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تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد
حمدان ومكتوم بن حممد يطلعان على مالمح 

املتغريات التكنولوجية الرئي�سية يف قطاع امليتافري�س
•• دبي-وام: 

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .. �ّطلع 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 
�آل مكتوم،  �ملجل�س �لتنفيذي، و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
�ملالية، على مالمح  �ل��وزر�ء وزير  نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س 
�شموهما  �مليتافري�س، ووّجه  �لرئي�شية يف قطاع  �لتكنولوجية  �ملتغري�ت 

بت�شكيل فريق عمل لر�شد كافة تطور�ت �القت�شاد �لرقمي.
ج����اء ذل����ك ���ش��م��ن ج��ه��ود �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل���الإ����ش���ر�ف ع��ل��ى �لتطور�ت 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه  �لتي  بدبي  �لتكنولوجية 
)�لتفا�شيل  دب��ي.  ملجل�س  �الأخ��ري  �الجتماع  خ��الل  بت�شكيلها  مكتوم  �آل 

�س3(

رئي�س تيمور ال�سرقية يعلن وثيقة 
الأخوة الإن�سانية وثيقة وطنية لبالده 

•• ديلي -وام:

�عتماد  ق��ر�ر  على  باالإجماع  �ل�شرقية  تيمور  يف  �لوطني  �لربملان  �شوت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برعاية  وقعت  �لتي   - �الإن�شانية  ة  �الأخ���وَّ وثيقة 
حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ر�عي �الأخوة �الإن�شانية 

يف �أبوظبي عام 2019 .. وثيقًة وطنيًة للبالد.  
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رئي�س الدولة ياأمر بتقدمي م�ساعدات اإن�سانية 
عاجلة لل�سومال بقيمة 35 مليون درهم

•• اأبوظبي - وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  وج���ه 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل، 
�إن�شانية  م�����ش��اع��د�ت  ب��ت��ق��دمي 
مليون   35 ب��ق��ي��م��ة  ع��اج��ل��ة 
�ل�شومال  دول�����ة  �إىل  دره�����م 
ل����دع����م ج����ه����ود �ل���ت���ن���م���ي���ة يف 
وتاأتي  �ل�����ش��ق��ي��ق.  �ل��ب��ل��د  ه���ذ� 
توجيهات �شموه بتقدمي هذه 
�لعالقات  �إطار  �مل�شاعد�ت، يف 
�لبلدين  تربط  �لتي  �الأخوية 
�ل�شقيقني، وتوؤكد هذه �ملبادرة 
ح��ر���س دول����ة �الإم������ار�ت على 
وم�شاندتهم،  �الأ���ش��ق��اء  دع���م 
عالقاتها  ل��ت��ط��وي��ر  و���ش��ع��ي��ه��ا 

�لثنائية مع �ل�شومال.
وتهدف مبادرة دولة �المار�ت 
تلبية  يف  �مل���������ش����اه����م����ة  �إىل 
�ل�شعب �ل�شومايل  �حتياجات 
متعددة،  تنموية  جم��االت  يف 
����ش���ع���ي���اً ل��ت��ح�����ش��ني �ل����ظ����روف 
وتعزيز  ل��ل�����ش��ك��ان  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة 
قدر�ت �حلكومة على �لتعامل 
مع �لتحديات �الإن�شانية �لتي 

تو�جه �ل�شومال.
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جنود �أوكر�نيون �أثناء تفتي�شهم من قبل ع�شكريني مو�لني لرو�شيا بعد مغادرة م�شنع �آزوف�شتال يف ماريوبول   )� ف ب( 

قبالة  �سفينة  على  هجوم 
�سواحل احلديدة اليمنية

•• اليمن-وكاالت:
تعر�شت �شفينة �شحن لهجوم 
ق���ب���ال���ة ����ش���و�ح���ل �حل���دي���دة 
�خلمي�س،  �ل���ي���م���ن،  غ���رب���ي 
يديرها  مر�قبة  لهيئة  وفقا 

�جلي�س �لربيطاين.
وقالت هيئة �ملر�قبة �لتابعة 
�إن  �ل����ربي����ط����اين  ل��ل��ج��ي�����س 
تعر�شت  �ل�����ش��ح��ن  ���ش��ف��ي��ن��ة 
ميال   34 بعد  على  لهجوم 
كيلومرت�(   63( ب���ح���ري���ا 
ج����ن����وب غ����رب����ي �حل�����دي�����دة، 
�لتحقيقات  �أن  م�����ش��ي��ف��ة 

جارية.
»درياد غلوبال  �شركة  وقالت 
�لبحرية«  ل��ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
�إن  ب��ر���س،  �أ�شو�شيتد  لوكالة 
الكوتا،  هي  �ملعنية  �ل�شفينة 
وهي زورق �شر�عي غادر من 

هونغ كونغ.
و�أ�شافت �ل�شركة �أن �ل�شفينة 
كات تبحر يف مياه دولية، و�أن 

�لطاقم باأمان.
مالك  �لفور  على  يت�شح  مل 
�لزروق، �أو عدد �أفر�د �لطاقم 
�لذين كانو� على متنه وقت 

وقوع �حلادث.
جيبوتي  يف  �ل�شفينة  وكانت 
ق��ب��ل �الإب����ح����ار ب��ال��ق��رب من 
������ش�����و�ح�����ل �ل�����ي�����م�����ن، وف���ق���ا 

الدبيبة يتحدث عن انتخابات ليبية قريبًا
الغرياين يعود بفتوى غريبة: التعاون 

مع حكومة با�ساغا �سيغ�سب اهلل !
•• طرابل�س-وكاالت:

�إنه  �لديبية،  عبد�حلميد  �ملوقتة  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  رئي�س  قال 
ُمقِدم على �النتخابات باأيِّ �شكل من �الأ�شكال و�لتي �شتكون قريباً جد�ً.

و�أ�شاف �لديبة خالل م�شاركته يف ملتقى فعاليات وقياد�ت و�أعيان فز�ن 
�لدبيبة �أريد من �أهلي يف �جلنوب دعم هذ� �لتوجه حيث �أطلقت مبادرة 
جميع  �أنا�شد  لعب.  ولي�شت  وجديِّة  حقيقية  مبادرة  وهي  لالنتخابات 

�لليبيني دعم هذ� �الإجر�ء"، ح�شبما ذكر موقع �لو�شط �لليبي.
وكان �لدبيبة قال يف كلمة م�شجلة بعد �لتوتر �لذي �شهدتها �لعا�شمة 
�النتخابات.  تنفيذ  حتى  م�شتمرة  �حلكومة  ت��ط��اإن  م��وؤخ��ر�ً  طر�بل�س 
�إعالن �حلكومة جاهزيتها لتنفيذ هذه �النتخابات يف  �لرغم من  على 

منت�شف �لعام �جلاري.
�جلدل  �إث���ارة  يف  �لغرياين  �ل�شادق  �مل��ع��زول  ليبيا  مفتي  وي�شتمر  ه��ذ� 
بفتاوى دينية غريبة حتت �لطلب، �آخرها فتوى حّرم فيها على �لليبيني 
�لتعاون مع حكومة فتحي با�شاغا �ملكلفة من �لربملان، الأّن ذلك �شيغ�شب 

�هلل.
وح���ّذر �ل��غ��ري��اين �ل���ذي ع��اد م��وؤخ��ر� �إىل ليبيا و�أع��ل��ن �ن��ح��ي��ازه ودعمه 
ن�شرته  بيان  �لدبيبة، يف  بقيادة عبد�حلميد  �لوطنية  �لوحدة  حلكومة 
�ملعتدين،  �لوجوه مع  ب��اأّي وجه من  �لتعاون  �لليبيني من  �الإف��ت��اء،  د�ر 
يف �إ�شارة �إىل حكومة با�شاغا، معترب� �أن ذلك �شيغ�شب �هلل، م�شتخدما 

جزء� من �الآية 2 من �شورة �ملائدة وال تعاونو� على �الإثم و�لعدو�ن.
ويف تعليقه على �لقتال �لذي تفّجر موؤخر� بني �مليلي�شيات �مل�شّلحة عقب 
دخول با�شاغا �إىل �لعا�شمة طر�بل�س، �أد�ن �لغرياين ما و�شفها باملحاولة 
�الأممية  �لبعثة  م�شاو�ة  با�شاغا، م�شتغربا  �لفا�شلة حلكومة  �النقالبية 
ب�"�ل�شرعية  و�شفها  �لتي  �لدبيبة  حكومة  ب��ني  �الأم��ريك��ي��ة  و�ل�شفارة 

�ملعرتف بها دوليا" وحكومة �النقالب.

قذائف اأوكرانية ت�شقط على قرية رو�شية

معركة ماريوبول تقرتب من نهايتها عقب ا�ست�سالم مقاتلي اآزوف�ستال

•• عمان-وكاالت

وجه �لعاهل �الأردين �مللك عبد �هلل �لثاين، �أم�س 
�لو�حدة  �الأردن��ي��ة  �الأ���ش��رة  �إىل  ر�شالة  �خلمي�س، 
و�ف����ق مب��وج��ب��ه��ا ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ة �مل��ج��ل�����س �مل�شكل 
�ت�شاالت  بتقييد  �ملالكة  �الأ���ش��رة  قانون  مبوجب 

�الأمري حمزة و�إقامته وحتركاته.
�آماًل  �إليكم  "�أكتب  وقال �لعاهل �الأردين يف بيان 
و�أ�شرتنا.  بلدنا  ت��اري��خ  يف  مظلمة  �شفحة  بطي 
ق�شية  تفا�شيل  ك�شف  مت  عندما  تعلمون،  فكما 
�أخي  م��ع  �لتعامل  �خ��رتت  �ملا�شي،  �ل��ع��ام  �لفتنة 
�الأمري حمزة يف �إطار عائلتنا، على �أمل �أن يدرك 
عائلتنا  يف  فاعال  ع�شو�  ل�شو�به،  ويعود  خطاأه 
�لها�شمية. لكن، وبعد عام ونيف ��شتنفد خاللها 
ك��ل ف��ر���س �ل��ع��ودة �إىل ر���ش��ده و�الل���ت���ز�م ب�شرية 
لن  �أن��ه  �ملخيبة  �لنتيجة  �إىل  فخل�شت  �أ�شرتنا، 

يغري ما هو عليه".
وتابع �لبيان "تر�شخت هذه �لقناعة لدي بعد كل 
فعل وكل كلمة من �أخي �ل�شغري �لذي كنت �أنظر 
�إليه د�ئما نظرة �الأب البنه. وتاأكدت باأنه يعي�س 
يف وهم يرى فيه نف�شه و�شيا على �إرثنا �لها�شمي، 
من  ممنهجة  ����ش��ت��ه��د�ف  حلملة  ي��ت��ع��ر���س  و�أن����ه 
حالة  �مل��ت��ك��ررة  خماطباته  وعك�شت  موؤ�ش�شاتنا. 

�أي  ورف�����ش��ه حتمل  يعي�شها،  �ل��ت��ي  �ل��و�ق��ع  �إن��ك��ار 
م�شوؤولية عن �أفعاله.

�ل�شابقة،  �الأع����و�م  خ��الل  م��ار���ش��ت،  "لقد  و�أردف 
و�ل�شرب  �لنف�س  و�شبط  �لت�شامح  درجات  �أق�شى 
م���ع �أخ�����ي. �ل��ت��م�����ش��ت ل���ه �الأع������ذ�ر ع��ل��ى �أم����ل �أنه 
�شين�شج يوما، و�أنني �شاأجد فيه �ل�شند و�لعون يف 
�الأب��ي وحماية وطننا  �شعبنا  و�جبنا خلدمة  �أد�ء 
وم�شاحله. �شربت عليه كثري�، لكن خاب �لّظن 

مرة تلو �ملرة.
ولفت �لبيان �إىل �أنه مل تكن ق�شية �لفتنة �لعام 
�ختار  ���ش��الل ح��م��زة، فقد  ب��د�ي��ة حل��ال��ة  �ملا�شي 
�خلروج عن �شرية �أ�شرته منذ �شنني طويلة، حيث 
ب��اإع��ادة والية  �لد�شتوري  ق���ر�ري  �أن��ه قبل  �ّدع���ى 
ولكن  �الأ�شا�س،  �لّد�شتورّية  قاعدتها  �إىل  �لعهد 
�أظهرت كّل ت�شّرفاته منذ ذلك �لوقت غري ذلك، 
�أفر�د  �نتهج �شلوكا �شلبيا، بد� و��شحا لكّل  حيث 
�أ�شرتنا، و�أحاط نف�شه باأ�شخا�س د�أبو� على ترويج 
معار�شة �لقر�ر من دون حتريك �شاكن الإيقافهم. 
و�أكد �لعاهل �الأردين ال وقت ن�شيعه يف �لتعامل 
فالّتحّديات  وغ��اي��ات��ه  حمزة  �الأم���ري  تقلبات  م��ع 
ت�����ش��رف��ات حمزة  ��ع��اب ك��ث��رية. و�أن  ك��ب��رية و�ل�����شّ
خرق و��شح ملكانته كاأمري وجتاوز على �الأعر�ف 

و�لتقاليد �لتي �حرتمها كل �أفر�د �أ�شرتنا.

•• عوا�صم-وكاالت:

رو�شيا  �أن  �خلمي�س  �لكرملني  �أك��د 
 2021 ن���ه���اي���ة  م���ن���ذ  �����ش���ت���ع���دت 
�ل���ت���ي �شربت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ل���الأزم���ة 
�لعامل، قبل بد�ية غزو �أوكر�نيا يف 

فرب�ير )�شباط( �ملا�شي.
ماك�شيم  �لكرملني  م�شت�شار  ولفت 
يف  لل�شباب  م��وؤمت��ر  يف  �أوري�����ش��ك��ني 
�لرئي�شي  »�ل�شبب  �أن  �إىل  مو�شكو 
هذ�  �لعامل  �شي�شيب  �ل��ذي  للجوع 
�القت�شادية  �الإج���ر�ء�ت  هو  �لعام، 
ل��ل��والي��ات �ملتحدة،  �مل��درو���ش��ة  غ��ري 
و�الحت����اد �الأوروب������ي«، م�����ش��ري�ً �إىل 
�لعقوبات �لغربية �شد رو�شيا �لتي 
قّو�شت قدر�ت مو�شكو على ت�شدير 

�الأ�شمدة و�لقمح.
�أن  �لرو�شية  �ل��وك��االت  عنه  ونقلت 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني 
�أعد �لبالد لتد�عيات �أزمة غذ�ئية 
عاملية حمتملة منذ نهاية 2021، 
�لرو�شي  �ل���غ���زو  ب���د�ي���ة  ق��ب��ل  �أي 
24 فرب�ير )�شباط(  الأوكر�نيا يف 
له  �لتح�شري  مو�شكو  نفت  �ل���ذي 

و�ملعاناة  للتحدي  ع��امل��ي  رم��ز  �إىل 
�إن  رو�شيا  قالت  نهايتها، حيث  من 
نحو 1730 مقاتال �أوكر�نيا كانو� 
لل�شلب  م�شنع  د�خ��ل  متخندقني 

قد ��شت�شلمو�. 
�خلمي�س  �أم�����س  �لعمليات  ودخ��ل��ت 
يومها �ل�85، فيما تو��شل �لقو�ت 
�لبنية  م���و�ق���ع  ت��دم��ري  �ل��رو���ش��ي��ة 
�الأوكر�نية،  �لع�شكرية  �لتحتية 
وحت��ري��ر �أر�����ش���ي دون��ب��ا���س، و�شط 
����ش���غ���ط غ����رب����ي يف ������ش�����ورة دع����م 
ع�شكري ومادي الأوكر�نيا، وتلميح 

رو�شي بقدر�تها �لنووية.
�أع��ل��ن حاكم  �ل��ت��ط��ور�ت،  �آخ���ر  ويف 
مقتل  �ل��رو���ش��ي��ة  ك��ور���ش��ك  منطقة 
�شقطت  �أوكر�نية  بقذ�ئف  �شخ�س 
�أن  م�شيفاً  ب��االإق��ل��ي��م،  ق��ري��ة  ع��ل��ى 
على  �شقطت  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �لقذ�ئف 
م�شنع وعدة مبان بقرية تيوتكينو، 
�أ�شيبو�  �آخ�����ري�����ن  �أن  وم������وؤك������د�ً 
�إنه  وق���ال  طبية.  رع��اي��ة  ويتلقون 
وفقا للمعلومات �الأولية، �ل�شحية 
هو �شائق �شاحنة كان يقوم بعملية 
تعر�س  حملي  م�شنع  �إىل  ت�شليم 

ت�����ش��ب��ب فيه  ق���ب���ل ذل������ك، يف وق�����ت 
�رتفاع  ن��ز�ع يف  ن�شوب  �خل��وف من 

�أ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية.
فالدميري  فهم  �أوريك�شني  و�أ�شاف 
هذه  �أن  ب��وت��ني  فالدميريوفيت�س 
�لغذ�ئية قد تطال رو�شيا.  �مل�شائل 

ن��ه��اي��ة �لعام  ب����د�أن����ا م��ن��ذ  ل���ذل���ك، 
�ملا�شي حت�شري رو�شيا ب�شكل فعال 

ملو�جهة �جلوع يف �لعامل.
تو�جه  ح��ي��ن��ه��ا  يف  رو���ش��ي��ا  وك���ان���ت 
�لغذ�ئية،  �مل���و�د  �أ�شعار  يف  �رت��ف��اع��اً 
وف���ر����ش���ت ق����ي����ود�ً و����ش���ر�ئ���ب على 

�������ش������ادر�ت �حل�����ب�����وب، و�ل�����زي�����وت، 
يجعلنا  ه����ذ�  وت���اب���ع  و�الأ�����ش����م����دة، 
�أنف�شنا  يف  ن��ث��ق  �أن  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 

�ليوم.
م��ي��د�ن��ي��اً، �ق���رتب���ت �مل��ع��رك��ة �لتي 
حولت مدينة ماريوبول �ل�شاحلية 

لأول مرة منذ بدء احلرب يف اأوكرانيا 

م�ساورات بني رئي�سي الأركان الأمريكي والرو�سي 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ت�شاور رئي�شا �الأركان �المريكي و�لرو�شي �أم�س �خلمي�س هاتفيا للمرة �الوىل منذ 
بدء �لغزو �لرو�شي الوكر�نيا، وفق ما �فاد �لبنتاغون.

�جلرن�ل  �إن  باتلر  دي��ف  �لكولونيل  �المريكية  �الرك��ان  هيئة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
مارك ميلي و�جلرن�ل فالريي غري��شيموف "ناق�شا مو��شيع عدة تثري �لقلق على 

�ل�شعيد �الأمني". وتو�فق �جلانبان على عدم ك�شف تفا�شيل هذه �مل�شاور�ت.
وت�شدد �لدول �لغربية على رغبتها يف �إنهاء �حلرب يف �أوكر�نيا، وهو �أمر ال يتج�ّشد 
على �أر�س �لو�قع بينما يطرح حجم �مل�شاعد�ت �لع�شكرية �ملقّدمة لكييف و�لعقوبات 

�ملفرو�شة على مو�شكو �شوؤ�اًل مفاده: هل هي حرب بالوكالة بني �لغرب ورو�شيا؟
�أن  يتمنى  فاأحد ال  �الآن م�شتبعدة من قبل �جلميع:  �ملبا�شرة حتى  �ملو�جهة  تبدو 
تتو�جه قوى نووية. وي�شعى �لغربيون �إىل جتّنب �أي خطوة قد جتعلهم �أطر�ًفا يف 

�لنز�ع يف نظر رو�شيا.

�ص 02

�ص 09

�ص 19

بقيادة حممد بن زايد.. الإمارات تدخل حقبة 
تاريخية جديدة من الزدهار القت�صادي

اأخبار الإمارات

اإعمار ليبيا.. »�رضبة البداية« 
من بنغازي باأياد م�رضية

عربي ودويل

التاريخ يدعم مان�ص�صرت �صيتي يف �رضاع 
»اجلولة الأخرية« بالدوري الإجنليزي

الفجر الريا�صي

للق�شف »مر�ت عدة«.
تا�س  وكالة  نقلت  فيما  ذل��ك  ياأتي 
دني�س  ع����ن  ل����الأن����ب����اء  �ل���رو����ش���ي���ة 
�النف�شاليني  زع���ي���م  ب��و���ش��ي��ل��ني 
ي�شيطرون  �لذين  لرو�شيا  �ملو�لني 
قوله  م����اري����وب����ول  م��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى 
�ملقاتلني  ن�������ش���ف  م����ن  �أك�������ر  �إن 
�الأوك���ر�ن���ي���ني �ل��ذي��ن ك��ان��و� د�خل 
م�����ش��ن��ع �آزوف���������ش����ت����ال ل��ل�����ش��ل��ب يف 

ماريوبول غادرو� �الآن.
�ملقاتلني  ع����دد  ب��ع��د  ي��ت�����ش��ح  ومل 
كما  بو�شيلني،  �إليهم  ي�شري  �لذين 
رو�يات  قدمتا  ورو�شيا  �أوكر�نيا  �أن 
مت�شاربة عن عدد �ملقاتلني �لذين 
وكالة  ون���ق���ل���ت  �مل�������ش���ن���ع.  غ��������ادرو� 
وز�رة  عن  نقاًل  �لرو�شية،  �الإع��الم 
مقاتال   771 �إن  ق��ول��ه��ا  �ل���دف���اع، 
����ش��ت�����ش��ل��م��و� م��ن م�شنع  �أوك���ر�ن���ي���ا 
مدينة  يف  ل��ل�����ش��ل��ب  �آزوف���������ش����ت����ال 
�الأربع  �ل�شاعات  خ��الل  ماريوبول 
بذلك  �ملا�شية، لريتفع  و�لع�شرين 
منذ   1730 �إىل  �الإجمايل  �لعدد 
80 من  �أن  ي���وم �الث��ن��ني، م��وؤك��دة 

هوؤالء م�شابون.

ملك الأردن يوافق على تقييد 
ات�سالت الأمري حمزة واإقامته

طريق من باركهم �شالكة
هكذا ي�سدد ترامب قب�سته 

على احلزب اجلمهوري
•• الفجر -هيلني في�صري 

-ترجمة خرية ال�صيباين

ل�شنو�ت، كان يردد نف�س �لق�شة يف كل مكان: 
كان �الأول يف ف�شله يف �ملدر�شة �لثانوية قبل 
�ملتمّيزين  ب��ني  م��ن  م��ن �جل��ام��ع��ة  ت��خ��ّرج��ه 
يف دف���ع���ت���ه... ك��ذب��ة ���ش��ارخ��ة. وب��ع��د �شغط 
�ملر�شح  ووك��ر،  هري�شل  �ع��رتف  �ل�شحفيني، 
باأنه  جورجيا،  يف  �شناتور  ملقعد  �جلمهوري 

قام بتلميع �شريته �لذ�تية.
كرة  جن��م  �الأ����ش���ود،  �ل�شبعيني  ه��ذ�  يلمع  مل 
�لقدم �الأمريكية �ل�شابق، يف �لف�شل فح�شب، 
فريق  �إىل  ل��الن�����ش��م��ام  �جل��ام��ع��ة  ت����رك  ب���ل 
حم����رتف. وه����ذ� ل��ي�����س ك��ل ���ش��يء: يف نهاية 
�شعر  �أن  بعد  �ملا�شي،  �لقرن  من  �لثمانينات 
ك�شف  م�����ش��ريت��ه،  ت��ده��ور  ب�شبب  ب��االك��ت��ئ��اب 
�لرو�شية،  �لروليت  لعب  ب��د�أ  �أن��ه  مقابلة،  يف 
�أ�شبح  مب��ف��رده يف م��ط��ب��خ��ه... وخ�����ش��و���ش��ا، 

عنيًفا �أكر فاأكر ...
مر�ت  ع��دة  بالقتل  بتهديدها  زوجته  تتهمه 
ب�شفرة حالقة وبندقية، �ىل درجة �أنها طلبت 
�حلماية بعد طالقهما. )�لتفا�شيل �س10(

بايدن يجتمع مع زعيمي فنلندا 
وال�سويد بخ�سو�س تو�سيع الناتو 

•• وا�صنطن -رويرتز:

�ل��ت��ق��ى �ل��رئ��ي�����س �الأم��ري��ك��ي جو 
وفنلند�  �ل�شويد  بزعماء  ب��اي��دن 
طلبات  لتقدمي  �خلمي�س  �أم�����س 
حلف  �إىل  ب��ل��دي��ه��م��ا  �ن�������ش���م���ام 
�الأط��ل�����ش��ي يف ح��ني ك���ررت تركيا 

معار�شتها لهذه �خلطوة.
ووق��������ف ب������اي������دن، �ل��������ذي �أ�����ش����اد 
و�لواليات  �أوروب���ا  ب��ني  بالتعاون 
�ملتحدة يف مو�جهة مو�شكو خالل 
�ل��غ��زو �ل��رو���ش��ي الأوك���ر�ن���ي���ا، مع 
ماجد�لينا  �ل�شويد  وزر�ء  رئي�شة 
�لفنلندي  و�ل��رئ��ي�����س  �أن��در���ش��ون 
�شويل نيني�شتو يف حديقة �لورود 

بالبيت �الأبي�س.
ورح���ب ب��ال��ي��وم �حل��اف��ل، و�أع���رب 
�لقوتني  الن�����ش��م��ام  دع���م���ه  ع���ن 
الأق������وى   .. �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ت���ني 

حتالف دفاعي يف تاريخ �لعامل.
وق����ال ب���اي���دن �إن��ه��م��ا ي��ل��ب��ي��ان كل 
�الأطل�شي...،  ح��ل��ف  م��ت��ط��ل��ب��ات 
عمل  �أور�ق  �شيقدم  �أن��ه  م�شيفا 
�الأمريكي  �لكوجنر�س  �إىل  �ليوم 
�شريعة  م��و�ف��ق��ة  على  للح�شول 
مب���ج���رد م���و�ف���ق���ة �حل���ل���ف على 

�ن�شمامهما.

الأوروب��ي  الحتاد  يف  عمالء  رو�سيا: 
فتحوا ح�سابات بالروبل لدفع ثمن الغاز 

•• لندن-رويرتز:

قال نائب رئي�س �لوزر�ء �لرو�شي 
�خلمي�س  �م�س  نوفاك  �ألك�شندر 
�لغاز  ���ش��رك��ة  ع��م��الء  ن�����ش��ف  �إن 
جازبروم  �ل��ع��م��الق��ة  �ل��رو���ش��ي��ة 
فتحو�   54 ع�����دده�����م  �ل����ب����ال����غ 
جازبروم  م�����ش��رف  يف  ح�����ش��اب��ات 
بنك يف �لوقت �لذي تقرتب فيه 
مو�عيد  م���ن  �أوروب����ي����ة  ���ش��رك��ات 

�شد�د و�شيكة.
وحت������اول �ل�����ش��رك��ات يف �الحت����اد 
�لتاأكد  �أ���ش��اب��ي��ع  م��ن��ذ  �الأوروب������ي 
من كيفية �شر�ئها �لغاز �لرو�شي 
طلبت  �أن  ب��ع��د  ق���ان���وين،  ب�����ش��ك��ل 
�الأجانب  �مل�شرتين  م��ن  مو�شكو 
�لبدء يف �لدفع بالروبل وقطعت 
بلغاريا  ع����ن  �ل����غ����از  �إم������������د�د�ت 
�أن  بعد  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  وب��ول��ن��د� 

رف�شتا ذلك.
�ل�شركات  �إن  رو����ش���ي���ا  وق����ال����ت 
�الأجنبية بحاجة �إىل فتح ح�شابني 
لالمتثال الآلية �لدفع �جلديدة- 
�أحدهما للعملة �الأجنبية و�الآخر 
�ل�شركات  على  ويتعني  للروبل- 
حتويل  �أي  �إك����م����ال  �الأوروب�����ي�����ة 

للعملة يف غ�شون 48 �شاعة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

وق��ع �لرئي�س �الأم��ريك��ي �الأ���ش��ب��ق ج��ورج بو�س �الب��ن يف 
ب�العمل  �لعر�ق  غ��زو  و�شف  عندما  حمرجة،  ل�شان  زل��ة 
�لعمليات  يق�شد  ك���ان  �مل����ربر، يف ح��ني  وغ���ري  �ل��وح�����ش��ي 
يف  �مل��ج��اورة  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  رو�شيا  بد�أتها  �لتي  �لع�شكرية 

فرب�ير �ملا�شي.
وكان جورج بو�س �البن يتحدث عن دعم �لدميقر�طية 
�ألقاها  كلمة  يف  �لرو�شية،  �لع�شكرية  �لعمليات  و�إد�ن���ة 
متحفا  وي�����ش��م  ����ش��م��ه  يحمل  �ل���ذي  �ل��رئ��ا���ش��ي  باملجمع 

ومكتبة يف مدينة د�ال�س بوالية تك�شا�س.
رو�شيا،  يف  باال�شتبد�د  و�شفه  عما  �حلديث  معر�س  ويف 
�ملحا�شبة  �لنتيجة ه��ي غ��ي��اب  ب��و���س �الب���ن:  ق��ال ج���ورج 
و�ل��ت��و�زن��ات يف رو���ش��ي��ا، ث��م �ت��خ��اذ ق��ر�ر م��ن ط��رف رجل 

و�حد لبدء غزو غري مربر ووح�شي للعر�ق.
لكن جورج بو�س �البن �لذي يبلغ 75 عاما، 

�شرعان ما فطن �إىل �خلطاأ �لذي �رتكبه، فهز 
ر�أ�شه و�أو�شح �أق�شد �أوكر�نيا.

وعندما �لتقط بو�س �البن �أنفا�شه و�شط �شمت 
�أنه  لو  كما  �الأ�شبق  �لرئي�س  ب��د�  �لقاعة،  يف  من 

يقول و�لعر�ق �أي�شا، ثم �شحك �حلا�شرون.
و�أث������ارت زل���ة �ل��ل�����ش��ان ت��ف��اع��ال و����ش��ع��ا على 

معلقون  وق��ال  �الجتماعية،  �ملن�شات 
ب���و����س �الب���ن  �إن ج�����ورج  ����ش���اخ���رون 
ك���ان ���ش��ادق��ا ع��ن��دم��ا و���ش��ف �لغزو 
بالغزو   2003 ع��ام  �أطلقه  �ل��ذي 
�لوح�شي وغري �ملربر، حتى �إن كان 

قد فعل ذلك ب�شكل غري مق�شود.

غزو العراق وح�سي وغري مربر.. زلة ل�سان حترج جورج بو�س البن

هام�ش مناورته ال�شيا�شية حمدود:
اأملانيا: �سولتز، م�ست�سار جتاوزته الأحداث؟

•• الفجر –خرية ال�صيباين

خالف مع �أوكر�نيا، خالف مع �خل�شر حول ت�شليم �الأ�شلحة، و�نزعاج بني �لدميقر�طيني �ال�شرت�كيني ب�شاأن �شالتهم برو�شيا 
... يعطي �لزعيم �الأملاين �نطباًعا باأنه لي�س يف م�شتوى �لتحديات و�لرهانات.

هل ميتلك �أوالف �شولتز �أكتافا قوية مبا يكفي لقيادة �أملانيا؟ �إن �فتقاره �إىل �لت�شميم فيما يتعلق باحلرب يف �أوكر�نيا، يثري يف 
كل �الحو�ل قلق �الأوروبيني، وخا�شة يف �ل�شرق، حيث يت�شاءلون عما �إذ� كان قد �ختار مع�شكره حًقا. )�لتفا�شيل �س15( �أوالف �شولتز
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 242،793 فح�سا ك�سفت عن 349 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا و391 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع 
�الكت�شاف  بهدف  �لدولة  يف  �لفحو�شات  نطاق  وزي��ادة 
�ملبكر وح�شر �حلاالت �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 

. وعزلهم  لهم  19" و�ملخالطني   - "كوفيد 
. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 242،793 فح�شا جديد� 
يف  فئات خمتلفة  على  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات  خ��الل 

�لفح�س  تقنيات  و�أح����دث  �أف�����ش��ل  با�شتخد�م  �ملجتمع 
�لطبي.

�لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لفحو�شات  ن��ط��اق  وتو�شيع 
بفريو�س  ج���دي���دة  �إ����ش���اب���ة  ح��ال��ة   349 ع���ن  �ل��ك�����ش��ف 
كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت 
وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

يبلغ جمموع �حلاالت �مل�شجلة 903،731 حالة. 

ت�شجيل  ع��دم  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
�ملا�شية،  �شاعة  و�لع�شرين  �الأرب��ع  وف��اة خالل  �أي حالة 

وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،302 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 391 حالة جديدة مل�شابني 
وتعافيها   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�ل�شحية  �لرعاية  تلقيها  �ملر�س بعد  �أعر��س  �لتام من 
�مل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع  �لالزمة منذ دخولها 

حاالت �ل�شفاء 887،546 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 3،501 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام:

 24 �ل�  "كوفيد19-" خالل �ل�شاعات  3،501 جرعة من لقاح  �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 
�ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 24،829،240 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   251.04
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح "كوفيد19- " و�شعياً �إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن 

�لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلاالت و�ل�شيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

•• اأبوظبي-وام:

�ملهمة، خالل  �الإجن����از�ت  م��ن  �لعديد  �الإم����ار�ت  دول��ة  حققت 
للتوجهات  ��شت�شر�فية  بروؤية  مدفوعة  �حل�شارية  م�شريتها 
��شرت�تيجية،  وخ��ط��ط  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  و�مل��ال��ي��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 

وترمي �إىل �إر�شاء �أ�ش�س �القت�شاد �لوطني �لقوي ودفع عجلة 
و�الزده���ار  �ل��رخ��اء  يحقق  مب��ا  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �لتنمية 

للوطن و�ملو�طن على حد �شو�ء.
وتو��شل �الإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" ، م�شريتها �لر�ئدة، وتبد�أ 

م��رح��ل��ة ج���دي���دة ت�����ش��ب��و �إىل 
حتقيق �ملزيد من �مل�شتهدفات 
روؤية  وف��ق  و�لعمل  �لوطنية 
نه�شة  دعائم  الإر���ش��اء  �شموه 
ومتابعة  ومكت�شباتها  �ل��دول��ة 
�حل�شارية  �الإجن������از�ت  م�����ش��رية 
لبناء  �ل�شاملة  �لتنمية  عجلة  ودفع 
وحماية  ل��الأج��ي��ال  م�����ش��ت��د�م  م�شتقبل 
�لقيم و�ملبادئ و�لركائز �لوطنية. وبتويل �شموه 
مقاليد �حلكم؛ تدخل �الإمار�ت حقبة تاريخية جديدة 
�أر�شى  �لتي  �لبناء و�الزده��ار  ��شتكمال م�شرية  ن�شهد خاللها 
"طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  دعائمها 
له  �ملغفور  وو��شلها  �لدولة،  تاأ�شي�س  ثر�ه" قائد مرحلة  �هلل 
قاد  و�ل���ذي  �هلل"،  "رحمه  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
دور فاعل يف  ل�شموه  وك��ان  �لتمكني  �إىل  �لتاأ�شي�س  �لبالد من 

كال �ملرحلتني.
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�ليوم يقود �شاحب 
�لتعزيز  مرحلة  يف  �الإم�����ار�ت  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�آف��اق ومكت�شبات جديدة تعزز مكانة  و�لتقدم و�الزده��ار نحو 

دولة �الإمار�ت بني �أف�شل �لدول عاملياً.
وي��ع��د �ال���ش��ت��ق��ر�ر �مل����ايل و����ش��ت��د�م��ة �مل�����و�رد �مل��ال��ي��ة وحتقيق 
�ملرحلة  خالل  �لهامة  �ملحاور  �أب��رز  منها  �لق�شوى  �ال�شتفادة 
مكانة  وتر�شيخ  �ال�شتثمار  بيئة  تعزيز  ميثل  حيث  �ل��ق��ادم��ة 
ل�شموه  �القت�شادية  �لروؤية  قلب  رئي�شية يف  �أولوية  �الإم��ار�ت 

و�العتماد  �خل���ا����س  �ل��ق��ط��اع  دور  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م���ن  وذل����ك 
�ل��ع��م��ل �القت�شادي  ف��اع��اًل يف ج��م��ي��ع م��ر�ح��ل  ���ش��ري��ك��اً  ع��ل��ي��ه 
�لتنويع  و�لعمل على مزيد من  �ال�شتثمارية  وزي��ادة �حلو�فز 

�القت�شادي خالل �لعقود �ملقبلة.
�خلم�شني"  �ق��ت�����ش��اد  "خطة  �إجن����از  وت���رية  ت�شريع  ويتجلى 
لبناء �قت�شاد متو�زن وو�شع ت�شور وروؤية �الإم��ار�ت للمئوية 
"خطة  و�أن  وخا�شة  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �الأول��وي��ات  من  �لقادمة 
�القت�شادية  �مل��خ��رج��ات  ع��ل��ى  ت�شتمل  �خلم�شني"  �ق��ت�����ش��اد 
حماور  خم�شة  م��ن  وت��ت��األ��ف  �مل�شتقبل  الق��ت�����ش��اد  �ل��ط��م��وح��ة 
و�مل�شاريع  �الأع��م��ال  وري���ادة  �لتكاملي  �القت�شاد  ه��ي  رئي�شية 
�ملبا�شر  �الأجنبي  و�ال�شتثمار  و�ل�شياحة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
وم�شاعفة �ل�شادر�ت و��شتقطاب و��شتبقاء �ملو�هب و�لكفاء�ت 
وينبثق منها 33 مبادرة ت�شكل حزمة مرنة لدعم �لقطاعات 
�القت�شادية وتعمل على حتقيق قفزة نوعية يف منو �القت�شاد 
�أوىل،  2030 كمرحلة  عام  بحلول  �الإم��ار�ت  لدولة  �لوطني 

بحيث تتو�ءم مع حمدد�ت مئوية �الإمار�ت 2071.
ويدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة "حفظه �هلل" توطيد �أو��شر �الأخوة و�لعمل و�لتعاون 
ملا  �خلليجي  �القت�شادي  �لتعاون  جمل�س  دول  بني  �مل�شرتك 
�أبرز  من  ولعل  �ملنطقة  دول  على  �إيجابية  �نعكا�شات  من  له 
�ملبادر�ت يف هذ� �ملجال هي تاأ�شي�س جمل�س �لتن�شيق �ل�شعودي 
�الإمار�تي و�لذي تن�شجم روؤيته وتتكامل مع �ال�شرت�تيجيات 
لتعزيز  ك��ب��ري�ً  �ه��ت��م��ام��اً  �شموه  ي��ويل  كما  �لوطنية  و�ل����روؤى 
�لتكامل �خلليجي وحتقيق تطلعات مو�طني دول �ملجل�س يف كل 

ما يعزز �الأمن و�ال�شتقر�ر و�لتنمية و�لرفاه وله يعود �لف�شل 
�أك��ر ن�شاطاً يف �ل�شوؤون  �الأك��رب يف حت��ول �الإم���ار�ت نحو نهج 

�الإقليمية يف �لعقد �الأول من �لقرن �حلادي و�لع�شرين.
ويعد �شموه رجل �القت�شاد ور�ئد �لتنمية �إذ �أطلق وقاد �لعديد 
�لتي  �جلديدة  �ل�شناعات  وطور  �ال�شرت�تيجية  �مل�شاريع  من 
بذلك  موؤ�ش�شاً  �لدولة،  م�شتقبل  على  �يجابي  ب�شكل  تنعك�س 
�شموه  وق���ال  ر�ئ���دة،  تنموية  ومئوية  ر�ئ���دة،  عاملية  ل�شركات 
خالل �فتتاح قمة �حلكومات يف عام 2015.. " نفكر ونخطط 
�قت�شاد  ب��ن��اء  ع��رب  �الأج��ي��ال  ومل�شلحة  ق��ادم��ة  �شنة  خلم�شني 
متنوع ومتني وم�شتد�م ال يعتمد على �ملو�رد �لتقليدية ويفتح 

�آفاقاً و�عدة ت�شاهم يف تعزيز مقومات وقدر�ت �لدولة".
ب��اأن دول��ة �الإم���ار�ت مت�شي نحو �مل�شتقبل  و�إمي��ان��اً من �شموه 
�الإن�شان  �أهمها  و�الأرك��ان  �الأ�ش�س  متكاملة  ��شرت�تيجية  وفق 
على  و�خلطط  �حلكومية  �ال�شرت�تيجيات  جميع  رك��زت  فقد 
�مل���و�رد  ط��اق��ات  و�إط����الق  �الإن�����ش��ان،  وب��ن��اء  �لب�شرية  �لتنمية 
�حلياة  مقومات  كافة  وت��وف��ري  ومتكينها  �مل��و�ط��ن��ة  �لب�شرية 

�لرغيدة، من �لبنية �لتحتية �لقوية و�لتعليم و�ل�شحة.
�لتنموية  �مل�����ش��رية  وق��ي��ادة  �ل��وط��ن  ر�ي���ة  �شموه حمل  وي��ت��اب��ع 
�القت�شادية �لر�ئدة لدولة �الإمار�ت منطلقاً من �أ�ش�س ر��شخة 
�لعمل و�جلهد  م��ن  �أع���و�م طويلة  ع��رب  بنيت  و�أر���ش��ي��ة �شلبة 
مت�شي  حيث  �ال�شت�شر�فية،  و�ال�شرت�تيجيات  و�لتخطيط 
�لدولة حتت مظلة وطنية و�ح��دة لتعمل معاً نحو  موؤ�ش�شات 
حتقيق روؤى �شموه و�لو�شول بدولة �الإمار�ت �إىل �آفاق ومر�كز 

عاملية �أكرب.

بقيادة حممد بن زايد.. الإمارات تدخل حقبة تاريخية جديدة من الزدهار القت�سادي
اهتمامًا كبريًا لتعزيز التكامل اخلليجي وحتقيق تطلعات مواطني دول التعاون يويل  • �سموه 

احلكومي املايل  العمل  يف  جديدة  مرحلة  تبداأ  املالية  وزارة  �سموه..  • بروؤى 

الإن�سان اأ�سا�سها  متكاملة  ا�سرتاتيجية  وفق  امل�ستقبل  نحو  مت�سي  • الإمارات 

واملواطن للوطن  والزدهار  الرخاء  يحقق  مبا  امل�ستدامة  التنمية  عجلة  • دفع 

القت�سادية الروؤية  قلب  يف  اأولوية  الإمارات  مكانة  وتر�سيخ  ال�ستثمار  بيئة  • تعزيز 

رئي�س تيمور ال�سرقية يعلن وثيقة الأخوة الإن�سانية وثيقة وطنية لبالده ويقرر تبني مبادئها �سمن مناهج التعليم
•• ديلي -وام:

�شوت �لربملان �لوطني يف تيمور �ل�شرقية باالإجماع على قر�ر �عتماد وثيقة 
ة �الإن�شانية - �لتي وقعت برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �الأخوَّ
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" ر�عي �الأخوة �الإن�شانية يف �أبوظبي عام 

للبالد. وطنيًة  وثيقًة   ..  2019
وقال فخامة خوزيه ر�مو�س هورتا، رئي�س تيمور �ل�شرقية، �إنه �شيتم تبني 
�لكني�شة  بابا  فرن�شي�س،  �لبابا  قد��شة  وقعها  �لتي  �لتاريخية  �لوثيقة  هذه 
�الأزهر يف  �أحمد �لطيب �شيخ  �لدكتور  �الإمام �الأكرب  �لكاثوليكية، وف�شيلة 

�أبوظبي �شمن �ملناهج �لدر��شيَّة يف تيمور �ل�شرقية.
و�أ�شاف �لرئي�س هورتا - يف ت�شريحات له على هام�س حفل تن�شيبه رئي�ًشا 
ع على بيان يقت�شي  لتيمور �ل�شرقية.. �إنه ب�شفته رئي�ًشا لتيمور �ل�شرقية، وقَّ
�لتز�مه بالعمل مع �شلطات بالده �لوطنيَّة، �مل�شوؤولة عن منظومة �لتعليم 
ت  و�لكني�شة و�ملجتمعات �لدينية �الأخرى؛ لتتبنى �لتعاليم و�ملبادئ �لتي ن�شَّ
لتيمور  �لوطنية  �ملدر�شية  �ملناهج  �شمن  �الإن�شانية  �الأخ���وة  وثيقة  عليها 
�ل��ق��ر�ر�ت خ��الل حفل  ه��ذه  ع��ن  �الإع���الن  �شيتم  �أن��ه  �إىل  �ل�شرقية، م�شري� 
�لتن�شيب. و�أو�شح رئي�س تيمور �ل�شرقية، - �حلائز على جائزة نوبل لل�شالم 
�أن �لكثري من مو�د د�شتور بالده تتطابق مع �ملبادئ �لو�ردة   ،  1996 عام 

�أن ن�شتفيد  �ملنطقي  �لتاريخية، لذلك كان من  �الإن�شانيَّة  ة  �الأخ��وَّ يف وثيقة 
من هذه �لوثيقة يف بلدنا، موؤكًد� �أنه �شي�شارك يف �لعمل على �لرتويج لهذه 

�لوثيقة على �مل�شتوى �لدويل �أي�شا.
ف بالعمل كع�شو جلنة حتكيم جلائزة ز�يد �لعاملية  وقال فخامته " �إنه ت�شرَّ
لالأخوة �الإن�شانية يف دورة �لعام �ملا�شي �لتي توجت �لعاهل �الأردين جاللة 
�مللك عبد �هلل �لثاين و�مللكة ر�نيا وموؤ�ش�شة فوكال من هاييتي بجائزة ز�يد 

.2022
حممد  �مل�شت�شار  �مل�شلمني،  حكماء  ملجل�س  �ل��ع��ام  �الأم���ني  ق��ال  جانبه  م��ن 
 .. �ل�شرقية  تيمور  رئي�س  تن�شيب  م��ر����ش��م  يح�شر  �ل���ذي   - عبد�ل�شالم 

ز�يد  ج��ائ��زة  حتكيم  وجل��ن��ة  �الإن�شانية  �الأخ���وة  جلنة  �أع�����ش��اء  ع��ن  بالنيابة 
لالأخوة �الإن�شانية " �إن �إقد�م دولة تيمور �ل�شرقية على �عتماد وثيقة �الأخوة 
�الأهم  ُتعدُّ  �لتي  �لوثيقة  لهذه  �ل��دويل  �الع��رت�ف  دليل على  �الإن�شانية هو 
�لعامل هذه  دول  تتبنى جميع  �أن  �إىل  �ملعا�شر" ُمعرًبا عن تطلعه  عاملنا  يف 

�لوثيقة لتكون د�شتور حياة لالإن�شانية جمعاء تتجاوز كل �الختالفات.
�ل�شمو  �لطيب، و�شاحب  �الإم��ام  �لبابا فرن�شي�س، وف�شيلة  �أن قد��شة  و�أك��د 
�الإن�شانية،  �الأخ���وة  ر�ع��ي  "حفظه �هلل" ،  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
يقدمون �لدعم �لد�ئم و�لرعاية �ملخل�شة لرتويج مبادئ �الأخوة �الإن�شانية 

عامليا وكافة �ملبادر�ت �لتي ت�شهم يف ذلك.

ال�سوؤون الإ�سالمية تكّرم موظفيها املتقاعدين
•• ابوظبي-الفجر:

لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �لكعبي،  مطر  حممد  �لدكتور  بح�ش�������ور 
ك�������ّرمت  �مل�������وظفني،  من  وع��������دد  �لتنفي������ذيني  و�مل���در�ء  �الإ�شالمية، 
�ملوظفني  �أبوظبي  يف  �لهيئة  مبقر  �نتظم  �ل��ذي  �حلفل  خالل  �له�������يئة 
�لتقدير  ���ش��ه��اد�ت  ومنحتهم  �إل��ي��ه��ا  �ملنت�شبني  �مل��ت��ق��اع��دي��ن  و�مل��وظ��ف��ات 
و�الإجناز على ما بذلوه من جهود �شاهمت يف �رتقاء ر�شالة �لهيئة وتطور 

خدماتها.
�لعطرة  �شريتهم  و�متدح  �ملتقاعدين  �ملوظفني  �لكعبي  �لدكتور  و�شكر    

يف  �الأمثلة  �أروع  يقدمون  �لوطن  خدمة  يف  ق�شوها  �لتي  �لفرتة  خ��الل 
وخرب�ت  علم  م��ن  لديهم  م��ا  �أف�شل  بتقدمي  و�مل��ب��ادرة  و�ل��ع��ط��اء  �ل��ب��ذل 
و�بتكار�ت و�لتي كان لها �الأثر �لو��شح فيما ت�شهده �لهيئة �الآن من �رتقاء 
�أن �الحتفاء بهم و�شكرهم هو مبد�أ ر�شخته فينا قيادتنا  وتطور، موؤكد� 
�آل نهيان، رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  �لر�شيدة بقيادة �شاحب 
�لدولة –حفظه �هلل – و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
�ل���وزر�ء، حاكم دب��ي، و�أخ��و�ن��ه حكام  �ل��دول��ة، رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�الإمار�ت، وحر�شهم على تكرمي �أ�شحاب �الإجناز�ت و�ملبدعني و�ملوهبني 
و�شكرهم، متمنيا �أن يرفد �ملتقاعدون �أجيال �مل�شتقبل بخربتهم �لقيمة 

ليو��شلو� م�شرية �لعطاء و�لنه�شة و�إثر�ء �خلم�شني �لقادمة باالبتكار�ت 
�ملثالية �لتي تو�كب �ملكانة �حل�شارية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

من جانبهم عرب �ملكّرمون �ملتقاعدون عن �شعادتهم بهذه �للفتة �لبارعة 
من �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية و�الأوقاف، م�شيدين بهذه �ملبادرة 
�لهيئة  ت�شعى  �لتي  �لنبيلة  �الإن�شانية  و�لقيم  �الأ���ش��ال��ة  ع��ن  تعرب  �لتي 
�إىل تر�شيخها يف �ملجتمع، ملا لها من �الأثر �الإيجابي يف �لنفو�س وتعزيز 
�لرت�بط �ملجتمعي بني �ملوظفني �ل�شابقني و�لالحقني وحتقيق �الندماج 
لالأهد�ف  و�شوال  �مل�شرية  ملو��شلة  ��شتعد�دهم  مبدين  بينهم،  �الإيجابي 

�ملرجوة يف �لنهو�س بالوطن.

مركز حممد بن را�سد للف�ساء ير�سد 4 
ماليني �سجرة نخيل يف منطقة العني

•• دبي - وام:

ن�شر مركز حممد بن ر��شد للف�شاء �شورة تو�شح ر�شد �أكر من 4 ماليني 
�لذكاء  على  يعتمد  ب��رن��ام��ج  با�شتخد�م  �ل��ع��ني  منطقة  يف  نخيل  �شجرة 

�ال�شطناعي طوره مهند�شو �ملركز حيث بلغت دقة �لنتائج 96 باملائة.
وياأتي ذلك �شمن تعاون ��شرت�تيجي مع بلدية �لعني �لتي قدمت �ل�شور 

�جلوية للمناطق �ملر�شودة.
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اأخبـار الإمـارات

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد

حمدان ومكتوم بن حممد يطلعان على مالمح املتغريات التكنولوجية الرئي�سية يف قطاع امليتافري�س

 ،230% مب��ع��دل  �ملقبلة  �ل��ف��رتة 
�إنتاجية  �شرعة  زي���ادة  يف  و30% 
ل�����دى �مل���ه���ن���د����ش���ني، ع������الوة على 
لتكون  وظ���ي���ف���ة  �أل������ف   42 دع�����م 

�فرت��شية.
ت�شور�ً  �شياغة  �إىل  دب��ي  وت�شعى 
م���ت���ك���ام���اًل ل���رت����ش���ي���خ ت���و�ج���ده���ا 
كوجهة حمورية موؤثرة يف �لف�شاء 
جمموعة  عرب  وذل��ك  �الفرت��شي 
م����ن �مل����ح����اور �ل���ت���ي ت��غ��ط��ي كافة 
و�لت�شريعية  �خل��دم��ي��ة  ج���و�ن���ب 
�إطالق  على  ع���الوة  و�لتنظيمية، 
�لنوعية  و�مل������ب������ادر�ت  �مل�������ش���اري���ع 
�لعامل  �الإم���ارة يف  ت��و�ج��د  لتفعيل 

ل�شياغة  �ل����ف����ور  ع���ل���ى  م���ه���ام���ه���ا 
�مل����ح����اور �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة و�الأه��������د�ف 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة دبي 
معطيات  على  ب��ن��اًء  للميتافري�س 
وبيانات موثوقة بحيث مت حتديد 
جمموعة متكاملة من �مل�شتهدفات 
وخلق  �أ����ش���و�ق  ف��ت��ح  مقدمتها  ويف 
ورفع  لالإمارة،  جديدة  ��شتثمارية 
لقطاعات  �الإج��م��ال��ي��ة  �مل�����ش��اه��م��ة 
دوالر  مليار�ت   4 �إىل  �مليتافري�س 
�لعام  بحلول  �الإم����ارة  �قت�شاد  يف 
�لقطاع  م�شاهمة  ورف��ع   ،2030
�الإج��م��ايل لدبي  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف 

لي�شل �إىل 1%".

�مليتافري�س  ع��و�مل  م��ن  جمموعة 
�مل��رت�ب��ط��ة ث��الث��ي��ة �الأب���ع���اد �لتي 
�لتو��شل  م��ن  �الأ���ش��خ��ا���س  مت��ّك��ن 
�لكرتونياً  و�ل��ت�����ش��ّوق  و�ل��ت��ف��اع��ل 
نظام  ع�����رب  م���ب���ا����ش���رة  ب���ط���ري���ق���ة 
يدمج  الم��رك��زي  رقمي  �قت�شادي 
�لعامل �لرقمي و�لعامل �حلقيقي. 
�لتكنولوجيا  ه���ذه  �أح���دث���ت  وق���د 
ثورة يف عدة قطاعات مثل �لتجارة 
وو�شائل  و�الأل���ع���اب  �الإل��ك��رتون��ي��ة 

�الإعالم و�لرتفيه و�لعقار�ت.
وت�����ش��ع��ى دب���ي �إىل �ال���ش��ت��ف��ادة من 
ه�����ذه �الإم����ك����ان����ات �ل���ه���ائ���ل���ة حيث 
�مليتافري�س  ع������و�مل  م��ع��ظ��م  �أن 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم بت�شكيل 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل���الإ����ش���ر�ف على 
بدبي  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ل���ت���ط���ور�ت 
بفكر  للم�شتقبل  �ال�شتعد�د  �أهمية 
و�عي ومتطور يدرك �لو�قع بكافة 
باأفكار  م��ن��ه  وي��ن��ط��ل��ق  ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه 
متفردة ت�شهم يف �شياغة م�شتقبل 
م�����ش��رق ل���دب���ي ودول������ة �الإم�������ار�ت 
�لفر�س  م���ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  وت��ع��ظ��م 
�ل��ق��ط��اع��ات كافة  �الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ال�شيما تلك �لتي من �ملنتظر �لتي 

تلعب دور�ً كبري�ً يف �مل�شتقبل".
با�شرت  �للجنة  �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 

�الفرت��شي على �لنحو �الأمثل.
�حلايل  �ل��وق��ت  يف  �للجنة  وتعمل 
ع���ل���ى ر�����ش����د �ل����ف����ر�����س وحت���دي���د 
تطوير  وم���و�����ش���ل���ة  �ل���ت���ح���دي���ات 
قدرتها  لتعزيز  �لت�شريعية  �لبيئة 
�ملتطلبات  كافة  م��ع  �لتعامل  على 
كافة  ل��ن��م��و  �ل���الزم���ة  �مل�شتقبلية 
متخ�ش�شني  وتاأهيل  �لقطاعات، 
يف ك����اف����ة �مل�����ج�����االت وف������ق �أع���ل���ى 
�مل����ع����اي����ري مب�����ا ي�������ش���م���ن ت����و�ج����د 
كفاء�ت وم��و�رد ب�شرية ق��ادرة على 
�ملطلوبة  �مل��ه��ام  مبختلف  �ل��ق��ي��ام 
وي�شري  �ف���رت�����ش���ي.  ع����امل  ك���ل  يف 
م�شطلح "�لكون �الفرت��شي" �إىل 

وقدم معايل عمر �شلطان �لعلماء، 
�ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  �ل��رق��م��ي  و�الق��ت�����ش��اد 
�ل��ع��م��ل ع���ن ُب���ع���د، رئ��ي�����س جمل�س 
لالقت�شاد  دب������ي  غ����رف����ة  �إد�رة 
كيفية  ح�����ول  ع���ر����ش���اً  �ل����رق����م����ي، 
�الفرت��شي"  "�لكون  ����ش��ت��خ��د�م 
ك��و���ش��ي��ل��ة مت���ّك���ن دب����ي م���ن جت���اوز 
�ملزيد  لتخلق  �جلغر�فية  حدودها 
م���ن �ل��ف��ر���س �الق��ت�����ش��ادي��ة حول 
�ل���ع���امل. وت���ه���دف �ل��ل��ج��ن��ة خالل 
�ملرحلة �ملقبلة �إىل تطبيق تقنيات 
ميتافري�س قادرة على حت�شني �أد�ء 
ط����الب �ل��ط��ب �جل���ر�ح���ني خالل 

•• دبي-وام: 

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ّط��ل��ع   ..
�آل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن ر����ش��د  حممد 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب حاكم 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي 
وزير �ملالية، على مالمح �ملتغري�ت 
قطاع  يف  �لرئي�شية  �لتكنولوجية 
�شموهما  ووّج�������ه  �مل���ي���ت���اف���ري����س، 
كافة  لر�شد  عمل  فريق  بت�شكيل 

تطور�ت �القت�شاد �لرقمي.
�للجنة  ���ش��م��ن ج���ه���ود  ذل����ك  ج����اء 
�لتطور�ت  على  ل��الإ���ش��ر�ف  �لعليا 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ب���دب���ي �ل���ت���ي وجه 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
بت�شكيلها  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
خ���الل �الج��ت��م��اع �الأخ����ري ملجل�س 
دب���ي، ح��ي��ث ج���رى ع��ر���س �ملحاور 
�مل�شتقبلية  و�الأه���������د�ف  �ل���ع���ام���ة 
�شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  لال�شرت�تيجية 
�الإمارة  �الأ�شا�س لتو�جد  ّت�شّكل  �أن 
�لف�شاء  يف  م����دي����ن����ة  ك����اأف���������ش����ل 
�الفرت��شي مبا تقدمه من خدمات 
ت�شريعي وتنظيمي  و�إط��ار  مبتكرة 
�ل�شيخ حمد�ن  �شمو  و�أكد  متقدم. 
�أن  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  بن حممد 
لالإ�شر�ف  �لعليا  �للجنة  ت�شكيل 
على �لتطور�ت �لتكنولوجية بدبي 
�ملتفردة  �مل�شتقبلية  �لروؤية  يعك�س 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ل�شاحب 
�آل مكتوم و�لتي تنظر دوماً  ر��شد 
�تخاذ  �شرورة  و�إىل  �مل�شتقبل  �إىل 
�ل�شريعة  و�ل���ق���ر�ر�ت  �الإج������ر�ء�ت 
و�لفر�س  �الإم����ك����ان����ات  ل��ت�����ش��خ��ري 
�الإمارة  موقع  وتعزيز  �مل�شتقبلية 
قلب  يف  حم��وري��ة  كمدينة  �ملتميز 

تقنيات �مليتافري�س.
وقال �شمو ويل عهد دبي " تعك�س 

يف  �ل��ب��ع�����س  بع�شها  ع��ن  م�شتقلة 
�مل�شتقبل  �لوقت �حل��ايل، ولكن يف 
فيما  ل��الن��دم��اج  ق��اب��ل��ة  �شت�شبح 
بينها عن طريق م�شاركة �لبيانات 
�أو �مل�شتخدمني �أو �لبنية �لتحتية. 
وت�����ش��ري �ل��ت��ق��دي��ر�ت �حل��ال��ي��ة �إىل 
من  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �الإي���������ر�د�ت  �أن 
ت��ن��م��و من  �أن  �مل��ي��ت��اف��ري���س مي��ك��ن 
2020 �إىل  180 مليار دوالر يف 
 .2025 يف  دوالر  م��ل��ي��ار   400
�للجنة  ت�����ش��ك��ي��ل  خ���ط���وة  وت����اأت����ي 
�لتطور�ت  على  ل��الإ���ش��ر�ف  �لعليا 
��شرت�تيجية  �شمن  �لتكنولوجية 
�الإم��ارة لرت�شيخ  تتبناها  متكاملة 
مكانتها كعا�شمة للم�شتقبل حيث 
قامت دبي موؤخر�ً بتاأ�شي�س �ُشلطة 
دبي لتنظيم �الأ�شول �الفرت��شّية 
تنظيمية  ه��ي��ئ��ة  �أول  ت��ع��د  �ل���ت���ي 
عامل  تدخل  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
�مليتافري�س بهدف تقدمي خدمات 
ورقابية  وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ح���ك���وم���ي���ة 
وع��اب��ر للحدود  م��ف��ت��وح  جل��م��ه��ور 
من خالل �أدو�ت م�شتقبلية حديثة 
�أويل الإط����ار  �إن�������ش���اء من�����وذج  ع���رب 
وت�شجيع  المركزي  تنظيمي  عمل 
�لعامل مبا فيهم  �لفكر حول  قادة 
و�لهيئات  �ل���دول���ي���ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
باحلوكمة  و�مل��ع��ن��ي��ون  �لتنظيمية 
�مل�شاركة  ع���ل���ى  �الأع�����م�����ال  وق�������ادة 
�مل�شكالت  وح����ل  �مل��ع��رف��ة  وت���ب���ادل 

ب�شكل جماعي.
وك���ان���ت �ل�����ش��ل��ط��ة ق���د �أع��ل��ن��ت عن 
"ذ�  يف  ل��ه��ا  رئي�شي  م��ق��ر  ت��اأ���ش��ي�����س 
�لعامل �الفرت��شي  بوك�س"،  �شاند 
�ل��الم��رك��زي �الأ���ش��رع من���و�ً، وذلك 
وت�شهيل  �ل��ق��ط��اع  مت��ك��ني  ب��ه��دف 
خدمات  ُم���ق���ّدم���ي  ب���ني  �ل���ت���ع���اون 
�لعامليني،  �الف��رت����ش��ي��ة  �الأ����ش���ول 
و�ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني يف قطاع 
و�ل�شلطات  �الفرت��شية،  �الأ�شول 
�لتنظيمية �لدولية، وهو ما يندرج 
و�أهد�فها  �ل�شلطة  م�شاعي  �شمن 
�لر�مية �إىل توفري �إطار عمل �آمن 

ومتطور.

املعا�سات: كافة الإجازات تدخل �سمن مدة ال�سرتاك يف التاأمني
•• اأبوظبي-وام:

قالت �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �الجتماعية �إن كافة �الإجاز�ت، 
�شو�ًء كانت باأجر �أو بغري �أجر، تدخل �شمن مدة �ال�شرت�ك �لتي ي�شتحق 
عنها �ملوؤمن عليه معا�شاً �أو مكافاأة نهاية خدمة، م�شرية �إىل �أن م�شوؤولية 
�شد�د �ال�شرت�كات �مل�شتحقة على �ملوؤمن عليه تختلف وفقاً ل�شبب �الإجازة 

�ملمنوحة له من جهة عمله.
�شد�د  يتحمل  عليه  �ملوؤمن  �أن  على  تن�س  �لقانون  يف  �لعامة  و�لقاعدة 
�ال�شرت�كات كاملة عنه وعن �شاحب �لعمل يف �الإج��از�ت غري �ملدفوعة، 
ملا  وفقاً  ن�شبتهما  �لعمل  و�شاحب  عليه  �ملوؤمن  من  كل  يتحمل  حني  يف 

�أد�ء  �أن م�شوؤولية  حدده �لقانون يف حالة �الإج��ازة مدفوعة �الأج��ر، غري 
�ال�شرت�كات �مل�شتحقة عن بع�س �الإجاز�ت قد تختلف وفقاً ل�شببها.

