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�سيارات تابعة لقوات حفظ ال�سالم )اليونيفيل( ت�سري يف الناقورة

جيورجيا ميلوين، فراتيلي ديتاليا

وزير الدفاع الياباين يتحدث مع ال�سحفيني يف طوكيو  )ا ف ب( 

اأوكرانيا ت�ستعيد 400 كلم جنوب خري�سون

رو�سيا تعلن ال�سيطرة على زايت�سيفو يف دونيت�سك
اإ�سرائيل ترف�ض تعديالت لبنان على تر�سيم احلدود

•• عوا�صم-وكاالت:

ت�ستمر العملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا، حيث تقوم 
وحدات من اجلي�ش الرو�سي بب�سط ال�سيطرة الكاملة على 
املناطق التي مت حتريرها و�سرب مواقع القوات الأوكرانية، 
التي  امل��دن  ا�ستعادة  باجتاه  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  تدفع  فيما 

�سيطرت عليها مو�سكو.
ب��اأن��ه ا�ستعاد  اأف���اد اجلي�ش الأوك����راين  ال��ت��ط��ورات،  اآخ��ر  ويف 
اأق��ل من  منطقة خري�سون يف  جنوب  يف  مربع  كلم   400
على  ال�سيطرة  الرو�سية  الدفاع  وزارة  اأعلنت  فيما  اأ�سبوع، 
 120 م��ن  اأك��ر  وحتييد  دونيت�سك،  يف  زايت�سيفو  منطقة 

اأوكرانًيا ع�سكرًيا.
ناتاليا  اجلنوبية  الع�سكرية  القيادة  با�سم  الناطقة  وقالت 
امل�سلحة  القوات  ح��ررت  الإنرتنت:  على  بيان  يف  غومنيوك 
الأوكرانية اأكر من 400 كلم مربع من منطقة خري�سون 

منذ مطلع اأكتوبر.
اأنه  ال��ي��وم��ي  ت��ق��ري��ره  ال��رو���س��ي يف  اأك���د اجلي�ش  م��ن جهته، 
الرو�سية” يف نف�ش  القوات  دفاع  العدو عن خط  اإبعاد  “مت 
كتائب  اأرب��ع  ن�سرت  الأوكرانية  القوات  اأن  واأ�ساف  املنطقة. 
وحاولت  ال���رج���ال  م��ئ��ات  اأي  اجل��ب��ه��ة،  ه���ذه  ع��ل��ى  تكتيكية 
ع��دة م���رات اخ���رتاق ال��دف��اع��ات ال��رو���س��ي��ة ق��رب دودت�ساين 

و�سوخانويف و�سادوك وبرو�سكين�سكوي.
زابوريجيا  منطقة  حاكم  �ستاروخ  اأولك�سندر  ق��ال  وقبلها، 

الليل  اأثناء  املنطقة  ا�ستهدف  رو�سياً  ق�سفاً  اإن  الأوكرانية، 
وت�سبب يف تهدم اأو تدمري عدة مبان �سكنية اأدى اأي�سا اإىل 
اندلع حرائق ووقوع �سحايا. واأ�ساف اأن الق�سف اأ�سفر عن 
اأو  تهدم  يف  وت�سبب  الليل،  خ��الل  الأق���ل  على  اثنني  مقتل 

تدمري عدة مبان �سكنية واندلع حرائق وا�سعة النطاق.
وكتب على تطبيق تليغرام: توفيت امراأة يف الق�سف، ومات 
امل�ست�سفى ج��راء �سبع �سربات  اإىل  اآخ��ر يف الطريق  �سخ�ش 
رو�سية.. ل يزال خم�سة على الأقل اأ�سفل اأنقا�ش املباين. مت 
تتلقى  الثالثة  بينهم طفلة يف  النا�ش من  الكثري من  اإنقاذ 

الرعاية املطلوبة. عمليات الإنقاذ م�ستمرة.
وزابوريجيا واحدة من اأربع مناطق اأوكرانية اأعلن الرئي�ش 
الرو�سي بوتني �سمها، وهو ما تقول اأوكرانيا اإنها لن تقبل 

اأبدا ال�ستيالء غري القانوين على اأرا�سيها بالقوة.
اأّن  اأك���د  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك����راين  الرئي�ش  وك���ان 
قّواته متّكنت من ا�ستعادة قرى عديدة مّما ي�سّمى مبناطق 

ال�ستفتاء املزّيف يف خري�سون.
الرئي�ش الأوكراين اأ�سار اإىل اأن رو�سيا م�سوؤولة عن اأفعالها، 
والقانون  الأوك���ران���ي���ة  امل��ح��ك��م��ة  اأم����ام  حما�سبتها  و���س��ت��ت��م 

الدويل.
تقدًما  حقق  جي�سه  اأن  الأوك�����راين  الرئي�ش  اإع���الن  وب��ع��د 
“�سريعا وقويا” يف اجلنوب وا�ستعاد “ع�سرات” البلدات من 
بدورها  الربيطانية  الدفاع  وزارة  اأكدت  ال�سرق،  الرو�ش يف 

حتقيق كييف تقدما ملمو�سا.

وميدانيا، قال حاكم منطقة كييف اإّن �سَتّ طائرات م�سرّية 
 75 الواقعة على بعد نحو  �سربت مبنًى يف بيال ت�سريكفا 

كيلومرتاً جنوبي العا�سمة كييف.
واأفاد م�سوؤولون حمّليون اأّن طائرات م�سرّية اإيرانيَة ال�سنع 
وّجهت  النتحارية  امل�سرّية  ال��ط��ائ��رات  با�سم  غالباً  ُت��ع��رف 
�سربات متعّددة على البلدة، وت�سّببت يف عّدة حرائق. وقد 

هرع الع�سرات من رجال الإطفاء لإخمادها.
اأك���د الأرب���ع���اء اأن الو�سع  وك���ان ال��رئ��ي�����ش ال��رو���س��ي ب��وت��ني 
�سمتها  التي  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���س��ي  يف  �سي�ستقر  الع�سكري 
تواجهها  التي  النتكا�سات  من  الرغم  على  موؤخرا  مو�سكو 

القوات الرو�سية امام تقدم اجلي�ش الوكراين.
وقبل �ساعات من ذلك اأعلنت كييف اأنها تتقدم يف لوغان�سك 
يف �سرق البالد بعد حتقيق مكا�سب يف خري�سون يف اجلنوب 

ويف خاركيف يف ال�سمال ال�سرقي.
وقال بوتني نفرت�ش اأن الو�سع �سي�ستقر واأننا �سنتمكن من 
 21 يف  اأ�سدر  اأن��ه  علًما  �سلمي،  ب�سكل  املناطق  هذه  تطوير 
�سبتمرب امًرا بتعبئة مئات الآلف من جنود الحتياط �سعًيا 

لتغيري الو�سع على اجلبهة.
رو�سيا  مبوجبه  ت�ستحوذ  مر�سوًما  الأرب��ع��اء  ب��وت��ني  ووق���ع 

ر�سمًيا على حمطة زابوريجيا النووية يف جنوب اأوكرانيا.
ا قانون �سم  وعلى الرغم من تراجع قواته، وقع بوتني اأي�سً
احتلها  التي  وزابوريجيا  وخري�سون  ولوغان�سك  دونيت�سك 

جزئًيا.

ال�سودان.. مظاهرات تزامنا مع 
توقيع ميثاق موحد للجان املقاومة

•• اخلرطوم-وكاالت:

وق��ع ع��دد من جل��ان املقاومة التي 
ال�سارع  ت��ق��ود احل����راك احل���ايل يف 
ال�����س��وداين م��ي��ث��اق��ا م�����س��رتك��ا قدم 
ال��ب��الد خالل  ح��ك��م  لكيفية  روؤي����ة 
ال��ف��رتة الن��ت��ق��ال��ي��ة؛ وف��ق��ا لثالث 
الت�سريعي  املجل�ش  ت�سمل  هياكل 
لطة  وال�سُّ ال������������وزراء  وجم���ل�������ش 
وب�سالحيات  والنيابية  الق�سائية 

منف�سلة.
ن��ظ��م الآلف يف  ف��ي��م��ا  ي���اأت���ي ه���ذا 
ال��ع��ا���س��م��ة اخل����رط����وم وع�����دد من 
م�سريات  الأخ������رى  ال���ب���الد  م����دن 
املدين  باحلكم  للمطالبة  ج��دي��دة 

وحتقيق العدالة.
كثفت  التطورات  هذه  مع  وتزامنا 
الطرق  يف  انت�سارها  الأم���ن  ق��وات 
اجل�سور  بع�ش  واأغلقت  الرئي�سية 
العا�سمة  م��ن��اط��ق  ب���ني  ال��راب��ط��ة 
الثالثة ملنع املحتجني من الو�سول 
قيادة  ومقر  الرئا�سي  الق�سر  اإىل 

اجلي�ش يف و�سط اخلرطوم.
ون�ش امليثاق املوحد للجان املقاومة 
على تكوين عدد من املفو�سيات من 
وتفكيك  للعدالة  مفو�سية  بينها 

متكني نظام الإخوان.

•• القد�س-بريوت-وكاالت:

اخلمي�ش،  اإ�����س����رائ����ي����ل،  رف�������س���ت 
لبنان  ط��ل��ب��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ع��دي��الت 
على مقرتح تر�سيم احلدود الذي 
املتحدة،  ال���ولي���ات  ف��ي��ه  تو�سطت 
ال�سك على  يلقى بظالل من  مما 
الدبلوما�سية  اجلهود  من  �سنوات 
ا�ستخراج  م��ن  ال��ب��ل��دي��ن  لتمكني 
يف  عليها  متنازع  منطقة  يف  الغاز 

البحر املتو�سط اأو حولها.
وقال م�سوؤول اإ�سرائيلي معلنا قرار 
ال��وزراء يائري لبيد رف�ش  رئي�ش 
طلبات املراجعة، اإن اأي مفاو�سات 
اإذا هددت جماعة  اأخرى �ستتوقف 
حزب اهلل اللبنانية من�سة التنقيب 

عن الغاز يف حقل كاري�ش.
ومنذ �سهر يوليو املا�سي، ت�سارعت 
تر�سيم  املرتبطة مبلف  التطورات 
البلدين  ب���ني  ال��ب��ح��ري��ة  احل�����دود 
اإث����ر و����س���ول �سفينة  ت���وق���ف،  ب��ع��د 
اإن���ت���اج وت��خ��زي��ن ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 
تعترب بريوت  الذي  كاري�ش،  حقل 
اأن��ه يقع يف منطقة متنازع عليها، 

متهيدا لبدء ا�ستخراج الغاز منه.
ودفعت اخلطوة بريوت للمطالبة 
بو�ساطة  امل��ف��او���س��ات  ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف 

اأمريكية.
تقت�سر  اأن  امل��ف��رت���ش  م���ن  وك����ان 
امل���ح���ادث���ات ل���دى ان��ط��الق��ه��ا على 
 860 م�ساحة بحرية تقدر بنحو 
حدودها  ُتعرف  مربعة،  كيلومرتا 
خريطة  ع��ل��ى  ب��ن��اء   ،23 ب��اخل��ط 
اإىل   2011 ع���ام  ل��ب��ن��ان  اأر���س��ل��ه��ا 

الأمم املتحدة.

ل���ك���ن ل���ب���ن���ان اع����ت����رب لح����ق����ا اأن 
تقديرات  اإىل  ا�ستندت  اخلريطة 
خ����اط����ئ����ة، وط�����ال�����ب ب���ال���ب���ح���ث يف 
1430 كيلومرتا مربعة  م�ساحة 
اأج���زاء م��ن حقل  اإ���س��اف��ي��ة، ت�سمل 

كاري�ش وُتعرف باخلط 29.
ويقع حقل قانا يف منطقة يتقاطع 
23 مع اخلط واحد،  فيها اخلط 
وهو اخلط الذي اأودعته اإ�سرائيل 
اأب��ع��د من  امل��ت��ح��دة، ومي��ت��د  الأمم 

اخلط 23.

جمل�ض الأمن يحمل احلوثيني 
م�سوؤولية عدم التو�سل اإىل اتفاق هدنة

•• نيويورك-وكاالت:

حمل جمل�ش الأمن الدويل احلوثيني م�سوؤولية عدم التو�سل اإىل اتفاق هدنة يف اليمن، 
اأن مطالب احلوثيني املتطرفة يف الأي��ام الأخ��رية من املفاو�سات لتمديد  م�سددا على 

الهدنة يف اليمن اأعاقت جهود الأمم املتحدة للتو�سط يف التفاق.
ودعا اأع�ساء جمل�ش الأمن الدويل، يف بيان ، ب�سكل عاجل الأطراف اليمنية، ول �سيما 
احلوثيني، اإىل المتناع عن ال�ستفزاز، واإعطاء الأولوية لل�سعب اليمني، والعودة اإىل 
النخراط البناء يف املفاو�سات حتت رعاية الأمم املتحدة، والعمل ب�سكل عاجل من اأجل 
متديد وتو�سيع الهدنة، معربني عن خيبة اأملهم ال�سديدة بعد انتهاء مهلة 2 اأكتوبر 
لتمديد الهدنة يف اليمن. واأكدوا على توقعهم اأن يجد الطرفان طريقا للم�سي قدما 
الهدوء  من  مزيدا  جلبت  قد  املا�سية  ال�ستة  الأ�سهر  اأن  اإىل  م�سريين  الهدنة،  لإع��ادة 
اأي وقت يف ال�سنوات الثماين املا�سية، مبا يف ذلك انخفا�ش حاد يف  اأك��ر من  والأم��ن 
اإىل  الوقود  تدفق  لتمكني  اليمنية  ف�ساًل عن جهود احلكومة  املدنيني،  بني  اخل�سائر 

احلديدة والرحالت التجارية من واإىل �سنعاء.
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مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية 
تو�ّشع خدمات اجلراحة الروبوتية 

اأخبار الإمارات

 “4 ر�شائل نووية”.. هل تقدم 
رو�شيا على “ال�شيناريو املرعب”؟

عربي ودويل

بيليه.. اأ�شطورة �شنعتها 
دموع الأب يف 1950 

الفجر الريا�شي

جتميد  يعلن  ال�سدر 
ف�����س��ائ��ل��ه امل�����س��ل��ح��ة 

•• بغداد-وكاالت:

اأع��ل��ن زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال�����س��دري يف 
اأم�ش  ال�����س��در،  ال���ع���راق م��ق��ت��دى 
ف�سائله  ك���ل  جت��م��ي��د  اخل��م��ي�����ش، 
ال�سالم  �سرايا  فيها  مبا  امل�سلحة 
با�ستثناء  امل��ح��اف��ظ��ات  ج��م��ي��ع  يف 

�سالح الدين.
ال�سدر �سالح حممد  وزي��ر  ونقل 
ال�سدر  م��ق��ت��دى  ع���ن  ال���ع���راق���ي 
قوله: نعلن جتميد كل الف�سائل 
فيها  - مب��ا  اإن وج��دت   - امل�سلحة 
ا�ستعمال  ومنع  ال�سالم(،  )�سرايا 
املحافظات  ج��م��ي��ع  يف  ال�������س���الح 
ع�����دا ����س���الح ال����دي����ن )����س���ام���راء 
توجيهات  ح�سب  اأو  حولها(  وم��ا 
للقوات  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  واأوام��������ر 

امل�سلحة احلايل.
واعترب القيادي يف التيار ال�سدري 
يف بيانه ام�ش اأن على قائد القوات 
ك��ب��ح جماح  ال���ع���راق���ي���ة  امل�����س��ل��ح��ة 
واأمثالها،  احل����ق  اأه����ل  ع�����س��ائ��ب 
حمذراً من اتخاذ اإجراءات اأخرى 

لحقاً يف حالة عدم التنفيذ.
ياأتي  التجميد  ق���رار  اأن  واأ���س��اف 
الفتنة يف حمافظة  درء  اأج��ل  من 

الب�سرة.
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الإمارات تدين الهجوم امل�سلح الذي ا�ستهدف ح�سانة يف تايالند 

مقتل 37 معظمهم اأطفال واملنفذ �سابط �سابق قتل عائلته وانتحر

رئي�ض الدولة ونائبه يهنئان الرئي�ض 
امل�سري بذكرى انت�سارات حرب اأكتوبر

•• اأبوظبي- وام:

الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ش عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�ش 
جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة مبنا�سبة الذكرى التا�سعة والأربعني 

لنت�سارات حرب اأكتوبر املجيدة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�ش امل�سري بهذه املنا�سبة.

تايالنديون يتجمعون اأمام ح�سانة الأطفال التي تعر�ست لإطالق نار جماعي   )رويرتز(

•• اأبوظبي-وام-بانكوك-وكاالت:

ب�سدة  الإم��������������ارات  دول��������ة  اأدان�����������ت 
ا�ستهدف  ال�����ذي  امل�����س��ل��ح  ال���ه���ج���وم 
�سرق  �سمال  يف  ل��الأط��ف��ال  ح�سانة 
تايالند، واأ�سفر عن مقتل عدد من 

الأ�سخا�ش من بينهم اأطفال. 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك����دت 
الدويل يف بيان لها اأن دولة الإمارات 
ال�سديد لهذه  ا�ستنكارها  تعرب عن 
الأعمال الإجرامية، ورف�سها الدائم 
جلميع اأ�سكال العنف التي ت�ستهدف 
وتتنافى  وال�ستقرار  الأم��ن  زعزعة 

مع القيم واملبادئ الإن�سانية. 
خال�ش  ع�����ن  ال������������وزارة  واأع������رب������ت 
و�سعبها  تايالند  حلكومة  التعازي 
�سحايا  وذوي  ولأه����ايل  ال�����س��دي��ق، 
ال��ن��ك��راء، ومتنياتها  ه��ذه اجل��رمي��ة 

بال�سفاء العاجل للم�سابني. 
تايالندي  التفا�سيل قتل رجل  ويف 
عائلته ثّم انتحر، اأم�ش بعدما هاجم 
طفاًل  ا بينهم 23  وقتل 37 �سخ�سً
اأطفال  مب�سد�ش و�سكني يف ح�سانة 
اخلمي�ش،  تايالند  ���س��رق  �سمال  يف 
يف  بال�سرطة  كولونيل  ق��ال  ح�سبما 

مقاطعة نونغ بوا لم فو.
ال�سرطة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وق������ال 
على  �سخ�ساً   35 اإن  التايالندية، 

طفاًل،   23 ب��ي��ن��ه��م  ق��ت��ل��وا،  الأق�����ل 
مركز  يف  ج��م��اع��ي  ن����ار  اإط������الق  يف 
اأحد  النهارية لالأطفال يف  للرعاية 

اأقاليم �سمال �سرق البالد.
وقال الكولونيل بال�سرطة جاكابات 
فيجيرتايثايا من مقاطعة نونغ بوا 
بانيا  ال�����س��اب��ق  ال�����س��رط��ي  اإن  ف��و  لم 
عاًما   34 العمر  من  البالغ  خمرب 
عاد اإىل منزله وقتل زوجته وطفله 

بعد الهجوم.

اأن من  ب��ي��ان  ال�����س��رط��ة يف  وذك�����رت 
اإط����الق ال��ن��ار اأطفال  ب��ني ���س��ح��اي��ا 
امل�سلح �سابط  اأن  وبالغون، م�سيفة 
���س��رط��ة ����س���اب���ق، ب��ح�����س��ب م���ا نقلت 

رويرتز.
ال�سرطة  ب���ا����س���م  ال���ن���اط���ق  وق�������ال 
لوكالة  كرايثونغ  اأ�سايون  الوطنية 
ال��ه��ج��وم ح�سل  اإن  ب��ر���ش  ف��ران�����ش 
ومنّفذ  ف��و  ل  ب��وا  نونغ  مقاطعة  يف 
الهجوم، وهو �سرطي �سابق يبلغ من 

العمر 34 عاًما، ما زال طليًقا.
وقال متحدث با�سم مكتب ال�سوؤون 
تاأكيد  مت  اإن����ه  الإق��ل��ي��م��ي،  ال��ع��ام��ة 
و�سابط  ومعلمني  طفاًل   23 وف��اة 

�سرطة.
وبح�سب تقارير اإعالمية تايلندية، 
يف  �سكاكني  اأي�����س��ا  امل�سلح  ا�ستخدم 
اأظهرت  املبنى.  من  فر  ثم  الهجوم 
�سور جثتني على الأقل على اأر�سية 

املركز مغطاة مبالءات بي�ساء.

   

32 عاما على رحيل ال�سيخ را�سد باين دبي .. ومهند�سها .. ووالد �سعبها  
حممد بن را�سد: هكذا العظماء 

.. ل يغادرون املجد ول يغادرهم  
•• دبي-الفجر:

قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  

يف تغريدة على ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(:
قبل 32 عاماً غادرنا والدي ووالد دبي ال�سيخ را�سد بن 
�سعيد .. ب�سماته مل تغادر حياتنا … م�ساريعه مل تغادر 

�سوارعنا … درو�سه مل تغادر اأذهاننا. 
هكذا العظماء .. ل يغادرون املجد ول يغادرهم  … 

رحم اهلل باين دبي .. ومهند�سها .. ووالد �سعبها  ..

يف قب�سة ميلوين - �سالفيني – برل�سكوين:

اإيطاليا: يف مواجهة الثالثي اليميني، معار�سة م�ستتة!
•• الفجر -لوكا توميني -ترجمة خرية ال�صيباين

ديتاليا  فراتيلي  ح��زب  اليوم  عليه  يهيمن  ال��ذي  الو�سط  ميني  حتالف 
�سالفيني(  )ماتيو  ال��راب��ط��ة  ح��زب  م��ع  �سراكة  ويف  امل��ت��ط��رف،  اليميني 
وفورزا اإيطاليا )�سيلفيو برل�سكوين(، فاز بالنتخابات الت�سريعية التي 
اأن ت�سبح جيورجيا ميلوين،  املحتمل  ايطاليا. ومن  اأجريت موؤخرا يف 
زعيمة فراتيلي ديتاليا، احلزب الأول يف هذا الئتالف، يف غ�سون اأ�سابيع 
قليلة اأول امراأة على راأ�ش حكومة اإيطالية.والت�سكيالت الي�سارية التي 
متثل  اأن  ميكن  ه��ل  والآن؟  ان��ه��زم��ت.  منق�سمة،  لالنتخابات  تقدمت 
�سك،  دون  �ستقام،  التي  للحكومة  للحياة  قاباًل  بدياًل  الت�سكيالت  هذه 
حكومة  �سيعار�سون  الذين  الرئي�سيون  ال�سيا�سيون  قريباً؟الفاعلون 
الدميقراطي،  احل��زب  العدد:  حيث  من  ثالثة  هم  امل�ستقبلية  ميلوين 

وحركة 5 جنوم، والتحالف الو�سطي والليربايل اأزيون.     
    )التفا�سيل �ش11(

مقاتالت كورية �سمالية حتلق قرب كوريا اجلنوبية
بيوجن ياجن تطلق دفعة اأخرى

 من ال�سواريخ قبالة �سواحل اليابان
•• �صيول-وكاالت:

اأر�سلت  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإن  اجلنوبية،  ك��وري��ا  قالت 
حدودهما  من  بالقرب  للتحليق  حربية  طائرة   12
اجلنوبية  كوريا  دف��ع  مما  اخلمي�ش،  ي��وم  امل�سرتكة، 

اإىل اإطالق 30 طائرة ع�سكرية ردا على ذلك.
طائرات  ثماين  اإن  اجلنوبي،  الكوري  اجلي�ش  وق��ال 
مقاتلة واأربع قاذفات كورية �سمالية حلقت يف ت�سكيل، 

و�سط خماوف من زيادة التوتر يف املنطقة.
وق�����ال اجل��ي�����ش ال���ك���وري اجل���ن���وب���ي، اأن�����ه ي��ع��ت��ق��د اأن 
على  تدريبات  اأج���رت  ال�سمالية  الكورية  ال��ط��ائ��رات 

اإطالق النار جو - اأر�ش.
30 طائرة  باإر�سال  اأن كوريا اجلنوبية ردت  واأ�ساف 
بني  للتقارب  �سابقة  حم��ادث��ات  ك��ان��ت  فيما  حربية، 

البلدين قد اأخفقت يف الو�سول اإىل ت�سوية.
�ساروخني  ال�سمالية  كوريا  اأطلقت  �سابق،  وقت  ويف 
كوريا  واأج���رت  ال�سرقية،  مياهها  جت��اه  بالي�ستيني 
اجل��ن��وب��ي��ة م���ن���اورات ب��ح��ري��ة م��ع ال���ولي���ات املتحدة 
ل�سبه اجلزيرة  ال�����س��رق��ي  ال�����س��اح��ل  ق��ب��ال��ة  وال��ي��اب��ان 

الكورية ردا على ذلك.
اأن  اخلمي�ش،  ال�سمالية،  ك��وري��ا  اأعلنت  جانبها،  م��ن 
التجارب ال�ساروخية التي اأجرتها يف الآونة الأخرية، 
عبارة عن اإجراء م�ساد للمناورات الع�سكرية امل�سرتكة 

بني اجلي�سني الأمريكي والكوري اجلنوبي، يف وقت 
للمجتمع  تهديدا  التجارب  ه��ذه  وا�سنطن  اعتربت 
اإج����راءات م�سادة  ب��ات��خ��اذ  ال����دويل، وت��وع��دت �سيول 

و�سفتها بالقوية.
واأ�سافت اأن هذه املناورات تت�سبب بت�سعيد التوترات 
فران�ش  وفق  الكورية”،  اجلزيرة  �سبه  يف  الع�سكرية 

بر�ش.

اإ�سابة  اأول  ي�سجل  لبنان 
 1993 منذ  بالكولريا 

•• بريوت-اأ ف ب:

اإ�����س����اب����ة مبر�ش  ل���ب���ن���ان  ���س��ج��ل 
عكار  حم���اف���ظ���ة  يف  ال����ك����ول����ريا 
حالة  اأول  ل���ت���ك���ون  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
اقت�سادياً  املنهكة  البالد  ت�سهدها 
منذ العام 1993، وفق ما اأعلنت 

وزارة ال�سحة اخلمي�ش.
وياأتي ذلك يف وقت ت�سهد �سوريا 
الذي  للمر�ش  انت�ساراً  امل��ج��اورة 
حتى  ���س��خ�����س��اً   40 ب��ن��ح��و  اأودى 

الآن.
اللبنانية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
اإ�سابة  اأول  ت�����س��ج��ي��ل  مت  اأن�������ه 
حمافظة  يف  الأرب��ع��اء  بالكولريا 
تعد  والتي  لبنان،  �سمال  يف  عكار 

اأكر املناطق فقراً يف البالد.
حالة  اأن  اإىل  ال������وزارة  واأ�����س����ارت 
يتلقى  وه����و  م�����س��ت��ق��رة  امل���ري�������ش 
اإىل  لفتة  امل�ست�سفى،  يف  ال��ع��الج 
لبنان  يف  الأوىل  احل���ال���ة  اأن���ه���ا 
تف�شٍّ  اآخ���ر  ت��اري��خ   ،1993 م��ن��ذ 
للكولريا.وبناء عليه، �سكلت وزارة 
خرباء  ت�سم  اأزم��ة  خلية  ال�سحة 
واخت�سا�سني لال�ستجابة لتف�سي 
الوكالة  نقلت  ما  وف��ق  الكولريا، 
عن  الر�سمية  لالعالم  الوطنية 

وزارة ال�سحة.
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اأخبـار الإمـارات

�سمن �سراكة »وام« ومركز ال�سباب العربي .. دور رئي�سي لل�سباب يف اإجناح الكونغر�ض العاملي لالإعالم يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

ب��ن��ت �سهيل  ���س��م��ا  م���ع���ايل  اأك������دت 
ب��ن ف��ار���ش امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
رئي�ش  ن���ائ���ب  ال�������س���ب���اب،  ل�������س���وؤون 
م��رك��ز ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي ع��ل��ى ما 
ال��ر���س��ي��دة للدولة  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
ال�سمو  ����س���اح���ب  راأ�����س����ه����ا  وع���ل���ى 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
من  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�ش 
يف  ال�سباب  بتمكني  كبري  اه��ت��م��ام 
�ستى القطاعات، لتعزيز مهاراتهم 
وت�سخريها يف املجالت الإعالمية 
على  لي�ش  الإي��ج��اب��ي  التاأثري  ذات 
على  ب��ل  فح�سب،  املحلي  امل�ستوى 
امل�����س��ت��وي��ني الإق���ل���ي���م���ي وال�����دويل 

اأي�ساً.
املواهب  ب����دور  م��ع��ال��ي��ه��ا  ون���ّوه���ت 

للكونغر�ش  املنظمة  العليا  اللجنة 
هذه  اأهمية  على  ل��الإع��الم  العاملي 
ال�سراكة التي ت�ساعد ال�سباب على 
ل�ستثمار  ُملهمة  من�سات  اإي��ج��اد 
بلدانهم،  خ��دم��ة  يف  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م 
وت�����س��خ��ري ق��درات��ه��م يف الأح�����داث 
املهمة،  ال����دول����ي����ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
وتنمية مهاراتهم املتنوعة بوا�سطة 
التنظيمية  الأع���م���ال  يف  امل�����س��ارك��ة 
التي  والإع���الم���ي���ة  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
العاملي  ال���ك���وجن���ر����ش  يف  ���س��ت��ك��ون 

لالإعالم.
لقت  اأن  بعد  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
"وام" جناحا  م��ع  امل��رك��ز  ���س��راك��ة 
كبريا لدى م�ساركة املواهب ال�سابة 
ب�سورة   2020 اإك�سبو  تقدمي  يف 
وا�ستقطاب  اح��رتاف��ي��ة،  اإع��الم��ي��ة 
ال�سابة  ال��ك��وادر  م��ن  ع��دد  الوكالة 

ومب����وج����ب ال�������س���راك���ة اجل����دي����دة، 
العربي  ال�����س��ب��اب  م��رك��ز  �سري�سد 
البحثيني  �سركائه  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
روؤى  وم��ن��ه��ج��ي  ع��م��ل��ي  وب�����س��ك��ل 
يف  املجتمعني  ال�سباب  وت��و���س��ي��ات 
الكونغر�ش العاملي لالإعالم - الذي 
ت�ست�سيفه العا�سمة يف اأبوظبي يف 
نوفمرب   17-15 م����ن  ال����ف����رتة 
املقبل وتنظمه جمموعة “اأدنيك” 
بال�سراكة مع وكالة اأنباء الإمارات 
م�ستقبل  ل�����س��ي��اغ��ة  واأف���ك���اره���م   -

الإعالم.
و���س��ي��ق��دم امل���رك���ز خم���رج���ات هذه 
والعاملني  القرار  ل�سناع  الدرا�سة 
ال���ع���رب���ي  الإع�������الم�������ي  ق����ط����اع  يف 
املركز على  �سيعمل  وال��دويل. كما 
الإعالمية  املواهب  توجيه طاقات 
التظاهرة  ه����ذه  لإجن�����اح  ال�����س��اب��ة 

اإعالمياً  وامل��درب��ة  املوؤهلة  ال�سابة 
ح�سارية  اإيجابية  ���س��ورة  نقل  يف 
التي  امل��ل��ه��م��ة  ال���ن���ج���اح  ل��ق�����س�����ش 
حتققها الدولة واملنطقة ولدورها 
التنمية  عجلة  دف��ع  يف  الإي��ج��اب��ي 
اأن  امل��ج��الت.. م��وؤك��دة  يف خمتلف 
اأ�سوات وروؤى ال�سباب العربي على 

اأجندة �سناع القرار الإعالمي.
اإط����������ار ال�������س���راك���ة  ج�������اء ه�������ذا يف 
ال�سباب  مركز  بني  ال�سرتاتيجية 
ال��ع��رب��ي ووك���ال���ة اأن���ب���اء الإم�����ارات 
اإ�سراك  تعزيز  على  للعمل  "وام" 
ال���������س����ب����اب ال����ع����رب����ي م�����ن خ����الل 
يف  واإب��داع��ات��ه��م  قدراتهم  توظيف 
والفعاليات  جمتمعاتهم  خ��دم��ة 
العاملية  وامل��ن��ت��دي��ات  وامل����وؤمت����رات 
ال����ُك����ربى ال���ت���ي حت��ت�����س��ن��ه��ا دول���ة 

الإمارات.

ال���ع���امل���ي���ة وت���ق���ري���ب امل�������س���اف���ة بني 
ال�سباب و�سناع القرار.

املزروعي  كما تطرقت معايل �سما 
يت�سم  ال����ذي  ال��ف��اع��ل  ال�����دور  اإىل 
تنمية  يف  ال���ع���رب���ي  ال�������س���ب���اب  ب����ه 
الإيجابية  وامل�ساركة  جمتمعاتهم 
ذات  وال���ف���ع���ال���ي���ات  الأن�������س���ط���ة  يف 
اله������ت������م������ام ال�������������دويل ل����س���ي���م���ا 
الكوجنر�ش العاملي لالإعالم الذي 
وتطوعية  تدريبية  فر�سا  �سيوفر 
ال�سباب  م����ن  وا����س���ع���ة  مل��ج��م��وع��ة 
ال��ع��رب��ي ال��ط��م��وح وال��واع��د لإبراز 
خدمة  يف  واإم���ك���ان���ي���ات���ه  ق����درات����ه 
اأوطانهم ورقيها ومتيزها اإعالمياً 

وجمتمعياً ودولياً.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ����س���ع���ادة حممد 
وكالة  ع��ام  م��دي��ر  الري�سي  ج��الل 
” رئي�ش  “ وام  الإم�������ارات  اأن���ب���اء 

ال���ع���رب���ي م����ن ب���ن���اء جم��ت��م��ع من 
املحتوى  ���س��ن��اع��ة  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن 
���س��واء لتخريج  ال��ه��ادف وامل���وؤث���ر؛ 
ال���واع���دة  ال���ك���ف���اءات  م���ن   400

املنت�سر  للعمل �سمن فريق عملها 
يف خمتلف اأرجاء العامل العربي.

تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
2017، متكن مركز ال�سباب  عام 

الإعالمية  ال��ق��ي��ادات  برنامج  م��ن 
العربية ال�سابة اأو �سم نحو 150 
ع�سواً موؤهاًل يف بودكا�ست ال�سباب 

اأو القيادات الدبلوما�سية ال�سابة.

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية ت�سارك يف معر�ض اخلليج للتدريب والتعليم
•• اأبوظبي-وام:

�ساركت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية يف معر�ش اخلليج 
يف  ام�����ش  اأع��م��ال��ه  اختتم  ال���ذي   ،2022 الأول  والتعليم  للتدريب 
العلمية وم�ساقاتها  بالتعريف برباجمها  اأبوظبي. وقامت اجلامعة 
الأكادميية، وعر�ست خرباتها للطلبة والراغبني يف تكملة تعليمهم، 
الإن�سانية  ال��درا���س��ات  جم��ال  يف  الرئي�سية  تخ�س�ساتها  خ��الل  م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ف��ل�����س��ف��ة وال��ت�����س��ام��ح اإىل جانب  والإ���س��الم��ي��ة وال��ل��غ��ة 
اجلامعة  م�ساركة  وتاأتي  املتنوعة.  املجتمعية  مبادراتها  ا�ستعرا�ش 
باعتبارها الراعي الرئي�سي لهذا املعر�ش الإر�سادي التعليمي، الذي 
ياأتي من�سجما مع خطط اجلامعة ور�سالتها يف تطوير ا�سرتاتيجيات 
والقائمة  املن�سودة  التنمية  احتياجات  يلبي  ال��ذي  النوعي،  التعليم 

على اقت�ساد املعرفة والإبداع والبتكار، كما تاأتي م�ساركة اجلامعة يف 
هذا احلدث املهم، �سمن جهودها لتعزيز مبادرات دور دولة الإمارات 
الرئي�سي  امل��دخ��ل  باعتباره  التعليم،  ترقية  يف  الر�سيدة  وقيادتها 
الدكتور  �سعادة  وق��ال  امل��ج��الت.  �ستى  يف  ال�ساملة  التنمية  لإح���داث 
خالد اليبهوين الظاهري مدير اجلامعة اإن جامعة حممد بن زايد 
ر�سالتها  تعزيز  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  على  مقبلة  الإن�سانية  للعلوم 
الكادميية، والنتقال اإىل مرحلة متقدمة من التو�سع والنت�سار من 
خالل ا�ستقطاب املزيد من الطالب لالن�سمام اإىل ركبها احل�ساري 
املقيمني  اإت��اح��ة الفر�سة لأك��رب ع��دد من الطالب  والإن�����س��اين، عرب 
لاللتحاق مب�ساقاتها العلمية والأكادميية. واأكد اأن برامج اجلامعة 
وم�����س��اق��ات��ه��ا مت��ث��ل داف��ع��ا ق��وي��ا ل��ل��ط��الب ل��الإق��ب��ال ع��ل��ى الدرا�سات 
العلوم  درا�سة  عن  احلا�سر  وقتنا  يف  اأهمية  تقل  ل  التي  الإن�سانية، 

رعايا الدولة يعودون اإىل ولية فلوريدا بعد انح�سار اإع�سار اإيان
•• وا�صنطن-وام:

نظمت �سفارة دولة الإمارات يف وا�سنطن رحلة عودة لرعايا الدولة ومرافقيهم 
ا�ستقرار  من  التاأكد  بعد  ب�سالم  فلوريدا  ولي��ة  اإىل  وا�سنطن  العا�سمة  من 

الأو�ساع عقب انح�سار اإع�سار "اإيان" عن الولية.
كانت ال�سفارة قد اأْجلت املواطنني وا�ست�سافتهم يف العا�سمة وا�سنطن الأ�سبوع 

املا�سي تفادياً لالإع�سار.
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات  وال��ع��ودة  الإج���الء  عملية  ال�سفارة  ن��ف��ذت  وق��د 
وبتن�سيق مبا�سر مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل والهيئة الوطنية لإدارة 
�سفري  العتيبة  مانع  يو�سف  معايل  وباإ�سراف  وال��ك��وارث،  والأزم���ات  الطوارئ 

الدولة لدى الوليات املتحدة الأمريكية .

من جانبهم عرب املواطنون عن بالغ �سكرهم وتقديرهم للجهود الكبرية التي 
الوطنية  والهيئة  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية  ووزارة  الدولة،  قيادة  بذلتها 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث و�سفارة الدولة يف وا�سنطن للحفاظ على 

�سالمتهم وتوفري �سبل الراحة وال�ستقرار لهم.
الأو�ساع  تقييم  على  عمل  ال�����س��ف��ارة  يف  املخت�ش  ال��ف��ري��ق  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  ال�����س��ادرة  التنبيهات  على  ب��ن��اًء  ف��ل��وري��دا  يف 
الوطني  املركز  عن  ال�سادرة  املعلومات  وكذلك  الإع�سار  خطورة  بخ�سو�ش 
باإعالن حالة  لالأعا�سري يف الوليات املتحدة وتعليمات حاكم ولية فلوريدا 
الولية،  من  املتاأثرة  املناطق  ل�سكان  ال��ف��وري  ب��الإخ��الء  والتوجيه  ال��ط��وارئ 
حيث اعترب "اإيان" ثالث اأقوى اإع�سار ي�سيب الوليات املتحدة من حيث قوته 

التدمريية.

مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية تو�ّسع خدمات اجلراحة الروبوتية 

اإجناز جديد للم�ست�سفى واإجراء اأول جراحة روبوتية لأمرا�ض الن�ساء
•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائدة  امل�ست�سفيات  اأك��رب  اإح��دى  الطبية،  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  اأعلنت 
اأبوظبي  �سركة  امل�سرتك بني  وامل�سروع  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف 
لأمرا�ش  جراحة  اإج��راء  عن  كلينك،  "�سحة" ومايو  ال�سحية  للخدمات 
الن�ساء با�ستخدام تقنية الروبوت لتكون بذلك اإحدى امل�ست�سفيات القليلة 
وياأتي  العالجية.  الإج���راءات  النوع من  هذا  تقدم حالياً  التي  اأبوظبي  يف 
الروبوتية يف  اجلراحة  ق��درات خدمات  تو�سيع  الإجن��از �سمن جهود  هذا 

امل�ست�سفى.
متت اإحالة املري�سة الأوىل، البالغة من العمر 48 عاماً من اإمارة ال�سارقة 
اإىل مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية بعد اأن عانت بدايًة من اآلم يف البطن 
قبل  من  تقييمها  ومت  الأي�سر.  املبي�ش  يف  احلو�ش  يف  كبرية  كتلة  ب�سبب 
ال�سيخ  مدينة  يف  ال��ع��ام��ة  اجل��راح��ة  ا�ست�ساري  احل��ارث��ي،  ���س��امل  ال��دك��ت��ور 
�سخبوط الطبية.  وناق�ش كل من الدكتور احلارثي والدكتور �سالح الدين 
�سوان، ا�ست�ساري جراحة الأورام الن�سائية والتوليد واجلراحات الروبوتية 

هذا  وم��ن  الن�سائية،  ال�سرطان  ب��اأن��واع  امل�سابات  للن�ساء  �ساملة  جراحية 
بينها  فوائد من  ع��دة  ال��روب��وت  اإج��راء اجلراحة مب�ساعدة  يوفر  املنطلق، 
الدقة  وزي��ادة  العدوى،  خطر  وتقليل  الندوب  من  الأدن��ى  باحلد  الت�سّبب 
املري�سة.  ع��ن��د  بال�سيق  وال�����س��ع��ور  الأمل  تقليل  ج��ان��ب  اإىل  اجل��راح��ي��ة، 
الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف  الطبية  خدماتي  اأق��دم  اأن  وي�سرفني 
لتقدمي عالج  ال�سحة  دائ��رة  قبل  املرخ�سني من  القالئل  الأط��ب��اء  كاأحد 

جراحي فّعال للن�ساء امل�سابات بال�سرطانات الن�سائية ".
ي�سار اإىل اأن اإجراء اأول جراحة روبوتية يف مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية 
الروبوتية  اجلراحة  برنامج  اإط��الق  مع  تزامناً   ،2020 �سبتمرب  يف  كان 
طفيفة  اجل��راح��ي��ة  العمليات  متكني  يف  للم�ساعدة  بامل�ست�سفى  ال�سامل 
الوجهات  من  وباعتباره  ال�سريرية.  نتائجها  وحت�سني  وتعزيزها  التدخل 
توفر  واخل��ط��رية،  املعقدة  احل��الت  رعاية  املتخ�س�سة يف  ال��رائ��دة  الطبية 
�سراكة مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية مع مايو كلينك للمر�سى م�ستوى 

رعاية متقدماً بتزويدهم بالتقنيات املتطورة واأحدث نتائج الأبحاث. 
الطبية  ال�سوؤون  ماثيو جيتمان، مدير  الدكتور  عّلق  الإجن��از،  وحول هذا 

وجرى  املري�سة  حالة  الطبية،  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف  والتنظريية 
لتح�سني  الأف�سل  اخل��ي��ار  ه��و  التوغل  طفيف  نهج  ات��ب��اع  اأن  على  الت��ف��اق 

النتائج العالجية.
وحول هذه احلالة، قال الدكتور احلارثي: "نظراً لأن املري�سة قد خ�سعت يف 
ال�سابق لعمليات جراحية متعددة، فقد قررنا اللجوء اإىل الإجراء اجلراحي 
اإىل  بالإ�سافة  الأع�ساء،  وظائف  وا�ستعادة  اللت�ساقات  لإزال��ة  الروبوتي 
الروبوتية  التعايف. اجلراحات  الآثار اجلانبية وت�سريع  امل�ساعدة يف تقليل 
مفيدة جداً بالن�سبة لنا كجراحني لأنها توفر روؤية مكربة ثالثية الأبعاد 
وعالية الدقة، اإىل جانب املزيد من الراحة عند ا�ستخدام الأدوات الطبية 
با�ستخدام  اإليها  الو�سول  يتعذر  كان  التي  املناطق  اإىل  الو�سول  و�سهولة 

الطرق التقليدية."
بدوره، قال الدكتور �سوان: "يف مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، يتم اإجراء 
الأمرا�ش  وق�سم  خمتلفة،  تخ�س�سات  يف  الروبوتية  اجلراحية  العمليات 
الن�سائية هو الإ�سافة الأحدث. ومن واقع خربتي كجّراح خمت�ّش يف طب 
عالجات  تقدمي  اإىل  دائماً  �سعْيُت  الروبوتية،  واجلراحة  الن�سائية  الأورام 

ال�سيخ  مدينة  برنامج  اأط��ل��ق  وال���ذي  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف 
قائاًل:  البولية  امل�سالك  لأمرا�ش  الروبوتية  للجراحة  الطبية  �سخبوط 
"ي�سعدنا اأن نرى التو�سع امل�ستمر يف اجلراحة الروبوتية يف مدينة ال�سيخ 
�سخبوط الطبية بان�سمام الدكتور �سوان اإىل فريقنا. ومتثل هذه احلالة 
ال�سحية،  للرعاية  التخ�س�سات  ومتعدد  املتكامل  منوذجنا  على  م��ث��اًل 
والقائم على عمل الفريق والرتكيز على املري�ش كاأولوية، لتحقيق نتائج 
تقنية ممتازة مع تعاٍف اأ�سرع." ويلتزم باحثو مايو كلينك ومدينة ال�سيخ 
�سخبوط الطبية التزاماً تاماً بتطوير تقنيات جراحة روبوتية جديدة ملنح 

املر�سى اأف�سل جتربة طبية ممكنة.

حتت �سعار »يوم الوفاء والتقدير«  رئي�ض الأركان ي�سهد 
احتفال كلية القيادة والركان امل�سرتكة بيوم املعلم 

•• اأبوظبي-وام: 

�سهد معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
الذي  الح��ت��ف��ال  اأم�����ش  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان  رئي�ش 
يوم  مبنا�سبة  امل�سرتكة  والأرك���ان  القيادة  كلية  اأقامته 
عام  كل  من  اأكتوبر  من  اخلام�ش  ي�سادف  ال��ذي  املعلم 

حتت �سعار يوم الوفاء والتقدير. 
بداأ الحتفال بال�سالم الوطني ثم �ساهد احل�سور فيلما 
عن م�سرية الكلية وروؤيتها امل�ستقبلية.. بعد ذلك األقى 
القيادة  كلية  قائد  العلوي  �ساملني  �سعيد  الركن  العميد 
والأركان امل�سرتكة كلمة بهذه املنا�سبة اأكد فيها اأن يوم 
املعلم جمعنا بنخب�ة من الق�ادة واملعلمني الذين اأ�ساءوا 
الي�وم  عليه  نحن  مل��ا  و�سلنا  حتى  بعدهم  مل��ن  الطريق 
والذي�ن بذلوا العط��اء للعل�م واملعرفة ب�سخاء حتت راية 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  العطاء  وط��ن  و  الوف��اء  وط��ن 

املتحدة. 
حمٌب  بطبعه  ويٌفّ  الم���ارات  �سعب  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
ل��ق��ي��ادت��ه وروؤي��ت��ه��ا ال��وا���س��ح��ة يف م���دى احل��ر���ش على 
الإن�����س��ان ك��اأح��د رك��ائ��ز ال��دول��ة م��وؤك��داً اأن���ه اأي��ن��م��ا وجد 
املعلم فاإنه يحمل ر�سالة �سامية بكل معانيها واأثنى على 
معلمي كلية القيادة والأركان امل�سرتك�ة ومتيزهم ِبحُكم 
م�ستوى ونوع املعرفة و�سموليتها وا�ستمرارية التطوي���ر 
لديهم ملواكب���ة املتغي��رات املت�سارعة يف البيئة العملياتية 

وتط�ّور الأ�سلح���ة والعقائ����د الع�سكرية. 
اإج��الل وتقدير لكل معلم  اليوم حتية  " نقف   : وق��ال 

نظري  امل�ستويات  جميع  ويف  التعليم  ميدان  يف  وموجه 
والعلم يف عقول  املعرفة  فغر�ش  امل�ستمر  بذله وعطائه 
ال�����س��ه��ل��ة ف��ب��ج��ه��ده��م �سي�سنع  ب��امل��ه��م��ة  ل��ي�����ش  ال���رج���ال 

امل�ستقبل وحتمى الأوطان. 
ثم قام معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
رئ��ي�����ش اأرك�����ان ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ي��راف��ق��ه ق��ائ��د الكلية 
منذ  ال�سابقني  واملعلمني  والنواب  الكلية  ق��ادة  بتكرمي 

ن�ساأة الكلية . 
وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن  امل��ك��رم��ون  ع��رب  جانبهم  م��ن 
ملعايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�ش 
اأركان القوات امل�سلحة ولكلية القيادة والأركان امل�سرتكة 

على هذه املبادرة التي اأطلقتها مبنا�سبة يوم املعلم .
من جانبه قال الفريق الركن طيار متقاعد ر�ساد حممد 
حظي  لطاملا  اأن��ه  ال�سابقني  الكلية  ق��ادة  اأح��د  ال�سعدي 
بالهتمام  امل�سرتكة  والأرك�����ان  ال��ق��ي��ادة  كلية  يف  املعلم 
م�سوؤوليات  عليه  وب��امل��ق��اب��ل  ي�ستحقه،  ال���ذي  ال��الئ��ق 
الوقوف  وعدم  نف�سه  وتطوير  باللتزام  تبداأ  وواجبات 
عند م�ستوى معني فاملثابرة والجتهاد امل�ستمر والتفاين 
بالأداء مبادئ عمل تتطلب الكثري من اجلهد وال�سرب 

واملبادرة وح�سن الطالع. 
اأول  الركن متقاعد حممد عطا عريقات  العميد  ونوه 
قائد لكلية القيادة والأركان امل�سرتكة اإىل اأن هذا اليوم 
املعلم لقب  اأن  له معان عظيمة وقد�سية معينة موؤكدا 
ل يحمله اإل من وهبه اهلل �سبحانه وتعاىل القدرة على 

العطاء ونقل املعرفة التي حباها اهلل له لطالبه. 

قطاع الف�ساء الإماراتي .. م�ساع دولية لتحقيق ال�ستدامة البيئية ومواجهة حتديات التغري املناخي
•• اأبوظبي -وام:

جن��ح��ت دول���ة الإم�����ارات يف ت��ع��زي��ز امل�����س��اع��ي ال��ع��امل��ي��ة الرامية 
لتحقيق ال�ستدامة البيئية ومواجهة حتديات التغري املناخي 
عرب جمموعة من امل�ساريع واملهمات الف�سائية التي تتيح كماً 
التغري  ال��ب��ي��ان��ات وال�����س��ور ت�ساهم يف ر���س��د حجم  ه��ائ��ال م��ن 
وخف�ش م�سبباته والتكيف مع تداعياته. وبات قطاع الف�ساء يف 
دولة الإمارات اأحد اأبرز القطاعات املتخ�س�سة يف هذا النوع من 
املهام حول العامل، وهو ما يوؤكد ريادة الدولة يف جمال توفري 
التي  البيئية  وال�ستدامة  املناخي  بالتغري  املرتبطة  البيانات 
ي�سكل اأحد اأبرز التحديات العاملية املعا�سرة. ومبنا�سبة "اأ�سبوع 
اإىل   4 م��ن  ال��ف��رتة  ي�سادف  2022" ال���ذي  العاملي  الف�ساء 
10 اأكتوبر اجلاري، ويقام حتت �سعار "الف�ساء وال�ستدامة" 
ي�ستعر�ش التقرير التايل اأبرز املهام الف�سائية لدولة الإمارات 
التي تهدف ب�سكل رئي�سي اإىل درا�سة الظواهر املناخية وتعزيز 

ال�ستدامة البيئية على م�ستوى املنطقة والعامل.

�سرب.
الرادارية  ال�سطناعية  ل��الأق��م��ار  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  مي��ث��ل 
لال�ست�سعار عن بعد اأحد الربنامج النوعية والأوىل عربياً يف 
املتغريات  ر�سد  يف  اأهدافه  �سمن  و�سي�سهم  الف�سائي  القطاع 
املناخية  ال��ت��غ��ريات  ب�سبب  الأر������ش  ك��وك��ب  ع��ل��ى  ت��ط��راأ  ال��ت��ي 
اإيجاد حلول مبتكرة لال�ستدامة البيئية واملوارد  والعمل على 
لالأقمار  النوعي  الوطني  امل�سروع  ي�سم  الأر����ش.  �سطح  على 
ال�سطناعية الرادارية اأول قمر ا�سطناعي عربي لال�ست�سعار 
ال�������راداري وي���وف���ر ال��ربن��ام��ج ال����ذي مي��ت��د 6 ���س��ن��وات �سمن 
من  متوا�سلة  بيانات  م��رة  ولأول  الإم���ارات  لدولة  منظومته 
الف�ساء على مدار ال�ساعة ويف جميع احلالت اجلوية، يتم فيه 
/اإىل  الت�سوير  دقة  فيها  ت�سل  متطورة  تكنولوجيا  ا�ستخدام 
اأقل من 1 مرت/. ويهدف امل�سروع اإىل حتقيق جمموعة كبرية 
من امل�ستهدفات التي من �ساأنها تعزيز جهود الإمارات لإيجاد 

البيئة  وا�ستدامة  املناخي  بالتغري  املرتبطة  للتحديات  حلول 
وامل�ساهمة يف التطوير العمراين، والعمل على تكامل اجلهود 
وغريها،  الغذائي  الأم���ن  وحت��دي��ات  ال��ك��وارث  مواجهة  ودع��م 
وذل���ك ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال���ك���وادر امل��واط��ن��ة امل��وؤه��ل��ة وال�سركات 
املوؤ�س�سات  م��ع  ال�����س��راك��ات  ت�سجيع  ع��ل��ى  ع���الوة  الإم���ارات���ي���ة، 

العاملية

القمر 813.
يعترب )م�سروع 813 ( اأول م�سروع بالتعاون مع الدول العربية 
اأعلن عنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ  بقيادة دولة الإم��ارات والذي 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش  حممد بن را�سد 
للمجموعة  كهدية  امل�سروع  عن  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
الذي  العاملي  الف�ساء  م��وؤمت��ر  يف  الف�سائي  للتعاون  العربية 
عقد يف مار�ش 2019 باأبوظبي مبنا�سبة التوقيع على ميثاق 

تاأ�سي�ش املجموعة العربية للتعاون الف�سائي.
اخلرائط  ر���س��م  يف  العلمية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  امل�����س��روع  وي�����س��اع��د 
ور�سد  الطبيعية  وامل����وارد  ال��ظ��واه��ر  واأر���س��ف��ة  ور���س��د  البيئية 
املياه  ونوعية  املحا�سيل  وحالة  الأر���س��ي  الغطاء  ديناميكيات 
الداخلية وانت�سارها وتاآكل الأر�ش وتلوث الرتبة مقابل املناخ، 
اإ�سافة اإىل م�ساهمته يف ال�ستك�ساف اجليولوجي والك�سف عن 
ومراقبة  وحتديد  الأ�سا�سية  واملعادن  النادرة  والأتربة  املعادن 
لحتياطيات  وامل�ستقبلية  احلالية  واحل��ف��ر  التعدين  م��واق��ع 
للقمر  الفرتا�سي  العمر  و�سيكون  والنفط.  الطبيعي  الغاز 
بارتفاع  قطبي  م��دار  له  و�سيكون  اأع���وام   5 نحو  ال�سطناعي 
600 كيلومرت، و�سري�سل البيانات اإىل حمطة اأر�سية يف دولة 
الإمارات، وحمطات ا�ستقبال فرعية يف بع�ش الدول العربية، 
لت�ستفيد منها خمتلف اجلهات البيئية والبلديات واملوؤ�س�سات 

املعنية بالقطاع الزراعي والتخطيط العمراين.

م�سبار الأمل.
نطاق  الإم��ارات��ي��ة  الف�ساء  مل�ساريع  البيئية  الأه���داف  وت��ع��دت 

الأر�ش لتنتقل اإىل الكواكب الأخرى وذلك على غرار م�سروع 
الإمارات ل�ستك�ساف املريخ "م�سبار الأمل" الذي يهدف ب�سكل 
كوكب  مناخ  ح��ول  و�ساملة  وا�سحة  ���س��ورة  ر�سم  اإىل  اأ�سا�سي 
املريخ وتقدمي اإجابات عن الأ�سئلة التي مل تتطرق اإليها اأي من 
درا�سة  الأمل" على  "م�سبار  ويركز  ال�سابقة.  الف�ساء  مهمات 
عرب  للمريخ  اجل��وي  للغالف  العليا  الطبقة  تال�سي  اأ���س��ب��اب 
الهيدروجني والأوك�سجني  �سلوكيات وم�سار خروج ذرات  تتبع 
ي  والتي ُت�سكل الوحدات الأ�سا�سية لت�سكيل جزيئات املاء، وتق�سّ
العالقة بني طبقات الغالف اجلوي الدنيا والعليا على كوكب 
املريخ، وتقدمي ال�سورة الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل 
ال��ي��وم وب��ني ف�سول  امل��ري��خ على م���دار  ح��ول كيفية تغري ج��و 
ال�سنة، و الك�سف عن الأ�سباب الكامنة وراء تاآكل �سطح املريخ، 
العوا�سف  مثل  املريخ  �سطح  على  اجلوية  الظواهر  ومراقبة 
الغبارية وتغريات درجات احلرارة وتنّوع اأمناط املناخ يف املريخ 
عالقات  اأي  عن  البحث  عن  ف�سال  املتنوعة،  لت�ساري�سه  تبعاً 
تربط بني الطق�ش احلايل والظروف املناخية قدمياً للكوكب 

الأحمر.

حلول الف�ساء.
الإمارات  وكالة  اأطلقته  ال��ذي  الف�ساء  حلول  برنامج  وي�سكل 
التطبيقات  م�ساريع  ودع��م  لت�سجيع  خالقة  م��ب��ادرة  للف�ساء 
تواجه  التي  للتحديات  حلول  توفر  التي  املبتكرة  الف�سائية 
قطاعي الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، وذل���ك م��ن خالل 
بفر�سة  الفوز  للتناف�ش على  امل�ساريع  اأم��ام هذه  املجال  اإتاحة 
متويلية ت�سل اإىل 4 ماليني درهم اإماراتي. وت�سمل جمالت 
ال��غ��ذائ��ي مبا  الأم���ن  م��ن  ك��ال  ال��ربن��ام��ج  امل�ساركة يف م�سابقة 
ودرا�سات  خرائط  وتوفري  النباتي،  الغطاء  �سحة  ر�سد  فيها 
الإنتاجية  زي��ادة  وبالتايل  الرتبة،  الرطوبة يف  ملحتوى  دقيقة 
الزراعية وامل�ساهمة يف الأمن الغذائي واملائي، وجمال التغري 
املناخي وي�سمل ر�سم خرائط لر�سد انبعاثات الغازات الدفيئة 

وامل�ساهمة يف تطوير نظام متكامل لإدارة النبعاثات.
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اأخبـار الإمـارات

حما�سرة دور املراأة يف املجل�ض الوطني الحتادي تربز اإجنازات املراأة يف العمل الربملاين   
•• اأبوظبي-الفجر: 

امل������راأة يف  "دور  اأك�����دت حم��ا���س��رة 
التي  الحتادي"  الوطني  املجل�ش 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
امل����ج����ل���������ش ال�����وط�����ن�����ي الحت���������ادي 
اأبوظبي  جم��ال�����ش  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املواطنني واملجتمع  �سوؤون  مبكتب 
وحتدثت  ال���رئ���ا����س���ة،  دي��������وان  يف 
ف���ي���ه���ا  اأح��������الم ال���ل���م���ك���ي م���دي���رة 
بالحتاد  والتنمية  البحوث  اإدارة 
الكبري  ال��دور  العام، على  الن�سائي 
الرتقاء  يف  الإم���ارات���ي���ة  ل���ل���م���راأة 
دولة  يف  الربملاين  العمل  مب�سرية 
الإم������ارات وع��ل��ى الإجن������ازات التي 
ا�ستباق  م��ن  مكنها  وم���ا  حققتها 
ال��ك��ث��ري م���ن ال�����دول ح���ول العامل 
متكني  معدلت  لأعلى  وت�سدرها 
الراغبات  داع���ي���ة  ع���امل���ي���اً،  امل�������راأة 
املجل�ش  ل��ع�����س��وي��ة  ال���رت����س���ح  يف 

كناخبة اأو مر�سحة.
م�سرية  اأن  ال��ل��م��ك��ي  واأو����س���ح���ت 
الحتادي  الوطني  املجل�ش  متكني 
للمراأة  ال�سيا�سي  الدور  عززت من 
م�ساركتها  خ��الل  م��ن  الإم��ارات��ي��ة 
ال����ربمل����اين،  ال���ع���م���ل  ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
دول���ة  يف  ال���ي���وم  "املراأة  وق����ال����ت: 
الإم���������ارات ت���ف���وق ال���ك���ث���ريات من 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ق��ري��ن��ات��ه��ا 
وق�����د اك��ت�����س��ب��ت ون���ت���ي���ج���ة متكني 
ال��ق��ي��ادة لها اخل���ربات ال��ك��ب��رية يف 
العمل الربملاين وكانت لها  جمال 
مع  ول�سيما  الوا�سحة،  ب�سمتها 
ق���رار امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل تعاىل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
املراأة  بتمكني  ثراه"،  اهلل  "طيب 
املجل�ش  م��ق��اع��د  ن�سف  �سغل  م��ن 
واأ�سافت:  الحتادي".  ال��وط��ن��ي 
ن�سجاً  اأك��ر  ال��ي��وم  فهي  "ولهذا 
للفوز  امل���ن���اف�������س���ة  ع���ل���ى  وق���������درة 

م�سرية  م���وا����س���ل���ة  يف  ال��رئ��ي�����س��ة 
تنتهجها  التي  والرت��ق��اء  التطور 
دول��ة الإم���ارات يف جميع املجالت 

خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.
املبادرات  اأن  اإىل  اللمكي  واأ���س��ارت 
الن�سائي  الحت�����اد  ي��ط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
برنامج  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  وال��ت��ي 
قدرات  لبناء  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
املراأة ال�سيا�سية، يهدف اإىل تعزيز 
للمراأة،  ال�سيا�سية  امل�ساركة  ثقافة 
يف  ال��ف��اع��ل��ة  للم�ساركة  وت��اأه��ي��ل��ه��ا 
الرتقاء مب�سرية العمل الربملاين، 
ع�سويتها  خ�������الل  م�����ن  وذل��������ك 
يف امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي الحت������ادي 
جميع  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�����س��ارك��ت��ه��ا 
ال��ن��ق��ا���س��ات ال��ت��ي ت��ت��م حت���ت قبته 
التو�سيات  ت���ق���دمي  خ����الل  وم����ن 
اإيجاد  يف  ت�سهم  التي  واملقرتحات 
ل��ل��ق�����س��اي��ا التي  اأف�������س���ل احل���ل���ول 
ت����واج����ه اأب����ن����اء ال����وط����ن. واأك������دت  

النتخابات  يف  الحت���ادي  الوطني 
تطوير  يف  مبا�سرة  ال��ب��دء  املقبلة 
التخطيط  على  والعمل  اأنف�سهن 
النتخابية،  حل��م��الت��ه��ن  اجل���ي���د 
مبقاعد  ال��ف��وز  م��ن  ميكنهن  وم���ا 
املحا�سرة  يف  وب���ي���ن���ت  امل���ج���ل�������ش. 
ا���س��ت�����س��اف��ه��ا جم��ل�����ش خالد  ال��ت��ي 
املنهايل يف منطقة بني  بن طناف 
ي��ا���ش ب��اأب��وظ��ب��ي اأن مت��ك��ني امل����راأة 
الر�سيدة  القيادة  اأولويات  يت�سدر 
واهتمام �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  الحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����س��ة  ال����ع����ام، 
الرئي�ش  وال���ط���ف���ول���ة،  ل���الأم���وم���ة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
"اأم الإمارات"، والتي حتر�ش على 
ت�سخري الإمكانات التي متكنها من 
املجتمع  يف  ك��ام��اًل  ب��دوره��ا  القيام 
لدولة  املئوية  ال��روؤي��ة  حتقيق  ويف 
الركائز  اأح����د  وت���ك���ون  الإم��������ارات، 

العام  الن�سائي  الحت��اد  اأن  اللمكي 
ي��ع��م��ل وم���ن خ���الل م��ن��ظ��وم��ة من 
ال�����س��راك��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة على 
تعزيز مكانة املراأة ودعمها وتوفري 
التي  وال��و���س��ائ��ل  الأدوات  ج��م��ي��ع 
متكنها لتكون قادرة على امل�ساهمة 
امل�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
والرتقاء  الإم��ارات  لدولة  امل�سرق 
الرئي�سية  القطاعات  جميع  بعمل 
بحياة  ارتباطاً  والأك��ر  واحليوية 
الإن�سان. واأ�سادت اللمكي بال�سراكة 
الن�سائي  لالحتاد  ال�سرتاتيجية 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزارة  م��ع  ال��ع��ام 
الوطني  الحت��ادي والتي  املجل�ش 
لعمل  اآل��ي��ات  �سياغة  يف  �ساهمت 
الوعي  تعزيز  يف  اأ�سهمت  م�سرتك 
جت�سد  وال���ذي  ل��ل��م��راأة،  ال�سيا�سي 
م��ن خ���الل امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة لها 
انتخابات  ويف  ال��ربمل��اين  العمل  يف 
�سواء  الحت���ادي  الوطني  املجل�ش 

النتخابية،  الهيئات  اأع�ساء  لدى 
لأنهن  اأ�سواتهم  على  واحل�����س��ول 
بخرباتهن واملهارات التي ميتلكنها 
تقدمي  على  ق���درة  اأك���ر  اأ�سبحن 
يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات  اأف�سل 
اأفراد  واحتياجات  تطلعات  تلبية 

املجتمع".

