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باأمر من الرئي�س جو بايدن 
�سربات �أمريكية ت�ستهدف 

من�ساآت �إير�نية يف �سوريا
•• و��شنطن-�أ ف ب:

�شرق  يف  �شربات  بايدن  جو  الرئي�س  من  باأمر  الأمريكي  اجلي�س  �شّن 
باحلر�س  مرتبطة  جمموعات  ت�شتخدمها  من�شاآت  ا�شتهدفت  �شوريا 

الثوري الإيراين، وفق ما اأعلن متحدث ع�شكري اأمريكي.
تاأتي العملية يف وقت ترتّكز الأنظار على وا�شنطن التي ينتظر باأن تقّدم 
رّدها الر�شمي على تعديالت طلبت اإيران اإدخالها على مقرتح اأوروبي 

يهدف لإعادة اإحياء اتفاق 2015 النووي.
)�شنتكوم(  الأم��ري��ك��ي  للجي�س  املركزية  القيادة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
الزور  دي��ر  حمافظة  يف  ال�شربات  اإن  بيان  يف  بوت�شينو  جو  الكولونيل 
»ا�شتهدفت من�شاآت بنى حتتية ت�شتخدمها جمموعات مرتبطة باحلر�س 

الثوري الإيراين«.
واأفاد بوت�شينو باأن هذه ال�شربات الدقيقة تهدف اإىل الدفاع عن وحماية 
القوات الأمريكية من هجمات على غرار تلك التي نّفذتها جمموعات 
الوليات  م��ن  عنا�شر  �شد  اآب/اغ�شط�س   15 يف  اإي���ران  م��ن  مدعومة 
املتحدة عندما ا�شتهدفت م�شّيات موقعا للقوات املناه�شة للمتطرفيني 

بقيادة الوليات املتحدة من دون الت�شبب ب�شقوط �شحايا.
واأكد يف البيان اأن الرئي�س بايدن اأعطى التوجيهات ب�شن هذه ال�شربات. 
الثالثاء  �شربات  اأن  منف�شل  ب�شكل  اإن«  اإن  ل�»�شي  الكولونيل  واأو���ش��ح 
الذخية  لتخزين  ي�شتخدم  جم��ّم��ع  �شمن  خم��اب��ئ  ت�شعة  ا�شتهدفت 

ولأغرا�س لوج�شتية.
وكان هدف اجلي�س الأمريكي يف الأ�شا�س �شرب 11 من 13 خمباأ يف 
املجمع لكنه تراجع عن ذلك لي�شتهدف خمبئني فقط بعدما �شوهدت 
جمموعات من النا�س قربها، وفق ما ذكر بوت�شينو، م�شيفا اأن التقييم 

الأويل ي�شي اإىل اأنه مل يقتل اأحد يف العملية.
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رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
�أوكر�نيا بذكرى ��ستقالل بالده

•• �أبوظبي-و�م:

ب��ع��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
برقية  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئي�س  زيلين�شكي  اإىل فخامة فولودميي  تهنئة 

اأوكرانيا، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  بع������ث  ك��م��ا 

رئي�س  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  نائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
برقية  »رع���اه اهلل«  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
فولودميي  الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلة  تهنئة 

زيلين�شكي.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
ديني�س  معايل  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  مكتوم 

�شميغال رئي�س وزراء اأوكرانيا.
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بوري�س جون�شون وزيلين�شكي ي�شيان يف ميدان ال�شتقالل، يف كييف.    )رويرتز(

اوكو�س يف قلب ال�شرتاتيجية المريكية

التيار ال�صدري يلوح بخطوة مفاجئة

عودة �لهدوء �إىل بغد�د.. و�جتماع للرئا�سات �لثالث
•• بغد�د-وكاالت:

العراقية بغداد  العا�شمة  اإىل  الن�شبي  الهدوء  عاد 
اأم��ام مقر جمل�س  ي��وم حافل  الأرب��ع��اء، بعد  اأم�س 
جتمع  حيث  الحت��ادي��ة  واملحكمة  الأع��ل��ى  الق�شاء 
اأدراجهم  ي��ع��ودوا  اأن  قبل  ال�شدري  التيار  اأن�شار 

لحقاً.
ورفعت القوات الأمنية حالة الإنذار الأمني الذي 
فر�شته خالل ال�شاعات املا�شية على وقع الت�شعيد، 

وخوفاً من اجنرار الأمور اإىل ما ل حتمد عقباه.
ف��ي��م��ا ال��ت��ق��ى روؤ�����ش����اء اجل��م��ه��وري��ة ب���ره���م �شالح 
حممد  وال���ن���واب  ال��ك��اظ��م��ي،  م�شطفى  وال������وزراء 
ال�شيا�شي  ال��و���ش��ع  ب��ح��ث  اأج����ل  م���ن  احل��ل��ب��و���ش��ي، 

والأمني يف البالد، .
كما اجتمعت الرئا�شات الثالث مع املمثلة الأممية 
ب���ال���ع���راق ج��ي��ن��ني ه��ي��ن��ي�����س ب��ال���ش��خ��ارت يف ق�شر 

ال�شالم.
تقدمي  حول  مغلوطة  ومن�شورات  ت�شريبات  وبعد 
ق�شاة عراقيني �شكوى دولية حول اعت�شام التيار 
ب��غ��داد، نفى  ال��ع��ا���ش��م��ة  ال���ذي �شهدته  ال�����ش��دري، 

الق�شاء العراقي تلك الإ�شاعات.
الأربعاء،  بيان،  الأعلى يف  الق�شاء  واأو�شح جمل�س 
العام  الدع��اء  واأع�شاء  البالد  يف  الق�شاة  كافة  اأن 
امل�شتمرين باخلدمة على وجه اخل�شو�س، قادرون 

على الت�شدي لأية ق�شية، ح�شب القوانني.
اأع�شاءه ملتزمون مبا يفر�شه عليهم  اأن  اأكد  كما 
التزامات وواجبات،  الق�شائي من  التنظيم  قانون 
الق�شايا  يف  ف��ردي  باجتهاد  الت�شرف  ع��دم  ومنها 

التي ت�شغل الراأي العام.
هذا ولوح التيار ال�شدري يف العراق، اأم�س الأربعاء، 
باأخذ »خطوة مفاجئة ل تخطر ببال« من يو�شفون 
بالفا�شدين يف البالد، فيما يوا�شل ال�شارع حراكا 

يطالب باإ�شالح �شامل للنظام ال�شيا�شي.
»�شنخطو  ال�شدري  التيار  عن  �شادر  بيان  واأورد 
اإذا  بالهم  على  تخطر  ل  اأخ���رى  مفاجئة  خ��ط��وة 
ب��ال��ث��ورة وتقوي�س  ال�����ش��ع��ب ال���ش��ت��م��رار  م���ا ق����ّرر 

الفا�شدين«.
واأ�شاف التيار اأن اإعالن تعليق عمل الق�شاء مل يكن 
د�شتورياً، معتربا هذه اخلطوة مبثابة حماولة من 
الق�شاء لإبعاد ال�شبهات عنه بطريقة غي قانونية 

»خ�شو�شاً اأن املظاهرة كانت �شلمية«.
اأن »الق�شاء �شيحاول ك�شف  واأورد التيار ال�شدري 
قائال  اآخ���ر،  لعت�شام  درءاً  الف�ش�اد  ملفات  بع�س 
ال���ع���راق ل يحلو  احل����ايل يف  ال��ن��ظ��ام  ���ش��ق��وط  اإن 
للبع�س وعلى راأ�شهم ال�ش�فارة الأميكية«، بح�شب 

تعبيه.
العراقي  الق�شاء  جمل�س  اأع��ل��ن  ���ش��اب��ق،  وق��ت  ويف 
ا���ش��ت��ئ��ن��اف ال��ع��م��ل يف ك��اف��ة امل��ح��اك��م اع��ت��ب��ارا من 
الأربعاء، بعد ان�شحاب اأن�شار زعيم التيار ال�شدري، 
اأم��ام مبنى جمل�س  ال�شدر من العت�شام  مقتدى 

الق�شاء.
»بالنظر  ال��ع��راق��ي:  ال��ق�����ش��اء  ملجل�س  ب��ي��ان  وذك���ر 
مبنى  ع��ن  احل�����ش��ار  وف��ك  املتظاهرين  لن�شحاب 
جمل�س الق�شاء الأعلى واملحكمة الحتادية العليا 
تقرر ا�شتئناف العمل ب�شكل طبيعي يف كافة املحاكم 

اعتبارا من �شباح الأربعاء«.

مو�صكو: عملياتنا تباطاأت حفاظًا على املدنيني

بايدن يعلن عن �أكرب حزمة م�ساعد�ت ع�سكرية لأوكر�نيا 
�سلل وح�سود ع�سكرية تطّوق �ملوؤ�س�سات يف �لعا�سمة �لليبية

•• طر�بل�س-وكاالت:

ت��ع��ي�����س ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ط��راب��ل�����س ح��ال��ة ترقب 
قادمة من  لها  ع�شكرية  اقتحام ح�شود  بعد  وارتباك 
املدن القريبة، ومنع تواجد ال�شكان يف بع�س امليادين، 
فيما ي�شتعد املرتزقة ال�شوريون لتنظيم احتجاجات.

احل�شود  متركز  عربية«  نيوز  »�شكاي  مرا�شل  ور�شد 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ق���رب ال�������وزارات وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ه��ام��ة يف 

طرابل�س.
وامليادين  امل���وان���ئ  يف  ت��واج��ده��ا  امل��ل��ي�����ش��ي��ات  وع�����ززت 
ت�شديد  م��ع  امل�شائية،  دوري��ات��ه��ا  وك��ّث��ف��ت  الرئي�شية، 

الرقابة على حركة ال�شكان.
اإعالم  و�شائل  ذك��رت  التحركات،  هذه  مع  وبالتزامن 
ليبية اأن الو�شع داخل مع�شكرات املرتزقة ال�شوريني 

لهم  بتنظيم مظاهرات  توقعات  م��ع  الآخ���ر  ه��و  ت���اأزم 
داخل مع�شكر اليموك نتيجة تاأخر رواتبهم لثالثة 

�شهور.
واأ�شاعت حالة الطوارئ هذه يف طرابل�س الذعر بني 
يف  ت��واج��ده��م  منعت  امللي�شيات  واأن  خا�شة  ال�شكان، 

بع�س امليادين، وحظرت ال�شي يف بع�س الطرق.
اأح��د �شكان زاوي��ة الدهماين يف  وو�شف �شامح زاغ��ب 
باتت  املواطنني  »ح��رك��ة  اإن  قائال  الو�شع  طرابل�س، 
اأوق���ات  يف  اخل���روج  بع�شهم  ي�شتطيع  ول  حم����دودة، 
ل��ل��م�����ش��اءل��ة وال��ت��وق��ي��ف من  ت��ع��ّر���س  م���ت���اأخ���رة، واإل 

امليلي�شيات«.
واأ���ش��اف زاغ���ب مل��وق��ع »���ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة«: اأحيانا 
تطلق الدوريات طلقات نارية يف الهواء عند دخولها 

اأي �شارع، مع تكثيف الدوريات املتحركة.

•• عو��شم-وكاالت:

م�����ع دخ��������ول ال������ن������زاع ال����رو�����ش����ي 
و�شط  ال�شابع،  �شهره  الأوك���راين 
الع�شكرية،  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ت���راج���ع 
يعود  ال�����ش��ب��ب  اأن  رو���ش��ي��ا  اأك�����دت 

حلر�شها على املدنيني.
الرو�شي،  ال����دف����اع  وزي�����ر  وق�����ال 
�شيغي �شويغو، اأم�س الأربعاء، اإن 
الع�شكرية  احلملة  وت��ية  تباطوؤ 
تقليل  ب�شرورة  ومدفوع  متعمد 

اخل�شائر يف �شفوف املدنيني.
اأ�شاف خالل اجتماع لوزراء  كما 
للتعاون  �شنغهاي  منظمة  دف���اع 
كل  "اإن  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  يف  امل��ن��ع��ق��د 
اخل�شائر  لتجنب  ُت��ب��ذل  اجل��ه��ود 
املدنيني، وهذا يبطئ  يف �شفوف 
ال��ه��ج��وم، لكننا  ب��ال��ط��ب��ع وت����ية 
نفعل ذلك عن عمد"، بح�شب ما 

نقلت رويرتز.
حتقق  مل  ف����ي����م����ا  ه��������ذا  ي������اأت������ي 
على  الرو�شية  الع�شكرية  اجلهود 
الأرا���ش��ي الأوك��ران��ي��ة يف الأ�شهر 
الأخية، تقدماً يذكر اإل يف �شرق 
البالد، بعد تراجع قوات كييف يف 

الأ�شابيع الأوىل من النزاع.
ال����رو�����ش����ي  ال������ن������زاع  اأن  ي�����ذك�����ر 

الأمنية لأوكرانيا«.
الوزراء  رئي�س  التقى  جانيه  من 
الربيطاين بوري�س جون�شون مع 
فولودميي  الأوك����راين  الرئي�س 
زيلين�شكي يف كييف ام�س الأربعاء 
لالحتفال بيوم ا�شتقالل البالد، 
ووع��د بتقدمي حزمة اأخ��رى من 

الدعم الع�شكري.
وقال مكتب جون�شون يف بيان اإن 
احلزمة البالغة 54 مليون جنيه 
اإ�شرتليني )63.5 مليون دولر( 
م�شية  ط��ائ��رة  األ��ف��ي  �شتت�شمن 
وذخائر مُتكن اجلي�س الأوكراين 
من تتبع القوات الرو�شية الغازية 

وا�شتهدافها ب�شكل اأف�شل.
وق���ال ج��ون�����ش��ون، ال���ذي مل يتبق 
ل��ه ���ش��وى اأق���ل م��ن اأ���ش��ب��وع��ني يف 
م��ن�����ش��ب رئ��ي�����س ال���������وزراء، على 
املتحدة  اململكة  »�شتوا�شل  تويرت 
اأ�شدقائنا  ج��ان��ب  اإىل  ال���وق���وف 
ق�����درة  اأث�������ق يف  الأوك������ران������ي������ني. 
هذه  يف  النت�شار  على  اأوك��ران��ي��ا 

احلرب«.
وراأى وزير الدفاع الربيطاين بن 
اأن رو�شيا يف و�شع »ه�س  وال���س، 
اأ�شهر من احلرب   6 للغاية« بعد 

يف اأوكرانيا.

الأوكراين يطوي �شهره ال�شاد�س، 
تكهنات  و�شط  ال�شابع،  يف  ليبداأ 

باأنه �شيطول اأ�شهراً بعد.
ومنذ تراجع القوات الرو�شية من 
مار�س،  ن��ه��اي��ة  يف  كييف  حم��ي��ط 
ال�شرق  يف  امل��ع��ارك  معظم  ترتّكز 
الأوك��������راين، ح��ي��ث ت��ب��اط��اأ تقدم 

الرو�س قبل اأن يتعرث موؤخراً.

كما اأن تقّدمها يف اجلنوب، حيث 
هجوًما  الأوكرانية  القوات  ت�شن 

م�شاًدا، بداأ اأي�شا يتباطاأ.
الأميكي  الرئي�س  واأع��ل��ن  ه��ذا 
جو بايدن الأربعاء عن م�شاعدات 
ت�شل  لكييف  ج��دي��دة  ع�شكرية 
مليارات  ثالثة  نحو  اإىل  قيمتها 
دولر، تزامًنا مع ذكرى ا�شتقالل 

الرو�شي  الغزو  ودخ��ول  اأوكرانيا 
�شهره ال�شابع.

وق���ال ب��اي��دن يف ب��ي��ان »اأن���ا فخور 
ب���الإع���الن ع��ن اأك����رب ح��زم��ة من 
امل�����ش��اع��دات الأم��ن��ي��ة ح��ت��ى الآن: 
من  دولر  م��ل��ي��ار   2،98 ن��ح��و 
الأ�شلحة واملعدات �شيتم توفيها 
امل�شاعدة  م�����ب�����ادرة  خ�����الل  م����ن 

لبيد: �لتفاق �لنووي �سيء 
و�إ�سر�ئيل غري ملزمة به

•• �لقد�س-وكاالت:

التفاق  تعار�س  اأبيب  تل  اإن  اأم�س،  لبيد،  يائي  الإ�شرائيلي،  ال��وزراء  رئي�س  قال 
امتيازات  طهران  يعطي  لأن��ه  ب�»ال�شيء«  اإي��اه  وا�شفا  اإي���ران،  مع  املرتقب  ال��ن��ووي 
باجلملة. وذكر لبيد، يف ت�شريحات »نعار�س هذا التفاق مع اإيران لأنه �شيء ول 
اإي��ران من التحول  ميكن القبول بن�شه احل��ايل«، متعهدا بالتحرك من اأجل منع 
اإىل دولة نووية. واأو�شح رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي اأن بالده لن تكون ملزمة بهذا 

التفاق، يف حال التوقيع عليه.
واأ�شاف »جنري حوارا مفتوحا مع الإدارة الأميكية حول جميع الق�شايا املختلف 

عليها. اأقدر ا�شتعداد الأميكيني لال�شتماع اإلينا وللعمل معنا«.
وتابع اأن التفاق املطروح حاليا  �شيمنح اإيران مئة مليار دولر �شنويا، م�شيا اإىل 
اأن »هذه الأموال لن ت�شرف على بناء مدار�س اأو م�شت�شفيات. مئة مليار دولر هذه 
كل  الإره��اب يف  ترويج  الأو�شط وعلى  ال�شرق  ال�شتقرار يف  �شت�شرف على زعزعة 

اأنحاء العامل«.

�ص 07

�ص 13

�ص 19

�رشطة دبي تعزز ريادة املراأة الإماراتية 
مهنياً واأكادميياً يف 73 تخ�ص�صاً  

اأخبار الإمارات

ال�صتخبارات الأمريكية: خط�ؤنا 
الأ�صا�صي يف افغان�صتان كان عدم اللتزام

عربي ودويل

الي�م.. اأوروبا ترتقب قرعة مثرية 
لدوري الأبطال يف اإ�صطنب�ل

الفجر الريا�صي

طائرة  �إ�سقاط  تعلن  �إثيوبيا 
تيغر�ي ملتمردي  �أ�سلحة  تنقل 

•• �أدي�س �أبابا-�أ ف ب:

اأعلن �شالح اجلو الإثيوبي اأم�س 
اإنها  قال  اإ�شقاط طائرة  الأربعاء 
لت�شليمها  اأ���ش��ل��ح��ة  حت��م��ل  ك��ان��ت 
تيغراي،  ���ش��ع��ب  حت��ري��ر  جل��ب��ه��ة 
وقد خرقت املجال اجلوي للبالد 
ع���رب ال�������ش���ودان، ع��ل��ى م���ا اأف����ادت 

وكالة الأنباء الإثيوبية »اإنا«.
ون��ق��ل��ت ال���وك���ال���ة ال��ر���ش��م��ي��ة عن 
اجلرنال تي�شفايي اأيالو قوله اإن 
جمالنا  انتهكت  ال��ت��ي  »ال��ط��ائ��رة 
اجل���وي م��ن ال�����ش��ودان... وكانت 
املجموعة  اإم��������داد  اإىل  ت���ه���دف 
اأ�شقطتها  ب��ال�����ش��الح  الإره���اب���ي���ة 
ق���وات���ن���ا اجل���وي���ة ال��ب��ط��ل��ة« دون 

حتديد تاريخ احلادث.
واأ�شافت اأن الطائرة »يعتقد اأنها 
ملك لالأعداء التاريخيني الذين 
والذين  اإثيوبيا  �شعف  ي��ري��دون 
����ش���ن���وات جبهة  م���ن���ذ  ي���دع���م���ون 
دون  من  تيغراي«،  �شعب  حترير 

اإعطاء مزيد من التفا�شيل.

يحثهم على الت�صحية مع توقع �صتاء ع�صيب 

ماكرون يحذر �لفرن�سيني من »حتول كبري« 
•• باري�س-وكاالت:

اأم�س  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س  وج��ه 
»التحول  الفرن�شيني حتذر من  اإىل  ر�شالة  الأرب��ع��اء، 

الدرا�شي مع »نهاية  العام  الكبي« الذي �شيميز بداية 
ماكرون،  وق���ال  ع�شيبا.  �شتاء  ي��ك��ون  ق��د  وم��ا  ال��وف��رة« 

عطلة  ب��ع��د  للحكومة  اج��ت��م��اع  اأول  يف  وزراءه  خم��اط��ب��ا 
والوفرة  املُ�����ش��لَّ��م��ات،  ن��ه��اي��ة  ���ش��ه��د  ال��ع��امل  اإن  ال�����ش��ي��ف 

الي�شية للب�شائع واملوارد، و»راحة البال الأكيدة«.
ووجه ماكرون احلديث اإىل ال�شعب الفرن�شي، 

م��ع��دلت ت�شخم  م��ن  بالفعل  ي��ع��اين  ال���ذي 
مرتفعة �شمن تبعات احلرب على اأوكرانيا، 

قائال »للحرية ثمن«.
بها  �شنفوز  خو�شها...  علينا  التي  »امل��ع��ارك 

فقط بجهودنا«.
»اإن���ه حتول  م��اك��رون خ��الل اجتماع حلكومته  وق��ال 

الكبية  الأزم�����ات  �شل�شلة  م�����ش��ت��ع��ي��داً  ب���ه«  من��ر  ك��ب��ي 
الأخية، من اأوكرانيا اإىل اجلفاف.

واأو�شح ماكرون يف كلمة اأمام احلكومة مت بثها ب�شكل 
مبنية  وكاأنها  نعي�شها  التي  الأوق��ات  »تبدو  ا�شتثنائي 

على �شل�شلة من الأزمات الكبية«.

���س��رب��ات ج���وي���ة لأوك�����ار 
�لأن�����ب�����ار يف  د�ع�����������س 

•• بغد�د-وكاالت:

الأمني  الإع������الم  خ��ل��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإنزال  عمليات  تنفيذ  ال��ع��راق  يف 
جوي وتوجيه 6 �شربات خلم�شة 
مناطق  يف  داع�س  لتنظيم  اأوك���ار 
جنوبي ق�شاء الرطبة مبحافظة 

الأنبار غربي العراق.
وذكرت اخللية يف بيان نقلت عنه 
ال��ع��راق��ي��ة �شباح  وك��ال��ة الأن���ب���اء 
الأربعاء، اأنه »باإ�شراف وتخطيط 
ووفقاً  امل�شرتكة،  العمليات  قيادة 
من  دقيقة  ا�شتخبارية  ملعلومات 
وكالة ال�شتخبارات والتحقيقات 
الداخلية،  وزارة  يف  الحت���ادي���ة 
نفذت القوات اخلا�شة يف اجلي�س 
عمليات  الأربعاء،  فجر  العراقي، 
الطائرات  بوا�شطة  ج��وي  اإن���زال 
�شربات  �شت  �شبقتها  امل��روح��ي��ة، 
جوية من طائرات القوة اجلوية 
على 5 اأهداف يف مناطق جنوبي 
ق�شاء الرطبة، حيث مت ا�شتهداف 

اأوكار لالإرهابيني«.

تايوان على �صفيح �صاخن:
�ل�سرت�تيجية �لأمريكية يف 
�لهندي و�لهادي على �ملحك

•• �لفجر -ماريان بريون دو�ز -ترجمة خرية �ل�شيباين

بيلو�شي،  نان�شي  بها  التي قامت  الق�شية  الزيارة  اأث��ارت  اأغ�شط�س،   3 يف 
رئي�شة جمل�س النواب الأمريكي، اإىل تايوان، رد فعل عنيف من بكني ودورة 
من الن�شاط الع�شكري ال�شيني امل�شتمر بالقرب من �شواطئ اجلزيرة، مما 

اأدى اإىل ما ي�شميه العديد من املحللني »الو�شع الطبيعي اجلديد«.
من 4 اأغ�شط�س، اأجرت بكني مناورات جوية وبحرية وا�شعة النطاق مبا 
املراقبني  ذّكر  للقوة  ا�شتعرا�س  بالي�شتية -وهو  اإط��الق �شواريخ  يف ذلك 
امل�شيق.  يف  الأوىل  الرئي�شية  الأزم��ة  خالل   ،1996-1995 ب�شيناريو 
وكانت املناورات ال�شينية حينها احتجاجا على زيارة يل تنغ هوي للوليات 
املتحدة، وكان يف ذلك الوقت رئي�ًشا للجزيرة، ثم بعد ب�شعة اأ�شهر ملنع اإعادة 
انتخابه. دفعت احلادثة اإىل اإر�شال حاملتي طائرات اأميكيتني من قبل 
اإدارة كلينتون. هذه املرة، اأر�شل جو بايدن حاملة طائرات واحدة، ونظمت 

تايوان تدريًبا دفاعًيا - كان مقرًرا منذ فرتة طويلة، وفًقا مل�شوؤوليها.
اإن املبالغة يف التغطية العالمية، ومدة التدريبات ال�شينية، منذ بداية 
اليقني جذب، خارج  الدراما وعدم  اأغ�شط�س، حافظتا على جو من  �شهر 
يوّلده.  ال��ذي  الأمريكي  ال�شيني  التوتر  ب�شبب  دوليا  اهتماما  املنطقة، 
دبلوما�شية  تكلفة  ال�شني  ح��ددت  الع�شكرية،  التهديدات  اإىل  بالإ�شافة 

اقت�شادية باهظة لرحلة نان�شي بيلو�شي، من اأجل منع مبادرات مماثلة
)التفا�شيل �س10(

�أول �سفري لو��سنطن باخلرطوم 
عاما  وع�سرين  خم�سة  منذ 

•• �خلرطوم-�أ ف ب:

املتحدة  ال��ولي��ات  �شفارة  اأعلنت 
الأربعاء  الأميكية يف اخلرطوم 
لوا�شنطن  ���ش��ف��ي  اأول  ت�����ش��ل��م 
نحو  منذ  البلد  ه��ذا  يف  من�شبه 

ربع قرن.
وقالت ال�شفارة يف ت�شريح مكتوب 
غودفري  ج���ون  ال�شفي  »و���ش��ل 
ليكون  اخل�����رط�����وم  اإىل  ال����ي����وم 
امل��ت��ح��دة يف  ل��ل��ولي��ات  اول �شفي 
 25 من  يقرب  ما  منذ  ال�شودان 

عاما«.
ال�شفي  ���ش��ي��ع��م��ل  اأن  وا����ش���اف���ت 
»ع����ل����ى ت���ع���زي���ز ال����ع����الق����ات بني 
وال�شوداين  الأم��يك��ي  ال�شعبني 
احلرية  اإىل  تطلعاتهما  ودع����م 
والنتقال  وال���ع���دال���ة  وال�������ش���الم 

الدميوقراطي«.
يف عام 1997، قل�شت وا�شنطن 
باخلرطوم  الدبلوما�شي  متثيلها 
وفر�شت  ب��الع��م��ال  ال��ق��ائ��م  اىل 
على  اح��ادي��ة  اقت�شادية  عقوبات 
اخل�����رط�����وم لت���ه���ام���ه���ا »ب���دع���م 
���ش��اه��م يف تعميق  الره������اب«، م��ا 

الزمة القت�شادية للبالد.
نظام  وا�شنطن  ذل��ك لتهام  ج��اء 
ح�����ش��ن ال��ب�����ش��ي ال����ذي اأط�����اح به 
بعد   2019 ع�����ام  يف  اجل���ي�������س 
عقود  ل��ث��الث��ة  ال���ب���الد  ح��ك��م  اأن 
الذي  القاعدة  بتنظيم  بعالقته 
بن لدن يف  اأ�شامه  موؤ�ش�شه  اأق��ام 
 1992 من  الفرتة  يف  ال�شودان 

اىل 1996.
املتحدة  ال������ولي������ات  وو�����ش����ع����ت 
ال�������ش���ودان ع��ل��ى ق��ائ��م��ة »ال�����دول 
ال���راع���ي���ة ل�����الإره�����اب« م��ن��ذ عام 
يف  منها  ازالته  اأن  اىل   1993

كانون الول/دي�شمرب 2020.
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي- و�م:

اأمام  م��دين  زواج  2200 طلب  م��ن  اأك��رث  اأب��وظ��ب��ي،  الق�شاء يف  دائ���رة  �شجلت 
حمكمة م�شائل الأ�شرة املدنية لالأجانب، خالل اأقل من 8 اأ�شهر، مبعدل 25 
طلب زواج مدين يومياً، وما يقارب 4 زيجات جديدة كل �شاعة، وذلك منذ بدء 
تطبيق قانون الزواج املدين لإمارة اأبوظبي يف يناير املا�شي، وبزيادة 100% 

يف الأ�شهر الثالثة املا�شية.
كما اأظهرت اإح�شائيات حمكمة اأبوظبي لالأجانب، خالل الثمانية اأ�شهر الأوىل 
 no fault �شرر  ب��ال  ط��الق  ق�شية   95 2022، قيد  ال��ع��ام اجل���اري  م��ن 
820 طلب  joint custody، و  لالأبناء  م�شرتكة  وح�شانة   divorce
ميالد  �شهادة  وا�شتخراج  ن�شب  اإثبات  طلب   145 و  مدنية،  و�شية  ت�شديق 
ملولود اأجنبي، و65 ق�شية تركة مدنية، وذلك مع اإطالق خدمة الزواج املدين 
"اك�شرب�س"، والتي تتيح اإجراء الزواج خالل 24 �شاعة فقط، ا�شتجابة لالإقبال 

ال��زواج املدين يف  اأنحاء العامل لعقد  الكبي من ال�شياح القادمني من خمتلف 
اإمارة اأبوظبي. واأكد �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العربي، وكيل دائرة الق�شاء 
روؤية  يعك�س  اأبوظبي،  يف  لالأجانب  الأ�شرة  حمكمة  حققته  ما  اأن  اأبوظبي،  يف 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان 
اأبوظبي منوذجا غي م�شبوق  الرئا�شة، رئي�س دائرة الق�شاء، لتقدمي حماكم 
ومتطور ملحكمة الأ�شرة ب�شكل ع�شري، يتما�شى مع التطور الذي حققته اإمارة 

اأبوظبي يف جمال احرتام حقوق الإن�شان وحرية الفرد يف الختيار.
واأ�شاف اأن تطوير قانون الأحوال ال�شخ�شية لالأجانب وغي امل�شلمني، يج�شد 
ومتطورة  متكاملة  منظومة  تطوير  على  وحر�شها  لقيادتنا  احلكيمة  الروؤية 
من اخلدمات حتقق التميز والريادة عاملياً، ل�شيما مع تفرد اأبوظبي يف املنطقة 
وغي  لالأجانب  مدنية  ق��وان��ني  تطبق  التي  الوحيدة  املدينة  كونها  العربية 
امل�شلمني يف م�شائل الأحوال ال�شخ�شية. واأ�شار اإىل متيز حماكم اأبوظبي اأي�شا 
يف اآلية تقدمي اخلدمات الق�شائية ب�شكل اإلكرتوين، ابتداًء من قيد الطلب اإىل 

اإلكرتونية  "الفيديو كونفران�س" كونها حماكم  ُبعد عرب  ح�شور اجلل�شة عن 
 bilingual الوحيدة  اللغة  مزدوجة  املحكمة  كونها  اإىل  اإ�شافة  ورقية،  ل 
التقا�شي باللغتني العربية  اإج��راءات  تتوفر  اإذ  العربية،  املنطقة  يف   court
�شمانا  وذل��ك  والأح��ك��ام،  ال��دع��اوى  �شحف  من��اذج  ت�شمل  والتي  والإجنليزية، 
حلق الأجنبي يف فهم اإجراءات التقا�شي بطريقة �شهلة ومي�شرة، ومن دون اأية 
عوائق لغوية قد حتول بينه وبني التعرف على ما ت�شدره املحكمة من قرارات 

يف الق�شايا.
�شرر  ب��ال  م���دين  ط���الق  ق�شية   95 ق��ي��د  الإح�����ش��ائ��ي��ات،  اأظ��ه��رت  وتف�شيال، 
لالأجانب وغي امل�شلمني املقيمني يف اإمارة اأبوظبي منذ بدء تطبيق القانون يف 
يناير املا�شي، مبعدل زيادة %40 خالل ال�شهور الثالثة املا�شية، وهو ما يعك�س 
اإذ ي�شدر حكم الطالق املدين  اأحدثه القانون،  حجم ال�شتفادة والفارق الذي 
من اجلل�شة الأوىل خالل 30 يوما فقط من قيد الدعوى ومن دون احلاجة 
اأجل تقليل  لعر�س امللف على التوجيه الأ�شري، حيث تعمد القانون ذلك من 

الت�شاحن، وحدوث النف�شال دون حتويل الزوجني اإىل خ�شوم وما يرتتب على 
ذلك من اآثار �شلبية وعلى الدور امل�شرتك لالأبوين م�شتقبال يف تربية الأبناء، 
يف حني توقع املحكمة من تلقاء نف�شها حكم اإقرار احل�شانة امل�شرتكة لالأبناء، 
وذلك حتقيقا للم�شلحة الف�شلى للطفل ودون تاأثي انف�شال والديه على حقه 

يف الرعاية.
65 ق�شية تركات مدنية لالأجانب منذ بداية  الإح�شائيات، قيد  بينت  ?كما 
اإذ وفر  املا�شية،  الثالثة  ال�شهور  %125 خالل  بن�شبة  زيادة  يناير، مع  �شهر 
يف  املقيمني  لالأجانب  الرتكة  لتق�شيم  و�شهلة  ب�شيطة  اآلية  اجلديد  القانون 
اإمارة اأبوظبي، من خالل اإعطاء الزوجة %50 من مياث زوجها، بينما يق�شم 
املحكمة  وت�شدر  اأنثى،  اأو  ذك��ر  بني  تفرقة  دون  بالت�شاوي  الأب��ن��اء  على  الباقي 
من  يوما   30 خالل  والإجنليزية  العربية  باللغتني  الرتكة  توزيع  يف  حكمها 
تاريخ قيد الدعوى، وذلك ت�شهيال على الورثة وحتقيقا لال�شتقرار القت�شادي 

فيما يتعلق بالأ�شول واملمتلكات.

•• دبي-و�م:

عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
ب���ن ع��ب��دامل��ن��ان ال���ع���ور وزي����ر امل����وارد 
الأدوار  اأهمية  والتوطني  الب�شرية 
فرق  ب��ه��ا  ت�شطلع  ال��ت��ي  ال��رق��اب��ي��ة 
العمل،  ع��الق��ات  واإدارات  التفتي�س 
حاثاً موظفي الوزارة على موا�شلة 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
امل�شرتكة  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د  املعنية 
الفاعلة  املوؤ�ش�شية  ال�شراكات  وبناء 
تنظيم  ق����ان����ون  ت��ط��ب��ي��ق  ل�������ش���م���ان 
التنفيذية  ولئحته  العمل  عالقات 
لبيئة  املنظمة  ال��وزاري��ة  وال��ق��رارات 

الأعمال املحلية، مبا ير�شخ جاذبية 
وت��ن��اف�����ش��ي��ة دول������ة الإم����������ارات على 

اخلريطة العاملية.
ذل��ك خ��الل اجتماع عقده مع  ج��اء 
الب�شرية  امل�������وارد  ق���ط���اع  م��وظ��ف��ي 
�شعادة  م��ن  ك��ل  بح�شور  ال����وزارة  يف 
خليل اخلوري، وكيل الوزارة ل�شوؤون 
و�شعادة  ب��الإن��اب��ة،  الب�شرية  امل����وارد 
ع��ائ�����ش��ة ب��احل��رف��ي��ة، وك��ي��ل ال�����وزارة 
امل�����ش��اع��د ل�����ش��وؤون ال��ع��م��ل، وحم�شن 
امل�شاعد  ال���������وزارة  وك���ي���ل  ال���ن�������ش���ي، 
واأحمد  ب��الإن��اب��ة،  التفتي�س  ل�شوؤون 
اليا�شي، مدير اإدارة عالقات العمل.

وثّمن معايل الدكتور عبد الرحمن 

ال���ع���ور ج���ه���ود ف���ري���ق ال��������وزارة من 
عالقات  اإدارة  وم��وظ��ف��ي  املفت�شني 
ب���ق���درت���ه���م على  ال���ع���م���ل، م�������ش���ي���داً 
الق�شايا  م����ع  ب���ك���ف���اءة  ال���ت���ع���ام���ل 
الوثيق  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف  العمالية 
مع اجلهات احلكومية الأخرى ذات 
خرباتهم  من  وبال�شتفادة  ال�شلة، 
مثال  جت��ع��ل��ه��م  ال����ت����ي  امل����رتاك����م����ة 
امللتزمة  الإماراتية  للكوادر  ُيحتذى 
املتطورة  التنموية  املنظومة  بدعم 

لدولة الإمارات.
ال��وزارة على  وحث معاليه موظفي 
ب�����ذل اأق�������ش���ى ج���ه���وده���م م����ن اأج����ل 
الناظمة  ال���ق���وان���ني  اإن���ف���اذ  ���ش��م��ان 

ل�����ش��وق ال��ع��م��ل م���ن اأج�����ل الرت���ق���اء 
حققتها  ال���ت���ي  امل��ت��ق��دم��ة  ب��امل��ك��ان��ة 
دول����ة الإم������ارات ب��اع��ت��ب��اره��ا اإح���دى 
ال��ع��امل��ي��ة للعمل  ال���وج���ه���ات  اأف�����ش��ل 
وال�شركات  املواهب  وجذب  والعي�س 
مبقومات  مدعومًة  وال�شتثمارات، 
املنظومة  اأب���رزه���ا  ع��ال��ي��ة  تناف�شية 
املتطورة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
وا�شتقرار ومرونة بيئة العمل وقلة 
املنازعات العمالية، وهو الأمر الذي 

توؤكده املوؤ�شرات العاملية.
وقال العور اإن جهود القائمني على 
اإيجاباً  تنعك�س  ال��رق��اب��ي��ة  الأدوار 
الناظمة  بال�شوابط  الل��ت��زام  على 

طريف  وح����ق����وق  وواج�����ب�����ات  لأدوار 
العالقة التعاقدية، وتالياً تعزز من 
على  وقدرتها  العمل  �شوق  جاذبية 
والعاملية  املحلية  املواهب  ا�شتقطاب 
املوؤهلة للم�شاهمة يف بناء القت�شاد 

الأف�شل والأن�شط يف العامل.
ال����دك����ت����ور عبد  وا����ش���ت���م���ع م����ع����ايل 
مالحظات  اإىل  ال����ع����ور  ال���رح���م���ن 
بتطوير  واق��رتاح��ات��ه��م  امل��وظ��ف��ني 
الرتقاء  و�شبل  العمل  �شي  اآل��ي��ات 
بجودة اخلدمات، اإىل جانب املبادرات 
املقرتحة من قبلهم والتحديات التي 
تواجههم ل�شّيما يف العمل امليداين، 
م���وؤك���داً ل��ه��م ح��ر���س ال������وزارة على 

تاأدية  لت�شهيل  جهودها  اأق�شى  بذل 
مهامهم الرقابية، نظرا لأهمية ما 
�شوق  ا�شتقرار  به يف تطور  يقومون 

العمل وازدهاره.

الجتماع  خ��ت��ام  يف  معاليه  وت��وج��ه 
ال���وزارة،  ك���وادر  جميع  اإىل  بال�شكر 
مو�شحاً اأن عملهم م�شوؤولية وطنية 
خلق  يف  للم�شاهمة  ق��دم��اً  تدفعهم 

وحا�شنة  وحم����ف����زة  ج����اذب����ة  ب��ي��ئ��ة 
متثل  التي  الب�شرية  امل���وارد  لنخبة 
ُيعّول عليها  التي  ال��رثوة احلقيقية 

يف بناء م�شتقبل الإمارات.

•• �أبوظبي-و�م:

اأنه  اأبوظبي   - ال�شحة  دائ���رة  اأعلنت 
املتدربني  الأط����ب����اء  ب���اإم���ك���ان  اأ���ش��ب��ح 
الربامج  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  الإم�����ارة  يف 
كندا  يف  املعتمدة  اجلديدة  التدريبية 
والتي �شتقدم يف مراكزالتعليم الطبي 

امل�شتمر.
كما ميكن للكوادر ال�شحية العاملة يف 
القطاع ال�شحي يف الإم��ارة اللتحاق 
وال�شتفادة  كندا  يف  الزمالة  بربامج 
والتدريبية  التعليمية  الفر�س  م��ن 
الكلية  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
خالل  م��ن  ال��دول��ي��ة  الكندية  امللكية 
ب���ني احل�شور  ي��ج��م��ع  ه��ج��ني  ن���ظ���ام 

الفعلي يف كندا اأو الإمارات.
جاء ذلك �شمن مذكرة تفاهم وقعتها 
والكلية  اأب��وظ��ب��ي   - ال�����ش��ح��ة  دائ�����رة 
املوؤ�ش�شة  ال��دول��ي��ة،  ال��ك��ن��دي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��رب��ح��ي��ة  غ���ي 
الكلية  وخ����دم����ات  ب����رام����ج  وت����ق����دمي 

كندا  يف  واجل��راح��ني  لالأطباء  امللكية 
يف الأ�شواق امل�شتهدفة.

ك��ل م��ن �شعادة الدكتور  امل��ذك��رة  وق��ع 
ج��م��ال حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي، وك��ي��ل دائرة 
و�شوزاند.موفات  اأبوظبي   - ال�شحة 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س  بي�س   -
الدولية  ال���ك���ن���دي���ة  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��ك��ل��ي��ة 
جرو�شمان  م��ار���ش��ي  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
والدكتورة  الدولة  لدى  كندا  �شفية 
هدى املعيني املدير التنفيذي لقطاع 
وليلى  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ال���������ش����وؤون 
الزبيدي مدير اإدارة تراخي�س القوى 
ال��ط��ب��ي يف دائرة  ال��ع��ام��ل��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ال�شحة اأبوظبي.
تعزيز  على  التفاهم  م��ذك��رة  ون�شت 
الطرفني  ب����ني  امل�������ش���رتك  ال���ت���ع���اون 
املمار�شات  واأف�شل  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
�شيما  ل  ال�شحية  الرعاية  جم��ال  يف 
للدرا�شات  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���رام���ج 
عجلة  ودف��ع  العلمي  والبحث  العليا 
ال�شحية  الرعاية  جم��ال  يف  البتكار 

العالجية  ب���امل���خ���رج���ات  ل����الرت����ق����اء 
وجتربة املر�شى.

لتبادل اخلربات  الطرفان  و�شيتعاون 
ال��ت��ع��ل��ي��م الطبي  ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ي  يف 
ل���ل���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا وط����ب الأ�����ش����رة، 
التدريب  ف��ر���س  ت��وف��ي  ���ش��ي��ت��م  ك��م��ا 
يف  وال��زم��ال��ة  الفرعية  للتخ�ش�شات 
الربامج الكندية للمتدربني الطبيني 
املن�شاآت  يف  ال���ع���ام���ل���ني  اخل���ري���ج���ني 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإم����ارة،  يف  ال�شحية 
الطبية  الكوادر  اأم��ام  الفر�شة  اإتاحة 
منهج  �شمن  للتدريب  ال��ت��خ��رج  بعد 
معتمد من الكلية وذلك يف موؤ�ش�شات 
التابعة  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 

لالإمارة اأو الكلية الكندية الدولية.
وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال حممد 
" يف ظل توجيهات قيادتنا   : الكعبي 
ال�شحة  دائ������رة  ت���وا����ش���ل  ال���ر����ش���ي���دة 
ال�شركاء  م���ع  ال���ت���ع���اون  اأب���وظ���ب���ي   -
يف  ال��رائ��دي��ن  والعامليني  الإقليميني 
الرعاية  ق��ط��اع  ل��ت��ع��زي��ز  جم��الت��ه��م 

اأف�شل  وتقدمي  اأبوظبي  يف  ال�شحية 
امل���م���ار����ش���ات ال��ط��ب��ي��ة جل��م��ي��ع اأف�����راد 
جهودنا  بتوحيد  نعتز  حيث  املجتمع 
الدولية  الكندية  امللكية  الكلية  م��ع 
املمار�شات  واأف�شل  اخل���ربات  لتبادل 
وتطوير  ت����دري����ب  ب����رام����ج  وت����ق����دمي 
العاملية  امل�شتويات  اأعلى  وف��ق  مهنية 
املهنيني  وك���ف���اءات  م���ه���ارات  ل��ت��ع��زي��ز 
على  ون��ح��ن  اأب��وظ��ب��ي.  يف  ال�شحيني 
ثقة من اأن التعاون �شيحقق اإجنازات 
ال��ك��ف��اءات ال�شحية يف  ه��ام��ة ف��يف��د 

كال البلدين." .
عبيد  را���ش��د  الدكتور  ق��ال  م��ن جهته 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����ش��وي��دي، 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف دائ���رة 
يف  "من�شي  اأب����وظ����ب����ي:   - ال�����ش��ح��ة 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق روؤيتنا  ق��دم��ا  ال���دائ���رة 
والتي  معافى"  جمتمع  "اأبوظبي 
ت��ن�����ش��ب ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����ش��ي ع��ل��ى متكني 
ال��ع��ن�����ش��ر ال��ب�����ش��ري وال���ش��ت��ث��م��ار يف 
بكفاءاتهم  والرت��ق��اء  الكوادرالطبية 

مل��وا���ش��ل��ة دوره������م يف احل���ف���اظ على 
ب�شماتهم  وو����ش���ع  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��ح��ة 
ال�شحي  ال��ق��ط��اع  دع����م  يف  ال���ف���ري���دة 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
جهودنا  نوا�شل  اجل��ائ��ح��ة،  فر�شتها 
ال�شحية  ال���ك���وادر  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  يف 
التعاون  اأ���ش��ر  وتعزيز  بها  والرت��ق��اء 
مع �شركائنا يف خمتلف اأنحاء العامل 
لتو�شيع نطاق  وذل���ك  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
فر�س التعليم الطبي و�شمان توفي 
بيئة تعليمية متميزة للكوادر الطبية 
وفقاً  ب��ك��ف��اءات��ه��م  الرت���ق���اء  يف  ت�شهم 
لأحدث املمار�شات العاملية بال�شتفادة 
واأدوات  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  م��ن 
جانبها  م��ن  الإلكرتوين."  التعليم 
ق��ال��ت ���ش��وزان د.م��وف��ات - ب��ي���س: " 
نتطلع اإىل العمل جنباً اإىل جنب مع 
وموؤ�ش�شاتها  اأبوظبي  ال�شحة  دائ��رة 
املتوا�شلة  م�����ش��يت��ه��م  يف  ال���ت���اب���ع���ة 
ال���ط���ب���ي بعد  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ل����الرت����ق����اء 
التخرج يف اأبوظبي. فبعد عدة اأعوام 

امل�شرتك،  والتخطيط  املباحثات  من 
ي�شعدنا امل�شي يف هذا التعاون واإ�شفاء 
واخلطط  الأف��ك��ار  على  ر�شمي  طابع 
ال���ط���م���وح���ة. وك��م��وؤ���ش�����ش��ة رائ������دة يف 
امل��ت��خ�����ش�����س الذي  ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي 
املتخ�ش�شني  ل��الأط��ب��اء  التعلم  ي��ع��زز 
رعاية  اأف�������ش���ل  ل��ت��ق��دمي  وامل��ق��ي��م��ني 
نتطلع  ل��ل��ج��م��ي��ع،  مم��ك��ن��ة  ���ش��ح��ي��ة 

ال�شحة  دائ���رة  م��ع  العمل  اإىل  ق��دم��اً 
الأهداف."  ه��ذه  لتحقيق  و�شركائها 
وتوفر الكلية امللكية الكندية الدولية 
متخ�ش�شة  تعليمية  وخدمات  برامج 
ال��ط��ب يف  ب��ه��دف الرت��ق��اء مبمار�شة 
الكلية  وتعمل  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع 
خمتلف  مع  الدولية  الكندية  امللكية 
ال���ع���امل،ح���ي���ث ت�شع  ال���ب���ل���دان ح����ول 

الدويل  الأك��ادمي��ي  للتعاون  الأ���ش�����س 
ت�شعى  التي  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  مع 
والتدريب  التعليم  اإىل حت�شني جودة 
ولتقدمي  ال����ت����خ����رج.  ب���ع���د  ال���ط���ب���ي 
الكلية على كل من  تعتمد  براجمها، 
امللكية وهم  الكلية  املوظفني وزم��الء 
اأخ�شائيون طبيون وخرباء معتمدون 

يف جمال عملهم.

