطري( و�لدخول �إىل قائمة �أكر ع�سرة منتخبات 

�لإكو�دوري  نظريه  يلتقي  عندما  �ملونديال  يف  للمباريات  خو�ساً 
�لأول  بالدور  �لأوىل  �ملجموعة  مباريات  من  �لثانية  �جلولة  يف 

للبطولة.
�جلدير بالذكر �أنه يف حالة فوز �ملنتخب �لأرجنتيني يف �ملباريات 

�لثالث باملجموعة �لثالثة، �سيتقدم على نظريه �لإيطايل يف 
�أكر �لفرق حتقيقا لالنت�سار�ت  �أخرى وهي قائمة  قائمة 

�نت�سار�ً   46 �إىل  ر�سيده  ر�ف��ع��اً  �لعامل  كاأ�س  بطولت  يف 
 73( �ل��رب�زي��ل  منتخبي  خلف  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  ليكون 

�نت�سار�ً( و�أملانيا )67 �نت�سار�ً(.
�لرقم  على  �ملك�سيكي  �ملنتخب  ي�ستحوذ  �ملقابل،  ويف 

�لقيا�سي �ل�سلبي يف هذ� �ملجال، حيث يت�سدر قائمة 
�أكر �ملنتخبات تعر�سا للهزمية يف بطولت كاأ�س 

�لعامل بر�سيد 27 هزمية حتى �لآن.
�أكر  قائمة  �ملك�سيكي  �ملنتخب  يت�سدر  كما 
�ملنتخبات خو�ساً للمباريات يف تاريخ �ملونديال 

دون �لفوز باللقب وهو 57 مبار�ة.
يف  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  �ملك�سيكي  �ملنتخب  وي��ح��ت��ل 

قائمة �أكر �ملنتخبات �هتز�ز�ً لل�سباك يف تاريخ 
125 هدفاً  مقابل  �ملونديال بر�سيد 98 هدفاً 

يف �سباك �أملانيا و105 �أهد�ف يف �سباك �لرب�زيل.
وعلى م�ستوى �ملدربني، يتفوق �لفرن�سي ديدييه دي�سان �ملدير 

�لفني ملنتخب بالده على باقي �ملدربني )�ل�29 حتى �لآن( �مل�ساركني يف 
�ملونديال �لقطري يف رقم مهم وهو عدد �ملباريات �لتي خا�سها مع �لفريق 

ببطولت  مبار�ة   12 �لزرقاء" يف  "�لديوك  قاد  حيث  �ملونديال،  يف  كمدرب 
كاأ�س �لعامل.

و�إذ� حقق �لفريق فوز�ً و�حد�ً، �سريفع دي�سان ر�سيده من �لنت�سار�ت مع �لفريق 
يف �ملونديال �إىل ع�سرة وهو ما حققه �ستة مدربني فقط على مد�ر تاريخ �لبطولة 

لويز  و�لرب�زيلي  ل��وف  يو�خيم  ومو�طنه  �سون  هيلموت  �لأمل���اين  وه��م  �لآن  حتى 
فيليبي �سكولري ومو�طناه ماريو ز�غالو وكارلو�س �ألربتو بارير� و�لأوروغو�ياين 

�أو�سكار تاباريز.
ثمانية  يحمل  ل  �لآن،  حتى  �لقطري  للمونديال  �ملتاأهلني  �ل�29  �ملدربني  بني  ومن 

منهم نف�س جن�سية فريقه علماً باأن �للقب يف كل من �لن�سخ �ل�21 �ملا�سية للمونديال 
كانت من ن�سيب �ملنتخبات �لتي يحمل مدربوها نف�س جن�سيتها.

•• �أبوظبي-و�م:

�ختتمت �أم�س �لأول مباريات �جلولة 
�ل� 20 من دوري �أدنوك للمحرتفني، 
�نفر�ده  �لعني  مو��سلة  �سهدت  �لتي 
7 نقاط  ب���ف���ارق  �مل�����س��اب��ق��ة  ب�����س��د�رة 
ع��ن �ل���وح���دة �ل��و���س��ي��ف، وذل����ك بعد 
�ل���و����س���ل، ف��ي��م��ا �سالح  �ل���ف���وز ع��ل��ى 
على  بالفوز  �لوحدة جمهوره،  فريق 
�لإم���������ار�ت �ل�����ذي ي���ع���اين يف ج���دول 
�ل���رتت���ي���ب، ب��ج��ان��ب �ل���ع���روب���ة �ل���ذي 
�أم��ام �حت��اد كلباء. وك��ان لفتا  خ�سر 
خالل �جلولة ت�سدي �أحمد �سامبيه 
ل�3 رك�����الت ج���ز�ء  �ل��ن�����س��ر  ح���ار����س 
دف��ع��ة و�ح����دة خ���الل م���ب���ار�ة فريقه 
�لرغم من  على  وذل��ك  �ل�سارقة،  مع 
حيث  مقابل،  دون  بهدفني  �خل�سارة 
لعبني   3 م����ن  �ل���ت�������س���دي���ات  ك���ان���ت 
ت�سديات   6 ول�����س��ام��ب��ي��ه  خم��ت��ل��ف��ني، 
3 رك��الت جز�ء.  �للقاء، منها  خالل 
�لوحدة  لعب  خربني  عمر  كان  كما 
جنم مبار�ة فريقه مع �لإمار�ت حيث 
مل يكتِف بت�سجيل هدفني فقط، بل 
�سنع هدفاً �آخر، �إىل جانب فر�ستني 
�أخريني، فيما عاد �حتاد كلباء ل�سكة 
�لعروبة  على  مهم  بفوز  �لنت�سار�ت 
بعد غياب من �جلولة 12. وتر�سد 
وكالة �أنباء �لإمار�ت " و�م" يف �لتقرير 