الراغبات  وعلى  املجل�ش،  مبقاعد 
املجل�ش  ل��ع�����س��وي��ة  ال���رت����س���ح  يف 
تطوير  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  الآن  م����ن 
قدراتهن ومهاراتهن والعمل على 
حلمالتهن  اجل���ي���د  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
التي  ال��ربام��ج  وو���س��ع  النتخابية 
متكنهن من ترك التاأثري املطلوب 

ُي�سار اإىل اأن املحا�سرة مت تنظيمها 
اخلام�سة  ال���دورة  فعاليات  �سمن 
من جمال�ش الأحياء، وهي اإحدى 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزارة  م���ب���ادرات  
التي  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ش 
امل�ساركة  ث��ق��اف��ة  ب��ت��ط��وي��ر  ُت��ع��ن��ى 

ال�سيا�سية لدى املواطن.

جامعة الإمارات حت�سل على املرتبة الأوىل يف الدولة والثانية يف دول التعاون بح�سب ت�سنيف QS ملاج�ستري اإدارة الأعمال العاملية 2023
•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإجناز جديد جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة ، اأظهرت 
للعام  اإ����ش  ك��ي��و  ال��ع��امل��ي  اجل��ام��ع��ات  ت�سنيف  منظمة  ن��ت��ائ��ج 
الدويل  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  ت��ق��ّدم    2023
دولة  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  على  لتح�سل  وامل��ح��ل��ي  والإق��ل��ي��م��ي 
 ، ال��ت��ع��اون اخلليجي  2 يف دول جمل�ش  وامل��رت��ب��ة  الإم�����ارات، 
واملرتبة 121-212 عاملًيا، بح�سب ت�سنيف QS ملاج�ستري 

اإدارة الأعمال العاملية 2023
والقت�ساد  الإدارة  كلية  يف  املاج�ستري  برنامج  ت�سنيف  جاء 
العتبار لرتتيب  اأخ��ذه��ا يف  مّت  التي  املعايري  ع��دد من  وف��ق 

 QS ت�����س��ن��ي��ف  ال��ع��امل��ي��ة ���س��م��ن  الأع���م���ال  اإدارة  م��اج�����س��ت��ري 
Global MBA وهي: القابلية للتوظيف، وقيادة الفكر، 
وعائد  واإجن��ازات اخلريجني،  الأعمال،  ري��ادة  اإىل  بالإ�سافة 
هيئة  اأع�ساء  تنّوع  وكذلك   الربنامج،  يف  الطالب  ا�ستثمار 
التدري�ش والطالب. واأو�سحت الدكتورة ثريا لبني، مديرة 
ماج�ستري اإدارة الأعمال يف كلية الإدارة والقت�ساد يف جامعة 
الإم��ارات:  "هذا الرتتيب لعام 2023 لربنامج ماج�ستري 
ب��ني طالبنا  ت��ع��اوين  ن��ه��ج  نتيجة  ه��و  ل��دي��ن��ا  الأع���م���ال  اإدارة 
وقيادة  الكلية  واإدارة  ال��ت��دري�����ش  هيئة  واأع�����س��اء  امل��م��ي��زي��ن، 

اجلامعة".
بجامعة  والق��ت�����س��اد  الإدارة  كلية  "هدف  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

للطلبة على  تاأثري حقيقي  ذات  برامج  الإم��ارات هو تقدمي 
ال�سخ�سية،   وح��ت��ى  وامل��ه��ن��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات  جميع 
تر�سيخ  اإىل   ب��الإ���س��اف��ة  واملجتمع،  امل�ستقبل  ق���ادة  لتطوير 
تفكريهم العاملي وال�ست�سرايف للحفاظ على نهج ال�ستدامة 
يف املوؤ�س�سات واملنظمات.  " واجلدير بالذكر اأن ت�سنيف كيو 
 QS World University : اأ�ش  للجامعات العاملية
Rankings(  هو ت�سنيف �سنوي لأف�سل 800 جامعة يف 
 Quacquarelli :العامل تن�ُسره  كواكواريلي �سيموند�ش
مقارناً  حتلياًل  وتوفر  بالتعليم.  املُخت�سة    -Symonds
م�ستقاًل ل�15200 برنامج جامعي فردي ُتدّر�ش يف 1543 

جامعة يف 88 موقعاً عرب العامل يف 51 تخ�س�ساً اأكادميياً.

الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي.. نهج ا�ستباقي ر�سخ الثقة الدولية با�سرتاتيجية الدولة للحياد املناخي 2050 
•• اأبوظبي -وام:

بينما  اأزم��ة طاقة غري م�سبوقة،  العامل  ال��دول حول  العديد من  تواجه 
اأك��رب يتمثل يف تفاقم تبعات ظ��اه��رة التغري  اأج��م��ع حت��ٍد  ال��ع��امل  ي��واج��ه 
ر�سخ يف  ال��ذي  الأم��ر  وفي�سانات وحرائق وغريها،  اأعا�سري  املناخي من 
يف  الهدفني  لتحقيق  النووية  للطاقة  ال�سرتاتيجية  الأهمية  الأذه���ان 
من  واحل��د  القت�سادي،  النمو  لدعم  لالزمة  الطاقة  توفري  الآن:  ذات 
املناخي  التغري  مواجهة  يف  حموري  بدور  والقيام  الكربونية  النبعاثات 
والو�سول اإىل احلياد املناخي املن�سود لدى العديد من دول العامل، وذلك 
،امل�سبب  الطاقة  لقطاع  الكربونية  الب�سمة  خف�ش  ت�سريع  طريق  ع��ن 

الرئي�سي لالنبعاثات الكربونية. 
للعامل يف هذا  متميزاً  املتحدة منوذجاً  العربية  الإم��ارات  و قدمت دولة 
الإطار، من خالل اتباع نهج ا�ستباقي وا�ست�سرايف مل�ستقبل الطاقة بقرارها 
باملتطلبات  يفي  النووية  للطاقة  �سلمي  برنامج  تطوير   2008 العام 
قطاع  يف  بها  املعمول  العاملية  املعايري  باأعلى  ويلتزم  املحلية،  الرقابية 

الطاقة النووية. 
والتزمت موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية باملرتكزات الأ�سا�سية الواردة 
يف وثيقة "�سيا�سة دولة الإمارات العربية املتحدة املتبعة لتقييم واإمكانية 
اأبريل  الدولة" ال�سادرة يف  ال�سلمية يف  النووية  للطاقة  برنامج  تطوير 
وال�سفافية  ال�سالمة  معايري  اأعلى  تطبيق  على  ركزت  والتي   ،  2008
والأمان، الأمر الذي جعل من حمطات براكة منوذجاً يحتذى به ملختلف 

دول العامل التي تدر�ش تطوير م�ساريع جديدة للطاقة النووية. 
واتبعت موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية نهجاً يقوم على عالقات وثيقة 
تت�سم بال�سفافية وتبادل املعارف واخلربات، مع خمتلف اجلهات امل�سوؤولة 
والوكالت واملنظمات الدولية املعنية بقطاع الطاقة، ول �سيما الإ�سادات 
يف  النووية  الطاقة  تقنية  با�ستخدام  اخلا�ش  الإماراتي  بالنهج  الدولية 
ال�سرتاتيجية  الدولة  مبادرة  اأه��داف  وحتقيق  امل�ستدامة  التنمية  دع��م 

للحياد املناخي 2050 والتي كانت دولة الإمارات �سباقة يف تبنيها. 
املوؤمتر  يف  النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  �ساركت  قليلة،  اأي��ام  وقبل 
النم�ساوية  العا�سمة  يف  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  للوكالة  ال�66  ال��ع��ام 
فيينا، للتعريف باجلهود الإماراتية الكبرية الرامية للو�سول اإىل احلياد 
املناخي بحلول عام 2050، عرب العتماد على م�سادر الطاقة ال�سديقة 
ذل��ك �سداه  م��ا وج��د  و���س��رع��ان  ال��ن��ووي��ة،  ال��ط��اق��ة  للبيئة ويف مقدمتها 
الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرو�سي،  ماريانو  رافائيل  لدى  الإيجابي 
للطاقة الذرية، الذي غرد باأن حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية 
يف منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي هي "مثال ناجح يوؤكد على الدور الهام 
للطاقة النووية يف مواجهة ظاهرة التغري املناخي، من خالل اإنتاج طاقة 

كهربائية منخف�سة النبعاثات الكربونية". 
التي تتوا�سل يف حمطات براكة  ال��دويل بني الإجن���ازات  امل�سوؤول  ورب��ط 
الت�سغيل  ب��دء  على  تعليقاً  بقوله  املناخي،  للحياد  الو�سول  ه��دف  وب��ني 
الإمارات  دولة  "اأهنئ  املا�سي:  مار�ش  براكة يف  لثاين حمطات  التجاري 
النبعاثات  من  اخلالية  الكهرباء  كمية  م�ساعفة  على  املتحدة  العربية 

ال��ك��رب��ون��ي��ة م���ن حم���ط���ات ب���راك���ة م���ع ب����دء ال��ت�����س��غ��ي��ل ال���ت���ج���اري لثاين 
قطاع  اإىل  اجل��دد  للقادمني  الإم����ارات قدمت من��وذج��اً  دول��ة  حمطاتها. 
ال�سلمية  النووية  النووية، من خالل تطوير برناجمها للطاقة  الطاقة 
واإبراز اأهمية التخطيط ال�سرتاتيجي والروؤية ، عالوة على الإجناز وفق 
املعايري واملمار�سات العاملية. لقد كان من دواعي �سروري اأن اأ�سهد التقدم 
اأهداف  يف حمطات براكة، والتي تدعم جهود دول��ة الإم��ارات يف حتقيق 
مبادرتها ال�سرتاتيجية للو�سول اإىل احلياد املناخي بحلول عام 2050 
 ،2021 اأكد عليه خالل زيارته حمطات براكة يف دي�سمرب  ".  وهو ما 
"كجزء ل غنى  النووية  الطاقة  املزيد من  اإىل  العامل يحتاج  اأن  بالقول 
عنه من اجلهود احلالية حلل اأزمة املناخ، ول �سيما اأن الطاقة النووية هي 
م�سدر للطاقة اخلالية من النبعاثات الكربونية، وميكنها اأي�سا توفري 
اأحوال  ع��ن  النظر  وبغ�ش  ال�ساعة  م��دار  على  الأ�سا�سي  احلمل  كهرباء 

الطق�ش لتقوم بدور مكمل للطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح. 
و ما تواجهه العديد من البلدان حالياً فيما يخ�ش اأزمة الطاقة وتقلب 
التي  الر�سيدة  الدولة  الروؤية احلكيمة لقيادة  اأ�سعارها والت�سخم، يربز 
يف  ال��ذري��ة  للطاقة  �سلمي  برنامج  تطوير  وق���ررت  امل�ستقبل  ا�ست�سرفت 
املدير  م��اغ��وود،  د.  ويليام  ت�سريحات  ب��رز يف  الأم��ر  ه��ذا   .2008 العام 
العام لوكالة الطاقة النووية يف مار�ش املا�سي حني قال :"ما حتقق هو 
اإجناز مثري لالإعجاب وي�سع دولة الإمارات العربية املتحدة على الطريق 
ال�سحيح لتحقيق اأهدافها اخلا�سة باإنتاج كهرباء خالية من النبعاثات 
ا  الكربونية، والو�سول اإىل احلياد املناخي بحلول عام 2050، وهو اأي�سً

در�ش للعامل مفاده اأن حمطات الطاقة النووية اجلديدة ميكن تطويرها 
�سمن اجلدول الزمني املحدد ويف حدود امليزانية ومن قبل دولة لي�ش لها 

تاريخ طويل يف قطاع الطاقة النووية ". 
الطاقة  ملنظمة  العام  املدير  ليون،  بلباو  �سما  عنه  ع��ربت  نف�سه  املوقف 
حمطات  لأوىل  التجاري  الت�سغيل  ب��دء  اإع��الن  على  تعليقها  يف  العاملية 
الإم����ارات مب�ستقبل  ال��ت��زام دول��ة  2021 بقولها:" اإن  اأب��ري��ل  ب��راك��ة يف 
الوقت،  �سديق للبيئة لقطاع الطاقة ال�سديقة للبيئة ي�سمن، يف نف�ش 
وهو  ال��دول��ة،  يف  للجميع  امل�ستدامة  والقت�سادية  الجتماعية  التنمية 
اأن  يجب  العامل.  حول  البلدان  من  العديد  يف  تكراره  اإىل  يحتاج  التزام 
للبيئة،  ال�سديقة  الطاقة  نحو  التوجه  حم��ور  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  ت��ك��ون 
هذا اإذا اأردنا اأن ننجح يف التخل�ش من النبعاثات الكربونية بحلول عام 

 ."2050
وتوؤيد ماريا كور�سك، الرئي�ش التنفيذي ملعهد الطاقة النووية ما ذهبت 
اإليه املدير العام ملنظمة الطاقة العاملية بقولها :" ينبغي اأن تنظر البلدان 
الأخرى اإىل حمطات براكة على اأنها مثال ممتاز لكيفية م�ساهمة الطاقة 
النووية يف خف�ش النبعاثات الكربونية ب�سكل كبري وبتكلفة معقولة، مع 

تاأمني اإمدادات م�ستقرة من الطاقة ". 
الأوروب��ي )فوراتوم(  الذري  للمنتدى  العام  املدير  دي�سبازيل،  اإيف  وراأى 
اخلالية  الكهرباء  اإن��ت��اج  يف  املنطقة  "تقود  الإم���ارات  دول��ة  ان  من جهته 
مبادرتها  اأه���داف  حتقيق  اإىل  ت�سعى  حيث  الكربونية،  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن 

ال�سرتاتيجية للو�سول اإىل احلياد املناخي بحلول 2050". 

وفد من الكوجنر�ض الأمريكي يزور تريندز .. ويوؤكد على دور مراكز البحث العلمي يف �سنع ال�سالم
•• اأبوظبي -الفجر:

ق��ام وف��د م��ن ال��ك��وجن��ر���ش الأم��ري��ك��ي ب��زي��ارة ملقر م��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث 
وال�ست�سارات يف منطقة الرو�سة يف العا�سمة ابوظبي، اطلعوا خاللها على 

جهوده البحثية ودوره يف ن�سر قيم ال�سالم والتعاي�ش والأخّوة الإن�سانية.
لرتيندز،  التنفيذي  الرئي�ش  العلي  اهلل  عبد  حممد  ال��دك��ت��ور  رح��ب  وق��د 
لل�سالم" برئا�سة  الإب��راه��ي��م��ي  الت��ف��اق  "تكتل  اأع�ساء  م��ن  ال��زائ��ر  بالوفد 
القاعة  ه��ذه  اإن  وق��ال  باملركز،  ال�سالم  قاعة  يف  لنكفورد  جيم�ش  ال�سناتور 
�سهدت اأول فَعالية علمية حول التفاق الإبراهيمي وكيفية تعزيز توجهات 
ال�سالم يف املنطقة، م�سرياً اإىل اأنه مت اإطالق هذا ال�سم اأي�ساً تاأكيداً لإميان 
مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات بقيمة ال�سالم، واأهمية تعزيزه ون�سره 
الإبراهيمي  اإىل حتقيقه التفاق  الذي يهدف  الأم��ر  املنطقة، وهو  يف ربوع 

بكل تاأكيد.
ال�سالم  قيم  دع��م  على  البداية  م��ن  حري�ساً  "تريندز" ك��ان  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
با�ستخدام  الإبراهيمي، وذلك  التفاق  التي يج�سدها  املنطقة  والت�سامح يف 
البحث  م��راك��ز  دور  ب��اأن  قناعته  م��ن  انطالقاً  واملعرفية،  البحثية  الأدوات 
والتنمية  ال�سالم  حتقيق  جلهود  وداعماً  اإيجابياً  يكون  اأن  يجب  والتفكري 

والرخاء لل�سعوب كافة. 
واأو�سح الدكتور حممد العلي اأن "تريندز" كان اأول مركز بحثي يف العامل 
العربي، يقوم بزيارة اإ�سرائيل، حيث عقد املركز بالتعاون مع مركز مو�سيه 
ندوة  اأب��ي��ب،  تل  جلامعة  التابع  واأفريقيا،  الأو���س��ط  ال�سرق  لدرا�سات  دي��ان 
والتنمية  والت�سامح  التعاون  تعزيز  فر�ش  الإبراهيمي..  »التفاق  بعنوان: 
و���س��ارك يف  اأب��ي��ب.  بتل  2021 مبقر اجلامعة  اأكتوبر   27 املنطقة«، يف  يف 
الإماراتيني  واملتخ�س�سني،  والأكادمييني  الباحثني  من  نخبة  الندوة  هذه 

ال�سالم  ا�ستدامة  �سمان  اأهمية  على  اأك��دوا  الذين  والعرب،  والإ�سرائيليني 
الذي و�سع اأ�س�سه التفاق الإبراهيمي.

الداعمة  الأخ���رى  العلمية  الفعاليات  م��ن  العديد  نظم  امل��رك��ز  اأن  واأ���س��اف 
اآخرها الندوة التي  لالتفاق الإبراهيمي ولتعزيز ال�سالم يف املنطقة، وكان 
الكوري لل�سالم والزدهار«،  بالتعاون وال�سراكة مع »منتدى جيجو  نظمها 
قادم«  هو  وما  التاأثري  تقييم  عامني..  بعد  الإبراهيمية  »التفاقات  بعنوان 
والتي تركزت على اآفاق اتفاقات ال�سالم الإبراهيمية والتحول الذي اأحدثته 

يف م�سرية ال�سالم باملنطقة.
الفكري  التعاون  باأهمية  اإمياناً  اإن��ه  تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�ش  وق��ال 
لل�سالم  امل�����س��رتك  الفهم  تعزيز  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي  الأط���ر  وو���س��ع  والبحثي 
مع  ال�سراكات  من  العديد  تريندز  مركز  وّق��ع  املجتمعات،  داخ��ل  وترويجه 
كلمته  العلي  حممد  الدكتور  واختتم  مرموقة،  اإ�سرائيلية  بحثية  مراكز 
بحثية  موؤ�س�سة  ب�سفته  وال�ست�سارات،  للبحوث  تريندز  مركز  اإن  بالقول: 
خا�سة وم�ستقلة حتمل توجهات عاملية، ي�سعى دائماً للعمل من اأجل ال�سالم، 
لإن�ساء  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  بقيادة  املنطقة،  دول  ويدعم جهود 
وتر�سيخ نظام اإقليمي جديد ت�سوده قيم ال�سالم والت�سامح، ولن ندخر جهداً 

علمياً من اأجل حتقيق هذا الهدف.
وقد ُعقدت جل�سة حوارية بح�سور روؤ�ساء قطاعات وعدد من باحثي تريندز، 
على  النقا�سية  احللقة  وتركزت  الأمريكي،  الكوجنر�ش  وف��د  فيها  و�سارك 

التفاقيات الإبراهيمية واأثرها على ال�ستقرار وال�سالم باملنطقة، حيث اأكد 
التفاقيات  هذه  اأن  الأمريكي  الكوجنر�ش  من  الإبراهيمي،  التكتل  اأع�ساء 
متّثل ف�ساًل جديداً يف تاريخ ال�سرق الأو�سط، و�ستفتتح اآفاقاً وا�سعة للتعاون 
الإقليمي، متطرقني اإىل دور الوليات املتحدة الأمريكية يف هذه التفاقيات 
الوفد  تناول  كما  املنطقة.  يف  اأخ��رى  دوًل  لت�سمل  تو�سيعها  على  وحر�سها 
املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  الوثيقة  العالقات 

الأمريكية، م�سيدين مبا حققته يف جمال التنمية و�سائر املجالت.
و�سدد اأع�ساء الكوجنر�ش الأمريكي على اأهمية التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح 
وحرية التعبري باعتبارها ركائز اأ�سا�سية وتنموية للمجتمعات العاملية كافة، 
م�سريين اإىل دور الدبلوما�سية الثقافية يف �سنع ال�سالم وتقريب امل�سافات 
تناولت  التي  احل��واري��ة  اجلل�سة  يف  مثّمنني  ال�سعوب،  بني  النظر  ووج��ه��ات 
اأي�ساً عدة ق�سايا دولية، جهود مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات يف ن�سر 
ثقافة ال�سالم والتعاي�ش من خالل درا�ساته واإ�سداراته، اإ�سافة اإىل ندواته 
واملعرفة  الثقافة  تلعب  العديد من اجلهات، حيث  و�سراكاته مع  وفعالياته 
اأعرب عن تقديره لل�سباب الباحثني يف  دوراً كبرياً يف الفهم امل�سرتك، كما 
تريندز، وحر�ش املركز على متكينهم واإتاحة املجال لهم، كما ثّمن اهتمام 

املركز باملراأة ووجود عدد كبري من الباحثات والعامالت فيه.
وحتدثت يف اجلل�سة احلوارية اليازية احلو�سني نائب رئي�ش قطاع الإعالم 
مبركز تريندز على حر�ش املركز على بناء ج�سر معريف �سبابي يك�سر الفجوة، 

م�سرية اإىل زيارتها لتل اأبيب اأكر من مرة يف هذا الإط��ار، كما اأ�سارت اإىل 
بالتعاون مع  �سهر  ا�ستمرت نحو  ابيت  تل  دورة تدريبية يف  جتربتها خالل 
تل  جلامعة  التابع  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  لدرا�سات  دي��ان  مو�سيه  مركز 
اأبيب. مبينة اأن هذه الفرتة اأكدت لها دور الثقافة واملعرفة يف ك�سر الفجوة 
الباحثني يف تريندز يف هذا  اإىل دور جمل�ش �سباب  ال�سعوب، وتطرقت  بني 
املجال، م�سددة على دور ال�سباب باملراكز البحثية خا�سة واملجالت الأخرى 

عامة، يف �سنع ال�سالم وتقريب وجهات النظر.
جلوبال  "تريندز"  قطاع  رئي�ش  نائب  احل�سرمي  �سمية  تطرقت  ب��دوره��ا، 
التي عقدها تريندز مع مراكز البحث والإعالم  املوؤمترات والفعاليات  اإىل 
�سعوب  بني  احلواجز  وك�سر  البراهيمي  التفاق  اأبعاد  ل�سرح  الإ�سرائيلية 
املنطقة، مبينة دور هذه املوؤمترات والفعاليات العلمية الأخرى يف تو�سيح 
اأبعاد هذه التفاقيات واأهميتها، ودور هذه الفعاليات يف تعزيز فر�ش ال�سالم 
اأخ��رى. من جانبها، تطرقت علياء   اإىل فعاليات قادمة  املنطقة، م�سرية  يف 
اجلنيبي رئي�سة ق�سم الت�سال ال�سرتاتيجي اإىل اأهمية ال�سراكات البحثية 
كما  واأهميته،  ال�سالم  اأب��ع��اد  و�سرح  النظر  وجهات  تقريب  يف  والأك��ادمي��ي��ة 
تطرقت اإىل �سراكات "تريندز" البحثية والعلمية مع عدد من مراكز البحث 
اأبعاد التفاقيات  والإعالم الإ�سرائيلية بهدف تقريب وجهات النظر و�سرح 
الإبراهيمية واآفاق ال�سالم. وقالت اإن املركز وّقع �سراكات واتفاقيات تعاون 
الإ�سرائيلي  واملعهد   ،JISS ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  القد�ش  معهد  م��ع 
لل�سيا�سات اخلارجية الإقليمية )Mitvim(، ومركز مو�سيه ديان لدرا�سات 
ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، التابع جلامعة تل اأبيب، فيما يوا�سل العمل على 
بناء ال�سراكات البحثية مع املراكز البحثية الدولية الداعمة جلهود ال�سالم 
امل�سرتكة مع  البحثية  الأوراق  بالفعل بع�ش  ون�سر  املنطقة.  وال�ستقرار يف 

هذه املراكز حول عدد من الق�سايا التي تدعم تعزيز ال�سالم الإقليمي.

الإبراهيمي التفاق  يج�سدها  التي  ال�سالم  قيم  دعم  اأهمية  العلي:  •الدكتور 
ال�سالم �سنع  يف  وال�سباب  الثقافة  دور  عن  يتحدثن  تريندز  •باحثات 
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اأخبـار الإمـارات
حميد النعيمي ي�سدر قرارًا بتعيني مدير 

عام ل�»التنمية ال�سياحية« يف عجمان
•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�ش  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
حاكم عجمان قراراً اأمريياً رقم 14 ل�سنة 2022 ب�ساأن تعيني حممود خليل 

اأحمد ال�سيد الها�سمي مديراً عاماً لدائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان.
يف  ال�سياحية  التنمية  لدائرة  عاماً  مديراً  الها�سمي  تعيني  على  القرار  ون�ش 

عجمان.
التوقيع عليه، وين�سر يف  تاريخ  قانوناً، من  القرار، ويكون نافذاً  وي�سري هذا 

اجلريدة الر�سمية .

املعا�سات ت�ستعر�ض اأحدث خدماتها الرقمية يف جيتك�ض
•• دبي -وام: 

اأحدث  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  ت�ستعر�ش 
 "2022 "جيتك�ش  معر�ش  يف  م�ساركتها  خ��الل   ، خدماتهاالرقمية 
الذي �سيقام يف دبي من 10 اإىل14 اأكتوبر اجلاري، وي�ست�سيف اأكر 
من 4500 �سركة مع ح�سور اأكر من 100 األف �سخ�ش من 170 
دولة. وتعر�ش الهيئة اأبرز جهودها وخدماتها الإلكرتونية التي ت�سلط 
الإج��راءات للح�سول على  اإىل تب�سيط  الهيئة  ال�سوء فيها على �سعي 
اأف�سل اخلدمات، وحتقيق م�ستوى عال يف ر�سا املتعاملني واإ�سعادهم، 
ومب���ا ي��وف��ر اأف�����س��ل اخل��دم��ات ل��ل��م��واط��ن ان��ط��الق��اً م��ن روؤي����ة الهيئة 
ال�سرتاتيجية. وخالل امل�ساركة �ستقدم الهيئة منوذجاً تفاعلياً لتجربة 
خدمة املتعامل من خالل تقنية امليتافري�ش حيث �سيتمكن الزائر من 

الفرتا�سي  املتعاملني  اإ�سعاد  مركز  يف  الهيئة  موظفي  اأح��د  حمادثة 
اإح��دى اخلدمات، وب��دوره �سيقوم املوظف بالتجاوب مع  وطلب اإجن��از 
املتعامل  �سيعي�ش  التجربة  وخ��الل  اخل��دم��ة،  لتقدمي  املتعامل  طلب 
اف��رتا���س��ي، والهدف  اإجن����از اخل��دم��ة ب�سكل واق��ع��ي يف ع���امل  جت��رب��ة 
على  وت�سجيعه  املتعامل  تهيئة  املعر�ش  يف  التقنية  بهذه  امل�ساركة  من 
ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية احلالية التي تقدمها الهيئة وكيف اأن 
وتهيئته ل�ستخدام اخلدمات  وب�سيطة،  �سهلة  يكون بطريقة  اإجنازها 

الإلكرتونية الأخرى التي ت�ستعد الهيئة لالإعالن عنها قريباً.
واأكدت الدكتورة مي�ساء را�سد غدير، مدير مكتب الت�سال احلكومي 
الهيئة  حر�ش  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  يف 
اأهم  من  واح��داً  يعد  ال��ذي   2022 امل�ساركة يف معر�ش جيتك�ش  على 
اخلرباء  يجمع  لكونه  ن��ظ��راً  ال��ع��امل  م�ستوى  على  التقنية  الأح����داث 

التقنية  املجالت  من  العديد  ويف  ال��دول،  خمتلف  من  واملتخ�س�سني 
ال�ستفادة من هذه اخل��ربات.. املتقدمة ما ميكن معه  والتكنولوجية 
منوهة ب�سعي الهيئة اإىل الرتقاء بجودة اخلدمات وبالتايل امل�ساهمة 
يف دع��م ت��وج��ه��ات دول���ة الإم����ارات مب�سرية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، وه��و ما 
يف  وت�سخريها  احلديثة  التقنيات  اأف�سل  ا�ستخدام  خالل  من  يتحقق 
�ساأنها توفري جتربة  املتميزة للمتعاملني والتي من  تقدمي اخلدمات 

�سل�سة لهم لرفع م�ستوى ر�ساهم.
دوره��ا يف تطوير حلول  اإب��راز  يف  املعر�ش  الهيئة يف  م�ساركة  وت�ساهم 
حكومية رقمية �سريعة وفعالة، حيث يعد املعر�ش من�سة تكنولوجية 
اخلدمات  جمال  يف  مببادراتها  للتعريف  للهيئة  الفر�سة  تتيح  عاملية 
وتقدمي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  مبنظومة  والرت��ق��اء  الرقمية  احلكومية 

خدمات ا�ستباقية ومبتكرة تالئم خمتلف فئات املتعاملني.

اأحمد بن حممد يعتمد تعيني قيادات اإماراتية يف موؤ�س�سة دبي لالإعالم .. ايذانا بانطالقة جديدة للموؤ�س�سة

بح�سور اأحمد بن حممد وخالل جل�سة ال�سرق الأو�سط .. م�سرح التغيري الكبري ..

د. اأنور قرقا�ض: التوجهات امل�ستقبلية لالإمارات تركز على القت�ساد والزدهار وتعزيز ال�سراكات لتحقيق ال�ستقرار وال�سالم 

•• دبي -وام:

اعتمد �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�ش جمل�ش دبي 
لالإعالم، قرارات تعيني قيادات اإعالمية اإماراتية �سمن خمتلف القطاعات 
ال�ساملة  التطوير  خطة  اإط��ار  يف  وذل��ك  ل��الإع��الم،  دب��ي  ملوؤ�س�سة  الرئي�سية 
ا�سرتاتيجية  اأه����داف  حتقيق  يف  ت�سهم  ج��دي��دة  دم���اء  ���س��خ  اإىل  وال��ه��ادف��ة 
عماًل  وذل��ك  دب��ي،  طموحات  يواكب  ومبا  املقبلة،  املرحلة  خالل  للموؤ�س�سة 
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، ب�سرورة اف�ساح املجال 
اأمام الكوادر الوطنية ل�سغل املواقع القيادية وريادة م�سرية التطوير �سمن 

�ستى القطاعات.
ويف هذه املنا�سبة، اأعرب �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم عن 
خال�ش اأمنياته بالتوفيق للقيادات الإماراتية الذين مت تكليفهم مب�سوؤولية 
ت��ط��وي��ر امل��وؤ���س�����س��ة ف���ور ت�����س��ل��م م��ه��ام��ه��م اجل���دي���دة، ووج����ه ���س��م��وه ب�سرعة 
و�سمن  ي��وم،  ال�100  التطوير �سمن خطة  عملية  تنفيذ  متابعة  البدء يف 
الراهنة  اإمكاناتها  من  لال�ستفادة  بعناية  و�سعها  مت  التي  ال�سرتاتيجية 
النتائج  التي متكنها من حتقيق  القوة  بعنا�سر  تزويدها  كيفية  والنظر يف 

املن�سودة �سمن اأق�سر الأطر الزمنية، وباأعلى م�ستويات الكفاءة ووفق اأرقى 
املعايري.

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  "�ساحب  ل��الإع��الم:  دب��ي  جمل�ش  رئي�ش  �سمو  ق��ال  و 
الوطنية  والكفاءات  ال��ق��درات  ملنح  بالغاً  اهتماماً  ي��ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
وانطالقاً  ال��ق��ط��اع��ات..  كافة  يف  التطوير  م�سرية  ل��ري��ادة  كاملة  الفر�سة 
وا�سحة يف  كفاءة  اأثبتت  اإماراتية  قيادات  بان�سمام  نرحب  الروؤية  من هذه 
املجال الإعالمي وتتمتع بخربات متميزة �سنوظفها يف اإحداث نقلة نوعية 
يف م�سرية املوؤ�س�سة لتقدمي اإعالم وطني قوي وُمناف�ش، يواكب تطلعات دبي 

م دولة الإمارات وازدهارها اإىل العامل". للم�ستقبل وينقل ق�سة تقدُّ
واأكد �سمو ال�سيخ ح�سر بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، رئي�ش موؤ�س�سة دبي 
املوؤ�س�سة  تاأكيد مواكبة  التطوير تركز يف جمملها على  اأن حماور  لالإعالم 
تقدمه من م�سمون  والرت��ق��اء مبا  العامل  احلا�سل يف  الإع��الم��ي  للتطور 
وت�سهم يف  املجالت  �ستى  نوعية يف  ب��اإجن��ازات  دبي  التي حققتها  املكانة  اإىل 
يواكب  حمتوى  تقدمي  يف  املوؤ�س�سة  م�سوؤولية  من  ي�ساعف  ما  تر�سيخها، 
التقدم الكبري الذي ت�سهده دبي وي�سهم يف تر�سيخ اأ�س�سه ويزيد من التعريف 

ما اأثمره من اإجنازات على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.
باليوحة،  �سامل  ل��الإع��الم:  دب��ي  موؤ�س�سة  يف  اجل��دي��دة  التعيينات  �سملت  و 

املدير التنفيذي للمحتوى الإعالمي، وعبد الواحد جمعة، املدير التنفيذي 
لل�سوؤون التجارية وال�سراكات، وهند باقر، املدير التنفيذي لال�سرتاتيجية 
واحلوكمة، وعبداهلل املن�سوري، املدير التنفيذي للدعم املوؤ�س�سي، كما �سملت 
التعيينات �سعود الدربي، رئي�ش مركز الأخبار والن�سر رئي�ش حترير �سحيفة 
وخديجة  والإذاع��ي��ة،  التلفزيونية  القنوات  رئي�ش  اجلرمن،  و�سارة  البيان، 
امل���رزوق���ي، م��دي��ر الإع�����الم ال��رق��م��ي، و���س��ال��ح ل���وت���اه، م��دي��ر ال��دع��م الفني 
ورمي  اليوم،  الإم���ارات  �سحيفة  حترير  رئي�سة  بو�سمرة،  ومنى  للمحتوى، 

املّري، مديرة مركز الأخبار.
من جهتها، اأو�سحت �سعادة منى غامن املّري، نائب الرئي�ش الع�سو املنتدب 
ملجل�ش دبي لالإعالم اأن املجل�ش �سيوا�سل العمل عن قرب مع موؤ�س�سة دبي 
لالإعالم للبدء يف تنفيذ خطة التطوير وفق موؤ�سرات اأداء قيا�سية وا�سحة 
اعتمادها  مت  التي  والأه����داف  املو�سوعة  الزمنية  الأُط���ر  و�سمن  وحم���ددة 
للموؤ�س�سة للمرحلة املقبلة، وبناًء على عمليات التقييم التي �سملت خمتلف 
دور  لتعزيز  للتطوير  �ستخ�سع  التي  امل�سارات  الإعالمية، ور�سد  قطاعاتها 

دبي كحا�سنة للمحتوى الإعالمي العربي والعاملي.
و يف الإطار ذاته، رحب �سعادة حممد املاُل، الرئي�ش التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي 
لالإعالم بالقيادات اجلديدة املن�سمة للموؤ�س�سة، منوهاً بقيمة ما يحملونه 

من خربات يف الرتقاء بقدراتها والنتقال بها اإىل مرحلة جديدة من التميز 
وفق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم مل�ستقبل العمل 
اآل  را�سد  بن  اأحمد بن حممد  ال�سيخ  �سمو  وبتوجيهات  دب��ي،  الإع��الم��ي يف 
مكتوم ومتابعة �سمو ال�سيخ ح�سر بن مكتوم بن جمعه اآل مكتوم، و�سوًل اإىل 

اأعلى م�ستويات كفاءة الأداء والتميز الإعالمي.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن خطة التطوير تقوم على عدة حماور من اأهمها العمل 
اإ�سهام القت�ساد الإعالمي  وفق قواعد واأ�س�ش اقت�سادية مع ال�سعي لزيادة 
قطاعات  خمتلف  تناف�سية  ورفع  لالإمارة،  القت�سادية  املنظومة  جممل  يف 
املوؤ�س�سة وتاأكيد جاذبية ما تقدمه من حمتوى يتنا�سب مع تطلعات املُتلّقي.

واأو�سح الرئي�ش التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي لالإعالم اأن دبي اأظهرت تفوقاً نوعياً 
يف جمال التحّول اإىل البيئة الرقمية، مواكبًة يف ذلك التوجه العاملي املت�سارع 
نحو هذه البيئة امل�ستقبلية.. م�سرياً اإىل اأن اخلطة ال�سرتاتيجية لتطوير 
منظومة العمل يف "دبي لالإعالم" تركز يف جانب منها على مواكبة مكانة 
دبي، وتعزيز تواجد املوؤ�س�سة وتناف�سيتها يف البيئة الرقمية، واإيجاد احللول 
والبدائل التي تكفل لها ك�سب موقع متميز يف العامل الرقمي يتنا�سب مع 
ما تهدف اإليه خطة التطوير من طموحات كبرية نحو تر�سيخ اأ�س�ش الريادة 

الإعالمية لدبي.

•• دبي-وام:

بح�سور �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
ال�سيخة لطيفة بنت  رئي�ش جمل�ش دبي لالإعالم، و�سمو 
للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�سة  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
والفنون )دبي للثقافة( ولفيف من امل�سوؤولني والقيادات 
اأنور  الدكتور  معايل  حتدث  والعاملية  العربية  الإعالمية 
بن حممد قرقا�ش امل�ست�سار الدبلوما�سي ل�ساحب ال�سمو 
رئ��ي�����ش ال��دول��ة يف اأع��م��ال ال��ي��وم ال��ث��اين مل��ن��ت��دى الإع���الم 
عن  الأول  اأم�ش  اأختتمت  التي  الع�سرين  بدورته  العربي 
الراهن  الوقت  يف  املنطقة  دول  تواجهها  التي  التحديات 
الأخري  العقد  والعاملية خالل  الإقليمية  نتيجة لالأزمات 
ومن بينها اأزمة الربيع العربي واأخرياً الأزمة الأوكرانية، 

وفر�ش اخلروج من تبعاتها.
 .. الأو���س��ط  "ال�سرق  بعنوان  ُع��ق��دت  التي  اجلل�سة  ب���داأت 
اأنور  الدكتور  الكبري" وا�ست�سافت معايل  التغيري  م�سرح 
بقناة  الإع��الم��ي  بركة  طاهر  فيها  احل��وار  واأدار  قرقا�ش 
دولة  الأوكرانية وموقف  الأزمة  العربية.. باحلديث عن 

الإمارات ودول املنطقة منها .
وقال معاليه اإن هذه الأزمة نتجت عنها تداعيات �ساملة 
فيها  مبا  اأجمع  العامل  على  بل  فقط  املنطقة  على  لي�ش 
اأن دول��ة الإم���ارات كانت موفقة يف حتقيق  اأوروب���ا م��وؤك��داً 
التوازن املطلوب يف التعامل مع تداعيات هذه الأزمة رغم 
حماولة كل مع�سكر ك�سب موؤيدين ملوقفه حيث دعت دولة 
الإمارات منذ البداية اإىل حل �سيا�سي �سريع لهذه الأزمة 

مع اللتزام بقواعد القانون الدويل.
اأن��ه رغ��م �سعوبة امل��وق��ف للعديد م��ن ال���دول اإل  واأو���س��ح 
اأن موقف الإم��ارات منذ البداية وحتى الآن هو احلفاظ 
على هذا التوازن والدعوة اإىل احلل ال�سيا�سي القائم على 
اللتزام بقواعد القانون الدويل واأ�ساف :" اأننا نعي�ش يف 
اأ�سفرت  ال��دويل، حيث  القانون  اأن يحكمها  منطقة يجب 
تداعيات هذه الأزمة عن حتديات اقت�سادية كبرية تتعلق 
بالت�سخم واإمدادات الطاقة والأمن الغذائي، ولذا بداأت 
الغذاء  وت��وف��ر  ال��ط��اق��ة  وب���دائ���ل  اأ���س��ع��ار  ال����دول تفكر يف 
لعقدين قادمني، وهي الأزمات التي كانت اإرها�ساتها مع 

اأزمة جائحة كورونا.
وقال قرقا�ش اإنه حتى الآن ل يبدو اأن هناك حاًل �سيا�سياً 

الوليات  ب��ني  املحتدم  ال�سيا�سي  لل�سراع  ن��ظ��راً  ق�����ريباً 
املتحدة والغرب من جهة ورو�سيا من جهة اأخرى، موؤكداً 
الإيجابي  وموقفها  بروؤيتها  تتم�سك  الإم����ارات  دول��ة  اأن 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى الل���ت���زام ب��ق��واع��د ال��ق��ان��ون ال����دويل واحلل 
ال�سيا�سي املتمثل يف البحث عن حل �سلمي �سريع لالأزمة، 
وت�ساركها هذه الروؤية والتوجه اأكر من 100 دولة حول 

العامل.
امل�ست�سار  الأزم��ة، قال  امل�ستقبلية لهذه  التاأثريات  و حول 
اإننا   “  : ال��دول��ة  رئ��ي�����ش  ال�سمو  ل�ساحب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
ل�سنوات  العامل  على  تداعياتها  �ستوؤثر  اأزم��ة  مع  نتعامل 
الدويل  ال��ن��ظ��ام  يف  م��ت��ع��ددة  لقطبية  يتجه  ال��ع��امل  واإن 
وال�سق القت�سادي فيه �سابق لل�سق ال�سيا�سي” .. مو�سحا 
�سيبطئ مو�سوع  والغرب  لأمريكا  الأر���ش  على  الآداء  اأن 

القطبية الذي نراه ولكن لن يغريه.
دول  ت�ستطيع  م��دي  اأي  ب��اإىل  يتعلق  ���س��وؤال  على  رده  ويف 
ال�����س��رق الأو����س���ط اأن ت��ك��ون م��ه��م��ة ل��ل��ع��امل وت��وج��ه دولة 
املنطقة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  ق���ال  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ع��ق��ود  الإم�������ارات يف 
والإقليمية،  العاملية  الأزم���ات  م��ن  ا�ستثنائي  بعقد  م��رت 
التنمية  امل�ستقبلي على  وتركز دولة الإم��ارات يف توجهها 
التوجه  هذا  ومن  كاأولوية،  الزده��ار  وتعزيز  والقت�ساد 
ي�سل  التي  العامل  يف  القليلة  ال��دول  من  الإم���ارات  كانت 

عدد �سكانها لنحو 10 ماليني ن�سمة وحتقق ناجتاً حملياً 
اإجمالياً قيمته 430 مليار دولر، مو�سحا اأن توجهنا يف 
مع  كاأولوية  القت�ساد  على  الرتكيز  هو  املقبلة  املرحلة 
احلديث  القت�ساد  يف  متنوعة  رواف���د  ب��اإي��ج��اد  اله��ت��م��ام 
تناف�سيتنا،  على  لنحافظ  التقليدي  لالقت�ساد  اإ�سافة 
وحتقيقا لذلك �سدرت العديد من الت�سريعات والقوانني 

التي تعزز بيئة العمل والقت�ساد.
اأن الرتكيز الثاين يف توجه الإم��ارات يف املرحلة  واأ�ساف 
اإعادة بناء اجل�سور التي اهتزت نتيجة لأزمات  املقبلة هو 
العقد الأخري ولهذا مت التو�سل اإىل التفاق الإبراهيمي 
والتعاون  املنطقة،  يف  ال�سالم  حتقيق  على  ي�سجع  ال��ذي 
مع اإيران وتركيا، اإ�سافة اإىل تعزيز التعاون مع �سركائنا 
موؤكداً  ال�سعودية،  العربية  واململكة  كم�سر  التقليديني 
اأولوية  يف  املتمثلتني  ال��رك��ي��زت��ني  ه��ات��ني  م��ن  ال��ه��دف  اأن 
الق��ت�����س��اد وب���ن���اء وت��ع��زي��ز ج�����س��ور ال�����س��راك��ة ه���و حتقيق 
وتعزيز  ع��ام��ة  ب�سفة  للمنطقة  والزده������ار  ال���س��ت��ق��رار 

تناف�سية الإمارات حملياً واإقليميا وعاملياً.
 وقال معايل الدكتور اأنور قرقا�ش: " ندرك اأن لكل دولة 
اأن  للجميع  نريد  اأننا  اإل  الوطنية،  اأولوياتها  املنطقة  يف 
يكونوا �سركاء يف حتقيق ازدهار املنطقة ككل وهذا يتطلب 
اأزم���ة ما  م��زي��داً م��ن ب��ذل اجل��ه��ود للخروج م��ن تداعيات 

يعرف ب� "الربيع العربي" واإطفاء احلرائق التي ارتبطت 
به ون�ساأت عنه، فبدون الهتمام باأجندة الزدهار �ستكون 
الزدهار  اأن  م��وؤك��داً  الدويل"،  النظام  يف  من�سية  املنطقة 
والقت�ساد �سروريان لال�ستعداد للم�ستقبل وهذا ما نراه 
يتحقق حالياً يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، كما 
جنحت م�سر يف اخلروج من تداعيات اأزمة الربيع العربي 
اإيجاد  على  املنطقة  دول  بقية  تركيز  �سرورة  على  و�سدد 
اأن هناك بع�ش  فر�ش عمل وتعزيز اقت�ساداتها. واأ�ساف 
الأزمات التي ل تزال م�ستمرة، منها عدم التو�سل اإىل حل 
لوقف  اتفاق  اإىل  التو�سل  "عدم  وق��ال:  اليمنية،  لالأزمة 
اأر�سية  اأمر كارثي ولبد من خلق  اإطالق النار يف اليمن 
ال�سالم  وحتقيق  ال�سيا�سية  للحلول  املجال  تتيح  منا�سبة 
عاملياً  مكانتها  تتبواأ  لن  املنطقة  اأن  موؤكداً  وال�ستقرار"، 

اإل بتحقيق الزدهار.
وعن الفر�ش القائمة باملنطقة لتاأخذ مكانتها عاملياً، قال 
اأن هناك  اأجد  املوؤ�سرات  "من كل   : اأنور قرقا�ش  الدكتور 
اإيران  منها  املنطقة  يف  عديدة  دول  من  لل�سراكات  تقباًل 
للجميع،  مقبول  ال�سراكات  حتقيق  وا�سرائيل..  وتركيا 
لتعزيز فر�ش  اأك��رب  اإقليمي  ب��ذل جهد  ال�����س��روري  وم��ن 

الزدهار وال�ستقرار".
ا�سرائيل �سربات  ع��ن توجيه  م��ن احل��دي��ث  امل��وق��ف  وع��ن 

ع�سكرية ملناطق يف اإيران ب�سبب برناجمها النووي، اأو�سح 
اأن القاعدة الأ�سا�سية هي احرتام النظام الدويل  معاليه 

والبتعاد عن احلكم على طبيعة الأنظمة يف املنطقة.
"�سحيح لدينا ق�سايا عديدة معلقة مع ايران،  واأ�ساف: 
وبناء  اجل��وار  ح�سن  بعالقات  الهتمام  هو  توجهنا  لكن 
اأم��ا ما  اأج��ل حتقيق ال�ستقرار والزده���ار،  ال�سراكات من 
كلها  املنطقة  ف�ستدفع  الع�سكرية معها  يقال عن احللول 
ثمنها، ويجب تركيز اجلهود عاملياً واإقليمياً على احللول 
من  اأق��ل  تكلفتها  لأن  احل���وار،  يف  وال�ستمرار  ال�سيا�سية 

ال�سعوبات املتعلقة باحلروب".
واأ�ساف: “تربطنا عالقات ثنائية جيدة مع ايران �سمن 
�سراكاتنا مع دول املنطقة، ول نريد للمنطقة اأن مت�سي 
10 �سنوات اأخرى يف حروب، حيث كان العقد املا�سي من 
قبول  عاقل  لأي  ميكن  ول  املنطقة  ل��دول  العقود  اأق�سى 
م�ستمرة  حم��اولت  هناك  اأن  ح�سل” مو�سحا  ما  تكرار 
لتح�سني العالقات باملنطقة، فعالقاتنا مع تركيا تتطور 
ل��الأف�����س��ل ون��ت��اب��ع احل�����وار امل�����س��ري- ال���رتك���ي واحل����وار 
ال�سعودي الإيراين .. ونوه اإىل اأن حتديات كوفيد – 19 
لها  نريد  ول  اأمامنا  ماثلة  املا�سي  العقد  اأزم��ات  وتبعات 

اأن ت�ستمر.
والعمل  بالقت�ساد  الإم���ارات  دول��ة  اهتمام  معاليه  واأك��د 
التنموي والبحث عن كل ما يحقق الزده��ار.. م�سرياً يف 
هذا ال�سدد اإىل اأن املو�سوعات التي تناولها �ساحب ال�سمو 
“حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
الأمور  تتعلق بهذه  والعامل  املنطقة  ق��ادة دول  ” مع  اهلل 
الإيجابية وكانت حمور حديث �سموه مع �ساحب اجلاللة 
زيارة  خ���الل  ع��م��ان  �سلطان  ط����ارق،  ب��ن  هيثم  ال�سلطان 
الرتكيز  ال�سقيقة حيث مت  عمان  ل�سلطنة  موؤخراً  �سموه 
خاللها على مو�سوعات تتعلق بتوفري الأمن املائي لدول 
املنطقة، وتطوير القدرات ل�سمان توافر الطاقة، وتعزيز 
ال�سراكات القت�سادية وم�ساعفة التبادل التجاري الذي 

ي�سل حالياً اإىل نحو 50 مليار درهم.
واأكد معايل امل�ست�سار الدبلوما�سي ل�ساحب ال�سمو رئي�ش 
لت�سفري م�ساكلها  تتجه حالياً  الإم��ارات  دولة  اأن  الدولة 
مع اجلميع وقال : " جنحنا يف ذلك اإىل حد كبري، نحن 
على  الرتكيز  وره��ان��ن��ا  ال�����س��راك��ات،  وتعزيز  لبناء  نحتاج 

الأجندة الإيجابية والعمل التنموي".

التو�سل  �سرورة  يف  تكمن  للحل  وروؤيتنا  الأوكرانية  الرو�سية  الأزمة  مع  التعامل  يف  موفقة  كانت  • الإمارات 
اإىل حل �سيا�سي يف �سوء احرتام قواعد القانون الدويل 

والت�سخم   الغذائي  والأمن  الطاقة  باإمدادات  تتعلق  العامل  لدول  و�سعبة  عديدة  تداعيات  عن  اأ�سفرت  • الأزمة 
ال�سيا�سي   ال�سق  على  �سابق  فيه  القت�سادي  وال�سق  متعددة  لقطبية  يتجه  الدويل  • النظام 

به   ارتبطت  التي  احلرائق  واإطفاء  العربي  الربيع  اأزمة  تداعيات  من  للخروج  اجلهد  من  ملزيد  حاجة  يف  • املنطقة 
والزدهار  ال�ستقرار  حتقيق  اأجل  من  اإيران  مع  اجلوار  ح�سن  عالقات  على  • حري�سون 

واأزمات  حروب  يف  اأخرى  �سنوات   10 مت�سي  اأن  لها  نريد  ول  املنطقة  على  العقود  اأق�سى  من  كان  املا�سي  • العقد 

ليوا للتمور يبداأ ا�ستقبال امل�ساركات مب�سابقتي الر�سم والت�سوير ال�سوئي
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  ب���داأت 
ال�سوئي مبهرجان  والت�سوير  الر�سم  امل�ساركة يف م�سابقة  الأعمال  ا�ستالم 
ومزاد ليوا للتمور �سمن فئاتها "النخلة والتمور، احلياة الربية والبحرية 
يف الظفرة"، وذلك يف م�سرح �ساطئ الراحة باأبوظبي مل�سابقة الر�سم وعرب 

الربيد الإلكرتوين مل�سابقة الت�سوير ال�سوئي.

وتعلن اللجنة املنظمة للمهرجان عن الفائزين يف امل�سابقتني خالل مهرجان 
ومزاد ليوا للتمور الذي �سيقام يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة خالل الفرتة 
من 15 ولغاية 24 اأكتوبر اجلاري حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
الثقافية  املهرجانات والربامج  اإدارة  الر�س�م دعماً من جلنة  وتاأتي م�سابقة 
والرتاثية باأبوظبي لكافة الفنانني بالدولة لي�ساركوا باألوانه�م، ولي�ساهموا 
التمر بتج�سيد ق�س�ساً مرئية  الإم��ارات ونخلة  بت�سليط ال�سوء على تراث 

مر�سومة بالألوان الزيتية اأو األ�وان الكريلك.
خاللها  ويتم  والتمور،  النخلة  الأوىل  الفئة  فئتني  اإىل  اجل��ائ��زة  وتنق�سم 
تقدمي لوحات فنية جت�س�د عالقة الإن�سان ب�سجرة نخلة التم�ر وتنوع ثمارها 
واألوانها ومزارع النخيل وال�سناعات الرتاثية من �سعف النخيل وغري ذلك، 
واإبراز اجلمال والبيئة الطبيعي�ة والرتاثية لنخيل التمور، اأما الفئة الثانية 
فهي احلياة الربية والبحرية يف الظفرة، وميكن تقدمي لوحات عن الظفرة 
املتنوعة  الطبيعي�ة  وبيئتها  اجلميلة  و�سواطئها  ال�ساحرة  الرملية  بكثبانها 

حيث الطيور وعلى راأ�سها ال�سقور واملها العربي والغزلن والإبل واخليول يف 
كثبان ليوا التي تخف�ي حولها ينابيع املياه والنباتات والأحافري والبح�ر وما 
يزخر به من �سعاب مرجانية وق�س�ش ال�سيد و�سباقات القوارب ال�سراعية، 
وما تزخر به مهرجانات منطقة الظفرة ب�سور مرئية ب�سحر الرتاث الربي 

والبحري.
ويتم ت�سليم الأعمال الفنية بدءاً من ال�ساعة 9:00 �سباحا وحتى 2:00 

ظهراً بتاريخ 12 اأكتوبر 2022، يف م�سرح �ساطئ الراح�ة.
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•• عجمان -الفجر:

يف اإطار حر�ش هيئة النقل – عجمان 
ع��ل��ى ���س��الم��ة ال��ط��ل��ب��ة، وذل����ك �سمن 
خ���ط���ط ال���ه���ي���ئ���ة ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة و 
لتحقيق نقل اآمن م�ستدام و متطور، 
حيث مت تفقد اآلية فح�ش احلافالت 
لفح�ش  ���س��ب��ي��د  م���رك���ز  امل��در���س��ي��ة يف 
من  للتاأكد  وذلك  املركبات،  وت�سجيل 
�سالمه احلافالت املدر�سية التي تنقل 

الطالب من واىل املن�ساآت التعليمية.
كافة  تطبق  ان  على  الهيئة  وحتر�ش 
ام��اره عجمان  املدر�سية يف  احلافالت 
القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات  ل����س���رتاط���ات 
الإم����ارات����ي����ة م���ن م��وا���س��ف��ات الم���ن 
الداخلية  املوا�سفات  اىل  وال�سالمة 
واخل���ارج���ي���ة ل��ل��ح��اف��ل��ة ك�����س��رط من 
����س���روط جت��دي��د م��ل��ك��ي��ة احل��اف��ل��ة او 
ل�سمان  امل��در���س��ي  ال��ن��ق��ل  ال��ت�����س��ري��ح 
اآم���ن���ه ل��ط��الب امل���دار����ش اثناء  رح��ل��ة 

تواجدهم يف احلافالت املدر�سية .

و مي���ك���ن احل�������س���ول ع���ل���ى ع�����دد من 
ت�سريح  منها  الإلكرتونية  الت�ساريح 
مركبة  وت�����س��ري��ح  امل���در����س���ي  ال��ن��ق��ل 
الركاب  لنقل  ال�سائق  م��ع  ليموزين 
����س���ي���اح���ي���ة مع  م���رك���ب���ة  ت�������س���ري���ح  و 
نقل  ت�سريح  و  الركاب  لنقل  ال�سائق 
ثقيلة  اأو  خفيفة  ح��اف��ل��ة    - ال���رك���اب 

لنقل  ���س��اح��ن��ة  اأو  ح��اف��ل��ة  ت�����س��ري��ح  و 
ال�سركة  ت�سريح  و  ب�سائع  اأو  ع��م��ال 
واملركبة  ال�سائق  ت�سريح  و  ال�سامل 
حافلة  ���س��ائ��ق  ت�سريح  و  )ل���الأف���راد( 
�سرفة  او  م�سرف  ت�سريح  و  مدر�سية 
املوافقة  واإ�����س����دار  م��در���س��ي��ة  ح��اف��ل��ة 
امل��ب��دئ��ي��ة ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ل احل���اف���الت 

اإدارة  ل��دى  الآل��ي��ات  اأو  ال�ساحنات  اأو 
�سائق  ت�سريح  و  والرتخي�ش  امل���رور 
املوقع  خ���الل  م��ن  ت��اأج��ري  او  �ساحنة 
 www.ta.gov.aeاللكرتوين
الرئي�سي  امل��ق��ر  زي����ارة  خ���الل  م��ن  او 
على  الت�سال  خ��الل  من  او   ، للهيئة 

الرقم 600599997 .

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�سفت دائرة اخلدمات الجتماعية بال�سارقة، عن تخفي�ش ر�سوم احل�سول 
الرخ�ش  اإدارة  متنحها  وال��ت��ي  الإج��ت��م��اع��ي��ة،  امل��ه��ن��ة  م���زاول���ة  رخ�����س��ة  ع��ل��ى 
الجتماعية يف الدائرة، اجلهة املعنية  بتنظيم املهن الجتماعية يف ال�سارقة. 
و�سرحت خلود النعيمي مدير اإدارة الرخ�ش الجتماعية، اأن القرار جاء �سعيا 
ر�سا  وحتقيق  احلكومي  امل�ستوى  على  الإم���ارة  يف  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 
املتعاملني معها و�سركائها وا�ستجابة ملقرتحاتهم. ويق�سي القرار بتخفي�ش 
املالية  الأعباء  لتخفيف  الإم��ارة،  يف  املهنية  الرخ�سة  ا�ستخراج  تكلفة  ر�سوم 
على املهنيني الراغبني يف احل�سول على رخ�سة مهنية ملمار�سة اأي من املهن 
تقدمي  ر�سم  اإلغاء  مت  حيث  املقررة،  وال�سروط  الإج���راءات  وفق  الجتماعية 
تخفي�ش  مت  كما  ب��امل��ج��ان،  الطلب  ت�سجيل  خ��دم��ة  لت�سبح  الرخ�سة  طلب 
جتديد  ر�سم  اأ�سبح  كما  درهم،   300 اإ�سدار الرخ�سة لت�سبح بقيمة  ر�سم 

الرخ�سة 300 درهم عو�ساً عن الر�سم ال�سابق. 
بتعديل   2022 ل�سنة  رقم )25(  التنفيذي  املجل�ش  قرار  النعيمي،  وثمنت 
املهن  تنظيم  ب�����س��اأن   2018 ل�سنة   )17( رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ش  ق����رار 
الجتماعية يف اإمارة ال�سارقة، وذلك تلبية ملقرتح دائرة اخلدمات الجتماعية  
املهنة الجتماعية وفقا  ب�ساأن تخفي�ش ر�سوم احل�سول على رخ�سة مزاولة 
للقرار املعني بتنظيم املهن الجتماعية يف ال�سارقة باعتبارها ال�سلطة املعنية 
بالإمارة بتنفيذ اأحكامه، بحيث  يحظر مزاولة املهن الجتماعية يف الإمارة 

دون احل�سول على ترخي�ش م�سبق .
وا�سحة  منهجية  تتبع  الجتماعية  الرخ�ش  اإدارة  اأن  قائلة،  وا�ستطردت   

مع  يتالئم  مب��ا  العاملية  املعاير  اأع��ل��ى  وف��ق  وتطويرها  خدماتها  لتح�سني  
والتي  ال�سرتاتيجية،  اأه��داف��ه��ا  خ��الل  م��ن  وذل��ك  منها   امل�ستهدفة  الفئات 
ت�سعى اإىل تنظيم القطاع الجتماعي يف ال�سارقة وتقدمي خدمات نوعية ذات 
جودة عالية من قبل مهنني موؤهلني علميا وفق ترخي�ش املهن الجتماعية 
الالزمة يف تقدمي اخلدمة، وذلك يف �سبيل ا�ستدامة اخلدمات املقدمة للفئات 
مقدمي  على  ال��رق��اب��ي  ال���دور  وحتقيق  لل�سرر  عر�سة  الأك���ر  الجتماعية 
اخلدمات الجتماعية، واقرتاح الت�سريعات والقرارات التي من �ساأنها حتقيق 
التنمية الجتماعية يف الإمارة وذلك من منطلق م�سوؤولياتها جتاه املجتمع.