ففي حال كان �شاحب �الإجازة مر�فقاً لزوجه يف �إجازة در��شية، �أو مر�فقاً 
لزوجه �لدبلوما�شي، تتحمل جهة �لعمل يف �لقطاع �حلكومي �ال�شرت�كات 
يف  عليه  �ملوؤمن  يتحمل  بينما  عليه،  �ملوؤمن  وعن  عنها  كاملة  �مل�شتحقة 

�لقطاع �خلا�س ن�شبة �ال�شرت�كات كاملة عنه وعن �شاحب �لعمل.
وي��ت��ع��ني ع��ل��ى �مل���وؤم���ن عليه ���ش��د�د ح�شته وح�����ش��ة ���ش��اح��ب �ل��ع��م��ل من 
�ال�شرت�كات يف حال كانت مدد �الإع��ارة �خلارجية بدون �أجر، �أو يف حال 

مدد �الإجاز�ت �خلا�شة.
يلتزم  ر�ت��ب  ب��دون  �لدر��شية  �الإج���از�ت  كانت  �إذ�  �لقطاع �حلكومي،  ويف 

�لقطاع  يف  �أم��ا  �ال�شرت�كات،  يف  بح�شتهما  عليه  و�ملوؤمن  �لعمل  �شاحب 
�ل��ع��م��ل من  ���ش��اح��ب  ع��ل��ي��ه ح�شته وح�����ش��ة  �مل���وؤم���ن  �خل���ا����س، فيتحمل 

�ال�شرت�كات.
عليه،  �ملوؤمن  �إليها  �ملعار  �جلهة  تلتزم  �لد�خلية،  �الإع��ارة  ملدد  وبالن�شبة 
�إذ� كانت تتحمل �الأجر، بح�شة �شاحب �لعمل يف �ال�شرت�كات، كما يلتزم 
�ملوؤمن عليه بح�شته، وتوؤدي للهيئة يف �ملو�عيد �لدورية على �أ�شا�س ر�تب 

�ملوؤمن عليه يف �جلهة �ملعار منها.
�أما عن مدد �الإج��از�ت �ملر�شية، فيلتزم �ملوؤمن عليه ب�شد�د ح�شته على 
�لر�تب �لفعلي �لذي يتقا�شاه عنها، ويلتزم �شاحب �لعمل ب�شد�د ح�شته 
على كامل ر�تب ح�شاب �ال�شرت�ك �شو�ء كانت �الإجازة باأجر �أو بدون �أجر. 

وب�شورة عامة، ي�شتمر �شاحب �لعمل بتاأدية ح�شته وح�شة �ملوؤمن عليه 
يف �الأحو�ل �لتي ن�شت على حتمل �ملوؤمن عليه لن�شبة �ال�شرت�ك كاملة، 
وي�شرتجع �شاحب �لعمل من �ملوؤمن عليه قيمة هذه �ال�شرت�كات �لتي 
�شددها عنه للهيئة، ويف حال عدم قدرة �ملوؤمن عليه على ��شتيفائها تلتزم 
للموؤمن  �مل�شتحقة  �لتاأمينية  �ملنافع  من  �ملبالغ  هذه  با�شتقطاع  �لهيئة 

عليه وتاأديتها �إىل �شاحب �لعمل.
وي��ج��در �الإ����ش���ارة �إىل �أن �ال���ش��رت�ك��ات �ل��ت��ي ي��وؤدي��ه��ا ���ش��اح��ب �ل��ع��م��ل يف 
يتقا�شاه  �أ�شا�س ما  �ملوؤمن عليه على  �أجور  ُتقتطع من  �لقطاع �خلا�س 
من ر�تب �شهر يناير من كل �شنة، �أما بالن�شبة للقطاع �حلكومي فتوؤدى 

�ال�شرت�كات على �أ�شا�س ر�تب ح�شاب �ال�شرت�ك �لفعلي لكل �شهر.

حمدان بن حممد:
كمدينة  الإمارة  موقع  لتعزيز  املتفردة  را�سد  بن  حممد  روؤية  يعك�س  بدبي  التكنولوجية  التطورات  على  لالإ�سراف  العليا  اللجنة  • ت�سكيل 

حمورية يف قلب القت�ساد الرقمي
التنموية دبي  م�سرية  يف  را�سد  بن  حممد  ير�سخها  التي  والتفوق  النمو  اأ�سرار  اأحد  هو  للم�ستقبل  • ال�ستعداد 

%  1 اإىل  الإجمايل  املحلي  الناجت  ويف   ،2030 العام  بحلول  الإمارة  اقت�ساد  يف  دولر  مليارات   4 اإىل  امليتافري�س  لقطاعات  الإجمالية  امل�ساهمة  رفع  • هدفنا 

»مليون مربمج عربي« منوذج عاملي رائد لإ�سراك املوؤ�س�سات املجتمعية يف خدمة الإن�سان و�سناعة امل�ستقبل
•• دبي-وام:

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  عربي"  مربمج  "مليون  م��ب��ادرة  �ختتام  م��ع 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، وتكرمي �ملربجمني �لفائزين 
بتحديها، برز دور �شركاء �ملبادرة من �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية يف حتقيق �لهدف 
�الأ�شمى لهذه �ملبادرة و�لذي يتمثل يف خدمة �الإن�شان و�الرتقاء بجودة حياة 

�ملجتمعات �لعربية.
وجت�شد ذلك يف رعاية موؤ�ش�شة "ح�شني �شجو�ين - د�ماك �خلريية" ملبادرة 
مليون مربمج عربي، وحر�شها على تقدمي �لدعم من خالل هذه �ملبادرة 
لتزويد �ل�شباب �لعربي بالقدر�ت و�ملهار�ت �الأ�شا�شية �لتي �شيحتاجونها يف 
�شركاتهم  �أو  م�شاريعهم  و�إط���الق  �مل�شتقبل،  يف  عمل  فر�س  على  �حل�شول 

�لرقمية �خلا�شة.

وترتجم هذه �ل�شر�كة �أهمية �مل�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات �لوطنية ودورها 
�الأ�شا�شي يف عملية �لتنمية و�لنهو�س باملجتمع، مبا يرتجم روؤية قيادة دولة 
�الإمار�ت �لر�مية �إىل حت�شني و�قع �ملجتمعات �لعربية و�إر�شاء ثقافة �لعطاء 
وبناء �مل�شتقبل، �إىل جانب تعزيز تناف�شية �لدولة يف كافة �ملجاالت مبا يكفل 

�شد�رتها �لعاملية.
�أن  للم�شتقبل  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بلهول  جمعة  خلفان  و�أك��د 
�لقطاعات  كافة  وتكامل  �ل�شر�كات مع �جلهات �حلكومية و�خلا�شة  تعزيز 
و�ملوؤ�ش�شات يف خمتلف �ملجاالت �لتنموية يج�شد روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
"رعاه �هلل"، الإعد�د جيل من �ل�شباب �لقادر على مو�كبة تغري�ت �مل�شتقبل، 
و�إيجاد حلول مبتكرة للتحديات �مل�شتقبلية، و��شتك�شاف فر�س جديدة ت�شهم 
و�أ�شار  و�لتكنولوجيا �حلديثة.  �لربجمة  على  يقوم  �قت�شاد معريف  بناء  يف 
�إىل �أهمية دور موؤ�ش�شة ح�شني �شجو�ين - د�ماك �خلريية يف حتقيق �أهد�ف 

�ملبادرة وتوفري تدريب نوعي ملليون �شاب عربي على �أحدث تقنيات و�أدو�ت 
�لربجمة �حلا�شوبية، و�إثر�ء معارفهم وتطوير قدر�تهم وبناء خرب�تهم يف 
�حليوية  �لقطاعات  خمتلف  دعم  على  �يجاباً  ينعك�س  ما  �لربجمة،  جمال 

بطاقات مبدعة وتعمل على تطوير �القت�شاد�ت �لعربية لتو�كب �مل�شتقبل.
من جهته قال ح�شني �شجو�ين : جت�شد رعاية موؤ�ش�شة ح�شني �شجو�ين - 
يف  �ال�شتثمار  باأهمية  �إمياننا  عربي  مربمج  مليون  ملبادرة  �خلريية  د�م��اك 
ودع��م مثل هذه  �مل�شتقبل،  وبلوغها  �ل��دول  لتقدم  قيمة  �أك��رب  �الإن�شان  بناء 
�ملبادر�ت �لعاملية، و�لتي تنطوي على قيم رفيعة �مل�شتوى وت�شعى �إىل غر�س 

�الأمل لدى ماليني �ل�شباب �لعربي وبناء م�شتقبل �أف�شل".
و�أ�شاف: روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
ر��شخة  �أ�ش�شاً  �أر�شت  "رعاه �هلل"،  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�أجيال  تدعم  و�مل��و�ه��ب  للعقول  جاذبة  حا�شنة  مدينة  كاأف�شل  دب��ي  لتفوق 

�مل�شتقبل وتعزز �شغفهم بالعلوم و�لتكنولوجيا و�البتكار و�لربجمة.

جدير بالذكر �أن مبادرة "مليون مربمج عربي" �لتي تعترب �إحدى مبادر�ت 
�لعاملية وت�شرف عليها موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل،  �آل مكتوم  حممد بن ر��شد 
جنحت يف ��شتقطاب �أكر من مليون �شاب و�شابة عربية للم�شاركة يف �ملبادرة 
من 80 دولة حول �لعامل، وجمع نخبة من �أهم �ملدربني و�أكرهم خربة يف 

علوم �لربجميات و�لتقنيات �ملتقدمة يف �لعامل لتدريب �مل�شاركني.
�ألف  و76  وعمل،  در����ش��ة  �شاعة  ماليني   5 نحو  �لربنامج  منت�شبو  وتلقى 
ور�شة تدريبية، و�أجنزو� 100 �ألف م�شروع تخرج ناجح .. كما مت منح �أكر 
ديجري" الأ�شحاب  "نانو  �ملتقدمة  �لربجمة  دور�ت  يف  منحة   1500 من 
عربي" �لفر�شة  م��ربم��ج  "مليون  م��ب��ادرة  و�أت���اح���ت  �مل��ت��م��ي��زة.  �مل�����ش��ارك��ات 
ملنت�شبيها لتعلم �لعديد من مهار�ت �لربجمة وتطبيقها يف جماالت تطوير 
من  �لعديد  �إىل  �إ�شافة  �ملحمولة،  �الأجهزة  وتطبيقات  �الإلكرتونية  �ملو�قع 
�ال�شطناعي  و�لذكاء  ت�شني  �لبلوك  مثل  �الأخ��رى  �لتكنولوجية  �لقطاعات 

و�لبيانات و�حلو�شبة �ل�شحابية.

قائد العمليات امل�سرتكة يزور وزارة الدفاع يف ا�سرتاليا
•• كانربا-وام:

�ل��ت��ق��ى �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ���ش��ال��ح حم��م��د ب��ن جمرن 
�لعامري قائد �لعمليات �مل�شرتكة يف وز�رة �لدفاع 
كال من �لفريق �لبحري د�يفيد جون�شون نائب 
جريج  و�لفريق  �الأ�شرت�لية  �لدفاع  ق��و�ت  قائد 
زيارته  خ��الل  �مل�شرتكة  �لعمليات  قائد  بيلتون 

لوزر�ة �لدفاع يف ��شرت�ليا.
ت��اأت��ي ه��ذه �ل��زي��ارة يف �إط���ار �ل��ت��ع��اون �لع�شكري 
�مل�شتمر بني �لبلدين �ل�شديقني، و�شبل تعزيزها 
�الأ�شعدة  خمتلف  على  ت��ط��ور  م��ن  ت�شهده  وم��ا 
�لع�شكري  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  م��ن��ه��ا  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  خ��ا���ش��ة 

و�لتعاون �لدفاعي بني �لبلدين �ل�شديقني.
�للقاء  خ��الل  �مل�شرتكة  �لعمليات  ق��ائ��د  وب��ح��ث 
�لتعاون  وج���و�ن���ب  �ل�����ش��د�ق��ة  ع���الق���ات  �أي�����ش��ا 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �مل�شرتك بني  و�لتن�شيق 
و�ملجاالت  �ل�شوؤون  يف  خا�شة  و�أ�شرت�ليا  �ملتحدة 
من  ع��دد  ت��ن��اول  بجانب  �لع�شكرية  و  �لدفاعية 

�لق�شايا و�ملو�شوعات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

وفد من وزارة الدفاع يلتقي م�ست�سار الأمن الوطني بالبحرين
•• املنامة-وام:

�لتقى وفد من وز�رة �لدفاع برئا�شة 
�ل����رك����ن م�����ش��ل��م حممد  �ل���ع���م���ي���د 
�ل�شيخ  �لركن  �ل��ل��و�ء   .. �لر��شدي 
نا�شر بن حمد �آل خليفة م�شت�شار 
�الأمن �لوطني قائد �حلر�س �مللكي 

�ل��وط��ي��دة و�مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي تربط 
�لبلدين �ل�شقيقني.

�ل��ل��ق��اء، بحث �شبل  وج���رى خ��الل 
�مل�شرتك  �ل����دف����اع����ي  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
يف  �لتعاون  �أوج��ه  خمتلف  وتعزيز 
جمال مكافحة �الإرهاب من خالل 
�لع�شكري  �لعمل  مفاهيم  توحيد 

يف �لبحرين وذلك بح�شور �ملقدم 
�آل  ب��ن حمد  خ��ال��د  �ل�شيخ  �ل��رك��ن 
�مللكي  �حل��ر���س  ق���وة  ق��ائ��د  خليفة 

�خلا�شة يف �لبحرين .
�لوطني  �الأم����ن  م�شت�شار  ورح���ب 
بالوفد،  �مل���ل���ك���ي  �حل����ر�����س  ق���ائ���د 
�الأخوية  �ل��ع��الق��ات  بعمق  م�شيد�ً 

متهيد�ً  وذل����ك  �مل���وح���د  �مل�����ش��رتك 
ع�شكري  مترين  فعاليات  لتنفيذ 

�ل�شقيقني  �لبلدين  بني  م�شرتك 
خالل �لفرتة �لقادمة.
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اأخبـار الإمـارات
من�سور بن زايد ي�ستقبل 

ال�سفري اجلزائري
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
���ش��ع��ادة خمي�شي ع��ري��ف، �شفري  �ل��وط��ن،  �ل��رئ��ا���ش��ة، يف ق�شر  ���ش��وؤون  وزي���ر 
�لدولة. جرى خالل  �ل�شعبية لدى  �لدميقر�طية  �جلمهورية �جلز�ئرية 
�للقاء بحث عالقات �لتعاون �لثنائي �لقائمة بني دولة �الإمار�ت و�جلز�ئر 

و�شبل تطويرها ملا فيه م�شلحة �ل�شعبني �ل�شقيقني.
�الهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �الإقليمية  �لق�شايا  جممل  �جل��ان��ب��ان  بحث  كما 

�مل�شرتك وتبادال وجهات �لنظر ب�شاأنها.

�سرطة اأبوظبي حتذر  ال�سائقني من خطورة  ا�ستخدام الإطارات الرديئة
•• اأبوظبي-الفجر:

حذرت �شرطة �أبوظبي �ل�شائقني  من خطورة  ��شتخد�م �الإطار�ت �لرديئة يف مركباتهم  ودعت  �إىل  �شرورة فح�س 
�الإطار�ت ، و�لتاأكد من �شالمتها وعدم وجود �أي تلف �أو ت�شققات ميكن �أن ت�شبب يف �نفجار �الإطار تفاديا لوقوع 

�حلو�دث �ملرورية �جل�شيمة خ�شو�شاً  خالل فرتة �ل�شيف نتيجة �الرتفاع يف درجات حر�رة �جلو .
�مل�شتخدم  �الإط��ار  مالءمة  من  و�لتاأكد  للمو��شفات،  �ملطابقة  �الأ�شناف  ��شتخد�م  �شرورة  على   �ل�شائقني  وحثت 
�إط��ار�ت مركباتهم للرحالت  �ل�شنع، ومالءمة  �ملنا�شبة، و�شنة  �لتي يتحملها و�حلمولة  وقيا�شه ودرج��ة �حل��ر�رة 

�لطويلة يف حاالت �ل�شفر بر�ً.
�أبرز �الأ�شباب �لتي توؤدي �إىل وقوع �حلو�دث �ملرورية خالل �ل�شيف و�لتي تت�شمن �نتهاء �شالحية  و�أ�شارت  �إىل 
�الإطار�ت، نق�س �أو زيادة �شغط �لهو�ء يف �الإطار�ت و�حلمولة �لز�ئدة وكرة �ال�شتخد�م من خالل قطع �مل�شافات 
جلعل  �ال�شرت�تيجية  �الأولوية  �شمن  �ملخالفني  على  �لقانون  وتطبيق  �ملرورية  �لرقابة  تكثيف  و�أك��دت  �لطويلة. 
500درهم و4 نقاط مرورية وحجز �ملركبة  "�لغر�مة  82 من قانون �ملرور  �لطرق �أكر �شالمة، وتطبيق �ملادة 

�أ�شبوع لعدم �شالحية �إطار�ت �ملركبة �أثناء �ل�شري".

خرباء يناق�سون م�ساألة �سنع املحتوى والقت�ساد الإبداعي يف كاب�سات 2022 
•• دبي - وام:

�ط��ل��ق �مل��ع��ر���س �ل����دويل ل��الإع��الم �ل��رق��م��ي و�ت�����ش��االت �الأق���م���ار �ل�شناعية 
�لو�شائل  يف  �ال�شرت�ك  مناذج  دور  حول  حو�ر  جل�شات   ، "2022 "كاب�شات 
لالأطفال،  �أ�شلي  حمتوى  �إن�شاء  و���ش��رورة  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �الإعالمية 
باالإ�شافة �إىل ��شتعر��س �أفكار وروؤى نخبة من �أبرز �ملوؤثرين يف هذ� �لقطاع 

على م�شتوى �لعامل.
�الإبد�عي ودور و�شائل  �زده��ار �القت�شاد  وناق�س �خلرب�ء يف �شنع �ملحتوى، 
�أقيمت على  �لتو��شل �الجتماعي يف هذ� �لنجاح، وذلك خالل جل�شة حو�ر 
هام�س موؤمتر �ملحتوى �شمن فعاليات كاب�شات �لذي ي�شت�شيفه مركز دبي 
�لتجاري �لعاملي، و�لعمل على زيادة �لرتكيز على �شناع �ملحتوى و�القت�شاد 

�الإبد�عي �لذي بلغت قيمته �أخري� 100 مليار دوالر �أمريكي.
�ل�شرق  �ل�شر�كات �الإعالمية يف تويرت ملنطقة  �إبر�هيم مديرة  وقالت كندة 
�الأو�شط و�شمال �أفريقيا.. " ي�شعى جيل �ل�شباب لتحقيق �ال�شتقالل �لكامل، 

جميع  يف  �ملحمول  �لهاتف  على  �ألفا  وجيل  �الألفية  بعد  ما  جيل  يعتمد  �إذ 
�أن�شطتهم �ال�شتهالكية و�الإبد�عية، حيث ميكنهم من خالل ��شتخد�مه �إن�شاء 
حمتوى تفاعلي يتميز بالو�قعية و�الأ�شالة، ويجذب �هتمام �جلمهور ويبني 

معهم رو�بط وثيقة، وال �شيما �لعمالء �ملحتملني للعالمات �لتجارية".
وقالت مون باز مديرة �شر�كات �ملبدعني يف �ل�شرق �الأو�شط و�أفريقيا وتركيا 
وقت  من   50% ن�شبة  ت�شكل  �لفيديو  م�شاهد�ت  �إن  "ميتا"،  �شركة  ل��دى 
�متالك  �إىل  الفتة  �إن�شتغر�م،  على  و20%  في�شبوك؛  على  �مل�شتخدمني 
�أدو�ت حتقيق �الأرباح مثل �الإعالنات و�ال�شرت�كات و�لفعاليات �الإلكرتونية 
�ملتحدة  �لواليات  يف  بون�س  ريلز  برنامج  �ختبار  وحالياً  وغريها،  �ملدفوعة 
�شمن ��شتثمار بقيمة مليار دوالر �أمريكي، مع �إطالق �لربنامج عاملياً قريباً. 
وناق�س جمموعة من �أبرز �شناع حمتوى �الأخبار يف �ملنطقة حتديات �عتماد 
�الإي����ر�د�ت يف  وت��اأث��ريه��ا على  �لعربي  �ال���ش��رت�ك يف منطقة �خلليج  من��اذج 

من�شات �لبث �لتلفزيوين �لتقليدية.
و�أو�شح ريا�س حمادة، رئي�س ق�شم �الأخبار �القت�شادية يف �ل�شرق لالأخبار، 

�ملنطقة من تطبيق  �الإخبارية يف  �لقنو�ت  ت�شكل عائقاً مينع  �مل�شد�قية  �أن 
�لو�شائل  �ل��ذي حققته  �لنجاح  �إىل حجم  �مل��دف��وع، م�شري�ً  �ال���ش��رت�ك  نظام 
�الإعالمية �لغربية �ل�شهرية، مثل ذ� نيويورك تاميز ووول �شرتيت جورنال 
وبلومبريغ بف�شل باقات �ال�شرت�ك لديهم، ولكّن ذلك يحل يف �ملرتبة �لثانية 

بعد �مل�شد�قية �لتي ُتعد عماد �ل�شحافة و�لتحليل �الإخباري.
وحتدثت لبنى فو�ز، مديرة �ملحتوى �لتلفزيوين و�لرقمي يف قناة "�شي �إن 
�لتقليدي على  �لتلفزيون  �ملن�شات وهيمنة  �إي��ر�د�ت  �شي" عربية، حول  بي 
�لو�شائل �الإعالمية حتى �الآن، الفتة �إىل �أن �لتلفزيون �لتقليدي ُيعد م�شدر 
�لدخل �لرئي�شي رغم �حتياجات �جلمهور و�ل�شعي لتلبيتها دوماً من خالل 
�لثقة مع �مل�شاهدين، و�ل�شعي لتنويع و�شائل نقل �ملحتوى مبا يلبي خمتلف 

تطلعات �جلمهور �جلديد.
ف��ي��م��ا؛ ن��اق�����س خ���رب�ء م��ن ����ش��ت��ودي��وه��ات ر�ئ����دة يف جم���ال �مل��ح��ت��وى �ملوجه 
يف  حم��ددة  وتقنيات  مو�شوعات  تكت�شبه  �ل��ذي  �ملتو��شل  �لزخم  لالأطفال 
�أ�شلية مع  �إن�شاء مادة  �أن �لنجاح يف عملية  �إن�شاء �ملحتوى، موؤكدين  جمال 

�متالك حقوق �مللكية �لفكرية �خلا�شة بها ميكن �أن يعني مزيد�ً من �ملرونة 
عند �تخاذ قر�ر حيال كيفية حتقيق �الأرباح من �الأن�شطة �ملختلفة �لتي ت�شم 

�شخ�شيات �لرب�مج �ملعرو�شة.
وقال كامل وي�س، �ملدير �لعام خلدمة �شبي�شتون غو، ورئي�س تطوير �الأعمال 
يف قناة �شبي�شتون �أن �ل�شوق يفتقر جلهات بث تركز على �إن�شاء �أعمال �أ�شلية 
يف  �لتو�شع  عن  ف�شاًل  وترخي�شه،  �ملحتوى  بث  على  تعمل  و�لقناة  مميزة 
جمال �الألعاب، ما �أدى �إىل زيادة �الإير�د�ت وتقدمي باقة و��شعة من �ملحتوى 

للم�شتهلكني.
وقالت مرمي �ل�شركال، مديرة من�شات ماجد يف �شركة �أبوظبي لالإعالم " 
��شتغرقنا بع�س �لوقت الإدر�ك �لعنا�شر �لتي جتعل �ملحتوى مميز�ً. ويكمن 
جمال �ملحتوى �ملوجه لالأطفال يف مرونته �لكبرية و�إمكانية دبلجته للغات 
كثرية. و�تخذنا قر�ر تاأ�شي�س ��شتوديوهات خا�شة بنا م�شبقاً، و�لتي توظف 
على  �شاعدتنا  موّفقة  خطوة  يف  �شخ�شاً،   40 من  �أك��ر  ي�شم  فريقاً  �ليوم 

�لتعامل مع �أعمالنا �الأ�شلية وملكياتنا �لفكرية مبهارة �أكرب".

ف�س املنازعات الإيجارية يتلقى تربعا من دبي الإ�سالمي مل�ساعدة املتع�سرين يف دفع الإيجارات
•• دبي -وام:

ح�����ش��ل م���رك���ز ف�������س �مل���ن���ازع���ات 
�لق�شائي  �ل�����ذر�ع   - �الإي���ج���اري���ة 
ل��د�ئ��رة �الأر�����ش���ي و�الأم�����الك يف 
مليون  بقيمة  ت���ربٍع  على   - دب��ي 
�الإ�شالمي  دب���ي  ب��ن��ك  دره���م م��ن 
يف  �خلري"  "يد  جل��ن��ة  ل�����ش��ال��ح 
�حلاالت  م�شاعدة  ب��ه��دف  �مل��رك��ز 
�الإن�شانية �ملت�شررة من �لدعاوى 

ثقافة  ب��ت��ع��زي��ز  �ل���ت���ز�م���ه  ت���وؤك���د 
�ل��ع��م��ل �خل�����ريي و�الإن�������ش���اين يف 
�ملجتمع .. و�شنحر�س من جانبنا 
و�لتعاون  �ل���ع���م���ل  ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى 
�ل�شركاء  ج��م��ي��ع  م���ع  �مل�������ش���رتك 
�ل��ع��ام و�خلا�س  �ل��ق��ط��اع��ني  م��ن 
�لقيادة  ج��ه��ود  ودع����م  ل��رت���ش��ي��خ 
وت��وج��ه��ات��ه��ا �ل�����ش��ب��اق��ة يف متكني 

هذه �لثقافة بني �أفر�د �ملجتمع.
م������ن ج���ه���ت���ه �أ��������ش�������اد �ل���ق���ا����ش���ي 

�لتي  �الإن�شانية  �مل�شاهمات  ه��ذه 
و�مل�شوؤولية  �ل��ت��ك��ات��ف  ع��ن  ت��ع��رب 
�لتي تبديها موؤ�ش�شات دبي جتاه 
�مل��ج��ت��م��ع �الأم����ر �ل����ذي ي��ع��زز من 
ي�شرف  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  ��شتد�مة 
ع��ل��ي��ه��ا م���رك���ز ف�������س �مل���ن���ازع���ات 
بينها  وم����ن  دب����ي  �الإي���ج���اري���ة يف 

جلنة "يد �خلري".
وتوجه �لقا�شي عبد�لقادر مو�شى 
�الإ�شالمي  دب���ي  ل��ب��ن��ك  ب��ال�����ش��ك��ر 

يف  �ملتع�شرة  و�الأ����ش���ر  �الإي��ج��اري��ة 
دفع �الإيجار�ت و�لتي ترتب عليها 
�أحكام ق�شائية �شادرة عن مركز 
ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي.

وت�شلم �شعادة �لقا�شي عبد�لقادر 
مو�شى رئي�س مركز ف�س �ملنازعات 
و�لقا�شي  دب����ي  يف  �الإي����ج����اري����ة 
جلنة  رئي�س  �أن��وه��ي  عبد�لعزيز 
من  �ملبلغ  �ملركز  �خلري" يف  "يد 
.. وث��م��ن��ا مثل  �مل��ت��ربع��ة  �جل��ه��ة 

ن��ظ��ري م�����ش��اه��م��ت��ه يف دع����م عمل 
وت���ق���دمي  �خلري"  "يد  جل���ن���ة 
لالأ�شر  �الإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�������ش���اع���دة 
�ملتع�شرة يف دفع �الإيجار�ت و�لتي 
تفريج  يف  ت�شهم  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
ومت�شررة  متعففة  �أ���ش��ر  ك��رب��ة 
�شد�د  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ع���دم  ب�شبب 
�ملرتتبة  �الإي�����ج�����ار  م�����ش��ت��ح��ق��ات 

عليها.
�الإ�شالمي  دب���ي  م��ب��ادرة   : وق���ال 

بنك  مببادرة  �أنوهي  عبد�لعزيز 
دب���ي �الإ���ش��الم��ي م��ن خ���الل هذ� 
�للجنة  �أن عمل  و�أك���د   .. �ل��ت��ربع 
�أ�شحاب  جهود  بف�شل  متو��شل 
من  مكنها  م��ا  �لبي�شاء  �الأي����ادي 
ت���وف���ري �مل�������ش���اع���دة ل��ل��ع��دي��د من 
�الأ�شر �ملتع�شرة يف ق�شايا �إيجارية 
م��ث��ل �مل��ت��ع��ر���ش��ني ل���الإخ���الء من 
�أو  �إخ��الء  حلكم  تنفيذ�ً  منازلهم 
نف�شه  لل�شبب  للحب�س  �ملعر�شني 

و�جتماعية  �إن�����ش��ان��ي��ة  وح������االت 
�ملركز  �أّن  �إىل  ..الف����ت����اً  �أخ������رى 

�حلاالت  ل��ت��ح��دي��د  ن��ظ��ام��اً  ي�شع 
�الإن�شانية �مل�شتحقة للم�شاعدة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة توعوية حول متطلبات 
البيئة وال�سحة وال�سالمة املهنية يف املواقع الإن�سائية

•• اأبوظبي –الفجر:

�لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
و�لنقل من خالل �إد�رة �لبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة ور�شة 
عمل توعوية �فرت��شية حول متطلبات �لبيئة و�ل�شحة 
�لبناء  ق��ط��اع  يف  �لعاملة  للكيانات  �ملهنية  و�ل�����ش��الم��ة 
و�الإن�شاء ، عرب مايكرو�شوفت تيمز. وتاأتي هذه �لور�شة 
تهدف  �لتي  �لتوعوية  �لعمل  ور���س  من  �شل�شلة  �شمن 

�إىل رفع وتعزيز �لوعي لدى �شركات �ملقاوالت و�ملكاتب 
�ال�شت�شارية وكذلك �لعمال ب�شاأن �اللتز�م با�شرت�طات 
ومتطلبات �ل�شالمة �ملهنية ، و�أهمية �إيجاد بيئة �لعمل 
�شمن  و�شالمتهم.  �لعمال  حياة  حتفظ  �لتي  �الآم��ن��ة 
�أبوظبي جميع �جلهات  هذ� �الإط��ار دعت بلدية مدينة 
بيئة  �إيجاد  �أهمية  �إىل  �الإن�شائية  �ملو�قع  عن  �مل�شوؤولة 
عمل �آمنة ومتو�فقة مع معايري و��شرت�طات �ل�شالمة، 

وذلك للحفاظ على �شحة و�شالمة �لعمال.

اإطالق جتربة التحليق على منت 
منطاد الهواء ال�ساخن يف راأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة- وام:

�أطلق "منار مول"، �ملركز �لتجاري �لتابع ل�شركة "�حلمر�"، بالتعاون مع 
هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�شياحة، RAK Airventure، �أول جتربة 

على �الإطالق يف �الإمارة خلو�س رحلة على منت منطاد �لهو�ء �ل�شاخن.
ويحلق  و�ح��د،  وق��ت  يف  بالغني  ل�شخ�شني  �ل�شاخن  �لهو�ء  منطاد  ويت�شع 
�إطالالت بانور�مية �شاملة  30 مرت�ً، ليمنح ع�شاق �ملغامر�ت  على �رتفاع 
على �لطبيعة �خلالبة و�ملتنوعة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة بدء�ً من �ل�شو�طئ 
�ملذهلة و�ل�شحاري �ل�شا�شعة وغابات �لقرم و�جلبال �ل�شاهقة. ويبلغ �شعر 
�لتذكرة خلو�س هذه �لتجربة �ملميزة 75 درهماً فقط لتحليق مدته ع�شر 
�ل��ع��ائ��الت و�الأ���ش��دق��اء و�الأف����ر�د خو�س هذه  دق��ائ��ق، وميكن للعديد م��ن 

�لرحلة �ملمتعة و�لفريدة من نوعها.
 RAK "منار مول"، �شت�شمن جتربة  وبف�شل موقعها �ال�شرت�تيجي يف 
Airventure ��شتقطاب �لزو�ر من �شتى �أرجاء دولة �الإمار�ت و�ملنطقة 
�خليمة  ر�أ���س  مكانة  لرت�شيخ  �ملبذولة  �جلهود  و�شتدعم  باأ�شره،  و�ل��ع��امل 
كوجهة ر�ئدة لل�شياحة و�ملغامرة، و�شتعزز زخم �لنمو �القت�شادي لالإمارة 
عرب زي��ادة �أع���د�د زو�ره���ا، �الأم��ر �ل��ذي ي�شكل ب��دوره ميزة جذ�بة �شتدفع 
�لتجارية �جلديدة  و�أمن��اط �حلياة  �لت�شوق و�لرتفيه  مزيد�ً من عالمات 

لتاأ�شي�س ح�شورها يف �ملركز �لتجاري �لر�ئد.
وميكن للزو�ر �أي�شاً �ال�شتمتاع بباقة من �لعرو�س �مل�شوقة يف مم�شى "منار 

مول" �لذي ي�شت�شيف جمموعة من �لفعاليات و�الأن�شطة �ملميزة.

دبي للثقافة: حملة »اأبطال رم�سان 3« ت�سل اإىل اأكرث من 110 اآلف م�ستفيد
•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي "دبي للثقافة"، �أن �لدورة �لثالثة من حملة 
مبادر�تها  �شمن  �ملبارك  رم�شان  �شهر  بحلول  �أطلقتها  �لتي  رم�شان"  "�أبطال 
�لطعام  �الإمار�تي" و"بنك  �الأحمر  "طلبات" و"�لهالل  مع  بالتعاون  �ملجتمعية 
�إىل  �ل��رم�����ش��اين  �مل���ري  �إف���ط���ار وط����رود  �إي�����ش��ال وج��ب��ات  �الإمار�تي"؛ جن��ح��ت يف 
�لبي�شاء  �الأي��ادي  �أ�شحاب  من  م�شاهمة  �الإم���ار�ت  حول  م�شتفيد   110944

خالل �ل�شهر �لكرمي.
ويف �إطار حملة "�أبطال رم�شان" �أُتيح �ملجال �أمام خمتلف فئات �ملجتمع يف �لدولة 

للم�شاهمة يف �شر�ء وجبات طعام وطرود مو�د غذ�ئية ومتوينية عن طريق تطبيق 
"طلبات"، ليتم �إي�شالها بالتن�شيق مع �شركاء �حلملة، �إىل �أماكن �شكن �مل�شتفيدين 

يف �أنحاء �لدولة ب�شكل �آمن و�شريع.
"دبي  �إد�رة �لت�شويق و�الت�شال �ملوؤ�ش�شي يف  وقالت �شيماء ر��شد �ل�شويدي، مدير 
هو  �لعام،  هذ�  �لثالثة  ن�شختها  يف  �الإن�شانية  مبادرتنا  حققته  ما  �إن  للثقافة".. 
تاأكيد جديد على �لقيم �لنبيلة من �لت�شامن و�لرت�حم و�لكرم �لذي يتميز بها 
جمتمع �الإمار�ت مبو�طنيه و�ملقيمني على �أر�شه. موجهة �ل�شكر لكل من �شاهم يف 

�إدخال �لفرح �إىل بيوت �الآالف من �الأ�شر �ملتعففة يف �أنحاء �لدولة.
و�أ�شافت " كل �ل�شكر و�لتقدير �أي�شاً ل�شركائنا يف طلبات و�لهالل �الأحمر �الإمار�تي 

وبنك �لطعام �الإمار�تي �لذين و��شلو� دعمنا للعام �لثالث على �لتو�يل من �أجل 
تنفيذ هذه �حلملة �الإن�شانية وحتقيق �أهد�فها، ونتطلع �إىل تعزيز �شر�كتنا نحو 

تر�شيخ ثقافة �لعطاء يف جمتمعنا".
وجاءت حملة "�أبطال رم�شان" �شمن مبادر�ت "دبي للثقافة" �ملجتمعية �الإن�شانية 
�أف��ر�د �ملجتمع. كما هدفت  �لهادفة �إىل تعزيز روح �خلري ون�شر قيم �لعطاء بني 
�لهيئة من خاللها �إىل دعم �أجندة �لدولة باالإ�شهام يف حتقيق �لهدف �لثاين من 
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �ملتمثل يف �لق�شاء على �جلوع وحتقيق �الأمن �لغذ�ئي، 
ف�شاًل عن دعم حملة �ل�مليار وجبة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" .
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•• دبي-الفجر:

�أحد  ر��شد،  بن  ت�شارك مكتبة حممد 
و�ملعرفية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت  �أك����ر 
�لطموحة بالعامل �لعربي، يف �لدورة 
�ل�����دويل  �أب���وظ���ب���ي  مل���ع���ر����س   31 �ل������ 
للكتاب، و�لتي تقام خالل �لفرتة من 
23 وحتى 29 مايو �جلاري يف مركز 
�أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س.  تاأتي 
م�شاركة �ملكتبة يف �إطار ��شرت�تيجيتها 
ل��ت��ع��ري��ف �جل���م���ه���ور ب���ه���ذه �مل����ب����ادرة 
�أدبية  ق��ي��م��ة  �ل���ت���ي مت��ث��ل  �ل�����ر�ئ�����دة، 
وع��ل��م��ي��ة وف��ك��ري��ة م�����ش��اف��ة ت�شهم يف 
�لثقايف  �مل�شهد  م�شتقبل  ر�شم مالمح 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  يف 
وتعزيز مكانة �لدولة كحا�شرة ثقافية 
�لباحثني  ت�شتقطب  معرفية  ومنارة 
و�الأدب������اء و�مل��ف��ك��ري��ن و�مل��ب��دع��ني من 
�ملنطقة و�لعامل. و�شتك�شف �ملكتبة من 
خالل م�شاركتها  يف معر�س �أبوظبي 
�لدويل للكتاب، الأول مرة، �لنقاب عن 
مر�فقها وخدماتها و�أحدث �لتقنيات 

�شتتيح  ك��م��ا  �مل��ك��ت��ب��ة،  ت��ت��ب��ن��اه��ا  �ل���ت���ي 
للت�شجيل  من�شتها  ل����زّو�ر   �لفر�شة 
�مل�������ش���ب���ق يف ع�����ش��وي��ت��ه��ا م����ن خ���الل 
�الأجهزة �ملتوفرة على �ملن�شة.   وحول 
�أحمد  حممد  معايل  ���ش��ّرح  �مل�شاركة 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل����ر، 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  مكتبة 
معر�س  يف  م�شاركتنا  »مت��ّث��ل  ق��ائ��اًل: 
�ل��ذي ميثل  للكتاب،  �ل��دويل  �أبوظبي 
ر�ئدة  ودولية  �إقليمية  ومن�شة  منرب 

�لن�شر  �شناعة  �أق��ط��اب  �شنوياً  جتمع 
و�شمايل  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف 
لت�شليط  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���ش��ة  �أف��ري��ق��ي��ا، 
ع��ل��ى خ��دم��ات مكتبة حممد  �ل�����ش��وء 
لتطوير  وروؤيتنا وتطلعاتنا  ر��شد  بن 
حلول مبتكرة ت�شهم يف �شمان تعزيز 
للمكتبات  و�لبّناء  �الإيجابي  �لتاأثري 
�ل��ث��ق��ايف حملياً  �حل�����ر�ك  �ل��ع��ام��ة يف 

عد«. و�إقليمياً على كافة �ل�شُ
�ملكتبة  »�أن  »�مل������ر«،  م��ع��ايل  و�أ�����ش����اف 
�مل�شتد�م  �ل��ف��ك��ر  ع���ن  ب��و���ش��وح  ت��ع��رب 
و�ملتجدد للقيادة �لر�شيدة يف �الرتقاء 
�أنها �شت�شهم يف دعم  باملعرفة وال�شك 
�لوطنية  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وم��و�ك��ب��ة 
حمطة  م�����ش��ّك��ل��ًة   ،2026 ل��ل��ق��ر�ءة 
�شغف  ل���ت���ح���ف���ي���ز  وم���ل���ه���م���ة  م���ه���م���ة 
�الأجيال  و�إل��ه��ام  �لن�سء  ل��دى  �ملعرفة 
�آفاقهم  وت��و���ش��ي��ع  للتعلم،  �ل�����ش��اع��دة 
ي�شهم يف تر�شيخ مكانة  �ملعرفية، مبا 
دبي كعا�شمة عاملية للثقافة«، موؤكد�ً 
مفهوم  تغيري  يف  �شت�شهم  �ملكتبة  »�أنَّ 
و�لع�شرين  �حل����ادي  �ل��ق��رن  مكتبات 

�مل�شتقبلية  �الجت����اه����ات  ع���ن  ل��ت��ع��رب 
للجيل �لقادم من �ملكتبات«. يذكر، �أنَّ 
�أُن�شئت  �لتي  ر��شد،  بن  مكتبة حممد 
ن�شف  م��ن  �أك��ر  تغطي  م�شاحة  على 
م��ل��ي��ون ق���دم م��رب��ع م���ا ب���ني م�شاحة 
و�حدة  تعد  �ملبنى،  وم�شاحة  �الأر����س 
�مل��م��ي��زة يف �ل�شرق  �مل��ب��اين  �أك���ر  م��ن 
��م��م��ت ع��ل��ى �شكل  �الأو����ش���ط؛ ح��ي��ث ���شُ
�ل��ك��ت��ب ع��ل��ى �شكل  رح���ل، وه���و م�شند 
X، و�مل�شتخدم يف جميع �أنحاء �لعامل 
�الإ�شالمي. وتتكون من �شبعة طو�بق 
باالإ�شافة �إىل طابقي �الأر�شي و�لقبو، 
م����ع ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ه����ادئ����ة وحم���ّف���زة 
ل��ل��ج��م��ه��ور.  وت��ع��د مكتبة حم��م��د بن 
من  تقدماً  �ملكتبات  �أك��ر  �أح��د  ر��شد، 
�لناحية �لتكنولوجية يف �لعامل؛ حيث 
ومن   ، �لتقنيات  �أح���دث  على  تعتمد 
 ،)AI( �ال���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  بينها 
 ،)AR( �ملعزز  �الفرت��شي  و�ل��و�ق��ع 
)�لهولوجر�م(،  �ملج�شم  و�لت�شوير 
ون���ظ���ام �ل��ت��ع��ق��ب مب���وج���ات �ل���ر�دي���و 

�لذكية. و�لروبوتات   ،)RFID(

•• عجمان-وام:

�أطلقت �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان �حلملة �ملرورية �ملوحدة 
�لدر�جات  مل�شتخدمي  �مل��روري��ة  "�ل�شالمة  �شعار  حتت  �لثانية 
�لكهربائية /�ل�شكوتر �لكهربائي/" بهدف تعزيز �لوعي �ملروري 
و�تباع  �لتقيد  �لكهربائية ب�شرورة  �لدر�جات  لدى م�شتخدمي 
�لتعليمات و�الإر�شاد�ت �لالزمة لل�شالمة �ملرورية على �لطرقات 

مبا ي�شمن حتقيق �ل�شالمة و�الأمان مل�شتخدميها.
وقال �ملقدم �شيف عبد �هلل �لفال�شي مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات 
�لدولة  جلهود  دع��م��اً  ج��اء  �حلملة  �إط���الق  �إن  عجمان  ب�شرطة 
�مل��ب��ادر�ت و�حلمالت  �إط���الق  و�ملجل�س �مل���روري �الحت���ادي ع��رب 

�ل��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف ت��وج��ي��ه ر���ش��ائ��ل ت��وع��ي��ة مل�شتخدمي  �مل���روري���ة 
�لدر�جات �لكهربائية ل�شمان �شالمتهم على �لطرقات وحثهم 
على �اللتز�م بتطبيق قو�نني �ل�شري و�ملرور �خلا�شة بقيادة مثل 

هذه �لدر�جات.
�إىل  ت��دع��و  �أن �حلملة  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  �إد�رة  م��دي��ر  و�أ���ش��اف 
��شتخد�م �لدر�جات �لكهربائية "�ل�شكوتر" يف �مل�شار�ت �ملخ�ش�شة 
لها مع �إلز�مية لب�س �خلوذة وعدم ��شتخد�م �ل�شماعات �لثنائية 
�أثناء �لقيادة وعدم ��شتخد�م �أو ترك �ل�شكوتر �لكهربائي ب�شورة 

ت�شكل �إعاقة حلركة �ملركبات �أو �مل�شاة.
�ل�شكوتر  م�شتخدمي  �شتوعي  �حلملة  �أن  �لفال�شي  و�أو���ش��ح 
�لدر�جات  وبني  بينها  كافية  �أم��ان  م�شافة  ترك  �إىل  �لكهربائي 

�الأخ����رى و�مل�����ش��اة وجت��ن��ب �ل��ق��ي��ادة ب�����ش��ورة ت�شكل خ��ط��ر� على 
�الأمامية  �الأن���و�ر  وتركيب  �الآخ��ري��ن  �مل�شتخدمني  �أو  �جلمهور 
بتعليمات  و�الل���ت���ز�م  ل��ي��اًل  قيادتها  �أث��ن��اء  خ�شو�شاً  و�خللفية 
هذه  ملثل  �لتنظيمية  و�للو�ئح  �لوقاية  و����ش��رت�ط��ات  �ل�شالمة 

�ملركبات يف �إمار�ت �لدولة.
�لكهربائية  �ل���در�ج���ات  م�شتخدمي  ت��وع��ي��ة  �حل��م��ل��ة  وت�����ش��م��ل 
باحتياطات �ل�شالمة و�إر�شاد�ت �لقيادة �الآمنة باللغات �لعربية 
�لتو��شل  و�شائل  ع��رب  �الأوردو،  لغة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�الإجن��ل��ي��زي��ة 
�مل���ق���روءة و�مل�شموعة  �الج��ت��م��اع��ي، وو���ش��ائ��ل �الإع����الم و�ل��ن�����ش��ر 
�مل�شتخدمني  من  ممكنة  �شريحة  �أك��رب  �إىل  للو�شول  �ملختلفة، 

للدر�جات �لكهربائية وحتقيق �أهد�ف �حلملة �ملرجوة.

�سرطة عجمان تطلق احلملة املرورية املوحدة الثانية 

•• ال�صارقة- وام:

�طلع �شمو �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن 
�شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة 
و��شتعد�د�ت  حت�شري�ت  على  �م�س   ،
م��ه��رج��ان �شري  م��ن   22 �ل���  �لن�شخة 

بونعري.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء ���ش��م��وه عرب 
�لعليا  ب��ال��ل��ج��ن��ة  �مل����رئ����ي  �الت�������ش���ال 
ملهرجان �شري بو نعري �لتي ت�شم هنا 
�لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�شويدي  �شيف 
جا�شم  وخ��ال��د  �لطبيعية،  و�ملحميات 
�لتجاري  �الإمن���اء  هيئة  رئي�س  �ملدفع 
�حلز�مي  ه��الل  وعي�شى  و�ل�شياحي، 
�لريا�شي،  �ل�����ش��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
وحم����م����د ح�������ش���ن خ���ل���ف م����دي����ر ع���ام 
و�لتلفزيون،  ل��الإذ�ع��ة  �ل�شارقة  هيئة 
و�ل��ع��م��ي��د ع��ب��د�هلل م��ب��ارك ب��ن عامر 
نائب قائد عام �شرطة �ل�شارقة، وعدد 

من م�شوؤويل �جلهات �حلكومية.

و�ط����ل����ع ����ش���م���وه خ�����الل �ل���ل���ق���اء على 
خم��ت��ل��ف �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل و�الإج�����������ر�ء�ت 
�شري  مل��ه��رج��ان  ب��اال���ش��ت��ع��د�د  �ملتعلقة 
فعالياته  ���ش��ت��ن��ط��ل��ق  �ل�����ذي  ب��ون��ع��ري 
ي��وم 25 م��اي��و �حل���ايل ومل���دة يومني، 

وذل�������ك ب����ال����ت����ع����اون و�ل���ت���ن�������ش���ي���ق مع 
" هيئة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني  �ل�����ش��رك��اء 
�ملكتب  �لطبيعية،  و�ملحميات  �لبيئة 
�الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة، هيئة 
�ل�شارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون، �لقيادة 

�لعامة ل�شرطة �ل�شارقة، هيئة �الإمناء 
�ل�شارقة  ن��ادي  و�ل�شياحي،  �لتجاري 
معهد  �لبحرية،  للريا�شيات  �ل��دويل 
�ل�شارقة  جمل�س  ل��ل��رت�ث،  �ل�����ش��ارق��ة 
�لريا�شي، وجمموعة �الإمار�ت للبيئة 

�لبحرية".
وي���ن���ظ���م �مل����ه����رج����ان جم���م���وع���ة من 
�الأن�شطة �ملتنوعة على مد�ر �ليومني 
�إعالمية، وعمليات  �شتت�شمن جوالت 
�ملرجانية،  لل�شعاب  وتثبيت  ��شتزر�ع 

و�إطالق �ل�شلحفاة �لبحرية، و�أن�شطة 
ريا�شية مثل �شباق �جلري، ودوري كرة 
�لطائرة، باالإ�شافة �إىل م�شابقة �شيد 
�الأ�شماك، ومعر�س م�شاحب، وعر�س 
و�لتجديف  �ل���ب���ح���ري���ة،  ل���ل���در�ج���ات 

�لرت�ثي، وغريها من �لفعاليات.
وجزيرة �شري بو نعري �لتي، تبعد عن 
كيلومرت�ت   110 م�شافة  �ل�����ش��ارق��ة 
�لرملية  ب�����ش��و�ط��ئ��ه��ا  تتميز  ���ش��م��ااًل، 
حميطها  وغ���ن���ى  م��ي��اه��ه��ا،  و����ش���ف���اء 

ب��احل��ي��اة �مل��رج��ان��ي��ة و�ل�����ش��م��ك��ي��ة، ومت 
�إع��الن جزيرة �شري بو نعري حممية 
�الأم���ريي  �مل��ر���ش��وم  مب��وج��ب  طبيعية 
�ل�شمو  �شاحب  عن  �ل�شادر   25 رق��م 
�ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�ل�شارقة ، ب�شاأن �إن�شاء حممية طبيعية 

يف جزيرة �شري بو نعري.
بونعري  �شري  ج��زي��رة  م�شاحة  وتبلغ 
ومتتاز  مربعا  م��رت�  كيلو   13 نحو 
ب��اأن��ه��ا ذ�ت �أه��م��ي��ة دول���ي���ة؛ ح��ي��ث مت 
�التفاقية  يف  �مل��ح��م��ي��ة  �����ش���م  �إدر�ج 
�لدولية لالأر��شي �لرطبة "ر�م�شار"، 
وذلك للحفاظ على مكوناتها �لبيئية 
�ل���ز�خ���رة ب��ال��ت��ن��وع �حل���ي���وي، ك��م��ا مت 
�إدر�جها يف قائمة يوني�شكو �لتمهيدية 
مل��و�ق��ع �ل����رت�ث �ل��ع��امل��ي، وق��ب��ول��ه��ا يف 
ت��ف��اه��م ح���ول ح��م��اي��ة و�د�رة  م���ذك���رة 
�ل�����ش��الح��ف �ل��ب��ح��ري��ة وم���و�ئ���ل���ه���ا يف 

�ملحيط �لهندي وجنوب �شرق �آ�شيا.

•• ال�صارقة-الفجر:

�لقا�شمي،  ب���دور  �ل�شيخة  �أ���ش��ادت 
رئي�شة �الحتاد �لدويل للنا�شرين، 
باأطر حماية حقوق �مللكية �لفكرية 
وحقوق �لن�شر�لعاملية، و�أكدت على 
�شناعة  دور  ت��ع��زي��ز  يف  �أه��م��ي��ت��ه��ا 
�لقر�ءة،  م��ع��دالت  رف��ع  يف  �لن�شر 
و�لتعريف باالإرث �لثقايف، وتر�شيخ 
�لثقافات،  ب��ني  و�ل��ت��ف��اه��م  �حل���و�ر 
ودعم �لتنوع، و�لنهو�س بالتعليم، 
�مل��ح��ل��ي��ة، ولغات  �ل��ل��غ��ات  وح��م��اي��ة 

�الأقليات، و�للغات �الأ�شلية.
�ل�42  ج����اء ذل����ك خ����الل �ل������دورة 
للجنة �لد�ئمة �ملعنّية بحق �ملوؤلف 
مدينة  يف  �مل�����ج�����اورة،  و�حل����ق����وق 

فيها  ناق�شت  �ل�شوي�شرية،  جنيف 
للنا�شرين  �لدويل  �الحتاد  رئي�شة 

�لر��شخة  �الأط�����ر  �أ���ش��ه��م��ت  ك��ي��ف 
وحقوق  �لفكرية  �مللكية  حلماية 

�تفاقيات  وف��رت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ن�����ش��ر 
"�ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية" 

يف  �لنا�شرين  بتمكني  )�ل��وي��ب��و(، 
جميع �أنحاء �لعامل من �ال�شتثمار 
يف �ل���ك���ّت���اب، و�الرت�����ق�����اء ب������االأدب، 
�حللول  وتوفري  �لبحوث،  و�إث���ر�ء 
�لرغم  �لتعليمية و�لرتبوية، على 

من تد�عيات �لوباء.
وخالل نقا�س �للجنة حول �لقيود 
�أكدت �ل�شيخة بدور  و�لطموحات، 
حماية  �أطر  �أهمية  على  �لقا�شمي 
زيادة  يف  ودوره���ا  �لفكرية  �مللكية 
�الإبد�عي  �مل��ح��ت��وى  يف  �ال�شتثمار 
على  و�لنامية  �ملتقدمة  �ل��دول  يف 
�لتعزيز  �إىل  ودع�����ت  ����ش���و�ء،  ح���د 
ل��ت��ل��ك �حل���ق���وق حلماية  �ل��ف��اع��ل 
�لورقية  �لقر�شنة  من  �لنا�شرين 
�ملو�رد  ن�شر  و�إث��ر�ء  و�الإلكرتونية، 

�الأ�شلية  ب���ال���ل���غ���ات  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
و�إ�شد�ر�ت �لكّتاب �ملحليني.

�لقا�شمي  ب��دور  �ل�شيخة  و�أ���ش��ارت 
�إىل دور مبادر�ت "�الحتاد �لدويل 
للنا�شرين"، وب�شكل خا�س مبادرة 
�خلطة �لعاملية ال�شتد�مة ومرونة 
يف  "�إن�شباير"،  �ل���ن�������ش���ر  ق���ط���اع 

بقطاع  �ملعنية  �جل��ه��ات  م�����ش��اع��دة 
و�لر�شامني،  و�ل���ك���ّت���اب،  �ل��ن�����ش��ر، 
وخ������رب�ء �ل���ط���ب���اع���ة، و�مل����وزع����ني، 
�لكتب،  وم�����وزع�����ي  و�مل����ك����ت����ب����ات، 
للو�شول �إىل �لتعايف من تد�عيات 

�لوباء.
وخالل زيارتها �إىل مدينة جنيف، 

�ل��ت��ق��ت رئ��ي�����ش��ة �الحت������اد �ل����دويل 
ت��ان��غ، �ملدير  ب���د�ري���ن  ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن 
للملكية  �لعاملية  للمنظمة  �ل��ع��ام 
قا�شم  ولبنى  "�لويبو"،  �لفكرية 
�لبعثة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ل��ب�����ش��ت��ك��ي، 
�ل���د�ئ���م���ة ل���دول���ة �الإم�������ار�ت لدى 

�الأمم �ملتحدة.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يطلع على حت�سريات الن�سخة ال� 22 من مهرجان �سري بونعري

اأكدت اأهمية مكافحة القر�شنة الورقية والإلكرتونية لتعزيز اأ�شواق الن�شر

بدور القا�سمي: الأطر الرا�سخة للملكية الفكرية ترفع معدلت القراءة وتدعم النا�سرين

لتعريف اجلمهور بخدماتها قبيل افتتاحها الر�شمي

مكتبة حممد بن را�سد ت�سارك يف معر�س 
اأبوظبي الدويل للكتاب 2022

لتوزيع اأكرث من 1200 حقيبة مدر�شية

مركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية 
ينفذ مبادرة احلقيبة املدر�سية

•• عجمان- الفجر: 

بر�جمه  تنويع  على  �ملجتمعية  للم�شوؤولية  عجمان  م��رك��ز  م��ن  ح��ر���ش��اً 
�أفر�د  جت��اه  �خلا�شة  و�جل��ه��ات  �ملن�شاآت  دور  وتعزيز  �لنوعية  وم��ب��ادر�ت��ه 
�ملجتمع، قام �ملركز بتنفيذ مبادرة "�حلقيبة �ملدر�شية" بالتعاون مع �أباريل 
�أكر  ت��وزي��ع  �مل��ب��ادرة  لت�شمل   ،"APPAREL GROUP" ج��روب 
طلبة  على  �لتجارية  �شكيت�شرز  عالمة  من  مدر�شية  حقيبة   1200 من 

موؤ�ش�شة منار �الميان �خلريية من كافة �ملر�حل �لدر��شية.
نا�شر  �خل��ريي��ة،  �المي��ان  منار  موؤ�ش�شة  جانب  من  �مل��ب��ادرة  تنفيذ  ح�شر 
وفاطمة  �لعام  �الأم��ني  �لعرياين  وح��ارب  �لتنفيذي  �ملدير  �جلنيبي  علي 

�ملطرو�شي مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لتعليمية.
مل��رك��ز ع��ج��م��ان للم�شوؤولية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ظ��ف��ري  ن��ا���ش��ر  و�أك����د 
و�لتعاون بني  �لتو��شل  �ملبادرة ودوره��ا يف حتقيق  �أهمية  �ملجتمعية، على 
�أن �ملركز  �شركاء �ملركز من جهات �لنفع �لعام و�ملن�شاآت �خلا�شة، مو�شحاً 
مبادر�ت  وتبني  تنفيذ  على  �خلا�شة  �ملن�شاآت  وت�شجيع  حتفيز  �إىل  ي�شعى 

تخدم �أفر�د �ملجتمع من جانب وحتقق �إ�شتد�مة �العمال من جانب �آخر.

و�أو�شح �أن مركز عجمان للم�شوؤولية �ملجتمعية يحر�س على زيادة د�ئرة 
�إىل جانب  �لدولة  د�خ��ل  �ملعنية من  كافة �جلهات  وتنويعها مع  �شر�كاته 
لتبادل  �ل��دول��ة  خ���ارج  م��ن  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  وجم���ال  باأن�شطة  �ملعنية  �جل��ه��ات 

�خلرب�ت و�الإطالع على �أف�شل �ملمار�شات وطرق تطبيقها �ملبتكرة.
من جانبه وجه نا�شر علي �جلنيبي �ملدير �لتنفيذي موؤ�ش�شة منار �الميان 
�خلريية، �ل�شكر �إىل مركز عجمان للم�شوؤولية �ملجتمعية و�باريل جروب 
�لب�شمة على وجوه  ر�شم  باأهميتها ودوره��ا يف  �ملبادرة، م�شيد�ً  تنفيذ  على 

�لطلبة.
وثمن �ل�شر�كة �لقائمة بني موؤ�ش�شة منار �الميان �خلريية ومركز عجمان 
توجهات  م��ع  تتو�كب  م�شرتكة  فعاليات  وتنفيذ  �ملجتمعية  للم�شوؤولية 
�لتح�شيل  �لطلبة من  ُم�شجعة متكن  تعليمية  بيئة  توفري  �ملوؤ�ش�شة عرب 

�لدر��شي �ملميز وتهيئة جيل مبدع ومبتكر. 
�لتي  �لثانية  �مل��ب��ادرة  �ملدر�شية" هي  "�حلقيبة  م��ب��ادرة  �أن  بالذكر  جدير 
ينفذها مركز عجمان للم�شوؤولية �ملجتمعية بالتعاون مع "�أباريل جروب" 
لتنفيذ  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون  تكثيف  على  �ل��ط��رف��ني  ت��اأك��ي��د  �شمن  وذل���ك 

مبادر�ت ر�ئدة موجهة الأفر�د �ملجتمع.

املجل�س البلدي ملدينة ال�سارقة 
ينتخب نائبا للرئي�س

•• ال�صارقة -وام:

ع�شر  �ل�شابع  �ل�شنوي  �لف�شل  من  �لثالث  �جتماعه  خالل   - �ل�شارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  �نتخب 
�م�س - �لدكتور عبد�هلل بن حموده �لكتبي نائباً لرئي�س �ملجل�س. جاء �الجتماع - �لذي تر�أ�شه �شعادة 
�إعادة  ب�شاأن  �شامل علي �ملهريي رئي�س �ملجل�س - بناء على �ملر�شوم �الأمريي رقم /17/ ل�شنة 2022 
ت�شكيل �ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة وذلك بح�شور �شعادة د.م. خليفة م�شبح �لطنيجي رئي�س د�ئرة 
�لزر�عة و�لروة �حليو�نية و�شعادة د. �شليمان بن عبد�هلل �لزعابي رئي�س د�ئرة �شوؤون �لبلديات �إىل 
جانب �أع�شاء �ملجل�س و�شعادة عبيد �شعيد �لطنيجي مدير عام بلدية مدينة �ل�شارقة وماجد بوخاطر 

�أمني �شر �ملجل�س. وجرى �نتخاب نائب رئي�س �ملجل�س باالقرت�ع �ل�شري وبح�شور �أغلبية �الأع�شاء.
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•• ال�صارقة -الفجر:

حميد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  �لتقى 
جامعة  م����دي����ر  �ل���ن���ع���ي���م���ي،  جم������ول 
�ل�����ش��ارق��ة ب��اأع�����ش��اء �ل��ه��ي��ئ��ة �الإد�ري�����ة 
للجامعة يف �إطار �للقاء �لذي تنظمه 
و�ل��ذي ج��رى خالله  �شنويا  �جلامعة 
�أ�شماء �لفائزين بجائزة  �الإع��الن عن 
�ل�شابعة  دورت���ه���ا  يف  �مل��ت��م��ي��ز  �مل��وظ��ف 
 ،2022-2021 �الأك��ادمي��ي:  للعام 
ن��و�ب مدير �جلامعة،  وذل��ك بح�شور 
�ملر�كز  وم�������در�ء  �ل��ك��ل��ي��ات  وع����م����د�ء 

و�الإد�ر�ت وروؤ�شاء �الأق�شام.
�شعادة  نقل  �الفتتاحية  وخالل كلمته 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  تهنئة  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
�شلطان بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي 
رئي�س جامعة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
�أ�شرة �جلامعة وال �شيما  �ل�شارقة �إىل 
ثم  �ملتميز،  �ملوظف  بجائزة  �لفائزين 
ع��رب ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذ� �ل��ل��ق��اء �لذي 
ب��اأ���ش��رة �جل��ام��ع��ة مع  ���ش��ن��وي��ا  يجمعه 
�أع�شاء �لهيئة �الإد�ري��ة، و�أك��د �أن هذ� 
�ل��ل��ق��اء ي�����ش��ع��ره ب��ال��ف��خ��ر  الأن����ه يعزز 
�أ�شرة  �أف������ر�د  ب���ني  و�ل���دع���م  �ل���ت���ع���اون 
�جل��ام��ع��ة �الأم���ر �ل���ذي ي��ع��زز متيزهم 

وب����ال����ت����ايل مت���ي���ز �جل����ام����ع����ة و�ل���ت���ي 
جامعة   100 �أق���وى  �شمن  �أ�شبحت 
و�أ�شاف  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على  فتية 
باأن هذ�  �لتميز  و�لتطور �لفريد من 
�ل�شارقة  جامعة  حققته  �ل��ذي  نوعه 
25 ع��ام��ا ف��ق��ط  ك���ان نتيجة  خ���الل 
�جلهود �ملخل�شة للعاملني يف �جلامعة 
و�الأكادميية  �الإد�ري������ة  �ل��ه��ي��ئ��ات  م��ن 
�لنعيمي  �ل��دك��ت��ور  و�أ����ش���اد  و�ل��ف��ن��ي��ة. 
بها  قامت  �لتي  �ال�شتثنائية  باجلهود 

�لفريو�س  ج��ائ��ح��ة  خ����الل  �جل��ام��ع��ة 
جلنة  ودور   )19  ���� )كوفيد  �ل��وب��ائ��ي 
�لتعليمات  و�لتوعية ومتابعة  �لوقاية 
و�الإج����ر�ء�ت �الح��رت�زي��ة، �إىل جانب 
فتح مركز كوفيد للفح�س و�لتطعيم 
د�خل �جلامعة خلدمة �أ�شرة �جلامعة 
وعائالت �أع�شائها و�لذي بلغ عددهم 

حو�يل 30 �ألف �شخ�س. 
ويف نهاية حديثه، طلب مدير �جلامعة 
من �أع�شاء �لهيئة �الإد�رية �ال�شتمر�ر 

تفانيهم  خ������الل  م�����ن  مت���ي���زه���م  يف 
و�إخال�شهم يف �لقيام مبهامهم. 