�لتايل �أبرز �أرقام و�ح�سائيات �جلولة 
مبار�ة  ج���اءت  �مل�����س��اب��ق��ة.  م��ن  �ل�20 
بن  ه��ز�ع  ��ستاد  على  و�لو�سل  �لعني 
ز�ي����د ���س��م��ن �أب����رز �مل���ب���اري���ات، و�لتي 
�لأر���س يف �لدقيقة  �أ�سحاب  ح�سمها 
�للقاء، و��ستطاع �لعني  �لأخ��رية من 
�لثابتة،  �ل���ك���ر�ت  ����س���الح  ����س��ت��غ��الل 
ر�سيده  ل��ريف��ع  �لت�سجيل  وو�����س���ل 
بينما  �لكيفية،  هذه  من  هدفاً  ل�19 
�لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل��و���س��ل  ف��ري��ق  �سجل 
��ستطاع  كما  �لركنية،  �ل�سربات  من 
لب����ا ك���ودج���و ب��ع��د ت�����س��ج��ي��ل هدفني 
ر�سيده  يرفع  �أن  �لو�سل  مرمى  يف 

�أمام  مو�جهات   6 يف  �أه���د�ف   7 �إىل 
�ل��و���س��ل ب�����دوري �مل���ح���رتف���ني، حيث 
���س��ج��ل 6 و����س���ن���ع ه������دف. و�ج���م���ال 
�سهدت �جلولة ت�سجيل 26 هدفا يف 
�أكر  مبارياتها �ل�سبع، لت�سبح ثاين 
�جلولت تهديفا بعد �جلولة �لر�بعة 
هدفا.   27 ت�سجيل  ���س��ه��دت  و�ل��ت��ي 
�لإمار�ت  مع  �لوحدة  مبار�تا  وكانت 
وخ���ورف���ك���ان م���ع ب��ن��ي ي���ا����س �لأك����ر 
�أهد�ف   6 بو�قع  لالأهد�ف  ت�سجيال 
يف كل مبار�ة، فيما كانت مبار�ة �حتاد 
ك��ل��ب��اء و�ل���ع���روب���ة ه���ي �لأق�����ل بهدف 
و�حد �لذي �سجله �حتاد كلباء. وكان 

ك��ل��ب��اء �لأب����رز بالن�سبة  ف��ري��ق �حت���اد 
�ملرمى خالل  على  �لت�سديد�ت  لعدد 
مبار�ته مع �لعروبة، حيث �سدد 29 
 37 ينفذ  �أن  ��ستطاع  بينما  ت�سدية، 
منها،  ي�سجل  مل  لكنه  عر�سية،  ك��رة 
وك����ان لع��ب��ه روب�����رت زول���ي���ج �لأب����رز 
يف ع����دد �ل�����س��ن��اع��ات ح��ي��ث ���س��ن��ع 7 
للت�سجيل. كما �سهدت مبار�ة  فر�س 
�جلزيرة و�سباب �لأهلي 14 ت�سديدة 
للجزيرة   8 منها  ك���ان  �مل��رم��ى  ع��ل��ى 
علي  تاألق  بينما  �لأه��ل��ي،  ل�سباب  و6 
وت�سدى  �جل��زي��رة  ح��ار���س  خ�سيف 
ل�6 كر�ت وح�سن حمزة حار�س �سباب 

�سهدت  ك��م��ا  ت�����س��دي��ات.  ب�5  �لأه���ل���ي 
يو�سف  ب��الل  ت�سجيل  �أي�سا  �جل��ول��ة 
باخلطاأ  ه��دف��ا  ف��ري��ق عجمان  لع��ب 
يف م���رم���اه ل��ي�����س��ب��ح ع��ج��م��ان �أك���ر 
�لعك�سية  ل��الأه��د�ف  ت�سجيال  �لفرق 
هذ� �ملو�سم بو�قع 3 �أهد�ف. وجاءت 
خ�سارة ك��ل م��ن �ل��ع��روب��ة �م��ام �حتاد 
ك���ل���ب���اء، و�لإم���������ار�ت �أم������ام �ل���وح���دة، 
�لنقاط،  نزيف  �ل��ق��اع  ف��رق  لتو��سل 
�لفائز  �لظفرة  من  حم��اولت  و�سط 
�لفائز  وخ����ورف����ك����ان  ع���ج���م���ان  ع���ل���ى 
�ملنطقة  ل��ل��ب��ق��اء يف  ي��ا���س  ب��ن��ي  ع��ل��ى 
��سهار  �جل���ول���ة  و���س��ه��دت  �ل���د�ف���ئ���ة. 
��سهرت  بينما  �سفر�ء،  بطاقة   23
ب��ط��اق��ة ح���م���ر�ء و�ح������دة ك���ان���ت من 
ن�سيب عبد �هلل �لكربي لعب فريق 
�لبطاقة  على  ح�سوله  بعد  �لوحدة، 
لهد�يف  وبالن�سبة  �لثانية.  �ل�سفر�ء 
لبا  �لتوجويل  و��سل  فقد  �مل�سابقة 
كودجو لعب �لعني �سد�رته لقائمة 
�لهد�فني بالو�سول �إىل �لهدف رقم 
يف مرمى  هدفني  ت�سجيله  بعد   20
ك���ان لف��ت��ا �ن جميع  ك��م��ا  �ل��و���س��ل، 
د�خل  كانت من  �ملو�سم  ه��ذ�  �أه��د�ف��ه 
منطقة �جلز�ء، وحل يف �ملركز �لثاين 
خريبني  ع��م��ر  �ل���ه���د�ف���ني  ل��ق��ائ��م��ة 
هدفا،   14 بر�سيد  �ل��وح��دة  لع���ب 
يليه ثالثا جو�و بيدور لعب �لوحدة 