مهنيا مرخ�سا  40
بعد  اجتماعيا،  مهنيا   40 املرخ�سني  املهنيني  ع��دد  بلغ  ب��ال��ذك��ر،  وج��دي��ر 
العمل الجتماعي  املهن الجتماعية يف  التقييم، من خمتلف  اجتياز اختبار 
 277 املهنية  الرخ�سة  اإ���س��دار  طلبات  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  حيث  ال�سارقة،  يف 
دائرة  الرخ�سة من  2021-2022، ومبوجب احل�سول على  طلبا، خالل 
املجتمع  يف  العتبارية  ال�سفة  على  املتقدم  يح�سل  الجتماعية،  اخل��دم��ات 
اإمارة  ال�سارية يف  كمهني مرخ�ش يزاول املهنة ح�سب القرارات والت�سريعات 

ال�سارقة.
 وبعد قرار التخفي�ش، لقى ق�سم الرتخي�ش الجتماعي التابع لإدارة الرخ�ش 
الجتماعية اإقباًل كبرياً من قبل املهنيني الجتماعيني من خمتلف املن�ساآت 
رابط  ع��رب  مهنية  رخ�سة  على  احل�سول  طلب  على  لت�سجيل  الجتماعية 
https:// :الجتماعية لدائرة اخلدمات  الإلكرتوين  املوقع  الت�سجيل يف 

 sssd.shj.ae/e-service?app=licProfessional

•• ال�صارقة - الفجر:

حت��ت رع��اي��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة،  الأعلى حاكم  املجل�ش  ع�سو 
اف���ت���ت���ح ����س���م���و ال�������س���ي���خ ����س���ل���ط���ان بن 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي، ويل 
ال��ع��ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، م�ساء 
العا�سرة  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  الأرب���ع���اء، 
والذي  للخط،  ال�����س��ارق��ة  ملتقى  م��ن 
يقام بتنظيم من دائرة الثقافة، حتت 
�سعار )ارتقاء(، وت�ستمر فعالياته اإىل 

الثالثني من �سهر نوفمرب املقبل
راف����ق ���س��م��وه خ���الل اجل���ول���ة ك���ل من 
الرحمن  ع���ب���د  ب�����ن  �����س����امل  ال�������س���ي���خ 
احلاكم،  �سمو  مكتب  رئي�ش  القا�سمي 
القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سقر  وال�����س��ي��خ 
ال�سارقة  جمعية  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

الرحمن بن حممد  اخل��ريي��ة، و عبد 
العوي�ش وزير ال�سحة ووقاية املجتمع، 
رئي�ش  العوي�ش  حممد  بن  اهلل  وعبد 
دائرة الثقافة، وحممد عبيد الزعابي 
وال�سيافة،  الت�سريفات  دائ��رة  رئي�ش 
وال��دك��ت��ور خ��ال��د ع��م��ر امل��دف��ع رئي�ش 
)�سم�ش(،  ل��الإع��الم  ال�سارقة  مدينة 
هيئة  رئي�ش  الق�سري  يو�سف  و���س��امل 
�سموه  وتفقد  العمل  معايري  تطوير 
اأث���ن���اء ال���زي���ارة امل��ع��ر���ش ال���ع���ام، حيث 
ي�سمه  عما  ل  مف�سّ �سرٍح  اإىل  ا�ستمع 
توزعت  متنوعة  ل��وح��اٍت  من  املعر�ش 
ال��ق��راآن��ي��ة والق�سائد  الآي����ات  ب��ني  م��ا 
اأجنزها  اخل���ط���وط،  اأن�����واع  مبختلف 
الإمارات  دولة  الفنانني من  عدد من 
الدول  من  وغريها  املتحدة،  العربية 
ويل  �سمو  وزار  والإ�سالمية  العربية 
ال�سخ�سي  امل��ع��ر���ش  ال�����س��ارق��ة  ع��ه��د 

ل��ل��ف��ن��ان الإم�����ارات�����ي خ���ال���د اجل���الف 
حيث  النور”،  “قطوف  ب����ع����ن����وان 
من  امل��ع��ر���ش  يحتويه  م��ا  اإىل  ت��ع��رف 
خمتلفة  روؤي��ة  لتقدمي  ت�سعى  لوحات 
خل���ّط���ي ال���ك���ويف وامل���ع���ال، ك��م��ا توقف 
ال�سارقة  العهد نائب حاكم  �سمو ويل 
الفنانني املكرمني يف هذه  يف معر�ش 
ال�����دورة، ح��ي��ث ب����داأ ج��ول��ت��ه مبعر�ش 
بن  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  مقتنيات 
حممد العوي�ش، وزير ال�سحة ووقاية 
املجتمع، بعنوان ” ُدعاء”وا�ستمع اإىل 
القّيمة  املخطوطات  ح��ول  واٍف  �سرح 
ال��ت��ي ي�����س��م��ه��ا امل��ع��ر���ش و ت��ع��ود اإىل 
ومعانيها  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  ثمانينيات 
اأجنزها  والتي  وم�سامينها  ودللتها 
ف��ن��ان��ون م��ب��دع��ون م���ن خم��ت��ل��ف دول 
“دعاء” 27  معر�ش  وي��ق��دم  ال��ع��امل 
عربية  بخطوط  مكتوبة  خمطوطة 

م��ت��ن��وع��ة م��ث��ل: خ���ط ال��ن�����س��خ اجليد، 
واخل�������ط امل����غ����رب����ي ب�����امل�����داد الأ�����س����ود 
والأحمر والالزوردي، واخلط املغربي 
باملداد  العري�ش  املجوهر  الأندل�سي 
املخطوطات  وت���اأت���ي  ال��غ��ام��ق.  ال��ب��ن��ي 
باإطارات  وحماطة  ومذهبة  مزخرفة 
م��ذه��ب��ة وح���وا����ٍش م��ذه��ب��ة، وم��ن��ه��ا ما 
هو حمفوظ بغالفه الأ�سلي القدمي، 
وب��ج��ل��ود اأ���س��ل��ي��ة ق��دمي��ة وجت����ول يف 
كامل  تعريف  اإىل  م�ستمعاً  املعر�سني 
ع��ن ال��ل��وح��ات امل��ع��رو���س��ة، ح��ي��ث قدم 
13 عماًل خطّياً  زايد  الفنان حمدي 
الإبداعي  اجل��ان��ب��ني  ت��ظ��ه��ر  م��ت��م��ي��زاً 
اخلط  يف  وبخا�سة  لديه،  والبتكاري 
الفنان  وُي��ع��ر���ش يف جناح  ال��دي��واين. 
�سادق الدوري 12 عماًل خطياً تتنوع 
تف�سل ويل  بعدها  البارع  تنفيذها  يف 
بتكرمي  ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد 

ال�سخ�سيات  م��ن  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  ع���دد 
ال��ك��ث��ري اإىل ف���ن اخلط  ال��ت��ي ق��دم��ت 
ال��ع��رب��ي، وه���م: م��ع��ايل عبد الرحمن 
حمدي  والفنان  العوي�ش،  حممد  بن 
زايد، واخلطاط �سادق الدوري وكرم 
لهذا  امللتقى  بجوائز  الفائزين  �سموه 
ال��ع��ام وه���م: حم��م��د وح��ي��د جزائري 
اإي������ران وف����از ب��اجل��ائ��زة الكربى  م���ن 
ويف  الثالثون”،  “اجلزء  عمله  ع��ن 
ج��وائ��ز الجت���اه الأ���س��ي��ل، ك���ّرم �سموه 
ك���ل م����ن: �����س����ريوان ك���م���ال ع��ل��ي من 
الكهف”،  ����س���ورة  عمله”  ع���ن  ت��رك��ي��ا 
واأوم��ي��د رب��اين من اإي��ران عن عمله” 
ال����رزاق  وع��ب��د  ال�سريف”،  امل�����س��ح��ف 
“دعاء  عمله  ع��ن  ���س��وري��ا  م��ن  حممد 
القنوت”. ويف جوائز الجتاه املعا�سر 
مت ت��ك��رمي ك��ل م��ن: اإب��راه��ي��م ح�سون 
عمله” احلمدهلل”،  ع��ن  ���س��وري��ا  م��ن 

وحممد تفردين من املغرب عن عمله 
حممد  واأحمد  ل�سك�سبري”،  “مقولة 
“وجعلنا من  ع��م��ل��ه  ع���ن  اإي�����ران  م���ن 
�سموه  ك��ّرم  كما  �سيء حي”.  ك��ل  امل��اء 
ال��ف��ائ��زة بجائزة  ال��ظ��ن��ح��اين  ف��اط��م��ة 
التحكيم اخلا�سة للخطاط الإماراتي 
عن عملها “�سلطان اخلري وا�ستعر�ش 

امل��ت��ن��وع��ة التي  ال��ق�����س��ري الأن�������س���ط���ة 
�سيقدمها امللتقى، م�سرياً اإىل املعار�ش 
وامل��ت��م��ي��زة وم��ن��ه��ا معر�ش  اخل��ا���س��ة 
“امتنان” الذي ي�سارك فيه 15 فناناً 
وفنانة من دولة الإم��ارات حيث تعود 
اأقوال  اإىل  امل�ساركة  اللوحات  ن�سو�ش 
كما  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب 

مهداة  اأ���س��ع��ار  الأع��م��ال  بع�ش  حتمل 
ال��ف��ن��ان خالد  األ���ق���ى  ك��م��ا  ���س��م��وه  اإىل 
املعر�ش  حتكيم  جلنة  كلمة  اجل��الف 
العام يف امللتقى اأ�سار فيها اإىل املعايري 
يف  اللجنة  بها  التزمت  التي  الدقيقة 
حتكيم اأعمال املعر�ش العام، ولوحات 

معر�ش اخلطاطني الإماراتيني

•• ال�صارقة -الفجر:

مل�سروع  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��دع��م  اإط����ار  يف 
"علم بالقلم " الذي تتبناه موؤ�س�سة 
ال�سارقة للتمكني الجتماعي قدمت 
جمعية ال�سارقة اخلريية دعماً مالياً 
درهم،  مليون  الن�سف  تفوق  بقيمة 
للطلبة  التعليم  برامج  دعم  ل�سالح 

الأيتام املنت�سبني اإىل املوؤ�س�سة.
ويف هذا ال�سدد �سرحت منى بن هده 
–مدير عام املوؤ�س�سة- :"  ال�سويدي 
جمعية  تبنته  ال���ذي  ب��ال��دور  ن�سيد 
الدائم  وتعاونهم  اخلريية  ال�سارقة 
على  بال�سكر   ونتقدم  املوؤ�س�سة  م��ع 
الفاعلة  وامل�ساهمة  ال�سخي  تربعهم 
وم�ساريعنا احليوية  براجمنا  لدعم 
واملنطلقة  الأي���ت���ام    ل�سالح  املنفذة 
لرعاية  ومهمة  را�سخة  ث��واب��ت  م��ن 

اأ�سا�سها  و�سع  الأيتام،والتي  وخدمة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي – ع�سو 
و  ال�سارقة-   حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش 
عمق  ج�سدا  ال��ذي��ن  امل�سون   حرمه 

وروؤية الدولة يف رعاية الأيتام.
اأه��م��ي��ة الدور  ن��وؤك��د على   : وت��اب��ع��ت 
الذي يلعبه اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته 
و تكامله معنا يف امل�ساهمة يف رعاية 
م�سوؤولية  ف��ه��ي   ، الأي���ت���ام  ومت��ك��ني 
م�سرتكة ي�سارك بها اجلميع ونعمل 
نحن كموؤ�س�سة اأن نكون حلقة و�سل 
تكامل  يف  ج��م��ي��ع��اً   لن�ساهم  للخري 
اجلهود املوجهه خلدمة اأ�سر الأيتام، 
وا�سعة  اآف��اق  امل�ساهمة  ه��ذه  وتعك�ش 
الذي  والإن�ساين  اخل��ريي  العمل  يف 
نتبناه من اأجل خدمة فئة مهمة يف 

املجتمع.

واأ�سارت : تتيح امل�ساهمات التعليمية 
بالقلم"املجال  "علم  م�������س���روع  يف 
ل�سمان ح�سول الطلبة الأيتام على 
ا�ستدامة  حتقيق  تعليمية   ب��رام��ج 
�ست�سهم  اأنها  اإذ   ، الفئة  التعّلم لهذه 
يف �سداد ر�سومهم الدرا�سية ،وتوفري 
لهم،  تعليمية  واأج��ه��زة  م�ستلزمات 
التعليمي  ال��دع��م  درو�����ش  ت��ق��دمي  و 
ال���ت���ق���وي���ة  امل���ت���م���ث���ل���ة يف درو��������������ش  
وتقدمي   ، درا�����س����ي����اً  ل���ل���م���ت���اأخ���ري���ن 
ال�����دورات ال��ت��ط��وي��ري��ة ل��ه��م  اإ�سافة 
اإىل ال��ع��دي��د م��ن ال��ربام��ج الأخ���رى 

الداعمة لتعليمهم. "
وقالت عائ�سة اأحمد احلويدي مدير 
املجتمعية  واخل��دم��ة  التطوع  اإدارة 
" اأن   : اخل��ريي��ة  ال�����س��ارق��ة  بجمعية 
للطلبة  دع��م��ه��ا  ت��وا���س��ل  اجل��م��ع��ي��ة 
املوؤ�س�سات  ك���اف���ة  اإىل  امل��ن��ت�����س��ب��ني 

اخلدمية، ول�سيما موؤ�س�سة التمكني 
يف  م��وؤث��ر  دور  لها  ال��ت��ي  الجتماعي 
رعاية طلبة العلم الأيتام من خالل 
اأن  م�سرياً  بالقلم"،  "َعّلم  م�سروع 
دع�����م هذا  م�����س��ت��م��رة يف  اجل��م��ع��ي��ة 
امل�سروع الذي يعك�ش حجم اهتمامها 
الهتمام  ه��ذا  اأن  حيث  ب��ال��دار���س��ني 
م���ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ة -ب���دع���م برامج 
العلم واملوؤ�س�سات الراعية للدار�سني 
-اإمن��ا هو نابع من روؤي��ة وتوجيهات 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى،  امل��ج��ل�����ش 
الأ�سا�سية  اللبنة  العلم  ميثل  حيث 
لال�ستثمار يف الإن�سان ،  والهتمام به 
وتلبية احتياجاته والتي من �سمنها 
حقه يف احل�سول على التعليم، الذي 
يوؤهله لولوج �سوق العمل مبوؤهالت 

عالية مبا  علمية  وق��درات  اأكادميية 
ميكنه من العتماد على نف�سه.

الدعم  ه���ذا  اأن  احل��وي��دي  واأ����س���ارت 
مل�����س��رية العطاء  امل���ق���دم ه���و ام���ت���داد 
التي داأبت عليها اجلمعية  ا�ست�سعارا 
املجتمعية،  وم�����س��ئ��ول��ي��ت��ه��ا  ب���دوره���ا 
الأول  ل��ي�����ش  ال��ع��م��ل  ه���ذا  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
بني اجلهتني، حيث قدمت اجلمعية 
خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي دع��م��ا مماثال 
كما  دره���������م،  األ�������ف   504 ب���ق���ي���م���ة 
وقدمت كذلك خالل عام )2020(

دعما مالية بقيمة 600 األف درهم،  
اأ�سهم يف تهيئة البيئة واملناخ  والذي 
امل��الئ��م��ني ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ن��ت�����س��ب��ني اإىل 
املوؤ�س�سة، وها نحن نوؤكد على اأهمية 
هذا امل�سروع، متاأملني اأن نرى ثماره 
م���ن خالل  ال���ق���ري���ب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
عقول بناءة ت�سهم يف نه�سة وخدمة 

ب��ال��ذك��ر م�سروع  اجل���دي���ر  ال���وط���ن. 
امل�ساريع  اأب�����رز  م���ن  ب��ال��ق��ل��م(  )ع��ل��م 
الطلبة  مت��ك��ني  ج��ان��ب  يف  امل��ق��دم��ة 
التعليمية  مراحلهم  بجميع  الأيتام 
اأو اجلامعة ، حيث  �سواء يف املدر�سة 
ي���ق���دم امل�������س���روع ب���اق���ة م��ت��ن��وع��ة من 
التي  واملعرفية  التعليمية  ال��ربام��ج 
اأكادميياً،  الأي���ت���ام  دع���م  يف  ت�����س��اه��م 
حق  يف  ال�ستدامة  حتقيق  اأج��ل  من 

وتفعيل  التعليم  يف  الأي��ت��ام  الطلبة 
امل�����س��اه��م��ة ال���ب���ن���اءة ل��ف��ئ��ة م��ه��م��ة يف 
املجتمع وهم الأيتام، ودعم  تعليمهم 
تواجههم  التي  ال�سعوبات  ،وتذليل 
احتياجاتهم  ت��ع��ل��ي��م��ه��م،و���س��د  يف 
والنهو�ش  التعليمية  ومتطلباتهم 
بالإ�سافة  وث���ق���اف���ي���اً،  ع��ل��م��ي��اً  ب��ه��م 
ل���ت���اأم���ني ال���رع���اي���ة ال���درا����س���ي���ة لهم 
م��ن خ��الل ب��رام��ج اإث��رائ��ي��ة توؤهلهم 

للنجاح والتميز الأكادميي، ويتحقق 
املجتمع  اأفراد  بتعاون  امل�سروع  جناح 
الدولة  وموؤ�س�سات  ك��وادر  وتكاتف   ،
واخلا�ش  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
،والأف��������������راد م����ن رج�������ال الأع����م����ال 
وامل��ت��ربع��ني م��ن ال�����س��رائ��ح، متوجها 
ملا  املح�سنني  اإىل  اجل��زي��ل  بال�سكر 
ي��ق��دم��ون��ه م��ن اإ���س��ه��ام��ات ك��ب��رية يف 

الرتقاء مب�سرية العمل اخلريي.

•• ال�صارقة-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش 
ب�ساأن  2022م  ل�سنة   )61( رق��م  الأم���ريي  امل��ر���س��وم  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
تعديل املر�سوم الأمريي رقم )13( ل�سنة 2013م ب�ساأن اإن�ساء هيئة ال�سارقة 

للكتاب.
ون�ش املر�سوم على اأن ُي�ستبدل بن�ش املادة رقم )8( من املر�سوم الأمريي رقم 

الآتي: الن�ش  اإليه  املُ�سار  2013م  ل�سنة   )13(
يتوىل اإدارة الهيئة رئي�ش ي�سدر بتعيينه مر�سوم اأمريي ويكون م�سوؤوًل يف اأداء 

عمله اأمام حاكم ال�سارقة، وله بوجه خا�ش ما يلي:
لتحقيق  ال��الزم��ة  ال�سرتاتيجية  واخل��ط��ط  ال��ع��ام��ة  ال�سيا�سة  اق���رتاح   .1
اأهداف الهيئة وعر�سها على حاكم ال�سارقة واملجل�ش التنفيذي لإمارة ال�سارقة 

لعتمادها اأو اتخاذ الالزم ب�ساأنها.
بعمل الهيئة وعر�سها على  املتعلقة  والقرارات  القوانني  اقرتاح م�سروعات   .2

املجل�ش التنفيذي لإمارة ال�سارقة لُيقرر ما يراه منا�سباً ب�ساأنها.
النافذة  والأنظمة  الت�سريعات  وفق  الهيئة  يف  العمل  �سري  على  الإ�سراف   .3

واإ�سدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.

املجل�ش  اإىل  ورفعهما  للهيئة  اخلتامي  واحل�ساب  ال�سنوية  املوازنة  عر�ش   .4
التنفيذي لإمارة ال�سارقة لتخاذ الالزم ب�ساأنهما، والإ�سراف على اآلية ال�سرف 

من ميزانية الهيئة.
وحتديد  للهيئة  التابعة  العمل  وف��رق  واملوؤقتة  الدائمة  اللجان  ت�سكيل   .5

اخت�سا�ساتها ونظام عملها.
الهيئة اأمام اجلهات احلكومية واخلا�سة ويف عالقاتها مع الآخرين  متثيل   .6

واأمام الق�ساء.
التي  وال�سراكات  التفاهم  وم��ذك��رات  والتفاقيات  العقود  على  التوقيع   .7

تربمها الهيئة.
8. رفع تقارير دورية عن اأعمال الهيئة اإىل حاكم ال�سارقة واملجل�ش التنفيذي 

لإمارة ال�سارقة.
وفقاً  الهيئة  يف  املوظفني  لكبار  اخت�سا�ساته  اأو  �سلطاته  بع�ش  تفوي�ش   .9

للت�سريعات النافذة يف الإمارة.
بها من حاكم ال�سارقة اأو املجل�ش التنفيذي لإمارة  يكّلف  اأخرى  اأي مهام   .10

ال�سارقة.
املر�سوم الأمريي  املادة رقم )9( من  ُي�ستبدل بن�ش  اأن  املر�سوم على  كما ن�ّش 

رقم )13( ل�سنة 2013م املُ�سار اإليه الن�ش الآتي:

�سوؤونها  ت�سريف  ويتوىل  اأم��ريي  مبر�سوم  يعنّي  تنفيذي  مدير  للهيئة  يكون 
مبا يكفل حتقيق غاياتها يف حدود ال�سالحيات املخولة له ويكون م�سوؤوًل اأمام 

الرئي�ش، وله بوجه خا�ش ما يلي:
للرئي�ش. ال�ساأن  بهذا  دورية  تقارير  وتقدمي  الهيئة  اإدارة   .1

2. اإعداد ال�سيا�سات العامة واخلطط ال�سرتاتيجية الالزمة لتحقيق اأهداف 
الهيئة وعر�سها على الرئي�ش، ومتابعة ح�سن تنفيذها بعد اعتمادها.

اإىل  ورفعها  اخلتامي  وح�سابها  للهيئة  ال�سنوية  العمومية  امليزانية  اإع��داد   .3
الرئي�ش لعتمادها من املجل�ش التنفيذي لإمارة ال�سارقة.

خطط وبرامج التاأهيل والتدريب يف الهيئة. وتنفيذ  اإعداد   .4
عن اأعمال الهيئة للرئي�ش. دورية  تقارير  رفع   .5

6. الإ�سراف على الأن�سطة الإدارية للهيئة وجميع العاملني بها ل�سمان ح�سن 
تنفيذ قرارات الرئي�ش.

الهيئة  بعمل  املتعلقة  والت�سغيلية  واملالية  الإداري���ة  التقارير  كافة  اإع���داد   .7
ورفعها للرئي�ش.

من الرئي�ش. اإليه  توكل  اأخرى  اخت�سا�سات  اأو  مهام  اأي   .8
ويُعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كُل فيما 

يخ�سه، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا بتعديل املر�سوم الأمريي 
رقم )13( ل�سنة 2013م ب�ساأن اإن�ساء هيئة ال�سارقة للكتاب

•• ال�صارقة-وام:

عن  ب��ال�����س��ارق��ة،  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  ك�سفت 
املهنة  م��زاول��ة  رخ�سة  على  احل�سول  ر���س��وم  تخفي�ش 
الجتماعية  الرخ�ش  اإدارة  متنحها  التي  الجتماعية، 
يف الدائرة، اجلهة املعنية بتنظيم املهن الجتماعية يف 

ال�سارقة.
الرخ�ش  اإدارة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  خ���ل���ود  واأو����س���ح���ت 
اأف�سل  ل��ت��ق��دمي  �سعيا  ج���اء  ال���ق���رار  اأن  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
امل�ستوى احلكومي وحتقيق  على  الإم��ارة  اخلدمات يف 
ر�سا املتعاملني معها و�سركائها وا�ستجابة ملقرتحاتهم 

ا�ستخراج  تكلفة  ر���س��وم  بتخفي�ش  ال��ق��رار  ويق�سي   ،
املالية  الأع��ب��اء  لتخفيف  الإم���ارة،  يف  املهنية  الرخ�سة 
على املهنيني الراغبني يف احل�سول على رخ�سة مهنية 
مل��م��ار���س��ة اأي م��ن امل��ه��ن الج��ت��م��اع��ي��ة وف���ق الإج�����راءات 
اإل��غ��اء ر�سم تقدمي طلب  امل��ق��ررة، حيث مت  وال�����س��روط 
كما  باملجان،  الطلب  ت�سجيل  خدمة  لت�سبح  الرخ�سة 
مت تخفي�ش ر�سم اإ�سدار الرخ�سة لت�سبح بقيمة 300 
درهم   300 الرخ�سة  جتديد  ر�سم  اأ�سبح  كما  دره��م، 

عو�ساً عن الر�سم ال�سابق
 )25( رق��م  التنفيذي  املجل�ش  ق��رار  النعيمي،  وثمنت 
رقم  التنفيذي  املجل�ش  ق���رار  بتعديل   2022 ل�سنة 

الجتماعية  املهن  تنظيم  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )17(
ال�سارقة، وذلك تلبية ملقرتح دائرة اخلدمات  اإم��ارة  يف 
الجتماعية ب�ساأن تخفي�ش ر�سوم احل�سول على رخ�سة 
بتنظيم  املعني  للقرار  وفقا  الجتماعية  املهنة  مزاولة 
املهن الجتماعية يف ال�سارقة باعتبارها ال�سلطة املعنية 
املهن  مزاولة  يحظر  بحيث  اأحكامه،  بتنفيذ  ب��الإم��ارة 
ترخي�ش  على  احل�سول  دون  الإم����ارة  يف  الجتماعية 

م�سبق .
منهجية  تتبع  الجتماعية  الرخ�ش  اإدارة  ان  واأك���دت 
وا�سحة لتح�سني خدماتها وتطويرها وفق اأعلى املعاير 

العاملية مبا يتالئم مع الفئات امل�ستهدفة منها .

اجتماعية ال�سارقة تخف�ض ر�سوم رخ�سة املهنة الجتماعية

ويل عهد ال�سارقة يفتتح الدورة ال� 10 مللتقى ال�سارقة للخط

لدعم م�سروع علََّم بالقلم

ن�سف مليون درهم من ال�سارقة اخلريية ملنت�سبي التمكني الجتماعي

هيئة النقل – عجمان تنفذ حمالت تفتي�سية على اآلية فح�ض 
احلافالت املدر�سية يف مركز �سبيد لفح�ض و ت�سجيل املركبات

على رخ�سة املهن الجتماعية خالل 2022-2021 طلبا    277
اجتماعية ال�سارقة تخف�ض ر�سوم  رخ�ض املهني الجتماعي

•• ال�صارقة -وام:

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
املر�سوم  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي 
الأمريي رقم )60( ل�سنة 2022م ب�ساأن اعتماد الهيكل 

التنظيمي العام لهيئة ال�سارقة للكتاب.
ن�ّش املر�سوم على اأن ُيعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة 

ال�سارقة للكتاب املُرافق لهذا املر�سوم .
كما ن�ّش املر�سوم على اأن ي�سدر املجل�ش التنفيذي لإمارة 

ال�سارقة بقراراٍت منه ما يلي:.
والقرارات  للهيئة،  التف�سيلي  التنظيمي  الهيكل   .1
الالزمة لتنفيذ هذا املر�سوم مبا يف ذلك اعتماد التو�سيف 
يتفق  مبا  الهيئة  يف  التنظيمية  ال��وح��دات  ملهام  الوظيفي 
اأية وحدات  اإلغاء  اأو  اأو دمج  ا�ستحداث   .2 واخت�سا�ساته. 
التنظيمي  الهيكل  �سمن  املُدرجة  الإدارات  تتبع  تنظيمية 

العام املُ�سار اإليه يف هذا املر�سوم.
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره، وعلى اجلهات املعنية 

تنفيذه كٌل فيما يخ�سه، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن 
اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�سارقة للكتاب
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ديجيتل ا�ستديو
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تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حمد بدر مبارك علي املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سيف علي �سيف جدمي املزروعي

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :املظفر للحدادة

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1040284 
تعديل وكيل خدمات 

حذف علي م�سلم ح�سن �سعيد املهري
تعديل �سكل قانوين 

من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
�سويت  :دير  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للحلويات
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2895446 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة هندى حممد عجب حمد الهاجري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف خالد حممد عجب حمد الهاجري

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ناجو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سكرت للت�سميم الداخلي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1019766 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/يكون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالإ�ست�سارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3702671 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ل روزا 

بوتيك للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2388270 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيفتي 

رود لنقل الركاب باحلافالت املدر�سيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2387957 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سبونتيني �سناك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4096422 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفتاك 

للتنظيفات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1673717 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو بني 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2453453 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/توب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لين اوتو ربري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4254737 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لو�سو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بريي كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3764050 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رويال ليف �سبا للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2420991 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كو�ست كا�ستل لأعمال اجلب�ش والديكور ذ.م.م   

رخ�سة رقم:CN 1123597 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد الطاف قري�سى حممد رم�سان قري�سى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد الطاف قري�سى حممد رم�سان قري�سى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد الطاف قري�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد �سامل حممد احلارثى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كو�ست كا�ستل لأعمال اجلب�ش والديكور ذ.م.م
COAST CASTLE GYPSUM & DECORATION WORK L.L.C

اإىل/ كو�ست كا�ستل لأعمال اجلب�ش - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
COAST CASTLE GYPSUM WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سوامخ للمفرو�سات

رخ�سة رقم:CN 1024525 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عبدالرحمن روزى خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرحمن روزى خان %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف روزى خان �ساند خان

تعديل وكيل خدمات / حذف بخيت حممد بخيت مبارك العامرى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوامخ للمفرو�سات
SHAWAMIKH FURNISHING

اإىل/ �سوامخ للمفرو�سات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
SHAWAMIKH FURNISHING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
خلدمات  جيت  :ديزرت  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التو�سيل رخ�سة رقم:CN 1700470 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ ديزرت جيت خلدمات التو�سيل

DESERT GATE DELIVERY SERVICES

اإىل/ الزعيم خلدمات التو�سيل
AL ZAEEM DELIVERY SERVICES

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سركة دار الن�ساءات للنقليات العامة 

- �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
رخ�سة رقم:CN 1039261 قد تقدموا اإلينا بطلب:

ال�سخ�ش  العامة - �سركة  اإ�سم جتاري من/ �سركة دار الن�ساءات للنقليات  تعديل 
الواحد ذ م م

DARALINSHAT GENERAL TRANSPORT COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ دار الن�ساءات للنقليات العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
CONSTRUCTION GENERAL TRANSPORTATION HOUSE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اجلرف ملواد البناء ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1030110 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد �سفيق ح�سن يا�سني %100

تعديل مدير / اإ�سافة احمد �سفيق ح�سن يا�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سفيق ح�سن يا�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالرحيم ال�ساعر املرزوقى
تعديل راأ�ش املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اجلرف ملواد البناء ذ.م.م

AL JARF BUILDING MATERIALS L.L.C
اإىل/ اجلرف ملواد البناء - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الع�سار خلدمات التكنولوجيا ذ م م - فرع 1  

رخ�سة رقم:CN 1013556 -1 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�ش املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ الع�سار خلدمات التكنولوجيا ذ م م - فرع 1

TORNADO TECHNOLOGY SERVICES L L C - BRANCH  1

اإىل/ الع�سار خلدمات التكنولوجيا ذ.م.م

TORNADO TECHNOLOGY SERVICES L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب معدات واأجهزة الأمن واملراقبة و�سيانتها  4321009

تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب معدات واأجهزة الإذاعة والتلفزيون وال�سينما وامل�سرح و�سيانتها  4321008

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب و�سيانة معدات اإ�ستقبال القنوات التلفزيونية و الف�سائية  4321010

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب �سبكات الإت�سال الداخلي و�سيانتها  4321013

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث  تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
ال�سخ�ش  �سركة   - التكنولوجيا  امل�ساريع  :املميز لدارة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد ذ م م   رخ�سة رقم:CN 2271550 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد حممد عبد معروف  %34

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة غ�سان حممد حممود جاد اهلل  %33
تعديل مدير / اإ�سافة احمد حممد عبد معروف

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امين مو�سى احمد امللخ  %33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد عبد معروف

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 7500000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ املميز لدارة امل�ساريع التكنولوجيا - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

AL MUMAYAZ TECHNOLOGICAL PROJECTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ املميز لدارة امل�ساريع التكنولوجية ذ.م.م
AL MUMAYAZ TECHNOLOGICAL PROJECTS MANAGEMENT L.L.C

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

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

•• كيغايل-وام:

ت�سارك ال�سعبة الربملانية للمجل�ش 
برئا�سة  بوفد  الحت���ادي  الوطني 
معايل الدكتور علي را�سد النعيمي 
رئي�ش جمموعة ال�سعبة الربملانية 
الربملاين  الحت����اد  يف  الإم���ارات���ي���ة 
الدويل، يف اجتماعات اجلمعية ال� 
 210 ال�  والدورة  لالحتاد   145
يف  �ستعقد  التي  احلاكم  للمجل�ش 
م��دي��ن��ة ك��ي��غ��ايل يف روان�����دا خالل 
اأكتوبر   15 اإىل   8 م���ن  ال���ف���رتة 

اجلاري .
ع�سويته  يف  امل��ج��ل�����ش  وف���د  ي�����س��م 
ال�سعبة  جم����م����وع����ة  اأع�����������س�����اء 
ال��ربمل��ان��ي��ة الإم��ارات��ي��ة يف الحتاد 

كل من:  �سعادة  ال��دويل  الربملاين 
والدكتورة  فلكن�از،  حمم�د  ���س��ارة 
ومروان  الطنيجي،  عبيد  �سيخة 
م�وزة  وال��دك��ت��ورة  امل��ه��ريي،  عبي�د 
�سلط�ان  وم��رية  العامري،  حممد 
املجل�ش  اأع���������س����اء  ال���������س����وي����دي، 
الب�سطي  را�سد  وع��ف��راء  الوطني، 
امل�����س��اع��د لالت�سال  ال��ع��ام  الأم����ني 

الربملاين.
ك���م���ا ي�������س���ارك م����ع����ايل ال���دك���ت���ور 
اللجنة  ع�������س���و  ال���ن���ع���ي���م���ي  ع���ل���ي 
ممثل  ل������الحت������اد  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة 
العربية  اجليو�سيا�سية  املجموعة 
واجتماع  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات  يف 
املالية،  لل�سوؤون  الفرعية  اللجنة 
واجتماع الفريق املعني بال�سفافية 

واللجنة  احل������اك������م،  وامل����ج����ل���������ش 
امل�ستدامة،  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���دائ���م���ة 
للدميقراطية  ال��دائ��م��ة  واللجنة 
وحقوق الإن�سان، واجتماع جمعية 
للربملانات  ال����ع����ام����ني  الأم������ن������اء 
اجلمعية  واج����ت����م����اع  ال���وط���ن���ي���ة، 
مو�سوع  �سيناق�ش  ال���ذي  ال��ع��ام��ة 
الربملانات   - الج��ت��م��اع��ي  ال���ن���وع 
التي تراعي امل�ساواة بني اجلن�سني 
اأجل  م���ن  للتغيري  داف���ع���ة  ك��ق��وى 
و�سلمية،  م����رون����ة  اأك�������ر  ع������امل 
ال�سباب  ال���ربمل���ان���ي���ني  وم���ن���ت���دى 
ل�����الحت�����اد ال������ربمل������اين ال���������دويل، 
للدميقراطية  ال��دائ��م��ة  واللجنة 
وحقوق الإن�سان، واجتماع الفريق 
لالأزمة  ال�����س��ل��م��ي  ب���احل���ل  امل��ع��ن��ي 

جمموعة  واج���ت���م���اع  وامل�������س���ائ���ل���ة، 
ال�سراكة بني اجلن�سني .

الفريق  اجتماع  معاليه  وي��رتاأ���ش 
لالأزمة  ال�����س��ل��م��ي  ب���احل���ل  امل��ع��ن��ي 
الأوك����ران����ي����ة، ف��ي��م��ا ي�����س��ارك وفد 
اجتماعات  يف  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة 
الجتماع  وه�����ي  الحت�������اد  جل�����ان 
التن�سيقي للمجموعة الإ�سالمية، 
للمجموعة  التن�سيقي  والجتماع 
الن�ساء  مكتب  واجتماع  العربية، 
الن�ساء  وم���ن���ت���دى  ال���ربمل���ان���ي���ات، 
�سوؤون  الربملانيات، واجتماع جلنة 

ال�سرق الأو�سط.
و ي���������س����ارك اأع���������س����اء ال�����وف�����د يف 
التوجيهية  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات 
للجمعية العامة )جلنة الت�سيري(، 

الدائمة  وال��ل��ج��ن��ة  الأوك����ران����ي����ة، 
لل�سلم والأمن الدوليني.

كما ي�سارك وفد ال�سعبة الربملانية 
الإم���ارات���ي���ة يف ور���س��ة ع��م��ل حول 
حول  نقا�سية  وحلقة  امل��ن��اخ،  تغري 
اجلن�سني  ب�����ني  امل�����������س�����اواة  ن���ح���و 
الكتل  اإجن���ازات  )الح��ت��ف��ال وفهم 
وحلقة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة(،  ال���ربمل���ان���ي���ة 

نقا�سية حول حقوق الطفل.
اأع���م���ال اجلمعية  وح�����س��ب ج����دول 
العامة �سيتم انتخاب رئي�ش ونواب 
ال�145،  العامة  اجلمعية  رئي�ش 
بند  اإدراج  ط���ل���ب���ات  يف  وال���ن���ظ���ر 
ط��ارئ يف ج��دول اأع��م��ال اجلمعية 
امل�ساواة  العامة  واملناق�سة  العامة، 
والن�ساء )اجلندرية(  الرجال  بني 

و���س��ل��م��اً، وال��زخ��م ال��ربمل��اين لدفع 
والإقليمية  املحلية  التنمية  عجلة 
م�ستويات  ت�����س��ه��د  ال��ت��ي  ل��ل��ب��ل��دان 

للمنظور  امل���راع���ي���ة  وال���ربمل���ان���ات 
اجلندري باعتبارها دوافع للتغيري 
�سموداً،  اأك������ر  ع�����امل  اأج������ل  م����ن 

عالية من الهجرة الدولية ووقف 
بالب�سر  الجت�����ار  اأ����س���ك���ال  ج��م��ي��ع 

وانتهاكات حقوق الإن�سان.

•• اأبوظبى - الفجر

الكفاءات  �سانع  "املعلم  �سعار  حت��ت 
مركز  ن��ظ��م  وامل�ستقبل"  ال��وط��ن��ي��ة 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
مبنا�سبة  مميزة  احتفالت  واملهني، 
ت�ستمر  ال��ذي  للمعلم  العاملي  ال��ي��وم 
ف��ع��ال��ي��ات��ه مل����دة ث���الث���ة اأي�������ام، حيث 
ثانويات  ك��اف��ة  الح��ت��ف��الت  �سملت 
بالدولة،  التطبيقية  التكنولوجيا 
مبارك  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  �سهد  فيما 
�سعيد ال�سام�سي مدير عام "اأبوظبي 
التقني" الحتفال الرئي�سي يف جممع 
مدينة  يف  التطبيقية  التكنولوجيا 
حممد بن زايد باأبوظبي، والذي مت 
الكفاءات  م��ن  نخبة  ت��ك��رمي  خ��الل��ه 
التكنولوجيا  معلمي  م��ن  امل��ت��م��ي��زة 
ا�ستعرا�ش  ب���ج���ان���ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
الطلبة؛  ق��دم��ه��ا  متنوعة  ف��ع��ال��ي��ات 
�سناعة  يف  امل���ع���ل���م  ل������دور  ت���ق���دي���راً 
وذلك  وامل���واط���ن،  ال��وط��ن  م�ستقبل 
عبداملنان  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  بح�سور 
التكنولوجيا  عام معهد  العور مدير 
ل�"اأبوظبي  ال���ت���اب���ع  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
حممد  ع���ل���ي  وامل���ه���ن���د����ش  التقني" 
امل��رزوق��ي رئي�ش م��ه��ارات الإم����ارات، 
امل����رزوق����ي مدير  وع��ي�����س��ى ع���ب���داهلل 
التطبيقية  التكنولوجيا  ث��ان��وي��ات 
امل�سوؤولني.  م���ن  ون��خ��ب��ة  ب���ال���دول���ة، 
�سعيد  مبارك  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
ال�سام�سي، اأن احتفالت املركز باليوم 

العاملي للمعلم؛ تاأتي يف اإطار حتقيق 
توجيهات القيادة الر�سيدة، ب�سرورة 
العمل الدائم واملبتكر لرت�سيخ مكانة 
املعلم يف قلوب وعقول �سباب وفتيات 
وثروة  امل�ستقبل"  "رهان  الإم�����ارات 
بالفعل منذ  واق��ع  اأم��ر  الوطن، وهو 
مرحلة التاأ�سي�ش حيث ي�سهد التاريخ 
ال�سيخ  املوؤ�س�ش  القائد  اهتمام  على 
اآل نهيان طيب اهلل  زايد بن �سلطان 
ثراه، با�ستقطاب املعلمني ورعايتهم، 
�سناعة  يف  الرئي�سي  بدورهم  اإمياناً 
تقوم  عليها  التي  املبدعة؛  الكفاءات 

الحتفال  خ��الل  ال�سام�سي  م��ب��ارك 
امل�سوؤولني  يف  اجل��م��ي��ع  ث��ق��ة  م���وؤك���داً 
بثانويات  املعلمني  خا�سة  والعاملني 
وتقديره  التطبيقية،  التكنولوجيا 
موا�سلة  يف  جل����ه����وده����م  ال���ك���ب���ري 
"اأبوظبي التقني" الريادة يف التعليم 
التقني واملهني، بدليل التفوق الدائم 
خلريجي "التكنولوجيا التطبيقية"، 
وكمثال على ذلك؛ ت�سدرهم املراكز 
القيا�سية  الإخ��ت��ب��ارات  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
التخ�س�سات  ك��اف��ة  يف  »المي�����س��ات« 

على م�ستوى الدولة.

الأمم،  وم�ستقبل  وح�����س��ارة  نه�سة 
وا����س���ت���م���راراً ل���ه���ذا ال��ن��ه��ج ال���رائ���د؛ 
يف  ممثلة  الر�سيدة  القيادة  توا�سل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة حفظه  اآل نهيان رئي�ش  زايد 
من  وامل�سهودة  الكبرية  اجلهود  اهلل، 
اأج����ل رع���اي���ة ومت��ك��ني امل��ع��ل��م ليقوم 
ب�����دوره ال��ك��ام��ل ن��ح��و ���س��ن��اع��ة ذلك 
ال�سباب القادر على موا�سلة النه�سة 
دولة  وم�ستقبل  حا�سر  يف  وال��ت��ق��دم 

الإمارات العربية املتحدة.  
وك�����م�����ا حت�������دث �����س����ع����ادة ال����دك����ت����ور 

الأول  امل�������راك�������ز  ح�����������س�����دوا  ح����ي����ث 
والعا�سر  والثامن  وال�سابع  والثاين 
مل���ج���م���وع هذه  ال����ع����ام  ال���رتت���ي���ب  يف 
 50% ن�سبته  م��ا  اأي  الخ���ت���ب���ارات، 
موؤخراً،  الأوائ����ل  الع�سر  قائمة  م��ن 
املبدع  ب��ال��ع��م��ل  اجل���م���ي���ع  م��ط��ال��ب��ا 
القيادة  توجيهات  لتحقيق  واملبتكر 
العمل  موا�سلة  ب�����س��رورة  الر�سيدة 
يف  الأداء  ل��ت��ط��وي��ر  وامل��ت��م��ي��ز  اجل����اد 
التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  م��وؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة 
املعايري  اأح���دث  لتواكب  املتخ�س�ش 

العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

ت�������س���ت���ع���ر����ش ج���ام���ع���ة حم���م���د بن 
زاي����د ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي خالل 
"جيتك�ش  م��ع��ر���ش  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
اإقامته  امل��ق��رر   ،"2022 ج��ل��وب��ال 
اجلاري  اأك��ت��وب��ر   14 اإىل   10 م��ن 
يف م��رك��ز دب����ي ال���ت���ج���اري ال��ع��امل��ي ، 
عدداً من اأحدث اأبحاثها وابتكاراتها 
م���ن خ����الل م��ن�����س��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة متتد 
ل���زوار من�سة  على ط��اب��ق��ني. وت��ت��اح 
اجلامعة يف املعر�ش فر�سة الطالع 
اأع�ساء  اب���ت���ك���ارات  ع��ل��ى  ق����رب  ع���ن 
والباحثني  ال��ت��دري�����س��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال������ذك������اء  جم���������ال  يف  وال��������ط��������الب 
من  ع��دد  �سيقدم  اإذ   ، ال�سطناعي 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية وال�سركاء 

ت��ق��دمي��ي��ة ق�����س��رية، بينما  ع��رو���س��اً 
اأع�ساء  م���ن  جم��م��وع��ة  ���س��ي�����س��ارك 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة وال���ط���الب يف 
"جيتك�ش".  يف  ون�������دوات  ج��ل�����س��ات 
اإري�����ك زينغ  ال��ربوف��ي�����س��ور  ي��ل��ق��ي  و 
رئ���ي�������ش ج���ام���ع���ة حم���م���د ب����ن زاي����د 
رئي�سية  كلمة  ال�سطناعي،  للذكاء 
وذل����ك  اجل��������اري  اأك����ت����وب����ر   13 يف 
الذكاء  "عامل  ف��ع��ال��ي��ات  اإط������ار  يف 
واأو�سح   ."2022 ال���س��ط��ن��اع��ي 
الربوفي�سور اإريك زيغن اأن معر�ش 
املثالية  املن�سة  ي�سكل  "جيتك�ش" 
اجلمهور  م��ع  ل��ل��ت��وا���س��ل  للجامعة 
الذكاء  باأبحاث  وتعريفهم  الوا�سع 
واأ�ساف  وتطبيقاته.  ال�سطناعي 
تقنية  ه��و  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ان 
يف  �ست�ساعد  ا�ستثنائية  بقوة  تتمتع 

حياتنا  جوانب  من  العديد  حت�سني 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  م���ن  ال��ي��وم��ي��ة، 
و�سوًل  والتعليم  الأعمال  وقطاعي 
وغري  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات  اإىل 
اأن  علينا  النهاية،  ويف  الكثري  ذل��ك 
ندعو اجلميع اإىل مرافقتنا يف هذه 
بالذكاء  اجلمهور  وتعريف  الرحلة، 
ال���س��ط��ن��اع��ي واإم��ك��ان��ات��ه ه���و اأحد 
جامعة  من�سة  وتقع  لذلك.  ال�سبل 
حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي 
8، وتفتح املجال لتجربة  يف القاعة 
الدكتور  ابتكار  و�سائط متعددة من 
هاو يل، وهو اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
اجلامعة  يف  احل��ا���س��وب��ي��ة  ال����روؤي����ة 
�سكرين".  "بن  ���س��رك��ة  وم��وؤ���س�����ش 
م�سوؤولية  يل  ه��او  الدكتور  ويتوىل 
ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  تطوير 
التي �ستعزز الت�سّوق والعمل واأوجه 
امليتافري�ش،  ع���امل  يف  اأخ����رى  ع����ّدة 
ف��ه��و م��دي��ر خم��ت��رب امل��ي��ت��اف��ري���ش يف 
للذكاء  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ج��ام��ع��ة 
ا�ستخدام  مت  وق����د  ال���س��ط��ن��اع��ي، 
»اأمازون«  يف  ابتكرها  التي  التقنيات 
و»اإك�سبو دبي2020«، والعديد من 
الأماكن الأخرى. كما �ستتاح للزوار 
ف��ر���س��ة اك��ت�����س��اف الب���ت���ك���ارات قيد 
التطوير يف جامعة حممد بن زايد 
للذكاء ال�سطناعي التي ترتكز اإىل 
التطبيقات  مثل  ال��ط��الب،  اأب��ح��اث 
التي تهدف اإىل م�ساعدة الأ�سخا�ش 
ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن م�����س��ك��الت يف 
يف  والندماج  التوا�سل  على  النطق 
املجتمع، و�سيتمكن زوار اجلناح من 
م�سمم  ن�ساط  خ��الل  من  امل�ساهمة 
يعاين  �سخ�ش  جتربة  يف  لإدخالهم 

من م�سكالت يف النطق. 

•• جاكرتا -وام:

ب��ح��ث م���ع���ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ش رئي�ش 
امل��ج��ل�����ش ال��وط��ن��ي الحت������ادي خالل 
جافاروفا  ���س��ح��ي��ب��ة  م���ع���ايل  ل��ق��ائ��ه 
رئي�سة اجلمعية الوطنية بجمهورية 
اجتماعات  هام�ش  على   - اأذرب��ي��ج��ان 
برملانات  ل���روؤ����س���اء  ال��ث��ام��ن��ة  ال��ق��م��ة 
جم���م���وع���ة ال��ع�����س��ري��ن امل���ن���ع���ق���دة يف 
العا�سمة الإندون�سية جاكرتا - �سبل 
تعزيز عالقات التعاون الربملانية مبا 
يف  الربملانية  املوؤ�س�سات  دور  يج�سد 
اأوج���ه ال��ت��ع��اون بني  ال��دف��ع مبختلف 
بح�سور  اأرح����ب،  اآف���اق  اإىل  البلدين 
�سعادة عبداهلل �سامل الظاهري �سفري 

الدولة لدى جمهورية اإندوني�سيا.

املجل�ش  وف�����د  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر  ك���م���ا 
الوطني الحتادي الذي ي�سم معايل 
رئي�ش  النعيمي  را���س��د  علي  الدكتور 
والداخلية  ال����دف����اع  �����س����وؤون  جل���ن���ة 
واخل���ارج���ي���ة، و���س��ع��ادة ع��ائ�����س��ة ر�سا 
و�سعادة  امل���ج���ل�������ش،  ع�����س��و  ال����ب����ريق 
النعيمي  عبدالرحمن  عمر  الدكتور 
الأمني العام للمجل�ش، و�سعادة طارق 
اأحمد املرزوقي الأمني العام امل�ساعد 

ل�سوؤون رئا�سة املجل�ش.
التعاون  اأهمية  على  اجلانبان  واأك���د 
الوطني  امل���ج���ل�������ش  ب����ني  ال�����ربمل�����اين 
الوطنية  واجل���م���ع���ي���ة  الحت�����������ادي 
الدور  واإب���راز  اأذرب��ي��ج��ان،  بجمهورية 
تعزيز  يف  ل���ل���ربمل���ان���ات  الأ�����س����ا�����س����ي 
البلدين  التعاون، مبا يخدم م�سالح 

التاأكيد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال�����س��ع��ب��ني، 
ثنائية  اجتماعات  عقد  اأهمية  على 
واأف�سل  اخل������ربات  ل���ت���ب���ادل  دوري������ة 
امل��م��ار���س��ات ال��ربمل��ان��ي��ة، و����س���ددا على 
وقيم  بروابط  يرتبطان  البلدين  اأن 

تاريخية م�سرتكة.
توطيد  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ربمل��اين وتفعيل 
من  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  دور 
برملانية  �سداقة  جلنة  ت�سكيل  خالل 
م�سرتكة لتبادل املعلومات واخلربات 
املمار�سات، وتبادل  الربملانية واأف�سل 
وتن�سيق  والآراء،  ال��ن��ظ��ر،  وج���ه���ات 
املحافل  يف  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة  امل�����واق�����ف 
فر�ش  ومناق�سة  املختلفة،  الربملانية 
املحافل  يف  الرت�سيحات  دع��م  ت��ب��ادل 

الربملانية .
وقال معايل �سقر غبا�ش تتمتع دولة 
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
�سيا�سية  ب����ع����الق����ات  اأذرب������ي������ج������ان 
واقت�سادية وثقافية متنامية، وت�سهد 
تقدما ب�سكل كبري ومثمر يف خمتلف 
البلدين  اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل���ج���الت، 
املنظمات  اإط����ار  يف  دائ���م���اً  ي��ت��ع��اون��ان 
الأمم  منظمة  مثل  الهامة  الدولية 
الإ�سالمي  املوؤمتر  ومنظمة  املتحدة 
الإقليمية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 

والدولية .
يف  امل���راأة  متكني  م�سرية  وا�ستعر�ش 
دول��ة الإم��ارات وم�ساركتها يف العمل 
وبف�سل  اأن���ه  اإىل  ،م�����س��ريا  ال��ربمل��اين 
دع��م ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ه فاإن 

املجل�ش  يف  امل��������راأة  ع�����س��وي��ة  ن�����س��ب��ة 
الوطني الحتادي بلغت 50 يف املائة 
من عدد اأع�ساء املجل�ش، وهذا يرجع 
به  حظيت  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  اإىل 

املراأة منذ تاأ�سي�ش دولة الإمارات .
ووج����ه م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���ش رئي�ش 
امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي الحت�������ادي دع���وة 
ج����اف����اروف����ا  ���س��ح��ي��ب��ة  م����ع����ايل  اإىل 
بجمورية  الوطنية  اجلمعية  رئي�سة 
اأذرب���ي���ج���ان، ل���زي���ارة دول����ة الإم�����ارات 
ملناق�سة  الحت��ادي  الوطني  واملجل�ش 
الهتمام  ذات  الق�سايا  م��ن  العديد 

امل�سرتك .
بدورها اأكدت معايل رئي�سة اجلمعية 
تعزيز  اأهمية  الأذربيجانية  الوطنية 
اجلانبني  ب���ني  ال����ربمل����اين  ال���ت���ع���اون 

وت��ع��زي��ز ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����س��اور حيال 
مب�ساركة  واأ�سادت  الق�سايا،  خمتلف 
وف�����د امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي الحت������ادي 
الربملانية  لل�سبكة  ب��اك��و  م��وؤمت��ر  يف 
ال��ذي عقد يف  النحياز  ع��دم  حلركة 
"دعم  بعنوان   )2022 )يوليو  باكو 
تعزيز  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ربمل���ان���ات  دور 

ال�سالم العاملي والتنمية امل�ستدامة .
العربية  الإم������ارات  دول���ة  اإن  وق��ال��ت 
الت�سامح  قيم  بن�سر  ت��وؤم��ن  امل��ت��ح��دة 
كمبداأ  احل�������س���ارات  ح�����وار  وت���ع���زي���ز 
ل��ل��ت�����س��دي للعنف يف  ع��امل��ي  اإن�����س��اين 
العالقات الدولية وباأهمية الو�سول 
ال�سراعات  يف  ال�سلمية  احللول  اإىل 
الدولية، موؤكدة ان عالقات البلدين 
ت�سهد  بعالقات  ويرتبطان  متنامية 

تقدما ملحوظا يف �ستى املجالت .
دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����س����ارت 
وم�سالح  �سوت  متثيل  يف  الربملانات 
اأدوات  �سعوبها من خالل  وطموحات 

والتعاون  ال��ربمل��ان��ي��ة،  الدبلوما�سية 
ال�ستقرار  متطلبات  لبلوغ  ال���دويل 
والتنمية  الدوليني  والأم���ن  وال�سلم 

امل�ستدامة .

�سقر غبا�ض يبحث مع رئي�سة اجلمعية الوطنية يف اأذربيجان تعزيز العالقات الربملانية

•• ال�صارقة-وام: 

�سهد ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي، رئي�ش مكتب �سمو احلاكم، 
فعاليات  �سمن  وذل��ك  امل�ساحبة  الدولية  املعار�ش  انطالق  ام�ش  �سباح 

ملتقى ال�سارقة للخط، يف متحف ال�سارقة للفنون.
وجتول رئي�ش مكتب �سمو احلاكم يف جمموعة املعار�ش الثالثة، وهي: 
املعار�ش املعا�سرة، ومعر�ش فن الزخرفة الإ�سالمية "ترنيمة الذهب"، 
ومعر�ش ثقافات اأخرى، م�ستمعاً اإىل �سروحات مف�سلة عن الأعمال التي 
العربي  العمل على اخلط  املعار�ش والتي عك�ست تطور جتربة  تقدمها 
�سعار  من  وامل�ستنبطة  والفنانني،  اخلطاطني  من  كبرية  جمموعة  من 

امللتقى يف هذه الدورة "ارتقاء".
وتوقف رئي�ش مكتب �سمو احلاكم يف بداية جولته يف املعار�ش املعا�سرة 
التي جتمع عدداً من الفنانني من دولة الإمارات العربية املتحدة وغريها 
من خمتلف دول العامل، وتقدم لوحاتهم املتنوعة من الأعمال الرتكيبية، 
والفيديو، وا�ستخدام اخلامات املختلفة مثل القما�ش واخل�سب والكرتون 

واخل�سب املطلي وغريها.
وتعّرف ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي على ما يحتويه املعر�ش 
من اأعماٍل متنوعة عك�ست اإبداع امل�ساركني يف توظيف التقنيات املختلفة 
والأعمال  العربي  اخل��ط  جمال  تبني  التي  الرئي�سية  اأفكارهم  خلدمة 
خالل  القا�سمي  الرحمن  عبد  بن  �سامل  ال�سيخ  وع��رج  املبتكرة.  الفنية 

املقدمة  الأع��م��ال  ا�ستعر�ش  و  الذهب"  "ترنيمة  معر�ش  على  جولته 
الزخرفة  فنون  تعك�سه  وم��ا  اإل��ي��ه،  ترمز  ما  على  وتعرف  الفنانني،  من 

الإ�سالمية ومدار�سها املتنوعة واإبداعات وابتكارات امل�ساركني.
وي�سارك يف املعر�ش، الذي ي�سيء على جتربة فن الزخرفة الإ�سالمية 
ع���دد م��ن ال��ف��ن��ان��ني م��ن خمتلف ال����دول، وي��ق��دم امل�����س��ارك��ون ف��ي��ه فنون 
جمتهدين  اخلا�سة،  بيئته  يف  ك��ٌل  تطورها  ح�سب  بالدهم  يف  الزخرفة 
والهند�سي  النباتي،  التوريقي  واجتاهيها  املتنوعة  اإ�سقاطاتها  اإظهار  يف 
املتعددة،  ا���س��ت��خ��دام��ات��ه  وط���رق  ال��ل��ون  دللت  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��رك��ب، 
والإطارات الهند�سية وا�ستنباط الأ�سكال وحتويرها، وال�سيغ والأ�سكال 

والبتكارات اجلمالية الزخرفية والتزيني.

بزيارة معر�ش  القا�سمي جولته  الرحمن  بن عبد  �سامل  ال�سيخ  واختتم 
"ثقافات اأخرى" والذي يقدم اخلط العربي بلم�سات عاملية، عرب جتارب 
باللغة  الناطقني  غ��ري  م��ن  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  لفنانني  متميزة 
العربية، يجمعهم حب فن اخلط الذي اأبدعوا يف جماله، وتعرفوا على 

جمالياته واأ�سراره.
يف  امل�ساركني  الفنانني  اأع��م��ال  على  احل��اك��م  �سمو  مكتب  رئي�ش  واط��ل��ع 
املعر�ش، الذين يتبنون خطوطا متنوعة و تعرف على اأعمالهم املقدمة 
والأوراق  الأ�سود،  واحل��رب  القطن،  ورق  ا�ستخدام  بني  ما  تنوعت  والتي 
التذهيب،  واأع��م��ال  املائية،  ب��الأل��وان  التو�سيحية  والر�سوم  امل�سبوغة، 

وغريها.

�سامل بن عبد الرحمن القا�سمي ي�سهد انطالق املعار�ض الدولية امل�ساحبة مللتقى ال�سارقة للخط

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل يف رواندا غدا

كرم املعلمني املتميزين وطالبهم بالرتقاء الدائم مب�ستويات الأداء

»اأبوظبي التقني« يحتفل باليوم العاملي للمعلم يف ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بكافة اإمارات الدولة
مبارك ال�سام�سي: دور رئي�ض للمعلمني يف �سناعة الكفاءات التي تقوم عليها نه�سة وم�ستقبل الأمم

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي ت�ستعر�ض اأبحاثها وابتكاراتها يف جيتك�ض

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/5412 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- روين �سانتياجو اينرتادا

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )340584( درهم اىل طالب التنفيذ او  خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3766/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758

مو�سوع املنازعة : تلتم�ش املدعية من عدالتكم اول الت�سريح بقيد النزاع وحتديد اقرب جل�سة لنظره واعالن املدعي عليه 
بها - ثانيا:الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )160.000( درهم فقط مائة و�ستون الف درهم - ثالثا:توجيه اليمني احلا�سمة 
فقط يف مبلغ )58.000( درهم خالفا ملبلغ 102.000 درهم الثابتة مبوجب امل�ستندات للمدعي عليه بال�سيغة الآتية:اأق�سم 
اأقول �سهيد - رابعا:الزام  باهلل العظيم باأنني مل ا�ستلم مبلغ )58.000( درهم على اجزاء ونقدا من املدعية واهلل على ما 

املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سو�سن بنت ح�سني ال�ساذيل

عنوانه:المارات - امارة دبي - الورقاء الثالثة - ديرة - دبي - انرتنا�سيونال �ستي - احلي ال�سيني - A08- 802 قريب 
من ال�سوق ال�سيني 

املطلوب اإعالنه :  1- �سمري مولة  -  �سفته : متنازع �سده 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها تلتم�ش املدعية من عدالتكم اول الت�سريح بقيد النزاع وحتديد  مو�سوع الإعالن :  قد 
اقرب جل�سة لنظره واعالن املدعي عليه بها - ثانيا:الزام املدعي عليه مببلغ وقدره )160.000( درهم فقط مائة و�ستون الف 
درهم - ثالثا:توجيه اليمني احلا�سمة فقط يف مبلغ )58.000( درهم خالفا ملبلغ 102.000 درهم الثابتة مبوجب امل�ستندات 
للمدعي عليه بال�سيغة الآتية:اأق�سم باهلل العظيم باأنني مل ا�ستلم مبلغ )58.000( درهم على اجزاء ونقدا من املدعية واهلل 
على ما اأقول �سهيد - رابعا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق:2022/1/12 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اعلن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6339/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  507/2022 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)53124.97( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : رامي�ش هريا �ش.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع الحتاد - مبنى بيزني�ش - افينيو - �سقة 310/311

وميثله:�سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة امييكو للهند�سة الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م - فرع - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 507/2022 
، لذا فاأنت مكلف باحل�سور  املنفذ به وقدره )53124.97( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  املبلغ  ب�سداد 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على القل.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 70533

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:1395/2022/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2022/85 مدين كلي ، والر�سوم  مو�سوع ال�ستئناف : 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:ال�سياح وابناوؤة لال�ستثمار �ش.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع مرا�سي درايف - مبنى بلو 
باي - �سقة 1501-35 -  وميثله:حافظ ابراهيم حافظ علي املغربي 

املطلوب اإعالنه :  1- املكتب الع�سري لال�ست�سارات الهند�سيه  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:85/2022 مدين كلي. وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  2022/10/20  ال�ساعة 10.00 �ش بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 70021

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5153/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار رقم 53 ال�سادر بتاريخ:2021/3/1 يف الدعوى رقم 28/2019 اجراءات افال�ش - 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )71125( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : حممد فرحات 

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلبي�سي - ديره - دبي - �سارع الرقة - مبنى مركز الرقة لالعمال - �سقة 5008
اند�سرتي  �سرفي�سيز  اند  ال برودك�سن  بول�سار بي تي  �سركة  : 1- تونى يو�سف ب�سفته مدير  اإعالنهم  املطلوب 
���ش.ذ.م.م و�سريك 2- طارق �سقر علي جمعة بن غليظة 3- جورج رميون قيامه 4- الك�سندر مي�سائيل هانز 5- 
�سركة بول�سار بي تي ال برودك�سن اأند �سرفي�سيز اند �سرتى �ش.ذ.م.م وميثلها قانونا مديرها ال�سيد/توين يو�سف 

6- �سادي �سمري خوري  - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )71125( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70590

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اعلن بالن�شر        

 2217/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سده : 1- حفيظ احمد يا�سني  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :باب املدينة لتاأجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  مببلغ وقدره )21.867( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة القانونية 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2022/10/13 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية

�شمرا ملقاوالت البناء ذ م م با�شل فرحان الديري   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004845/ 

اإىل املحكوم عليه :  �سمرا ملقاولت البناء ذ م م - العنوان : ال�سارقة �سناعية 18 �سارع املليحة �سقة رقم 8 م�سرف 
ال�سارقة ال�سالمي - هاتف رقم : 0503756601 - با�سل فرحان الديري - العنوان : ال�سارقة اجلزات فيال 

رقم )28( هاتف رقم : 0509976004 و 0503766601  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ مروان حممود العقلة - اجلن�سية �سوري - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 122750.0 درهم - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء 
اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة  اإعالنك /  اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف 
تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ثري �ستارز لعمال الديكور - ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1143404 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد احمد �سلطان حممد من 49 % اإىل %25

تعديل مدير / اإ�سافة حممد احمد �سلطان حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عي�سى �سالح حميد عبداهلل الكعبى  %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سيد عبداللطيف ال�سيد اجلندى  %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يقظان عمر �سعيد عتيق
تعديل اإ�سم جتاري من/ ثري �ستارز لعمال الديكور - ذ.م.م

THREE STARS DECORATION WORKS - L.L.C
اإىل/ رايت �سكوير للمقاولت وال�سيانة العام ذ.م.م

RIGHT SQUARE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(  4330015

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم كيوز روبوتيك تيم ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 3005584 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ني�سامودين �سرييا فالبيل من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ني�سامودين �سرييا فالبيل من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ني�سامودين �سرييا فالبيل من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ني�سامودين �سرييا فالبيل من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك �سيف على ال�ساحلى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم كيوز روبوتيك تيم ذ.م.م
KIWIZO ROBOTIC THEME RESTAURANT L.L.C

اإىل/ مطعم كيوز روبوتيك تيم - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
KIWIZO ROBOTIC   THEME RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :درع البحار للحوم الطازجه ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2724526 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد جمال ال�سيد على احلالج من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد جمال ال�سيد على احلالج من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد جمال ال�سيد على احلالج من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد جمال ال�سيد على احلالج من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نا�سر حممد �سامل م�سعود العلوى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ درع البحار للحوم الطازجه ذ.م.م
DIRE ALBAHHAR FRESH MEAT L.L.C

اإىل/ درع البحار للحوم الطازجه - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
DIRE ALBAHHAR FRESH MEAT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

م�سفح  اأبوظبي  اإىل   Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi من   / عنوان  تعديل 
م�سفح 7 531142 531142 ال�سيد �سالح نا�سر فرج بن كده و اخرين

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :م�سبغة الراوى

رخ�سة رقم:CN 1040744 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كبري فاداكى بارامال %100

تعديل مدير / اإ�سافة كبري فاداكى بارامال
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على �سامل فرج �سلطان ال على

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 15000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة الراوى
RAVI LAUNDRY

اإىل/ م�سبغة الراوى - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
  AL RAVI LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سيدلية الديوان

رخ�سة رقم:CN 1129024 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة بارامبات يو�سف على

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بارامبات يو�سف على %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بازهاياباتيالت منري %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على �سيف حمد �سليمان العامرى
تعديل راأ�ش املال / من 0 اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية الديوان

AL DEWAN PHARAMACY
اإىل/ �سيدلية الديوان ذ.م.م

  ALDEWAN PHARAMACY L.L.C.