وق���دم �ل��دك��ت��ور ���ش��الح ط��اه��ر �حلاج 
نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �ملجتمع، 
على  الإد�رة �جلامعة حلر�شها  �ل�شكر 
�أ�شرة  م���ن  �مل��ت��م��ي��زي��ن  وت���ك���رمي  دع����م 
جامعة �ل�شارقة وهناأ جميع �لفائزين 
و�أ�شاف  للجائزة،  �ل�شابعة  �ل��دورة  يف 
�أن���ه وم��ن��ذ �إط���الق �جل��ائ��زة مت ظهور 
وقدم  �ملتميزين،  م��ن  م�شرفة  من��اذج 

�ل�شكر لكل �مل�شاركني يف �جلائزة لهذ� 
�ل��ع��ام ومت��ن��ى ل��ه��م �ل��ت��وف��ي��ق يف �لعام 
�ل���ق���ادم. وخ����الل �حل��ف��ل ق���دم مدير 
�جلامعة تكرمياً خا�شاً لالأ�شتاذ ماجد 
�جلرو�ن، نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون 
�ملتميزة  جل��ه��وده  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات 
خ��الل �ل��ع��ام �الأك��ادمي��ي �حل���ايل، كما 
�شرحان  عدنان  �لدكتور  �الأ�شتاذ  كرم 
ع��ل��ى ج���ه���وده �مل���ب���ذول���ة يف ك��ث��ري من 
�ملهام �الإد�رية خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، 

�ملوظفني  م����ن  ع������دد�  �أي�������ش���ا  وك������رم 
لدورهم �لذي و�شفه بالفعال و�ملتميز 
و�ل��ف��روع وهم:  �الإد�ر�ت  م��ن  ع��دد  يف 
حم��م��د �حل���م���ادي م��ن ع��م��ادة �شوؤون 
�ل�����ط�����الب، وه��������دى �ل����ه����اج����ري من 
�أبو  وع�����ش��ام  �جل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  مكتب 
لعلوم  �ل�شارقة  �أك��ادمي��ي��ة  م��ن  ج��ام��ع 
وتكنولوجيا �لف�شاء و�لفلك، ومنرية 
ح�شن �ملزروعي من فرع كلباء، ومايد 

�ل�شحي من ق�شم �جلو�ز�ت.

�لفائزين  ع����ن  �الإع����������الن  مت  ث����م    
�ملتميز   �مل��وظ��ف  ب��ج��ائ��زة  وت��ك��رمي��ه��م 
وه����م: ع���ن ف��ئ��ة �ل���وظ���ائ���ف �الإد�ري������ة 
و�لفنية و�لتي فاز بها كل من: �أ�شامة 
�لهند�شة،  ك��ل��ي��ة  م���ن  �ل��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 
�لقبول،  �إد�رة  م���ن  ع��ي�����ش��ى  وح���وري���ة 
وعن فئة فرق �لعمل فاز �أع�شاء فريق 
عمل �ملن�شة �الإر�شادية عرب �النرتنت 
 Online Advising  "
�لدكتورة  وه�����م:   "Platform

�لت�شويق  �إد�رة  مديرة  فرحات،  نادية 
و��شتقطاب �لطلبة، و�شالح �لنعيمي، 
ون���ز�ر ن�����ش��ري�ت، وه��دي��ل �أب���و حجلة، 
�لعبد،  وم�����ش��اع��ل  ���ش��ن��اب��ل��ة،  و����ش���الح 
�لوظائف  ف��ئ��ة  وع����ن  ����ش���امل،  وم�����وزة 
ك���ل م����ن: �ل�شيد  ب��ه��ا  ف����از  �مل�������ش���ان���دة 
�إب��ر�ه��ي��م ج���الل خ���ان م��ن م�شت�شفى 
�الأ����ش���ن���ان �جل��ام��ع��ي، و�ل�����ش��ي��د طارق 
و�ل�شيد  �ملو��شالت،  ق�شم  من  جاويد 

مبارك عبد�هلل من ق�شم �الأمن. 

•• دبي -وام:

ق�شم  يف  �الإ�شتيعابية  �لطاقة  �ل�شحية  للخدمات  �الإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  رفعت 
�لتابع مل�شت�شفى �لفجرية بعد �الإنتهاء من تو�شعته يف  �حل��و�دث و�لطو�رئ 
�أبريل �ملا�شي وذلك �ن�شجاماً مع ��شرت�تيجيتها �لتطويرية �لتي ت�شتهدف 
خمتلف �ملن�شاآت �ل�شحية لتمكينها من تقدمي �أف�شل �خلدمات �لت�شخي�شية 

و�لعالجية للمر�جعني يف �ملناطق �ملختلفة.
ونفذت �ملوؤ�ش�شة هذ� �مل�شروع وفق جدول زمني حمدد وح�شب �ملعايري �لعاملية 
�ملعتمدة ومبا يرتقي بالقطاع �لطبي وبنوعية �خلدمات �ملقدمة وي�شهم يف 
�ل�شاحل  �لطارئة و�حل��و�دث من  ��شتقبال �حلاالت  �مل�شت�شفى يف  تعزيز دور 
بعد  �لطو�رئ و�حل��و�دث  ��شتقبل ق�شم  به حيث  �ملحيطة  و�ملناطق  �ل�شرقي 

22 �ألف مر�جع وبلغت ن�شبة  �الإنتهاء من تو�شعته �أبريل �ملا�شي �أكر من 
�لفورية  �ملعاينة  تتطلب  �لتي  �لطارئة  �حل��االت  ��شتقبال  يف  �لق�شم  �لتز�م 

.2022 �جلاري  �لعام  من  �الأول  �لربع  خالل  % وذلك   100
ق�شم  تطوير  م�شروع  �أن  �لفجرية  م�شت�شفى  م��دي��ر  �خل���دمي  �أح��م��د  و�أك���د 
�لت�شغيلية  طاقته  ورف���ع  �لق�شم  تو�شعة  على  �عتمد  و�ل��ط��و�رئ  �حل���و�دث 
الإ�شتيعاب عدد �أكرب من �ملر�شى وتقليل فرت�ت �النتظار وقت �لذروة وتقدمي 
�لرعاية �ل�شحية مبا يليق مبكانة وطموحات موؤ�ش�شة �الإم��ار�ت للخدمات 
�ل�شحية ويحقق �أهد�فها �ل�شاعية �إىل توفري �أعلى معايري �جلودة جلميع 

�أفر�د �ملجتمع و�شمان متيزها وكفاءتها وجاهزيتها.
و�أ�شار �إىل �أن �لق�شم يت�شمن غرفة �إنعا�س �ملر�شى ب�شعة 4 �أ�شرة ومنطقة 
ومنطقة  �أ���ش��رة   3 ب�شعة  �إ�شافية  وغ��رف��ة  �شريرين  ب�شعة  �حل���االت  تقييم 

�إىل غرف لتقدمي �خلدمات  باالإ�شافة  15 �شرير�ً  مالحظة �ملر�شى ب�شعة 
."General X-Ray - CT Scan" ملختلفة كالعزل و�الأ�شعة�

�لطبية  لل�شوؤون  �ملدير  م�شاعدة  �جل�شمي  �أم��ل  �لدكتورة  �أو�شحت  بدورها 
�أكر  م��ع  �لتعامل  م��ن   2020 ع��ام  متكن  �لق�شم  �أن  �لفجرية  مب�شت�شفى 
42 �ألف مر�جع يف �لعام 2019 يف حني بلغ  من 27 �ألف مر�جع مقابل 
�أبريل  عدد مر�جعي ق�شم �لطو�رئ و�حلو�دث بعد �النتهاء من تو�شعته يف 
2021 �أكر من 22 �ألف مر�جع كما حقق �لق�شم ن�شبة �لتز�م 100 % 
خالل �لربع �الأول من �لعام �جلاري 2022 يف ��شتقبال �حلاالت �لطارئة 
�لتي تتطلب �ملعاينة �لفورية وو�شلت ن�شبة �ال�شتجابة للحاالت غري �لطارئة 

�لتي ميكنها �النتظار من �شاعتني �إىل 4 �شاعات نحو 97 %.
وبينت �أن �لتو�شعة �جلديدة �أ�شهمت يف �الإرتقاء باخلدمات �ملقدمة ونوعيتها 

وتعزيز دور �لق�شم يف تقدمي �خلدمات �لت�شخي�شية و�لعالجية �لتي تفر�شها 
متكني  عن  ف�شال  �شريعاً  تدخاًل  تتطلب  �لتي  �لطارئة  �حل��االت  طبيعية 
ملدة  �لتعامل مع خمتلف �حلاالت وفقاً  و�لتمري�شية من  �لطبية  �لطو�قم 
زمنية حمددة م�شتهدفة ..م�شرية �إىل �أن عمليات �لتطوير �شارت بالتو�زي 
�إىل  بامل�شت�شفى  �لعامة  و�لطو�رئ  �حل��و�دث  لق�شم  �فتتاح طريق خا�س  مع 
بالتعاون  �لدولية  �ملعايري  ال�شتيفاء  و�لتوليد  �لن�شاء  ط��و�رئ  ق�شم  جانب 

و�لتن�شيق مع �جلهات �حلكومية �ملحلية.
�الإم���ار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �مل�شت�شفيات  يف  �ل��ط��و�رئ  �أق�شام  تطوير  وي��اأت��ي 
�ل�شحية  �ملن�شاآت  لتطوير  ��شرت�تيجية  خطة  �شمن  �ل�شحية  للخدمات 
ب�شكل دوري ورفع كفاءتها وجاهزيتها ملو�كبة �أحدث �لتطور�ت �لتي ي�شهدها 

�لقطاع �ل�شحي �إقليمياً وعاملياً.

•• دبي- وام:

و�لرب�مج  �ملن�شات  م��ن  باقة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  توفر 
�خلرب�ت  ونقل  �ملعرفة  وتوطني  ن�شر  �إىل  �لهادفة  و�مل��ب��ادر�ت 
بني جميع موظفيها من خمتلف �لقطاعات كما تنظم �لعديد 
حول  موظفيها  وع��ي  م�شتوى  لرفع  �لتعليمية  �ل���دور�ت  من 
مفاهيم �ملعرفة و�إد�رتها و�أنو�ع �لبيانات و�ملعلومات و�ملعارف 
ذلك،  �إىل  �إ�شافة  حمايتها.  وط��رق  �لفكرية  �مللكية  وح��ق��وق 
تكرمي  �شارك" على  "جائزة  برنامج  �لهيئة من خالل  تعمل 
�ملعرفة يف  و�إد�رة  ن�شر  ت�شهم يف  �لتي  �لعمل  وف��رق  موظفيها 

�لهيئة.
�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير،  حممد  �شعيد  معايل  و�أ�شار 
و�شعت  �لهيئة  �أن  �إىل  دب��ي،  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي 
��شرت�تيجية لن�شر ونقل وتوطني �ملعرفة بغر�س بناء جمتمع 
�لقيادة  توجيهات  م��ع  �ن�شجاماً  �ملعرفة،  قو�مهما  و�قت�شاد 
قائم  م�شتد�م  �قت�شاد  نحو  �لتحول  لت�شريع عملية  �حلكيمة 

على �ملعرفة.
و�أ�شاف معاليه " نعمل وفق �لروؤية �ل�شديدة �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�الإم����ارة مدينة  رع��اه �هلل، جلعل  دب��ي  �ل����وزر�ء حاكم  جمل�س 
�قت�شاد  على  ق��ائ��م  ع��امل��ي  كقطب  مكانتها  وتعزيز  �مل�شتقبل 
�ملعرفة  الإد�رة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وو���ش��ع��ت  �مل��ع��رف��ة 
�ال�شتثمار،  �أول��وي��ات  لتحديد  ومنهجيتها  و��شرت�تيجيتها 
�لفكري؛  �مل��ال  ل��ر�أ���س  �الإب��د�ع��ي��ة  �ملعرفية  �ل��ق��در�ت  وت�شجيع 
�ملوؤ�ش�شة  د�خ���ل  وت��ب��ادل��ه��ا  و�إد�رت���ه���ا  �مل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز�ً حل�شر 

و�لوحد�ت �لتنظيمية وجميع �ملعنيني".
وور�س  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لهيئة  " ك��م��ا تطلق  و�أ����ش���اف 
�ملوظفني؛ بهدف توحيد  �ملعريف و�لثقايف بني  للتبادل  �لعمل 
�أ�شا�شياً  مفهوماً  كونها  وتر�شيخها  �مل��ع��رف��ة  �إد�رة  مفاهيم 
ومنطاً منوذجياً لتحقيق �لتميز �ملوؤ�ش�شي، وتقدمي �خلدمات 
يف  ونهدف  و�العتمادية.  �لكفاءة  درج��ات  باأعلى  للمتعاملني 
بيئة  تر�شيخ  �لتعلم عرب  ذ�تية  �أن ن�شبح موؤ�ش�شة  �إىل  �لهيئة 
معرفية وفق �أف�شل �ملمار�شات و�ملعايري �لعاملية. وقد ح�شلت 
30401:2018 يف  2019 على �شهادة �الأيزو  �لهيئة عام 
�أنظمة �إد�رة �ملعرفة لت�شبح بذلك �أول موؤ�ش�شة خدماتية على 

م�شتوى �لعامل حت�شل على هذه �ل�شهادة".
تعتمد  للمعرفة يف عدد من فروعها  6 مر�كز  �لهيئة  ول��دى 
للموظفني  وتتيح  �ملعرفة،  الإد�رة  ومبتكرة  ذكية  �أنظمة  على 
��شتعارة و�إعادة �لكتب و�لدوريات عرب �أجهزة �خلدمة �لذ�تية. 
للموظفني  تتيح  �لتي  �لذكية"  "�ملكتبة  �لهيئة  توفر  كذلك 
على  و�حل�شول  �شهولة،  بكل  �لرقمي  �ملحتوى  �إىل  �لو�شول 
�مل�شادر �ملعرفية للقر�ءة يف �ملجاالت �لبحثية �لعلمية �ملختلفة 
وم��ن��ه��ا �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة. وو���ش��ل ع���دد عمليات 
�الأول  �لربع  وحتى   2021 منذ  �ملكتبة  خالل  من  �لتحميل 
من 2022 �إىل �أكر من 32،000 عملية، وعدد �مل�شجلني 
4000 موظف. وتقدم �لهيئة �أي�شاً  يف �ملكتبة �إىل �أكر من 
"فهر�س هيئة كهرباء ومياه دبي �الإلكرتوين" وهو عبارة عن 
بو�بة �إلكرتونية تتيح للموظفني �لبحث عن �لكتب �ملتو�فرة 
�لقر�ءة  ���ش��ج��رة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة؛  �مل��ع��رف��ة يف  م��ر�ك��ز  يف 
يفوق  ما  تت�شمن  و�لتي  �لرئي�شي  �لهيئة  مبنى  يف  �لرقمية 

عنو�ناً.  200
ميكن  �لتي  �لد�خلية  �ملن�شات  م��ن  جمموعة  �لهيئة  وت��وف��ر 
"معرفة"  من�شة  ومنها  �مل��ع��رف��ة  وت��وط��ني  نقل  خاللها  م��ن 
�لتو��شل  �إمكانية  �لهيئة  ملوظفي  توفر  ذكية  من�شة  للتعاون 
�إجناز  و�لتعاون يف  و�خل���رب�ت  �مل��ع��ارف  وت��ب��ادل  مع زمالئهم، 
�ملهام و�مل�شاريع، وتهدف �إىل حتديد مو�قع �ملعرفة �ل�شمنية 
للموظفني. وبلغ عدد خرب�ت �ملوظفني �ملتعلقة بالربجميات 
�لتكنولوجية �لتي مت تبادلها من خالل �ملن�شة منذ 2021 
برنامج، ومت   100 �أكر من  وحتى �لربع �الأول من 2022 
�ملوظفني،  يجيده  تخ�ش�شي  جم��ال   190 م��ن  �أك���ر  ر���ش��د 
ويفوق عدد �ملو��شيع �ملعرفية �لتي يجيدها �ملوظفني �ل� 500 

مو�شوع.
�مل�شتقبلية"،  "�الإ�شار�ت  �لهيئة من�شة  عالوة على هذ�، توفر 
�مل�شتقبلية  �الإ���ش��ار�ت  على  �لتعرف  من  �ملوظفني  متكن  �لتي 
و�لتوجهات �حلديثة �إ�شافة �إىل حتليلها ومناق�شتها، وتقييم 
�مل�شتقبل.  �شنع  يف  ت�شهم  م���ب���ادر�ت  �إىل  حتويلها  �إم��ك��ان��ي��ة 
و��شتقطبت �ملن�شة منذ �إطالقها وحتى فرب�ير 2022 �أكر 
�لهيئة من�شة  ت��وف��ر  ذل���ك،  ج��ان��ب  �إىل  م�����ش��ارك��ة.   700 م��ن 
"�أفكاري"، وهي من�شة �إلكرتونية د�خلية تهدف �إىل ت�شجيع 

�الإبد�ع و�البتكار يف بيئة �لعمل.

وت�شجع �لهيئة موظفيها على �مل�شاركة يف بر�مج ودور�ت ذ�تية 
معارفهم  الإث��ر�ء  �لتعليمية،  �إن"  "لينكد  من�شة  عرب  �لتعلم 
و�لتقنيات  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  جم��ال  يف  ق��در�ت��ه��م  وتعزيز 
�لنا�شئة. ومنذ 2021 وحتى �لربع �الأول من 2022، و�شل 
عدد �لدور�ت �ملكتملة �إىل ما يزيد عن 95،000 دورة، وعدد 
 46،000 م��ن  �أك���ر  �إىل  �ملرئية  �ل����دور�ت  م�شاهدة  �شاعات 

م�شاهدة.
من  �شل�شلة  وتنظم  �ل��ق��ر�ءة،  ب�شهر  �شنوياً  �لهيئة  وحتتفي 
نخبة  مب�شاركة  و�ل��ن��دو�ت،  �لنقا�شية  و�جلل�شات  �لفعاليات 
و�ملتحدثني  و�لكّتاب  �ملعنيني  من  وباقة  �لهيئة  موظفي  من 
�ملحليني و�لعامليني. كما تقيم �لهيئة فعاليات باللغة �لعربية 
�أدبية وثقافية وتقنية  و�الإجنليزية و�لهندية، حول مو��شيع 
خ�شماً  للموظفني  �لهيئة  توفر  ذل��ك،  جانب  �إىل  وغ��ريه��ا. 
ح�شرياً على �شر�ء �لكتب بالتعاون مع �أبرز �ملوزعني يف دولة 
�الإمار�ت. وهناك مبادرة لت�شجيع موظفي هيئة كهرباء ومياه 
�أمام �ملوظفني  دبي على �لقر�ءة تتيح هذه �لفعالية �لفر�شة 
�ملعريف،  �لتبادل  �أن�شطة  خالل  من  و�كت�شابها  �ملعرفة  لتبادل 
متكن  متنوعة  تعلم  �أن�شطة  على  �أي�����ش��اً  �لفعالية  وت�شتمل 

�جلمهور من �لتفاعل و�مل�شاركة.
�لتو��شل بني جمموعة  �ملتخ�ش�شة  �ملهنية  �ملجموعات  وتتيح 
من �الأ�شخا�س ممن يت�شاركون �الهتمامات نف�شها، �أو ي�شعون 
لتحقيق �لهدف ذ�ته، �أو يقدمون �خلدمات عينها، مبا ي�شهم 
�أو��شر  وتر�شيخ  ومعارفهم،  وجتاربهم  خرب�تهم  تطوير  يف 
�لتعاون بينهم الإجناز �ملهام ومو�جهة �لتحديات. ويبلغ عدد 
�ملجموعات �ملهنية �ملتخ�ش�شة حالياً 7 جمموعات، ناق�س 51 

مو�شوعاً، وو�شل عدد �أ�شول �ملعرفة �إىل 56 �أ�شاًل.
وتلتزم �لهيئة برت�شيخ ثقافة �لنجاح و�لتميز لدى موظفيها، 
تكرمي  خ���الل  م��ن  م�شتمر  ب�شكل  وحت��ف��ي��زه��م  وت�شجيعهم 
و�بتكار�تهم  �إب��د�ع��ات��ه��م  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  وت�شليط  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
وم�شاهماتهم يف دعم جهود �لهيئة يف تطوير وحت�شني �الأد�ء 
�لتي  �لد�خلية  و�ملكافاآت  �لتميز  بر�مج  �أب��رز  ومن  �ملوؤ�ش�شي. 
تقدمها �لهيئة للمتميزين يف جمال توطني �ملعرفة: برنامج 
�ملعرفة ويتوىل �أبطال  و�أبطال  �ملعرفة  �شارك" الإد�رة  "جائزة 
و�شمان  للموظفني،  �مل��ع��رف��ة  �إد�رة  �أن�شطة  تنظيم  �مل��ع��رف��ة 

�لتناغم يف تبادل �ملعلومات.

رفع الطاقة ال�شتيعابية يف طوارئ م�شت�شفى الفجرية بعد اأعمال التو�شعة

طوارئ م�ست�سفى الفجرية ي�ستقبل اأكرث من 22 األف مراجع خالل الربع الأول 

خالل اللقاء ال�شنوي مع مديرها:

جامعة ال�سارقة تكرم املتميزين من اأع�ساء هيئتها الإدارية

•• دبي-وام: 

�إط���الق مبادرة  �ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت يف دب��ي  تعتزم هيئة 
م�شتخدمي  لت�شجيع  ترويجية  حملة  تت�شمن  حيوية 
و���ش��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م و���ش��ائ��ل �لنقل 
�لبحري وتكرمي �لركاب �الأكر ��شتخد�ماً لهذه �لو�شائل 
"�لع�شو  �شيتي  �حلبتور  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  �الإم���ارة  يف 
�أن يكون �إطالق هذه �ملبادرة  يف جمموعة �حلبتور" على 
خالل �شهر يونيو �ملقبل وت�شتمر على مدى ثالثة �أ�شهر.

و�شكر حممد �أبوبكر �لها�شمي مدير �إد�رة �لنقل �لبحري 
مبوؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة يف �لهيئة جمموعة �حلبتور 

�لهادفة  �مل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  �لكاملة  �ل��رع��اي��ة  تقدميها  على 
و�شائل  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  �ل��رك��اب  م��ن  �مل��زي��د  ت�شجيع  �إىل 
و�لبا�س  بالفريي  �ملتمثلة  للهيئة  �لتابعة  �لبحري  �لنقل 

و�لتاك�شي �ملائيني.
�لهيئة  ���َش��ُت��ج��ري  �حل��م��ل��ة  خ���الل  �أن���ه  �لها�شمي  و�أو����ش���ح 
لو�شائل  ��شتخد�ماً  �الأك���ر  للركاب  �أ�شبوعية  �شحوبات 
دخول  ببطاقات  منهم  �لفائزين  لتكرمي  �لبحري  �لنقل 
�حلبتور  الب��ريل /La Perle/ يف  �شريك  �إىل عرو�س 

�شيتي.
�لتابعة لهيئة �لطرق  �لبحري  �لنقل  ُتَعدُّ و�شائل   : وقال 
ممّيزة  و�شائل  فهي  �لهيئة  خدمات  �أهم  من  و�ملو��شالت 

�أماكن  مِلا مترُّ به من  �ل�شياحي  وجزء من معامل �جلذب 
ومناظر خاّلبة ومعامل �شياحية يف �إمارة دبي وهي توّفر 
للركاب تنّقال �شل�شا وممتعا .. م�شري� �إىل �أن و�شائل �لنقل 
�لبحري هذه �شممت من ِقَبِل �شركات عاملية متخ�ش�شة يف 

�شناعة �لقو�رب وفق �أرقى �ملعايري و�ملو��شفات �لعاملية.
وت��ت��وف��ر ع��ل��ى م���نت ه���ذه �ل��و���ش��ائ��ل ك���ل �أ���ش��ب��اب �لر�حة 
و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت وم���ع���د�ت �ل�����ش��الم��ة و�الأم�������ان ك��م��ا توفر 
�أماكن خا�شة  �إىل  �إ�شافة  �لهمم  الأ�شحاب  �أماكن خا�شة 
للدر�جات �لهو�ئية و�ل�شكوتر على منت فريي دبي بهدف 
ودعم  �ملختلفة  �مل��و����ش��الت  و�شائل  ب��ني  �لتكامل  حتقيق 

�لتنقل �ملرن.

طرق دبي تطلق مبادرة للركاب الأكرث ا�ستخداما لو�سائل النقل البحري

كهرباء دبي تر�سخ بيئتها املعرفية من خالل من�سات 
ومبادرات ذكية لن�سر وتوطني املعرفة

•• دبي-وام:

م�شاركتها  �أم�����س  دب���ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ختتمت 
ملعر�س  و�لع�شرين  �حل��ادي��ة  �ل�شنوية  �ل���دورة  فعاليات  يف 
�ملطار�ت 2022 �لذي يقام يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي 
�مل�شاكن"  "�أمن  �مل�شاركني �شرحاً حول خدمة  �إىل  مقدمًة 
موقع  وعرب  �لذكية  �لهو�تف  على  تطبيقها  على  �ملتوفرة 

�شرطة دبي على �شبكة �الإنرتنت �لعاملية.
وبينت �شرطة دبي �أن خدمة �أمن �مل�شاكن هي خدمة �أمنية 
�إجاز�تهم  ق�شائهم  �أثناء  �جلمهور  منازل  حلماية  وقائية 
د�خل �أو خارج �لدولة �أو خالل �شفرهم الأي �أ�شباب �أخرى 
�لت�شجيل يف �خلدمة  �أف��ر�د �جلمهور  باإمكان  �أن��ه  م��وؤك��دًة 
وذل��ك من خالل  �شهلة  دبي بطريقة  �شرطة  عرب تطبيق 
ثم  �مل�شاكن  �أم��ن  برنامج  و�ختيار  �لتطبيق  �إىل  �ل��دخ��ول 
ت�شجيل �ل��ب��ي��ان��ات وحت��دي��د م��وق��ع �مل��ن��زل و�الط����الع على 
�ل�شروط ثم �ملو�فقة عليها وتعبئة بياناته �خلا�شة كرقم 

�لهوية و�لربيد �الإلكرتوين.
فرتة  خ��الل  �الإج����از�ت  يف  �مل�شافرين  دب��ي  �شرطة  وح��ث��ت 
�لثمينة  و�ملقتنيات  �الأم��و�ل  �إي��د�ع  باأهمية  �ملقبلة  �ل�شيف 
موجود  �شديق  �أو  قريب  منزل  �إىل  نقلها  �أو  �لبنوك  يف 
يف �لدولة وتاأمني بو�بة �ملنزل �خلارجية بحيث ال تك�شف 
�ملنزل  باب  �إغ��الق  �إحكام  و�شرورة  �لد�خل  �لو�شع يف  عن 

�شعبة  �إلكرتونية  تكون  �أن  ُيف�شل  باأقفال  جيد�ً  ونو�فذه 
�لفتح وعدم ترك �أي �شيء ثمني يف مكان مك�شوف.

وعر�شت �شرطة دبي عرب من�شتها لزو�ر �ملعر�س �خلدمات 
عرب  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  توفرها  �لتي  �ملتنوعة 
و"غوغل  �شتور"  "�أبل  م��ت��ج��ري  ع��ل��ى  �ل��ذك��ي  تطبيقها 
تعزيز  يف  ت�شاهم  و�لتي  �الإل��ك��رتوين  �ملوقع  بالي" وع��رب 
"�الإبالغ  �ملجتمع كخدمة  �أف���ر�د  و�إ���ش��ع��اد  و�الأم���ان  �الأم���ن 
�ل�شائقني  متكن  �لب�شيطة" �لتي  �مل��روري��ة  �حل���و�دث  ع��ن 
من �الإب��الغ عن �حل��و�دث من تلقاء �أنف�شهم دون �حلاجة 
�إىل �نتظار �شيارة �ل�شرطة وخدمة �الإبالغ عن "�حلو�دث 
�شرطة"  "كلنا  وخ��دم��ة  �ملجهولة"  و�حل�����و�دث  �مل���روري���ة 
�إىل جانب  �مل��روري��ة  و�ملخالفات  �ل��ت��ج��اوز�ت  ع��ن  ل��الإب��الغ 
�أف����ر�د  م�����ش��اه��م��ة  �إىل  �ل�شرطة" �ل��ه��ادف��ة  " ع��ني  خ��دم��ة 

�ملجتمع يف حفظ �الأمن و�حلد من �جلرمية.
بها  تقوم  �لتي  �ملهام  على  �جلمهور  تعّرف  �ملعر�س  و�شهد 
�إد�رة �لتفتي�س �الأمني K9 يف �الإد�رة �لعامة الأمن �لهيئات 
و�ملن�شاآت و�لطو�رئ من خالل ��شتخد�م �لكالب �لبولي�شية 
�أع��ل��ى معدالت  �لك�شف ع��ن �جل��ر�ئ��م وت��وف��ري  �ملُ���درب���ة يف 
�الأمن و�الأمان للمجتمع و�مل�شاهمة يف �لتاأكد من �شالمة 
�إىل جانب �لدور  �ملو�قع و�الأماكن و�لفعاليات  �لكثري من 
�ملجتمعي من خالل م�شاركة �لكالب �لبولي�شية يف تقدمي 

عرو�س يف �لفعاليات �ملختلفة.

�سرطة دبي تختتم م�ساركتها يف 
معر�س املطارات 2022 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�لد�خلية  وز�رة  مع  وبالتعاون  للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة  نظمت 
�ملخاطر  ودرء  �لوطني  لالأمن  �ل��دويل  �ملعر�س  �شركاء  مع  تو��شل  جل�شة 
"�آي�شنار �أبوظبي" �لذي يقام خالل �لفرتة من 10 �إىل 12 �أكتوبر 2022 
�أمام  �ملجال  " وذل��ك الإتاحة  " �أدنيك  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  يف مركز 
�ل�شركات  وك���ربى  �مل�����ش��وؤول��ني �حل��ك��وم��ي��ني،  ك��ب��ار  م��ع  للتو��شل  �مل�����ش��ارك��ني 
�ملتخ�ش�شة و�شناع �لقر�ر و�خلرب�ء، و�مل�شرتين وجميع �أ�شحاب �مل�شلحة يف 

�شل�شلة �لتوريد من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س على �ل�شعيد �لعاملي.
ت�شهدها  �لتي  �مل�شتجد�ت  �أخ��ر  على  �ل�شركاء  �إط��الع  �أي�شاً  �جلل�شة  وتخلل 
�لن�شخة �ل�شابعة من �ملعر�س �لذي تنظمه �شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س 
على  �لتعرف  من  لتمكينهم  وذلك  �لد�خلية،  وز�رة  مع  "�أدنيك" بالتعاون 

�حتياجات �جلهات �حلكومية �ملعنية من �حللول �الأمنية �ملبتكرة.
وتركز �لن�شخة �ل�شابعة من معر�س "�آي�شنار –�أبوظبي" على عر�س �أحدث 
�البتكار�ت و�حللول �الأمنية �لر�ئدة، وتعزيز �الأعمال و�لعالقات و�ل�شر�كات 
ب��ني �ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف �أرب��ع��ة ق��ط��اع��ات، ه��ي �الأم����ن �ل��وط��ن��ي، و�الأم���ن 
�ل�شيرب�ين، و�ل�شرطة وجهات �إنفاذ �لقانون، وحماية �ملن�شاآت �حليوية. كما 

�شيت�شمن �حلدث ثالثة موؤمتر�ت م�شاحبة ت�شمل موؤمتر م�شتقبل �لعمل 
�ل�شرطي، وموؤمتر �الأمن �لوطني �ل�شيرب�ين، وموؤمتر درء خماطر �لتحول 

�لرقمي �لوطني.
وقال �شعادة �للو�ء �شامل مبارك �ل�شام�شي نائب رئي�س �للجنة �ملنظمة �لعليا 
للمعر�س �لدويل لالأمن �لوطني ودرء �ملخاطر �آي�شنار �أبوظبي 2022 يف 
�لوطني  لالأمن  �ل��دويل  �ملعر�س  " يلعب  �لفعالية  هام�س  على  له  ت�شريح 
�أعمال  تطوير  يف  حم��وري��اً  دور�ً   2022 �أب��وظ��ب��ي  �آي�����ش��ن��ار  �مل��خ��اط��ر  ودرء 
�آي�شنار �أبوظبي  �أو�شع لهم، ونحن و�ثقون بقدرة  �مل�شاركني وحتقيق �نت�شار 
على فتح �آفاٍق جديدة جلميع �مل�شاركني �لر�غبني بتطوير �أعمالهم وتقدمي 
جتمع  م�شرتكة  من�شة  ت�شكيل  �إىل  �ملعر�س  ي�شعى  حيث  لهم،  قيمة  فر�س 
�لعاملني يف جمايل �الأمن �لوطني و�ل�شيرب�ين، بهدف ر�شم مالمح جديدة 
للعامل مييزه �لتو��شل و�الأمان." و�أ�شار �شعادته:" تهدف �جلل�شة �إىل �إتاحة 
فعاليات  �ن��ط��الق  قبل  و�ل��ت��و����ش��ل  للقاء  �لعار�شة  �جل��ه��ات  �أم���ام  �لفر�شة 
�ملعر�س �لر�شمية، حيث مت ت�شميمها خ�شي�شاً لت�شليط �ل�شوء على مدى 
�نت�شار و�شهرة �ملعر�س و�أهميته يف حتقيق �لفائدة جلميع �مل�شاركني، ونحن 
على يقني باأن هذه �جلل�شة ت�شّكل فر�شة قّيمة للتو��شل قبل بدء �لفعاليات 
�لر�شمية للمعر�س �ملنتظر. �لذي ي�شكل من�شة تفاعلية عاملية ملناق�شة �أفكار 

وجتارب وممار�شات دولية يف تطوير وحتديث �حللول يف �ملجاالت �ل�شرطية 
و�إتاحة  �لقطاع  �لعاملني يف  �لعالقات بني  �إىل توطيد  باالإ�شافة  و�الأمنية، 
�لفر�شة الإقامة عالقات تعاون جديدة." ومن جانبه، قال �شعيد بن خادم 
ملجموعة  �لتابعة  للفعاليات  كابيتال  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملن�شوري، 
بتطوير قطاع  للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة  "�أدنيك":" ملتزمون يف 
 2022 �أبوظبي  �آي�شنار  وي�شعى  عام.  ب�شكل  و�ملنطقة  �أبوظبي  يف  �ملعار�س 
�إىل تقدمي �لدعم جلميع �جلهات �ملعنية و�لعار�شة �ملحلية و�لعاملية �مل�شاركة 
من  �لو��شعة  �شبكتنا  من  لال�شتفادة  �أمامها  �لفر�شة  و�إتاحة  �لفعالية،  يف 
�ل�شركات �لعاملية ومعرفتنا �ملعّمقة يف �لقطاع، حيث ت�شري �لتوقعات �إىل �أن 
هذه �لدورة �شتكون �الأ�شخم يف تاريخ �ملعر�س منذ �إطالقه يف عام 2008.

للجهات  بالن�شبة  �الأب��رز  �لفعالية  �أبوظبي  �آي�شنار  معر�س  ميثل  وتابع:" 
�لعاملة يف جمال �الأمن �لوطني و�ل�شيرب�ين �نطالقاً من دوره �لفاعل يف 
�لريادة  وتعزيز  �البتكار  وحتفيز  �لتجارية  �ل�شفقات  لعقد  �لفر�شة  �إتاحة 
 2022 �أبوظبي  �آي�شنار  يف  �مل�شاركة  وحتمل  �لعام.  �لوعي  ون�شر  �لفكرية 
�لعديد من �لفر�س، مبا يف ذلك ��شتعر��س �أحدث �البتكار�ت و�لتو��شل مع 
�شّناع �لقر�ر يف �جلهات �حلكومية و�لرتويج للعالمات �لتجارية على نطاق 

و��شع وتعزيز تاأثريها �لرقمي.

و�أو�شح �ملن�شوري:" ُترّكز �لدورة �حلالية من �ملعر�س على توطيد عالقات 
�الأمن  ه��ي:  قطاعات،  �أرب��ع��ة  يف  �لعاملة  �ل�شركات  بني  و�لتو��شل  �لتعاون 
�ل��وط��ن��ي و�الأم����ن �ل�����ش��ي��رب�ين و�ل�����ش��رط��ة وح��ف��ظ �ل��ن��ظ��ام وح��م��اي��ة �ملن�شاآت 
مو��شيع  تناق�س  �مل�����ش��ت��وى،  رفيعة  م��وؤمت��ر�ت  ث��الث��ة  وتت�شمن  �حل��ي��وي��ة، 
خماطر  من  و�حل��د  �لوطني  �ل�شيرب�ين  و�الأم���ن  �ل�شرطة  قطاع  م�شتقبل 
 2022 �أبوظبي  �آي�شنار  يف  �مل�شاركون  ويحظى  �لوطني.  �لرقمي  �لتحول 
مع  و�لتو��شل  و�لعامل  �ملنطقة  �أنحاء  خمتلف  من  �ل�شيوف  لقاء  بفر�شة 
فيهم  مبن  �مل�شتوى،  رفيعة  و�ل�شخ�شيات  �لر�شمية  �ل��وف��ود  من  جمموعة 
�الأرك��ان و�جلي�س وق��ادة �لقوى  �لدفاع وروؤ�شاء  و�أف��ر�د من وز�ر�ت  ممثلون 

�جلوية و�لبحرية.
�ملتعلقة  �لتقنيات  م��ن  و����ش��ع��ة  جمموعة  "�آي�شنار-�أبوظبي"  وي�شتعر�س 
�لربيد  ومكافحة  �ل�����ش��ارة  �ل��رب�م��ج  ومكافحة  �ل��رق��م��ي،  �ل�شرعي  بالطب 
�لع�شو�ئي ومكافحة �لفريو�شات، و�لعو�مل �لب�شرية، و�حلوكمة، و�المتثال، 
و�لو�شول،  �لهوية  و�إد�رة  ل��ل��ح��و�دث،  و�ال�شتجابة  �الأع��م��ال،  و��شتمر�رية 
و�أمن �لتطبيقات، و�أمن �إنرتنت �الأ�شياء، و�الأمن �ل�شحابي، و�أمن �لهو�تف 
و�أمن  �ل�شيرب�نية،  �حل��رب  من  و�حلماية  �ل�شيرب�ين  و�الإره���اب  �ملحمولة، 

�ل�شبكات، و�أمن �لبيانات، و�خلدمات �الأمنية �ملُد�رة MSS ، و�لت�شفري.

•• اأبوظبي - وام:

رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ي��رت�أ���س 
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �الحت��������ادي، وفد 
�لثالث  �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�����ش��ارك  �ملجل�س 
و�ل������ث������الث������ني �ل�������ط�������ارئ ل����الحت����اد 
�شيعقد  �ل�����ذي  �ل���ع���رب���ي،  �ل����ربمل����اين 
يوم  �ل��ق��اه��رة  �مل�شرية  �لعا�شمة  يف 
بعنو�ن   ،2022 م��اي��و   21 �ل�شبت 
�ملقد�شات  وجميع  �الأق�شى  "�مل�شجد 
�أولويتنا  و�مل�����ش��ي��ح��ي��ة  �الإ����ش���الم���ي���ة 
�لربملانات  روؤ�شاء  مب�شاركة  �الأوىل"، 

�لعربية.
�أع�شاء  ع�شويته  يف  �ل��وف��د  وي�����ش��م 
جمموعة �ل�شعبة �لربملانية �الإمار�تية 

يف �الحتاد �لربملاين �لعربي �شعادة كل 
رئي�س  �ليماحي  حممد  نا�شر  م��ن: 

�ل�شالمي  خلفان  وعبيد  �ملجموعة، 
وناعمة  �مل���ج���م���وع���ة،  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 

وعائ�شة  �مل��ن�����ش��وري،  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
ر��شد ليتيم، و�أحمد عبد�هلل �ل�شحي 
�الحتادي،  �لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء 
و�لدكتور عمر عبد�لرحمن �لنعيمي 
وعفر�ء  ل��ل��م��ج��ل�����س،  �ل���ع���ام  �الأم������ني 
ر��شد �لب�شطي �الأمني �لعام �مل�شاعد 

لالت�شال �لربملاين.
وح�شب جدول �أعمال �ملوؤمتر �لطارئ 
فوزية  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة  يعقد  �ل���ذي 
ب��ن��ت ع��ب��د�هلل زي��ن��ل رئ��ي�����ش��ة �الحتاد 
�ل���ربمل���اين �ل��ع��رب��ي رئ��ي�����ش��ة جمل�س 
�لنو�ب يف مملكة �لبحرين �ل�شقيقة، 
�لعربية  �ل��ربمل��ان��ات  روؤ����ش���اء  �شيلقي 
كلمات،  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���وف���ود  وروؤ�����ش����اء 

و�شي�شدر عن �ملوؤمتر بيان ختامي.

•• دبي-الفجر:

�لن�شاء  لرعاية  دبي  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
حملتها  �إط�������الق  ع����ن  و�الأط������ف������ال 
و�حدة  �أ�شرة  »الأننا  �الأوىل  �ل�شنوية 
« لعام 2022، وذلك بالتز�من مع 
�لعاملي لالأ�شر و�لذي يقام يف  �ليوم 
ي���وم 15 م��اي��و م���ن ك���ل ع����ام، حيث 
���ش��ت�����ش��ت��م��ر �حل��م��ل��ة �ل��ت��وع��وي��ة ملدة 
�أ�شبوع بدء�ً من 19 مايو وحتى 26 

مايو 2022. 
م�شتوى  رف���ع  �إىل  �حل��م��ل��ة  وت��ه��دف 
�الأ�شرية  �ل��رو�ب��ط  باأهمية  �ل��وع��ي 
بني �أفر�د �ملجتمع، وذلك من خالل 
و�شائل  على  تثقيفي  حمتوى  ن�شر 
�خلا�شة  �الج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
باملوؤ�ش�شة،  ت�شلط �ل�شوء على �أهمية 
بناء عالقات ورو�بط قوية و�شحية 
بني �الأفر�د، باالإ�شافة �إىل تزويدهم 
باالأدو�ت و�لتقنيات �ملنا�شبة لتح�شني 
للفرد،  و�جل�شدية  �لنف�شية  �ل�شحة 
�أنف�شنا و�أفر�د عائلتنا  وكيفية تقبل 

على ما نحن عليه 
�شيخة  �شعادة  قالت  �ملنا�شبة  وبهذه 
�شعيد �ملن�شوري، مدير عام موؤ�ش�شة 
دب�����ي ل���رع���اي���ة �ل���ن�������ش���اء و�الأط����ف����ال 

باالإنابة: 
تعزيز�ً لروؤية �شيدي �شاحب �ل�شمو  
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل، يف بناء جمتمع 
حمافظ  وم����ت����الح����م،  م���ت���م���ا����ش���ك 
وحر�شاً  �ل���وط���ن���ي���ة،  ه���وي���ت���ه  ع���ل���ى 

باأهمية  �ملجتمعية  �ل��ت��وع��وي��ة  على 
�ال�شتقر�ر �الأ�شري لتحقيق �ل�شعادة 
دبي  موؤ�ش�شة  �أطلقت  �الأف����ر�د،  ب��ني 
حملتها  و�الأط��ف��ال  �لن�شاء  لرعاية 
�أ�شرة  الأن���ن���ا   " �الأوىل  �ل���ت���وع���وي���ة 
و�حدة "، و�لتي �شت�شتمر ملدة �أ�شبوع 
بدء�ً من 19  مايو وحتى 26 مايو 

 2022
�ملوؤ�ش�شة ت�شتلهم روؤيتها  �إن  و�أكدت: 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ك��ل��م��ات  م��ن 
م��ك��ت��وم رعاه  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�أ�شرية  م��ن��ظ��وم��ة  "�الإمار�ت  �هلل: 
و��شتد�متها  ��شتقر�رها  متما�شكة 
ينطلق من �لبيت و�الأ�شرة"، فنحن 
نعمل يف موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء 
�أف�شل  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  و�الأط������ف������ال 
�شاأنها  م��ن  �لتي  �لعاملية  �ملمار�شات 
�مل�شاندة  رو�ف������د  خم��ت��ل��ف  ت���ق���دمي 
�أننا نحر�س  و�لدعم للمجتمع، كما 
�ملبادر�ت  �إط��الق  على  دوري  وب�شكل 
لبناء  �لهادفة  �لتوعوية  و�حلمالت 
�أ�شر متما�شكة وم�شتقرة، م�شاهمني 

يف ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دول����ة �الإم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف موؤ�شر�ت �لتنمية 
�أهمية  ع���ل���ى  م�����وؤك�����دة  �ل���ب�������ش���ري���ة، 
�ملعنية  �جلهات  كافة  جهود  ت�شافر 
و�لعمل �مل�شرتك لالرتقاء مب�شتوى 
�ملقدمة  و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت  �خل����دم����ات 

الأفر�د �ملجتمع. 
�ملوؤ�ش�شة  �شتقوم  �شعادتها:  و�أ�شافت 
�لتوعوية  �مل��ن�����ش��ور�ت  بع�س  بن�شر 
و�إر�شاد�ت  ن�شائح  �شتت�شمن  �ل��ت��ي 
ل��ك��اف��ة �أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع م���ن حيث 
�ل��ت��ع��ري��ف ب��ل��غ��ات �حل����ب �الأ����ش���ري، 
�لتعبري  ط�������رق  ب���ع�������س  وت�����ق�����دمي 

�الإي��ج��اب��ي��ة يف م��ق��اب��ل ط���رح �لطرق  
�ل��و�ع��ي��ة و�ل��ت��ي يجب جتنبها،  غ��ري 
�حلب  ل��غ��ات  ف��ه��م  �أه��م��ي��ة  مو�شحة 
�أفر�د �الأ�شرة وما يرتتب على  لدى 
ذل���ك م��ن وع���ي الح��ت��ي��اج��ات �لفرد، 
و�لتي �شتن�شر جميعها على من�شات 
�خلا�شة  �الج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
�ملوؤ�ش�شة  باملوؤ�ش�شة، كما و�شت�شتخدم 
_و�ح�����دة  _�أ�����ش����رة  #الأننا  و����ش���م 
 ¬¬¬OneFamily# و 
و�الإجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
�حلملة  ح��ول  �ملجتمع  م��ع  للتفاعل 

ومناق�شة �آر�ئهم حول �ملو�شوع.

•• دبي -وام:

�لوطني  �ملجل�س  يف  و�ل�شناعية  و�القت�شادية  �ملالية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  و��شلت 
�الحتادي خالل �جتماعها �لذي عقدته �م�س يف مقر �الأمانة �لعامة للمجل�س 
بدبي برئا�شة �شعادة �لدكتور طارق حميد �لطاير رئي�س �للجنة مناق�شة م�شروع 
ل�شنة   26 رق��م  �حت��ادي  بقانون  �ملر�شوم  �أح��ك��ام  بع�س  بتعديل  �حت��ادي  قانون 

�الجتماع  ح�شر  �ملالية.  وز�رة  ممثلي  بح�شور  �لعامة،  �ملالية  �شاأن  يف   2019
و�أ�شامة  �للجنة،  �ل�شويدي مقررة  �شلطان  �شعادة كل من مرية  �للجنة  �أع�شاء 
ر�شا  وعائ�شة  ليتيم،  ر����ش��د  وعائ�شة  �ل��ع��اب��دي،  ر����ش��د  و�شعيد  �ل�شعفار،  �أح��م��د 
�لبريق، ومرو�ن عبيد �ملهريي. ويهدف تعديل م�شروع �لقانون �لذي يتكون من 
�أ�شا�س �ال�شتحقاق  �لتو�فق مع �ملعايري �ملحا�شبية �ملعتمدة على  �إىل  �أربع مو�د، 

�ملحا�شبي، بدال من نظام �ملحا�شبة على �الأ�شا�س �لنقدي �ملعدل.

)اأدنيك( تنظم جل�سة توا�سل مع �سركاء )اآي�سنار اأبوظبي( 2022 بالتعاون مع الداخلية

�سقر غبا�س يرتاأ�س وفد الوطني يف املوؤمتر ال� 33 
الطارئ لالحتاد الربملاين العربي يف القاهرة

للتوعية باأهمية ال�شتقرار الأ�شري لتحقيق ال�شعادة بني الأفراد

موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال تطلق 
حملتها ال�سنوية الأوىل )لأننا اأ�سرة واحدة(

جلنة بالوطني الحتادي توا�سل مناق�سة م�سروع قانون 
احتادي بتعديل املر�سوم بقانون يف �ساأن املالية العامة

مكتوم بن حممد يقدم واجب العزاء 
يف عبداهلل حيدر عبيد بن حيدر

•• دبي- وام:

نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  قدم 
دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية ، و�جب �لعز�ء يف وفاة 
�ملغفور له عبد�هلل حيدر عبيد بن حيدر. فقد قام �شموه �شباح �أم�س 
الأجنال  �شموه  �أع��رب  حيث  دب��ي،  يف  �لعائلة  منزل  ب��زي��ارة  �خلمي�س 
�ملوىل �شبحانه وتعاىل  �لفقيد عن �شادق عز�ئه ومو��شاته .. ر�جياً 
�أهله جميل  بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته، ويلهم  يتغمده  �أن 

�ل�شرب وح�شن �لعز�ء.

•• دبي-وام:

�شلطان  ����ش���ع���اد  �ل����دك����ت����ورة  �أك��������دت 
ط���ري�ن  م��ه��ن��د���ش��ة  �أول  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�إمار�تية و�أول باحثة عربية يف جمال 
�لطري�ن، وم�شت�شارة طري�ن �الحتاد 
�أب��وظ��ب��ي �لدويل  يف م�����ش��روع م��ط��ار 
�ل��ع��ام��ل��ني مب��ج��ال �لطري�ن  �ه��ت��م��ام 
مفاهيم  برت�شيخ  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف 
موؤكدة  �البد�عية،  و�حللول  �البتكار 
للقطاع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �الأه��������د�ف  �أن 
د�خ��ل وخ���ارج �ل��دول��ة، ي��اأت��ي يف �إطار 
خمرجات ت�شتهدف �ال�شتد�مة حتت 

�شعار "من �أبوظبي �إيل �لعامل".
لوكالة  ح���و�ر  يف  �ل�شام�شي  وذك����رت 
هام�س  ع��ل��ى  )و�م(  �الإم������ار�ت  �أن���ب���اء 
�البتكار  م�شتقبل  قمة  يف  م�شاركتها 
�ل��ت��ي ع��ق��دت يف دب����ي.. �أن �الإم�����ار�ت 
�لتي تطبق  بالعامل  �ل��دول  �أوىل  من 
معايري �ال�شتد�مة يف جمال �لطري�ن 

�لتكنولوجيا  �أح���دث  ��شتخد�م  ع��رب 
�جتهت  �ل����دول����ة  �أن  �إىل  الف���ت���ة   ..
م�شتد�مة  ط���ائ���ر�ت  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل 
�لكربون،  �أك�����ش��ي��د  ث���اين  م���ن  ل��ل��ح��د 
ف�����ش��اًل ع���ن �الع��ت��م��اد ع��ل��ى عنا�شر 
د�خل  �ملقدمة  �خل��دم��ات  يف  خ�شر�ء 

مق�شورة �لطائرة من حيث �ملكونات 
�مل�شتخدمة، للحفاظ على �لبيئة من 
�ل��ت��ل��وث ب�����ش��ورة ع��ام��ة ���ش��و�ء ك��ان يف 

�جلو �أو �لرب �أو �لبحر.
�أن���ه���ا مب�����ش��اع��دة زمالئها  و�أ����ش���اف���ت 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني م���ن دول�����ة �الإم�������ار�ت 

�ال�شتد�مة  �أهمية  دور  �إب���ر�ز  ب�شدد 
�لتوعية  وتقدمي  �لطري�ن،  قطاع  يف 
ل��ت��ط��وي��ر ت��ل��ك �الأه�������د�ف �ل���ت���ي من 
�لطري�ن  �شناعة  يف  �ل��ت��اأث��ري  �شاأنها 
�حليوي  �ل��دور  �إىل  م�شرية  بالعامل، 
للخرب�ء يف �لبحث و�البتكار و�إعطاء 

�لر�ية لالأجيال �لقادمة .
وح�������ول ����ش���ع���وب���ة جم�����ال �ل����ط����ري�ن 
بالن�شبة للفتيات، �أو�شحت �ل�شام�شي، 
�أنها تعمل يف جمال هند�شة �لطري�ن 
�لعمل  منذ 22 عاماً، وكانت بد�يات 
جمال  �أن���ه  ب�شبب  بال�شعوبة  تت�شم 

بيئة  ل��ظ��روف  ل��ل��رج��ال  �أك���ر  يت�شع 
�لعمل وطبيعته ومدى تقبل �ملجتمع 
ذل����ك �ملجال  �مل������ر�أة يف  ل��ف��ك��رة ع��م��ل 
بالبد�ية  �الأغلبية  �أن  حيث  �ل�شعب، 
ك��ان��ت ت��رف�����س ع��م��ل �ل��ف��ت��اة بقطاع 
ب�����ش��ب��ب تخوف  �ل����ط����ري�ن،  ه��ن��د���ش��ة 

�ل��ع��ائ��ل��ة م��ن ف��ك��رة عملها و���ش��ط كل 
هذه �الأجو�ء �ملعقدة.

جمعية  �أول  ت��اأ���ش��ي�����س  مت  �أن���ه  ذك���رت 
بهدف  �ل��ط��ري�ن،  يف  �لعاملة  للمر�أة 
ت��وع��ي��ة �ل��ف��ت��ي��ات و�ل�����ش��ب��اب مبجال 
لهم،  �ل����دع����م  وت����ق����دمي  �ل�����ط�����ري�ن 

�زدهار  ب�شبب  �ل���ذ�ت  �إث��ب��ات  وف��ر���س 
وت����ط����ور ����ش���ن���اع���ة �ل�����ط�����ري�ن ح���ول 
�أن جم���ال  ع���ل���ى  م�������ش���ددة  �ل�����ع�����امل، 
�لطري�ن ُيعد فر�شة عظيمة لالإبد�ع 
�الأجيال  حتلي  �شرورة  مع  و�الإلهام، 
�جلديدة بال�شرب و�لعزمية و�ل�شغف 
من �أجل ت�شلم �لر�ية يف هذ� �لقطاع 
�ل�شباب  �ل�شام�شي  ودعت  بامل�شتقبل. 
ل��ل��در����ش��ة �مل�����ش��ت��م��رة و�الط�����الع على 
�الأب����ح����اث �ل����دوري����ة، خ�����ش��و���ش��اً مع 
�لعقدين  �شهده خالل  �لذي  �لتطور 
�مل��ا���ش��ي��ني، وط��ب��ي��ع��ة �ل�����ش��ن��اع��ة �لتي 
�ختلفت ب�شبب �لتكنولوجيا �ملتطورة، 
موؤكدة �أن �لطري�ن ُيعد من �ملجاالت 
�ملتميزة �لتي حتتاج للدر��شة و�لبحث 
�لفتيات  م���ن  و�ل��ع��دي��د  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر، 
وق��دو�ت يف  ُملهمات  �الإمار�تيات هن 
للمر�أة  ف��ق��ط  لي�س  �مل��ج��االت  جميع 
�لعربية  ل��ل��م��ر�أة  و�إمن�����ا  �الإم���ار�ت���ي���ة 

و�لعاملية .

اأول مهند�سة طريان اإماراتية: الفتيات الإماراتيات ملهمات وقدوات لغريهن من ن�ساء العامل
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العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :م�شبغة �ل�شعبية  

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب : رخ�شة رقم : 3946716 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فهد نا�شر حممد �شامل �ملهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف ز�يد ثابت حممد �ملهري
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية باأن / �ل�شادة :بقالة �ملنادي

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب : رخ�شة رقم : 1148061 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هالل �شامل حممد �شالح �جلنيبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ماجد �شعد عبد�هلل علي �ملنهايل
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لر�شا�س لقطع غيار �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1050595 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن 

باور للمقاوالت �مليكانيكية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2195185 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حل�شام 

لبيع �لدو�جن �ملذبوحة �لطازجة و�ملجمدة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2947609 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة فاين فيو للديكور و�الأ�شباغ

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1161782 
تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة فاين فيو للديكور و�الأ�شباغ

FINE VIEW DECORATION & PAINTING EST

�إىل/ موؤ�ش�شة فاين فيو للديكور و�لنجاره
FINE VIEW  DECORATION AND CARPENTRY EST

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �أعمال تركيبات �الأملنيوم  4330013
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �الأعمال �ملعدنية و�حلديدية 4390006

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة منجرة )ور�س �لنجارة(  1622007
تعديل ن�شاط / حذف �أعمال �لطالء و�لدهانات للمباين  4330003

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة مبارك عمر �ل�شيعري للحد�ده 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�لنجاره �مل�شلحه   رخ�شة رقم:1150909 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة هدى عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك عمر مبارك عون �ل�شيعرى

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة مبارك عمر �ل�شيعري للحد�ده و�لنجاره �مل�شلحه

MUBARAK OMAR ALSEIARI REINFORNCE CARPENTRY EST

�إىل/ موؤ�ش�شة ز�د �خلري للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة

ZAD ALKHAIR BLACKSMITH & REINFORNCE CARPENTRY EST  

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي برفري�س

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2428271 

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة مهنية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم وم�شاوي برفري�س

BURFRIES RESTAURANT AND GRILLS

�إىل/ مطعم وكافيرتيا وم�شاوي بيك�شا مركز �شاي �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

PEXA MARKAZ SHAI RESTAURANT CAFTERIA AND GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/البرمييري �د�رة �لعقار�ت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2297737 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / بطى خمي�س بطى خمي�س �لرميثى من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / بطى خمي�س بطى خمي�س �لرميثى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شطفى عبدى روبل

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ البرمييري �د�رة �لعقار�ت ذ.م.م

LAPREMIERE REAL STATE MANAGEMENT L.L.C

�إىل/ البرميري �د�رة �لعقار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
LAPREMIERE REAL STATE MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بونت غالمور فا�شن ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1152194 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / من�شف بن حممد قطاطه من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / من�شف بن حممد قطاطه من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن على عبيد حممد �لزعابى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ بونت غالمور فا�شن ذ م م
POINT GLAMOUR FASHION . LLC

�إىل/ بونت غالمور فا�شن - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
POINT GLAMOUR FASHION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديتيلز للت�شميم �لد�خلي ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1861580 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ��شحاق �ديب يعقوب %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ��شحاق �ديب يعقوب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد حمد عبد�هلل �ملزروعى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ ديتيلز للت�شميم �لد�خلي ذ.م.م
DETAILS INTERIOR DESIGN L.L.C

�إىل/ ديتيلز للت�شميم �لد�خلي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
DETAILS INTERIOR DESIGN SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
�شركة   - �لطبي  كري  �شوفت  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم:4152501 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد �بو �لعنني على حممد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / بدور عبد�هلل على ر��شد �لقيو�نى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / بدور عبد�هلل على ر��شد �لقيو�نى من 100 % �إىل %51

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ مركز �شوفت كري �لطبي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

SOFT CARE MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / مركز �شوفت كري �لطبى ذ.م.م
SOFT CARE MEDICALCENTER L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط �مللوك

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1102996 
تعديل �إ�شم جتاري من/ خياط �مللوك

AL MOLOOK TAILORS
�إىل/ كافترييا جوي�س تي�شتي

 CHOICE TASTY CAFTERIA 

تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  5610003
غري  �لرجالية  �ملالب�س  وحياكة  وخياطة  تف�شيل  حذف   / ن�شاط  تعديل   

�لعربية )�لبدل(  1410904
�أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية  فعلى كل من له حق 
�القت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل  �أي حق  غري م�شوؤولة عن 

�الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
�لعامة - �شركة  �ل�ش�����ادة/عني منني للمقاوالت  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم:1427166 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حمزه باروت �حمد خليفه �ل�شويدى %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة هيثم �شالح �لدين عبد�للطيف عبد�لر�شول %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبيد ن�شيب زويد

تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ عني منني للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AIN MENEEN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ ماوتن �شتون للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
  MOUNTAIN STONE GENERAL CONTRACTING L.L.C.

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كليك �رت لت�شوير �حلفالت و�ملنا�شبات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2713092 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ��شر�ر �حمد و�ىل خان  %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد مرهون م�شلم ر��شد �ليحيائى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ كليك �رت لت�شوير �حلفالت و�ملنا�شبات

CLICK ART FOR PHOTOGRAPHY OF CONCERTS AND EVENTS

�إىل/ كليك �رت لت�شوير �حلفالت و�ملنا�شبات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
CLICK ART FOR PHOTOGRAPHY OF CONCERTS AND EVENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لقدرة للتجارة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة رخ�شة رقم:1002753 

تعديل ��شم �ملالك / من �لقدرة �لقاب�شة - �س م خ

AL QUDRA HOLDINGS - PSC

�إيل كيو �لقاب�شة �س.م.خ

  Q HOLDING P.S.C.

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل كرمي لالحذية و�ل�شنط - ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1044541 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / كرمي جمال من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / كرمي جمال من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل �بر�هيم عبد�هلل حممد �ملال

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل كرمي لالحذية و�ل�شنط - ذ م م

KAREEM FOOTWEARS & SUITCASES SHOP - L L C

�إىل/ كرمي لالحذية و�ل�شنط - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
KAREEM FOOTWEARS AND SUITCASES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�للوؤلوؤة �لبي�شاء للديكور

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2912932 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �للوؤلوؤة �لبي�شاء للديكور

AL LOLOA AL BAYDA DECOR

�إىل/ �للوؤلوؤة �لز�هية للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL LULU AL ZAHEA GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  و�إال  �الإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
م�شتح�شر�ت  لتجارة  �ل�ش�����ادة/�يفا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لتجميل  رخ�شة رقم:1062384 
تعديل وكيل خدمات / حذف �شبحاء خمي�س عبد�هلل حميد �ل�شام�شى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �يفا لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل
EVA COSMETICS TRADING

�إىل/ �يفا لتجارة م�شتح�شر�ت �لتجميل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م - �شركة 
�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

EVA COSMETICS TRADING ONE PERSON COMPANY L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  و�إال  �الإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفاخر خلدمات معد�ت �لديزل 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN - ذ م م  رخ�شة رقم:1036795 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جانيت تاورو ماونري دي�شوز� %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة فين�شنت ديني�س تاورو %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف فين�شنت ديني�س تاورو

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل �شالح جمعه �ملعمرى
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لفاخر خلدمات معد�ت �لديزل - ذ م م

DELUXE DIESEL EQUIPMENT SERVICES - L L C

�إىل/ �لفاخر خلدمات معد�ت �لديزل ذ.م.م
DELUXE DIESEL EQUIPMENT SERVICES L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري 
م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت 

�ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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قطار�  ن�شفو�  مقاتليها  �إن  �الأوكر�نية  �الإقليمية  �لدفاع  قوة  قالت   
مدرعا كان يقل جنود� رو�شيني، لكن م�شت�شار� للرئي�س فولودميري 
زيلين�شكي قال يف وقت الحق �إن �لهجوم �قت�شر على �شكك حديدية 

بالقرب من �لقطار.
�لدفاع،  قوة  تاأكيد  م�شتقل من  ب�شكل  �لتحقق  لرويرتز  يت�شن  ومل 
�لهجوم يف مدينة ميليتوبول  �أنها نفذت  ُن�شر على في�شبوك،  �لذي 
�ملحتلة بجنوب �أوكر�نيا. وتقع �ملدينة يف منطقة ز�بوريجيا ويف حز�م 
من �الأر��شي �لو�قعة يف جنوب �أوكر�نيا �حتلته �لقو�ت �لرو�شية بعد 
�لغزو يف 24 فرب�ير- �شباط. وقالت قوة �لدفاع- �لفرع �الحتياطي 
للقو�ت �مل�شلحة �الأوكر�نية- يف من�شور على �الإنرتنت �إن متفجر�ت 
�نفجرت حتت عربة �شكة حديدية تقل ع�شكريني. ومل تو�شح حجم 
�أوليك�شي  �لرئا�شي  �مل�شت�شار  ق��دم  �شاعات،  ع��دة  بعد  لكن  �ل�شرر. 
فجرت  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �إن  قائال  مغايرة،  رو�ي��ة  �أري�شتوفيت�س 
�لق�شبان �أمام �لقطار. وقال �أري�شتوفيت�س يف فيديو ُن�شر على مو�قع 
�الأوكر�نيني  �ملقاتلني  �أن  �أظ��ه��ر  �حل���ادث  �إن  �الجتماعي  �لتو��شل 

يعملون بن�شاط على تعطيل �لقو�ت �لرو�شية.
يف  بن�شاط  يعملون  �ملقاتلني  �إن  �أوك��ر�ن��ي��ة  �إخ��ب��اري��ة  تقارير  وت��ق��ول 
ميليتوبول. و�حتجزت �لقو�ت �لرو�شية رئي�س �لبلدية لعدة �أيام يف 

مار�س- �آذ�ر قبل �أن تطلق �شر�حه.
 