بر�سيد 12 هدفا، ثم �أنطونيو توزي 
لعب �لن�سر ر�بعا ب� 9 �أهد�ف، وكايو 
ب�6  خام�سا  �ل�سارقة  لع��ب  لوكا�س 
�أم���ا �سناعة �لأه����د�ف فقد  �أه����د�ف. 
�لعني  لع��ب  رحيمي  �سفيان  و����س��ل 
مترير�ت   8 �إىل  ب��و���س��ول��ه  ت���األ���ق���ه 
زميله  لهدف  �سناعته  بعد  حا�سمة 
يليه  �لو�سل،  كانيدو يف مرمى  كايو 
يا�س  بني  لع��ب  خمينيز  نيكول�س 
لعب  �سبع  �سياء  ث��م  �سناعات،  ب�7 
خريبني  وعمر  �سناعات  ب�6  �لن�سر 
�لر�سيد،  ب��ن��ف�����س  �ل����وح����دة  لع�����ب 
وع��ل��ي مبخوت لع��ب �جل��زي��رة ب5 
مت����ري����ر�ت ح��ا���س��م��ة. وج�����اء ج���دول 
�جلولة  ختام  عقب  �مل�سابقة  ترتيب 
 49 �لأول  �ملركز  يف  �لعني  كالتايل: 
 / نقطة   42 ثانيا  �ل��وح��دة   / نقطة 
�جلزيرة ثالثا 41 نقطة / �ل�سارقة 
�لأهلي  ���س��ب��اب  ن��ق��ط��ة/   39 ر�ب���ع���ا 
خام�سا 30 نقطة/ بني يا�س �ساد�سا 
 26 ���س��اب��ع��ا  �ل���و����س���ل  ن���ق���ط���ة/   28
25نقطة/  ث��ام��ن��ا  ع��ج��م��ان  ن��ق��ط��ة/ 
�حتاد  ن��ق��ط��ة/   25 ت��ا���س��ع��ا  �ل��ن�����س��ر 
خورفكان  نقطة/   23 عا�سر�  كلباء 
�لظفرة  ن��ق��ط��ة/   21 ع�����س��ر  ح����ادي 
ثاين ع�سر 18 نقطة/ �لعروبة ثالث 
ع�سر 10 نقاط/ �لإمار�ت ر�بع ع�سر 

نقاط/.  9

اجلولة »20« من دوري املحرتفني

�لعني يف �ل�سد�رة وفرق �لقاع تو��سل نزيف �لنقاط  

مونديال 2022 يهدد �أرقام بيليه ومار�دونا ل�سالح رونالدو ومي�سي

غ��و�ردي��ول، لعبيه  بيب  �سيتي  مان�س�سرت  م��درب  طالب 
�إياب دور �لثمانية لدوري  بال�سيطرة على م�ساعرهم يف 
�لأ�سبوع  �أتلتيكو مدريد  �أم��ام  �لقدم  لكرة  �أوروب��ا  �أبطال 

�ملقبل.
ومنح هدف كيفن دي بروين يف �لدقيقة 70 �لفوز 0-1 
�لبارزة  �للقطات  من  �لعديد  �سهدت  م��ب��ار�ة  يف  ل�سيتي 
�إثر ت�سديدة  بينها �رتطام �لكرة يف ر�أ�س جاك جريلي�س 

قوية من مدى قريب نفذها �ملد�فع �أنخيل كوريا.
�أن  "يجب  �مل��ب��ار�ة  عقب  لل�سحافيني  غ��و�ردي��ول  وق���ال 
نتحكم يف ع��و�ط��ف��ن��ا وم�����س��اع��رن��ا و�ل��ق��ي��ام مب��ا ي��ج��ب �أن 

بطريقتنا  ن��وؤدي  �أن  ويجب  حكماً  هناك  �سيكون  نفعله. 
�ملعتادة.

�لنوع من مو�جهات �لأدو�ر  هذ�  مثل  )�أتلتيكو(  "و�جه 
مع  لنا  ج��ي��د�ً  �خ��ت��ب��ار�ً  و�سيكون  م��ر�ت  ع��دة  �لإق�سائية 
ك��ان رد فعل ج��اك ج��ي��د�ً حقاً  �مل��ب��ار�ة.  ن�سجنا يف ه��ذه 

وحافظ على تركيزه ب�ساأن ما يتعني علينا �لقيام به".
للدفاع يف  يتطلع  ل  �سيتي  �أن  �لإ�سباين  �مل��درب  و�أ�ساف 
�لذهاب، و�سيتطلع  1-0 يف  مدريد حفاظاً على تقدمه 

حل�سم �ملبار�ة.
هذ�  وبعد   0-1 �مل��ب��ار�ة  يف  "�نت�سرنا  غ��و�ردي��ول  وق��ال 

�ل��ت��ق��دم �خ��ت��ل��ف �لأم����ر مت��ام��اً، ح��ي��ث ب���د�أ �ل��الع��ب��ون يف 
�ل�سغط �أعلى قلياًل.

�ملبار�ة قد بد�أت جيد� بالن�سبة لأتلتيكو رمبا  "�إذ� كانت 
كان باإمكانهم �لعودة. �لآن لدينا خم�سة �أيام لال�ستعد�د 
�مل���ب���ار�ة وحم���اول���ة م��ع��رف��ة م��ا ميكننا فعله  وم��ر�ج��ع��ة 
�إىل مدريد وعدم  �أف�سل قلياًل و�لذهاب  ب�سكل  للهجوم 

�لدفاع عن �لنتيجة وحماولة �لفوز باملبار�ة".
�إ�ستاد و�ند� مرتوبوليتانو يوم  و�ستقام مبار�ة �لعودة يف 
�سيتي مناف�سه على  �سي�ست�سيف  �ملقبل. وقبلها  �لأربعاء 

لقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز ليفربول يوم �لأحد.

غو�رديول يدعو لعبيه للهدوء يف �لعودة �أمام �أتلتيكو

كلوب ي�سيد بحار�س بنفيكا 
�أودي�سيا�س  بنفيكا  حلار�س  �ملديح  كلوب،  يورغن  ليفربول  مدرب  كال 
عقب  �أك��رب  �نت�سار  من  �لإجنليزي  �لنادي  حلرمانه  فالت�سودميو�س 
فوزه 3-1 يف ذهاب دور �لثمانية لدوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم يف 

ل�سبونة �لثالثاء.
�إبر�هيما كوناتي و�ساديو  �أهد�ف  وهيمن ليفربول على �ملبار�ة بف�سل 
ماين ولوي�س دياز �لتي منحت �لفريق �نت�سار�ً مريحاً يف ل�سبونة وكان 

ميكن �أن يكون �لو�سع �أ�سو�أ بكثري بالن�سبة للنادي �لربتغايل.
و�أبلغ كلوب بي.تي �سبورت "كان يجب �أن ن�سجل �أهد�فاً �أكر من ذلك 
حار�سهم  �إىل  �أ�سا�سي  ب�سكل  ذلك  يف  �لف�سل  يرجع  �أن��ه  �أعتقد  بكثري. 
�لذي كان رمبا �أف�سل لعب يف �ملبار�ة. لقد قدمنا �أد�ًء جيد�ً لكنه �أنقذ 

مرماه من فر�ستني ب�سكل جيد حقا".
بفارق هدفني  �لتقدم  و�أف�سلية  للفوز  بالر�سا  ي�سعر  �إن��ه  كلوب  وق��ال 

قبل مبار�ة �لعودة �لأ�سبوع �ملقبل يف �أنفيلد.
و�أ�ساف �ملدرب �لأملاين "كانت مبار�ة �سعبة لكني توقعت ذلك. �عتمدو� 
على �لهجمات �ملرتدة لأنهم ي�ستعيدون �لكرة يف و�سط �مللعب مما �سكل 
تهديد�ً علينا. لي�س من �ل�سهل د�ئماً �لحتفاظ بالكرة طو�ل �لوقت. 