•• �أبوظبي-و�م: 

دفعة  ال�������ش���رط���ة  ك���ل���ي���ة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
والثالثني،  ال���راب���ع���ة  اجل���ام���ع���ي���ني 
ع�شرة،  الثامنة  اجل��ام��ع��ي��ات  ودف��ع��ة 
بالكلية،  للدرا�شة  التحقوا  وال��ذي��ن 
وليد  ال��ع��م��ي��د  ا�شتقبالهم  يف  وك����ان 
�شامل ال�شام�شي قائد كلية ال�شرطة، 
الأق�شام  وروؤ���ش��اء  الإدارات  وم��دي��رو 
والطاقم  اجل��ام��ع��ي��ني،  دورة  وق��ائ��د 

التدريبي بالكلية.
اهتمام  ال�����ش��ام�����ش��ي  ال��ع��م��ي��د  واأك������د 
ب���اإث���راء الوطن  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 
بالعلم  امل������زودة  امل���واط���ن���ة  ب���ال���ك���وادر 
مكت�شبات  ع��ل��ى  للحفاظ  وامل��ع��رف��ة، 

الوطن وتعزيز امل�شية الأمنية.
ي����وم حافل  ال���ي���وم  ه����ذا  اأن  واأو�����ش����ح 
جديد  فوج  با�شتقبال  الكلية  ت�شهده 
م��ن اأب���ن���اء ال��وط��ن احل��ا���ش��ل��ني على 
م��وؤه��ل جامعي، وال��ذي��ن وف��رت لهم 
الالزمة  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  ال��ك��ل��ي��ة 

الدرا�شة  ف����رتة  خ����الل  خل��دم��ت��ه��م 
والتدريب.

وق����ال ق��ائ��د ك��ل��ي��ة ال�����ش��رط��ة اإن����ه مت 
ت�شخي جميع امل�شتلزمات ال�شرورية 
واإعداد كل طواقم التدريب والتاأهيل 
على اأكمل وجه لتاأدية ما يرثي حياة 

الن�شمام  م��رح��ل��ة  خ���الل  ال��ط��الب 
للكلية.

ويف اخل��ت��ام ث��م��ن ���ش��ع��ادت��ه م��ا تقوم 
اأبنائها  خ��دم��ة  يف  الكلية  اإدارات  ب��ه 
والنجاح  التوفيق  متمنياً  الطلبة، 
الدفعتني  ال��ت��ح��اق  وي��اأت��ي  للجميع. 

وزارة  روؤي������ة  اإط������ار  يف  اجل���دي���دت���ني 
اأف�����واج جديدة  ب��ان�����ش��م��ام  ال��داخ��ل��ي��ة 
وم���ت���م���ي���زة م����ن ح���م���ل���ة ال�������ش���ه���ادات 
املختلفة،  والتخ�ش�شية  اجلامعية 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى م�������ش���ية الأم�����ن 

وال�شتقرار يف ربوع الوطن.

•• دبي-و�م:

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأط��ل��ق��ت 
موؤ�شرات  لوحة  احلكومية  الب�شرية 
ذكية جديدة على م�شتوى احلكومة 
الحت�������ادي�������ة؛ ل���ع���ر����س امل����وؤ�����ش����رات 
العاملني  ال�شباب  بتمكني  اخلا�شة 
الحتادية؛  واجل���ه���ات  ال������وزارات  يف 
الحتادية  اجلهات  م�شاعدة  بهدف 
على تطبيق "�شيا�شة متكني ال�شباب 
والتي  الحتادية"،  اجل����ه����ات  يف 

اعتمدها جمل�س الوزراء.
القحطاين مدير  زايد  ال�شيد  واأك��د 
اإدارة تقييم الأداء واملتابعة يف الهيئة 
اأن لوحة موؤ�شرات "متكني ال�شباب" 
ت���خ���دم ت���وج���ه���ات دول������ة الإم��������ارات 
ال�شتثمار  ن��ح��و  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
املعنيني  ال�����ش��ب��اب، وت�����ش��اع��د  ف��ئ��ة  يف 
واجلهات  ال�������وزارات  يف  وال���ق���ي���ادات 
الحتادية يف الطالع على املوؤ�شرات 
اخلا�شة بتمكني ال�شباب يف جهاتهم، 

ذات  امل���ب���ادرات  اأث���ر تطبيق  وق��ي��ا���س 
التقدم  ومتابعة  بتمكينهم،  ال�شلة 

املحرز على هذا ال�شعيد.
واأو�شح اأن لوحة املوؤ�شرات اجلديدة 
التقارير  ن����ظ����ام  ����ش���م���ن  م���ت���اح���ة 
امل��ن�����ش��وي حت��ت نظام   ،BI ال��ذك��ي��ة 
يف  الب�شرية  امل���وارد  معلومات  اإدارة 
"بياناتي"،  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ة 
خا�شاً  ذك���ي���اً  م���وؤ����ش���راً   16 وت�����ش��م 

بالنتائج  م���ع���ززاً  ال�����ش��ب��اب،  بتمكني 
تعك�س  الحتادية،  للجهات  ال�شنوية 
من  فيها،  لل�شباب  احل���ايل  ال��و���ش��ع 
حيث تطويرهم، وتنمية مهاراتهم، 
عليهم،  وامل���ح���اف���ظ���ة  ومت���ك���ي���ن���ه���م، 
اإنتاجيتهم،  وم�����دى  وحت��ف��ي��زه��م، 
لكل  التف�شيلية  ال��ب��ي��ان��ات  وك��ذل��ك 
م��وؤ���ش��ر، م��ع ت��وف��ي اإم��ك��ان��ي��ة �شحب 
ه�����ذه ال���ب���ي���ان���ات ل����ش���ت���خ���دام���ه���ا يف 

التح�شني والتطوير.
اجلديدة  امل��وؤ���ش��رات  لوحة  اأن  وذك��ر 
اإمكانية  الحت����ادي����ة  ل��ل��ج��ه��ة  ت��وف��ر 
باجلهات  م��ق��ارن��ة  نتائجها  معرفة 
الأخ��������رى ���ش��م��ن ك����ل م���وؤ����ش���ر، من 
خالل ر�شوم بيانية تو�شيحية، لفتاً 
اأن��ه مت منح املعنيني يف اجلهات  اإىل 
على  الدخول  �شالحيات  الحتادية 
التقارير  ن��ظ��ام  ال��ل��وح��ة م��ن خ���الل 
الذكية، والتي من �شاأنها اأن ت�شهم يف 
متكاملة وحمفزة  بيئة عمل  توفي 
ملوظفي احلكومة الحتادية من فئة 

اجلهات  يف  دوره��م  وتعزيز  ال�شباب، 
وتطلعات  روؤي������ة  وف����ق  الحت����ادي����ة، 
موؤ�شرات  نتائج  ومتابعة  احلكومة، 
ال�شباب ال��واردة، �شمن دليل متكني 

ال�شباب يف احلكومة الحتادية.
وبني القحطاين اأن لوحة املوؤ�شرات 
اجلديدة تاأتي �شمن �شل�شلة املبادرات 
املوظفني  لتمكني  للهيئة؛  ال��رائ��دة 
الحتادية،  احل��ك��وم��ي��ة  يف  ال�����ش��ب��اب 
التي  ال�شرتاتيجية  الأدوار  وتعزيز 
الريادية  املكانة  تر�شيخ  يلعبونها يف 
املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  لدولة 
الوزارات  كافة  داعياً  املجالت،  �شتى 
ال�شتثمار  اإىل  الحت��ادي��ة  واجل��ه��ات 
ومتابعة  امل�����ش��روع،  ه���ذا  الأم���ث���ل يف 
والتي  عنه،  املنبثقة  املعطيات  كافة 
لواقع  ودقيقة  �شاملة  ���ش��ورًة  توفر 
ا�شتعداد  م��وؤك��داً  اجلهة،  يف  ال�شباب 
للجهات  دع���م  اأي  ل��ت��ق��دمي  ال��ه��ي��ئ��ة 
بلوحة  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  الحت������ادي������ة 

املوؤ�شرات اجلديدة.

»�ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني« توؤكد �أهمية �لأدو�ر 
�لرقابية ل�سمان ��ستقر�ر �سوق �لعمل و�زدهاره

مذكرة تفاهم بني »�سحة �أبوظبي« و�لكلية �مللكية �لكندية

»�لحتادية للمو�رد �لب�سرية« تطلق لوحة موؤ�سر�ت ذكية ��ستباقية لتمكني �سباب �حلكومة �لحتاديةكلية �ل�سرطة ت�ستقبل دفعتي »34« للجامعيني و»18« للجامعيات

»ق�ساء �أبوظبي« ت�سجل 2200 زو�ج مدين خالل 8 �أ�سهر

•• �أبوظبي-و�م:

اأم�س  ن�شرتها  فيلمية  مادة  خالل  من  للدولة،  العامة  النيابة  اأو�شحت 
على ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل الجتماعي عقوبة ا�شتخدام الأنظمة 

الإلكرتونية يف ارتكاب اجلرائم واإخفاء الأدلة.
واأ�شارت النيابة العامة اإىل طبقا للمادة 16 من املر�شوم بقانون احتادي 
رقم 34 ل�شنة 2021 يف �شاأن مكافحة ال�شائعات واجلرائم اللكرتونية، 
يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن /2/ �شنتني والغرامة التي ل تقل عن 
 /1،000،000/ على  ت��زي��د  ول  دره���م  األ���ف  مائتي   /200،000/

اأو اأعد  اأو اأحرز  مليون درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من حاز 
اأو  اأي برنامج معلوماتي  اأو ا�شتخدم  اأتاح  اأو  اأو ا�شتورد  اأنتج  اأو  اأو �شمم 
و�شيلة تقنية معلومات اأو اأكواد مرور اأو رموز اأو ا�شتخدم الت�شفي بق�شد 
ارتكاب اأي جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا املر�شوم بقانون 

اأو اإخفاء اأدلتها اأو اآثارها اأو احليلولة دون اكت�شافها.
وياأتي ن�شر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�شتمرة 
الت�شريعات  جميع  ون�شر  املجتمع  اأف��راد  بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 
بالقانون،  اجلمهور  وعي  م�شتوى  ورفع  بالدولة،  واملحدثة  امل�شتحدثة 

وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

�لنيابة �لعامة للدولة تو�سح عقوبة ��ستخد�م �لأنظمة 
�لإلكرتونية يف �رتكاب �جلر�ئم و�إخفاء �لأدلة

•• �أبوظبي-و�م:

نطاق  وزي�����ادة  ل��ت��و���ش��ي��ع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م���ع    متا�شيا 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفيو�س 
ال��وزارة عن  اأعلنت  19" واملخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
فئات  على  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  خالل  جديدا  فح�شا  اإجراء 219،196 

خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات 
على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 602 حالة اإ�شابة جديدة بفيو�س كورونا 

للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد 
 1،011،613 امل�شجلة  احل���الت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية 

حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف الأربع 

والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،341 حالة.
كورونا  بفيو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   654 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 

حالة.  990،032

»�ل�سحة« جتري 219,196 فح�سا ك�سفت عن 602 �إ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�ستجد و654 حالة �سفاء
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اأخبـار الإمـارات

»�لإمار�ت للفلك« ر�سدت 
�لنجم �سهيل فجر �أم�س

•• �ل�شارقة- و�م:

" يف  " �شهيل  اأم�س طلوع جنم  للفلك فجر  الإم���ارات  ر�شدت جمعية 
الدولة  املناطق اجلنوبية من  ال�شرقي يف  الأف��ق اجلنوبي  الدولة فوق 
حيث ت�شتب�شر العرب بظهوره الذي يكون عالمة على انق�شاء القيظ و 

بدء حت�شن الأجواء وبداية املو�شم الزراعي ومنو الع�شب.
و قال اإبراهيم اجلروان رئي�س اجلمعية اإن وجود النجم �شهيل ي�شتمر 
فوق الأفق خالل الليل اإىل نهاية اأبريل ومع طلوع النجم �شهيل يبداأ 
مو�شم ال�شفرية اأو ل�شفري كما ينطق حمليا ففي بداية طلوعه تكون 
يوما ل ي�شتقر اجلو فيها على حرارة اأو اعتدال ثم ت�شتقر الأجواء   40

املعتدلة فيما يدخل ال�شتاء بعد طلوع �شهيل بقرابة 100 يوم .

•• عجمان -�لفجر:

نظم جمل�س �شباب الهيئة جل�شة حوارية بعنوان )ال�شباب هم امل�شتقبل( 
املوؤ�ش�شات يف  العاملني يف خمتلف  و ح�شر اجلل�شة عدد من املوظفني 
الهيئة، و تراأ�س اجلل�شة ال�شيد مروان النعيمي رئي�س جمل�س ال�شباب.

و مت خالل اجلل�شة مناق�شة على دور فئة ال�شباب يف الهيئة ومناق�شة 
هدفت  املختلفة،  امل�شتويات  من  ع��دد  على  يوجهونها  التي  التحديات 
�شيا�شات  اإيجاد  و  مبتكره،  واأفكار  عمليه  بحلول  اخل��روج  اىل  اجلل�شة 

فعالة ت�شاهم يف توفي بيئة عمل منا�شبة و اإيجابية .
و اأ�شاف ال�شيد مروان اأن ال�شباب هم اأهم فئة يف املجتمع، ويجب علينا 
توظيف  و  اأفكارهم  و  مهاراتهم  لإب���راز  فر�شة  اإعطائهم  و  توجيههم 
الركيزة  ان��ه��م  ، ح��ي��ث  وال���دول���ة  ف��ائ��دة للمجتمع  ف��ي��ه  ط��اق��ات��ه��م مب��ا 

الأ�شا�شية  يف  العمل احلكومي .
و ح�شر اجلل�شة عدد من املوظفني الذين اثروا اجلل�شة مبناق�شاتهم 
و تبادل اخلربات و املعارف ، و خرجت اجلل�شه بعدد من املقرتحات و 
التطلعات  معرفه  و  العمل  بيئة  لتطوير  الهادفة  املالحظات  و  الآراء 
ال�شبابية و ما ميكن حتقيقة منها ، الأمر الذي اأ�شهم يف حتقيق اأهداف 

اجلل�شة .

•• كو�المبور-و�م:

الإمارات  اأنباء  وكالة  عام  مدير  الري�شي  جالل  حممد  �شعادة  اأ�شاد 
الإعالم  "وام" وم��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  مب�شتوى  "وام" 
والإذاعية  ال�شحفية  امل��ج��الت  �شعيد  على  �شواء  املختلفة  املاليزي 
والتلفزيونية واملن�شات الرقمية اأو �شركات الطباعة والن�شر والإنتاج 

الفني والت�شويق الإلكرتوين.
اجلانبني  بني  التعاون  من  املزيد  �شت�شهد  القادمة  الفرتة  اأن  واأك��د 

لتحقيق امل�شلحة امل�شرتكة .

جاء ذلك خالل زيارته على راأ�س وفد �شم ال�شيد عبداهلل عبدالكرمي 
..ل��ع��دد من  ب��الإن��اب��ة  الإخ���ب���اري  امل��ح��ت��وى  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
اإىل   22 من  الفرتة  خالل  املاليزية  الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 

املاليزي . اجلانب  من  بدعوة   2022 اأغ�شط�س   24
الوطنية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  املعنيني يف  م��ن  " ع���دداً  " وام  وف��د  والتقى 
تاميز،و  �شرتيت�س  ونيو  برميا  وميديا  اأ�شرتو،  "برناما" وجمموعة 

�شحيفة �شني �شو وتلفزيون الهجرة.
"وام"  ال��دور الذي تقوم به  الإم��ارات  اأنباء  واأو�شح مدير عام وكالة 
يف  املقيمة  املاليزية  اجلالية  من  وا�شعة  جماهي  احتياجات  لتلبية 

دولة الإم��ارات العربية املتحدة اأو اجلمهور املاليزي يف خمتلف دول 
وم�شامني  �شحفية  ن�شو�س  م��ن  ال��وك��ال��ة  تقدمه  م��ا  ع��رب  ال��ع��امل 

اإعالمية وحمتويات رقمية متنوعة باللغة املاليزية.
املاليزيني  للم�شوؤولني  الدعوة  الري�شي  جالل  حممد  �شعادة  ووج��ه 
الذي  ل��الإع��الم  ال��ع��امل��ي  للكوجنر�س  الأوىل  ال����دورة  يف  للم�شاركة 
اأنباء  اأبوظبي الوطنية للمعار�س بال�شراكة مع وكالة  تنظمه �شركة 
الإمارات. ورحب اجلانب املاليزي بامل�شاركة يف احلدث الذي �شيعقد 
يف العا�شمة اأبوظبي خالل الفرتة من 15 اإىل 17 نوفمرب 2022، 
نخبة  مب�شاركة  م�شاحب  ومعر�س  رئي�شي  موؤمتر  على  و�شي�شتمل 

م��ن امل��ت��ح��دث��ني الإع��الم��ي��ني وُك����ربى ���ش��رك��ات ���ش��ن��اع��ة الإع�����الم يف 
العامل، بالإ�شافة اإىل ما �شيوفره من من�شة رائدة لإبرام التفاقيات 
املوؤ�ش�شات  م��ن  كبي  ع��دد  م��ع  التجارية  وال�شفقات  ال�شرتاتيجية 
الإعالمية املحلية والإقليمية والدولية، ف�شاًل عن مناق�شة حماور 
ال�شطناعي  والذكاء  الرقمي  كالت�شال  الإع��الم  مهمة يف م�شتقبل 

والتكنولوجيا املتقدمة والإبداع الإعالمي.
واأك����د اجل��ان��ب امل��ال��ي��زي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ك��وجن��ر���س ال��ع��امل��ي لالإعالم 
والق�شايا  املحتوى  وتنوع  فيه  الدولية  امل�شاركة  حجم  اإىل  بالنظر 

التي �شيناق�شها.

مدير عام وكالة �أنباء �لإمار�ت ي�سيد مب�ستوى �لتعاون بني»و�م« و�ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملاليزية 

•• �أبوظبي- و�م:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
الإمارات"،  "اأم  الأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ومب��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم امل�������راأة الإم���ارات���ي���ة، 
اإيه  و"�شتارت  متكني  �شركة  اأط��ل��ق��ت 
العاملية  الأعمال  ت�شريع  من�شة  دي"، 
امل��دع��وم��ة م���ن ���ش��رك��ة مت��ك��ني والتي 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  من  تتخذ 
مقرا لها، بالتعاون مع �شفارة الوليات 
امل���ت���ح���دة الم���ري���ك���ي���ة ل�����دى ال���دول���ة 
اأبوظبي،  حلكومة  الإعالمي  واملكتب 
اإ�شدارا بعنوان "اإماراتيات منجزات"، 
ام���راأة  ل�51  جن���اح  ق�ش�س  يت�شمن 
اإم��ارات��ي��ة ق��ائ��دة وم��ل��ه��م��ة ورائ�����دة يف 
والقت�شادية  الجتماعية  امل��ج��الت 
عر�س  خالل  من  املختلفة،  والعلمية 

خرباتهن واأفكارهن امللهمة.
الكتاب،  الأوىل من  الن�شخة  وت�شلمت 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  عن  نيابة 
بنت  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  م��ب��ارك، معايل 
�شامل ال�شام�شي وزيرة دولة، بح�شور 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  امل���ق���رب،  رمي����ا 
اأمناء  جمل�س  وع�����ش��و  مت��ك��ني  ���ش��رك��ة 
جامعة نيويورك، وهناء بركات، مدير 

اإيه  "�شتارت  من�شة  يف  اأول  م�شاعد 
امل�شاعدة  امل��دي��رة  �شيخ،  ون��ه��ال  دي"، 
م�شت�شارة  �شوملن،  وروبن  لالت�شالت، 
ال�������ش���وؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة والإع���الم���ي���ة يف 
المريكية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ���ش��ف��ارة 

لدى الدولة.
ك���م���ا مت ت����ك����رمي ����ش���ي���دات الأع����م����ال 
الإط����الق  ت�شمنت  اح��ت��ف��ال��ي��ة  خ���الل 
الر�شمي لكتاب "اإماراتيات منجزات"، 
املعاين  ملناق�شة  ح��واري��ة  جل�شة  تلته 
يوم  ���ش��ع��ار  يحملها  ال��ت��ي  وال��ق�����ش�����س 
"واقع   2022 لعام  الإماراتية  امل��راأة 

ملهم.. م�شتقبل م�شتدام".
ون��ق��ل��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة م��ي��ث��اء بنت 
�شامل ال�شام�شي، حتيات �شمو ال�شيخة 
الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي 
الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
و�شكرها  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
لهذه امل�شاركة يف يوم املراأة الماراتية، 
على  الم���ارات  وبنات  باأبناء  وفخرها 
حد ال�شواء، الذين اأثبتوا وعلى مدى 

العقود املا�شية اأنهم اأهل للثقة.
ال�شيخة  ���ش��م��و  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك������دت 
فاطمة بنت مبارك منوذج نحتذي به 
جميعا، ونت�شرف بال�شي على خطاها 
لإر�شاء  احلافلة  م�شيتها  وموا�شلة 
احلبيبة  ل��دول��ت��ن��ا  م��زده��ر  م�شتقبل 

ولالإن�شانية جمعاء.
القيم  اأر�����ش����ت  "�شموها  اإن  وق���ال���ت 
للمراأة وعملت على  الداعمة  واملبادئ 
م�شتويات  اأعلى  على  للح�شول  دفعها 
ال��ت��ع��ل��ي��م وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
القت�شادية  احل��ي��اة  مناحي  خمتلف 
كما  والج���ت���م���اع���ي���ة،  وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
املراأة  لتحتل  كافة  الإم��ك��ان��ات  وظفت 
الإماراتية مكانتها املتقدمة بني ن�شاء 
الجناز  ه��ذا  اأن  واأو���ش��ح��ت  العامل". 
القيادة  بف�شل  اإل  ليتحقق  ك���ان  م��ا 
املوؤ�ش�س  ال��ق��ائ��د  عهد  منذ  ال��ر���ش��ي��دة 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن �شلطان 
والتي  ثراه"،  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
تكون  اأن  يف  والرادة  ال��روؤي��ة  امتلكت 
املراأة �شريكا اأ�شا�شيا يف نه�شة الدولة.

فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  "�شمو  واأ����ش���اف���ت: 
بنت مبارك اأيقنت ان الهتمام باملراأة 
�شروري  اأم���ر  للم�شتقبل  واإع���داده���ا 
تتحقق  ل����ن  ال��ت��ن��م��ي��ة  واأن  وم����ه����م، 
ب���دون م�����ش��ارك��ت��ه��ا، وذل���ك ع��ن طريق 
ومتكينها  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  ت��زوي��ده��ا 
البناءة،  للم�شاهمة  قدراتها  وتعزيز 
التنمية  ���ش��ال��ح  ت�����ش��ب يف  ل��ن  وال��ت��ي 
تاأكيد  وبكل  بل  فح�شب،  القت�شادية 
اأي�شا،  الجتماعية  التنمية  جمال  يف 
املبذولة  اجل��ه��ود  اأن  �شموها  م��درك��ة 
يف ه���ذا امل��ج��ال ت��رك��ز يف ج��ان��ب كبي 

واملربية  الأم  ف��ه��ي  امل�����راأة  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا 
و�شانعة الأجيال". كما ثمنت معاليها 
�شيدات  من  املجموعة  ه��ذه  م�شاهمة 
الأعمال يف حتقيق م�شاعي البتكار يف 
دولة الإم��ارات، ومتهيد الطريق اأمام 
امللهمات  الن�شاء  القادمة من  الأجيال 
لتمكينهن من حتقيق اإجنازات موؤثرة. 
من جانبها اأكدت رميا املقرب اأن املراأة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  الإم����ارات����ي����ة 
م�شار  ر���ش��م  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  ت�����ش��اه��م 
الإم�����ارات،  ل��دول��ة  والنه�شة  ال��ت��ق��دم 
اليوم  الإم��ارات��ي��ات  الن�شاء  ت�شغل  اإذ 
املعلمات،  فهن  املنا�شب،  من  العديد 
والدبلوما�شيات، والعاملات، والفنانات، 
الف�شاء،  ورائ���دات  الأع��م��ال،  و�شيدات 
ال��ل��وات��ي ا�شتطعن  وه��ن الإم��ارات��ي��ات 
اإلهامنا جميعا يف جميع اأنحاء العامل 
القادمة  الن�شائية  الأج��ي��ال  وميثلن 
م��ن ال���ق���ادة، ال���ق���ادرات ع��ل��ى مواجهة 

التحديات مهما بلغت �شعوبتها".
"يزخر  �شيخ:  نهال  قالت  جهتها  من 
ب�شيدات  الإم�������������ارات  دول�������ة  ت�����اري�����خ 
و�شاحبات  وم���ل���ه���م���ات  م���ت���م���ي���زات 
اإح�����راز  يف  ك���ب���يا  دورا  ل��ع��ن  روؤى، 
الجتماعية  امل�شتويات  على  ال��ت��ق��دم 
الدولة،  يف  والق��ت�����ش��ادي��ة  والثقافية 
نخبة من  ال��ي��وم  الإم����ارات  وحتت�شن 
امللهمة من خمتلف الأجيال،  النماذج 

م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  ي�شاهمن  وال��ل��وات��ي 
اأكرث اإ�شراقا، وت�شغل املراأة الإماراتية 
الدولة،  يف  ق��ي��ادي��ة  م��ن��ا���ش��ب  ال���ي���وم 
ازدهارها  م��ن  اأ�شا�شيا  ج���زءا  وت�شكل 
عن  ف�شال  والجتماعي،  القت�شادي 
التنمية  دع���م  يف  تلعبه  ال���ذي  ال����دور 
م�شاعي  ال�شيدات  ..وتقود  امل�شتدامة 
ي�شكل  ال��ت��ي  الإم�����ارات،  خطط  تنفيذ 
الأ�شا�شية،  رك��ائ��زه��ا  اإح���دى  الب��ت��ك��ار 
لبناء اقت�شاد عايل التناف�شية ..وتتيح 
لنا "�شتارت اإيه دي" التعاون مع هذه 
النموذجيات  ال�شيدات  من  املجموعة 
ودع��م��ه��ن وال���ش��ت��ل��ه��ام م��ن جناحهن، 
كما ي�شرنا اأن نحظى بفر�شة امل�شاركة 

يف تكرميهن".
ال�شوؤون  رئي�شة  اأودي���ن،  دال��ي��ا  وق��ال��ت 
الوليات  �شفارة  يف  والتوا�شل  العامة 
بعثة  "تفخر  الم���ري���ك���ي���ة:  امل��ت��ح��دة 
الوليات املتحدة الأمريكية اإىل دولة 
الإمارات مبوا�شلة تعاونها مع من�شة 
باملراأة  لالحتفاء  دي"  اإي���ه  "�شتارت 
وت�شاهم  بجد  تعمل  التي  الإم��ارات��ي��ة 
يف دع�����م ت���ط���وي���ر اأج����ن����دة الإم��������ارات 
وتقدير  دع��م  وي�شرنا  امل���راأة،  لتمكني 
وامللهمة  ال��ق��ائ��دة  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 
التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ت�شاهم  وال��ت��ي 
الق��ت�����ش��ادي��ة ل���دول���ة الإم��������ارات من 

خالل البتكار والإبداع.

احلملة  يف  امل�شاركات  الن�شاء  وع��ربت 
عن  واإجن��ازات��ه��ن  لق�ش�شهن  املوثقة 
والزده���ار  التقدم  بامل�شية  فخرهن 
التي  الإم�������ارات  دول����ة  حققتها  ال��ت��ي 
تخطو خطوات ثابتة نحو ال�شتدامة 
املعرفة،  ع��ل��ى  ق���ائ���م  اق��ت�����ش��اد  وب���ن���اء 
وق��ال��ت م��ن��ى ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س ق�شم 
احلا�شنة - هيئة امل�شاهمات املجتمعية 
نف�شها  ال���دول���ة  "ر�شخت  م���ع���ا:   –
العامل  يف  التنمية  اأج���ل  م��ن  ك��رائ��دة 
العربي، واأنا متفائلة وواثقة اأن املزيد 
حمليا  ينتظرنا،  والنمو  التقدم  م��ن 
ت�شبح  ب���اأن  واأح��ل��م  وع��امل��ي��ا،  واإقليميا 
دول��ة الإم����ارات ق��دوة يف امل�����ش��اواة بني 
اجلن�شني يف كافة املجالت، وهديف هو 
القيام بدور رائد يف هذه الرحلة من 

اأجل التنمية الإيجابية امل�شتدامة".

اليماحي،  عائ�شة  الدكتورة  واأ�شافت 
م�شت�شارة جمل�س اإدارة من�شة "األف" 
للتعليم: "�شغفي بتكنولوجيا التعليم 
حيث  وجناحاتي  اإلهامي  م�شدر  ه��و 
الذي  الأ���ش��ا���س  التعليم  ق��ط��اع  مي��ث��ل 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه جم����الت احل��ي��اة كافة، 
هذا  نحو  ال��ت��وج��ه  على  �شجعني  وم��ا 
امل�شتمر  ال���ت���ط���ور  ه���و  الخ��ت�����ش��ا���س 
الإم����ارات، والذي  ال��ذي تعي�شه دول��ة 
تعزز باإطالق روؤي��ة الإم��ارات 2071 
القطاع  الرامية لأن ت�شبح موؤ�ش�شات 
التعليمي بيئة حا�شنة يف جمال ريادة 

الأعمال والبتكار".
الرئي�شة  ال���زح���م���ي،  ���ش��ل��وى  وق���ال���ت 
 Ltd وم�����وؤ������ش�����������ش�����ة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة 
جمموعة  ورئ���ي�������ش���ة   ،SPLCO
مركز  يف  الربجميات  هند�شة  اأبحاث 

تكنولوجيا  يف  ل��الب��ت��ك��ار  الإم��������ارات 
"اإبتيك"  والت���������ش����الت  امل���ع���ل���وم���ات 
"مل مينحني الدعم  بجامعة خليفة: 
للن�شاء  الإم���ارات  حكومة  من  الكبي 
عملية  اأع��م��ال  ح��ل��ول  لإن�����ش��اء  من�شة 
ف���ح�������ش���ب، بل  ال����ع����امل احل���ق���ي���ق���ي  يف 
الن�شاء  �شوت  اأك��ون  اأن  اأي�شا  األهمني 
اأنحاء  بجميع  التكنولوجيا  جمال  يف 
الفجوة  تقليل  يف  للم�شاعدة  ال��ع��امل 
ب����ني اجل���ن�������ش���ني، وحت���ف���ي���ز امل��������راأة يف 
املزود  اأ���ش��ب��ح  اأن  واأود  ال��ن��ط��اق،  ه���ذا 
ال�����رائ�����د ل���ل���ح���ل���ول الأك��������رث اب���ت���ك���ارا 
وحوكمة  ال�شحابية  احلو�شبة  لتقنية 
ميكن  كيف  اأظ��ه��ر  واأن  ال��ربجم��ي��ات، 
م�شدرا  ت�شبح  اأن  الإم������ارات  ل��دول��ة 
ملنتجات وخدمات اقت�شاد املعرفة على 

ال�شاحة العاملية".

•• �أبوظبي -و�م:

اإجن��ازات رائ��دة ومميزة خالل الن�شف الأول من العام  اأكادميية رب��دان  حققت 
املهني الحرتايف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ق��درات  ب��ن��اء  ب��رام��ج  تنفيذها  اإط���ار  اجل���اري يف 
الطوارئ  حل��الت  والتاأهب  والدفاع  والأم��ن  ال�شالمة  قطاعات  يف  املتخ�ش�شة 

واإدارة الأزمات.
القدرات  بناء  برامج  يف  املائة  يف   96.5 رب��دان معدل ر�شا  اأكادميية  و�شجلت 
والتطوير املهني الحرتايف التي عقدتها خالل الن�شف الأول من هذا العام ملا 
يزيد على /8200/ م�شارك، من بينهم /371/ م�شاركا من امل�شتوى القيادي، 
جمموعة  ت�شم  وال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  قبل  م��ن  تنفيذها  يتم  �شاملة  خطة  �شمن 
تنفيذها  مت  التي  ال��ربام��ج  بلغت  حيث  النوعية،  ال��ربام��ج  م��ن  وث��ري��ة  متنوعة 
دورة  و/48/  تخ�ش�شية،  احرتافية  دورة   /121/ �شملت  برناجما،   /371/

ذات بعد ا�شرتاتيجي.
اأن  رب��دان،  اأكادميية  يف  اجلاهزية  كلية  عميد  الكعبي،  في�شل  الدكتور  واأو�شح 
القدرات  العام اجلاري ا�شرتاتيجية متكاملة لتطوير  الأكادميية طورت خالل 
احلديثة  والأدوات  الأ�شاليب  با�شتخدام  امل�شاركني  مهارات  وتنمية  الحرتافية 
واملمار�شات  املعايي  اأف�شل  �شمن  والب�شرية/  /ال�شمعية  التعليمية  والتقنيات 
موؤ�ش�شات  مع  تتعاون  الأكادميية  اأن  اىل  م�شيا  ال�شاأن،  هذا  يف  املتبعة  العاملية 
لتقدير  وفقا  نوعية وتخ�ش�شية  برامج  لتطوير  عامليا  رائدة  وبحثية  اأكادميية 
العاملية  والتغيات  التقييم،  وم�شتويات  الح��رتايف،  املهني  التطوير  احتياجات 

املوؤثرة.
واأ�شاف اأن اأكادميية ربدان حتر�س دائما على بناء القدرات الت�شاركية بالتن�شيق 
للجهات  املتخ�ش�شة  ال�شت�شارات  وت��ق��دمي  الرئي�شيني،  ال�شركاء  خمتلف  م��ع 
للم�شي  العاملية  اجلهات  مع  ممار�شاتها  ومواءمة  بكوادرها  لالرتقاء  املختلفة 

قدما نحو اآفاق اأو�شع من التنمية والتطوير على م�شتوى املنطقة والعامل.
امل�شرتك  التعاون  اأوج��ه  وتر�شيخ  تعزيز  اىل  با�شتمرار  رب��دان  اأكادميية  وت�شعى 
املهني  التطوير  �شياق  يف  واملتخ�ش�شة  ال��رائ��دة  الدولية  اجلهات  من  ع��دد  مع 

الحرتايف.
جتربة  تقدمي  يف  املتحدة  كرانفيلد-اململكة  جامعة  م��ع  الأك��ادمي��ي��ة  وت��ت��ع��اون 
تنفيذ برنامج نوعي يهدف  امل�شرتيات من خالل  ا�شتثنائية يف جمال  تعليمية 
اىل تطوير خرباء متخ�ش�شني �شمن اأعلى معايي اجلودة يف نظام امل�شرتيات، 
كما تقدم الأكادميية اعتمادا دوليا لعدد من برامج التطوير املهني من خالل 
منح  يف  ال��رائ��دة  املعاهد  اأح���د   ،/ILM/ والإدارة  ال��ق��ي��ادة  معهد  م��ع  تعاونها 

املوؤهالت وتنمية املهارات القيادية والإدارية يف اململكة املتحدة.
وتعمل اأكادميية ربدان على تقييم مقدار ا�شتفادة امل�شارك حتى بعد ا�شتكماله 
للربنامج والتحاقه بجهة العمل وذلك من خالل تن�شيق اجلهود مع ال�شركاء 

الرئي�شيني واجراء تقييم حقيقي وواقعي حول انعكا�س نتائج الربنامج على اأدائه 
املهني مبا ي�شهم ب�شكل فعال يف تر�شيخ منظومة غنية ومتكاملة، ويرثي جانب 
التطوير املهني الحرتايف، وي�شهم يف توظيف اجلهود امل�شرتكة نحو طرح برامج 
ربدان  اأكادميية  يف  وتقدميها  الربامج  تطوير  ويتم  فريدة.  ميزة  ذات  نوعية 
اأف�شل /200/  املوؤهلني يف  من قبل جمموعة من خرباء متعددي اجلن�شيات 
جامعة حول العامل ممن ميتلكون املعرفة واخلربة يف جمالت ال�شالمة والأمن 
والدفاع والتاأهب حلالت الطوارئ واإدارة الأزم��ات لتحقيق التكامل يف املعرفة 
الأكادميية والعملية مبا ميكن امل�شاركني من جتربة خمتلف اجلوانب العملية 

ذات ال�شلة بدرا�شتهم واكت�شاب اخلربة الالزمة.
يذكر اأن اأكادميية ربدان هي الأوىل من نوعها يف دولة الإمارات يف جمال توفي 
نظام التعلم املزدوج /الأكادميي واملهني/، حيث توفر لطالبها خيارات متنوعة 

معدة بدقة لتفعيل وتطوير مهاراتهم وخرباتهم.

»متكني« و»�ستارت �إيه دي« تطلقان »�إمارتيات منجز�ت« مبنا�سبة يوم �ملر�أة �لإمار�تية

�أكادميية ربد�ن حتقق �إجناز�ت ر�ئدة خالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري

•• �ل�شارقة -�لفجر:

ب��ال�����ش��ارق��ة متمثلة  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  اأق���ام���ت دائ������رة 
" ل��ل��خ�����ش��وم��ات، مب��ق��ر هيئة الطرق  " وف���ر  ب��ربن��ام��ج 
من  ع��دد  مع  بالتعاون  معر�شاً  بال�شارقة،  واملو�شالت 
اجلهات امل�شاهمة يف " وفر " واملعنية بتقدمي اخلدمات 

التعليمية املختلفة. 
العام  ب��داي��ة  اق���رتاب  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  الفعالية  ونظمت 
ال��ذي ينطلق  – 2023م   2022 ال��درا���ش��ي اجل��دي��د 
اإط����ار تقدمي  واأق��ي��م��ت  يف   ، اجل����اري  اأغ�شط�س  ن��ه��اي��ة 
بالتعاون  الربنامج  يوفرها  التي  التعليمية  اخلدمات 
ويدعم  من خاللها  التعليمية  املوؤ�ش�شات  مع عدد من 
م�������ش���ية ال��ت��ح�����ش��ي��ل ال��ع��ل��م��ي حل���ام���ل���ي ب���ط���اق���ة وفر  

وعائالتهم .
املختلفة  التعليمية  اجلهات  من   7 املعر�س  يف  و�شارك 
اجلامعية  املدينة  كلية   ، اجلامعية  الأف���ق  كلية  ه���ي:  
ال�شغي،  القائد  القيوين، ح�شانة  اأم  بعجمان، جامعة 
الأمريكية  املدر�شة  اخلا�شة،  الدولية  الريان  مدر�شة 

اخلليجية، جامعة اأميتي دبي.

الدرا�شية  امل���ن���ح  امل�������ش���ارك���ة  اجل����ه����ات  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  و 
واخل�شومات الت�شجيعية املخ�ش�شة للم�شتفيدين، ومت 
تقدمي �شروحات كافية من اأجل ال�شتفادة من العرو�س 
عليها  يح�شل  اأن  ي�شتطيع  وال��ت��ي  املقدمة  التعليمية 

حاملي بطاقات برنامج وفر وعائالتهم. 
الفعاليات  مكتب  م��دي��ر  ال��ع��ود،  �شيف  ج��واه��ر  واأك����دت 
الإيجابي  ال��دور  على  وف��ر،  برنامج  ومدير  والأن�شطة 
الذي يقدمه برنامج اخل�شومات " وفر " يف امل�شاهمة 
م�شتوياتها  اأف�������ش���ل  اإىل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�������ش���ية  ب���دف���ع 
م��ن خ���الل ال��ف��ر���س امل��م��ت��ازة ب��ت��ق��دمي امل��ن��ح الدرا�شية 
اجلهات  قدمتها  التي  املختلفة  التعليمية  واخل��دم��ات 
ب��رن��ام��ج وف��ر من  اأن  امل��ع��ر���س  . واأ���ش��اف��ت  امل�شاركة يف 
اأ�شا�شي  ب��دور  يقوم  الفعاليات  ه��ذه  مثل  تنظيم  خ��الل 
تنظيم  اإ�شتمرارية  اإىل  ، لفتة  التعليم  تعزيز قطاع  يف 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���س ال��رتوي��ج��ي��ة م��ع ال�����ش��رك��اء من 
ال�شارقة  حكومة  موظفي  لتعريف  املختلفة،  املوؤ�ش�شات 
باخل�شومات،  املختلفة  الفئات  من  امل�شتفيدين  كافة  و 
والعرو�س التي تقدمها ال�شركات لهم لالإ�شتفادة منها 

يف مناحي احلياة املختلفة.

مو�رد �ل�سارقة ت�ستعر�س خ�سومات »وفر« لقطاع 
�لتعليم قبل �نطالق �لعام �لدر��سي �جلديد

جمل�س �سباب هيئة �لنقل – عجمان ينظم جل�سة 
حو�رية بعنو�ن �ل�سباب هم �مل�ستقبل
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اأخبـار الإمـارات
تدعم  االندماج املجتمعي 

حماكم ر�أ�س �خليمة توثق عقود �لزو�ج لغري �مل�سلمني
 •• ر�أ�س �خليمة - �شليمان �ملاحي 

ك�شف �شعادة امل�شت�شار اأحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة 
حماكم راأ�س اخليمة اأن الدائرة تتيح للمقيمني من غي 
امل�شلمني اإمتام اإجراءات توثيق عقود الزواج للراغبني يف 

ذلك، ب�شرف النظر عن جن�شياتهم اأو دياناتهم.
توثيق عقود  وّف��رت خدمة  الدائرة  اأن  واأو�شح اخلاطري 
اأبرمت عدة  ال��زواج لغي امل�شلمني منذ فرتة بعيدة، وقد 
عقود ملختلف الديانات واجلن�شيات، بلغ عددها 96 عقداً، 
والتي مّتت وفقاً ل�شروط واإج��راءات حمددة مكنتهم من 

توثيق عقد الزواج بكل مرونة و�شهولة وي�شر، مبا يحقق 
اإمارة  �شكان  ملختلف  املجتمعي  والندماج  املعي�شة  تي�شي 
املحبة والت�شامح  الذي يعك�س �شور  الأم��ر  راأ���س اخليمة، 
وال�������ش���الم يف دول�����ة الإم���������ارات، وت���ع���زي���ز ج���ان���ب الأخ�����وة 

الإن�شانية.
واأ�شاف اأنه ميكن للمقيم غي امل�شلم اأّياً كانت جن�شيته اأو 
ووفقا لالإجراءات  ال��زواج،  رغبة طريف  وبناء على  ديانته 
بطلب احل�شول  يتقدم  اأن  املحاكم،  دائ��رة  بها يف  املعمول 
على خدمة عقد ال��زواج من خالل ق�شم عقود ال��زواج يف 
الدائرة، ويتم اإجراء العقد من خالل املاأذونني املعتمدين 

يف حماكم راأ�س اخليمة، ويجري اعتماد العقد من القا�شي 
املخت�س بذلك.

وذكر رئي�س دائرة املحاكم اأن وجود هذا التنظيم القانوين 
تي�شي  �شاهم يف  امل�شلمني قد  ال��زواج لغي  لتوثيق عقود 
راأ���س اخليمة،  اأطياف املجتمع يف  ال��زواج لكافة  اإج���راءات 
ال�شتقرار  وم��ت��م��ا���ش��ك��ة، وحت��ق��ي��ق  ���ش��ع��ي��دة  اأ����ش���رة  وب���ن���اء 
ر�شمي  اإط���ار  يف  الجتماعية  العالقات  وو���ش��ع  املجتمعي 
وا�شح، اإىل جانب تقدمي خدمات مميزة ذات جودة وكفاءة 
اإع��ج��اب ور�شا  اأن ه��ذه اخل��دم��ة ح���ازت  اإىل  عالية، لف��ت��ا 

الأُ�شر التي ا�شتفادت منها.

وفد من �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة يطلع 
على �أف�سل �ملمار�سات يف جمال �لتميز بالد�خلية

•• �أبوظبي-و�م: 

لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  اأمي حممد  اأ�شامة  �شعادة  برئا�شة  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة  وفد من  اطلع 
ال�شناعة على اأف�شل املمار�شات املطبقة من قبل وزارة الداخلية يف جمال اخلدمات ال�شتباقية، والتمكني الذكي، 
وال�شراكة والتكامل، واإدارة البيانات واملعرفة. جاء ذلك خالل الزيارة التي نظمتها الإدارة العامة لالإ�شرتاتيجية 
وتطوير الأداء بالوزارة لوفد وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة اإىل وزارة الداخلية، حيث التقى مع عدد من 
اإىل �شرح موجز  املرافق له  ال�شناعة والوفد  امل�شاعد لقطاع  الوكيل  التميز. وا�شتمع �شعادة  ال�شباط روؤ�شاء فرق 
من روؤ�شاء فرق التميز حول اأف�شل املمار�شات لوزارة الداخلية يف جمال فرق التميز واإدارتها واملمار�شات املطبقة 
يف جمال التميز احلكومي والتمكني الذكي واإدارة البيانات واملعرفة والطالع على اخلدمات ال�شتباقية يف غرفه 

العمليات املركزية لإدارة اخلدمات يف وزارة الداخلية.