�شرودر،  غ��ريه��ارد  �الأ���ش��ب��ق  �مل�شت�شار  �خلمي�س  �أم�����س  �أمل��ان��ي��ا  ج���ّردت 
�ملقّرب من �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني، من �متياز�ت ر�شمية 
رف�شه  جلهة  بالتز�مات  �لوفاء  يف  ف�شل  �أن��ه  �عتربت  �إذ  بها،  يتمّتع 

قطع �لعالقات مع عمالقة �لطاقة �لرو�شية.
عو�قب  ��شتخل�س  �لربملانية  �لكتل  “�ئتالف  �أن  �ل��ربمل��ان  و�أع��ل��ن 
ن��اجت��ة ع��ن ���ش��ل��وك �مل�����ش��ت�����ش��ار �الأ���ش��ب��ق وع�����ش��و جم��م��وع��ة �ل�شغط 
�شُيعلَّق  لذلك،  الأوكر�نيا  �لرو�شي  �لغزو  �شوء  يف  �شرودر  غريهارد 
يعد  “مل  ���ش��رودر  �أن  �إىل  ولفت  �ل�شابق«.  �مل�شت�شار  مكتب  ت�شغيل 
وقت  �لبوند�شتاغ يف  ق��ر�ر  وج��اء  ملكتبه«.  �جلارية  �اللتز�مات  يدعم 
�إىل فر�س عقوبات  ملزم  غ��ري  ق��ر�ر  �الأوروب��ي��ون يف  �مل�شّرعون  دع��ا 
�لتخلي عن مقاعدهم يف  �آخرين يرف�شون  و�أوروبيني  �شرودر  على 
جمال�س �إد�ر�ت �شركات رو�شية. وتعّر�س �شرودر �لذي كان م�شت�شاًر� 
�متناعه  ب�شبب  �شديدة  الن��ت��ق��اد�ت  و2005   1998 ب��ني  الأمل��ان��ي��ا 
ورف�شه �ال�شتقالة من منا�شبه يف �شركتي “رو�شنفت” و”غازبروم” 
�لرو�شيتني �لعمالقتني للطاقة، بعد بد�ية �لغزو �لرو�شي الأوكر�نيا. 
و�أ�شدر بياًنا يدين فيه �لغزو �لرو�شي الأوكر�نيا ويعتربه غري مرّبر، 
حاول  كما  ي�شتمّر.  �أن  مو�شكو  مع  �حل��و�ر  على  �إن  ا  �أي�شً ق��ال  لكنه 
�مل�شت�شار �الملاين �أوالف �شولت�س �لذي ينتمي مثل �شرودر �إىل �حلزب 
عن  �لتخلي  على  �ل�شابق  �مل�شوؤول  ح�س  �لدميوقر�طي  �ال�شرت�كي 
�إد�رة  ���ش��رودر جمل�س  وي��ر�أ���س  ج��دوى.  دون  لكن  رو�شيا  وظائفه يف 

�شركة �لنفط �لرو�شية �لعمالقة “رو�شنفت«.

و�أربعة  �أمريكيا  مو�طنا  �إن  بيان  يف  �الأمريكية  �لعدل  وز�رة  قالت 
معار�شني  ع��ل��ى  بالتج�ش�س  �ت��ه��م��و�  �شينيني  خم���اب���ر�ت  ���ش��ب��اط 
يف  يقيمون  �لدميقر�طية  عن  مد�فعني  ون�شطاء  حقوقية  وقياد�ت 
�لواليات �ملتحدة. وتقول عري�شة �التهام �إن و�نغ �شوجون من كوينز 
�ل�شينيني  �ملغرتبني  جمتمعات  د�خ��ل  و�شعه  ��شتغل  نيويورك  يف 
و�ملعار�شني و�ملن�شقني جلمع معلومات عن �أن�شطتهم حل�شاب وز�رة 
عاما”   73“ و�ن��غ  �أن  �لعدل  وز�رة  وذك��رت  �ل�شينية.  �ل��دول��ة  �أم��ن 
�ملحكمة يف موعد الحق.  �أم��ام  و�شيمثل  �آذ�ر  مار�س-   16 �عتقل يف 
�الأربعة  �ملتهمني  �ل�شينية  �لدولة  �أمن  وز�رة  م�شوؤويل  �أن  و�أ�شافت 
ال يز�لون هاربني. ومت �الإعالن عن عري�شة �التهام يوم �لثالثاء يف 
�لتو��شل بعد مع ممثلني  حمكمة �حتادية يف بروكلني. ومل يت�شن 

عن و�نغ للح�شول على تعليق.
�إىل  �أُر���ش��ل  مكتوب  ب��ي��ان  يف  و��شنطن  يف  �ل�شينية  �ل�شفارة  وق��ال��ت 
رويرتز “�التهامات �ملزعومة �لتي وجهتها �لواليات �ملتحدة حم�س 
�فرت�ء«. و�أ�شافت “نحث �جلانب �الأمريكي على �إجر�ء حتقيق عادل 
وقانوين، و�لتعامل ب�شكل منا�شب مع �لق�شايا ذ�ت �ل�شلة، وحماية 

�حلقوق �لقانونية للمو�طنني �ل�شينيني �ملعنيني«.

عوا�صم

كييف

برلني

وا�صنطن

حترير عّبارة على متنها 839 
ا جنحت قبالة اإندوني�سيا  �سخ�سً

•• مومريي-اأ ف ب

ُفتح �ملجال �أم�س �خلمي�س ملرور عّبارة على متنها �أكر من 800 �شخ�س 
جنحت قبالة �شاحل �ندوني�شيا طيلة يومني، ومتكنت من �إكمال �إبحارها، 
ح�شبما �أعلنت �لبحرية �الإندوني�شية. وقال رئي�س �لقاعدة �ملحلية للبحرية 
�أمام  �ملجال  فتح  مّت  حثيثة،  جهود  “بعد  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  يوغا  دوي 
عّبارة KM Sirimau عند �ل�شاعة 12،00 )04،00 بتوقيت غرينت�س( 
وتتجه حالًيا �إىل �أقرب ميناء من ليوليبا” يف جنوب �الأرخبيل �الإندوني�شي. 
784 ر�كًبا و55 ف��رًد� من  KM Sirimau وعلى متنها  وجنحت عّبارة 

�لطاقم بعد رحلة 184 كيلومرًت� يف �إقليم نو�شا تينغار� �ي�شت.
لتحرير  جهودها  �شاعفت  �إذ  �لفور  على  �ل��رّك��اب  �الغاثة  ف��رق  ُتنقذ  ومل 
تي  “بي  �لعامة  �ملالحة  �شركة  �أر�شلتها  قاطرة  ومتّكنت  برمتها.  �لعّبارة 
�نتظار  بعد  �لعّبارة  �ملنطقة �خلمي�س من حترير  �إىل   PT Pelni بيلني« 
�إجر�ء  �رتفاع �ملد. وتّوجهت �لعّبارة �إىل ميناء يف جزيرة ليوليبا لكي يتّم 
فحو�س �شالمة قبل �أن ت�شتاأنف رحلتها �إىل مومريي يف جزيرة فلوري�س.

وقالت �يثا تاتينغ، �لتي كانت على منت �لعّبارة، يف �ت�شال مع وكالة فر�ن�س 
بر�س “بف�شل �هلل، ُحّررت �لعّبارة حالًيا وها هي تعود �إىل ليوليبا. و�شلنا 
وتتكرر �حلو�دث يف �لبحر يف �إندوني�شيا وهي �أرخبيل ي�شم �أكر  تقريًبا”. 
�الأخرى  و�ل��ق��و�رب  �ل��ع��ّب��ار�ت  �شكانها على  �أل��ف ج��زي��رة، ويعتمد   17 من 

لل�شفر، رغم كون معايري �ل�شالمة �ملعتمدة غري كافية.

 اإعمار ليبيا.. »�سربة البداية« من بنغازي باأياد م�سرية

حتت �شعار بداأ التغيري 

حمدان وجرادة.. من �ساحات »الثورة« اإىل الربملان اللبناين

ماكرون يوا�سل جهوده لإعادة�سولت�س يدافع عن اإر�سال اأملانيا »اأ�سلحة ثقيلة« اإىل اأوكرانيا
 ر�سم اخلارطة ال�سيا�سية يف فرن�سا 

•• باري�س-اأ ف ب

ر�شم  �شنو�ت على  ثانية من خم�س  ب��د�أ والي��ة  �ل��ذي  �إميانويل ماكرون  �لفرن�شي  �لرئي�س  ينكب 
�خلطوط �لعري�شة حلكومته �ملقبلة، وهي عملية ح�شا�شة يف �أوج �إعادة ت�شكيل للم�شهد �ل�شيا�شي 
�أول  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أع��ط��ى  حزير�ن-يونيو،  يف  مرتقبة  ت�شريعية  �نتخابات  م��ع  �ل��ب��الد.  يف 
�إليز�بيت بورن �لتي �شغلت منا�شب وز�رية عدة  �ملوؤ�شر�ت. فقد عنّي �الثنني رئي�شة للوزر�ء هي 
مر�ت ومتيل �ىل �لي�شار لكنها تعد تكنوقر�ط �أكر مما هي �شيا�شية. ب�شفتها ع�شو� يف �حلكومة 
�ملتخ�ش�س يف  فيليب مورو-�شيفروليه  وقال  �إ�شالحات مهمة.  عدة  �أدخلت  �شنو�ت،  منذ خم�س 
�الإعالم �ل�شيا�شي �إن �إميانويل ماكرون “بر�غماتي جد� ولي�س لديه �أي م�شلحة يف �ملجازفة. مع 

�إليز�بيت بورن، يكون قد �عتمد �خليار �الأقل �إثارة لالنق�شام وال يخرج عن نهجه �ملعتاد«.

“لدينا جميعا  ق��ائ��اًل:  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف  �أك���د  ولكنه 
هدف و�حد: �أنه يجب �أال تربح رو�شيا هذه �حلرب. 
�أن  �شولتت�س  و�أ���ش��اف  �أوك��ر�ن��ي��ا«.  تنجح  �أن  يجب 
�أي�شاً  ع�شكرياً  �أوكر�نيا  تدعم  �الحتادية  �حلكومة 
“ب�شكل مدرو�س ومتو�زن ومت تن�شيقه على م�شتوى 
م��وؤك��د�ً �أن���ه ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك �أي���ة �إج���ر�ء�ت  دويل”، 
فردية �أملانية، و�أن �حلكومة �الحتادية لن تقوم باأي 
�شيء من �شاأنه جعل حلف �شمال �الأطل�شي “�لناتو” 

طرفاً باحلرب.
ك��م��ا دع���ا �مل�����ش��ت�����ش��ار �الأمل�����اين �إىل دف����اع ح��ا���ش��م عن 

�ل�شالم، و�أكد �أنه لي�س �أمر�ً بديهياً.
ب��ي��ان ح��ك��وم��ي بالربملان  �أم�����س يف  ���ش��ول��ت�����س  وق����ال 

�إن �حلرب  برلني  بالعا�شمة  “بوند�شتاج”  �الأمل��اين 
مل تعد �أمر� ال ميكن ت�شوره يف �أوروبا.

وتابع �مل�شت�شار �الأملاين: “�إذن �ل�شالم ال يكون �أمر�ً 
هو  هذ�  عنه.  للدفاع  م�شتعدين  كنا  �إذ�  �إال  بديهياً 
�ل��در���س �ل���ذي نتعلمه م��ن �ل��ه��ج��وم �ل��وح�����ش��ي من 

رو�شيا على �أوكر�نيا«.
وقال �شولت�س �أي�شاً �إن �الحتاد �الأوروبي تغلب خالل 
�الأع�����و�م �مل��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى حت��دي��ات و�أزم�����ات خمتلفة، 
�ملبا�شر لالحتاد تعد  �أن �حلرب يف �جلو�ر  مو�شحاً 
بال �أدن��ى �شك �لتحدي �الأك��رب، ولكنه �أكد �أنه كلما 
�لت�شميم و�الحت��اد يف  ز�د  �ل�شغط من �خل��ارج  ز�د 

�إجر�ء�ت �الحتاد �الأوروبي.

•• برلني-وكاالت

توريد  عن  �شولت�س  �أوالف  �الأمل���اين  �مل�شت�شار  د�ف��ع 
مو�جهة  يف  الأوك���ر�ن���ي���ا  ب����الده  م��ن  ثقيلة  �أ���ش��ل��ح��ة 

�النتقاد من مو�طنني و �أو�شاط �شيا�شية �أملانية.
وق����ال ���ش��ول��ت�����س �أم�������س �خل��م��ي�����س يف ب��ي��ان حكومي 
برلني:  بالعا�شمة  “بوند�شتاج”  �الأمل��اين  بالربملان 
تعر�شت  دول��ة  م�شاعدة  يف  ت�شعيد  هناك  “لي�س 
ولكنه  نف�شها”،  “عن  �ل��دف��اع  يف  وح�����ش��ي  ل��ه��ج��وم 
�أ�شرع  يف  �لعنف  و�إنهاء  للهجوم  �لت�شدي  يف  �إ�شهام 

وقت ممكن«.
و�أ�شار �مل�شت�شار �الأملاين �إىل �أنه ي�شعر ببع�س �لقلق، 

•• عوا�صم-وكاالت

�شرقي  ب����ن����غ����ازي  م���دي���ن���ة  ت�����ش��ت��ع��د 
م�شري  معر�س  �أول  لتنظيم  ليبيا 
�إعمار  �إع�����ادة  مل�����ش��روع��ات  خم�����ش�����س 
ليبيا، خالل �لفرتة من 23 �إىل 27 
من  �لعديد  مب�شاركة  �جل��اري،  مايو 
و�لليبية  �مل�شرية  �ل�شركات و�جلهات 

�لفاعلة يف ملف �إعادة �الإعمار.
“�شركاء  ����ش��م  يحمل  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر 
�لعمر�ن من �أجل �إعادة �إعمار ليبيا”، 
وجمعيات  ���ش��رك��ات  ح�شور  �شي�شهد 
�أعمال وهيئات م�شرية عديدة، �أبرزها 
�مل�شرية،  للت�شنيع  �لعربية  �لهيئة 
وينطلق و�شط �آمال باأن يحقق �إعادة 
للبلدين،  م�شرتكة  م�شالح  �الإع��م��ار 
مع �ال�شتفادة من �خلربة �مل�شرية يف 
�لتنمية  وم�شروعات  �لتحتية  �لبنى 
�جلمعية  رئي�س  وي��ق��ول  و�ل��ت��ع��م��ري. 
�الأعمال  ل��رج��ال  �ل��ل��ي��ب��ي��ة  �مل�����ش��ري��ة 
فر�شة  ميثل  �مللتقى  �إن  بيان،  نا�شر 
ب�شاأن  تنفيذية  خطط  على  لالتفاق 
�لهدوء  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�  ل��ي��ب��ي��ا،  �إع���م���ار 
�ملنطقة  ت�������ش���ه���ده  �ل�������ذي  �الأم�����ن�����ي 
�ل�شرقية بدعم من �جلي�س �لوطني 

نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  ب��ي��ان  و�أ���ش��اف  �لليبي. 
كربى  �أولوية  متثل  حاليا  �الإعمار  �إع��ادة  �أن  عربية”، 
�لتي  و�خل���ربة  �جلاهزية  ظ��ل  يف  وطر�بل�س،  للقاهرة 
يتمتع بها قطاع �لت�شييد و�لبناء �مل�شري، �لذي كان له 

�شبق �خلربة و�لعمل يف �ل�شوق �لليبية ل�شنو�ت.

مواد بناء م�شرية
و�أو�شح �أن �إعادة �الإعمار يف ليبيا �شتدعم ن�شاط �لعمالة 
من  �الأطنان  �آالف  وت�شتوعب  �ملاهرة،  �لفنية  �مل�شرية 
و�الإ�شمنت  �لت�شليح  حديد  مثل  �مل�شرية  �لبناء  م��و�د 
�لقطاعات  دع��م  ت�شمن  وب��ال��ت��ايل  وغ��ريه��ا،  و�ل��ط��وب 

�ملنتجة لهذه �ل�شلع.
ووفق بيانات �جلهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة و�الإح�شاء 
يف م�شر، فاإن �لبالد تلقت 17.8 ماليني دوالر خالل 

•• الكفري-اأ ف ب

قبل نحو �شنتني، جالت �شورة فر��س حمد�ن ملقى �أر�شاً 
بعدما �خرتقت حبة خردق قلبه خالل قمع �لقوى �الأمنية 
برحيل  ط��ال��ب��ت  �ل��ربمل��ان  حم��ي��ط  يف  ل��ت��ظ��اه��رة  �للبنانية 
و�أثارت  و�الإن��رتن��ت،  �الإع���الم  و�شائل  �ل�شيا�شية،  �لطبقة 
تنديد� و��شعا. �ليوم، يدخل �ل�شاب مقر هذ� �لربملان نائباً. 
وفاز حمد�ن و�ليا�س جر�دة يف �النتخابات �لنيابية يف د�ئرة 
�جلنوب �لثالثة، �أحد معاقل حزب �هلل �لذي مل ينجح �أحد 
�ملنطقة منذ دخوله  ه��ذه  لو�ئحه مع حلفائه يف  يف خ��رق 
�إجمايل  نائبان منتخبان من  1992. وهما  �لربملان عام 
13 على �الأقل �نبثقو� عن �لتظاهر�ت �الحتجاجية �لتي 
�شهدها لبنان بدء�ً من 17 ت�شرين �الأول-�أكتوبر 2019 

�شد �لطبقة �ل�شيا�شية.
من منزل عائلته يف قرية �لكفري �ملحاطة باأ�شجار �لزيتون 
و�ل�شنوبر، يقول حمد�ن )35 عاماً(، وهو حمام ونا�شط 
�شيا�شي �شارك يف �لتظاهر�ت وتوىّل �لدفاع عن موقوفني 
خاللها “لكّل من �شارك يف �لتظاهر�ت ويف �ال�شتباك مع 
منذ  �الأمني  للقمع  تعّر�س  من  ولكل  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة 
موجود�ً  �ليوم  ب��ات  �ل�شحايا  �أح��د  �إن  لهم  �أق��ول  �شنو�ت، 
ويطالب  خارجه  �ملوجودين  �شوت  لريفع  �ل��ربمل��ان  د�خ��ل 
بعد  غا�شبة  تظاهرة  خالل  حمد�ن  و�أ�شيب  بحقوقهم«. 
�أي���ام م��ن �نفجار م��رف��اأ ب��ريوت �مل���روع يف �ل��ر�ب��ع م��ن �آب /

عملية  خ���الل  �الأط���ب���اء  ي��ت��م��ّك��ن  ومل   .2020 �أغ�����ش��ط�����س 
�لتي  ك��ري��ات �خل���ردق  ��شتئ�شال  ل��ه م��ن  �أج��ري��ت  جر�حية 

��شتقرت يف قلبه.
�إ�شابات  �آن��ذ�ك عن  ع�شر�ت �جلرحى  عاينو�  �أطباء  و�أف��اد 
�الأمن  ق��وى  حقوقية  منظمات  و�تهمت  ق��رب.  ع��ن  بالغة 
وجمهولني بلبا�س مدين باإطالق كر�ت معدنية ور�شا�س 

مطاطي بهدف “�إحلاق �الأذى” باملحتجني.
�لذي تبدو معامل  �أ�شدقاء فر��س  �ملنزل، يتجّمع  يف باحة 
�أحدهم �الإجابة على  �الإره��اق و��شحة على وجهه. يتوىل 
�آخر  وي��ذّك��ره �شديق  �لرنني.  يتوّقف عن  �ل��ذي ال  هاتفه 
مبوعد مقابلة �شحفية عرب �الإنرتنت. وي�شاأله قريب عما 

�لوقت  يف  �الإع��م��ار  �إع����ادة  �أم���ام  �ل��ب��اب  يفتح  �ل�شرقية 
�حلايل.

الإعمار يدعم ال�شتقرار
وقال رئي�س �الحتاد �الإفريقي ملنظمات مقاويل �لت�شييد 
و�لبناء ح�شن عبد �لعزيز، �إن م�شروعات �إعادة �الإعمار 
�لبناء  ق��ط��اع��ي  ن�����ش��اط  لنمو  دف��ع��ة  �شتحقق  �مل��رت��ق��ب��ة 
يف  �ل�شيا�شية  �خلالفات  �أن  مو�شحا  و�لليبي،  �مل�شري 
ليبيا طو�ل �ل�شنو�ت �ملا�شية عطلت كثري� من �نطالق 

هذه �لعملية �لتي حتتاجها �لبالد ب�شدة.
�لقاهرة  بغرفة  �لعمالة  �إحل��اق  �شعبة  تقدير�ت  ووف��ق 
�لتجارية �مل�شرية، يوفر �إعمار ليبيا فر�س عمل لنحو 

3 ماليني م�شري خالل �ل�شنو�ت �لثالث �ملقبلة.
ومنوها  ل��ي��ب��ي��ا  “��شتقر�ر  �أن  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  و�أ����ش���اف 
�القت�شادي يحققان �ال�شتقر�ر يف �ملنطقة ككل، ويعد�ن 

�مل�شريني  حتويالت  من   2020-2019 �ملايل  �لعام 
يف  دوالر  ماليني  ب�27.9  مقارنة  ليبيا،  يف  �لعاملني 

�لعام �ل�شابق له، بانخفا�س قدره 35.9 باملئة.
�لوحدة  بحكومة  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��وؤون  وزي���ر  وق���در 
�إعمار  �إع��ادة  فاتورة  �لغويل،  �شالمة  �لليبية  �لوطنية 
ب�111 مليار دوالر، وقال يف ت�شريحات خالل  �لبالد 
�ل�شركات �مل�شرية  �إن  �ملا�شي،  زيارته للقاهرة �شبتمرب 
�مل�شندة  �مل�شروعات  �الأ�شد من جملة  بن�شيب  �شتحظى 
جمموعه  مبا  تقريبا،  باملئة   70 بن�شبة  �مللف،  هذ�  يف 

77.7 مليار�ت دوالر تقريبا.
و�أ�شار رئي�س �جلمعية �مل�شرية �لليبية لرجال �الأعمال، 
�إىل �أن �جلمعية كانت تتحني �لفر�شة بعد �النتخابات 
دخول  ملعاودة  م�شمى،  الأج��ل غري  تاأجلت  �لتي  �لليبية 
�أن  غري  م�شرتكة،  م�شروعات  وتنفيذ  �لليبية  �ل�شوق 
�ملنطقة  ب��ه  حتظى  �ل���ذي  و�الأم��ن��ي  �ل�شيا�شي  �ل��ه��دوء 

�ملعركة  �شعوبة  ن��درك  كنا  �ل�شيا�شية،  و�ل�شلطة  �مل�شارف 
ومدى عدم تكافوؤ �لفر�س، لكننا خ�شناها بو�شفها معركة 
معار�س  �آخ��ر  ر�أي  ثمة  �أن  والإب���ر�ز  �لنا�س  ��شتعادة حقوق 
�ملفرو�شة  �ل�شيا�شية  �لهيمنة  ولك�شر  �جلنوب  يف  موجود 

عليه، وجنحنا يف ذلك«.
فيها  دول��ة  بناء  “�إعادة  �شرورة  عن  يتحدث  �لنجاح،  بعد 
قانون وموؤ�ش�شات تعيد ثقة �لنا�س بهذ� �لبلد، لناحية �أنه 
�أو م�شاريع  �أن نعي�س فيه، لي�س م�شاريع موت  بلد ميكننا 
�شفر«. وهاجر �الآالف من لبنان منذ بد�ية �الأزمة، ال �شيما 

من �ل�شباب �لباحثني عن م�شتقبل.
ويروي حمد�ن �لذي ينتمي �ىل �لطائفة �لدرزية لفر�ن�س 
�حلملة  خ��الل  �لنا�س”  م��ع  للغاية  �شريحا  “كنت  بر�س 
�أو الأزفت  �آت��ي الأبني ج��د�ر�  �أن��ا ال  “قلت لهم  �النتخابية. 
و�لطريق  �جل��د�ر  فيها  يكون  ال  دول��ة  بناء  نريد  طريقا. 

�إذ� متّكن من �لنوم بعد �حتفاالت فوزه.
جنوب  يف  �شيد�  مدينة  يف  تعليمه  ح��م��د�ن  ف��ر����س  تلّقى 
كلية  يف  در�����س  ح��ي��ث  ب����ريوت  �إىل  ب��ع��ده��ا  لينتقل  ل��ب��ن��ان، 
�حلقوق و�لعلوم �ل�شيا�شية و�الإد�رية يف �جلامعة �للبنانية، 

ونال �شهادة �ملاج�شتري يف �لقانون �خلا�س.
�آالف �للبنانيني �ىل �ل�شارع ليطالب  2019، نزل مع  يف 
ب�شقوط “�ملنظومة �ل�شيا�شية” كما يقول، �ملتهمة بالف�شاد 
و�لعجز و�لت�شبب بدخول �لبالد يف �زمة �قت�شادية ومالية 

غري م�شبوقة �أفقرت �للبنانيني و�شلت �لبالد.
م�شار  نتيجة  ه��و  �لنيابة  �ىل  بالرت�شح  “قر�ري  وي��ق��ول 
تر�كمي بد�أ منذ م�شاركتي يف �ليوم �الأول من �لتظاهر�ت 
�مل��وق��وف��ني من  �ل�����ش��ل��ط��ة، م����رور� مبتابعتي م��ل��ف��ات  ���ش��د 
يتحرك  مل  �لتي  �إ�شابتي”  ثم  ومن  كمحام،  �ملتظاهرين 
�لق�شاء حولها بعد. ويتابع “خ�شنا معركة بوجه حتالف 

�الإرهابية  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ع��ل��ى  ح��رب��ا 
و�مليلي�شيات و�جلهات غري �لر�غبة يف 
�ال�شتقر�ر«. و�أكد �أن معاودة ��شتئناف 
عجلة  ودور�ن  �القت�شادي  �لن�شاط 
من  ي�شاحبه  وم���ا  ليبيا  يف  �الإن���ت���اج 
�لليبي،  لل�شباب  عمل  فر�س  توفري 
�لفرتة  للبالد  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  �شيجلب 

�ملقبلة.

امل�شاركة امل�شرية
�لغرفة  رئي�س  ذ�ته، قال  �ل�شياق  ويف 
�القت�شادية �مل�شرية �لليبية �مل�شرتكة 
�إعادة  مبادرة  �إن  �جل���ر�ري،  �إبر�هيم 
�الإع���م���ار ���ش��ت��ب��د�أ يف ب��ن��غ��ازي ودرن����ة، 
�مل�شرية  “�ل�شركات  �أن  �إىل  م�شري� 
موؤهلة للح�شول على �لن�شبة �الأكرب 
وهناك  ليبيا،  �إعمار  م�شروعات  من 
��شتثمار�تها  ت��ت��ج��اوز  ب����اأن  ت��وق��ع��ات 
 10 �مل��ع��ر���س  ف���رتة  خ���الل  ليبيا  يف 
�ملقرر  �مللتقى  وع��ن  دوالر«.  مليار�ت 
�ملقبل،  �الأ���ش��ب��وع  منت�شف  �ن��ط��الق��ه 
�أ�شاف �جلر�ري �أنه “�شي�شم موؤمتر� 
�إعمار  �إع������ادة  مل�����ش��روع��ات  وم��ع��ر���ش��ا 
�جتماعات حت�شريية  و�شبقته  ليبيا، 
مب�شاركة متخ�ش�شني من �ال�شتثمار 
�ملكلف من وزير  و�أو�شح �جلر�ري  �الإعمار«.  و�شندوق 
�ل�شركات  متطلبات  على  للتعرف  �لليبي  �الق��ت�����ش��اد 
�مل�شرية  ع���الم  ���ش��رك��ة ح�����ش��ن  �أن  �مل�����ش��ارك��ة،  �مل�����ش��ري��ة 
�حلكومية ح�شلت على مو�فقة لتنفيذ �لطريق �لد�ئري 
�لثالث يف طر�بل�س بقيمة 3.7 مليار�ت دوالر، وحمطة 
800 مليون دوالر. و�أعلن رئي�س  كهرباء درنة بقيمة 
�ملنعم �لرت��س،  �لهيئة �لعربية للت�شنيع �مل�شرية عبد 
�مل�شاركة  �لهيئة تعتزم  �أن  �الأربعاء  �الأول  �أم�س  بيان  يف 
دعما  ليبيا  �إع��م��ار  �إع���ادة  يف  وم�شانعها  �شركاتها  ع��رب 
للدولة �ل�شقيقة. ويف �شبتمرب �ملا�شي، وقعت �حلكومة 
�مل�شرية وحكومة �لوحدة �لوطنية 13 �تفاقا م�شرتكا 
�أن تتوىل �شركات  �إعمار ليبيا، على  �إع��ادة  لدعم خطة 
قطاعات  يف  �لتنفيذ  �أع��م��ال  �مل�شري  �خل��ا���س  �لقطاع 

�لبنية �لتحتية و�ل�شحة و�لتعليم و�لكهرباء.

�ل�شيخوخة  و�شمان  و�ملاء  و�لكهرباء  و�لتعليم  و�مل�شت�شفى 
�أح��د«. قرب �لنائب �جلديد، يبدو و�لده  �أو من  منة مني 
فخور�  �جلي�س،  م��ن  �ملتقاعد  �لعميد  ح��م��د�ن،  ��شماعيل 
وم���ت���اأث���ر�. وي��ق��ول ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س “على �مل�����ش��وؤول��ني �أن 
على بعد كيلومرت�ت عدة يف  يفهمو� �أن �لتغيري قد بد�أ”. 
�لثاين �جلديد يف  �لنائب  �ل�شقي، تنهمك عائلة  �إبل  بلدة 
�ملنطقة طبيب �لعيون �ليا�س جر�دة )55 عاما( با�شتقبال 
�ملهنئني يف منزلها �ملزنّر بالزهور و�الأ�شجار. �أما هو فغائب 

الرتباطه بعمليات جر�حية حمددة م�شبقاً.
خريج  �ملتو��شع،  �لطبيب  �شفات  عن  �ل�شيوف  ويتحدث 
رزق  �بر�هيم  ويقول  �ملتحدة.  �لواليات  جامعة هارفرد يف 
�لقهوة،  يحت�شي  بينما  متقاعد  مدّر�س  وهو  عاماً(،   78(
�أن من �نتخبو� جر�دة وزمالءه من �ملعار�شني �جلدد، هم 

“كمن مت�ّشك بخ�شبة لننجو من �لغرق«.
�لذي  �لنا�س وحّبه لالأر�س  ج��ر�دة قربه من  وُيعرف عن 
ترجمه مبزرعة �أن�شاأها قبل �شنو�ت تنتج �أنو�عا غنية من 
�أنو�ع  وخمتلف  �ل�شمك  فيها  وي��رب��ي  و�خل�����ش��ار  �ل��ف��و�ك��ه 
يف  ع��ي��اد�ت��ه  ب��ني  متنقاًل  وق��ت��ه  غالبية  ويق�شي  �ل��ط��ي��ور. 
لبنان و�الإم��ار�ت. خالل وقت م�شتقطع بني جدول �أعمال 
�س بطب  بعمليات ومعاينات يف م�شت�شفى متخ�شّ مزدحم 
�جلديد  �لنائب  بر�س  فر�ن�س  �لتقت  ب���ريوت،  يف  �لعيون 
و�آدمي،  م�شهور  طبيب  +�أن��ت  �شاألوين  “كر  يقول  �ل��ذي 
للنا�س  لي�س  �ل�شيا�شي  �ل��ع��م��ل  �أن  ل��و  ك��م��ا  ت��ف��ع��ل؟+  م���اذ� 
�ملحرتفني و�الآو�دم«. ويقول �إنه يريد “ك�شر هذه �ل�شورة 
�لنمطية” يف بلد يقوم على �لتو�رث �ل�شيا�شي و�ملحا�ش�شة 

�لطائفية و�لزبائنية.
للغاية.  �شعبة  مهمتهما  �أن  �جل��دي��د�ن  �لنائبان  وي���درك 
�أ�شحاب  وال  �شيا�شية  ب��ي��وت  م��ن  “ل�شنا  ح��م��د�ن  وي��ق��ول 
ثرو�ت، بل نحن �أ�شخا�س عاديون نعمل ونعي�س بكر�متنا”، 
�مل�شتقلني  �ملر�شحني  م��ع  يتمكن  �أن  يطمح  �أن���ه  م�شيفا 
على  يقوم  جديد  �شيا�شي  “�أد�ء”  تكري�س  م��ن  �الآخ��ري��ن 
ن�شّكل خ�شبة خال�س،  “قد ال  “�ملحا�شبة«. ويقول جر�دة 
�ىل  لن�شل  �مل�شتقبل..  �أج��ل  من  �أم��ل  �شعلة  �شنخلق  لكننا 

لبنان �لذي نحلم به«.

كوريا ال�سمالية جتهز لتجربة نووية مع زيارة بايدن اإىل �سيول  •• �صيول-اأ ف ب

�لتح�شري�ت  �ل�شمالية  كوريا  �أنهت 
�لوقت  تنتظر  وه��ي  ن��ووي��ة  لتجربة 
�مل��ن��ا���ش��ب الإج���ر�ئ���ه���ا ك��م��ا ق���ال نائب 
كوري جنوبي فيما �عتربت �لواليات 
�أن حت�شل خالل  �أنها ميكن  �ملتحدة 

زيارة �لرئي�س جو بايدن �ىل �شيول.
ورغ�����م م���وج���ة �الإ����ش���اب���ات �الأخ�����رية 
�ل�شمالية  ك���وري���ا  يف  بكوفيد-19 
“�أجنزت �لتح�شري�ت الإجر�ء جتربة 
�لوقت  فقط  ينتظرون  وه��م  ن��ووي��ة 
�و�شح  ك��م��ا  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �ملنا�شب” 
لل�شحافة  ت���اي-ك���ون���غ  ه���ا  �ل��ن��ائ��ب 
�لوطني  �جلهاز  معلومات  عن  نقال 

لال�شتخبار�ت يف �شيول.
�لرئي�س  م�����ش��ت�����ش��اري  �أح�����د  و�أ�����ش����ار 
حقيقي”  “�حتمال  �ىل  �الأم��ريك��ي 
باأن تعمد كوريا �ل�شمالية �ىل �لقيام 
بايدن  جو  و�شول  بعد  “با�شتفز�ز” 
�أول  يف  �جل��م��ع��ة  م�����ش��اء  ���ش��ي��ول  �ىل 

جولة له يف �آ�شيا ب�شفته رئي�شا.
وق����ال م�����ش��ت�����ش��ار �الأم�����ن �ل��ق��وم��ي يف 
�شاليفان  ج���اي���ك  �الأب���ي�������س  �ل��ب��ي��ت 
ي��ع��ن��ي جت���ارب  ق���د  “هذ�  �الأرب�����ع�����اء 
����ش���اروخ���ي���ة ج����دي����دة، جت�����ارب على 
جتربة  �أو  �مل�����دى  ب��ع��ي��دة  ����ش���و�ري���خ 

�أظهرت  م���ع���ا«.  �الث���ن���ني  �أو  ن���ووي���ة 
����ش���ور م��ل��ت��ق��ط��ة ب��و����ش��ط��ة �الأق���م���ار 
ن�شاط  على  موؤ�شر�ت  �ال�شطناعية 
�لتجارب  مب���وق���ع  ن���ف���ق  يف  ج���دي���د 
بيونغ  وك��ان��ت  ب��وجن��ي-ري.  �لنووية 
ي��ان��غ �أك����دت �أن��ه��ا دم���رت ه���ذ� �ملوقع 
ت��اري��خ��ي��ة بني  2018 ق��ب��ل ق��م��ة  يف 
�لزعيم �لكوري �ل�شمالية كيم جونغ 
�آن�����ذ�ك  �الأم����ريك����ي  و�ل��رئ��ي�����س  �ون 
�شكلت بد�ية  و�ل��ت��ي  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 

مرحلة حو�ر توقفت بعد ذلك.
ي���و�ج���ه ن���ظ���ام �ل���زع���ي���م ك��ي��م جونغ 

مع  كوفيد-19  �نت�شار  م��وج��ة  �ون 
ب�”حمى”  �إ���ش��اب��ة  م��ل��ي��وين  ح����و�ىل 
ل��ك��ن و����ش��ن��ط��ن و���ش��ي��ول ت���وؤك���د�ن �أن 
هذ� �الأمر مل يوؤثر على خطة بيونغ 
يانغ �لقيام بتجربة نووية �شتكون، يف 

حال ح�شولها، �ل�شابعة.
ويرى حمللون �ن �لزعيم كيم جونغ 
حتويل  �ىل  ي�����ش��ع��ى  �أن  مي��ك��ن  �ون 
�ن��ت��ب��اه �ل���ك���وري���ني �ل�����ش��م��ال��ي��ني عن 
�لقيام  ع��رب  �ل�شحية  �الأزم���ة  دو�م���ة 

بتجربة نووية.
وقال �شيونغ �شيونغ-ت�شانغ من مركز 

يف  �ل�شمالية  كوريا  ح��ول  �ل��در����ش��ات 
لوكالة  ���ش��ي��ول  يف  ���ش��ي��ج��ون��غ  م��ع��ه��د 
�ل�شمالية  “كوريا  �إن  بر�س  فر�ن�س 
ت����ري����د ل���ف���ت �ن����ت����ب����اه �ل�����ع�����امل عرب 
زيارة  خ��الل  ن��ووي��ة  بتجربة  �ل��ق��ي��ام 
�جلنوبية  كوريا  �ىل  بايدن  �لرئي�س 

و�ليابان«.
�جلنوبية  ك���وري���ا  �ىل  ب���اي���دن  ي�����ش��ل 
�لرئي�س  مع  قمة  �أول  لعقد  �جلمعة 
�جلديد للبالد يون �شوك-يول �لذي 

توىل مهامه �الأ�شبوع �ملا�شي.
�خلا�شعة  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  ك��ث��ف��ت 

لعقوبات دولية، جتاربها �ل�شاروخية 
هذه �ل�شنة متجاهلة يف �لوقت نف�شه 
�ل���ت���ف���او����س م���ن جانب  �ق����رت�ح����ات 

�لواليات �ملتحدة.
ك��ان��ت ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة �أوق���ف���ت يف 
2017 جتارب �ل�شو�ريخ �لبال�شتية 
�لنووية.  و�لتجارب  للقار�ت  �لعابرة 
عرب  �لتوقف  ه��ذ�  قطعت  �أن  و�شبق 
�إط������الق ����ش���اروخ ع���اب���ر ل���ل���ق���ار�ت يف 

نهاية �آذ�ر-مار�س.
قمة  ف�شل  منذ  �مل��ف��او���ش��ات جم��م��دة 
�أعلن  وقد   ،2019 وكيم يف  تر�مب 
�الآونة  يف  �ل�شمايل  �ل��ك��وري  �لزعيم 
تر�شانته  ت���ع���زي���ز  ع���زم���ه  �الأخ��������رية 

�لنووية “يف �أ�شرع وقت ممكن«.
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�ملفاو�شات ب�شبب مطلب �إير�ن برفع �لواليات �ملتحدة �لعقوبات عن �حلر�س 
�إي���ر�ن مبنافع  كهذه  تكافئ خطوة  �أن  �أم��ك��ن  �الإره����اب.  يف  لتورطه  �ل��ث��وري 
�إ�شافية غري م�شمولة باالتفاق �لنووي �لذي رفع �لعقوبات �ملت�شلة بجهود 
�إير�ن �لنووية فقط. لي�س و��شحاً متى �شُت�شتاأنف �ملحادثات �أو حتى �إذ� كانت 

�شت�شتاأنف.
بلينكن  �أنتوين  �خلارجية  وزي��ر  �إدالء  للباحثني  وفقاً  �أي�شاً  �لقلق  يثري  وما 
تخ�شيب  تنجز  ق��د  �إي����ر�ن  �إن  فيها  ق��ال  م��وؤخ��ر�ً  �لكونغر�س  �أم���ام  ب�شهادة 
�ر�دت  �إذ�  �أ�شابيع  ب�شعة  نووية يف  قنبلة  �إليه ل�شنع  �لذي حتتاج  �ليور�نيوم 
“�إطالة وتعزيز”  م��ن  ب��اي��دن  ب��ه فريق  م��ا وع��د  ب�شدة  �إي���ر�ن  ذل��ك. رف�شت 
�أزم��ة نووية م�شتقبلية  �ن��دالع  �أن  �ل��ن��ووي �ملعيوب ج��د�ً. يعني ه��ذ�  �الت��ف��اق 
�تفاق  �إىل  �لتو�شل  ل��و مت  ق��وي��اً حتى  �ح��ت��م��ااًل  يبقى  �الإي����ر�ين  �ل��ن��ظ��ام  م��ع 
�لوقت  ه��و  �الآن  متز�يد.  نحو  على  م�شتبعد�ً  يبدو  �أم��ر  وه��و  �آخ���ر،  معيوب 

ميثله هذ� �الأمر الإ�شر�ئيل وجري�ن �إير�ن �لعرب . �إنه مرجح و�أكر �أن تقوم 
�إ�شر�ئيل بعمل ع�شكري ملنع �إير�ن من تطوير �شالح نووي عرب �شرب �ملن�شاآت 
من  نف�شه  �مل�شتوى  على  ع��رب  �شركاء  مع  بالتعاون  رمب��ا  �الإير�نية  �لنووية 

�لقلق.
�لهجمات  بامت�شا�س  �إي����ر�ن  �ك��ت��ف��اء  ع��دم  �أي�����ش��اً  متوقعاً  ي��ك��ون  �أن  وي��ج��ب 
�الإ�شر�ئيلية من دون رد عنيف. لدى طهر�ن �أكرب تر�شانة �شو�ريخ يف �ل�شرق 
والإير�ن  ب���ارزة.  �إ�شر�ئيلية  م��دن  �إىل  ي�شل  �أن  منها  ع��دد  وباإمكان  �الأو���ش��ط 
�شرب  على  ق��ادرة  �لثوري  للحر�س  قو�عد  ت�شت�شيف  �لتي  �شوريا  يف  حليف 
و�جلهاد  لبنان وحما�س  �هلل يف  من حزب  �أي�شاً  و�شتطلب طهر�ن  �إ�شر�ئيل. 
�الإ�شالمي يف غزة، و�مليلي�شيات �لتي ت�شيطر عليها يف �لعر�ق �أن ت�شاعدها يف 

�النتقام من �إ�شر�ئيل.
تابع �لباحثان �أن �لنظام �الإير�ين �شيلوم بالتاأكيد �لواليات �ملتحدة كمتو�طئة 
كانت  �إذ�  عما  �لنظر  ب�شرف  �لنووي  برناجمه  على  �إ�شر�ئيلي  هجوم  �أي  يف 
بت�شعيد  ووك��الئ��ه��ا  �إي����ر�ن  ق��ي��ام  ت��وق��ع  يتم  �أن  �أم ال. يجب  م��ت��ورط��ة  ف��ع��اًل 

هجماتهم على �لقو�عد و�مل�شالح �الأمريكية يف �خلارج.

•• وا�صنطن-وكاالت

بهذه �لكلمات، ي�شتهل  »حان وقت �لتخطيط ل�)�لتعامل مع( �إير�ن نووية”. 
بيرت بروك�س وجيم�س فيليب�س، �لباحثان �لبارز�ن يف �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل 
مقالهما يف موقع  �الأمريكية  موؤ�ش�شة هرييتدج  �الأو�شط يف  �ل�شرق  و�شوؤون 

.»1945“
ذي  �ل��ن��ووي  برناجمه  ب�شاأن  �الإي���ر�ين  �لنظام  م��ع  ب��اي��دن  �إد�رة  فمفاو�شات 
�الجتماعات،  من  ع��ام  من  �أك��ر  بعد  �النهيار.  و�شك  على  �ملتز�يد  �لتهديد 
دونالد  �لرئي�س  دفعت  �لتي  �لق�شور  �أوج���ه  �إ���ش��الح  يف  ب��اي��دن  �إد�رة  ف�شلت 
عليه  تفاو�شت  �ل��ذي  �الأ�شا�شي  �لنووي  �التفاق  من  �الن�شحاب  �إىل  تر�مب 

�إد�رة �أوباما �شنة 2015.
�إحياء �التفاق �لنووي يف مار�س -�آذ�ر بعدما  توقفت حمادثات فيينا الإع��ادة 
�أوكر�نيا  لغزوها  عليها  �ملفرو�شة  �لعقوبات  من  باحل�شانة  رو�شيا  طالبت 
كي ت�شتطيع �ال�شتفادة من مليار�ت �لدوالر�ت يف �إطار عملها �لنووي د�خل 
�إد�رة بايدن على هذه �مل�شاألة، �نهارت  �إير�ن مبوجب �التفاق. بعدما و�فقت 

�ملفاو�شات  ف�شلت  �إذ�  �الأرج��ح  على  �شيح�شل  ما  �إىل  بالنظر  للبدء  �ملنا�شب 
�إي��ر�ن تقدماً كبري�ً يف برناجمها �لنووي منذ  �أح��رزت  �لنووية ب�شكل كامل. 
�أن بد�أت بانتهاك �التفاق �شنة 2019. �نتهكت طهر�ن حدود �التفاق بطرق 
وم�شتويات  �ملخ�شب  �ليور�نيوم  خم��زون  حجم  على  �لقيود  فيها  مبا  ع��دة، 
هذه  ت�شع  �ملتطورة.  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة  و��شتخد�م  �ليور�نيوم  تخ�شيب 
�شالح  ون�شر  تطوير  م�شار  على  �إي��ر�ن  و�لتقنية  �لعلمية  و�مل��و�رد  �الإمكانات 
نووي. �إن �لف�شل يف �لتو�شل �إىل �تفاق ينهي طموحات �إير�ن �لنووية ب�شكل 
د�ئم �شيكون �إخفاقاً ديبلوما�شياً بارز�ً. �شوف يزعزع �ل�شرق �الأو�شط ويرتك 
�إي��ر�ن �إىل  تد�عيات كبرية على �الأم��ن �الأمريكي و�ل��دويل مبا ي�شمل حتول 

دولة ذ�ت �شالح نووي، مع �مل�شاكل �لناجمة عنه.
من �ملتوقع �أن يوؤدي �أي دليل على �أن �إير�ن مت�شي قدماً نحو تطوير �أو ن�شر 
�إث��ارة رد فعل كبري يف �ل�شرق �الأو�شط بفعل �لتهديد �لذي  �شالح نووي �إىل 

هل العامل م�ستعد للتعامل مع اإيران نووية؟

   مل يلمع هذ� �ل�شبعيني �الأ�شود، 
جنم كرة �لقدم �الأمريكية �ل�شابق، 
يف �لف�شل فح�شب، بل ترك �جلامعة 
حمرتف.  ف��ري��ق  �إىل  ل��الن�����ش��م��ام 
����ش���يء: يف نهاية  ك���ل  ل��ي�����س  وه����ذ� 
�لثمانينات من �لقرن �ملا�شي، بعد 
تدهور  ب�شبب  باالكتئاب  �شعر  �أن 
م�شريته، ك�شف يف مقابلة، �أنه بد�أ 
مبفرده  �لرو�شية،  �ل��رول��ي��ت  لعب 
�أ�شبح  وخ�شو�شا،  مطبخه...  يف 
...    تتهمه  ف��اأك��ر  �أك����ر  ع��ن��ي��ًف��ا 
زوج���ت���ه ب��ت��ه��دي��ده��ا ب��ال��ق��ت��ل عدة 
وبندقية،  ح��الق��ة  ب�����ش��ف��رة  م����ر�ت 
�حلماية  ط��ل��ب��ت  �أن���ه���ا  درج�����ة  �ىل 
بعد طالقهما. وكتب يف مذكر�ته، 
�أنه قرر ذ�ت يوم، وهو غا�شب من 
رجل تاأخر يف �إح�شار �شيارته، قرر، 
�إن����ه يتخيل،  �ل��ن��ار ع��ل��ي��ه.  �إط����الق 
�لتي  �لعميقة”  “�ملتعة  ي���ق���ول، 
�لنار  ي��ط��ل��ق  ع��ن��دم��ا  ب��ه��ا  �شي�شعر 
جمجمته  “تطاير  وي�شاهد  عليه، 
و�ل�����دم، م��ث��ل �الأل���ع���اب �ل��ن��اري��ة يف 
�لوطني  “�لعيد  يوليو  �لر�بع من 
�ال  خلفه”،  تنفجر  �الأمريكي”، 
�لفكرة.  ع��ن  بالتخلي  �ن��ت��ه��ى  �ن���ه 

بنجاحاته  ��ا،  �أي�����شً ووك���ر  ويتباهى 
يف جمال �العمال، ولكن �حلقيقة 

�نه، مرة �أخرى، ير�كم �لف�شل.
دون��ال��د تر�مب،  م��ن  بت�شجيع       
دخل  �لقد�مى،  معارفه  �أح��د  وه��و 
ي�شوته  ي��ديل  مل  بينما  �ل�شيا�شة 
�أبًد�. ومثل ر�عيه ومر�شده، يظهر 
ج���ه���ال ك����ب����ري�، وي���ب���ي���ع ك����ل �أن������و�ع 
�ل��ن��ظ��ري��ات �ل��ب��ائ�����ش��ة. وق���د �شرح 
�لب�شر  �أن  �ل��ع��ل��م  “يقول   : م����رة 
�إذ�  ينحدرون من �لقردة ... ولكن 
تز�ل  ال  فلماذ�  �شحيًحا،  هذ�  كان 
فاإن  ذل����ك،  وم���ع  قرود؟”.  ه��ن��اك 
فر�شة جيدة  ووك��ر  ل��دى هري�شل 
�لتمهيدية  �الن��ت��خ��اب��ات  يف  للفوز 

 »احلزب اجلمهوري
 ما زال حزب ترامب«

   ���ش��ي��ت��م �خ��ت��ب��ار ت���اأث���ريه ح��ًق��ا يف 
�الأ����ش���اب���ي���ع �ل����ق����ادم����ة. ع���ل���ى وجه 
بن�شلفانيا،  والي���ة  يف  �خل�����ش��و���س 
حيث من �ملتوقع �أن تكون �ملناف�شة 

ل�شيقة. 
وخالًفا  �جل��م��ي��ع،  ده�����ش��ة  و�م������ام 
دونالد  �أعلن  م�شت�شاريه،  لن�شائح 
وهو  �أوز،  مل��ح��م��د  دع���م���ه  ت���ر�م���ب 
ومبتدًئا  للجدل،  مثرية  �شخ�شية 
�لطبيب  ه�������ذ�  �ل�������ش���ي���ا����ش���ة.  يف 
�ل��ك��اث��ودي م��ن �أ���ش��ل ت��رك��ي، قّدم 
�شحًيا  ب���رن���اجًم���ا  ����ش���ن���و�ت  ط��ي��ل��ة 
تكن  مل  ل���ع���الج���ات  رّوج  ����ش���ه���رًي� 

للجمهوريني يف 24 مايو، ويرجع 
دعم  �إىل  ج��زئ��ًي��ا  ذل���ك  يف  �لف�شل 
�ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق �ل����ذي دف��ع��ه يف 
����ش��ت��ط��الع��ات �ل����ر�ي وج���ذب �ليه 

مكا�شب مالية.

مباركة ترامب
ت���ر�م���ب �شانع  �أ���ش��ب��ح دون���ال���د     
بدعم  �شخ�شياً  تعهد  وق��د  ملوك، 
150 مر�شحاً يف �النتخابات  نحو 
�ملحلية و�لوطنية، ويرى يف فوزهم 
هو  ه��دف��ه،  �شعبيته.  ع��ل��ى  ���ش��ه��ادة 
و�أن  �حل��زب،  على  قب�شته  ت�شديد 
�النتخابات  يف  �الأ���ش��ا���ش��ي  ي�شبح 
حتى      .2024 لعام  �لرئا�شية 

والية فرجينيا �لغربية بالفوز بني 
�جلمهوريني.    وم��ع ذل��ك، �شّجل 
�الأ�شبوع،  ه���ذ�  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س 
ت�شارلز  ن���رب�����ش���ك���ا.  يف  ه����زمي����ة 
ثروته  ج���م���ع  �ل������ذي  ه���ريب�������ش���رت، 
للثور،  �مل��ن��وي  �ل�شائل  خ��الل  م��ن 
خ�شر �النتخابات �لتمهيدية ملقعد 
�أن  �حلاكم. فهل هذه عالمة على 
حدود؟  لها  �ملطلقة  ت��ر�م��ب  ق��درة 
�ل�شيا�شيني،  للمحللني  بالن�شبة 
ب��اأن هريب�شرت  �أك��ر  �الأم���ر  يتعلق 
�لف�شائح  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ت��الح��ق��ه 
و�ل���ق�������ش���اي���ا ح���ي���ث ت��ت��ه��م��ه م����ا ال 
ن�����ش��اء باملالم�شة  ث��م��اين  ي��ق��ل ع��ن 

�جلن�شية.

فمر�شحوه  �لتباهي،  ميكنه  �الآن 
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  يف  �مل���ف�������ش���ل���ون 
وجم��ل�����س �ل��ن��و�ب و�حل���ك���ام، فازو� 
�نتخابية  حمطة   40 م��ن   39 يف 
 ،2022 ع��ام  �جل��م��ه��وري  للحزب 
ي�����رى م��ع��ه��د ب���روك���ي���ن���غ���ز. ل�����ذ� ال 
�ملر�شحون  ي�شطف  �أن  يف  غ��ر�ب��ة 
على  ل���ل���ح�������ش���ول  �الغ�������و  م������ار  يف 
�عرت�فه ومباركته.    من �لو��شح 
قلياًل،  م�شوهة  �الإح�����ش��ائ��ي��ات  �أن 
خانة  يف  ت��ت��ن��زل  م��ن��ه��م   33 الأن 
�ن��ت��خ��اب يف غ��ي��اب معار�شة  �إع����ادة 
تاأثري  �ن  غ���ري  م�����ش��د�ق��ي��ة.  ذ�ت 
حا�شم  �أن��ه  �أث��ب��ت  �ل�شابق  �لرئي�س 
�ملثال،  �شبيل  �أوهايو على  يف والية 

ح��ي��ث �خ��ت��ار دون���ال���د ت��ر�م��ب جي 
�جلمهوريني  ب��ني  م��ن  ف��ان�����س  دي 
�إليه.     �مل��ت��ع��ددي��ن �ل��ذي��ن ي��ت��وددون 
ه��ذ� �ل��ق��ادم م��ن �الأو���ش��اط �ملالية، 
وم���وؤل���ف ك��ت��اب ل��ق��ي رو�ج����ا كبري� 
ع���ن ت���اري���خ ع��ائ��ل��ت��ه، ك����ان يعترب 
م��ن��ت��ه��ي��ا ق��ب��ل ث��الث��ة �أ���ش��اب��ي��ع من 
تر�مب،  دعم  وبف�شل  �النتخابات. 
 12 على  �شحرية  بطريقة  ح�شل 
ن��ق��ط��ة يف ����ش��ت��ط��الع��ات �ل������ر�أي، 
و����ش��ت��ف��اد م���ن ت��دف��ق �الأم�������و�ل، ال 
�لتكنولوجي  �مللياردير  من  �شيما 
�لفوز.  له  �شمن  �ل��ذي  ثيل،  بيرت 
تر�مب  ���ش��اح��رة  ت��دخ��ل  �شمح  ك��م��ا 
يف  �لنو�ب  ملجل�س  ملر�شحه  �لطيبة 

د�ئًما علمية للغاية.    ثم �شتكون 
ه��ن��اك ج��ورج��ي��ا، ح��ي��ث ل��ئ��ن يبدو 
جيد،  و����ش���ع  يف  و�ل����ك����ر  ه���ري����ش���ل 
ي�شعى  �ل���ذي  ب��ريدي��و،  ديفيد  ف���اإن 
بعد  ي�شتفد  مل  �حل���اك���م،  مل��ن�����ش��ب 
م���ن ت���اأث���ري ت����ر�م����ب، وي���ت���اأخ���ر يف 
��شتطالعات �لر�أي.    ومبعنى ما، 
وح��ت��ى ل��و مل ي��ت��م �ن��ت��خ��اب جميع 
�أن  �ل�شابق  للرئي�س  �أمهاره، ميكن 
“هذه  يحتفي بانت�شاره من �الن. 
�النتخابات �شاعدت يف �إبر�ز حقيقة 
�أن �حلزب �جلمهوري �حلايل يظل 
�الأ�شلوب  حيث  م��ن  ت��ر�م��ب  ح��زب 
و�لكر  �آم��ي  تالحظ  و�مل�شمون”، 
بوليتيكال  ك��وك  موقع  يف  �ملحللة 

ريبورت. 
   خالل �خلطب وجولة �حلانات، 
يقدم جميع �ملر�شحني، منهم �أولئك 
�لذين رف�س دعمهم، �أنف�شهم على 
ميدحونه  م��ن��ه،  ����ش��ت��ن�����ش��اخ  �أن���ه���م 
حرفياً.  �أف��ك��اره  باتباع  ويتعهدون 
ويبقى �أن نرى ما �إذ� كان من �شاأن 
للرت�مبية،  �لوالء  على  ت�شديدهم 
�ىل  �ملعتدلني  �لناخبني  يدفع  �أن 
يف  عليهم  �لدميقر�طيني  تف�شيل 

نوفمرب �ملقبل.

طريق من باركهم �شالكة

هكذا ي�سدد دونالد ترامب قب�سته على احلزب اجلمهوري

•• وا�صنطن-وكاالت

�ل�����ش��اب��ق يف وكالة  �مل��ح��ل��ل  ت��ن��اول 
�ال�شتخبار�ت �ملركزية �الأمريكية 
بول �آر. بيالر �مل��اآالت �لتي ميكن 
�لباردة  �حل���رب  �إل��ي��ه��ا  تنتهي  �أن 
�جل��دي��دة ب��ني �ل��والي��ات �ملتحدة 
�لغربي  �ل���رد  �إن  ق��ائ��اًل  ورو���ش��ي��ا، 
�لهجوم  �أمريكا على  �لذي قادته 
�لرو�شي على �أوكر�نيا، كان موؤثر�ً 
�لرئي�س  ت��وخ��ى  م��ا  عك�س  و�أت����ى 
فالدميري بوتني، لكنه تو�شع �إىل 
�حلايل  �لع�شكري  �ل�شياق  خ��ارج 
يف �أوكر�نيا، �إىل نز�ع طويل ود�ئم 

مع رو�شيا.
وقال �إن مثل هذ� �لتو�شع، يرتكز 
للهجوم  ح����د  و����ش���ع  ع�����دم  ع���ل���ى 

�ل��رو���ش��ي ع��ل��ى �أوك���ر�ن���ي���ا، و�إمن���ا 
عموماً.  رو�شيا  “�إ�شعاف”  على 
يعك�س  كهذ�  هدفاً  �أن  ويفرت�س 
�ملعتمدة،  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
ول��ي�����س جم���رد زل���ة ل�����ش��ان كتلك 
�لرئي�س  ل�شان  على  وردت  �ل��ت��ي 
ج���و ب���اي���دن ع��ن��دم��ا ق����ال �إن�����ه ال 
بالبقاء يف  �ل�شماح لبوتني  ميكن 

�ل�شلطة.
عن  �حل�����دي�����ث  �أن  م�����ن  وح��������ذر 
�إ�شعاف رو�شيا كهدف ينجم عنه 
م�شكلتان �أ�شا�شيتان، �إذ �أنه ي�شاعد 
�أن  م��ن  ب��وت��ني  دع��اي��ة  ت�شويق  يف 
رد�ً  فقط  لي�س  �ل��غ��رب  يفعله  م��ا 
على �حل��رب يف �أوك��ر�ن��ي��ا، بل �إنه 
لرو�شيا.  �أ���ش��م��ل  ت��ه��دي��د�ً  يعك�س 
�ل�شعوبة  م���ن  ي��ج��ع��ل  �أن�����ه  ك��م��ا 

مبكان �لتو�شل �إىل ت�شوية الإنهاء 
�حلرب �حلالية، من خالل تقليل 
ثقة رو�شيا باإمكان ح�شولها على 
وحالة  �لعقوبات  من  مهم  �إعفاء 

�لنبذ، مهما فعلت يف �أوكر�نيا.
تعلن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن  ور�أى 
ف��ع��ل��ي��اً ح���رب���اً ب�����اردة ج���دي���دة مع 
�مل�شتقبل  �إىل  وبالن�شبة  رو�شيا. 
�ل��ق��ري��ب، ف����اإن �إن���ه���اء �حل����رب يف 
�أولوية.  يكون  �أن  يجب  �أوكر�نيا 
بعيد�ً  �ل�����ذه�����اب  دون  وح�����ت�����ى  
�ملهمة  ه����ذه  ف�����اإن  �ل���ب���الغ���ة،  يف 
�شاقاً  و���ش��ي��ك��ون  �شعبة.  �شتكون 
�الأدنى  �حل��د  تلبي  �شيغة  �إي��ج��اد 
�لطرفني  ل����دى  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  م���ن 
�إن �الإخفاق  �لنز�ع.  �ملتورطني يف 
يف �لعثور على مثل هذه �ل�شيغة، 

�شن مثل هذه  بالتمهل يف  كينان 
�حل����رب، وت��وق��ع يف م��ق��ال ن�شره 
هذه  ت�����ش��ت��م��ر  ب����اأن   1947 ع����ام 
�حلرب لفرتة ترت�وح بني ع�شرة 
�أنها  �أعو�م و15 عاماً، لكن تبني 

��شتمرت 40 عاماً.
�ثباتاً  �حل������رب  ن���ه���اي���ة  وك����ان����ت   
ل���ت���ح���ل���ي���ل���ه ب����������اأن �ل�������ش���ي���وع���ي���ة 
بذور  ع��ل��ى  حت��ت��وي  �ل�شوفياتية 
�شتنهار  وباأنها  د�خلها،  يف  فنائها 
�شعفها  ن���ت���ي���ج���ة  �ل����ن����ه����اي����ة  يف 

�لد�خلي.
وخل�س �إىل �أن حرباً باردة جديدة 
م��ع رو���ش��ي��ا ل��ن ت��ك��ون ع��ل��ى غر�ر 
بانت�شار  تنتهي  ول���ن  �شابقتها. 
ومن  �لقطب”.  �أحادية  “حلظة 

�ملمكن �أن ال تنتهي �أبد�ً.