كلما تقدمت �أكر ز�دت �ملخاطرة. ميلكون لعبني جيدين حقاً".
وبعد هيمنة ليفربول على �ل�سوط �لأول، �نطلق �أ�سحاب �لأر�س بعد 
للمبار�ة عندما  بنفيكا  �ل�سرت�حة و�سط دعم جماهريي كبري ليعود 
 1-2 �لنتيجة  ليجعل   49 �لدقيقة  يف  �ل��ف��ارق  نونيز  د�روي���ن  قل�س 

لل�سيوف.
كانت  �جلماهري  لأن  �سجلو�  عندما  �سعبا  �لأم��ر  "كان  كلوب  و�أ�ساف 

حا�سرة وم�ساندة على �لفور لأنهم يدركون �أن 2-0 ل تعني �سيئاً.
بعدما  ذل��ك  ور�أي��ن��ا  ذل��ك  م��ن  �أك���ر  لي�س  لكن  ج��ي��دة  نتيجة  "�إنها 

�سجلو�. باتت �ملبار�ة مفتوحة �أكر بكثري مما توقعنا.
�أو �أقل. كان  �أكر  لي�س  هدفني  بفارق  �نت�سرنا  لقد  �سيء،  كل  "هذ� 
من �جليد ت�سجيل هدف �خر لكن دعونا نو��سل �لعمل. حققنا نتيجة 
مدى  و�أدرك��ن��ا  �لعودة  مبار�ة  قبل  مناف�سنا  عن  �لكثري  وعرفنا  جيدة 

جودته".



على طريقة ويل �سميث.. لعب تن�س ي�سفع خ�سمه
بعد مرور �أقل من �أ�سبوع على حادثة �ل�سفعة �لتي وجهها �ملمثل 
ويل �سميث ملقدم حفل توزيع جو�ئز �لأو�سكار 2022 كري�س روك، 

تكرر �لأمر يف مبار�ة تن�س �سمن بطولة للنا�سئني بغانا.
بعد  عاما،   15 �لعمر  من  �لبالغ  كو�مي  مايكل  �لفرن�سي  و�سفع 
�نتهاء مبار�ته يف �جلولة �لأوىل من بطولة �لحتاد �لدويل للتن�س 
لفئة �لنا�سئني يف غانا، خ�سمه �لفرن�سي ر�فاييل ين �أنكر�ه، �لذي 
�سحيفة  موقع  ن�سره  فيديو  مقطع  و�أظ��ه��ر  هزميته.  من  متكن 
"ماركا" �لريا�سية �لإ�سبانية، كو�مي وهو ي�سفع �أنكر�ه بقوة �أثناء 
�ملبار�ة،  نهاية  �لتحية عقب  �ق��رت�ب �لالعبني من بع�سهما لأد�ة 
�ندلع  فقد  �لإ�سبانية،  �ل�سحيفة  ووف��ق  �جلمهور.  ده�سة  و�سط 

�سجار بني �جلمهور يف �أعقاب �سفع كو�مي لأنكر�ه.
فعله  ما  ل��الأذه��ان  �لتن�س  م��ب��ار�ة  �سهدتها  �لتي  �ل�سفعة  و�أع���ادت 
يف  دوره  �أف�سل ممثل عن  باأو�سكار  ف��از  �ل��ذي  �سميث  وي��ل  �لنجم 
"كينغ ريت�سارد"، بعدما �سفع مقدم حفل توزيع جو�ئز �لأو�سكار 
2022 كري�س روك. ولحقا �أعلن �سميث يف بيان �أنه قرر �ل�ستقالة 
من �أكادميية �لأو�سكار، وكتب يف �لبيان �لذي ن�سرته جملة فار�يتي 
وت�سمل  طويلة  جرحتهم  �لذين  �لأ�سخا�س  "لئحة  �ملتخ�س�سة: 
�لأع��ز�ء، وجميع  و�أحبائي  �أ�سدقائي  كري�س وعائلته و�لكثري من 

�لذين كانو� حا�سرين و�جلماهري �لعاملية يف �ملنازل".

متحف ل�سور �ل�سيلفي 
غرّي متحف "يوزيوم" �ملخ�س�س ل�سور �ل�سيلفي يف �ل�سويد �لفكرة 
�لتقليدية �ل�سائدة حول �ملتاحف، �إذ يتيح لز�ئريه فر�سة للتقاط 

�سور �سيلفي د�خل غرف ملّونة ومزّينة بديكور�ت خمتلفة.
ول متالأ �لأعمال �لفنية جدر�ن متحف "يوزيوم" يف �ستوكهومل، 
�ملزّينة بديكور�ت ملّونة لتكون مبثابة خلفيات  ممت غرفه  بل �سُ

مميزة يلتقط �لز�ئرون �أمامها �سور �سيلفي �أو مقاطع فيديو.
ملدن  �ملخ�س�سة  تلك  �سعر  في�سبه  �إليه  �ل��دخ��ول  تذكرة  ثمن  �أم��ا 
�سوفيا  �ملتحف  مديرة  وتقول  دولر�ً.   32 نحو  يبلغ  �إذ  �ملالهي، 
بكر�ت  مليئة  �إميوجي"  "غرفة  بجانب  تقف  وه��ي  ماكينيامي 
زرقاء و�سفر�ء مر�سوم عليها وجوه �ساحكة و�أخرى عاب�سة "ميكن 
ل�سفحته  فريد�ً  وي�سنع حمتوى  يلتقط �سور�ً مميزة  �أن  للز�ئر 

عرب �إن�ستغر�م... هذ� �ملكان مثايل مل�ستخدمي تيك توك".
وتتيح غرف �أخرى للز�ئرين �لغو�س يف رغوة ملّونة، �أو �لوقوف 
حتت �أ�سو�ء نيون قوية، �أو �جللو�س على �أرجوحة زهرية، وكل هذ� 

بهدف �لتقاط �سور ون�سرها عرب مو�قع �لتو��سل.