عمار �لنعيمي ي�ستقبل �سفري فيجي
•• عجمان- و�م: 

عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
كاتونيتا  نايبوتي  �شعادة  اأم�س..  ديوان احلاكم  عجمان يف 
بوا �شفي فيجي لدى الدولة ملناق�شة �شبل تعزيز التعاون 
بني البلدين . ورحب �شموه بال�شفي الفيجي .. موؤكدا على 
ال�شديقني  البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  اأوا�شر  تعزيز 
ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى  امل�شتويات.  خمتلف  على 
وتبادل  اجلانبني  بني  القائمة  الثنائية  التعاون  عالقات 

الأحاديث التي من �شاأنها تقوية تلك العالقة بني ال�شعبني 
توطيدها.  و�شبل  القطاعات  م��ن  العديد  يف  ال�شديقني 
واأ�شاد �شعادة ال�شفي الفيجي بالنه�شة احل�شارية ال�شاملة 
التي ت�شهدها دولة الإمارات يف خمتلف امليادين و عجمان 
خا�شة . ح�شر اللقاء .... ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
ممثل احلاكم لل�شوؤون الإداري��ة و املالية و ال�شيخ عبداهلل 
و  املواطنني  ���ش��وؤون  مكتب  ع��ام  مدير  النعيمي  ماجد  ب��ن 
�شعادة يو�شف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات 

وال�شيافة و عدد من كبار امل�شوؤولني.

ا�صتهدفت كافة املناطق الواقعة �صمن نطاقها اجلغرايف
بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة توعوية للحفاظ على 
�ملظهر �لعام من �ل�سيار�ت و�لقو�رب و�لدر�جات �ملهملة

••  �أبوظبي - �لفجر

اجلمايل  امل���ظ���ه���ر  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً 
واحل�شاري للمدينة، نفذت بلدية 
ميدانية  ح��م��ل��ة  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
واف����رتا�����ش����ي����ة ع���ل���ى ال�������ش���ي���ارات 
املهملة  ال���ه���وائ���ي���ة  وال������دراج������ات 
واأم������اك������ن ب���ي���ع وت�������رك امل���رك���ب���ات 
وال�شاحنات  والكرفانات  والقوارب 
يف الأم����اك����ن ال���ع���ام���ة، وذل�����ك من 
مركز  الفرعية:  م��راك��زه��ا  خ��الل 
بلدية  وم����رك����ز  امل���دي���ن���ة،  ب���ل���دي���ة 
ب��ل��دي��ة مدينة  ال�����ش��ه��ام��ة، وم��رك��ز 
م�شفح،  ب���ل���دي���ة  وم����رك����ز  زاي��������د، 
ك��ل �شمن  ال��وث��ب��ة،  بلدية  وم��رك��ز 

نطاقه اجلغرايف.
وهدفت احلملة اإىل املحافظة على 
املظهر اجلمايل واحل�شاري الذي 
على  والق�شاء  اأبوظبي،  به  تتمتع 
خ�شو�شاً  ال��ع��ام،  املظهر  م�شوهات 
واملهملة  امل���رتوك���ة  امل��رك��ب��ات  م���ن 
ال�شاحات  يف  ط���وي���ل���ة  ل����ف����رتات 
وبع�س املواقف، مما ي�شكل مظهراً 

غي ح�شاري يف املدينة.
اجلانب  يف  احل���م���ل���ة  وت�����ش��م��ن��ت 

التفتي�س  فرق  قيام  منها  امليداين 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ل��ب��ل��دي��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
اأفراد  بتوعية  الفرعية  ومراكزها 
التي  امل��ن��اط��ق  جميع  يف  امل��ج��ت��م��ع، 
و�شرورة  باأهمية  احلملة،  �شملتها 
احلفاظ على املظهر العام وامل�شهد 
اأبوظبي،  به  اجلمايل الذي تتمتع 
مب�شوؤولياتهم  وال������ش�����ط�����الع 
اأي  ع���ن  الب���ت���ع���اد  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
�����ش����ل����وك ي�������ش���ر ب���امل���ظ���ه���ر ال����ع����ام 
والعمرانية  احل�شارية  والنه�شة 

التي ت�شهدها اأبوظبي.
اجلانب  يف  احل��م��ل��ة  ت�شمنت  ك��م��ا 
الفرتا�شي منها توعية القاطنني 
للحملة  اجل�����غ�����رايف  ال���ن���ط���اق  يف 
ب��اأه��م��ي��ة و����ش���رورة احل���ف���اظ على 
املظهر احل�شاري العام بعدم ترك 
اأو  الهوائية  وال��دراج��ات  امل��رك��ب��ات 
ال�شاحنات  اأو  والكرفانات  القوارب 
ال��ع��ام��ة، حيث  الأم��اك��ن  مهملة يف 
املن�شورات  م���ن  ال��ع��دي��د  ن�����ش��ر  مت 
التوعوية عرب احل�شابات الر�شمية 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ل��دي��ة 
ان�شتغرام-  "تويرت-  الجتماعي 
�شات" وعرب  ���ش��ن��اب  ب����وك-  ف��ي�����س 

بالإ�شافة  "فريجنا"،  ت��ط��ب��ي��ق 
توعوية  ن�شية  ر�شائل  اإر���ش��ال  اإىل 
املجتمع  اأف�������راد  حت���ث  ل��ل��ج��م��ه��ور 
ال���ت���ع���اون يف احل���ف���اظ على  ع��ل��ى 
اأو  م�شوهات  اأي��ة  من  العام  املظهر 

مهمالت.

كهرباء ومياه دبي تنظم منتدى �ملر�أة �لإمار�تية �لثامن 

�سرطة ر�أ�س �خليمة ت�ستقبل قن�سل عام جهورية �ل�سني 
•• ر�أ�س �خليمة : �لفجر

ع���ب���داهلل خمي�س  ال��ع��م��ي��د  ����ش���ع���ادة  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
احل���دي���دي ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة راأ������س اخليمة 
�شيوي  " يل  �شعادة  القيادة  مبنى  يف  بالإنابة 
ه��ان��غ " ال��ق��ن�����ش��ل ال���ع���ام جل��م��ه��وري��ة ال�شني 
ال�شعبية يف دبي والإمارات ال�شمالية، و الوفد 
امل���راف���ق ل���ه، وذل����ك ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ادة امل����دراء 
العامون ونوابهم وعدد من مدراء الإدارات و 

ال�شباط.
حيث رحب �شعادة العميد احلديدي بال�شيف 
اأفق  اإط��ار تعزيز  تاأتي زيارته يف  ال��ذي  الزائر 
التعاون امل�شرتك بني وزارة الداخلية متمثلة 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة راأ�����س اخل��ي��م��ة و  ال��ق��ي��ادة  يف 
جمهورية ال�شني ال�شعبية، مبا يخدم ال�شالح 

املقدمة  اخل��دم��ة  مب�شتويات  وي��رت��ق��ي  ال��ع��ام 
مب�شتوى  م�شيدا  ال�شينية،  اجل��ال��ي��ة  لأب��ن��اء 

ب��ني اجلانبني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  املتينة  ال��ع��الق��ات 
�شبل  ح��ول  اللقاء  خ��الل  التباحث  مت  وال��ت��ي 

توطيدها.
جلمهورية  ال��ع��ام  القن�شل  ���ش��ع��ادة  اط��ل��ع  كما 
ال�شني ال�شعبية و الوفد املرافق له على اأبرز 
راأ�س  بها �شرطة  التي تقوم  املهام  و  اخلدمات 
وعلى  واأق�شامها،  اإدارات��ه��ا  مبختلف  اخليمة 
منظومة العمل يف غرفة العمليات املركزية و 
الأنظمة الأمنية و املرورية املتوفرة فيها، وفق 
اأعلى املعايي و املوا�شفات العاملية يف املجالت 

الأمنية و ال�شرطية.
من جهته اأعرب �شعادة " يل �شيوي هانغ " عن 
ال�شتقبال  حفاوة  على  وامتنانه  �شكره  بالغ 
العامة  القيادة  به  تقوم  الذي  البارز  وبالدور 
ل�شرطة راأ���س اخليمة يف ن�شر الأم��ن والأمان 
وخدمة اأفراد املجتمع و اجلالية ال�شينية على 

وجه اخل�شو�س.

•• دبي-و�م:

دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  نظمت 
الثامن  الإم��ارات��ي��ة  امل��راأة  منتدى 
الإماراتية  امل�����راأة  ب��ي��وم  اح��ت��ف��اًء 
الفعالية  وح�������ش���ر   .  2022
الهيئة  اأكادميية  مبنى  املقامة يف 
حممد  ���ش��ع��ي��د  ب����دب����ي..م����ع����ايل 
الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 

دبي وعدد من م�شوؤويل الهيئة.
افتتاحية  كلمة  يف  الطاير  وق��ال 
اإن ي��وم امل��راأة الإم��ارات��ي��ة منا�شبة 
م���ه���ّم���ة ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
الإجنازات النوعية وامل�شّرفة التي 
حققتها دول��ة الإم���ارات يف جميع 
وخا�شة  وال���ق���ط���اع���ات  امل���ج���الت 
يف جم���ال مت��ك��ني امل�����راأة ك��م��ا اأنه 

ال��وط��ن��ي��ة ال���داع���م���ة ل���ل���م���راأة يف 
الطاقة  �شيما  ل  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
وال�شتدامة  والنظيفة  املتجددة 
متكافئة  ف��ر���ش��اً  الهيئة  .وت��وف��ر 
للرجل واملراأة وتركز على متكني 
املراأة بدايًة من املنا�شب القيادية 
الفنية  ال���وظ���ائ���ف  اإىل  و�����ش����وًل 
للموؤ�ش�شات  اأمن��وذج��اً  جعلها  مما 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 
يف داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا. وقد 
اإىل  الهيئة  موظفات  ع��دد  و�شل 
1950 موظفة يف جميع اإداراتها 
وي�شمل هذا العدد 785 موظفة 
يف القطاع الهند�شي والفني فيما 
منا�شب  م��وظ��ف��ة   321 ت�����ش��غ��ل 
وت�شكل  ال���ه���ي���ئ���ة.  يف  ق����ي����ادي����ة 
ن�شبة  الإم�����ارات�����ي�����ات  امل���وظ���ف���ات 
ال���ق���وى  اإج�����م�����ايل  م����ن   83%

للتعريف  اأ�شا�شية  �شنوية  حمطة 
التي  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بنجاحات 

حتظى مبكانة وتقدير كبي.
يوم  ���ش��ع��ار  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����اف 
"واقع  املراأة الإماراتية هذا العام 
م�شتدام" ميثل  م�شتقبل  ملهم.. 
جوهر دور موظفات هيئة كهرباء 
�شمان  اإىل  ال���ه���ادف  دب���ي  وم��ي��اه 
وا�شتدامة  اإ�شراقاً  اأكرث  م�شتقبل 
لالأجيال احلالية والقادمة حيث 
تثبت موظفات الهيئة يومياً اأنهن 
قدوة ملهمة يف ا�شت�شراف و�شنع 
وامل�شاهمة  امل�����ش��ت��دام  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
الهيئة  م�������ش���اري���ع  يف  ال���ف���ع���ال���ة 

العمالقة.
نهج  على  ت�شي  الهيئة  اأن  واأك���د 
ومتكني  لدعم  الر�شيدة  القيادة 
املوؤ�ش�شات  من  تعترب  حيث  امل��راأة 

كما  الهيئة  يف  العاملة  الن�شائية 
الن�شاء الإماراتيات يف  تبلغ ن�شبة 
مركز البحوث والتطوير 50% 
يف  عليا  م��وؤه��الت  على  حا�شالت 
والهند�شية.  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ج���الت 
ك��ذل��ك ت�����ش��ارك م��وظ��ف��ات الهيئة 
يف العديد من الأعمال التطوعية 
وبلغ اإجمايل ال�شاعات التطوعية 
العام  خ�����الل  ال��ه��ي��ئ��ة  مل���وظ���ف���ات 
 16،000 م���ن  اأك�����رث   2021
اإن�شانية  م���ب���ادرة   28 يف  ���ش��اع��ة 
معايل  وت�����اب�����ع  وجمتمعية." 
على  ال��ه��ي��ئ��ة  "تعمل  ال���ط���اي���ر: 
توفي بيئة عمل اإيجابية و�شعيدة 
وريادة  لتمكني  داعمة  ملوظفاتها 
اخلالقة  طاقاتها  وتفعيل  امل���راأة 
مهاراتها  وت���ن���م���ي���ة  وامل����ب����دع����ة 

ال�شخ�شية واحلياتية.

وت����خ����ل����ل م����ن����ت����دى ي�������وم امل���������راأة 
�شريط  الثامن عر�س  الإماراتية 
ف����ي����دي����و ح�������ول م���������ش����ية امل��������راأة 
الإماراتية يف الهيئة ب�شكل خا�س 
ويف دولة الإمارات ب�شكل عام اإىل 
اإجن������ازات موظفات  اأب����رز  ج��ان��ب 
ال��ه��ي��ئ��ة وال��ل��ج��ن��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف 
فعاليات  ت�شمنت  ك��م��ا  ال��ه��ي��ئ��ة. 
امل��ن��ت��دى ج��ل�����ش��ة ح���واري���ة رفيعة 
امل�������ش���ت���وى مب�������ش���ارك���ة ب���اق���ة من 
الرائدات  الإماراتيات  املهند�شات 

على م�شتوى الدولة.
�شعيد  ك��ّرم معايل  املنتدى  خالل 
الطاير املهند�شة اأماين احلو�شني؛ 
ع��ل��ي؛ وهناء  وامل��ه��ن��د���ش��ة ح�����ش��ة 
ال�شراكات  مدير  م�شاعد  املهيي 
من  وع����ددا  امل�شتقبل  متحف  يف 

موظفات الهيئة الإماراتيات.

Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629

Dubai Courts of First Instance          
Notification by Publication of payment

In lawsuit No. 253/2022/2518-cheques execution
In ninth execution department No. 230
Execution subject: demanding the value of bounced cheque No(347356) issued from 
SOBHA ENGINEERING & CONTRACTING LLC, signed by Mr/ BIPINCHANDRA 
KHUSHALDAS ROHIT KHUSHALDAS of (10.030.12 ten thousand thirty dirhams 
and twelve fils only) and total amount in dirhams (10766.12)
Plaintiff: Musandam International General Trading LLC Address: UAE- Dubai-Ras 
Alkhor-Bar Dubai-Dubai.
The defendants: 1-SOBHA ENGINEERING& CONTRACTING LLC
2- BIPINCHANDRA KHUSHALDAS ROHIT KHUSHALDAS
Notification subject: has filed the above lawsuit and its subject, obligating the 
defendants to pay an amount of (10766,12 dirhams) to the plaintiff or court treasury.
Accordingly the court will initiate the executive procedures against you in the event 
of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629

Dubai Courts of First Instance          
Notification by Publication

In the execution No. 211/2022/673-real estate execution
Considered at:4th execution department No. 186
Subject of execution:executing the judgment issued in the case No. 1104/2021 partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 486.119), including 
the fees and expenses.
Execution Applicant: Aqaar Corporation,Address: Emirate of Dubai Airport St Port 
Saeed areal Business Point Building Mezzanine Office No. 9) Tel: 0504643947| Email: 
Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826) IBAN AE090500000000020106942
Notifiee: 1-Ali Rezaei Daran, his capacity: Defendant
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 486119.00) to the 
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629

Dubai Courts of First Instance          
Service and Order of Payment by Publication

In Execution No: 3443/2022/207 - Commercial Execution
Considered in:Second Execution Circuit No. 184
Subject of Case:Execution of the decision issued in the Case No. 5311/2021 Order of 
Payment, that the decided amount (AED 224899.55), including charges and expenses, 
is to be paid.
Judgment Creditor: NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD, Address:UAE, 
Emirate of Sharjah, Industrial Area, Dwar National St.National Factories bldg.
Notified Party:1. AWTAD MIDDLE EAST TECHNICAL SERVICES L.L.C, as the 
Judgement Debtor
Subject of Service: The aforesaid Execution Case was filed against you to be ordered 
to pay the Judgment Creditor or the Court's treasury the decided amount of (AED 
224899.55).
Therefore, the Court shall proceed with the execution procedures against you in case 
of failure to comply with the said decision within 15 days as of the date of publication 
of this Service.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629

Dubai Courts of First Instance 
Service of Report of Attachment by Publication

In Case No:132/2022/223-Commercial Deputation
Considered in:Eighth Execution Circuit No. 229
Subject of Case:Deputation by Sharjah Federal Court of First Instance in 
the CaseNo. 2754/2021, Commercial
Judgment Creditor: NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD., et 
al.,Address:UAE, Emirate of Sharjah
Notified Party:1. Gabriel Ayodele Osho, as the Judgement Debtor
Subject of Service:  You are notified that the attachment was imposed 
on your assets, i.e., the real estates located in (Wadi Al Safa 5), Plot No. 
(1429) for payment of the claimed amount in the aforesaid file. This is for 
your information and duly enforcement of the order.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629

Dubai Courts of First Instance          
Notification by Publication

In the execution No. 211/2022/668-real estate execution
Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution: executing the judgment issued in the case No. 1036/2021_partial 
real estate,
by paying the amount executed amounted to (AED 206.085), including the fees and 
expenses.
Execution Applicant:Aqaar Corporation,Address:Emirate of Dubai Airport St Port 
Saeed areal Business Point Building Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947) Email: 
Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826) IBAN AE090500000000020106942
Notifiee: 1- Indira Bai Amma Krishna Pillai, his capacity: Defendant.2- Presanna 
Kumar Damodharan Nair, his capacity: Defendant
Subject of Notification:has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 206085.00) to the 
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

7053070530

Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629
Defendant Published Notice

To Case Management Office Sharjah Federal Court Federal Civil 
Court of First Instance In case no. SHCFICIREA2022/0005148 Partial civil

To Defendant: Joseph Cyril Fernandez,Unknown address.
We inform you that the plaintiff, Top Gear Rent a Car, has filed the above-mentioned 
case and demands the following:
First: Accepting the case, determining the nearest possible hearing to consider it, and 
notifying the defendant of it.Second: Obligating the defendant to pay the plaintiff an 
amount of 17,040 AED (seventeen thousand and forty AED) and interest is 5% from 
the date of the claim until full payment, fees, expenses and fees
You are required to attend a hearing 29/08/2022, at the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case manager's Office) 
In person or by an authorized lawyer, and submit a reply memorandum to the case, 
accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication, in order to consider the case whose number is mentioned above - as 
a defendant.
Judicial Services Office/ Hamid Abdullah Al-Saidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629
Request for Service in the Executive Case by Publication 

Service on Judgment Debtor by Publication
Fujairah Federal Court - Civil Execution Court - NAZEEHA MEDICALCENTER
Payment notice in CaseNo. FUCEXCIPOR2022/0000985 Commercial (Restricted Jurisdiction)
To:The Judgment Debtor: NAZEEHA MEDICAL CENTER. Address: unknown place of residence
Whereas on this date the judgment attached hereto has been rendered in favor of the Plaintiff
Judgment Creditor: ARABIAN MEDICAL ENTERPRISES (L.L.C) - In the above referenced case
And whereas the Judgment Creditor mentioned applied for the execution of the said judgment, 
and paid the fees therefor, and whereas the judgment to be executed is as follows:
The total amount including charges and expenses is 49,049.81
Therefore, you are requested to execute the content of the above mentioned executive 
writ within 15 days from the date of serving this notice upon you.In case of failure 
to do so, the court will take against you the procedures of compulsory execution as 
prescribed by the law.
Judge/Mohamed Ali Abdelshakour 
Fujairah Federal Court/Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629
Notification by publication in the executive lawsuit

Payment notice in lawsuit No. AJCEXCIREA2022/0003329- CIVIL (partial)
To:The convicted: Joana Dalisay Cabanting,As the attached judgment has been 
issued against you in favor of the executive plaintiff Khaled Ali Mohammad 
Alyassi, UAE national- in the aforementioned lawsuit.
In the aforementioned lawsuit and since the aforementioned plaintiff has 
submitted an application for the execution of the aforementioned judgment and 
the fee specified for that has been paid, and since the judgment requested to be 
executed is as follows:
Total amount including fees and expenses: 163065.0
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of 
your announcement.
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge/Ahmed Mahmoud Hamdi Abdelaziz
Ajamn federal court/Civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 4/ 8/ 2022  Issue No : 13611

Dubai Courts of First Instance          
Payment Order Notification by Publication

In execution No.207/2022/4646-Commercial Execution
Considered in:Third execution office No. 185
Subject of the execution:Execution of the judgment issued in case No. 
7612/2021 payment order, to pay the executed amount of 200,000 dirhams 
(two hundred thousand dirhams) and the legal interest at 5% from the due 
date until full payment with obligating them to pay fees and expenses 
and an amount of 1,000 dirhams in return for attorney fees and refused 
expedited enforcement.
Plaintiff:Mohamed Ahmed Asmar,Address:UAE, Abu Dhabi Emirate, 
Sports City, Abu Dhabi, Airport Street, Millennium Hotel Building Al 
Rawda, Ground Apartment, next to Prestige Museum.
Notified parties: 1. City Square Contracting LLC (Executee),2. Naushad 
Ali Mathilakath Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

7039270533 Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629
Dubai Courts of First Instance          

Service and Order of Payment by Publication
In Execution No: 4029/2022/253 - Cheque Execution

Considered in: Ninth Execution Circuit No. 230
Subject of Case:Claim for the value of the bounced cheque No. (000574) amounting 
(AED 100000) issued by Mashreq Bank 
Judgment Creditor: NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD. Address:UAE, 
Emirate of Sharjah, Industrial Area 13, National Factories St., National Factories 
bldg., National Factories.
Notified Parties:1. Abdul Sattar Muhmmad Din, as the Judgement Debtor 
2. EBRAHIM ALMEHAIRI PAINTING WORKS (L.L.C) as the Judgment Debtor
Subject ofService:The aforesaid execution Case was filed against you to be ordered 
to pay the Judgment Creditor or the Court’s treasury the decided amount of (AED 
100000.00).
Therefore, the Court shall proceed with the execution procedures against you in case 
of failure to comply with the said decision within 15 days as of the date of publication 
of this Service.

70533

Date 4/ 8/ 2022  Issue No : 13611

Dubai Courts of First Instance          
Payment Order Notification by Publication

In execution No.207/2022/4646-Commercial Execution
Considered in:Third execution office No. 185
Subject of the execution:Execution of the judgment issued in case No. 
7612/2021 payment order, to pay the executed amount of 200,000 dirhams 
(two hundred thousand dirhams) and the legal interest at 5% from the due 
date until full payment with obligating them to pay fees and expenses 
and an amount of 1,000 dirhams in return for attorney fees and refused 
expedited enforcement.
Plaintiff:Mohamed Ahmed Asmar,Address:UAE, Abu Dhabi Emirate, 
Sports City, Abu Dhabi, Airport Street, Millennium Hotel Building Al 
Rawda, Ground Apartment, next to Prestige Museum.
Notified parties: 1. City Square Contracting LLC (Executee),2. Naushad 
Ali Mathilakath Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No: 253/2022/6884- Cheques Execution

Held In: Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject: Claiming the value of the returned Cheque no (000012) Issued by Abu Dhabi 
Commercial Bank amount of (90000 AED)
Execution request: Adel Abdel Halim Mohamed Zahran,Address:UAE- Emirate of Dubai Bur Dubai 
- Al Fahidi Street - Juma Bin Ahmed Building Souk Al Kabeer 3rd Floor Apartment Office 15 - Next 
to Ali Bin Abi Talib Mosque.
To be notified:1- Nassar Santipurat Abdulkadir-as Respondent
Subject of Notice:A case has been filed against you, the above-mentioned executive case and obligated 
you to pay the amount executed 90000 AED to execution request or to court treasury Accordingly, 
the court will initiate executive procedures against you in the event of non compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this announcementTherefore, the 
Court shall proceed with the execution procedures against you in case of failure to comply with the said 
decision within 15 days as of the date of publication of this Service.treasury.
Accordingly the court will initiate the executive procedures against you in the event of non compliance 
with the aforementioned decision within 0 days from the date of publishing this notificationSubject of 
the notification:The plaintiff has filed the above-mentioned executive action against you and obligated 
you to pay the executed amount of (261526) dirhams to the plaintiff or the court treasury, in addition to 
the amount of ..... as fees to the court treasury.
Accordingly, the court will initiate the executive procedures against you in the event of non-compliance 
with the aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this announcement.

70533 Date 4/ 8/ 2022  Issue No : 13611

Dubai Courts of First Instance          
Payment Order Notification by Publication

In execution No.207/2022/4646-Commercial Execution
Considered in:Third execution office No. 185
Subject of the execution:Execution of the judgment issued in case No. 
7612/2021 payment order, to pay the executed amount of 200,000 dirhams 
(two hundred thousand dirhams) and the legal interest at 5% from the due 
date until full payment with obligating them to pay fees and expenses 
and an amount of 1,000 dirhams in return for attorney fees and refused 
expedited enforcement.
Plaintiff:Mohamed Ahmed Asmar,Address:UAE, Abu Dhabi Emirate, 
Sports City, Abu Dhabi, Airport Street, Millennium Hotel Building Al 
Rawda, Ground Apartment, next to Prestige Museum.
Notified parties: 1. City Square Contracting LLC (Executee),2. Naushad 
Ali Mathilakath Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629

Dubai Courts of First Instance          
Notification by Publication of payment

In lawsuit No. 9110/2021/207-commercial execution
In second execution department No. 184
Execution subject: In the rest of the requests in the original lawsuit and in the subject 
of the interlocutory request:
Invalidating and dissolving the defendant companies (KM Holding Group LLC)
Plaintiff Kholoud Abdullah Hassan Al Rostamani,Address: UAE- Dubai-Bar Dubai- 
Al Saahdah St.- Rejal tower Bldg.- apartment No 711- opposite G W mariot.
The defendants: 1- Muhammad Hassan Khalil Al-Haddad
Notification subject: has filed the above executive lawsuit and its subject, obligating 
the defendants to the executive amount of (313135 dirhams) to the plaintiff or court 
treasury in addition to an amount of fees for court treasury.
Accordingly the court will initiate the executive procedures against you in the event 
of non compliance with the aforementioned decision within 0 days from the date of 
publishing this notificationSubject of the notification

70392
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�لفجرية للمو�رد �لطبيعية ت�سدل �ل�ستار على فعاليات �لن�سخة �ل�ساد�سة من قي�س �خلري
•• �لفجرية-و�م:

ال�شتار على  الطبيعية  للموارد  الفجية  اأ�شدلت موؤ�ش�شة 
ال�شيفي قي�س  الربنامج  ال�شاد�شة من  الن�شخة  فعاليات 
اأ�شابيع  على مدى ثالثة  فعالياته  توا�شلت  الذي  اخلي 
رحلة  تبعتها  الإم��ارة  املجتمعية يف  املجال�س  متوا�شلة يف 

علمية مميزة.
املوؤ�ش�شة  م�����ب�����ادرات  ���ش��م��ن  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
حماور  ع��دة  اإىل  ارت��ك��زت  والتي  املجتمعية  وم�شوؤوليتها 
مهمة اأبرزها ال�شتثمار الأمثل للعطلة ال�شيفية للطلبة 
روح  ُتر�ّشخ  فعاليات  وتوفي  املجتمعية  امل�شاركة  وتعزيز 

املوؤ�ش�شة على هام�س  والتعاون. ونظمت  العمل اجلماعي 
يف  الأطفال  من  لعدد  ا�شتك�شافية  جولة  الفعاليات  ختام 
خمترب البتكار الذي ي�شم جمموعة وا�شعة من الأدوات 
والبتكار  الب���داع  على  لتحفيزهم  امل��ت��ط��ورة  والتقنيات 
وتعريفهم بالتقنيات املتقّدمة ومدى اأهميتها للم�شتقبل 
جتربة  يف  وذل���ك  امل�شتقبل  اإىل  القي�س  م��ن  �شعار  حت��ت 
تفاعلية فريدة من نوعها متّكنهم من فهم ثقافة البتكار 
الذي اأ�شبح يف دولتنا رهانا على العقول املبدعة والأفكار 

اخلالقة ل�شناعة م�شتقبل م�شتدام.
وقال �شعادة املهند�س علي قا�شم مدير عام املوارد الطبيعية 
اإن قي�س اخلي هذا املو�شم كان حافال بالأفكار والأن�شطة 

تدعم  التي  الفعاليات  اإىل  ُم�شًيا  للجميع،  راق��ت  التي 
الرتاث  على  احلفاظ  اأهمية  وتعك�س  الأ���ش��ري  التما�شك 
العادات  الأبناء  املواطنني لتعليم  الماراتي بح�شور كبار 
وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ت��ي مُت��ّي��ز جمتمع الإم�����ارات ون��ق��ل اخلربة 
واملعرفة عرب املجال�س املجتمعية التي نقلت عرب الأن�شطة 
املقدمة ذاكرة حياة الأولني اإىل الأطفال امل�شاركني، ف�شاًل 
الإماراتية  امل���راأة  مار�شتها  ال��ت��ي  ب��احل��رف  توعيتهم  ع��ن 

قدمياً.
الذي  بالنجاح  �شعادته  ع��ن  قا�شم  علي  املهند�س  واأع���رب 
يف  �شاهم  م��ن  لكل  ال�شكر  ُمقدًما  الن�شخة،  ه��ذه  حققته 

جناحها من ِفَرق العمل.

بيت �خلري بعجمان ينفق 220 مليون درهم يف 10 �سنو�ت 
•• دبي-و�م:

ا�شتفادت 1696 اأ�شرة من امل�شاعدات الإن�شانية التي قدمتها جمعية بيت اخلي يف عجمان لتبلغ حتى نهاية يوليو 
7 ماليني و802 األف و152 درهما .وبلغ ما قدمه فرع عجمان منذ تاأ�شي�شه عام 2013 حتى 2021 /220 

مليونا و137 األفا و295 درهما ا�شتفادت منها 41 األفا و445 اأ�شرة وحالة.
واأو�شحت اإدارة �شوؤون الأفرع يف جمعية بيت اخلي اأن ن�شاط الفرع ازدهر بعد �شراكته الناجحة مع موؤ�ش�شة حميد 

بن را�شد النعيمي اخليية التي توجت باإن�شاء وقف عجمان .
واأ�شادت حليمة عبداهلل الظنحاين مدير �شوؤون اأفرع "بيت اخلي" بتعاون حكومة عجمان وموؤ�ش�شاتها الإن�شانية 

واملجتمعية مع اإدارة اجلمعية ودعمها املتوا�شل لن�شاط الفرع.
وقالت حليمة الظنحاين اإن عدد الأ�شر املواطنة التي ترعاها اجلمعية يف عجمان يتجاوز اليوم 380 اأ�شرة تتقا�شى 

م�شاعدات نقدية وغذائية ب�شكل �شهري .

حاكم �ل�سارقة يهدي جممع �لقر�آن �لكرمي دفعة جديدة من �لكتب �لنفي�سة �ملعنية بعلوم �لقر�آن و�ل�سنة �لنبوية

�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي ي�سع حجر �أ�سا�س وقف �لأمل �خلريي

•• �ل�شارقة-و�م:

�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأه���دى 
الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن حممد 
ال�شارقة جممع القراآن الكرمي يف ال�شارقة دفعة 
القراآن  املعنية بعلوم  النفي�شة  الكتب  جديدة من 

الكرمي وال�شنة النبوية.
العلمية  ال��ك��ن��وز  م���ن  امل��خ��ط��وط��ات  ه����ذه  وت���ع���د 
مقتنيات  اإىل  ت�شاف  حيث  القيمة  والتاريخية 
خمتلف  ج���ان���ب  اإىل  ال����ك����رمي  ال�����ق�����راآن  جم���م���ع 
والوثائق  وامل�������ش���اح���ف  وال���ك���ت���ب  امل���خ���ط���وط���ات 
املوجودة به م�شبقاً واملعنية بعلوم القراآن الكرمي 

وتاريخه.
ويوفر جممع القراآن الكرمي بال�شارقة للزائرين 
على  لالطالع  الفر�شة  الأكادمييني  والباحثني 

للتعرف  وذل���ك  امل��ج��م��ع  يف  امل��ع��رو���ش��ات  خمتلف 
الدرا�شات والأبحاث  واإجراء  تاريخها  عليها على 

حولها.
وت�شم الدفعة اجلديدة 84 كتابا يف علوم القراآن 
الدفعة  وحتوي  املطهرة  النبوية  وال�شنة  الكرمي 
ال�شريف  امل�شحف  م��ن  �شنعاء  ن�شخة  �شروحات 
عنه،  اهلل  ر�شي  اأب��ي طالب  بن  علي  اإىل  املن�شوب 
امل�شحف  ل�����ش��روح��ات  م��ت��ع��ددة  ن�شخ  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�شريف املن�شوب اإىل عثمان بن عفان ر�شي اهلل 

عنه.
برلني  لن�شخة  التف�شيلية  ال�شروحات  ت�شم  كما 
ون�شخة باري�س ون�شخة امل�شهد احل�شيني بالقاهرة 
ون�شخة  ل��ن��دن  ن�شخة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واإ���ش��ط��ن��ب��ول، 
متحف الفن الإ�شالمي بالقاهرة ون�شخة توبنغن 

وكتاب امل�شاحف الأوىل وعدد من امل�شانيد.

•• �ل�شارقة -و�م:

و�شع �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
اأم�س الأول الثالثاء، حجر الأ�شا�س  ، يوم  رئي�س جمل�س ال�شارقة لالإعالم 
مل�شروع وقف الأمل اخليي الذي اأطلقته هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون 
التي تطرح من  املر�شية  احل��الت  لعالج  وقفاً خيياً  ال�شنوي  ريعه  ليكون 

خالل برنامج اأمل واأمل.
التف�شيلية  املخططات  على   - الأ�شا�س  حجر  و�شع  خ��الل   - �شموه  واطلع 
مل�شروع وقف الأم��ل وال��ذي يتكون من بناية جتارية تقع يف منطقة مويلح 

وتتكون من اأربعة طوابق مبا فيها الطابق الأر�شي.
 26 و�شت�شم  احلديث  الكال�شيكي  الطابع  ت�شميمها  يف  البناية  و�شتحمل 
وحدة �شكنية مت اعتمادها بعد درا�شة ال�شوق �شمن املنطقة ذاتها، اإ�شافة اإىل 

املجاورة. واملنطقة  البناية  يف  القاطنني  �شتخدم  جتارية  حمال   6
ال�شارقة لالإذاعة  لهيئة  ال��رائ��دة  امل��ب��ادرات  اأح��د  الأم��ل  وق��ف  ويعد م�شروع 
العمل  الهادفة يف  املتوا�شلة يف حتقيق ر�شالتها  والتلفزيون �شمن جهودها 
الإعالمي وتعزيز دورها الجتماعي والن�شاين املنبثق من روؤية وتوجيهات 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
لعالج  رئي�شياً  داع��م��اً  الأم���ل  وق��ف  ري��ع  و�شيكون   ، ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى 

اأمل واأم��ل، وعن�شرا م�شتداما يف  احلالت املر�شية املعرو�شة �شمن برنامج 
توفر الدعم املادي للحالت املر�شية. ح�شر و�شع حجر الأ�شا�س .. حممد 
ورا�شد عبداهلل  والتلفزيون،  ال�شارقة لالإذاعة  ح�شن خلف مدير عام هيئة 
العوبد مدير هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون، وح�شن يعقوب املن�شوري 
والإذاعات  القنوات  ال�شارقة لالإعالم، وعدد من مديري  اأمني عام جمل�س 

والإدارات يف هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون.

خالل موؤمتر �صحفي حول اال�صتعداد للعام الدرا�صي اجلديد 2023-2022 

�سارة �لأمريي: نو��سل بناء منظومة تعليمية تو�كب توجيهات قيادتنا وحتقق مبخرجاتها تطلعات �لطلبة و�أولياء �لأمور
•• �أبوظبي-و�م:

اأكدت معايل �شارة بنت يو�شف الأميي وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا 
اأن موؤ�ش�شة  اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي  املتقدمة ورئي�شة جمل�س 
يف  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع  وبالتعاون  ما�شية  املدر�شي  للتعليم  الإم���ارات 
القيادة  روؤي��ة  مع  يتوافق  مبا  ال��دول��ة  يف  احلكومي  التعليم  منظومة  تطوير 
الر�شيدة ويواكب توجهات قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة للخم�شني عاماً 

القادمة ويحقق مبخرجاته تطلعات الطلبة واأولياء الأمور.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي حول العام الدرا�شي اجلديد 2023-2022 
مب�شاركة �شعادة حممد القا�شم، املدير العام بالإنابة ملوؤ�ش�شة الإمارات للتعليم 
املدر�شي، و�شعادة لبنى ال�شام�شي، املدير التنفيذي للفرع املدر�شي – اأبوظبي، 
وذلك  الثاين،  املدر�شي  للفرع  بالإنابة  التنفيذي  املدير  ر�شيد،  ح�شة  و�شعادة 

بح�شور عدد من ال�شحفيني والإعالميني يف الدولة.

- روؤية وا�صحة لبناء قادة امل�صتقبل. 
وقالت الأميي: "حر�شنا منذ ت�شّلم مهامنا على تطوير خطة عمل وا�شحة 
اأوجه  كافة  تقدمي  بهدف  احلكومية،  املدار�س  واإن�شاء  وت�شغيل  لإدارة  املعامل 
الدعم لطلبتنا وكوادرنا املدر�شية، وتطوير منظومتنا التعليمية مبا يتواءم مع 
متطلبات املرحلة القادمة، مع الرتكيز على تعزيز هويتنا الوطنية ومرتكزات 
للقطاع  كبية  اأهمية  احلكيمة  قيادتنا  ت��ويل  حيث  ال�شرتاتيجية،  ال��دول��ة 
التعليمي باعتباره اأحد اأهم ركائز التنمية الب�شرية واملدخل نحو اإعداد اأجيال 

قادرة على قيادة امل�شتقبل.

- 5902 طالبا وطالبة �صمن العام الدرا�صي االأول ملدار�س االأجيال.
بال�شراكة  ت�شغيلها  يتم  والتي  الأجيال،  اإىل منوذج مدار�س  وتطّرقت معاليها 
مع القطاع اخلا�س وباإ�شراف مبا�شر من موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي، 
م�شيًة اإىل اأن عدد الطالب الذين ينتظمون بها لهذا العام بلغ 5902 طالبا 

وطالبة موزعني على 10 مدار�س حلقة اأوىل يف خمتلف مناطق الدولة.

- تدريب م�صتمر للكوادر التعليمية واالإدارية.
ركيزة  باعتبارهم  ومعلمني  م���دراء  م��ن  الرتبوية  ب��ال��ك��وادر  معاليها  واأ���ش��ادت 
املنظومة التعليمية يف الدولة، والو�شيلة الأ�شا�شية ل�شمان تقدمها وتطورها. 
متنوعة  تدريبية  ور����س  ب��اإط��الق  اجل��دي��د  ال��درا���ش��ي  عامنا  "ن�شتهل  وق��ال��ت: 

ت�شتهدف 22557 معلما واإداريا، وت�شتمر على مدار العام الدرا�شي، ملوا�شلة 
 1096 تطوير الكوادر ورفدهم باأحدث الأ�شاليب.. قامت املوؤ�ش�شة بتوظيف 
�شد  على  وق��درت��ه��ا  املوؤ�ش�شة  ج��اه��زي��ة  ل��رف��ع  ت��رب��وي��ا،  وك����ادرا  ومعلمة  معلما 

الحتياجات احلالية وامل�شتقبلية".

- املدار�س احلكومية.. بيئة اآمنة ومباٍن جمّهزة بالكامل.
الدولة  وزي��رة  ف�شّرحت معايل  املدار�س احلكومية،  بجهوزية  يتعلق  فيما  اأما 
للتعليم العام اأن الفرق املتخ�ش�شة عملت على رفع جاهزية %95 من املدار�س 
وبف�شل جهود  اأنها متكنت  لها، يف حني  الدورية  ال�شيانة  وتوفي  احلكومية 
الفرق املتخ�ش�شة، من جتهيز 150 مدر�شة مت�شررة من الأمطار يف ال�شاحل 
ال�شرقي بالدولة، مبا ي�شمل �شيانة املباين واإ�شالح خدمة الإنرتنت وتبديل 

اأجهزة العر�س و�شا�شات التعلم الذكي املت�شررة.
وقامت موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي بتوزيع 857 جهاز عر�س تفاعليا 
احتياطية موزعة على جميع  اأجهزة  توفي  اإىل  اإ�شافة  املدار�س،  جديدا على 
املدار�س ل�شتخدامها يف احلالت الطارئة. وت�شم املدار�س احلكومية يف الدولة 
والتي يبلغ عددها 564 مدر�شة ويعمل فيها 24751 كادرا تربويا، ما يقارب 
للمدار�س.  الآمنة  العودة   - بها.  ينتظمون  وطالبة  طالبا  و895  األفا   274

الوطني  الربتوكول  من  املحدث  ب��الإ���ش��دار  العمل  �شيتم  املوؤ�ش�شة،  وبح�شب 
لت�شغيل املن�شاآت التعليمية للعام الأكادميي 2022-2023، والذي ي�شرتط 
على الطلبة من �شن 12 عاماً وما فوق والكوادر الرتبوية ومزودي اخلدمات، 
�شاعة   96 على  مدتها  تزيد  ل  �شلبية   PCRفح�س نتيجة  على  احل�شول 
من بدء اأول يوم درا�شي ..كما ي�شمح لكافة الطلبة بالتعليم احل�شوري بغ�س 
النظر عن حالة التطعيم اخلا�شة بهم، اإىل جانب اعتماد ا�شرتاتيجية ظهور 

الأعرا�س فقط لإجراء الفح�س.
كما �شتوفر املوؤ�ش�شة 226 مركزاً جمانياً باملدار�س احلكومية لإجراء فحو�شات 
ال� PCR جماناً للطلبة، 189 منها يف دبي والإمارات ال�شمالية، وتعمل وفق 
 65269 اأغ�شط�س، وتخدم   28 ولغاية   25 من  ب��دءاً  ج��دول زمني حم��دد، 
طالبا وطالبة من 191 مدر�شة واأكرث من 12 األفا من الكوادر الرتبوية. اأما 
يف اأبوظبي، فقد مت التن�شيق مع دائرة ال�شحة ودائرة التعليم واملعرفة، لتوفي 
مبا  العا�شمة  مناطق  خمتلف  على  موزعة  احلكومية  املدار�س  يف  مركزاً   37
ي�شهل على الطلبة والكوادر الرتبوية اإجراء الفح�س ..وت�شاف هذه املدار�س 

اإىل جانب 738 مركزاً منت�شراً ومعتمداً لإجراء الفح�س يف اأبوظبي.
اأول��ي��اء الأم���ور ح��ول اجل���دول الزمني املحدد  امل��دار���س بالتوا�شل م��ع  وت��ق��وم 
PCR وفق املراحل وال�شفوف، حيث دعت معاليها  لأبنائهم لإجراء فح�س 

املوعد  من  للتاأكد  املدار�س  اإدارات  مع  املبا�شر  بالتوا�شل  الطلبة  اأم��ور  اأولياء 
املحدد للفح�س وفق ما مت حتديده من املدر�شة ل�شمان الن�شيابية التامة يف 
اأن موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي وّفرت  عملية الفح�س. اجلدير بالذكر 
بتوزيع  تقوم  اأن  على  الديوان،  من�شة  على  اإلكرتونيا  الدرا�شية  املناهج  كافة 

حا�شوب. جهاز  و25434  مدر�شيا،  كتابا   4103960

- اأكرث من 4000 حافلة مدر�صية لنقل الطلبة اإىل 504 مدار�س حكومية.
من جهتها، اأكدت فريال توكل، الرئي�س التنفيذي بالإنابة ملوا�شالت الإمارات 
اأن ال�شركة باعتبارها رائدة النقل املدر�شي يف الدولة منذ 41 عاماً، على اأمت 
ال�شتعداد لتوفي خدمة النقل املدر�شي لطلبة املدار�س احلكومية يف الدولة 
للعام الدرا�شي املقبل 2022-2023، حيث مت تخ�شي�س اأكرث من 4000 
لأ�شحاب  جمهزة  حافلة   100 تت�شمن  اخل��دم��ة،  لتقدمي  مدر�شية  حافلة 
الهمم، و490 حافلة مدر�شية جديدة، لنقل نحو 170 األف طالٍب وطالبة، 
اإىل عدد 504 مدار�س حكومية م�شتفيدة، ومن �شمنها 8 مدار�س من مدار�س 

الأجيال التي اأعلن عنها موؤخراً.
ولفتت توكل اإىل اأولوية ال�شالمة بالن�شبة ملوا�شالت الإمارات، حيث ترجمت 
التام بكافة ا�شرتاطات ومتطلبات ال�شالمة  التزامها  ال�شركة ذلك من خالل 
وفق اأعلى املعايي واملمار�شات املحلية والعاملية، واأكدت اأن هذه العودة تتطلب 
الأمور  اأولياء  الرتبوية ل�شيما  العملية  اأط��راف  كبياً من قبل جميع  تعاوناً 
الذين تقع على عاتقهم مهمة اإعداد اأبنائهم الطلبة نف�شياً ومعنوياً، وتوجيههم 
املدر�شي ب�شفتها م�شوؤولية  النقل  اإمتام عمليات  والتعاون حل�شن  لالن�شباط 

م�شرتكة بني جميع الأطراف.
و�شددت الرئي�س التنفيذي بالإنابة على اأهمية املبادرات الرقمية اجلديدة التي 
العميل،  جتربة  وحت�شني  املقدمة  باخلدمات  الرتقاء  بهدف  ال�شركة  تتبناها 
مبا يف ذلك مبادرة ت�شجيل 170 األف طالب وطالبة منقول يف النظام الذكي 
للنقل املدر�شي، ومبادرة التطبيق الذكي "حافالتي" لأولياء الأمور، واملن�شة 

."ONE-ET" الذكية

�لدولة..  يف  �لتعليم  منظومة  ركيزة  هم  ومعلمني  مدر�ء  من  و�لرتبوية  �لتعليمية  • �لكو�در 
و�لو�سيلة �لأ�سا�سية ل�سمان تقدمها وتطورها

تربويًا كادرً�   24,751 فيها  يعمل  مدر�سة   564 يف  بالدر��سة  ينتظمون  وطالبة  طالبًا   274895 •
�لعام  هذ�  ينتظمون  �لدولة  مناطق  خمتلف  يف  مد�ر�س   10 على  موزعون  وطالبة  طالبا   5,902 •

بنموذج مد�ر�س �لأجيال

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  246/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�شقة الكائنة يف اخلليج التجاري ا�شم املبنى بالزا بوتيك 
2 على قطعة الر�س 11 العقار رقم F-102 رقم الطابق 1 ، 2 رقم املبنى 13 رقم البلدية 465-346 م�شاحتها 

417.04 مرت مربع دبي واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�شوم وامل�شاريف والتعاب .
طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود فرع دبي- عنوانه:المارات- امارة دبي- دبي- بردبي- 
�شارع ال�شيخ زايد داون تاون منطقة برج خليفة اعمار ا�شكوير- برج ات�س ا�س بي �شي دبي- رقم مكانب: 3141894477

املطلوب اإعالنه : 1- �شيام ايانبيبويل بن �شوبرامنيان - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن وحدة عقارية- رقم الر���س 11 
املنطقة اخلليج التجاري ا�شم املبنى بالزا بوتيك 2 رقم الوحدة F-102 امل�شاحة 417.04 مرت مربع وفاًء للمبلغ 
املطالب به )4031667.25( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانوناً.بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70448 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5635/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )500166( وال�شادر عن م�شرف ابوظبي 

ال�شالمي بقيمة )66000(  .
طالب التنفيذ : عبدالرحمن ايوب عبدالرحمن

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع مرا�شي درايف - مبنى بلوباى تاور - �شقة 
مكتب 402

املطلوب اإعالنهما : 1- ناي�س �شو لتجارة املالب�س اجلاهزة �س.ذ.م.م 2- عدنان حممد �شامي حالق 
- �شفتهما : منفذ �شدهما

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )66000( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

�عالن �سحيفة �لطعن رقم 2022/8 �لتما�س بوكالة �ملحامي/علي �ل�سام�سي
اىل:1- �شركة المني للتجارة وال�شتثمار

ال��ط��ع��ن رق���م 2022/153 جتاري  ب���ان احل��ك��م  ل��دي��ك��م  ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا 
ب��ت��اري��خ:2022/4/12 قد مت الطعن عليه بالنق�س من طرف  ال�شادر 
الطاعن/ال�شقف ل�شناعة املعادن يف الطعن امل�شار اليه اعاله وعليكم 
عنكم  املوكل  املحامي  توكيل  ب�شند  م�شفوعة  بدفاعكم  مذكرة  اي��داع 
الدعوى يف موعد  ادارة  التي يرى تقدميها لدى مكتب  وبامل�شتندات 

اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
ليلى حممد ال�صكيلي
مدير مكتب اإدارة الدعوى

اإعالن بالن�شر 

70488

فقد�ن �سهادة �أ�سهم العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

)ام���ارات  ال��زع��اب��ي  عبيد  حممد  �صيخة   / ال�صيدة  ف��ق��دت 
اجلن�صية(  �صهادة اأ�صهم �صادرة من م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي.