ت�شببه بزيادة معاناة  عالوة على 
�ل�شعب �الأوكر�ين، فاإنه �شيكر�س 
ب�����اردة ط��وي��ل��ة م���ع رو�شيا  ح���رب���اً 
�لدولية  �لعالقات  على  �شتهيمن 
�شيكون  وه����ذ�  ق���ادم���ة.  ل�����ش��ن��و�ت 
����ش��ت��م��ر هذ�  ���ش��ح��ي��ح��اً يف ح����ال 
حال  يف  �أو  �مل��ع��ارك  م��ن  �مل�شتوى 
ن���ز�ع جممد،  �إىل  حت��ول �الأم����ور 
تفاهم  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  دون  م���ن 
�لتي  �الأر�������ش�����ي  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

�شيطرت عليها رو�شيا.
وهنا يتعني على �ملرء �أن يت�شاءل 
�لدو�ئر  يف  �لتفكري  م��ق��د�ر  ع��ن 
�ل���ر����ش���م���ي���ة ح�����ول �مل�������ش���ار �ل����ذي 
جديدة  ب��اردة  حرب  �إليه  �شتتجه 
يكون  وق�����د  ���ش��ت��ن��ت��ه��ي؟  وك����ي����ف 
�لبع�س ر��شياً عن ��شتمر�ر مثل 

هذ� �لنز�ع �إىل ما ال نهاية، متاماً 
مثل  ي��وؤي��د  �ل��ب��ع�����س  ك���ان  مثلما 
هذ� �الإجت��اه �إب��ان �حلرب �لباردة 

�ل�شابقة.
باردة جديدة مع رو�شيا  �إن حرباً 
�لواليات  م�����ش��ال��ح  ���ش��د  ���ش��ت��ك��ون 
�ل��دويل عموماً.  �ملتحدة و�الأم��ن 
�شلبية  �آث������ار  ع��ل��ي��ه��ا  و���ش��ت��رتت��ب 
�لع�شكرية،  ل��ل��م��و�زن��ات  بالن�شبة 
وك��ذل��ك ملخاطر حت��ول �الأزم���ات 
معاجلة  وت��ع��ل��ي��ق  ح�������روب،  �إىل 
�الإهتمام  ذ�ت  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ش��اك��ل 

�مل�شرتك، من بني �أمور �أخرى.
ومن �ملفيد �لتذكري باأفكار و��شع 
�الأمريكية  �الح����ت����و�ء  ���ش��ي��ا���ش��ة 
ب��د�ي��ة �حلرب  عند  كينان  ج��ورج 
�أو�شى  ف��ق��د  �ل�����ش��اب��ق��ة.  �ل���ب���اردة 

بلومربغ: هل تخرج احلديقة 
اخللفية ملو�سكو من دائرة نفوذها؟

•• وا�صنطن-وكاالت

فاإن  �أوكر�نيا،  �حل��رب يف  تعر  �أن��ه مع  �الأمريكي  “بلومربغ”  ر�أى موقع 
جمهوريات �شوفيتية �شابقة تدر�س �حتماالت �الن�شحاب من د�ئرة �لنفوذ 

�لرو�شي، على رغم جمازفتها باندالع نز�عات حدودية.
وت�شببت �حلرب بارتد�د�ت على �متد�د قو�س من عدم �ال�شتقر�ر ميتد من 
مولدوفا �ملجاورة الأوكر�نيا عرب �لقوقاز �إىل كاز�خ�شتان يف �آ�شيا �لو�شطى.

ت�شهد  بلد�ن  يف  �لقومي  باالأمن  تتعلق  ملحة  م�شاألة  بوتني  نيات  وباتت   
ما يطلق عليه “نز�عات جممدة” �أو تلك �لتي توجد فيها �أقليات رو�شية 
كارنيغي-  مبعهد  �لرو�شية  �خلارجية  �ل�شيا�شة  يف  �خلبري  وق��ال  كبرية. 
مو�شكو �ألك�شندر بونوف �إن رو�شيا “قد تلجاأ �إىل فتح جبهات �أخرى يف حال 
�لقيادة  �لوقت نف�شه تدرك  �أوكر�نيا... ويف  �حتاج بوتني لتمويه ف�شله يف 
�لرو�شية �إن �مل�شادر لي�شت غري حمدودة و�أن �ملوجود يف �أوكر�نيا ال يكفي«.
و�أ�شاف �ملقال �إنها منطقة مطوقة بالقوى �ملتناف�شة �ل�شاعية ور�ء �لهيمنة. 
على  �أذربيجان  حليفتها  م�شاعدة  عقب  نفوذها  تعزيز  �إىل  تتطلع  فرتكيا 
وجودها  تو�شع  �ل�شني  بينما   ،2020 ح��رب  يف  باأرمينيا  �لهزمية  �إحل��اق 
�إىل تدعيم م�شاحلها  �أوروب��ا، و�إي��ر�ن ت�شعى  �إىل  على طول طرق �لتجارة 

يف منطقة بحر قزوين.

�شتكون �شد م�شالح الوليات املتحدة والأمن الدويل عمومًا

نا�سونال اإنرت�ست: حرب باردة جديدة مع رو�سيا قد ل تنتهي اأبدًا

مباركة تر�مب مطلوبة

جي دي فان�س و�ل�شاحر تر�مب

هري�شل ووكر حتت مظلة �مللياردير

ت�شارلز هريب�شرت خيب ظن معلمه

   ل�شنوات، كان يردد نف�ش 
الق�شة يف كل مكان: كان 
يف  ــه  ــل ــش ــ� ف يف  الأول 
قبل  الثانوية  املدر�شة 
اجلامعة  ــن  م تــخــّرجــه 
ــزيــن يف  مـــن بـــني املــتــمــّي
دفعته... كذبة �شارخة.
ال�شحفيني،  �شغط  وبعد 
ـــرتف هــري�ــشــل ووكـــر،  اع
ملقعد  اجلمهوري  املر�شح 
جــورجــيــا،  يف  ــنــاتــور  �ــش
�شريته  بتلميع  قام  باأنه 

الذاتية.

•• الفجر -هيلني في�صري  
ترجمة خرية ال�صيباين

خالل �شهر مايو، جتري �شل�شلة من النتخابات التمهيدية 
�شـتعطي فكــرة عــن تاأثيــر الرئيـ�ش ال�شــابق على حزبــه

�شاعدت هذه النتخابات يف اإبراز حقيقة اأن احلزب 
اجلمهوري احلايل يظل حزب ترامب من حيث الأ�شلوب وامل�شمون
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عربي ودويل
تت�شّكل الأخبار وفق اخلط ال�شيا�شي للحكومة:

كيف يبدو العامل يف عيون ال�سحافة ال�سينية...؟
•• الفجر -ريت�صارد اأرزت -ترجمة خرية ال�صيباين

العالم  على  ال�شارمة  الرقابة  تعيد  ال�شني،  يف     
بينغ.  جني  ل�شي  ال�شيا�شي  اخلــط  يتبع  عــامل  ر�شم 
و�شواء كانت الأخبار وطنية اأو دولية، فهي دائًما ما 

تتنا�شب متاًما مع خط احلزب ال�شيوعي ال�شيني.

العرو�ش  كانت  ال�شينية،  لل�شحافة  بالن�شبة     
 ،2022 9 مايو  الع�شكرية التي ُنظمت يف مو�شكو يف 
الرو�شي.  اجلي�ش  قوة  على  ال�شوء  لت�شليط  فر�شة 
وذكرت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة )�شينخوا(، اأن 
11 األف جندي، مق�شمني اإىل ثالثة وثالثني  “نحو 
قافلة  تبعتهم  احلمراء،  ال�شاحة  يف  �شاروا  ت�شكيال، 

ميكانيكية موؤلفة من 131 �شالحا ومعدات ع�شكرية 
باإحياء  يتعلق  الأمر  اأن  اإىل  اإ�شارة  ويف  حديثة«.    
الذكرى الـ 77 لنت�شار الحتاد ال�شوفياتي يف احلرب 
فالدميري  اأن  اإىل  الوكالة  اأ�شارت  العظمى،  الوطنية 
بذكرى  الحتفاظ  واجبنا  “من  اأعلن:  قد  بوتني 
اليقظة،  واأورثــونــا  النازية  �شحقوا  الذين  اأولئك 

والقيام بكل �شيء حتى ل يتكرر رعب احلرب العاملية 
الرئي�ش  بكلمات  ال�شت�شهاد  مت  كما  اأخرى”.  مرة 
الرو�شي التي تدين الدول الغربية “لتزييفها الوقح 
دون  يكفي،  مبا  الثانية”.  العاملية  احلــرب  لتاريخ 
ذكرها مبا�شرة، لتربير احلرب الرو�شية يف اأوكرانيا 

بعبارات ت�شتن�شخها وكالة �شينخوا باأمانة.

�حياء �لذكرى �ملئوية لر�بطة �ل�شبيبة �ل�شيوعية �ل�شينية�إطالق �ملهمة 419 ل�شاروخ لونغ مار�س دي2-.

�لناقل  دور  �ل�����ش��ح��اف��ة  ت��ل��ع��ب      
وتت�شّكل  �ل��و�ح��د،  �حل��زب  ل�شفر�ء 
�الأخبار وفق �خلط �ل�شيا�شي �لذي 
تد�فع عنه �حلكومة، دون حرمان 
�إخفاء  �أو  �إعادة كتابتها  نف�شها من 

بع�س جو�نبها.

اإعادة كتابة احلرب
  ع���ل���ى م�������د�ر ����ش���ه���ري���ن، ج����ددت 
ب�شكل  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
منتظم �لدعو�ت الإجر�ء مفاو�شات 
����ش���الم ب����ني رو����ش���ي���ا و�أوك����ر�ن����ي����ا. 
هو  �لرئي�شي  همها  �أن  يبدو  لكن 
�ل���والي���ات �ملتحدة  ب���دور  �ل��ت��ن��دي��د 
مايو،   9 يف  �مل�شتمر.  �ل�����ش��ر�ع  يف 
ك��ت��ب��ت �ل�����ش��ع��ب، ���ش��ح��ي��ف��ة �حلزب 
�لو�قع،  يف  �ل�����ش��ي��ن��ي:  �ل�����ش��ي��وع��ي 
�لواليات �ملتحدة هي �لتي ت�شببت 
تو�شع  �أدى  ل��ق��د  �الأزم�����ة.  ه���ذه  يف 
�ل�شرق  ب���اجت���اه  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ن��ات��و 
�لنري�ن،  بث  �إىل  و��شنطن  بقيادة 
�أل�شنة  ت���اأج���ي���ج  يف  ����ش��ت��م��رت  ث���م 
�لنار  على  �ل��زي��ت  و�شكب  �ل��ل��ه��ب، 
لي�شت  �أوكر�نيا  منها.  و�ال�شتفادة 
�ل�شطرجن  رقعة  على  بيدق  �شوى 
�ملتحدة  ل��ل��والي��ات  �جليو�شيا�شية 
منذ  رو�����ش����ي����ا.  الح�����ت�����و�ء   ”...“
�لبد�ية، ما تريده �لواليات �ملتحدة 
حًقا هو �حلفاظ على هيمنتها، �أما 
فال  �ل�شطرجن”  “قطع  م�����ش��ري 
تبايل به �إطالقاً.    يف هذه �الأيام، 
�حل������و�ر ب���ني �ل�����ش��ني و�ل����والي����ات 
�ملتحدة متوتر. يف 4 �أبريل، قدرت 
فيما  �الأمريكية،  �خلارجية  وز�رة 
ي��ت��ع��ل��ق ب��امل�����ش��األ��ة �الأوك���ر�ن���ي���ة، �أن 
وو�شائل  �ل�شينيني  “�مل�شوؤولني 
دعاية  بانتظام  ت�شخم  �الإع����الم، 
�ل���ك���رم���ل���ني ون���ظ���ري���ات �مل����وؤ�م����رة 

و�ملعلومات �مل�شللة«.
�ل�شفارة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ورد     
�لفور،  على  و��شنطن  يف  �ل�شينية 
�مل�شاألة  م��ن  �ل�شني  “موقف  ب���اأن 
ومو�شوعي  حم��اي��د  �الأوك���ر�ن���ي���ة 
�أن  قبل  فيه”.  �لطعن  ميكن  وال 
�الأم����ر  ي��ت��ع��ل��ق  “عندما  ي�����ش��ي��ف: 
ب��امل��ع��ل��وم��ات �مل�����ش��ل��ل��ة، ي��ج��ب على 
�جلانب �الأمريكي �أن ينظر بجدية 
�شنت  �ل�شنني،  م��ر  على  �مل����ر�آة.  يف 
�لواليات �ملتحدة حروًبا يف �لعر�ق 
عن  �أ�شفرت  و�شوريا،  و�أفغان�شتان 
�أل��ف م���دين... وهذه   335 مقتل 

لي�شت معلومات م�شللة ».

حتت الرقابة
على  �ل�شينية  �ل�شحف  تناولت     
ن��ط��اق و����ش��ع رو�ي����ة وج����ود جي�س 
�لقو�ت  غزو  عن  م�شوؤول  �أمريكي 
�لرو�شية الأوكر�نيا. هذه �ل�شحف 
ك�����ان هناك  وم���ت���ن���وع���ة:  ع����دي����دة 
���ش��ح��ي��ف��ة يومية  �أرب���ع���ني  ح����و�يل 
ما  ي���وج���د  و�ل���ي���وم   ،1968 ع����ام 
ال  وه���ذ�  �شحيفة.   2200 ي��ف��وق 
يعني �أن �ل�شحافة �ل�شينية ت�شمح 
ب�شماع �أ�شو�ت خمتلفة. يف �لو�قع، 
ت��ت��م م��ر�ق��ب��ة ك��ل م��ا ت��ن�����ش��ره هذه 

�ل�شحافة عن قرب.
   يف كل غرفة �أخبار -�شو�ء كانت 
�أو  �ذ�ع������ات  �أو  م��ط��ب��وع��ة  ج���ر�ئ���د 
�عو�ن  -ي��ت��و�ج��د  تلفزيون  ق��ن��و�ت 
�أن  من  للتاأكد  �لرقابة  مكتب  من 
�لتي  ون�شو�شها  �ملو�شوعات  روح 
ت��ت��ف��ق م���ع مو�قف  ت��ن��اول��ه��ا  ي��ت��م 
معاجلة  �إن  �ل�����ش��ي��وع��ي.  �حل�����زب 
�الإعالم  و�شائل  قبل  م��ن  �الأخ��ب��ار 
�لر�شمية ت�شمح على �الأقل مبعرفة 
�حلزب  ينوي  �لتي  �ملعلومات  ن��وع 

�ملقاطعة،  يف  �ل�شينية  �ل�شلطات 
�إىل �أنه نظًر� الرتفاع �أ�شعار �خلام 
�لقيمة  قفزت  �لدولية،  �ل�شوق  يف 
�مل�����ش��اف��ة ل�����ش��ن��اع��ة �ل��ت��ع��دي��ن يف 
2 باملائة  24 فا�شل  �لتبت بن�شبة 
يف �الأ�شهر �لثالثة �الأوىل من عام 
نف�شها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة   2022

من �لعام �ل�شابق.

�شكان معزولون عن العامل
�أك��ر من     �لغالبية �لعظمى من 
ميكنهم  ال  ���ش��ي��ن��ي  م��ل��ي��ار   1.4
�ل��ن��وع من  ه���ذ�  �إىل  �إال  �ل��و���ش��ول 
�ملعلومات من �ل�شحافة �لر�شمية. 
�ل�شكان  م����ن  ك����ب����رًي�  ج������زًء  ل���ك���ن 
-ي�شعب حتديد عددهم -يتمكنون، 
�لتحايل على �حلو�جز  من خالل 
بف�شل  وخ���ا����ش���ة  �الإن�����رتن�����ت،  يف 
�خلا�شة،  �الف��رت����ش��ي��ة  �ل�شبكات 
من معرفة �ملزيد عن �أخبار �لبلد 

وم�شرية �لعامل.
�الآونة  ذل���ك، يف  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة     
�الأخرية على �ل�شبكات �الجتماعية، 
�شنغهاي  �أه���ل  م��ن  �ل��ع��دي��د  ينتقد 
عندما  حب�شهم.  ظ��روف  �شر�حة 
يعاود  تعليقاتهم،  �لرقيب  يحذف 
�لعنو�ن  بتغيري  �لكتابة  �أ�شحابها 
وب�شع كلمات. ال تكت�شف برجمية 
�لفور،  على  �لتغيري  ه��ذ�  �لرقابة 
على  ونقله  �لن�س  ق���ر�ءة  ومي��ك��ن 
يتم  عندما  وباملثل،  و����ش��ع.  نطاق 
بو��شطة  ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  ح�����ذف 
هذه �لربجميات، فاإنه يظهر مرة 
برتتيب  �أو  متغرية  ب�شور  �أخ��رى 
خمتلف حتى ُتفهم �ملناورة ومُتحى 

ب�شكل ر�شمي.
�أحد�ث  ه��ن��اك  �لنقي�س،  وع��ل��ى     
بقوة  عليها  �ل�����ش��وء  ت�شليط  ي��ت��م 
�ل�شينية  �الإع���������الم  و����ش���ائ���ل  يف 
مايو،   10 يف  وه��ك��ذ�،  �ل��ر���ش��م��ي��ة. 
�آن  تيان  م��ي��د�ن  �ل�شعب،  ق�شر  يف 
�شي  �لرئي�س  مني يف بكني، ح�شر 
ا �الأمني �لعام  جني بينغ، وهو �أي�شً
�ل�شيوعي  للحزب  �ملركزية  للجنة 
�ل�شيني ورئي�س �للجنة �لع�شكرية 
�لذكرى  مبنا�شبة  حفاًل  �ملركزية، 
�ملئوية لر�بطة �ل�شبيبة �ل�شيوعية 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة.    وق���ال يف خ��ط��اب��ه �إن 
�ل�شيني  �ل�شيوعي  �حل��زب  “�أمل 
�ل�شباب”،  �أي����������دي  يف  و�ل����ب����ل����د 
و�أ�شاف، بالغنائية �ملعتادة للحزب، 
�لفتية  �الأ���ش��ج��ار  “مثل  �أن  ف��ك��رة 
�شي�شبح  �الأر����س،  على  تنمو  �لتي 
�أ�شجاًر�  ما  يوًما  �ل�شيني  �ل�شباب 
�أن  ت����وؤك����د  ج���م���ل  عمالقة”... 
�إىل  تنظر  �ل�شيوعي  �حل��زب  قيادة 
��شتمر�رية  يف  �ل�����ش��ني  م�شتقبل 

تامة الأ�شلوب عملها �حلايل.

�ل�شيني.  �ل�����ش��ع��ب  �إىل  ت��ق��دمي��ه��ا 
“�شي  ل�شبكة  �لرئي�شية  �الأخ���ب���ار 
�ل�شني  ت��ل��ف��زي��ون  �ن”،  ت���ي  ج���ي 
�ل�شاعة  ي��وم��ًي��ا يف  ُت��ب��ث  �مل���رك���زي، 
7 م�����ش��اًء وي��ع��ر���ش��ه��ا �ل��ع��دي��د من 
تلفزيونية  حمطة   180 ح���و�يل 

�إقليمية وحملية.
مكاًنا  كوفيد-19     طبعا، يحتل 
كبرًي� يف هذه �الأخبار �لتلفزيونية. 
�ملو�شوعات  م��ن  �لعديد  وترتبط 
�لتي  �لرئي�شية  �ملدينة  ب�شنغهاي، 
مبتغري  ون�شف  �شهر  منذ  ت��اأث��رت 
�أوم��ي��ك��رون، ح��ي��ث ظ��ه��رت حو�يل 
4000 حالة هذ� �الأ�شبوع، بينما 
كانت �أكر من 25000 يف نهاية 
�أبريل. وُيعتقد �أن �أكر من 500 
حني  يف  حتفهم،  لقو�  قد  �شخ�س 
�حلاالت  من  �لعظمى  �لغالبية  �أن 

ال تظهر عليها �أعر��س.

مت تروي�ش كوفيد19-
�لر�شمية  �ل�����ش��ح��اف��ة  ت��ذك��ر     مل 
�لو��شح  و�ال�شتياء  �الحتجاجات 
�شنغهاي  ������ش�����ك�����ان  م�������ن  جل���������زء 
�ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ق��ي��ود �شارمة 
على  �حل���������ش����ول  يف  و�����ش����ع����وب����ات 
على  �ل�����غ�����ذ�ئ�����ي�����ة.  �الإم�����������������د�د�ت 
�لقنو�ت  ت��وؤك��د  ذل���ك،  م��ن  �لعك�س 
�لوقاية  م��ه��ام  ع��ل��ى  �لتلفزيونية 
م��ن �الأوب���ئ���ة وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا. وعلى 
وجه �خل�شو�س، قامت ببث �شور 
تقوم  �ل���ت���ي  �مل���ج���م���وع���ات  مت���ّج���د 
و�إي����د�ع  ب��اأك��م��ل��ه��ا  �أح���ي���اء  بتطهري 
�ملباين،  �أم���ام  غ��د�ء معباأة  وج��ب��ات 
و�لتي ال ميكن ل�شكانها �ملغادرة �إال 

لالختبار.
   بلدية �شنغهاي �شعرت باحلاجة 
ت��ن��ظ��ي��م م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي يف  �إىل 
�لتي  �الإج�����ر�ء�ت  لتقييم  م��اي��و   5
مو�جهة  يف  �مل���دي���ن���ة  �ت���خ���ذت���ه���ا 
فر�شة  وكانت  �أوميكرون.  متحّور 
يقرب  م��ا  �إن�����ش��اء  �أن���ه مت  لتو�شيح 
من 9 �الف موقع الختبار �لك�شف 
�ل�����ن�����ووي. وميكن  ع����ن �حل���م�������س 
�حلالة  ح�شب  �خ���رى  م��ر�ك��ز  فتح 
�إىل  �ل��ع��ودة  ومتطلبات  �ل��وب��ائ��ي��ة 
مو�قع  ت��ث��ب��ي��ت  مت  وق����د  �ل���ع���م���ل. 
�لفح�س هذه، �لثابتة و�ملتنقلة، يف 

جميع �أنحاء �ملدينة.
�ل�شلطة  دخ���ل���ت  م����اي����و،   6 يف     
ون�شرت  �حللبة.  بكني  يف  �ملركزية 

تي  ج��ي  “�شي  �لرئي�شية  �الخ��ب��ار 
على  م��وؤك��دة  �لف�شاء.  غ��زو  �ن”، 
ق���اع���دة  يف  م����اي����و،   5 يف  ح�������دث: 
�شمال  �شان�شي،  مبقاطعة  تاييو�ن 
�ل�����ش��ني، مت �إط����الق �مل��ه��م��ة 419 

ل�شاروخ لونغ مار�س دي-2.
�أر���ش��ل��ت جم��م��وع��ة م���ن ثمانية     
�أقمار �شناعية �إىل �لف�شاء: و�حد 
ي�شمى جيلني -1 كو�نفو 01 �شي، 
 .0 كو�نفو  ت�شمى  �خرين  و�شبعة 
�شينخو�،  وك��ال��ة  و�أع��ل��ن��ت  دي.   3
�ملد�ر  �إىل  و���ش��ل��و�  “جميعهم  �أن 
�أن  �إىل  م�����ش��رية  له”،  �مل��خ��ط��ط 
جيلني -1 كو�نفو قادر على توفري 
من  كيلومرت�   150 مل�شافة  �شور 
�الر�شال  وباإمكانه  �الأر����س،  �شطح 
��شتخد�مه  و�شيتم  عالية.  ب�شرعة 
خ�شو�شا  خ������دم������ات  ل����ت����ق����دمي 
وتطوير  �ل��ت��ع��دي��ن  ع��ن  للتنقيب 

�ملدن �لذكية.
�الأقمار  تن�شيق كل ه��ذه     و�شيتم 
مع  �جل��دي��دة  �لثمانية  �ل�شناعية 
���ش��ت��ة و�أرب���ع���ني �أق����م����اًر� �أخ�����رى مت 
�إطالقها �شابًقا، و�لتي توفر بيانات 
يف جماالت مثل �لزر�عة و�لغابات 
هذ� جزء من  كل  �لبيئة.  وحماية 
و��شع  �شيني  ��شتك�شاف  ب��رن��ام��ج 

للكو�كب وكذلك �لكويكبات.
“�شلطت  �الأخ���رية،  �الأ�شابيع     يف 
ا  �أي�شً �ل�����ش��وء  �ن”  ت��ي  ج��ي  ���ش��ي 
عاملًا   270 م��ن  مكون  فريق  على 
ت�شلقو� �جلانب �ل�شيني من جبل 
ت�شوموالنغما، �أعلى قمة يف �لعامل 
�لنيبالية،  �ل�شينية  �حل��دود  على 
با�شم  �ل������غ������رب  يف  و�مل������ع������روف������ة 
تاآزر  على  �لبعثة  عملت  �إف��ر���ش��ت. 
�ملو�شمية،  و�لرياح  �لغربية  �لرياح 
و�ل���ت���غ���ري�ت يف �إم���������د�د�ت �مل���ي���اه، 
�لبيئات  م���ع  �ل��ب�����ش��ري  و�ل��ت��ك��ي��ف 
�الرتفاعات  م��ن��اط��ق  يف  �ل��ق��ا���ش��ي��ة 
�ل��ع��ال��ي��ة ج����ًد�. ث��م �أق���ام���ت ثماين 
�أ�شبحت  �أر���ش��اد ج��وي��ة،  حم��ط��ات 
�إحد�ها، على �رتفاع 8800 مرت، 

�الأعلى يف �لعامل.
�ل��ت��ق��اري��ر �لعلمية     وت��ت��ي��ح ه���ذه 
�أن  مترير  فر�شة  �لتبت  جبال  يف 
لهذه  �الإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي  “�لناجت 
�لذ�تي،  باحلكم  �ملتمتعة  �ملقاطعة 
قد تقدم بن�شبة 6 فا�شل 4 باملائة 
�لعام”.  ه��ذ�  م��ن  �الأول  �ل��رب��ع  يف 
وع���ل���ى وج����ه �خل�������ش���و����س، ت�شري 

�أي حماولة  و�لن�شال �حل��ازم �شد 
رف�س  �أو  �ل��ت�����ش��ك��ي��ك  �أو  ل��ت�����ش��وي��ه 
�شيا�شة �ل�شني �ملناه�شة لكوفيد«.

   منذ بد�ية موجة كوفيد-19 قبل 
عامني، مت ت�شجيل حو�يل 5000 
حالة وفاة ر�شمًيا يف �ل�شني، و�لتي 
مقارنة  ج������ًد�  م��ن��خ��ف�����ش��ة  ت���ب���دو 
ب��ال��ع��دي��د م���ن �ل���ب���ل���د�ن �الأخ�����رى 
)ل��ل��م��ق��ارن��ة، ي��وج��د يف ف��رن�����ش��ا ما 
جمموعه 147،048 حالة وفاة، 
 .)2022 م��اي��و   10 ح����دود  �ىل 
نهاية  �ل���وب���اء جم�����دًد� يف  وظ���ه���ر 
�الإبالغ،  مت  حيث  بكني،  يف  �أب��ري��ل 
ي���وم �الأح�����د، 8 م��اي��و، ع��ن 727 
لكن  كوفيد-19.  ب�  �إ�شابة  حالة 
�حلجر  ف��اإن  �شنغهاي،  عك�س  على 
�ل�شحي لي�س معمًما يف �لعا�شمة: 
حاالت  بها  توجد  �لتي  �ملناطق  يف 
�خل�شو�س  وجه  على  يتم  كوفيد، 
�أو  �ملطاعم  �أو  �ملتاجر  �رت��ي��اد  منع 
وقلة  �لريا�شية.  �الأل��ع��اب  �شاالت 
من �لنا�س يتجولون يف بكني، �لتي 

تبدو وكاأنها مدينة �أ�شباح.
�ل�شحة  جلنة  م�شوؤولو  وي��وؤك��د     
كوفيد- وب���اء  و���ش��ع  �أن  �لوطنية، 
با�شتثناء  �ل�شني،  يف  يتح�شن   19
مقاطعات مثل لياونينغ وت�شجيانغ 
وهنان، �لتي ت�شهد موجات جديدة 
�إد�رة  وق����ال����ت  �أوم����ي����ك����رون.  م����ن 

�أن  م��ف��اده  م��ق��ااًل  �شينخو�  وك��ال��ة 
يف  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ���ش��ت��ف��وز  “�ل�شني 
كوفيد-19  فريو�س  �شد  �حل��رب 
�ل�شيطرة  يف  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا  ب��ف�����ش��ل 
�لوباء،  ع��ل��ى  و�ل��ف��ع��ال��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ختبار  �م�������ام  ���ش��ت�����ش��م��د  و�ل����ت����ي 
خال�شة  ت���ل���ك  ك���ان���ت  �لزمن”. 
�أعلى  �ل�شبعة،  �الأع�����ش��اء  �ج��ت��م��اع 
�شلطة يف �حلزب �ل�شيوعي، �للجنة 

�لد�ئمة للمكتب �ل�شيا�شي.
   وي��و���ش��ح �ل��ب��ي��ان �ل�����ش��ادر عقب 
�ل��وب��اء منت�شر  �أن  ه��ذ� �الج��ت��م��اع، 
فريو�س  ك���ورون���ا  و�أن  �ل���ع���امل،  يف 
هذه  ظ��ل  ويف  �لتحور.  يف  م�شتمر 
كبري من  ق��در  “هناك  �ل��ظ��روف، 
كما حذرت  �ل�شك ب�شاأن تطوره”. 
تقاع�س  �أي  م��ن  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 
باأن:  متوقعة  �ملكافحة،  جهود  يف 
�إىل  �شك  ب��ال  ���ش��ي��وؤدي  “�لرت�خي 
ح���دوث ع��دد ه��ائ��ل م��ن �الإ�شابات 
و�حل�������االت �حل���رج���ة و�ل���وف���ي���ات، 
تاأثري خطري على  له  �شيكون  مما 
و�ملجتمع  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

وعلى حياة و�شحة �ل�شعب.
�أن�����ه ال تغيري  ع��ل��ى  ول��ل��ت��اأك��ي��د     
�للجنة  ف������اإن  ل���ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة، 
�أهمية  ع���ل���ى  “ت�شدد  �ل����د�ئ����م����ة 
�ل�شيا�شة  يف  �ل��ث��اب��ت  �الن����خ����ر�ط 
كوفيد”،  “�شفر  ل���  �لديناميكية 

ب�شكل  م���رب���ًح���ا  �ل��ن��ائ��ي��ة  �مل���ن���اط���ق 
مو��شيع  ت�������ش���وي���ر  م����ع  خ����ا�����س، 
�ملناظر �لطبيعية �لر�ئعة و�ل�شور 
�شي  �لرئي�س  ل��زي��ار�ت  �الأر�شيفية 
�ل�شكان  ه����وؤالء  ل��ل��ق��اء  ب��ي��ن��غ  ج��ني 
�ل�����ري�����ف�����ي�����ني.    ق�������ش���ي���ة �أخ�������رى 
لل�شلطة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أول����وي����ة  ذ�ت 
�ل�شينية: �لدفاع عن �لبيئة، �لتي 
�لتلفزيونية  �الأخ���ب���ار  يف  ت��ع��ر���س 
ذ�ت  خ�شر�ء  “�شني  ع��ن��و�ن  حت��ت 
يتم  زرقاء”.  و�شماء  �شافية  مياه 
�أنحاء  جميع  م��ن  �لتقارير  �إع���د�د 
حول  �مل�شاهدين  لتثقيف  �ل��ب��الد 
حلماية  �ل���ت���اري���خ���ي  “�الإجناز 
وتظهر،  و��شتعادتها”.  �لطبيعة 
خالبة  مناظر  �مل��ث��ال،  �شبيل  على 
على  مثبتة  كهرو�شوئية  الأل����و�ح 
�أخرى،  لقطات  ويف  ريفية.  ت��الل 
�شور لطيور حتلق و�شط م�شاحات 
م��ف��ت��وح��ة و����ش��ع��ة. ويف ك��ث��ري من 
�الأحيان، يتعلق �المر باإبر�ز جهود 
على  لل�شيطرة  �ل�شينية  �حلكومة 

�لتلوث.

العلم كراأ�ش حربة
حتت  م�����اي�����و،   2 �أ������ش�����ب�����وع  يف     
ع����اٍل  م�������ش���ت���وى  “حتقيق  ����ش���ع���ار 
�لعلمية  �ال�����ش����ت����ق����الل����ي����ة  م������ن 
ن�شرة  ت��ن��اول��ت  و�لتكنولوجية”، 

�شتو��شل  �ن��ه��ا  �مل��رك��زي��ة  �ل�شحة 
“مع �الإد�ر�ت �الأخرى ذ�ت �ل�شلة، 
ت��وج��ي��ه �ل�����ش��ل��ط��ات �الإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
�لوقاية  لتد�بري  �ل�شارم  �لتنفيذ 
م��ن �ل��وب��اء وم��ك��اف��ح��ت��ه، م��ن �أجل 
تعزيز �لدفاع �شد �لفريو�س”. من 
جانبها، تن�شر �لعديد من �ل�شحف 
“�لطريقة  �أن  ت�شرح  �فتتاحيات 
�لتي ترّو�س بها �ل�شني �لفريو�س، 
ت�شهد  وفعالة،  علمّية  �أنها  �أثبتت 

على �لقوة �ملوؤ�ش�شية للبالد«.

الت�شاق الأخبار 
بحمالت احلزب

   باالإ�شافة �إىل �ملو�شوعات �ملهمة 
�لتعليقات،  من  �لعديد  تثري  �لتي 
تختار و�شائل �الإعالم �ل�شينية �أن 
�لرئي�شية  بالوقائع  باإيجاز  تذّكر 
�لوطنية  �الأخ���ب���ار  م��ن  �مل�����ش��ت��م��دة 
تتناول  ذل��ك،  قبل  لكن  و�لدولية. 
باإ�شهاب  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  �ل���ق���ن���و�ت 
�مل����و�����ش����وع����ات �ل����ت����ي ت�����اأت�����ي من 
�حل���م���الت �ل��ت��ي ي��ط��ل��ق��ه��ا �حلزب 

�ل�شيوعي.
طرح  مت  �الأخ��������رية،  �الأي�������ام  يف     
�لفالحني.  �أف��ق��ر  ن�شيب  حت�شني 
ف���ر����ش���ة ل��ت�����ش��ل��ي��ط �ل�������ش���وء على 
�مل��ب��ادر�ت م��ن جميع �الأن���و�ع �لتي 
�قت�شاد  جلعل  �حلكومة  �تخذتها 

الطريقة التي ترّو�ش بها ال�شني الفريو�ش اأثبتت اأنها علمّية وفعالة، ت�شهد على القوة املوؤ�ش�شية للبالد

يف امل�ساألة الأوكرانية، الهّم الرئي�سي هو التنديد بدور الوليات املتحدة يف ال�سراع امل�ستمر

قر�ءة خا�شة الزمة كوفيد يف �شنغهاي�وكر�نيا.. �مريكا هي �ل�شبب

�ال�شتعر��س دليل على قوة �جلي�س �لرو�شي
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العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خليل �حلو�شني الإد�رة �مل�شاريع

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2851351 
تعديل �إ�شم جتاري من/ خليل �حلو�شني الإد�رة �مل�شاريع

KHALEEL ALHOSANI PROJECTS MANAGEMENT

�إىل/ دي�شينرتو الإد�رة �مل�شاريع و�ال�شتثمار�ت
DECENTRO  PROJECTS MANAGEMENT AND INVESTMENTS

و  تاأ�شي�شها  و  �لعقارية  �مل�شروعات  وتطوير  ��شتثمار  �إ�شافة   / ن�شاط  تعديل   
�د�رتها 6499004

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري 
م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت 

�ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حل�شن للعقار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2464903 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خالد حممد خالد �لطويل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نهى عمر�ن حممد �بو �شعد
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �حل�شن للعقار�ت
AL HOSN REAL ESTARE

�إىل/ �حل�شن للعقار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AL HOSN REAL ESTARE - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  و�إال  �الإعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �ملو�شم

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1027096 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شيتارى بوتيا فاالبيل عبد�لرحمن  %49
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد �شعيد مرعى �شاملني �لكثريى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيتارى بوتيا فاالبيل عبد�لرحمن
تعديل وكيل خدمات / حذف خمي�س حممد �شعيد �شامل �ملزروعى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ بقالة �ملو�شم
ALMOSAM BAQALA

�إىل/ بقالة �ملو�شم ذ.م.م
 AL MOSAM BAQALA L.L.C. 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توب برو للعناية بال�شيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2132307 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حميد �شعيد خمي�س خامت �لكتبى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حميد �شعيد خمي�س خامت �لكتبى من 100 % �إىل %50
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�هلل �شعيد خمي�س خامت �لكتبى %50

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ توب برو للعناية بال�شيار�ت
TOP PRO AUTO CARE

�إىل/ توب برو للعناية بال�شيار�ت ذ.م.م
TOP PRO AUTO CARE L.L.C. 

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم مونتانا

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1194456 
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم مونتانا

MONTANA RESTAURANT

�إىل/ كافترييا ومطعم ميل بوى
 MEAL BOY CAFETERIA AND RESTAURANT 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تو�شيل �لطلبات ) 8299010
�أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية  فعلى كل من له حق 
�القت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل  �أي حق  غري م�شوؤولة عن 

�الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
�لكهربائية  للمقاوالت  فايل  �ل�ش�����ادة/باور  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�مليكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم:2019964 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة في�شل عبد�هلل على عبد�لغفار �حلمادى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف في�شل عبد�هلل على عبد�لغفار �حلمادى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �مين حممود حممد �ل�شعيدى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ باور فايل للمقاوالت �لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م

POWER VALLEY ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C

�إىل / باور فايل للمقاوالت �لكهربائية و�مليكانيكية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
POWER VALLEY ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يباك للتغليف �ملتخ�ش�س  ذ م م 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1179102 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / بوري�س �شريجى نوكوفيت�س من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / بوري�س �شريجى نوكوفيت�س من 39 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جاكو�س �يفونن رينيه ديبار
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�هلل على حممد

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �يباك للتغليف �ملتخ�ش�س - ذ م م
IPAC SPECIALIZED PACKING - L L C

�إىل/ �يباك للتغليف �ملتخ�ش�س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
IPAC SPECIALIZED PACKING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف ��شتري�د  4610008
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16243

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/23 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده املن�شف للتجارة �ش.ذ.م.م  و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�شف               �شعر التقييم  

                            دراجات هوائيه و�شيارات اطفال                  7،915 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/155

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/25 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 
�شده جولد�ش جيم انرتنا�شيونال + نيو ايج فتن�ش �ش.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو 

التايل :
�شعر التقييم                                                    الو�شف  

 133،950                                       معدات �شاله ريا�شيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/3309

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/25 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده �شالون دونا ريت�شي للتجميل و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                                الو�شف  

 14،600                                                         معدات �شالون   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/3100

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/05/25 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده جوناثان امانويل لمى و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                الو�شف  

 17،850                                           اثاث �شقه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل 
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

 اإعـــالن �شطب قيد
فاليو  �شي  �ت�س  بي  فيه  �ل�شادة/�شركة  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
�لهند(  هومز بر�يفيت ليمتد - مكتب متثيل عقاري )�جلن�شية: 
قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة دبي )�لعنو�ن: 
ملك   E 3001 رقم  مكتب   - بردبي   - �الول  �لتجاري  �ملركز 
رقم  حتت  و�ملقيدة  �س.ب:114660(   - لالعمال  �ي  �ي  بي  مركز 
الحكام  وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )4467(
�لقانون �الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة 
باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق 
ال  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �العرت��س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

فقد �ملدعو / حم�شن عبد�هلل 
�ليمن     ، �حل�����ام�����د  ح�������ش���ن 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)08447029( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0552226050

فقدان جواز �سفر
ه���������ارون   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ف����غ����ان���������ش����ت����ان     ، ن�������ظ�������رى 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)02657200P(  رق�����م 

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

 0552556133

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / ي�س تري�شناو�تى 
بنت كاتري�ن ماد ، �ندوني�شيا   
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)C3505690(  رق�������م 

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

    0565334216

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / حممد هارمني 
�لهند     ، ح�������ش���ني  �ن�����������ش�����ار 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)U2374162(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0562098786

فقدان جواز �سفر

فقد �ملدعو / حممد �حمد 
�ليمن     ، ن���ا����ش���ر  ع����ب����د�هلل 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )07298630( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0553080032

فقدان جواز �سفر
�شديق  ح���ن���ان   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
ب����ن����غ����الدي���������س     ، �ل�������رح�������م�������ن 
�جل��ن�����ش��ي��ة - ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)A0281533(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق���رب  �و  �لبنغالدي�شية 

�شرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �سفر
كومار  �رفيند   / �مل��دع��و  فقد 
ر�م���ي�������ش���و�ر ���ش��ي��ن��غ ج���اخ���ار ، 
�شفره  ج��و�ز  �جلن�شية  �لهند 
رقم )S4043210( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
����ش���اج���ار مياه   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، م����ي����اه  ج����م����ال 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )A02148379(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �سفر

Date 20/ 5/ 2022  Issue No : 13548
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1115 - real estate - partial 
Considered at : 4th partial real estate department No. 198
Subject of Appeal : claiming the defendant to pay an amount of (AED 228.949) 
including the fees, expenses, attorneys' fee and interest of 12% from the date of claim 
till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai -  Airport St - Port Saeed 
area - Business Point Building – Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: 
info3@omalc.ae - Makkani: 3244594826 - AE090500000000020106942
Notifiee :1-Osman Bobo Faki, his capacity: Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the court issued its judgment in the 
session held on 30 09-2021 in the abovementioned case in favor of/ Aqaar Corporation 
by obliging the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 128.949 (AED One 
Hundred Twenty Eight Thousand and Nine Hundred Forty Nine only) and interest of 
12% annually from the date of judicial claim until full payment, and rejected other 
requests and obliged him to pay the fee, expenses and five hundred for attorneys' fee.
This judgment issued in presence and subject to appeal within thirty days from the next 
day of publishing this notification. Issued in the Name of HH Sheikh Mohammed bin 
Rashid bin Saeed Al Maktoum, the Ruler of Dubai, and shall be publicly announced.
Prepared by/Maryam Khalifa Al Falasi
Date of approval / 19-05-2022 08:01:54

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 20/ 5/ 2022  Issue No : 13548
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication of Payment
In lawsuit No. 927/2022/60-payment order
In payment orders and commercial contracts execution 2 No 304
Lawsuit Subject: Request for an order to obligate the defendant to pay an amount of 
(145.000) AED, charges and expenses.
The plaintiff : Mohammad Akbar sulaiman Ahmed - Address: UAE- Dubai- Naif- 
Dubai- shop building No. 26-37- owned by Mohammed Ali
Represented by : Younis Mohammed Abdullah Hassan Al Balushi
The defendant :1- Sheikh salman sheikh samiulla
Notification subject: Request for a payment order, Dubai court of first instance decided 
dated 19 04-2022
To obligate the defendant to pay an amount of (25000 AED) twenty five thousand 
dirhams and the fees, expenses and an amount of five hundred dirhams as attorney 
fees. You have the right to complain the order or appeal it, as the case may be, in 
accordance with the provisions set forth in Article 66 of the Executive Regulations of 
the Civil Procedures Law.
Prepared by : Souad Nasser Al-Salahi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 20/ 5/ 2022  Issue No : 13548
Notification by publication

Advertisement claiming to be published
At the Case Management Office, Sharjah Federal Court, 

Federal Civil Court of First Instance, 
in Case No. SHCFICIREA2022/0001691 Civil (Partial)

To the defendant : BIKASH BK     Unknown place of residence:
As per the plaintiff / Emirates cab LLC
The filed the above mentioned case claiming the below:
- Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 7583 dirhams the value of 
the traffic violations and accidents he committed.
- Second : Obligating the defendant to pay fees, expenses, and attorney fees
You are mandated to attend the hearing on 23/05/2022 before the Case Management 
Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager 
Office No. 2) in person or through an authorized reprsentative, and submit response 
memorandum to the case attached with all Documents - as a defendant, within a period 
not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider the case 
whose number is mentioned above.
Judjical services office
MOHAMMED HUSSAIN AMIN AL MULLA
Issued on 11/05/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 20/ 5/ 2022  Issue No : 13548
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0009743, Civil (Partial)

To the defendant : Kelechi Kennedy Ugwa, Address : 9429864
We inform you that on 17/05/2022. this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C, as follows:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence: 
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of 14,395.25 dhs) - 
Fourteen thousand three hundred ninety-five dirhams and twenty-five fils, and 
to pay expenses, refusing more than this.
Judgment is subject to appeal within the legal term from the date of 
publication.
Judge 
Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 20/ 5/ 2022  Issue No : 13548
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0007339, Civil (Partial)
To the defendant:
Muhammad Usman Allah Ditta Awan, Address: 9386393
We inform you that on 17/05/2022, this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C. as follows:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence: 
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of 13,017.5 dhs) Thirteen 
thousand seventeen dirhams and five fils only, and to pay expenses, refusing 
more than this.
Judgment is subject to appeal within the legal term from the date of 
publication.
Judge / Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 20/ 5/ 2022  Issue No : 13548
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2022/0003135- Civil (Partial)
To the defendant : Hazrat Munir Khan Badshah Gul - Unknown Place of residence 
As per the Claimant request: Sharjah Taxi L.L.C
They sued you and demands the following: 1. Registration of the lawsuit. setting a 
date for its consideration, and announcing the defendant.  2. Obligating the defendants 
jointly and severally to pay an amount of (1090.62 dirhams) One thousand ninety 
dirhams and sixty-two fils.  3. Obligate the defendant to pay the late interest at 12% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment. 4. Obligate the 
defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 31/05/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court at 8:30 AM - Office No. (Case 
Manager Office No. 5) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a 
plea (rejoinder) to the case. accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/8309
�ملنذر :  م�شرف �بوظبي �ال�شالمي �س م ع  .

�ملنذر �إليه  :  عمار علي عبد�لباقي ح�شن �ملرزوقي .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )79،917.90( درهم نتيجة �الإخالل 
�أ�شبوع من  ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة رقم  ) 
 VOLKSWAGEN GOLFR ( من نوع ) دبي /R/ 55056 / خ�شو�شي
_ هات�شباك ( موديل )2019( _ لون )�زرق ( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/8460
�ملنذر :  م�شرف �لهالل �س م ع   .

�ملنذر �إليه  :  حممد وجيه حممد عبد ح�شن .
نتيجة  دره��م   )68،460.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�شد�د �الأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم  ) 66575 / خ�شو�شي /�بي�س/ �ل�شارقة  ( من نوع ) ني�شان باترول   
قبل  ل�شاحلكم من  و�ملمولة   ) )�بي�س  ل��ون   _ )2015( ( موديل  ��شتي�شن   _

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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عربي ودويل

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أعادت �لواليات �ملتحدة فتح �شفارتها يف كييف بعدما �أغلقتها 
ملدة ثالثة �أ�شهر ب�شبب �لغزو �لرو�شي الأوكر�نيا، وفق ما �أعلنت 
وز�رة �خلارجية. وقال وزير �خلارجية �أنتوين بلينكن يف بيان 
�إن “�ل�شعب �الأوكر�ين، ومب�شاعدتنا �الأمنية، د�فع عن �أر�شه 
يف مو�جهة �لغزو �لرو�شي غري �ملعقول ونتيجة ذلك عاد �لعلم 
�الأمريكي لريفرف جمدد�ً فوق �ل�شفارة«. و�أ�شاف “نقف بكل 
�عتز�ز �إىل جانب �الأوكر�نيني ونو��شل دعمهم حكومة و�شعبا 
يف وقت يد�فعون عن بلدهم يف وجه حرب �لكرملني �لقا�شية 
�لقائمة على عدو�ن«. ويف وقت متاأخر من ليل �الأربعاء �شادق 

جمل�س �ل�شيوخ �الأمريكي باالإجماع على تعيني �لدبلوما�شية 
بريدجت برينك �شفرية للواليات �ملّتحدة يف �أوكر�نيا.

 2019 منذ  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �شفري  �ملتحدة  للواليات  يكن  ومل 
ماري  �ل�شفرية  تر�مب  دونالد  �ل�شابق  �لرئي�س  �أق��ال  عندما 
يوفانوفيت�س  و�أ���ش��ب��ح��ت  �مل��ن�����ش��ب.  ه���ذ�  م��ن  ي��وف��ان��وف��ي��ت�����س 
�لكونغر�س  �أج��ر�ه��ا  حماكمة  �أول  يف  رئي�شية  �شاهدة  الح��ق��اً 
�لع�شكرية  �مل�شاعدة  تعليق  ق��ر�ره  دو�ف��ع  ب�شبب  تر�مب  لعزل 

الأوكر�نيا.
ويف تغريدة على تويرت قال رئي�س جلنة �ل�شوؤون �خلارجية يف 
بقيادة  “فخور  �إّنه  بوب مينينديز  �ل�شناتور  �ل�شيوخ،  جمل�س 
�مل�شادقة �ل�شريعة ملجل�س �ل�شيوخ” على تعيني يوفانوفيت�س 

�شفرية يف كييف، وهو من�شب ر�ّشحها �إليه �لرئي�س جو بايدن 
�لدميوقر�طي  �ل�شناتور  و�أ���ش��اف  فقط.  �أ�شابيع  ب�شعة  قبل 
خماوف  �أ���ش��و�أ  �أّك��دن��ا  فقد  �ملقبلة،  �لتحديات  �إىل  “بالنظر 
بوتني: ت�شميم �لغرب حازم و�لتز�م �لواليات �ملتحدة بحزبيها 
�لر��شخ جتاه �أوكر�نيا و��شح متاماً«. و�أغلقت �لواليات �ملتحدة 
�شفارتها يف كييف يف 14 �شباط-فرب�ير، قبل ع�شرة �أيام من 
�ل��ق��و�ت �لرو�شية ع��رب �حل���دود يف حم��اول��ة لالإطاحة  دخ��ول 

باحلكومة �الأوكر�نية و��شتبد�لها باأخرى مو�لية ملو�شكو.
من  �خل��دم��ات  ت��وف��ري  �الأم��ريك��ي��ون  �لدبلوما�شيون  وو����ش��ل 
يف  للمبيت  �أح��ي��ان��ا  ����ش��ط��رو�  بينما  “غرب”،  لفيف  مدينة 

بولند� �ملجاورة نتيجة خماوف �أمنية.

اإيطاليا تدعو اإىل وقف عاجل لإطالق النار يف اأوكرانيا 
•• روما-رويرتز

دعا رئي�س �لوزر�ء �الإيطايل ماريو در�جي  �أم�س �خلمي�س �إىل 
�أوكر�نيا حتى تبد�أ مفاو�شات  �لنار يف  وقف عاجل الإط��الق 
جادة الإنهاء �حلرب �لتي بد�أت مع �لغزو �لرو�شي قبل ثالثة 

�أ�شهر تقريبا.
�لتو�شل  “يجب  �أن��ه  روم��ا  �ل�شيوخ يف  در�ج��ي جمل�س  و�أبلغ 
�إىل وقف �إطالق �لنار يف �أ�شرع وقت ممكن” وذلك يف �فتتاح 

جل�شة حول دور �إيطاليا يف دعم �أوكر�نيا.
وذكر در�جي �أنه من �ملهم مو��شلة �ل�شغط على رو�شيا من 
خالل �لعقوبات �القت�شادية “الأنه يتعني علينا جلب مو�شكو 

�إىل طاولة �ملفاو�شات«.
 

و�أو�شح �حلاكم رومان �شتاروفويت 
للعدو  �آخ���ر  “هجوم  ت��ل��غ��ر�م  على 
�نتهى  ف��ج��ر�  وق��ع  تيوتكينو  على 
لالأ�شف مباأ�شاة. حتى �الآن، هناك 
م�شيفا  �الأقل”  قتيل مدين على 
�أن �آخرين �أ�شيبو� ويتلقون رعاية 

طبية.
و�����ش����ع����ى �ل����رئ����ي���������س �الأوك������������ر�ين 
�إىل  زي���ل���ي���ن�������ش���ك���ي  ف�����ول�����ودمي�����ري 
�مل�شورة  ر����ش���ال���ت���ه  يف  �ل���ط���م���اأن���ة 
“�لقو�ت  �لثالثاء  م�شاء  �ليومية 
 )...( �الأوك������ر�ن������ي������ة  �مل�������ش���ل���ح���ة 
كم  خطوة.  خطوة  �أر�شنا  �شتحرر 
�شي�شتغرق ذلك من �لوقت؟ وحده 
�ملعركة  �أر�س  �لفعلي على  �لو�شع 
�ل�شوؤ�ل. نحاول  �شيجيب عن هذ� 

حتقيق ذلك باأ�شرع وقت ممكن«.
�الأج��������و�ء، ال حترز  ه����ذه  يف ظ���ل 
�أي  وكييف  مو�شكو  بني  �ملحادثات 
�لكرملني  �أك���د  م��ا  على  “تقدم” 
�الأرب�������ع�������اء م���ت���ه���م���ا �مل���ف���او����ش���ني 
“�لتام  ب��االف��ت��ق��ار  �الأوك���ر�ن���ي���ني 
�إىل ت�شوية  للتو�شل  �إىل �الإر�دة” 

�شيا�شية.
�لرئا�شة  قالت  �ل�شابق،  �ليوم  ويف 
عّلقت  �مل��ح��ادث��ات  �إن  �الأوك���ر�ن���ي���ة 

ب�شبب رو�شيا.
على �ل�شعيد �لدبلوما�شي، �أعادت 
�شفارتها  ف��ت��ح  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 
بدء  قبل  �غلقتها  �ل��ت��ي  كييف  يف 

�لهجوم �لرو�شي.
طرد  �لكرملني  �أعلن  وبالتز�من، 
و24  ف��رن�����ش��ي��ا  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ا   34
على  رد�  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  و27  �إي��ط��ال��ي��ا 
طرد دبلوما�شيني رو�س بعيد بدء 

�لغزو �لرو�شي.
ب��ال��ق��ر�ر �لرو�شي  ب��اري�����س  ون���ددت 
روم����ا  �ع���ت���ربت���ه  ف��ي��م��ا  “بقوة” 

“عد�ئيا” ورف�شته مدريد.
�إال �ن �إج���ر�ء�ت �ل��رد هذه ال تنال 
م���ن ع����زم �ل������دول �ل��غ��رب��ي��ة على 
م�شاعدة �وكر�نيا من خالل مدها 

�أ�شلحة وم�شاعد�ت مالية.
“�متنانه”  عن  زيلين�شكي  و�عرب 
�ال�شتثنائية  �مل��ال��ي��ة  “للم�شاعدة 
�جلديدة” �لني �قرتحها �الحتاد 
�الوروبي بقيمة “ت�شل �إىل ت�شعة 

مليار�ت يورو يف 2022«.
وع��ر���ش��ت ب��روك�����ش��ل خ��ط��ة بقيمة 
يتمكن  ل���ك���ي  م����ل����ي����ار�ت   210
�الحتاد �الأوروبي من �لتخلي “يف 
و�رد�ت  ع��ن  ممكن”  وق���ت  ����ش��رع 

�لغاز �لرو�شي.

•• كييف-اأ ف ب

�أوك��ر�ن��ي��ا حيث  �ل��ن��ز�ع يف  �شيكون 
ي��ل��ف م�شري  �ل��غ��م��و���س  ي�����ز�ل  ال 
�آخر �جلنود �ملتح�شنني يف م�شنع 
حا�شر�  م��اري��وب��ول،  يف  �آزوف�شتال 
�لرئي�س  ب���ني  ل���ق���اء  خ����الل  ب���ق���وة 
وفنلند�  �ل�شويد  وق��ادة  �الأمريكي 
�إىل  �إىل �الن�شمام  �للتني ت�شعيان 
حلف �شمال �الأطل�شي لالتقاء من 

مو�شكو.
ويجري �الأمني �لعام حللف �شمال 
�أي�شا  �شتولتنربغ  ين�س  �الأطل�شي 
حم����ادث����ات م����ع رئ��ي�����ش��ة �ل�������وزر�ء 
فريدريك�شن  ميتيه  �ل��دمن��ارك��ي��ة 
�حللف  �إىل  بالدها  �ن�شمت  �لتي 

�لعام 1949.
يف �ملقابل، با�شرت �ل�شويد وفنلند� 
للتو �إجر�ء�ت �الن�شمام �إىل حلف 
تقدمهما  م���ع  �الأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال 

برت�شيحهما �لر�شمي �الأربعاء.
ورح����ب �ل��رئ��ي�����س �الأم����ريك����ي جو 
بالرت�شيحني  “بقوة  ب�����اي�����دن 
و�ل�شويد  ل��ف��ن��ل��ن��د�  �ل��ت��اري��خ��ي��ني 
�شمال  ح���ل���ف  �إىل  ل���الن�������ش���م���ام 

�الأطل�شي«.
�لبيت  ب���ا����ش���م  �ل���ن���اط���ق���ة  وق����ال����ت 
�الأب���ي�������س ك���اري���ن ج���ان-ب���ي���ار، �إن 
ب���اي���دن ���ش��ي�����ش��ت��ق��ب��ل �خل��م��ي�����س يف 
و��شنطن رئي�شة �لوزر�ء �ل�شويدية 
و�لرئي�س  �ن��در���ش��ون  م��اغ��د�ل��ي��ن��ا 

�لفنلندي �شويل نيني�شتو.
و�ل��ب��ل��د�ن م��ن دول ع��دم �النحياز 
موقفهما  ب��دال  �نهما  �إال  تاريخيا 
ج�����ذري�����ا م���ن���ذ �ل�����غ�����زو �ل���رو����ش���ي 
�شباط-فرب�ير   24 يف  الأوكر�نيا 
ما �أدى �إىل تغري جذري يف �لر�أي 
�ل���ع���ام ف��ي��ه��م��ا �ل����ذي ك���ان م���رتدد� 
�شمال  ح��ل��ف  �إىل  �الن�������ش���م���ام  يف 

�الأطل�شي.
وتت�شارك فنلند� حدود� متتد على 
ك��ي��ل��وم��رت مع   1300 �أك����ر م��ن 

رو�شيا.
ويف �نتظار �إمتام عملية �الن�شمام 
وتتطلب  �أ�شهر�  ت�شتغرق  قد  �لتي 
�لبيت  �أكد  �حللف،  �أع�شاء  �إجماع 
�الأبي�س يف بيان “فيما يتم �لنظر 
حلف  �إىل  لالن�شمام  طلبهما  يف 
�شتعمل  )ن��ات��و(  �الأط��ل�����ش��ي  �شمال 
فنلند�  م����ع  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات 
و�ل�����ش��وي��د م��ن �أج���ل �ل��ت��اأه��ب الأي 
ومو�جهة  �مل�شرتك  الأمننا  تهديد 

�أي �عتد�ء �أو تهديد بالعدو�ن«.

دمرتها �ملعارك.
�لعامة  �الأرك���������ان  ه��ي��ئ��ة  وق����ال����ت 
�الأوك���ر�ن���ي���ة ���ش��ب��اح �الأرب����ع����اء �إن 
ي��رك��ز جهوده  �ل���رو����ش���ي  �جل��ي�����س 
قرب  وح��د�ت��ن��ا  حم��ا���ش��رة  “على 
مدفعي  ب��ق�����ش��ف  �آزوف�شتال” 
و�شربات جوية. ويف �شو�رع كييف، 
حيا �ل�شكان “�لرجال �خلارقني” 
�مل�شنع.  ه���ذ�  ي��ق��ات��ل��ون يف  �ل��ذي��ن 
لقد  ع���ام���ا(  �أن���دري���ه )37  وق����ال 

“حققو� �مل�شتحيل«.
على  �لكاملة  �ل�شيطرة  �شاأن  ومن 
ماريوبول �لو�قعة على بحر �آزوف 
لرو�شيا.  ك��ب��ري�  تقدما  ي�شكل  �أن 
�شبه  بني  بر�  بالربط  لها  فت�شمح 
�لتي  �ل���ق���رم يف �جل���ن���وب  ج���زي���رة 
 2014 �ل���ع���ام  ���ش��م��ت��ه��ا م��و���ش��ك��و 

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال �ل��ك��رم��ل��ني �إن 
عن هذه  “معلومات”  لي�س لديه 
�مل��ت��ه��م، موؤكد�  ع��ن  �مل��ح��اك��م��ة وال 
بارتكاب  �ل��ع��دي��دة  �الت��ه��ام��ات  �أن 
جر�ئم حرب �شد �جلي�س �لرو�شي 

“مزيفة �أو مفربكة«.
مثول  �إن  ف��ي��ن��ي��دي��ك��ت��وف��ا  وق���ال���ت 
�جلندي “موؤ�شر و��شح )...( فما 
�لعد�لة”  م��ن  �شيفلت  ج��الد  م��ن 
م�����ش��ددة ع��ل��ى ف��ت��ح �أك���ر م��ن 11 
جر�ئم  ب��ح�����ش��ول  حت��ق��ي��ق  �أل������ف 

حرب.
وت�شتمر �حلرب على �الأر�س. ففي 
�ملحتلون  “ق�شف  �أوك��ر�ن��ي��ا  �شرق 
دونيت�شك  منطقتي  يف  ب��ل��دة   43
مقتل  �إىل  �أدى  م��ا  ولوغان�شك” 
“ما ال يقل عن 15 مدنيا” على 

�لغربية  �ل��������دول  ت��ع��م��ل  وف���ي���م���ا 
�ل�����ش��ف��وف يف حماولة  ع��ل��ى ر����س 
الحتو�ء مطامع �لرئي�س �لرو�شي 
�أخرى،  دول  يف  بوتني،  فالدميري 
ت���ت���و�����ش���ل �مل����ع����ارك يف �أوك���ر�ن���ي���ا 
�آزوف�شتال  م�����ش��ن��ع  يف  خ�����ش��و���ش��ا 
ل��ل�����ش��ل��ب يف م���دي���ن���ة م���اري���وب���ول 
�ل�شاحلية �ال�شرت�تيجية يف جنوب 

�شرق �لبالد.
�لرو�شية  �ل���دف���اع  وز�رة  و�أك������دت 
مقاتال   959“ �أن  �الأرب������ع������اء 
جريحا   80 ب��ي��ن��ه��م  )�أوك���ر�ن���ي���ا( 
��شت�شلمو� و�أ�شرو�” منذ �الثنني. 
�لتعليق  ع��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا  و�م��ت��ن��ع��ت 

على هذه �ملعلومات.
زعيم  وهو  بو�شيلني  ديني�س  وقال 
“قادة  �إن  لرو�شيا  مو�ل  �نف�شايل 
مل  �آزوف  )ك���ت���ي���ب���ة(  وم���ق���ات���ل���ي 
�ملجمع،  ه��ذ�  م��ن  بعد”  يخرجو� 
موؤكد� �أن نحو �ألف عن�شر يف هذه 
�ملنخرطة  �لع�شكرية  �شبه  �لوحدة 
يف �جلي�س �الأوك��ر�ين، ما ز�لو� يف 

�مل�شنع.
�الأ�شبوع  �أك����دت  �أوك��ر�ن��ي��ا  وك��ان��ت 
�أل���ف جندي  م��ن  �أك���ر  �أن  �ملا�شي 
�أوك��ر�ين من بينهم 600 جريح، 
موجودون يف هذ� �ملجمع �ل�شخم 
ملقاومة  معقل  �آخ���ر  يعترب  �ل���ذي 
�لتي  �ملدينة  يف  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت 

دونبا�س  �أج��ز�ء من منطقة  وب��ني 
مو�لون  عليها  ي�شيطر  �ل�شرق  يف 

لور�شيا.
بلدة ماريوبول فادمي  لكن رئي�س 
ني�شان/ مطلع  �أك���د  بويت�شينكو 
بن�شبة  �مل��دي��ن��ة م��دم��رة  �أن  �أب��ري��ل 
من   %  40 ف��ي��م��ا   ”%  90“

من�شاآتها غري قابلة للت�شليح«.
وقالت بلدية �ملدينة م�شاء �الأربعاء 
ي�شرقون يف  “�لرو�س  تلغر�م  عرب 
�الآن  �ملحتلون  يحاول  ماريوبول. 
�مل���رف���اأ يف �خل��دم��ة جمدد�  و���ش��ع 
�حلبوب  م����ن  ك���م���ي���ات  ل��ت�����ش��دي��ر 
مباليني  �ل�������ش���ل���ب  وم����ن����ت����ج����ات 

�لدوالر�ت«.
�أم����ريك����ي طلب  وق������ال م�������ش���وؤول 
ع����دم ك�����ش��ف ����ش��م��ه �الأرب�����ع�����اء �إن 
ب���اأن  ي���ق���رون  رو����ش���ا  “م�شوؤولني 
ممار�شات  ت��رت��ك��ب  رو���ش��ي��ة  ق����و�ت 
ي�شمل  مب����ا  �مل���دي���ن���ة  يف  خ����ط����رة 
�ملدينة  يف  م���������ش����وؤول����ني  �����ش����رب 
وهم  �لكهربائي  بالتيار  و�شعقهم 
تاأكديهم  م��ع  م�شاكن”  ينهبون 
�لناطقة  ماريوبول  +ح��ررو�  �أنهم 

بالرو�شية«.
�لرو�س  “�مل�شوؤولون  و�أ�����ش����اف 
�ملمار�شات  ه���ذه  �أن  م��ن  ي��ق��ل��ق��ون 
على  م��اري��وب��ول  �شكان  حت�س  ق��د 
�أكر  �لرو�شي  �الحتالل  مقاومة 

بعد«.
وجت�����رى �ل�����ش��ل��ط��ات �الأوك���ر�ن���ي���ة 
ب�شاأن  حتقيقات  �جنبية  وهيئات 
�ت����ه����ام����ات ع������دة ب���ق���ي���ام �ل����ق����و�ت 
وجر�ئم  مب���م���ار����ش���ات  �ل���رو����ش���ي���ة 
�جلنائية  �ملحكمة  و�أر�شلت  ح��رب. 
�إىل  وخبري�  حمققا   42 �لدولية 
ميد�نية  �أك��رب مهمة  يف  �وك��ر�ن��ي��ا 

لها.
�الأوكر�نية  �لعامة  �ملدعية  وقالت 
�إيرينا فينيديكتوفا نهاية ني�شان/

 ”800 م����ن  “�أكر  �إن  �أب����ري����ل 
جرمية حرب مفرت�شة حددت يف 

�أوكر�نيا.
وبعد حو�ىل ثالثة �أ�شهر من بدء 
�ل��غ��زو �ل��رو���ش��ي الأوك��ر�ن��ي��ا، بد�أت 
�الأربعاء يف كييف حماكمة جندي 
بقتل  21 عاما متهم  يبلغ  رو�شي 
62 عاما نهاية  مدين �أعزل يبلغ 

�شباط/فرب�ير.
وهذه �أول حماكمة جلندي رو�شي 
�رت��ك��اب جرمية ح��رب منذ  بتهمة 
دخول قو�ت مو�شكو �إىل �الأر��شي 
�الأوكر�نية �الأربعاء يف كييف، وقد 
�مل��ت��ه��م بقتل مدين  �أق���ر �جل��ن��دي 
�لوقائع  بكل  معرتفا  مذنب  باأنه 

�لتي ن�شبت �ليه.
ويو�جه �جلندي عقوبة ت�شل �إىل 

�ل�شجن مدى �حلياة.