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جن�ستا لل�سيانة العامه وخدمات تنظيف 

املباين  رخ�سة رقم:CN 2037703 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ جن�ستا لل�سيانة العامه وخدمات تنظيف املباين

JENSTA GENERAL MAINTENANCE & BUILDING CLEANING SERVICES

اإىل/ موؤ�س�سة جن�ستا لإدارة املرافق والعقارات

JENSTA FACILITIES AND REAL ESTATE MANAGEMENT ESTABLISHMENT -

تعديل ن�ساط / اإ�سافة الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها  6820004

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة الو�ساطة يف تاجري العقارات  6820012

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سفن �سيز للتكنولوجيا - �سركة ال�سخ�ش 

الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 1030712 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة فالدميري رازوفايف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سوفتالين هولدينج بيه ال �سي
 SOFTLINE HOLDING PLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سي بي دي جلوبال للو�ساطة التجارية �ش.ذ.م.م
C B D GLOBAL COMMERCIAL BROKERS L. L. C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد على احمد
تعديل راأ�ش املال / من 50000 اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سفن �سيز للتكنولوجيا - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

SEVEN SEAS TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ �سفن �سيز للتكنولوجيا ذ.م.م

SEVEN SEAS TECHNOLOGY L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم اك�سربي�ش املدينة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1198939 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة عبداللطيف ايدافالت

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداللطيف ايدافالت %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عامر عبدالرحيم يو�سف مندى التميمى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداللطيف ايدافالت
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم اك�سربي�ش املدينة ذ.م.م
XPRESS ALMADEENA RESTAURANT L.L.C

اإىل/ مطعم اك�سرب�ش املدينة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
EXPRESS ALMADEENA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جرين �ستايل�ش لند �سكيب

رخ�سة رقم:CN 1910409 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة احمد عبدالعظيم كامل عبدالعظيم

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد عبدالعظيم كامل عبدالعظيم  %49
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جالل حممد �سيف حميد اخلالد  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جالل حممد �سيف حميد اخلالد
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ جرين �ستايل�ش لند �سكيب

GREEN STYLES LAND SCAPE
اإىل/ جرين �ستايل�ش لند �سكيب ذ.م.م

GREEN STYLES FOR LAND SCAPE L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سلك رود لال�ست�سارات اللوج�ستية

رخ�سة رقم:CN 2826119 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حم�سن ادهم الكوكو %100

تعديل مدير / اإ�سافة حم�سن ادهم الكوكو
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل طارق عبدالرحمن حممد احلو�سنى

تعديل راأ�ش املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سلك رود لال�ست�سارات اللوج�ستية
SILK ROAD LOGISTICS CONSULTANCY

اإىل/ �سلك رود لال�ست�سارات اللوج�ستية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
SILK ROAD LOGISTICS CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :تا�ستي تريت كافترييا

رخ�سة رقم:CN 4054415 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدالرحمن احمد قا�سم حم�سن اجلحو�سى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالرحمن احمد قا�سم حم�سن اجلحو�سى من 100 % اإىل %30

تعديل مدير / اإ�سافة حممد ازهر كالثيل بالكاندى
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ازهر كالثيل بالكاندى %70

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ تا�ستي تريت كافترييا
TASTY TREAT CAFETERIA

اإىل/ كاتان�ش كافية ذ.م.م
 KATTANS CAFE L.L.C

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
ازار  :�سالون  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال رخ�سة رقم:2646947 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سيف ابراهيم �سعيد ابراهيم احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف موزه ح�سن خلف الكعبي

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

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احللويات الذهبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3000773 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمطة 

او �سي لتلميع وتنظيف ال�سيارات وتبديل الزيوت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2178766 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بقالة فوود كارت ذ.م.م
 - �سعيد  بدر  عبداهلل  املالك/حممد  مبنى   2 رقم  ال�سركة:معر�ش  عنوان 

ق  -  12 �سرق   - زايد  بن  حممد  مدينة   -  c204
CN 2315119 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

لل�سركة  قانوين  - كم�سفي  لتدقيق احل�سابات  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/6 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205041331
 تاريخ التعديل:2022/10/6

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو�ش  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 2903210  بال�سم التجاري:�سيجول خلدمات 
التنظيف ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

  اإعـــــــلن    

اند  فيل  ارتيليا  ال�����س��ادة/  ب���اأن  الق��ت�����س��اد  وزارة  تعلن 
ت���ران���زب���ورت ف���رع ���س��رك��ة )ف��رن�����س��ا( م��ق��ي��دة يف �سجل 
 )3041( رق��م  حت��ت  ال����وزارة  ل��دى  الأجنبية  ال�سركات 
وقد تقدمت ال�سركة اىل الوزارة بطلب لتعديل ال�سم 
التجاري لي�سبح ارتيليا - اأبوظبي وتعديل بياناتها يف 

�سجل ال�سركات الأجنبية تبعا لذلك.
التقدم باعرتا�سهم  اأ�سحاب احلق   ال�سادة  يرجى من 
اىل ال��وزارة يف ميعاد ل يتجاوز اأ�سبوع من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن.
احمد علي احلو�سني 

مدير اإدارة الت�سجيل التجاري  

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU - 2022-0084867 رقم املعاملة
لدى مقام كاتب العدل بال�سارقة .... املوقر

اندار عديل مببلغ وقدره 35000 در هم
مقدمة من : املنذر / عبد اهلل حممد ر�سا حممد نور املرزوقي )اإماراتي اجلن�سية(

ب�سفته وكيال عن / جا�سم حممد ر�سا حممد نور املرزوقي مبوجب الوكالة امل�سدق عليها من كاتب العدل باملحرر رقم 1/ 195343 /
0501777766  / متحرك  هاتف   -104 �سارع   - العنوان / امارة دبي، ديرة - منطقة القرهود، بنابة بو�سقر اجلديدة، �سقة 302 

Info@fahadadvocates.com مكاين / 3287893582 - الربيد اللكرتوين
�سد : املنذر اليه / برامود تاليكارا �سندران )هندي اجلن�سية(

العنوان / ال�سارقة - املريجة - بناية راأ�ش اخليمة الوطني
الهاتف املتحرك / 0556961025 - هاتف املكتب 0656893365

املو�سوع / اإنذار عدىل مقدم من املنذر مبطالبة املنذر اليه بالتكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره 35000 درهم )خم�سة وثالثون الف درهم( اإىل املنذر مع 
الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�ستحقاق الدين وحتى ال�سداد التام.

وانذرته بالتي :  حيث ان امل�سرت بداين املنذر اليه مببلغ وقدره 35000 درهم )خم�سة وثالثون الف درهم( مبوجب ما مت حترير لعدد اربع �سيكات بنكية 
م�سحوبة على بنك را�ش اخليمة الوطني وموقع عليها من قبل املنذر اليه والتي جاءت بياناتها كالتايل: -

الرقم      رقم ال�سيك           تاريخ ال�ستحقاق        قيمة ال�سيك          البنك امل�سحوب عليهال�سيك    تاريخ رف�ش ال�سيك و�سببه
 2022/5/27 مغلق  احل�ساب  الوطني     اخليمة  راأ�ش  بنك             35000       2022/5/25        000001         1

 و عليه ولدى مطالبة املنذر للمنذر اليه لأداء مبلغ املديونية امتنع املنذر اليه عن �سداد املرت�سد يف ذمته ل�سالح املنذر دون مربر او م�سوغ قانوين او �سرعي،
وحيث اأن هذا الدين ثابت بالكتابة وحل الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار غري متنازع فيه ، 

ووفقا لن�ش املادة 62 من الالئحة التنفيذية لقانون الجراءات املدنية والتي تن�ش على:
)ا�ستثناء من القواعد العامة يف رفع الدعوى ابتداء “تتبع الحكام الواردة يف املواد التالية اإذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة الكرتونيا او م�ستندها وحال 
الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار او منقول معينا بنوعه ومقداره، ل مينع من �سلوك اأمر الأداء طلب الفوائد او اتخاذ اأي اجراء من 

الجراءات التحفظية، وتتبع الحكام الواردة يف الفقرة ال�سابقة اذا كانت املطالبة املالية حملها انفاذ عقد جتاري، او كان �ساحب احلق دائنا بورقه جتاريه
وكانت املادة 63 من ذات الالئحة تن�ش على: )على الدائن ان يكلف املدين بالوفاء يف ميعاد خم�سة اأيام على الأقل ثم ي�ست�سدر اأمر الداء من قا�سي املحكمة 
التي يقع يف دائرتها موطن ان يكون احلق الوارد يف التكليف بالوفاء اقل من املطلوب يف عري�سة ا�ست�سدار اأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء باي و�سيله 
من و�سائل العالن املحددة يف هذه الالئحة( - وملا كان المر كذلك معا يحق معه للمنذر تكليف املنذر اليه بالوفاء بالدين خالل )خم�سة ايام( من تاريخ 
اعالنه بهذا النذار، وال �سوف ي�سطر املنذر  ل�ست�سدار اأمر اداء  - لذلك ، فان املنذر بنذر املنذر اليه مبوجب هذا النذار بالتي: - بالزام املنذر اليه ب�سرعة 
�سداد مبلغ وقدره 35000 درهم )خم�سة وثالثون الف درهم( واملرت�سد يف ذمة املنذر اليه ل�سالح املنذر مبوجب ما مت حتريره من عدد اأربع �سيكات بنكية 
وموقع عليها من قبل املنذر اليه وال�سيكات حمل النذار معلومة وحمددة الو�سف والقيمة بعالية وذلك بخالف الفائدة القانونية 5% حتى تاريخ ال�سداد 

التام وذلك يف خالل خم�سة اأيام من تاريخ العالن بهذا النذار العلي، مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذر،
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 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU - 2022-0064683 رقم املعاملة
اخطار عديل الوفاء مببلغ درهم

اإنذار عديل 
مقدم من : املنذرة �سركة / �سراج الدين قطب الدين - اجلن�سية الهند

هاتف   -  1402 رقم  مكتب   - الذهبي  الربج   - الكورني�ش  �سارع   - املجاز  منطقة   - ال�سارقة  اإمارة   - املتحدة  العربية  الإمارات   : العنوان 
sirajuddin1211@gmail.com - وميثله بالوكالة املحامي / �سيف �سلطان على املحرزي   : اللكرتوين  الربيد    0522445599

مبوجب وكالة عامة يف الق�سايا رقم معاملة رقم حمرر 2021/1/63393
�سد : املنذر اليه : حممد احمد خمتار احمد - هندي اجلن�سية

العنوان : المارات العربية املتحدة - امارة ال�سارقة - القا�سمية - ال�سارقة القا�سمية - بنايه احليتور 1001 هاتف : الربيد اللكرتوين
امل�و�س�وع : اإنذار عديل

خم�سة  درهم   )45،000( وقدرة  مبلغ  املنذر  ل�سالح  ذمتكم  يف  تر�سد  دبي  بامارة   2020/2/23 بتاريخ  حمرره  ت�سوية  اتفاقية  مبوجب 
انه  ال  مره  من  اكر  وديا  �سده  املنذر  املنذر  طالب  وقد  ال�سداد  عن  اليه  املنذر  وتخلف  لل�سداد  املحددة  املهلة  انتهت  وقد   - درهم  الف  واربعون 
رف�ش دون وجه حق او م�سوغ من القانون  وهو المر الذي يحق معه للمنذر بانذار املنذر اليه باداء املبلغ حمل املطالبة وا�ستنادا ملا ن�ست عليه املادة 

على ما يلي:  1987 ل�سنة   )1( رقم  الإحتادي  بالقانون  واملعدل   1985 ل�سنة  /243/ من قانون املعامالت املدنية الحتادي رقم )5( 
كل املتعاقدين الوفاء مبا اأوجبه العقد عليه منها” على  فيجب  )التزاماته(  العقد  حقوق  “اأما 

كما ن�ش البند )1( من املادة /246/ من القانون �سالف الذكر على ما يلي: 
ووفقا ملا ا�ستقرت عليه اأحكام حمكمة التمييز من الآتى :

طبقا ملا ا�ستمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه ح�سن النية” العقد  تنفيذ  “يجب 
املقرر - يف ق�ساء هذه املحكمة - وفق ما تق�سي به املواد 125 ، 243 ، 246 ، 265 / 1 ، 267  من قانون املعامالت املدنية اأن العقد هو �سريعة 
املتعاقدين ويرتتب عليه اإلزام كل من العاقدين مبا وجب عليه لالآخر ويجب تنفيذه طبقا ملا ا�ستمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه ح�سن 
اإذا كانت عبارة العقد وا�سحة فال يجوز  اأو بن�ش يف القانون واأنه  اأو التقا�سي  النية ول يجوز لأحدهما تعديله اإل بالرتا�سي مع الطرف الآخر 

الإنحراف. )حكم حمكمة التمييز - دبي بتاريخ 07-06-2016 يف الطعن رقم 2016 / 33 طعن عمايل(.
من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة ان ال�سرط الذي يت�سمنه عقد املقاولة بالزام املقاول بدفع مبلغ معني عن كل مدة من الزمن يتاأخر فيها املقاول 
عن ت�سليم ما عهد اليه اإجنازه ما هو ال�سرط جزائي اأي تعوي�ش اتفاقي يرتتب عليه يف حالة الخالل بالعقد اإفرتا�ش ال�سرر وعدم التزام الدائن 
باثبات وقوعه اأو اخل�سارة الناجمة عنه اأو مقداره لأن التعوي�ش الإتفاقي يحمل ال�سرر واقعا يف تقدير املتعاقدين وهو اقرار بال�سرر عند الخالل 
ب�سروط العقد ال ان ذلك ل يخل بحق املتعاقد  يف اإثبات اأن  مقدار التعوي�ش املتفق عليه يف ال�سرط اجلزائي يفوق ال�سرر الذي حلق بالدائن اأو 
اأنه مل يلحقه اأ�سال اأي �سرر. )حكم حمكمة التمييز - دبي بتاريخ 24-04-2004 يف الطعن رقم 2003 / 494 طعن حقوق(. لذلك ،  فاننا 
درهم  الف  واربعون  درهم خم�سة  ننذركم مبوجب هذا الإنذار ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذر واملقدر مبلغ وقدرة )45000( 
مبوجب اتفاقية الت�سوية املحررة بتاريخ 2020/2/23 وذلك يف خالل اأ�سبوع من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار واإل �سوف نقوم باتخاذ الإجراءات 
القانونية الالزمة �سدكم مع الزامكم باملبالغ املتاأخرة ا�ستنادا على بند ال�سرط اجلزائي ومن جراء احتبا�ش هذا املبلغ بدون وجه حق وكافة الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
وميثله بالوكالة املحامي / �سيف �سلطان على املحرزي مبوجب وكالة عامة يف الق�سايا رقم معاملة رقم حمرر 2021/1/63393  
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�شرا( 

يف الق�شية التنفيذية رقم 1504 ل�شنة 2019
اإىل املنفذ �سده / مركز ال�سارقة لال�ستثمار - �ش ذ م م 

ل�سالح طالب التنفيذ / ال�سيخه اميان �سقر حممد القا�سمي 
قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية اأعاله ، اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على 

العقارات العائدة للمنفذ �سده الكائنة مبنطقة عرقوب ال�سناعية واملو�سح بياناته ادناه : 

لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية ق�سم احلجوزات والبيوع خالل �سبعة 
اأيام من تاريخ الإعالن يف حال وجود اإي اإعرتا�ش. ويف حال تخلفكم عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد 

فاإن املحكمة �ستبا�سر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021
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دافع عبد احلميد الدبيبة رئي�ش حكومة الوحدة الوطنية الليبية، 
واأنقرة يف جمال  ال�سبوع بني طرابل�ش  هذا  املربمة  التفاقية  عن 
النفط والغاز يف املناطق البحرية امل�سرتكة. ووقعت وزارتا اخلارجية 
الليبية والرتكية الإثنني يف طرابل�ش، اتفاقية للتنقيب عن النفط 
اتفاق  اإب���رام  �سنوات على  ث��الث  م��رور  بعد  الليبية،  املياه  وال��غ��از يف 
اأثار حفيظة الحتاد  املثري للجدل والذي  البحرية  تر�سيم احلدود 
فعاليات  م��ع  اجتماع  هام�ش  على  الدبيبة  وق��ال  حينها.  الأوروب����ي 
اإن  الت��ف��اق  تفا�سيل  بع�ش  لتو�سيح  ط��راب��ل�����ش  يف  ليبية  ن�سائية 
“مذكرة التفاهم الليبية - الرتكية مبنية على اتفاقيات �سابقة حتى 
“لدينا  واأ�ساف  2011 ووا�سلنا نقا�سها ملدة عام كامل«.  قبل عام 
احلق يف توقيع اأي مذكرة تفاهم ووقعنا املئات منها لتحقيق التعاون 
الغاز  على  “الطلب  اأن  اإىل  الدبيبة  واأ���س��ار  الأخ���رى«.  البلدان  مع 
و�سنوا�سل  �سديدا،  اأ�سبح  الأوكرانية  الرو�سية-  احل��رب  بعد  عامليا 
الدول  مع  بالتعاون  الإقليمية  مياهنا  يف  النفط  عن  ال�ستك�ساف 
املجاورة«. وعن املواقف الدولية الراف�سة، اأو�سح “ل تهمنا مواقف 
الدول التي عار�ست مذكرة التفاهم، ما يهمنا الإجابة عن ت�ساوؤلت 

الليبيني وتبديد اأي ت�سوي�ش ب�ساأنها«.
 
 

من  رو���س��ي  األ���ف   700 ف���رار  ع��ن  تقارير  اخلمي�ش  الكرملني  نفى 
البالد منذ اأن اأعلنت مو�سكو عن حملة للتعبئة قالت اإنها �ست�ستدعي 
خاللها مئات الآلف للقتال يف اأوكرانيا. ويف اإفادة لل�سحفيني، قال 
اأرقام  لديه  لي�ش  اإن��ه  بي�سكوف  دميرتي  الكرملني  با�سم  املتحدث 
الرئي�ش  اإع��الن  منذ  البالد  غ��ادروا  الذين  الأ�سخا�ش  لعدد  دقيقة 
فالدميري بوتني عن “تعبئة جزئية” يف 21 �سبتمرب اأيلول. وقال 
بي�سكوف ردا على �سوؤال عن تقارير يف و�سائل الإعالم الرو�سية اأفادت 
باأن ما ي�سل اإىل 700 األف رو�سي ميكن اأن يكونوا غادروا البالد “ل 
اأعتقد اأن هذه الأرقام يجب اأن توؤخذ بجدية«. وم�سى قائال “لي�ش 
لدي اأرقام دقيقة لكنها )الأرقام الدقيقة( بعيدة بطبيعة احلال عما 
ُيزعم )يف تلك التقارير(«. وفر ع�سرات الآلف من الرو�ش، معظمهم 
ا�ستدعائهم  من  لالإفالت  حماولة  يف  البالد  من  التجنيد،  �سن  يف 
للخدمة يف اأوكرانيا. واأعلنت قازاخ�ستان وجورجيا ومنغوليا، وهي 
دول لها حدود برية مع رو�سيا، عن قفزة يف عدد امل�سافرين من نقاط 

العبور بعد قرار بوتني.
 

احتلت  التي  تابت  �سيموين  الربازيلية  للرئا�سة  املر�سحة  اأعلنت    
الي�ساري  للرئي�ش  تاأييدها  الأوىل  اجلولة  نتائج  يف  الثالث  املركز 
الأ�سبق لوي�ش اإينا�سيو لول دا �سيلفا يف اجلولة الثانية التي يتواجه 

فيها مع الرئي�ش اليميني املتطرف جايري بول�سونارو.
باملئة   4،2 تابت  لبنانية  اأ�سول  من  املتحدرة  ال�سناتورة  وح�سدت 
باملئة(  ل���ول )48،4  م��ن  ك���ّل  ي�سعى  الأح����د، ح��ي��ث  الأ����س���وات  م��ن 
ناخب  ماليني  اخلم�سة  ا�ستقطاب  اإىل  باملئة(   43،2( وبول�سونارو 

الذين اختاروها قبل جولة الإعادة يف 30 ت�سرين الأول-اأكتوبر.
ويف موؤمتر �سحايف يف �ساو باولو هاجمت تابت، الكاثوليكية املناه�سة 
لالإجها�ش والتي ي�سكل دعمها مدخاًل لجتذاب املحافظني والن�ساء، 

كاًل من لول دا �سيلفا وبول�سونارو على ال�سواء.
وقالت ال�سناتورة املنتمية اإىل ميني الو�سط اإّنه لي�ش هناك �سّك يف 
اأّيهما اأ�سواأ، واأّن “نريان الكراهية والنزاعات” ا�ستهلكت الربازيل يف 

ال�سنوات الأربع املا�سية.

عوا�صم

طرابل�ص

مو�شكو

�شاو باولو

م�سوؤولون اأمريكيون يحذرون من املبالغة يف املكا�سب

وا�سنطن ترى اأن كييف بعيدة عن »الن�سر احلا�سم«

  دعم �سعبي اأمريكي للدبلوما�سية النووية مع اإيراناأملانيا تعيد ن�ساء واأطفاًل من خميمات �سوريا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأفاد ا�ستطالع للراأي ن�سرت نتائجه الأربعاء اأّن الق�سم الأكرب من الأمريكيني يدعمون الدبلوما�سية 
مع اإيران لحتواء برناجمها النووي، و�سط تعر يف املفاو�سات الرامية لإحياء اتفاق عام 2015.

واأظهر ا�ستطالع جتريه �سنوياً موؤ�س�سة “يورا�سيا غروب فاوندي�سن” اأّن نحو 79 باملئة من الناخبني 
الأمريكيني يعتقدون اأّن الوليات املتحدة “يجب اأن توا�سل ال�سعي من خالل املفاو�سات ملنع اإيران 
من احل�سول على �سالح نووي اأو تطويره يف امل�ستقبل القريب«. وان�سحب الرئي�ش الأمريكي ال�سابق 
اإياه باأنه “اأ�سواأ اتفاق  اجلمهوري دونالد ترامب من التفاق النووي مع ايران عام 2018 وا�سفاً 
على الإطالق” واأعاد فر�ش عقوبات �ساملة على اجلمهورية ال�سالمية. لكّن ال�ستطالع اأظهر اأّن 
نحو 72 باملئة من اجلمهوريني يوؤّيدون الدبلوما�سية النووية مع اإيران. ومل ي�ساأل ال�ستطالع عن 
تفا�سيل حمّددة يف التفاق. ويوؤّيد الرئي�ش الدميوقراطي جو بايدن اإحياء التفاق، لكّن املفاو�سات 
للطاقة  الدولية  للوكالة  حتقيق  باإنهاء  موؤخراً  اإي��ران  طالبت  اإذ  م�سدود  حائط  اىل  م��راراً  و�سلت 

الذرية التابعة لالأمم املتحدة يف اأن�سطة م�سبوهة �سابقة.

 ،2019 داع�������ش يف  ���س��ق��وط  م��ن��ذ  الأوروب���������ي 
اإعادة  بعمليات  للقيام  جهودا  بذلت  اأملانيا  لكن 

عائالت ب�سكل منتظم.
واإىل جانب الن�ساء والقا�سرين، �سمت املجموعة 
�سوريا  اإىل  “ُنقل  الأربعاء مراهقا  اأعيدت  التي 

عندما كان يف احلادية ع�سرة من عمره«.
“اأ�سعر  الأمل���ان���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزي������رة  وق���ال���ت 
ب��الرت��ي��اح لأن ه���ذا الإج�����راء ج��ع��ل م��ن املمكن 
تقريًبا”.  امل��ع��روف��ة  ال��ق�����س��اي��ا  ج��م��ي��ع  اإغ�����الق 
لأن  خ�����س��و���س��ا  ب���الرت���ي���اح  “اأ�سعر  واأ����س���اف���ت 
احلياة  خيارات  عن  م�سوؤولني  لي�سوا  الأط��ف��ال 
من  يكن  مل  اأن���ه  م��وؤك��دة  لوالديهم”،  القاتلة 

املمكن “تركهم بال اأفق يف خميمات �سمال �سرق 
�سوريا«. من جهتها، اأو�سحت وزارة اخلارجية اأن 
الن�ساء وال�ساب الذين اأعيدوا “�سيحاكمون على 

واأوقفوا فور و�سولهم اإىل اأملانيا. اأفعالهم”، 
وقال امل�سدر نف�سه “حاليا، هناك حالة واحدة 
تنفيذ  يتم  مل  لكن  عليها  امل��واق��ف��ة  مت��ت  فقط 
احل����الت  “يف  اأن�����ه  م��و���س��ح��ا  بعد”،  اإع���ادت���ه���ا 
الأخرى ل ترغب الأمهات حاليا يف العودة اإىل 

الوطن«.
واأو�سحت الوزارة اأنه يف اإطار �ست عمليات جرت 
حتى الآن، متت اإعادة 76 قا�سرا و26 امراأة يف 

املجموع من �سمال �سرق �سوريا اإىل اأملانيا.

•• برلني-اأ ف ب

اأعلنت اأملانيا اأنها اأعادت اأربع ن�ساء و�سبعة اأطفال 
اإ�سافيني من �سوريا، موؤكدة اأنها اأجنزت ت�سوية 
“كل احلالت املعروفة تقريبا” لأ�سر اأملانية يف 

مع�سكرات العتقال يف هذا البلد.
وقالت وزيرة اخلارجية الأملانية اأنالينا بريبوك 
واأربع  اأطفال  �سبعة  اأعيد  الليلة  “هذه  بيان  يف 
ن�����س��اء اإ���س��اف��ي��ني اإىل اأمل��ان��ي��ا م��ن خم��ي��م روج يف 
عائالت  ع���ودة  و�سكلت  �سوريا”.  ���س��رق  �سمال 
الإرهابيني الذين مت اأ�سرهم اأو قتلهم يف �سوريا 
الحتاد  دول  جميع  يف  ح�سا�سة  ق�سية  والعراق 

•• وا�صنطن-وكاالت

يقيم امل�سوؤولون الأمريكيون املكا�سب 
التي حققتها اأوكرانيا يف امليدان على 
يف  واجل��ن��وب��ي��ة  ال�سرقية  اجلبهتني 
الأيام الثالثة الأخرية، باأنها مهمة 
لكنهم  ال�سرتاتيجية،  الناحية  من 

يرون اأن كييف ل تزال بعيدة عن حتقيق ن�سر حا�سم. 
وكتبت لرا �سيلغمان يف موقع بوليتيكيو الأمريكي، اأن 
قوات كييف �سيطرت يف عطلة نهاية الأ�سبوع املا�سي 
ا�سرتاتيجياً  تقاطعاً  تعترب  التي  ليمان،  مدينة  على 
لل�سكك احلديدية، وتوا�سل التوغل �سرقاً يف منطقة 
الأوكرانيون  اجلنود  اندفع  اجلنوب،  ويف  دونيت�سك. 
خري�سون  منطقة  يف  الرو�سية  ال��دف��اع  خطوط  ع��رب 

التي تعترب بوابة مليناء اأودي�سا.
وت�سكل هذه املكا�سب �سربة مهمة للرئي�ش فالدميري 
ب���وت���ني، اإذ اأن���ه���ا ت���اأت���ي ع��ق��ب اأي�����ام ف��ق��ط م���ن اإع���الن 
وخري�سون-  املنطقتني-دونيت�سك  هاتني  �سم  رو�سيا 
�سل�سلة  عقب  ولوغان�سك،  زابوريجيا  اإىل  بالإ�سافة 
وعلى  امل��ا���س��ي.  الأ���س��ب��وع  ال�سورية  ال�ستفتاءات  م��ن 
جتنيد  يف  حت��دي��ات  بوتني  ي��واج��ه  الداخلية،  اجلبهة 
ق���وات ج��دي��دة ل��ل��ق��ت��ال، م��ع اإظ��ه��ار ق���وات الحتياط 
انت�سار  ���س��اأن  وم��ن  وللتجهيزات.  للتدريب  اف��ت��ق��اراً 
اأوك��راين يف ليمان اأن يقّو�ش موقع بوتني يف منطقة 
�سل�سلة  اإىل  اأن يتحول  املمكن  و”من  �سرقاً  دونيت�سك 
به  اأف����اد  م��ا  وف���ق  للرو�ش”،  ال��ه��زائ��م  م��ن  متوا�سلة 
اللفتنانت  ال�سابق  الأمريكي  القومي  الأمن  م�ست�سار 
اإ�ش”  ب��ي  “�سي  ل�سبكة  ماكما�سرت  اآر.  اإت�����ش  ج���رال 
م�سيفاً اأن “ما  الأمريكية يف برنامج “واجه الأمة”، 
�سهدناه هنا هو مقدمة لكارثة تهدد اجلي�ش الرو�سي 

يف اأوكرانيا...ل بد واأنهم عند نقطة الإنهيار«.
حتذير من املبالغة

املبالغة  اأمريكيني حاليني حذروا من  لكن م�سوؤولني 
الق���وات  ت�سم����د  حيث  لكييف،  الأخ���رية  املكا�سب  يف 

يزال  “ل  البارز:  الأمريكي  الع�سكري  امل�سوؤول  وق��ال 
القتال طوياًل”، بينما اأفاد م�سوؤول اأمريكي اآخر “اأن 
الإ�سرتاتيجية، لكن ل يزال  الناحية  الأم��ر مهم من 

اأمامهم )الأوكرانيني( طريق طويل ليقطعوه«.
اإىل  تراجعت  الرو�سية  ال��ق��وات  اأن  البنتاغون  ويقدر 
ال�سرق من ليمان اإىل مدينة كرميينا، من اأجل �سد 

تقدم اأوكراين اآخر، وفق م�سوؤول ع�سكري بارز.
لوج�ستية  كنقطة  ل��ي��م��ان  ت�ستخدم  مو�سكو  وك��ان��ت 

باخم�وت يف  اأخرى قرب  بثبات يف مناط���ق  الرو�س�����ية 
الرو�سية  الق�����وات  تق�سف  ال�سمال،  ويف  دونيت�سك. 
الأوكرانية  ال��ق��وات  توا�سل  التي  كوبيان�سك،  مدينة 
ع�س�كري  م�����س��وؤول  ق�����ال  م��ا  بح�س���ب  عنها،  الدف�����اع 

بارز.
والقتال يف الدونبا�ش مرهق اإىل حد كبري، يف الوقت 
ال��رو���س��ي��ة م��ن خ��ن��ادق وخمابئ  ال��ق��وات  ال���ذي تقاتل 

تنت�سر فيها منذ �سنوات.

اإع��ادة تعزيز قواتها على  وم��ن اأج��ل 
اخلطوط الأمامية من خاركيف اإىل 
حتريرها  يعترب  ولذلك  خري�سون، 
وفق  مهماً”  ع���م���الن���ي���اً  “اإجنازاً 
اأنه  امل�سوؤول الع�سكري، الذي اأ�ساف 
“يف اأي وقت تخ�سر مركزاً لوج�ستياً 
ك���ه���ذا، ف���اإن���ه ���س��ي��رتك ت���اأث���رياً على 
قدرتك  على  �سيوؤثر  ب�سرعة...كما  الرد  على  قدرتك 

على اإدارة العمليات«.
الإث���ن���ني، اخرتاقاً  ال��ت��ق��دم��ات يف خ��ري���س��ون  وت�����س��ك��ل 
بداأت  منذ  الأوك��ران��ي��ة  للقوات  تدريجي  تقدم  عقب 
�سبتمرب  يف  اجلنوبية  اجلبهة  على  امل�ساد  هجومها 
خطوط  عرب  الأوكرانية  القوات  واندفعت  )اأي��ل��ول(. 
الدفاع الرو�سية وو�سلت ب�سرعة اإىل ال�سفة الغربية 
لنهر دنيربو الثنني، م�سيطرة على عدد من القرى 

ومهددة طرق الإمداد لآلف اجلنود الرو�ش.
القوات  اإن  البارز،  الأمريكي  الع�سكري  امل�سوؤول  وقال 

الرو�سية هي يف الأ�سا�ش “يف و�سع دفاعي«.
ال�سابق  الأمريكي  الدفاع  نائب وزير  ولحظ م�ساعد 
ميك مولروي اإن “هذا يظهر اأن الأوكرانيني قادرون 
اأ�سا�ش  على �سن عمليات على جبهات متعددة...وهذا 
�ستليه عمليات لحقة من اأجل ال�سيطرة على امدادات 

املياه ل�سبه جزيرة القرم«.
نووياً.  ال���ن���زاع  ب�سبح حت���ول  م��ه��ددة  امل��ك��ا���س��ب  وه���ذه 
وامل�سوؤولون الغربيون قلقون من اأن بوتني من املمكن 
الزعم  اأج��ل  من  كذريعة  ال�سم  عمليات  ي�ستخدم  اأن 
باأن القوات الأوكرانية تهاجم اأرا�سي رو�سية ومن ثم 
النووي  ال�سالح  وا�ستخدام  النزاع  ت�سعيد  اإىل  يعمد 

التكتكي.
اأي  تتلَق  املتحدة مل  ال��ولي��ات  ف��اإن  ذل��ك،  وعلى رغ��م 
الإ�سرتاتيجي، وفق  تغيري و�سعها  اإىل  تدفعها  اإ�سارة 
ال��ق��وم��ي جون  ال��ن��اط��ق با�سم جمل�ش الأم���ن  م��ا ق��ال 
كريبي، الذي اأ�ساف: “اإننا نراقب ذلك عن كثب بقدر 

ما ن�ستطيع«.

ل وجود خلطوط حمراء عند بوتني

الرو�ض الفارون من التعبئة قد يثريون ا�سطرابات يف اأوروبا
•• عوا�صم-وكاالت

املزيد  بوتني  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�ش  يعاين  بينما 
اأر���ش املعركة، قد ي��وؤدي به ياأ�سه املتزايد  من الهزائم يف 
اإىل الظن باأن �سن هجمات اإرهابية بدعٍم من رو�سيا على 

البلدان الغربية ردة فعل م�سروعة.
ومن املمكن اأن ت�ستهدف تلك الهجمات اأهدافاً ع�سكرية 
اأو حتى  الأطل�سي  تابعة حللف �سمال  اأو من�ساآت  اأوروبية 
املدنيني. فقد اأثبتت ت�سرفات رو�سيا يف اأوكرانيا و�سوريا 
بوتني،  عند  ح��م��راء  خل��ط��وط  وج���ود  ل  اأن���ه  وال�سي�سان 
وذلك بح�سب ما اأفاد كوِلن كالرك، مدير ق�سم الأبحاث 
يف جمموعة �سوفان وزميل باحث اأول يف مركز �سوفان 
وق�سايا  العاملية  الأم��ن��ي��ة  بالتحديات  املعني  الأم��ري��ك��ي 

ال�سيا�سة اخلارجية.

�سن هجمات على النفط الغربي
واأو�سح الباحث يف مقال ن�سرته �سحيفة “لو�ش اأجنل�ش 
تاميز” الأمريكية اأنه يف ظل ا�ستمرار احلرب امل�سوؤومة 
جدّية  خم���اوف  ثمة  اأوك��ران��ي��ا،  على  رو�سيا  ت�سنها  ال��ت��ي 
تناأى  لكي  املُ�����س��ت��ج��دات.  م��ع  ب��وت��ني  تعامل  كيفية  ب�����س��اأن 
ب��ه احل���رب على  ت��وؤث��ر  ال���ذي  النحو  رو���س��ي��ا بنف�سها ع��ن 
املدنيني الرو�ش – اإذ دعا بوتني موؤخراً اإىل تعبئة 300 
ر للنا�ش اأن ال�سراع القائم  األف مدين – حاولت اأن ُت�سِوّ
بينها وبني حلف �سمال الأطل�سي ل بينها وبني اأوكرانيا.

ون���ظ���راً لأن ب��ل��دان ح��ل��ف ���س��م��ال الأط��ل�����س��ي راح����ت متدُّ 
اجلي�ش الأوكراين بالأ�سلحة وتدرب جنوده، فقد هددها 
الكرملني با�ستخدام الأ�سلحة النووية، مما اأثار خماوف 
يف  تكتيكي  ن��ووي  ل�سالح  رو�سيا  ا�ستخدام  احتمالت  من 
الباحث، هو  ب��راأي  الأرج��ح،  ال�سيناريو  اأن  اأوكرانيا. غري 
�سعت  ورمب��ا  الغربي.  النفط  على  مبا�سرة  هجمات  �سن 
خطوط  تطال  تخريبية  اأع��م��ال  اإىل  اللجوء  اإىل  رو�سيا 

اإمداد حلف �سمال الأطل�سي يف بولندا اأو رومانيا.
وجاء �سمن من�سورات على اإحدى قنوات برنامج تيليغرام 
التي يديرها رو�سي�ش، وهو اأحد مرتزقة النازيني اجلدد، 
اأوروبا باأن يعرقلوا نقل اأفراد  دعوة للموالني لرو�سيا يف 
حلف �سمال الأطل�سي ومعداته واخلروج يف “تظاهرات” 
اإىل حل  الل��ت��ف��ات  اأو  رو���س��ي��ا  ع��ل��ى  ���س��د احل���رب  حملية 

 ،2019 واب��ن��ت��ه يف م��دي��ن��ة ���س��ال��زب��ري الإن��غ��ل��ي��زي��ة. ويف 
�سي�سانياً  ق��ائ��داً  قتل  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  ���س��ّف��اح��اً  رو���س��ي��ا  اأر���س��ل��ت 
اأن  بعد  برلني  العا�سمة  �سوارع  اأح��د  يف  �سابقاً  انف�سالياً 

اأ�سابه بر�سا�ستني يف راأ�سه مب�سد�ش كامت لل�سوت.
و�سبق اأن طردت جمهورية الت�سيك وبلغاريا دبلوما�سيني 
رو����س���اً ب��ع��د ات��ه��ام��ه��م��ا ���س��ب��اط خم���اب���رات رو����س���اً بق�سف 
خمازن اأ�سلحة وم�ستودعات ذخرية يف بلديهما، مما اأ�سفر 

عن مقتل مدنيني.
وقّدم خرباء بالت�سنيفات الإرهابية، مبن فيهم جي�سون 
م. بالزاكي�ش املدير الأ�سبق ملكتب متويل مكافحة الإرهاب 
الأمريكية،  ل��وزارة اخلارجية  التابع  الإره��اب  وت�سنيفات 
راعية  اأن رو�سيا موؤهّلة لأن تكون دولة  دامغة على  اأدل��ًة 
لالإرهاب، ولو اأن اإدارة بايدن رف�ست اإىل الآن اأن تخطو 

خطوة ت�سنيفها �سمن رعاة الإرهاب.
اأخ�����رى ك��ب��رية ل��ل��غ��زو ال��رو���س��ي الكارثي  وه���ن���اك ت��ب��ع��ة 
لأوكرانيا اأطول اأمداً. ففي ظل فرار املواطنني الآن من 
تتاأهب  الق�سري،  التجنيد  خ�سية  كبرية  ب��اأع��داٍد  رو�سيا 
البلدان يف الأقاليم املجاورة ل�ستقبال جحافل الأجانب. 

اأوروب����ا. ويرتبط  يف  اإحل��اح��اً  الأك���ر  الأخ���رى  امل�سكالت 
موؤ�س�سة  وهي  فاغر،  مبجموعة  وثيقاً  ارتباطاً  رو�سي�ش 
بارتكاب  اُت��ه��م��ت  رو���س��ي��ا  م��ع  ُم��ت��ع��اق��دة  خ��ا���س��ة  ع�سكرية 
ج��رائ��م ح��رب يف اأوك��ران��ي��ا وال�����س��رق الأو���س��ط واإفريقيا. 
ك يف اأوروبا اإىل الإنغليزية  وُترِجمت دعوة الأفراد للتحرُّ
الغربيني  ت�ستميل  اأن  املمكن  والأملانية والبولندية، ومن 
يف  اإرهابية  اأعمال  ارتكاب  على  وحتثهم  لرو�سيا  املوالني 
كري�ستوفر  اأو�سح  املا�سي،  )اآذار(  مار�ش  ويف  اأوطانهم. 
�سيفي�ش، �سابط ال�ستخبارات الوطنية ال�سابق يف اأوروبا، 
اأن رو�سيا رمبا �سّخَرت عمالء �سركة فاغر ل�سن هجمات 

على الأرا�سي التابعة حللف الناتو.

تورط رو�سي يف اأعمال اإرهابية �سابقًا
�سابط  ب��ق��ت��ل   2006 ع����ام  رو���س��ي��ا  اُت��ه��م��ت  اأن  و���س��ب��ق 
ال�ستخبارات األك�ساندر ليتفينينكو الذي ان�سّق اإىل اململكة 
املتحدة. وتوّرطت رو�سيا اأي�ساً يف ا�ستخدام غاز الأع�ساب 
ال�سم  لد�ش   2008 حماولة  يف  الع�سكرية  الدرجة  من 
�سكريبال  الرو�سي �سريغي  الع�سكرية  املخابرات  ل�سابط 

وف�ساًل عن الأوكرانيني الذين ا�سطروا اإىل الفرار من 
�سُتجرب  امل��دن��ي��ني،  ملناطق  الع�سوائي  ال��رو���س��ي  الق�سف 
التوترات  م��ع  التعاطي  على  جم���دداً  الأوروب��ي��ة  البلدان 

الداخلية الناجمة عن الهجرة.
ورو�سيا  اأوكرانيا  من  املهاجرين  موجة  تلقى  الآن  واإىل 
اأوروبا  به  ا�ستقبلت  الذي  ذاك  اأكر ح��رارة من  ا�ستقباًل 
 ،2015 ع��ام  واإفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  من  املهاجرين 
ال�سيا�سي  اللجوء  اإىل  ن�سمة  مليون   1.3 �سعى  عندما 
الأجانب  م��ن  ك��ب��رية  اأع���داد  ول��ك��ن، عندما ت�سل  ه��ن��اك. 
اإىل  تلك اجلحافل حتماً  �ستوؤدي  الأوروب��ي��ة،  ال��دول  اإىل 
الهوية  عن  اأ�سئلة  و�ستثري  �سيا�سي  ا�ستقرار  ع��دم  حالة 
والأ�سول العن�سرية و�ستندلع توترات دينية واجتماعية-

اقت�سادية.

تفاقم نزعات ال�سعبوية
اأف�ست هذه املواقف تاريخياً اإىل تفاقم نزعات ال�سعبوية 
ت�ستغلها  التي  الأجانب  من  واخل��وف  القومية  والنعرات 
يف  موقفها  ل��دع��م  ال�سيا�سية  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  اأح����زاب 
اأخرى  بلدان  اإىل  الفارين  اأن  املفارقة  ومن  النتخابات. 
اأن  غ��ري  الرو�سية،  الفظائع  م��ن  ه��رب��اً  ب��الده��م  ي��رتك��ون 
و�سولهم اإىل اأرا�ٍش جديدة من املرجح اأن يعزز الأحزاب 
وي�ستمر  رو�سيا.  من  دعماً  تتلقى  التي  عينها  ال�سيا�سية 
العمل كجنود مرتزقة  ال�سيا�سية يف  اأتباع تلك احلركات 
اجلدد  ال��ن��ازي��ون  بينهم  وم��ن  امل��ت��ط��رف،  اليمني  ل�سالح 
واأن�سار تفوق بي�ش الب�سرة وطيف من املتطرفني الذين 

يحركهم اأيديولوجّياً العنف.
لالأ�سلحة  الأ�سا�سي  امل��ورِّد  هي  املتحدة  الوليات  اأّن  ومبا 
ذات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��ق��وات الأوك���ران���ي���ة، ي��ب��دو من 
ال�سفارات  بوتني  ي�ستهدف  اأن  الباحث،  ب���راأي  املنطقي، 
الأم��ري��ك��ي��ة يف اأوروب������ا، وي��ن��ف��ذ ه��ج��م��ات ���س��ي��ربان��ي��ة �سد 
�سبكات احلكومة الأمريكية اأو ي�سن هجوماً على الأرا�سي 
اأي�ساً جهودها  ُتكثِّف مو�سكو  اأن  املمكن  الأمريكية. ومن 
تتدخل  واأن  الأمريكيني،  بني  املُ�سللة  املعلومات  لتعزيز 
-ت�سرين  ن��وف��م��رب  يف  الن�سفي  ال��ت��ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
الثاين املقبل، وتوا�سل ت�سخيم الق�سايا املثرية لل�سقاق 
ُت�سفر  اأن  ميكن  التي  واللقاحات  كالإجها�ش  والنق�سام 

عن تطرف عنيف.

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2346/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761

مو�سوع املنازعة : دعوى مطالبة مببلغ )221.118( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة   . 
املتنازع:�سركة دوم لن�سر وتقطيع الرخام ذ.م.م

ام��ارة دبي - دبي - �سارع املكتوم - مبنى مبنى مركز الدانه - �سقة الول -  عنوانه:المارات - 
مكتب 110 

املطلوب اإعالنهما :  1- ال بي ا�ش للمقاولت ���ش.ذ.م.م 2- لوتاه للهند�سة والت�سييد �ش.ذ.م.م  
-  �سفتهما : متنازع �سدهما 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بالقرار املنهي للخ�سومة قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة 
وفقا لن�ش املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري 
تاريخ  من   %5 والفائدة  دره��م   )221.118( مبلغ  ت��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�سامن  �سدهما  املتنازع  ال��زام 

املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتهما الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:2060/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:39/2022 اجراءات افال�ش ، والر�سوم وامل�ساريف 

والتعاب. 
امل�ستاأنف:�سمري �ساراندا�ش ا�سر - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - مكتب رقم 2810 - ملك مر�سيد�ش نارايندا�ش - رقم 
مكاين:2475886467 -  وميثله:حممد احمد علي احمد اللنجاوي 

ا�سر  -  �سفته  ���ش.ذ.م.م ممثلها مديرها/�سمري �ساراندا�ش  اإعالنه :  1- انرتماك للتجارة العامة  املطلوب 
: م�ستاأنف �سده

م��و���س��وع الإع�����الن :  ق���د اأ���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/احل���ك���م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���������م:2022/39 اج������راءات افال�ش 
بتاريخ:2022/9/12. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/10/18  ال�ساعة 10.00 �ش بقاعة التقا�سي 

عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70533 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:2025/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84
، والر�سوم  اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:31/2022 اج��راءات افال�ش  مو�سوع ال�ستئناف : 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:ناجاماين رامي�ش

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - ام رمول م�ستودع رقم 03 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - رقم 
مكاين:3565992386 -  وميثله:حممد احمد علي احمد اللنجاوي 

املطلوب اإعالنه :  1- الت انترييور فورمي�سنز �ش.ذ.م.م - وميثلها مديرها/ناجاماين رامي�ش  -  �سفته 
: م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/2025 ا�ستئناف جتاري. وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  2022/10/13  ال�ساعة 10.00 �ش بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 70533

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1627/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414
مو�سوع الدعوى : مطالبة بتعوي�ش قدره )2.000.000( درهم مليوين درهم اماراتي بال�سافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ �سريورة احلكم باتا. 
املدعي:جاندارك هري ا�سجيان

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �سارع الأب��راج باي �سكوير رقم 12 - مكتب رقم 
303/304 �سندوق بريد 233066

املطلوب اإعالنه :  1- في�سل �سامل  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بتعوي�ش قدره )2.000.000( درهم مليوين 
لها  وح��ددت   - باتا  احلكم  تاريخ �سريورة  12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة  اماراتي  دره��م 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/10/11  ال�ساعة 09.00 �ش يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن بالن�شر 

يف الق�شية رقم 2022/5594 مدين جزئي ال�شارقة
بناء على طلب املدعي / حمد اأحمد عبداهلل خدادة املازمي

اإىل املدعى عليها / زينب نباوي نباوي 
اأنت مكلفة باحل�سور �سخ�سياً اأو بوكيل قانوين اأمام اخلبري احل�سابي / حممد عبدالودود زيان - اخلبري 
 30/9/2022 بجل�سة  ال�سادر  باحلكم  الواردة  املهمة  ملبا�سرة  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  احل�سابي 
دبي  بتوقيت  �سباحا  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة   17/10/2022 الثنني  يوم  وذلك  ال�سارقة  حمكمة  من 

بالتوا�سل عن بعد با�ستخدام تطبيق زووم برابط الجتماع التايل :
Meeting ID: 771  0129  4975
Passcode: 6LVbJn

على اأن تقدم كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم يف الدعوى املذكورة .

اخلبري املنتدب / حممد عبدالودود زيان - رقم القيد 468
حممول 0567202833   

Email:mawadoud73@gmail.com

اإعلن اإجتماع خربة 

70021
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عربي ودويل
اأول رحلة جوية رو�سية ت�سل اإىل كوبا 

•• هافانا-اأ ف ب

فاراديرو  يف  الرو�سية  ايرلينز  نوردويند  ل�سركة  تابعة  طائرة  اأول  حطت 
يف كوبا بعد �سبعة اأ�سهر على توقف الرحالت اإىل هذه الوجهة ال�سياحية 
ما  وفق  اأوكرانيا،  غزوها  اأثر  على  رو�سيا  على  املفرو�سة  العقوبات  ب�سبب 

اأكدت الوكالة الكوبية الر�سمية برن�سا لتينا.
الطائرة  امل�سافرين على منت  لل�سياحة  الكوبية  كوباتور  وكالة  وا�ستقبلت 
“يف اإطار رحلة توؤكد ا�ستئناف الرحالت ال�سياحية من العا�سمة الرو�سية” 
يف اجتاه كوبا، وفق امل�سدر نف�سه. ومل حتدد برن�سا لتينا عدد ال�سياح الذي 
و�سلوا على منت هذه الرحلة اإىل مطار فاراديرو، على بعد 150 كلم �سرق 
عن طريق ل مير  بحثاً  لأ�سهر  ايرلينز  نوردويند  �سركة  هافانا. وعملت 
عرب املجال اجلوي للوليات املتحدة واأوروب��ا، وفق �سركة ال�سفر الرو�سية 

بيغا�ش توري�ستيك.

الالتينية، بداأها يف كولومبيا الثنني والثالثاء قبل اأن يتوجه 
الأربعاء اإىل ت�سيلي. و�سيزور البريو يف نهاية الأ�سبوع.

الي�سار الأمريكي  ق��ادم��ون م��ن  روؤ���س��اء  ال��ث��الث  ال���دول  وي��ق��ود 
الالتيني املعادي للوليات املتحدة تقليديا.

وردا على �سوؤال يف هذا ال�ساأن، قال وزير اخلارجية الأمريكي اإن 
“ما يحفز الناخبني هو روؤية حكوماتهم حتقق نتائج ملمو�سة” 
فهناك  ذل��ك،  احلكومات  تفعل  مل  “اإذا  واأ���س��اف  النا�ش.  حلياة 
موؤكدا اأنه “ل يحكم على الدول من  فر�ش كبرية لإطاحتها”، 

خالل مواقفها على ال�ساحة ال�سيا�سية«.
ويف �سانتياغو، التقى وزير اخلارجية الأمريكي الرئي�ش بوريك 
الت�سيلي  ن��ظ��ريه  ث��م  ال��رئ��ا���س��ي  م��ون��ي��دا  ق�سر  ع��اًم��ا( يف   36(
انُتخب على  ال��ذي  ب��وري��ك،  وك��ان غابريال  اأوري��خ��ول.  اأنطونيا 

•• �صانتياغو-اأ ف ب
اأن��ت��وين بلينكن ع��ن ارتياحه  ع��رب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 
ل��ع��الق��ات ال��ت��ع��اون م��ع ال��رئ��ي�����ش ال��ي�����س��اري اجل��دي��د يف ت�سيلي 
غابريال بوريك، الذي تقول الوليات املتحدة اإنها تاأمل يف اإقامة 
عالقات قوية معه. وهذه الزيارة الأوىل التي يقوم بها بلينكن 
املتحدة  للوليات  منذ زمن طويل  تعّد حليفاً  التي  ت�سيلي،  اإىل 
يف اأمريكا اجلنوبية. وبعدما رحب “بالنهج امل�سرتك والأولويات 
وت�سيلي  املتحدة  الوليات  اأن  بلينكن  قال  للبلدين،  امل�سرتكة” 
ت�سعيان جاهدتني “لبناء اقت�سادات �ساملة واأكر اإن�ساًفا وهذا 
ويقوم  اأعتقد«.  ما  على  حتقيقه  اإىل  بوريك  الرئي�ش  ي�سعى  ما 
اأمريكا  دول  م��ن  ع��دد  يف  بجولة  الإث��ن��ني  منذ  بلينكن  اأن��ت��وين 

اأمام  املا�سي، دعا  الأول/دي�سمرب  راأ�ش حتالف ي�ساري يف كانون 
“مبزيد  الطريق  “بناء”  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
م�ساكل”  “معاجلة  اأج��ل  من  اأقل”  ولي�ش  الدميوقراطية  من 
حواىل  رف�ش  اأيلول/�سبتمرب،  بداية  ويف  احلالية.  املجتمعات 
دعمه  ج��دي��داً  د���س��ت��وراً  الت�سيليني  الناخبني  م��ن  باملئة  �سبعني 
ب��وري��ك و���س��اغ��ه 154 ع�����س��واً يف اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة، مما 
اأبقى بحكم الأمر الواقع على الد�ستور املطبق منذ ديكتاتورية 

اأوغ�ستو بينو�سيه )1990-1973(.
لكن هناك اإجماع يف البالد على �سرورة �سياغة مقرتح د�ستور 
جديد. ويقول م�سوؤولون اأمريكيون يف جل�ساتهم اخلا�سة اإنهم 
ي�سعرون ببع�ش الرتياح للخطوات الأوىل التي قام بها بوريك 

الذي توىل مهامه يف اآذار/مار�ش.

 بلينكن ي�سيد بالتعاون مع الرئي�ض اجلديد لت�سيلي 

•• عوا�صم-وكاالت

اأك���د امل��دي��ر ال��ع��ام ل��وك��ال��ة الطاقة 
الذرية رافائيل غرو�سي، الأربعاء، 
اأكر  م��ل��ح��ة  ب��ات��ت  “احلاجة  اأن 
لإن�ساء  م�سى”  وق�����ت  اأي  م����ن 
منطقة حماية اأمنية حول حمطة 
اأوكرانيا،  يف  ال��ن��ووي��ة  زاب��وروج��ي��ا 
والتي اأعلنت رو�سيا �سمها ر�سميا.

للوكالة  ب���ي���ان  وف����ق  امل���ق���رر  وم����ن 
غ��رو���س��ي هذا  ي����زور  اأن  ال��دول��ي��ة 
ملناق�سة  وكييف  مو�سكو  الأ���س��ب��وع 
ال���و����س���ع ب����اأك����رب حم���ط���ة ن���ووي���ة 
منطقة  اإن�ساء  واإمكانية  ب��اأوروب��ا، 
عازلة لإبعادها عن ال�سراع خ�سية 

وقوع كارثة نووية.

ت�سل�سل زمني لآخر 
التطورات ب�ساأن املحطة:

مدينة  �����س����م  ����س���ب���ت���م���رب..   30
املحطة  حتت�سن  التي  زابوريجيا 
ا�ستفتاء  بعد  رو�سيا  اإىل  ال��ن��ووي��ة 
% من   98.19 ن�سبة  مب��واف��ق��ة 

ال�سكان.
جمل�ش  ت�������س���دي���ق  اأك����ت����وب����ر..   3
ال���دوم���ا ال��رو���س��ي ب��الإج��م��اع على 
اأقاليم   3 بجانب  املدينة  ان�سمام 

اأخرى.
ق�����وات رو����س���ي���ة تطلق  اأك���ت���وب���ر..   
�سراح املدير العام للمحطة بعد اأن 
عقب  اإرن��وغ��ودار  بلدة  يف  اعتقاله 

مطالبات دولية.
اأكتوبر.. غرو�سي، يقول اإنه “ل   4
يوجد اأي خطر اأمني” على حمطة 

زابوروجيا للطاقة النووية.
الرو�سي  ال��رئ��ي�����ش  اأك���ت���وب���ر..   5
ر�سميا  ي��وق��ع  ب���وت���ني،  ف���الدمي���ري 
على 4 قوانني د�ستورية فيدرالية، 
ل�سم 4 مناطق بينهم زابوريجيا، 
كم  األ��ف   27 م�ساحتها  تبلغ  التي 
املليون  يفوق  �سكانها  مربع، وعدد 

ون�سف املليون ن�سمة.

اأك��ت��وب��ر.. ���س��دور م��ر���س��وم من   5
حمطة  بو�سع  ال��رو���س��ي،  الرئي�ش 

زابوروجيا حتت الإدارة الرو�سية.
يجدد  الوكالة  مدير  اأكتوبر..   6
منطقة  اإن�����س��اء  ب�����س��رورة  مطالبه 

غازلة حول املحطة النووية.

تفا�سيل زيارة غرو�سي:
خالل  رو�سيا  ثم  اأوك��ران��ي��ا  �سيزور 

الأيام املقبلة.
الزيارة ملناق�سة ال�سالمة والت�سغيل 
لنائب  وف��ق��ا  للمحطة،  الطبيعي 
�سريغي  الرو�سي،  اخلارجية  وزير 

فري�سينني.
���س��ي��ط��رح ع����ددا م���ن الأف���ك���ار مثل 

ال�سالمة النووية باملحطة.
ا�ستبعاد  املباحثات  جدول  يت�سمن 

ق�سف املحطة من اجلانبني.
وم����ع ذل�����ك، اأك�����د ف��ري���س��ي��ن��ني، اأن 
زابوريجيا،  حمطة  داخ���ل  العمل 
�سمها  ب��ع��د  طبيعي  ب�سكل  ي�سري 
على  م�سددا  الرو�سية،  ل��الأرا���س��ي 
اإ�سراف  حت��ت  “تعمل  اأن  ���س��رورة 
وفقا  املتخ�س�سة”،  وك���الت���ن���ا 

وكالة” تا�ش” الرو�سية.

ماهي املنطقة العازلة؟ 
وكيف تتم؟

وو�سط مطالبات اأوكرانيا ب�سرورة 
ال�سالح  م��ن��زوع��ة  منطقة  اإن�����س��اء 
رو�سيا  ترف�ش  زاب��وروج��ي��ا،  ح��ول 
املن�ساأة  “يعر�ش  ق���د  لأن����ه  ذل����ك 
�سابق  ل���ب���ي���ان  وف���ق���ا  للخطر”، 

للخارجية الرو�سية.
زابوريجيا يف جنوب  وتقع حمطة 
اأك�������رب حمطة  اأوك�����ران�����ي�����ا، وه������ي 

�سعوبة حدوث ذلك يف النهاية.
وتابع: “حمطة زابورجيا موقعها 
بني  التما�ش  خ��ط  ع��ن  بعيد  لي�ش 
عليها  ت�����س��ي��ط��ر  ال���ت���ي  الأرا������س�����ي 
كييف وتلك الواقعة حتت �سيطرة 
مو�سكو، واأي اأعمال عدائية �سدها 
كارثة  اأم��ام  حينها  العامل  �سيكون 

نووية جديدة«.
ميخايلو  ال���رو����س���ي  اخل���ب���ري  اأم�����ا 
ال���ق���وات  اإن  ف���ي���ق���ول  ����س���وري���غ���ني، 
الأوكرانية داأبت منذ بداية احلرب 
ع���ل���ى ق�����س��ف واإ�����س����ع����ال احل���رائ���ق 
مبحيط زابورجيا وتلك الهجمات 
املتكررة بدون رادع �ستكون عواقبها 

كارثية.
نيوز  “�سكاي  مل����وق����ع  وي�������س���ي���ف 
عربية”، اأن “املطالبة بنزع ال�سالح 
بال  اأ�سبح  زابوروجيا  حميط  من 
بالكامل  اإقليمها  �سم  بعد  ج��دوى 
ال�سكان  موافقة  عقب  رو�سيا  اإىل 
باإخ�ساع  الأخ������ري  ب���وت���ن  وق������رار 
امل��ح��ط��ة ل�����الإدارة ال��رو���س��ي��ة، فهي 
رو�سية خال�سة ل  اأرا���ش  اأ�سبحت 

نزاع عليها«.
ووا�������س������ل �����س����وري����غ����ني ح���دي���ث���ه: 
منطقة  اإن�����س��اء  ففكرة  “وبالتايل 
لأنها  �سواء  والعدم  اأ�سبحت  اآمنة 
ال��رو���س��ي��ة وتقوم  حت���ت احل��م��اي��ة 
الرو�سية  ال��ق��ان��ون  اإن��ف��اذ  وك����الت 
وم��ت��خ�����س�����س��ون رو������ش م���ن ق���وات 
والكيميائية  الإ�سعاعية  احلماية 
فهي  املحطة  بتاأمني  والبيولوجي 
لي�ست بحاجة حلماية دولية طاملا 

حتت �سيطرة مو�سكو«.
غالبا  ال��ع��ازل��ة  “املنطقة  وت���اب���ع: 
املعلن منها هو  ال��ه��دف  ي��ك��ون  م��ا 
ح��م��اي��ة امل���دن���ي���ني، ل��ك��ن حت��م��ل يف 
اخللفية حماولة ل�ستخدام القوة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة م���ن قبل 
اأه����داف  لتحقيق  دول���ي���ة  اأط�����راف 
�سيا�سية واأمنية على الأر�ش، وهذا 

اأمر لن تقبل به مو�سكو«.

التالعب  مت  ال�����س��ورت��ني  اأن  اإل 
“فران�ش  ل���وك���ال���ة  وف���ق���ا  ب���ه���م���ا، 
الأوىل  اأن  اأك�����دت  ال��ت��ي  بر�ش”، 
وال���ت���ي ي��ب��دو ف��ي��ه��ا ب��وت��ني يدخل 
من باب مرتديا زيا واقيا، مرّكبة 
من �سورتني، وهي التقطت خالل 
يعالج  مبو�سكو  مل�ست�سفى  زي��ارت��ه 

م�سابي كورونا.
اأما ال�سورة الأخرى فتم تركيبها 
م��ن ���س��ورت��ني، الأوىل من  اأي�����س��اً 
ال����زي����ارة ن��ف�����س��ه��ا، والأخ�������رى من 
اجتماع ملجل�ش الأمن الرو�سي عام 

.2020
الع�سكري  اخلبري  يقول  ومعلقا، 
ال��رو���س��ي ف��الي��دمي��ر اإي���غ���ور، عن 

الر�سائل الرو�سية، اإنها:

نووية يف اأوروب��ا، وحذر م�سوؤولون 
اأوروب��ي��ون واأوك��ران��ي��ون �سابقاً من 
اإذا  تقديرها”  مي��ك��ن  ل  “كارثة 

ت�سررت مفاعالت املحطة.
للق�سف،  م��راراً  املحطة  وتعر�ست 
وتبادلت مو�سكو وكييف التهامات 
هذه  اأدت  فيما  عنه�  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
وقوع  من  خم��اوف  اإىل  التطورات 
التي  لتلك  م�سابهة  ن��ووي��ة  ك��ارث��ة 
عام  ت�سرينوبيل  حمطة  �سهدتها 
1986. وجتري الوكالة الدولية 
ال���ط���رف���ني لعزل  ب���ني  م�������س���اورات 
املحطة، واأر�سلت يف مطلع �سبتمرب 
املفت�سني  م����ن  ف���ري���ق���ا  امل����ا�����س����ي، 
واخلرباء مازال بينهم خبريين يف 

كالرك، يقول اإن هناك رغبة لدى 
على  بال�سيطرة  الرو�سي  الرئي�ش 
اإنتاجها  ك��ام��ل  وحت���وي���ل  امل��ح��ط��ة 
من الكهرباء اإىل رو�سيا، وحرمان 

اأوكرانيا من م�سادر الطاقة.
نيوز  “�سكاي  مل����وق����ع  وي�������س���ي���ف 
اإقامة  ي��ت��م  “لكي  اأن����ه  عربية”، 
اإج���راء  ي�ستوجب  ع��ازل��ة  منطقة 
املعنية  الأط������راف  ب��ني  م�����س��اورات 
وا�ست�سدار قرار من الأمم املتحدة 
اأممية ملنع  ق��وات دولية  ثم دخ��ول 
وهذا  امل��ح��ط��ة،  ح���ول  م���ع���ارك  اأي 
بالطبع ي�ستوجب موافقة مو�سكو 
“الفيتو”  ت�ستخدم  ل  حتى  اأول 
لعرقلة اإقامة تلك املنطقة، متوقعا 

املوقع. واملنطقة العازلة عبارة عن 
م�ساحة من الأرا�سي داخل دولة اأو 
اإقليم معني ي�سهد نزاعات، حتددها 
الأمم املتحدة اأو اأطراف دولية بناء 

على معطيات الأحداث.
يكون  ع���ازل���ة  م��ن��ط��ق��ة  اأي  اإن�����س��اء 
حل���م���اي���ة امل���دن���ي���ني م����ن احل�����روب 
والنزاعات وتتم حتت بند “حماية 
وفق  الدويل”،  والأم������ن  ال�����س��ل��م 

تعريف الأمم املتحدة.
ال�سابع،  بالف�سل  ي��ن��درج  الإن�����س��اء 

مبيثاق الأمم املتحدة.
ي����ت����م ا�����س����ت���������س����دار ق���������رار اأمم�����ي 
جمل�ش  من  تو�سية  بعد  باإن�سائها 
املوافقة  ب���ع���د  ال���������دويل.  الأم�������ن 

وتخ�سع  ع�سكرية  منطقة  ت�سبح 
للو�ساية الأمنية الدولية.

بداخلها يحق لأط��راف دولية يتم 
حتديدها ا�ستعمال القوة القانونية 

والع�سكرية والتدخل امل�سلح.
الطاقة  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����ش  وك�����ان 
كوتني،  ب��رتو  الأوك��ران��ي��ة  النووية 
اقرتح ن�سر فريق من قوات حفظ 
خمتلف  م����ن  وخ��������رباء  ال���������س����الم 
الوكالت الدولية، واإخراج القوات 
ملنع  النووية  املحطة  من  الرو�سية 

وقوع كارثة نووية.