ADIB10184973 رقم ال�صهادة
عدد اال�صهم 2755 �صهما

ف���روع  م���ن  ف���رع  الأق�����رب  ت�صليمها  ي��ج��ده��ا  مم���ن  ال���رج���اء 
رقم   تيلفون  على  االت�صال  او  االإ�صالمي..  ابوظبي  م�صرف 

م�صكورا.  0504919195
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العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

CN �شم�شم بي�شرتي هاو�س  رخ�شة رقم:3705986 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ل كا�شا 

CN دي بادل للريا�شة  رخ�شة رقم:4116844 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كريزما 

CN للتنظيفات  رخ�شة رقم:3868749 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/قمر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شاحل لتجارة مواد البناء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1845524 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/فلفت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كولك�شن لالقم�شة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4024264 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/تال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شابون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4117881 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اوروزا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3860143 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املجذوب 

التجارة احليوانات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3819991 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

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

احلالنيات لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2776920 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

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

�شامانت�س يوكايرا للمالب�س امل�شتعملة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3662122 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/الدار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للزهور والعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1020497 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/نيو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شكاي وي للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2723300 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/نوتلت  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

�شويت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2820173 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

تيب�شتي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2455204 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ال�شود  ال�شقر  :كراج  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2538334 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ريحان بن جميل بن ريحان بن عو�س العرميي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف تركي حمد �شامل حمد اجلهوري

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن 
واإل فاإن الدائرة غي م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه 

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
ال�شم التجاري:الدانة لال�شتثمارات ذ.م.م

جزيرة   C70-C71 لال�شتثمار  ابوظبي  بناية/جمل�س  ال�شركة:وحدة  عنوان 
ابوظبي - �شارع ال�شالم �شرق 25 ق

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2349560 
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
لل�شركة  قانوين  كم�شفي  احل�شابات،  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
غي  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/08/24 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250019893
تاريخ التعديل:2022/08/24

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الق�شى للتجارة العامة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 3946681 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ابراهيم �شعيد خمي�س ابوقريعة ال�شويدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شهيل �شعيد طار�س �شيف املري
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن 
واإل فاإن الدائرة غي م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه 

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

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

الت�شميم الول
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4114613 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ام  ال�ش�����ادة/ا�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ت�شليح مكيفات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2982689 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :موديرن للمقاولت العامه ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 1159990 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد جمال الدين حممد عبداخلالق %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد جمال الدين حممد عبداخلالق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل جمعان �شامل حممد الكندى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ موديرن للمقاولت العامه ذ.م.م

MODERN GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ موديرن لالن�شاءات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MODERN CONSTRUCTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

•• دبي:�لفجر

اأف��راد اجلمهور للتعرف على �شاحب  العامة ل�شرطة دبي  القيادة  دعت 
مركز  اخت�شا�س  منطقة  يف  جثته  على  عرث  وال��ذي  املن�شورة،  ال�شورة 

�شرطة بر دبي، ول يحمل اأية اأوراق ثبوتية، ومنذ نقل اجلثة اإىل اإدارة 
الطب ال�شرعي بالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية لفح�شها 
عن  لالإبالغ  �شخ�س  اأي  ال�شرطة  يراجع  مل  الوفاة،  �شبب  من  والتاأكد 

فقدان �شاحب اجلثة.

اأفراد اجلمهور للتعرف على �شاحب اجلثة  ودعا مركز �شرطة بر دبي، 
املجهولة، ومن لديه اأية معلومات عنه ميكنه الت�شال مبركز الت�شال 
على الرقم 901، واإذا كان املت�شل من خارج امارة دبي عليه اإ�شافة 04 

قبل رقم الت�شال

•• دبي:�لفجر

�شرطة  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  حققت 
دبي قفزات نوعية لفتة وا�شتثنائية 
وانخرطت  الأخ������ي،  ال��ع��ق��د  خ����الل 
بقوة يف مهن تخ�ش�شية مل ت�شبقها 
الأمني  امل��ج��ال  ن��ظ��يات��ه��ا يف  اإل��ي��ه��ا 
وال�����ش��رط��ي، و���ش��ط��رت خ���الل فرتة 
اإليها  ي�شار  مهمة  اإجن����ازات  وج��ي��زة 
واأ�شبحت  وع��امل��ي��ا،  حم��ل��ي��ا  ب��ال��ب��ن��ان 
من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب��ه ب��ق��درت��ه��ا على 
العمليات  كافة  يف  الفعالة  امل�شاركة 
ال�شتدامة  حتقيق  نحو  ت��ق��ود  ال��ت��ي 
ب��ع��ل��م��ه��ا واإب����داع����ه����ا وح��رف��ي��ت��ه��ا يف 

العمل.
واأك�����د ���ش��ع��ادة ال���ل���واء اأح���م���د حممد 
ل�شرطة  العام  القائد  م�شاعد  رفيع، 
الأمن  ملجلة  الإدارة،  ل�����ش��وؤون  دب���ي 
عددها  يف  دب�����ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ت���اب���ع���ة 
)610 ل�شهر اأغ�شط�س(، اأن القيادة 
العامة ل�شرطة دبي تواكب توجهات 
املغفور  عهد  منذ  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، يف جعل املراأة �شريكة 
احلياة،  ن��واح��ي  خمتلف  يف  ل��ل��رج��ل 
�شن  ع��رب  حقوقها  و�شمان  ودعمها 
ت�شاهم  ال���ت���ي  وت�����ش��ري��ع��ات  ق���وان���ني 
يف ت��ع��زي��ز ح�����ش��وره��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف 
املجتمع، لتحقق ذاتها وت�شل ملراتب 

عليا يف التعليم والعمل.
ون�������������وه ال���������ل���������واء اأح��������م��������د رف����ي����ع 
لتمكني  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وري��ادة امل��راأة يف دول��ة الإم���ارات التي 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأطلقتها 
الن�شائي  الحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة  م���ب���ارك، 
ملوؤ�ش�شة  الأع����ل����ى  ال��رئ��ي�����س  ال����ع����ام، 
املجل�س  رئ��ي�����س  الأ����ش���ري���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لدعم  والطفولة،  لالأمومة  الأع��ل��ى 
امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا، حيث 
توفر هذه ال�شرتاتيجية اإطاراً عاماً 
املوؤ�ش�شات  لكل  واإر���ش��ادي��اً  ومرجعياً 
واملحلية(  )الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
واخلا�شة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، 
من  عملها،  وبرامج  خطط  و�شع  يف 
للمراأة  ك���رمي���ة  ح���ي���اة  ت���وف���ي  اأج�����ل 

مبادرة،  ري���ادي���ة،  م��ت��م��ك��ن��ة،  جلعلها 
العملية  امل����ج����الت  ك���ل  يف  ت�������ش���ارك 
لها  يحقق  مبا  امل�شتدامة،  التنموية 
ج����ودة احل���ي���اة. وق����ال ال���ل���واء اأحمد 
وبتوجيهات  دب���ي،  �شرطة  اإن  رف��ي��ع، 
خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  م��ن 
امل����ري، ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
العن�شر  ومتكني  دعم  على  حري�شة 
ال�شرطية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، وو�����ش����ع اأط������ر وب���رام���ج 
�شرطة  ل��رف��د  وت��اأه��ي��ل��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة 
يف  املتميزة  الن�شائية  بالكفاءات  دبي 
بالرجل،  اأ���ش��وة  التخ�ش�شات  ك��اف��ة 
التوازن بني  مبا يدعم حتقيق مبداأ 
ثقافة  تبني  ج��ان��ب  اإىل  اجل��ن�����ش��ني، 
من  الن�شائي  العن�شر  ل��دى  التميز 
اإجنازاتهن،  وت��ق��دي��ر  حتفيز  خ��الل 

وت����وف����ي ب���ي���ئ���ة م���الئ���م���ة ل����الإب����داع 
باأن  الإمي��ان  انطالقا من  والبتكار، 
امل��راأة ومتكينها ينعك�س على  احرتام 

جمتمعات �شحية واأجيال واعية.
ال���ل���واء رف��ي��ع باهتمام  ���ش��ع��ادة  ون����وه 
الن�شائي، عرب  بالعن�شر  دبي  �شرطة 
ُيعنى  ن�����ش��ائ��ي  جم��ل�����س  ت��خ�����ش��ي�����س 
يف  م�شاركتها  وتفعيل  امل���راأة  ب�شوؤون 
لي�شاهم  وال�شرطي،  الأم��ن��ي  العمل 
يف تعزيز م�شية الدولة على خارطة 
تكامل  ب�����ش��اأن  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
ودعم  وامل������راأة،  ال��رج��ل  ب��ني  الأدوار 
منح  يف  الثابتة  الوطنية  ال�شيا�شة 
برامج  وحت��وي��ل  الأدوار،  م��ن  امل��زي��د 
التمكني لواقع، عرب تاأهيل العنا�شر 
الن�شائية يف املجال ال�شرطي، وتذليل 
وم�شاعدتهن  اأم���ام���ه���ن،  ال��ع��ق��ب��ات 

املختلفة،  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  على 
وتطوير  ت����اأه����ي����ل  يف  وامل�������ش���اه���م���ة 

مهاراتهن ومعارفهن.

التوازن يف العمل
من جانبه، اأكد العميد دكتور �شالح 
عبد اهلل م��راد، مدير الإدارة العامة 
���ش��رط��ة دبي  اأن  ال��ب�����ش��ري��ة،  ل��ل��م��وارد 
يف  امل�شاركة  على  امل��راأة  بقدرة  توؤمن 
دع���م ال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة بحلول 
بامتالك  ُم��ب��دع��ة وم���وؤث���رة، م��ن��وه��اً 
�شرطة دبي لكوادر ن�شائية ا�شتثنائية 
ال�شرطي،  العمل  منظومة  يف  اأث���رن 
للم�شاهمة  بقوة  لزمالئهن  واأ�شفن 
ال�شرتاتيجية  التوجهات  تنفيذ  يف 
لتوجهات  امل���واك���ب���ة  دب�����ي،  ل�����ش��رط��ة 
ال��ع��م��ي��د �شالح  احل��ك��وم��ة. واأو����ش���ح 

الب�شرية  للموارد  العامة  الإدارة  اأن 
حت��ر���س ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 
والعمل،  ال��ت��خ�����ش�����س  يف  اجل��ن�����ش��ني 
و���ش��م��ان ح�����ش��ول امل������راأة ع��ل��ى كافة 
يكفلها  ال����ت����ي  واحل�����ق�����وق  امل�����ي�����زات 
للت�شريعات  وف���ق���ا  ل���ه���ا  ال����ق����ان����ون 
احلكومية ال�شارية بهذا ال�شاأن، �شواء 
الرواتب  اأو  الدرجات  اأو  املنا�شب  يف 
اأو الإجازات وكافة املمكنات الأخرى، 
اأ�شوة باأخيها الرجل، هذا اإىل جانب 
متكينهن من العمل يف املوؤ�ش�شة عرب 
عام  ك��ل  وظيفية  �شواغر  تخ�شي�س 
دبي،  ���ش��رط��ة  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام  ل��ه��ن 
وال�شتفادة من معارفهن وخرباتهن 
واملعرفية  التخ�ش�شية  امل��ج��الت  يف 

والعلمية املختلفة.
بن�شبة  ارت���ف���اع���ا  "حققنا  واأ�����ش����اف 
الن�شائي  العن�شر  ابتعاث  يف   69%
ل��ل��درا���ش��ة ����ش���واء داخ�����ل ال����دول����ة اأو 
الع�شر  خ������الل  وذل��������ك  خ����ارج����ه����ا، 
بالع�شر  م��ق��ارن��ة  الأخ������ية  ���ش��ن��وات 
متخ�ش�شات  ق��ب��ل��ه��ا،  ال��ت��ي  ���ش��ن��وات 
بني  م��ا  خمتلفاً  تخ�ش�شات   73 يف 
واحليوية،  اجل���ن���ائ���ي���ة،  ال���ع���ل���وم  يف 
وال�شيا�شة،  وال���ق���ان���ون  والت�������ش���ال، 
ون�����ظ�����م ال�������ذك�������اء ال�����ش����ط����ن����اع����ي، 
النوعية  التخ�ش�شات  م��ن  وغ��يه��ا 
وال���ف���ري���دة. وال���ي���وم ه��ن��اك 23 من 
للدرا�شة  مبتعثات  الن�شائي  العن�شر 
وماج�شتي  دك��ت��وراه  �شهادة  ب��ني  م��ا 

وبكالوريو�س، وهو ما ي�شعرنا بالفخر 
والعتداد لتمكينهن وتفعيل دورهن 
وحتقيق  الوطن  بناء  يف  للم�شاهمة 

ريادته حمليا وعامليا."

جمل�س للدعم والتمكني 
ب���دوره���ا، ق��ال��ت ال��رائ��د خ��ب��ي عنود 
الن�شائي  املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ع��دي، 
ل�شرطة دبي، اإن املجل�س اأُعيد ت�شكيله 
2017 لترتكز مهامه على  ع��ام  يف 
يف  الن�شائية  العنا�شر  ومتكني  دع��م 
�شرطة دبي، بحيث تواكب التوجهات 
اإ�شعاد  يف  للموؤ�ش�شة  ال�شرتاتيجية 
بتوجيهات  وذل��ك  الداخلي،  املجتمع 
ال���ع���ام ل�شرطة  ال��ق��ائ��د  م���ن م��ع��ايل 
املجل�س  روؤية  "تتمثل  واأ�شافت  دبي. 
الفاعلة  امل������راأة  م�����ش��ارك��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

لإ�شعاد املجتمع، ويعمل على معاجلة 
امل�شتقبلية  وال���ت���غ���يات  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�����ج�����الت،  امل���ت���وق���ع���ة يف خم���ت���ل���ف 
التوجهات  حت��ق��ي��ق  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة، وال�����ت�����ع�����اون مع 
املبادرات  اجلهات احلكومية لتقدمي 
امل�����راأة،  ت���ع���زز دور  ال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
واإطالق املبادرات التي تخت�س بدعم 
ومتكني العن�شر الن�شائي يف خمتلف 
للم�شاركة  وتاأهيلهن  التخ�ش�شات، 

والفوز يف جوائز التميز.
ون����وه����ت ال����رائ����د ال�������ش���ع���دي ب���اأب���رز 
املجل�س،  ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي  الإجن��������ازات 
ومن ذلك، تاأهيل عدد 190 عن�شراً 
دورات  ع��رب  دب���ي  ���ش��رط��ة  يف  ن�شائياً 
الإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
العامة للتدريب، بواقع 45 يف دورة 

مت��ك��ني ال���ق���ي���ادات ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، و68 
و77  الفعالة،  امل���راأة  ق��ي��ادة  دورة  يف 
املتقدمة  التوا�شل  م��ه��ارات  دورة  يف 

للمراأة العاملة.
يف  املجل�س  �شاهم  " كذلك  واأ�شافت 
من  الوظيفية  ال�����ش��ع��ادة  ن�شبة  رف��ع 
%88،2 يف عام 2018، اإىل 98% 
الن�شائي،  للعن�شر   2021 ع��ام  يف 
جائزة  ح���از  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  لف��ت��ًة 
عاملية لإدارة اجلودة EFQM، عن 
بني  وامل�شاواة  والندماج  التنوع  فئة 
اجلن�شني يف عام 2021، كما ح�شد 
جائزة اأف�شل جهة يف تطوير برنامج 
 Future م��ن  الن�شائية  ال��ق��ي��ادات 
 ،2021 عام  يف   ،Workplace
تنمية  يف  جهة  اأف�شل  بجائزة  وف��از 
معهد  م��ن  الن�شائية  امل��واه��ب  ودع���م 
عام  يف  للقياديات  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
املجل�س  ب������اأن  وذك�������رت   ".2020
واملبادرات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع�����ش��رات  ن��ف��ذ 
العام،  ه��ذا  حتى  ت�شكيله  اإع���ادة  منذ 
 7500 اأك�����رث م���ن  وا����ش���ت���ف���اد م��ن��ه 
م��ن ال��ع��ن�����ش��ر ال��ن�����ش��ائ��ي، وم���ن اأب���رز 
امل��راأة مثل  مبادراته مبادرات متكني 
ال�شياحي،  واملر�شد  التغيي  قائدات 
اإك�شبو  ال�����زوارق، وم���ب���ادرات  وف��ري��ق 
)م��ت��م��ي��زات اإك�����ش��ب��و(، وغ���يه���ا من 
املبادرات الأخرى التي اأثرت واأ�شافت 

للعنا�شر الن�شائية يف �شرطة دبي.

•• �شاو باولو - و�م:

اإب��راه��ي��م ���ش��امل ال��ع��ل��وي القن�شل ال��ع��ام لدولة  ���ش��ارك ���ش��ع��ادة 
الإمارات يف ولية �شاو باولو، يف حفل افتتاح جائزة اليون�شكو - 
ال�شارقة للثقافة العربية يف ن�شختها ال� 19 وتكرمي الفائزين 
التجارية  ال��غ��رف��ة  مقر  يف  اأق��ي��م  وال���ذي   ،18 ال���  الن�شخة  يف 

العربية الربازيلية يف ولية �شاو باولو.
عن   - احلفل  خ��الل  الفتتاحية  الكلمة  يف   - �شعادته  واأع���رب 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره  �شكره 

على   ، ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
دوره وجهوده يف املجال الثقايف على ال�شعيد املحلي والإقليمي 
اإمارة  مع  اليون�شكو  منظمة  بتعاون  اأث��م��رت  والتي  وال���دويل، 
ال�شارقة للثقافة العربية  ال�شارقة لرعاية جائزة اليون�شكو - 
التي  املوؤ�ش�شات  اأو  اجلماعات  اأو  ل��الأف��راد  �شنوياً  مُتنح  التي 
عملت على امل�شاهمة يف ن�شر الفن والثقافة العربية. واأو�شح اأن 
الهدف ال�شامي لهذه اجلائزة هو ت�شليط ال�شوء على الأعمال 
الآخرين  القائمني عليها وت�شجيع  العربية ودعمها وم�شاندة 

بامل�شاهمة يف ن�شر الفن والثقافة واللغة العربية حول العامل.

اأطرًا وبرامج تدريبية وتاأهيلية لرفد �صرطة دبي بالكفاءات الن�صائية املتميزة  ن�صع  رفيع:  حممد  اأحمد  • اللواء 
ومتكني املر�صحات لدعم  بقوة  الدرا�صية  بيئتها  تعزز  االأكادميية  ال�صويدي:  غامن  غيث  • اللواء 

• العميد دكتور �صالح عبد اهلل مراد: نحر�س على حتقيق التوازن بني اجلن�صني يف التخ�ص�س والعمل
• الرائد خبري عنود ال�صعدي: نعمل على معاجلة التحديات والتغريات امل�صتقبلية املتوقعة يف خمتلف املجاالت

قن�سل �لإمار�ت ي�سارك يف حفل �فتتاح جائزة 
�ليون�سكو - �ل�سارقة للثقافة �لعربية يف �ساو باولو

املبتعثات خالل العقد االأخري عدد  % ارتفاع   69

�سرطة دبي تعزز ريادة �ملر�أة �لإمار�تية مهنيًا و�أكادمييًا يف 73 تخ�س�سًا  

•• �أبوظبي-و�م:

يدعم  ق��راراً  املركزي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  ال�شرعية مب�شرف  العليا  الهيئة  اأ�شدرت 
متدربني  كاأع�شاء  اإماراتيني  مواطنني  تعيني  على  الإ�شالمية،  املالية  املوؤ�ش�شات  وي�شجع 
يف جلان الرقابة ال�شرعية الداخلية، من اأجل تاأهيل الكوادر الوطنية يف جمال الفتوى يف 
املالية الإ�شالمية وذلك متا�شياً مع روؤية القيادة الر�شيدة، والتزام امل�شرف املركزي بتنفيذ 

ا�شرتاتيجية التوطني يف القطاع املايل.
ويت�شمن القرار اإر�شادات للموؤ�ش�شات املالية ال�شالمية ب�شاأن ع�شوية الأع�شاء املتدربني، 
و�شالحيات  التعيني  واإج���راءات  الع�شوية،  لكت�شاب  توفرها  ال��الزم  والكفاءة  والأهلية 
وموؤهالتهم  خرباتهم  وتطوير  املتدربني  الأع�شاء  تدريب  وخطط  املعينني،  الأع�شاء 
املهنية. وميكن للموؤ�ش�شة املالية الإ�شالمية، التي يجب اأن ل يقل عدد اأع�شاء جلنة الرقابة 
ال�شرعية الداخلية فيها عن خم�شة اأع�شاء تعيني مواطنني متدربني اثنني �شمن اللجنة، 

بحيث يقوم الع�شوان املتدربان مقام ع�شوية كاملة واحدة، بدل الع�شو اخلام�س. وترتكز 
املهام،  والبحث وغيها من  النقا�س  امل�شاركة يف  اللجنة على  املتدربني يف  الأع�شاء  مهام 
دون حق الت�شويت على قرارات اللجنة، مع اإمكانية امتالك الع�شو املتدرب الع�شوية وحق 
الت�شويت بعد اإمتام ثالث �شنوات على الأقل كع�شو متدرب وا�شتكمال متطلبات التاأهيل 
املحددة. وحدد القرار املوؤهالت والكفاءات الالزم توفرها لدى الأع�شاء املتدربني ومنها، 
اأن يكون حا�شاًل على �شهادة ماج�شتي اأو ما يكافئه /على الأقل/ يف ال�شريعة الإ�شالمية، 
وبالأخ�س يف فقه املعامالت من اإحدى اجلامعات املعروفة وامل�شهود لها يف جمال الدرا�شات 
ال�شرعية، اأو خربة ل تقل عن خم�س �شنوات يف الفتوى يف فقه املعامالت املالية، بالإ�شافة 
اإىل اأن تكون لديه خربة عملية مماثلة يف التدري�س اجلامعي يف التخ�ش�شات ذات العالقة، 
اأو الرقابة ال�شرعية، اأو املالية الإ�شالمية، اأو الإفتاء ال�شرعي. كما األزم القرار املوؤ�ش�شات 
املالية الإ�شالمية بو�شع خطة تدريب وتطوير لالأع�شاء املتدربني، بحيث ت�شمل يف حدها 

الأدنى احل�شول على عدد من ال�شهادات املهنية ال�شادرة من منظمات دولية حمددة.

»�لعليا �ل�سرعية باملركزي« تدعم تعيني �أع�ساء متدربني مو�طنني يف »�لرقابة �ل�سرعية �لد�خلية«

�سرطة دبي تدعو �جلمهور للتعرف 
على �ساحب جثة جمهولة

 

2016 الباب  اأكادميية �شرطة دبي يف عام  يف خطوة هي الأوىل من نوعها على م�شتوى العامل العربي، فتحت 
العلوم  وبكالوريو�س  ال�شرطية،  والعلوم  القانون  برنامج  اللي�شان�س يف  �شهادة  على  للح�شول  الن�شائية  للعنا�شر 

الأمنية واجلنائية، ليتخرجن برتبة مالزم بعد درا�شة نظامية ملدة 4 �شنوات اأ�شوة بالرجال.
وقال اللواء الأ�شتاذ الدكتور غيث غامن ال�شويدي، مدير اأكادميية �شرطة دبي، اإن الأكادميية �شبق واحتفلت يف 
تخريج  "حفل  ال�شتثنائي  احلفل  خالل  املر�شحات  للطالبات  والثانية  الأوىل  الدفعة  بتخريج  العام  هذا  بداية 
61 مر�شحة يف املجالت الأمنية والقانونية وعلى  2020 دبي، وعددهن  اإك�شبو  العاملي  اخلم�شني" يف احلدث 
خمتلف امل�شتويات العلمية، ت�شلحن باأف�شل العلوم واملعارف ال�شرطية، لين�شممن اإىل اإخوانهن يف ميادين العز 
على مقاعد  اليوم  املر�شحات  عدد  يبلغ  وا�شتقراره، يف حني  اأمنه  وتعزيز  الوطن  وي�شاهمن يف خدمة  وال�شرف، 

الدرا�شة 88 مر�شحة يف بكالوريو�س العلوم الأمنية واجلنائية.

ذاته،  ال��وق��ت  ويف  اجلن�شني،  لكال  ال��درا���ش��ة  يف  و�شل�شة  مرنة  بيئة  توفر  الأك��ادمي��ي��ة  اأن  ال�شويدي،  ال��ل��واء  واأك���د 
لهن  وتوفر  بالطالب،  اأ�شوة  الأخ��رى  امليزات  وكافة  والقاعات،  التدريب  يف  خ�شو�شية  الن�شائي  العن�شر  متنح 
"الرتاكيز  بنظام  اأمنه وا�شتقراره، منوهاً  كل عام مقاعد خا�شة ليكن �شريكات يف خدمة الوطن وبنائه وتعزيز 
التخ�ش�شية" والذي مينح كال اجلن�شني فر�شة التاأهيل والإعداد يف خمتلف املهن التخ�ش�شية يف �شرطة دبي على 
مدار 6 اأ�شهر، بحيث ي�شبح كل ُمر�شح ومر�شحة على ا�شتعداد تام وجهوزية عالية ملبا�شرة عمله فورا بعد التخرج، 

وهو ما مل ي�شبق لأي موؤ�ش�شة اأكادميية اأو جامعية اأن نفذتها يف العامل.
واأ�شاف " التحق اأول عن�شر ن�شائي يف �شرطة دبي عام 1960، وا�شمها تفاحة �شامل خمي�س، يف حني التحقت اأول 
دفعة من العن�شر الن�شائي عام 1967 يف مدر�شة تدريب ال�شرطة يف منطقة اجلميا، وا�شتمر تدريبهن 4 اأ�شهر، 

وُكن الدفعة الأوىل من نوعها يف تاريخ الإمارات".

دبي �سرطة  �أكادميية  يف  �لدر��سة  مقاعد  على  ُمر�سحة   88
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كوئيكلى خلدمات تو�شيل - �شركة 

ال�شخ�س الواحد ذ م م
رخ�شة رقم : CN 3797311 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شام طارق طارق حممود  %2
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد عا�شم حممد �شفى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عا�شم حممد �شفى من 100 % اإىل %98
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ كوئيكلى خلدمات تو�شيل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
QUICKLY DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / كوئيكلى خلدمات تو�شيل ذ.م.م
QUICKLY DELIVERY SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
و�شيانة  للمقاولت  اجلبال  :دروب  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الطرق رخ�شة رقم : CN 1035989 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ح�شني ابراهيم عليان  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شلطان حممد �شلطان حمد الكندى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان حممد �شلطان حمد الكندى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ دروب اجلبال للمقاولت و�شيانة الطرق

DUROUB AL JEBAL CONTRACTING & ROAD MAINTENANCE

اإىل / دروب للمقاولت ذ.م.م
DOROB CONTRACTIONG L.L.C

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

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
ال�شادة :جرنال داتا للنقليات العامة �شركة  باأن /  التنمية الإقت�شادية  تعلن دائرة 

ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم : CN 1559416 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد انور حممد رفيق %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالعزيز ح�شن عبدالعزيز برقو  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز ح�شن عبدالعزيز برقو

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ جرنال داتا للنقليات العامة �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GENERAL DATA GENERAL TRANSPORT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / جرنال داتا للنقليات العامة ذ.م.م
GENERAL DATA GENERAL TRANSPORT L.L.C

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

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
وم�شتح�شرات  للعطور  :او�شن  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التجميل ذ.م.م  رخ�شة رقم : CN 2525963 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شتاق احمد احمد �شديق %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شتاق احمد �شديق ما�شوك احمد �شديق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف كرميه من�شر احمد عبداهلل احلارثى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ او�شن للعطور وم�شتح�شرات التجميل ذ.م.م

OCEAN PERFUMES AND COSMETICS L.L.C

اإىل/ او�شن للعطور وم�شتح�شرات التجميل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
OCEAN PERFUMES AND COSMETICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
الهدايا   وجتارة  للت�شميم  :تالوين  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�شة رقم : CN 1014288 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد على حمد اليعقوبى الزعابى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية
تعديل اإ�شم جتاري من/ تالوين للت�شميم وجتارة الهدايا
TALAWEEN DESIGN & GIFTS TRADING

اإىل/ تالوين انتييورز
 TALAWEEN INTERIORS

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  4330015
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات اخلط والر�شم  9000906
 تعديل ن�شاط / حذف بيع الهدايا - بالتجزئة  4773402

 تعديل ن�شاط / حذف ت�شميم وانتاج اللوحات العالنية وتركيبها  7310010
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غي م�شوؤولة 

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الق�شى للطباعة والت�شوير

  رخ�شة رقم : CN 3973613 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد نو�شاد على هارون الر�شيد %100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد نو�شاد على هارون الر�شيد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جا�شم عبيد ح�شن بن علوى النقبى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ الق�شى للطباعة والت�شوير
AL AQSA TYPING & PHOTOCOPY

اإىل/ الق�شى للطباعة والت�شوير - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 AL AQSA TYPING & PHOTOCOPY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
اإع����������الن

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم الدرعي رخ�شة رقم : 1106243 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على عوي�س على احمد الدرعى  %6.0344

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل عوي�س على احمد الدرعى  %6.0344
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة موزه عوي�س على احمد الدرعى %3.0173

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عوي�س على احمد الدرعى  %6.0344
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ترفه عوي�س على  %3.0172

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة غيثه عوي�س على احمد الدرعى %3.0173
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مرمي عوي�س على احمد الدرعى  %3.0172

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نوره عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مهره عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شينه عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حميد عوي�س على احمد الدرعى  %6.0344
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عائ�شه عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه عوي�س على احمد الدرعى  %3.0172
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شنه عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد عوي�س على احمد الدرعى  %6.0344
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رو�شه عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حمد عوي�س على احمد الدرعى  %6.0344
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ثمنه عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيخه عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شبحه عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شم�شه عوي�س على احمد الدرعى  %3.0173

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حمدان عوي�س على احمد الدرعى  %6.0344
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة وافيه حممد معي�س هادى الحبابى  %6.25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة موزه هوي�شل على الدرعى %6.25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عوي�س على احمد الدرعى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
AL DAREI RESTAURANT تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم الدرعي

AL DAREI RESTAURANT L.L.C اإىل/ مطعم الدرعي ذ.م.م
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن واإل فاإن الدائرة غي م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ا�شواق غريب للهدايا   

رخ�شة رقم : CN 4063683 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ ا�شواق غريب للهدايا

GHARIB GIFT MARKET

اإىل/ ا�شواق �شاحل القبائل للهدايا
  SAHEL ALQABAEL GIFTS MARKETS  

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

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
اأدفان�شد لند �شي�شتمز لتجارة معدات  ال�شادة :جولدن  باأن /  التنمية الإقت�شادية  تعلن دائرة 

واأجهزة املراقبة ذ م م رخ�شة رقم : CN 1159872 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / انرتنا�شيونال جولدن جروب  �س م خ

INTERNATIONAL GOLDEN GROUP - PjSC من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / انرتنا�شيونال جولدن جروب  �س م خ

INTERNATIONAL GOLDEN GROUP - PjSC من 50 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�شافة فا�شل �شيف �شلطان خمي�س الكعبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة المارات املتقدمة لال�شتثمارات
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENT GROUP

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ جولدن  اأدفان�شد لند �شي�شتمز لتجارة معدات واأجهزة املراقبة ذ م م
GOLDEN ADVANCED LAND SYSTEMS TRADING OF SECURITY SYSTEMS EQUIPMEN

اإىل/ جولدن ادفان�شد للمعدات الع�شكرية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
GOLDEN ADVANCED MILITARY EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كراون لنقل الثاث

رخ�شة رقم : CN 4023766 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد فهيم �شيخ حممد عبدالب�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى

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

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

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

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

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

ق�شم احلجوزات والبيوع-اعالن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا(
يف الق�شايا التنفيذية ارقام 156 ل�شنة 2008- 2010/1205-1204-1203-1202-1201- 2130-2149-

-1271-883-1287-1281-832-880-1272-639-237-964-252-1092-850-448-1122-1051-821 -2007/2180
-959-1091-781-240-299-960-444-30-180-545-489-1251-1252-756-950-595-261-1077-753-440
-2008/495-637-224-696-1346-594-836-357-578-322-643-471-251-339-286-644-253-949-846

-75-1893-1520-915-1424-532-246-207-1043-4-755-375-185-208-914-1756-1290-3-603-657-759
-955-948-2009/1735-450-1648-1736-1260-455-67-245-280-1090-240-1410-68-523-233-263-290
-947-2249-1068-2589-1408-567-726-2732-65-976-569-956-2421-116-2588-117-406-745-66-957
-68-2002-1874-2003-1864-1772-1465-1466-2618-2908-1658-2010/946-1509-945-118-1755-725

-1773-1575-1250-3025-2955-3009-2190-2092-607-1467-915-1651-67-1147-1726-1769-1857-1105
2014/1487-2013/1786-2012/130-772-2011/3028

اإىل املنفذ �شدهم / 1- مو�شى بن عبيد بن خلف احلربي- 2- حممد بن عبداهلل بن �شفر الب�شر 
ل�شالح املنفذ لهم يف الق�شايا اعاله

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبينه ادناه عن طريق املزاد العلني
قطعة رقم 839 ملك مبنطقة املجاز 1 بامارة ال�شارقة

 ح�شة من ح�شتني يف العقار قطعة رقم 1230/ح ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�شارقة.
ح�شة من ح�شتني يف العقار قطعة رقم 1230/ل ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�شارقة. 

قطعة رقم 579 ملك مبنطقة ال�شناعية 6 باإمارة ال�شارقة.
لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( اخطاركم بوجوب �شداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�شايا التنفيذية اعاله ب�شندوق 
املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا وال فان املحكمة �شتتخذ القرار املنا�شب ب�شان طرح العقارات 
للقانون  ل�شنة 2018  التنفيذية 57  الالئحة  املادة 152 فقرة 2 من  للبيع وفق ال�شول وذلك عمال لن�س  املذكورة اعاله 

الحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 ب�شان قانون الجراءات املدنية يقت�شي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اعاله.
عن/رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع /حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
انذار عديل بالن�شر        

رقم:2022/150303 
رقم املحرر:211479/1/2022 

املنذر:مدينة دبي املالحية �س.ذ.م.م
املنذر اليها:تاو ديزاينز �س.ذ.م.م

160.060 درهم مائة و�شتون الفا و�شتون درهما ويف حال عدم �شداد املبالغ امل�شتحقة  املو�شوع املطالبة ب�شداد بدل ايجار بقيمة 
عليكم اخالء العني املوؤجرة.

ب�شفتنا وكالء عن مدينة دبي املالحية �س.ذ.م.م فاإننا نخطركم مبا يلي:
 WH-447 العقار رقم W400B 1- مبوجب عقد ايجار موؤرخ يف 2021/1/1 ا�شتاأجرمت من موكلنا )املنذرة( باملبنى رقم
املنطقة ال�شناعية الكائنة مبدينه دبي املالحية )املاأجور( وذلك بقيمة ايجاريه قدرها 164.687.70 درهم وذلك ملدة �شنه ، تبداأ 

من 2021/1/1 وتنتهي يف 2021/12/31.
2- وتنفيذا لعقد اليجار اعاله فقد تر�شد بذمتكم املبالغ التالية:

بالت�شال  تقوموا  مل  اللحظة  هذه  ولغاية  انكم  ال  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  لكم  ار�شلتها  التي  املتعددة  والخ��ط��ارات  التذكيات  وبرغم 
مبوكلتنا )املنذرة( او �شداد الجرة امل�شتحقة عليكم.

جمموعها  والبالغ  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  ل�شالح  ايجار  من  ي�شتجد  ما  مع  بذمتكم  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  رف�شكم  ان  �شك  ول   -3
160.060 درهم - لذلك:فاإننا مبوجب هذا الخطار ننبه عليكم ب�شرورة �شداد )بدل اليجار( وامل�شتحق عليكم مبوجب عقد 
اليجار املحرر بينكم وبني موكلتنا )املنذرة( والبالغ 160.060 درهم وماي�شتجد من ايجار خالل ثالثني يوما من تاريخ اخطاركم 
بال�شداد وال فاإننا �شن�شطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونيه يف حقكم والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا )املنذرة( مع ت�شمينكم 

الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. للعمل به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�شم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

املبلغ امل�صتحقم
درهم1  65.553

درهم  85.750
درهم  5.207
درهم  2.499
درهم  1.050

الفرتة امل�صتحقة
من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30

تفا�صيل املبلغ امل�صتحق
املرت�صد من بدل االيجار لعام 2021

امل�صتحق من بدل االيجار لعام 2022 حتى تاريخه
ر�صوم اخلدمات

ر�صوم نفايات
ر�صوم اإدارية

2
3
4
5

70533

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
انذار عديل بالن�شر        

رقم:2022/150300 
رقم املحرر:211453/1/2022 

املنذر:مدينة دبي املالحية �س.ذ.م.م
املنذر اليها:تاو ديزاينز �س.ذ.م.م

160.060 درهم مائة و�شتون الفا و�شتون درهما ويف حال عدم �شداد املبالغ امل�شتحقة  املو�شوع املطالبة ب�شداد بدل ايجار بقيمة 
عليكم اخالء العني املوؤجرة.

ب�شفتنا وكالء عن مدينة دبي املالحية �س.ذ.م.م فاإننا نخطركم مبا يلي:
 WH-448 العقار رقم W400B 1- مبوجب عقد ايجار موؤرخ يف 2021/1/1 ا�شتاأجرمت من موكلنا )املنذرة( باملبنى رقم
املنطقة ال�شناعية الكائنة مبدينه دبي املالحية )املاأجور( وذلك بقيمة ايجاريه قدرها 164.687.70 درهم وذلك ملدة �شنه ، تبداأ 

من 2021/1/1 وتنتهي يف 2021/12/31.
2- و تنفيذا لعقد اليجار اعاله فقد تر�شد بذمتكم املبالغ التالية:

بالت�شال  تقوموا  مل  اللحظة  هذه  ولغاية  انكم  ال  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  لكم  ار�شلتها  التي  املتعددة  والخ��ط��ارات  التذكيات  وبرغم 
مبوكلتنا )املنذرة( او �شداد الجرة امل�شتحقة عليكم.

جمموعها  والبالغ  )امل��ن��ذرة(  موكلتنا  ل�شالح  ايجار  من  ي�شتجد  ما  مع  بذمتكم  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  رف�شكم  ان  �شك  ول   -3
160.060 درهم - لذلك:فاإننا مبوجب هذا الخطار ننبه عليكم ب�شرورة �شداد )بدل اليجار( وامل�شتحق عليكم مبوجب عقد 
اليجار املحرر بينكم وبني موكلتنا )املنذرة( والبالغ 160.060 درهم وماي�شتجد من ايجار خالل ثالثني يوما من تاريخ اخطاركم 
بال�شداد وال فاإننا �شن�شطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونيه يف حقكم والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا )املنذرة( مع ت�شمينكم 

الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. للعمل به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�شم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

املبلغ امل�صتحقم
درهم1  65.553

درهم  85.750
درهم  5.207
درهم  2.499
درهم  1.050

الفرتة امل�صتحقة
من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30
من 2022/1/1 ولغاية 2022/6/30

تفا�صيل املبلغ امل�صتحق
املرت�صد من بدل االيجار لعام 2021

امل�صتحق من بدل االيجار لعام 2022 حتى تاريخه
ر�صوم اخلدمات

ر�صوم نفايات
ر�صوم اإدارية

2
3
4
5
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فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

االأ�صماك  لزراعة  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  من  �صادرة  اأ�صهم  �صهادات  ُفقدت 
)اأ�صماك( ASMAK(( باال�صماء التالية: 

الزعابي  الرحمن  عبد  حمد  الرحمن  عبد   -  1
 �صهادة رقم ASMAK171137 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

الزعابي  عي�صى  الرحمن  عبد  حمد   -  2
 �صهادة رقم ASMAK171131 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

الزعابي  عبيد  حممد  �صيخة   -  3
 �صهادة رقم ASMAK171132 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

الزعابي  عي�صى  الرحمن  عبد  حمد  امريه   -  4
 �صهادة رقم ASMAK171133 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

الزعابي  عي�صى  الرحمن  عبد  حمد  موزه   -  5
 �صهادة رقم ASMAK171134 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

الزعابي  عي�صى  الرحمن  عبد  حمد  ابت�صام   -  6
 �صهادة رقم ASMAK171135 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

الزعابي  عي�صى  الرحمن  عبد  حمد  ندى   -  7
 �صهادة رقم ASMAK171136 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

الزعابي  عي�صى  الرحمن  عبد  حمد  يو�صف   -  8
 �صهادة رقم ASMAK171138 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

الزعابي  عي�صى  الرحمن  عبد  حمد  حميد   -  9
 �صهادة رقم ASMAK171139 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

الزعابي  عي�صى  الرحمن  عبد  حمد  حممد   -  10
 �صهادة رقم ASMAK171140 عدد االأ�صهم 1200 �صهم

  الرجاء ممن يجدهم ت�صليمها لل�صركة املذكورة اعاله اأو االت�صال على موبايل رقم 
م�صكورا.  0505111732

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
يف �لدعوي رقم: 71-2022 �إجر�ء�ت �لع�سار-دبي

اخلا�صة ب� / حممد ر�صا ان�صار علي قا�صم علي عبداهلل  )حتت اإجراءات االع�صار(
بناء على احلكم ال�شادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات الع�شار 
وتعيني اخلبي / حممد فرحات ،  خبيا" فى الدعوى، وعليه نطلب من دائني ال�شيد / حممد 
ر�شا ان�شار علي قا�شم علي عبداهلل  ، على خمتلف اأ�شكالهم القانونية -�شواء كانوا من الأ�شخا�س 
اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم  الطبيعيني او العتباريني من القطاع اخلا�س 
املالية العالقة – مبا فيها تلك امل�شجلة امام اجلهات الق�شائية – يف مواجهة املدين املذكور - على 
ان تكون تلك املطالبات مدعمة بامل�شتندات والأدلة ذات ال�شلة وتقدميها ملكتب اخلبي ،حيث �شيتم 
اعداد �شجل بالدائنني، وبالتايل تقيم الديون بغية حتديد املقبول منها من قبل اخلبي، و�شيلي 
اأمام قا�شي  اأمام اخلبي ومن ثم رفعها  ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا مبطالباتهم 

الع�شار.
اأم��وال املدين ان يتقدم بطلب ا�شرتداد  كما يطلب اخلبي من كل ذي م�شلحة له حق يف اى من 
الأموال املنقولة او غي املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين وعلى ان يبني يف طلب ال�شرتداد 

نوع وطبيعة موا�شفات تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها.
املدين  باأموال  �شله  ذات  معلومات  او  بيانات  اأي  لديه  تتوافر  �شخ�س  اأي  من  اخلبي  يطلب  كما 
– ديرة  – دب��ي  " الكائن يف مكتب فرحات و�شركاه  " اخلبي  ، على مكتب  بها  اأن يتقدم  املذكور 
رقم  املكاتب هاتف  ايبي�س مدخل  فندق  بناية   5001 – الطابق اخلام�س مكتب  الرقة  – �شارع 
Email، suha@farahatco.com   ولال�شتف�شار يرجى الت�شال   / 042500251

ب�شكرتارية اخلبي  الن�شة / منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
اخلبري / حممد فرحات

قيد رقم 89 

 اعالن للدائنني
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العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/15081
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �س ذ م م .