ما �أعلن �جلي�س �الأوك��ر�ين م�شاء 
�الأربعاء.

ت�شجيل  �ل��������رو���������س  وي��������ح��������اول 
باجتاه  ب��وب��ا���ش��ن��ا  ق����رب  �خ������رت�ق 
�إح����دى �ملدن  ���ش��ي��ف��ريودون��ي��ت�����ش��ك 
�لكبرية �لتي ال يز�ل �الأوكر�نيون 
�ملنطقة  هذه  يف  عليها  ي�شيطرون 

على ما �أكد م�شوؤول حملي.
و�أو��������ش�������ح�������ت ه����ي����ئ����ة �الأرك�������������ان 
�الأوك���ر�ن���ي���ة ���ش��ب��اح �خل��م��ي�����س �أن 
با�شرو� هجوما قرب  “�ملحتلني” 
�أن  دون  “من  �شيفريودونيت�شك 

ينجحو�” يف م�شعاهم.
�لدفاع  وز�رة  با�شم  �لناطق  وق��ال 
موتوزيانك  �ألك�شندر  �الأوكر�نية 
�لرو�شي  �جل��ي�����س  �إن  �الأرب�����ع�����اء 
�مل�شلحة  �لقو�ت  “تطويق  يحاول 
�الأوك���ر�ن���ي���ة وه��زمي��ت��ه��ا م��ن �أجل 
دونيت�شك  على  �لتامة  �ل�شيطرة 

ولوغان�شك وخري�شون«.
�لهدف  �أوك���ر�ن���ي���ا  ���ش��رق  وي�����ش��ك��ل 
�الأ���ش��ا���ش��ي ل��ل��ق��و�ت �ل��رو���ش��ي��ة منذ 
�لعا�شمة  حميط  م��ن  �ن�شحابها 

�الأوكر�نية نهاية �آذ�ر-مار�س.
و�أ�شيب  �شخ�س  قتل  رو���ش��ي��ا  ويف 
�آخرون يف جنوب غرب �لبالد بعد 
هجوم على قرية عند �حلدود مع 
ق��ال حاكم منطقة  �أوك��ر�ن��ي��ا، كما 

كور�شك �خلمي�س.

اإمتام عملية الن�شمام قد ت�شتغرق اأ�شهرا       

الناتو يح�سر ل�سم فنلندا وال�سويد.. وبايدن يرحب

وا�سنطن تعيد فتح �سفارتها يف كييف 

متويل اأوكرانيا يت�سدر
 جدول اأعمال جمموعة ال�سبع

•• كونيجزفينرت-رويرتز

�أن ين�شب تركيز وزر�ء مالية جمموعة �لدول �ل�شناعية �لكربى  من �ملتوقع 
�ل�شبع يف �جتماعاتهم يومي �خلمي�س و�جلمعة على كيفية م�شاعدة �أوكر�نيا 
�أخ���رى منها  �الإع��م��ار بعد �حل���رب �شمن ق�شايا  و�إع����ادة  ف��و�ت��ريه��ا  على دف��ع 
�لو�شيكة.  �لغذ�ء  و�أزم��ة  �لتوريد  و�شال�شل  �ملناخي  و�لتغري  �لعاملي  �لت�شخم 
و�شيعقد وزر�ء �ملالية وحمافظو �لبنوك �ملركزية من دول جمموعة �ل�شبع وهي 
�لواليات �ملتحدة و�ليابان وكند� وبريطانيا و�أملانيا وفرن�شا و�إيطاليا �ملحادثات 
يف حني جتاهد �أوكر�نيا ل�شد �لغزو �لرو�شي �لذي بد�أ يوم 24 فرب�ير �شباط. 
وغريت �حلرب �الأوكر�نية قو�عد �للعبة بالن�شبة للقوى �لغربية الأنها جتربهم 
على �إعادة �لنظر يف �لعالقات �لقائمة منذ عقود مع رو�شيا لي�س فقط يف �ملجال 
�لعاملية  �لتوريد�ت  �لطاقة و�لغذ�ء وحتالفات  �أي�شا يف جماالت  �الأمني ولكن 

من �لرقائق �الإلكرتونية �إىل �ملعادن �الأر�شية �لنادرة.

اليابان ت�ساعف الدعم املايل لأوكرانيا 
•• طوكيو-رويرتز

قال رئي�س �لوزر�ء �لياباين فوميو كي�شيد� لل�شحفيني  �أم�س �خلمي�س �إن بالده 
�شت�شاعف م�شاعد�تها �ملالية الأوكر�نيا �إىل 600 مليون دوالر يف خطوة من�شقة 
مع �لبنك �لدويل لدعم �ل�شروريات �ملالية على �ملدى �لقريب للبالد �لتي تعر�شت 
م�شيفا �أن �ليابان  لغزو رو�شي. وقال كي�شيد� “بلدنا يقف �إىل جانب �أوكر�نيا”، 
�الأخرى  �ل��دول  مع  الأوكر�نيا  ق��وي  دع��م  بتقدمي  �الأ�شا�شي  موقفها  على  �شتوؤكد 
�الأ�شبوع  يف  �ليابانية  �الأمريكية  �لقمة  يف 
�مل��ق��ب��ل و�الج���ت���م���اع �ل��رب��اع��ي �الأو����ش���ع مع 
�أ�شرت�ليا و�لهند. كانت �ليابان، �لع�شو يف 
جمموعة �لدول �ل�شناعية �ل�شبع �لكربى، 
قد �أعلنت يف وقت �شابق عن قرو�س بقيمة 
و�ن�شمت  الأوك��ر�ن��ي��ا.  دوالر  مليون   300
�آخرين  و�أع�شاء  حلفاء  �إىل  �أي�شا  �ليابان 
يف جمموعة �ل�شبع يف فر�س عقوبات على 
رو�شيا ب�شبب ما ت�شفه مو�شكو باأنه عملية 
ع�شكرية خا�شة يف �أوكر�نيا، بتجميد �أ�شول 
و�لو�رد�ت،  �ل�شادر�ت  بع�س  حظر  وكذلك 

مبا يف ذلك مو�رد �لطاقة.

رو�سيا تغلق مكتب هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الكندية 

•• مو�صكو-اأ ف ب

“�شي  �لكندية  و�لتلفزيون  �الإذ�ع��ة  هيئة  �أغلقت مكتب  �أّنها  رو�شيا  �أعلنت 
�ملوؤ�ش�شة  هذه  �شحفيي  �عتماد�ت  و�ألغت  مو�شكو  يف  كند�”  �شي-ر�ديو  بي 
�لكندي  �ل��وزر�ء  رئي�س  �عتربه  ق��ر�ر  يف  وتاأ�شري�تهم،  �لكندية  �الإعالمية 

جا�شنت ترودو “غري مقبول«.
�إعالم غربية منذ  وهذه هي �ملرة �الأوىل �لتي حتظر فيها مو�شكو و�شيلة 

بد�أت قو�تها هجومها على �أوكر�نيا يف 24 �شباط-فرب�ير.
�الإعالمية  �ملوؤ�ش�شة  مكتب  �إغ��الق  ق��ر�ر  �أّن  �لرو�شية  �ل�شلطات  و�أو�شحت 
�لكندية �أتى رّد�ً على قر�ر �ّتخذته �أوتاو� يف منت�شف �آذ�ر-مار�س وحظرت 
�لرو�شية  �الإع��الم��ي��ة  تي”  “�آر  ملجموعة  �لتابعة  �ل��ق��ن��و�ت  ب��ّث  مبوجبه 

�حلكومية يف كند�.
و�شارع رئي�س �لوزر�ء �لكندي �إىل �لتنديد بقر�ر مو�شكو، معترب�ً �أّن �لرئي�س 
�لكندي من نقل  �الإع��الم  �لرو�شي فالدميري بوتني يريد من ور�ئ��ه منع 

حقيقة ما يجري يف رو�شيا.
وقال ترودو يف تغريدة على تويرت �إّنه “بقر�ره طرد و�شائل �إعالم كندية من 

مو�شكو، يحاول بوتني منعها من نقل �حلقائق وهذ� �أمر غري مقبول«.
و�أ�شاف “يجب �أن يكون �ل�شحفيون قادرين على �لعمل باأمان - من دون 

رقابة �أو ترهيب �أو تدّخل يف �شوؤونهم«.
لكّن �ملتحّدثة با�شم وز�رة �خلارجية �لرو�شية ماريا ز�خاروفا �ّتهمت خالل 
موؤمترها �ل�شحايف �الأ�شبوعي �حلكومة �لكندية “بانتهاج م�شار )�شيا�شي( 

معتربة �أّن  معاٍد للرو�س ب�شكل علني”، 
�شوت  مكرّب  �أ�شبحت  �شي  ب��ي  “�شي 

دعائياً” مناه�شاً لرو�شيا.
�أوت����او�  دع���م  ز�خ���اروف���ا  ك��م��ا �شجبت 
�لرو�شي  �ل��ه��ج��وم  ب��دء  قبل  لكييف، 

علي �أوكر�نيا وبعده.
�شي- ب��ي  “�شي  �أع��رب��ت  جهتها،  م��ن 
�أملها  “خيبة  ع����ن  كند�”  ر�دي�������و 
�لكرملني،  ق����ر�ر  �إز�ء  �ل�شديدة” 
مذّكرة باأّن مكتبها موجود يف مو�شكو 
�ملوؤ�ش�شة  وب���اأّن���ه���ا  ع���ام���اً   44 م��ن��ذ 
�لتي  �ل��وح��ي��دة  �لكندية  �الإع��الم��ي��ة 

لديها وجود د�ئم يف رو�شيا.
 

•• �صنغهاي-رويرتز

قال نائب رئي�س بلدية �شنغهاي �أم�س �خلمي�س �إن �ملدينة، �ملركز �ملايل 
يف  �ل�شركات  من  ملزيد  �ل�شماح  يف  �شتبد�أ  كورونا،  فريو�س  من  �ملت�شرر 
من  �عتبار�  �لطبيعية  �لعمليات  با�شتئناف  كوفيد  من  �خلالية  �ملناطق 

بد�ية يونيو- حزير�ن، مع تطلع �ملدينة �إىل �إنهاء �الإغالق.
�ل�شني،  يف  كورونا  لفريو�س  تف�س  �أك��رب  تكافح  �لتي  �شنغهاي،  وت�شمح 
ب�شكل مطرد باإعادة فتح �ملزيد من �ل�شركات ومبغادرة �ملزيد من �ل�شكان 

منازلهم الأول مرة منذ ما يقرب من �شبعة �أ�شابيع.
�إن �ملدينة  �إف��ادة �شحفية  وقال نائب رئي�س بلدية �ملدينة ت�شانغ وي يف 
“ت�شعى جاهدة من �أجل ��شتئناف �لعمل و�الإنتاج ب�شكل كامل ويف �أ�شرع 

وقت ممكن”. 
من  �لوقاية  حالة  على  �شيعتمد  �لعمل”  ��شتئناف  “�إيقاع  �أن  و�أ�شاف 
�أيار، �شيبقى �لكثري من  �أنه بالن�شبة لبقية �شهر مايو-  �لوباء، م�شيفا 

و�لتي غالبا ما ت�شمل عي�س �ملوظفني يف  �لعاملني يف “دو�ئر مغلقة”، 
�أماكن عملهم.

وذكر �أن ��شتقر�ر �لبنية �لتحتية للطاقة و�ملياه و�ملعلومات يف �شنغهاي 
طو�ل فرتة تف�شي �ملر�س “يدعم ��شتمر�ر �نتعا�س �قت�شاد �ملدينة«.

�إنه بعد ما يقرب من �شهرين من �ال�شطر�ب، عاد ت�شليم  وقال ت�شانغ 
�شحنات �لب�شائع تدريجيا �إىل طبيعته، حيث و�شل معدل نقل �حلاويات 
�ليومي يف مو�نئ �شنغهاي �الآن �إىل حو�يل 90 باملئة من م�شتوياته قبل 

عام.
وو�شل معدل نقل �لب�شائع يف مطار بودونغ �إىل 70 باملئة من م�شتويات 

�لعام �ملا�شي.
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  يف  ب�شنغهاي،  �لنقل  بلجنة  �مل�شوؤول  فولني،  يو  وقال 
عرب  �لرئي�شية  �لعام  �لنقل  و�شائل  حركة  ��شتعادة  يف  �شتبد�أ  �ملدينة  �إن 
�لتي  �لطرق  �الأول��وي��ة الإع��ادة فتح  �أي��ار، و�شتكون  22 مايو  �ملناطق يف 

تربط بني مطار�ت �ملدينة وحمطات �ل�شكك �حلديدية و�مل�شت�شفيات.
 

ا�ستئناف املزيد من الأن�سطة يف �سنغهاي 
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اإعــالن تنــــازل 
بني  �لرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �شيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 

�الأطر�ف �ملذكورة.
من �لطرف �الأول : روجو ديب با�شو ديب ، �جلن�شية : بنغالدي�س 

�إىل �لطرف �لثاين : هاربهاجان �شنك �فتار �شنك - �جلن�شية : �لهند 
باال�شم �لتجاري )ور�شة �هنا�شيا لت�شليح �ل�شيار�ت(  ن�شاط �لرخ�شة )�ل�شيانة و�الأ�شالح 

�لعام للمركبات )كر�جات( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية يف خورفكان - 
�ل�شارقة رخ�شة مهنية رقم 241760 �ل�شادرة  بتاريخ  1993/10/18  

 يف د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل

بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0003135 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ح�شرت منري خان باد�شاه غل   جمهول حمل �الإقامة    
بناء على طلب �ملدعية / �أجرة �ل�شارقة )ذ م م( 

قد �قامت عليك �لدعوى وتطالبك فيها :- 1. قيد �لدعوى وحتديد موعد لنظره و�إعالن �ملدعى 
عليها.  2. �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم ب�شد�د مبلغ وقدره )1090.62 درهم( �ألف 
 12% بو�قع  �لتاأخريية  بالفائدة  عليهم  �ملدعي  �لز�م   .3 فل�شا.  و�شتون  و�إثنان  درهما  وت�شعون 
من تاريخ �إقامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  4. �لز�م �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.  �عالن �ملدعى عليه بالن�شر وبت�شحيح �شكل �لدعوى وبلغتي �لعربية و�الإجنليزية.  
�إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة  �أمام مكتب   2022/5/31 �نت مكلف باحل�شور بجل�شة 
�الإبتد�ئية �ملدنية يف متام �ل�شاعة 8.30 �شباحا مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - 

بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/5/17 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001691 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : بيكا�س بي كي - جمهول حمل �الإقامة :
�عالن بالن�شر باللغتني �لعربية و�الجنبية 

بناء على طلب �ملدعية : �جرة �الإمار�ت - ذ م م  
قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �أعاله تطالبكم ب :- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 7583 درهم 
قيمة �ملخالفات �ملرورية و�حلو�دث �لتي �رتكبها  - �لز�م �ملدعي عليه تقابال بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�ل�شارقة  �إد�رة �لدعوى حمكمة  �أمام مكتب   2022/5/23 �تعاب �ملحاماة. �نت مكلف باحل�شور بجل�شة 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 2( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �يام 

من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/11 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(     عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0002767 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : جلوبال لتجارة وتاأجري �ل�شقاالت - جمهول حمل �الإقامة  
رقم  �لدعوى  يف  باك�شتان   - �جلن�شية  ز�مري  �لل  حاجي  حممود  حاجي   / �ملدعي  بان  نعلمكم 

�لثالثة  �لد�ئرة  �لعمالية  �لو�حد  �ليوم  د�ئرة   2767/2022
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : 

�لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 8700 درهم باالإ�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف. 
�ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/5/26 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�ملحكمة  �الإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 15( �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/5/12 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001098 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ��شرف �شعيد �شليمان دغل�س  
جمهول حمل �الإقامة :  

�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/5/26 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
عجمان �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 
6( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ 

�لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/19 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - احمد جمدي عبداهلل حممد عفيفي
املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001571/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �حمد جمدي عبد�هلل حممد عفيفي 
�لعنو�ن : �إمارة عجمان - �شارع �جلرف 2 بناية �لريحان 2 �شقة رقم 202 متحرك 0566645505 عنو�ن 

�لعمل �شركة �شيما الأعمال �الملنيوم 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �لبنك �لعربي �ملتحد يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 98345 درهم 
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�شة  بح�شور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002949/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �خلالدية لتوريد �اليدي �لعاملة  

حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ يا�شمني حممد �مري �شيخ ، �جلن�شية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 6888.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001545/ 
�إىل �ملحكوم عليه : عبد�حلميد وفا عبد�حلميد �ل�شمادي  

حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ م�شرف �ل�شارقة �ال�شالمي - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : 

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 60074.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.   ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001576/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �شيد �شابري حيدر  

حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �لبنك �لعربي �ملتحد يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 126985.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.   ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001598/ 
�إىل �ملحكوم عليه : ر�تي�س كيزهاكى فيدو  

حيث �نه قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ �لبنك �لعربي �ملتحد يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 

�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : 

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 175049.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.   ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
حممد عمر �شهرزاد بلو�ض مالك احمد نواز رب   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001808/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حممد عمر �شهرز�د بلو�س 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ ر�جا حممد نعيم حممد �ز�د �خرت - �جلن�شية باك�شتاين  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 7008  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
حممد عمر �شهرزاد بلو�ض مالك احمد نواز رب   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001808/ 
�إىل �ملحكوم عليه : مالك �حمد نو�ز رب 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ ر�جا حممد نعيم حممد �ز�د �خرت - �جلن�شية باك�شتاين  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 7008  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009743 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / كيلي�شي كينيدي �جو� ، �لعنو�ن : 9429864  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاله ل�شالح / �أجرة �ل�شارقة - ذ م م - بالتايل :
ن�س �حلكم 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : 
�أربعة   ، بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 14،395.25 درهم 
مع   ، فل�شا  وع�شرون  وخم�شة  درهما  وت�شعون  وخم�شة  وثالثمائة  �لفا  ع�شر 
�لز�مه بامل�شاريف ، ورف�س ما عد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف 

خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0007339 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / حممد عثمان �هلل ديتا عون ، �لعنو�ن : 9386393  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاله ل�شالح / �أجرة �ل�شارقة - ذ م م - بالتايل :
ن�س �حلكم 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : 
درهم )ثالثة   13،017.5 للمدعية مبلغ وقدره  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م 
�لفا و�شبعة ع�شر درهما وخم�شة فلو�س فقط( مع �لز�مه بامل�شاريف ، ورف�س 
ما عد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/108104(
�ملنذرة  : عذر�ء للتجارة �لعامة - �س ذ م م  
�ملنذر �ليه : و�شام عبد�حل�شني الزم �ملوز�ن

)جمهول حمل �الإقامة( 
)خم�شمائة   500،000 ق��دره  مبلغ  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
�لف( درهم يف خالل ��شبوع من تاريخ �إ�شتالمه لهذ� �الإنذ�ر ويف حالة 
عدم �ل�شد�د �شن�شطر �ىل �إتخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 

مع �إحتفاظ �ملنذرة بكافة جتاه �ملنذر �ليه هذ� للعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
يف  الدعوى رقم 2022/462 جتاري م�شارف جزئي - دبي 

�ملدعى / بنك ملى �ير�ن 
بوكالة �ملحامي / �لر�ية للمحاماة و�الإ�شت�شار�ت �لقانونية  

�ملعلن �إليهم /  �ملدعي عليهم /  1- �لو�ن �لف�شول للتجارة �لعامة )�س ذ م م(
��شفهاين   عد�لتي  جان  ح�شن  غالمر�شا   -3  ، ��شفهاين  عد�لتي  غالمر�شا  ح�شن   -2
يف �لدعوى رقم )2022/462( جتاري م�شارف جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة العمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2022/5/24 يف متام �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا لعقد �الإجتماع �الأول للخربة عن بعد وميكنكم �لتو��شل معنا 

expert@alsharid.com لتزويدكم بر�بط �الإجتماع على �لعناوين �لتالية
تليفون : 042555155

لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا حل�شور �الجتماع �ملذكور مع �إر�شال كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى، 
وعليكم مر�جعة �خلبري �وال باأول ب�شاأن �ية ��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��شتالم 

�مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد ال�شارد الفال�شي  
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�شور
   االجتماع االأول للخربة

70197

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )105043/2022(
�ملنذر : تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�شفة )�لبائع( - وينوب عنه بالوكالة / 
�لعدل مبحرر رقم  �لكاتب  ��شوال لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  �لفتاح علي مو�شى  �أمين عبد 
2018/1/170555 فرع �لطو�ر - �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى فندق 

�شمايا ، �لطابق �لثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
4 ريوبول  �إليه : �والم��ي �دمي��وال �و�شوتوال  - عنو�نه : كودفو�ر مدينة �بدجان منطقة  �ملنذ 

بالل ب�شري �ل�شكاين طابق 3  - هاتف : 0022503672672  
 Blue ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه با�شتكمال عملية �لبيع و�ل�شر�ء و�خلا�شة بالوحدة 1623 برج
�إليه هذ� �الإنذ�ر  wave ، وذلك خالل مدة )�أق�شاها ثالثون يوما( من تاريخ ��شتالم �ملنذر 
و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �إليه و�إنهاء مذكرة 
�لر�شوم  كافة  حتميلكم  مع  �لتعاقدية  باالإلتز�مات  الإخاللكم  وذلك  بالوحدة  �خلا�شة  �حلجز 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )105011/2022(
�ملنذر : تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�شفة )�لبائع( - وينوب عنه بالوكالة / 
�لعدل مبحرر رقم  �لكاتب  ��شوال لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  �لفتاح علي مو�شى  �أمين عبد 
2018/1/170555 فرع �لطو�ر - �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى فندق 

�شمايا ، �لطابق �لثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
4 ريوبول  �إليه : �وليامي �دميوال �و�شوتوال - عنو�نه : كودفو�ر مدينة �بدجان منطقة  �ملنذ 

بالل ب�شري �ل�شكاين طابق 3  - هاتف : 0022503672672  
برج   2807 ب��ال��وح��دة  و�خل��ا���ش��ة  و�ل�����ش��ر�ء  �لبيع  عملية  با�شتكمال  �ليه  �مل��ن��ذر   / �مل��ن��ذر  ينذر 
�إليه هذ�  Nobles ، وذلك خالل مدة )�أق�شاها خم�شة ع�شر يوما( من تاريخ ��شتالم �ملنذر 
�الإنذ�ر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �إليه و�إنهاء 
كافة  حتميلكم  مع  �لتعاقدية  باالإلتز�مات  الإخاللكم  وذل��ك  بالوحدة  �خلا�شة  �حلجز  مذكرة 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : ار ام ام للتجارة العامة - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 6 ملك �حمد حممد حممود - ديرة  - �لر��س - �ل�شكل �لقانوين 
: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 647668 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 
1068850 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2022/5/9 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/9 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ات�ش ايه ام لتدقيق 
914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع  �لعنو�ن : مكتب رقم  احل�شابات 
 04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : هاتف  بور�شعيد    - دي��رة   - �ل�شباب 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �شي مايل�ش للتجارة - ذ م م  
�ملن�شور  م��ب��ارك  حم��م��د  ر����ش��د  م��ل��ك   OFF-FL-7-059 رق���م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لنعيمي - ديرة - �ملرقبات - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1513637  : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقم   906113  :
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�شياحة  �الإقت�شاد 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/5/10 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/10 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�شابات �لعنو�ن : مكتب 
بور�شعيد    - دي��رة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : اورمت للتجارة العامة - �ش ذ م م  
ديرة   - �ل��ر����س   - �ملطبوعى  عبد�لرحمن  غ��امن  عبيد  ملك   F3 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لقيد  700258 رقم   : �لرخ�شة  ، رقم  ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�شكل   -
بال�شجل �لتجاري : 1127028 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/4/20 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
ات�ش ايه ام لتدقيق احل�شابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن 
 : 2973060-04 فاك�س   : دي��رة - بور�شعيد  هاتف   - �ل�شباب  ر��شد لدعم م�شاريع 
2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
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•• الفجر –خرية ال�صيباين
   خالف مع اأوكرانيا، خالف مع اخل�شر حول ت�شليم 
الأ�شلحة، وانزعاج بني الدميقراطيني ال�شرتاكيني 
الزعيم  يــعــطــي   ... بــرو�ــشــيــا  �ــشــالتــهــم  ــاأن  ــش ــ� ب
التحديات  م�شتوى  يف  لي�ش  باأنه  انطباًعا  الأملــاين 

والرهانات.
يكفي  مبا  قوية  اأكتافا  �شولتز  اأولف  ميتلك  هل     
لقيادة اأملانيا؟ اإن افتقاره اإىل الت�شميم فيما يتعلق 
اأوكــرانــيــا، يثري يف كــل الحـــوال قلق  بــاحلــرب يف 
يت�شاءلون  حيث  ال�شرق،  يف  وخا�شة  الأوروبــيــني، 

عما اإذا كان قد اختار مع�شكره حًقا.

ت����غ����ي����ري 
الأغلبي���ة يف 
البوند�س��تاغ 
ي�����ل�����وح يف

الأف�����������ق 

مريز ينتظر ب�شرب دوره لتويل �ل�شلطةهل يدفع �شولتز ثمن تردده؟

هام�ش مناورته ال�شيا�شية حمدود:

اأملانيا: اأولف �سولتز، م�ست�سار جتاوزته الأحداث...؟
يتمتع امل�شت�شار الأملاين ب�شلطة اأقل 

بكثري من �شلطة الرئي�ش الفرن�شي
لديه دائًما نف�ش ال�شرتاتيجية: 

تقييم املخاطر قبل اتخاذ القرارات

   ي��ت��ه��م��ه �ل�����ش��ف��ري �الأوك�������ر�ين يف 
برلني، �أندريه ميلنيك، باأنه يلعب 
للكرملني،  �خلام�س  �لطابور  دور 
�ل����ع����م����ق.  �إىل  ي���ف���ت���ق���ر  وب�������اأن�������ه 
للدفاع  �أوك���ر�ن���ي���ا  ت��ك��اف��ح  فبينما 
�مل�شت�شار  ي��ع��ت��م��د  وج����وده����ا،  ع���ن 
خالفات  ت�شنع  “رخوة”  مو�قف 
يتح�ّشر  لها،  �همية  ال  دبلوما�شية 
“لي�س  م�شيفا  �لدبلوما�شي،  هذ� 
هذ� ما هو متوقع من رجل دولة«.
�مل�شت�شار  رف�������س  �ل�����و�ق�����ع،  يف    
رئي�س  الأن  ك��ي��ي��ف  �إىل  �ل����ذه����اب 
�ل��ف��ي��در�ل��ي��ة، فر�نك  �جل��م��ه��وري��ة 
فالرت �شتاينماير، �أُعترب �شخ�شية 
ب�شبب  ه��ن��اك  فيها  م��رغ��وب  غ��ري 
�شيا�شته �ملو�لية لرو�شيا يف �لعقود 

�الأخرية.

ي�شحح ب�شكل عاجل ��شرت�تيجيته 
يف هذ� �ملجال. 

ف����ع����ن����دم����ا ك��������ان �الأم�����������ني �ل����ع����ام 
ل��ل��ح��زب �ال���ش��رت�ك��ي، �أط��ل��ق عليه 
الإجابات��ه  “�شولزومات”  ل��ق��ب 

�جلاهزة. 
م���وه���وب���ني،  خ��ط��ي��ب��ني  �ن  ع���ل���م���ا 
�ل�شيا�شية  �ل�شاحة  على  يحجبانه 
�الأمل������ان������ي������ة: ف�����ري�����دري�����ك م�����ريز، 
وزير  ه��اب��ي��ك،  روب���رت  وخ�شو�شا 
�خل�شر �ل�شهري لالقت�شاد و�ملناخ، 
و�ل��������ذي ُي���ط���ل���ق ع���ل���ي���ه م����ن �الن 

“م�شت�شار �لظل«.
   �ن �جل��زء �الأ���ش��ع��ب على قائمة 
“�لتحّول”  ت��ن��ف��ي��ذ  �الن����ت����ظ����ار: 
�ل����ذي وع���د ب���ه ���ش��ول��ت��ز �الأمل�����ان يف 
�لبوند�شتاغ يف 27 فرب�ير. وعلى 
وجه �خل�شو�س، �لتجديد �لكامل 
ق���دم من  جلي�س يف ح��ال��ة م��زري��ة 
 100 بقيمة  ا  خا�شً متوياًل  �أجله 
مليار يورو، ما ز�ل ال ُيعرف كيف 
�ملالية،  وزي��ر  �أن  خا�شة  �شيموله. 
�لليرب�يل كري�شتيان ليندنر، يريد 
�مليز�نية  يف  �ل�شر�مة  �ىل  �ل��ع��ودة 

عام 2023. 
بعد  يبد�أ  مل  ذل��ك،  �إىل  باالإ�شافة 
�مل�شروع  �لطاقي،  �النتقال  تنفيذ 
�لوقت  “يف  للحكومة.  �لرئي�شي 
�حل��ايل، متيل �حل��رب �إىل توحيد 
جريد  ي���رى  �لتحالف”،  �أح�����ز�ب 
�حلقيقية  و�ل�����ش��ع��وب��ات  م��ي��ل��ك��ه، 
ب�شاأن  �الأوىل  �ل��ق��ر�ر�ت  مع  �شتبد�أ 

�شيا�شة �ملناخ ...     عن لك�شربي�ش

 اأ�شعف م�شت�شار يف تاريخ 
اجلمهورية الحتادية

با�شتمر�ر، مل  دفاعي     يف موقف 
�خلروج  �شولتز من  �أوالف  يتمكن 
من دو�مة �لنقد �شد حوكمة مليئة 
عليه  مقابلة،  كل  يف  بالتناق�شات. 
�أن يربر ب�شاأن مماطلته، وال �شيما 
ت�شليم �الأ�شلحة �إىل �أوكر�نيا، وهو 
�لذي رف�شه لفرتة طويلة،  �الأمر 
�أو ب�����ش��اأن ح��ظ��ر �ل��ط��اق��ة، وه���و ما 

يرف�شه.
   »�إن����ه رج���ل ح���ذر ل��ل��غ��اي��ة، يقول 
�لعلوم  �أ���ش��ت��اذ  ل��ي��ن��دن،  م��ارك��و���س 
وع�شو  ترير  جامعة  يف  �ل�شيا�شية 
�لدميقر�طي.  �ال�شرت�كي  �حلزب 
�ال�شرت�تيجية:  نف�س  د�ئًما  لديه 
ت���ق���ي���ي���م �مل����خ����اط����ر ق����ب����ل �ت����خ����اذ 

•• عوا�صم-وكاالت

بني  ب��ني مدينتي  �جل��ان��ب��ني  ع��ل��ى 
�لناظور  الإق��ل��ي��م  �ل��ت��اب��ع��ة  �أن�����ش��ار 
ومليلية  �مل���غ���رب،  ���ش��رق��ي  ���ش��م��ال 
�خلا�شعة لالإد�رة �الإ�شبانية، يبدو 
�لو�شع �أم�س �الأول �الأربعاء �أف�شل 
ح���اال، �إث���ر فتح �مل��ع��رب �ل���ربي بني 

�جلانبني.
ف����ف����ي م���ن���ت�������ش���ف ل����ي����ل �الإث�����ن�����ني 
مدينتي  بني  �ملعرب  فتح  �لثالثاء، 
�ل���ن���اظ���ور وم��ل��ي��ل��ي��ة، ب��ع��د �إغ����الق 
ن��ت��ي��ج��ة جائحة  ل�����ش��ن��ت��ني  ����ش��ت��م��ر 
�لدبلوما�شية  و�الأزم�������ة  ك���ورون���ا 
�حلركة  ع����ادت  �إذ  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب���ني 
�ملعابر  ك���ان���ت  ب��ع��دم��ا  م���ن ج���دي���د 

“موح�شة” ملدة طويلة.
و�أت����اح ف��ت��ح م��ع��رب ب��ن��ي �أن�����ش��ار مع 
للم�شافرين  ب��ري��ا  تنقال  مليلية 
�حلا�شلني  �ملغاربة  �أو  �الأوروبيني، 
�ل�شفر  “�شينغن”،  ت��اأ���ش��رية  على 
ب���ني �جل���ان���ب���ني، م���ع ع����ودة بع�س 
�مل��غ��ارب��ة �ل��ذي��ن ك��ان��و� ع��ال��ق��ني يف 

مليلية طيلة فرتة �الإغالق.
نيوز  “�شك�اي  م����وق����ع  وع�����اي�����ن 
معب�����ر  �إىل  �حلياة  عودة  عربية”، 
وذلك  مليلي������ة،  م��ع  �أن�����ش��ار  ب��ن��ي 
ب��ع��ب��ور �ل��ر�ج��ل��ني و�ل���ع���رب���ات من 
لل�ش������روط  وف��ق��������������������ا  �جل���ان���ب���ني 
�ل�شلطات  م����ن  ���ش��ل��ف��ا  �مل�����ح�����ددة 

�ملغربي�ة و�الإ�شبانية.
“�شكاي  مل����وق����ع  ح���دي���ث���ه���م  ويف 

�حلرة.  برلني  بجامعة  �ل�شيا�شية 
لتويل  دوره  ب�شرب  ينتظر  “مريز 
تكر�ر  يف  فكرته  وتتمثل  �ل�شلطة. 
م��ن خالل   ،1982 ع���ام  �ن��ق��الب 
�لثقة �شد  �ق��رت�ح بحجب  تقدمي 
ي�شيف ماركو�س ليندن. �شولتز”، 

قريب من اأزمة حكومية
  لقد قرر �لزعيم �جلديد لليمني 
على  هجومه  ك��ل  تركيز  �ملحافظ 

تردد �شولتز. 
بتقدمي  �ل���ت���ه���دي���د  خ�����الل  وم�����ن 
ل��ل��ب��ون��د���ش��ت��اغ، يف ن��ه��اي��ة �أب���ري���ل، 
�أ�شلحة  ت�شليم  ل�شالح  �ق���رت�ًح���ا 
ث��ق��ي��ل��ة، و�ل�����ذي ك���ان �مل�����ش��ت�����ش��ار ال 
�أول  يز�ل يعار�شه حينها، جنح يف 
كان  �ال���ش��ت��ق��ر�ر:  ل��زع��زع��ة  عملية 
ملنع  �ل��ت��ن��ازل  ���ش��ول��ت��ز  �أوالف  ع��ل��ى 
مع�شكرهم  �الأغلبية  ن��و�ب  تغيري 

وتفجري �أزمة حكومية.
  يجب على �مل�شت�شار، �لذي مل يكن 
�أن  �الت�شال،  �ب��د� جيًد� يف جم��ال 

�الإ����ش���ب���ان���ي���ة، ح��ت��ى ت���رت�ج���ع على 
هذه �لقر�ر�ت �لتي تخ�س �لعمال 
�لذين  ومليلية  ب�شبتة  �لقانونيني 
ملدة  �ل�شرب  بفارغ  ينتظرون  كانو� 
26 �شهر� كي يعودو� لعملهم من 

دون �شروط م�شبقة«.

حركة ال�شكان والقت�شاد
ع��ل��ى ج��ان��ب �آخ���ر م��ن �أه��م��ي��ة فتح 
يرتقب  مليلية،  �أن�شار  بني  معرب 
�حلركية  ع��ودة  �ملحيطة  �ل�شاكنة 

�القت�شادية باإقليم �لناظور.
ويعتقد �لباحث يف �لتنمية �ملجالية 

ذلك،  �إىل  ي�شاف  ماينز.  بجامعة 
حقيقة �أن هذ� �مل�شت�شار يقود الأول 
ثالثية”.  “زيجة  يف  �أمل��ان��ي��ا  م���رة 
�خل�شر و�لليرب�ليون، �لذين فازو� 
معا بعدد من �الأ�شو�ت مياثل عدد 
�لدميقر�طي،  �ال�شرت�كي  �حل��زب 
�أق�شى قدر من �ل�شغط  ميار�شان 
عليه لت�شليم �أ�شلحة هجومية �إىل 

كييف.

التبا�ش ال�شرتاكيني 
الدميقراطيني مع رو�شيا

   م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ي��ج��ب على 
�حل�شبان  يف  ي����اأخ����ذ  �أن  ���ش��ول��ت��ز 
�الن��������زع��������اج �ل���������ش����دي����د ل���ل���ح���زب 
�ال�شرت�كي �لدميقر�طي، �لذي ال 
يز�ل مذهواًل من �لغزو �لرو�شي. 

تقاربه  يف  �الأمل���اين  �لي�شار  “ف�شل 
�القت�شادي مع مو�شكو، كان مبثابة 
�ال�شرت�كي  ل��ل��ح��زب  ت�����ش��ون��ام��ي 
ُيذّكر جريد ميلكه،  �لدميقر�طي، 
مو�لًيا  لي�س  كبري،  ق�شم  ي��ز�ل  ال 

ت������ردده  ول���ت���ربي���ر  �لقر�ر�ت”. 
يف ت�����ش��ل��ي��م م����و�د ه��ج��وم��ي��ة، حذر 
“حرب نووية”  �شولتز �الأمل��ان من 
حم��ت��م��ل��ة. وب��ع��د �أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة من 
تر�جع  للقلق،  �ملثرية  ت�شريحاته 

...
   �ن���ق���الب ي��ف�����ش��ره م���ا ي��ت��م��ت��ع به 
�شيا�شية  م�����ن�����اورة  ه���ام�������س  م����ن 
�مل�شت�شار  “يتمتع  للغاية.  حم��دود 
من  ب��ك��ث��ري  �أق����ل  ب�شلطة  �الأمل�����اين 
يذّكر  �لفرن�شي”،  �لرئي�س  �شلطة 

ماركو�س ليندن.
�أن يح�شب ح�شابا للربملان،   يجب 
�لدميقر�طي  �ال�شرت�كي  فاحلزب 
من  فقط  باملائة   25 على  ح�شل 
�الأ�شو�ت يف �النتخابات �لت�شريعية، 
مم���ا ي��ج��ع��ل��ه �أ���ش��ع��ف م�����ش��ت�����ش��ار يف 
“ال  �الحتادية.  �جلمهورية  تاريخ 
يف  يكون  �أن  منه  ُيطلب  �أن  ميكن 
من  ه��و  بينما  �لثقيل،  �ل���وزن  فئة 
يحلل جريد  �لري�شة فقط”،  وزن 
�ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ  ميلكه، 

�أوالف  -ق���ب���ل  ه���ن���اك  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي 
���ش��ول��ت��ز. رح���ل���ة مت���ت �مل��ب��ال��غ��ة يف 

تغطيتها �عالميا..
باالنتخابات  ع���الق���ة  يف  وذل�����ك   
�شمال  يف  م��اي��و   15 يف  �الإقليمية 
�الأكر  �ملنطقة  و�شتفاليا،  �لر�ين 

كثافة �شكانية يف �أملانيا.
�إنه     ه��ذ� �خلطر، ح��دده �شولتز. 
�حلزب  ���ش��دم��ة  �ع��ت��ب��اره  يف  ي�شع 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي عام  �ال����ش���رت�ك���ي 
�الإطاحة  مت���ت  ع��ن��دم��ا   ،1982
�لدميقر�طي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  مبعلمه 
يف  �شميدت  هيلموت  �ال���ش��رت�ك��ي 
�ل���ربمل���ان ب�����ش��ب��ب �ن���ق���الب �حلزب 
“�أزمة  يف  �ل�����ش��غ��ري  �ل���ل���ي���رب�يل 

�ليورو”.
�أ����ش���ب���ح ه���ي���ل���م���وت كول   وه����ك����ذ� 
حتى  دون  ل���ل���ب���الد  م�������ش���ت�������ش���اًر� 
�ل���ذه���اب �إىل ���ش��ن��ادي��ق �الق����رت�ع. 
�أغلبية  ب����وج����ود  “�لتهديد  �إن 
حقيقي”،  �ل�����ربمل�����ان  يف  �أخ��������رى 
�لعلوم  �أ�شتاذ  فا�س،  تور�شنت  يرى 

���ش��ب��ب��ت��ه��ا جائحة  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��ي��ع��ة 
�لدبلوما�شية  و�الأزم�������ة  ك���ورون���ا 
�أن  �آم���ال  و�إ�شبانيا”،  �مل��غ��رب  ب��ني 
�جلديدة  �لعالقات  هذه  “تنعك�س 
بني �ململكتني على �شورة �ال�شتثمار 
يف �ملنطقة وحت�شن مناخ �الأعمال، 

وكذ� على �ل�شكان �ملحليني«.
قرب من الأهل والعمل

ويرى �لكاتب �لعام لنقابة �لعمال 
�شبتة  �ل��ق��ان��ون��ي��ني يف  و�ل��ع��ام��الت 
“فتح  �أن  �شكيب،  م��رو�ن  ومليلية 
بالن�شبة  �ل���ك���ث���ري  ي��ع��ن��ي  �مل���ع���اب���ر 
للمو�طنني �الإ�شبانيني من �أ�شول 

من  �ل��ع��دي��د  ع��رب  عربية”،  ن��ي��وز 
باإعادة  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع��ن  �مل��و�ط��ن��ني 
�ملعرب و��شتئناف �حلركة بني  فتح 
�ملدينة �ملغربية وجيب مليلية، بعد 

�إغالق �شنتني.
كما عربو� �أي�شا عن عميق تاأثرهم 
�لنف�شي من ج��ر�ء �الإغ��الق �لذي 
�شهر�،   26 م����دى  ع��ل��ى  ت��و����ش��ل 
باأ�شرهم  �الل��ت��ق��اء  ح��رم��و�  بعدما 
�مل��دن �ملحيطة  وذوي��ه��م، خا�شة يف 
�أن�شار  ب��ن��ي  غ����ر�ر  ع��ل��ى  مب��ل��ي��ل��ي��ة 
 16 بنحو  تبعد  �ل��ت��ي  و�ل��ن��اظ��ور، 

كيلومرت� عن مليلية.
حلظة تاريخية موؤثرة

م��وؤ���ش�����ش��ة مغاربة  رئ��ي�����س  و�ع��ت��رب 
�شفيان  �حل��ك��وم��ي��ة  غ���ري  �ل���ع���امل 
باب  معرب  فتح  “�إعادة  �أن  �مل��ق��دم، 
بالن�شبة  تاريخية  حلظة  مليلية 
ملدينة �لناظور و�ملغاربة �لقاطنني 
مبليلية بعد �شنتني من �الإغالق«.

�مل���ق���دم يف ح��دي��ث��ه ملوقع  و�أ����ش���اف 
“�لكل  �أن  عربية”،  نيوز  “�شكاي 
ك���ان ي��رتق��ب ه���ذه �ل��ل��ح��ظ��ة، وهي 
لالأ�شر  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م���وؤث���رة  حل��ظ��ة 
و�ل�شاكنة بالناظور �أو مليلية فقد 
مبليلة  و�لقاطنني  �ل�شكن  ع��ان��ت 
يلجاأ  �لبع�س  ك��ان  �إذ  كبري،  ب�شكل 
يف  وملغا  مايوركا  عرب  �مل��رور  �إىل 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا، م��ن �أج���ل �ل��و���ش��ول �إىل 
وقال  مبليلية«.  �ملحيطة  �ملناطق 
�لعامل:  رئ��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة م��غ��ارب��ة 
هذه  ب��ع��د  ن�����ش��ب��ي  �رت���ي���اح  “هناك 

ح�شب  �لتاأ�شرية”،  و�إعمال  �لعمل 
�لنا�شط �لنقابي.

�أن  ذ�ت����������ه،  �مل����ت����ح����دث  و�أو��������ش�������ح 
فر�شت  �الإ����ش���ب���ان���ي���ة  “�حلكومة 
�لقانونيني  �لعمال  على  �لتاأ�شرية 
يف م��ل��ي��ل��ي��ة و���ش��ب��ت��ة يف ح���ال���ة مل 
يح�شلو� من م�شغليهم على طلب 
حالة  يف  �أو  �لعمل،  وثائق  جتديد 
غياب بطاقة �لعمل �شارية �ملفعول 
لهذ�  �جلارية”،  �ل�����ش��ن��ة  ب��ر���ش��م 
“نحن نعمل على حل هذ� �مل�شكل، 
�ملحلية  �ل�������ش���ل���ط���ات  و����ش���رن�����ش���ل 
�حلكومة  ت���ر�����ش���ل  ل��ك��ي  ب���امل���غ���رب 

مرتبًطا  ذ�ت������ه،  ح���د  يف  ل��رو���ش��ي��ا 
�لتي  �ل�شرق  يف  �الن��ف��ر�ج  ب�شيا�شة 

د�فع عنها �شابًقا ويلي بر�ند«.
تغيري  �ل���������ش����ي����اق،  ه�������ذ�  ويف     
�لفيدر�لية  �جلمعية  يف  �الأغلبية 
)�لبوند�شتاغ( يلوح يف �الفق، بينما 
مل يتجاوز �شولتز �ل�شتة �أ�شهر منذ 

توليه من�شبه. 
ن�����ظ�����ري�����ا، ي�������ش���ت���ط���ي���ع �خل�������ش���ر 
مع  �أمل���ان���ي���ا  �إد�رة  و�ل���ل���ي���رب�ل���ي���ون 

م�شت�شار حمافظ. 
ول���ي�������س م����ن ق��ب��ي��ل �ل�������ش���دف���ة �أن 
مريز،  فريدري�س  �ملعار�شة،  زعيم 
�شافر �إىل كييف للقاء فولودميري 

مغربية، وبالن�شبة للعمال �ملغاربة 
�لقانونيني د�خل مليلية و�شبتة«.

نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  يف 
ذكر �شكيب �أن �ملو�طنني  عربية”، 
مغربية  �أ������ش�����ول  م����ن  �الإ�����ش����ب����ان 
“�شيكونون قريبني من عائالتهم 
م�شاريعهم  م���ن  وح��ت��ى  وذوي���ه���م، 
�ملحيطة  �مل����دن  د�خ����ل  و�أع��م��ال��ه��م 

مبليلية و�شبتة«.
�لقانونيني  “�لعمال  �أن  غ����ري 
ب���ال���ث���غ���ري���ن ي����و�ج����ه����ون ق�������ر�ر�ت 
�إ�شبانية جديدة للدخول للعمل يف 
مليلية �أو يف �شبتة، باعتماد بطاقة 

عدد قيا�سي.. 59،1 مليون نازح داخليا يف العامل 2021 
•• جنيف-اأ ف ب

�لنزوح د�خل  �الأ�شخا�س على  �لطبيعية ماليني  �لنز�عات و�لكو�رث  �أجربت 
بلد�نهم �لعام �ملا�شي ما رفع �لعدد �الإجمايل للنازحني �إىل م�شتوى قيا�شي 

وفقا لدر��شة �أ�شدرتها منظمتان غري حكوميتان  �أم�س �خلمي�س.
دون  تقريبا  ن�شفهم   2021 عام  مليونا   59،1 د�خليا  �لنازحني  عدد  وبلغ 
و�ملجل�س   )IDMC( �لد�خلي  �لنزوح  ر�شد  ملركز  وفقا  ع�شرة  �لثامنة  �شن 
�لرنوجي لالجئني )NRC(. وي�شتمر هذ� �لعدد �لذي ال ي�شمل �لالجئني 
خارج بلد�نهم �الأ�شلية، يف �الرتفاع ويفرت�س �أن يبلغ م�شتوى قيا�شيا يف �لعام 

2022 ب�شبب غزو رو�شيا الأوكر�نيا �لذي بد�أ يف 24�شباط- فرب�ير.
قيا�شيا يف  د�خليا م�شتوى  �لنازحني  فيها عدد  يبلغ  �لتي  �لثانية  �ملرة  وهذه 
ع�شر �شنو�ت، بعد �لعام 2020 �لذي �شهد عدد� قيا�شيا من عمليات �لنزوح 

ب�شبب �شل�شلة من �لكو�رث �لطبيعية. وقالت �ألك�شندر� بيالك مديرة مركز 
�شيكون   2022 “�لعام  �إن  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  �ل��د�خ��ل��ي  �ل��ن��زوح  ر���ش��د 

قامتا” خ�شو�شا مع �حلرب يف �أوكر�نيا.
فقد نزح �أكر من ثمانية ماليني �شخ�س د�خل �أوكر�نيا بعد مرور �أكر من 

�شهرين على بدء �لغزو �لرو�شي للبالد، وفق �أرقام �الأمم �ملتحدة.
من جانبه، �أ�شار �الأمني �لعام للمجل�س �لرنوجي لالجئني يان �إيغالند �إىل �أن 

�لو�شع يف �لعامل “مل يكن بهذ� �ل�شوء من قبل” موؤكد� �أن “�لعامل ينهار«.
و�أو�شح “�لو�شع �ليوم �أ�شو�أ بكثري مما توحي به هذه �الأرقام. نحن نحتاج �إىل 
�أن يغرّي قادة �لعامل طريقة تفكريهم من �أجل جتنب �ل�شر�عات وت�شويتها 

الإنهاء هذ� �الرتفاع �حلاد يف �ملعاناة �الإن�شانية«.
�شجلت  �لتي  �ملنطقة  �لكربى  �ل�شحر�ء  جنوب  �إفريقيا  كانت  �ملا�شي،  �لعام 
�أكرب عدد من حاالت �لنزوح �لد�خلي )�لعديد من �الأ�شخا�س تنقلو� مر�ت 

�إثيوبيا وحدها، وهي دولة  �أكر من خم�شة ماليني �شخ�س يف  عدة( �شملت 
تعاين جفافا خطر� وحيث �ندلع �شر�ع نهاية �لعام 2020 يف �إقليم تيغر�ي. 

وهذ� �أعلى رقم ي�شّجل يف بلد و�حد.
كذلك �شّجلت �أعد�د قيا�شية �لعام �ملا�شي يف جمهورية �لكونغو �لدميوقر�طية 
و�أفغان�شتان حيث �أجربت عودة طالبان �إىل �ل�شلطة باالإ�شافة �إىل �جلفاف، 

�لكثري من �ل�شكان على �لفر�ر من ديارهم.
ويف بورما حيث �شيطر �جلي�س على �ل�شلطة بعد �نقالب يف �شباط-فرب�ير 

2021، و�شل عدد �لنازحني �أي�شا �إىل م�شتوى قيا�شي.
م�شتويات  �أدن��ى  �إفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  �شجلت  �ملقابل،  يف 
نزوح منذ ع�شر �شنو�ت، مع تر�جع �ل�شر�عات يف �شوريا وليبيا و�لعر�ق بع�س 

�ل�شيء، لكن �لعدد �الإجمايل للنازحني يف �ملنطقة ما ز�ل مرتفعا.
فما ز�ل لدى �شوريا �أكرب عدد من �لنازحني د�خليا ب�شبب �لنز�ع، 6،7 ماليني 

نهاية �لعام 2021، تليها جمهورية �لكونغو �لدميوقر�طية )5،3 ماليني( 
وكولومبيا )5،2 ماليني( و�أفغان�شتان و�ليمن )4،3 ماليني(.

�لطبيعية  �لكو�رث  تبقى  بال�شر�عات،  �ملرتبطة  �لنزوح  حاالت  �رتفاع  ورغم 
�ل�شبب �لرئي�شي ور�ء معظم حاالت �لنزوح �لد�خلي �جلديدة )23،7 مليونا 
يف �ل��ع��ام 2021(. وُي��ع��زى م��ا ال يقل ع��ن 94 % م��ن ح��االت �ل��ن��زوح هذه 
�إىل �لكو�رث �جلوية و�ملناخية، مثل �الأعا�شري و�لفي�شانات و�جلفاف، وهي 

ظو�هر تزد�د تو�تر� و�شدة ب�شبب تغري �ملناخ.
و�شّجلت 70 % من حاالت �لنزوح �لد�خلي �ملرتبطة بالكو�رث �لطبيعية عام 

2021 يف �ل�شني و�لفيليبني و�لهند.
تتد�خل  �ل�����ش��ود�ن،  و�ل�����ش��وم��ال وج��ن��وب  وب��ورم��ا  �أم��اك��ن مثل موزمبيق  ويف 
�لغذ�ئي ويفاقم ه�شا�شة و�شع ماليني  �الأم��ن  يوؤثر على  �أم��ر  �الأزم��ات وهو 

�الأ�شخا�س.

بني اأن�سار ومليلية.. احلياة تعود للمعرب املهم بعد اإغالق �سنتني
فتح  “�إعادة  �أن  �ل�����ش��او���س،  �أي����وب 
�أن�شار  بني  ب��ني  �حل����دودي  �مل��ع��رب 
�إيجابي  ب�شكل  �شينعك�س  ومليلة 
على �حلركية �القت�شادية باالإقليم 
من  كبري  عدد  لتو�فد  نظر�  ككل، 
�شاكنة مليلة على �ملنطقة القتناء 
جم��م��وع��ة م���ن �مل�����و�د و�الأج����ه����زة، 
ومطاعم  لفنادق  بزيارتهم  وك���ذ� 

ومقاهي و�أ�شو�ق �إقليم �لناظور«.
وتابع �ل�شاو�س يف �ت�شال مع موقع 
�إقليم  �أن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 
مل��دي��ن��ة مليلية  �مل���ح���اذي  �ل��ن��اظ��ور 
نذكر  �شياحية،  مبوؤهالت  “يزخر 
منها م�شاريع مارت�شيكا، و�شو�طئ 
�الإق��ل��ي��م، وم��و�ق��ع �أث��ري��ة، ومنتزه 

غابوي«.
ميكن  ال  ذل�����ك  “كل  و�أ�������ش������اف: 
�ملرجوة  �الأه������د�ف  ل��ن��ا  ي��ح��ق��ق  �أن 
و�مل���ن���ت���ظ���رة يف ظ���ل ع����دد زي�����ار�ت 
متو�شطة �أو �شعيفة. لكن مع فتح 
من  �ل����زي����ار�ت  �شتتكثف  �حل�����دود 
�شاكنة مليلية، ما �شينع�س �حلركة 
للمنطقة  �مل��ه��ي��ك��ل��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
ب�شكل �أف�شل من �لو�شع �حلايل”، 
يقول �لباحث يف �لتنمية �ملجالية.

�أن  �إىل  �مل�شدر  نف�س  يخل�س  كما 
“�إعادة فتح �حلدود �شيكون له وقع 
على �مل�شتوى �الجتماعي و�لثقايف، 
ال�شيما �أن ن�شبة كبرية من �شاكنة 
مليلية لهم عائالت وم�شكن ثانوي 
�ل���ن���اظ���ور، �ل�����ش��يء �لذي  ب��اإق��ل��ي��م 

�شيخلق حركة �شكانية مهمة«.

اإطالق نار يف مدر�سة  
�سمال اأملانيا 

•• برلني-اأ ف ب

�أ�شيب �شخ�س باإطالق نار �شباح  
�أم�������س �خل��م��ي�����س يف م���در����ش���ة يف 
برميرهافن  �شمال �أملانيا و�أوقف 
با�شم  ناطقة  قالت  كما  �ملهاجم، 
بر�س.  فر�ن�س  لوكالة  �ل�شرطة 
�ملحلية  �ل�������ش���رط���ة  و�أو�����ش����ح����ت 
يف  وق������ع  �حل���������ادث  �أن  ب����ي����ان  يف 
و�شط  يف  �لثانوية  لويد  مدر�شة 
“قب�س  م�����ش��ي��ف��ة  ب��رمي��ره��اف��ن 
�مل�����ش��ل��ح وه���و حمتجز لدى  ع��ل��ى 
�إىل  �ل�شرطة  ولفتت  �ل�شرطة”. 
�أن �مل�شاب لي�س تلميذ� ونقل �إىل 

�مل�شت�شفى.
“بيلد”،  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب�������ش���ح���ب 
�أ�شيبت  �م��ر�أة وقد  �ل�شحية هي 

بجروح خطرة.
تغريدة  يف  �ل�������ش���رط���ة  وت���اب���ع���ت 
مع  ���ش��ف��وف��ه��م  يف  “�لتالميذ 
�ملدر�شة  و�لو�شع يف  مدّر�شيهم” 

“حتت �ل�شيطرة«.
�ل�شرطة  ت���ل���م���ي���ذة  و�أخ������ط������رت 
طلقات  �شمعت  بعدما  بالو�قعة 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شة  نارية يف هذه 
�لتي يرتادها �أكر من �ألف تلميذ 

وتلميذة بح�شب “بيلد«.
ُقتل  �ل���ث���اين-ي���ن���اي���ر،  ك���ان���ون  يف 
ط��ال��ب و�أ���ش��ي��ب ث��الث��ة �آخ����رون 
ن���ار يف جامعة  �إط����الق  يف ح���ادث 
ثم  غرب”.  “جنوب  ه��اي��دل��ربغ 
�نتحر �ملهاجم �لبالغ 18 عاما يف 

�حلرم �جلامعي.
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العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  380/2011/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 

�شامال  دره��م(   613060( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، كلي  عقاري   2009/58 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ: �شكورو باتي�س كريياكو�س - و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - مكتب �لبحر وم�شاركوه - بردبي - جانب هيئة كهرباء ومياه دبي - 
مكاتب عود ميثاء - ط رقم 3 - مكتب رقم 316 و 317  - وميثله : مهدي �شفر غلوم عبد�هلل  

�ملطلوب �إعالنه : �شتون لال�شتثمار �ملحدودة  - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - بجانب دو�ر �لدفاع - فندق مريوج روتانا - �جلهة �خللفية - بناية 
�شن فالور - �لطابق �الول - بني بنك �مل�شرق ومقهى ��شتار بوك�س 

مو�شوع �الإعالن : �ملنفذ �شده : �شون لالإ�شتثمار �ملحدودة 
�أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2022/5/25 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae �أنيط بها �لبيع )�شركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي 
وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه 
معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة 
�لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �أو�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �شقة �شكنية - رقم �الر�س 29 - �ملنطقة : جممع دبي لال�شتثمار�الول - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : �شون 

بزن�س بارك - رقم �لعقار : 270 - �مل�شاحة : 368،07 مرت مربع - �لتقييم : 1619888،28 درهم العلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : اإينت �شوليو�شنز - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 307 ملك جمعه �ملاجد عبد�هلل �ملهريي - �لكر�مة- �ل�شكل �لقانوين 
�لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقم   628235  : �لرخ�شة  رقم   ، م�شوؤولية حم��دودة  ذ�ت   :
1047630 مب��وج��ب ه���ذ� تعلن د�ئ����رة �الإق��ت�����ش��اد و�ل�����ش��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/13 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2022/4/13
 O-08A-005 شجاد حيدر و�شركاهم حما�شبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم� 
ملك �شمو �ل�شيخ �حمد بن ر��شد بن �شعيد �ل مكتوم - ديرة - رقة �لبطني - هاتف : 
2222126-04 فاك�س : 2238881-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : اف ار اي دي غورميت لتجارة املواد الغذائية �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 706 ملك  �حمد حممد �مني حممد �شديق �لكاظم - منخول  
�لقيد  رق��م   825651  : �لرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري : 1391141 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/5/17 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/5/17 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
 3401 - 8B-3401 الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم
 ،A ملك �شعيد �شهيل �شعيد - بردبي - �ملركز �لتجاري �الول - هاتف : 04-3215355

وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-3215356  : فاك�س 
خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن

 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 70197
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �شجاد حيدر و�شركاهم حما�شبون قانونيون
ر��شد  بن  �حمد  �ل�شيخ  �شمو  ملك   O-08A-005 لعنو�ن : مكتب رقم�
-2222126  : ه��ات��ف  �ل��ب��ط��ني -  رق���ة  دي����رة -   - م��ك��ت��وم  �ل  ���ش��ع��ي��د  ب���ن 
و�ل�شياحة  �الإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب   04-2238881  : فاك�س   04
 2022/4/13 لت�شفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  يف 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/13 و�ملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه  اإينت �شوليو�شنز - �ش ذ م م  �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
�لعنو�ن : مكتب رقم A، 3401 - 8B-3401 ملك �شعيد �شهيل �شعيد - بردبي 
- �ملركز �لتجاري �الول - هاتف : 3215355-04 فاك�س : 04-3215356   
مبوجب هذ� تعلن �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
م  م  ذ  �ش  الغذائية  املواد  لتجارة  غورميت  دي  اي  ار  اف  لت�شفية   �أع��اله 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/5/17 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2022/5/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�أعاله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم 
من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001202 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لفا�شل للمقاوالت ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل �الإقامة :   

مكتب  �أمام   ، �شباحا   8:30 �ل�شاعة   2022/5/30 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   )4 رقم  �لدعوى 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ 

�لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/19 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001266 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ��شيئات دوت كوم للتجارة �لعامة - ذ م م  
جمهول حمل �الإقامة 

�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/6/2  �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
رقم  �لدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  عجمان 
6( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ 

�لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/19 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFISHPAF2022 / 0000390 االأحوال ال�شخ�شية 
�ىل �ملدعي عليه : والء توفيق �بو ح�شمه فل�شطني / �جلن�شية 

نعلمكم بان �ملدعي خالد حممد يو�شف ، لبناين �جلن�شية  
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 0.0 

لذ� يجب عليكم �حل�شور �مام حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية ، �ملحكمة �الإبتد�ئية �ل�شرعية 
�و  ويف حالة عدم ح�شوركم  وم�شتند�ت  دفاع  لديكم من  ما  لتقدمي  �ل�شاعة  �ملو�فق   ،
�إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.  

حرر بتاريخ : 2022/5/18 
حرر بو��شطة �ملوظف

مركز �شعادة �ملتعاملني
حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

00000

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : جرين �شفري ملقاولت تركيب اجهزة الطاقة ال�شم�شية �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 239 ملك علي عبد�هلل علي �ل�شعفار �ملري - بردبي - �لقوز �ل�شناعية 
�الوىل - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 794460 رقم �لقيد 
دبي  يف  و�ل�شياحة  �الإقت�شاد  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1319314  : �لتجاري  بال�شجل 
وذلك   ، �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2022/5/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  2022/5/12 وعلى من لديه  بتاريخ 
 3401  -  8B-3401 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي 
 ،A ملك �شعيد �شهيل �شعيد - بردبي - �ملركز �لتجاري �الول - هاتف : 04-3215355

�لثبوتية وذلك خالل  �مل�شتند�ت و�الأور�ق  3215356-04 م�شطحباً معه كافة   : فاك�س 
)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن

 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
�لعنو�ن : مكتب رقم A، 3401 - 8B-3401 ملك �شعيد �شهيل �شعيد - بردبي 
- �ملركز �لتجاري �الول - هاتف : 3215355-04 فاك�س : 04-3215356   
مبوجب هذ� تعلن �الإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
م  م  ال�شم�شية �ش ذ  الطاقة  جرين �شفري ملقاولت تركيب اجهزة  لت�شفية  �أع��اله 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/5/17 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2022/5/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�أعاله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم 
من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/108265(
�ملنذرة / نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق .

وعنو�نها �ملختار: �إمارة دبي - ديرة – بور�شعيد – مبنى قرية �الأعمال )B( - �لطابق �ل�شابع – مكتب رقم 706 – 
هاتف رقم 042566800 – مكاين رقم 3149594523 - بوكالة �ملحامي / حممد �إبر�هيم �حلمادي

�ملنذر �إليها / حنان �أحمد كاظم ريا عبد�هلل �لكعبي - �إمار�تية �جلن�شية )جمهولة �لعنو�ن(
باالإ�شارة �إىل �إتفاقيتي �إيو�ء خيل �ملربمتني بينكم وبني �ملنذرة بتاريخي 25/10/2010، 18/10/2010 و�لذي 
مت �الإتفاق مبوجبهن على �أن تقوم �ملنذرة باإيو�ء �جلو�د �ململوك لكم مع توفري �إ�شطبل د�ئم للجو�د مع مر�عاة توفري 
�لفر��س �ملنا�شب وتوفري �لرعاية �لبيطرية وكافة �خلدمات �ملن�شو�س عليها يف �لعقد �ملحرر، وحيث �إنه قد تر�شد يف 
ذمتكم مبلغ قدره 373،437.75 درهم ثالثمائة وثالثة و�شبعون �ألف و�أربعمائة و�شبعة وثالثون درهماً وخم�شة 

و�شبعون فل�شاً نظري �الإيو�ء وكافة �خلدمات �ملقدمة للجو�د من �ملنذرة. 
درهم   373،437.75 ق��دره  مبلغ  للمنذرة  ذمتكم  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  �إج��م��ايل  ���ش��د�د  ب��وج��وب  تنذركم  �مل��ن��ذرة  ف��اإن 
�إي��و�ء �جلو�د وكافة  و�أربعمائة و�شبعة وثالثون درهماً وخم�شة و�شبعون فل�شاً نظري  �ألف  ثالثمائة وثالثة و�شبعون 
�خلدمات �ملقدمة له من �ملنذرة مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام وذلك 
خالل خم�شة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذ� �النذ�ر و�إال �شت�شطر �ملنذرة �إىل �تخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �شدكم 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�الأتعاب. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/108271(
�ملنذرة / نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق.

وعنو�نها �ملختار: �إمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - مبنى قرية �الأعمال )B( - �لطابق �ل�شابع - مكتب رقم 706 - هاتف رقم 
�حلمادي �إبر�هيم  حممد   / �ملحامي  بوكالة   -  3149594523 رقم  مكاين   -  042566800

�ملنذر �إليه / جهاد ح�شن غز�ل - �شوري �جلن�شية )جمهول �لعنو�ن(
على  �الإتفاق  مت  مبوجبها  و�لتي   ، باالإ�شارة �إىل �إتفاقية �إيو�ء خيل �ملربمة بينكم وبني �ملنذرة بتاريخ 03/02/2011 
وتوفري  �ملنا�شب  �لفر��س  توفري  مر�عاة  مع  للجو�د  د�ئ��م  �إ�شطبل  توفري  مع  لكم  �ململوك  �جل��و�د  ب��اإي��و�ء  �ملنذرة  تقوم  �أن 
قدره  مبلغ  ذمتكم  يف  تر�شد  قد  مبوجبه  وحيث  �ملحرر،  �لعقد  يف  عليها  �ملن�شو�س  �خلدمات  وكافة  �لبيطرية  �لرعاية 
درهماً وخم�شون فل�شاً نظري �الإيو�ء وكافة  و�أربعون  وت�شعة  ومائة  �ألفاً  و�شبعون  و�شبعة  مائتان   . درهم   277،149.50

�خلدمات �ملقدمة للجو�د من �ملنذرة
و�شبعة  277،149.50 درهم مائتان  للمنذرة مبلغ  �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم  �إجمايل  �شد�د  تنذركم بوجوب  �ملنذرة  فاإن 
�لقانونية  �لفائدة  �ملنذرة  �إيو�ء �جلو�د وكافة �خلدمات  و�أربعون درهماً وخم�شون فل�شاً نظري  ومائة وت�شعة  �ألفاً  و�شبعون 
بو�قع 5% مع �ل�شد�د �لتام وذلك من تاريخ من خالل خم�شة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذ� �النذ�ر و�إال �شت�شطر �ملنذرة �إىل 

�تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�الأتعاب. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/108254(
�ملنذرة / نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق

وعنو�نها �ملختار : �إمارة دبي- ديرة – بور�شعيد – مبنى قرية �الأعمال )B( - �لطابق �ل�شابع – مكتب رقم 706 – 
هاتف رقم 042566800 – مكاين رقم 3149594523 - بوكالة �ملحامي / حممد �إبر�هيم �حلمادي

�ملنذر �إليه / حممد �إبر�هيم حممد �إبر�هيم �ملناعي – �إمار�تي �جلن�شية )جمهول �لعنو�ن(
و�لتي   ،  02/09/2015 بتاريخ  �ملنذرة  وبني  بينكم  جميعها  �ملربمة  �لثالث  �خليل  �إي��و�ء  �إتفاقيات  �إىل  باالإ�شارة 
مبوجبها مت �الإتفاق على �أن تقوم �ملنذرة باإيو�ء �جلو�د �ململوك لكم مع توفري �إ�شطبل د�ئم للجو�د مع مر�عاة توفري 
�ملحرر، وحيث مبوجبها قد  �لعقد  عليها يف  �ملن�شو�س  وكافة �خلدمات  �لبيطرية  �لرعاية  وتوفري  �ملنا�شب  �لفر��س 
وخم�شة  درهماً  ع�شر  و�شبعة  و�شبعمائة  �آالف  و�أربعة  �شبعمائة  دره��م   704،717.25 ق��دره  مبلغ  ذمتكم  يف  تر�شد 

وع�شرون فل�شاً نظري �الإيو�ء وكافة �خلدمات �ملقدمة للجو�د من �ملنذرة .
فاإن �ملنذرة تنذركم بوجوب �شد�د �إجمايل �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتكم للمنذرة مبلغ قدره 704،717.25 درهم �شبعمائة 
له  �ملقدمة  وكافة �خلدمات  �جل��و�د  �إي��و�ء  نظري  فل�شاً  وخم�شة وع�شرون  درهماً  و�شبعة ع�شر  و�شبعمائة  �آالف  و�أربعة 
من �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �ملنذرة مع من تاريخ من �ل�شد�د �لتام �ملطالبة وحتى وذلك خالل خم�شة �أيام من 
تاريخ تبليغكم بهذ� �النذ�ر و�إال �شت�شطر �ملنذرة �إىل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم وحتميلكم كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�الأتعاب. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/103600(
�ملنذر : بنك م�شر - فرع دبي

�ملنذر �إليهم / �شركة بيربك�س �لعاملية -)�س ذ م م( 
عبد�جلبار كمايل عثمان - )هندي �جلن�شية( 

�شركة �حمد و�شليم ل�شناعة �ملنتجات �لبال�شتيكية 
�شليم �لدين علي حليم - )هندي �جلن�شية( - )جمهول حمل �الإقامة(

يتوجه �ملنذر بهذ� �الإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليهما الإنذ�رها باالآتي: 
فاإن �ملنذر ينذر وير�شل هذ� �النذ�ر للمر�شل �ليهم للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وتطالب �ملنذر 
125،000 درهم ) مائة وخم�شة وع�شرون �لف  �لبالغة مبلغ وقدره  �ليهم ب�شرعة �شد�د قيمة �ملديونية 
درهم ( يف موعد خم�شة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �الإنذ�ر .. و�إال ف��ش�وف يتخذ �ملنذر جتاهكم كافة �الإجر�ء�ت 
�لقانونية �ملنا�شبة ل�شد�د �ملبلغ �ملذكور �أعاله وذلك باإتخاذ طريق �لق�ش�اء �شبيل لكي ي�شتاأدى حق�ه مب�ا يف 
ذلك �إقام�ة �ل�دعاوى �ملو�شوعية و�مل�شتعجلة مبا فيها �حلجوز�ت على �حل�شابات �لبنكية و�لرخ�س �لتجارية 
و�ملنع من �ل�شفر وترقب �لو�شول حتى ت�شتاأدى كامل حقوقها مع �ملطالبة بالتعوي�شات عن جميع �الأ�شر�ر 

�لتي حلقت بها جر�ء �المتناع عن �شد�د �ملبلغ �ملذكور �عاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )108728/2022(
�ملنذر : �شتار ديفن�س لوجي�شتيك�س �ند �جنينريينج ��س �ل 

�ملنذر �ليها : تريبل ��س ذ.م.م
�ملو�شوع

درهم( ب�شد�د مبلغ وقدره )3،813،000  بالت�شامن  �إليه  �ملنذر   - �ملنذر  يكلف 
�أق�شاها خم�شة  م��دة  دره��م، خ��الل  �ل��ف  و ثمامنائة وثالثة ع�شر  ثالثة ماليني 
�أيام من تاريخ ��شتالمها هذ� �الإنذ�ر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ كافة �الإجر�ء�ت 
�لقانونية �لتي حتفظ له حقه و��شت�شد�ر �مر �الأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�شب 
عن �أي عطل �أو �شرر تعر�س له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �إليه بكافة ر�شوم وم�شاريف 

�لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
املو�شوع : اعالن بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2021 / 1723 ا�شتئناف عقاري دبی
حيث �أن �مل�شتاأنف : ماجد عبيد عبد �هلل حممد �لعبيديل”

قبل  من  �ل�شادر  �لقر�ر  على  وبناء�ً  دب��ي،  عقاري  ��شتئناف   1723/2021 رقم  �لدعوى  عليكم  �أق��ام 
حماكم دبي بتاريخ 19/05/2022 بندب م/عائ�شة �شليمان �آل علي خبري� هند�شياً للدعوى، لذلك 
�ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  �مل��ح��دد  �لطبيعة(  على  و�ملعاينة  )�الج��ت��م��اع  �خل��ربة  جل�شة  ح�شور  عليكم  يجب 
�لتد�عي،كما يجب عليكم تقدمي  �لعني حمل  مبوقع  وذلك  م�شاء   4:00 �ل�شاعة   24/05/2022
�أور�ق ترغبون بتقدميها قبل �و بحلول  �أو  دفوعكم و�ملذكرة �جلو�بية �ملتعلقة بالدعوى و�أي م�شتند�ت 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 24/05/2022 ، على �مييل �خلربة Info@aishaalali.com ويف حال 

وجود �أي ��شتف�شار�ت يرجي �لتو��شل مع �خلربة عرب �لهاتف 0555513311 ، 
علما باأن �خلربة �شتقوم مببا�شرة �ملاأمورية ولو يف غياب �خل�شوم.

اخلبري الهند�شي / عائ�شة �شليمان اآل علي
حماكم دبي 169 | وزارة العدل 2 | دائرة الق�شاء اأبوظبي | حماكم راأ�ض اخليمة 256

اإعالن بالن�شر    

70459

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002996 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : بدر جماهد حاجي نو�ب علي  
جمهول حمل �الإقامة :   

باللغتني )�لعربية و�الإجنليزية( 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/5/30 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
 )4 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�شارقة 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/18 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )105026/2022(
�ملنذر : تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�شفة )�لبائع( - وينوب عنه بالوكالة / 
�لعدل مبحرر رقم  �لكاتب  ��شوال لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  �لفتاح علي مو�شى  �أمين عبد 
2018/1/170555 فرع �لطو�ر - �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى فندق 

�شمايا ، �لطابق �لثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
�ملنذ �إليه : �حمد طلعت فهمي �حمد  عنو�نه : �شارع عثمان بن �شليمان ، �لقيمة ، �لريا�س �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية  - هاتف : 00966550226378  
ذ�  ب��رج   2307 بالوحدة  و�خلا�شة  و�ل�شر�ء  �لبيع  عملية  با�شتكمال  �ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر 
�شكوير، وذلك خالل مدة )�أق�شاها خم�شة ع�شر يوما( من تاريخ ��شتالم �ملنذر �إليه هذ� �الإنذ�ر 
و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �إليه و�إنهاء مذكرة 
�لر�شوم  كافة  حتميلكم  مع  �لتعاقدية  باالإلتز�مات  الإخاللكم  وذلك  بالوحدة  �خلا�شة  �حلجز 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )105037/2022(
�ملنذر : تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�شفة )�لبائع( - وينوب عنه بالوكالة / 
�لعدل مبحرر رقم  �لكاتب  ��شوال لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  �لفتاح علي مو�شى  �أمين عبد 
2018/1/170555 فرع �لطو�ر - �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى فندق 

�شمايا ، �لطابق �لثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
�ملنذ �إليه : 1 - لو�ل �شيلفيا �أجوك�س  ، 2- الو�ل �ومليدي كولين�س كاظم 

عنو�نه : 25 �شارع فيتاكارن طالغيت د�بلني �يوؤلند� 
هاتف : 00353868478785 / 00353857428287  

 Blue ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه با�شتكمال عملية �لبيع و�ل�شر�ء و�خلا�شة بالوحدة 1715 برج
��شتالم �ملنذر �إليه هذ�  تاريخ  من  يوما(  ع�شر  خم�شة  )�أق�شاها  مدة  خالل  وذلك   ،  Wave
�الإنذ�ر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �إليه و�إنهاء 
كافة  حتميلكم  مع  �لتعاقدية  باالإلتز�مات  الإخاللكم  وذل��ك  بالوحدة  �خلا�شة  �حلجز  مذكرة 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )104999/2022(
�ملنذر : تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�شفة )�لبائع( - وينوب عنه بالوكالة / 
�لعدل مبحرر رقم  �لكاتب  ��شوال لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  �لفتاح علي مو�شى  �أمين عبد 
2018/1/170555 فرع �لطو�ر - �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى فندق 

�شمايا ، �لطابق �لثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
�ملنذ �إليه : �والو�يل �شاندى �وجونالجا  - عنو�نه : 2 تايو� �شكال كلوز والية كبار �وجوكورو 

ليجا�س  - هاتف : 002348037196416  
برج   3012 ب��ال��وح��دة  و�خل��ا���ش��ة  و�ل�����ش��ر�ء  �لبيع  عملية  با�شتكمال  �ليه  �مل��ن��ذر   / �مل��ن��ذر  ينذر 
�إليه هذ�  �ملنذر  ��شتالم  تاريخ  يوما( من  )�أق�شاها ثالثون  وذلك خالل مدة   ،  NOBLES
�الإنذ�ر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �إليه و�إنهاء 
كافة  حتميلكم  مع  �لتعاقدية  باالإلتز�مات  الإخاللكم  وذل��ك  بالوحدة  �خلا�شة  �حلجز  مذكرة 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 70021
انذار عديل بالن�شر

رقم )105007/2022(
�ملنذر : تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�شفة )�لبائع( - وينوب عنه بالوكالة / 
�لعدل مبحرر رقم  �لكاتب  ��شوال لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  �لفتاح علي مو�شى  �أمين عبد 
2018/1/170555 فرع �لطو�ر - �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى فندق 

�شمايا ، �لطابق �لثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
2 تايو� �شكال كلوز والية كبار �وجوكورو  �إليه : �والو�يل �شاندى �وجونالجا - عنو�نه :  �ملنذ 

ليجا�س - هاتف : 002348037196416 
برج   3204 ب��ال��وح��دة  و�خل��ا���ش��ة  و�ل�����ش��ر�ء  �لبيع  عملية  با�شتكمال  �ليه  �مل��ن��ذر   / �مل��ن��ذر  ينذر 
�إليه هذ�  �ملنذر  ��شتالم  تاريخ  يوما( من  )�أق�شاها ثالثون  وذلك خالل مدة   ،  NOBLES
�الإنذ�ر و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �إليه و�إنهاء 
كافة  حتميلكم  مع  �لتعاقدية  باالإلتز�مات  الإخاللكم  وذل��ك  بالوحدة  �خلا�شة  �حلجز  مذكرة 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )105015/2022(
�ملنذر : تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�شفة )�لبائع( - وينوب عنه بالوكالة / 
�لعدل مبحرر رقم  �لكاتب  ��شوال لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  �لفتاح علي مو�شى  �أمين عبد 
2018/1/170555 فرع �لطو�ر - �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى فندق 

�شمايا ، �لطابق �لثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
�ملنذ �إليه : لعمارة حبو�س 

عنو�نه : 18 �أي رود د�نتان كوديبي�س لي�س �لبيوف - هاتف :  0033751850341  
 The 811 برج  �لبيع و�ل�شر�ء و�خلا�شة بالوحدة  �ليه با�شتكمال عملية  �ملنذر  �ملنذر /  ينذر 
Square ، وذلك خالل مدة )�أق�شاها ثالثون يوما( من تاريخ ��شتالم �ملنذر �إليه هذ� �الإنذ�ر 
و�إال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �إليه و�إنهاء مذكرة 
�لر�شوم  كافة  حتميلكم  مع  �لتعاقدية  باالإلتز�مات  الإخاللكم  وذلك  بالوحدة  �خلا�شة  �حلجز 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )104976/2022(
�ملنذر : تايجر �لعقارية وميثلها وليد حممد حممد �ل�شفة )�لبائع( - وينوب عنه بالوكالة / 
�لعدل مبحرر رقم  �لكاتب  ��شوال لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  �لفتاح علي مو�شى  �أمين عبد 
2018/1/170555 فرع �لطو�ر - �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى فندق 

�شمايا ، �لطابق �لثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
�ملنذ �إليه : 1 - نهال �أمينة  2- م�شعب مانا باتريني  عنو�نه : جي برياندون�شكر �شارع رقم 930،1780 
  0032489864031  /  0032489459905  : ه��ات��ف  بلجيكا  بريك�شلي�س   وينمي 
،The V ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه با�شتكمال عملية �لبيع و�ل�شر�ء و�خلا�شة بالوحدة 1410 برج 
و�إال  �الإن��ذ�ر  �إليه هذ�  �ملنذر  ��شتالم  تاريخ  )�أق�شاها خم�شة ع�شر يوما( من  وذل��ك خالل مدة 
�شي�شطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهة �ملنذر �إليه و�إنهاء مذكرة �حلجز 
�خلا�شة بالوحدة وذلك الإخاللكم باالإلتز�مات �لتعاقدية مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13548 بتاريخ 2022/5/20 

فقدت �شهاد�ت ��شهم �شادرة من �ل�شركة �لعاملية �لقاب�شة 
�س م ع )��شماك( كالبيانات �لتايل : 

عدد الأ�شهم رقم ال�شهادة ال�شم 

ASMAK17300581200نوره حممد عي�شى حممد القبي�شي 

ASMAK17300591200فاخره حممد عي�شى حممد القبي�شي 

ASMAK17300601200ابراهيم حممد عي�شى حممد القبي�شي 

فعلى من يجدها برجاء ت�شليمها �ىل �ل�شركة �ملذكورة �عاله  
�و �الت�شال على �لرقم 0508186699 

   فقدان �شهادات ا�شهم
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•• اأبوظبي -وام:

�أك����د خ��ب��ري ق��ان��وين ري��ا���ش��ي دويل 
�إمكانات  متلك  �الإم����ار�ت  دول���ة  �أن 
�لتطور  زم��ام  تقود  جلعلها  كبرية 
يف  �ل��ري��ا���ش��ي  للتحكيم  و�الزده�����ار 
برنامج  �إىل وجود  �ملنطقة، م�شري� 
م����و�����ش����وع الإق�����ام�����ة �ل����ع����دي����د من 
�لدور�ت �ملتخ�ش�شة �لتي ت�شهم يف 

تاأهيل وتطوير م�شتوى �ملحكمني.
�شتورمان،  جيم  �الإجن��ل��ي��زي  وق���ال 
�مل�����ح�����ام�����ي و�خل������ب������ري �ل����ق����ان����وين 
�ل�شو�هد  �إن كل  �ل��دويل،  �لريا�شي 
�لقانوين  م�شتقبل  �أن  �إىل  ت�شري 
�ل�شرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  �ل����ري����ا�����ش����ي 
بدليل  �ل���ن���م���و  يف  �آخ������ذ  �الأو������ش�����ط 
�ملحكمني  م���ن  ه���ائ���ل  ع����دد  وج�����ود 
�ل��ري��ا���ش��ي��ني يف �ل��وق��ت �ل����ذي كان 
عام  حتى  ريا�شي  حمكم  يوجد  ال 
وقتها  �الع���ت���م���اد  وك�����ان   ،1979
لتمثيل  �لتجاريني  �ملحكمني  على 

�الأطر�ف �ملتنازعة.

ج���اء ذل���ك خ���الل �مل��ح��ا���ش��رة �لتي 
للتحكيم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه��ا 
�لريا�شي /CAS/ �م�س بالتعاون 
للتحكيم  �الإم������������ار�ت  م����رك����ز  م����ع 
للن�شر  �شادر  وموؤ�ش�شة  �لريا�شي، 
�ل�������ش���رق �الأو�����ش����ط  �ل����ق����ان����وين يف 
يف  �الأخ������رية  "�لتطور�ت  ب��ع��ن��و�ن 
قانون  وم�شتقبل  �لريا�شية  قانون 
�الأو�شط"  �ل�������ش���رق  يف  �ل���ري���ا����ش���ة 
�لق�شاء  بد�ئرة  �ملحا�شر�ت  بقاعة 
�أحمد  �شعادة  مب�شاركة  �أبوظبي  يف 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �مل��رزوق��ي، 
�لق�شاء،  بد�ئرة  �الإد�ري���ة  �مل�شاندة 
بالهول  ح��م��ي��د  �����ش����ر�ر  و�����ش����ع����ادة 
�ل��رئ��ي�����س ملركز  ن���ائ���ب  �ل��ف��ال���ش��ي، 

�الإمار�ت للتحكيم �لريا�شي.
وحتدث �شتورمان خالل �ملحا�شرة 
عن جمموعة من �ملبادئ �لتي حتكم 
�لريا�شي  للتحكيم  �ل��ع��ام  �الإط����ار 
�شو�ء يف �إجنلرت� �أو يف �أوروبا ب�شفة 
�أب��رزه��ا حماية حقوق  ع��ام��ة، وم��ن 
�لنظيف،  �مل��ايل  و�للعب  �لالعبني، 

و�لهيئات  �ملحكمني،  و��شتقاللية 
م�شتوى  وت���ع���ي���ني  �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة، 

�لنز�هة.
و����ش���دد ���ش��ت��ورم��ان ع��ل��ى م���ب���د�أ �أن 
�ل���ري���ا����ش���ة وج�����دت ل��ك��ي ت���وح���د ال 
لتفرق، مع �شرورة ف�شل �لريا�شة 
عن �ل�شيا�شة، م�شري� �إىل �أن هناك 
�ل�شرق  م���ن���ط���ق���ة  جل���ع���ل  ط����م����وح 
للقانون  م���زده���ر�ً  م��ك��ان��اً  �الأو����ش���ط 
تاأهيل  خالل  من  وذلك  �لريا�شي، 

�ملن�شاآت  ووج��ود  �لقانونية  �ل��ك��و�در 
من  ما  وهو  �لريا�شية  �لتحكيمية 
�لتطور  ه����ذ�  يف  ي�����ش��ه��م  �أن  ���ش��اأن��ه 

�ملن�شود.
و�أي�����د �خل���ب���ري �الجن���ل���ي���زي، فكرة 
�شرورة �العتماد على �للغة �لعربية 
كاإحدى �للغات �لر�شمية �ملعتمدة يف 

 /CAS/ حمكمة �لتحكيم �لدويل
باعتبار �أن ذلك من �شاأنه �أن ي�شهل 
�لريا�شية  �مل��ن��ازع��ات  ف�����س  عملية 
وحتقيق �لعد�لة، خا�شة تلك �لتي 

يكون �أطر�فها جميعهم عرب.
وك���ان �أح��م��د �مل���رزوق���ي، ق��د �أك���د يف 
ملتقى  تنظيم  �أن  �ملحا�شرة  بد�ية 

�الأخ��رية يف قانون  �لتطور�ت  حول 
�ل��ري��ا���ش��ة، ي��اأت��ي يف �إط���ار �حلر�س 
�لقانونية  �ل���ث���ق���اف���ة  ن�������ش���ر  ع���ل���ى 
�لريا�شية وتاأهيل �لكو�در �لقانونية 
للتعامل مع �لق�شايا و�لدعاوى ذ�ت 
وال�شيما  �لريا�شي،  باملجال  �ل�شلة 
يف ظ����ل �أه���م���ي���ة �ل���ري���ا����ش���ة وع����دم 

�ل�شحي  �جلانبني  على  �قت�شارها 
و�الج��ت��م��اع��ي ف��ق��ط، و�إمن�����ا متتد 
�إذ  �القت�شادية،  �ملجاالت  لتالم�س 
تعد �شناعة و��شتثمار يعتمد عليها 

�ملاليني من �لب�شر.
�أهمية  عن  بالهول،  �شر�ر  وحت��دث 
و�لت�شريعات  �ل���ق���و�ن���ني  ت��ط��وي��ر 

�لريا�شية ملو�كبة �لروؤية �مل�شتقبلية 
ل����ل����دول����ة، مب�����ا ي���ح���ف���ز �الرت�����ق�����اء 
ورفع  �لريا�شي  �لعمل  مبنظومة 
كفاءة �لتمثيل يف �ملحافل �لريا�شية 
�إىل جهود  �ل��ن��ظ��ر  �ل��ع��امل��ي��ة، الف��ت��اً 
مركز �الإم��ار�ت للتحكيم �لريا�شي 
يف تقدمي مبادر�ت وبر�مج ت�شتهدف 
�لتحكيم  مب�������ش���ت���وى  �الرت�������ق�������اء 
�آليات  وتبني  �ل��دول��ة،  يف  �لريا�شي 
تقليدية  و��شرت�تيجيات غري  عمل 
خل��دم��ة م�����ش��رية �مل��رك��ز يف حتقيق 
�لعد�لة بكافة �ملنازعات �لريا�شية. 
وبالتعاون  �مل���رك���ز  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لريا�شي  �ل��ت��ح��ك��ي��م  حم��ك��م��ة  م���ع 
�إقامة  ع��ل��ى  ح��ري�����س   /CAS/
للمحكمني،  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  دور�ت 
الأن��ه��ا تعد م��ن �أه��م �جل��و�ن��ب �لتي 
من  حتقيقها  على  �مل��رك��ز  يحر�س 
�أجل تطبيق مفهوم �لتعلم �مل�شتمر 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  و�ل���وق���وف 
باملجال  �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي  �جل����ان����ب  يف 

�لريا�شي.

•• اأبوظبي-وام:

ب���رغ���م �ح���ت���الل���ه �مل����رك����ز �حل�����ادي 
لكرة  �الأمل�������اين  �ل�������دوري  يف  ع�����ش��ر 
�ملو�شم،  ه��ذ�  /بوند�شليجا/  �لقدم 
�لكرة  ف��ر�ن��ك��ف��ورت  �إن��رت�خ��ت  منح 
يف  كبري  مك�شب  من  �أك��ر  �الأملانية 
تتويجه  خ��الل  �حل��ايل من  �ملو�شم 
بلقب �لدوري �الأوروبي على ح�شاب 
�شاعة  يف  �الأ���ش��ك��ت��ل��ن��دي  ري���ن���ج���رز 

متاأخرة من م�شاء �أم�س �الول.
و�أح�������رز �ن����رت�خ����ت ل��ق��ب �ل�����دوري 
رينجرز  ع��ل��ى  ب���ال���ف���وز  �الأوروب���������ي 
�أم�شية  يف   4-5 �لرتجيح  بركالت 
"�شان�شيز  ��شتاد  كروية مثرية على 
�أ�شبيلية  مب���دي���ن���ة  بيثخو�ن" 
�الإ�شبانية وذلك بعد �لتعادل 1-1 
�لوقتني  م��د�ر  على  �لفريقني  بني 

�الأ�شلي و�الإ�شايف للمبار�ة.
�لكرة  فر�نكفورت  �إن��رت�خ��ت  ومنح 
�ل�شاحة  على  مهما  لقبا  �الأمل��ان��ي��ة 
�الأوروبية هذ� �ملو�شم بعدما خرجت 
جميع فرق �أملانيا �شفر �ليدين من 
�لتي  �أوروب����ا،  �أب��ط��ال  دوري  بطولة 
يف  فعالياتها  ع��ل��ى  �ل�����ش��ت��ار  ي�����ش��دل 
28 م��اي��و �حل����ايل ب��امل��و�ج��ه��ة بني 
ليفربول �الإجنليزي وريال مدريد 

�الإ�شباين.

و�أ���ش��ب��ح ل��ق��ب �ل������دوري �الأوروب������ي 
هو  �الأول  �أم�����س  م�شاء  الإن��رت�خ��ت 
هذه  يف  �الأمل����ان����ي����ة  ل���ل���ف���رق  �الأول 
�لذي  �حل���ايل،  بنظامها  �لبطولة 
 ،2010  -  2009 مو�شم  يف  ب���د�أ 
�لبطولة  يف  الأمل����ان����ي����ا  و�ل�������ش���اب���ع 
�الحتاد  /ك��اأ���س  �ل��ق��دمي  بنظاميها 
ل��ك��ن��ه �الأول  �الأوروب�������ي/ و�حل�����ايل 
ل��ل��ف��رق �الأمل��ان��ي��ة يف �ل��ب��ط��ول��ة منذ 
بلقبي  و�شالكه  ميونخ  ب��اي��رن  ف��وز 

�لرتتيب. على  و1997   1996
ر�شيد  ب���ه���ذ�  �إن�����رت�خ�����ت  وع��������ادل 
�لذي  م��ون�����ش��ن��ج��الدب��اخ  ب��ورو���ش��ي��ا 
كان �لفريق �الأملاين �لوحيد �لفائز 
باأن  علما  م��رت��ني  �ل��ب��ط��ول��ة  بلقب 
يف  �للقبني  �أح���رز  مون�شنجالدباخ 
نظامها �لقدمي فيما توج �إنرت�خت 
�لنظامني،  ك��ل م��ن  بلقب و�ح��د يف 
وك����ان �ل��ل��ق��ب �ل��وح��ي��د �ل�����ش��اب��ق له 
ك���اأ����س �الحت������اد �الأوروب���������ي عام  يف 

.1980
�لفرق  �ح��ت��ك��ار  �إن����رت�خ����ت  وك�����ش��ر 
لقب  على  و�الإجنليزية  �الإ�شبانية 
مو�شم  ب���ع���د  �الأوروب����������ي  �ل��������دوري 
فيه  توج  �لذي   2011  -  2010
بورتو بالكاأ�س بالفوز على �شبورتنج 
ب��ر�ج��ا يف ن��ه��ائ��ي ب��رت��غ��ايل خال�س 

للبطولة.

وك��������ان �مل���ك�������ش���ب �ل����ك����ب����ري �الآخ�������ر 
�الأمل���ان���ي���ة م���ن ه����ذ� �للقب  ل��ل��ك��رة 
�الأوروب�������ي ه���و زي�����ادة ع���دد مقاعد 
�ملجموعات  دور  يف  �الأملانية  �لفرق 
�إىل خم�شة  �أوروب����ا  �أب��ط��ال  ل���دوري 
بلقب  �ل��ف��ائ��ز  ي��ت��اأه��ل  حيث  مقاعد 
�ل��دوري �الأوروب��ي مبا�شرة �إىل دور 

�ملجموعات لدوري �الأبطال.

وحلق �إنرت�خت بهذ� �لفوز بكل من 
دورمتوند  وبورو�شيا  ميونخ  بايرن 
وب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن والي��ب��زج يف دور 
�مل��ج��م��وع��ات ل����دوري �الأب���ط���ال هذ� 
�ملو�شم لي�شبح الأملانيا �أكرب عدد من 
�أربعة  �ل��دور مقابل  �ملقاعد يف هذ� 
و�إجنلرت�  �إ�شبانيا  من  لكل  مقاعد 

و�إيطاليا.

�ملجموعات  دور  �إنرت�خت  ويخو�س 
ل��دوري �الأبطال �الأوروب��ي بنظامه 
كانت  فيما  �الأوىل  ل��ل��م��رة  �حل���ايل 
م�����ش��ارك��ت��ه �ل���وح���ي���دة �ل�����ش��اب��ق��ة يف 
/كاأ�س  �لقدمي  مب�شماها  �لبطولة 
�لبطلة/ وذلك  �الأوروب��ي��ة  �الأن��دي��ة 
يف ن�شخة 1959 - 1960 عندما 
خ�شر �لفريق 3-7 يف �لنهائي �أمام 

ريال مدريد �الإ�شباين.
�ل��دويل كيفن تر�ب  ولعب �الأمل��اين 
دور�  �إن������رت�خ������ت  م����رم����ى  ح����ار�����س 
ب���ارز� يف ف��وز �ل��ف��ري��ق ب��ه��ذ� �للقب 
ت�����ش��دى برب�عة  ح��ي��ث  �الأوروب��������ي 
لت�شديدة قوية من ر�يان كني قبل 
وبالتحديد  �الإ�شايف،  �لوقت  نهاية 
ت�شدى  ث����م   ،118 �ل���دق���ي���ق���ة  يف 

لرينجرز،  �لثالثة  �لرتجيح  لركلة 
ليقود  ر�م���زي  �آرون  �شددها  و�ل��ت��ي 
ركالت  م��ار�ث��ون  يف  للفوز  �لفريق 

�لرتجيح.
وح�����ش��م��ت رك����الت �ل��رتج��ي��ح لقب 
�لثاين  للمو�شم  �الأوروب���ي  �ل��دوري 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ول��ل��م��رة �ل��ث��ال��ث��ة يف 
�حلايل  بنظامها  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��اري��خ 
تاريخ  يف  �ل���ت���ا����ش���ع���ة  �مل������رة  ل��ك��ن��ه��ا 
�لبطولة ب�شكل عام منذ بدء �إقامة 
�لدور �لنهائي من مبار�ة و�حدة يف 

عام 1998.
وت���رك �إن��رت�خ��ت �أك���ر م��ن ب�شمة 
يف تاريخ �لبطولة عرب م�شريته يف 
�لدوري �الأوروبي هذ� �ملو�شم حيث 
�أ�شبح ثالث فريق يف تاريخ �لبطولة 
باللقب دون  بنظامها �حلايل يتوج 

�لتعر�س الأي خ�شارة.
حتى  خا�شها  م��ب��ار�ة   13 وخ���الل 
 7 �إنرت�خت  باللقب، حقق  �لتتويج 
مباريات   6 يف  وت��ع��ادل  �ن��ت�����ش��ار�ت 
�ل��ف��ري��ق ه��دف��ا و�ح���د� على  و�شجل 

�الأقل يف كل من �ملباريات �ل�13 .
وك�����ان ت�����ش��ي��ل�����ش��ي �الإجن���ل���ي���زي توج 
�لتعر�س  دون   2019 يف  باللقب 
الأي هزمية وكرر فياريال �الإ�شباين 
كان  كما   .. �ملا�شي  �ملو�شم  يف  ه��ذ� 
�لذي  �لوحيد  �لفريق  ت�شيل�شي هو 

�شجل يف جميع مبارياته بالبطولة 
حتى توج باللقب يف 2019.

بركالت  ف���ري���ق���ه  خ�������ش���ارة  ورغ������م 
�أم�س  �لنهائي  م��ب��ار�ة  يف  �لرتجيح 
مهاجم  �أري���ب���و  ج���و  ���ش��ج��ل  �الول، 
�لبطولة  ت��اري��خ  يف  ��شمه  ري��ن��ج��رز 
�أ�شبح �لالعب �لوحيد �لذي  حيث 
�ل�15  �مل���ب���اري���ات  ج��م��ي��ع  ي��خ��و���س 
�ملو�شم  ه���ذ�  �ل��ب��ط��ول��ة  ل��ف��ري��ق��ه يف 
علما باأنه كان �أ�شا�شيا يف 13 منها 

و�حتياطيا يف مبار�تني.
للفريق  �ل��ت��ق��دم  ه��دف  وبت�شجيله 
�أ���ش��ب��ح ثاين  �ل���ث���اين،  �ل�����ش��وط  يف 
الع����ب ن��ي��ج��ريي ي��ه��ز �ل�����ش��ب��اك يف 
�لكربى،  �لبطوالت  �إح���دى  نهائي 
�أليك�س  �شوى  ذلك  �إىل  ي�شبقه  ومل 
�أح���رز هدفا الأر�شنال  �ل��ذي  �إي��وب��ي 
نف�س  بنهائي  ت�شيل�شي  م��رم��ى  يف 
�لبطولة عام 2019 .. وكان هدفه 
�أم�س هو �الأول له يف �لبطولة على 
�لدفاع  يف  �إخفاقه  وبعد  �الإط���الق. 
عن لقب �ل��دوري �ال�شكتلندي هذ� 
يف  �الأوروب����ي  حلمه  و�شياع  �ملو�شم 
�لفر�شة  �شتكون  �الأم�������س،  م��ب��ار�ة 
�شانحة �أمام رينجرز لتعوي�س هذ� 
�الإخ��ف��اق م��ن خ��الل نهائي بطولة 
فريق  يلتقي  حيث  ��شكتلند�  كاأ�س 

هارت�س غد� �ل�شبت.

•• باري�س-وام:

فاز �جلو�د هتال ليا�س الإد�رة �شباقات �خليل �لعائدة ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة بلقب �جلولة  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 
�الفتتاحية �الأوىل ل�شل�شلة �شباقات كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول 
�لعربية �الأ�شيلة بن�شختها �لتا�شعة و�لع�شرين �لتي �شهدها م�شمار لونغ �شامب 

�لفرن�شي يف باري�س ، �شمن مهرجان �شباقات �الإمار�ت جينز �لفرن�شية.
وجنح هتال �بن "مهب" و�لفر�س " مزنة بنت �أكرب "�شاحب �لت�شنيف /118/ 
يف �حلفاظ على لقب �لكاأ�س �لغالية يف فرن�شا �لفائز به �لعام �ملا�شي، ومتكن من 
�لتفوق على جمموعة كبرية من نخبة �خليول �لقوية �لتي �شاركت يف �ل�شباق 
بزمن  �لفوز  �لبطل  و��شتطاع  �الأوىل،  �لفئة  �شمن  ع�شبي  2000 مرت  مل�شافة 
قدره / 2:10:99 دقيقة/، حتت �إ�شر�ف �ملدرب توما�س �كزفري وقيادة �لفار�س 

8 مر�ت يف �ملركز �الأول  يوريتز منديز�بال، لريفع هتال ر�شيد �نت�شار�ته �إىل 
ومرة يف مركز �لو�شيف من �أ�شل 9 م�شاركات ، وتفوق بفارق طولني عن �ملهر 
�لثالثة ج��ارف /  باملرتبة  �مل��اأم��ون مونلو/ خميفه بنت عامر / وح��ل   / حرقان 
د�ح�س / كي�س دي غز�ل بنت دورمان/، كما �شهد �ل�شباق م�شاركة 8 من �أف�شل 

�خليول �لعربية �ملنتمية لنخبة مر�بط �خليل �لعربي يف �أوروبا.
�أخ��رى متكن جنم جودلفني �ملهر م��ودرن جيمز / دب��اوي / مودرن  من ناحية 
�لفرن�شي  �الإم��ار�ت��ي  جينز  �الألفي  �شباق  بلقب  �لفوز  من  �بروت�س/  �يدلز-نيو 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  برعاية  م��رت   1600 مل�شافة  �أق��ي��م  �ل��ذي  للمهور 
�لدولة للخيول �لعربية �الأ�شيلة، ومب�شاركة 15 خياًل ، ومبجموع جو�ئز 600 
�بلبي  �مل��درب �شاريل  باإ�شر�ف  ، وقد حتقق ذلك  �لفئة �الأوىل  ي��ورو �شمن  �أل��ف 
وقيادة �لفار�س ويليام بويك، وجنح �لبطل من قطع م�شافة �ل�شباق بزمن قدره 
1:34:98 دقيقة، وحل ثانيا تك�شا�س/ ووتن با�شيت/ تك�شالوفا-كيندور/ ، فيما 

حل باملركز �لثالث /تر�يبالي�شت/ جلودلفني / فرح/ فاير دوتر – ناثانيال/.
كما جنحت �ملهرة ماجنو�شتني �لعائدة ل�/ �نفينتي ناين هور�ش�س- قطر ري�شينغ 
بلقب  �لفوز  يف  زوتيال-ز�ميند�ر/  �جن��ل/  /د�رك  ن�شل  من  و�ملنحدرة  ليمتد/ 
�الأوىل  للفئة  مرت   1600 مل�شافة  للمهر�ت  �لفرن�شي  �الإم��ار�ت��ي  جينز  �الأل��ف 
و�شهد م�شاركة 15 مهرة من نخبة �ملر�بط �لعاملية، وبلغت قيمة جو�ئز �ل�شوط 
بقيادة جري�لد مو�س و�إ���ش��ر�ف �مل��درب مايكل  ذل��ك  وحتقق  ي��ورو،  �أل��ف   500
ديلز�جنلي�س ، وقطعت �لبطلة م�شافة �ل�شباق بزمن قدره 1:35:72 دقيقة، 
�لثانية  باملرتبة  وحل  م�شاركات،   5 �أ�شل  من   4 �إىل  �نت�شار�تها  ر�شيد  لرتفع 
�لثالثة تامي  باملرتبة  بويل �شويف-تيوفيلو/ يف حني جاءت  �ك��المي/   / كا�شيت 

�شكوير / زر�ق/ �شي يو �ول ويز – �شيوين/.
من جهته �أكد �شعادة في�شل �لرحماين م�شرف عام �شل�شلة �شباقات كاأ�س رئي�س 
�شباقات  ل�شل�شلة  �لقوية  �النطالقة  �أهمية  �الأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لدولة 

�لذي  �لفرن�شي  �الإم��ار�ت��ي  �جلينز  بو�بة  �أوىل حمطاتها من  �لغالية يف  �لكاأ�س 
يفتتح مو�شم �شباقات �خليل �لعاملية، معربا عن �عتز�زه بنجاح �ل�شباق، و�هتمام 
�الإعالم �لفرن�شي، م�شري� �إىل �أن هذ� �لتناول �لو��شع يدل على �مل�شرية �لتاريخية 
�ملميزة ل�شل�شلة �شباقات �لكاأ�س �لغالية، ودورها �لكبري يف ترك ب�شمة و��شحة يف 
كل حمطة من حمطاتها حول �لعامل، مبينا �أن �ل�شباقات ترتجم حر�س و�هتمام 

�لقيادة �لر�شيدة الإبر�ز �لرت�ث و�لرتويج لعر�قته و�أ�شالة �خليل �لعربي.
و�أ�شاف : " �لكاأ�س �لغالية تو��شل حتقيق �أهد�فها �ل�شامية ودورها �لريادي يف 
�مل�شامري �لعاملية، ون�شيد بحجم �ملكت�شبات �لتي حققها �شباق �ملحطة �لفرن�شية 
�نطالقا من توجيهات وروؤية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�هتمامه �لكبري �لذي يدفعنا نحو �ملقدمة 
و�لنجاح، ونعتز بالفوز �لذي حققته خيول �الإمار�ت بد�ية من فوز هتال بلقب 

كاأ�س رئي�س �لدولة للخيول �لعربية وفوز جنم جودلفني �ملهر مودرن جيمز.

خبري قانوين دويل: الإمارات متلك كل الإمكانات لقيادة وتطوير التحكيم الريا�سي يف املنطقة

اإنرتاخت فرانكفورت مينح الكرة الأملانية مقعدا اإ�سافيا يف دوري الأبطال

جلنة ب� »الوطني الحتادي« تناق�س م�سودة 
تقريرها حول �سيا�سة دعم قطاع الريا�سة

•• دبي -وام:

يف  و�الإع���الم  و�لريا�شة  و�ل�شباب  و�لثقافة  �لتعليم  ���ش��وؤون  جلنة  و��شلت 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي خالل �جتماع عقدته �أم�س يف مقر �الأمانة �لعامة 
يف دبي، برئا�شة �شعادة عدنان حمد �حلمادي رئي�س �للجنة، مناق�شة م�شودة 
تقريرها حول مو�شوع �شيا�شة �لهيئة �لعامة للريا�شة يف �شاأن دعم قطاع 

�لريا�شة بالدولة.
ح�شر �الجتماع، �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من، �شارة حممد فلكناز مقررة 

�للجنة لهذ� �الجتماع، وعائ�شة ر�شا �لبريق، وعفر�ء بخيت �لعليلي، ونا�شر 
حممد �ليماحي، �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �الحتادي.

�لتكاملية  و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات  حماور  �شمن  �ملو�شوع  �للجنة  وتناق�س 
وتعزيز  تطوير  يف  �لهيئة  وم��ب��ادر�ت  ب��ال��دول��ة،  �لريا�شة  وت��ط��وي��ر  ل��دع��م 
�لريا�شات �ملختلفة يف �لدولة، ومتكني �لكو�در �ملو�طنة يف �لقطاع �لريا�شي 
تطوير  �شاأن  يف  �لهيئة  وب��ر�م��ج  وم��ب��ادر�ت  �لريا�شيني،  �ملوهوبني  ورع��اي��ة 
�لبنى �لتحتية لالأندية �لريا�شية، ودور �لهيئة يف بناء �ل�شر�كات �خلارجية 

وتعزيز �لقدر�ت �ملالية �لتمويلية لالحتاد�ت �لريا�شية.

اجلواد »هتال« بطل كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف فرن�سا
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الفجر الريا�ضي

�عترب رئي�س �الحتاد �لقطري الألعاب 
�لقوى حممد �لف�شالة �أن مناف�شات 
�لريا�شية  �الأل��ع��اب  دورة  يف  �للعبة 
كانت  ب��ال��ك��وي��ت  �ل��ث��ال��ث��ة  �خلليجية 
�شجلت  �ل��ت��ي  �الأرق�����ام  و�أن  ن��اج��ح��ة، 
تعك�س مدى تطور �مل�شتوى خليجيا. 
�ألعاب  مناف�شات  �إن  �لف�شالة:  وقال 
�ل��ق��وى �ل��ت��ي �خ��ت��ت��م��ت �أم�����س �الأول 
و�شهدت  �ملقايي�س  بكل  ناجحة  كانت 
�أرق��ام تعك�س تطور م�شتوى  ت�شجيل 
�أل��ع��اب �ل��ق��وى يف ك��اف��ة دول جمل�س 
بالنتائج  و�أ���ش��اد  �خلليجي.   �لتعاون 
�لقطري  �مل���ن���ت���خ���ب  ح��ق��ق��ه��ا  �ل���ت���ي 
قائال:  �ل������دورة  �ل���ق���وى يف  الأل���ع���اب 
�ل��ق��ط��ري يف حتقيق  �مل��ن��ت��خ��ب  جن��ح 
�مليد�ليات �لتي ُخطط لها رغم غياب 
عبد�لرحمن  م��ث��ل  ب����ارزي����ن  جن����وم 
وم�شاركة  �ل�شيفي  و�أ���ش��رف  �شامبا 
�أنهم كانو� على  �إال  3 العبني �شباب 
وح��ق��ق��و� ميد�ليات  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ق��در 
يف �مل�شابقات �لتي �شاركو� وهذ� يدل 
على �ن قاعدة �للعبة يف قطر قوية.  
ر��شون متاما  ب�شكل  نحن  و�أو���ش��ح: 
ع��ن �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت وح�شد 
باالإ�شافة  ذهبية،  ميد�ليات  ثماين 
كما  وب��رون��زي��ة.   ف�شيات  �أرب����ع  �إىل 
�للجنة  �إىل  بال�شكر  �لف�شالة  توجه 

�لريا�شية  �الأل��ع��اب  ل���دورة  �ملنظمة 
هذ�  يف  م�شيد�  �ل��ث��ال��ث��ة،  �خلليجية 
�ملبذولة  �لكبرية  �ل�شياق باملجهود�ت 
باأف�شل  �ل����دورة و�إخ��ر�ج��ه��ا  الإجن���اح 

�شورة ممكنة. 
 

بر�شم يتقا�شم الذهبية 
�لقطري  �لبطل  �أو���ش��ح  جانبه،  من 

�ملتوج  بر�شم  معتز  و�لعاملي  �الأومل��ب��ي 
�لوثب  مل�شابقة  �لذهبية  بامليد�لية 
�ل��ع��ايل ب����اأن �ل��ه��دف �الأ���ش��ا���ش��ي من 
م�شاركته كان �حل�شول على �مليد�لية 

�لذهبية وقد حتقق هذ� �لهدف. 
�مليد�لية  تقا�شم  ق��ر�ر  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
مع زميله حمدي علي جاء من �أجل 
وحتقيق  للمنتخب  �لعامة  �مل�شلحة 

�مليد�ليات  م���ن  مم��ك��ن  ع����دد  �أك�����رب 
�لذهبية. 

وجنح بر�شم يف �لوثب الإرتفاع 2،15 
م من حماولته �الأوىل، وو�شل زميله 
يف �ملنتخب �لقطري حمدي علي �إىل 

هذ� �لرقم �أي�شا. 
وكان بر�شم يريد �ملحاولة على �رتفاع 
مبحاولته  �إك��ت��ف��ى  ل��ك��ن��ه  م   2،18

فريقه،  �إد�رة  طلب  على  بناء  �الأوىل 
فتقا�شم �لذهبية مع حمدي علي. 

�ملنتخب  م�شاركة  �أن  بر�شم  و�ع��ت��رب 
�لقطري يف �لدورة مر�شية وح�شيلة 
و�أن  جيدة،  حتققت  �لتي  �مليد�ليات 
ه��ذه �ل���دورة ج��اءت يف ب��د�ي��ة مو�شم 
الأل����ع����اب �ل����ق����وى ورغ������م ذل�����ك فقد 
يف  معربا  �مل��رج��وة،  �لنتائج  حتققت 

حتقيق  يف  ث��ق��ت��ه  ع��ن  نف�شه  �ل��وق��ت 
�الأف�شل بامل�شاركات �ملقبلة. 

وك�����ان ب��ر���ش��م ت��ق��ا���ش��م �ل��ذه��ب��ي��ة يف 
�أي�����ش��ا م��ع مناف�س  �أومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و 
ذ�ته  �ل��رق��م  �شجال  �أن  بعد  �إي��ط��ايل 
ف�شية  �أح���رز  �أن  و�شبق  م(،   2،37(
يف ك��ل م��ن �الأل��ع��اب �الأومل��ب��ي يف ريو 

 .2012 ولندن   2016

•• دبي-الفجر:

�ل��دويل للريا�شات  �أطلق نادي دبي   
�ل���ب���ح���ري���ة �ل���ب���و�ب���ة �الإل���ك���رتون���ي���ة 
31 من  ب��ال��ن�����ش��خ��ة رق����م  �خل��ا���ش��ة 
�ل�شر�عية  ل��ل�����ش��ف��ن  �ل��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق 
�ملحلية 60 قدما و�لذي يقام بدعم 
ورع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، خالل 

�لفرتة من 27-29 �جلاري. 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  وت���و�����ش���ل 
برئا�شة  �حل����دث  الإجن�����اح  ج��ه��وده��ا 
ب���ن م�����ش��ح��ار رئي�س  ���ش��ع��ي��د  �أح���م���د 
�ل����دويل  دب����ي  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
ن��ائ��ب رئي�س  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
�لبحرية  للريا�شات  �الم��ار�ت  �حتاد 
و�شيف جمعة �ل�شويدي نائب رئي�س 
�للجنة  رئي�س  نائب  �الإد�رة  جمل�س 
و�الع�شاء كال من ر��شد ثاين �لعايل 
�ملهريي ع�شو جمل�س �الد�رة رئي�س 
�للجنة �لريا�شية يف �لنادي وجمال 
زع����ل ب���ن ك��ري�����ش��ان ع�����ش��و جمل�س 
�الإد�رة وحممد عبد�هلل حارب �ملدير 

�لتنفيذي
و�ملرتقب  �ل��ك��ب��ري  �ل�����ش��ب��اق  وينطلق 
�لبحرية  �ل��ن�����ش��رة  م��ع��ط��ي��ات  ح�شب 

وتقارير �الأر�شاد �جلوية من جزيرة 
�شري بونعري يف عمق �خلليج �لعربي 
باجتاه خط �لنهاية يف �شو�طئ دبي 
بحريا  ميال   50 ع��ن  ت��زي��د  مل�شافة 
متثل  و�ل��ت��ي  �لقمر  بجزيرة  م���رور� 
نهاية  خ����ط  �إج�����ب�����اري�����ة(  )حم����ط����ة 
حتت�شب  و�ل���ت���ي  �الأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ة 

نتائجها يف حفل �خلتام .
كافة  �الإلكرتونية  �لبو�بة  وتت�شمن 
�إ�شافة  بال�شباق   �ملتعلقة  �ملعلومات 
ونو�خذة  ملالك  �لت�شجيل  ر�بط  �ىل 
ال�شتيفاء  �مل�شاركة  و�ملحامل  �ل�شفن 
�لبحارة  وت�شجيل  �ملتطلبات  ك��اف��ة 
و�الأط���ق���م و�ل��ق��ط��ع �ل��ب��ح��ري��ة �لتي 
مر�حل  خ��الل  �شفينة  ك��ل  �شرت�فق 

�إ�شتقبال  �ملوقع  با�شر  حيث  �ل�شباق 
�لقائمة  �عتماد  �أج���ل  م��ن  �لطلبات 

�لنهائية و�إعالن �مل�شاركني.
و����ش���ي���ن���ط���ل���ق �ل�����ن�����و�خ�����ذة و�مل������الك 
�حل��دث نحو  �مل�شاركني يف  و�لبحارة 
جزيرة �شري بونعري بعد توجه قافلة 
�للجنة  ت��وج��ي��ه��ات  �ل���ن���ادي وح�����ش��ب 
�مل��ن��ظ��م��ة ق��ب��ل �مل���وع���د �مل���ح���دد لبدء 
�ل�����ش��ب��اق ب��ي��وم ال���ش��ت��ك��م��ال �إج����ر�ء�ت 
و��شتالم  ه��ن��اك  �ل�����ش��الم��ة  ف��ح�����س 
�أجهزة �لتتبع �خلا�شة بنظام �لروؤية 

�الفرت��شية متهيد� لبد�ية �ل�شباق.
نائب  �ل�شويدي  جمعة  �شيف  وق���ال 
دبي  ن������ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
نائب  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
�ن  لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
�رث����ا تاريخيا  �ل��ق��ف��ال مي��ث��ل  ���ش��ب��اق 
�فر�د  ك��اف��ة  يرتقبه  �شنوي  وجت��م��ع 
�لكبري  ب���ال���دع���م  م�����ش��ي��د�  �مل��ج��ت��م��ع 
بها  يحظى  �لتي  �مل�شتمرة  و�ملتابعة 
�حلدث من قبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن 

�لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
�لذي وجه با�شتمر�ر �حلدث كر�شالة 

لالأجيال.
�ل�شويدي  ج���م���ع���ة  ����ش���ي���ف  و�أ������ش�����اد 
بالتعاون �لكبري �لذي جتده �للجنة 
جهود  مثمنا  لل�شباق  �لعليا  �ملنظمة 
و�شركاء  �لنادي  يف  �ملختلفة  �للجان 
�حلكومية  �ل����دو�ئ����ر  م���ن  �ل���ن���ج���اح 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ت��ي تقف 
�لفعاليات  ك��اف��ة  �إجن����اح  ور�ء  دوم���ا 
يف  و�الأغ��ل��ى  �الأع���رق  �ل�شباق  ومنها 

تاأ�شي�شه  منذ  �لقفال  �شباق  �ملو�شم 
عام 1991.

�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ودع����ا 
�ملنظمة ل�شباق �لقفال كافة �لنو�خذة 
��شتكمال  يف  ل����الإ�����ش����ر�ع  و�مل��������الك 
كافة  و��شتيفاء  �لت�شجيل  �إج���ر�ء�ت 
�لبحارة  باأهلية  �ملتعلقة  �ل�����ش��روط 
�مل�شاركني و�أي�شا �بر�ز كافة �الأور�ق 
بتعاونهم  م�شيد�  بالقو�رب  �ملتعلقة 
كافة  يف  �ل��ن��ادي  جل���ان  م��ع  �مل�شتمر 
�لفعاليات ومنها �شباق �لقفال �لذي 

�لنجاح  كتابة  �ىل  �ملو�شم  هذ�  ي�شل 
يف �لن�شخة رقم 31.

1991
حلدث  �الأوىل  �لن�شخة  �شباق  �أق��ي��م 
له  �ملغفور  �أ�ش�شه  �ل��ذي  "�لقفال" 
باإذن �هلل �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
مكتوم -طيب �هلل ثر�ه- عام 1991 
وحتديد� يوم �لثالث و�لع�شرين من 
���ش��ه��ر م��اي��و م���ن ن��ف�����س �ل���ع���ام حيث 

حممال   53 م�شاركة  �حل��دث  �شهد 
 43 �ملحلية  �ل�شر�عية  �لقو�رب  من 
�لقارب  حينها  باللقب  وت���وج  ق��دم��ا 

)�لعوير 47(
وك��ان ن��ادي دب��ي �ل��دويل للريا�شات 
�لن�شخة  ���ش��ب��اق  ن��ظ��م  ق��د  �ل��ب��ح��ري��ة 
�لر�بع  �مل��ا���ش��ي يف  �ل��ع��ام  �ل��ث��الث��ني 
يزيد  م��ا  مب�شاركة  يونيو  �شهر  م��ن 
طاقم  جنح  حيث  �شفينة   100 عن 
�ل�شفينة )منر�ن 211( يف �لو�شول 

�أوال �ىل خط �لنهاية.

•• ال�صارقة-وام:

�أندية  يف  �ملالكمة  ريا�شة  بن�شر  ترحيبه  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  �أعلن 
�الإمارة وت�شجيع �ل�شباب على ممار�شتها، و�مل�شاركة م�شتقبال يف بطوالتها 

�ملحلية.
�ملجل�س  رئي�س  �حل��ز�م��ي  ه��الل  عي�شى  �شعادة  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
نائب رئي�س  �الإم���ار�ت للمالكمة ي�شم، حممد بو خاطر  لوفد من �حت��اد 
�الحتاد، وح�شن علي �حلمادي �الأمني �لعام، و�ملهند�شة مرمي �شادق ع�شو 
�ل�شوؤون  �إد�رة  عا�شور مدير  نبيل حممد  �الإد�رة، بح�شور كل من  جمل�س 
�لريا�شية و�لتطوير، ويا�شر عمر �لدوخي مدير �إد�رة �لفعاليات �لريا�شية 

و�ملجتمعية باملجل�س.
بدولة  وم�شريتها  �مل��الك��م��ة  �أن�شطة  �ل��وف��د  ��شتعر�س  �الج��ت��م��اع  وخ���الل 
�إىل  �أوملبية، الفتا  �الإم��ار�ت، و�شلط �ل�شوء على تاريخها �حلافل كريا�شة 
�أن �لقو�نني �حلديثة لها ت�شمن �شالمة ممار�شيها وحتول دون تعر�شهم 
و�جل�شم  �لوجه  حلماية  �أدو�ت  هناك  و�أن  ال�شيما  �أ�شر�ر،  �أو  �إ�شابات  الأي 

خالل �ملباريات.
م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب �حت����اد �الإم������ار�ت ل��ل��م��الك��م��ة ب��ت��وج��ه جم��ل�����س �ل�شارقة 
�لريا�شي نحو ن�شر �للعبة يف �أندية �الإم��ارة، و�أكد ح�شن �حلمادي �الأمني 
�لعام لالحتاد �أن خطوة جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي يف هذ� �ل�شاأن �إيجابية 
للغاية و�شت�شهم يف ن�شر �للعبة ب�شورة �أكرب يف جميع �أندية �الإمارة بعد �أن 

كانت قا�شرة على �ملر�كز �خلا�شة.
و�أك���د �حل��م��ادي �أن���ه خ��الل �الج��ت��م��اع مت ع��ر���س �إجن����از�ت �الحت���اد خالل 
�شرح ملدى  �إىل  باالإ�شافة  �للعبة حمليا ودوليا،  �ملا�شية وم�شرية  �ل�شنو�ت 

�حلاجة مل�شاركة �أندية �ل�شارقة يف بطوالتها من خالل العبيها.
جدير بالذكر �أن ريا�شة �ملالكمة لها ح�شورها يف �إمارة �ل�شارقة لكنها كانت 
متار�س من خالل مر�كز وجمعيات خا�شة، وبناء على هذه �خلطوة �شتاأخذ 

�شبيلها �إىل �الأندية �لريا�شية باالإمارة لتحقق بذلك نقلة نوعية كبرية.

ا�شتعدادا للحدث 27-29 اجلاري

اإطالق البوابة الإلكرتونية ل�سباق القفال 31
ال�شويدي: احلدث ميثل اإرثًا ور�شالة لالأجيال املتعاقبة

•• ال�صارقة - وام:

علي  �شلطان  �لنف�س  ع��ن  �ل��دف��اع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن���ادي  الع��ب  ن��ال 
تثمينا  ترقيته  مت��ت  و�ل���ذي  �جلوجيت�شو  يف  �الأ���ش��ود  �حل���ز�م  �لعوي�س 
للنجاحات �لعديدة �لتي حققها �لالعب على �مل�شتويني �ملحلي و�لدويل 
ولي�شبح بذلك �أول العب مو�طن يف نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن 

�لنف�س يح�شل على هذ� �حلز�م.
�ل�شارقة  ون��ادي  �لالعب �جن��ازه الأ�شرة �جلوجيت�شو �المار�تية  و�أه��دى 
�لذي  و�لت�شجيع  و�لرعاية  للدعم  تثمينا  �لنف�س  عن  �لدفاع  لريا�شات 

قاده للو�شول للمر�تب �لعليا.
�لنادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �لعوي�س  �لرحمن  �أحمد عبد  �شعادة  وب��ارك 
ترقيته  �شلطان  ولالعب  �لنادي  ريا�شيي  وجميع  �جلوجيت�شو  الأ�شرة 
�ل�شارقة  يعك�س دعم وتوجيهات جمل�س  �أن ذلك  �الأ�شود موؤكد�  للحز�م 
�لريا�شي بان يو��شل �لالعبون و�لالعبات تطوير �مكانياتهم لي�شلو� 
�أفر�د  يرفع  و�أن  و�ل��دويل  �ملحلي  �مل�شتويني  على  �مل�شتويات  �أف�شل  �إىل 

�لنادي طموحهم نحو حتقيق �أعلى �ملر�تب.
�لالعب  ترقية  �أن  للجوجيت�شو  �لفني  �ملدير  �حلو�شني  �بر�هيم  و�أك��د 
و�جناز�ته  �لتدريبية  جهوده  ترتجم  �الأ�شود  �حل��ز�م  لنيل  علي  �شلطان 

�لتي حققها طو�ل 10 �شنو�ت م�شت وحقق خاللها �إجناز�ت كثرية ونال 
ميد�ليات رفيعة �مل�شتوى.

و�أعرب �لالعب �شلطان عن �شعادته لنيله �حلز�م �الأ�شود وو�شف ذلك �أنه 
حلم حتقق بعد تدريبات متو��شلة وبف�شل دعم �إد�رة �لنادي و�مل�شاركة يف 
�لكثري من �لبطوالت.. وقال �إنه يتطلع �إىل �ملزيد من �لتدريب للحفاظ 
وي��دع��م تطلعات  �الإم��ار�ت��ي  على �جن���ازه ومب��ا يعزز جن��اح �جلوجيت�شو 
�ل�شعب  �لرقم  يكون  ب��اأن  �لنف�س  عن  �ل��دف��اع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي 
بني �الأندية �الإمار�تية موؤكد� �أنه على ��شتعد�د كامل لكي يدعم زمالئه 

�لالعبني �ملوهوبني ليتمكنو� هم �أي�شا من �لرتقية ب�شكل منتظم.