ماذا يقول اخلرباء؟
مايكل  ال����س���رتات���ي���ج���ي  اخل���ب���ري 

 بوتني بالزي النووي
بتداول  ال��راب��ع��ة  الر�سالة  وك��ان��ت 
التوا�سل  مل���واق���ع  م�����س��ت��خ��دم��ني 
الجتماعي، يوم الثالثاء، من�سورا 
الرو�سي  الرئي�ش  يظهر  اإّن��ه  قيل 
للحرب  خم�س�ساً  لبا�سا  ي��رت��دي 

النووّية.
يف  يبدو  �سورتني  املن�سور  وي�سم 
اأ���س��ف��ر وقناع  ب���زّي  ب��وت��ني  الأوىل 
وقفازات، ويف الأخرى يبدو جال�ساً 

يف اجتماع مرتدياً الزّي نف�سه.
املن�سور  ن�����س��ط��اء ع��ل��ى ه���ذا  وع��ل��ق 
ملتقطة  ال�������س���ورة  اإن  ب���ال���ق���ول 
“بوتني خالل  حديثا ويبدو فيها 
اجتماع طارئ وهو بلبا�ش احلرب 

النووّية«.

•• عوا�صم-وكاالت

اأك����دت اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة، يوم 
ملتزمة  م��و���س��ك��و  اأن  ال���ث���الث���اء، 
متاما ببيان ق�����ادة الدول النووية 
اخل��م�����ش ب�����س��اأن ع����دم ج�����واز �سن 
الذي  الوق������ت  يف  نووي��������ة،  حرب 
جوي��������ة  ���س��ور  في�������ه  ك��س�����فت 
حت�����������������������������رك ق���ط���ار رو����س���ي يحمل 
جت����اه  ن�������ووية  واأ�سلحة  م��ع��دات 

ح���������دود اأوكرانيا.
وجاء ت�سريح اخلارجية الرو�سية 
اأي�����س��ا ب��ع��دم��ا ح���ذر ح��ل��ف �سمال 
اأع�ساءه،  “الناتو”  الأط��ل�����س��ي 
بوتني  فالدميري  الرئي�ش  اأن  من 
غوا�سة  ن�����س��ر  ق���د  ي���ك���ون  “رمبا 
اأ�سلحة  حت��م��ل  ���س��خ��م��ة،  ن���ووي���ة 
م�����دم�����رة ق����������ادرة ع����ل����ى اإح��������داث 
مدن  واإغ����راق  نووي”  ت�سونامي 

�ساحلية.
ق���ن���اة تابعة  ب����ث  ب���ع���د  ك���م���ا ج�����اء 
ي���وم الأح�����د، حماكاة  ل��ل��ك��رم��ل��ني، 
و�سفته  وم�������ا  ن��������ووي  ل���������س����راع 
ورواج  العامل”،  نهاية  ب�”معركة 
التوا�سل  م�����واق�����ع  ع���ل���ى  �����س����ور 
الج����ت����م����اع����ي، ي�������وم ال����ث����الث����اء، 
احلرب  زّي  مرتديا  بوتني  تظهر 

النووية.

ما هو القطار النووي؟
التي  ال�������س���ور اجل����وي����ة  اأظ����ه����رت 
“التاميز”  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�����س��رت��ه��ا 

الربيطانية:
واملعدات  باملركبات  قطارا حممال 

يتحرك و�سط رو�سيا.
يتجه على ما يبدو اإىل اخلطوط 

الأمامية باأوكرانيا.
النووية”  “النخبة  ق���وات  ينقل 

الرو�سية.
ال�12  الرئي�سية  امل��دي��ري��ة  يتبع 

بوزارة الدفاع الرو�سية.
الذخائر  ع��ن  م�����س��وؤول��ة  امل��دي��ري��ة 
و�سيانتها  وت��خ��زي��ن��ه��ا  ال���ن���ووي���ة 
للوحدات  وت�����س��ل��ي��م��ه��ا  ون���ق���ل���ه���ا 

املخت�سة.
اأنه �سمن م�سروع قطارات  يعتقد 

“بارغوزين” النووية الرو�سية.
رو�سيا على م�سروع قطار  وعملت 
 6 ي��ح��م��ل  ال�����ذي  “بارغوزين” 
للقارات  عابرة  بال�ستية  �سواريخ 
يار�ش”،   24 اإ����ش  “اآر  ط���راز  م��ن 
 6 اإىل   3 م����ن  ب����ه  �����س����اروخ  وك�����ل 
ن��ووي��ة، لإن�����س��اء منظومة  روؤو�����ش 
حممولة  ا�سرتاتيجية  ���س��واري��خ 

على اخلط احلديدي.
ووفق وكالة “تا�ش” الرو�سية فاإن 
امليزة الأهم يف قطار “بارغوزين” 

املعتدي  ال��ق��درة على ���س��رب  ه��ي: 
بال�سواريخ حتى بعد اأن يبادر اإىل 
على  ال�ساروخية  ال�سربة  توجيه 
ال�سرتاتيجية  ال�سواريخ  مواقع 

الرو�سية.
حت�����دي�����د م�����ك�����ان وج����������ود ق���ط���ار 
ينتقل  فهو  �سعب  اأم��ر  ال�سواريخ 
اآخ��ر قاطعا م�سافة  اإىل  من مكان 
ال����ي����وم  يف  ك����ي����ل����وم����رت   1000

الواحد.
مي��ك��ن��ه الخ����ت����ب����اء داخ������ل اأن���ف���اق 

ال�سكك احلديدية.
“قاتلة  غ��وا���س��ة  ث��ان��ي��ة..  ر���س��ال��ة 

املدن«
كانت  الثانية،  الرو�سية  والر�سالة 
العامل،  يف  غوا�سة  اأ�سخم  بن�سر 
قادرة على حمل طوربيدات نووية 

مدمرة، وفقا حللف “الناتو«.
فقد  “ذا �سن”،  وح�سب �سحيفة 
“كيه- اأمر بوتني بن�سر الغوا�سة 
على  ال���ق���ادرة  بيلغورود”   329
اإطالق قوة نارية وت�ستطيع حمو 
مدن باأكملها وجعلها غري �ساحلة 
للحياة، ف�سال عن توليد موجات 
ت�����س��ون��ام��ي اإ���س��ع��اع��ي��ة ���س��خ��م��ة يف 
البحار، عرب طوربيدها بو�سيدون، 

الذي يحمل قنبلة نووية.
، يوم الثنني،  الناتو  ووج��ه حلف 

موقع  ب�ساأن  اأع�سائه  اإىل  حتذيرا 
ال��غ��وا���س��ة احل��رب��ي��ة ال��ت��ي تعرف 
با�سم “قاتلة املدن”، ويبلغ طولها 
نحو 184 مرتا؛ كاأطول غوا�سة 

يف العامل، وتزن 14700 طن.
وت�س������ري تقاري�������ر اإىل اأن بيلغورود 
القطب  م��ي�����������������������������اه  يف  ت�����راب�����ط 
ال�����س��م��ايل، يف وق����ت ي��خ�����س��ى فيه 
بوتني  ي�����س��������������������������ت��خ��دم  اأن  ال���غ���رب 
ال�ساروخ  ه��ذا  لختبار  الغوا�سة 

للمرة الأوىل.
 8 نحو  الوح�ش حتمل  والغوا�سة 
“بو�سيدون”  ط��راز  من  �سواريخ 
79 قدًما،  م��ن��ه��ا  ك��ل  ي��ب��ل��غ ط���ول 

جاهزة لإطالق الدمار ال�سامل.
لت�سبح  ال���غ���وا����س���ة  ت���ع���دي���ل  مت   

متخ�س�سة يف اأداء املهام ال�سرية.
بو�سيدون  ط����ورب����ي����دات  حت���م���ل 
بالذكاء  املوجهة  املدمرة  النووية 

ال�سطناعي.
حتت  الدفاعات  يتجاوز  ال�ساروخ 
امل����اء ب�����س��رع��ات ت�����رتاوح ب���ني 70 

و125 عقدة.
يحمل �ساروخها راأ�سا حربيا يزن 
ت�سونامي،  لإح���داث  ط��ن  ميغا   2
قدم   300 بارتفاع  ج��دار  وتوليد 
م���ن امل���ي���اه امل�����س��ع��ة ل��ت��دم��ري املدن 

ال�ساحلية.

�سرية  م��ق�����س��ورات  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
�سغرية  غ�����وا������س�����ات  لإط������������الق 
وغوا�سات م�سرية للقيام بعمليات 
�سرية ومهام التج�س�ش، مثل قطع 

الكابالت حتت البحر.

فيلم نهاية العامل
حمطة  عر�ست  ذل���ك،  غ�سون  يف 
رو���س��ي��ة م��وال��ي��ة ل��ل��ك��رم��ل��ني، يوم 
�سمته  مل��ا  م�����س��ورا  فيلما  الأح�����د، 
ر�سالة  وذلك يف  العامل”،  “نهاية 

رو�سية ثالثة للغرب.
�سن”  “ذا  ����س���ح���ي���ف���ة  وق�����ال�����ت 
تي  “اإن  حمطة  اإن  الربيطانية، 
الطاقة  ل�����س��رك��ة  امل��م��ل��وك��ة  يف” 
احلكومية،  غ���ازب���روم  ال��ع��م��الق��ة 
ع���ر����س���ت م��ق��ط��ًع��ا م����روع����ا حول 

ن�سوب �سراع نووي عاملي.
حتت  ن�سر  ال���ذي  املقطع،  واأظ��ه��ر 
اأ�سلحة  اأ���س��ب��ح��ت  “كيف  ع���ن���وان 
اللعبة  ج��زءا من  ال�سامل  ال��دم��ار 
حماكاة لن�سوب  اجليو�سيا�سية؟”، 
كوارث  تبعتها  ن��ووي��ة  ان��ف��ج��ارات 

�سخمة.
وكانت القناة ن�سرت �سريط فيديو 
املوت”  ح��ت��ى  “تتجمد  لأوروب�������ا 
حماولة  يف  رو�����س����ي  غ�����از  ب������دون 

للتهكم على الغرب.

ماكرون يح�سر قمة 
اآ�سيا املحيط الهادي 

•• باري�س-اأ ف ب

الفرن�سي  ال���رئ���ي�������ش  ����س���ي���ت���وج���ه 
بانكوك  اإىل  م����اك����رون  اإمي���ان���وي���ل 
الثاين-نوفمرب  ت�����س��ري��ن   18 يف 
ملنتدى  ال�����س��ن��وي��ة  ال��ق��م��ة  حل�����س��ور 
التعاون القت�سادي لآ�سيا واملحيط 
تعتربها  ال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة  ال����ه����ادي، 
الدبلوما�سية الفرن�سية اأولوية، كما 

اأعلن الإليزيه الأربعاء.
لوكالة  الفرن�سية  الرئا�سة  وق��ال��ت 
الدعوة  “هذه  اإن  ب���ر����ش  ف��ران�����ش 
رئي�ش  اإىل  الأوىل  ل��ل��م��رة  امل��وج��ه��ة 
دول������ة ف��رن�����س��ي م���ن���ذ اإن�������س���اء هذه 
التقدم  تعك�ش   ،1989 يف  املنظمة 
ا�سرتاتيجية  اإط����الق  م��ن��ذ  امل��ح��رز 
امل��ح��ي��ط��ني ال���ه���ن���دي وال�����ه�����ادي يف 
اأي�سا ح�سب  وهي تعك�ش   .»2018
“اإمكانيات  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ة 
التي  املنطقة  ه��ذه  يف  جديد  تعاون 
املنطقة  م����ن  ب���امل���ئ���ة   93 ت�����س��م��ل 
الفرن�سية  احل�سرية  القت�سادية 
من  مليون   1،5 فيها  يعي�ش  ال��ت��ي 
كاليدونيا  يف  ���س��ي��م��ا  ل  م��واط��ن��ي��ن��ا 
الفرن�سية  وب��ول��ي��ن��ي��زي��ا  اجل���دي���دة 
وجزيرة  ومايوت  وفوتونا  ووالي�ش 
اإميانويل  و���س��ي��ح�����س��ر  ري���ون���ي���ون«. 
ماكرون هذا الجتماع يف اأعقاب قمة 

جمموعة الع�سرين يف اإندوني�سيا.

رو�سيا  ل�����س��ي��ط��ن��ة  غ��رب��ي��ة  دع���اي���ة 
املجتمع  اأم����ام  �سمعتها  وت�����س��وي��ه 
الإقليمي،  وحم��ي��ط��ه��ا  ال�������دويل 
ف��م��و���س��ك��و م��ل��ت��زم��ة ب���ب���ي���ان ق����ادة 
ال���ن���ووي���ة اخل��م�����ش بعدم  ال������دول 
���س��ن ح����رب ن����ووي����ة. ويف احل���رب 
الأوكرانية ومن بدايتها ت�ستخدم 
الأ����س���ل���ح���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. اأ����س���اف 
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
“بارغوزين”  ق���ط���ار  م��ن��ظ��وم��ة 
رو�سيا وعملت  يد  رابحة يف  ورق��ة 
اأن  بعد  وج���اء  ���س��ن��وات،  منذ  عليه 
ن�سرت الوليات املتحدة املزيد من 
ال�سواريخ الهجومية يف اأرا�سيها، 
ل��ك��ن حت��رك��ه ادع������اءات غ��رب��ي��ة ل 

عربة بها.

هناك رغبة لدى الرئي�س الرو�سي بال�سيطرة على املحطة 

بعد �سمها ر�سميا.. ما م�سري املنطقة العازلة حول زابورجيا؟

الأمم املتحدة: ال�سّم الرو�سي ملناطق اأوكرانية يفاقم النتهاكات  •• جنيف-اأ ف ب

ال�سامي  الأمم����ي  امل��ف��و���ش  مكتب  ح���ّذر 
اإع���الن رو�سيا  اأّن  حل��ق��وق الإن�����س��ان م��ن 

الإن�سان،  حلقوق  النتهاكات  من  مزيد  اإىل  اإل  ي��وؤّدي  لن  اأوكرانية  مناطق  �سّم 
وذلك يف تقرير �سّلط ال�سوء على معاناة “تفوق الو�سف” يعي�سها اأوكرانيون.

ال�سامي  املفو�ش  التقني يف مكتب  امليدانية والتعاون  العمليات  وقال مدير ق�سم 
حول  تقريرا  تقدميه  معر�ش  يف  فولكمان  ���س��الزار  كري�ستيان  الإن�سان  حلقوق 
الأمم  اإن خ��رباء  الإن�سان يف جنيف،  املتحدة حلقوق  الأمم  اإىل جمل�ش  اأوكرانيا 

املتحدة وّثقوا “جمموعة من النتهاكات للحق يف احلياة واحلرية والأمن«.
واأ�سار �سالزار فولكمان اإىل اأن “الهجوم امل�سّلح الوا�سع النطاق لرو�سيا الحتادية 

اأدى اإىل تردي اأو�ساع حقوق الإن�سان يف اأوكرانيا«.
وقال “ال�سعب يف اأوكرانيا تعّر�ش ملعاناة وتدمري يفوقان الو�سف«.

ال�سامي  املفو�ش  ملكتب  التابعة  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  اأو���س��اع  ر���س��د  بعثة  اأن  وك�سف 
بدء  منذ  مدنيا   6114 مقتل  وّثقت   ،2014 العام  منذ  اأوكرانيا  يف  املتواجدة 

“الأرقام  تكون  اأن  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر، مرّجحا   24 يف  لأوك��ران��ي��ا  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو 
احلقيقية اأعلى بكثري«. وقال اإن “الهجوم امل�سّلح لرو�سيا الحتادية اأدى اإىل مقتل 

اآلف الأ�سخا�ش وت�سبب بدمار كبري لكيانات وبنى حتتية مدنية«.
وحّذر من اأن الأو�ساع �ستزداد �سوءا مع م�سي رو�سيا قدما يف اإجناز عملية �سم 
مناطق دونيت�سك ولوغان�سك وخري�سون وزابوريجيا، على اأثر ا�ستفتاءات ُنّظمت 

على عجل وو�سفها الغرب باأنها “زائفة«.
“اّتخذت خطوات  الأرب��ع  الأوكرانية  املناطق  �سم  باإعالنها  رو�سيا  اأن  اإىل  واأ�سار 

تعّمق النزاع بدل من حّله وتفاقم انتهاكات حقوق الإن�سان املرافقة له«.
الإن�سان  حلقوق  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامي  املفو�ش  ملكتب  ال�34  التقرير  ويغطي 
�سباط/فرباير   1 بني  املمتدة  الفرتة  اأوكرانيا  يف  الإن�سان  حقوق  اأو���س��اع  ح��ول 

و31 متوز/يوليو من العام احلايل.

وق���ال ����س���الزار ف��ول��ك��م��ان اأم����ام املجل�ش 
الأكرب  ال��ع��بء  ي��ت��ح��ّم��ل��ون  امل��دن��ي��ني  اإن 

لالأعمال العدائية.
ال���ك���ربى من  ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ال�سحايا املدنيني قتلوا باأ�سلحة متفجرة ا�ستخدمت يف مناطق ماأهولة “اأطلقتها 

بغالبيتها قوات رو�سية وجمموعات م�سلحة تابعة لها«.
ي�سّكل موؤ�سرا قويا يدل على وقوع  والدمار  الهائل لالأ�سرار  “احلجم  اإن  وقال 
مزرية”  ظروف  يف  للعي�ش  “ا�سطروا  اأ�سخا�ش  اإىل  كلمته  يف  واأ�سار  انتهاكات«. 

وحرموا من حقهم يف ال�سكن والتعليم وال�سحة والطعام واملياه.
اعتقال  انتهاكات يف مراكز  بارتكاب  تفيد  ال�سديد  للقلق  تقارير مثرية  اإن  وقال 
�سواء بحق مدنيني اأو اأ�سرى حرب، مع “تف�سي” الإخفاءات الق�سرية والعتقالت 

التع�سفية يف الأرا�سي اخلا�سعة ل�سيطرة رو�سيا واملجموعات التابعة لها.
ميار�سان  ي��زالن  ل  معاملة”  و�سوء  تعذيب  عن  م��رّوع��ة  “تقارير  عن  وحت��ّدث 
�سد مدنيني واأ�سرى حرب، م�سريا اإىل واقعتني موثقتني تعّر�ش فيهما جنديان 

اأوكرانيان “للتعذيب حتى املوت«.

الر�سالة الرابعة:  بوتني يرتدي لبا�س احلرب النووّية

 »4 ر�سائل نووية«.. هل تقدم رو�سيا على »ال�سيناريو املرعب«؟
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الذي يهيمن عليه اليوم      »حتالف ميني الو�سط” 
ويف  املتطرف،  اليميني  ديتاليا”  “فراتيلي  حزب 
�سراكة مع حزب الرابطة “ماتيو �سالفيني” وفورزا 
بالنتخابات  فاز  برل�سكوين”،  “�سيلفيو  اإيطاليا 
ايطاليا.  يف  مــوؤخــرا  اأجــريــت  الــتــي  الت�سريعية 
زعيمة  ميلوين،  جيورجيا  ت�سبح  اأن  املحتمل  ومن 
“فراتيلي ديتاليا”، احلزب الأول يف هذا الئتالف، 
يف غ�سون اأ�سابيع قليلة اأول امراأة على راأ�س حكومة 
تقدمت  التي  الي�سارية  والت�سكيالت  اإيطالية.    
لالنتخابات منق�سمة، انهزمت. والآن؟ هل ميكن اأن 
متثل هذه الت�سكيالت بدياًل قاباًل للحياة للحكومة 

التي �ستقام، دون �سك، قريبًا؟
ماتيو رينزي ايطاليا فيفا جوزيبي كونتي 5 جنوم

ال�������س���ي���ا����س���ي���ون  ال����ف����اع����ل����ون     
�سيعار�سون  ال��ذي��ن  الرئي�سيون 
هم  امل�ستقبلية  ميلوين  حكومة 
ث��الث��ة م��ن حيث ال��ع��دد: احلزب 
جنوم،   5 وحركة  الدميقراطي، 
والليربايل  الو�سطي  والتحالف 

“اأزيون«. 
اليميني  الئ��ت��الف  انت�سار  اإن     
الإيطاليني  ل���دى  م����رارة  ي����زداد 
هذه  اأق��ام��ت  اإذا  لأن��ه  الي�ساريني 
الأح������زاب ال��ث��الث��ة حت��ال��ًف��ا قبل 
الأرجح  على  لكانت  النتخابات، 
ق��د ف����ازت ب��الن��ت��خ��اب��ات، مب��ا ان 
جم��م��وع الأ���س��وات ال��ت��ي ح�سلت 
عليها  ح�سل  ال��ت��ي  ي��ف��وق  عليها 
باملائة   48“ ال��ف��ائ��ز  الئ���ت���الف 

مقابل 43 باملائة”. 
ب�سبب  ي��ك��ن ممكنا  ه���ذا مل  ل��ك��ن 
الن����ق���������س����ام����ات والأخ��������ط��������اء يف 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ق���ي���ادة الأح�����زاب 
الآن  نف�سها  جت��د  التي  ال��ث��الث��ة، 
مواقع  يف  ول���ك���ن  امل���ع���ار����س���ة،  يف 

خمتلفة جدا.

احلزب الدميقراطي
الدميقراطي  احل����زب  ح�����س��د     
الأ�سوات،  من  باملائة   19 ن�سبة 
مم�����ا ي�������دل ع����ل����ى ع�������دم ق����درت����ه 
ع���ل���ى ج������ذب ال���ن���اخ���ب���ني خ�����ارج 
م��ن��ط��ق��ت��ه ال���ت���اري���خ���ي���ة، ����س���واء 
ال�سمايل”  “الو�سط  الإقليمية 
والدميوغرافية  الجتماعية  اأو 
الو�سطى  وال��ط��ب��ق��ة  “الطالب 
و�سكان  واخل����ري����ج����ني  ال���ع���ل���ي���ا 

املناطق احل�سرية«.
   يف الأ�سهر املقبلة، �سيتعني على 
انتخاب  ال���دمي���ق���راط���ي  احل�����زب 
الذي  اجل��دي��د  احل���زب  �سكرتري 
ل��ي��ت��ا، عند  اإن��ري��ك��و  �سيحل حم��ل 

مغادرته. 
اإعادة  ذل��ك  بعد  عليه  و�سيتعني 
حت���دي���د ه���وي���ت���ه وات�����خ�����اذ ق����رار 
املحتملة.  ال���ت���ح���ال���ف���ات  ب�������س���اأن 
مبا�سًرا:  خطًرا  احل��زب  ويواجه 

هذا املع�سكر الليربايل.
هل �ستبقى املعار�سة يف املعار�سة 

لفرتة طويلة؟
ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  ي�ستقر  مل     
الناخبني،  تقلب  بعد:  الإيطايل 
و����س���ع���ف الأح�������������زاب، واإ�����س����ف����اء 
الطابع ال�سخ�سي عليها، والقيود 
الهيكلية  وامل�ساكل  الد�ستورية، 
الجتماعية والقت�سادية، �ستظل 
بال�سعف  احلكومات  على  حتكم 

وعدم ال�ستقرار.
   ���س��ي��ك��ون ع���ل���ى امل���ع���ار����س���ة، يف 
ال�����س��ن��وات ال���ق���ادم���ة، ب��ن��اء بديل 
احلكومية  لالأغلبية  ب��ه  م��وث��وق 
عليها  �سيتعني  وال��ت��ي  احل��ال��ي��ة، 
ال���ب���الد يف حل��ظ��ة حرجة  ق���ي���ادة 
ل����ل����غ����اي����ة، ب�����ني اأزم����������ة ال���ط���اق���ة 
اأوكرانيا،  يف  واحل��رب  والت�سخم 
و�سرورة تكري�ش خطة النتعا�ش 
ال�سياق، من  الأوروب��ي��ة. ويف هذا 
املعار�سة  التمركز يف  اأن  الوا�سح 
ميثل ميزة ا�سرتاتيجية بالن�سبة 
 5 وحركة  الدميقراطي  للحزب 

جنوم واأزيون.
   ومع ذلك، ل نن�سى اأنه ل يوجد 
التي  احلكومة  م��دة  على  �سمان 
 ،1994 عام  منذ  ت�سكيلها.  يتم 
حكومة،   16 اإي���ط���ال���ي���ا  ع���رف���ت 
عامني.  ع��ن  تقل  م��دة  مبتو�سط 
وت���وج���د ت���وت���رات ب���ني الأح�����زاب 
احلكومي،  الئ��ت��الف  يف  الثالثة 
ح���ت���ى ل����و ك���ان���ت خم��ف��ي��ة اأث���ن���اء 

احلملة النتخابية.
اأزم�����ة،  ح��������������������دوث  ح��ال��������������������ة  يف   
“الئتالفات  ت���ع���ود  اأن  مي���ك���ن 
اأح����زاب  ت�����س��م��ل  ال��ت��ي  الكربى” 
احلكومات  اأو  وال��ي�����س��ار،  اليمني 
ال��ت��ك��ن��وق��راط��ي��ة، مم���ا ق���د يزعج 
لليمني  ان���ت���خ���اب���ي  ب���دي���ل  ب���ن���اء 

احلاكم حالًيا ...
*باحث موؤهل يف �سندوق 
البحث العلمي، اأ�ستاذ العلوم 
ال�سيا�سية، جامعة بروك�سل 
احلرة 

جديدة  ب��ق��ي��ادة  ي��ن��ت��ع�����ش  مل  اإذا 
فاإنه  ���س��ي��ا���س��ي ج���دي���د،  وع���ر����ش 
 5 يخاطر باإف�ساح املجال حلركة 
املعار�سة  زعيمة  ب�سفتها  جن��وم 
الرئي�سية.   راهنا، ت�سري املوؤ�سرات 
�سياأخذ  احل����زب  اأن  اإىل  الأوىل 
م�����س��اًرا خم��ت��ل��ًف��ا ع��ن ذل���ك الذي 
“م�سروع  الثالثة  اأمناءه  اختاره 
ماتيو  م�����ع  اجل�����دي�����د  ال����و�����س����ط 
الدميقراطي  وال��ت��ح��ول  ري��ن��زي، 
الجتماعي مع نيكول زينغاريتي، 
ال��ت��ك��ن��وق��راط��ي��ة بدعم  وال���روؤي���ة 

ماريو دراجي مع اإنريكو ليتا«.
ه���ن���اك حتول  ي���ك���ون  ان  ف���اإم���ا     
ب�����اجت�����اه ال���ي�������س���ار ال���ب���ي���ئ���ي مع 
رئي�ش  ن����ائ����ب  �����س����الي����ن،  اإي�����ل�����ي 
اأو  اإم���ي���ل���ي���ا روم����ان����ي����ا؛  م��ن��ط��ق��ة 
حت���ول ج��دي��د ن��ح��و ال��و���س��ط مع 
رومانيا  لإميليا  احل��ايل  احلاكم 
راأ�ش  على  بونات�سيني،  �ستيفانو 
البلديات  روؤ�����س����اء  م���ن  ائ���ت���الف 
للحزب  الإق��ل��ي��م��ي��ني  وال���روؤ����س���اء 
احلالتني،  ويف  ال���دمي���ق���راط���ي. 
���س��ي��ك��ون ال��ت��ح��ال��ف امل��ت��ج��دد مع 
ح��رك��ة 5 جن���وم م��ط��روًح��ا على 

الطاولة يف الأ�سهر املقبلة.

حركة 5 جنوم
   داخ����ل امل��ع��ار���س��ة، رمب����ا تكون 

اأحزاب الو�سط
   اأخرًيا، حتالف “اأزيون -ايطاليا 
فيفا” الو�سطي، املكون من حزب 
“اأزيون” بزعامة كارلو كاليندا، 
بزعامة  فيفا”  “ايطاليا  وح��زب 
ماتيو رينزي، على الرغم من اأنه 
نتيجة  على  احل�سول  من  متكن 
جديد  �سيا�سي  لت�سكيل  م�سرفة 
من  ي��ت��م��ك��ن  مل  “7باملائة”، 
نتائج  على  كبري  ب�سكل  ال��ت��اأث��ري 

النتخابات..
اأن���ه غ��ري ج���ذاب مبا   مم��ا يثبت 
ي��ك��ف��ي ل��ل��ن��اخ��ب��ني امل��ع��ت��دل��ني من 
ال���ذي���ن مييلون  ال��و���س��ط،  مي���ني 
اأك��������ر ن����ح����و ف����������ورزا اإي���ط���ال���ي���ا 

والرابطة.
ال���ربمل���ان اجل���دي���د، يخاطر     يف 
مقعًدا   21“ الو�سطي  القطب 
املجل�ش، و9  400 يف  اأ���س��ل  م��ن 
ال�سيوخ”،  جمل�ش  يف   200 م��ن 
على الأقل يف البداية، باأن ي�سبح 

هام�سًيا.
   ومع ذلك، على املدى املتو�سط 
جاذبيته  ت���������زداد  اأن  مي���ك���ن   ،
ال�سيا�سية، خا�سة اإذا اعاد احلزب 
اإىل  مت���و����س���ع���ه  ال����دمي����ق����راط����ي 
اأكر، مما يرتك م�ساحة  الي�سار 
هذه  ويف  ال���و����س���ط.  ل��ت�����س��ك��ي��الت 
م�ساحة  تت�سع  اأن  ميكن  احل��ال��ة، 

ح�سري  ب�سكل  جن���وم   5 ح��رك��ة 
حيث  اإيطاليا،  جنوب  يف  تقريًبا 
برنامج  م���ع  ال�������س���دارة،  اح��ت��ل��وا 
وا�سح على الي�سار اغوى اإىل حد 
كبري الطبقات العاملة والفقرية 
حملتها  ت����رك����زت  اجل����ن����وب:  يف 
املواطنة،  دخ��ل  على  النتخابية 
اإيطاليا  ت��ن��ق�����س��م  م��و���س��وع  وه���و 
ال�سمال  بني  ال�سرخ  ح��ول  ب�ساأنه 

واجلنوب.
   غري ان هذا التحول اإىل حزب 

فا�سل   15“ جن�����وم   5 ح���رك���ة 
 25 ان����ت����خ����اب����ات  يف  ب����امل����ائ����ة   5
�سبتمرب الت�سريعية” هي اأف�سل 

الالعبني.
 بعد فرتة طويلة من اأزمة هوية 
واإجماع وتراجع، مكنتها احلملة 
النتخابية من ا�ستكمال انتقالها 
مناه�ش  ����س���ع���ب���وي  ح������زب  م�����ن 
ب�  تعريفه  ميكن  م��ا  اإىل  للنظام 

“رابطة اجلنوب«.
   يف الواقع، اليوم، يوجد ناخبو 

ك����ح����زب م���ت�������س���در يف اجل����ن����وب، 
احلزب  لناخبي  مكمل�����ة  جتعله���ا 
و�سط  “املتمركز  ال��دمي��ق��راط��ي 

و�س�������مال الب���الد..
ال����ك����ربى  امل���������دن  يف  وخ����ا�����س����ة   
الب������الد”  يف  احلجم  واملتو�سطة 
هذا  م��ع  التفكري  على  وجت��ربه��ا 
�س�������يا�سي  حت���ال���ف  يف  الخ�����ري 
ال����راه����ن،  ي���ج�������س���د، يف ال���و����س���ع 
حلكومة  املمكن  الوحيد  البديل 

مييني���ة يف الب�����الد.

ميثل قبل كل �سيء جنوب البالد، 
يتطلب منه اأن يقيم يف امل�ستقبل 
يتمكن  حتى  انتخابية  حتالفات 
بانتخابات  ال��ف��وز  يف  الأم����ل  م��ن 

وطنية..
الن�����ت�����خ�����اب�����ات  يف  ف�����ع�����ل  ك�����م�����ا   
الت�سريعية لعام 2018، يف فرتة 
كانت �سورته، �سورة حزب جديد 
جذرًيا يتوجه جلميع املواطنني.

   اإن ن�سبة 15 باملائة التي فازت 
به��������ا احلرك�������ة موؤخ������را ومكانتها 

يف قب�سة ميلوين -�سالفيني –برل�سكوين:

اإيطاليا: يف مواجهة الثالثي اليميني، معار�سة م�ستتة...!
مل ي�ستقر النظام ال�سيا�سي الإيطايل بعد، و�ستظل جمموعة من العوامل حتكم على احلكومات بال�سعف وعدم ال�ستقرار

جيورجيا ميلوين، فراتيلي ديتالياماتيو �سالفيني حزب الرابطة

�سيكون على املعار�سة بناء بديل موثوق به لالأغلبية احلكومية احلاليةداخل املعار�سة، رمبا تكون حركة 5 جنوم هي اأف�سل الالعبني 
الفاعلون ال�سيا�سيون الرئي�سيون الذين �سيعار�سون حكومة ميلوين امل�ستقبلية هم ثالثة من حيث العدد

�سيلفيو برل�سكوين فورزا اإيطاليا

يف الربملان اجلديد، 
ي��خ��اط��ر ال��ق��ط��ب 
الو�سطي، على الأقل

ال����ب����داي����ة،  يف 
ب���������اأن ي�����س��ب��ح 
ه����ام���������س����ًي����ا

وول �سرتيت جورنال: ل بد من تعزيز قوة الردع ملواجهة كيم
•• وا�صنطن-وكاالت

بالي�ستي  �ساروخ  اإط��الق  اإن  جورنال”،  �سرتيت  “وول  �سحيفة  قالت 
اإىل كيم  اأظ��ه��رت احلاجة  اأي���ام،  اليابان قل  ف��وق  �سمايل جديد  ك��وري 

جونغ اأون.
اإطالق  اإىل  اأخ���رى  م��رة  ال�سمالية  ك��وري��ا  “عادت  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
لذا  هنا،  للدبلوما�سية  كبري  جمال  يوجد  ل  البالي�ستية.  �سواريخها 
فاإن ال�ستجابة الأف�سل تتلخ�ش يف تعزيز م�سداقية الردع التقليدي 

والع�سكري يف �سمال �سرق اآ�سيا«.
فوق  امل��دى  متو�سط  بالي�ستي  ل�ساروخ  الثالثاء  “اختبار  اأن  وذك���رت 
الإن���ذار  ���س��اف��رات  اإط���الق  على  اليابانية  ال�سلطات  اأج���ربت  ال��ي��اب��ان، 

وتعليمات بالحتماء«.

�سل�سلة  م��ن  ال�23  “يعد  الخ��ت��ب��ار  ه���ذا  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
وترية  اأعلى  وهي  العام،  لهذا  ال�سمالية  الكورية  ال�سواريخ  اختبارات 
ا�ستئناف  على  بالرد  تهديد  اأع��ق��اب  يف  تاأتي  اأذ  الإط���الق،  على  �سنوية 

التدريبات الع�سكرية بني الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية موؤخراً«.
حيث  الآن  حتى  الأط���ول  هو  الأخ���ري،  ال�ساروخ  “اإطالق  اأن  واأ�سافت 
جتاوز مداه 2800 ميل، وهو ما يذكرنا باأن �سواريخ كوريا ال�سمالية 
متتلك مدى يهدد اأرا�سي غوام التابعة للوليات املتحدة على بعد نحو 
2100 ميل. وكان الرئي�ش الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب قد اأوقف 
املناورات الع�سكرية املتحالفة، بينما كان يتودد بال جدوى اإىل كيم يونغ 
على  كعالمة  ا�ستئنافها  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ش  اأع��اد  فيما  اأون، 

عزم الوليات املتحدة يف ردع بيونغ يانغ.
ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  دائ��م��اً  يفعله  م��ا  ه��ذا  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 

)اإطالق �سواريخ بالي�ستية(، بهدف تخويف الدول الغربية حلثها على 
العودة اإىل املحادثات حتى يتمكن من اإدرار املزيد من الأموال منها.

وخطت كوريا ال�سمالية بح�سب تقرير “وول �سرتيت جورنال” خطوات 
اإىل املدن الأمريكية. كما  اأن ي�سل  “تطوير �ساروخ ميكن  كبرية نحو 
تعمل على تطوير �سواريخ حلمل روؤو���ش حربية متعددة حتى تتمكن 

من التهرب من الدفاعات ال�ساروخية«.
باأن تكون  اأكدت كوريا ال�سمالية التزامها  يف �سبتمرب -اأيلول املن�سرم، 
قوة نووية، وذكرت 5 �سروط �ست�ستخدمها ل�سربة وقائية، مبا يف ذلك 

اإذا كان الهجوم على اأهداف ع�سكرية اأو ا�سرتاتيجية و�سيكاً.
التابع  الأم��ن  ملجل�ش  اجتماع  عقد  املتحدة  ال��ولي��ات  طلبت  الأرب��ع��اء، 

لالأمم املتحدة، لكنها ل تتوقع اأكر من اإدانات �سكلية.
ووفقاً لل�سحيفة “�سي�ستخدم رعاة كوريا ال�سمالية يف ال�سني ورو�سيا، 

وهما الدولتان اللتان حتمالن مقاعد دائمة يف املجل�ش، حق النق�ش �سد 
اأي جهد ذي مغزى ملعاقبة ال�سمال. وي�سدق نف�ش القول على ا�ستئناف 

“املحادثات ال�سدا�سية” مع ال�سمال، والتي ف�سلت مرات عديدة.
لل�سمال  ال�سماح  كانت  الكربى  “اخلطيئة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
باحل�سول على قنبلة نووية من الأ�سا�ش، والآن الرد الأف�سل هو الردع. 
فاإن  النووية،  وتهديداته  لأوكرانيا  بوتني  فالدميري  غزو  اأظهر  وكما 
الردع الأمريكي التقليدي والنووي مل يعد جديراً بالثقة كما كان من 
باأنه  املنطقة  جتاه  املتحدة  الوليات  التزام  الثالثاء  بايدن  ودعا  قبل. 
“�سارم”، وهو اأمر مهم بعد بوق ترامب غري املوؤكد، ولكن هذه الكلمات 
لبد واأن تكون مدعومة بن�سر قوات ع�سكرية جديرة بالثقة والتوا�سل 
الوا�سح ب�ساأن ال�ستجابة اإذا �سن ال�سمال هجوماً وقائياً، وينبغي فهم 

ذلك يف بيونغ يانغ وبيجني على اأنه اإبادة لنظام كيم.
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اإعــلن تنــــازل عن رخ�شة  
عن  التنازل  على  بالت�سديق  العدل  الكاتب  يقوم  �سوف  انه  العلم  يرجى 
وال�سادرة من  الرقايب(  )ا�ستوديو  التجاري  ال�سم  التي حتمل  الرخ�سة 
املتنازل  رقم )108923( من  بعجمان ملف  الإقت�سادية  التنمية  دائرة 
ال�سيد/ �سالح علي �سالح بن علي احلو�سني - اجلن�سية : الإمارات - رقم 
احمد  ال�سيد/  اليه  املتنازل  اىل   784198286092469  : الهوية 
 : الهوية  رقم   - الإمارات  اجلن�سية    - احلو�سني  دروي�ش  علي  عبداهلل 
784197507250963 وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق 

على هذا التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

تغيري ا�شـم / بينه حممد مهدي حممد الرا�شدي 
تقدمت املواطنة )بينه حممد مهدي حممد الرا�سدي( 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - ابوظبي بتغيري ا�سمها من 

)بينه( اإىل )ح�سه(
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

تغيري ا�شـم /ن�شيم ماجد �شلطان بن وقي�س الظاهري 
وقي�ش  بن  �سلطان  ماجد  )ن�سيم  املواطنة  تقدمت 
الظاهري( بطلب اىل ق�سم التوثيق - ابوظبي بتغيري 

ا�سمها من )ن�سيم( اإىل )فاطمة(
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000694/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد قمران حممد يون�ش عزام  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ منادى جنوح املطرود - اجلن�سية �سوري

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 11324.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 70533
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - لياقت اهلل ا�شلم خان   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005806/ 

اإىل املحكوم عليه : لياقت اهلل ا�سلم خان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ قي�سر رحمن حبيب الرحمن - اجلن�سية باك�ستاين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 7550.0  
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حبيب الرحمن باز احلق   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003525/ 

اإىل املحكوم عليه : حبيب الرحمن باز احلق 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ الربكة لال�ستثمار - ذ م م  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
الر�سم املحدد  املذكور ودفع  املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  اأن املحكوم له  ومبا 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 15800.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006668 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد جاويد احمد  - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي عبدالرزاق �سلطان حممد ابراهيم العجماين 

واتعاب  وامل�سروفات  الر�سوم  بدفع  عليها  املدعي  الزام   : فيها  ويطالبك  الدعوى  عليك  اأقام  قد 
ال�سريك )حممد جاويد( من  اإخراج   - الدعاء  باجلل�سة ولئحة  عليها  املدعي  اعالن   - املحاماة. 
118095 وخماطبة دائرة الإقت�سادية بذلك. �سمول  �سركة راديل لتجارة ال�سكراب ذ م م برقم 

احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفرتة )5( من قانون الإجراءات املدنية. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة 
 )10 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  8.30 �سباحا  ال�ساعة  املدنية يف متام  الإبتدائية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/4 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006860 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ت�سابي راج نرياول - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي جولزار ح�سني غالم قا�سم 

درهما  15،000 وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  الزام   .1
املحاماة.  واتعاب  وامل�سروفات  الر�سوم  بدفع  عليه  املدعي  الزام   .2

الدعاء.  ولئحة  باجلل�سة  عليه  املدعي  اعالن   .3
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/4 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007007 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سفيق فيا كل - جمهول حمل الإقامة  
اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنبية

بناء على طلب املدعية : عبداحل�سني �سري علم متان 
قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب :  املطالبة مببلغ )87944.5( درهم 

املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  املحاماة.   واتعاب  وامل�سروفات  الر�سوم  بدفع  عليه  املدعي  الزام 
باحل�سور  مكلف  انت  املدنية.  الإجراءات  قانون  من   )5( الفقرة   229 املادة  لأحكام  طبقا 
بجل�سة 2022/10/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
-  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من 

تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/5 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006796 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مر�سية غالم علي - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم بان املدعي / حممد نا�سر بن حممد نادر يف الدعوى رقم 6796/2022 دائرة اليوم 
الواحد التجارية الرابعة - قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها :  احلكم باخراج املدعية 

عليها من الرخ�سة والزام املدعية بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )7 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/10/6 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006573 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اخلربة ل�سيانة ال�سيارات - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/12 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة 
4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/3 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 307/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ والأمور الوقتية رقم 51 

مو�سوع التنفيذ : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة الر�ش 256 الكائنة مبنطقة تالل الإم��ارات الثالثة باإمارة دبي ، تبلغ م�ساحتها 
التنفيذ  طالب  البنك  ل�سالح  واملرهونة  �سدها  للمنفذ  واململوكة  من�ساآت  من  عليها  وما  مربع  قدم   26،135.74

طالب التنفيذ: بنك �سادرات اإيران )الفرع الرئي�سي( - عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - بناية بنك �سادرات 
اإيران - مقابل بلدية دبي - �ش ب رقم 4002 دبي ، مكاين رقم 2658590150 - وميثله : اإبراهيم حممد اأحمد حممد القا�سم  

املطلوب اإعالنه : مرمي حممد ابدي - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثانية الرابعة - �سارع الليلك ، املتفرع من �سارع اخليل الأول - الفيال 
رقم HT15 - هاتف متحرك رقم : 050/4445677 مكاين رقم : 1572074006 - 0504445677 

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سركة ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - ذ م م 
املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/10/12 املوافق  الربعاء  يوم  اأنه يف 
http://www.emiratesauction. اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

التقدم  البيع  على  اعرتا�ش  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  20% من  عن  تاأمني ليقل  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - مبنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ش 256 - رقم البلدية : 328-

درهم.  25.000.000  : التقييم   - مربع  مرت   2428.09  : امل�ساحة   394
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70449

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
)جزئي( مدين   AJCAPCIREA2022 /0000721 يف  الدعوى رقم

بالن�شر 
امل�ستاأنف �سده : منى عبدالرحمن حممود عبدالفتاح - عنوانه : عجمان النعيمية خلف ا�سواق 

الإمارات رقم مكاين 4206209678 هاتف 0525064766
ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : اأحمد حممد ح�سن حممد بندق 

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000721/
)جزئي( مدين   - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة   AJCAPCIREA2022

فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�ساعة   2022/11/1 املوافق 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
عمر را�شد املهريي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي    مدين   AJCFICIREA2022 /0003270 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سعيد احمد احمد  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/10/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/27 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
MOJAU_2022- 0093273 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/اجننيا�ش نالوكودي بارامبيل - هندي اجلن�سية يرغب يف البيع عن ن�سبة 
)1%( من كامل ح�سته البالغه )100%( وذلك اىل ال�سيدة / امنه �سعيد بالل فرحان - اماراتية اجلن�سية، 
ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة )32%( من كامل ح�سته البالغه )100%( و ذلك اىل ال�سيد/ جوزيف 
�سنى كادافيلبارامبيل اوجو�ستينى اأوجو�ستينى كادافيلبارامبيل روكي - هندي اجلن�سية ، ويرغب يف البيع عن 
 - امي�سى كويل  الدين كاتاندات  �سهاب  ال�سيد/  و ذلك اىل  البالغه )%100(  ن�سبة )33%( كامل ح�سته 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة  بامارة  تاأ�س�ست  الروؤيه للنظارات( والتي  امل�سماة )دار  الرخ�سة  ، يف  هندي اجلن�سية 
امل�سماه رقم )792720( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية بال�سارقة ، تعديالت اخرى : دخول �سركاء، 
تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - تغيري ا�سم التجاري لت�سبح )دار 
الروؤيه للنظارات ذ م م( - ا�سافة ن�ساط.  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
ذلك عليه مراجعة  اعرتا�ش حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الجراء 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
MOJAU_2022- 0093228 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة : ب�سره �سفات �سيد �سفات على ، اجلن�سية باك�ستان ترغب يف البيع والتنازل عن ن�سبه 
)25%( من كامل ح�ستها البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد : حممد على حممد ا�سحاق - اجلن�سيه باك�ستان وترغب 
ن�سبه )25%( من كامل ح�ستها  والتنازل عن  البيع  باك�ستان يف  ، اجلن�سية  �سيد �سفات على  ب�سره �سفات  ال�سيدة / 
البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد : راحت على حممد ا�سحاق - اجلن�سيه باك�ستان، وترغب ال�سيدة / ب�سره �سفات �سيد 
100% و ذلك اىل  البالغة  البيع والتنازل عن ن�سبه )25%( من كامل ح�ستها  ، اجلن�سية باك�ستان يف  �سفات على 
ال�سيد : اهمل نورانى حممد �سالح الدين نوراين - اجلن�سيه باك�ستان ، وترغب ال�سيدة / ب�سره �سفات �سيد �سفات على 
، اجلن�سية باك�ستان يف البيع والتنازل عن ن�سبه )25%( من كامل ح�ستها البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيد : مزمل 
نورانى حممد �سالح الدين نوراين - اجلن�سية باك�ستان ، يف الرخ�سة )مطعم ق�سر القا�سميه( والتي تاأ�س�ست باأمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )742771( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اأخرى : تغيري 
ال�سم التجاري - ان�سحاب �سريك - حتويل الرخ�سه اىل متلك الجنبي.  وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن بالن�شر 

حل�شور اجتماع اخلربة
يف اال�شتئناف رقم 747/2022 مدين امر اداء ال�شارقة

اىل اخل�سم املدخل عبد اهلل على عبد اهلل ح�سني البناي ممثل موؤ�س�سة زهرة الفوؤاد لتجارة املواد الن�سائية
اعاله  اليه  امل�سار  ال�ستئناف  يف   21/09/2022 بتاريخ  الحتادية  ال�سارقة  ا�ستئناف  حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم  على  بناء 
وانتدابنا من اإدارة اخلرباء الفنيني ملهمة اخلربة احل�سابية يف ال�ستئناف املذكورة اعاله. وعمال باملر�سوم بقانون احتادي رقم 
اإجراءات  املادة )82( منه مببا�سرة  والتجارية  املدنية  املعامالت  الثبات يف  قانون  احكام  بع�ش  بتعديل   2020 ل�سنة   )27(
اخلربة عن بعد فقد مت حتديد يوم الثنني املوافق 10/10/2022 ال�ساعة 9.00 �سباحا موعدا لجتماع اخلربة عن بعد 
من خالل تطبيق مايكرو �سوفت تيم )Microsoft Teams( املرئي. وعليكم احل�سور �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد 
يف املوعد املحدد مع التوا�سل مع اخلبري احل�س�ابي �س�مري ح�س�ن على الهاتف 0507526852 قبل موعد الجتماع املذكور يف 
موعد اأق�س�اه الحد 09/10/2022 حتى ميكن ار�س����ال رابط الجتماع لكم على بريدكم اللكرتوين وقيامكم بتقدمي �س�ور 
الهويات والتوكيالت القانونية للح�س�ور وكافة امل�ستندات والوثائق ال�س�ابق تقدميها اأمام املحكمة املوقرة وغريها من امل�ستندات 
والوثائق التي قد ترغبون يف تقدميها للخربة والتي يجب ان تكون جميعها مرتجمة للغة العربية ترجمة قانونية.ويف حال 

عدم التوا�سل مع اخلربة وح�سور الجتماع املذكور �ستتم اإجراءات اخلربة اأ�سول يف غيابك. 
خبري ح�شابي 
�شمري ح�شن عبد الفتاح ح�شن
رقم القيد )539(

اإعلن اإجتماع خربة 
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دولة االإمارات العربية املتحدة - وزارة العدل

اإدارة اخلرباء 
اإعلن حل�شور اجتماع اخلرية امل�شرفية

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR 2022/ 4520 جتـاري حزين
حمكمة ال�شارقة االإحتادية االإبتدائيـة

املقامة من / م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي
�س�د / حمم�ود ح�سي�ن غ�ل�وم

لجتماع  معتمد  قانوين  ومرتجم   ، وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  احل�سور  الطرفني  كال  على 
/12 الأربعاء  يوم   )09:00( �سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة  يف  عقده  املقرر  امل�سرفية  اخلربة 

رابط زوم  بتطبيق   82775494742 اجتماع  رقم  خالل  من  وذلك  اأكتوبر/2022 
كافة  معكم  م�سطحبني   ،  https://us02web.zoom.us/j/82775494742
امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها. للتوا�سل : اخلبري امل�سريف  - اأحمد ال�سرقاوي - قيد رقم 

ahmed770eim.ae  0505618082 / 627( متحرك(
خبري م�سريف / اأحمد ال�سرقاوي )قيد رقم 627( 

اإعلن اإجتماع خربة 
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اإعلن )بالن�شر( امر اأداء )2022-3645(
MOJAU_2022 -0056737 االإخطار رقم

بناءا على طلب / امل�ستقبل للعقارات.
اإىل املعرو �سده / يا�سر رفيق رانا حممد رفيق

للزام  وذلك   - اأداء  امر   2022-3645 رقم  الدعوى  تقدم  الطلب  مقدم  ان  حيث   : ال�سرح 
و  الطرق   بكافة  �سده  املعرو�ش  اعالن  تعذر  قد  و  درهم   22500 مبلغ  بدفع  �سده  املعرو�ش 
�سيقوم  ال  و  القانوين  بالن�سر لهذا النذار  تاريخ العالن  ايام من  اق�ساه خم�سة  ذلك يف موعد 
حتميلكم  مع  حقوقها  على  للحفاظ  واملدنية  اجلنائية  القانونية  الطرق  كافة  باتخاذ  املخطر 
التعاقدية  بالتزاماتكم  اخاللكم  عن  النا�سئة  وامل�ساريف  الر�سوم  و  القانونية  التعوي�سات  كافة 
والقانونية. لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة تنفيذ املطلوب خالل خم�سة اأيام من تاريخ اأخطاركم 

وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية.
اإميان احمد العو�شي 
مدير اإدارة الدعوى 

حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

MOJAU_2022- 0093441 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : حممد �سريف عبد القادر م�سطفي - يحمل بطاقة هوية 
رقم : 784198085180614 - اجلن�سية : الهند ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
 - موتايل  عبداهلل  موتايل  في�سل  حممد   / ال�سيد  اإىل  وذلك   -  )%100( البالغة  ح�سته 
يحمل جواز �سفر رقم : U2892619 - اجلن�سية الهند ، الهند - واإيل ال�سيد / �سرفعلي 
ني�سيان حممد ني�سيان - يحمل جواز �سفر رقم : M8301430 - اجلن�سية : يف الرخ�سة 
امل�سماه )كافترييا ركن ال�سوارما( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )745490( 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ش  بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  الحتادي  القانون  احكام 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
اعالن بيع / تنازل )حممد كونيل ابراهيم قادر للخ�سروات والفواكه( وكيل خدمات

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : كونيل �سليمان حممد اجلن�سية : الهند يرغب يف التنازل عن 
كامل ح�سته وذلك اىل ال�سيد / حممد ر�سوان ازهر مياه اجلن�سية : بنغالدي�ش وذلك يف الرخ�سة 
ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  والفواكه((  للخ�سروات  قادر  ابراهيم  كونيل  ))حممد  امل�سماه 
تعديالت   ، بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )15631( رقم  رخ�سة  مبوجب 
للخ�سروات  ر�سوان  حممد  اىل  التجاري  ال�سم  تغيري   ، لآخر  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اأخرى 
والفواكه. وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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MOJAU_2022- 0093428 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد : حممد علي حممد �سباين الكتبي - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة 
التجارية )�سوبر ماركت املجال( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة 
رقم )524483( حيث ان ال�سيد : حممد علي حممد �سباين الكتبي - اماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))�سوبر ماركت املجال(( 
البالغة )100%( اإىل ال�سيد : عبدالرحيم منار تودي - هندي اجلن�سية - تغيري ال�سكل 
الرخ�سة لآخر.  وعمال  تنازل �ساحب   . القانوين من موؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات 
بن�ش املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب 
العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على الأجراء امل�سار 
اتباع  اأي اعرتا�ش على ذلك عليه  الإعالن فمن لديه  تاريخ هذا  اأ�سبوعني من  بعد  اإليه 

ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تغيري ا�شـم / ا�شامه را�شد حممد علي املهريي  
تقدم املواطن )ا�سامه را�سد حممد علي املهريي( بطلب 
اىل ق�سم التوثيق - ابوظبي بتغيري ا�سمه من )ا�سامه( 

اإىل )حمد(
فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0007001 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد ابراهيم عبدالعليم علي
العنوان : 9623780  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  يوجد  ل  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
  - الخر�ش  عبدال�سالم  جمال  اأحمد   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى 
بالتايل : اأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )21150 
درهم( والزمته بالفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ قيد 
الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات.  حكما قابال لال�ستئناف 

خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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عربي ودويل

انتخابات  ـــري  جت    
الن�سفي  الــتــجــديــد 
ـــوم  الأمــــريــــكــــيــــة ي
نوفمرب   8 ــاء  ــالث ــث ال
املتحدة.  الوليات  يف 
اإليكم كل ما حتتاجون 
املوعد  قبل  معرفته 

النهائي لالنتخابات.

•• الفجر -خرية ال�صيباين
ترامب  بوابة العودة اىل البيت البي�شبايدن  حتى ل يتحول اىل بطة عرجاء

النتخابات الأمريكية 2022:

التاريخ، والرهانات، وا�ستطالعات الراأي، واملر�سحون
عادة ما تكون النتخابات الن�سفية معقدة للغاية بالن�سبة للرئي�س املبا�سر

يحاول اجلمهوريون التاأكيد على الت�سخم 
ويراهن الدميقراطيون على ق�سية الإجها�ض 

- نتائج النتخابات حا�سمة بالن�سبة للم�ستقبل 
ا لدونالد ترامب ال�سيا�سي جلو بايدن ولكن اأي�سً

ناخبيهم  اإق��ن��اع  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
بالتوجه اإىل �سناديق القرتاع.

عواقبها على  هي  -ما   7
نتائج النتخابات الرئا�سية 

لعام 2024؟
التجديد  ان���ت���خ���اب���ات  ن���ت���ائ���ج     
بالن�سبة  ح���ا����س���م���ة  ال���ن�������س���ف���ي 
بايدن،  جلو  ال�سيا�سي  للم�ستقبل 

ا لدونالد ترامب. ولكن اأي�سً
ما  بعد  يعلن  ال���ذي مل  الأول،     
انتخابه  اإذا كان �سيرت�سح لإع��ادة 
اأق��وى من  �سيخرج   ،2024 ع��ام 
انتخابية  اأو هزمية  انتخابي  فوز 
اأخف بينما مو�سوع اإعادة انتخابه 
من  ج�������زء  يف  امل�����ح�����رم�����ات  م������ن 
�سيحتفل  �سنه.  ب�سبب  مع�سكره 
اأك��رب رئي�ش منتخب  ب��اي��دن،  ج��و 
���س��ّن��ا يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، بعيد 
ميالده الثمانني يف 20 نوفمرب. 
و�سيكون عمره 82 يف بداية فرتة 

ثانية حمتملة، و86 يف النهاية.
ي��ي��اأ���ش دونالد     م��ن ج��ه��ت��ه، مل 
ق�سايا  يف  امل�����ت�����ورط  ت�����رام�����ب، 
للرئا�سة  ال��رت���س��ح  م��ن  ق��ان��ون��ي��ة، 

عام 2024.
 ب���ال���ن�������س���ب���ة ل������ه، ال����ط����ري����ق مير 
امل��ر���س��ح��ني الذين  ان��ت�����س��ار  ع���رب 
ي��دع��م��ه��م، مم��ا ي���دل ع��ل��ى اأن����ه ل 
احلزب  داخ��ل  بنفوذ  يتمتع  ي��زال 
يحظى  ي�����زال  ول  اجل���م���ه���وري، 

ب�سعبية لدى القاعدة احلزبية.

-ما هي منت�سف املدة؟  1
الن�سفية  ت��ت��واف��ق الن��ت��خ��اب��ات     
الن�سفي.  التجديد  انتخابات  مع 
حتدث كل 4 �سنوات، يف منت�سف 
البالغة  الأمريكي  الرئي�ش  ولية 

اأربع �سنوات.
للرئي�ش  اخ��ت��ب��ارا  دائ��م��ا  ت�سكل   
خ�سر  اإذا  امل���ب���ا����س���ر.  الأم���ري���ك���ي 
ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات، ف��اإن��ه يخاطر 
امل�ستوى  لعراقيل على  بالتعر�ش 
الأخريين  العامني  يف  الت�سريعي 

من وليته.
خا�ش  ب�س������كل  �سحيح  وه�����ذا   
خ���الل ف���رتة ولي���ة ث��ان��ي��ة، حيث 
ب�س����بب  �سعيفا  الرئي�ش  ي�سبح 
وحقيقة  النتخابي��ة  الهزمي�����ة 
الرت�سح  ل�����������ه  ي��ح�����������ق  ل  اأن�������������������ه 

جمددا.

-ملن ي�سوت الناخبون؟  2
   مبنا�سبة النتخابات الن�سفية، 
للتجديد  الأم��ري��ك��ي��ون  ي�����س��وت 
 435“ ال���ن���واب  ملجل�ش  ال��ك��ام��ل 
جمل�ش  اأع�����س��اء  ول��ث��ل��ث  نائبا” 
جمل�ش  يف  ع�سوا   33“ ال�سيوخ 
ويتم تنظيم انتخابات  ال�سيوخ”. 
ا، ل �سيما تلك املتعلقة  اأخرى اأي�سً
ا عدد  بحكام الوليات، ولكن اأي�سً

معني من ال�ستفتاءات.

تدور –متى   3
 انتخابات 2022؟

دائًما  النتخابات  ه��ذه  جُت��رى     
يوم  اأول  يلي  ال��ذي  الثالثاء  ي��وم 
اث���ن���ني م���ن ���س��ه��ر ن��وف��م��رب “اأي 
العام،  هذا  2 و8 نوفمرب”.  بني 
�ستجرى النتخابات يوم الثالثاء 

�سيفوز؟ -من   6
“فايف ثريتي  وبح�سب موقع     
ايت” املتخ�س�ش، فاإن 68 باملائة 
من الدميقراطيني هم املر�سحون 
وحتى  ال�����س��ي��وخ.  مبجل�ش  ل��ل��ف��وز 
ي���ول���ي���و، ك�����ان اجل���م���ه���وري���ون يف 
النموذج  ل���ه���ذا  وف���ًق���ا  امل���ق���دم���ة، 

الإح�سائي. 
يحوز  ال����ن����واب،  ام����ا يف جم��ل�����ش 
باملائة   70 ن�سبة  اجل��م��ه��وري��ون 
فجوة  وه��ي  الت�سويت،  نوايا  من 

تتقّل�ش منذ يونيو.
م��ا يكون معدل المتناع  ع��ادة     
ع��������ن ال�����ت�����������س�����وي�����ت اأع��������ل��������ى يف 
“حوايل  الن�سفية  الن��ت��خ��اب��ات 
 60-50 ب���  ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة   40
الرئا�سية”.  لالنتخابات  باملائة 
ل����ذل����ك، ���س��ي��ك��ون اأح������د ره���ان���ات 

خماطر  هي  -ما   5
هذه النتخابات؟

النتخابات  ت���ك���ون  م����ا  ع������ادة     
بالن�سبة  للغاية  معقدة  الن�سفية 
للرئي�ش املبا�سر. وكما يذكر مدير 
ماتيو  اي��ب�����س��و���ش،  يف  ال���درا����س���ات 
اأدت   ،1860 “منذ عام  غ��الرد: 
منت�سف  انتخابات   40 من   37
الرئي�ش  ح���زب  ت��راج��ع  اإىل  امل���دة 
يف جمل�ش ال��ن��واب. وت��اأك��دت هذه 
ال��ق��اع��دة م��رة اأخ���رى يف نوفمرب 
الأم���ري���ك���ي  ل��ل��رئ��ي�����ش   2018
دونالد ترامب، الذي خ�سر حوايل 

40 مقعًدا يف جمل�ش النواب.
�سيكون  ب��اي��دن،  جل��و  بالن�سبة     
ال�سرر،  م��ن  اإذن، احل��د  ال��ره��ان، 
هو الذي وجد �سعوبة يف مترير 
الأ�سهر  خ�����الل  م��ه��م��ة  ق����وان����ني 

و�سيتوىل   .2022 ن��وف��م��رب   8
يف  منا�سبهم  اجل��دد  الربملانيون 

3 يناير.

4 -من ميلك حاليًا الأغلبية 
يف جمل�سي ال�سيوخ والنواب؟

الدميقراطي������ون  ي��ت��م��ت�����������������ع     
جمل�������ش  يف  بالأغلبي�������ة  حالًيا 
جمل�ش  ويف  ال���������س���������������������������������������ي����وخ 
دميقراطًي������ا   221“ ال���ن���واب 
جمهورًي������ا   212 م����ق����اب����ل 
�س�������اغران”.ميتلك  ومقع�������دان 
جمل�ش  يف  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ون 
مثلهم  مقع�����ًدا،   50 ال�س����يوخ، 
ل��ك��ن نائب  م��ث��ل اجل���م���ه���وري���ني، 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة كامال  ال��رئ��ي�����ش، 
ه���اري�������ش، مي��ك��ن��ه��ا ال��ف�����س��ل بني 

ال�س��يناتورات يف حالة التعادل.

ق�سية  من  الدميقراطيون  جعل 
هجومهم  زاوي���������ة  الإج�����ه�����ا������ش 
اجلمهوريني،  ���س��د  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
التي  العليا،  املحكمة  تلغيم  بعد 
منذ  املحافظ  اجلانب  اإىل  متيل 
يونيو،  يف  ت��رام��ب،  دون��ال��د  اإدارة 
احلق الد�ستوري يف الإجها�ش يف 

الوليات املتحدة.
املحافظون  ي��ظ��ه��ر  م���ن���ذئ���ذ،     
هذه  ب�����س��اأن  وت��ك��ّت��م��ه��م  حتفظهم 
الق�سية، بينما الرتاجع عن هذا 

احلق ل يحظى ب�سعبية. 
ووفق ا�ستطالع ن�سر يف يونيو من 
يعتقد  لالأبحاث،  بيو  مركز  قبل 
61 باملائة من الأمريكيني “و63 
الأمريكيات”  الن�ساء  من  باملائة 
يكون  اأن  ي��ج��ب  الإج���ه���ا����ش  اأن 

قانونًيا يف معظم احلالت.

الأوىل من وليته، قبل اأن يح�سل 
النت�سارات  م���ن  ال���ع���دي���د  ع��ل��ى 
الأخرية.  الأ�سابيع  الت�سريعية يف 
ب�سكل  ب��اي��دن  اإدارة  جنحت  فقد 
ملحوظ يف مترير خطتها للمناخ 
بعد حل  الكونغر�ش،  وال�سحة يف 
و�سط مع ال�سيناتور الو�سطي جو 
العملية  ع��رق��ل  ال����ذي  م��ان�����س��ني، 

طيلة اأ�سهر. 
النتخابات  يف  الف�سل  �سورة  ويف 
يكون  اأن  املرجح  فمن  الن�سفية، 
اأك���ر �سعوبة  امل��ق��ب��الن  ال��ع��ام��ان 
بالن�سبة  الت�سريعية  الناحية  من 

للرئي�ش بايدن.
    من بني املو�سوعات الرئي�سية 
لالنتخابات، يحاول اجلمهوريون 
التاأكيد على الت�سخم    اجلامح 
وت��ع��ايف الق��ت�����س��اد. م��ن جانبهم، 

تلغراف: بوتني ي�سق طريقه... اإىل الن�سيان
تهاجم اأوكرانيا مدناً ذات اأهمية ا�سرتاتيجية يف ال�سرق واجلنوب، ي�سر 
بوتني على موا�سلة جي�سه املرهق مهاجمة بلدة بخموت ال�سرقية، ما 
ي�ستت القوات التي ميكن اأن تعزز الدفاعات الرو�سية يف اأماكن اأخرى«. 
ويف غ�سون ذلك، ي�سيف كيمب “كان الهجوم الأوكراين امل�ساد الكا�سح 
حول خاركيف مهيناً للغاية لبوتني، حيث مل يخ�سر الأرا�سي القريبة 
من احلدود الرو�سية فح�سب، بل عزز اأي�ساً الروح الوطنية الأوكرانية، 
واأعاد تن�سيط الدعم املايل والع�سكري الهائل من الغرب، والذي �سهد 

اأخرياً نتائج حقيقية يف القدرة القتالية الأوكرانية«.