املنذر اإليه  :  البوارج للتجارة العامة ذ م م .
نتيجة  دره��م   )122،547.92( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�����ش��اط  ب�����ش��داد  الإخ����الل 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
 FORD  ( ن���وع  م��ن   ) دب���ي   /J/ 91282 / خ�شو�شي ( رق���م   ال�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى 
واملمولة  ا�شود(   ( لون   _  )2020( موديل   ) �شتي�شن   _    EXPLORER

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم   2022/15245
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�شابقا( .

املنذر اإليه  :  كارين اوبليا بادول   .
نتيجة  دره��م   )46،792.88( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
ال�شيارة رقم  35873 / خ�شو�شي /16/ ابوظبي ( من نوع ) فورد ايكو �شبورت   
_ ا�شتي�شن ( موديل )2016( _ لون ) ذهبي( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/15244
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�شابقا( .

املنذر اإليه  :  كا�شف امني حممد امني   .

الإخالل  نتيجة  دره��م   )87،465.02( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 

الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم  ) 19455 / 

خ�شو�شي /F/ دبي ( من نوع ) فورد مو�شتنج   _ كوبيه( موديل )2011( _ لون ) 

ا�شود( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2022/15080
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �س ذ م م .

املنذر اإليه  :  كرمي �شليم مكنيه   .
نتيجة  دره��م   )88،146.45( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
ال�شيارة رقم  ) 48918 / خ�شو�شي /R/ دبي ( من نوع ) كاديالك ايه تي ا�س   
_ كوبيه ( موديل )2017( _ لون ) اأبي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/15243
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�شابقا( .

املنذر اإليه  :  �شارل�س مانويل تاجناموثو بول ا�شي فاتام تاجناموثو   .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )38،906.32( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�شبوع من  وذلك خالل  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم  ) 
13648 / خ�شو�شي /C/ الفجية ( من نوع ) رينو كوليو�س   _ ا�شتي�شن ( موديل 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  ا�شود( واملمولة ل�شاحلكم من قبل  )2015( _ لون ) 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/15246
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�شابقا( .

املنذر اإليه  :  علي ح�شن �شالمه  .
الإخالل  نتيجة  دره��م   )22،478.08( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم  ) 36198 / 
خ�شو�شي /12/ ابوظبي  ( من نوع ) ميني كوبر ا�س كونرتي مني _ �شالون     ( موديل 
كافة  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�شاحلكم من قبل  رم��ادي(   / احمر   ( )2013( _ لون 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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اأعلنت وزارة الداخلية الرتكية اأم�س الأربعاء اإطالق عملية جديدة 
وذلك يف ولية  �شد م�شلحي منظمة “حزب العمال الكرد�شتاين”، 
الرتكية  “الأنا�شول”  اأنباء  وان جنوب �شرقي البالد.ونقلت وكالة 
ي�����ش��ارك��ون يف  اأم��ن��ي��اً  622 عن�شراً  اإن  ب��ي��ان  ال��ق��ول يف  ال����وزارة  ع��ن 
العملية.واأكدت ا�شتمرار العمليات �شد التنظيم “حتى اجتثاثه من 
جذوره«.وتطلق ال�شلطات الرتكية ب�شورة متكررة عمليات اأمنية يف 

مناطق جنوب �شرق البالد �شد م�شلحي املنظمة.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن “حزب العمال الكرد�شتاين” م�شنف منظمة 

اإرهابية يف كل من تركيا والوليات املتحدة والحتاد الأوروبي.
ووفقاً للبيانات الرتكية، قتلت املنظمة نحو 40 األف �شخ�س خالل 

اأن�شطتها النف�شالية امل�شتمرة منذ اأكرث من 30 عاماً.

اإدخ�����ال كمية  اأم�����س الأرب���ع���اء  ال���دف���اع اجل��زائ��ري��ة  اأح��ب��ط��ت وزارة 
م��ن امل���واد امل��خ��درة ع��رب احل���دود م��ع امل��غ��رب.وذك��رت يف ب��ي��ان، ب�شاأن 
23 اأغ�شط�س  17 وحتى  احل�شيلة العملياتية للجي�س للفرتة من 
اإدخ��ال كميات من املخدرات عرب  اإحباط حماولت  اأنه جرى  )اآب(، 
عدد  �شبط  كيلوغراماً.واأعلنت   167 ب�  تقدر  املغرب،  مع  احل��دود 
الطلقات.واأحبط  من  وكمية  ر�شا�شة  وبندقية  امل��خ��درات  جت��ار  من 
ال�شواحل حماولت هجرة غي �شرعية بال�شواحل الوطنية  حرا�س 
واأنقذوا 20 �شخ�شاً كانوا على منت قوارب تقليدية ال�شنع، فيما مت 
توقيف 102 مهاجر غي �شرعي من جن�شيات خمتلفة عرب الرتاب 

الوطني.

رئي�س  مهام  الأرب��ع��اء  اأم�س  تايالند   يف  الد�شتورية  املحكمة  عّلقت 
اإقالته  تتم  قد  ق�شية  يف  تنظر  بينما  �شان-اأو-�شا  برايوت  ال���وزراء 

مبوجبها قبل �شهور من موعد النتخابات العامة املتوقعة.
اأحزاب  رفعتها  التي  الق�شية  اإىل  ال�شتماع  على  املحكمة  وواف��ق��ت 
عام  انقالب  اثر  ال�شلطة  توىل  ال��ذي  برايوت  اإن  تقول  املعار�شة  يف 

2014 و�شل اإىل احلد الأق�شى لوليته البالغة ثماين �شنوات.
ووافق الق�شاة بخم�شة اأ�شوات مقابل اأربعة على تعليق مهام برايوت 

اإىل حني اّتخاذ قرار ب�شاأن الق�شية، وفق ما جاء يف بيان للمحكمة.
املّدعمة  والوثائق  اللتما�س  يف  نظرت  “املحكمة  ب��اأن  البيان  وذك��ر 
وراأت باأن الوقائع التي بني عليها الطلب ت�شي اإىل مربرات معقولة 
كان  “بالتايل،  ال��ط��ل��ب«.وت��اب��ع  على  بناء  ق�شية  ب��وج��ود  لال�شتباه 
هناك ت�شويت بالأغلبية )خم�شة مقابل اأربعة( ل�شالح تعليق مهام 
)برايوت( كرئي�س للوزراء، )يف قرار( يدخل حّيز التنفيذ 24 اآب/

تعيني  للمحكمة«.و�شيتم  قرار  �شدور  حني  اإىل   ،2022 اغ�شط�س 
ن��ائ��ب رئي�س  ب���اأن  رئ��ي�����س وزراء م��وؤق��ت ع��ل��ى راأ�����س احل��ك��وم��ة، علما 
الوزراء احلايل براويت وونغ�شوان يعد من بني املر�شحني املف�شلني 

للمن�شب.

ذكرت وكالة تا�س الرو�شية لالأنباء  اأم�س الأربعاء اأن ال�شلطات الرو�شية 
اعتقلت ال�شيا�شي يفجيني روزمان املعروف بانتقاده للكرملني وللحملة 
اأجهزة  عن  الوكالة  الأخية.ونقلت  الآون��ة  يف  اأوكرانيا  يف  الع�شكرية 
التحقيق مع روزم��ان، رئي�س بلدية  اأنه يجري  الأمن يف يكاترينبورغ 
روزمان  الرو�شي«.كان  اجلي�س  �شمعة  »ت�شويه  بتهمة  ال�شابق،  املدينة 
رئي�س  مبن�شب  ف��ازوا  الذين  الكرملني  منتقدي  من  قلة  من  واح���داً 
بلدية بعد �شل�شلة من مظاهرات معار�شة حا�شدة خالل حملة الرئي�س 
رو�شيا  2012.وو�شفت  ع���ام  يف  ال��رئ��ا���ش��ة  ل��ت��ويل  ب��وت��ني  ف��الدمي��ي 
اإىل �شمان  باأنها »عملية ع�شكرية خا�شة« تهدف  اأوكرانيا  حملتها يف 
ب�شبب و�شفهم  الن�شطاء  ال�شلطات مبحاكمة عدد من  اأمنها. وقامت 

العملية الع�شكرية باأنها حرب اأو انتقادهم لالإجراءات الرو�شية.

عو��شم

اأنقرة

اجلزائر

بانك�ك

م��صك�

و�صط م�صاعدة اأوروبية لل�صلطات ل�صّدهم  

معاناة �ملهاجرين يف ليبيا تعود �إىل �لو�جهة 

�إطالق �سر�ح ر�هبات كاثوليكيات خطفن يف نيجرييا 
•• الغو�س-�أ ف ب

اأرب�����ع راهبات  ����ش���راح  ن��ي��ج��يي��ون  اأط���ل���ق م�����ش��ل��ح��ون 
يف  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  �شابق  وق��ت  يف  ُخطفن  كاثوليكيات 
اأعلنت  م��ا  على  نيجييا،  ���ش��رق  بجنوب  اإمي���و  ولي���ة 
اإجرامية عمليات  ال�شرطة .وكثيا ما تنفذ ع�شابات 
لل�شكان،  ت��ع��دادا  الأك��رث  الإفريقية  ال��دول��ة  خطف يف 
ل��ك��ن الأ���ش��اب��ي��ع ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة ���ش��ه��دت ت���زاي���دا يف 

ا�شتهداف اأبناء الكنائ�س امل�شيحية.
ف��دي��ة، لكن  دف��ع  ال��ره��ائ��ن بعد  ���ش��راح معظم  وُيطلق 
���ش��رط��ة ولية  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ُق��ت��ل��وا.وق��ال  البع�س 

اإميو مايكل اأباتام لوكالة فران�س بر�س “اُطلق �شراح 
الراهبات الأربع املوقرات. اأفرج عنهن اأم�س«.

لكنه مل  واأكد اأن الراهبات اأطلق �شراحهن “�شاملات”، 
يوؤكد ما اإذا ُدفعت فدية.ونادرا ما توؤكد ال�شرطة دفع 
الراهبات  واختطفت  نيجييا.  يف  للخاطفني  فدية 
اأث��ن��اء توجههن حل�شور  اأوك��ي��غ��وي  الأح���د يف حميط 
القدا�س، يف اأحدث هجوم يف جنوب �شرق البالد حيث 
املنطقة  النف�شالية.و�شهدت  العنف  اأع��م��ال  تتفاقم 
جمموعة  اإىل  ن�شبت  التي  العنف  اأعمال  يف  ت�شاعًدا 
اأو جناحها  املحظورة  بيافرا”  الأ�شليني يف  “ال�شكان 
دولة  اإق��ام��ة  اإىل  ال�شاعية  املجموعة  امل�شلح.وتنفي 

منف�شلة ل�شعب الإيغبو يف اأغلب الأحيان م�شوؤوليتها 
عن اأعمال العنف يف املنطقة.ُقتل اأكرث من 100 من 
املا�شي  ال��ع��ام  مطلع  منذ  والأم����ن  ال�شرطة  عنا�شر 
يف ه��ج��م��ات ا���ش��ت��ه��دف��ت��ه��م يف امل��ن��ط��ق��ة، وف��ق��ا لأرق����ام 
واأُطلق  �شجون  هوجمت  املحلية.كما  الإع��الم  و�شائل 
اأ�شلحة.وزعيم  و�ُشرقت  ال�شجناء  من  الع�شرات  �شراح 
املجموعة نامدي كانو حمتجز لدى ال�شلطات ويواجه 
ق�شية  النف�شالية  اخليانة.والنزعة  بتهمة  املحاكمة 
اإع��الن عنا�شر جي�س  اأدى  ح�شا�شة يف نيجييا حيث 
 1967 عام  امل�شتقلة  بيافرا  جمهورية  قيام  الإيغبو 

اإىل اندلع حرب اأهلية خلفت اأكرث من مليون قتيل.

حتطم م�سرية تعمل بالطاقة �ل�سم�سية يف �أمريكا 
•• و��شنطن-وكاالت

الأمريكية  الإع��الم  وو�شائل  اجلي�س  اأف��اد 
اأن طائرة م�شية تعمل بالطاقة ال�شم�شية 
يوماً   64 ا�شتغرقت  رحلة  بعد  حتطمت 
فوق الوليات املتحدة، اأي اأكرث من �شعف 
ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي ال�����ش��اب��ق ل��ط��ائ��رة بدون 

طيار.
ق���ي���ادة اجل��ي�����س الأم���ري���ك���ي املكلفة  ق��ال��ت 
بيان  يف  ال���ع�������ش���ك���ري���ة  امل�����ع�����دات  ت���ط���وي���ر 
زفي-8  ط����ي����ار  ب��������دون  ال�����ط�����ائ�����رة  اإن 

�شركة  ���ش��م��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي   Zephyr-8
ايربا�س  الأوروب����ي����ة  ال���ط���ائ���رات  ت�شنيع 
غي  ن��ه��اي��ة  اإىل  اأدت  اأح����داًث����ا  “�شهدت 
 Yuma اخ��ت��ب��ار  م��وق��ع  ف��وق  متوقعة” 
�شحراء  يف   Proving Ground

اأريزونا )جنوب غرب الوليات املتحدة(.
ل يقدم البيان مزيًدا من التفا�شيل لكن 
الذي  فالينغ  �شيمبل  املتخ�ش�س  امل��وق��ع 
الطائرة  اأن  اك���د  ال��رح��ل��ة،  ب��ي��ان��ات  يتتبع 
�شكل  على  م�شارات  يف  حلقت  طيار  ب��دون 
ال��ولي��ات املتحدة  »S« ف��وق ج��ن��وب غ��رب 

على ارتفاع 15 كلم قبل اأن ت�شقط فجاأة 
ب�شرعة عالية ثم تتوقف متاماً.

ذكر  لكنه  تف�شي  اأي  اجلي�س  ي��ق��دم  ومل 
عدم وقوع اإ�شابات.

برنامج  مدير  مونتيليوين  مايكل  وق��ال 
اجلي�س الذي ي�شرف على الرحلة يف بيان 
البيانات  وحتليل  جلمع  فريقنا  “يعمل 

الناجمة عن النهاية املفاجئة للرحلة«.
�شاعفت  وق��د  كلغ فقط   75 امل�شية  وزن 
ال�شابق  ال��ق��ي��ا���ش��ي  ال���رق���م  زف����ي  ط���ائ���رة 

لأطول رحلة لطائرة من دون طيار.

•• طر�بل�س-�أ ف ب

لآلف  “اآمنة”  دول���ة  لي�شت  ليبيا 
امل����ه����اج����ري����ن وال����الج����ئ����ني ال���ذي���ن 
مي��ّرون عربها يف حماولة للو�شول 
اإىل اأوروبا. ومع ذلك، يدعم الحتاد 
الليبية  ال�شلطات  م��ال��ي��اً  الأوروب�����ي 
لعرتا�س املهاجرين واإبقائهم على 

الأر�س الليبية.
اإىل  ال��و���ش��ول  غ��ودوي��ن  اأراد  عندما 
قارب  م��نت  على  الإي��ط��ايل  ال�شاحل 
مطاطي، كانت ليبيا يف خ�شم حرب 
ال��ن��ي��ج��يي البالغ  اأه��ل��ي��ة. وي��ت��ذك��ر 
ذلك  “كان  ع���اًم���ا،   34 ال��ع��م��ر  م��ن 
�شتة  دف��ع��ت  حينها   ،2019 ع��ام  يف 
تقريبا(  دينار )1100 دولر  الآف 

لل�شعود على منت القارب«.
ارتدى  ال��ذي  املياوم  العامل  وي��روي 
ا�شتقل  اأنه  قمي�شا عليه بقع طالء، 
اآن�����ذاك ق���ارب���اً م���ن ���ش��واح��ل مدينة 
لوكالة  ط���راب���ل�������س  ق�����رب  ال�����زاوي�����ة 
دام�شاً،  الظالم  “كان  بر�س،  فران�س 

ومل اأكن اأعرف الوجهة بال�شبط«.
يتم�شك  امل��ه��اج��ري��ن،  م��ع��ظ��م  وك��م��ا 
القدمية.  للقارة  رومان�شية  ب�شورة 
اأوروب�����ا  اإىل  ال���ذه���اب  ف��ق��ط  “اأردت 

لأعي�س حياة طيبة«.
لكن النيجيي كان يدرك املخاطر. 
ال�شت�شالم،  م����ن  ب�������ش���يء  وي����ق����ول 
ف�شيكون  جن���وت  اإن  لنف�شي  “قلت 
ذلك  ف�شيكون  متت  واإذا  احلمد هلل، 

مب�شيئته«.
وحتّولت الرحلة املحفوفة باملخاطر 
امل��ت��و���ش��ط اإىل  ال��ب��ح��ر الأب���ي�������س  يف 
ليبًيا  ق��ارًب��ا  راأي��ت  “عندما  كابو�س. 
م�شلحون،  رج���ال  متنه  ع��ل��ى  ي�شل 

ظننت اأنني �شاأقفز يف املاء. مل اأرغب 
يف العودة اإىل ليبيا«.

اإعادة  يريد  ال��ذي  غ��ودوي��ن  ويتذّكر 
“اأعادونا.  وق��ت،  اأق���رب  امل��ح��اول��ة يف 
�ُشجنت وُطلب من عائلتي دفع  لقد 
دولرا(.   550( دينار  الآف  ثالثة 

دفعوا الفدية واأُطلق �شراحي«.
اأن��ه حاول  وي��روي ح�شني من جهته 
طريق  ع��ن  اأوروب�����ا  اإىل  “الو�شول 

البحر يف عام 2017«.
وال��ت��ق��ت وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س هذا 
ينتظر  كان  بينما  ال�شوداين  املهاجر 
حت���ت ج�����ش��ر ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى عمل 
 10 ال��ب��ن��اء مقابل  ي��وم��ي يف جم��ال 
هذا  انطلق  ي��وم��ًي��ا.  دولر   20 اإىل 
ال����الج����ئ ال���ب���ال���غ م����ن ال���ع���م���ر 26 
مدفوعا  الهجرة  طريق  على  ع��اًم��ا 
على  بالبوؤ�س، “يف منت�شف الليل”، 
ال�شواحل  منت قارب اعرت�شه خفر 
ويقول  وجيزة.  ف��رتة  بعد  الليبيون 
“�ُشجنت ملدة 28 �شاعة قبل متكني 

من الهرب«.
يحاول  وح�������ش���ني،  غ����ودوي����ن  وم���ث���ل 
املهاجرين  م����ن  الآلف  ع�������ش���رات 
اأوروب�����ا  اإىل  ال���و����ش���ول  وال���الج���ئ���ني 
ع���ام، وغ��ال��ب��ا م��ا يقعون �شحية  ك��ل 
املتاجرين بالب�شر، عندما ل ميوتون 

يف البحر.
وم��ن��ذ ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر، اأعيد 
حواىل 13 األف �شخ�س حاولوا عبور 
ليبيا،  اإىل  املتو�شط  الأبي�س  البحر 
للمنظمة  وف���ًق���ا  ب��ع�����ش��ه��م،  و���ُش��ج��ن 
التي   )IOM( للهجرة  ال��دول��ي��ة 
ا عن 206 قتلى و 712  اأبلغت اأي�شً

مفقوًدا يف البحر.
و�ُشّجل العام املا�شي اإعادة واعرتا�س 

اأعيدوا  األ��ف مهاجر   32 م��ن  اأك��رث 
ذات���ه���ا.  امل��ن��ظ��م��ة  وف����ق  ل��ي��ب��ي��ا،  اإىل 
وُيعتقل املهاجرون يف مراكز ت�شيطر 
عليها جمموعات م�شلحة. كما توجد 
و”�شرية”  قانونية”  “غي  مراكز 
اجتار  عمليات  يف  ملتورطني  تخ�شع 
املهاجرين  اع��ت��ق��ال  ب��ال��ب�����ش��ر.وي��ع��د 
ومنهجية”،  “تع�شفية  ب��ط��ري��ق��ة 
ي��ت��ع��ر���ش��ون غ��ال��ب��ا ل��ع��م��ل��ي��ات “قتل 
اأو  وتعذيب”  ق�������ش���ري  واخ����ت����ف����اء 
واغت�شاب  جن�شي  وعنف  “عبودية 
وغيها من الأعمال الالاإن�شانية”، 

وفًقا لالأمم املتحدة.
ل���ك���ن ك�����ل ه������ذا ل مي���ن���ع الحت������اد 
الأوروب����ي م��ن ت��ق��دمي ال��دع��م املايل 
خل��ف��ر ال�����ش��واح��ل ال��ل��ي��ب��ي��ني بهدف 

م��ن��ع ال���واف���دي���ن م���ن ال��و���ش��ول اإىل 
اآب/ ب��داي��ة  الأوروب���ي���ة.يف  ال�شواحل 
“هيومن  منظمة  اتهمت  اأغ�شط�س، 
حقوق  عن  للدفاع  ووت�س”  رايت�س 
الأوروبية  احل���دود  وك��ال��ة  الإن�����ش��ان 
ا�شتخدام  ع��رب  ب��دع��م،  )فرونتك�س( 
“جهود  ط�����ي�����ار،  ب�������دون  ط�����ائ�����رات 
قوارب”  لعرتا�س  الليبية  القوات 
“الأدلة  املهاجرين، على الرغم من 
الدامغة على التعذيب وال�شتغالل«.

ا�شتنكر  الجتماعية،  ال�شبكات  على 
ال���ع���دي���د م����ن امل���ه���اج���ري���ن ال���ذي���ن 
هذه  ليبيا  يف  ال�شبل  ب��ه��م  تقّطعت 
وكتب ح�شاب  الأوروب��ي��ة.  امل�شاعدات 
موقع  على  ليبيا”  يف  “الالجئون 
خ�����وف،  يف  “نعي�س  “تويرت”، 

ال�شرائب  داف���ع���ي  ب����اأم����وال  ن���ع���ذب 
الأوروبيني«.

الدعم  ع��ل��ى  الن��ت��ق��اد  ي��ق��ت�����ش��ر  ول 
املايل الذي يقدمه الأوروبيون.

 Alarm( ف����ون«  “األرم  وت��ق��ول 
غي  م��ن��ظ��م��ة  وه�����ي   ،)Phone
ح���ك���وم���ي���ة ت�����دي�����ر خ�����ط�����اً ����ش���اخ���ن���اً 
ل���ل���م���ه���اج���ري���ن ال����ذي����ن ي���واج���ه���ون 
منت�شف  �شدر  تقرير  يف  �شعوبات، 
�شيا�شة  “�شهدت  اإنها  اآب/اأغ�شط�س، 
ع�����دم ت���ق���دمي امل�������ش���اع���دة م������رات ل 
حت�شى، مع جتاهل القوارب املهّددة 
ب���الن���ق���الب يف م��ن��ط��ق��ة )الإن����ق����اذ( 
ماذا  اأح��ي��ان��ا  ي��ع��رف  ول  املالطية”. 
ح����ّل ب���ه���ا. وي��ن��ت��ق��د ح�����ش��ني ال����دول 
التي ينطلق منها املهاجرون اأ�شا�شا، 

اأوروب����ا  ت��دف��ع  اأن  م��ن  “بدل  ق��ائ��ال 
الدول  على  ال��ه��ج��رة،  ل��وق��ف  لليبيا 
حتى  ب�شعوبها  تعتني  اأن  الإفريقية 
ك��ان و�شعي جيًدا،  ل��و  ي��ه��اج��روا.  ل 
ال�شلطات  هنا«.وتدافع  اإىل  جئت  ملا 
اأن��ه��ا ل  م��وؤك��دة  نف�شها،  ع��ن  الليبية 
تلجاأ اىل اأي عنف. يف منت�شف اأيار/
ثالثة  اعرتا�س  ليبيا  اأعلنت  مايو، 
اأي�����ام، مت  اآلف م��ه��اج��ر يف غ�����ش��ون 
تقدمي حواىل 300 منهم لالإعالم، 
بينما كانوا يبدون يف و�شع جيد يف 

اأحد مراكز الحتجاز.
وي��ق��ول امل�����ش��وؤول ع��ن امل��رك��ز لوكالة 
العتقالت  “تتم  ب���ر����س  ف���ران�������س 
يف  بها”  امل��ع��م��ول  ال��ت��داب��ي  بح�شب 

البالد.

•• و��شنطن-وكاالت

اأكد املدعي العام مييك غارلند يف موؤمتره ال�شحفي 
الأخي على حتري وزارة العدل اأعلى معايي املهنّية اإذ 
الأخية  الهجمات  اأت��ن��اول  ب��اأن  ا�شمحوا يل   ...“ ق��ال: 
التي لي�س لها اأ�شا�س ونالت من م�شتوى مهنية عمالء 
العدل  وزارة  وع��م��الء  ال���ف���درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
اأحرك  ل  اليدين  مكتوف  اأق��ف  لن  العاّمني.  واملدعني 

�شاكًنا عندما تتعر�س نزاهتهم اإىل هجوم جُمحف«.
ويف هذا الإطار، قال موقع “تيبان�شايتز” الأمريكي يف 
افتتاحيته: “الأحداث الأخية والت�شريبات التي وقعت 
التحقيقات  ُمداهمة مكتب  بيانه بخ�شو�س  قبل وبعد 
ال��ف��درايل ل ت��زي��د ثقتنا ب����وزارة ال��ع��دل. ول��ن��ت��اأم��ل ما 
َح به م�شدر يف وزارة العدل ملجلة نيوزويك اإذ قال:  �شرَّ
دراية  على  يكن  مل  العام  املدعي  ب��اأّن  الأمريكيون  اأُبِلغ 

باملُداهمة، ومل ُيطلب منه اعتمادها واملوافقة عليها.«
املداهمة،  من  يومني  بعد  اأي  )اآب(،  اأغ�شط�س   10 يف 
العام مييك  املدعي  اأّن  جاء يف تقرير ملجلة نيوزويك 
املداهمة.  ال��ذي واف���َق على  امل�����ش��وؤول  غ��ارلن��د مل يكن 
وزارة  يف  ال���ب���ارز  “امل�شدر  اأّن  امل��ج��ل��ة  ت��ق��ري��ر  يف  وج���اء 
لع بانتظام على التحقيق  العدل قال اإن غارلند كان يطَّ
كان على  واأنه  الرئا�شية،  ال�شجالت  قانون  اإىل  املُ�شتند 
املدعون  كان  التي  وامل��واد  الكربى  املحلفني  بهيئة  علم 
على  اأ�شرَّ  فقد  ذل��ك،  ومع  عنها.  يبحثون  الفدراليون 
املُداهمة  بتاريخ  ُم�شبق  علم  لديه  يكن  مل  غارلند  اأن 

وتوقيتها، ومل ُيطلب منه املوافقة عليها.«
غي اأن ت�شريحات غارلند يف موؤمتره ال�شحايف الذي 
انعقد بتاريخ 11 اأغ�شط�س تتعار�س مع هذا التقرير. 
فقد قال تعليًقا على ذلك: “�شادقت بنف�شي على قرار 

طلب مذكرة تفتي�س يف هذا ال�شدد.«
 11 اقتبا�شه بتاريخ  “نيوزويك”  حت جملة  وقد �شحَّ
جاء  اإذ  م�شاء  والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  اأغ�شط�س 
اأ�شاَء و�شف دور غارلند. وتاأ�شف  فيها: ُحِذف اقتبا�س 

جملة نيوزويك لهذا اخلطاأ.

املتخ�ش�س يف  الأم��ري��ك��ي  امل��وق��ع  اف��ت��ت��اح��ي��ة  واأ���ش��اف��ت 
اأ�شئلة  ب��رح��ت  “وما  وامل�����ش��وح��ات:  ال���راأي  ا�شتطالعات 
اأُثيت حول هذه الواقعة تدور يف روؤو�شنا. هل  عديدة 
اأم  ال�شحايف؟  امل��را���ش��ل  ن��ي��وروي��ك  جملة  م�شدر  �شلََّل 
هل اأ�شاء املرا�شل ال�شحايف ا�شتيعاب ما قيل له؟ اأم هل 
�س املدعي العام غارلند اإىل �شغوط األزمته بقبول  تعرَّ

امل�شوؤولية؟«.
نيوزويك  جم��ل��ة  ك��ان��ت  “لقد  الف��ت��ت��اح��ي��ة:  وت��اب��ع��ت 
عن  تراجعها  وك��ان  وامل�شداقية،  ال�شراحة  اإىل  تفتقر 
وهذه  اإل.  لي�س  روت��ي��ن��ي  اإج����راء  حم�س  ت�شريحاتها 
برتاجع  لقرائها  تدين  واملجلة  هّينة،  بامل�شاألة  لي�شت 

اأطول ُي�شلِّط ال�شوء على اأحداث ذاك اليوم.«
املوؤمتر  م���ن  واح����د  ي����وٍم  ب��ع��د  اأي  اأغ�����ش��ط�����س،   12 يف 
اأخطر  “وا�شنطن بو�شت”  ال�شحايف، اأ�شدرت �شحيفة 

الت�شريبات اأو التخمينات.

فقد جاء يف خربها اأّن مكتب التحقيقات الفدرايل بحث 
�شرّية  �شجالت  عن  فلوريدا  يف  ترامب  اإق��ام��ة  مقر  يف 
تتعلق بالأ�شلحة النووية: “لقد كانت الوثائق ال�شريَّة 
املُتعلقة بالأ�شلحة النووية من بني العنا�شر التي بحَث 
عنها عمالء مكتب املباحث الفدرايل يف �شياق تفتي�شهم 
املا�شي،  الإثنني  فلوريدا  يف  ترامب  دونالد  اإقامة  ملقر 

وفًقا مل�شادر ُمطلعة على التحقيق.«
كانت  التحقيق”  على  مطلعة  “م�شادر  قالت  وعليه، 
اإليه مكتب  ي�شعى  ما  لل�شك  ي��دع جم��اًل  ل  تعرف مبا 
التحقيقات الفدرايل اإن العمالء بحثوا عن وثائق �شرّية 
مذكرة  ُت�ِشر  ومل  حت��دي��داً.  ال��ن��ووي��ة  بالأ�شلحة  تتعلق 
اإىل  لح��ًق��ا  ���ش��درت  التي  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب 
“وا�شنطن  الأ�شلحة النووية حتديداً. و�شّخمت مقالة 
َي��ِرد يف مذكرة  املُداهمة الذي مل  “الغر�س من  بو�شت 
التفتي�س. والواقع اأن �شحيفة “وا�شنطن بو�شت” كان 

ميكن اأن تكون حُمّقة اأو قد يكون الغر�س منها ت�شتيت 
ع. وتت�شاءل الفتتاحية  الراأي العام لتربير البحث املُو�شَّ
عّما اإذا هناك �شخ�س ما اأ�شافه لي�شفي طابَع ال�شدمة 

على املداهمة الذي ي�شب يف م�شلحة وزارة العدل.
)خرباء  اأّن  من  بو�شت”  “وا�شنطن  �شحيفة  وح���ّذرت 
اإن التفتي�س غي التقليدي  يف املعلومات ال�شرّية قالوا 
د القلق العميق ال�شائد بني امل�شوؤولني احلكوميني  يوؤكِّ
اأن��ه��ا ق��د تكون  اأن����واع امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي يعتقدون  ب�����ش��اأن 
موجودة يف نادي مارالغو، وعر�شة خلطر الوقوع بني 

يدي اأ�شخا�س غي منا�شبني(.
م���ن���ه���ا، بح�شب  ل ج������دوى  اأي�������ش���اً  ال��ف��ر���ش��ي��ة  وه������ذه 
الف��ت��ت��اح��ي��ة، وت��ث��ي الكثي م��ن الأ���ش��ئ��ل��ة. ف��َم��ن الذي 
اعتمدت عليه �شحيفة وا�شنطن بو�شت؟ هل هم خرباء 
الن�س عام  اإن  اأم خ��رباء خارجيون؟  العدل؟  وزارة  من 
ج���ًدا ل��درج��ة اأن���ه ق��د ي��ع��ول ع��ل��ى خ��ب��ي ك��م��دي��ر وكالة 
اإعدام  اأيَّد علًنا  الذي  املركزية مايكل هايدن  املخابرات 

بي الأ�شرار النووية بعد ُمداهمة ترامب. ُم�شرِّ
وا�شتمرت الت�شريحات التي تفتقر لالن�شجام والت�شاق 
كان  التي  امل��واد  بع�س  و�شفوا  “الذين  اإن  فيها  اإذ جاء 
العمالء يبحثون عنها وحتدثوا �شريطة عدم الإف�شاح 

عن هوياتهم ناق�شوا التحقيق اجلاري. 
املعلومات  ن��وع  ع��ن  اإ�شافية  تفا�شيل  اأي  يقدموا  ومل 
اإذا  ال��ع��م��الء يبحثون عنها، مب��ا يف ذل��ك م��ا  ال��ت��ي ك��ان 
املتحدة  للوليات  مملوكة  اأ�شلحة  على  تنطوي  كانت 
اأو دولة اأخرى. ف�شاًل عن ذلك، فهم مل ُي�شرحوا مبا 
عملية  من  كجزٍء  ا�شُتعيدت  قد  الوثائق  هذه  كانت  اإذا 
ترامب  با�شم  ر�شمي  ُمتحدث  ي�شتِجب  ومل  التفتي�س. 
وزارة  ورف�����ش��ت  الأح�����داث.  ه���ذه  ع��ل��ى  التعليق  لطلب 

العدل ومكتب التحقيقات الفدرايل التعليق.«
اأن الفقرة ال��واردة اأعاله تعد مبنزلة  وراأت الفتتاحية 
اإخالء م�شوؤولية وو�شيلة اإرباك. فهي ت�شيف مزيداً من 
مفاده  هنا  ال�شمني  والن�س  الأح���داث.  على  الغمو�س 
وفريق  ال��ف��درايل  التحقيقات  ومكتب  العدل  وزارة  اأّن 

ترامب لي�شوا م�شادر اخلرب.

•• �شيدين-نيويورك-رويرتز

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م�����ردوك  لك����الن  اأق�����ام 
�شد  ق�شائية  دع���وى  ك���ورب  ف��وك�����س  ل�شركة 
الت�شهي  ب��ت��ه��م��ة  اأ����ش���رتايل  اإخ���ب���اري  م��وق��ع 
بالتواطوؤ  اتهمه  اإن��ه  يقول  راأي  مقال  ب�شبب 
الأول  ك��ان��ون  يناير  م��ن  ال�شاد�س  اأح���داث  يف 
عندما اقتحم اأن�شار الرئي�س ال�شابق دونالد 

ترامب مبنى الكوجنر�س )الكابيتول(.
واأقيمت الدعوى اأم�س الثالثاء اأمام املحكمة 

الحت���ادي���ة الأ���ش��رتال��ي��ة ���ش��د م��وق��ع كريكي 
املقال،  وكاتب  التحرير  ورئي�س  الإل��ك��رتوين 
وو�شف  ح��زي��ران.  يونيو   29 يف  ُن�شر  ال���ذي 
“�شركاء  ب��اأن��ه��م  م���ردوك  اأف����راد عائلة  امل��ق��ال 
اأن�شار  حماولة  يف  متهمني”  غي  متاآمرون 
 2020 عام  انتخابات  نتيجة  تغيي  ترامب 
والتي خ�شرها اأمام الرئي�س جو بايدن، وفقا 

للدعوى الق�شائية.
وت��ن�����س ع��ري�����ش��ة ال���دع���وى امل��وؤل��ف��ة م��ن 40 
�شفحة على اأن “مردوك و�شمعته ال�شخ�شية 

ومل حتدد  ب�شدة”.  املهنية ت�شرروا  و�شمعته 
التعوي�شات التي ي�شعى مردوك اإىل احل�شول 

عليها.
واأح���ج���م م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م م�����ردوك، وه���و ابن 
لروبرت مردوك واأي�شا رئي�س م�شارك لنيوز 

كورب، عن التعليق.
ويف ب��ي��ان ع��ل��ى م��وق��ع ك��ري��ك��ي الإل���ك���رتوين 
الأرب���ع���اء، ق���ال رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر ب��ي��رت فراي 
للموقع  املالكة  ميديا  برايفت  �شركة  ورئي�س 
يف  ذك���ر  مب��ا  متم�شكان  اإن��ه��م��ا  بيت�شر،  اإري����ك 

ع��ن عملهما  ال���دف���اع  اإىل  وي��ت��ط��ل��ع��ان  امل��ق��ال 
ال�شحفي يف املحكمة.

وميكن اأن ت�شبح الدعوى اختبارا للتغييات 
الأ�شرتايل  الت�شهي  اأُدخلت على قانون  التي 
2021 والتي ت�شمح للمدعى عليهم  يف عام 
العامة،  للم�شلحة  ك��ان  عملهم  ب��اأن  بالدفع 
اإث�����ب�����ات �شحة  م����ن  ي��ت��م��ك��ن��وا  ل����و مل  ح���ت���ى 

مزاعمهم.
وكريكي موقع على الإنرتنت ي�شم 20 األف 
 199 ���ش��ن��وي��ة تبلغ  ب��ر���ش��وم  م�����ش��رتك ف��ق��ط 

دولرا اأ�شرتاليا )141 دولرا(.ويف الوليات 
ت�شهي  دع��وى  نيوز  فوك�س  ت��واج��ه  امل��ت��ح��دة، 
تطالب بتعوي�س ي�شل اإىل 1.6 مليار دولر 
الت�شويت  لنظم  دوم��ن��ي��ون  ���ش��رك��ة  اأق��ام��ت��ه��ا 
وتتهم فيها فوك�س بالرتويج لنظريات كاذبة 
الت�شويت زورت  اآلت  باأن �شركة  يف براجمها 
اجلمهوري  يخ�شر  حتى   2020 انتخابات 
ت��رام��ب اأم���ام ال��دمي��وق��راط��ي ب��اي��دن. وتقول 
الدعوى اإن روبرت ولكالن مردوك م�شوؤولن 

م�شوؤولية مطلقة عن ذلك.

مردوك يقا�سي موقعا �إخباريًا �أ�سرت�ليًا بتهمة �لت�سهري 

ت�سريبات و�سحافة فا�سدة تفاقم �أزمة مد�همة منزل تر�مب

ك�سف مالمح مقرتح تر�سيم �حلدود 
�لبحرية بني لبنان و�إ�سر�ئيل

•• �لكويت-وكاالت

هوك�شتاين  اآم��و���س  العاملي  الطاقة  اأم��ن  ل�شوؤون  الأمريكي  املبعوث  يقدم 
زيارته  خ��الل  واإ���ش��رائ��ي��ل  لبنان  ب��ني  البحرية  احل���دود  لرت�شيح  م��ق��رتح 

املرتقبة لبيوت نهاية ال�شهر اجلاري.
وك�شفت م�شادر متابعة للملف عن م�شمون القرتاح ل�شحيفة “اجلريدة” 
الكويتية، حيث ين�س القرتاح على منح لبنان م�شاحة اخلّط 23 كاماًل، 
مقابل تنازله  وعدم مطالبة اإ�شرائيل باأي م�شاحة من “البلوك رقم 8”، 
لف�شل   »b1« النقطة  اأي  ال��رّب  م��ن  الرت�شيم  عملية  ان��ط��الق  نقطة  ع��ن 
الرت�شيم الربي عن البحري، اإ�شافة اإىل ح�شول لبنان على حق ال�شتثمار 
يف حقل قانا، بينما تبقى لإ�شرائيل ال�شيادة على جزئه اجلنوبي، ويتم اإبالغ 

الإ�شرائيليني بدخول ال�شركات التي �شت�شعى اإىل التنقيب.
واأو�شحت امل�شادر اأن القرتاح ميثل تقدماً يف م�شار التفاو�س، ولكن لبنان 
التنازل عن نقطة انطالق الرت�شيم »b1« لأنه ي�شّر  يعرت�س ب�شدة عن 
اإ�شرائيل  على تالزم م�شاري الرت�شيم الربي والبحري مع بع�شهما، لكن 
الرت�شيم  على  انعكا�س  له  �شيكون   »b1« النقطة  تاأثي  لأن  ذلك  ترف�س 
الأمني  اأع���اد  ل��ذل��ك  بالتحديد، ورمب���ا  �شبعا  م���زارع  وع��ل��ى  ال���ربي لح��ق��اً 
ي�شعى  باأنه  التذكي  الأخ��ي  خطابه  يف  اهلل  ن�شر  ح�شن  اهلل  حل��زب  العام 
وي�شر على حترير مزارع �شبعا.واأ�شارت ت�شريبات اإ�شرائيلية اإىل اأن لبنان 
�شيتنازل بالقرب من ال�شاطئ، فيما اإ�شرائيل �شتتنازل يف عمق البحر، لكن 
م�شادر لبنانية توؤكد رف�شها لأي تنازل، خ�شو�شاً اأن مطلب تالزم م�شاري 

الرت�شيم الربي والبحري ل رجوع عنه.
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العالمية،  ال��ت��غ��ط��ي��ة  يف  امل��ب��ال��غ��ة  اإن     
وم����دة ال��ت��دري��ب��ات ال�����ش��ي��ن��ي��ة، م��ن��ذ بداية 
���ش��ه��ر اأغ�����ش��ط�����س، ح��اف��ظ��ت��ا ع��ل��ى ج���و من 
الدراما وعدم اليقني جذب، خارج املنطقة، 
ال�شيني  ال��ت��وت��ر  ب�����ش��ب��ب  دول���ي���ا  اه��ت��م��ام��ا 
الأم��ري��ك��ي ال���ذي ي���وّل���ده. ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ال�شني  ال��ع�����ش��ك��ري��ة، ح����ددت  ال��ت��ه��دي��دات 
تكلفة دبلوما�شية اقت�شادية باهظة لرحلة 
مبادرات  منع  اأج���ل  م��ن  بيلو�شي،  نان�شي 
زيارات  وحظر  جت��اري��ة،  عقوبات  مماثلة: 
�شخ�شيات تايوانية و�شخ�شيات اأخرى اإىل 
ال�شني، وتعليق عدد من اطر التعاون مع 

الوليات املتحدة.
   يف هذه املرحلة، تظهر عدة اأ�شئلة: هل مت 
حول  ال�شائد  اله�س  الراهن  الو�شع  ك�شر 
ودائم  ملحوظ  حت��ول  هناك  هل  امل�شيق؟ 
من جانب بكني؟ ما هي الآفاق الآخذة يف 
الظهور بالن�شبة لتايوان، ل �شيما يف �شياق 
املحيطني  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ه��ن��دي وال���ه���ادي، وال��ت��ي ت��ت��زاي��د نربتها 

املعادية لل�شني؟

بالن�صبة  التايواين  الرهان  حيوية 
ل�صي جني بينغ

   بداأت يف 4 اأغ�شط�س لثالثة اأيام، ا�شتمرت 
مناورات جي�س التحرير ال�شعبي ال�شيني، 
اىل ما بعد 15 اأغ�شط�س. هذه الرغبة يف 
الدفاع  ا�شتنفاد  التوتر -مع  احلفاظ على 
التدريبات  هذه  اأي��ا من  ان  التايواين، مبا 
ت�شع قوات تايبيه يف حالة تاأهب -تو�شح 
ت��اأك��ي��د ح��ق��وق��ه��ا يف  ال�����ش��ني ع��ل��ى  ت�شميم 

اجلزيرة.
“حازم وقوي     وت��رى ال�شني اأن موقفها 
�شيادتها  حماية  اإىل  وي��ه��دف  ومنا�شب”، 
ووحدة اأرا�شيها يف مواجهة “النف�شاليني 
“ا�شتفزاًزا  ت��ع��ت��ربه  وم����ا  التايوانيني” 
رهانات  امل��واق��ف  ه��ذه  وتعك�س  اأمريكًيا”. 
جانب  من  ا  خا�شً وتعنًتا  داخلية  �شيا�شية 
�شلمي  ح��ل  اأي  يجعل  مم��ا  بينغ  ج��ني  �شي 
م�شتحياًل.  اأم���ًرا  التايوانية”  “للم�شاألة 
مكانته  بتعّهد  مطالب  بينغ  جني  �شي  ان 
كرجل قوي قبل املوؤمتر الع�شرين للحزب 
واجلل�شة  اخل��ري��ف  يف  ال�شيني  ال�شيوعي 
ال�شعب  ل��ن��واب  الوطني  للموؤمتر  العامة 
عام 2023 حيث ينتظر اأن يرت�شح لولية 
رئا�شية ثالثة مدتها خم�س �شنوات )يذكر 

انتخابه  2013 واأعيد  انتخابه يف  اأنه مت 
يف 2018(.

   وقد ندد جوزيف وو، رئي�س الدبلوما�شية 
ال�شني ملقاربة هجينة  التايوانية، باختيار 
ل���غ���زو اجل���زي���رة  ال��ت��ح�����ش��ي  اإىل  ت���ه���دف 
الع�شكرية  ال����ت����دري����ب����ات  ب����ني  واخل����ل����ط 
ت�شليل  وحملة  الإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ه��ج��م��ات 

مكثفة والإكراه القت�شادي.
اأكرب     املطلوب هو تقلي�س تايوان ب�شكل 
بينغ  ج��ني  �شي  اإىل  بالن�شبة  ت�شكل  لأن��ه��ا 
من���وذًج���ا ���ش��ي��ا���ش��ًي��ا م�����ش��اًدا ي��ل��ق��ي جناحه 
الق����ت���������ش����ادي وق������درات������ه ع���ل���ى الب���ت���ك���ار 
التكنولوجي وعمله الدميقراطي بظالله 
اإدان�����ة رغبة  اإن  ال�����ش��ي��ن��ي.  ال��ن��م��وذج  ع��ل��ى 
تايوان يف ال�شتقالل والتهديدات املتكررة 
���ش��د ال��رئ��ي�����ش��ة ت�����ش��اي م��ن��ذ و���ش��ول��ه��ا اإىل 
حد  اإىل  ترقى  ق��د   ،2016 ع��ام  ال�شلطة 
العرتاف بال�شعف يف نظر راأي عام قومي 
ال  ال�شريحة  ل��ه��ذه  مي��ك��ن  ول  م��ت��ط��رف. 
يف  مبا  تايوان،  و�شمود  مقاومة  مالحظة 
عك�س  على  كوفيد-19،  مواجهة  يف  ذل��ك 
اأن  كيف  لديهم  املفهوم  غي  من  ال�شني، 
اجلزيرة لي�شت حتت رحمة جي�س التحرير 

ال�شعبي ال�شيني.