تفكيك �أكرب من�سة بيع على �ل�سبكة �ملظلمة 
ة  من�سّ "�أكرب"  فّككت  �أّنها  و�لأمريكية  �لأملانية  �ل�سلطات  �أعلنت 
عاملية للبيع على �ل�سبكة �ملظلمة )د�رك ويب( ُتدعى "�سوق هيدر�" 
وتعمل باللغة �لرو�سية منذ عام 2015، و�سادرت عمالت بيتكوين 
�لعام يف فر�نكفورت  �ملّدعي  وق��ال مكتب  ي��ورو.  23 مليون  بقيمة 
"مّتت  �إّن��ه  م�سرتك  بيان  يف  �جلنائية  لل�سرطة  �ل��ف��در�يل  و�ملكتب 
م�سادرة خو�دم �أكرب �سوق لل�سبكة �ملظلمة يف �لعامل وتاأمني 543 
يورو".  مليون   23 ح���و�يل  تبلغ  �إجمالية  بقيمة  بيتكوين  عملة 
وي�ستبه �ملحّققون يف �أّن هذه �ملن�سة �لتي ت�ستقطب 17 مليون عميل 
ُت�ستخدم يف �أن�سطة �إجر�مية وغ�سل �أمو�ل من خالل �أكر من 19 
�ألف ح�ساب بائع. وبلغت �ملبيعات على من�سة "�سوق هيدر�" حو�يل 
"�ل�سوق غري  2020 وحده، مّما يجعلها  1،23 مليار يورو يف عام 

�لقانونية ذ�ت حجم �ملبيعات �لأعلى يف �لعامل"، بح�سب �لبيان.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�مللياردير �أبر�موفيت�س ي�ستجدي �أ�سدقاءه من �مل�ساهري
بعد جتميد �أ�سوله �ملالية على خلفية �لعملية �لع�سكرية �لرو�سية يف �أوكر�نيا، �أفادت تقارير �إعالمية، باأن �مللياردير 

�لرو�سي رومان �أبر�موفيت�س، طلب من عدد من �أ�سدقائه �مل�ساهري، �إقر��سه �ملال، لدفع رو�تب موظفيه.
وذكرت �سحيفة "ذ� �سن" �لربيطانية �أن �أبر�موفيت�س طلب من عدد من رفاقه �ملقربني �إليه من �مل�ساهري مليون 

دولر، �سيدفعها للموظفني �لعاملني لديه.
ومن بني �لأ�سخا�س �لذين طلب �أبر�موفيت�س م�ساعدتهم، خمرج فيلم Rush Hour بريت ر�ترن، هذ� �إىل جانب 

عائلة روت�سيلد �لرية.
ووفق �ل�سحيفة �لربيطانية فاإن �أبر�موفيت�س مل يح�سل على �مل�ساعدة �ملالية �لتي طلبها، علما �أن رو�تب موظفي 

�مللياردير �لرو�سي تبلغ قر�بة 800 �ألف دولر �أ�سبوعيا.
كابريو  دي  ليوناردو  �ل�سينمائي  �لنجم  �أمثال  �مل�ساهري  مع  �ل�سد�قات  من  و��سعة  ب�سبكة  �أبر�موفيت�س  ويتمتع 

و�ملخرج جورج لوكا�س.
و�أبر�موفيت�س هو و�حد من بني عدد من �مللياردير�ت �لرو�س �لذين �أدرجهم �لحتاد �لأوروبي على قائمته �ل�سود�ء، 
�لع�سكرية  �لعمليات  ب�سبب  بوتن وحلفائه  �لرو�سي فالدميري  �لرئي�س  لعزل  �لعامل  فيه حكومات  ت�سعى  وقت  يف 

�لرو�سية يف �أوكر�نيا.
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ح�سارة م�سر �لقدمية يف قالب كارتوين
�مل�سل�سل  يكتب  ع��ديل  �مل�����س��ري حممد  �ل��ك��ات��ب  �أ���س��ه��ر، ظ��ل   8 م���د�ر  على 
�سكل،  باأف�سل  لالأطفال  لتقدميه  وكنوز"  "يحيى  �لرم�ساين  �لكارتوين 

وت�سليط �ل�سوء على �حل�سارة �مل�سرية �لقدمية.
وي�سف عديل، يف حديثه مع موقع "�سكاي نيوز عربية"، "يحيى وكنوز" ب� 
"�لعمل �لفني �لهادف �لذي �سعى كل �سناع �لعمل لتقدميه يف �أف�سل �سورة 

لكي يكون تاريخياً ويظل حمفور� يف �أذهان �لأطفال".
وتابع �ساحب فكرة وموؤلف م�سل�سل �لكارتون "يحيى وكنوز": "ح�سارتنا 
�مل�سرية ثرية بالأحد�ث �لهامة و�لتي كان �آخرها �حلدث �لعظيم �خلا�س 
بنقل موكب �ملومياو�ت �مللكية �لذي �أبهر �جلميع، �أخذناه �ملنطلق �لذي من 

خالله يتم تقدمي �لكارتون �مل�سري يف �أف�سل �سكل".
و�أكد عديل: "قدمت �لعديد من �لأفكار �خلا�سة بالكارتون، ومت �لتفاق 
حتّم�س  فاجلميع  ع��دة،  جل�سات  بعد  وكنوز  يحيى  تقدمي  على  �لنهاية  يف 

للم�سروع و�آمن به".
و�سارك يف �مل�سل�سل �لذي ت�سل مدة حلقته �لو�حدة �إىل ربع �ساعة، عدد من 
كبار �لفنانني �مل�سرين من بينهم �إ�سعاد يون�س و�أحمد �ل�سقا ويا�سر جالل 

و�أحمد �لعو�سي و�سامي مغاوري وغريهم.