�سربة ا�سرتاتيجية ملو�سكو
بوتني  ك���ف���اءة  ق��ل��ة  ع��ل��ى  ال���ل���وم  اإل���ق���اء  ل مي��ك��ن  “بالطبع  واأ�����س����اف 

ال�سرتاتيجية يف هذه الكارثة، كما يف النك�سات ال�سابقة، اإذ اأنه جلاأ اإىل 
اإقالة جرالت وا�ستبدلهم باآخرين متملقني ب�سكل اأكرب«.

ا�سرتاتيجية  اأي��ام، مبثابة �سربة  كان �سقوط ليمان يف دونيت�سك منذ 
و�سيا�سية كبرية، فرغم اأن املدافعني كانوا يعلمون اأنهم ل ي�ستطيعون 
اأنه  ورد  لذلك  بالن�سحاب.  لهم  ال�سماح  بوتني رف�ش  اأن  اإل  ال�سمود، 
اإىل  اأدى  اأو تدمريها، ما  ُقب�ش على املئات، وال�ستيالء على معداتهم 

اإ�سعاف القوة القتالية الرو�سية، ح�سب كيمب.
خري�سون،  ح��ول  الأوك���راين  التقدم  “اأثار  املحلل:  يقول  اجلنوب،  ويف 
اإحدى املقاطعات التي  �سمتها لرو�سيا ب�سكل غري قانوين يف الأ�سبوع 

املا�سي، قلق الكرملني. 
يف  رو�سيا  ت��غ��زوه  رئي�سي  ح�س�����ري  مرك������ز  اأول  املدين���ة  كانت  فق����د 

•• لندن-وكاالت

الرئي�ش  كيمب،  ريت�سارد  “تلغراف”  والكاتب يف �سحيفة  املحلل  �سّبه 
اإىل  م�سرياً  هتلر،  اأدول��ف  الأمل��اين  بالزعيم  بوتني  فالدميري  الرو�سي 
اأنه كلما زادت �سيطرة الديكتاتور، زادت الأخطاء يف �ساحة املعركة، ما 

�سيوؤدي بطبيعة احلال اإىل الدمار.
ويرى كيمب يف مقال بال�سحيفة الربيطانية، اأن “بوتني وهتلر قائدان 
�سيا�سيان فعالن، لكنهما ع�سكريان فا�سالن، ففي حني كان خطاأ هتلر 
للجي�ش  �سمح  ما   ،1940 يف  دانكريك  عن  الفريماخت  اإبعاد  الأك��رب 

الربيطاين بالهروب، قرر بوتني غزو اأوكرانيا باأعداد غري كافية«.

قوات ُمرهقة
فاإن  اأ���س��واأ،  اإىل  �سيئ  القتالية من  رو�سيا  ق��درات  انتقال  “مع  واأ���س��اف 
بوتني مثل هتلر يدير الأحداث يف �ساحة املعركة«. وقال كيمب: “بينما 

الهجوم، ولها اأهمية ا�سرتاتيجية واقت�سادية هائلة«.

خماوف يف خري�سون
وتابع “لهذا ال�سبب تنت�سر اأقوى قوات بوتني يف اجلنوب، ومن �سمنها 
التعزيزات املن�سحبة من ال�سرق والتي �سمحت لأوكرانيا بالنجاح حول 
لفتاً اإىل اأنه  خاركيف، ما يجعل خري�سون اأكر �سعوبة يف الت�سدع”، 
ذلك “�سيوؤدي اإىل معركة كربى هناك، �ستكون نتائجها خ�سائر وا�سعة 

النطاق وا�ستنزاف املوارد الع�سكرية لأوكرانيا«.
امل��ع��رك��ة، فاإن  ���س��اح��ة  ال��ن��ج��اح��ات الأخ����رية يف  “رغم  اأن���ه  وذك���ر كيمب 
ال�سورة الأو�سع لي�ست وردية. اإذ ل ميلك الرئي�ش الأوكراين فلودميري 
الذخرية،  خمزونات  يف  نق�ساً  ويعاين  كبرية،  احتياطيات  زيليني�سكي 
حيث ت�ستغرق اأنظمة ال�سواريخ الإ�سافية بعيدة املدى التي تعهد بها 
الرئي�ش الأمريكي جو بايدن الأ�سبوع املا�سي، عامني للو�سول اإىل خط 

املواجهة«.

قتيلة و30 مفقودًا يف كارثة مهاجرين قبالة اليونان  16 •• اأثينا-اأ ف ب

ا يف اليونان يف غرق  لقيت 16 امراأة م�سرعهّن وفقد نحو ثالثني �سخ�سً
اأعلن خفر ال�سواحل اليوناين  قاربني ملهاجرين دفعتهما رياح عاتية، كما 

اخلمي�ش.
التلفزيونية  للقناة  كوكال�ش  نيكو�ش  ال�سواحل  خفر  با�سم  املتحدث  قال 
العامة اإنه مت انت�سال جثث 16 امراأة من اأ�سل اإفريقي على ما يبدو، �سرق 
جزيرة لي�سبو�ش املجاورة لل�ساحل الرتكي يف بحر اإيجه بعد غرق قاربهن.

واأ�ساف اأنه مت اإنقاذ ت�سع ن�ساء لكن 15 �سخ�سا ما زالوا مفقودين، مو�سحا 
ا كانوا على منت القارب عند وقوع املاأ�ساة. وتابع  اأن حواىل اأربعني �سخ�سً

اأن “الن�ساء يف حالة هلع«.
 95 ���س��راع��ي ث��ان يقل  ���س��اع��ات، حت��دث��ت ال�سلطات ع��ن غ��رق زورق  وق��ب��ل 
ا على ما يبدو بالقرب من جزيرة �سيتريا القريبة من �سبه جزيرة  �سخ�سً

بيلوبونيز.
متكن بع�ش الناجني من ال�سباحة اإىل ال�ساطئ. و�سمحت عملية م�سرتكة 
ل�سفن يف البحر وخدمات الإطفاء وال�سرطة على ال�ساطئ بانت�سال ثمانني 

ا من العراق واإيران واأفغان�ستان. �سخ�سً
املجموعة  اإن  بر�ش  فران�ش  لوكالة  ال�سواحل  خفر  با�سم  متحدثة  وقالت 
ت�سم �سبع ن�ساء و18 طفال. من جهته اأو�سح كوكال�ش اأن املركب ال�سراعي 

ر بالكامل«. غرق بالقرب من ميناء دياكوفتي، موؤكدا اأنه “ُدِمّ

اإنه  وق���ال خفر ال�����س��واح��ل ال��ي��ون��اين 
���س��خ�����ش يف   1500 ح�����واىل  اأن���ق���ذ 
العام  م��ن  الأوىل  الثمانية  الأ���س��ه��ر 
اجل����اري، م��ق��اب��ل اأق���ل م��ن 600 يف 

.2021
لب�سعة  اخل���ط���ري  ال���ع���ب���ور  وي��ك��ل��ف 
اأميال بحرية بني ال�سواحل الرتكية 
يف بحر اإيجه يف �سرق البحر الأبي�ش 
بوابة  اليونانية  واجل���زر  امل��ت��و���س��ط، 
الحت��اد الأوروب����ي، ع��ددا كبريا من 
املهاجرين والالجئني يف حماولتهم 

الفرار من احلروب والبوؤ�ش.
 ،2022 الثاين/يناير  ومنذ كانون 
اأثناء  ح��ت��ف��ه��م  ��ا  ���س��خ�����سً  64 ل��ق��ي 
من  اأوروب����ا  اإىل  ال��ع��ب��ور  حماولتهم 
باأكمله، ح�سب   2021 العام  111 يف  القريبة، مقابل  ال�سواحل الرتكية 

بيانات منظمة الهجرة الدولية.

وقال خفر ال�سواحل اإن �سرعة الرياح 
يف منطقة �سيتريا بلغت 102 كلم يف 

ال�ساعة.
نوتي�ش  اليوناين  الهجرة  وزير  ودعا 
ميتارا�سي تركيا اإىل “اتخاذ اإجراءات 
ف���وري���ة مل��ن��ع ع��م��ل��ي��ات امل����غ����ادرة غري 
اجلوية  ال��ظ��روف  ب�سبب  النظامية 
القا�سية”. وكتب على تويرت “النا�ش 
واأ�ساف  يغرقون يف قوارب قدمية”. 
“على الحتاد الأوروبي اأن يتحرك«.

زي������ادة يف حركة  ال���ي���ون���ان  و����س���ه���دت 
ي�سلك  اإذ  ال����ع����ام  ه�����ذا  امل���ه���اج���ري���ن 
اأطول  املهربون يف كثري من الأحيان 

واأخطر طريق يف جنوب البالد.
امل��ت��ه��ال��ك��ة تبحر  ال���ق���وارب  ت��ع��د  ومل 

اإيجه وحماولة  من تركيا بل من لبنان لاللتفاف على الدوريات يف بحر 
الو�سول اإىل اإيطاليا.

الأقل  ع��ل��ى  �سخ�سا  ث��الث��ون  ل��ق��ي  امل��ا���س��ي،  الأول/دي�����س��م��رب  ك��ان��ون  ويف 
ال�سعب  لكن من  اإيجه.  بحر  منف�سلة يف  �سفن  م�سرعهم يف غرق ثالث 
حتديد الأرقام بدقة لأن بع�ش اجلثث مل يتم العثور عليها مطلًقا اأو عر 

عليها على ال�ساطئ بعد اأ�سابيع.
تتهم اأثينا اأنقرة بغ�ش النظر عن ممار�سات املهربني وال�سماح للمهاجرين 
 2016 اآذار/م��ار���ش  يف  اأبرمت  لتفاقية  انتهاك  يف  اليونان  اإىل  بالقدوم 
وتن�ش على اأن تبذل تركيا جهودا للحد من مغادرة الالجئني واملهاجرين 

اأرا�سيها.
وتنفي تركيا هذه التهامات.

اأما اليونان فتواجه اتهامات من قبل منظمات غري حكومية وو�سائل اإعالم 
مل�سوؤولياتها يف عمليات الطرد غري القانونية والعنيفة يف كثري من الأحيان 

على حدودها البحرية والربية.
تركيا  اإىل  الإع��ادة  با�ستمرار عمليات  املحافظة  اليونانية  وتنفي احلكومة 
اجلادة  التحقيقات  م��ن  ال��رغ��م  على  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  م��ع  تتعار�ش  ال��ت��ي 

واملوثقة التي اأجرتها و�سائل اإعالم دولية ومنظمات غري حكومية.
واتهم الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان اليونان بتحويل بحر اإيجه اإىل 

“مقربة” ب�”�سيا�ساتها القمعية«.
تدفع  تركيا  اإن  ق��ائ��اًل  ميتارات�سي  نوتي�ش  ال��ي��ون��اين  ال��ه��ج��رة  وزي���ر  ورد 
للقانون  انتهاك  “يف  اليونانية  الإقليمية  املياه  اإىل  “بعنف”  املهاجرين 

الدويل«.

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  207/2022/6002 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- ليدينغام درايك �سوليو�سونز م.د.م.�ش
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دبي للمرطبات �ش.م.ع
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )39100.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ 

ر�سوم خلزينة املحكمة . 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 70021

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  13976/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- مارفلو�ش ايديا لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فداء �سلطي ابراهيم الذياب

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )44565( درهم اىل طالب التنفيذ او  خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1891/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ )210.591.49( درهم مائتان  بالزام املدعي عليهما  مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة 
وع�سرة الف وخم�سمائة وواحد وت�سعون درهما اماراتيا وت�سعة واربعون فل�سا - وما ي�ستجد من م�ستحقات بداية من تاريخ 

2022/5/31 وحتى متام ال�سداد بال�سافة 12% فوائد قانونية ل�سالح املدعية من القيمة اليجارية للدراجات املوؤجرة 
املدعي:�سركة المارات العامة للنقل واخلدمات )موا�سالت المارات(

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد - برج بوليفار بالزا 2 - الطابق 19 - مكتب رقم 1903 - 
هاتف:042277717 - فاك�ش:042277767 - رقم مكاين:2609288186

املطلوب اإعالنه :  1- رفاقت علي عبا�ش علي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم ب�سداد 
وما   - فل�سا  واربعون  وت�سعة  اماراتيا  درهما  وت�سعون  وواحد  الف وخم�سمائة  وع�سرة  مائتان  درهم  مبلغ )210.591.49( 
ي�ستجد من م�ستحقات بداية من تاريخ 2022/5/31 وحتى متام ال�سداد بال�سافة 12% فوائد قانونية ل�سالح املدعية من 
القيمة اليجارية للدراجات املوؤجرة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/10/12  ال�ساعة 09.00 �ش يف قاعة 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 70545

اعلن بالن�شر        
 1620/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سيبو امبيكا �سوريندران  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :فا�ست لتاأجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م 
وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�سي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليهما على �سبيل الت�سامن فيما بينهام بان يوؤديا 
اىل املدعية مبلغ وقدره )33.778.50( درهم ثالثة وثالثون الف و�سبعمائة ثمانية و�سبعون درهما وخم�سون 
فل�سا مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد احلكم بالزام املدعي 
عليهم بان يوؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره )2.000( درهم الفان درهم تعوي�ش عن حب�ش م�ستحقات املدعية 

لديهم وعدم النتفاع بها من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ قيد الدعوى. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392
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العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : دمييما لال�ست�سارات الإدارية - ذ م م  
القانوين  ال�سكل   - الفهيدي   - بردبي   - دب��ي  بلدية  44 ملك   ،  43 رق��م  : مكتب  العنوان 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   1093368  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   :
1787907 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/9/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كودو�س بي اأر اأ�س حما�سبون 
قانونيون العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديرة 
- القرهود - هاتف : 2822936-04 فاك�ش :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : كودو�س بي اأر اأ�س حما�سبون قانونيون
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب رق���م BM07 م��ل��ك ���س��ف��ي��ان ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ب���ن ���س��ل��وم ال��ف��ال���س��ي - 
ه���ذا تعلن  :       مب��وج��ب  ف��اك�����ش   04-2822936  : ه��ات��ف  ال��ق��ره��ود -   - دي����رة 
لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإق��ت�����س��اد 
ق��رار حماكم دبي بتاريخ  وذل��ك مبوجب  دمييما لال�ست�سارات الإداريــة - ذ م م 
 2022/9/15 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/9/15
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70197
العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مريفت علي احمد علي   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005651/ 
اإىل املحكوم عليه : مريفت علي احمد علي 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ اإبراهيم را�سد خليفة دميا�ش ال�سويدي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 25450.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
 اعلن بالن�شر

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف االإ�شتئناف رقم 2022/1266 مدين
بناء علي طلب امل�ستاأنف : ويجا وا�سنتا �ساارا�سيكرا 

�سريف�سز  م�سانيكال  اإليكتور  اونيك�ش  �سركة   : �سده  امل�ستاأنف  اىل 
)�ش م ح(  انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )3(  
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف  مبحكمة 
امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
الدعوى  يف  2022/10/13م  امل��واف��ق  اخلمي�ش  ي��وم  يف  وذل���ك 

املرقمة اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى            

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
MOJAU_2022- 0093408 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / حممد عطاء الرحمن حممد احمد علي، اجلن�سية : 
بنغالدي�ش يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد 
دبا(  نور  )بقالة  امل�سماه  بالرخ�سة  بنغالدي�ش  اجلن�سية:  ح�سني،  حمبت  رانا  م�سعود   /
التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )782849(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية بال�سارقه،تعديالت اأخرى: ل يوجد
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
MOJAU_2022- 0089068 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

اجلن�سية   - ح�سني  منور  جملوم  ح�سني  جملوم  حممد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 : ال�سيد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  الهند، يرغب يف   :
مظفر عبداحل�سني عبداحل�سن - اجلن�سية : الهند، يف الرخ�سة امل�سماه )برج الرولة لتجارة 
لوازم وادوات الفنادق واملخابز( تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )755940( 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: 1. تغيري وكيل خدمات، 
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ش 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
يرغب  الهند،   : اجلن�سية   - عبداملجيد  احمد  اني�ش   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ارين  ندمي   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
كيلوت - اجلن�سية: الهند، يف الرخ�سة امل�سماه )اني�ش احمد لكي املالب�ش( تاأ�س�ست باأمارة 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )516963( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
اإىل  املالب�ش(  لكي  احمد  )اني�ش  التجاري من  الإ�سم  تغيري  بال�سارقة، تعديالت اخرى: 

)مغ�سلة ن�سيم املمزر(،
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
تنازل/ بيع

اعالن ن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : احم�د حممد �سيف جبارة املزروعي - اجلن�سية : الإمارات 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : ريتو باروا 
ال�سحاب ل�سالح مكيفات  امل�سماه )ركن  الرخ�سة  : بنغالدي�ش يف  باروا - اجلن�سية  �سودر�سان 
من  ال�سادرة   )789380( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  وكهرباء 
القانوين من )موؤ�س�سة  ال�سكل  اأخرى: تغيري  بال�سارقة،  تعديالت  القت�سادية  التنمية  دائرة 

فردية ( اىل )موؤ�س�سة بوكيل خدمات(
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ش 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
باك�ستان  - اجلن�سية  ار�سيل منري منري احمد  ال�سيد/ حممد   : باأن  للجميع  ليكن معلوما 
- يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة 
امل�سماه )بحر و �سم�ش خلدمات التو�سيل( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
برخ�سة جتارية رقم )793319(، اإىل ال�سيد / زي�سان احمد لرى مهتاب احمد لرى - 
اجلن�سية الهند. تعديالت اخرى: تغري ال�سم التجاري من بحر و �سم�ش خلدمات التو�سيل 

اىل الرائد خلدمات تو�سيل الطلبات. 
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ش 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن��س�ر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : ال�سيد/ خالد عمر حممد حمد املدفع - اجلن�سية : الإمارات يرغب يف البيع 
 : - اجلن�سية  احمد عطيه عطيه على  ال�سيد/  اإىل  البالغة )100%( وذلك  كامل ح�سته  والتنازل عن 
م�سر، يف الرخ�سة امل�سماه )وطن لإدارة جمعيات املالك( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة 
القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية(  ال�سكل  اأخرى :• تغيري  برخ�سة رقم )725736(، تعديالت 
اإىل )�سركة ال�سخ�ش الواحد ذ،م،م(، • تغيري الإ�سم التجاري للرخ�سة من )وطن لإدارة جمعيات املالك( 
• تغيري الن�ساط  اإىل )ركن امل�سار الذهبي لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ،م،م - �سركة ال�سخ�ش الواحد(، 
اجلديدة  الغيار  قطع  )جتارة  اإىل  املالك(  جلمعيات  الداري  ال�سراف  )خدمات  من  للرخ�سة  التجاري 
2013 يف  لل�سيارات(، وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 2381 ل�شنة 2019 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
�سامل، عي�سى عبيد حميد، علياء عبيد  : حمدة خليفة  ال�ساعر وهم  را�سد  املرحوم/ عبيد حميد  ورثة   -1  : املنفذ �سدهم 
علياء   -4 ال�سويدي   ال�ساعر  را�سد  حميد  �سلطان  مرمي   -3 ال�سويدي،  ال�ساعر  را�سد  حميد  �سلطان  فاطمة   -2 حميد 
عو�سة  و�سهرتها  ال�سويدي  حميد  را�سد  عبيد  بنت  عائ�سة  املرحومة/  ورثة   -5 ال�سويدي،  ال�ساعر  را�سد  حميد  �سلطان 
بنت عبيد وهم : �سامل و�سيخة وموزة �سامل املهريي ل�سالح طالب التنفيذ : اآمنة �سلطان حميد را�سد ال�ساعر ال�سويدي - 
http:// تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
الثانية ع�سر ظهراً يوم اخلمي�ش املوافق 19/10/2022 ، وذلك  ال�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae
 - الو�ساح  5281 ملك مبنطقة  رقم  العقار  التايل:  النحو  العقار على  واأو�ساف  للمنفذ �سده  العائد ملكيته  العقار  لبيع 
الراغب  يتوجب على  ار�ش ف�ساء.  درهم(  اثنان مليون   ( درهم   2،000،000  : التثمني  ب�سعر  ال�سارقة،  باإمارة  الزراعية 
اأو  بال�س�راء  املقدر للعقار. فعلى من يرغب  الثمن  20% من  اأن يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة  باملزايدة  بال�سرتاك 
http://www. ال�س�تف��س�ارعن ذلك مراجعة ق��س�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات للمزادات
. وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم باعرتا�س�ه معززا اإياه مبا يربره  البيع  emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

من م�س�تندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل.
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 2381 ل�شنة 2019 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
�سامل، عي�سى عبيد حميد، علياء عبيد  : حمدة خليفة  ال�ساعر وهم  را�سد  املرحوم/ عبيد حميد  ورثة   -1  : املنفذ �سدهم 
علياء   -4 ال�سويدي   ال�ساعر  را�سد  حميد  �سلطان  مرمي   -3 ال�سويدي،  ال�ساعر  را�سد  حميد  �سلطان  فاطمة   -2 حميد 
عو�سة  و�سهرتها  ال�سويدي  حميد  را�سد  عبيد  بنت  عائ�سة  املرحومة/  ورثة   -5 ال�سويدي،  ال�ساعر  را�سد  حميد  �سلطان 
بنت عبيد وهم : �سامل و�سيخة وموزة �سامل املهريي ل�سالح طالب التنفيذ : اآمنة �سلطان حميد را�سد ال�ساعر ال�سويدي - 
http:// تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
الثانية ع�سر ظهراً يوم اخلمي�ش املوافق 19/10/2022 ، وذلك  ال�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae
 - الو�ساح  5281 ملك مبنطقة  رقم  العقار  التايل:  النحو  العقار على  واأو�ساف  للمنفذ �سده  العائد ملكيته  العقار  لبيع 
الراغب  يتوجب على  ار�ش ف�ساء.  درهم(  اثنان مليون   ( درهم   2،000،000  : التثمني  ب�سعر  ال�سارقة،  باإمارة  الزراعية 
اأو  بال�س�راء  املقدر للعقار. فعلى من يرغب  الثمن  20% من  اأن يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة  باملزايدة  بال�سرتاك 
http://www. ال�س�تف��س�ارعن ذلك مراجعة ق��س�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات للمزادات
. وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم باعرتا�س�ه معززا اإياه مبا يربره  البيع  emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

من م�س�تندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل.
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0002291 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه م�سطفي فار�ش ر�سيد البياتي، العنوان: 9552232
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/10/05 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح رامية با�سل عبد احلميد ال�سامرائي، بالتايل :
قررت املحكمة : اإلزام املدعى عليه اأن يوؤدي للمدعية مبلغ 252000 درهم - مائتان 
هذا  �سريورة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  األف  وخم�سون  واثنان 
الق�ساء نهائيا وحتى ال�سداد التام واألزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
املدة  قابال لال�ستئناف خالل  ذلك من طلبات. حكما  ما جاوز  ورف�ست  املحاماة،  اأتعبا 

القانونية 30  يوم ًا اعتبار ًا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن اإجتماع اخلربة االأول

يف الدعوى رقم 1261/2022 جتاري جزئي
املقامة من املدعية : مطعم خرويف �ش ذ م م

�سد كال من : املدعى عليه : مطعم جنم �سهيل ذم م
اخل�سم املدخل الأول : معاذ اأحمد بدير

اخل�سم املدخل الثاين : مطعم التنور ال�سعودي
)نعلن نحن اخلبري احل�سابي / اليازية خليفة املري، اأنه مت تعيننا من قبل حمكمة دبي الإبتدائية 
املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى املذكورة اأعاله - و عليه 
له  املقرر  الأول  اإجتماع اخلربة  ال�سعودي( حل�سور  التنور  الثاين )مطعم  املدخل  نعلن اخل�سم 
جل�سة اخلمي�ش املوافق 13/10/2022 يف متام ال�ساعة 12:30 ظهرا وذلك من خالل يوم 

تطبيق زوم.  فاك�ش : 42997793-971+ هاتف : 971-42997711+

اخلبري احل�سابي / اليازية خليفة املري 

اإعلن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اعلن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 2275/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
املنظورة : الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

قدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��اأن  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  لإل��زام  مطالبة  دع��وي  لئحة   : املو�سوع   : املنازعة  مو�سوع 
دولر اأمريكي اأو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ قدره 222.922 درهم “مائتان واثنني وع�سرون األف وت�سعمائة واثنني   60.576.60
وع�سرون درهم” وذلك نظري قيمة الب�سائع املوردة والتي مت �سحنها اإليهما وفقا للثابت بالفواتري �سند الدعوي بالإ�سافة للفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع اإلزامهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
املتنازع : �سركة خطوط حاويات عمان اأي.اإن.�سي - عنوانه : العنوان : جمهورية بنما، وحملها املختار داخل الدولة مكتب خالد كلندر املازمي 

للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن - باإمارة دبي -  ديره - �سارع بور�سعيد خلف وكالة ني�سان - بناية بزني�ش افنيو، الطابق
املطلوب اإعالنهما : 1- انوفا رفينينج اأند تريدينج م.م.ح �سفته : متنازع �سده

�سده متنازع   : �سفته  ذ.م.م  العامة  للتجارة  انوفا   -2
اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة لئحة دعوي مطالبة لإلزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما  مو�سوع الإعالن : قد 
222.922 درهم “مائتان واثنني  60.576.60 دولر اأمريكي اأو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ قدره  باأن يوؤديا للمدعية مبلغ قدره 
وع�سرون األف وت�سعمائة واثنني وع�سرون درهم” وذلك نظري قيمة الب�سائع املوردة والتي مت �سحنها اإليهما وفقا للثابت بالفواتري �سند الدعوي 
اأتعاب  وامل�سروفات ومقابل  بالر�سوم  اإلزامهما  التام مع  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�سافة 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006501 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اإيهاب حممد طالل كردي - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي حممد ر�سا عماد الدين غازي - �سوري اجلن�سية 

وامل�ساريف  الر�سوم  بدفع  عليهم  املدعي  الزام   )2  ، درهم   5000 مببلغ  مطالبة   )1
الدعاء  ولئحة  باجلل�سة  عليهم  املدعي  اعالن   )3

�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/10/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/5 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
انذار عديل بالن�شر

رقم )150677/2022(
املنذر  : العروبة مركز اعمال

املنذر اليه / �سليم بن عبيد بن �سبري اجلحديل )�سعودي اجلن�سية(
)جمهول حمل الإقامة(

16275 دره�م )�س�ت�ه  اإل�ي�ه ب��س�رورة �س�داد قيم�ة ال�س�يكات املرجتع�ة وق�درها  تخط�ر املخط�رة / املخط�ر 
ع�س�ر ال�ف ومئتان وخم�س�ه و�سبعون دره�م( اىل املخط�ره م�ع الفوائد القانوني�ة 12% م�ن ت�اريخ ا�ستحقاق 
اأق�ساها  مدة  خالل  وذلك  بذمتهما  مرت�س�دة  اأخ�ري  مبالغ  لأي�ه  بالإ�سافة  التام  ال�س�داد  وحت�ى  ال�دين 
اتخاذ  اإل�ي  اأ�س�ف�ا  املخط�رة  �ست�سطر  واإل  الإخط�ار،  له�ذا  اإليهم�ا  املخط�ر  ا�ستالم  ت�اريخ  م�ن  يوم�ا   )5(
املخطر  وال�س�رر، وحتمي�ل  للعط�ل  والتعوي�ش اجل�ابر  ذك�ر  للمطالب�ة مب�ا  الالزم�ة  الق�سائية  الإج�راءات 
اإليهما بكافة ر�سوم وم�سايف التقا�سي اأتعاب املحاماة. مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذر، 
واإل فاإننا �سن�سطر اأ�سفني لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية �سدكم من خالل اللجوء للق�ساء واملطالبة 
ب�سداد كامل املبالغ املرت�سده والفائدة القانونية وبالتعوي�ش عن تاأخريكم يف ال�سداد مع الزامكم بالر�سوم 

وامل�ساريف كاملة ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0088527
املخط�ر : �ساه جاد علي �سودري - الهند اجلن�سية يحمل هويه رقم )784197439392933(

العن�وان : ال�سارقة - هاتف رقم : )971559978861(
املخطر اإليه : خالد خلفان جمعة بخيت على ال�سويدي - المارات اجلن�سية ،

العن�وان : ال�سارقة - هاتف رقم : )0509290908(
مو�سوع الإخطار : اإ�ستدعاء للح�سور اأمام دائرة التنمية القت�سادية لالمتام بع�ش الجراءات

الوق�ائ�ع : 
حيث اأن املخط�ر اليه هو وكيل خدمات يف الرخ�سة التجارية امل�سماه

)�ساه جاد ملقاولت ال�سباغ وتركيب ال�سقف املعلقة( املرخ�سة برقم )614914(، 
وحيث اأن املخطر اليه متمنع عن احل�سور اإىل دائرة التنمية القت�سادية لإكمال اإجراءات التنازل

وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة احل�سور اأمام دائرة التنمية القت�سادية خالل مدة لترتاوح عن 5 
اأيام للنظر يف مو�سوع التوقيع،

وعليه يلتم�ش املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
حمكمة عجمان االحتادية

اإعلن ح�شور اإجتماع باالت�شال املرئي عن بعد
)AJCEXCIBOUNCE2022/0003787 ( يف الق�شية رقم

بناء على طلب : املنفذ : حممد ح�سني حممد 
METTzz : رمز التفوي�ش

وعنوانه / اإمارة عجمان - املويهات 2 - قطعة 691 - فيال رقم 1  - رقم مكاين : 4838307365 
اىل : املنفذ �سده : حممد معني ال�سالم تالوكدير حاجي حاجي حممد ا�سحاق تالوكدير 

رمز التفوي�ش : mJcp4v - وعنوانه / عجمان  
ال�ساعة   ،  2022/10/18 بتاريخ   واملقرر   EH00082342 رقم  املرئي  الإجتماع  انت مكلف بح�سور 
الثانية عن  الإيجارات  وتنفيذ  املدين  التنفيذ  دائرة  يف حمكمة عجمان الحتادية  �سيعقدها  والذي   9.00
https://smartjustice.moj.gov.ae/ العدل  وزارة  موقع  عرب  املرئي  الت�سال  بوا�سطة  بعد 

chrysalis/f/eMeeting/search/ بوابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية. �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
  EH00082342 معتمد. اأو قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف بيانات الإجتماع :  رقم الإجتماع
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة 

لكم بذلك.
مركز �شعادة املتعاملني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اعلن بالن�شر 

                             250 / 2020 / 205 بيع عقار مرهون
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املدعى عليهم/1- ميتايل ممتاين  2- اندار ممتاين 3- كا�سفى ممتانى 4- فارون ممتاين ارون 
كومار -  جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/بنك امل�س���رق �ش م ع
اأر���ش وماعليها من  اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )ن��وع العقار :  ب��اأن مت احلجز على  نعلنكم 
بناء -املنطقة : جبل علي الوىل-رق��م الر���ش: 2977  - م�ساحة العقار : 224 مرت مربع-( كما 
نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ) 1296429.16 ( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ش املادة 295 
من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة 

اأيام من علمكم باحلجز .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6218/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 363/2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )386383.71( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : غالم جمتبي للنقليات �ش.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - دبي - �سارع دم�سق - مبنى التواأم بلر�سيد بلوك 

ب - �سقة 603
اإعالنهما : 1- جزيرة امريت�ش بور كوربري�سن ذ.م.م 2- جزيرة الم��ارات للطاقة - �سفتهما :  املطلوب 

منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره )386383.71( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6629/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : �سعادة قا�سي التنفيذ املحرتم حتية طيبة وبعد املو�سوع/املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع 
بقيمة )42.244.56( درهم  - هندي اجلن�سية  �سوجاتا  �سومان  وال�سادر عن/�سونيل كومار   000026 رقم 
التنفيذ  املطلوب  املتبقي  واملبلغ  ال�سيك  من  جزئي  �سداد  يوجد  الر�سيد  كفاية  لعدم  البنك  من  واملرتد 

عليه هو )29.000( درهم .
طالب التنفيذ : م�سرف ال�سارقة ال�سالمي

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - ال�سناعية 18 - �سارع مليحة - مبنى فرع م�سرف ال�سارقة ال�سالمي 
- �سقة الر�سي - قريب من دائرة التنمية القت�سادية و�سركة ا�سا�ش العقار

املطلوب اإعالنه : 1- �سونيل كومار �سومان �سوجاتا - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)31.230( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : تران�ش ا�سيا اك�سربي�ش لنقل الوثائق )�ش.ذ.م.م.( 
رقم الرخ�سة /971847 - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة )ذ.م.م.(. 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1593221
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
لل�سركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  بانحالل  لديها 
رقم/2022/1/297838(  العدل حتت  الكاتب  لدي  واملوثق   2022/09/27 بتاريخ 
بتاريخ 2022/09/27 وبتعيني امل�سفي املذكور اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار 
اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل . وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة - بور�سعيد - ت /2955248 �ش ب/8540  
، م�سطحبا معة كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
ادارة الرتخي�س التجاري

حكومة دبي -  )تراخي�س(

العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان الغا و�سركاه - حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة :  تران�ش ا�سيا اك�سيرب�ش لنقل الوثائق )�ش.ذ.م.م.( رقم الرخ�سة /971847

العنوان: حمل رقم 1 ملك عبداهلل خليفه �ساعن املهريي – الق�سي�ش ال�سناعية - دبي
ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة )ذ.م.م.(. رقم القيد بال�سجل التجاري : 1593221

التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
بتاريخ  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  وذلك  اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  بانحالل  لديها 
العدل حتت رقم املحرر    2022/1/297838 بتاريخ  الكاتب  2022/09/27 واملوثق لدي 
اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية  املذكور  امل�سفي  وبتعيني   2022/09/27
العمومية املوثق لدي الكاتب العدل.  وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعيني يف مكاتبة الكائنة يف - ديرة - بور�سعيد - مكتب رقم/204 - الطابق الثاين - بناية الغامن 
اجلديدة – ت: 2955248 – �ش ب : 8540 م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
ادارة الرتخي�س التجاري

حكومة دبي -  )تراخي�س(
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املال والأعمال

القمة العاملية لل�سركات تنظم لقاء للتعريف بالقمة وبرنامج كاأ�ض العامل لكبار ال�سخ�سيات يف دبي

البنك الرائد يف التكنولوجيا الرقمية

بنك الإمارات دبي الوطني ي�ستعر�ض اآفاق م�ساركته يف جيتك�ض جلوبال 2022

رفع الفائدة والت�سخم يكبدان الأ�سهم العاملية خ�سائر حادة يف 2022دائرة الثقافة وال�سياحة-اأبوظبي تفتح باب تر�سيحات اجلمهور لكنوز املدينة 2023
من  ن�سعى  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية  كنوز  عا�سمتنا 
و���س��رد م�ساهمتها يف  ت��ك��رمي��ه��ا،  اإىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  خ���الل 
م�سرية تطور وازدهار اأبوظبي، ودعوة جميع اأفراد املجتمع 
املحلي اإىل اكت�سافها، للم�ساهمة يف ا�ستدامتها اإرثاً لالأجيال 
احلالية واملقبلة، و�سمان ح�سولها على التقدير امل�ستحق، 
باعتبارها �سواهد حية على ذاكرة اأبوظبي امل�سرتكة كونها 
الوطنية. ومع فتح باب  ت�سكل جزءاً من ثقافتنا وهويتنا 

الرت�سيحات، نتمنى التوفيق لكنوز مدينتنا«.
فنية  ملعايري  املدينة”  “كنوز  تر�سيحات  بيانات  وتخ�سع 
دقيقة وف��ق اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات امل��ع��م��ول ب��ه��ا، وذل���ك اأثناء 
العمالء  اآراء  وا�ستطالع  وف��رزه��ا،  اأهليتها  تقييم  مراحل 
بتقييم  املتخ�س�سني  داخلية من  و�ستقوم جلنة  واملالكني. 

امل�ساركات وفقاً للمعايري املعتمدة. 
يذكر اأن هذه املبادرة تدعم اأهداف الإمارة ال�سرتاتيجية، 
وجهود الرتويج لتجاربها ال�سياحية والثقافية ال�ستثنائية 
ع��رب ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ب��امل��ت��اج��ر امل��ح��ل��ي��ة، وت��ع��ري��ف املقيمني 
وال��زوار مبا تقدمه من جت��ارب وخدمات متميزة. عالوة 
املن�ساآت بدعم ترويجي يحقق لها  على ذلك، حتظى هذه 

مزيداً من النت�سار ويحفز اأن�سطتها. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي ف��ت��ح باب 
تر�سيحات اجلمهور ملبادرتها “كنوز املدينة” لعام 2023، 
جزءاً  مُتثل  جتارية  من�ساأة   15 تكرمي  اإىل  تهدف  والتي 
علماً  للعا�سمة.  احليوي  واملجتمعي  الثقايف  الن�سيج  من 
 ،2022 اأكتوبر   31 الرت�سيحات  ب��اب  اإغ��الق  �سيتم  اأن��ه 
مايو  �سهر  يف  ال��ف��ائ��زة  امل��ن�����س��اآت  ع��ن  الك�سف  يتم  اأن  على 
ال�سنوية  جائزتها  املدينة”  “كنوز  ومتنح   .2023 ع��ام 
تقديراً ملن�ساآت اخلدمات التجارية، مثل املقاهي واملطاعم 
الأقم�سة  ومتاجر  واخلياطني  التجارية  واملحال  واملخابز 
وغريها،  الت�سوير،  وا�ستوديوهات  واملجوهرات  والعطور 
والتي حتظى ب�سعبية كبرية اكت�سبتها على مدار اأكر من 
عقدين. وحت�سل املن�ساآت الفائزة على جمموعة من املزايا، 
ومنها الرتويج لعالماتها التجارية عرب من�سات الدائرة 
���س��ي��اح��ي��ة م��وج��ه��ة للمقيمني  م���ن م��ه��رج��ان��ات وج�����ولت 
وال�سياح، كذلك بالتزامن مع اإبراز م�ساهماتها واإجنازاتها 
عرب و�سائل التوا�سل املختلفة. وقال معايل حممد خليفة 
املبارك رئي�ش دائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي: “حتت�سن 

دبي للمقا�سة حت�سل على اعرتاف 
الهيئة الأوروبية لالأوراق املالية والأ�سواق

•• دبي-وام:

اأعلنت دبي للمقا�سة، اأول �سركة مقا�سة م�ستقلة يف املنطقة والتابعة ل�سوق 
دبي املايل، ام�ش عن ح�سولها على اعرتاف من “الهيئة الأوروبية لالأوراق 
املالية والأ�سواق« ESMA ك�سركة تقا�ش مركزي من امل�ستوى الأول يف 
بلٍد ثالٍث، لتكون بذلك اأول �سركة مقا�سة خارج املناطق احلرة حتوز هذا 

العرتاف يف ال�سرق الأو�سط.
وميّكن هذا العرتاف دبي للمقا�سة من تو�سيع خدماتها واأن�سطتها من 
اإمارة  ت�ستقطب فيه  الأوروب���ي يف وقت  التقا�ش يف الحت��اد  اأع�ساء  خالل 
تنفيذ  يف  جناحها  بف�سل  الدوليني  امل�ستثمرين  من  كبرياً  اهتماماً  دب��ي 
اإىل  تهدف  والتي  �سريعة،  بوترية  املالية  الأ�سواق  لتطوير  ا�سرتاتيجيتها 
واملتعاملني  الأجنبية  ال�ستثمارات  وجذب  املايل  �سوقها  وتنوع  منو  تعزيز 
قوة  املالية والأ�سواق”  الأوروبية لالأوراق  “الهيئة  اإليه. ويعك�ش اعرتاف 
تتوافق  والتي  للمقا�سة،  دبي  ل�سركة  التحتية  والبنية  التنظيمي  الإط��ار 

متاماً مع اأعلى املعايري الدولية.
 “ دب��ي:  ونا�سداك  امل��ايل  دبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ش  وق��ال حامد علي، 
ب��ارزاً ل�سركة  فخورون ج��داً بنيل هذا الع��رتاف الهام ال��ذي ميثل اإجن��ازاً 
والتوجيه  الإ���س��راف  وبف�سل  م�سريتها.  يف  مهمة  وحمطة  للمقا�سة  دبي 
املبا�سرين من قبل جلنة تطوير اأ�سواق املال والبور�سات، تعزز اأ�سواق دبي 
املالية اأ�س�سها وتتزايد جاذبيتها للم�ستثمرين الدوليني. ومع العرتاف بنا 
ك�سركة تقا�ش مركزي، بتنا قادرين على توفري خدمات التقا�ش والت�سوية 
جلميع املعامالت املحلية والدولية، وهو ما يزيد جاذبية اأ�سواق دبي املالية 

لدى امل�ستثمرين الدوليني«.
واأ�ساف حامد علي: “منذ تاأ�سي�سها يف عام 2020، جنحت دبي للمقا�سة 
يف اإح��داث تغيري ج��ذري يف خدمات املقا�سة يف دول��ة الإم���ارات من خالل 
اإدارة  املايل. ويدعم ذلك  لل�سوق  بنية حتتية وتكنولوجيا متطورة  اعتماد 
قوية للمخاطر وعمليات ت�سوية موؤمتتة وفق اأحدث املعايري. ومتفائلون 
بالتطورات التي ت�سهدها الأ�سواق املالية يف دبي، والتي تب�سر بالعديد من 
للمقا�سة  دب��ي  جلعل  �سعينا  موا�سلة  مع  امل�ستقبل،  يف  اجلديدة  الفر�ش 

�سريك الت�سوية الأول للمتعاملني يف ال�سوق«.

•• دبي-وام:

لل�سركات  العاملية  القمة  نظمت 
لقاء مع قادة الأعمال وم�سوؤويل 
ال�سركات العاملية وكربى ال�سركات 
وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة يف دبي 
ح�سرها 100 من رجال الأعمال 
وبرنامج  بالقمة  للتعريف  وذلك 
كاأ�ش العامل لكبار ال�سخ�سيات يف 

عجلة  دف���ع  اإىل  ال��ق��م��ة  وت���ه���دف 
النمو القت�سادي على ال�سعيدين 
الفر�سة  واإتاحة  والعاملي،  املحلي 
اأمام رواد الأعمال ملتابعة اأعمالهم 
مباريات  ح�سور  اأث��ن��اء  التجارية 
دعم  اإىل  بالإ�سافة  العامل،  كاأ�ش 
وال�سياحة  الق���ت�������س���ادي  ال��ن��م��و 
لدول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ش  دول  يف 

اخلليج العربية.

دب��ي. وق��دم ب��رن��ارد ك��ي��ازو، رئي�ش 
القمة العاملية لل�سركات وبرنامج 
ال�سخ�سيات  لكبار  ال��ع��امل  ك��اأ���ش 
القمة تطرق  دب��ي، عر�ساً عن  يف 
التي  الهائلة  اجلهود  اإىل  خالله 
تبذلها دائرة القت�ساد وال�سياحة 
الأعمال  فعاليات  لدعم  دب��ي،  يف 
يف  القت�سادي  والنمو  وال�سياحة 
املنطقة ل�سيما بعد النجاح الذي 

وكذلك  ال�����س��ل��ة،  ذات  ب��ق��ط��اع��ات 
�ساأنها  م��ن  التي  ال�سراكات  عقد 
م�ستقبل  ���س��ي��اغ��ة  يف  امل�����س��اه��م��ة 
الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي ب��ال��ت��زام��ن مع 

فعاليات كاأ�ش العامل 2022.
وتتاألف القمة من جل�سات حوارية 
القت�ساد،  قطاعات  ح��ول  مغلقة 
ال�سحة،  وال����ت����ج����ارة،  الأع����م����ال 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ال�����س��ن��اع��ة، الإع������الم، 

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  الأ�سهم  موؤ�سرات  تكبدت 
ب���داي���ة العام  خ�����س��ائ��ر ح����ادة م��ن��ذ 
ت��ن��ام��ي خماوف  اجل�����اري، يف ظ��ل 
القت�ساد  رك���ود  م��ن  امل�ستثمرين 
اأ�سعار  رف����ع  وا����س���ت���م���رار  ال���ع���امل���ي 
الفائدة لكبح جماح الت�سخم الذي 
و�سل مل�ستويات غري م�سبوقة منذ 

عقود.
�سركات  يف  ماليون  حمللون  وق��ال 
لوكالة  عاملية  ا�ستثمارية  وب��ن��وك 
الأ�سهم  اإن  “وام”  الإم���ارات  اأنباء 
�سل�سلة  يف  ا����س���ت���م���رت  ال���ع���امل���ي���ة 
املتتايل  بالرفع  متاأثرة  خ�سائرها 
لأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ب��اأك��رب وت���رية يف 
ثالثة عقود يف خطوة هدفها احلد 

من تداعيات الت�سخم.
ورفع جمل�ش الحتياطي الحتادي 

 2020 “اإك�سبو  معر�ش  حققه 
دبي«.

العامل  ك���اأ����ش  ب���رن���ام���ج  وي��ج��م��ع 
�سناع  دب��ي  يف  ال�سخ�سيات  لكبار 
5000 �سركة  اأك���رب  ال��ق��رار م��ن 
ال�ستثمار  و����س���ن���ادي���ق  ع���امل���ي���ة 
رع���اة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال����ك����ربى، 
القدم  ك�����رة  ودوري���������ات  واأن�����دي�����ة 
لبحث الق�سايا العاملية واخلا�سة 

التكنولوجيا والريا�سة.
و����س���ي���ق���ت�������س���ر ح�������س���ور ال��������دورة 
العاملية  ل���ل���ق���م���ة  الف���ت���ت���اح���ي���ة 
من  بدعم  تنظم  التي  لل�سركات 
دائ�����رة الق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف 
دب���ي خ���الل ال���ف���رتة امل��م��ت��دة من 
دي�سمرب   15 اإىل  ن��وف��م��رب   21
الدعوات  اأ����س���ح���اب  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل 

احل�سرية.

اأبطاأ  بوترية  الفائدة  اأ�سعار  لرفع 
ق��ل��ي��اًل، .. وك��اله��م��ا م��ن ���س��اأن��ه اأن 
خل�سائر  ح����د  و����س���ع  يف  ي�����س��اع��د 

الأ�سهم العاملية.«
امل�ستهلكني  اأ�����س����ع����ار  و����س���ج���ل���ت 
بالوليات املتحدة ارتفاعا مفاجئا 
قوبل  اإذ  امل���ا����س���ي،  اأغ�����س��ط�����ش  يف 
يف  بارتفاع  البنزين  اأ�سعار  تراجع 
ت��ك��ال��ي��ف الإي���ج���ار وال���ط���ع���ام، بعد 
اأن  موؤخراً  العمل  وزارة  اأعلنت  اأن 
 0.1% بن�سبة  ارت��ف��ع  الت�سخم 
يوليو  يف  تغيري  دون  ظ��ل  ب��ع��دم��ا 
الت�سخم  زاد  بينما  عليه،  ال�سابق 

ال�سنوي بن�سبة 8.3%.
وقال علي ح�سن الرئي�ش التنفيذي 
“�سهدت  “اإيف�ست”:  ل�����س��رك��ة 
اأ���س��واق الأ���س��ه��م تقلبات ح��ادة من 
ب���داي���ة ال���ع���ام اجل�����اري ب��ع��د فرتة 
م��ن الن��ت��ع��ا���ش ع��ق��ب ال��ت��ع��ايف من 
متاأثرة  كوفيد،  جائحة  تداعيات 
بالعديد من التحديات على راأ�سها 
العاملية  اجليو�سيا�سية  ال��ت��وت��رات 
وزيادة  الت�سخم  معدلت  وارتفاع 

معدلت الفائدة«.

اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة بواقع  الأم��ري��ك��ي 
21 �سبتمرب  اأ�سا�ش يف  75 نقطة 
على  اخلام�سة  امل��رة  وه��ي  املا�سي، 
اأ�سعار  فيها  ي��رف��ع  ال��ت��ي  ال���ت���وايل 
ال����ف����ائ����دة خ�����الل ال����ع����ام اجل�����اري 
على  ال���ث���ال���ث���ة  وامل��������رة   ،2022
 75 مبقدار  يرفعها  التي  التوايل 

نقطة اأ�سا�ش.
املحلل  ���س��ي��ن��ك��وت��ا،  ف��ي��ون��ا  وق���ال���ت 
�ستونك�ش  جم��م��وع��ة  ل���دي  امل����ايل 
تراجعات  “ا�ستمرت  ال���ع���امل���ي���ة: 
العام  م���دار  على  العاملية  الأ���س��ه��م 
الت�سخم  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  ب�سبب 
املركزية  البنوك  وت�سديد  العاملية 
تزايد  م���ع  ال��ن��ق��دي��ة  ل�����س��ي��ا���س��ت��ه��م 

خماوف الركود«.
ا�ستمرار  “مع  �سينكوتا:  واأ�سافت 
ارت�����ف�����اع م����ع����دلت ال���ت�������س���خ���م يف 
اأن  املتوقع  م��ن  املتحدة،  ال��ولي��ات 
اأ�سعار  رف����ع  ال���ف���ي���درايل  ي��وا���س��ل 
ال��ف��ائ��دة يف ن��وف��م��رب.. وم��ع ذلك، 
ه��ن��اك اإ�����س����ارات اأول���ي���ة ت��ظ��ه��ر اأن 
ذروة الت�سخم قد مرت واأن بع�ش 
م�ستعدة  العاملية  املركزية  البنوك 

دبي  الإم�����������ارات  ب���ن���ك  ي�������س���رن���ا يف 
يف  م�ساركتنا  ن�سّجل  اأن  ال��وط��ن��ي 
 ‘2022 جلوبال  ’جيتك�ش  ح��دث 

•• دبي-الفجر: 

ك�سف بنك الإم��ارات دبي الوطني، 
امل��ج��م��وع��ة امل�����س��رف��ي��ة ال���رائ���دة يف 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
م�ساركته  ع���ن  وت��رك��ي��ا،  اأف��ري��ق��ي��ا 
احلدث  جلوبال”،  “جيتك�ش  يف 
والذي  املنطقة  يف  الأك���رب  التقني 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  ���س��ي��ق��ام 
اإىل   10 م���ن  ال���ف���رتة  يف  ال���ع���امل���ي 
بنك  م�ساركة  متّثل  اأك��ت��وب��ر.   14
الإمارات دبي الوطني يف “جيتك�ش 
تاأكيداً على تبني البنك  جلوبال” 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ال���رق���م���ي���ة وال���ت���زام���ه 
ب��الب��ت��ك��ار امل�����س��ريف، ل��ي��ن�����س��م اإىل 
يف  ال��ع��امل��ي��ني  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  رواد 

والقت�ساد  ال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد 
ومقر املربجمني بهدف ا�ستك�ساف 
معها  والتوا�سل  املواطنة  املواهب 

خالل هذا احلدث«.
واأ�ساف قا�سم: “�سن�ست�سيف اأي�ساً 
جلوبال‘  ’جيتك�ش  ه��ام�����ش  ع��ل��ى 
هاكاثون عاملي بال�سراكة مع مكتب 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����س��اد 
’من�سة  ب��ع��د لب��ت��ك��ار  ال��ع��م��ل ع���ن 
الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  �سوق 
التطبيقات‘،  ب���رجم���ة  ل���واج���ه���ة 
واإظهار التزامنا جتاه ا�سرتاتيجية 
دبي للميتافري�ش من خالل تزويد 

الزوار بتجارب تفاعلية غامرة«.

العام.  ل���ه���ذا  ت��ق��ن��ي  اأك�����رب جت��م��ع 
وي�����س��ه��د احل�����دث م�����س��ارك��ة لفتة 
م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وك���ربى 
التقنية،  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���الم���ات 
موفراً بذلك للزوار طيفاً متكاماًل 
املبتكرة  واملوؤمترات  الفعاليات  من 
ه���ذا ويتمتع  امل��ل��ه��م��ة.  وال��ت��ج��ارب 
بكونه  الوطني  دبي  الإم���ارات  بنك 
�سباقاً لتبني العديد من البتكارات 
غري  الرقمية  امل�سرفية  واحل��ل��ول 
بتب�سيط  �ساهمت  والتي  امل�سبوقة 

اخلدمات امل�سرفية.
الإمارات  بنك  م�ساركة  و�سترتكز 
دب��������ي ال�����وط�����ن�����ي ع������رب ج����ن����اح����ّي 
و”اإك�ش  �سالم”  دي���ف  “جلوبال 
�سل�سلة  و�سي�ست�سيف  فري�ش”،   –

م����ن الأح���������داث امل���ب���ت���ك���رة، مب����ا يف 
واليوم  ال���ه���اك���اث���ون،  ���س��ب��اق  ذل����ك 
التجريبي الأخري لربنامج م�سرع 
اإطالقه  ال��ذي مت  العاملي  الأع��م��ال 
م�����وؤخ�����راً ل��ل�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
وغريها  “امليتافري�ش”  جم����ال 
والتجارب  امل��م��ي��زة  الفعاليات  م��ن 
لإثراء  خ�سي�ساً  اإع��داده��ا  مت  التي 

جتارب الزوار.
قال  امل�����س��ارك��ة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
التنفيذي  الرئي�ش  قا�سم،  عبداهلل 
بنك  جمموعة  يف  العمليات  لإدارة 
“انطالقاً  الوطني:  دبي  الإم��ارات 
م�سرفية  كمجموعة  موقعنا  م��ن 
البتكار  م�سرية  تقود  رقمياً  رائدة 
املنطقة،  يف  امل�سريف  القطاع  ع��رب 

م��ع توجهنا  وان�����س��ج��ام��اً  امل��ن��ت��ظ��ر. 
الأكر  كالبنك  موقعنا  نر�سخ  باأن 
ابتكاراً والذي يحر�ش على تزويد 
املجتمع  اأف����راد  وخمتلف  ال��ع��م��الء 
فاإننا  ت��وق��ع��ات��ه��م،  تلبي  ب��خ��دم��ات 
ب�سدد ت�سليط ال�سوء على العديد 
من ال�ستثمارات يف تنمية املواهب 
وتطوير القدرات التقنية ال�سباقة 
يف القطاع، ومبا يتما�سى مع روؤية 
القت�ساد  م�سرية  لتعزيز  ال��دول��ة 
ال���رق���م���ي وا����س���ت���ق���ط���اب امل����ه����ارات 
العامل.  اأن��ح��اء  جميع  من  التقنية 
مبوا�سلة  ال��ت��زام��ن��ا  ون���وؤك���د  ك��م��ا 
الرقمية  امل��واه��ب  ب��رن��ام��ج  تنفيذ 
موؤخراً  اأط��ل��ق��ن��اه  ال���ذي  ال��وط��ن��ي��ة 
ب��ال�����س��راك��ة م��ع م��ك��ت��ب وزي����ر دولة 

مليار درهم متويالت البنوك الوطنية للتجارة وال�سناعة خالل 12 �سهرًا مركز القهوة بدبي ي�ست�سيف بطولة 40.2 
الإمارات الوطنية ل� »الآيروبري�ض«

•• دبي-وام: 

الإمارات  املتعددة، بطولة  لل�سلع  التابع ملركز دبي  القهوة  ا�ست�ساف مركز 
الوطنية ل� “الآيروبري�ش” 2022، التي جمعت حتت �سقف واحد جمتمع 

القهوة يف الدولة.
عالمة  تنظمها  التي  “الآيروبري�ش”،  ل�  الوطنية  الإم��ارات  بطولة  وُتعد 
القهوة الإماراتية “موكا 1450 كويف لوجن”، بالتعاون مع بطولة العامل 
و�سهدت  املنطقة.  يف  للقهوة  خم�س�سة  م�سابقة  اأك��رب  “الآيروبري�ش”،  ل� 
اأول ح�سور ل�تيم وليامز، منظم البطولة  الن�سخة ال�ساد�سة من البطولة 

العاملية واملبدع يف قطاع القهوة.

نحو 683.6 مليار درهم يف دي�سمرب 2021. ويعادل حجم التمويالت 
الئتمانية املمنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة وال�سناعة يف 
لالئتمان  الرتاكمي  الر�سيد  اإجمايل  من   89.6% ن�سبته  ما  الدولة 
املا�سي،  يوليو  نهاية  يف  دره��م  مليار   806 والبالغ  للقطاعني  املمنوح 
فيما بلغت ح�سة البنوك الأجنبية نحو %10.4 مبا قيمته 84 مليار 
التجارة  قطاعي  اإىل  الأجنبية  البنوك  من  املقدم  الئتمان  وزاد  دره��م. 
83.5 مليار  %0.6 مقابل نحو  اأ�سا�ش �سهري بن�سبة  وال�سناعة على 
درهم يف يونيو 2022، ما يعني زيادة تعادل 500 مليون درهم خالل 

�سهر يوليو فقط.
وبح�سب اإح�ساءات امل�سرف املركزي، و�سل الر�سيد الرتاكمي لالئتمان 
وال�سناعة  التجارة  لقطاعي  دبي  اإم��ارة  يف  الوطنية  البنوك  من  املقدم 

•• اأبوظبي- وام: 
ارت��ف��ع ح��ج��م ال��ت��م��وي��الت الئ��ت��م��ان��ي��ة امل��م��ن��وح��ة م��ن ال��ب��ن��وك الوطنية 
لقطاعي التجارة وال�سناعة يف الدولة، بنحو 40.2 مليار درهم خالل 

12 �سهراً، وفق اإح�ساءات م�سرف الإمارات املركزي.
واأظهرت الإح�ساءات اأن الر�سيد الرتاكمي لالئتمان املقدم من البنوك 
الوطنية اإىل قطاعي التجارة وال�سناعة، و�سل اإىل 722 مليار درهم يف 
نهاية يوليو املا�سي، مقابل نحو 681.8 مليار درهم يف يوليو 2021، 

بزيادة بن�سبة 5.9%.
البنوك  املقدم من  الرتاكمي لالئتمان  الر�سيد  زاد  الإح�ساءات،  ووفق 
الوطنية اإىل قطاعي التجارة وال�سناعة خالل ال�سبعة اأ�سهر الأوىل من 
%5.62 مقابل  ن�سبته  ما  اأو  دره��م  38.4 مليار  بنحو  اجل��اري  العام 

ب��ل��غ نحو  فيما  امل��ا���س��ي،  ي��ول��ي��و  ن��ه��اي��ة  دره���م يف  م��ل��ي��ار   358.3 لنحو 
349.3 مليار درهم للبنوك الوطنية يف اإمارة اأبوظبي، و98.4 مليار 

درهم للبنوك الوطنية يف الإمارات الأخرى.
يف ���س��ي��اق اأخ����ر، و���س��ل ر���س��ي��د م�����س��رف الإم������ارات امل��رك��زي م��ن الذهب 
الن�سرة  ب��ي��ان��ات  امل��ا���س��ي، وف���ق  ي��ول��ي��و  ن��ه��اي��ة  11.56 م��ل��ي��ار دره���م يف 
الإح�سائية ال�سادرة اليوم. يذكر اأن ر�سيد امل�سرف املركزي من الذهب 
�سهد منواً ملحوظاً خالل ال�سنوات املا�سية مرتفعاً اإىل 8.961 مليار 
درهم يف نهاية 2020 مقارنة مع 1.134 مليار درهم يف نهاية 2018 
. ويندرج الذهب �سمن الأ�سول  و 4.044 مليار درهم يف نهاية 2019 
�سائلة، و�سهادات  اأم��وال  املركزي، وت�سمل  امل�سرف  التي ميلكها  املتنوعة 

اإيداع، واأوراقا مالية حمتفظا بها حتى تاريخ ال�ستحقاق.

Date 7/ 10/ 2022  Issue No : 13666
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0006860 Civil/ Partial

To Defendant: CHHABI RAJ NIRAULA
Unknown place of residence:
The plaintiff : GULAZR HUSSAIN GHULAM QASIM, filed the case 
requesting the following:
1. Bind the defendant to pay AED 15000.
2. Bind the defendant with the costs and attorney fees.
3. Notify the defendant with the hearing and the statement
You are requested to attend the hearing on 19/10/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 10) in 
person or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with 
all documents within 10 days of the date of publication in order to consider 
the above-mentioned case in your capacity as defendant. Notification by 
Publication for a Defendant in English & Arabic.
Legal Services Office
Aisha Ali Mohamed /signed/

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 7/ 10/ 2022  Issue No : 13666
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0006032 Civil/ Partial

To Defendant: MAHESH KUMAR SHYAMJEE
Unknown place of residence:
The plaintiff: MANSOUR MOHAMED AHMED MOUSTAFA, nationality: Egypt, 
EID :784198607096066 filed the case requesting the following: 
- Register the case and set the nearest time for deliberation and notifying the defendant 
and judge with the following
- Bind the defendant to pay AED 10000, the value of the car and the repair and 
maintenance expenses in addition to the legal interest 12% from the date of the claim 
till the full payment.
You are requested to attend the hearing on 17/10/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) in person or to 
be represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents within 
10 days of the date of publication in order to consider the above-mentioned case in 
your capacity as defendant.
Legal Services Office
Hamid Abdullah Alsadi /signed/

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 7/ 10/ 2022  Issue No : 13666
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0007007 Civil/ Partial

To Defendant: SHAFIQ FIA GUL - Unknown place of residence:
Notification by Publication for a Defendant in English & Arabic.
The plaintiff: ABDUL HOSSAIN SHIR ALAM MALAN, filed the case requesting 
the following:
- Bind the defendant to pay AED 87944.5.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of section 5 
of Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 13/10/2022 before case management office, 
Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 2) in person or to be 
represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents within 10 
days of the date of publication in order to consider the above-mentioned case in your 
capacity as defendant.
Legal Services Office
Mohamed Hussein Amin Almola /signed/

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 7/ 10/ 2022  Issue No : 13666
Notification by Publication for a Defendant Case Management Office, 

Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFIPOR2022/0006796 Commercial/ Partial

To Defendant : MARZIA GHULAM ALI
Unknown place of residence :
The plaintiff : M NASSER M NADER, filed the case No. 6796/2022 One - Day 
Commercial Circuit 4, requesting the following :
- Remove the defendant from the license
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
You are requested to attend the hearing on 12/10/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 7) in 
person or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with all 
documents within 10 days of the date of publication in order to consider the 
above-mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Fatma Yakoub Alramsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 7/ 10/ 2022  Issue No : 13666
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0006668 Civil/ Partial

To Defendant: MUHAMMAD JAVID AHMAD
Unknown place of residence:
The plaintiff: ABDULRAZZAQ SULTAN MOHAMMED EBRAHIM ALAJMANI, 
filed the case requesting the following: - Bind the defendant with the costs and attorney 
fees. - Notify the defendant with the hearing and the statement - Remove the partner 
(MUHAMMAD JAVID AHMAD) from the license RADEEL SCRAP TR.CO.LLC.
No. 118095 and address the Sharjah Economic Development Department hereof. 
- The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of section 5 
of Civil Procedure Law. You are requested to attend the hearing on 19/10/2022 8:30 
AM before case management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case 
admin office 10) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea 
along with all documents within 10 days of the date of publication in order to consider 
the above-mentioned case in your capacity as defendant. Notification by Publication 
for a Defendant in English & Arabic.
Legal Services Office 
Aisha Ali Mohamed /signed/

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535



اجلمعة   7  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13666  
Friday    7    October    2022   -  Issue No   13666

الأ�سهم اليابانية توا�سل مكا�سبها للجل�سة الرابعة على التوايل

••دبي-وام: 

والأمالك  الأرا���س��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�سرفات  بلغت 
ب��دب��ي اأم�����ش اأك����ر م��ن 1.9 م��ل��ي��ار دره����م ح��ي��ث �سهدت 
1.29 مليار درهم  418 مبايعة بقيمة  الدائرة ت�سجيل 
منها 18 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 113.57 مليون درهم 
و400 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم. 
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 58 مليون درهم يف 
منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم 
7 ماليني  بقيمة  تليها مبايعة  الأوىل  يف منطقة جمريا 

درهم يف منطقة اأم �سقيم الأوىل. وت�سدرت منطقة احلبية 
 4 �سجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  اخلام�سة 
مبايعات بقيمة 8 ماليني درهم وتلتها منطقة جبل علي 
الأوىل بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 7 ماليني درهم وثالثة 
مبايعتني  بت�سجيلها  ال��ث��اين  لال�ستثمار  دب��ي  جممع  يف 
مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وف��ي��م��ا  دره����م.  األ���ف   537 بقيمة 
درهم  مليون   55 بقيمة  مبايعة  ج���اءت  وال��ف��ل��ل  ال�سقق 
مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
36 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة 

بقيمة 34 مليون درهم يف منطقة برج خليفة.