دعم  على  للح�صول  وال�صعي  التدويل 
تايوان

   ومع ذلك، فاإن الو�شع اأكرث تعقيًدا مما 
الدويل  الإدراك  يف  التغيي  ب�شبب  ي��ب��دو 
ت��اي��وان، والتي  وال��ق��راءة اجل��دي��دة لو�شع 
طبيعتها  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  مب���ه���ارة  ���ش��ل��ط��ت 

الدميقراطية.
ُي��ع��رف عداءها  ال��ت��ي  ب��ي��ل��و���ش��ي،  نان�شي     
اأدركت بو�شوح  ال�شيني،  ال�شيوعي  للنظام 
ه���ذا ال��ت��ط��ور ال����ذي ه��دف��ت زي��ارت��ه��ا، من 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  اإىل  اأخ������رى،  اأم�����ور  ب���ني 
الرو�شية  العدوانية  عليه. يف زمن احلرب 
اجل��زي��رة على  ت�شميم  ك���ان  اأوك��ران��ي��ا،  يف 

الدفاع عن نظامها ال�شيا�شي والقت�شادي 
وحريتها �شد خ�شم يتمتع بو�شائل متفوقة 

للغاية يرتدد �شداه ب�شكل خمتلف.
   من دون جتاوز اخلط الأحمر لال�شتقالل، 
م��ن خلق  ال�شنني  م��ر  ت��اي��وان على  متكنت 
ف�شاء دبلوما�شي ن�شبي، بينما منا ال�شعور 
الزيارات  عدد  ت�شاعف  الوطنية.  بالهوية 
فال�شلطات  تايبيه:  اإىل  امل�شتوى  رفيعة 
الأم���ري���ك���ي���ة وال���ربمل���ان���ي���ون الأوروب�����ي�����ون 
يخ�شون  ل  فرن�شا  �شيوخ  جمل�س  واأع�شاء 
رئي�شتها  ومقابلة  اجل��زي��رة  اإىل  ال��ذه��اب 

هناك.
افتتح  التي  لتايوان،  التمثيلية  املكاتب     
ت�شبه   ،2021 ع��ام  فيلنيو�س  يف  اآخ��ره��ا 
م�شتبعدة  اجلزيرة  ظلت  ولئن  ال�شفارات. 
اأو  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  اأو  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن 
النقد  اأو �شندوق  العاملية  ال�شحة  منظمة 
اإىل  الن�شمام  من  متكنت  فانها  ال���دويل، 
بايدن  جو  واأي��د  العاملية.  التجارة  منظمة 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ع ه���ذه م���ن خالل 
قمة  اإىل  اجل����زي����رة  م����ن  مم��ث��ل��ني  دع������وة 
دي�شمرب  يف  الف��رتا���ش��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

.2021
اإق��ام��ة تعار�س بني  ال��وه��م     �شيكون م��ن 
و”القوة  ل���ت���اي���وان  الناعمة”  “القوة 
ال�شلبة” لل�شني. ومع ذلك، فاإن التفكيك 
كونغ،  ه��ون��غ  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة يف  ال��ع��ن��ي��ف 
اأ�شرا  قد  الأوي��غ��ور،  م�شاألة  مع  والتعامل 
الو�شع  تعزيز  يف  و�شاهما  ال�شني،  ب�شورة 
الأخالقي لتايوان. ففي مواجهة فيو�س 
اأوكرانيا،  يف  احل����رب  واآث�����ار  كوفيد-19 
ت���اي���وان ك��ف��اءت��ه��ا ودوره�����ا الرائد  اأث��ب��ت��ت 
واأ�شبح  ال���دول���ي���ة.  ال��ت��زوي��د  ���ش��ال���ش��ل  يف 
م��وؤي��دي خ��ط��اب يدين  ع��ل��ى  ال�شعب  م��ن 
للقوة،  وا�شتخدامها  ال�شلطوية  الأنظمة 
مثل الوليات املتحدة اأو الحتاد الأوروبي 
اأو جمموعة ال�شبع، عدم النخراط ب�شكل 
-الدبلوما�شي  ال���دع���م  يف  ن�����ش��اًط��ا  اأك����رث 

الع�شكري  اأو  -الق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي  اأو 
-لنظام تايبيه.

معقل بحري
   ولدى �شوؤاله مراًرا عن اإمكانية التدخل 
ال��ع�����ش��ك��ري ل��ل��دف��اع ع���ن ت���اي���وان يف حالة 
وق�����وع ه���ج���وم ���ش��ي��ن��ي، اأج�����اب ج���و بايدن 
بالإيجاب، مبدًدا جزئًيا �شيا�شة “الغمو�س 
هذه  وتن�س  الأمريكية.  ال�شرتاتيجي” 
بناء  على  ت��اي��وان  م�شاعدة  على  الخ���ية 
تقدمي  دون  ول���ك���ن  دف���اع���ات���ه���ا،  وت���ع���زي���ز 
حدوث  ح��ال��ة  يف  للتحرك  �شريحة  وع���ود 
عدوان. ووفق قانون العالقات مع تايوان، 
فاإن   ،1979 الكوجنر�س عام  اأق��ره  ال��ذي 
لتايوان  اأ�شلحة  ببيع  مطالبة  وا�شنطن 
�شد  نف�شها  ع��ن  ال��دف��اع  م��ن  تتمكن  حتى 
القوي.  ال�شيني  ال�شعبي  التحرير  جي�س 

ومع ذلك، هل هذا كاف اليوم؟
   ي��ث��ي ا���ش��ت��خ��دام ال���ق���وة ال��رو���ش��ي��ة �شد 

يف  م�شابه  �شيناريو  اأوك��ران��ي��ا خم��اوف من 
املطالبة  على  ال�شني  تتعنت  حيث  اآ���ش��ي��ا، 
ب���ح���دوده���ا ال���ب���ح���ري���ة. ل��ق��د اأع���ط���ى عدم 
ال�شتقرار املتجدد يف م�شيق تايوان املزيد 
م��ن احلجج ل��دع��اة وم��وؤي��دي و���ش��وح اأكرب 
ذلك  يف  مبا  الأمريكية،  امل�شاركة  لطبيعة 
اأ���ش��رتال��ي��ا وال���ي���اب���ان.   ه���ذه ال����دول، التي 
لديها عالقات متوترة مع بكني، قلقة من 
ا�شرتاتيجية  على  امل�شتمرة  الأزم��ة  تاأثي 
امل��ح��ي��ط��ني ال��ه��ن��دي وال���ه���ادي ال��ت��ي تروج 
والتي  املنطقة  يف  بن�شاط  بايدن  اإدارة  لها 
الوليات  اأن  يف  ي�شككون  وه��م  يدعمونها. 
م���ن مواجهة  و����ش���ع مي��ك��ن��ه��ا  امل��ت��ح��دة يف 
اآ���ش��ي��ا مبفردها  ���ش��دي��د احل����دة يف  ����ش���راع 
�شد  اأوك��ران��ي��ا  يف  ان��خ��راط��ه��ا  اإىل  بالنظر 
ب�شكل  بال�شعف  ال��ي��اب��ان  ت�شعر  رو���ش��ي��ا.   
اخلم�شة  ال�شينية  ال�شواريخ  اإن  خ��ا���س. 
اأغ�شط�س   5 يف  مياهها  يف  �شقطت  ال��ت��ي 
اأن ت�����ش��ت��ه��دف ب��ك��ني يف  جت��ع��ل��ه��ا ت��خ�����ش��ى 
النهاية م�شاحلها القت�شادية والع�شكرية 
اأو القواعد الأمريكية يف اأوكيناوا. طوكيو، 
اخ���رتاق���ا بحريا  واج���ه���ت  ان  ���ش��ب��ق  ال��ت��ي 
على  �شينكاكو،  ج��زر  ح��ول  متكررا  �شينيا 
وتت�شارع  تايوان،  من  كيلومرت  مائة  بعد 
ال�شمالية  املناطق  م�شاألة  ب�شاأن  رو�شيا  مع 
اأ�شبحت  اأنها  ت�شعر  ملو�شكو(  )جزر كوريل 
ال�شعبي  التحرير  جلي�س  حمتماًل  ه��دًف��ا 
ال�شيني يف اإطار عمليات هذا الخي حول 
الوليات  ل�شرتاتيجية  ميكن  ت���اي���وان.   
اأن  والهادي  الهندي  املحيطني  يف  املتحدة 
جتد حدودها يف مواجهة تدهور الو�شع يف 
اإىل  ال�شرتاتيجية  ه��ذه  وتهدف  امل�شيق. 
احتواء التو�شع الإقليمي ال�شيني، ل �شيما 
يف املجال البحري، لتعزيز الأمن البحري 
الإق��ل��ي��م��ي واحل��ف��اظ ع��ل��ى ح��ري��ة احلركة 
و�شركائها.  وحلفائها  الأمريكية  للبحرية 
اأن حرية املالحة وتاأمني  ومع ذلك، يبدو 
يف  الرئي�شية،  ال��دول��ي��ة  البحرية  ال��ط��رق 

قلب هذه ال�شرتاتيجية، مهددة من قبل 
اجلنوبي  ال�شني  بحر  ال�شيني يف  الزحف 
تايوان  م�شيق  يف  النهاية،  ويف  وال�شرقي، 
الهادي.  املحيط  اإىل  الو�شول  يفتح  ال��ذي 
هاواي  يف  الرئي�شي  امل��ق��ر  الأخ����ي،  وه���ذا 
للقيادة امل�شرتكة للوليات املتحدة ملنطقة 
ومنطقة  وال����ه����ادي،  ال��ه��ن��دي  امل��ح��ي��ط��ني 
م�شرًحا  ي�شكل  ال�شابع،  الأ�شطول  انت�شار 
حيث للوليات املتحدة ب�شمة ا�شرتاتيجية 

قوية.

الرباعية واأوكو�س �صد ال�صني
   ان طموح ال�شني يف التو�شع من املحيط 
الهندي اإىل املحيط الهادي من خالل ن�شر 
م�����ش��روع ط���رق احل��ري��ر )م���ب���ادرة احل���زام 
يف  بايدن  اإدارة  ا�شتثمار  يف�شر  والطريق( 
اآليات تعاون جديدة وا�شرتاتيجية متعددة 

الأبعاد مثل الرباعية واأوكو�س.
الرباعية  اأع�شاء  ق��رر  املا�شي،  مايو  يف     
واأ�شرتاليا  وال��ي��اب��ان  امل��ت��ح��دة  )ال���ولي���ات 
ال�شيا�شي  ت���ع���اون���ه���م  ت���ع���زي���ز  وال����ه����ن����د( 
يف  مكثف  ب�شكل  وال���ش��ت��ث��م��ار  والع�شكري 
لال�شتجابة  اجل��دي��دة  والتقنيات  البتكار 
تايوان،  اأن  يف  �شك  ول  ال�شيني.  للتحدي 
التي تهيمن على �شناعة اأ�شباه املو�شالت، 
ل��ه��ا م��ك��ان��ه��ا ه���ن���اك. وب���امل���ث���ل، ف�����اإن بناء 
غوا�شات هجوم نووي لأ�شرتاليا -مو�شوع 
املتحدة،  )ال������ولي������ات  اأوك�����و������س  ����ش���راك���ة 
اإىل  -ي��ه��دف  امل��ت��ح��دة(  اململكة  اأ���ش��رتال��ي��ا، 
ق���درات كبح  الأم��ري��ك��ي �شد  ال���ردع  تعزيز 
ال�شيني.    ال�شعبي  التحرير  جي�س  جموح 
وت��ه��دف ه���ذه ال��رتت��ي��ب��ات، ال��ت��ي تتداخل 
حتتفظ  ال��ت��ي  التقليدية  التحالفات  م��ع 
بها الوليات املتحدة يف منطقة املحيطني 
الهندي والهادي، اإىل اإعادة التوازن مليزان 
ال���ق���وى وال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ال����ق����درات بني 
الوليات املتحدة وال�شني. ويبقى اأن نرى 
ت�شكيل  اإىل  ب�شرعة  ���ش��ت��وؤدي  ك��ان��ت  اإذا  م��ا 
حتالف قادر على العمل يف م�شيق تايوان، 
الأمن  ع��ل��ى  للحفاظ  اأو���ش��ع  ن��ط��اق  وع��ل��ى 
املحيطني  يف  امل���الح���ة  وح���ري���ة  ال��ب��ح��ري 

الهندي والهادي.
*ب��اح��ث��ة يف ���ص��م��ال اآ���ص��ي��ا واالأم���ن 
البحري الدويل، اأ�صتاذة حما�صرة يف 
االأمن البحري، معهد العلوم ال�صيا�صية 

بباري�س

- تهدف اال�صرتاتيجية االأمريكية اإىل احتواء التو�صع 
االإقليمي ال�صيني، ال �صيما يف املجال البحري

- اإن طموح ال�صني يف التو�صع من املحيط الهندي اإىل الهادي يف�صر 
ا�صتثمار وا�صنطن يف اآليات تعاون جديدة مثل الرباعية واأوكو�س

بيلو�شي يف تايوان وا�شعال الفتيل

تايوان نظمت بدورها متارين ع�شكرية

الرباعية حتالف �شد ال�شني

اوكو�س يف قلب ال�شرتاتيجية المريكية

مناورات �شينية �شخمة

تايوان على �صفيح �صاخن:

�ل�سرت�تيجية �لأمريكية يف �لهندي و�لهادي على �ملحك
•• �لفجر -ماريان بريون دو�ز 

-ترجمة خرية �ل�شيباين
يف 3 اأغ�صط�س، اأثارت الزيارة الق�صرية التي قامت بها 
نان�صي بيلو�صي، رئي�صة جمل�س النواب االأمريكي، اإىل 

الن�صاط  من  ودورة  بكني  من  عنيف  فعل  رد  تايوان، 
�صواطئ  م��ن  بالقرب  امل�صتمر  ال�صيني  الع�صكري 
اجلزيرة، مما اأدى اإىل ما ي�صميه العديد من املحللني 

اجلديد«. الطبيعي  “الو�صع 
وبحرية  جوية  مناورات  بكني  اأجرت  اأغ�صط�س،   4 من     

بالي�صتية  �صواريخ  اإط��الق  ذل��ك  يف  مبا  النطاق  وا�صعة 
-1995 ب�صيناريو  املراقبني  ذّكر  للقوة  ا�صتعرا�س  -وهو 
امل�صيق.  يف  االأوىل  الرئي�صية  االأزم��ة  خ��الل   ،1996
زيارة  على  احتجاجا  حينها  ال�صينية  املناورات  وكانت 
الوقت  ذل��ك  يف  وك��ان  املتحدة،  للواليات  ه��وي  تنغ  يل 

رئي�ًصا للجزيرة، ثم بعد ب�صعة اأ�صهر ملنع اإعادة انتخابه. 
دفعت احلادثة اإىل اإر�صال حاملتي طائرات اأمريكيتني من 
حاملة  بايدن  جو  اأر�صل  املرة،  هذه  كلينتون.  اإدارة  قبل 
كان   - دفاعًيا  تدريًبا  تايوان  ونظمت  واح��دة،  طائرات 

مقرًرا منذ فرتة طويلة، وفًقا مل�صوؤوليها.

- تايو�ن, �ملعقل �لبحري ملنطقة �ملحيطني �لهندي و�لهادي �لأمريكية

- تعك�س �ملو�قف �ل�سينية �ملت�سلبة رهانات �سيا�سية د�خلية 
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•• كييف-�أ ف ب

خطاب  يف  زيلين�شكي  فولودميي  الرئي�س  تعّهد 
باأن  الأربعاء  اأم�س  اأوكرانيا  ا�شتقالل  يوم عيد  يف 
تواجه بالده الغزو الرو�شي “حتى النهاية” واأل 
تقّدم “اأي تنازل اأو ت�شوية”، يف اأجواء من ال�شغط 

ال�شديد بعد �شتة اأ�شهر متاما على بدء احلرب.
بذكرى  اآب/اأغ�شط�س   24 يف  اأوك��ران��ي��ا  وحتتفل 
ا�شتقاللها عن الحتاد ال�شوفياتي. ويتزامن هذا 
اأ���ش��ه��ر على ان���دلع احلرب  ال��ي��وم م��ع م���رور �شتة 
التي اأدت اإىل �شقوط اآلف القتلى وت�شببت بدمار 

هائل.
ال����ولي����ات املتحدة  ت�����ش��ت��ع��د  ب��ي��ن��م��ا  وي����اأت����ي ذل����ك 
لالإعالن عن م�شاعدة ع�شكرية جديدة لأوكرانيا 
التي  الأك����رب  ه��ي  دولر،  م��ل��ي��ارات  ث��الث��ة  بقيمة 
جمل�س  �شيعقد  بينما  لكييف،  وا�شنطن  متنحها 
الأمن الدويل بطلب من وا�شنطن وباري�س ولندن 
مرور  مبنا�شبة  الأرب��ع��اء  �شباح  جل�شة  خ�شو�شا 

�شتة اأ�شهر على غزو رو�شيا لأوكرانيا.
يهّمنا  “ل  م�����ش��ّور  خ��ط��اب  يف  زيلين�شكي  وق����ال 
اأر�شنا.  اإل  ت��ه��ّم��ن��ا  ل  مت��ل��ك��ون��ه،  ال����ذي  اجل��ي�����س 
�شنقاتل من اأجلها حتى النهاية. واأ�شاف “�شمدنا 

بقوة على مدى �شتة اأ�شهر. كان الأمر �شعبا لكننا 
حافظنا على عزمنا ونقاتل من اأجل م�شينا«.

لعدم  �شببا  يعطينا  ج��دي��د  ي���وم  “كل  اأن  وت��اب��ع 
ال�شت�شالم، وبعد رحلة طويلة كهذه، ل يحق لنا 
موؤكدا “لن نحاول  باأن ل ن�شتمر حتى النهاية”، 
لنا،  وبالن�شبة  اإرهابيني  مع  تفاهم  اإىل  التو�شل 
مناطقها  بجميع  كاملة  اأوكرانيا  تعني  اأوكرانيا 

ال�25 من دون اأي تنازل اأو م�شاومة«.
وك������ان زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي ح�����ذر م�������ش���اء ال���ث���الث���اء من 
يف ذكرى  “ا�شتفزازات رو�شية و�شربات وح�شية” 
اأ���ش��ه��ر على بدء  ال���ش��ت��ق��الل وك��ذل��ك م���رور �شتة 

“الأربعاء”  اأن يوم  اأن ندرك  “يجب  الغزو. وقال 
مقيتة  رو�شية  ا���ش��ت��ف��زازات  حت��دث  اأن  املمكن  م��ن 

و�شربات وح�شية«.
واأ�شاف “�شرند بالتاأكيد على اأي مظاهر لالإرهاب 

الرو�شي«.
دوي  ���ش��م��ع  ال�����ش��ب��ت،  م���ن  الأوىل  ال�����ش��اع��ات  ويف 
ان��ف��ج��ارات يف م���دن ع���دة م��ث��ل خ��ارك��ي��ف )�شمال 
����ش���رق( وزاب���وري���ج���ي���ا ودن���ي���ربو )و����ش���ط(، ح�شب 
�شفارة  بثت  ال��ث��الث��اء  املحلية.و�شباح  ال�شلطات 
الوليات املتحدة يف كييف اأي�شا ر�شالة حتذر من 
“يف  اأك���رب  ب�شكل  اأوك��ران��ي��ا  تق�شف  ق��د  رو�شيا  اأن 

الأميكيني  امل��واط��ن��ني  واأو���ش��ت  املقبلة”  الأي���ام 
مبغادرة البالد “على الفور«.

م��ن��ذ ان�����ش��ح��اب ال����ق����وات ال���رو����ش���ي���ة م���ن حميط 
تركز  اآذار/م��ار���س  نهاية  يف  الأوكرانية  العا�شمة 
اجلزء الأكرب من القتال يف ال�شرق حيث تقدمت 
مو�شكو ببطء قبل اأن تتجمد اجلبهة، ويف اجلنوب 
ينفذون  اإن��ه��م  يقولون  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  حيث 

هجوما م�شادا وهو اأي�شا بطيء جدا.
مع ذلك، توا�شل رو�شيا ا�شتهداف املدن الأوكرانية 
كييف  اأن  من  الرغم  على  امل��دى  بعيدة  ب�شواريخ 

واملناطق املحيطة بها نادًرا ما تتعر�س للق�شف.

•• بغد�د-رويرتز

التقى  �شباط،  فرباير  من  الثامن  يف 
-اأحدهما  ال��ن��ف��وذ  ذوي  م��ن  رج����الن 
ع�شكري  ق���ائ���د  والآخ��������ر  دي�����ن  رج�����ل 
ملناق�شة  ال�شيعة-  اأب��ن��اء  من  وكالهما 
ودور  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  م�شتقبل 
اإي��ران املهيمن فيها. ومل ت�شر الأمور 

على ما يرام.
الإيراين  الع�شكري  القائد  زار  حينها 
قااآين  اإ�شماعيل  ج��رنال  الربيجادير 
ال�شيد  العراقي  ال�شيعي  الدين  رج��ل 
مقتدى ال�شدر يف داره. وال�شدر رجل 
خالل  الأمريكية  ال��ق��وات  قاتل  نافذ 
للعراق  الأم��ري��ك��ي  الح��ت��الل  �شنوات 
املخل�شني  املوؤيدين  من  ماليني  ول��ه 
يف اأنحاء البالد ذات الأغلبية ال�شيعية، 

بع�شهم عنا�شر بف�شائل م�شلحة.
القد�س،  فيلق  ق��ائ��د  ف��ه��و  ق����ااآين  اأم���ا 
ج���ن���اح احل����ر�����س ال�����ث�����وري الإي�������راين 
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���ن  امل�������ش���وؤول 
الذي  احل��دود  خ��ارج  وال�شتخباراتية 
يف  ال�شيعي  احل��ك��م  ن��ظ��ام  ي�شتخدمه 
طهران لب�شط هيمنته يف اخلارج، وهو 
املكلف من قبل طهران باحلفاظ على 

نفوذها يف العراق.
عراقيني  م�����ش��وؤول��ني  اأرب��ع��ة  وبح�شب 
تفا�شيل  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع��ني  واإي���ران���ي���ني 
ال�شاعة  ا�شتغرقت ن�شف  املقابلة التي 
ال�شدر  ا���ش��ت��ق��ب��ل  ال���ن���ج���ف،  مب��دي��ن��ة 
كان  وا���ش��ح.  بجفاء  الإي����راين  القائد 
ك��وف��ي��ة اجلنوب  ك��ت��ف��ي��ه  ي�����ش��ع ع��ل��ى 
والأ�شود  الأب��ي�����س  بلونيها  ال��ع��راق��ي 
حملية  هيئة  يف  ب��ن��ّي��ة،  ع��ب��اءة  وي�شع 
ال�شوداء  الثياب  تتناق�س مع  متعمدة 
ب��ال��ك��ام��ل وال��ع��م��ام��ة ال�����ش��ي��ع��ي��ة التي 

يعتمرها عادة يف املنا�شبات العامة.
ك����ان م��ل��ب�����س ال�������ش���در، ح�����ش��ب��م��ا قال 
�شيا�شية  ر���ش��ال��ة  ي��ن��ق��ل  امل�������ش���وؤول���ون، 
ال���ع���راق، كدولة  ق��وم��ي��ة خ��ال���ش��ت��ه��ا: 
طريقه  �شي�شق  ���ش��ي��ادة،  ذات  ع��رب��ي��ة 
جارته  م���ن  ت���دخ���الت  دون  ب��ن��ف�����ش��ه، 
الروابط  م��ن  ال��رغ��م  على  الفار�شية، 

الطائفية بني البلدين.
حت�����دى ال�������ش���در ال���ق���ائ���د الإي�������راين 
ب��ح�����ش��ب اأح����د امل�����ش��وؤول��ني وق����ال “ما 
ل  بكم؟...  العراقية  ال�شيا�شة  عالقة 

نريدكم اأن تتدخلوا«.
الإي���ران���ي���ة على  ت����رد احل��ك��وم��ة  ومل 
خارجيتها  وزارة  اإىل  اأُر���ش��ل��ت  طلبات 
للح�شول  املتحدة  الأمم  يف  ووف��ده��ا 
على تعليق. كما مل يرد مكتب ال�شدر 

على اأ�شئلة من رويرتز.
امل�شوؤولون،  ذكر  ح�شبما  ال�شدر،  كان 
من  �شل�شلة  بعد  بالثقة  �شعور  يغمره 
حتالفه  حققها  ال�شيا�شية  امل��ك��ا���ش��ب 
اأمام  وط��ن(  )اإن��ق��اذ  النا�شئ  العراقي 
اإي�������ران واأن�������ش���اره���ا ال���ع���راق���ي���ني من 
طهران  ي����رون  لكنهم  م��ث��ل��ه  ال�شيعة 
ال�شلطة  على  للحفاظ  حليف  اأف�شل 

وكبح نفوذ متجاوز من الغرب .
ورغم م�شاعي ال�شدر للبقاء يف موقع 
يتجاوز معرتك ال�شيا�شات التحزبية، 
لقتنا�س  ال�شعي  عن  اإحجامه  ورغ��م 
يف  حا�شمة  ق��وة  ظ��ل  لنف�شه،  من�شب 
املا�شيني منذ  العقدين  العراق طوال 
ال��غ��زو الأم��ري��ك��ي والإط���اح���ة ب�شدام 

ح�شني.
�شطوة  من  حققه  ما  اإىل  وبالإ�شافة 
ع���رب جحافل  الق������رتاع  ���ش��ن��دوق  يف 
ال���ن���اخ���ب���ني ال�������ش���دري���ني، مت���ك���ن من 
مهمة  وزارات  يف  م�����ش��اع��دي��ه  اإدخ�����ال 
مبا  اأخ����رى،  عليا  حكومية  ووظ��ائ��ف 
جانب  على  قب�شته  اإحكام  له  ي�شمن 

كبي من مفا�شل الدولة العراقية.
اإىل  اأن�����ش��اره  ان�����ش��م   ،2019 ع���ام  يف 
اأطاحت  للف�شاد  مناه�شة  احتجاجات 
متحالفة  اأح������زاب  ق��ادت��ه��ا  ب��ح��ك��وم��ة 
الأول  ت�شرين  اأكتوبر  ويف  اإي���ران.  مع 
امل���ا����ش���ي، ت���ف���وق م����وؤي����دوه ع��ل��ى تلك 
الربملانية،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  الأح�����زاب 
ت�شكيل حكومة  اأم���ام  ال��ب��اب  فتح  مم��ا 
من  بالكامل  ال��ع��راق  ُتخرج  اأن  ميكن 

فلك اإيران.
ومن هنا جاءت زيارة قااآين.

كان القائد الإيراين متوج�شا ح�شبما 
ذكر املطلعون على تفا�شيل الزيارة.

ظل ي�شعى اإىل الجتماع لأ�شهر، وداأب 
ال���ع���راق، ويف م���رة �شلى  ع��ل��ى زي�����ارة 
ال�شدر. ونقل  وال��د  عالنية عند قرب 
امل�شوؤولون الإيرانيون عن قااآين قوله 
ح��ل��ف��اء طهران  ال�����ش��در  ���ش��م  اإذا  اإن����ه 
اإي�����ران  ف�����ش��ت��ع��ت��رب  ائ����ت����الف،  اأي  اإىل 
ال�شدر ال�شخ�شية ال�شيا�شية ال�شيعية 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ب���ال���ع���راق، وه����ي اإمي�����اءة 
ال�شيعية  القيادة  بني  بالهينة  لي�شت 

املنق�شمة.
تغريدة  يف  و���ش��دد  ثابتا،  ال�شدر  ظ��ل 
عقب الجتماع على التزامه بحكومة 
خالية من التدخل الأجنبي. وقال يف 
بامل�شح  ُنقلت  التي  اخلطية  الر�شالة 
ول  �شرقية  “ل  تويرت  على  ال�شوئي 

غربية.. حكومة اأغلبية وطنية«.
اأك��رب بكثي من كون  ك��ان ه��ذا ال�شد 

الأمر جمرد اجتماع فا�شل.
ويف الأ�����ش����ه����ر ال����ت����ي ت���ل���ت ذل�������ك، مل 
الأحزاب  ول  وحلفاوؤه  ال�شدر  ي�شكل 
خلالفة  ائتالفا  اإي���ران  مع  املتحالفة 
الوزراء  رئي�س  بقيادة  املوؤقتة  الإدارة 
مر�شح  وه����و  ال���ك���اظ���م���ي،  م�����ش��ط��ف��ى 
اأن يقر  اإىل  ي��دي��ر احل��ك��وم��ة  ت��واف��ق��ي 
حمله  حت���ل  ج���دي���دة  اإدارة  ال���ربمل���ان 

حكومته.
الف�شائل  ب��ني  امل��ت��اأج��ج  ال��ت��وت��ر  واأدى 
امل�شلح  والف�شيل  اإي��ران  مع  املتحالفة 
قتل  ع��م��ل��ي��ات  اإىل  ل��ل�����ش��در  ال���ت���اب���ع 
بني  الأق����ل  ع��ل��ى  خلم�شة  م�شتهدفة 
هذين املع�شكرين على مدى اأ�شبوعني 
يف فرباير �شباط. وما كان من جهود 
ال�������ش���در ل��ل��ت�����ش��دي مل����ن����اورات اإي�����ران 
اإىل  ووكالءها  دفعتها  اأن  اإل  ودحرها 
وع�شكريا،  �شيا�شيا  م�شاد  هجوم  �شن 
مبا يف ذلك توجيه �شربات �شاروخية 
ال�شدر  ك����ان  حم��ت��م��ل��ني  ح��ل��ف��اء  اإىل 
يتودد اإليهم: الأكراد يف �شمال العراق 

وامل�شوؤولني يف دولة الإمارات.
ال�شدر  م����ن  الأم�������ل  خ��ي��ب��ة  وب���ل���غ���ت 
مبلغها ب�شبب جمود الو�شع وال�شغط 
يونيو  اأم�����ر يف  اأن�����ه  ح��ت��ى  الإي��������راين 
حزيران نواب تياره يف الربملان البالغ 
ي��ق��رب من  م��ا  اأي  نائبا،   73 ع��دده��م 
من  بالن�شحاب  الربملان،  اأع�شاء  ربع 
واأغ�شط�س  مت��وز  يوليو  ويف  املجل�س. 
اآب، قاد الآلف من اأن�شاره يف اعت�شام 

طويل باملجل�س.
اأوىل خطوات  “اإن  ع��ام  بيان  وق��ال يف 
علنا  فا�شديهم  حما�شبة  ه��و  ال��ت��وب��ة 
وب�����ال ت�������ردد. ل�����ذا ف������اإين وم�����ن هنا، 
�����َس  ك��م��ا ط��ال��ب ال�����ش��ي��د ال���وال���د )ُق����ِدّ
املجتمع  ���ش��رائ��ح  بع�س  بتوبة  ه(  ���ُرّ ����شِ
الدولة  وم��وظ��ف��ي  ك��ال�����ش��دن��ة  اآن�����ذاك 
الكتل  اأدع��و  فاإنني  وغيهم،  والغجر 
منها،  ال�شيعية  وبالأخ�ّس  ال�شيا�شية، 
تعاىل، وحما�شبة  اهلل  اإىل  التوبة  اإىل 
ف��ا���ش��دي��ه��م حت��ت ط��ائ��ل��ة ق�����ش��اء نزيه 

مقا�س  على  ل  مف�شّ اأو  م�شّي�س  غ��ي 
الف�شاد والفا�شدين«.

الكثيين  قلق  ال�شدر  َحمّية  وت��ث��ي 
ممن يخ�شون اأن يوؤجج التوتر احلايل 
مزيدا من القالقل ورمبا مزيدا من 
العنف داخل العراق ويف اأنحاء ال�شرق 

الأو�شط.
ويف ت�شريحات لرويرتز، قالت املمثلة 
اخلا�شة لالأمني العام لالأمم املتحدة 
يف العراق جينني هيني�س-بال�شخارت 
ال�شرق  يف  ال���ش��ت��ق��رار  ن��ري��د  كنا  “اإذا 
الأو�شط، فلن يتحقق هذا طاملا تعتمل 
على  واملناف�شات  العامة  ال�شطرابات 
ال�شلطة يف العراق، الذي �شي�شبح بعد 

ذلك �شاحة للمناف�شات الإقليمية«.
احتمالية  تخيف  ال��ع��راق،  داخ���ل  ويف 
الكثيين،  ال�����دم�����اء  اإراق���������ة  جت������دد 
فالغزو الأمريكي هذا القرن واحلرب 
الطويلة مع اإيران يف القرن املا�شي ما 

زال عالقني يف الأذهان.
املتحالفة  الف�شائل  اأحد  قائد يف  قال 
اإي�������ران يف ج���ن���وب ال����ع����راق حيث  م���ع 
ت�شاعد القتال بني الف�شائل املتناحرة 
واأ�شقط قتلى يف توقيت غي بعيد عن 
اجتماع فرباير �شباط “ال�شدر ميكن 
على  ���ش��ي��ع��ي��ة  ح����رب  اإىل  ي���ق���ودن���ا  اأن 

ال�شيعة«.
ال�شتقرار  ع��دم  حلالة  اأف�شل  ولفهم 
رويرتز  حتدثت  ال��ع��راق،  جتتاح  التي 
امل�شوؤولني  م���ن   40 م���ن  اأك�����رث  اإىل 
وال�شيا�شيني  والإيرانيني  العراقيني 
وال�شكان  الأج��ان��ب  والدبلوما�شيني 
امل�شوؤولني،  بع�س  وحت��دث  املحليني. 
الجتماع بني  مبن فيهم من و�شفوا 
ال�شدر وق��ااآين، �شريطة عدم الك�شف 

عن هويتهم.
ك��م��ا راج��ع��ت وك��ال��ة الأن���ب���اء ع�شرات 
تتناول  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ي���ة  ال���وث���ائ���ق 
والإنفاق  ق�شائية  ق��رارات  بالتف�شيل 
احلكومي وحتقيقات الف�شاد، وحتركت 
يف اأنحاء اجلنوب الفقي حيث ي�شكن 
ال�����ش��ي��ع��ة وحيث  امل���واط���ن���ني  م��ع��ظ��م 
تفاقم  ف��ي��ه  الأزم�����ة  اإن  ���ش��ك��ان  ي��ق��ول 
م��ن امل�����ش��ك��الت امل��ت��ج��ذرة م��ع الك�شب 
املوؤ�ش�شي.  والإه����م����ال  امل�����ش��روع  غ���ي 
ق���ال ول��ي��د ال���ده���ام���ات، وه���و مدر�س 
الفقية  ال��ع��م��ارة اجل��ن��وب��ي��ة  ب��ل��دة  يف 
م�شلحون  قتله  حملي  نا�شط  و�شقيق 
جمهولون يف 2019، “تدور معركة 
عالقون  ون��ح��ن  ب���غ���داد،  يف  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

و�شطها«.
والتوتر  ال�شيعة  ب��ني  التناحر  واأدى 
تلعبه  اأن  ينبغي  الذي  بالدور  املحيط 
اإيران يف بلد تعداد �شكانه 40 مليون 
حكومة  دون  ف��رتة  اأط���ول  اإىل  ن�شمة 
م�����ش��ت��ق��رة ب���ال���ع���راق م���ن���ذ الإط����اح����ة 
الدولة  موؤ�ش�شات  اأ�شاب  كما  ب�شدام، 
بال�شلل واأ�شعل من جديد نزاعات على 
40 يف  اأك��رث من  ال��ذي ي�شكل  النفط 
املئة من اقت�شاد البالد و85 يف املئة 

من موازنة الدولة.
واخل�����الف�����ات ح�����ول ث�������روات ال���ب���الد، 
ح�شبما يقول �شكان ومراقبون اأجانب، 
ل��ه��ا الأول����وي����ة غ��ال��ب��ا ع��ل��ى احلوكمة 
هيني�س-بال�شخارت  ق��ال��ت  الفعلية. 
على  ال�شيطرة  على  يركزون  “القادة 
املكت�شبة ل  املوارد وال�شلطة وامل�شالح 

على متطلبات ال�شعب العراقي«.
اأم���ا اإي�����ران، ف��ي��ح��دق ب��ه��ا ال��ك��ث��ي من 
املخاطر وتعتمد على العراق كمنطقة 
العامل  اإىل  جت���اري���ة  وب���واب���ة  ع���ازل���ة 
ال��ع��رب��ي. ف��ه��ي ت��ع��اين وط����اأة عقوبات 
دول����ي����ة و����ش���غ���وط���ا لإح����ي����اء الت���ف���اق 
وقت  املتحدة يف  الوليات  النووي مع 
ل��ل��ت��ح��ال��ف��ات يف  ت��رت��ي��ب  اإع�����ادة  ي�شهد 

ال�شرق الأو�شط.
ال�شدر  ي��ك��ون  ق��د  ل��ل��غ��رب،  وبالن�شبة 
اأك��رب اأم��ل لن��ت��زاع ال��ع��راق من براثن 

الهيمنة الإيرانية.
ال�شابق  املتخ�ش�س  بيك،  اآن���درو  ق��ال 
ب����وزارة اخلارجية  ال��ع��راق  ���ش��وؤون  يف 
الأمريكية والزميل احلايل يف املجل�س 
الأط��ل�����ش��ي، وه��و م��رك��ز اأب��ح��اث مقره 
املتحدة  الوليات  “م�شالح  وا�شنطن، 
واأ�شاف  تداخلت”.  ال�شدر  وحتالف 
هو  وط��ه��ران  ال�شدر  �شقاق  اإن  قائال 
الإي������راين يف  ل��ل��ن��ف��وذ  ت��ه��دي��د  “اأكرب 
ال���ع���راق، ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��ي رمب���ا حتمل 

حتديا فعليا«.

 »ملك العراق«
لأول  عاما(   48( ال�شدر  �شطع جنم 
م����رة ب���اع���ت���ب���اره اب����ن ال�����ش��ي��د حممد 
التاريخية  ال�شخ�شية  ال�شدر،  �شادق 
قيادة  يف  ����ش���اع���دت  ال���ت���ي  ال����ع����راق  يف 
الأب  وُقتل  ل�شدام.  ال�شيعية  املقاومة 
واثنان من اأبنائه بالر�شا�س يف كمني 
وا�شع  نطاق  على  ُيعتقد   1999 عام 

اأن حكومة �شدام دبرته.
ال��ذي كان هو  ال�شدر،  وورث مقتدى 
ب����ارزا يف ذاك  ���ش��اب��ا  دي���ن  نف�شه رج���ل 

الوقت، ولء العديد من اأتباع والده.
 ،2003 ال��غ��زو الأم��ري��ك��ي ع��ام  وبعد 
ال��ع��راق على اخل��روج من  عمل �شيعة 
ه��ي��م��ن��ة ال�����ُش��ن��ة خ����الل ���ش��ن��وات حكم 
�شدام. وارتبط ال�شدر بعالقات طيبة 

مع اإيران.
ودبلوما�شيون  م�����ش��ت�����ش��ارون  وي���ق���ول 
طهران  مب�شاعدة  جن��ح  اإن���ه  �شابقون 
يف تقدمي نف�شه كزعيم �شعبوي يقاتل 
فيه  وراأى  الغربيني.  املعتدين  لطرد 
يزال  الذين ل  امل�شلحني،  الآلف من 
امل�شلح  الف�شيل  ي�شكلون  منهم  كثي 
�شرايا  با�شم  امل��ع��روف  لل�شدر  التابع 

ال�شالم، زعيما لهم.
بغداد  يف  ال�شلطة  زم��ام  ال�شيعة  توىل 
وف�����ازوا   ،2005 ع����ام  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
برملانية  ان��ت��خ��اب��ات  اأول  يف  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة 
وبينما  الأم���ري���ك���ي.  الح���ت���الل  حت��ت 
قب�شتها  ال�����ش��ي��ع��ي��ة  الأح������زاب  ع����ززت 

يف الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ال��ي��ة اع��ت��رب كثي 
ن��ح��و متزايد  ع��ل��ى  ال���ع���راق���ي���ني  م���ن 
اإل  ت��رك��ز  ول  ف��ا���ش��دة  حكوماتهم  اأن 
النفطية  ال��رثوة  على  ال�شيطرة  على 

واملح�شوبية التي تتيحها.
ال�شيعي  النا�شط  يا�شر  حممد  وق��ال 
“هذا  ال����ع����راق  ج���ن���وب  امل��خ�����ش��رم يف 
يقدموا  مل  ف�شل...  ال�شيا�شي  النظام 

�شيئا«.
كانت  احل��ك��وم��ات  ت��ل��ك  م��ع��ظ��م  ولأن 
اإيران، فقد ناأى ال�شدر  متحالفة مع 

بنف�شه تدريجيا عن طهران.
حركته  ُبعد  تاأكيد  على  منه  وحر�شا 
ع����ن ال���ف�������ش���اد، ���ش��ج��ع اأن���������ش����اره على 
ت��ن��ظ��ي��م اح���ت���ج���اج���ات ح���ا����ش���دة، مما 
باآخر  اأطاحت  التي  للمظاهرات  مهد 
كما   .2019 ع��ام  يف  �شيعي  ائ��ت��الف 
بال�شرق  حل��ك��وم��ات  ال���ت���ودد  يف  ���ش��رع 
اإيران  م��ع  تاريخيا  تختلف  الأو���ش��ط 

حتى تلك التي يقودها ال�ُشنة.
لإيران  علني  انتقاد  اأول  ال�شدر  وجه 
يف ذلك العام، واتهمها يف بيان بتاأجيج 
والعراق  �شوريا  يف  الطائفي  ال�شراع 
ويف اأنحاء املنطقة. كما كثف انتقاداته 
النفوذ  ب�����ش��ب��ب  امل��ح��ل��ي��ني  مل��ن��اف�����ش��ي��ه 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  فيهم  مب��ن  ال�شيعي، 
ال�شابق نوري املالكي وهو حليف وثيق 

لإيران.
ال�شابقني  امل�����ش��ت�����ش��اري��ن  اأح����د  وق����ال 
اأن  ي��ري��د  مقتدى  “ال�شيد  ل��روي��رتز 
يكون القائد ال�شيعي رقم واحد وملك 

العراق«.
اإىل  ح���دث���ان  اأدى   ،2020 ع����ام  يف 
بالن�شبة  امل�شهد  مالمح  يف  تغييات 

لل�شدر.
ال���ولي���ات  ق��ت��ل��ت  ع��ن��دم��ا  ك����ان  الأول 
ب��ط��ائ��رة م�شية  ه��ج��وم  امل��ت��ح��دة يف 
قا�شم �شليماين، القائد ال�شابق لفيلق 
الالعبني  واأح�����د  الإي������راين  ال��ق��د���س 
�شليماين  كان  العراق.  يف  الرئي�شيني 
ق��وي��ة م���ع ال�شدر  ب��ع��الق��ة  م��رت��ب��ط��ا 
ذلك،  وبعد  لطهران.  انتقاداته  رغ��م 
دبلوما�شية  عالقات  الإم���ارات  اأقامت 
مع اإ�شرائيل مما عزز حتول يف بع�س 

الدول العربية �شوب الغرب.
ال��ت��ط��ورات يف م�شلحة  ه���ذه  و���ش��ب��ت 
ال�شدر.كما تقرب ال�شدر من الأكراد، 
باحلكم  تتمتع  التي  العرقية  الأقلية 
وبعد  ال�����ع�����راق.  ����ش���م���ال  يف  ال�����ذات�����ي 
ف���رتة وج���ي���زة م���ن الن��ت��خ��اب��ات، قال 
الدميقراطي  واحل�����زب  ال�����ش��دري��ون 
يف  احلاكم  احل��زب  وه��و  الكرد�شتاين، 
اإنهما  اإعالم حملية  لو�شائل  املنطقة، 
�شيتعاونان يف ت�شكيل حكومة جديدة. 
وبالن�شبة لإيران كان التحالف مبثابة 
احلزب  اأن  �شيما  ل  مزدوجة  انتكا�شة 
الكردي احلاكم يرتبط اأي�شا بعالقات 

ودية مع اإ�شرائيل.
املا�شي،  الثاين  كانون  يناير  وبحلول 
ال�������ذي ي�شم  ال�������ش���در  ب�����دا حت����ال����ف 

متما�شكا.  و���ش��دري��ني  واأك������رادا  ���ُش��ن��ة 
اأطلقوا عليه  الذي  التحالف  وانتخب 
ال�شني  ال�شيا�شي  وط��ن(  )اإن��ق��اذ  ا�شم 
ل��������دول اخل���ل���ي���ج حممد  واحل����ل����ي����ف 
متغلبني  للربملان،  رئي�شا  احللبو�شي 
على معار�شة الأحزاب املوالية لإيران 
حكومة  ت�شكيل  نحو  اأول��ي��ة  خطوة  يف 

جديدة.
و�شرعان ما بدا اأنهم �شيح�شلون على 

اأ�شوات كافية لت�شكيل حكومة.
يف بداية الأم��ر بذلت طهران جهدها 
للتعامل مع املوقف، ل �شيما يف غياب 
���ش��ل��ي��م��اين، ال��ق��ائ��د الإي�������راين ال���ذي 
نفوذه  وي��ع��ود  املتحدة  ال��ولي��ات  قتله 
ملقاومة  الأوىل  الأي���ام  اإىل  ال��ع��راق  يف 

الحتالل الأمريكي.
وقال م�شوؤولن اإيرانيان مطلعان على 
املناق�شات التي جرت يف وقت �شابق من 
اإن طهران طلبت  لرويرتز  العام  هذا 
من قااآين، خليفة �شليماين، احلفاظ 
ع��ل��ى وح�����دة ال��ف�����ش��ائ��ل امل���وال���ي���ة لها 
احلا�شمة  اجلل�شة  عقد  اإىل  وال�شعي 

مع ال�شدر.
قرر  وق���ااآين،  ال�شدر  يجتمع  اأن  قبل 
ب��ع�����س ح���ل���ف���اء اإي��������ران ال��ت��ع��ب��ي عن 
بعيدا  يتم  حت��رك  اأي  م��ن  ا�شتيائهم 

عن طهران.
الق�شاء  م���ن  َدف���ع���ة  اإي�������ران  وت��ل��ق��ت 
اإىل حد  عليه  ي�شيطر  ال��ذي  العراقي 
اأحزاب  قبل  من  معينون  ق�شاة  كبي 

موالية لطهران.
وقبل اأيام من موعد ت�شويت الربملان 
اأ�شدرت  ل��ل��ب��الد،  ع��ل��ى رئ��ي�����س ج��دي��د 
مر�شوما  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة 
يق�شي ب�شرورة احل�شول على اأغلبية 
وعرقل  املجل�س.  ينعقد  لكي  الثلثني 
خطط  ال���ذي  الت�شويت  احل��ك��م  ه���ذا 
له حتالف )اإنقاذ وطن( الذي مل تعد 
لعقد  حتى  كافية  الب�شيطة  اأغلبيته 

اجتماع للمجل�س.
املحكمة  اأ�����ش����درت  ذل����ك  اأع���ق���اب  ويف 

�شل�شلة من الأحكام الأخرى.
اأم����ام هو�شيار  ال��ط��ري��ق  اأح���ده���ا  ���ش��د 
زيباري، املر�شح الذي يف�شله التحالف 
للرئا�شة، ب�شبب مزاعم ف�شاد قدمية. 
كردي  �شيا�شي  وه��و  زي��ب��اري،  وينفي 
واخلارجية،  ل��ل��م��ال��ي��ة  ���ش��اب��ق  ووزي�����ر 
ارتكاب اأي خمالفات ومل ت�شدر بحقه 

اأحكام بالإدانة يف اأي جرمية.
حتقيقات  اإبطاء  اإىل  اآخ��ر  حكم  واأدى 
ال���ك�������ش���ب غ����ي امل���������ش����روع ال����ت����ي ك���ان 
م�شوؤولني  م��ع  يجرونها  ال�����ش��دري��ون 
متحالفني مع اإيران. ومنع حكم ثالث 
من  كرد�شتان  يف  الإقليمية  احلكومة 
النفط  �شركات  مع  مبا�شرة  التعامل 
دخل  مل�شدر  ا�شتهداف  يف  الأج��ن��ب��ي��ة، 

مهم ل�شريكها يف التحالف.
مطلعة  وم�شادر  قانون  خ��رباء  وق��ال 
ال�شيا�شة  يف  الأم�������ور  ب���واط���ن  ع��ل��ى 
العراقية اإن الأحكام، رغم اأنها �شليمة 

من الناحية القانونية، اإل اأنها �شدرت 
يف توقيت ذي اأهمية ا�شرتاتيجية.