زنقة فرج.. در�ما �لغالبة يف م�سر
يف جتربة جديدة من نوعها ميكن �أن نطلق عليها "در�ما �لغالبة" جتمع 
عدد من �سباب �لأق�سر جنوبي �لقاهرة يف م�سل�سل در�مي رم�ساين كتبوه 

ومثلوه و�أنتجوه باأنف�سهم ملناق�سة ق�سية خطرية مت�سهم ب�سكل مبا�سر.
�مل�سل�سل يحمل ��سم »زنقة فرج« ويناق�س لأول مرة ق�سية كثري� ما عانى 
منها �ل�سعيد وهي "�لُلقية" �أي خطف �لأطفال وذبحهم على �أبو�ب �ملقابر 
�لفرعونية كقر�بني لفتح تلك �ملقابر و��ستخر�ج �لآثار منها و�سرقتها من 

جانب مهربي �لآثار.
�أول يوم  �لتو��سل �لجتماعي من  �مل�سل�سل على مو�قع  بد�أ عر�س حلقات 
رم�سان وحقق جتاوبا كبري� من �ملتابعني خا�سة �أبناء �ل�سعيد لأنه يناق�س 

ق�سية تتعلق بهم وكذلك �أبطاله من بني �سفوفهم.
من  كبري�  ع��دد�  وي�سم  �ملطعني،  د�ود  �سيد  �لكاتب  تاأليف  من  ف��رج  زنقة 
ر�أ�سهم حممد  �ل�سو�سيال ميديا من �سعيد م�سر، وعلى  جنوم وم�ساهري 
�ملطعني وعمرو �لفهمي وو�سام كمال ور�مز ثابت وحممد يو�سف وحممد 

�لغول، ومن �إخر�ج و�سام كمال.
و�أكد �لكاتب �سيد د�ود �ملطعني يف حديث مع "موقع �سكاي نيوز عربية" �أن 
زنقة فرج هو عمل در�مي متكامل، وهو من �إنتاج �سعيدي بحت ل يخرج 

�أي من �سناعة من عباءة �ل�سعيد.

فيديو ملبابي.. تعلم 
مهارة مغربية من حكيمي

ظهر �لنجم �لفرن�سي كيليان مبابي 
وهو ي�ستمتع باأجو�ء �سهر رم�سان، 
باري�س  ���س��دي��ق��ه ولع����ب  م��ن��زل  يف 
على  حكيمي،  �أ�سرف  جرمان،  �سان 
�ل��ط��ري��ق��ة �مل��غ��رب��ي��ة. ون�����س��ر مد�فع 
وهو  ملبابي،  فيديو  �ملغرب  منتخب 
ي�سب �ل�ساي �ملغربي، يف 3 كوؤو�س، 
على �لطريقة �ملغربية، حيث يرفع 
�ل�ساي.  ل�سب  �لأعلى  �إىل  �لإبريق 
مبابي  فيديو  على  حكيمي  وك��ت��ب 
�سورة  وو���س��ع  رم�سان"،  "�أجو�ء 
ل���ه���الل رم���������س����ان، كما  ت���ع���ب���ريي���ة 
�مللوي  فطرية  �ل�ساي،  بجو�ر  ظهر 
مبابي  وت��رب��ط  �ل�سهرية.  �ملغربية 
�سان  ق���وي���ة يف  ����س���د�ق���ة  وح��ك��ي��م��ي 
جرمان، ولطاملا ظهر� يف فيديوهات 
وهما خارجني معا، لذ� كان متوقعا 
�سهر  �أي���ام  بع�س  مبابي  يق�سي  �أن 
رم�سان مع �سديقه حكيمي. يذكر 
�لأ�سل،  جز�ئرية  مبابي  و�ل��دة  �أن 
وتدعى فائزة لعمري، بينما ينحدر 
و�لده من �أ�سول كامريونية. ولقي 
�ملغرب  ك��ب��ري� يف  ت�����د�ول  �ل��ف��ي��دي��و 
�لتو��سل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  �ل���ع���رب���ي، 
�لجتماعي، وز�د من �سعبية �لنجم 

�لفرن�سي �لكبرية.

ل  �أملاين  مليون   3.8
ي�ستخدمون �لإنرتنت

�أملانيا  �ملو�طنني يف  بالن�سبة ملعظم 
�ل��ذك��ي ج��زء� ل غنى  �لهاتف  يعد 
�ل��ي��وم��ي��ة، لكن  ع��ن��ه يف ح��ي��ات��ه��م 
%6 م����ن �لأمل������ان  ه���ن���اك ح������و�يل 
�ل��ذي��ن ت���رت�وح �أع��م��اره��م ب��ني 16 
3.8 مليون  "ما يعادل  74 عاماً  و 
�لإنرتنت  ي�ستخدمون  ل  ن�سمة" 
ب���ي���ان���ات مكتب  ب��ح�����س��ب  م��ط��ل��ق��اً، 

�لإح�ساء �لحتادي.
و�أعلن �ملكتب �أم�س �لأول �لثالثاء 
بيانات  �إىل  ��ستناد�ً  في�سبادن،  يف 
كلما  �أن�����ه   ،2021 ل���ع���ام  جم��م��ع��ة 
�لأفر�د  ن�سبة  ز�دت  �ل�سن،  �رت��ف��ع 
�لإنرتنت،  يتعاملون مع  �لذين ل 
 21% ن��ح��و  ن�سبتهم  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 
بني من ت��رت�وح �أعمارهم بني 65 
�لن�سبة  وت��رت�ج��ع  ع��ام��اً،   74 �إىل 
�إىل %8 بني من ترت�وح �أعمارهم 
 3% 64 ع���ام���اً، وت��ب��ل��غ  55 و  ب��ني 

فقط بني من هم دون 55 عاماً.
�أن  �إىل  �لإح�������س���اء  م��ك��ت��ب  و�أ����س���ار 
�ملت�سلني  غ��ري  �لأ���س��خ��ا���س  ح��ي��اة 
تعقيد�ً  �أك��ر  �أ�سبحت  بالإنرتنت 
خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وذل���ك يف 
�لرقمية  �ل��ت��ط��ع��ي��م  ���س��ه��ادة  ���س��وء 
�لإنرتنت  �ملو�عيد عرب  وحجوز�ت 
�أ���س��ب��ح��ت ���س��روري��ة �لآن يف  �ل��ت��ي 

�لعديد من �لأماكن.
بلغ  �لأوروب�����������������ي  �لحت������������اد  ويف 
ل  �ل��ذي��ن  �لأف����ر�د  ن�سبة  متو�سط 
عام   8% �لإن���رتن���ت  ي�ستخدمون 
�أو���س��ح مكتب  ذل���ك،  .2021 وم��ع 
�لإح�ساء �لأملاين ��ستناد�ً �إىل هيئة 
�لإح�ساء �لأوروبية "يور�ستات" �أن 
هناك ف��و�رق كبرية د�خ��ل �لحتاد 

�لأوروبي.