ال�سعودية(،  العربية  اململكة  )يف 
وم�سنع الحتاد للكيماويات ذ.م.م، 
وم�سنع الحتاد لق�سبان النحا�ش 
لت�سكيل  الحت����اد  وم�����س��ن��ع  ذ.م.م 

احلديد ذ.م.م.
م�سروع  ب��اإمت��ام  ال�سركة  ق��ام��ت  و 
اأمتتة العمليات الت�سغيلية يف معظم 
ا�ستخدام  خالل  من  امل�سانع  هذه 
و   SAP(العمليات اإدارة  ب��رام��ج 
تطوير منظومة العمل ل�ستخدام 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح���ل���ول 
بالأخ�ش اإدارتي الت�سنيع و�سال�سل 

التوزيع.

���س��ارة بنت يو�سف  اأك���دت م��ع��ايل  و 
الأم�����������ريي، اأن�������ه ان�������س���ج���ام���اً مع 
توجيهات القيادة الر�سيدة، اأطلقت 
ال�سناعية  الثورة  برنامج  ال��وزارة 
�سمن   ”4.0 “ال�سناعة  الرابعة 
انطالقاً  اخلم�سني”،  “م�ساريع 
م������ن م���������س����اع����ي ح����ك����وم����ة دول������ة 
وتبني  البتكار  لتحفيز  الإم���ارات 
الأنظمة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 
توجه  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  واحل����ل����ول 
الأنظمة  ل��ت��ح��وي��ل  داع�����م  وط���ن���ي 
الكفاءات  م��ن  ت��زي��د  الت�سنيعية 
، من خالل دمج حلول  الإنتاجية 

 70 اأ���س��واق  اإىل  ح��ال��ي��اً  منتجاتنا 
دولة حول العامل«.

اأ�سار عامر قاقي�ش اإىل  من جانبه 
اأن امل�سنع ميثل اأحد ال�ستثمارات 
ال�������س���ن���اع���ي���ة مل���ج���م���وع���ة الحت������اد 
مكماًل  وياأتي  لال�ستثمار  الدولية 
ل����س���رتات���ي���ج���ي���ة ����س���رك���ة الحت�����اد 
لال�ستثمار يف ال�سناعات الورقية، 
اأي�ساً  امل���ج���م���وع���ة  مت��ت��ل��ك  ح���ي���ث 
ال�سحي  ال������ورق  لإن���ت���اج  م�����س��ن��ع��ا 
وتعمل  ط��ن   100،000 ب��ط��اق��ة 
ال�سركة على التو�سع يف ال�سناعات 
ال������ورق������ي������ة ع������ام������ة م�������ن خ�����الل 

ا�ستحواذات جديدة �سيتم الإعالن 
عنها خالل الأ�سهر القادمة.

اإن�ساء  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة  تعمل  ك��م��ا 
م�����س��ن��ع ل���ل���ك���رت���ون يف الإم��������ارات 
300،000 طن و م�سنع  بطاقة 
لورق الكرافت بطاقة 100،000 
املرتقبة  الإ�ستثمارات  تبلغ  و  طن 

ملياري درهم.
وت�����س��م جم��م��وع��ة الحت������اد �سبع 
م�����س��ان��ع ه���ي ك������راون ب���اي���رب ميل 
ال����ورق  ل�����س��ن��اع��ة  الحت�����اد  ذ.م.م، 
الوطنية  اأ�سمنت  وم�سنع  ذ.م.م، 
ذ.م.م.، الحتاد اخلليجية املحدودة 

ال����ث����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف 
�سال�سل القيمة«.

واأ�سافت معاليها: ي�سعدنا اأن نطلع 
على جتارب وطنية مهمة ل�سركات 
للورق”،  الحت�����اد  “م�سنع  م��ث��ل 
امل�سانع  م��ن  ي��ع��د واح�����داً  وال����ذي 
املتطورة التي بداأت عملها معتمدة 
ع���ل���ى م���ف���اه���ي���م وح����ل����ول ال����ث����ورة 
لحظنا  وق��د  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية 
قدرة امل�سنع على جتاوز حتد كبري 
“كوفيد-19”،  جائحة  يف  متثل 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ع��ل��ى  اع���ت���م���اداً 
يف  اأ�سهمت  التي  الأمت��ت��ة،  وبرامج 

ا�ستثمارية بلغت 1.2 مليار درهم، 
وهو م�سنع اإماراتي ، يلبي الطلب 
املتزايد على منتجات الورق حملياً 
واإق���ل���ي���م���ي���اً ودول�����ي�����اً، وي��ت��خ��ذ من 
العا�سمة اأبوظبي )اأيكاد 2( مقراً 
التحتية  البنية  من  م�ستفيداً  له، 
اللوج�ستية الفائقة، حتى اأ�سبحنا 
امل�سنع الأول من نوعه يف منطقة 
اخلليج، والأكرب من حيث الطاقة 
الإن���ت���اج���ي���ة يف ال�������س���رق الأو����س���ط 
اإنتاجية  بطاقة  اأفريقيا،  و�سمال 
ورق  م��ن  ط��ن   320،000 ت��ب��ل��غ 

الكتابة والطباعة.

وزيادة  الت�سغيل،  تكاليف  ت��وف��ري 
حاجة  ي���ل���ب���ي  مب�����ا  الإن����ت����اج����ي����ة، 
وهي  وال��دول��ي��ة،  املحلية  الأ���س��واق 
جهود تن�سجم مع توجهات الدولة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ق����ط����اع ����س���ن���اع���ي ذك���ي 
املتقدمة،  بالتكنولوجيا  ومدعوم 
عالية  موا�سفات  ذات  ومبنتجات 
املناف�سة  ع��ل��ى  وق�������ادرة  اجل�������ودة، 

اإقليمياً ودولياً«.
اأكد عبد اهلل اخلطيب  من جهته، 
للورق  الحت������اد  م�����س��ن��ع  “مدير 
الت�سغيل  بداأ  “امل�سنع  اأن  ذ.م.م”، 
بتكلفة   ،2020 ال��ع��ام  يف  ال��دائ��م 

حتد  و�سط  الإنتاج  “بداأ  واأ�ساف: 
كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة  ت���داع���ي���ات 
العاملية  الأزم��������ات  ب��ع�����ش  ت��ب��ع��ه��ا 
املواد  التي ت�سببت يف رفع تكاليف 
اخلام، لكنها يف الوقت نف�سه زادت 
الفر�سة عدة اأ�سعاف اأمام امل�سانع 
ت�سغيلية  التي متلك قدرة وكفاءة 
ما  وه��و  الطلب،  تلبية  يف  و�سرعة 
حللول  تبنينا  حتقيقه  يف  �ساعدنا 
والرقمنة  املتقدمة  التكنولوجيا 
وال������ث������ورة ال�������س���ن���اع���ي���ة ال���راب���ع���ة 
ومفاهيم ال�ستدامة، فقد جتاوزنا 
ون�سّدر  ب��ن��ج��اح  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه 

�سارة الأمريي تطلع على ا�ستخدامات التكنولوجيا املتقدمة يف م�سنع الحتاد للورق باأبوظبي

•• طوكيو-وام:

ارتفعت موؤ�سرات الأ�سهم اليابانية يف ختام تعامالت 
على  ال��راب��ع��ة  للجل�سة  م��ك��ا���س��ب��ه��ا  ل��ت��وا���س��ل  ام�������ش، 
ال�سينية يف عطلة  الأ���س��واق  ت���زال  ل  فيما  ال��ت��وايل، 

مبنا�سبة العيد الوطني.
واأغلق موؤ�سر نيكاي يف بور�سة طوكيو لالأوراق املالية 
مرتفعاً بن�سبة %0.7 تعادل 190.77 نقطة ليغلق 
موؤ�سر  و���س��ع��د  ن��ق��ط��ة.   27311.3 م�����س��ت��وى  ع��ن��د 
 9.55 %0.5 توازي  بن�سبة  الأو�سع نطاقا  توبك�ش 

نقطة ليغلق عند م�ستوى 1922.47 نقطة.

تعاون بني معهد البتكار التكنولوجي و جرينري ويف لتعزيز تطوير اجليل ال�ساد�ض من الت�سالت

الذهب يربح اأكرث من 7 
دولرات يف املعامالت الفورية

•• عوا�صم -وام: 

ارتفعت اأ�سعار الذهب العاملية خالل تداولت اأم�ش، لرتبح اأكر من 7 دولرات 
املعدن  اأ�سعار  زادت  العاملية،  الأ���س��واق  لبيانات  ووف��ق��ا  ال��ف��وري��ة.  املعامالت  يف 
الأ�سفر يف املعامالت الفورية بن�سبة %0.44 اأو ما يعادل 7.58 دولر لت�سل 
�سباحاً   11:40“ ال�ساعة  بحلول  وذل��ك  لالأون�سة،  دولر   1724.02 اإىل 
بتوقيت الإم��ارات«. وزادت العقود الآجلة للذهب ت�سليم �سهر دي�سمرب بن�سبة 
بلغت %0.66 تعادل 11.15 دولر لت�سل اإىل 1732.05 دولر لالأون�سة. 
اإىل   0.93% بن�سبة  الف�سة  ارتفعت  الأخ��رى،  النفي�سة  املعادن  �سعيد  وعلى 
20.74 دولر لالأوقية، بينما زاد البالتني بن�سبة %1.4 اإىل 927.3 دولر، 

يف حني �سعد البالديوم بنحو %0.84 اإىل 2274.77 دولر.

•• اأبوظبي-وام:

اأج���������رى م����رك����ز ب����ح����وث ال����ذك����اء 
الرقمية  وال���ع���ل���وم  ال���س��ط��ن��اع��ي 
�سمن معهد البتكار التكنولوجي، 
م���رك���ز ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ال���رائ���د 
التطبيقية  الأب��ح��اث  وذراع  عاملياً 
التكنولوجيا  اأبحاث  التابع ملجل�ش 
اأبوظبي، بالتعاون مع  املتطورة يف 
ال�سركة النا�سئة  “جرينري ويف”، 
العميقة  بالتكنولوجيا  املخت�سة 
اأول جتربة  ال��ه��وائ��ي��ات،  يف جم��ال 
لالأ�سطح العاك�سة الذكية متعددة 
للجيل  وال�������س���ام���ل���ة  الن���ع���ك���ا����ش 
ال�ساد�ش من الت�سالت عند تردد 

27 جيجا هرتز. 
ت�ستخدم التجربة عدة وحدات من 
املوزعة  الذكية  العاك�سة  الأ�سطح 
ت�سغيل  ل�سمان  الأم��ث��ل  بال�سورة 
عرب  ب�سال�سة  الدقة  ع��ايل  فيديو 

جهاز ا�ستقبال جوال. 
الأوىل  امل��ب��ادرة  التجربة  وت�سّكل 
من نوعها لال�ستفادة من وحدات 
متعددة  الذكية  العاك�سة  الأ�سطح 

•• دبي-وام:

ا���س��ت�����س��اف م��ق��ر امل���ربجم���ني اأح���د 
الوطني  “الربنامج  م������ب������ادرات 
كوت�ش  ه�����اك�����ان  للمربجمني”، 
رئي�ش  ون���ائ���ب  ال�����س��ري��ك  امل��وؤ���س�����ش 
من�سة  ع���ل���ى  الإ�������س������راف  جم���ل�������ش 
يف  ال���رائ���دة  ال��رق��م��ي��ة  ون”  “اأوتو 
امل�ستعملة،  ال�����س��ي��ارات  و����س���راء  ب��ي��ع 
���س��م��ن مقر  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ج��ل�����س��ة  يف 
الإلهام، لت�سليط ال�سوء على ق�سة 
رقمية  ���س��رك��ة  اإن�������س���اء  يف  جن���اح���ه 
م��ل��ي��اري��ة ت��ع��ت��رب م��ن�����س��ة رائ������دة يف 
وم�������س���ارك���ة جت��رب��ت��ه ���س��م��ن »مقر 
الإلهام«، بح�سور نخبة من ال�سباب 
وامل����ربجم����ني واأ�����س����ح����اب امل���واه���ب 
واأكد  الإبداعية.  والأف��ك��ار  الرقمية 
ه��اك��ان اأن ال�����س��رك��ات ال��رق��م��ي��ة هي 
امل�ستقبل اجلديد من ريادة الأعمال 
تركز  اأ���س��ا���س��ي��ات  على  يعتمد  ال���ذي 
على طرح الأفكار املبتكرة واجلديدة 
للمجتمع وت�سهيل تقدميها لالأفراد 

العمل مع جرينري ويف على هذه 
رئي�سية  مفاهيم  لإثبات  التجربة 
باجتاه  اأ����س���ا����س���ي���ة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جمال  يف  امل�سرتكة  روؤيتنا  حتقيق 

ات�سالت اجليل ال�ساد�ش«. 
الرئي�ش  لريو�سي،  جيفروي  وقال 
التنفيذي والعلمي لال�سرتاتيجية 
“يتمثل  وي����ف:  ل�����س��رك��ة ج��ري��ن��ري 
هدفنا يف اإثبات تخطي التكنولوجيا 
احلديثة  للحلول  لدينا  الأ�سا�سية 
تكيفها  وقابلية  باأ�سواط،  ال�سائدة 
و�سهولة  ال���ب���ي���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  م����ع 
جتربتنا  وت�سكل  نطاقها.  تو�سيع 
اأول���ي���اً ل�سراكة  اأ���س��ا���س��اً  م��ع امل��ع��ه��د 
ط��وي��ل��ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع معهد 
التعاون  جمل�ش  منطقة  يف  رائ���د 

اخلليجي«. 
العاك�ش  ال�سطح  جتربة  و�ستدعم 
كمحرك  املعهد  م�سداقية  الذكي 
ال�ساد�ش  اجل��ي��ل  ل�سبكات  رئي�سي 
جانب  اإىل  املنطقة،  يف  امل�ستقبلية 
لتعزيز  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون  رع���اي���ة 
منظومة التكنولوجيا املتقدمة يف 

دولة الإمارات. 

“اآبل-”1  ج��ه��ازّي  على  التاأ�سي�ش 
فيانريت�سوك،  وغ��اري  و”اآبل-2”، 
اأحد اأكر موؤثري من�سات التوا�سل 
الجتماعي ن�ساطاً و�سهرة يف جمال 
وتقنية   3.0 العنكبوتية  ال�سبكة 
قابلة  الغري  والرموز  البلوك ت�سني 
�ساندبرج،  و���س��ريي��ل  ل��ال���س��ت��ب��دال، 
رائدة الأعمال الأمريكية التي ت�سغل 
من�سب الرئي�ش التنفيذي للعمليات 
يف �سركة “ميتا” واملوؤ�س�سة ل�سركة 
رائد  ووي���ل.اآي.اآم،  اأورغ”،  اإن  “لني 
الرقمي  وال��ف��ن��ان  التقني  الأع��م��ال 
ل�سركة  املوؤ�س�سني  الأع�����س��اء  واأح���د 
التقنيات  يف  املتخ�س�سة  “بيت�ش” 
القابلة  ال���ت���ق���ن���ي���ات  اأو  امل���ل���ب���و����س���ة 
تقنيات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل���الرت���داء 
ال�ستحواذ  مت  وال��ت��ي  ال�����س��م��ع��ي��ات، 
“اآبل”  عليها لحقا من قبل �سركة 
يف عام 2014 واآدم ت�ساير، ال�سريك 
املوؤ�س�ش خلدمة “�سريي” و”يف اآي 
و�سريك  وع�سو موؤ�س�ش  يف لب�ش” 

يف “ت�سينج اأورغ«.

ديباه،  م���روان  الربوفي�سور  وق��ال 
كبري الباحثني لدى مركز بحوث 
والعلوم  ال����س���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
الرقمية �سمن املعهد، تعليقاً على 
“يقرتب حتقيق هدفنا  التجربة: 
مدعوم  جم��ت��م��ع  اإىل  ب��ال��و���س��ول 
ال�ساد�ش،  اجل���ي���ل  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ملمو�ش،  واق�����ع  اإىل  و���س��ي��ت��ح��ول 
التجارب  توحيد  يف  �سي�سهم  مم��ا 
املادية  املن�سات،  كل  عرب  الب�سرية 
م��ن��ه��ا وال���رق���م���ي���ة. ون��ت��ط��ل��ع اإىل 

حلول  ابتكار  يف  بفاعلية  لي�ساركوا 
امل�ستقبلية.  للتحديات  تكنولوجية 
وت�سهم مبادرة مقر الإلهام يف اإتاحة 
ال�ستفادة من ق�س�ش جناح وجتارب 
ال�سركات  م���وؤ����س�������س���ي  م����ن  ن���خ���ب���ة 
الرقمية واأكرب املوؤثرين واملتميزين 
ال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  جم������ال  يف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �سمن  وامل��ل��ه��م��ني يف 
جل�سات حوارية تعزز التفاعل لدى 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وحتفز  امل��ه��ت��م��ني يف 
لديهم  املعريف  والف�سول  قدراتهم 
ب�����س��م��ة م��ت��م��ي��زة يف جمال  ل��و���س��ع 
مقر  ويجمع  ال�سطناعي.  ال��ذك��اء 
الإلهام ال�سباب واملهتمني بالربجمة 
جل�سات  يف  التكنولوجية  والتقنيات 
اأحد  وزنياك،  �ستيف  �سابقة  ملهمة 
ال�سركاء املوؤ�س�سني ل�سركة اآبل حيث 
عمل بقرب �ستيف جوبز يف املراحل 
الأوىل ل�سركة اآبل، وعمل يف مرحلة 

الرقمية  وال���ع���ل���وم  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ك���ب���ار يف جمال  ع��ل��م��اء وب��اح��ث��ني 
لتطوير  وال�����س��ب��ك��ات  الت�������س���الت 
اأ�سا�سية  وتكنولوجيا  خوارزميات 
حت�����ّس��ن ت���راب���ط الت�������س���الت عرب 
الأ�سطح  خ�����س��ائ�����ش  ا����س���ت���غ���الل 
رقمياً.  فيها  التحكم  ميكن  ال��ت��ي 
وي�سارك املركز بن�ساط يف احتادات 
خمتلفة لتحويل النموذج اجلديد 
اإىل  ال��ذك��ي��ة  الال�سلكية  للبيئات 

واقع ملمو�ش. 

حدثاً مهماً وتاريخياً. 
وتتما�سى التجربة مع هدف تعزيز 
يف  املتقدمة  التكنولوجيا  م�سهد 
الدولة والرتقاء بح�سور اأبوظبي، 
والإم�����ارات ك��ك��ل، ك��رائ��دة ج���ادة يف 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل���ي���ل ال�����س��اد���ش يف 

املنطقة. 
وب�������س���ف���ت���ه���ا �����س����رك����ة رائ�����������دة يف 
املبتكرة  الت�����س��الت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جمال  يف  متطورة  حلول  لتقدمي 
اخلام�ش،  اجل��ي��ل  �سبكات  بعد  م��ا 
م��ن ب��ني جم��الت اأخ���رى، �سممت 
ال�سطح  ويف  جرينري  تكنولوجيا 
جاهزة  مب��ك��ون��ات  ال��ذك��ي  العاك�ش 
املوجة  ال��ك��ام��ل يف  ال��ت��ح��ك��م  ت��ت��ي��ح 
ال���ك���ه���روم���غ���ن���اط���ي�������س���ي���ة امل�����وؤث�����رة 

وتعك�سها يف الجتاه ال�سحيح. 
ملختلف  امل�����س��م��م  احل����ل  وي�����س��م��ح 
اخلدمات  وم��ق��دم��ي  ال��ق��ط��اع��ات 
بامتالك  الأف�����راد  وامل�ستخدمني 
ات�سال حم�ّسن عرب �سبكات اجليل 
اخلام�ش، خ�سو�ساً يف املناطق ذات 

الإر�سال ال�سيئ. 
وي���ج���م���ع م����رك����ز ب����ح����وث ال����ذك����اء 

وجتاربهم  جن��اح��ه��م  ق�����س�����ش  ع��ل��ى 
م�سريتهم  خ��الل  وامللهمة  ال��رائ��دة 
ال�سغف  ل��زرع  التكنولوجيا  عامل  يف 
لتنمية  ال�����س��ب��اب  امل���ربجم���ني  ع��ن��د 
وحتفيزهم  وخ���ربات���ه���م  ق���درات���ه���م 

ويحر�ش  م�ستدام.  ب�سكل  م��زده��رة 
ا�ست�سافة  ع��ل��ى  الإلهام”  “مقر 
التنفيذيني  ال���روؤ����س���اء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
ل�����س��رك��ات رق��م��ي��ة م��ل��ي��اري��ة �سمن 
ال�سوء  لت�سليط  تفاعلية  جل�سات 

لب���ت���ك���ار حلول  امل����ج����الت  ك���اف���ة  يف 
حياة  ج��������ودة  و�����س����م����ان  م���ن���ا����س���ب���ة 
املتعامل وتعامالته الرقمية باأب�سط 
احل��ل��ول واخل���ط���وات م��ا ي����وؤدي اإىل 
رقمية  و�سركة  اأك��رب  جمهور  ج��ذب 

ح����ي����ث ت���ن���ج���ح ب���ت���ن���ظ���ي���م ع����الق����ات 
�سر  �سارك  كما  البائع،  مع  املتعامل 
الذي  ال��رق��م��ي��ة  �سركته  يف  جن��اح��ه 
يكمن يف ت�سهيل جتربة املتعامل يف 
حتدياته  وم��ع��رف��ة  اخل��دم��ات  تلقي 

خلق  ع��ل��ى  و�ست�ساعد  الن��ع��ك��ا���ش، 
�سبكات  لتعميم  ديناميكية  بيئة 
اجليل اجلديد، حيث يعد ال�سطح 
املمكنات  اأح�����د  ال���ذك���ي  ال��ع��اك�����ش 
بينما  ال�ساد�ش..  للجيل  الرئي�سية 
اأو�سحت  جت����ارب  ���س��اب��ق��اً  اأُج���ري���ت 
الذكية  العاك�سة  الأ�سطح  اإمكانات 
وتعد  الت�����س��الت،  اأداء  يف حت�سني 
عدة  ت�����س��ت��خ��دم  جت��رب��ة  اأول  ه���ذه 
الأ�سطح  وح��دات غري من�سقة من 
يجعلها  مم���ا  ال���ذك���ي���ة،  ال��ع��اك�����س��ة 

وكيفية  الرقمي  امل��ج��ال  خ��الل  م��ن 
ت��ط��وي��ر امل��ن�����س��ات ال��رق��م��ي��ة وجذب 
كافة  املتعاملني من  ع��دد من  اأك��رب 
اخلدمة  م��ن  ل�ستفادة  ال��ع��امل  دول 
يف  ال��ع��امل  ورب���ط  املبتكرة  الرقمية 
ذكية  بطريقة  ت���دار  واح����دة  �سبكة 

وغري تقليدية.
ال��ي��وم ندير من�سة  “ نحن   : وق��ال 
رق���م���ي���ة رائ�������دة مل ت���ك���ن م���وج���ودة 
اأن  اأع��وام قليلة وه��ذا ما يوؤكد  منذ 
احلقيقي  التحدي  هو  لي�ش  الوقت 
الأدوات  اإي����ج����اد  اأن  ب����ل  ل���ل���ن���ج���اح، 
ومدى  الوا�سح  والفكر  ال�سحيحة 
يوؤدي  ما  هو  املجتمع  ملنفعة  �سعيك 
ب�سكل  الرقمية  ال�سركة  ازده��ار  اإىل 
هاكان  و����س���ارك   .« ون��اج��ح  �سحيح 
تاريخ ورحلة تطور من�سته الرقمية 
التي اأ�سبح ي�سرف عليها اليوم بدون 
احلاجة اإىل متابعتها ب�سكل م�ستمر، 

•• اأبوظبي-وام:

دولة  وزيــرة  الأمــريي  يو�سف  بنت  �سارة  معايل  زارت 
“م�سنع الحتاد  املتقدمة  والتكنولوجيا  العام  للتعليم 
 )2 )اأيــكــاد  ال�سناعية  اأبوظبي  مدينة  يف  للورق” 
والذي  الإنتاج  يف  الرقمي  الن�سج  مدى  على  لالطالع 
ينتج بطريقة موؤمتتة بالكامل ويعد الأول من نوعه يف 
منطقة اخلليج، والأكرب من حيث الطاقة الإنتاجية يف 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وي�سدر منتجاته اإىل 

الوليات  اأ�سواق  اأبرزها  العامل،  حول  دولة   70 نحو 
املتحدة واأوروبا.

عامر  من  كل  املرافق  والوفد  معاليها  ا�ستقبال  يف  كان 
الدولية  الحتاد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  قاقي�س، 
“م�سنع  عــام  مدير  اخلطيب،  اهلل  وعبد  لال�ستثمار، 
العمليات  مدير  الأ�ــســدي،  ربيع  و  للورق”،  الحتــاد 
الإنتاج  يف  التو�سع  خطط  اإىل  وا�ستمعت  امل�سنع  يف 
مع  ين�سجم  مبا  املتقدمة،  التكنولوجيا  با�ستخدام 
ال�سناعة،  من  الرابع  اجليل  وتبني  متكني  م�ستهدفات 

معاليها  وا�ستمعت  بالكامل.  الرقمي  التحول  وعمليات 
احتياجات  تلبية  يف  امل�سنع  جــهــود  عــن  نــبــذة  اإىل 
الأ�سواق املحلية من منتجات الورق، وكذلك التناف�سية 
من  مكنته  والتي  العاملية  الأ�ــســواق  يف  الت�سديرية 
تعزيز  واآلــيــات  العامل،  حــول  �سوقًا   70 يف  املناف�سة 
الثورة  وحلول  املتقدمة  التكنولوجيا  تبني  خطط 
ال�سناعية الرابعة، وعمليات البحث والتطوير واأثرها 
على تعزيز تناف�سية املنتجات الإماراتية يف الأ�سواق 

الإقليمية والدولية.

هاكان كوت�ض ي�سارك ال�سباب ورواد الأعمال واملربجمني ق�سة جناح �سركته الرقمية

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ض   1.9

�سيولة الأ�سهم املحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم يف ختام التعامالت 
م�ستوي 9891.98 نقطة، فيما بلغ موؤ�سر �سوق دبي العام م�ستوي 

3351.14 نقطة. 
وارتفع يف �سوق اأبوظبي، ارتفع “موانئ اأبوظبي” %6.5 و”ملتيبالي” 
 0.95% الإ�سالمي”  و”اأبوظبي   1.28% غاز”  و”دانة   3.4%
الن�ساط م�ستقطباً  القاب�سة”  “العاملية  و”طاقة” %0.4، وت�سدر 
225.18 مليون  277.08 مليون درهم، تاله “مليتبالي” جاذباً 
درهم، ثم “بنك راأ�ش اخليمة الوطني” بنحو 137.4 مليون درهم. 
بينما يف �سوق دبي، �سعد “الإمارات دبي الوطني” بن�سبة 1.17% 
و”�سوق دبي املايل” %1.4 و”دبي لال�ستثمار” %0.43 و”تيكوم” 
%0.33 مع ت�سدره  بن�سبة  العقارية”  “اإعمار  ارتفع  %0.9، كما 

قائمة الأن�سط بعد ا�ستقطابه �سيولة بنحو 86.79 مليون درهم. 

•• اأبوظبي-وام: 

يف  دره��م  مليار   1.8 حاجز  املحلية  الأ�سهم  اأ���س��واق  �سيولة  جت���اوزت 
ختام تعامالت ام�ش، مع تركزها ب�سكل رئي�سي يف اأ�سهم القطاع املايل 

والعقاري وامل�سريف. 
وتوزعت ال�سيولة بواقع 1.52 مليار درهم يف �سوق اأبوظبي لالأوراق 
التداول على  امل��ايل، بعد  املالية و304.6 مليون دره��م يف �سوق دبي 

395.3 مليون �سهم عرب تنفيذ اأكر من 19.5 األف �سفقة. 
م�ستوي  ع��ن��د   ”15 “فادك�ش  اأب���وظ���ب���ي  ���س��وق  م��وؤ���س��ر  اأغ���ل���ق  ف��ق��د 

9855.35 نقطة..
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��ام “فادجي” اإىل   ف��ي��م��ا و���س��ل م��وؤ���س��ر ف��وت�����س��ي ���س��وق 

ب�سام  ر���س��ا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الردن     ، ع�������وده  حم����م����ود 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)172806P( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0509299055

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد �سليمان 
باك�ستان     ، اح����م����د  ن�������س���ري 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)5750831LB(  رق����م 

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

    0544804360

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / جازمني �سيالينى 
�سيمباجون �سان�سيز ، الفلبني 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)P8407648B( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13666 بتاريخ 2022/10/7 

)امارات  ال�سويدي  احمد  خليفة  حممد  خليفة   / ال�سيد  فقد 
القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  اجلن�سية(  

  )ASMAK( )لزراعة الأ�سماك )اأ�سماك
ASMAK1718591  :رقم ال�سهادة

UAE101002382908  :رقم امل�ستثمر
او   . اعــاله  املــذكــورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الــرجــاء 

الت�سال على تيلفون رقم 0508006866  م�سكورا.
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•• الذيد-الفجر:

لرماية  الرابعة  البطولة  اختتمت 
والتي  10مرت  وامل�سد�ش  البندقية 
للرماية  الإم�������ارات  احت����اد  ن��ظ��م��ه��ا 
بنادي  ال��رم��اي��ة  �سالة  يف  الهوائية 
مب�ساركة  الريا�سي  الثقايف  ال��ذي��د 
اأن����دي����ة ال����دول����ة م���ن فئتي  ج��م��ي��ع 

الرجال وال�سيدات.
و�سهدت البطولة تناف�سا نوعيا من 
حققت  والتي  امل�ساركة  الأندية  قبل 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة يف 
فيها  برع  التي  والدقة  املهارة  �سوء 

الرماة.
جرى  البطولة  ج��ولت  نهاية  وم��ع 
ت��ن��ظ��ي��م ح���ف���ل اخل����ت����ام ح���ي���ث ق���ام 
بال�سدرية  اهلل  عبد  حميد  ���س��ع��ادة 
اخلاطري نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة 
ن����ادي ال���ذي���د ي��راف��ق��ه ���س��امل �سيف 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ك��ت��ب��ي  اجل����اري 
ل��ل��ن��ادي ك��م��ا ح�����س��ر ال��ت��ك��رمي كاًل 
�سكرتري  عامر  حممد  الدكتور  من 
الكتبي  ن���وم���ه  ب���ن  وع���ل���ي  الحت������اد 
ليتم  ال��ذي��د  ب��ن��ادي  ال��رم��اي��ة  اإداري 
ت���ك���رمي ال���ف���ائ���زي���ن وال����ف����ائ����زات يف 
البطولة وفق فئاتهم رجال يف فئتي 

البندقية وامل�سد�ش و�سيدات يف فئتي 
البندقية وامل�سد�ش.

يف  الأول  باملركز  يفوز  اأن  وا�ستطاع 
خليل  ابراهيم  رج��ال  البندقية  فئة 
الريا�سي  الذيد  ن��ادي  من  ابراهيم 
ار�سد  حممد  �سامل  ثانيا  ح��ل  فيما 
الريا�سي  الذيد  اليماحي من نادي 
من  اليا�سي  ابراهيم  ح�سني  وثالثا 

نادي الذيد الريا�سي.
فقد  ���س��ي��دات  البندقية  فئة  يف  اأم���ا 
عبد  يا�سمني  الأول  ب��امل��رك��ز  ف���ازت 
موؤ�س�سة  م�����ن  ت���ه���ل���ك  ال����رح����م����ن 
وباملركز  امل�����راأة  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 

الظاهري  ح�����س��ني  ���س��م�����س��ة  ال���ث���اين 
من موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة 
وب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ���س��روق ح�����س��ن ال 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  علي من 

املراأة.
باملركز  ف��از  رج��ال  امل�سد�ش  فئة  ويف 
الأول عثمان علي عبداهلل البلو�سي 
وباملركز  الريا�سي  الذيد  ن��ادي  من 
ال����ث����اين حم���م���د ����س���ال���ح م����ن ن����ادي 
الثالث  وباملركز  الريا�سي  ال�سارقة 
اح��م��د ع��ب��داهلل الم���ريي م��ن نادي 

الذيد الثقايف الريا�سي.
ويف ف���ئ���ة امل�������س���د����ش ����س���ي���دات ف����ازت 

ب��امل��رك��ز ك��رمي��ة م���وق���اف م���ن نادي 
الثاين  املركز  ويف  الريا�سي  الن�سر 
موؤ�س�سة  من  �سهيل  ال  �سهيل  غاية 
وباملركز  امل�����راأة  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
ال��ث��ال��ث ج��واه��ر اح��م��د امل��ازم��ي من 

موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة.
واأ�������س������اد ����س���ع���ادة ح���م���ي���د ع���ب���د اهلل 
رئي�ش  نائب  اخل��اط��ري  بال�سدرية 
بنجاح  ال��ذي��د  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ش 
البندقية  لرماية  الرابعة  البطولة 
والتي  ومتيزها  10مرت  وامل�سد�ش 
ع���ززت م��ن اإم��ك��ان��ات وف���رق الأندية 
املحلية يف اإطار ا�ستعداداتها الدائمة 

كافة  يف  ال��رم��اة  وت��اأه��ي��ل  للمناف�سة 
نادي  اأن  اخلاطري  واأك��د  امل�ستويات 

الذيد ي�سعده اأن يقدم اأوجه الدعم 
اأن�����س��ط��ة احتاد  وامل�����س��ارك��ة يف ك��اف��ة 

الم�������ارات ل��ل��رم��اي��ة وامل�����س��اه��م��ة يف 
اإجناح البطولت املختلفة.

•• دبي-وام:

يوا�سل منتخبنا الوطني ا�ستعداداته 
املكثفة يف �سالة مركز دبّي للبولينج 
ا�ستعدادا للم�ساركة يف اأوملبياد ال�سم 
العا�سمة  يف  ي��ق��ام  ال���ذي  للبولينج، 
اإىل   20 ك���والمل���ب���ور م���ن  امل��ال��ي��زي��ة 
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لعبا ولعبة من 21 دولة.
لريا�سات  الدولية  اللجنة  واأعلنت 
مباليزيا  املقررة  البطولة  اأن  ال�سّم 
الألعاب  ل����دورة  ا���س��ت��ك��م��اًل  ���س��ت��ك��ون 
ل��ل�����س��م، التي  ال�����س��ي��ف��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
مبدينة  امل���ا����س���ي  م���اي���و  يف  اأق���ي���م���ت 

�سول" الربازيلية. دي  "كا�سيا�ش 
منتخبنا  م��درب  علي  �ساكر  واخ��ت��ار 
احلدث  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  لع��ب��ني   6
اأمي��ن �سامل املقبايل،  الأومل��ب��ي؛ وهم 

ومطر علي الرميثي، وطارق �سهاب 
اجلابري،  ح�����س��ن  وع��ل��ى  ال��ب��ل��و���س��ي، 
وعدنان  ال�سام�سي  حم��م��د  و���س��ع��ود 

علي.

اأه��ل��ي رئي�ش  واأع���رب ع��ب��داهلل خليل 
ال�سم  ل���ري���ا����س���ة  الإم����������ارات  جل���ن���ة 
وجهاز  ب��الع��ب��ي  ال��ك��ب��رية  ثقته  ع��ن 
الأداء  ت��ق��دمي  يف  ال��وط��ن��ي  املنتخب 

البطولة،  خ�����الل  م��ن��ه��م  امل��ن��ت��ظ��ر 
الروح  ارت���ف���اع  املع�سكر  ���س��ه��د  ح��ي��ث 
املعنوية لالعبني واجلدّية واللتزام 
لأع�ساء  ال��ت��ح�����س��ريي  ب��ال��ربن��ام��ج 

لأجواء  الالعبني  وتهيئة  املنتخب 
البطولت واإعدادهم فنيا ونف�سيا.

�سيكون  ملاليزيا  ال�سفر  اأّن  واأ���س��اف 
بعد انتهاء مع�سكر الإعداد مبا�سرة، 

للمنتخب،  ال���ث���اين  ال��ت��ج��ّم��ع  وه����و 
ال�سهر  الأول  ال��ت��ج��ّم��ع  ك����ان  ح��ي��ث 
ت�سم  البطولة  اأن  مو�سحا  املا�سي، 
الزوجي،  "الفردي،  ف��ع��ال��ي��ات   5

ال�����ث�����الث�����ي، اخل����م����ا�����س����ي وب���ط���ول���ة 
البطولت  نف�ش  وه���ي  الأ�ساتذة"، 
اأوملبياد  ت��ق��ام حم��ل��ّي��اً. ومي��ث��ل  ال��ت��ي 
ملنتخبنا  الثانية  امل�����س��ارك��ة  ماليزيا 

تركيا  اأوملبياد  بعد  دولية  بطولة  يف 
الفريق  �سي�سارك  كما  املا�سي،  العام 
ال���ع���امل مب��دي��ن��ة ميونخ  ب��ط��ول��ة  يف 

الأملانية يف اأغ�سط�ش 2023 .

•• م�صقط-الفجر

ليلى  د.  العمانية  ال��وزي��رة  توجت 
املحلية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة  ال��ن��ج��ار 
بطولة  اأب��ط��ال   ، ع��م��ان  �سلطنة  يف 
للرجال  ل��ل��ه��واة  لل�سطرجن  اآ���س��ي��ا 
وال�سيدات التي اختتمت يف جممع 
ال�����س��ل��ط��ان ق��اب��و���ش ال��ري��ا���س��ي يف 
لعدد  ق��ي��ا���س��ي��ة  مب�����س��ارك��ة  م�سقط 
23 دولة  197 لعبا ولعبة من 

اآ�سيوية .
الفائزين  ت��ت��وي��ج  يف  ���س��ارك  وق���د   
ه�������س���ام ال����ط����اه����ر الأم��������ني ال���ع���ام 

لالحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن
البلو�سي  اأح��م��د  احل��ف��ل  �سهد  كما 

لل�سطرجن  العمانية  اللجنة  رئي�ش 
وعدد كبري من امل�سوؤولني وممثلي 
ال���������س����رك����ات ال����راع����ي����ة وو����س���ائ���ل 

الإعالم.
ت��وج��ت الإي���ران���ي���ة ن��ادي��رن��ا بلقب 
ف����ردي ال�����س��ي��دات ب��ر���س��ي��د ثماين 
الثاين  املركز  بينما ح�سدت  نقاط 
و امليدالية الف�سية لعبة الإمارات 
وبطلة العامل لل�سطرجن للنا�سئات 
ال�����س��رك��ال ب��ر���س��ي��د �سبع  ، رو���س��ة 

نقاط ون�سف النقطة 
الكلباين  ودمية  الإماراتية  وف��ازت 
اأقل  م�سنفة  لعبة  اأف�سل  بجائزة 
من 1900 يف الت�سنيف الدويل .

وت�����وج الإي�������راين زاه���م���ات���ي بلقب 

ب��ر���س��ي��د ثماين  ال����رج����ال  ف�����ردي 
ن��ق��اط ون�����س��ف ال��ن��ق��ط��ة م��ن ت�سع 

جولت .
بجائزة  بقا�ش  ف��ادي  اليمني  وف��از 
اأف�سل لعب غري م�سنف بر�سيد 

�ست نقاط .

للنظام  وف���ق���ا  ال��ب��ط��ول��ة  اأق���ي���م���ت 
9 جولت وح�سل  ال�سوي�سري من 
قدره  تفكري  زم��ن  على  ك��ل لع��ب 
اإ�سافة  م��ع  للمباراة  دقيقة   90
بداية  م��ن  نقلة  ل��ك��ل  ث��ان��ي��ة   30
املباراة وفقا لنظام في�سر لبطولت 

ال�سطرجن الكال�سيكي. 
ت�����وىل اخل���ب���ري واحل����ك����م ال�����دويل 
الإماراتي مهدي عبدالرحيم مهمة 
امل�سرف الفني للبطولة بينما توىل 
ال����دويل الإي�����راين مهرداد  احل��ك��م 

زاده مهمة رئي�ش حكام البطولة.

اختتام البطولة الرابعة لرماية البندقية وامل�سد�ض 10م بنادي الذيد 

املنتخب الوطني يكثف ا�ستعداداته لأوملبياد ال�سم للبولينج

يف ح�سور ه�سام الطاهر 

الوزيرة العمانية د. ليلى النجار تتوج اأبطال �سطرجن اآ�سيا للهواة يف �سلطنة عمان 

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

اجلولة  اجلمعة  اليوم  م�ساء  تنطلق 
اأدن�����وك  دوري  مل�����س��اب��ق��ة  اخل��ام�����س��ة 
مثرية  م��واج��ه��ات   4 ب���  للمحرتفني 
امل�سائية  الفرتة  يف  مباراتني  بواقع 
 ، وال������رب������ع  اخل���ام�������س���ة  يف  الأوىل 
ومباراتني يف الفرتة الثانية وتنطلق 

يف الثامنة.
مبختلف  الريا�سي  ال�سارع  يرتقب 
م��ي��ول��ه وج��م��اه��ري ف��ري��ق��ي اجلزيرة 
وال�سارقة مواجهة القمة التي جتمع 
ال�سرقاوي  املت�سدر  الفريقني  ب��ني 
 ، ن��ق��ط��ة   12 ال���ك���ام���ل���ة  ب���ال���ع���الم���ة 
وم�ست�سيفه اجلزيرة ب� 10 نقاط يف 
الثامنة م�ساء اليوم يف ا�ستاد حممد 

بن زايد بالعا�سمة اأبوظبي.
ك�����ان فريقا  ال���ق���ري���ب  اأم���������ش  ح���ت���ى 
يتقا�سمان  واجل�����زي�����رة  ال�������س���ارق���ة 
ال�سدارة لو ل كبوة الأخري يف ا�ستاد 

ال�����س��اخم��ة وت���ع���ادل���ه م���ع ب��ن��ي يا�ش 
 10 ل�  النقاط  فرتاجع ر�سيده من 
ال�سارقة  ف��از فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  ، يف 
بثالثية نظيفة على �سيفه خورفكان 
ليحقق العالمة الكاملة 12 نقطة. 
و�سط  الر�سا  ع��دم  م��ن  ���س��ادت حالة 
الباهت  الأداء  ب���ع���د  اجل����م����اه����ري 
للجزيرة يف ملعب ال�ساخمة وعودته 
بنقطة يتيمة بتعادله بهدف ملثله مع 
بني يا�ش من ركلة جزاء اأودعها علي 

مبخوت ال�سباك ال�سماوية.
املواجهة  ت�����س��ه��د  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
ك���ب���رياً كذلك  ح�����س��وراً ج��م��اه��ريي��اً 
الذي �سهدته مباراة اجلزيرة والعني 
املركز  ، وق��د حقق جمهور اجل��زي��رة 
فئة  ع���ن  اجل��م��اه��ري  ل�����دوري  الأول 
الأر�����ش يف مباراة  ال��ف��ري��ق ���س��اح��ب 
الكال�سيكو تلك  ، وُيتوقع اأن يحقق 
جمهور امللك ال�سرقاوي املركز الأول 
خ�سو�ساً  ال�����س��ي��ف  ال���ف���ري���ق  ل��ف��ئ��ة 

م���ع ارت���ف���اع ال��ن�����س��ق ال��ف��ن��ي  لكتيبة 
ال���روم���اين اولري����و ك��وزم��ني وتربع 
بال  ال�����س��دارة  كر�سي  على  ال�سارقة 

منازع.
 

�سباب الأهلي واحتاد كلباء 
ا�ستاد را�سد ي�ست�سيف  اأر�سية  وعلى 
ف��ري��ق �سباب الأه��ل��ي اخل��ام�����ش ب��� 6 
ف���ري���ق احت�����اد كلباء  ن���ق���اط ���س��ي��ف��ه 
اخلام�سة  يف  ن���ق���اط   6 ب����  ال�����س��اب��ع 

والربع م�ساء اليوم. 
يف  للخ�سارة  تعر�ش  الفريقني  وكال 
ا�ستقبلت  ح��ي��ث   ، ال�����س��اب��ق��ة  اجل��ول��ة 
�سباك فر�سان دبي ثالثية ظفراوية 
ق���ا����س���ي���ة ق��ل�����س��ه��ا ����س���ب���اب الأه����ل����ي 

دبي  اإىل  ل��ي��ع��ود   ،  2-3 ف��اأ���س��ب��ح��ت 
 ، اأداء  ول  نتيجة  ل  الوفا�ش  خ��اوي 
اأث��ار حالة من عدم الر�سا و�سط  ما 
طالبت  ال���ت���ي  ال���ف���ر����س���ان  ج��م��اه��ري 
الربتغايل  ال��ف��ري��ق  م����درب  ب��اإق��ال��ة 

ليوناردو جاردمي.
وي���دخ���ل ال�����س��ي��ف احت����اد ك��ل��ب��اء اإىل 
التعوي�ش  دواف��ع  بنف�ش  را�سد  ا�ستاد 
ال��ت��ي ي��دخ��ل ب��ه��ا اأ���س��ح��اب الأر�����ش 
النمور  خ�������س���ارة  ب���ع���د  وال�������س���ي���اف���ة 
ب��ث��الث��ي��ة ع��ي��ن��اوي��ة ن��ظ��ي��ف��ة ، واأك����د 
م��درب احت��اد كلباء الإي���راين فرهاد 
جم��ي��دي ع��زم��ه��م ع��ل��ى ال���ع���ودة اإىل 
ا�ستاد  ب��واب��ة  م��ن  الن��ت�����س��ارات  �سكة 

را�سد.

 دبا والعني 
على ملعبه اجلديد ويف متام اخلام�سة 
والربع ي�ست�سيف فريق دبا الفجرية 
العني  ف��ري��ق  �سيفه  وح��ي��دة  بنقطة 
، ويدخل  ن��ق��اط   7 ب��ر���س��ي��د  ال���راب���ع 
ب���روح جديدة  امل��ب��اراة  اإىل  ال��ن��واخ��ذة 
ب��ع��د ال��ت��غ��ي��ري ال���ذي ط���راأ يف اجلهاز 
الفني باإعفاء ال�سربي زوران وتعيني 
بالكرة  اخلبري  جريجوري  الفرن�سي 
الإماراتية  لعباً يف اأنديتها  ثم مدرباً 
ل��ف��ري��ق ن���ادي ال��وح��دة اأخ����رياً ، وقد 
متيز دوماً باأ�سلوبه الهجومي الكا�سح 
ما يعزز قوة واإثارة املباراة. وباملقابل 
لن ير�سى حامل اللقب العني بتبخر 
ال�سابقة  اجل���ول���ة  يف   ف�����وزه  اإجن������از 

بثالثية على �سيفه النمور وا�ستعادة 
نغمة النت�سارات بعد ال�سقوط على 
 ، الثالثة  ملعب اجل��زي��رة يف اجل��ول��ة 
ورغم الوعكة ال�سحية التي مير بها 
الأوك������راين ريبريوف  ال��ع��ني  م���درب 
�سارت  ال���ف���ري���ق  حت�������س���ريات  اأن  اإل 
النواخذة.    مل��واج��ه��ة  اع��ت��ي��ادي  ب�سكل 
الإ�سباين  العني  واأكد م�ساعد مدرب 
اأن الفوز هدفهم  في�سنتي فريناندز  
مبتغاهم  ال���ث���الث  امل����ب����اراة  ون���ق���اط 
اأنهم  مو�سحاً   ، النواخذة  ملعب  من 
الذي  واأ�سلوبه  دب��ا  م�سيفهم  در���س��وا 
يعتمد على ال�سغط و�سرعة التحول 
للهجوم ، مو�سحاً اأن لعبيه عازمون 

على الفوز والعودة بالنقاط كاملة.

 
عجمان وبني يا�س 

ع�سر  احل��ادي  يا�ش  بني  فريق  يحل 
ب� 4 نقاط �سيفاً على فريق عجمان 
ال��ع��ا���س��ر بنف�ش ر���س��ي��د ال��ن��ق��اط  يف 
قد  يا�ش  بني  وك��ان   ، م�ساء  الثامنة 
اأم����ام   1-1 ت����ع����ادًل م���ث���رياً  خ��ط��ف 
�سيفه اجل���زي���رة ب��ع��د ل��ع��ب��ه  ب��� 10 
55 دقيقة عقب  لعبني لأك��ر من 
ونال  ���س��واري��ز.  جا�سنت  لعبه  ط��رد 
اي�سايال  الروماين  يا�ش  بني  م��درب 
البطاقة احلمراء يف خواتيم املواجهة 
ب��ع��د اح��ت��ج��اج��ه ع��ل��ى ق�����رارات حكم 
املباراة ، ما يعني غيابه عن املنطقة 
اأم��ام عجمان.  امللعب   وخ��ط  الفنية 
ا���س��ت��ع��اد بركان  الآخ����ر  ويف اجل��ان��ب 
عجمان  زمام املبادرة بتحقيقه فوزه 
اجلولة  يف  اجلديد  املو�سم  يف  الأول 
دبا  م�سيفه  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق��ة 
ظل  وق��د   ،  1-3 بنتيجة  ال��ف��ج��رية 

عجمان يبحث عن نف�سه منذ تعادله 
 2-2 العني  اأم��ام  الأوىل  يف اجلولة 
الثانية  اجلولتني  يف  بعده  وخ�سر   ،
، ومن   2-0 الن�سر  ، من  والثالثة  
ال�سارقة 2-3 قبل الفوز اجليد على 

دبا الفجرية اأخرياً. 
 

ختام اجلولة 
لدوري  اخلام�سة   اجلولة  وُتختتم  
ال�سبت  غ�����داً  ل��ل��م��ح��رتف��ني  اأدن������وك 
حيث   ، م����ث����رية  م����واج����ه����ات   3 ب�������  
الو�سالوي   المرباطور  ي�ست�سيف  
 ، زع��ب��ي��ل  ا���س��ت��اد  ال��ظ��ف��رة يف  �سيفه 
حممد  بن  �سقر  ا�ستاد  وي�ست�سيف 
ديربي  م��واج��ه��ات  اإح���دى  القا�سمي 
البا�سمة املثرية بني فريقي  الإم��ارة 
خورفكان و�سيفه البطائح ، قبل اأن 
العيار  ُتختتم اجلولة مبواجهة من 
الن�سر  و�سيفه  الوحدة  بني  الثقيل 

يف ا�ستاد اآل نهيان.

• النواخذة بنكهة فرن�سية ي�ست�سيف العني على ملعبه اجلديد  
عجمان  يف  يا�س  بني  �سماوي  يتوعد  • الربكان  

اليوم انطالق اجلولة 5 لدوري اأدنوك للمحرتفني بـ 4 مواجهات

العا�سمة الإماراتي ت�سهد قمة نارية جتمع فخر اأبوظبي بامللك ال�سرقاوي
الفر�سان ي�سعى ل�سطياد منور كلباء يف ا�ستاد را�سد 
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الفجر الريا�ضي

بات ريال مدريد الإ�سباين حامل اللقب ومان�س�سرت �سيتي الإنكليزي و�سيف 
اأوروب��ا يف كرة  اأبطال  2021 على م�سارف ثمن نهائي م�سابقة دوري  ن�سخة 
القدم بفوزهما على �ساختار دانييت�سك الوكراين 2-1 وكوبنهاغن الدمناركي 

الثالثة. اجلولة  يف  -5�سفر 
دور  يف  الول  ف��وزه  الي��ط��ايل  ويوفنتو�ش  النكليزي  ت�سل�سي  م��ن  ك��ل  وحقق 
املجموعات عندما تغلب الول على �سيفه ميالن اليطايل -3�سفر، والثاين 
لاليبزيغ  الن�سبة  ذات��ه  والأم���ر   ،1-3 الإ�سرائيلي  حيفا  ماكابي  �سيفه  على 
بنفيكا  ق��م��ة  ان��ت��ه��ت  فيما   ،1-3 ال�سكتلندي  �سلتيك  ع��ل��ى  بتغلبه  المل����اين 

الربتغايل و�سيفه باري�ش �سان جرمان الفرن�سي بالتعادل 1-1.
وحذا ريال مدريد ومان�س�سرت �سيتي حذو نابويل اليطايل )املجموعة الأوىل( 
وكلوب بروج البلجيكي )الثانية( وبايرن ميونيخ الأملاين )الثالثة(، بتحقيق 
و�ستكون  ج��ولت،  ثالث  يف  الكاملة  العالمة  تواليا  الثالث  للفوز  منهما  كل 

نقطة واحدة يف اجلولة الرابعة كافية للتاأهل املبكر اىل ثمن النهائي.
يف املباراة الوىل على ملعب �سانتياغو برنابيو، حقق ريال مدريد 

بهدفني  دانييت�سك  �ساختار  �سيفه  على  ب��ف��وزه  الأه���م 
جونيور  وفيني�سيو�ش   )13( رودري��غ��و  للربازيليني 

.)39( زوبكوف  لألك�سندر  هدف  مقابل   )28(
التي  النت�سارات  �سكة  اإىل  امللكي  ال��ن��ادي  وع��اد 

الدوري  يف  متتالية  �ستة  عند  الأح��د  توقفت 
�سقط  عندما  امل�سابقات  خمتلف  يف  وت�سعة 

يف فخ التعادل اأمام �سيفه اأو�سا�سونا 1-1 
يف الدوري.

الرقم  م��دري��د، �ساحب  ري���ال  وح��ق��ق 
امل�سابقة  يف  اللقاب  ع��دد  يف  القيا�سي 

ورف���ع  ت���وال���ي���ا  ال���ث���ال���ث  ف�����وزه   ،)14(
�سدارة  يف  ن��ق��اط  ت�����س��ع  اإىل  ر���س��ي��ده 

امل��ج��م��وع��ة ال�����س��اد���س��ة ب���ف���ارق خم�ش 
نقاط امام �ساختار دانييت�سك.

اأقلها  اآم����ال����ه،  لي��ب��زي��غ  واأن���ع�������ش 
الثانية  البطاقة  على  املناف�سة 
على  ت��غ��ل��ب  ع��ن��دم��ا  للمجموعة 
�سيفه �سلتيك ال�سكتلندي 1-3 

يف ليبزيغ.
كري�ستوفر  ال��ف��رن�����س��ي  و���س��ج��ل 
وال����ربت����غ����ايل   )27( ن���ك���ون���ك���و 
اأندريه �سيلفا )65 و77( اأهداف 
ليبزيغ، ومواطن الأخري جواو 
هدف   )47( "جوتا"  فيليبي 

�سلتيك.
بعد  لاليبزيغ  الأول  الفوز  وه��و 
�ساختار  اأمام  متتالتني  خ�سارتني 

دانييت�سك وريال مدريد، فتخل�ش من 
اإىل ثالث نقاط  املركز الأخ��ري رافعا ر�سيده 

بفارق نقطتني اأمام �سلتيك �ساحب نقطة وحيدة.
ويف الثانية على ملعب الحتاد يف مان�س�سرت، وا�سل 
املهاجم الدويل الروجي هوايته التهديفية بثنائية 

من خما�سية الفوز على كوبنهاغن -5�سفر.
و�سجل هالند الهدفني يف الدقيقتني 7 و32 رافعاً 
يف خمتلف  م���ب���اراة   11 يف  ه��دف��اً   19 اإىل  ر���س��ي��ده 

اإىل �سفوفه يف فرتة النتقالت ال�سيفية  امل�سابقات مع �سيتي منذ ان�سمامه 
الأخرية.

 22 يف  هدفا  كما عزز هالند غلته يف امل�سابقة القارية العريقة بر�سيد 28 
مباراة مبعدل 1.27 هدفا يف املباراة الواحدة ح�سب "اأوبتا" لالإح�سائيات.

وجاءت ثنائية هالند عقب ثالثيته يف مرمى مان�س�سرت 
الإمكليزي،  ال����دوري  يف  الأح���د   )3-6( يونايتد 
الثالثة يف ثالث مباريات بيتية متتالية  وكانت 

لفريقه.
و�سجل املدافع اجلورجي دافيت خوت�سولفا 
ب��اخل��ط��اأ يف مرمى  ل�سيتي  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف 
الدويل  وا���س��اف   ،39 الدقيقة  يف  فريقه 
اجل������زائ������ري ري�����ا������ش حم������رز ال������راب������ع من 
يختم  اأن  ق��ب��ل   ،)55( ج���زاء  رك��ل��ة 
جوليان  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
املهرجان  األفاري�ش 

بهدف خام�ش )76(.
وهو الفوز الثالث تواليا ملان�س�سرت �سيتي يف املجموعة فعزز موقعه يف ال�سدارة 
الدور  اإىل  تاأهله  واح��دة ل�سمان  وب��ات بحاجة اىل نقطة  نقاط  ت�سع  بر�سيد 
ثمن النهائي للم�سابقة التي يلهث وراء باكورة األقابه بها علما باأنه خ�سر نهائي 

عام 2021 امام مواطنه ت�سل�سي النكليزي.
ويتفوق �سيتي بفارق ثالث نقاط اأمام بورو�سيا 

دورمتوند الذي ق�سا على م�سيفه ا�سبيلية 
املركز  يف  موقعه  م��ع��ززا   1-4 ال���س��ب��اين 

ال���ث���اين، ف��ي��م��ا جت��م��د ر���س��ي��د ك���ل من 
كوبنهاغن وا�سبيلية عند نقطة واحدة 

يف املركز الأخري.
وح�سم بورو�سيا دومتوند نتيجة املباراة 

عرب  ثالثية  بت�سجيله  الأول  �سوطها  يف 
ال���ربت���غ���ايل راف����اي����ل غ���ريي���رو )6( 

والن������ك������ل������ي������زي ج�����ود 

بيلينغهام )41( وكرمي اأدييمي )43(.
لأ�سحاب  ال�سرف  ه��دف  الن�سريي  يو�سف  املغربي  ال���دويل  املهاجم  و�سجل 
الأر�ش مطلع ال�سوط الثاين )51(، قبل اأن يعيد يوليان براندت الفارق اإىل 

�سابق عهده بت�سجيله الهدف الرابع لل�سيوف )75(.
بالتعادل  ج��رم��ان  ���س��ان  و�سيفه  بنفيكا  ب��ني  الثامنة  املجموعة  قمة  وانتهت 

.1-1
ليونيل  الرجنتيني  جنمه  عرب  بالت�سجيل  البادئ  جرمان  �سان  باري�ش  وك��ان 
مي�سي اثر متريرة من النجم الخر الربازيلي نيمار )22(، لكن بنفيكا اأدرك 
التعادل عرب مواطنه املدافع دانيلو برييرا باخلطاأ يف مرمى فريقه الفرن�سي 

.)41(
منهما،  لكل  نقاط  �سبع  بر�سيد  للمجموعة  �سدارتهما  الفريقان  ووا���س��ل 
و�سيلتقيان الثالثاء املقبل يف قمة ثانية مبلعب "بارك دي بران�ش"، بفارق اأربع 

نقاط اأمام يوفنتو�ش الفائز على مكابي حيفا الإ�سرائيلي 1-3.
واأحرز ثالثية يوفنتو�ش كل من الفرن�سي اأدريان رابيو )35 و83( وال�سربي 
دو�سان فالهوفيت�ش )50(، بثالث متريرات حا�سمة من الأرجنتيني اأنخل 

دي ماريا.
ومتركز  الأوىل  الثالث  نقاطه  بالتايل  يوفنتو�ش  و�سّجل 

ثالثاً يف املجموعة.
وا�ستغل ت�سل�سي بطل الن�سخة قبل الخرية عاملي 
الر������ش واجل���م���ه���ور وا����س���ط���اد ���س��ي��ف��ه ميالن 
���س��اح��ب ث���اين اف�����س��ل �سجل يف امل�����س��اب��ق��ة )7 
نظيفة  بثالثية  عليه  تغلب  عندما  األ��ق��اب( 
بات  التي  اخلام�سة  املجموعة  اأوراق  وخلط 
�سدارتها  يف  ال��ن��م�����س��وي  ���س��ال��زب��ورغ  ن����ادي 
ب����ف����وزه ع���ل���ى دي���ن���ام���و زغ������رب ال���ك���روات���ي 
-1�سفر، �سمن مناف�سات اجلولة الثالثة 
من دور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا 

يف كرة القدم الأربعاء.
وتناوب على ت�سجيل ثالثية ت�سل�سي كل 
 ،)24( فوفانا  وي�سلي  الفرن�سي  من 
اأوباميانغ  ب��ي��ار-اإمي��ريي��ك  ال��غ��اب��وين 

)56( وري�ش جيم�ش )62(.
الذي  ال��ل��ن��دين  ل��ل��ن��ادي  الأول  ال��ف��وز  وه���و 
الثاين،  امل��رك��ز  ن��ق��اط يف  اأرب���ع  اإىل  رف��ع ر�سيده 
الثالث،  ع��ن ميالن  املبا�سرة  وامل��واج��ه��ة  الأه���داف  ب��ف��ارق 
زغرب  دينامو  وتذّيل  نقاط  بخم�ش  �سالزبورغ  ت�سّدر  فيما 

املجموعة بثالث.
املباراة مل  اأن  اأعتقد  النتيجة،  "نحن �سعداء بهذه  اأوباميانغ  وقال 
�سجلنا  الفوز.  عليها  يتوجب  وك��ان  اثنني  على  الق�سمة  تقبل  تكن 

ثالثة اهداف ومل ت�ستقبل �سباكنا اي هدف".
وحققنا  لنا  بالن�سبة  حا�سمة  امل��ب��اراة  ه��ذه  ان  نعرف  "كنا  واأ���س��اف 

الفوز، لكن ل �سيء ح�سم حتى الآن".
وحيد  بهدف  زغ��رب  دينامو  على  بفوزه  ال�سدارة  �سالزبورغ  واعتلى 

�سّجله ال�سوي�سري نواه اأوكافور من ركلة جزاء )71(.
وهذا الفوز هو الأول للنادي النم�سوي يف دور املجموعات هذا املو�سم، 
اجلولتني  يف   1-1 نف�سها  بالنتيجة  وت�سل�سي  ميالن  مع  تعادله  بعد 

ال�سابقتني.
وحافظ �سالزبورغ على �سجله خاليا من اخل�سارة يف 10 مباريات يف كل 

امل�سابقات، وحقق فوزه ال�ساد�ش تواليا على على اأر�سه.

فوز اأول لت�سل�سي ويوفنتو�س 

ريال و�سيتي على م�سارف ثمن نهائي دوري الأبطال

•• اأبوظبي-وام:

التقى �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�ش التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي رئي�ش مكتب اأبوظبي التنفيذي "اآدم �سيلفر"، مفو�ش الرابطة 
مباريات  الإماراتية  العا�سمة  احت�سان  قبيل  الأمريكية،  ال�سلة  لكرة  الوطنية 
اأرينا  الحت��اد  " يف   2022 "اأبوظبي  للمحرتفني  الأمريكي  ال�سلة  كرة  دوري 
اإطار �سراكة ا�سرتاتيجية متتد لعدة �سنوات بني دائرة  بجزيرة يا�ش، وذلك يف 

الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي والرابطة. 
و ح�سر �سمّوه ح�سة تدريبية التقى فيها لعبي فريق "ميلووكي باك�ش" الذي 
اأحرز لقب دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني يف ن�سخة العام املا�سي للمرة 
يف  هوك�ش  اأتالنتا  فريق  ملواجهة  ا�ستعداداً  وذل��ك  ع��ام��اً،  خم�سني  منذ  الأوىل 

املباراتني املرتقبتني. 
رافق �سموه خالل هذه الزيارة معايل حممد خليفة املبارك، رئي�ش دائرة الثقافة 
�سالح  و�سعادة  الدائرة،  وكيل  احلو�سني،  �سعود  و�سعادة  – اأبوظبي،  وال�سياحة 

اجلزيري، مدير عام ال�سياحة يف الدائرة، ومارك ل�سري، املالك ال�سريك لفريق 
ال�سلة  ل��دوري كرة  التمهيدية  املباريات  اأبوظبي  ت�ست�سيف  و  باك�ش.   ميلووكي 
تعزيزاً  وذلك  العربي،  اخلليج  منطقة  يف  الأوىل  للمرة  للمحرتفني  الأمريكي 

ملكانتها وجهًة رائدة لل�سياحة وتنظيم الفعاليات الريا�سية العاملية. 
اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  ب��ني  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  اأن  ي��ذك��ر 
النا�سئني  دوري  اإط��الق  �سهدت  قد  الأمريكية،  ال�سلة  لكرة  الوطنية  والرابطة 
املا�سي، مب�ساركة  اأبوظبي" خالل �سهر فرباير   NBA "جونيور  ال�سلة  لكرة 

عاماً من 30 مدر�سة يف  و14   11 بني  اأعمارهم  ترتاوح  وطالبة  طالباً   450
 NBA" الإلكرتونية  الريا�سات  م�سابقة  تنظيم  اأي�ساً  وتت�سمن  العا�سمة، 
اإيه فيت"  "اإن بي  البدنية  اللياقة  ا�ست�سارات  من�سة  جل�سات  واإط��الق   ،"2K

للتوعية باأهمية ممار�سة الريا�سة واإتباع اأمناط احلياة ال�سحية. 
كما اأ�سبحت الدائرة، من خالل مبادرتها الرتويجية "زوروا اأبوظبي"، الوجهة 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  للرابطة  الر�سمي  وال�سريك  ال�سياحية 

واأوروبا وال�سني. 