قال �شجاد جياد، املدير املقيم يف بغداد 
بال�شيا�شة  اخلا�شة  العمل  ملجموعة 
ال����ق����رن، وهي  ال�����ش��ي��ع��ة يف م��وؤ���ش�����ش��ة 
يكن  “مل  اأم��ري��ك��ي��ة،  فكرية  موؤ�ش�شة 
ذلك من قبيل امل�شادفة.. ففي توقيت 
ت�شكيل احلكومة  ماأزق  يتزامن  واحد 
اأربعة  وتفوق ال�شدر، و�شدور ما بني 
الق�شاء  جمل�س  اأح��ك��ام«.وق��ال  و�شتة 
الأع��ل��ى يف ال��ع��راق ال��ذي ي�شرف على 
الأحكام  اإن  لرويرتز  بيان  يف  املحاكم 
لي�شت ذات �شبغة �شيا�شية. واأ�شار اإىل 
اأحكام  م��ن  ا���ش��ت��ف��ادوا  ال�����ش��دري��ني  اأن 
مبا  العليا،  املحكمة  اأ�شدرتها  اأخ��رى 
يف ذلك امل�شادقة على نتائج انتخابات 
ال��ربمل��ان ورئ��ي�����ش��ه ال���ذي ���ش��وت عليه 

التحالف يف يناير كانون الثاين.
حينها ظهر غ�شب اإيران بو�شوح.

احلر�س  اأطلق  اآذار،  مار�س   13 ففي 
مدينة  ع��ل��ى  ���ش��اروخ��ا   12 ال���ث���وري 
واأفاد  كرد�شتان.  اإقليم  عا�شمة  اأربيل 
اأ�شرار مادية  بوقوع  اأك��راد  م�شوؤولون 
حم���دودة يف اأح���د اأح��ي��اء امل��دي��ن��ة لكن 

دون اإ�شابات.
وق����ال احل���ر����س ال���ث���وري يف ب��ي��ان اإنه 
اأطلق ال�شواريخ لأن عمليات ع�شكرية 
اإ�شرائيلية تنطلق من كرد�شتان. ومل 

تقدم طهران اأي دليل على ذلك.
والدفاع  اخل��ارج��ي��ة  وزارت����ا  ت���رد  ومل 
الإ�شرائيليتان على طلبات من رويرتز 
الكردية  احل��ك��وم��ة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق.ون��ف��ت 
اأنها  على  ال�شربات  و���ش��ورت  الت��ه��ام 
النحياز لطرف  نتيجة  اإ�شايف  انتقام 
���ش��ي��ع��ي. وق����ال م�����ش��وؤول ك����ردي كبي 
مبعوثني  م���ع  حم����ادث����ات  يف  ����ش���ارك 
اإي��ران��ي��ني يف وق��ت ق��ري��ب م��ن توقيت 
نتحالف  اأن  م��ن��ا  “اأرادوا  ال�����ش��رب��ات 
ولي�س  باأ�شرها  ال�شيعية  الطائفة  مع 
م���ع ج����زء ���ش��د اآخ������ر«.وب������داأت اإي����ران 
�شركاء  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط  وح��ل��ف��اوؤه��ا يف 

ال�شدر ال�ُشنة اأي�شا.
املالكي،  ���ش��اع��د  ن��ي�����ش��ان  اأب���ري���ل  ف��ف��ي 
رئ��ي�����س ال������وزراء ال�����ش��اب��ق واأح����د اأب���رز 
اإعادة  يف  لل�شدر،  ال�شيعة  املناف�شني 
���ن���ة امل����وؤث����ري����ن فرا  اث���ن���ني م����ن ال�������شُ
م���ن ال���ع���راق ب�����ش��ب��ب ت��ه��م ب���الإره���اب، 
وثالثة  حمامني  خم�شة  قال  ح�شبما 
على  مطلعني  حكوميني  م�����ش��وؤول��ني 
الأم���ر. واأ���ش��اف��وا ل��روي��رتز اأن املالكي 
���ش��اع��د ب��ن��ف�����ش��ه يف اإق���ن���اع حم��ك��م��ة يف 

بغداد باإ�شقاط التهم.
�شرعا  ال���رج���ل���ني،  ت���ربئ���ة  ومب����ج����رد 
احللبو�شي،  ب����ق����ي����ادة  ال���ت���ن���دي���د  يف 
انتخبه  ال��ذي  ال�شني  ال��ربمل��ان  رئي�س 
ال�شدريون وحلفاوؤهم، وقال اإن هناك 
ب��ني الزعامات  اأف�����ش��ل م��ن��ه  م��ن ه��م 

ال�ُشنية الأخرى.
اأنه  ويف ظهور تلفزيوين، نفى املالكي 
�شاأل  اإن���ه  ق��ال  لكنه  ال��رج��ل��ني،  �شاعد 

اإليهما  امل��وج��ه��ة  ال��ت��ه��م  امل��ح��ك��م��ة ع��ن 
و����ش���اع���د اأح���ده���م���ا يف الن���ت���ق���ال من 
اأن  نقاد  وراأى  القا�شي.  ملقابلة  املطار 
يرد  ومل  التناق�س.  ي�شوبها  تعليقاته 
مكتب املالكي على طلبات من رويرتز 

للتعليق على اأي دور له يف عودتهما.
بح�شب  بالنزعاج،  احللبو�شي  و�شعر 

م�شوؤول مقرب منه.
جانب  من  متزايدة  انتقادات  وو�شط 
���ش��ن��ة اآخ����ري����ن ل���ق���ي���ادت���ه، ���ش��اف��ر اإىل 
ا�شتمرار  ل�شمان  �شعى  حيث  طهران 
عالقة عمل مع اإيران حتى واإن ف�شل 
ت�شكيل  يف  ان��ت��خ��ب��ه  ال����ذي  ال��ت��ح��ال��ف 
“احللبو�شي  امل�����ش��وؤول  وق��ال  حكومة. 
�شيح�شل  ب��اأن��ه  تطمينات  ي��ري��د  ك���ان 
على دعم من اإيران اإذا ف�شل ال�شدر«.

احللبو�شي  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
اإي��ران يف مهمة ر�شمية  اإن��ه �شافر اإىل 
بناء على طلب من الربملان الإيراين. 
الزيارة  اأم�����ر  ت���ن���اول  ع���ن  واأح���ج���م���ت 

مبزيد من التف�شيل.
اأي������ار، ت��وق��ف م�شعى  وب��ح��ل��ول م��اي��و 
يربز  ومل  ح��ك��وم��ة.  لت�شكيل  ال�����ش��در 
حكومة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  اآخ�����ر  حت���ال���ف  اأي 
اأمر  م��ن ط��رف��ه.ويف يونيو ح��زي��ران، 
ترك  مم��ا  بال�شتقالة  ن��واب��ه  ال�����ش��در 
املجل�س  الهيمنة يف  اأكرب من  م�شاحة 
للمناف�شني. واأ�شدر مكتبه بيانا اأ�شار 
املحكمة  واأحكام  املوقف  ت��اأزم  اإىل  فيه 
العليا واخلالفات مع “بع�س الدول” 
يف  اخلو�س  دون  لالن�شحاب،  كاأ�شباب 
تفا�شيل.وبعد اأيام، خاطب ال�شدر يف 
نوابه  الإن��رتن��ت،  على  فيديو  �شريط 
ال�����ش��اب��ق��ني وح��ث��ه��م ع��ل��ى رف�������س اأي 
حت��ال��ف م��ا مل حت��دث ان��ف��راج��ة ويتم 
ال�شدريون  الفا�شدين.ويبدي  تنحية 
قدرتهم  ع��دم  من  ال�شديد  ا�شتياءهم 
بع�شهم  ويدعو  حكومة.  ت�شكيل  على 
ويف  ال�������ش������ط������راب������ات.  جت��������دد  اإىل 
اأب���و م�شطفى  الآون����ة الأخ�����ية، ق���ال 
ال��ع��ام ل�شرايا  امل�����ش��وؤول  احل��م��ي��داوي، 
ال�شالم التابعة لل�شدر، ملوقع اإخباري 
�شتكون  الإ���ش��الح  اأ�شاليب  اإن  عراقي 
خمتلفة هذه املرة. ومل يت�شن لرويرتز 
الت�شال باحلميداوي للح�شول على 

مزيد من التعليقات.
ويدعو ال�شدر الآن لإجراء انتخابات 
توؤدي  لن  اأنها  البع�س  يعتقد  جديدة 
مع  احل�����ش��اب��ات  ت�شفية  ل��ت��اأج��ي��ل  اإل 

اخل�شوم ال�شيا�شيني.
الآون��ة الأخ���ية، توجه �شدريون  ويف 
�شفوف  اإىل  لالن�شمام  الربملان  نحو 
عن  تعبيا  فيه  املعت�شمني  زمالئهم 
القائمة  الحتجاج على حالة اجلمود 
مع الأح��زاب الأخ��رى. وجاب املالكي، 
امل��ك��ان خارج  ال��ق��دمي،  ال�����ش��در  خ�شم 
ملوحا  ال�شخ�شي  حر�شه  م��ع  منزله 
متحالفة  جماعات  ونظمت  ببندقية. 
م��ع اإي���ران م��ظ��اه��رات ه��ي اأي�����ش��ا، مما 
ا�شتباكات  ان����دلع  م��ن  اأث����ار خم���اوف 
م�����ش��ل��ح��ة.ويف ج���ن���وب ال����ع����راق، حيث 
�شئم  اأ���ش��د،  ب�����ش��ورة  ال��ت��وت��ر  ي�شطرم 
ال�����ش��ك��ان مم��ا ي��رون��ه ف�����ش��ادا م�شتمرا 
وتداعيا للبنية التحتية. وعلى الرغم 
دخال  العراقية  احلكومة  حتقيق  من 
من  دولر  م��ل��ي��ار   60 ب��ل��غ  ق��ي��ا���ش��ي��ا 
من  الأول  الن�شف  يف  النفط  عائدات 
هناك  ال�����ش��ك��ان  يعي�س   ،2022 ع���ام 
بال ماء اأو كهرباء يف معظم الأحوال. 
ي��ع��رب ول��ي��د ال��ده��ام��ات، امل��ع��ل��م ببلدة 
اإح���ب���اط���ه مم���ا و�شفه  ال���ع���م���ارة، ع���ن 
اأخيه  مقتل  بعد  احل��ك��وم��ة  بتقاع�س 
الذي ُقتل بعد اأن انتقد الف�شاد وعدم 
تلبية الحتياجات يف اجلنوب الفقي. 

ومل يتم القب�س على قاتليه.
ال�شلطات  اإن  ال��ده��ام��ات  يقول  والآن 
الأ�شا�شية  ال�شيانة  اأع��م��ال  جت��ري  ل 
واأ���ش��اف هو  الب��ت��دائ��ي��ة.  يف مدر�شته 
وزمالء له يف حديثهم لرويرتز اأنهم 
وحو�شا  م�شخة  ثمن  م��وؤخ��را  دف��ع��وا 
حتى ي�شبح مرحا�س املدر�شة �شاحلا 
املدر�شة  اإدارة  ت��رد  ومل  لال�شتخدام. 

املحلية على طلب رويرتز للتعليق.
قال “مل يفعل اأي م�شوؤول يف ال�شلطة 

�شيئا من اأجلنا على الإطالق«.

زيلين�سكي: �أوكر�نيا �ستو�جه �لغزو �لرو�سي »حتى �لنهاية«

اأدى التوتر اإىل عمليات قتل لنا�صطني و�صخ�صيات �صيا�صية

�سقاق بني طهر�ن ومقتدى �ل�سدر يوؤجج �لقالقل بالعر�ق 
 االأمم املتحدة: ال ا�صتقرار يف ال�صرق 

االأو�صط يف ظل االإ�صرابات بالعراق
 »القادة العراقيون يركزون على امل�صالح 

ال على متطلبات ال�صعب 

 �ل�سدر �أكرب �أمل للغرب لنتز�ع �لعر�ق من �لهيمنة �لإير�نية
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•• عو��شم-وكاالت

الكندية  ك��ون��ك��وردي��ا  امل�����ش��ارك يف جامعة  الأ���ش��ت��اذ  ت��ن��اول 
ال�شيا�شي  وامل��ح��ل��ل  �شبن�شر-ت�شر�شل  ج��ول��ي��ان  ال��دك��ت��ور 
التي حالت دون تطوير  الأ���ش��ب��اب  اأي���از  ب��ه��روز  الإي����راين 
طاملا  اأن��ه  اللحظة.وت�شاءل  لغاية  ن��ووي��ة  اأ�شلحة  اإي���ران 
والعدوانية  العقوبات  با�شتمرار  توقعات  اإي��ران  يف  ت�شود 
اأن ثمة احتماًل مرتفعاً بعدم معار�شة  الأمريكية وطاملا 
اإيران  جتتز  مل  فلماذا  النووي،  ت�شلحها  وال�شني  رو�شيا 
العتبة النووية كما فعلت جارتها باك�شتان �شنة 1998؟ 
الأ�شلحة  ع�����ش��رات  ت�شم  �شغية  ن��ووي��ة  تر�شانة  فحتى 

�شتكون كافية جلعل اأي تهديد بهجوم تقليدي منخف�س 
الحتمال كما هي احلال مع كوريا ال�شمالية، كما �شتوفر 
لها مظلة نووية جلهودها يف العراق وللحلفاء مثل �شوريا.
اأو�شح �شبن�شر-ت�شر�شل واأياز يف موقع “ريل كلي وورلد” 
الهدف،  ه��ذا  حتقيق  ع��ن  لالمتناع  الأ�شا�شي  امل��ح��دد  اأن 
لي�س اخلوف من العقوبات لأن اإيران معتادة عليها، ولي�س 
حترمي الإ�شالم لها لأّن اأولوية الثيوقراطيني هي جناة 
اأي�شاً  ولي�س  الإ�شالمي،  الفقه  ح�شاب  على  ول��و  النظام 
اخلوف من ردة فعل اأوروبية �شد اإيران، لأن العالقة بني 
للت�شلح  الرئي�شي  املحدد  اإن  م�شتقرة.  وطهران  بروك�شل 
الذي  الديبلوما�شي  الدعم  م��دى  هو  الإي���راين  ال��ن��ووي 

متنحه لها ال�شني وب�شكل اأ�شا�شي رو�شيا.
بينما ت�شكل ال�شني م�شتهلكاً للطاقة الإيرانية وت�شاطر 
طهران يف عالقة اخل�شومة مع الوليات املتحدة، كل يف 
منطقته اخلا�شة، لبكني عالقة على امل�شتوى نف�شه من 
الأهمية مع اململكة العربية ال�شعودية، ومع باك�شتان التي 
العديد من اخل��الف��ات. ع��الوة على  تربطها مع طهران 
باإغالق  اإي���راين  تهديد  اأي  ب�شدة  ال�شني  تعار�س  ذل��ك، 
م�شيق هرمز وهو رافعة طهران ال�شرتاتيجية الأ�شا�شية 
هدف  رو�شيا  ت�شاطر  باملقابل،  الأمريكية.  امل�شالح  �شد 
القوقاز  الرتكي يف  النفوذ  ال�شرتاتيجي مبوازنة  اإي��ران 
و�شت�شتفيد مادياً من احل�شار النفطي يف اخلليج العربي. 

بالتايل، متثل رو�شيا احلليف الذي ميلك ب�شكل م�شتمر 
اأهدافاً م�شرتكة مع اإيران.

نظرة مو�صكو الفعلية اإىل القنبلة االإيرانية
اأكد الكاتبان اأنه بالرغم مما �شبق، من الوا�شح اأن مو�شكو 
وتدخلت يف  نووية  تر�شانة  امتالك  تريد من طهران  ل 
م�شعى اإيران عند مراحله الأخية يف تكنولوجيا �شناعة 
النق�س يف  ما متار�س رو�شيا حق  ن��ادراً  النووية.  القنبلة 
لإي���ران م�شنفة  ق���رارات مناه�شة  لوقف  الأم��ن  جمل�س 
قط  رو�شيا  تنتقد  مل  ال��واق��ع،  يف  ال�شابع.  الف�شل  �شمن 
جهود  �شد  والغ��ت��ي��الت  التخريب  يف  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شلوك 
اإيران البحثية يف املجال النووي. �شبب ذلك اعتقاد رو�شيا 

باأن تر�شانة نووية اأجنبية كرت�شانة اإيران �شتحّيد تو�شيع 
مو�شكو ف�شاءها الدفاعي �شمن حميطها.

اأمان  ب��ان��ع��دام  ال�شرتاتيجية  ال��رو���ش��ي��ة  الثقافة  تت�شم 
اأم���ن ج��غ��رايف م��ن خ��الل العمق.  وج���ودي وبالبحث ع��ن 
اأماناً  اأك��رث  باأنها  ال�شني  ت�شعر  ذل��ك،  من  النقي�س  على 
على امل�شتوى ال�شرتاتيجي وهي ت�شجع بالتايل النت�شار 
ال�شمالية  ك���وري���ا  امل���ج���اوري���ن  ح��ل��ي��ف��ي��ه��ا  ل����دى  ال���ن���ووي 
وباك�شتان. عالوة على ذلك، لدى طهران مظامل طويلة 
املدى مثل توغالت رو�شية من الع�شر ال�شتعماري، ويف 
وقت اأقرب، من النف�شالية التي حر�شت عليها رو�شيا يف 

حمافظتي اأردبيل واأذربيجان ال�شرقية �شنة 1946.

�ل�سبب لي�س دينيًا.. ملاذ� مل تخرت �إير�ن بعد بناء قنبلة نووية؟

•• باري�س-وكاالت

ماكرون،  اإميانويل  الفرن�شي،  الرئي�س  يقوم 
بزيارة ر�شمية اإىل اجلزائر يف الفرتة املمتدة 
من 25 اإىل 27 اأغ�شط�س اجلاري، يف م�شعى 

لتعزيز ال�شراكة بني البلدين.
ويعود ماكرون اإىل اجلزائر يف ثاين زيارة له 
بعد دي�شمرب 2017، بدعوة من نظيه عبد 
العالقات  اإح��ي��اء  اإع���ادة  بهدف  ت��ب��ون،  املجيد 

بني البلدين بعد اأ�شهر من الأزمة.
واأعلنت الرئا�شة الفرن�شية بعد مكاملة هاتفية 
بني الرئي�س الفرن�شي ونظيه اجلزائري اأن 
العالقات  تعميق  يف  �شت�شاعد  الرحلة  “هذه 
وتعزيز  امل�شتقبل،  اإىل  تتطلع  التي  الثنائية 
اجل���زائ���ري يف مواجهة  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��ت��ع��اون 
على  ال��ع��م��ل  وم��وا���ش��ل��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الق�شايا 

ت�شميد الذكريات«.
الهاتفي  الت�������ش���ال  خ����الل  م����اك����رون  وق�����دم 
ال�شعب  ول���ك���ل  ت���ب���ون  ل��ل��رئ��ي�����س  “تعازيه 
احلرائق  ���ش��ح��اي��ا  وذوي  ولأ����ش���ر  اجل���زائ���ري 
اجتاحت  التي  املا�شية”،  الأي���ام  يف  الرهيبة 
ي��وم��ي الأرب���ع���اء واخلمي�س  ���ش��م��ال اجل���زائ���ر 
�شخ�شا   37 مقتل  ع��ن  واأ���ش��ف��رت  امل��ا���ش��ي��ني 

بح�شب تقرير ر�شمي.
�شل�شلة من  الزيارة لطي �شفحة  وتاأتي هذه 
التوترات التي بلغت ذروتها با�شتدعاء ال�شفي 

اجلزائري يف اأكتوبر 2021 بعد ت�شريحات 
“ال�شيا�شي  النظام  ح��ول  الفرن�شي  الرئي�س 

الع�شكري” اجلزائري.
والبحوث حول  الدرا�شات  ملدير مركز  ووفقا 
ح�شني  بجنيف،  واملتو�شطي  العربي  ال��ع��امل 
ع��ب��ي��دي، ف����اإن “هذه ال���زي���ارة ال��ت��ي ت��اأت��ي يف 
موؤ�شرا  ت�شكل  ملاكرون  الثانية  العهدة  بداية 
اإيجابيا. اأ�شبح هناك تقليد، لكل عهدة زيارة. 
لعالقة  توؤ�ش�س  خطوة  هي  الوقت  نف�س  ويف 

جديدة مع اجلزائر«.
مهمة  اجل���اري���ة  “ال�شنة  ع��ب��ي��دي:  واأ����ش���اف 
بالذكرى  احتفلت  فقد  ل��ل��ج��زائ��ر.  بالن�شبة 
ال�شتني لتفاقات اإيفيان )18 مار�س 1962( 
اجلزائريني  ب��ني  للحرب  ح��دا  و�شعت  ال��ت��ي 
ال��ف��رن�����ش��ي، م���ع اح��ت��ف��ال اجلزائر  واجل��ي�����س 

كذلك بالذكرى ال�شتني لال�شتقالل«.
م�����ن ج����ان����ب����ه، ي������رى م����دي����ر م���ع���ه���د الأم������ن 
اأنها  وال�شت�شراق الأوروب��ي، اإميانويل ديبوي 
لأنه ب�شكل تقليدي “يقوم  زيارة “منتظرة”، 
ك��ل رئ��ي�����س ف��رن�����ش��ي ج��دي��د ب��زي��ارت��ني خارج 
البالد، الأوىل لأملانيا والثانية لبلد مغاربي«.
�شياق  تاأتي يف  الزيارة  اأن هذه  ديبوي  وعترب 
دويل خمتلف “اإذ تزامنت مع احلرب اجلارية 
يف اأوكرانيا التي ا�شطرت فرن�شا للبحث عن 
�شركاء جدد لها يف جمال الطاقة، كاجلزائر 
التي متتلك 28 يف املائة من احتياطي الغاز 

يف اإفريقيا«.
وبرر املحلل ال�شيا�شي الفرن�شي، اأهمية الوفد 
ي�شارك  التي  الزيارة  هذه  يف  ملاكرون  املرافق 
ال�شيا�شة  90 �شخ�شا من عامل  فيها ح��وايل 
والتعليم  اجل���م���ع���وي  وال���ع���م���ل  وال���ث���ق���اف���ة 
�شتتم  التي  املوا�شيع  وتعدد  بتنوع  اجلامعي، 

مناق�شتها بني الطرفني.
وتاأتي اأزمة ال�شاحل على راأ�س امللفات بح�شب 
والبحوث  ال���درا����ش���ات  م��رك��ز  م��دي��ر  و���ش��ف 
ح���ول ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وامل��ت��و���ش��ط��ي بجنيف، 
عربية”:  نيوز  “�شكاي  ملوقع  اأو���ش��ح  وال���ذي 
جديدة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ح��ال��ي��ا  ف��رن�����ش��ا  “تعد 
الإعالن  �شيتم  م��ايل،  ان�شحابها من  بعد  لها 
ت�شور  ال�شعب  ومن  املقبل  اخلريف  يف  عنها 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة يف م���ايل خ��ا���ش��ة اأو 
اجلزائر  مع  العمل  دون  ال�شاحل  منطقة  يف 
اجلزائر  اتفاقية   2015 عام  وقعت يف  التي 
اإىل جانب عالقاتها اجليدة  اخلا�شة مبايل، 
وما  حاليا.  م��ايل  يف  احلاكمة  ال�شلطات  م��ع 
ي�شري على مايل، ي�شري على ليبيا لأن الأمر 
اجلزائر  اأن  بحكم  اجل��زائ��ري  ب��الأم��ن  يتعلق 
ت��ت��ق��ا���ش��م ح����دودا ج��غ��راف��ي��ة ك��ب��يا م��ع مايل 

وليبيا«.
اأخ����رى مهمة يف  اإىل م��ل��ف��ات  واأ����ش���ار دي��ب��وي 
م�شكلة  ال��زي��ارة  “�شتناق�س  ق��ائ��ال:  ال��زي��ارة 
التاأ�شيات  وم��ل��ف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  غ��ي  ال��ه��ج��رة 

التي  �شنغن  ت��اأ���ش��يات  ع��دد  اإث��ر تخفي�س يف 
مت��ن��ح��ه��ا ب��اري�����س ل��ل��ج��زائ��ري��ني ب��ن�����ش��ب��ة 50 
املواطنني  ق��ب��ول  اإع����ادة  ع��ل��ى خلفية  امل��ئ��ة  يف 
اجل��زائ��ري��ني ال��ذي��ن ي��ع��ت��ربون غ��ي مرغوب 

فيهم يف فرن�شا«.
“ملف  ق����ائ����ال:  دي����ب����وي ح���دي���ث���ه  واخ���ت���ت���م 
اأي�����ش��ا يف الزيارة  )ذاك����رة ال���ش��ت��ع��م��ار( م��ه��م 
التقرير  م��وؤل��ف  ت��واج��د  يف�شر  ال���ذي  الأم����ر 
والذاكرة  التاريخ  عن  الإليزيه  اأعدته  ال��ذي 
الوفد  يف  �شتورا  بنجامان  الفرن�شي  وامل���وؤرخ 

الر�شمي«.

يف م�صعى لتعزيز ال�صراكة بني البلدين

ملفات بارزة تهيمن على زيارة ماكرون للجز�ئر  4

•• �خلرطوم-وكاالت

ح�شل موقع “�شكاي نيوز عربية” على درا�شة قدمت 
قال  ت�شمنت خطة؛  ال�شودانية  للحكومة   2016 يف 
ال�شيول  ك��ارث��ة  مبنع  كفيال  ك��ان  تنفيذها  اإن  خ��رباء 
التي اجتاحت الأ�شبوع املا�شي اأكرث من 50 قرية يف 
منطقة اجلزيرة يف و�شط ال�شودان، واأحدثت خ�شائر 

كبية يف الأرواح واملمتلكات وامل�شاحات الزراعية.
يف  توتوري  جامعة  يف  والباحث  الدرا�شة  معد  ويوؤكد 
الدرا�شة  اأن  الفتاح  عبد  الكرمي  عبد  املعتز  اليابان؛ 
اأجريت وفقا ملعايي علمية وتوقعات م�شتقبلية بهدف 
التي  ال�شيول  مثل  يحدث  قد  ط��ارئ  لأي  ال�شتعداد 

اجتاحت املنطقة حاليا.
اإن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  الفتاح  عبد  وي��ق��ول 
كانت  التي  الفنية  التحوطات  كافة  و�شعت  الدرا�شة 

كفيلة بتقلي�س املخاطر اإىل اأق�شى حد ممكن.
منع  ال��ذي  ال�شبب  بالتحديد  الفتاح  عبد  يعرف  ول 
تنفيذ تلك الدرا�شة يف ذلك الوقت، لكنه ي�شي اإىل اأن 
تنفيذها كان �شي�شاعد على تفادي الكثي من الدمار 
الذي حدث خالل الأيام املا�شية لن امل�شكلة تكمن يف 
منبع  تف�شل  التي  الرئي�شية  القنوات  واإهمال  �شعف 
التي  املنطقة  ع��ن  البي�س  النيل  ق��رب  ال�شيول  تلك 
خالل  كبي  ب�شكل  ت�����ش��ررت  ال��ت��ي  ال��ق��رى  فيها  تقع 

الأيام املا�شية.
تاأهيل  باإعادة  اأو�شت  الدرا�شة  اأن  الفتاح  واأو�شح عبد 
التنفي�س  وال��ك��ب��اري احل��دي��دي��ة وم��ن�����ش��اآت  ال��ب��واب��ات 
وغ���يه���ا م���ن ال��ق��ن��وات امل��ائ��ي��ة ل���زي���ادة ق��درت��ه��ا على 

التحمل واحلماية.
الري،  ل��وزارة  الأ�شبق  امل�شت�شار  العو�س  لعمر  ووفقا 
لها  ال��درا���ش��ة  بتلك  امل�شمولة  الرئي�شية  ال��ق��ن��اة  ف���اإن 
اأن تعمل كواق من ال�شيل  اأ�شا�شية واحدة وهي  مهمة 

امل��ي��اه اإىل  ال��ق��ادم م��ن ه�شبة امل��ن��اق��ل، واإع����ادة توجيه 
النيل البي�س.

اأطراف  من  متتد  كبية  ه�شبة  هي  املناقل  وه�شبة 
م�شروع املناقل حتى جبل موية” قرب النيل الأبي�س 
من  مهولة  كميات  الأمطار  موا�شم  يف  يتلقى  وال��ذي 
املياه فتنحدر من عليها يف �شكل �شيل جارف يف جميع 

الجتاهات.
�شغل  ال��ذي  ع��وف  ب��ن  ها�شم  ي��وؤك��د  ال�شياق؛  ذات  ويف 
حمدوك  ح��ك��وم��ة  يف  التحتية  البنية  وزي���ر  من�شب 
تفادي  اأن  على  اتفقت  اخل���رباء  م��ن  العديد  اآراء  اأن 
املناقل  ه�شبة  من  القادم  ال�شيل  من  املحتمل  الك�شر 
للم�شرف  املحدد  الرت�س  طرف  تعلية  ي�شتوجب  كان 
ب��اجت��اه امل��ج��رى ال���ذي ح���دث ف��ي��ه ال��ه��دم ل��رف��ع �شعة 
النيل  نحو  وتوجيهها  املياه  كامل  لي�شتوعب  امل�شرف 
الأبي�س.ويقول ابن عوف ملوقع �شكاي نيوز عربية اإن 

مثل هذه الدرا�شة وغيها من امللفات املتعلقة بحياة 
وتاأمني  ر�شد  يف  اأولوية  اعتبارها  يجب  كان  الب�شر؛ 

متويلها من الدولة.
ال�شعوبة  ال��وزارات املخت�شة  األ جتد  “يجب  واأ�شاف 
البالغة يف اإقناع وزارة املالية بو�شع ميزانيات لل�شيانة 

والأعمال الوقائية، 
حيث اأنه بالإ�شافة للخطوط احلمراء حلفظ احلياة 
ترجح  وا�شحة  القت�شادية ومبعادلت  اجل��دوى  فاإن 
على  الأنف�س  حفظ  على  املبنية  امل��ادي��ة  القيمة  فيها 

ثمن ال�شيانة يف املدى الق�شي والفوري«.
اأن  م�شطفى  اأب��وب��ك��ر  واخل���زان���ات  ال���ري  خبي  وراأى 
اأظهرت  بولية اجلزيرة  املناقل  �شيول منطقة  كارثة 
اأوجه ف�شاد تنظيم الإخ��وان خالل الأعوام  اأقبح  اأحد 
الثالثني لفرتة حكمهم والتي �شهدت تدميا وف�شادا 
اجلزيرة  م�شروع  بنيات  كافة  ط��ال  ممنهجا  واإه��م��ال 

ي���روى بالري  ال���ذي  ال��ع��امل  ال���ذي يعترب الأك����رب يف 
الن�شيابي على م�شاحة 2.3 مليون فدان.

ال��ت��ي فاقمت م��ن حدة  الأ���ش��ب��اب  اأه���م  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
القنوات  احل��م��اي��ة يف  م�����ش��دات  ه��ي حتطيم  ال��ك��ارث��ة 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة وم�������ش���ارف ال��ت��ن��ف��ي�����س وت�����ش��ل��ي��م اإدارت���ه���ا 
اإدارة  من  بدل  التنظيم  يف  نافذون  ميتلكها  ل�شركات 
الري واحلفريات التابعة للم�شروع والتي كانت لعقود 

طويلة ت�شطلع باملهمة مبهنية عالية.
ويقول م�شطفى ملوقع �شكاي نيوز عربية اإن الإخوان 
اجلزيرة  م�����ش��روع  ت��دم��ي  على  ممنهج  ب�شكل  عملوا 
هيئة  بها  تقوم  كانت  التي  املهام  اإي��ك��ال  بعد  ال��زراع��ي 
الري واحلفريات منذ اإن�شاء امل�شروع يف العام 1925 
اإىل �شركات تابعة لعنا�شر التنظيم ول متتلك اخلربة 

الكافية؛
 م�شيا اإىل ت�شريد معظم الكفاءات الفنية دون الأخذ 
يف العتبار باملخاطر امل�شتقبلية والتي حدثت بالفعل 
ال�شيول  ابتلعت  حيث  املا�شية  القليلة  الأي���ام  خ��الل 

قرى باأكملها.
الإهمال  اإىل  ال��ك��ارث��ة  ح��ج��م  ات�����ش��اع  م�شطفى  وع���زا 
وهو  التنفي�س  وم�شارف  القنوات  �شيانة  يف  الكبي 
ال�شابق وف��ق ج���دول زمني  ك��ان يتم يف  ال���ذي  الأم���ر 

حمدد ومعايي فنية �شارمة.
وم�����ش��ى ف�����اروق ال���ب���دوي ع�����ش��و ���ش��ك��رت��اري��ة حتالف 
اأبعد من ذلك  اإىل  مزارعي م�شروع اجلزيرة واملناقل 
حيث اعترب اأن الكارثة احلالية ميكن اأن تتحول اإىل 

ق�شية جنائية بامتياز.
 واأو�شح ملوقع �شكاي نيوز عربية “اإذا مل يحدث هذا 
التالعب اخلطي مبقدرات اأكرب م�شروع من نوعه يف 
95 يف املئة مما يحدث  العامل لكان بالإمكان تفادي 
او تدفقات  او المطار  ال�شيول  الآن مهما كان حجم 

املياه«.

�إ�سقاط �لتهم �سد �سرطيني 
�أمريكيني بقتل بروك�س 

•• و��شنطن-�أ ف ب

اأثار اإ�شقاط التهم املوجهة اإىل �شرطيني اأبي�شني بعد وفاة الأميكي من 
اأ�شل اأفريقي راي�شارد بروك�س يف 2020 ت�شاوؤلت يف حني اأقرت �شرطية 

اأخرى بالذنب يف ق�شية مماثلة.
تويف راي�شارد بروك�س )27 عاًما( متاأثرا بجروحه يف 12 حزيران/يونيو 
النار عليه خالل  اأطلق ال�شرطي غاريت رولف  اأن  اأتالنتا بعد  2020 يف 

م�شادة.
وجهت لرولف تهمة “القتل العمد” ولزميله ديفني برو�شنان “العتداء 

والخالل بالق�شم«.
الذي  قليلة من وفاة جورج فلويد  اأ�شابيع  بعد  بروك�س  راي�شارد  اأدت وفاة 
ُقتل يف مينيابولي�س على يد �شرطي اأبي�س اآخر اإىل ا�شتعال الغ�شب جمدداً 

وا�شتقالة قائد �شرطة اأتالنتا.
ويف تفا�شيل الواقعة، مت ا�شتدعاء ال�شرطة لخراج بروك�س الذي كان نائماً 

داخل �شّيارته عند مدخل مطعم للوجبات ال�شريعة.

�ل�سود�ن.. �حلكومة جتاهلت يف 2016 در��سة لتفادي كارثة �ل�سيول

•• نريوبي-�أ ف ب

اتهم متمردو تيغراي احلكومة الإثيوبية وامليلي�شيات املتحالفة معها ب�شن “هجوم وا�شع” على 
جنوب تيغراي  اأم�س الأربعاء.

ومل ي�شدر رد فوري عن احلكومة الإثيوبية كما مل يت�شن التاأكد من اإعالن جبهة حترير �شعب 
تيغراي ب�شكل م�شتقل يف ظل انقطاع الت�شالت عن املنطقة.

وقال املتحدث با�شم اجلبهة غيتا�شيو ر�شا لوكالة فران�س بر�س يف نيوبي يف ر�شالة مقت�شبة 
عن  بالدفاع  ون��ق��وم  اخلام�شة.  ال�شاعة  ح��واىل  ال�شباح  ه��ذا  مبكرة  �شاعة  يف  الهجوم  “�شنوا 

مواقعنا«.
وكتب يف تغريدة على تويرت اإن اجلي�س الإثيوبي وقوات خا�شة وميلي�شيات من منطقة اأمهرة 

املجاورة، �شنوا الهجوم “وا�شع النطاق” على “مواقعنا يف اجلبهة اجلنوبية«.
وتاأتي اتهامات جبهة حترير �شعب تيغراي بعد خم�شة اأ�شهر على الإعالن عن هدنة يف النزاع 

الدامي يف �شمال اإثيوبيا الذي اندلع يف ت�شرين الثاين/نوفمرب.
ل”ت�شويه  بال�شعي  اجلبهة  فيه  اتهمت  بيانا  الثالثاء  الإثيوبية  الوطني  الدفاع  قوة  واأ�شدرت 
تق�شفها  اأو  مواقعها  باجتاه  تتقدم  الإثيوبية  احلكومية  القوات  اأن  باإعالنها  اجلي�س  �شمعة” 

باأ�شلحة ثقيلة.
منذ  كالمية  حربا  تيغراي  �شعب  حترير  وجبهة  اأحمد  اأبيي  ال��وزراء  رئي�س  حكومة  وتخو�س 

الأ�شابيع القليلة املا�شية، رغم اإثارة الطرفني احتمال اإجراء حمادثات �شالم لإنهاء احلرب.
ويربز خالف بني اجلانبني حول من يتعني اأن يقود اأي مفاو�شات، وت�شر جبهة حترير �شعب 
تيغراي من جانبها على �شرورة اإعادة اخلدمات الأ�شا�شية للمنطقة التي يبلغ عدد �شكانها �شتة 

ماليني ن�شمة، قبل بدء حوار.

متمردو تيغر�ي يتهمون �لقو�ت �لإثيوبية ب�سن هجوم كبري 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• بيري مارتن*

    عام 2016، قال دونالد ترامب اإنه ميكن اأن يطلق 
النار على �شخ�س ما يف اجلادة اخلام�شة واأن اأن�شاره 
�شيظلون يدعمونه. عام 2022، ل يزال هذا املوقف 

قائما.
   وفًقا لأمر تفتي�س مار الغو، انتهك الرئي�س ال�شابق 

حماية املعلومات احل�شا�شة “قانون التج�ش�س«.
   وت�شاف هذه اجلرمية املحتملة اإىل قائمة طويلة، 
اإىل  التهرب ال�شريبي والعتداء اجلن�شي  متتد من 
والتحري�س  النتخابات  م�شوؤويل  ر���ش��وة  حم���اولت 

على التمرد العنيف �شد مبنى الكابيتول.
الهاوية  اإىل  الن��ح��دار  اأن��ه م�شتوى جديد يف     كما 

بالن�شبة للحزب اجلمهوري.

جرائم بدون عقاب
   ما هو رد فعل اأن�شار “حزب القانون والنظام” على 
القانوين  امللف  اإىل  التي ت�شاف  الأخ��ية  التهامات 

الثقيل لدونالد ترامب؟
   وفًقا ل�شتطالعات الراأي، ارتفع الدعم اجلمهوري 
ل���رتام���ب ب��ن��ح��و ع�����ش��ر ن���ق���اط م���ئ���وي���ة. واح�������ًدا تلو 
ترامب  ينتقدون  الذين  اجلمهوريون  ُيهزم  الآخ��ر، 
الذين  اأول��ئ��ك  وُينتخب  التمهيدية،  النتخابات  يف 

يرّوجون لأكاذيبه والآخرون �شامتون ومذعورون.
    ليز ت�شيني، وهي منظرة ميينية متطرفة وجنمة 
�شاعدة يف احلزب جتراأت على ف�شح اأكاذيب الزعيم 
واأفعاله ال�شيئة، مت �شحقها يف النتخابات التمهيدية 

يف وايومنغ.
   وم���ع ذل���ك، ف���اإن الأخ���ط���اء امل��زع��وم��ة ���ش��د ترامب 

خطية والأدلة دامغة.

ملاذا هذا االإفالت من العقاب؟
   ميكن تخّيل اأنه اإذا مت القب�س على دونالد ترامب 
م��ت��ل��ب�����ش��اً ب���اإط���الق ال���ن���ار ع��ل��ى زم��ي��ل ل���ه يف اجل����ادة 
اخلام�شة، فاإن اأن�شاره �شيبتكرون األف ذريعة لتربئة 

ترامب واملطالبة بجلد امل�شكني اإذا خرج حياً.
   طوال حياته، جنا دونالد ترامب من عواقب �شوء 
ال��ذي ل يح�شى. ويرتبط هذا الإف��الت من  �شلوكه 

العقاب جزئًيا بامتيازات الأغنياء وامل�شاهي البي�س، 
اأكرث  ه��و  الوا�شح  ال�شيا�شية  ح�شانته  تف�شي  لكن 

�شوًءا.
يعرف  ال�شلطويني،  ال�شعبويني  ال��ق��ادة  ك��ل  مثل     
دونالد ترامب كيف يتالعب مب�شاعر الغرتاب عند 
قاعدته احلزبية، التي توا�شل العتقاد باأن اأي اتهام 
هو هجوم على  “احلقيقي”،  اأو انتقاد ملمثل ال�شعب 

كل من يرى نف�شه فيه.
   م�شلًحا بالقب�شة الثابتة التي ميار�شها على ع�شرات 
املاليني من التباع -منهم ب�شعة ماليني م�شلحني 
حتى الأ�شنان، وكثي منهم م�شتعدون لل�شغط على 

الزناد -
اأي  على  عنانهم  ب��اإط��الق  ت��رام��ب  ي��ه��دد  اأن    ميكن 
يوؤتي  وه���ذا   ... �شلطته  حت��دي  على  ي��ج��روؤ  �شخ�س 

ثماره.

عبادة �صلطوية
   رداً على هزمية ت�شيني، خل�س جمهوريون �شابقون 
“الليلة  ان  اىل  ال��ث��الث��اء:  ي��وم  لنكولن  م�����ش��روع  يف 
يحمل  تبقى  فما  اجل��م��ه��وري.  احل���زب  نهاية  متثل 
لكنه  التقليدي،  اجلمهوري  احل��زب  وع��الم��ات  ا�شم 
مكر�شة  و�شلطوية  قومية  ع��ب��ادة  اأ���ش��ب��ح  ال��واق��ع  يف 

بالكامل لدونالد ترامب«.
   لقد كان هذا وا�شًحا من قبل، واأ�شبح الآن ل منا�س 
للرئي�س  القانونية  املحن  ع��ن  النظر  وبغ�س  منه. 
للجمهوريني  ال�شيا�شية  الأع��م��ال  ك��ل  ف��اإن  ال�شابق، 
من الآن وحتى نوفمرب 2024 �شت�شاهم يف تر�شيخ 
حزبه،  على  ميار�شها  التي  ال�شحية  غي  ال�شيطرة 

والتي اأ�شبحت اأداة نرج�شيته ال�شلطوية.
   ه���ذه ال���روؤي���ة ه��ي حل�����ش��ن احل���ظ مت��ث��ل اأق��ل��ي��ة يف 
ت�شود  اأن  ذل���ك مي��ك��ن  م��ع  امل��ت��ح��دة، لكنها  ال���ولي���ات 
النظر  يف  اليمينيون  الناخبون  ا�شتمر  اإذا  وتنت�شر 
متطرفون  اأن����ه����م  ع���ل���ى  م��ع��ار���ش��ي��ه��م  ج��م��ي��ع  اإىل 
معاملة  يف  الإع��الم  و�شائل  ا�شتمرت  واإذا  خطيون، 
ف�شل  واإذا  “طبيعي”،  ك��ح��زب  اجل��م��ه��وري  احل���زب 
الدميقراطيون يف اإدارة انق�شاماتهم، واإذا جنح هجوم 

الرتامبيني على املوؤ�ش�شات النتخابية.
ترجمة خرية ال�صيباين

ح�سانة تر�مب وعبادة �ل�سلطوية...!