•• دبي-وام:

�ل�شمو  �شاحب  �أن  �الآ�شيوية  �لبار�ملبية  �للجنة  �إد�رة  جمل�س  �أك��د 
�هلل" هو  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 

�لد�عم �الأكرب الأ�شحاب �لهمم وم�شدر �إلهام لهم .
تقنية  ع��رب  �ل��ذي عقده  �ل���دوري  �جتماعه  خ��الل   - �ملجل�س  وذك��ر 
�لبار�ملبية  �للجنة  رئي�س  �لع�شيمي  ماجد  برئا�شة  �ملرئي  �الت�شال 
تويل  باالإمار�ت  �لر�شيدة  �لقيادة  �إن   - يومني  �الآ�شيوية على مد�ر 
�أجل حتقيق طموحاتهم يف  من  كبري�  �هتماما  �لهمم"  "�أ�شحاب 
�أ�شبحت �الإم��ار�ت ر�ئ��دة يف هذ� �ملجال ومركز  كافة �ملجاالت حتى 

لتتبو�أ  �أهلها  مبا  �إ�شعاع �إقليمي ودويل لريا�شات "�أ�شحاب �لهمم"، 
�الأحد�ث  ك��ربى  و��شت�شافة  �لعاملية  �خلريطة  يف  مرموقة  مكانة 
�ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة على  م��و�ك��ب��ة �حل��رك��ة  �الأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة  �لريا�شية على 

م�شتوى �لعامل.
�إد�رة �للجنة �لبار�ملبية �الآ�شيوية بدور فقيد �لوطن  و�أ�شاد جمل�س 
�أ�شحاب  " يف متكني  " رحمه �هلل  �آل نهيان  �ل�شيخ خليفة بن ز�ي��د 
�لكامل  �ل��ري��ا���ش��ي��ة ودجم��ه��م  �شيما  ك��اف��ة، وال  �مل��ج��االت  �ل��ه��م��م يف 
�الإن�����ش��ان��ي��ة حيث كان  �الأع��م��ال  يف �ملجتمع، م��ع��دد� م��اآث��ره يف دع��م 
�لد�ئم  للمقر  �الإم��ار�ت  با�شت�شافة  �أ�شدره  �لذي  �لتاريخي  لقر�ره 
يف  �الإيجابية  و�نعكا�شاته  �لكبري  �الأث��ر  �الآ�شيوية  �لبار�ملبية  للجنة 

"�أ�شحاب �لهمم" يف كربى قار�ت �لعامل، و�لذي مثل حمطة  دعم 
تاريخية مهمة يف م�شرية �حلركة �لبار�ملبية �الآ�شيوية.

وخالل �الجتماع .. �تخذ �ملجل�س �لعديد من �لقر�ر�ت �أبرزها تاأجيل 
ت�شت�شيفها مدينة  �لتي   2022 �لبار�ملبية  �الآ�شيوية  �الألعاب  دورة 
يف  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��روف  ب�شبب   2023 �إىل  �ل�شينية  هانغت�شو 
�ل�شني ورغبة �ملجل�س يف �إقامة هذ� �حلدث �ملهم يف ظروف مثالية، 

حتى حتقق ن�شخة �ل�شني �لنجاح �لذي ين�شده �جلميع.
�لتي  �ل�شباب  الأل��ع��اب  �ملنظمة  �للجنة  تقارير  على  �ملجل�س  و�طلع 
و�الألعاب   2025 عام  "ط�شقند"  �الأوزبكية  �لعا�شمة  ت�شت�شيفها 

�الآ�شيوية �لتي تقام يف �ليابان 2026.

املجل�س الباراملبي الآ�سيوي : حممد بن زايد الداعم الأكرب لأ�سحاب الهمم

جوجيت�سو.. ترقية لعب نادي ال�سارقة �سلطان 
العوي�س للحزام الأ�سود

دورة الألعاب الريا�شية اخلليجية الثالثة يف الكويت 

الف�سالة: مناف�سات األعاب القوى كانت ناجحة بكل املقايي�س  
و�سهدت اأرقاما تعك�س تطورها يف الدول اخلليجية 

جمل�س ال�سارقة 
الريا�سي يرحب بن�سر 
لعبة املالكمة يف الإمارة
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•• اأبوظبي- وام: 

على  �ل�������ف�������وز  يف  جن������اح������ه  ب�����ع�����د 
قبل  �جل����ول����ة  يف  ����ش���اوث���ه���م���ب���ت���ون 
بلحظة  ل��ي��ف��رب��ول  دف����ع  �الأخ�������رية، 
�ملت�شدر  م��ع  ���ش��ر�ع  يف  "�حل�شم" 
مان�ش�شرت �شيتي على لقب �لدوري 
�إىل �جل��ول��ة �الأخ����رية  �الإجن��ل��ي��زي 
�ل��ت��ي ت��ق��ام م��ب��اري��ات��ه��ا ي���وم �الأح���د 

�ملقبل.
�شباق  يف  �الإث�������������ارة  وت�������ش���اع���ف���ت 
�ملو�شم  ه��ذ�  �للقب  نحو  �لفريقني 
على  بينهما  �ل��ف��ارق  �قت�شر  ح��ي��ث 
نقطة و�ح��دة قبل مباريات �جلولة 
�لتي  �لثالثة  �مل��رة  لت�شبح  �الأخ��رية 
�لفريقني  ب��ني  �ل�شر�ع  فيها  ي�شل 
ع��ل��ى �ل��ل��ق��ب �إىل �جل��ول��ة �الأخ����رية 
و   2014  -  2013 مو�شمي  بعد 

.2019  -  2018
�إجنليزية  �شحفية  تقارير  و�أ�شارت 
�الإجنليزي  �ل���دوري  ر�ب��ط��ة  �أن  �إىل 
خا�س  ب�شكل  ��شتعدت  �ل��ق��دم  لكرة 
لهذ� �ملوقف من خالل جتهيز ن�شخة 
�لبطولة  ك���اأ����س  م���ن  �الأ����ش���ل  ط��ب��ق 
مان�ش�شرت  ملعب  لتكون حا�شرة يف 
�شيتي، و�أخرى يف ملعب ليفربول يف 
ظل �إقامة مباريات �جلولة �الأخرية 
يف نف�س �لتوقيت و�أحقية كل فريق 
يف �الح��ت��ف��ال ب��ك��اأ���س �ل��ب��ط��ول��ة بني 
جماهريه عقب �شفارة �لنهاية حال 

تتويجه باللقب.
وي�������ش���ط���ح���ب ب���ع�������س م���������ش����وؤويل 
�ل���ر�ب���ط���ة �ل���ك���اأ����س �الأ����ش���ل���ي���ة �إىل 
مان�ش�شرت  يف  "�الحتاد"  م��ل��ع��ب 
�شيتي  مان�ش�شرت  ي�شت�شيف  حيث 
ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب ف��ري��ق �أ���ش��ت��ون فيال 
�آخرون  م�شوؤولون  ي�شطحب  فيما 
بالر�بطة �لكاأ�س �الأخرى �إىل ��شتاد 
"�آنفيلد" حيث ي�شت�شيف ليفربول 

فريق وولفرهامبتون.
جدول  �شيتي  مان�ش�شرت  ويت�شدر 
�لبطولة بر�شيد 90 نقطة وبفارق 
ل��ي��ف��رب��ول قبل  �أم����ام  نقطة و�ح����دة 
�لن�شخة  على  �ل�شتار  �إ���ش��د�ل  جولة 
بنظامها  �ل���ب���ط���ول���ة  م����ن  �ل�30 
مو�شم  يف  �ن���ط���ل���ق  �ل������ذي  �حل������ايل 

.1993  -  1992
�ملا�شية  مو�شما  �ل�29  م��د�ر  وعلى 

م�����ن �ل����ب����ط����ول����ة، ����ش���ه���د �ل��������دوري 
على  �ل�شر�ع  ��شتمر�ر  �الإجن��ل��ي��زي 
�الأخ��������رية يف  �إىل �جل����ول����ة  �ل���ل���ق���ب 
فيها  �حل�شم  وك��ان  مو��شم،  ثمانية 
�لذي  �ل��ف��ري��ق  ن�شيب  م��ن  جميعا 
و����ش���ل ل��ل��م��ب��ار�ة �الأخ������رية وه����و يف 
يقف  �لتاريخ  �أن  يعني  ما  �ل�شد�رة 
يف �شف مان�ش�شرت �شيتي قبل نهاية 

�ملو�شم �حلايل.
وك�������ان مل��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي وج�����اره 
�الأ�شد  ن�شيب  يونايتد  مان�ش�شرت 
يف �ملر�ت �ل� 8 �ل�شابقة حيث فاز كل 
منهما باللقب ثالث مر�ت بحفاظه 
على �لتفوق �أمام مناف�شه يف �جلولة 

�الأخرية.
�ملو��شم �لثمانية على �لنحو  وكانت 
 :  1995  -  1994  -  : �ل���ت���ايل 
و���ش��ل ب��الك��ب��رين �جل��ول��ة �الأخ���رية 
ن��ق��ط��ة م��ت��ف��وق��ا على   89 ب��ر���ش��ي��د 
نقطتني،  بفارق  يونايتد  مان�ش�شرت 
ليفربول  �أم����ام  ب��الك��ب��رين  وخ�����ش��ر 
لتعادل  ب��ال��ل��ق��ب  ف���از  ل��ك��ن��ه   2-1
وي�شتهام  م��ع  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت 

. 1-1

خا�س   :  -1996  1995  -
مان�ش�شرت يونايتد �جلولة �الأخرية 
79 نقطة  ب��ر���ش��ي��د  �مل��ت�����ش��در  وه���و 
بفارق نقطتني �أمام نيوكا�شل، وفاز 
ميدل�شربه  على  ف��وزه  �إث��ر  باللقب 
3-0 وتعادل نيوكا�شل مع توتنهام 

.  1-1
و�شل   :  1999  -  1998  -
مان�ش�شرت يونايتد للجولة �الأخرية 
بفارق  نقطة   76 بر�شيد  مت�شدر� 
و�أحرز  �أر�شنال،  �أم��ام  و�ح��دة  نقطة 
 1-2 توتنهام  على  ب��ال��ف��وز  �للقب 
�أ�شتون  �أي�شا على  �أر�شنال  رغم فوز 

فيال 0-1 .
- 2007 - 2008 : بلغ مان�ش�شرت 
مت�شدر�  �الأخ���رية  �جلولة  يونايتد 
ب�84 نقطة وبفارق �الأهد�ف /17 
هدفا/ �أمام ت�شيل�شي، وتوج باللقب 
وتعادل   0-2 وي��ج��ان  على  ب��ال��ف��وز 

ت�شيل�شي مع بولتون 1-1 .
و�شل   :  2010  -  2009  -
�الأخرية مت�شدر�  للجولة  ت�شيل�شي 
و�حدة  نقطة  وب��ف��ارق  نقطة   83 ب� 
و�أح����رز  ي��ون��اي��ت��د،  مان�ش�شرت  �أم����ام 

8-0 على  ب��ال��ف��وز �ل��ك��ا���ش��ح  �ل��ل��ق��ب 
ويجان رغم فوز مان�ش�شرت يونايتد 

على �شتوك �شيتي برباعية نظيفة.
خا�س   :  2012  -  2011  -
م����ان���������ش���������ش����رت �����ش����ي����ت����ي �جل�����ول�����ة 
نقطة  ب�86  م���ت�������ش���در�  �الأخ��������رية 
�أه�������د�ف/  �الأه���������د�ف /8  وب����ف����ارق 
و�أح����رز  ي��ون��اي��ت��د،  مان�ش�شرت  �أم����ام 
كوينز  ع��ل��ى   2-3 ب���ف���وزه  �ل��ل��ق��ب 
على  يونايتد  وف���وز  ري��ن��ج��رز  ب���ارك 

�شندرالند 0-1 .
- 2013 - 2014 : بلغ مان�ش�شرت 
مت�شدر�  �الأخ�����رية  �جل��ول��ة  �شيتي 
�أمام  نقطتني  وب��ف��ارق  نقطة  ب�83 
خالل  من  باللقب  وت��وج  ليفربول، 
وفوز   0-2 وي�����ش��ت��ه��ام  ع��ل��ى  �ل���ف���وز 

ليفربول على نيوكا�شل 1-2 .
و����ش���ل   :  2019  2018-  -
�جل���ول���ة  �إىل  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت 
�الأخرية مت�شدر� ب�95 نقطة مقابل 
و�أحرز �شيتي  لليفربول،  94 نقطة 
 1-4 ب��ر�ي��ت��ون  على  بالفوز  �للقب 
وفوز ليفربول على وولفرهامبتون 

.0-2

•• روما-وام:
حقق فريناندو غافرييا من فريق �الإمار�ت للدر�جات �لهو�ئية �ملركز �لثاين 
�ألبريتو  يف �ملرحلة �حلادية ع�شرة من جولة �إيطاليا، وبعد �أن متكَّن مناف�شه 
�أقيمت على م�شار  �لتي  دينيز من جتاوزه بفارق �شئيل جد�ً يف نهاية �ملرحلة 
م�شتٍو بطول 203 كم �نطالقاً من �شانتاركانغيلو دي رومانا و�شواًل �إىل ريغيو 

�إمييليا.
وت�شمنت هذه �ملرحلة �شباق ت�شلق ق�شري يف منت�شف �مل�شار �متدَّ على م�شافة 
ال�شيما  �ل��در�ج��ني  جمموعة  يف  �شفوف  ت�شكل  �إىل  �أدى  وق��د  م��رت�،   369
ب�شبب هبوب �لرياح على منطقة �ل�شهول �ملفتوحة. �إال �أن �ملجموعة عادت �إىل 
�اللتحام من جديد بعد حماولة هجوم فردية قام بها �لدر�ج دري دي بون /

�ألبيت�شني-فينك�س/.
باأق�شى  ريت�شيزي  ماك�شيميليانو  �نطلق  �لنهاية،  خط  من  مرت   600 وقبل 
�شرعته لينطلق زميله غافرييا يف �إثره، م�شتغلني �لرياح �لتي هبت من �خللف 
�إم/  �إ���س  /دي  دينيز  �ألبريتو  مناف�شهما  �أن  �إال  �ل�شرعة.  �شباق  يف  لالنطالق 
متكَّن من جتاوز غافرييا يف �الأمتار �الأخرية من �ل�شباق ليحل يف �ملركز �الأول، 
يليه غافرييا ثانياً، بينما حل �شيمون كون�شوين /كوفيدي�س/ يف �ملركز �لثالث 

لي�شعدو� جميعا على من�شة �لتتويج.
وتعليقاً على �لنتيجة ، قال فريناندو غافرييا : " كنت �أ�شعى �إىل �لفوز يف هذه 
م دينيز �أد�ء �أقوى وكان �أ�شرع  �ملرحلة، لكن عليَّ �أن �أتقبَّل �ملركز �لثاين، فقد قدَّ
�ال�شتفادة من  �ل�شيء حم��اواًل  بع�س  وقت مبكر  �نطلقت يف  �لنهاية.  مني يف 
�لرياح، �إال �أنه متكَّن من �نتز�ع فوز م�شتحق. �أنا �أمتتع حالياً مب�شتوى لياقة 
�إيطاليا  �أتطلع �إىل حتقيق �لفوز يف �ملر�حل �ملقبلة من جولة  عاٍل، لذ� فاإنني 
". كما متكَّن جو�و �أمليد� من �لبقاء �شمن قائمة �خلم�شة �الأو�ئل يف �لت�شنيف 
�لعام، �إذ يحتل �الآن �ملركز �لثالث بفارق 12 ثانية عن مناف�شه ريت�شارد كار�باز 
/�إينيو�س - غريناديريز/، وهو بدوره متاأخر بفارق 12 ثانية �أخرى عن خو�ن 

بيدرو لوبيز /تريك-�شيغافريدو/ �لذي يحتل �شد�رة �لت�شنيف.
كم،   202 بطول  م�شار  على  �جل��ول��ة  م��ن  ع�شرة  �لثانية  �ملرحلة  غ��د�ً  وت��ق��ام 

�نطالقاً من بارما و�شواًل �إىل جينوفا.

»الإمارات للدراجات« يحرز املركز 
الثاين يف املرحلة 11 من جولة اإيطاليا

نهائي كاأ�ش الحتاد الإفريقي  

نه�سة بركان لإبقاء اللقب مغربيًا واأورلندو لتتويج اأول 

ياأمل ريال مدريد، �ملتوج بلقب �لدوري �الإ�شباين للمرة �خلام�شة و�لثالثني 
يف تاريخه، �أن ي�شتعد ملو�جهة ليفربول �الإنكليزي يف نهائي دوري �الأبطال 
باأف�شل طريقة، وذلك من خالل �لفوز على �شيفه ريال بيتي�س �جلمعة يف 

مرحلة ختامية هام�شية بالن�شبة للكبار.
وح�شم ريال لقب �لدوري يف �ملرحلة �لر�بعة و�لثالثني عقب فوزه �لكا�شح 

دون  وم��ن  هام�شية  �ملتبقية  مبارياته  جعل  ما  -4�شفر،  �إ�شبانيول  على 
�أخ���رى يف  �أتلتيكو �شفر1- وت��ع��ادل يف  �أم���ام ج��اره  ح��اف��ز، فخ�شر و�ح���دة 

�ملرحلة �ملا�شية مع قاد�س 1-1، فيما فاز على ليفانتي -6�شفر.
و�الآن ويف ظهوره �خلتامي بني جماهريه قبل �ل�شفر �ىل باري�س ملو�جهة 

ليفربول يف 28 �حلايل، ياأمل فريق �ملدرب �الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي �أن 
�شيفه  على  �لفوز  خالل  من  �لقاري  لال�شتحقاق  طريقة  باأف�شل  ي�شتعد 

�لقوي ريال بيتي�س �لذي فقد بدوره �الأمل يف �لتاأهل �ىل �مل�شابقة �لقارية 
�الأم حتى يف حال فوزه على �لنادي �مللكي وخ�شارة جاره �إ�شبيلية �الأحد 

�ملو�جهتني  �أف�شلية  ب�شبب  وذلك  بلباو،  �أتلتيك  �شيفه  �أمام 
�ملبا�شرتني ل�شالح فريق �ملدرب خولن لوبيتيغي.

بر�شيد  �ل���دوري  ه��د�يف  لرتتيب  ت�شدره  ظل  ويف 
27 هدفاً وبفارق ت�شعة �أهد�ف عن مهاجم �شلتا 

فيغو ياغو �أ�شبا�س، من �ملرجح �أن يخلد �ملهاجم 
�لفرن�شي كرمي بنزمية �ىل �لر�حة يف مبار�ة 

�جلمعة، على غر�ر �لعديد من جنوم �لفريق 
جتنباً الأي �إ�شابة قد حترمهم من خو�س 

�ال�شتحقاق �لقاري.
وع���ل���ى غ�����ر�ر ري�����ال م����دري����د، يخو�س 

مبار�ة  بر�شلونة  �لكاتالوين  غرميه 
ه��ام�����ش��ي��ة �الأح�����د ع��ل��ى �أر����ش���ه �شد 

فياريال مبا �أن فريق �ملدرب ت�شايف 
�لو�شافة  ح�شم  قد  هرناندي�س 
ب��ت��ق��دم��ه ب��ف��ارق 5 ن��ق��اط على 
�أت��ل��ت��ي��ك��و ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب �لذي 
نف�س  ���ش��ي��ف��اً يف  ب������دوره  ي��ح��ل 
�شو�شييد�د  ري����ال  ع��ل��ى  �ل���ي���وم 
مع خطر خ�شارة �ملركز �لثالث 
ل�شالح �إ�شبيلية )تف�شل نقطة 
بينهما( من دون �أن يوؤثر ذلك 

على م�شاركته يف دوري �الأبطال 
�ملو�شم �ملقبل.

وقد ُح�ِشَم �أي�شاً �ملقعد�ن �ملوؤهالن 
�ىل م�شابقة "يورويا ليغ" ل�شالح 

ريال بيتي�س و�شو�شييد�د.
�الإ�شبانية  �ل��ك��اأ���س  بلقب  بيتي�س  وت��وج 
بطاقة  ليح�شم  فالن�شيا،  ح�شاب  على 
"يوروبا ليغ" كبطل للم�شابقة، ما �شمح 
�لدوري  بطاقة  ي��رث  ب��اأن  ل�شو�شييد�د 
حيث  من  �لثانية  �لقارية  �لبطولة  �ىل 

�الأهمية.
�مل��ن��اف�����ش��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى بطاقة  وت��ب��ق��ى 
و�أتلتيك  فياريال  بني  ليغ"  "كونفرن�س 

بلباو، �إذ يتقدم �الأول على �لفريق �لبا�شكي 

بر�شلونة  �أر����س  يف  ج��د�ً  �ل�شعبتني  مو�جهتيهما  قبل  فقط  نقطة  ب��ف��ارق 
و�إ�شبيلية تو�لياً.

وبعدما ُح�ِشَم هبوط ليفانتي و�أالفي�س �ىل �لدرجة �لثانية، �شيكون �ل�شر�ع 
بني  بهما  �للحاق  جتنب  على  خما�شياً 
خيتايف )39 نقطة( و�إلت�شي )39( 
وغرناطة )37( وريال مايوركا 

)36( وقاد�س )36(.
مو�جهة  ه����ن����اك  و����ش���ت���ك���ون 
ختامية مبا�شرة بني مهددين 
�إل��ت�����ش��ي بخيتايف،  �الأح����د  جت��م��ع 
ف����ي����م����ا ي����ل����ع����ب غ�����رن�����اط�����ة مع 
�إ�شبانيول، ريال مايوركا مع 
وقاد�س  �أو�شا�شونا،  م�شيفه 

مع �لهابط �أالفي�س.

ريال لال�ستعداد باأف�سل طريقة 
من اأجل ليفربول

التاريخ يدعم مان�س�سرت �سيتي يف �سراع 
»اجلولة الأخرية« بالدوري الإجنليزي

ك�شف �ل�شيد ح�شني �مل�شلم �ملدير �لعام للمجل�س �الأوملبي �الآ�شيوي �أن قر�ر 
تاأجيل دورة �الألعاب �الآ�شيوية �لتا�شعة ع�شرة "كان من �أ�شعب �لقر�ر�ت 
�لذين  �لريا�شيني  مل�شلحة  و�إتخذ  �الآ�شيوي"،  �الأوملبي  �ملجل�س  تاريخ  يف 

�شيتناف�شون يف هانغت�شو بال�شني. 
�الألعاب  دورة  يف  �مل�شاركني  �لريا�شيني  جميع  �إىل  موجهة  ر�شالة  ويف 
�الأوملبي  للمجل�س  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ���ش��دد  هانغت�شو،  يف   2022 �الآ���ش��ي��وي��ة 
�أن  على  كوتاين  ميكاكو  �ملجل�س  يف  �لريا�شيني  جلنة  ورئي�س  �الآ�شيوي 
�ل�شفر  �أج��ل  من  للريا�شيني  مثالية  بيئة  الإيجاد  تقرر  �الأل��ع��اب  تاأجيل 

و�ملناف�شة و�ال�شتمتاع باالألعاب. 
وجاء يف �لر�شالة �مل�شرتكة: �إن قر�ر �ملجل�س �الأوملبي �الآ�شيوي كان و�حد� 
من �أ�شعب �لقر�ر�ت �لتي �تخذتها منظمتنا يف تاريخها، ومع ذلك، فاإنه 
مت �تخاذ �لقر�ر من قبل جميع �ل�شركاء بعد �الأخذ باالعتبار بعناية حالة 

�لوباء وحجم �الألعاب. 
يف  باالإجماع  �شوت  �الآ�شيوي  �الأومل��ب��ي  للمجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  وك��ان 
�لتا�شعة  �الآ�شيوية  �الألعاب  دورة  تاأجيل  على  �جل��اري  مايو  �ل�شاد�س من 
 25 �إىل   10 م��ن  �ل�شني  ���ش��رق  هانغت�شو  م��ق��ررة يف  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  ع�شرة 

�أنه �شيتم حتديد موعد جديد لالألعاب يف  �إىل  و�أ�شار   ،2022 �شبتمرب 
وقت الحق. 

�أن  ل��ك��م  ن��وؤك��د  �أن  ن���ود  ر�شالتهما:  يف  وك��وت��اين  �مل�شلم  �ل�����ش��ي��د�ن  وت��اب��ع 
�لريا�شيني هم يف �شميم كل ما نقوم به. �شنعمل بجد مع ق�شم �لريا�شيني 
وجلنة �لريا�شيني يف �ملجل�س �الأوملبي �الآ�شيوي لال�شتماع �إىل �أ�شو�تكم 
و�هتماماتكم، من �أجل م�شاعدة بع�شنا �لبع�س لتخطي �أي حتديات قد 
وم�شاعدتكم  �أ�شو�تكم  �إىل  لال�شتماع  د�ئما  م�شتعدون  نحن  نو�جهها. 

حتى نحتفل معا جمدد� يف �الألعاب �الآ�شيوية. 

يف ر�شالة اإىل الريا�شيني امل�شاركني بدورة الألعاب الآ�شيوية التا�شعة ع�شرة 

امل�سلم: التاأجيل كان من اأ�سعب القرارات يف تاريخ املجل�س الأوملبي الآ�سيوي 

•• زيوريخ -وام: 

قو�ئم  "فيفا" �أم�س عن  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  باالحتاد  �أعلنت جلنة �حلكام 

�أ�شماء �حلكام �ملختارين الإد�رة مباريات بطولة كاأ�س �لعامل 2022 يف قطر. 
" على ثالثة حكام من دولة �الإمار�ت  " �لفيفا  ووقع �ختيار جلنة �حلكام 
�ل�شاحة، وحممد �حلمادي  وهم حممد عبد �هلل ح�شن �شمن قائمة حكام 

وح�شن �ملهري �شمن قائمة �حلكام �مل�شاعدين "حاملو �لر�ية".

وتقام بطولة كاأ�س �لعامل 2022 خالل �لفرتة منن 21 نوفمرب �إىل 18 
دي�شمرب �ملقبل مب�شاركة 32 منتخبا.

36 حكما و69 حكما م�شاعد� و24 حكم فيديو بالتعاون مع  ومت �ختيار 
�الحتاد�ت �لقارية �ل�شت يف �شوء م�شتوى هوؤالء �حلكام و�أد�ئهم يف بطوالت 

يحمل نه�شة بركان �الآمال يف �إبقاء لقب كاأ�س �الحتاد �الإفريقي )�لكونفدر�لية( 
تتمثل  �أخ���رية  عقبة  تخطي  عليه  يتعني  �ملهمة  والإجن���از  مغربياً،  �ل��ق��دم  لكرة 
باأورالندو بايرت�س �جلنوب �إفريقي، عندما يتو�جهان يف �ملبار�ة �لنهائية �جلمعة 

على ملعب "غود�شويل �أكبابيو" يف مدينو �أويو �لنيجريية.
ي�شعى �لرب�كنة �ىل تتويجهم �لثاين باللقب �لقاري �لثاين من حيث �الأهمية 
بري�ميدز  ح�شاب  على  عامني  قبل  ��شمهم  ت��دوي��ن  بعد  �الأب��ط��ال،  دوري  خلف 
�مل�شري، وخالفة �لرجاء �لبي�شاوي �لذي ح�شد �لبطولة يف �ملو�شم �ملا�شي �أمام 
�شبيبة �لقبائل �جلز�ئري، كما �ن �لفريق بلغ نهائي 2019 يف �أوىل م�شاركاته 

�لقارية قبل �أن يخ�شر �أمام �لزمالك �مل�شري بركالت �لرتجيح.
يف �ملقابل، يتطلع "�لقر��شنة" الأول لقب يف �مل�شابقة بعدما ف�شلو� يف هذ� �الأمر 

عام 2015، خل�شارتهم يف �لدور �لنهائي �أمام �لنجم �ل�شاحلي �لتون�شي.
�نتظر  �ملبار�ة �خلتامية، حيث  لبلوغ  �شهاًل  �لربتقايل  �لفريق  ومل يكن طريق 
�أمام  �لنهائي  ربع  �ىل  تاأهله  �ملجموعات حل�شم  دور  من  �الأخ��رية  �جلولة  حتى 
�أ�شيك ميموز� �لعاجي، ثم تخطى �مل�شري �لبور�شعيدي �مل�شري )1-2 ذهابا، 
و-1�شفر �إيابا(، وبعدها �أطاح مبازميبي من �لكونغو �لدميوقر�طية )�شفر1- 
ذهابا، و4-1 �إيابا(. وتبدو �الأمور متقاربة بني �لطرفني، مع �أف�شلية للفريق 
�ملغربي �لذي �عتاد �للعب حتت �ل�شغط ف�شاًل عن خربة العبيه �لكبرية قارياً.

عنا�شر  �لدميقر�طية  �لكونغو  من  �إيبينغيه  ف��ل��ور�ن  �لفريق  م��درب  وميتلك 
مميزة يف كافة �خلطوط �شاهمت يف �للقب �لوحيد قبل عامني، وال �شيما �ملد�فع 
�لبوركيني �لعمالق �إي�شوفا د�يو �إ�شافة �ىل جنمي �لو�شط �لعربي �لناجي وبكر 

�لهاليل، �ىل ثنائي �لهجوم �لكونغويل �لدميوقر�طي �شادر�ك لوكومب ويو�شف 
�لفحلي و�حلار�س حمزة �حلمياين. وك�شف �لناجي يف حديث �شحفي �ن �لعودة 
بالكاأ�س من �أر�س �إفريقية "لها طعم خا�س"، و��شاف "�شنقاتل حتى ت�شيل �آخر 
قطرة عرق من �أج�شادنا". ور�أى �ملدرب �إيبينغيه �ن فريقه ��شتحق �لو�شول �ىل 
�لنهائي، و��شاف "نه�شة بركان مل ي�شل لهذ� �لدور ب�شبب تعاطف �حلكام معه، 
ومن قال عك�س ذلك فلي�شاهد مبارياتنا". وتابع "منذ �ملبار�ة �الأوىل يف �لبطولة 
كنا عازمني على �لو�شول �إىل �لنهائي، وهذ� حتقق بف�شل تركيزنا �لكامل يف كل 
�لقاري،  باللقب  "�شنقدم كل ما لدينا للظفر  و�أكد  مبار�ة و�أمام كل �خل�شوم". 

برغم �شعوبة �ملبار�ة وعزمية �خل�شم كذلك على حتقيق هدفه".
و�شيفتقد �إيبينغيه العبني موؤثرين وال �شيما �ملوريتاين �أد�ما با ومعاد فكاك.

�مل�شابقة  ه��د�يف يف  يت�شدر  �لفريق حيث  �أب��رز جن��وم  ُيعّد  �ل��ذي  �لفحلي  وق��ال 
بر�شيد خم�شة �أهد�ف، "منلك جيال موهوبا من �لالعبني ومدربا يف �مل�شتوى، 
�شنحاول �أن نقّدم �ف�شل ما منلك كي نعود بالكاأ�س �إىل مدينة بركان، كي ن�شعد 
�لقادم من  �أورالن��دو  يكن و�شول  قاطبة". ومل  و�ملغربية  �لربكانية  �جلماهري 
�الحتاد  �أمام  �لثانية  �ملجموعة  فت�شدر  �أ�شهل،  �شو�حي جوهان�شربغ  �شويتو يف 
�لليبي و�شبيبة �ل�شاورة �جلز�ئري، ويف ربع �لنهائي �أخرج �شيمبا �لتنز�ين �لقوي 
بطاقة  ح�شد  ثم  نظيف،  بهدف  �لفوز  تبادلهما  بعد  �لرتجيح  بركالت   3-4

�لنهائي على ح�شاب �الأهلي طر�بل�س �لليبي )-2�شفر ذهاباً، و�شفر1- �إيابا(.
�ن  �ىل  �أ���ش��ار  �ل��ذي  د�يفيد�س  فادلو  �مل��درب   1995 لعام  �إفريقيا  بطل  ويقود 
"نه�شة  �أن  �أ�شا�شي حل�شد �للقب. ولفت يف موؤمتر �شحايف �ىل  �لرتكيز عامل 

�لقارة  يف  مهمة  جت��رب��ة  مي��ل��ك  "بركان  و���ش��ّدد  جد�ً".  �شعب  مناف�س  ب��رك��ان 
�الإفريقية، فيما عدد من العبي فريقي �شيح�شرون الأول مرة يف نهائي �إفريقي 

كبري وقد جهزتهم من جميع �لنو�حي".
و�أمل د�يفيد�س باأن يكون �ملد�فع �لنيجريي �أولي�شا ند�ه جاهز�ً خلو�س �للقاء 
�لدعم من جماهري بالده،  يلقى  و�ن  يونايتد،  �أك��و�  �ل�شابق  على ملعب فريقه 
كما يعتمد �ملدرب على �لثنائي �لغاين �حلار�س ريت�شارد �أوفوري وكو�مي بيرب�ه 

�للذين �شاهما بقوة يف بلوغ �لنهائي.
و�أ�شاف د�يفيد�س "نحن ر��شون �إىل حد ما الأن �للقاء �شيقام يف �أر�س حمايدة، 

الأنه لو كانت �ملبار�ة �لنهائية يف �ملغرب لكانت ق�شة خمتلفة".
ند�ه  �ل�شال  �بنهم  ودعمنا.  �ل��ق��دوم  على  �لنيجريية  �جلماهري  "�أحث  �أردف 
�شيعود �إىل ملعبهم. نحن نلعب يف ملعب �أكو� حيث فاز بالدوري قبل �الن�شمام 
�إىل بايرت�س. ناأمل �أن يتبعنا �لنيجرييون �إىل �مللعب و�أن يكونو� �لالعب �لثاين 
ع�شر يف �لت�شكيلة". من جهته، قال �حلار�س �أوفوري �لذي يحتل فريقه �ملركز 
�ل�شابع يف �لدوري �جلنوب �فريقي بفارق �شا�شع عن �لبطل ماميلودي �شند�ونز، 
�إىل نيجرييا الحر�ز �للقب.. ال نقلل من �أهمية بركان، خ�شو�شا بعد  "�شنذهب 

ت�شجيلهم �أربعة �أهد�ف �أدت �ىل �ق�شاء مازميبي".
�إد�رة �للقاء �ىل �حلكم �ملثري للجدل �لغامبي  و�أ�شند �الحتاد �الفريقي )كاف( 
�مل�شاعد )يف  �لفيديو  تقنية حكم  �الإ�شر�ف على  و�أوك��ل مهمة  �شيكازوي،  جاين 
حممود  وم�شاعدة  عا�شور  حممود  بقيادة  م�شر  م��ن  حتكيمي  لفريق  �آر(  �ي��ه 

�أبو�لرجال وحممود �لبنا.

»الفيفا« يختار 3 حكام من الإمارات لإدارة مباريات كاأ�س العامل 2022 



طفلة تاأكل خ�سالت �سعرها 
متزق  جتعلها  ن����ادرة  ور�ث��ي��ة  ح��ال��ة  م��ن  بريطانية  طفلة  ت��ع��اين 
من  كبري  ج��زء  بفقد�ن  لها  ت�شبب  مما  وتاأكلها  �شعرها  خ�شالت 

�شعر ر�أ�شها.
�شيدين ميلر، �لبالغة من �لعمر عامني، م�شابة مبتالزمة زهرة 
�أنها  تعني  �لتي  �الأخ���رى  �ل�شحية  �حل��االت  من  و�لعديد  �لربيع 

بحاجة �إىل متخ�ش�شني مل�شاعدتها على �إد�رة �شحتها.
�ملنزل  يف  ��شكتلند�  يف  لوثيان  �إي�شت  دنبار،  من  �لطفلة  تعي�س  و 
مع و�لدتها، �شتاي�شي )36 عاماً( ، وو�لدها �شتيو�رت )47 عاماً( 
موؤخًر�  �بنتها  �شلوك  تغري  كيف  �الأم  وو�شفت  �الأرب��ع��ة.  و�إخوتها 
حيث باتت تركز على �لع�س، مما جعلها تق�شم دميتها قبل يوم 

من بدء نتف �شعرها وق�شمه.
و ب�شبب �حتياجاتها �ملعقدة، يتم تغذية �لطفلة من خالل �أنبوب 
تغذية مو�شول مبعدتها، لكن هذ� ت�شبب يف مزيد من �لتعقيد�ت، 
م��ن خطر  ز�د  �الأن��اب��ي��ب، مم��ا  م��ع  �لت�شابك  �شعرها يف  ب���د�أ  حيث 

�الإ�شابة بالعدوى.
�شعر  حلق  هو  �الآن  تفعله  �شيء  �أف�شل  �إن  �شيدين  و�ل��دة  وتقول 
خالل  من  �إيجابي  ق��ر�ر  �إىل  �ل�شعب  �لقر�ر  هذ�  وحولت  �بنتها، 
�إطالق حملة جلمع �لتربعات مل�شاعدة مر�شى �ل�شرطان، بح�شب 

�شحيفة مريور �لربيطانية.
�شلعاء  بقعة  وج��ود  الحظت  ي��وم  "ذ�ت  �شتاي�شي  �ل�شيدة  وق��ال��ت 
�أنها كانت تنتزع خ�شالت من �شعرها،  �بنتي والحظت  ر�أ���س  على 
وحتولت �خل�شالت �إىل تكتالت ثم بد�أت يف �أكل خ�شالت �ل�شعر 

�لتي �قتلعتها، لذلك كان علينا �تخاذ قر�ر بحلق �شعرها".

معركة قانونية لإطالق �سراح فيل
هل منح �أنثى فيل بع�س حقوق �الإن�شان يعني �أنه مل يعد مبقدور 
كان هذ� من �شمن  �أليفة؟  بالكالب كحيو�نات  �الحتفاظ  �لنا�س 
�أ�شئلة وجهها ق�شاة �أعلى حمكمة يف نيويورك خالل مر�فعات يف 
من  ت�شغط  �حليو�ن  حقوق  عن  مد�فعة  جماعة  ملحامية  �ألباين 
�الآ�شيوية  و�لفيلة  حديقة  م��ن  هابي  �لفيلة  ���ش��ر�ح  �إط���الق  �أج��ل 
�لكائنة  �حل��ي��و�ن  حديقة  يف  مودعة  عاما   51 �لعمر  من  �لبالغة 
مبدينة نيويورك منذ عام 1977. وتبقيها �شلطات �حلديقة بعيد� 
عن �الأفيال �الأخرى يف حظرية م�شاحتها فد�ن و�حد منذ 2006 

تقريبا، وفقا ل�شجالت �ملحكمة.
بروجيكت(  ر�يت�س  )نانهيومن  موؤ�ش�شة  بد�أت  �شنو�ت،  �أربع  وقبل 
ومقرها فلوريد� يف مطالبة حماكم نيويورك بنقل هابي الإحدى 
حمميتني لالأفيال يف �لواليات �ملتحدة، قائلة �إن �لعيثوم �أو �لفيلة 

�لقانون. من  �شند  "م�شجونة" دون 
كورب�س(  )هابيا�س  قانون  عليها  ينطبق  هابي  �إن  �ملوؤ�ش�شة  قالت 
�ملحتجزين  لالأ�شخا�س  ويتيح  �لتع�شفي،  �العتقال  مينع  �ل��ذي 
�شبب  ع��ن  �ال���ش��ت��ف�����ش��ار  عنهم  ي��ن��وب  م��ن  �أو  ق��ان��وين  غ��ري  ب�شكل 

�حتجازهم.
"�ل�شخ�س"،  نيويورك  يف  كورب�س(  )هابيا�س  ق��ان��ون  ي��ع��ّرف  وال 
وقالت �ملوؤ�ش�شة �إنه يجب �العرت�ف بهابي �شخ�شا. ومن �ملفرت�س 
�أن تتناول جل�شة حمكمة �ال�شتئناف هذه �لق�شية، بعد �أن �نحازت 
توؤكد  �لتي  برونك�س،  ح��ي��و�ن  حديقة  �إىل  درج��ة  �أدن���ى  حمكمتان 
مت�شككني يف حجج  �لق�شاة  وب��د�  برعاية جيدة.  هابي حتظى  �أن 
�لبع�س  ت�شاءل  �إذ  �حل��ي��و�ن،  حقوق  عن  بالدفاع  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة  عن �شبب تطبيق قانون )هابيا�س كورب�س( بينما ت�شعى 
وب��د� ق�شاة  بدال من حديقة حيو�ن.  �إىل حممية  هابي  نقل  �إىل 
�آخرون قلقني من �أن تو�شيع بع�س حقوق �الأفيال �لقانونية ميكن 

�أن يتمخ�س عن عو�قب غري مرغوب فيها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كوابي�س راودتهم... ل�سو�س يعيدون متاثيل م�سروقة
�أعادت ع�شابة من �لل�شو�س �أكر من �ثني ع�شر متثااًل �شرقوها من معبد هندو�شي قدمي يف �لهند، م�شريين �إىل 

�أّنهم قررو� �لقيام بذلك ب�شبب كو�بي�س تر�ودهم منذ �أن نفذو� بفعلتهم، على ما �أفادت �ل�شرطة.
وقال مفت�س �ل�شرطة ر�جيف �شينغ لوكالة فر�ن�س بر�س �إّن �ملجموعة �شرقت �الأ�شبوع �لفائت 16 متثااًل من معبد 

300 عام. �إىل  تاريخه  يعود  �لذي  في�شنو(  �لهندو�شي  لالله  جت�شيد  باالجي" )وهو  "لورد 
وم�شاء �الثنني �ملا�شي �أح�شر �ل�شارقون 14 متثااًل �إىل حميط منزل كبري كهنة �ملعبد يف منطقة ت�شيرت�كوت يف 

والية �أوتار بر�دي�س.
و�أو�شح �شينغ �أّن "�لّل�شو�س تركو� ر�شالة كتبو� فيها �أّنهم �أعادو� �لتماثيل ب�شبب �أحالم خميفة تر�ودهم"، طالبني 

�ملغفرة.
ّنع �أحد �لتماثيل �مل�شروقة من �الأ�شتادهاتو، وهو مزيج من ثمانية معادن يبلغ وزنه نحو خم�شة كيلوغر�مات،  و�شُ

و�شملت �مل�شروقات كذلك زخارف ف�شية ُت�شتخدم يف تزيني �الآلهة.
ومل ُتعرف بعد هوية �ل�شارقني. وجاء يف ر�شالتهم �ملكتوبة باللغة �لهندية "مل ن�شتطع �لنوم وال تناول �لطعام وال 

�لعي�س ب�شالم. �شئمنا من �الأحالم �ملخيفة و�شنعيد �لتماثيل �لثمينة".
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يغرق اأثناء تقليد م�سهد من تيتانيك مع حبيبته
غرق رجل ب�شكل ماأ�شاوي بينما كان يحاول تقليد و�شع �لطري�ن �الأيقوين 

يف فيلم تيتانيك مع حبيبته.
و�شقط فوركان �شيفت�شي وحبيبته ماين دينار، وكالهما يبلغان من �لعمر 
23 عاًما، يف �لبحر يف �إزميت، تركيا، بعد حماولتهما تقليد م�شهد ليوناردو 

دي كابريو وكيت وين�شلت يف فيلم �لتايتانيك �ل�شهري.
وذكرت �لتقارير �أن �حلبيبني �ختار� حافة �لر�شيف للح�شول على �شورة 
مثالية، لكن �ملاأ�شاة وقعت عندما �شقط كالهما يف �لبحر. وبح�شب ما ورد، 
عرب فوركان وماين عرب �شل�شلة �أمنية ليقفا على حافة �لر�شيف، و�شقطا 

يف �ملاء بعد وقت ق�شري من حماولتهما �إعادة �إن�شاء �مل�شهد �الأيقوين.
و بينما كان �حلبيبان على و�شك تقليد �مل�شهد �ل�شهري من �لفيلم �لطويل 
ماأ�شاوي،  ب�شكل  ب�شكل خاطئ  �الأم��ور  �شارت  �الأو�شكار،  �حلائز على جائزة 
دف��ع �حلادث  و  �لر�شيف.  �ل��زوج��ان من  �شقط  غ��رق فوركان عندما  حيث 
�شياًد� حملًيا �إىل �الإ�شر�ع مل�شاعدة �حلبيبني، حيث �شقط فوركان يف �لبحر، 
فيما قام �أحد �ل�شيادين باإنقاذ ماين بعد �أن �أم�شكت بنهاية ق�شيب �ل�شيد، 
و مت �شحبها �إىل بر �الأمان، لكن حبيبها �ختفى لالأ�شف حتت �الأمو�ج، ومت 

��شتدعاء خدمات �لطو�رئ �إىل مكان �حلادث للبحث عنه.

لوحة لبا�سكيا مقابل 85 مليون دولر 
باع �مللياردير �لياباين يو�شاكو مايز�و� �ملولع بجمع �الأعمال �لفنية و�لذي 
�شافر �أخري� يف رحلة �شياحية �إىل �لف�شاء، م�شاء �الأربعاء يف نيويورك لوحة 

�شخمة لالأمريكي جان مي�شال با�شكيا يف مقابل 85 مليون دوالر.
وخالل �ملز�د �لعلني يف مانهاتن، باعت د�ر فيليب�س لوحة "�أنتايتلد" �لتي 
وتويف   .1982 عام  �لتعبريية �جلديدة يف  تيار  �إىل  �ملنتمي  �لفنان  ر�شمها 

با�شكيا عن �شن 27 عاما.
�أن يبيع يف م��ز�د هذه  �آذ�ر-م��ار���س �لفائت نيته  �أعلن مطلع  وك��ان مايز�و� 
دوالر. وهو حقق  مليون   57،3 ��شرت�ها يف مقابل  �لتي  �ل�شخمة  �للوحة 

تاليا ربحا قدره 27،7 مليون دوالر.
وحّطم �مللياردير �لياباين يف �أيار-مايو 2017 رقماً قيا�شياً بعدما ��شرتى 
لد�ر  م��ز�د  خ��الل  دوالر  ماليني   110،5 مقابل  يف  لبا�شكيا  �أخ���رى  لوحة 
�شوذبيز. و�أ�شبح هذ� �لعمل حينها من بني ع�شرة �أعمال بيعت يف �ملز�د�ت 

باأكر من مئة مليون دوالر.
ومايز�و� �لبالغ 46 عاماً هو موؤ�ش�س �أكرب موقع لبيع �ملالب�س و�الأك�ش�شو�ر�ت 
�إّن  �آذ�ر-م��ار���س  �مللياردير يف  وق��ال  "زوزوتاون".  �ليابان  �الإنرتنت يف  عرب 
�ل�شنو�ت �ل�شت �لتي �متلك فيها �للوحة مّثلت "�شرفاً كبري�ً" له، لكّن �لفن 

�شخ�س". كل  حياة  من  جزء�ً  لي�شبح  م�شاركته  "ينبغي 

هذه �سمانات امل�سرتيحني 
للن�سب على ال�سحايا

�ملتهمني  �أن  ع���ي���ان  ���ش��ه��ود  ك�����ش��ف 
بلقب  �مل������ع������روف������ني  ب����ال����ن���������ش����ب 
�أ�شو�ن  "�مل�شرتيحني" يف حمافظة 
يجمعون  ك����ان����و�  م�������ش���ر،  ج���ن���وب���ي 
���ش��ح��اي��اه��م مقابل  م���ن  �الأم�������و�ل 
وح�شب  متنوعة.  مزيفة  �شمانات 
"�شكاي  ملوقع  حتدثو�  عيان  �شهود 
كان  م��ن  منهم  ف��اإن  عربية"،  نيوز 
�مل�شتحقة  �مل���ب���ال���غ  ب��ق��ي��د  ي��ك��ت��ف��ي 
دف����رت، وه����ذه كانت  ل��ل�����ش��ح��اي��ا يف 
"م�شطفى  يتبعها  �لتي  �لطريقة 
"م�شرتيح  با�شم  �ل�شهري  �لبنك" 
يت�شلم  كان  و"هناك من  �ملو��شي". 
�ل�����ش��ح��اي��ا يف جل�شة  �الأم�����و�ل م��ن 
ت�����ش��ب��ه �جل��ل�����ش��ات �ل���ع���رف���ي���ة، على 
�شهود  �جلل�شة  ح�شور  �أن  �ع��ت��ب��ار 
بينما  �ل�شحايا"،  ح���ق���وق  ع���ل���ى 
�إي�شاالت  ي���ق���دم  �ل��ب��ع�����س  "كان 
كانت  وت���ل���ك  ل�������ش���ح���اي���اه،  �أم����ان����ة 
جانب  م�����ن  �مل���ت���ب���ع���ة  �ل����ط����ري����ق����ة 
با�شم  �مل��ع��روف  �حل�شاوي  �لطاهر 
م�شرتيح �ل�شيار�ت". وتعود ت�شمية 
قدمية،  ق�شية  �إىل  "�مل�شرتيح" 
حيث �ألقي �لقب�س على ن�شاب قبل 
يجمع  ك��ان  م�شر،  يف  �شنو�ت  ع��دة 
مبقولة  �شحاياه  ب��اإغ��ر�ء  �الأم���و�ل 
"�ربح و�نت م�شرتيح". وقد ح�شل 
على  عربية"  ن��ي��وز  "�شكاي  م��وق��ع 
قدمها  �أم����ان����ة  الإي�������ش���االت  ����ش���ور 
�شحاياه،  م���ن  ل���ع���دد  �حل�������ش���اوي 
و�حد�  �شخ�شا  �أن  �أحدها  يف  يظهر 
 5 �أك���رب م��ن  �شلم �حل�����ش��اوي مبلغ 
ذ�ته،  �ل�شياق  ويف  جنيه.  م��الي��ني 
�أفاد م�شدر �أمني �أن عدد �لبالغات 
حتى  ت��ق��رتب  "�مل�شرتيحني"  �شد 
�الآن من 6 �آالف يف حمافظة �أ�شو�ن 

معركة بالأيدي و�سد �سعر 
يف ق�سية ديب وهريد

دخلت �شقيقة �آمرب هريد على خط 
�الأزمة �لد�ئرة بني �ملمثلة وزوجها 
مقدمة  دي��������ب،  ج������وين  �ل����ف����ن����ان 
بدعوتي  �ملحاكمة  يف  مهمة  �إف���ادة 
�لزوجان  رف��ع��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ت�����ش��ه��ري، 

�ل�شابقان �شد �أحدهما �الآخر.
وقالت ويتني هريد هرنيكيز، �إنها 
هريد  "معركة" ب��ني  م��رة  �شهدت 

وديب، تطورت �إىل حد �ل�شرب.
�أن �حلادثة  �إىل  و�أ���ش��ارت هرنيكيز 
�شمعت  حيث   ،2015 ل�شنة  ت��ع��ود 
ه���ريد ت�����ش��رخ يف دي���ب م��ن �ملطبخ 

�لذي كان يف �لطابق �لعلوي.
�أختها،  تهدئة  هرنيكيز  وح��اول��ت 
ل��ك��ن دي���ب رم���ى علبة ع��ل��ى هريد، 
و�ندفع لي�شتبك بها، وفقما نقلت 

�شبكة "�شكاي نيوز" �لربيطانية.
�أن���ه���ا كانت  و�أ����ش���اف���ت ه��رني��ك��ي��ز 
حت����������اول ف������ك �ال������ش�����ت�����ب�����اك بني 
منهما  �شربات  وتلقت  �لطرفني، 

�أثناء ف�شها �لنز�ع.
وب��ح�����ش��ب ه��رني��ك��ي��ز ف��ق��د �شرخت 
"�إياك  دي��ب قائلة:  ه��ريد يف وج��ه 
تلقي  موؤكدة  �أختي"،  تلم�س  و�أن��ت 
�أثناء  ه���ريد  م��ن  ل�شفعة  �ل��ف��ن��ان 

�ال�شتباك.
�أن  �إىل  ه��رني��ك��ي��ز  �أ����ش���ارت  ك��ذل��ك 
ب�شعر هريد، و�شربها  �أم�شك  ديب 
ب�شكل متكرر يف وجهها م�شتخدما 

يده �لثانية.
يف  �ل�شابقة  زوجته  دي��ب  ويقا�شي 
بتعوي�س  مطالبا  ت�شهري  دع���وى 
مايل قدر 50 مليون دوالر، قائال 
زعمت  عندما  �شمعته  �شوهت  �إنها 
للعنف  كانت �شحية  �أنها  يف مقال 

�ملنزيل.

جوليان مور تتاألق على 
ال�سجادة احلمراء 

خالل  مور   �الأمريكية  جوليان  �ملمثلة  تاألقت 
لفيلم   �الول  �لعر�س  يف  ك��ان  �فتتاح مهرجان 

  Still Alice  إختارت بطلة� . The Final Cut
ف�شتان من جمموعة خريف 2022 من عالمة  
�لفاخرة.  �الي��ط��ال��ي��ة    Bottega Veneta
�لف�شتان باللون �الأ�شود من قما�س �ل�شاتان وهو 
مفتوح على جهة �ل�شدر، تزين بتف�شيل �لعقدة 
ت�شميمه  لفت  كذلك  �الك��ت��اف،  عند  �ملربوطة 
ذ�ت �خل�شر �ملتديل. مور تركت �شعرها من�شداًل 
�طاللتها قالدة  لتزيني  و�ختارت  كتفيها  على 
 Bulgari  جموهر�ت من  و�ل��زم��رد  �ملا�س  من 

للكامري�ت  م��ور  ج��ول��ي��ان  �بت�شمت  �ل��ف��اخ��رة. 
يبدو  �لفاتنة.  الإطاللتها  �لروؤو�س  و��شتد�رت 
�ن د�ر �الزياء �اليطالية ت�شتقطب هذ� �ملو�شم 
�مل�شاهري من �لفنانات دو� ليبا �ىل لوري هاريف 

وغريهما �لذين لب�شو� من هذه �لعالمة.

تنجب طفلها مرتني بفارق 11 اأ�سبوعًا
ُتن�شى،  ال  جتربة  جديد  بطفل  �لرتحيب  يكون  ما  ع��ادة 
وبالن�شبة المر�أة �أمريكية، �شيكون و�شول �بنها بال �شك 
ذكرى فريدة من نوعها. وعلمت مدّونة �لفيديو جايدن 
�أ�شليا يف �ملو�شة و�جلمال ومنط �حلياة يف �الأ�شبوع �لتا�شع 
�ل�شن�شنة  م��ن  يعاين  بعد  يولد  مل  �ل��ذي  �بنها  �أن  ع�شر 
�شيموت  طفلهما  و�أن  �أم���ل،  ال  �إن���ه  لها  وق��ي��ل  �مل�شقوقة، 
دماغياً. ومع ذلك، بعد طلب �مل�شورة من �الأطباء �الآخرين، 
يف  ا  متخ�ش�شً �أورالن����دو  يف  طبًيا  فريًقا  �ل��زوج��ان  وج��د 
جر�حة �جلنني �ملفتوحة، �أي �إجر�ء عمليات على �الأطفال 
قبل �أن يكونو� م�شتعدين للوالدة. و متكن هوؤالء �الأطباء 
�إخ��ر�ج طفل جايدن الإ�شالح عيب �الأنبوب �لع�شبي  من 
�أ�شبوًعا  �أحد ع�شر  �إىل رحمها ملدة  �إعادته  يف ظهره، قبل 
�أخرى. وتتعافى جايدن، من فلوريد�، �الآن يف �مل�شت�شفى، 
ومنذ  ناجحة.  كانت  �جلر�حة  �إن  تقول  �حل��ظ،  وحل�شن 
�ألف متابع على   15.1 �شاركت جتربتها مع  ذلك �حلني، 
تيك توك ب�شاأن جتربتها غري �لعادية. و يف مقطع فيديو 
على تيك توك، �شاركت جايدن لقطات لنف�شها يف �شرير 
مرة  �إع��ادت��ه  مت��ت  ث��م  طفلي  "ولدت  وكتبت  �مل�شت�شفى، 
و�أ�شافت  جديد".  من  ولدته  �أ�شبوًعا   11 وبعد  �خ��رى، 
قي�شرية،  بعملية  �أ�شا�شي  ب�شكل  بطني  فتحو�  لقد   "
و�أغلقو�  لديهم،  م��ا  باأف�شل  ظهره  يف  �لعيب  و�أ�شلحو� 

بطني �حتياطًيا و بقيت حامال بقية �لوقت".

مزارع فنزويلي عمره 112 عاما
�أ�شبح مز�رع فنزويلي  �ل�شابق،  �للقب  بعدما تويف حامل 
قيد  على  رج��ل  �أك��رب  ر�شميا  عاما   112 �لعمر  م��ن  يبلغ 
"غيني�س" لالأرقام  م��و���ش��وع��ة  �أع��ل��ن��ت  م��ا  وف���ق  �حل���ي���اة، 
ن�شرته  بيان  يف  غيني�س"،  "مو�شوعة  وقالت  �لقيا�شية. 
فرب�ير  يف  ر�شميا  تثبتت  �إّنها  �الإل��ك��رتوين،  موقعها  على 
�ملا�شي من �أن �ملز�رع �لفنزويلي خو�ن في�شينته برييز هو 
"يتمتع  �أن برييز  �أكرب رجل على قيد �حلياة. و�أو�شحت 
وزو�ج���ه  طفولته  ي��ت��ذّك��ر  �إذ  مم��ت��ازت��ني،  وذ�ك����رة  ب�شحة 
و�أ�شماء �أ�شقائه و�أطفاله و�أحفاده"، بح�شب فر�ن�س بر�س. 
و�أ�شافت �ملو�شوعة �أّن برييز "يحّب �أن يكون حماطاً باأفر�د 
ويجرون  ق�ش�شاً  ي��خ��ربون��ه  �ل��ذي��ن  و�أ���ش��دق��ائ��ه  عائلته 
�لفرن�شية.  �لوكالة  �أف���ادت  كما  معه"،  ممتعة  حم��ادث��ات 
و�لع�شرين  �ل�شابع  يف  برييز  ول��د  فقد  لبياناته،  ووف��ق��ا 
وكان  �لغربية،  تات�شري�  والي��ة  يف   ،1909 ع��ام  مايو  م��ن 
�ل�شكر  ق�شب  و�لديه يف ح�شاد  ي�شاعد  �خلام�شة  �شن  يف 
و�لنب. وعندما �أ�شبح بالغا، عمل بيزير م�شوؤوال عن حّل 

�لنز�عات �ملتعلقة باالأر��شي يف �لبلدة �لتي كان يقطنها.

بلدة اأملانية تقرر حب�س القطط يف البيوت
�أملانيا،  غربي  جنوب  ف��ال��دورف  بلدة  يف  �ل�شلطات  �أم��رت 
يف  �الأل��ي��ف��ة  حيو�ناتهم  ب��اإب��ق��اء  �لقطط،  �أ���ش��ح��اب  بع�س 
منازلهم حتى نهاية �أغ�شط�س �ملقبل، حلماية طائر نادر 

خالل مو�شم تكاثره.
�لطيور من نوع  �إنقاذ  �مل�شاعدة على  �لقر�ر �ىل  ويهدف 
�الأر�س  على  �أع�شا�شها  ت�شع  �لتي  �ملتوجة"،  "�لقربة 
لت�شبح بالتايل فري�شة �شهلة للقطط. وياأتي هذ� �لقر�ر 
يف  �لطيور  ع��دد  �نخف�س  بينما  �أملانيا،  يف  للجدل  �ملثري 

غرب �أوروبا ب�شكل حاد خالل �لعقود �الأخرية.

الدلفني تتعّرف اإىل متجان�ساتها عن طريق مذاق البول 
�إىل  لتتعّرف  �ل��ب��ول  م��ذ�ق  على  �ل��دالف��ني  تعتمد 
متجان�شاتها �ملاألوفة لها �إىل جانب �الأ�شو�ت �لتي 
در��شة  �أف����ادت  م��ا  على  �حل��ي��و�ن��ات،  ه��ذه  تطلقها 

ُن�شرت �الأربعاء يف جملة "�شاين�س �أدفان�شز".
وق���ال م��ع��ّد �ل��در����ش��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي ج��اي�����ش��ون بروك 
لوكالة فر�ن�س بر�س �إّن "�لدالفني هي �لفقاريات 
�إىل  �أّن��ه��ا ت��ت��ع��ّرف �ج��ت��م��اع��ي��اً  �الأوىل �ل��ت��ي �أث��ب��ت��ن��ا 
�أّن هذه  بع�شها من خالل �ملذ�ق فقط"، مو�شحاً 
بول  وتتذّوق  مفتوحة  �أفو�هها  "تبقي  �حليو�نات 
تناولها  �أطول" من  لفرتة  لها  �ملاألوفة  �لدالفني 

بول تلك غري �ملاألوفة.
وهذه �الأبحاث �لتي جرت ��شتناد�ً �إىل مر�قبة ردود 
�أفعال ثمانية دالفني �شائعة قارورية �الأنف، �أجابت 
عن �شوؤ�ل لطاملا طرحه �لعلماء منذ زمن وهو ما 
�أخ��رى من  ت�شنيف  ت�شتطيع  كانت �حليو�نات  �إذ� 

نوعها على �أّنها "�شديقة"، على غر�ر �لب�شر.
و�أ�شارت �لدر��شة �إىل �أّن "�حليو�نات ي�شعب عليها 

�أن جتد بع�شها يف �ملحيط، ومبجّرد �أنها ت�شتند �إىل 
�ملذ�ق لت�شمع �أو ت�شت�شعر وجود �أخرى ماألوف لها 
ميّثل موؤ�شر�ً مهماً" للتمّكن من حتديد موقعها، 
لفرتة  �مل��اء  يف  ببقائه  يتمّيز  �لبول  و�أّن  خ�شو�شاً 

طويلة بعد رحيل �حليو�نات.
وكالكالب �لتي ت�شّم بع�شها عندما تلتقي، ُتعترب 
بني  �شائعة  ممار�شة  �لتنا�شلية  �الأع�شاء  معاينة 
�ل����دالف����ني، م���ا ي��ت��ي��ح ل��ه��ا ف��ر���ش��ة ت���ت���ذّوق �لبول 
�خلا�س بها. وللتاأكد من �أّن �لدالفني تتعّرف على 
متجان�شاتها ��شتناد�ً �إىل مذ�ق �لبول، دّرب �لعلماء 
جم��م��وع��ة م���ن �ل���دالف���ني ل��ت��وّف��ر ب��ول��ه��ا طوعياً 
�لبول  عينات  وُجمعت  �ل��غ��ذ�ء.  لها  قّدمو�  بعدما 
ثمانية  فعل  ردة  �لباحثون  ق��ارن  ث��م  حم��اق��ن.  يف 
دالفني )�ثنان منها �أنثى و�شتة ذكور( بعد حقنها 
باملاء �أو �لبول. وبنتيجة ذلك، �حتاجت �حليو�نات 
�ملاء،  ��شتغرقت يف حتليل  �لذي  �لوقت  �إىل �شعف 

لتحّلل �لبول.

ميلودي نيمان خالل ح�شورها العر�ش الأول لفيلم Sonic The Hedgehog 2 يف لو�ش اأجنلو�ش. ا ف ب

تايلور �سويفت تنال درجة الدكتوراة 
عاماً   32 �لعمر  �لبالغة من  �شويفت   �ل�شهرية  تايلور  �الأمريكية  �ملغنية  ت�شلمت 
درجة �لدكتور�ة �لفخرية من  جامعة نيويورك  وهي دكتور�ة يف �لفنون �جلميلة 

وعالمة فخرية.
�لطلبة يف  2022 وتخرج  للجامعة  �لدر��شي  �ملو�شم  بدء  �حلدث جرى يف حفل 
% �أن  ��شتاد يانكي وقد �ألقت خطاباً ��شتهلته بالقول :":"�أنا متاأكدة بن�شبة 90 

�شبب وجودي هنا هو �أن لدي �أغنية ت�شمى" 22 ".
ومن بني �لنقاط �لبارزة �الأخرى يف حديثها، :"تعلم كيف تعي�س جنًبا �إىل 

لتجنب  م��دى �شعوبة حماولتك  �لنظر عن  بغ�س  �الن��زع��اج.  جنب مع 
�ل�شعور بال�شيق ، ف�شوف تنظر �إىل حياتك وترت�جع باأثر رجعي، وعدم 
دعوتي �إىل �حلفالت و�ملبيت خارج �ملنزل يف م�شقط ر�أ�شي جعلني �أ�شعر 
بالوحدة �لياأ�س. لكن الأنني �شعرت بالوحدة ، كنت �أجل�س يف غرفتي 

و�أكتب �الأغاين �لتي من �شاأنها �أن متنحني تذكرة �إىل مكان �آخر ".