 »NBA« خالد بن حممد بن زايد يلتقي مفو�ض الرابطة الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية وجنوم

••  اأبوظبي-الفجر

للجودو  الأول  منتخبنا  ي��خ��و���ش 
ال�سبت  غ�����د  ي������وم  م�����ن  اع����ت����ب����ارا 
مبارياته يف بطولة العامل للجودو 
يف  اأم�ش  مناف�ساتها  انطلقت  التي 
اأوزبك�ستان مدينة ط�سقند  عا�سمة 
والتي ت�ستمر حتى يوم 12 اأكتوبر 
مب�ساركة  احل���ايل  الأول  -ت�سرين 
دول عربية   8 بينها  من  دولة   82
مم��ث��ل��ه يف م��ن��ت��خ��ب��ات الإم���������ارات، 
م�سر،  ال�������س���ع���ودي���ة،  ال���ب���ح���ري���ن، 
ت��ون�����ش، ولبنان  امل��غ��رب، اجل���زائ���ر، 

امل�سنفني  ال��الع��ب��ني  اأب����رز  وت�����س��م 
يف ال��ع��امل.. وي��راأ���ش بعثتنا يف تلك 
التميمي  ن��ا���س��ر  ال�����س��ي��د  ال��ب��ط��ول��ة 
اأم����ني ال�����س��ر ال��ع��ام ل��الحت��اد اأمني 
للجودو،  ال���دويل  الحت���اد  �سندوق 
لعبني  و3  فيكتور  امل��درب  بجانب 
ح�����س��ب ت�����س��ن��ي��ف��ه��م ال���ع���امل���ي، وهم 
ال��ذي ي�سارك يف وزن  ط��الل �سيلي 
81 كغم، وجرجوري عمران  حتت 
وظافر  ك���غ���م،   90 حت����ت  وزن  يف 
وتعذرت  ك��غ��م،   90 وزن  حت��ت  ارام 
م�ساركة الالعب حممدوف عمر يف 
تاأثر  ان  بعد  100 كغم،  ف��وق  وزن 

ب��الإ���س��اب��ة ال��ت��ي حل��ق��ت ب���ه خالل 
التح�سريي  الأخ��ري  املجر  مع�سكر 

لتلك البطولة. 
الأول يف ط�سقند  اأم�ش  ج��رت  وق��د 
للجودو  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  ق����رع����ة 
الأول  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  م�����درب  ب��ح�����س��ور 
عن  ا�سفرت  والتي  فيكتور،  امل��درب 
مواجهة لعبنا طالل �سيلي لبطل 
هيفوره  مانوكي  الالعب  اأوكرانيا 
81 كغم والتي تلعب  يف وزن حتت 
�سمن ت�سفيات يوم غد ال�سبت بعد 
ان خ�س�ش يوم اأم�ش ملباريات الوزن 
اخلفيف من اجلن�سني.. ويلعب بعد 
غ��د لع��ب��ن��ا ج���رج���وري ع��م��ران مع 
لعب تركيا زجانك ميهيل يف وزن 

يلعب لعبنا  بينما  90 كغم،  حتت 
ظافر ارام يف وزن حتت 90 كغم مع 

البلغاري جورجيف بوري�ش.
ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  وح��ر���ش 
واجلودو  امل�سارعة  رئي�ش  الدرعي 
بال�سيد  الأول  اأم�ش  ات�ساله  خالل 
على  البعثة  رئي�ش  التميمي  نا�سر 
البعثة  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  الط��م��ئ��ن��ان 
امل���ج���ر وعلى  ع���ق���ب ع���ودت���ه���ا م����ن 
اإ���س��اب��ة ال��الع��ب حممدوف  م���دى 
اأبو  بطولة  يف  م�ساركته  واإمكانية 
ظبي جراند �سالم للجودو، املقررة 
ارينا  جوجيت�سو  ب�سالة  اإق��ام��ت��ه��ا 

مبدينة زايد الريا�سية يف اأبو ظبي 
-ت�سرين  اأكتوبر   23 اإىل   21 من 

حتى  �سهدت  وال��ت��ي  احل���ايل  الأول 
للم�ساركة  دول����ة   65 ت��ق��دم  الن 

الأ�سبوع  الت�سجيل  باب  قبل اغالق 
املقبل. 

مب�ساركة 3 لعبني: 

منتخبنا للجودو جاهز خلو�ض مباريات بطولة العامل يف ط�سقند غدا
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•• اأبوظبي : رم�صان عطا

للجوجيت�سو  الإم����ارات  احت���اد  اأع��ل��ن 
و����س���رك���ة م���ب���ادل���ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار عن 
ت���وق���ي���ع���ه���م���ا لت����ف����اق����ي����ة �����س����راك����ة 
على  ت��وؤك��د  ُخ��ط��وة  يف  ا�سرتاتيجية 
الوطن  اأبناء  بدعم  التزامهما  مدى 
م����ن ال���ري���ا����س���ي���ني، وامل�������س���اه���م���ة يف 
نحو  اجلوجيت�سو  بريا�سة  الرت��ق��اء 
الدولة  وتر�سيخ مكانة  اأرح��ب،  اآف��اق 

العاملية على �سعيد اللعبة. 
وج���رى الإع����الن ع��ن ه��ذه ال�سراكة 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة خ�������الل م����وؤمت����ر 
�سباح  اأب���وظ���ب���ي  يف  اأق���ي���م  ���س��ح��ف��ي 
التفاقية من  وّقع على  اأم�ش، حيث 
للجوجيت�سو  الإم���ارات  احت��اد  جانب 
رئي�ش  الها�سمي  عبداملنعم  ���س��ع��ادة 
والآ�سيوي  الإم����ارات����ي  الحت����ادي����ن 
النائب الأول لرئي�ش الحتاد الدويل 
�سركة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و، وم����ن ج��ان��ب 
م��ب��ادل��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار ���س��ع��ادة حميد 
الرئي�ش  ن��ائ��ب  ال�����س��م��ري،  ع���ب���داهلل 
والرئي�ش  ل��ل��م��ج��م��وع��ة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التنفيذي لل�سوؤون املوؤ�س�سية واملوارد 

الب�سرية. 
اأ�سبحت  ال�سراكة  اتفاقية  وبح�سب 
راع  اأول  لال�ستثمار  م��ب��ادل��ة  �سركة 
الوطني  للمنتخب  ح�سري  ر�سمي 
كما  ف��ئ��ات��ه،  مبختلف  للجوجيت�سو 
اخلا�سة  الت�سمية  ح��ق��وق  و�ستملك 

ب�سالة جوجيت�سو اأرينا.
احل�سرية  ال���رع���اي���ة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
للجوجيت�سو  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
على  مبادلة  �سركة  حر�ش  اإط���ار  يف 
تقدمي الدعم لأحد اأجنح املنتخبات 

�سعيد  على  الإط���الق  على  الوطنية 
ال��ري��ا���س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال�����ذي تّوج 
اأبطاله بالعديد من الألقاب العاملية 
املا�سية.  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأع�������وام  خ����الل 
وت��وؤك��د ه��ذه اخل��ط��وة على دور  كما 
مبادلة لال�ستثمار كاإحدى ال�سركات 
الوطنية الرائدة يف اإطالق املبادرات 
والرعاية  الدعم  وتقدمي  املجتمعية 
للمواهب الإمارتية، وثقتها الكبرية 

يف قدرة املنتخب الوطني 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و ب��ف��ئ��ات��ه ك���اف���ة على 
جديد  فجر  و�سنع  التاألق  موا�سلة 
للم�ساهمة  و�سعيها  الإجن����ازات،  من 
املطلوبة  امل���ق���وم���ات  ك���ل  ت���وف���ري  يف 
وت�سيده  املنتخب  ري����ادة  ل���س��ت��دام��ة 

للم�سهد العاملي. 
الها�سمي  املنعم  عبد  �سعادة  وتوجه 
بال�سكر والعرفان اإىل �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
الداعم  اهلل-  -حفظه  الدولة  رئي�ش 
والذي  والريا�سيني  للريا�سة  الأول 
بف�سل توجيهات وروؤية �سموه ترتقي 

وتتطور ريا�سة اجلوجيت�سو
امل����رات����ب  اأع�����ل�����ى  اإىل  ال������دول������ة  يف 
عا�سمة  اأبوظبي  واأ�سبحت  العاملية، 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و وم��وط��ن��ا ع��امل��ي��ا لها، 
بال�سكر  ي���ت���ق���دم  اأن������ه  اإىل  م�������س���ريا 
لال�ستثمار  م���ب���ادل���ة  ����س���رك���ة  اإىل 
يعترب  ال��ذي  املهم  املجتمعي  لدورها 
الوطنية  املوؤ�س�سات  لكافة  من��وذج��ا 
الوطن  اأب��ن��اء  من  ال�سباب  متكني  يف 
تاألقهم،  ملوا�سلة  املوهوبني  ورع��اي��ة 
م��ه��م يف  دور  لل�سركة  ي��ك��ون  و���س��وف 
الوطني  املنتخب  باإجنازات  الرتقاء 
القارية   امل��ح��اف��ل  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 

والعاملية.
وق�����ال: " ي��ح��ر���ش احت����اد الإم�����ارات 
ال�سراكة  تفعيل  على  للجوجيت�سو 
م���ع امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة، 
تطوير  وم�سرية  خطط  ي��واك��ب  مب��ا 
تر�سيخ  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  ك��م��ا  ال��ل��ع��ب��ة، 
التعاون مع �سركة مبادلة التي تلعب 
دورا بارزا يف دعم احلركة الريا�سية 
املجتمعية  ب���راجم���ه���ا  خ�����الل  م����ن 
هذه  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  املختلفة، 
ال�سراكة �سوف توا�سل ازدهارها نحو 
م�ستويات متفدمة لتحقيق اأهدافها 
املتمثلة يف تر�سيخ ريادة الدولة على 
ومتكني  العاملية  الريا�سية  ال�ساحة 
الأبطال من موا�سلة التاألق والتفوق 

يف املحافل املختلفة."  
ب�����دوره ق���ال ���س��ع��ادة ح��م��ي��د عبداهلل 
التنفيذي  الرئي�ش  نائب  ال�سمري، 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ش  ل��ل��م��ج��م��وع��ة، 
الب�سرية  وامل��وارد  املوؤ�س�سية  لل�سوؤون 

يف مبادلة:
باهتمام  ال��ري��ا���س��ة  ق��ط��اع  "يحظى 
ورعاية قيادتنا الر�سيدة، وقد �سهدنا 

الريا�سية  الإجن������ازات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اجلوجيت�سو  حققتها  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة 
�سركة  وتفخر  امل�ستويات،  كافة  على 
مبادلة لال�ستثمار برعايتها املنتخب 
فئاته،  بجميع  للجوجيت�سو  الوطني 
�سالة  وت�سمية  ح�����س��ري،  راع  ك���اأول 
اأرينا.  مب��ب��ادل��ة  اأري���ن���ا  ج��وج��ي��ت�����س��و 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  هذه  وتاأتي 
رعاية  على  مبادلة  ح��ر���ش  اإط���ار  يف 
والعمل  املجتمعية،  امل��ب��ادرات  ودع���م 
على اإحداث تاأثري اإيجابي وم�ستدام، 
امل��ق��وم��ات الالزمة  ل��ت��وف��ري  اإ���س��اف��ة 
لتمكني ال�سباب والريا�سيني ملوا�سلة 
التاألق وح�سد الألقاب. ونحن �سعداء 
ال�سراكة  ع��الق��ة  وت��ر���س��ي��خ  ب��ت��ع��زي��ز 
اجلوجيت�سو،  احت����اد  م��ع  وال��ت��ع��اون 
التاألق  م�����س��رية  ل��دع��م  م��ع��اً  ون��ع��م��ل 
للجوجيت�سو  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
الريا�سية  وامل��ح��اف��ل  ال��ب��ط��ولت  يف 

املحلية والإقليمية والدولية."
الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  هذه  وتاأتي 
مثايل،  توقيت  يف  مبادلة  �سركة  مع 
الوطني  امل���ن���ت���خ���ب  ي�����س��ت��ع��د  ح���ي���ث 

ال�ستحقاقات  م����ن  ع�����دد  خل���و����ش 
بطولة  راأ�سها  على  والعاملية  القارية 
اأبوظبي  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  ال���ع���امل 
اآ�سيا  اآواخر ال�سهر اجلاري، وبطولة 
يف تايالند فرباير املقبل و8 بطولت 

عاملية اأخرى خالل العام املقبل.
املنتخب  اإىل جن��اح  الإ����س���ارة  وجت���در 
حتقيق  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  ال���وط���ن���ي 
امل�سرفة،  الإجن�����ازات  م��ن  جم��م��وع��ة 
ومتثيل الدولة باأف�سل �سورة، حيث 
البطولت  ك��ل  يف  �سعبا  رق��م��ا  ب���ات 
على  دليل  واأك���رب  والعاملية،  القارية 
ذل���ك ت�����س��دره��م لآ���س��ي��ا وال���ع���امل يف 
لقب  وحتقيقهم  الأخ����رية،  الأع����وام 
متتاليتني،  مل��رت��ني  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
وح�سد 5 ميداليات تاريخية يف دورة 

الألعاب العاملية برمنجهام 2022.
الكتبي  ف��ي�����س��ل  ال����الع����ب  و�����س����رح  
الطيبة  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه  ويف  ق���ائ���ال: 
اإىل  ب���ال�������س���ك���ر وال�����ع�����رف�����ان  ن���ت���ق���دم 
الإم���ارات  واحت���اد  الر�سيدة،  القيادة 
الداعمني  وج��م��ي��ع  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و، 
للجوجيت�سو  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 

ال�����ذي�����ن مي���ث���ل���ون اأه�������م م���رت���ك���زات 
التتويج  ملن�سات  و�سعودنا  اإجنازاتنا 
كالعبني  ن���ح���ن  امل����ح����اف����ل.  ك����ل  يف 
ال��ي��ه م�سروع  ف���خ���ورون مب���ا و���س��ل 
باعتباره  الإم����ارات����ي،  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
اجلميع  ب�سهادة  ال��ع��امل  يف  الأف�سل 
املواهب،  وت��اأه��ي��ل  ال��ل��ع��ب��ة،  ن�����س��ر  يف 
و���س��ن��اع��ة الأب����ط����ال، وت��ن��ظ��ي��م اأه���م 
البطولت، وكل ذلك ما كان ليحدث 
لول اجلهود احلثيثة لالحتاد وروؤيته 
موقع  ر�سخت  التي  الإ�سرتاتيجية،  
للجوجيت�سو  مطور  كاأكرب  اأبوظبي 
املنتخب،  كالعبي  نحن  ال��ع��امل..  يف 
وبرفع  ب��ت��م��ث��ي��ل��ه،  دائ����م����ا  ن��ت�����س��رف 
التتويج  من�سات  على  ال��دول��ة  علم 
والعتزاز  بالفخر  ون�سعر  الدولية، 
النجاح،  منظومة  م��ن  ج���زءا  ك��ون��ن��ا 
ت��ع��ززت الإجن������ازات، تتعاظم  وك��ل��م��ا 
املزيد  حتقيق  يف  والأح�����الم  الآم����ال 
يف   ال��وط��ن  ت�سريف  وموا�سلة  منها 

كل املحافل.
املنتخب  يف  زم��الئ��ي  وبا�سم  با�سمي 
الحتاد  اإىل  اجلزيل  بال�سكر  نتقدم 

احل�سري  وال������راع������ي  و�����س����رك����ائ����ه، 
للمنتخب "�سركة مبادلة لال�ستثمار"  
التي  الإ�سرتاتيجية  مبادرتها  على 
اأبناء  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  تعك�ش 
الطريق  ومت��ه��ي��د  ال���وط���ن،  وب���ن���ات 
لهم نحو م�ساعفة الجن��ازات ورفع 
علم الدولة يف خمتلف املحافل،  ويف 
النهاية نقول موعدنا مع الإجنازات 
يتجدد قريبا -ب��اذن اهلل- يف بطولة 

العامل.

وقالت الالعبة �سما الكلباين :
البالغة  ���س��ع��ادت��ي  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري  اأود 
املنا�سبة  لتواجدي معكم خالل هذه 
قيادتنا  اإىل  بال�سكر  اأت��ق��دم  امل��ه��م��ة  
الإم��������ارات  احت������اد  واإىل  ال���ر����س���ي���دة 
الذين  و����س���رك���ائ���ه   ، ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
والعوامل  املقومات  جميع  ي��وف��رون 
التي توؤهل لعبات املنتخب الوطني 
العاملية  ال���ب���ط���ولت  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
امل�ستويات.  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  وامل��ن��اف�����س��ة  
للدعم  بالغة  ب�سعادة  ن�سعر  اأننا  كما 
والرعاية الكبريين الذين �سيح�سل 

قبل  م��ن  ال��وط��ن��ي  املنتخب  عليهما 
دعم  على  احلري�سة  مبادلة  �سركة 
تفوقهم  ي�سمن  مب��ا  ال��وط��ن  �سباب 
ال�����س��اح��ات، وك��الع��ب��ة يف  يف خمتلف 
لكم  اأوؤك���د  اأن  اأود  الوطني،  املنتخب 
اأننا �سنوا�سل العمل اجلاد، و�سنبذل 
املزيد من  لتحقيق  والنفي�ش  الغايل 

الإجنازات امل�سرفة للوطن .
املنتخب  اأم�����ث�����ل  اأن  ك���ب���ري  �����س����رف 
الريا�سية،  ال�����س��اح��ات  يف  وال���دول���ة 
املحافظة  ه��ي  ال��ك��ربى  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
على درب الإجنازات وال�سراكة �سوف 
العاجل  ال��ق��ري��ب  ب��ث��م��اره��ا يف  ت��اأت��ي 
والالعبني  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��رق  ع��ل��ى 
وال�ستثمار يف الريا�سة يدفع لتنمية 
ال�سباب  الالعبني  وق���درات  م��واه��ب 
واإعطائهم الفر�ش لإظهار مواهبهم 

يف بطولت اجلوجيت�سو . 
واأ�سافت هذا ما ي�ساعدنا يف تقدمي 
اأق���������س����ى جم����ه����ود ل���ك���ي ن�������س���ل اىل 
ل��ت�����س��ري��ف وطنا  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن�����س��ات 
املحافل  يف  ع��ل��م��ن��ا  ورف����ع  الإم�������ارات 

الدولية والقارية .

•• اأبوظبي-الفجر

�سلطان  ال�����س��ي��خ  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  �سخبوط  بن  خليفة  بن 
 ESME ق���ب���ل  م����ن  وب���ت���ن���ظ���ي���م 
األف   200 قيمتها  تبلغ  وبجوائز 
متثيل  اإمكانية  مع  اأمريكي  دولر 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة خ����الل جولت 
بطولة العامل 4M، باتت النهاية 
للعبة  املحرتفني  لدوري  امللحمية 
يف  الأبطال"  "مواجهة  م��ون��ت��ون: 
اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
يف  ت��ل��وح   "MPL MENA"

الأفق
دبي، الإمارات العربية املتحدة، 06 
النطالقة  بعد   :2022 اأك��ت��وب��ر 
للعبة  املحرتفني  ل���دوري  املذهلة 
مو�سميه  يف  الأب����ط����ال  م���واج���ه���ة 
ال�سرق  يف  واخل���ري���ف���ي  ال��رب��ي��ع��ي 
ي�سعد  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�سمال  الأو���س��ط 
 Esports Middle( �سركة 
اأن   East LLC )ESME
تعلن عن النهائيات الكربى لدوري 
امل���ح���رتف���ني يف ال�������س���رق الأو����س���ط 
 2022 ل���ع���ام  اإف���ري���ق���ي���ا  و����س���م���ال 
اأكتوبر   15  14- يف  �ستقام  التي 
�سخم  ج��وائ��ز  مب��ج��م��وع   2022
ي�سل اإىل 200 األف دولر اأمريكي 
املنطقة  لتمثيل  للفائز  فر�سة  و 
 .)M4( العربية يف بطولة العامل
باملباريات  امل��رح��ل��ة  ه����ذه  ���س��ت��ب��داأ 

الإق�سائية يف 7-8 اأكتوبر و فيها 
�سيبزغ فجر املواجهة الكربى بني 
امل��ت��اأه��ل��ة: ثرونز  ال��ف��رق الأرب���ع���ة 
اآك�ش، يونيك �سيرجي،  اإي�سبورت، 

اأوغريي فام.
�سلطان  ال�����س��ي��خ  م��ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  �سخبوط  بن  خليفة  بن 
للريا�سات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�ش 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  و  الإل����ك����رتون����ي����ة 
للريا�سات  امل���������س����ري  الحت���������اد 
الإلكرتونية جاءت انطالقة دوري 
امل���ح���رتف���ني يف ال�������س���رق الأو����س���ط 
املعنية  ال�ُسلطات  من  مقّدٍم  بدعٍم 
يف ال��ري��ا���س��ات الإل��ك��رتون��ي��ة على 
ال�����س��ع��ي��د الإق���ل���ي���م���ي. ح��ي��ث ُق���دم 
اأموٍر  دعم لوج�ستي كبري متثل يف 
احل�سول  ت�����س��ه��ي��ل  م��ث��ل  ع���دي���دة، 
اإىل  ال�����دخ�����ول  ت�����اأ������س�����ريات  ع���ل���ى 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
النهائيات،  يف  امل�ساركني  لالعبني 
مما خلق تطّلعاً ملزيد من التعاون 
القادمة.  ال�سنني  يف  وال�����س��راك��ات 
هذا و�ستكون هذه املنظمات �سيوف 
ّثلًة  �سرٍف يف النهائيات الكربى، مُمَ
العام  الأم������ني  ال���ط���اه���ر،  ب�����س��ع��ي��د 
للريا�سات  الإم����������ارات  جل��م��ع��ي��ة 
الإلكرتونية، و�سريف عبد الباقي، 
للريا�سات  امل�سري  الحتاد  رئي�ش 

الإلكرتونية.
�سونغ  اأ�سار واين  ال�سياق،  ويف هذا 
مطّور ن�سر لعبة مواجهة الأبطال 

و����س���م���ال  الأو��������س�������ط  ال���������س����رق  يف 
مونتون  ���س��رك��ة  "ُتويل  اإف��ري��ق��ي��ا: 
وا�ستدامة  منو  يف  كبرياً  اهتماماً 
الإلكرتونية  ال��ري��ا���س��ات  ج��ان��ب 
ل���ل���ع���ب���ة م����واج����ه����ة الأب�������ط�������ال يف 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
اأف��ري��ق��ي��ا. ���س��ن��وا���س��ل ج��ه��ودن��ا يف 

الإلكرتونية،  ال��ري��ا���س��ات  جم���ال 
ال�سرق  منطقة  مل�ستخدمي  ونوفر 
فعاليات  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
مثرية  اإل����ك����رتون����ي����ة  ري�����ا������س�����ات 
لعر�ش  خم�����س�����س��ٍة  م��ن�����س��ة  م����ع 
احرتافيتهم وروحهم الريا�سية. و 
بف�سل الدعم املقدم من الحتادين 

للريا�سات  الإم���ارات���ي  و  امل�����س��ري 
الإل���ك���رتون���ي���ة، مت���ّك���ن ف��ري��ق��ن��ا يف 
اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
من ا�ست�سافة املباريات الإق�سائية 
اخلريفي  ل��ل��م��و���س��م  وال���ن���ه���ائ���ي���ة 
2022 يف  امل��ح��رتف��ني  دوري  م��ن 
اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 

وبدعم  ب��الإن��رتن��ت.  ات�����س��ال  دون 
للريا�سات  الإم����ارات  م��ن الحت���اد 
امل�سري  والحت������اد  الإل���ك���رتون���ي���ة 
الإل����ك����رتون����ي����ة، كما  ل���ل���ري���ا����س���ات 
نواظب على تنظيم فعاليات ثابتة 
مواجهة  لعبة  ملجتمع  وم�ستمرة 
الأبطال يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
وبعد  ذل��ك،  على  ع��الوة  اإفريقيا. 
جناح دوري املحرتفني يف مو�سميه 
نتعهد  واخل�����ري�����ف�����ي،  ال���رب���ي���ع���ي 
بال�ستمرار يف دوري املحرتفني يف 
اإفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
بالإ�سافة اإىل امل�سابقات اجلامعية 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ل��ت��وف��ري امل���زي���د من 
الفر�ش التجريبية التي من �ساأنها 
مواجهة  لع��ب��ي  �سغف  ت�سعل  اأن 
الأب���ط���ال مب�����س��اع��دة ���س��رك��ائ��ن��ا يف 

".ESME
يف ح����ني حت�����دث ���س��ع��ي��د ����س���رف ، 
الرئي�ش التنفيذي وموؤ�س�ش �سركة 
 :Esports Middle East
نعمل  اأن  �سرورنا  دواعي  ملن  "اإنه 
مونتون  م���ث���ل  دويل  ن���ا����س���ر  م����ع 
و�����س����رك����اء حم���ل���ي���ني م���ث���ل احت����اد 
الإلكرتونية  للريا�سات  الإم���ارات 
للريا�سات  امل�������س���ري  والحت���������اد 
بال�ستثمار  امللتزَمني  الإلكرتونية 
يف املنطقة، وتقدمي مقعد لالعبني 
يف بطولة دولية وتعزيز املهنة لهذا 
�سركاء  وب�سفتنا  ال�����س��اب.  اجل��ي��ل 
ن�سطني لالحتاد الدويل للريا�سة 

اتفاقية  ناأمل يف و�سع   ،)IESF(
اإطارية ا�سرتاتيجية مع الحتادين 
للريا�سات  الإم���ارات���ي  و  امل�����س��ري 
الإلكرتونية بهدف تعزيز التعاون 
امل�سلحة  اأ�����س����ح����اب  ج��م��ي��ع  ب����ني 

وتنمية املجال يف املنطقة."
"لدوري  ك�����ام�����ل�����ٍة  دورٍة  ب����ع����د 
مواجهة  ل���ع���ب���ة  يف  امل����ح����رتف����ني 
ال�������س���رق الأو�����س����ط  الأب������ط������ال يف 
و�سمال اأفريقيا" �سارك فيها اأكر 
لعب،  و1700  فريقاً  من 150 
املحرتفني  دوري  نهائيات  �ست�سهد 
الكربى يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأربع  ت��ب��اُرَز   2022 لعام  اأفريقيا 
فرٍق متناف�سٍة للح�سول على تلك 
�ستو�سلهم  التي  الذهبية  التذكرة 
اإىل بطولة العامل M4  واحل�سة 

الكربى من جمموع اجلوائز:
م�سر  م���ن  اإي�����س��ب��ورت  ث���رون���ز   •
 ، ج��ادو   ، َه��ال��ك   ، ليو   ، "فيوري 

مارو"
العربية  الإم�������ارات  م���ن  اآك�������ش   •
 ، ن��ان��و���ش   ، اأي����زن   ، "ِجيد  امل��ت��ح��دة 

حمدان  ، دو ري مي"
�سوريا  م���ن  ���س��ي��رج��ي  ي��ون��ي��ك   •
"�سامو ، ماجد ، ريدباندا ، جوردان 

فور ، كري�ش"
• اأوجريي فام من الأردن "وادان ، 

نوك ، بونز ، فالكون ، فيني"
�سي�سافر اأحد هذه الفرق يف نهاية 
البطولة  ���س��ل�����س��ل��ة  اإىل  امل����ط����اف 

العاملية M4، وهي فر�سة لهوؤلء 
ال�ساعدين  امل��ح��ل��ي��ني  ال��الع��ب��ني 
ل����ل����ف����وز ب�����ج�����زء م������ن جم���م���وع���ة 
اجل���ائ���زة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ك��ربى التي 
دولر،  األ����ف   800 قيمتها  ت��ب��ل��غ 
بطولة  ت�������اج  اإىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة 
 Blacklist  2022( ال���ع���امل 
يناير  يف   ،)International
ال���ه���واء  ع���ل���ى  ال�����ق�����ادم،   2023

مبا�سرة من جاكرتا، اإندوني�سيا.
املحرتفني  دوري  نهائيات  �سُتبث 
الأبطال  م��واج��ه��ة  للعبة  ال��ك��ربى 
يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
لعام 2022 مبا�سرة على القنوات 
الأبطال  مواجهة  للعبة  الر�سمية 
يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
وفي�سبوك  وتيكتوك  يوتيوب  عرب 
واإن�ستغرام وبيغو ليف يف التواريخ 

التالية:
"املرحلة  اأك�����ت�����وب�����ر   8-7  •

الإق�سائية" 
"النهائي  اأك���ت���وب���ر   15-14  •

الكبري" 
ال�سابعة  ال�ساعة  يف  ال��ب��ث  �سيبداأ 
اخلليج  ت���وق���ي���ت  يف   )7:00(
الثالثة    -  GST ال���ر����س���م���ي 
العاملي  ال���ت���وق���ي���ت  يف   )3:00(
على  �سيعمل  و   ،UTC امل��ن�����س��ق 
التقدمي مواهب حملية مثل خالد 
 "XLR 44" اهلل  وع��ب��د  زوزو، 
)الكيوبي(  ال���رزاق  وع��ب��د  ح��م��دان 

ال�سراكة الأكرب والأ�سخم للمنتخب الوطني

»مبادلة لال�ستثمار« ترعى املنتخب الوطني للجوجيت�سو بكافة فئاته

• عبد املنعم الها�سمي:ال�سراكة خطوة تعزز تكامل الأدوار بني الحتاد و�سركائه لتمكني اأبناء الوطن  
• حميد عبداهلل ال�سمري:امل�ساهمة يف بناء جيل قوي من اأبناء الوطن اإحدى اأولويات مبادلة
• في�سل الكتبي:ن�سعر بالفخر كوننا جزءا من منظومة النجاح، وكلما تعززت الإجنازات، تتعاظم الآمال والأحالم
• �سما الكلباين:�سركة مبادلة حري�سة على دعم �سباب الوطن مبا ي�سمن تفوقهم يف خمتلف ال�ساحات

•• اأبوظبي -وام:

اأ���س��ط��ورة ك��رة ال��ق��دم ال��ربازي��ل��ي بيليه ل ي���زال دون  يف ع��ام 1950 ، ك��ان 
اأوروج��واي يف  اأم��ام منتخب  العا�سرة من عمره عندما خ�سر منتخب بالده 

املباراة اخلتامية لبطولة كاأ�ش العامل 1950 بالربازيل. 
العاملي  بلقبه  الربازيلي  املنتخب  ليتوج  املباراة  هذه  يف  كافيا  التعادل  وك��ان 
اأ�سحاب الأر���ش بهدفني  اأوروج��واي قلب الطاولة على  الأول لكن منتخب 
األف   200 نحو  وي�سيب  الثانية  للمرة  العاملي  باللقب  ليتوج   1-2 وف��از 

م�سجع بال�سمت يف مدرجات ا�ستاد "ماراكانا" ال�سهري. 
وبعيدا عن امللعب ، كان دوندينيو يتابع �سري املباراة عرب املذياع ، واإىل جواره 
جنله ال�سغري اإدي�سون اأرانتي�ش دي نا�سيمينتو )بيليه( فلم يتمالك دوندينيو، 
نف�سه وانخرط يف البكاء حزنا على �سياع احللم، الذي كان قاب قو�سني اأو 
اأدنى من التحقق.  ووجد دوندينيو، لعب كرة القدم ال�سابق اأي�سا، املوا�ساة 
من جنله الذي قطع على نف�سه وعدا باأن يفوز باللقب العاملي مع املنتخب 
الربازيلي يوما ما.  وبعدها ب�8 �سنوات، كان العامل كله �ساهدا على الوفاء 

من  العاملية  األقابه  ب��اأول  الفوز  اإىل  ب��الده  منتخب  بيليه  ق��اد  حيث  بالوعد 
خالل الن�سخة التي ا�ست�سافتها ال�سويد يف 1958 .  وكان بيليه ل يزال يف 
ال�17 من عمره اآنذاك لكنه اأ�سبح هدافا لفريقه يف هذه الن�سخة من خالل 
اأحرزها يف 4 مباريات فقط خا�سها بهذه الن�سخة.  املثري اأن بيليه  اأهداف   6
لها  الركبة تعر�ش  اإ�سابة يف  اثر  املونديال  الغياب عن هذا  كان على و�سك 
خالل امل�ساركة مع فريقه �سانتو�ش يف اإحدى املباريات، ومل يرحب الالعب يف 
البداية بفكرة ال�سفر مع الفريق م�سابا اإىل ال�سويد حتى ل يحرم منتخب 

بالده من فر�سة ال�ستعانة بالعب اآخر. 
اأن  فيول  في�سنتي  للمدرب  اأك��د  ال�سويدي  للمنتخب  الطبي  الطاقم  لكن 
بيليه ميكنه امل�ساركة يف و�سط البطولة كما دافع الالعبون الكبار باملنتخب 
باملونديال  وامل�ساركة  ال�سفر  يف  بيليه  فر�سة  عن  دي��دي،  الالعب  وخا�سة   ،

لي�ستقر فيول يف النهاية على ا�سطحاب الالعب. 

وغاب بيليه بالفعل عن اأول مباراتني للفريق يف البطولة، وكانت م�ساركته 
الأوىل يف مواجهة املنتخب ال�سوفيتي لي�سبح وقتها اأ�سغر لعب ي�سارك يف 
مباراة ببطولت كاأ�ش العامل، وتوج بيليه م�ساركته يف هذه املباراة ب�سناعة 

الهدف الثاين لزميله فافا ليفوز املنتخب الربازيلي 0-2 . 
و�سق بيليه بعدها طريقه اإىل عامل النجومية ب�سكل هائل من خالل ت�سجيله 
هدف الفوز ال�سعب 1-0 على منتخب ويلز بعدما كانت التوقعات ت�سري اإىل 
اإمكانية حتقيق الفوز على منتخب ويلز دون عناء.  ويف املربع الذهبي، ترك 
بيليه ب�سمة تاريخية اأخرى بت�سجيل 3 اأهداف )هاتريك( ليقود الفريق اإىل 
الفوز 5-2 على املنتخب الفرن�سي، وي�سبح اأ�سغر لعب ي�سجل هاتريك يف 

تاريخ بطولت كاأ�ش العامل. 
اأ�سبح  اأمام ال�سويد، حيث  ووا�سل الالعب املوهوب ب�سماته خالل النهائي 
و�سجل   ، يوما(  و249  البطولة )17 عاما  نهائي  ي�سارك يف  اأ�سغر لعب 

هدفني، يعترب اأولهما من اأف�سل الأهداف يف تاريخ كاأ�ش العامل، كما ت�سدت 
العار�سة لهدف اآخر من هذا الالعب الذي نال اأكر من لقب خالل م�سريته 
"امللك" و"اجلوهرة  اأبرز هذه الألقاب  الكروية احلافلة بالإجنازات.  وكان 
بعدما  الوقت  ذل��ك  يف  قومية  ث��روة  الربازيليون  اعتربه  كما  ال�سوداء"، 

�ساهم بقدر هائل يف فوز فريقه باللقب الذي طال انتظاره. 
حافل  �سجل  يف  البداية  �سربة  �سوى  يكن  مل   1958 مونديال  لقب  لكن 
البطولة  بلقب  ال��الع��ب  ت��وج  حيث  ب���الده  منتخب  م��ع  لبيليه  ب���الإجن���ازات 
التاريخ  يف  الوحيد  ال��الع��ب  لي�سبح  و1970   1962 ن�سختي  يف  نف�سها 

الذي توج معه منتخب بالده ب�3 األقاب يف بطولت كاأ�ش العامل. 
اأف�سل  اأداء   1958 مونديال  بلقب  بيليه  لفوز  التالية  ال�سنوات  و�سهدت 
واأرقاما هي الأبرز لالعب �سواء على م�ستوى ناديه اأو منتخب بالده خا�سة 
يف مونديال 1970 .  و�ساهم هذا يف اأن يعلن الحتاد الدويل للعبة )فيفا( 
عن منح بيليه لقب لعب القرن ال�20 منا�سفة مع الأ�سطورة الأرجنتيني 
بيليه يف  الدولية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اخ��ت��ارت  كما  م��ارادون��ا،  دييجو  ال��راح��ل 

نف�سه.  للقب   1999

بيليه.. اأ�سطورة �سنعتها دموع الأب يف 1950 

تعاون م�سرتك بني الحتادين الإماراتي وامل�سري للريا�سات الإلكرتونية لدعم بطولة »مواجهة الأبطال«  



م�سرية تعود لأ�سرتها بعد 45 عاما
بينما  فقدتها  التي  اأ�سرتها  اإىل  العودة  يف  م�سرية  �سيدة  جنحت 
ك��ان��ت يف ع��م��ر اخل��ام�����س��ة، ل��ت��ع��ود اإل��ي��ه��م ب��ع��دم��ا جت����اوزت عامها 

اخلم�سني، واأجنبت 5 اأبناء.
"ال�سيدة  بق�سة  م�سر  يف  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  و�سجت 
الف�سن،  تقطن يف مدينة  ال��ت��ي  وال��دت��ه��ا  م��ن  ت��اه��ت  ر�سا" ال��ت��ي 
مبحافظة بني �سويف، جنوب العا�سمة امل�سرية، ودارت بها الأيام 
حمافظة  يف  وت��زوج��ت  ا�ستقرت  حتى  اآخ���ر،  اإىل  بلد  م��ن  ونقلتها 
الأق�سر، اأق�سى جنوب م�سر، لكنها مل تفقد الأمل يف العثور على 
اأ�سرتها، وجنحت يف ذلك م�ستعينة مبواقع التوا�سل الجتماعي، 

وحتديدا "في�سبوك".
وروت "ر�سا" ملوقع "م�سراوي" املحلي ق�ستها املوؤثرة، م�سرية اإىل 
اختارت  والتي  بائعة اخل�سار،  والدتها  ج��وار  اإىل  تلهو  كانت  اأنها 
حني  احل��دي��د،  ال�سكة  �سريط  ج��وار  اإىل  الب�سيط  لعملها  موقًعا 
توقف اأحد القطارات اأرادت ال�سغرية ذات اخلم�سة اأعوام اكت�ساف 
تفا�سيله، فتحرك بها القطار. وتقول ر�سا: "نزلت حمطة ملوي 
يف املنيا ويف واحد وداين مركز ال�سرطة وف�سلت هناك 5 اأيام وما 
و�سلت�ش لأهلي خدين ماأمور املركز وع�ست مع اأ�سرته حتى اأ�سبح 
عمري 15 عاًما ثم تركتهم وف�سلت األف من بلد اإىل بلد حلد ما 

حطت بيا الدنيا يف حمافظة الأق�سر".

اعتقال م�ساعدة �سيدلين 
بتهمة الجتار يف الر�سع

و�سط �سخط املر�سى وزوار م�ست�سفى حكومي بو�سط مدينة الدار 
يف  �سيديل  م�ساعدة  على  القب�ش  األقي  املغرب،  غربي  البي�ساء، 
ت�سليمها  اأجل  تواأمني من  �سيدة و�سعت  ت�ساوم  تلب�ش وهي  حالة 

اأحدهما مقابل مبلغ مادي مهم.
اإىل  ال�سيديل  بامل�ست�سفى لدخول م�ساعدة  وا�ستغرب طاقم طبي 
ق�سم ال��ولدة، وهي ترتدي وزرة بي�ساء منتحلة �سفة موظفة يف 

املكان، حتى ل تثري ال�سكوك حولها.
"موقع �سكاي نيوز عربية"، فاإن ال�سيدة املوقوفة  وح�سب م�سدر 
املكلفني  اأحد  ال��ولدة، حيث انطلت حيلتها على  اإىل ق�سم  ت�سللت 
باحلرا�سة، لأنه مل ينتبه لدخولها وظنها تعمل بامل�ست�سفى نف�سه، 

وقدمت اإىل جناح الولدة لزيارة اإحدى الن�ساء احلوامل.
اأن ال�سرطة الق�سائية مبدينة الدار البي�ساء  وتابع امل�سدر ذاته، 
وهي  احلكومي،  امل�ست�سفى  �سيدة  ودخ���ول  خ��رب  بلغها  م��ا  مبجرد 
بذلك  منتحلة  ال�سحة،  وزارة  مب�ستخدمي  خا�سة  وزرة  ترتدي 
�سفة موظفة، انتقلت اإىل ق�سم الولدة واألقت القب�ش عليها وهي 
اأجنبت  لم���راأة  م��ايل  عر�ش  تقدمي  ب�سدد  وه��ي  تلب�ش،  حالة  يف 
تواأما حديثي الولدة بغر�ش احل�سول على اأحد التواأمني مقابل 

مبلغ مايل.
وتخ�سع امل�ستبه فيها يف انتحال �سفة ينظمها القانون وحماولة 
الجتار يف اأطفال ر�سع، لبحث ق�سائي من طرف عنا�سر ال�سرطة 
الف�سائية حتت اإ�سراف النيابة العامة املخت�سة، من اأجل ل�ستماع 
اإليها ومعرفة اأ�سباب امل�ساومة، وما اإذا كان �سركاء يف هذه العملية، 
وهل ت�ستغل ل�ساحلها اأم تعمل مع �سبكة منظمة ومتخ�س�سة يف 

الجتار يف الب�سر، وفق م�سدر "�سكاي نيوز عربية".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء اآثار م�سريون يطالبون با�ستعادة »حجر ر�سيد«
طالب عدد من علماء الآثار امل�سريني با�ستعادة حجر ر�سيد من املتحف الربيطاين بعد نحو 200 عام على فك 

رموزه.
تف�سيال، تقوم جمموعة من علماء الآثار امل�سريني البارزين بجمع توقيعات يف اإطار جتديد طلب م�سر با�ستعادة 

حجر ر�سيد من املتحف الربيطاين.
وتاأتي هذه املطالبة بالتزامن مع مرور 200 عام على فك رموزه التي فتحت الباب اأمام ن�ساأة علم امل�سريات، بح�سب 

ما ذكرت رويرتز.
عرب  ت��دار  التي  احلملة  اإن  حنا،  مونيكا  باأ�سوان،  العربية  بالأكادميية  الآث��ار  كلية  عميد  باأعمال  القائمة  وقالت 

الإنرتنت جمعت حتى الآن 2500 توقيع، وتهدف اإىل زيادة الوعي و"اإطالع امل�سريني على ما مت اأخذه منهم".
يعود تاريخ حجر ر�سيد اإىل عام 196 قبل امليالد.

مت اكت�سافه خالل حملة احلملة الفرن�سية بقيادة نابليون بونابرت على م�سر يف 1799 ميالدية.
ح�سلت بريطانيا على حجر ر�سيد بناء على "معاهدة الإ�سكندرية"، اإثر هزمية جي�ش نابليون يف 1801.

ا�ستقر حجر ر�سيد منذ العام 1802 يف املتحف الربيطاين.
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�سقطت احلافلة يف واد فقتل 25 �سخ�سًا
،�سمال  اإث��ر �سقوط حافلة يف واد  الأق��ل، م�سرعهم  ا ،على  25 �سخ�سً لقي 

الهند، على ما اأفادت ال�سرطة اأم�ش الأول الأربعاء.
�سفرهم حل�سور حفل  اأثناء  ا يف  �سخ�سً  45 وك��ان على منت احلافلة نحو 
زفاف، وكانت ت�سري على طريق جبلي وعر يف مقاطعة اأوتارانت�سال عندما 
انحرف ال�سائق بها؛ ما ت�سبب يف �سقوطها من ارتفاع 500 مرت اإىل اأ�سفل 
انقاذ  "مت  اإن��ه  كومار،  اأ�سوك  املقاطعة،  �سرطة  يف  امل�سوؤول  وق��ال  اجل��رف. 
ا"، من جهته اأكد رئي�ش الوزراء، ناريندرا مودي، اأنه �سيتم  ع�سرين �سخ�سً

تاأمني "كل امل�ساعدة املمكنة" للناجني.
وكتب على تويرت "يف هذه اللحظة املاأ�ساوية، قلبي مع العائالت احلزينة". 
التي تعترب جزًءا  اأوتارانت�سال،  املميتة يف مقاطعة  الطرق  وتتكرر حوادث 

من جبال الهيماليا الهندية، وت�سم العديد من اأماكن احلج الدينية.
ا يف حزيران-يونيو املا�سي، اإثر �سقوط حافلة  وقِتل اأكر من ع�سرين حاجًّ
الهندو�سي  ل��الإل��ه  خم�س�ش  �سريح  اإىل  طريقهم  يف  وك��ان��وا  واد،  ق��اع  يف 
يامونا، �سمال عا�سمة مقاطعة دهرادون. ووفق تقرير للبنك الدويل ُن�سر 
%  من العدد العاملي الإجمايل  العام املا�سي، فاإن الهند م�سوؤولة عن 11 
% فقط  للوفيات التي ت�سببت فيها حوادث الطرق، بينما ل ت�سم �سوى 1 

من جمموع اأ�سطول ال�سيارات يف العامل.

تدمري موقع اأثري من اأجل مزرعة بطيخ
مما  ا�ستيائها  عن  املغرب،  جنوب  زاك��ورة،  مدينة  يف  مدنية  هيئات  اأعربت 
لزراعة  �سيعة  اإق��ام��ة  اأج��ل  م��ن  اأث���ري،  تدمري" موقع  ب�"عملية  و�سفتها 

البطيخ، الأمر الذي اأدى اإىل طمر عدد من النقو�ش.
واأبدى املر�سد الوطني للرتاث الثقايف، وهو هيئة غري حكومية، ا�ستنكاره 
احلقل  واإع��داد  امل�سالك  ل�سق  ثقيلة  اآليات  با�ستعمال  املوقع،  هذا  لتدمري 
وحفر احلو�ش املائي، قائال اإن هذه العملية ت�سببت بتخريب نقو�ش املوقع، 

امل�سجل يف فهر�ش مواقع النقو�ش ال�سخرية حتت رقم 150039.
اأن بعد تدمري املوقع، مل تتبق �سوى ثالثة نقو�ش �سخرية  وذكر املر�سد 
لأدوات  مت��رك��زات  التدمري  �سمل  كما  الئتني،  ي��ق��ارب  م��ا  اأ���س��ل  م��ن  فقط 

حجرية تغطي معظم فرتات ما قبل التاريخ.
منجزة  �سخرية  نقو�سا  ي�سم  ك��ان  امل��وق��ع  اأن  ب��ي��ان،  يف  امل��ر���س��د،  واأو���س��ح 
بثمن  تقدر  ل  وتراثية وجمالية  اأثرية  قيمة  ذات  وهي  "تازينا"،  باأ�سلوب 
ويرجع تاريخها اإىل الع�سر احلجري احلديث. وو�سف املر�سد هذا الفعل 
ب��ال��ف��ادح يف ح��ق ج��زء م��ن ال���رتاث امل���ادي الوطني والإن�����س��اين، معربا عن 
تلحق  لأنها  امل�سوؤولة،  بغري  اإياها  وا�سفا  الأفعال  لهذه  ال�سديد  ا�ستنكاره 

ال�سرر باملواقع الأثرية املغربية وتفقدها قيمتها العلمية والتاريخية.

ملكة الدمنارك .. جردت 
اأحفادها من األقابهم

مارغريت  ال��دمن��ارك  ملكة  اعتذرت 
ال���ث���ان���ي���ة ب���ع���د جت���ري���د اأرب����ع����ة من 
لكنها  امللكية،  الألقاب  من  اأحفادها 

مل تغري راأيها ب�ساأن هذه اخلطوة.
قراري  اتخذت  "لقد  امللكة:  وقالت 
كملكة واأم وجدة، لكن كاأم وجدة، فقد 
الأ�سغر  ابني  تاأثر  م��دى  من  قللت 
وع��ائ��ل��ت��ه ب��ه��ذا ال���ق���رار. ه���ذا يرتك 
لذلك".  اآ�سف  واأن��ا  كبريا،  انطباعا 
اأحد  ي�سك  اأن  ينبغي  "ل  واأ�سافت: 
واأحفادي  وزوج��ات��ه��م  اأب��ن��ائ��ي  اأن  يف 
اآمل  واع��ت��زازي.  �سعادتي  اأعظم  هم 
اإيجاد  م��ن  كعائلة  نتمكن  اأن  الآن 
م��ن خالل  ال�����س��الم لنجد ط��ري��ق��ن��ا 

هذا الو�سع".
مارغريت  ال���دمن���ارك  ملكة  وك��ان��ت 
الثانية، البالغة من العمر 82 عاما، 
اأحفاد   8 اأ�سل  4 من  ق��ررت جتريد 

لها من األقابهم امللكية.
"يف الأي�����ام  ب���ي���ان  امل��ل��ك��ة يف  وق���ال���ت 
فعل  ردود  ه���ن���اك  ك���ان���ت  الأخ�������رية، 
ال�ستخدام  ب�ساأن  ق��راري  على  قوية 
الأمري  لأطفال  لالألقاب  امل�ستقبلي 
"هذا  واأ���س��اف��ت  الأربعة".  ي��واك��ي��م 
بح�سب  بالطبع"،  ع����ل����ّي  ي�����وؤث�����ر 
الإخ���ب���اري���ة  اإن  اإن  ���س��ي  ذك�����رت  م���ا 
م�سى  "لقد  وت��اب��ع��ت  الأم���ريك���ي���ة. 
ق���راري. مع مرور  وق��ت طويل على 
50 عاًما على العر�ش، من الطبيعي 
اإىل  ننظر  واأن  ال���وراء  اإىل  ننظر  اأن 
الأمام. من واجبي ورغبتي كملكة اأن 
اأ�سمن اأن النظام امللكي ي�سّكل نف�سه 
يف  الع�سر.  م��ع  يتما�سى  مب��ا  دائ��ًم��ا 
اأنه يجب  يعني هذا  الأحيان،  بع�ش 
من  و�سيكون  �سعبة،  ق��رارات  اتخاذ 
اللحظة  على  العثور  دائًما  ال�سعب 

بالدوين يطوي ماأ�ساة هوليود 
عرب اتفاق مع عائلة ال�سحية

األيك  الأم����ري����ك����ي،  امل���م���ث���ل  اأع����ل����ن 
اتفاق  اإىل  ت��و���س��ل  اأن�����ه  ب���ال���دوي���ن، 
م���ع ع��ائ��ل��ة م���دي���رة ت�����س��وي��ر فيلم 
هات�سنز  هالينا  "را�ست"  الو�سرتن 
2021 بطلقة  اأكتوبر  ُقِتلَت يف  التي 
اأ�سابتها  يحمله  ك���ان  م�سد�ش  م��ن 
ع��ر���س��اً خ���الل ال��ت�����س��وي��ر، يف حادث 
هز هوليوود. وكتب املمثل يف من�سور 
من  لكل  "ممنت  اأن��ه  اإن�ستغرام  على 
املاأ�سوية  �ساهم يف حل هذه الق�سية 
الفيلم  اإن���ت���اج  و���س��ُي��ع��اود  واملوؤملة". 
التفاق  وُي�سقط   .2023 يناير  يف 
عائلة  رفعتها  التي  املدنية  الدعوى 
هات�سنز على بالدوين، بح�سب وكالة 
"فران�ش بر�ش". ومل ُيك�سف النقاب 
اإليه  عن قيمة التفاق الذي تو�سل 
اأن يتم  اإىل  الطرفان، والذي يحتاج 

تكري�سه من قبل قا�ش.
اإنتاج  اإدارة  اأ����س���درت���ه  ب��ي��ان  ون��ق��ل 
الت�سوير  مديرة  زوج  عن  "را�ست" 
"ل  ق��ول��ه  هات�سنز  م��اث��ي��و  ال��راح��ل��ة 
اأو  الت����ه����ام����ات  ت���وج���ي���ه  اأرغ�������ب يف 
حتديد مذنبني "�سواء اأكان املنتج اأو 
مقتنعون  "كلنا  واأ�ساف  بالدوين". 
حادث  م��ن  نتج  هالينا  م�سرع  ب���اأن 
الت�سوير  اأن  اإىل  واأ����س���ار  مروع". 
"مع جميع   2023 �سيعاَود يف يناير 
مو�سحاً  الرئي�سيني"،  امل�����س��ارك��ني 
التنفيذي.  املنتج  �سيتوىل مهمة  اأنه 
اأك���ت���وب���ر يف   21 ووق�����ع احل������ادث يف 
عا�سمة  يف،  �سانتا  مبدينة  م��زرع��ة 
ولي�������ة ن���ي���و م��ك�����س��ي��ك��و، ح����ني ك���ان 
مت  �سالحا  ي�ستخدم  بالدوين  األيك 
تقدميه له على اأنه حم�سو بر�سا�ش 
خلبي، اأثناء التمرين على م�سهد مع 

مديرة الت�سوير هالينا هات�سنز.

ماتيلدا يفتتح مهرجان لندن ال�سينمائي 
ماتيلدا  الكال�سيكي  للفيلم  املو�سيقية  الن�سخة  افتتحت 
بطلتا  ت�سري  اأن  املتوقع  وم��ن  ال�سينمائي  لندن  مهرجان 
ال��ف��ي��ل��م اإمي���ا ت��وم�����س��ون ول���س��ان��ا ل��ي��ن�����ش، م��ع غ��ريه��م��ا من 
على  املقام  املهرجان  خ��الل  الأح��م��ر  الب�ساط  على  النجوم 
وي�ست  لندن  عر�ش  من  مقتب�ش  والفيلم  يوما.   12 م��دى 
اإند وبرودواي امل�سرحي املقتب�ش من كتاب رولد دال يف عام 
1988 عن فتاة �سغرية تكت�سف اأن لديها قوة خا�سة اأثناء 
تعاملها مع الوالدين القا�سيني ومديرة املدر�سة البغي�سة 
م�ش تران�سبول. وقالت لين�ش لرويرتز "هذه فر�سة جيدة 
منذ  اأم��ار���س��ه��ا  مل  م��وه��ب��ة  ل���س��ت��ع��را���ش  يل  بالن�سبة  ح��ق��ا 
والغناء  اأمثل،  اأن  قبل  "لقد غنيت  وقت طويل." واأ�سافت 
توم�سون،  وتلعب  يل".  بالن�سبة  حقا  مهمني  واملو�سيقى 
احلائزة على جائزة الأو�سكار، دور م�ش تران�سبول يف الفيلم 
بتطوير  اأي�سا  قام  ال��ذي  وار�سو�ش،  ماثيو  اإخ��راج  وهو من 
العام  ه��ذا  مهرجان  يف  ي�سارك  امل�سرحي.  العر�ش  واإخ���راج 
اأكر من 160 فيلما روائيا وي�سمل حديثا على ال�سا�سة مع 
اإيناريتو  جي  األيخاندرو  واملخرج  لوران�ش  جينيفر  املمثلة 
ال��ت��ي ت�ستعر�ش  ال��ك��ب��رية  م��ن ب��ني جمموعة م��ن الأ���س��م��اء 

م�سوارها املهني.

تخ�سر 500 األف دولر ب�سبب ر�سالة احتيالية 
ي�ستخدم املحتالون مقاطع فيديو مزيفة للم�ساهري خلداع 
اأن  التقارير  اأف��ادت  و  اأح��دث خدعهم.  الأ�سخا�ش يف  اآلف 
امراأة م�سنة خ�سرت حوايل 500 األف دولر ل�سخ�ش انتحل 

�سخ�سية بطل هالك مارك روفالو.
على  اإي���دي  ت�سيكا  اليابانية  الفنانة  م��ع  التوا�سل  وج��رى 
في�سبوك يف البداية با�ستخدام الإطراء، وهو اأ�سلوب احتيال 
من  اأن  على  دلياًل  ال�سحية  واأرادت  كال�سيكي.  رومان�سي 
معاً.  فيديو  مكاملة  اأجريا  حتى  ال�سهري،  الفنان  هو  تكلمه 
ويف الواقع، ا�ستخدم املحتال تقنية التزييف العميق الذكية 
ليبدو مثل جنم هوليوود على كامريا الويب. وقالت اإيدي 
اأن  من  متاأكدة  "كنت  اليابانية  �سيمبون  اأ�ساهي  ل�سحيفة 
احرتم  لقد  معي.  يتحدث  ال�سا�سة  وراء  ك��ان  نف�سه  م��ارك 
اإن  اأي�����س��اً  وق���ال  جميلة.  ع��ج��وز  �سيدة  اإن��ن��ي  وق���ال  عملي، 
اإ�سعادي".  بالن�سبة له، ويريد  ال�سن ل ميثل م�سكلة  فارق 
اإي����دي ال�����س��اب��ق م��ن رج���ل عنيف  وا���س��ت��خ��دم امل��ح��ت��ال زواج 
"لن  كطريقة للتحدث معها ب�سكل لطيف. وتذكرت قوله 
-اأيلول  �سبتمرب  وبحلول  اأبداً".  باحلزن  ت�سعرين  اأجعلك 
الإنرتنت.  عرب  ر�سمي  غري  ب�سكل  متزوجني  كانا   ،2018

وبعد فرتة وجيزة، بداأ مارك املزيف يطلب املال.

فكرة طفل تك�سبه 5 ماليني دولر �سنويًا 
التجاري يف جمال  متكن فتى �سغري من تنمية ن�ساطه 
بيع البي�ش، من ك�سك �سغري يف �سوق املزارعني اإىل مورد 

لأكرب �سال�سل حمالت ال�سوبر ماركت يف اأ�سرتاليا.
بداأ جو�ش موراي العمل عندما انتقلت عائلته اإىل مزرعة 
���س��ن��وب��ر ق��دمي��ة يف وادي ك����ريي، ع��ل��ى ب��ع��د ح����وايل 70 
وفوجئ   ،2008 ع��ام  يف  ملبورن،  غ��رب  �سمال  كيلومرتاً 
باأن املالك ال�سابق ترك وراءه 40 دجاجة. واقرتح جو�ش 
الذي كان يبلغ من العمر ت�سع �سنوات اآنذاك، على والديه 
بي�سها.  ببيع  له  ي�سمحا  اأن  �سريطة  بالدجاج  العتناء 
وب��ال��ف��ع��ل ب����داأ ب��الع��ت��ن��اء ب��ال��دج��اج واإط��ع��ام��ه وتنظيف 
ما  و�سرعان  للجريان.  البي�ش  ببيع  �سرع  ثم  احلظائر، 
لديه  ولي�ش  البي�ش  من  الكثري  لديه  اأن  جو�ش  لح��ظ 
ب��داأ بتوزيعه على املتاجر.  ل��ذا  ال��زب��ائ��ن،  ع��دد ك��اٍف م��ن 
اإن��ه عندما تو�سل  ال�سيدة م��وراي،  وقالت وال��دة جو�ش، 
ابنها اإىل �سفقة مع �سركة “فوودورك�ش” املحلية، اأدركت 
للدجاج.  بالكامل  مزرعتهم  لتخ�سي�ش  الوقت  حان  اأنه 
مزارع  تنتجه  ال��ذي  البي�ش  بي�ش  مت  املا�سي،  ال��ع��ام  يف 
جو�ش يف اأكر من 100 متجر يف جميع اأنحاء مقاطعة 

فيكتوريا وحقق مبيعات �سنوية قدرها 5 ماليني دولر.

طائرة دارت حول نف�سها.. و�سقطت
قتل ثالثة من م�ساة البحرية واأ�سيب اثنان اآخران بعدما 
هوت طائرة مروحية كانت تقلهم جنوب �سرقي املك�سيك. 
ميناء  م��ن  بالقرب  حت��وم  الطائرة  ال�سكان  اأح��د  ور���س��د 
مدينة �سنتال من ولية تابا�سكو، جنوب �سرقي املك�سيك، 
فقد  املك�سيكية،  البحرية  وبح�سب  ف��ج��اأة.  ه��وت  عندما 
كانت الطائرة تنفذ مهمة ا�ستطالع يف املنطقة. واأظهر 
مقطع فيديو الطائرة وهي تدور حول نف�سها عدة مرات، 
قبل اأن ت�سقط على الأر�ش. واأظهرت لقطات اأخرى كيف 
هرعت قوات الإنقاذ وعدد من ال�سكان اإىل مكان �سقوط 

الطائرة الذي كان قريبا من املدر�سة.

هل يحتاج اجل�سم فعال لل�سكر امل�ساف؟
ب�سكل  يوجد  كربوهيدرات  عن  عبارة  ال�سكر 
وي�ستعمل  الأطعمة،  من  العديد  يف  طبيعي 
كم�سدر  غ���ال���ب���ا  ال���ك���رب���وه���ي���درات  اجل�������س���م 

للطاقة.
ي�سيفون  العامل  الأغذية حول  لكن منتجي 
ال�سكر اإىل منتجاتهم، وهو ما قد يوؤدي اإىل 

ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم.
تلك  اإىل  امل�����س��اف  ال�سكر  م�سطلح  وي�����س��ري 
املواد التي ل توجد يف الأطعمة ب�سكل طبيعي 

مثل املخبوزات، بل يتم اإ�سافتها اإليها.
اإن ا�ستهالك كميات كبرية من ال�سكر امل�ساف 
ميكن اأن ينطوي على خماطر �سحية، لذلك 
تن�سح التعليمات ال�سحية الأ�سخا�ش باحلد 
من كميات ال�سكر التي يتناولونها، وفق موقع 

"Medicalnewstoday" ال�سحي.
الكربوهيدرات،  اأ�سكال  من  �سكل  ال�سكر  اإن 
اأ�سكال  ع��ل��ى حت��وي��ل جميع  اجل�����س��م  وي��ع��م��ل 

اأن������واع  وث���م���ة  ����س���ك���ر،  اإىل  ال���ك���رب���وه���ي���درات 
خمتلفة من الأخري، وذلك بناًء على تركيب 

جزئياتها.
وت��ت��ك��ون ال�����س��ك��ري��ات الأح����ادي����ة م���ن جزيء 
ال�سكر،  اأن�����واع  اأب�����س��ط  يجعلها  مم���ا  واح�����د، 
وت�سمل: اجللوكوز. اجلالكتوز الذي يحتويه 
الفواكه.  يف  امل���وج���ود  ال��ف��رك��ت��وز  احل��ل��ي��ب. 
وهناك ال�سكريات الثنائية التي حتتوي على 
جزيئني اأو اأكر، وت�سمل: ال�سكروز، ويعرف 
يف  وي�سيع  ةال��الك��ت��وز،  امل��ن��زيل.  ال�سكر  با�سم 

منتجات احلليب والألبان. الن�ساء.
جلوكوز،  اإىل  الكربوهيدرات  اجل�سم  ويفكك 
ب��دوره اإىل جمرى الدم ويعمل  الذي يدخل 
الكثري من  للطاقة. وحتتوي  هناك م�سدرا 
الأط��ع��م��ة وامل�����س��روب��ات ع��ل��ى ���س��ك��ري��ات فيها 
ن�سبة عالية من �سكريات عالية املعاجلة، مثل 

�سراب الذرة املرتفع الفركتوز.

املمثلة غابرييل �سارنيتزكي خالل ح�سورها العر�س الأول للم�سل�سل التلفزيوين »�سانتارام« يف لو�س اأجنلو�س.رويرتز

ما حقيقة عالقة �ساكريا بنجم 
ريال مدريد ال�سابق

رد حار�ش ريال مدريد الإ�سباين ال�سابق اإيكر كا�سيا�ش، على الأنباء التي انت�سرت 
حول دخوله بعالقة عاطفية مع النجمة العاملية من اأ�سل لبناين �ساكريا عقب 
بها  معرفته  رغم  اخلا�سة  �سفحتها  عرب  �ساكريا  مبتابعة  كا�سيا�ش  اإيكري  قيام 
ل�سنوات، وذلك بعد اأ�سهر قليلة من اإعالن انف�سالها عن حبيبها لعب بر�سلونة 

جريارد بيكيه.
بينه وبني  نافيا وجود عالقة مزعومة  ا�ستفزاز كا�سيا�ش فرد  واأث��ار هذا اخلرب 
�ساكريا، حيث كتب عرب ”ال�ستوري“ ب�سفحته على موقع التوا�سل الجتماعي: 

ُي�سّدق“. ُي�سّدق… ل  ”ل 
بتهمة  �ساكريا  مبحاكمة  اأي���ام،  قبل  اإ�سبانية  حمكمة  اأم���رت  اآخ���ر،  �سعيد  على 

الحتيال ال�سريبي، لكن مل حتدد موعدا للمحاكمة.