هدى �لأتربي باإطاللة 
نارية من �جليم

�مل�������س���ري���ة  هدى  ����س��ت��ع��ر���س��ت �مل��م��ث��ل��ة 
�لأتربي  لياقة ج�سدها من خالل ن�سرها 
فيها  ظهرت  �لتي  �ل�سور  من  جمموعة 
يف  �خلا�س  ح�سابها  عرب  وذل��ك  باجليم 
موقع �لتو��سل �لجتماعي عرب خا�سية 

�لق�س�س �لق�سرية.
وتفاعل  لف���ت  ب�سكل  �ل�����س��ور  �ن��ت�����س��رت 
لياقتها  ع��ل��ى  معلقني  م��ع��ه��ا  �جل��م��ه��ور 
و�أب��دو� �إعجابهم بها كما وكتبو� عبار�ت 

عربو� فيها عن حمبتهم لها.
ومن �آخر �لأعمال �لتي قامت هدى بها 
حالياً  �مل��ت��وف��ر  حامل"  "ماما  فيلم  ه��و 
وي�ساركها  �لعر�س،  من�سات  �إحدى  عرب 
من  ع���ادت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ل��وي  ليلى  بالفيلم 
لوقت  غ��ي��اب  ب��ع��د  �لتمثيل  �إىل  خ��الل��ه 

طويل عن �ل�سا�سة.

يحول باحة منزله ملوقف �سيار�ت لالأطباء 
ق���ام رج���ل ب��ري��ط��اين ب��ت��ح��وي��ل ب��اح��ة م��ن��زل��ه �إىل م���ر�آب 
�أكرب  و�ح��دة من  �ل�سحية يف  �لرعاية  ل�سيار�ت موظفي 
وقوف  ت�سعرية  وخف�س  برمنغهام،  مدينة  م�ست�سفيات 

.% �ل�سيار�ت بن�سبة 50 
بات من �ملمكن لالأطباء و�ملمر�سني و�لزو�ر يف م�ست�سفى 
هارتالندز توفري �أكر من %50 من �لر�سوم �إذ� �ختارو� 
�أنفق مبلغاً  �ل��ذي  �أحمد  م��ر�آب عقيل  �سيار�تهم يف  رك��ن 
���س��ي��ار�ت خا�س  م���ر�آب  �إىل  ب��اح��ة منزله  لتحويل  ك��ب��ري�ً 

بعاملي �لرعاية �ل�سحية.
��سرتلينية  جنيهات   5 �أط��ف��ال  ل��ث��الث��ة  �لأب  يتقا�سى 
ينفق  ك��ان  �ل��ي��وم، يف ح��ني  �سيارة طيلة  ك��ل  رك��ن  مقابل 
موظفو �مل�ست�سفى ما ي�سل �إىل 10 جنيهات يف �ليوم على 

ركن �سيار�تهم يف مر�آب �مل�ست�سفى يومياً.
" يف بد�ية �لأم��ر مل  وق��ال عقيل متحدثاً عن جتربته: 
يكن هنالك �إقبال على ��ستخد�م �ملر�آب �خلا�س بي، ولكن 
ب�سكل  �لأم���ور  حت�سنت  �ملا�سية،  �ل�ستة  �لأ�سابيع  خ��الل 
ملحوظ. حيث بات معظم �لعاملني يف �مل�ست�سفى، وذوي 

�ملر�سى، يف�سلون ركن �سيار�تهم يف مر�آبي �خلا�س"
�مل�����س��ت�����س��ف��ى مبا�سرة،  م��ق��اب��ل  �مل������ر�آب  " ي��ق��ع  و�أ�����س����اف: 
�إىل  بالدخول  يرغب  م��ن  ك��ل  �سيارة  لركن  مالئم  وه��و 

�مل�ست�سفى".

�عتقال حمتال لقاحات كورونا.. �أخذ 90 جرعة
�ألقت �ل�سرطة �لأملانية موؤخر�، �لقب�س على رجل ح�سل 
لبيع  بكوفيد19-،  �خل��ا���س��ة  �لتطعيمات  ع�����س��ر�ت  على 
بطاقات �لتلقيح لآخرين ل يريدون �حل�سول على �للقاح 

باأنف�سهم.
�أن �لرجل �لبالغ من �لعمر  �أملانية  �إعالم  وذكرت و�سائل 
 90 على  ح�سل  ��سمه،  عن  يك�سف  مل  و�ل��ذي  عاما،   60
جرعة لقاح كورونا يف مر�كز �لتطعيم بولية �ساك�سونيا 
�ل�سرقية على مد�ر �سهور، ليبيع لحقا بطاقات �لتلقيح 
يف  ولكنهم  �لتطعيم،  يرف�سون  لآخ��ري��ن  تزويرها  بعد 

حاجة �إىل �سجل يظهر ح�سولهم عليه.
�لأملانية،  �لأن��ب��اء  وكالة  عن  �سي"  بي  "�إن  �سبكة  ونقلت 
بتزوير  لتهامه  للتحقيق،  ويخ�سع  �عتقل  �ل��رج��ل  �أن 
م�����س��ت��ن��د�ت ر���س��م��ي��ة م��ق��اب��ل �حل�����س��ول ع��ل��ى �أم�����و�ل لقاء 
�ل��رج��ل على ع��دد من  �ل�سرطة يف منزل  ذل��ك. وع��رت 
بطاقات �لتطعيم بع�سها فارغ، وق�سم منها ي�سم بيانات 
تثبت ح�سوله على جرعات من لقاحات خمتلفة م�سادة 

لكوفيد19-.
�لأ�سهر  يف  �لعديد  نفذت  ق��د  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�سرطة  وك��ان��ت 
�لأخرية، عدد� من �ملد�همات ملو�قع تقوم بتزوير جو�ز�ت 

�سفر �لتطعيم.
�ل��ع��دي��د م��ن �لأمل����ان �حل�����س��ول على �لتطعيم،  وي��رف�����س 
لكن يف نف�س �لوقت يريدون �حل�سول على جو�ز�ت �سفر 
كورونا �لتي تتيح لهم �لدخول �إىل �لعديد من �لأماكن 
�ل�����س��ب��اح��ة و�أماكن  �مل��ط��اع��م و�مل�������س���ارح وح��م��ام��ات  م��ث��ل 

�لعمل.

بنات �لريح.. در�ما رم�سانية تر�سد مفاتيح �لنجاة من �أزمة ليبيا
ق���ادرة على  و���س��ادق��ة  ون��و�ي��ا ح��ب حقيقية  م�ساعر 
�إن��ه��اء �أ���س��د �خل�����س��وم��ات �ل��ت��ي ل م��ا ك��ان��ت لتنتهي 
باألف �تفاق مكتوب، هذه هي ر�سالة م�سل�سل "بنات 
�لأ�سو�ء لأول مرة على حياة  ي�سلط  �لريح" �لذي 

�لبدو يف �ل�سحر�ء �لليبية.
وت�سعى �لدر�ما �لليبية يف رم�سان �إىل تقدمي وجبٍة 
ملفاتيح  �مل�ساهدين  نظر  بلفت  ممزوجة  �ملتعة  ِم��ن 
تخّل�سهم من �أزمة بالدهم �مل�ستع�سية منذ 2011، 
"حجر�ن  �سل�سلة  عن  �مل��اأخ��وذ  �مل�سل�سل  ه��ذ�  ومنها 
�سو�ن"، وتدور �أحد�ثه عن �سر�عات ت�سرب �أفر�د 
عندما  و�لن�سب  �ل��دم  ر�بطة  رغ��م  �لو�حد  �ملجتمع 
و�خل����ارج، ح�سب  �ل��د�خ��ل  م��ن  �لفن  بينهم  تدخل 
"�سكاي نيوز  �ل��ق��دي��ري مل��وق��ع  م��ا ق��ال �مل��خ��رج علي 

عربية".
تدور  و�لبطلة،  �لبطل  بني  غ��ر�م  ة  ق�سّ وق��ع  وعلى 
�ل��ب��دو، تربطهما  ب��ني قبيلتني م��ن  رح��ى �خل���الف 
�أن تتدّخل  �ل���دم و�مل�����س��اه��رة و�مل��ح��ب��ة، بعد  �أو����س��ر 
بينهما،  للتفريق  قبيلة  كل  من  �سريرة  �سخ�سيات 

و�إ�سعال فتيل �لفن.
"بنات  م�����س��ل�����س��ل  ي��ت��ن��ق��ل  15 ح��ل��ق��ة،  م�����د�ر  وع���ل���ى 
�لريح" بني م�ساهد زعزعة �ل�ستقر�ر على يد هذه 
عند  تتوقف  ل  �لتي  �ملف�سدة  �لفا�سدة  �ل�سخ�سيات 
قدر�تها �خلا�سة يف تنفيذ خططها، لكنها ت�ستعني 
�أ�سرع  ب�سكل  �لف�ساد  فيتف�ّسى  خ��ارج��ي��ة؛  ب��اأط��ر�ف 
�ل��دم، مبا ي�سبح معه  �لعالقات وي�سيل  وتنهار كل 
�إل  و�إز�ح���ة �خل��ون��ة،  �ل�سمل  مَلّ  �إع���ادة  �ل�سعب  من 
�مل�سلحة  تغلب  �لتي  �لر�جحة  �لعقول  تدخلت  �إذ� 

�لعامة وتنقذ ما ميكن �إنقاذه.
�لتي  �لفتاة  عم  �ب��ن  �لفا�سدة  �ل�سخ�سيات  و�سمن 
للقبيلة  ينتمي  ���س��خ�����ٍس  م��ع  ُح���ب  ��ة  ق�����سّ ت��رب��ط��ه��ا 
�سفك  وج��رى  �لقبيلتني،  بني  �لفن  فبث  �لثانية، 
�لدم ون�سبت �حلرب، وهنا ت�سل �لأحد�ث لذروتها، 
غري �أن �لرغبة يف ��ستعادة �لأخوة و�سحوة �لعقول 
ك���ان���ت �أك������رب م����ن �ل����ف����ن، ف��ي��ت��ح��رك �ل���ع���ق���الء يف 
ملجر�ها  �حلياة  وتعود  �ملوؤ�مر�ت  وتنتهي  �لقبيلتني 

�لطبيعي.

جي�سي جيم�س ديكر توؤدي على خ�سبة امل�سرح خالل افتتاح احلفل اخلريي ال�سحي يف نا�سفيل ، تيني�سي. ا ف ب

ريهانا تعايد و�لدتها ب�سورة قدمية 
عايدت �لنجمة �لعالية  ريهانا  و�لدتها مبن�سور يف �سفحتها �خلا�سة على موقع 
�لتو��سل �لجتماعي وكتبت لها �أجمل �لعبار�ت �ملعايدة و�ملحبة يف �ملنا�سبة. 
�إىل  م�سرية  طفولتها  من  جتمعهما  قدمية  �سورة  متابعيها  ريهانا  و�ساركت 

كمية �حلب �لذي تكنه لها.
لقيت �ل�سورة �نت�سار�ً و��سعاً بني �ملتابعني ولحظ �ملتابعني �ل�سبه �لكبري بني 

ريهانا وو�لدتها.
�سانتا  منطقة  يف  ظهورها  �أث��ن��اء  ريهانا  �مل�سورين  ك��ام��ري�ت  ر�سدت  وكانت 
وو�لد  زوجها  مع  �لع�ساء  لتناول  طريقها  ويف  كاليفورنيا،  ولي��ة  يف  مونيكا، 

طفلتها �آي�ساب روكي.
�ل��وردي �لقامت، مزين بري�س من  باللون  �إرت��دت ف�ستاناً  وظهرت ريهانا وقد 

�جلهو �ل�سفلى، وق�سري للغاية.
�أحمر �ل�سفاه  كما ن�سقت معها حذ�ء باللون �لأخ�سر وبكعب عايل، وو�سعت 

من لون �لف�ستان نف�سه.