لتنمية  مونريال  جامعة  يف  الدولية  والبحوث  الدرا�صات  مركز   - ال�صيا�صية  العلوم  *اأ�صتاذ 
املعرفة حول الرهانات الدولية

Date 4/ 8/ 2022  Issue No : 13611

Dubai Courts of First Instance          
Payment Order Notification by Publication

In execution No.207/2022/4646-Commercial Execution
Considered in:Third execution office No. 185
Subject of the execution:Execution of the judgment issued in case No. 
7612/2021 payment order, to pay the executed amount of 200,000 dirhams 
(two hundred thousand dirhams) and the legal interest at 5% from the due 
date until full payment with obligating them to pay fees and expenses 
and an amount of 1,000 dirhams in return for attorney fees and refused 
expedited enforcement.
Plaintiff:Mohamed Ahmed Asmar,Address:UAE, Abu Dhabi Emirate, 
Sports City, Abu Dhabi, Airport Street, Millennium Hotel Building Al 
Rawda, Ground Apartment, next to Prestige Museum.
Notified parties: 1. City Square Contracting LLC (Executee),2. Naushad 
Ali Mathilakath Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 25/ 8/ 2022  Issue No : 13629

Dubai Courts of First Instance          
Payment Order Notification by Publication

In execution No.207/2022/4646-Commercial Execution
Considered in:Third execution office No. 185
Subject of the execution:Execution of the judgment issued in case No. 7612/2021 payment 
order, to pay the executed amount of 200,000 dirhams (two hundred thousand dirhams) and 
the legal interest at 5% from the due date until full payment with obligating them to pay 
fees and expenses and an amount of 1,000 dirhams in return for attorney fees and refused 
expedited enforcement.
Plaintiff:Mohamed Ahmed Asmar,Address:UAE, Abu Dhabi Emirate, Sports City, Abu 
Dhabi, Airport Street, Millennium Hotel Building Al Rawda, Ground Apartment, next to 
Prestige Museum.
Notified parties: 1. City Square Contracting LLC (Executee),2. Naushad Ali Mathilakath Ali
Subject of the notification:The plaintiff has filed the above-mentioned executive action against 
you and obligated you to pay the executed amount of (261526) dirhams to the plaintiff or the 
court treasury, in addition to the amount of ..... as fees to the court treasury.
Accordingly, the court will initiate the executive procedures against you in the event of non-
compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this 
announcement.
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عربي ودويل

•• �الأمم �ملتحدة-�أ ف ب

تبادلت كييف ومو�شكو يف جمل�س الأمن الدويل جمّدداً 
زابوروجيا  حمطة  �شالمة  تعري�س  ح��ول  الّت��ه��ام��ات 
ال���ن���ووي���ة الأوك����ران����ي����ة ل��ل��خ��ط��ر، يف وق�����ت دع�����ت فيه 
الأن�شطة  كّل  وقف  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  العامة  المانة 
يف  الرو�شي  ال�شفي  املن�شاأة.وقال  هذه  حول  الع�شكرية 
امل�شّلحة  “القوات  اإّن  نيبينزيا  فا�شيلي  املّتحدة  الأمم 
اأرا�شي  ق�شف  يومية  �شبه  ب�شورة  توا�شل  الأوكرانية 
حقيقياً  خطراً  بذلك  لتخلق  النووية،  الطاقة  حمطة 
القاّرة  على  وخيمة  عواقب  ذي  اإ�شعاعي  ح��ادث  بوقوع 

عقد  طلب  ال��ذي  نيبينزيا  باأ�شرها«.واأ�شاف  الأوروب��ي��ة 
عن  “التوّقف  الغربيني  على  يتعنّي  اأّن��ه  اجلل�شة  ه��ذه 
انطباع  “لدينا  الأوكراين«.وتابع  ربيبهم  على  الت�شرّت 
باأّن زمالءنا يعي�شون يف واقع مواٍز يق�شف فيه اجلي�س 
رّد  بنف�شه«.لكّن  حمايته  يتوىّل  ال��ذي  املوقع  الرو�شي 
ال�شفي الأوكراين �شيغي كي�شليت�شيا مل يتاأّخر اإذ قال 
“ل ميكن لأحد اأن يتخّيل اأن ت�شتهدف اأوكرانيا حمطة 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة مّم���ا ي��خ��ل��ق خ���ط���راً ه���ائ���اًل بحدوث 
“لديها  رو�شيا  اأّن  اأرا�شيها«.واأ�شاف  على  نووية  كارثة 
اأخ��رى اجل��راأة لعقد اجتماع ملجل�س الأم��ن لبحث  مرة 
اأ�شفه  ع��ن  معرباً  الإرهابية”،  واأعمالها  ا�شتفزازاتها 

“خل�شارة �شاعة من الوقت لال�شتماع اإىل كّم هائل من 
الت�شريحات الوهمية«.ويوؤّكد كال البلدين ا�شتعدادهما 
الدولية  للوكالة  تابع  مفّت�شني  فريق  بدخول  لل�شماح 
التفتي�س هذه  مهّمة  لكّن  املحّطة،  اإىل  الذرية  للطاقة 
ال��رو���ش��ي على  ال�شفي  ب��ع��د.و���ش��ّدد  ُي��ح��ّدد موعدها  مل 
اأن تتّم هذه املهّمة بطريقة يتمّكن  “من املهّم حّقاً  اأّنه 
الواقع ولي�س م�شاهدة  روؤية  الدويل من  املجتمع  فيها 
اأّن بالده  اأّكد نظيه الرو�شي  م�شرحية رو�شية«.بدوره 
تعّول اأي�شاً على الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لتاأكيد 
حقيقة الو�شع«.من جهتها، جّددت وكيلة الأمني العام 
ديكارلو  روزم���اري  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم 

التاأكيد على �شرورة اأن يعمد الطرفان اإىل “وقف كّل 
الأن�شطة الع�شكرية حول املحطة«.واإذ ذّكرت باأّن الأمني 
العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتيي�س حّذر من اأّن اأّي 
“انتحاري”،  عمل  مبثابة  �شيكون  للمحطة  ا�شتهداف 
ب�”احل�ّس ال�شليم«.واأعربت  دعت الطرفني اإىل التحّلي 
�شبه  “التقارير  ب�شاأن  خماوفها  عن  الأممية  امل�شوؤولة 
اليومية عن حوادث مقلقة” تتعّلق باملحطة.وبناء على 
اخل�شو�س،  وج��ه  على  ولندن  وباري�س  وا�شنطن  طلب 
اجتماعاً  الأرب��ع��اء  �شباح  ال��دويل  الأم��ن  يعقد جمل�س 
اآخر حول اأوكرانيا مبنا�شبة مرور �شتة اأ�شهر على بدء 

الغزو الرو�شي لهذا البلد.

كييف ومو�سكو تتبادلن �لتهامات يف جمل�س �لأمن

•• و��شنطن-وكاالت

يف ذك��������رى ع������ام ع���ل���ى الن�������ش���ح���اب 
الأم��ري��ك��ي م��ن اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، يراجع 
الرئي�س  ق������رار  وحم���ل���ل���ون  خ������رباء 
احلروب”  “اأطول  اإن��ه��اء  بايدن  جو 
ال�شتدراك  ب��ع�����س  م���ع  الأم��ري��ك��ي��ة 

املتاأخر.
القومي  الأمن  �شوؤون  اأ�شتاذ  ويوافق 
ال���ب���ح���ري���ة  احل����رب����ي����ة  ال���ك���ل���ي���ة  يف 
يف  ك��وك  جيم�س  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 
اإنرت�شت”  “نا�شونال  مبجلة  مقال 
الأم���ري���ك���ي���ة، رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�����ان 
مارك  اجلرنال  امل�شرتكة  الأمريكية 
ميلي تقوميه باأن عقدين من الزمن 
“ف�شل  اإىل  ان��ت��ه��ي��ا  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
ا�شرتاتيجي”، ويرى اأي�شاً اأن بايدن 
ات��خ��ذ ال���ق���رار امل��ن��ا���ش��ب ب��و���ش��ع حد 
يف  الأم��ري��ك��ي��ة  الع�شكرية  للعمليات 

وليته، وعدم اإحالته على خلفه.
الإ�شتخبارات  وك���ال���ة  م��دي��ر  وق����ال 
الأم������ري������ك������ي������ة ال�����������ش�����اب�����ق دي���ف���ي���د 
الأ�شا�شي  “خطاأنا  اإن  ب��ي��رتاي��و���س 
اإىل  الف��ت��ق��ار  ك��ان  اأفغان�شتان(،  )يف 
نتَن  مل  اجل����وه����ر،  ويف  الإل�����ت�����زام. 
مطلقاً مقاربة كافية وثابتة و�شاملة 
�شمن  ح��ت��ى  اأو  واإدارة،  اإدارة  ب���ني 
احلظ،  ول�����ش��وء  الواحدة”.  الإدارة 
اإىل ه��ذا الل��ت��زام ولد  ف��اإن الفتقار 
اأي�شاً تفكياً ق�شي النظر واإحباطاً 
الأمريكيني  ال�شباط  اأح��د  اختزله 
ملدة  ت��ك��ن ح��رب��اً  :”هذه مل  ب��ال��ق��ول 

�شنة  مل��دة  ح��رب  اإن��ه��ا  �شنة.  ع�شرين 
خ�شناها ع�شرين مرة«.

م��ث��ل ه���ذه الت��ه��ام��ات ت�����ش��اع��د على 
بايدن  اإدارة  ت��ت��ع��ر���س  مل����اذا  تف�شي 
دوري�����اً لن��ت��ق��ادات ع��ل��ى اأ���ش��ا���س اأنها 
يفتقر  موثوقاً  اأمنياً  �شريكاً  لي�شت 
وال�شرب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الإرادة  اإىل 
بالتزاماتها  ل��ل��وف��اء  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
الأم���ن���ي���ة. والأ������ش�����واأ م���ن ذل�����ك، ان 
عن  اأعربوا  الناتو  يف  احللفاء  بع�س 
قلقهم حيال وحدة احللف وفاعليته 

للم�شتقبل.
 وعلى �شبيل املثال، اأبدى الأمني العام 
روبرت�شون  ج���ورج  للحلف  ال�����ش��اب��ق 
قلقه حيال قرار لبايدن بالإن�شحاب، 
معترباً اأنه ي�شعف الناتو على اأ�شا�س 

“الواحد  م��ب��داأ  ع��ن  التخلي  مت  اأن���ه 
ون�شرت  للواحد”.  وال���ك���ل  ل��ل��ك��ل، 
جورنال”  ���ش��رتي��ت  “وول  �شحيفة 
“كيف  بعنوان  افتتاحية  الأمريكية 
هدم بايدن الناتو” ت�شمنت �شكاوى 
م��ن ق���ادة اأوروب���ي���ني ي��ن��ددون بغياب 
به  ت�شبب  ال��ذي  وبال�شرر  امل�شاورات 

الن�شحاب الحادي.
التقليل  ميكننا  ل  ال��ذي  الوقت  ويف 
م���ن ال���ت���اأث���ي ال���ش��رتات��ي��ج��ي لهذه 
ال�شركاء  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الن��ت��ق��ادات 
واخل�������ش���وم ع���ل���ى ح����د �����ش����واء، ف����اإن 
لأنها  ال��ث��ن��اء  ت�شتحق  ب��اي��دن  اإدارة 
ت�����وازن ع��ل��ى ن��ح��ٍو م��ن��ا���ش��ب اجلهود 
اأفغان�شتان  يف  امل�شتمرة  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأم��ن��ي��ة اأخرى  يف م��واج��ه��ة حت��دي��ات 

توؤثر على امل�شالح القومية للوليات 
التحديات  ه��ذه  وتت�شمن  امل��ت��ح��دة. 
اأخ������رى،  دول  م����ع  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال���ت���ه���دي���دات ال�����ش��ي��ربان��ي��ة وال���وب���اء 
ال���ع���امل���ي ال�������ذي اأث�������ر ب�����ش��ك��ل كبي 
والن�شاطات  الإم�����داد  �شال�شل  ع��ل��ى 

القت�شادية.
اليوم، مل تعد وزارة الدفاع الأمريكية 
وجود  �شعيد  على  ب��اإل��ت��زام  مطالبة 
قوات ع�شكرية اأو ا�شتخباراتية كبية 
مرونة  اإىل  اأدى  مما  اأفغان�شتان،  يف 
اأولويات  على  للرتكيز  ا�شرتاتيجية 
حددتها ا�شرتاتيجية الدفاع القومي 
التحدي  خ�����ش��و���ش��اً   ،2022 ل��ع��ام 
ولل�شني  اأوروب����ا  يف  لرو�شيا  امل���زدوج 
ال�����ه�����ادئ  امل���ح���ي���ط���ني  م���ن���ط���ق���ة  يف 

رو�شيا  الوثيقة  وت�شف  وال��ه��ن��دي. 
متثل  بينما  كبي”  “تهديد  ب��اأن��ه��ا 
ال�شرتاتيجي  “املناف�س  ال�����ش��ني 
اإىل  بالن�شبة  امل��ت�����ش��اع��د  وال��ت��ح��دي 
وعالوة  الأمريكية”.  الدفاع  وزارة 
اأي  يندلع يف  ن��زاع��اً  ف���اإن  ذل���ك،  على 
ب�شرعة  يتو�شع  ق��د  املنطقتني  م��ن 
العاملي،  لال�شتقرار  تهديداً  لي�شكل 
امل�شالح  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  ي���وؤث���ر  واأن 
والنظام  املتحدة  للوليات  القومية 

الدويل الليربايل.
امل���رء ه��ل ك��ان��ت الوليات  وي��ت�����ش��اءل 
املتحدة قادرة على ن�شر قوات ومعدات 
الرئي�س  ه��ج��وم  على  رداً  اأوروب����ا  يف 
ب���وت���ني على  ال����رو�����ش����ي ف����الدمي����ي 
اأوكرانيا، لو كانت القوات الأمريكية 
اأفغان�شتان.  يف  “عالقة”  ت����زال  ل 
وات��خ��ذت ال�����ش��ني م��ن زي����ارة رئي�شة 
نان�شي  الأم��ري��ك��ي  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
ت�شعد  كي  ذريعة  لتايوان،  بيلو�شي 
واأج��رت مناورات  املنطقة.  التوتر يف 
ع�����ش��ك��ري��ة غ���ي م�����ش��ب��وق��ة يف عر�س 
وزارة  تعهد وكيل  املقابل  للقوة. ويف 
ك���ول���ن كاهل  الأم���ري���ك���ي���ة  ال����دف����اع 
�شت�شمن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة  اأن 
تايوان.  م�شائق  يف  امل��الح��ة  ح��ري��ة 
اإىل التوترات الأخ��ية ميكن  ونظراً 
�شيتوا�شل  الت�شعيد  ب��اأن  ال�شتنتاج 
خ�شو�شاً مع �شعي الرئي�س ال�شيني 
اإىل ولية ثالثة على  �شي جني بينغ 
ال���دول���ة واحل����زب يف اخلريف  راأ�����س 

املقبل.  

•• لو�ند�-�أ ف ب

ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  باأ�شواتهم  الأن��غ��ول��ي��ون  ي��ديل 
�شتحدد الرئي�س املقبل للبالد وت�شهد مناف�شة حادة بني 
التي وعدت  واملعار�شة  ال�شتقالل  احلزب احلاكم منذ 

بالق�شاء على الفقر والف�شاد.
وت�شجل احلركة ال�شعبية لتحرير اأنغول احلزب الوحيد 
تراجعا   1975 منذ  البالد  يقود  ال��ذي  �شابقا  القوي 
�شريعا يف �شعبيته لكن التقديرات ت�شي اإىل اأنه الأوفر 

حظا للفوز يف القرتاع.
 68( لورين�شو  ج��واو  وليته  املنتهية  الرئي�س  وي�شعى 

عاما( لولية ثانية.
لكن هيمنة احلركة ال�شعبية لتحرير اأنغول قد تنح�شر 
ب�شبب املعار�شة التي انتع�شت يف ال�شنوات الأخية بقيادة 
زعيمها اأدالربتو كو�شتا جونيور )60 عاًما( على راأ�س 

احلركة من اأجل ا�شتقالل اأنغول التام )يونيتا(.
وارتفاع  ال�شديد  واجل��ف��اف  املت�شارع  الت�شخم  وي�شكل 

تكاليف املعي�شة عوامل تغذي التململ.
وتتناف�س ثمانية اأحزاب �شيا�شية يف القرتاع. و�شُينتخب 
رئي�شا  الت�شريعية  النتخابات  يف  الفائز  احلزب  مر�شح 

للدولة.
وهو  عاما(   27( ليندو  ي��رتدد  ل  ل��وان��دا  العا�شمة  يف 
“يونيتا”.  ل�شالح  �شي�شوت  اإن���ه  ال��ق��ول  يف  كهربائي 
ما  ال��ب��الد  يف  ال�شالم  م��ن  عاما  ع�شرين  “بعد  و���ش��رح 
دميوقراطية  لي�شت  “اأنغول  اأن  وا�شاف  فقراء”.  زلنا 
تتحكم  اأن���غ���ول  ل��ت��ح��ري��ر  ال�شعبية  واحل���رك���ة  حقيقية 
وعود  على  حملته  جونيور  كو�شتا  �شيء«.وخا�س  بكل 

باإ�شالحات من مكافحة الفقر اإىل مكافحة الف�شاد.
وقد عرف برباعته يف اخلطابة ويج�شد للبع�س الأمل 
ب��ل��د غني  ال�����ش��ارع يف  ب��ه  ي��ط��ال��ب  ال���ذي  “التغيي”  يف 
اقت�شادية  ���ش��ع��وب��ات  ي��واج��ه  لكنه  والأمل���ا����س،  بالنفط 
كبية. ويثي املعار�س اهتمام �شباب املدن الأقل ارتباًطا 
بلًدا  يرثون  والذين  اأنغول  لتحرير  ال�شعبية  باحلركة 
قو�شته عقود من الف�شاد برئا�شة خو�شيه اإدواردو دو�س 

�شانتو�س )2017-1979(.
واتهم  اإ�شبانيا  يف  املا�شي  ال�شهر  تويف  �شانتو�س  ودو���س 

باختال�س املليارات ل�شالح عائلته واأقربائه.
وي�شكل الذين ترتاوح اأعمارهم بني ع�شر �شنوات و24 

عاما ثلث ال�شكان، ح�شب بيانات الأمم املتحدة.
“ل  الإث��ن��ني  ل��وان��دا  وق��ال كو�شتا جونيور يف جتمع يف 
داعيا  دميوقراطية مع وجود حزب واحد يف ال�شلطة”، 

البالد اإىل “عدم اخلوف من التناوب«.
ال�شركة  يف  امل���ح���ل���ل  ���ش��م��ي��ث  ه���ام���ف���يي  اإري�������ك  ق�����ال 
“الهام�س  اإن  مابلكروفت”  “فيي�شك  الربيطانية 

�شيكون اأ�شيق من اأي وقت م�شى«.
لكن بوجود حزب حاكم ي�شيطر على العملية النتخابية 
والإعالم العام، تت�شاءل املعار�شة وجزء من الراأي العام 

عن احتمال حدوث تزوير.
حالت  م��وؤخ��را  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  وتتناقل 
على  ا���ش��م��ائ��ه��م  ت�شجيل  مت  م��ت��وف��ني  ب��ن��اخ��ب��ني  تتعلق 
القوائم النتخابية.ويف 2017 انُتخب اجلرنال ال�شابق 
الناخبني للرجل  باملئة من   61 بتاأييد  جواو لورين�شو 
الذي اختاره دو�س �شانتو�س.واأدار دو�س �شانتو�س الذي 
اللينينية  املارك�شية  تغذى على  ال��ذي  احل��زب  اب��ن  يعد 
الف�شاد  ملكافحة  وا�شعة  حملة  ب��اإط��الق  للنظام  ظهره 
من  ال�شابق  راعيه  من  املقربني  وط��رد  اجلميع  فاجاأت 

املنا�شب الرئي�شية.
يف  اأدائ���ه  ح�شيلة  على  للفوز  احل���ايل  الرئي�س  وي��ع��ول 
على  يعتمد  اقت�شاد  ففي  املا�شية.  اخلم�س  ال�شنوات 
اإ���ش��الح��ات طموحة لقيت  اأط��ل��ق  النفط يف رك��ود ح��اد، 
الدخل وخ�شخ�شة  لتنويع م�شادر  اخل��ارج،  ترحيبا يف 
ال�شركات العامة.وقال يف جتمع حا�شد يف نهاية الأ�شبوع 

املا�شي “بنينا اقت�شادنا واأعدنا هيكلته«.
وقد تكون اإعادة جثمان خو�شيه اإدواردو دو�س �شانتو�س 
الرئي�س  الأح��د يف م�شلحة  ُيدفن  اأن  املقرر  ال��ذي من 
ال��رغ��م م��ن غ��ي��اب الإج��م��اع حول  املنتهية ولي��ت��ه على 
حكم  ال���ذي  ال�شابق  ال��دول��ة  رئي�س  ت��رك��ه  ال���ذي  الإرث 

البالد بال م�شاركة 38 عاما.

هل اأمريكا اأف�صل بال اأفغان�صتان؟

�ل�ستخبار�ت �لأمريكية: خطوؤنا �لأ�سا�سي كان �لفتقار �إىل �للتز�م

�نغول ت�سوت لختيار رئي�س يف �نتخابات ت�سهد مناف�سة حادة 
•• و��شنطن-�أ ف ب

اأدين اثنان من اأع�شاء ميلي�شيا ميينية بالتاآمر خلطف غريت�شن 
ويتمي احلاكمة الدميوقراطية ملي�شيغن ب�شبب القيود ال�شارمة 
الولية  يف  كوفيد-19  وب���اء  انت�شار  م��ن  للحد  فر�شتها  ال��ت��ي 

الواقعة يف �شمال الوليات املتحدة.
�شاعات على مدى  واجتمعت هيئة حملفني فدرالية ملدة ثماين 
يومني قبل اأن تتو�شل اإىل اأن اآدم فوك�س وباري كروفت مذنبان 
بالتاآمر لرتكاب جرمية خطف ول�شتخدام �شالح للدمار ال�شامل، 
هو قنبلة.وقال اأندرو بيج وهو مدع عام �شابق عينته وزارة العدل 
الأميكية لالإ�شراف على املحاكمة، يف بيان اإن احلكم “يوؤكد اأن 
واأ�شاف “ل ينبغي  هذه املوؤامرة كانت حقيقية وخطية جدا”. 

اأن يعي�س ما واجهته احلاكمة«.واأكد بيج  لأي م�شوؤول منتخب 
عنيفة  متطرفة  موؤامرات  اأي  مع  تت�شامح  لن  العدل  “وزارة  اأن 
يعاقب  لتقوي�س دميوقراطيتنا«.وقد  اإىل  ت�شعى  النوع  هذا  من 
اث��ن��ان م��ن �شتة  فوك�س وك��روف��ت بال�شجن م��دى احل��ي��اة، وه��م��ا 
الأول/اأكتوبر  ت�شرين  اأوقفوا يف  متطرفني ميينيني مفرت�شني 
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  بها  قام  وا�شعة  عملية  بعد   2020

)اف بي اآي(.
ومتت تربئة اثنني منهم وهما دانيال هاري�س وبراندون كا�شيتا 
يف ني�شان/اأبريل بعد حماكمة ا�شتمرت نحو �شهر، بينما اعرتف 
اثنان اآخران بالتهم املوجهة اإليهما و�شهدا �شد املتهمني الآخرين.

ومل تتمكن هيئة املحلفني من التو�شل اإىل حكم يف ني�شان/ابريل 
بعد خم�شة اأيام من املداولت يف ق�شيتي فوك�س وكروفت اللذين 

اأخ��رى يف  م��رة  امل��وؤام��رة ومت��ت حماكمتهما  اأنهما مدبرا  يعتقد 
اأنهما  العامون  امل��دع��ون  مي�شيغن.ويقول  بولية  راب��ي��دز  غراند 
اأيديولوجيا ف�شفا�شة  التي تتبنى  “يوغالو”  ع�شوان يف حركة 
ت�شكلت حول ثقافة ال�شالح والعتقاد باأن احلرب الأهلية تلوح يف 
“م�شتبدة”  احلاكمة  اعتربا  باأنهما  التهام  لئحة  الأفق.وتفيد 
لختطافها  وخططا  بكوفيد  املرتبطة  ال�شارمة  القواعد  ب�شبب 
و”حماكمتها«.ويقول الدعاء اإن املتهمني قاموا بعمليات مراقبة 
قريب  جل�شر  ���ش��ورا  والتقطوا  لويتمي  العطلة  م��ن��زل  ملحيط 
لكن  خطفها.  اأث��ن��اء  ال��ن��ا���س  لإ���ش��غ��ال  لن�شفه  يخططون  ك��ان��وا 
حمامي الدفاع اتهموا عمالء مكتب التحقيقات الفدرايل باإيقاع 
والإيحاء  موكليهما يف فخ عرب اخرتاق جمموعتهما مبخربين 

مبوؤامرة اخلطف.

�إد�نة �ثنني بالتاآمر خلطف حاكمة ولية �أمريكية 

•• عو��شم-وكاالت

يف  تلوح  نهاية  ول  م��ّرت  �شنة  ن�شف 
الأوكرانية  الرو�شية  للحرب  الأف��ق 
م�شهد  يف  حت���ول  نقطة  غ���دت  ال��ت��ي 
الدولية،  وال����ت����وازن����ات  ال���ع���الق���ات 
وخ��ّل��ف��ت اأزم����ة ع��امل��ي��ة ح���ادة متعددة 

الأوجه اقت�شاديا واإن�شانيا واأمنيا.
اأع����ل����ن  امل����ا�����ش����ي  ف�����رباي�����ر   24 يف 
ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ي بوتن 
اخلا�شة  الع�شكرية  العملية  اإط��الق 
ع��ن جمهوريتي  دف��اع��ا  اأوك��ران��ي��ا  يف 
من  املعلنتني  ودونيت�شك  لوغان�شك 
طرف واحد ب�شرق اأوكرانيا، واللتني 

اأعرتف بهما ع�شية بدء احلرب.
من  الأوىل  امل�����رح�����ل�����ة  وت�������رك�������زت 
ا����ش���ت���ه���داف خمتلف  ع���ل���ى  احل������رب 
حميط  وخا�شة  الأوكرانية  املناطق 
الرو�س  عمل  ال��ت��ي  كييف  العا�شمة 
متهيدا  وتطويقها  حما�شرتها  على 
الرئي�س  ن��ظ��ام  وتغيي  لقتحامها، 

فولودميي زيلين�شكي.
مراقبني  وف�����ق  م���و����ش���ك���و  اأخ���ف���ق���ت 
الهدف  ذل�����ك  حت��ق��ي��ق  يف  وخ�������رباء 
اأب��دت��ه��ا القوات  ال��ت��ي  امل��ق��اوم��ة  م���ع 
الدعم  وت���ية  وت�شاعد  الأوك��ران��ي��ة 
باأ�شلحة  ل���ه���ا  ال���غ���رب���ي  ال��ع�����ش��ك��ري 
الرو�شية  ال��ت��ح��ذي��رات  رغ��م  ن��وع��ي��ة، 

املتكررة من مغبة ذلك.
دفع ذلك مو�شكو بعد نحو �شهر من 
ب��دء احل���رب لإع���الن دخ���ول املرحلة 
الع�شكرية  ع��م��ل��ي��ت��ه��ا  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
دونبا�س  حت���ري���ر  ع���ل���ى  وال���رتك���ي���ز 
اندلع  �شرارة  مثلت  التي  ال�شرقية، 
احل�����رب، وه���و م���ا جن��ح��ت ف��ي��ه حلد 

ب��ع��ي��د ع��رب ت��ق��دم��ه��ا امل���ي���داين هناك 
م�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ع��ظ��م امل��ن��اط��ق يف 
ح��و���س دون��ب��ا���س ال���ش��رتات��ي��ج��ي ول 
معركة  بعد  ماريوبول  مدينة  �شيما 
دام���ي���ة وح�����ش��ار ط���وي���ل ع��ل��ى مدى 
�شهرين مل�شنع اآزوفي�شتال الذي كان 

اآخر معقل للقوات الأوكرانية فيها.
�شيطرتها  رو���ش��ي��ا  اأع��ل��ن��ت  ث��م  وم���ن 
بالكامل على كافة مناطق لوغان�شك 
يوليو   2 يف  اأوك������ران������ي������ا  ب���������ش����رق 
مدينة  على  �شيطرتها  بعد  املا�شي، 

لي�شيت�شان�شك ال�شرتاتيجية.
وجنح الرو�س اأي�شا يف التقدم جنوبا 
وال�شيطرة على غالبية املناطق على 
ال�����ش��ري��ط ال��ب��ح��ري اجل��ن��وب��ي على 
اأهمها  وم��ن  والأ���ش��ود،  اآزوف  بحري 
اكتملت  ال���ت���ي  خ��ي���ش��ون  م��ق��اط��ع��ة 
مار�س   16 يف  ع��ل��ي��ه��ا  ال�������ش���ي���ط���رة 
ال�شيطرة على  اأتاح لهم  املا�شي، مبا 
والتحكم  ال��ب��ح��ري��ة  اأوك���ران���ي���ا  رئ����ة 
منها  وال�����واردات  ال�����ش��ادرات  بحركة 
واإليها، ف�شال عن اأن ال�شيطرة على 
الربط  اأم��ام  الباب  فتحت  خي�شون 
الربي بني الأرا�شي الرو�شية مرورا 
جزيرة  �شبه  واإىل  دون��ب��ا���س  ب��اإق��ل��ي��م 

القرم.

العقوبات الغربية
م���ع ب���داي���ة احل�����رب ���ش��رع��ت ال����دول 
ال���غ���رب���ي���ة وع���ل���ى راأ����ش���ه���ا ال����ولي����ات 
الحت���اد  ودول  الأم���يك���ي���ة  امل��ت��ح��دة 
الأوروب���ي، يف فر�س حزم مت�شاعدة 
رو�شيا،  على  العقوبات  من  ومتتالية 
تعر�شا  الأك����رث  ال��دول��ة  جعلها  مب��ا 
هذه  ت��اأث��يات  لكن  عامليا،  للعقوبات 

حدين  ذي  ���ش��ي��ف��ا  ب����دت  ال���ع���ق���وب���ات 
وف���ق خ���رباء اق��ت�����ش��ادي��ني م��ا �شاهم 
اق��ت�����ش��ادي��ة عاملية  اأزم�����ة  ح����دوث  يف 
ط��ال��ت اأم����ن ال��ط��اق��ة وال����غ����ذاء، ويف 
ال��ت�����ش��خ��م وغالء  ارت���ف���اع م���ع���دلت 
�شال�شل  وتعطل  امل��واد  و�شح  الأ�شعار 
ال���ت���وري���د ب�����ش��ك��ل غ���ي م�����ش��ب��وق، ما 
الرو�شي  القت�شاد  فقط  لي�س  اأدخل 
كاقت�شاد  الغربية  والقت�شادات  بل 
منطقة اليورو يف اأزمات حادة، خا�شة 
العقوبات  تلك  على  ال��رو���س  رد  م��ع 
ل�شيما  م�شادة،  واإج��راءات  بعقوبات 
يف قطاع الطاقة حيث تعتمد الدول 
اإمدادات  على  كبي  ب�شكل  الأوروبية 

الغاز والنفط الرو�شيني.

املفاو�صات بني مو�صكو وكييف
رغم اأنها بداأت بعد 5 اأيام فقط من 
امل��ع��ارك يف بيالرو�شيا وم��ن ثم  ب��دء 
انتقلت لرتكيا، لكن جولتها املتتابعة 
مل تفلح يف اإحراز اخرتاقات حقيقية، 
وزيري  جمع  ال��ذي  اللقاء  فيها  مب��ا 
�شيغي  الرو�شي  البلدين  خارجية 
لفروف والأوكراين دميرتو كوليبا، 
املا�شي،  م��ار���س   10 يف  با�شطنبول 
حيث كان �شوت ال�شالح يف امليدان هو 
لتوقف  املح�شلة  قاد يف  الطاغي، ما 
امل��ف��او���ش��ات وج��م��وده��ا و���ش��ط تبادل 
بتعطيلها  الطرفني  بني  التهامات 
تعجيزية.وا�شتمر  ���ش��روط  وبو�شع 
دبلوما�شيا  عليه  ماهو  على  الو�شع 
لتفاق  م��وؤخ��را  التو�شل  مت  اأن  اإىل 
الذي  وكييف  مو�شكو  ب��ني  احل��ب��وب 
وقع برعاية الأمم املتحدة يف مدينة 
يوليو   22 يف  ال��رتك��ي��ة  اإ���ش��ط��ن��ب��ول 

الت�شدير  حركة  ل�شتئناف  املا�شي، 
والذي جاء  الأوكرانية،  املوانىء  من 
ال�شغوط  وفق حمللني بفعل تراكم 
ال��دول��ي��ة ع��ل��ى اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى وقع 
ت��ف��اق��م اأزم����ة ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي��ة بفعل 
�شادراتهما  وتقل�س  بينهما  احل��رب 
م��ن احل��ب��وب وال��غ��الل وع��ل��ى راأ�شها 
اأك����رب منتجيه  ال��ق��م��ح ك��ون��ه��م��ا م���ن 

وم�شدريه.

ا�صرتاتيجية اال�صتفتاءات
بعد �شيطرتها خالل الأ�شهر املا�شية 
على مناطق وا�شعة يف �شرق وجنوب 
بتكري�س  م��و���ش��ك��و  ب����داأت  اأوك���ران���ي���ا، 
فيها  الرو�شي  ال��واق��ع  الأم��ر  �شيا�شة 
ل�شمها  م���راق���ب���ني  وف������ق  مت���ه���ي���دا 
لرو�شيا، من قبيل منح مواطني تلك 
ال�شفر  وج����وازات  اجلن�شية  امل��ن��اط��ق 
والعملة  ال��ل��غ��ة  واع��ت��م��اد  ال��رو���ش��ي��ة 
و�شول  فيها،  الرو�شيتني  )ال��روب��ل( 
لإجراء عمليات ا�شتفتاء فيها لتقرير 
واأوكرانيا،  رو�شيا  ب��ني  م��ا  م�شيها 
حيث تعتزم ال�شلطات املوالية ملو�شكو 
الأوكرانية  زاب���وروج���ي���ا  منطقة  يف 
لالن�شمام  ا���ش��ت��ف��ت��اء  اأول  ت��ن��ظ��ي��م 
�شبتمرب  �شهر  منت�شف  يف  لرو�شيا 
مقاطعة  تتبعها  اأن  ويتوقع  ال��ق��ادم، 
خ��ي���ش��ون اجل��ن��وب��ي��ة وغ���يه���ا من 

مناطق خا�شعة للنفوذ الرو�شي.
دخلت  اجل��������اري  اأغ�������ش���ط�������س   5 يف 
ا�شتهدافات املواقع النووية على خط 
الأزمة، حيث تبادلت مو�شكو وكييف 
التهامات بق�شف حمطة زابوروجيا 
اأوك���ران���ي���ا، والتي  ال��ن��ووي��ة ج��ن��وب��ي 
�شيطرت عليها القوات الرو�شية بعيد 

ب��داي��ة احل���رب، م��ا ب��ات ي��ه��دد بوقوع 
ت��ق��ف �شمومها  ن��ووي��ة ق��د ل  ك��ارث��ة 

عند تخوم القارة الأوروبية فقط.

�صراع عاملي اأبعد من اأوكرانيا
على  �شنة  ن�شف  م��رور  على  وتعليقا 
احل����رب ال��ت��ي ف��ج��رت اأخ���ط���ر اأزم����ة 
الثانية،  العاملية  احل��رب  منذ  دولية 
يقول ح�شن املومني اأ�شتاذ العالقات 
حديث  يف  ال��ن��زاع��ات  وف�س  الدولية 
عربية”:  ن��ي��وز  “�شكاي  م��وق��ع  م��ع 
ال��ط��وي��ل��ة ويف  امل����دة  ك���ل ه���ذه  “بعد 
املحيطة  ال�شخمة  التعقيدات  ظ��ل 
بهذه احلرب، وتطور املوقف الغربي 
قدرة  وع��دم  لأوكرانيا  ب�شدة  الداعم 
الع�شكري  احل�شم  على  تاليا  الرو�س 
تاأمل  ك���ان���ت  ك���م���ا  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
اأن  وا���ش��ح��ا  ب���ات  ب��ال��ب��داي��ة،  مو�شكو 
احل�����ش��اب��ات ال��رو���ش��ي��ة ك��ان��ت تنطوي 
على اأخطاء خا�شة مع دخول الغرب 
ب��ق��وة ع��ل��ى اخل���ط، و���ش��م��ود اجلي�س 
الأوكراين وجناحه مبنع الرو�س من 
ولهذا  اأوكرانيا  كامل  ال�شيطرة على 

كله فاحلرب �شتطول كثيا«.
واأ�شاف املومني: “ل تتوفر الظروف 
تقود  ق����د  ال���ت���ي  الآن  امل���و����ش���وع���ي���ة 
لتهدئة وحل �شلمي، وما يتم الآن هو 
رو�شيا  غ��يت  حيث  ا�شتنزاف  ح��رب 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا وب������داأت مب���ا ميكن 
واإنهاك  ج��زئ��ي��ة  ب����اإجن����ازات  و���ش��ف��ه 
ف�شيئا  ���ش��ي��ئ��ا  وق�����ش��م��ه��ا  اأوك����ران����ي����ا 
التي  املناطق  وفر�س واقع جديد يف 
الرو�شية،  ال���ق���وات  عليها  ���ش��ي��ط��رت 
ان�شحاب  اأوكرانيا على  اإ�شرار  و�شط 
رو�شيا من كافة اأرا�شيها، ويف املقابل 

مو�شكو  ل���ش��ت��ن��زاف  ال���غ���رب  ي�����ش��ع��ى 
الأوكرانية،  البوابة  م��ن  واإ�شعافها 
وذل����ك ع��رب ���ش��خ امل��زي��د م��ن الدعم 

ال�شيا�شي والع�شكري لكييف«.
هذه احلرب مل تعد رو�شية اأوكرانية، 
النزاعات،  ف�����س  اأ���ش��ت��اذ  ي��و���ش��ح  ك��م��ا 
م�شيفا: “غدت �شراعا عامليا معقدا 
التداعيات  ح���ي���ث  م����ن  وم��ت�����ش��اب��ك��ا 
والتاأثيات ول �شيما على بوؤر التوتر 
تايوان  الآن يف  ن�شاهد  كما  الدولية، 
وت�شاعد اخلالف الأميكي ال�شيني 
حولها، عالوة على تبعاتها الكارثية 

على طاقة العامل وخبزه«.
معلوف  م�������ش���ع���ود  ي����ق����ول  ب����������دوره 
واخلبي  ال�������ش���اب���ق  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي 
بال�شوؤون الدولية، يف حوار مع موقع 
“الرئي�س  عربية”:  ن��ي��وز  “�شكاي 

اأعلنها  ب��ب��داي��ت��ه��ا  ب���وت���ن،  ال���رو����ش���ي 
بعد  لكنها  خ��ا���ش��ة  ع�شكرية  عملية 
م�����ش��ي 6 اأ���ش��ه��ر ع��ل��ى ان��ط��الق��ه��ا ل 
احلرب  فهذه  ولهذا  م�شتعرة،  زال��ت 
لن تنتهي قريبا لأ�شباب عدة اأبرزها 
اأن اجلي�س الرو�شي تعرث ع�شكريا يف 
الآن من  يتمكن حتى  اأوك��ران��ي��ا ومل 
ح�شم املو�شوع ب�شورة وا�شحة، عالوة 
الع�شكرية  خل��ط��ط��ه  ت��غ��ي��يه  ع��ل��ى 
اأك�����رث م���ن م����رة ف��ف��ي ال���ب���داي���ة ركز 
انتقل  العا�شمة كييف ومن ثم  على 

للجنوب ومن ثم ال�شرق وهكذا«.
“اجلي�س  معلوف:  ي�شيف  وباملقابل 
الأوكراين الآن ي�شّعد وتية عملياته 
ال��رو���ش��ي��ة يف اجلنوب  ال���ق���وات  ���ش��د 
وخا�شة يف �شبه جزيرة القرم، الأمر 
امل�شاعدات  وت��ية  زي��ادة  املرتافق مع 

امل�شتمرة  ال���غ���رب���ي���ة  ال���ع�������ش���ك���ري���ة 
لأوك����ران����ي����ا ح��ي��ث ب��ل��غ م��ث��ال حجم 
الأميكية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل�����ش��اع��دات 
اأك���رث من  ب���دء احل���رب  لكييف م��ن��ذ 
فالغرب  وعليه  دولر،  مليارات   10
الرو�شي  للتو�شع  ح��د  لو�شع  ي�شعى 
مو�شكو  واإ�شعاف  اأوروب��ا،  �شرق  نحو 
ا�شتنزاف  واإنهاكها ولهذا فهي حرب 

طويلة قد ت�شتغرق �شنوات«.
واختتم بالقول: “الأحادية القطبية 
انهيار  بعد  دامت نحو عقدين فقط 
 ،1991 ال�شوفييتي يف عام  الحت��اد 
وان���ت���ه���ت ق��ب��ل احل�����رب الأوك���ران���ي���ة 
ب���روز عدة  ل�شالح  ع��دي��دة  ب�����ش��ن��وات 
ك�شفت  اأوكرانيا  ح��رب  لكن  اأق��ط��اب، 
نظام  اأن  حقيقة  وب��و���ش��وح  بالطبع 
الأحادية القطبية قد �شقط متاما«.

خّلفت اأزمة عاملية حادة متعددة االأوجه اقت�صاديا واإن�صانيا واأمنيا

ن�سف عام على �حلرب �لأوكر�نية.. و�لت�سعيد �لع�سكري �سيد �ملوقف
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املال والأعمال
مدير »دبي للمهرجانات والتجزئة« : 

»مفاجاآت �سيف دبي« جذبت 962 عالمة جتارية و3257 حمال جتاريا
•• دبي-و�م:

دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  اخلاجة،  اأحمد  اأك��د 
اخلام�شة  ال���دورة  جن��اح  وال��ت��ج��زئ��ة،  للمهرجانات 
من  متكنت  والتي  دبي،  �شيف  ملفاجاآت  والع�شرين 
حمال  و3257  جتارية،  عالمة   962 ا�شتقطاب 
يوليها  ال��ت��ي  الثقة  م��دى  ي��دل على  جت��اري��ا، مم��ا 
ال�شنوي،  احل��دث  بهذا  املتاجر  واأ�شحاب  ال�شركاء 

وما ميكن اأن ي�شهم به يف تن�شيط الأ�شواق.
الإمارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�س  ت�شريح  يف  واأو���ش��ح 

اأه��م امل��وؤ���ش��رات على جن��اح ه��ذه الدورة  اأن  / وام / 
، ه���و م�����ش��اه��م��ة م��ف��اج��اآت ���ش��ي��ف دب���ي يف تن�شيط 
الإقبال  وزي����ادة  دب���ي،  يف  التجزئة  ق��ط��اع  مبيعات 
ارتفاع  اإىل  بالإ�شافة  الت�شوق،  م��راك��ز  زي���ارة  على 
اأعداد العالمات التجارية واملتاجر التي �شاركت يف 
هذه الدورة.وقال اإن “مفاجاآت �شيف دبي” تلعب 
يف  التجزئة  قطاع  وازده���ار  تطوير  يف  حيويا  دورا 
دبي على مدار ال� 25 عاًما املا�شية، والتي بدورها 
�شاهمت يف تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للت�شوق 
ال�شيف  ف�شل  اأن  اإىل  لفتا  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 

امل��دي��ن��ة لال�شتفادة من  ل��زي��ارة  ب��ات ف��رتة مم��ي��زة 
العرو�س والباقات الرتويجية املميزة التي يقدمها 
الفنادق  فيها  مبا  القطاعات  خمتلف  يف  ال�شركاء 
وت�شهد  والتجزئة،  والرتفيه  واملطاعم  والطيان 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ح��رك��ة ن�شطة 
���ش��واء ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ا���ش��رة اأو غ��ي م��ب��ا���ش��رة خالل 
فرتة تنظيم مفاجاآت �شيف دبي. وو�شف اخلاجة، 
ال����دورة احل��ال��ي��ة م��ن م��ف��اج��اآت �شيف دب���ي، والتي 
اأكرث  باأنها من   ،  2022 �شبتمرب   4 ت�شتمر حتى 
الدورات متيزا كونها حتتفل مبرور 25 عاماً على 

اإط��الق��ه��ا، ع��رب ت��ق��دمي برنامج ح��اف��ل ومم��ي��ز من 
اإ�شافة  للعائالت،  املنا�شبة  الرتفيهية  الفعاليات 
اإىل جمموعة من العرو�س والتخفي�شات الكربى 
الت�شوق واملحالت التجارية، عالوة على  يف مراكز 
“مليوني  فيها  مب��ا  قيمة  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��وز  ف��ر���س 
الكثي  وغيها  اليومية،  اجلوائز  وكذلك  �شي”، 
تربط  التي  احلقيقية  ال�شراكة  اأهمية  على  .واأك��د 
موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة مع �شركائها، 
التجارب  اأف�شل  تقدمي  على  احل��ر���س  خ��الل  م��ن 
ال�شتمتاع  م���ن  مي��ك��ن��ه��م  مب���ا  دب���ي  وزوار  ل�����ش��ك��ان 

العرو�س  م���ن  وال����ش���ت���ف���ادة  امل���دي���ن���ة،  يف  ب��وق��ت��ه��م 
واحلوافز  الت�شهيالت  املتاحة.وحول  الرتويجية 
تقوم  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ل��ل�����ش��رك��اء،  امل��ق��دم��ة 
امل�شاركة  واملتاجر  التجارية  للعالمات  بالرتويج 
مبا  والدعائية  الإعالمية  الو�شائل  خمتلف  عرب 
اإىل  وبالإ�شافة  الجتماعي،  التوا�شل  قنوات  فيها 
جمموعة  امل�شاركة  امل��ت��اج��ر  املوؤ�ش�شة  تعطي  ذل��ك 
من املواد الت�شويقية املتعلقة مبفاجاآت �شيف دبي، 
املت�شوقني  لتعريف  واجهاتها  يف  لعر�شها  وذل���ك 

مب�شاركتها بتقدمي العرو�س.

»برجيل �لقاب�سة« توّقع مذكرة تفاهم للتو�سع بال�سعودية ل�سخ ��ستثمار�ت مبليار دولر    

»�أدنوك للحفر« ت�ستحوذ على من�سة حفر بحرية ذ�تية �لرفع

طرق دبي تطور �لنظام �لآيل لتقييم حالة �لطرق و�سيانتها و�إد�رة ر�سفها

بنهاية الن�صف االأول من 2022
درهم  تريليون   4.7 �أ�سول �ل�سركات �لوطنية �ملدرجة يف �أ�سو�ق �ملال ترتفع 10 % �إىل 

•• دبي-و�م:

َرت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت يف  َط�����َوّ
دبي النظام الآيل لتقييم حالة الطرق 
لتحقيق  منها  �شعياً  �شيانتها  واإدارة 

الأهداف ال�شرتاتيجية ذات ال�شلة.
�شاماًل  برناجماً  النظام  ه��ذا  وُي��ع��َت��رَبُ 
حالة  اأداء  ت��ق��ي��ي��م  وح��وك��م��ة  لأمت���ت���ة 
ل�شبكة  والن�شائية  الوظيفية  الر�شف 
برجمية  تطبيقات  خ��الل  من  الطرق 
وقال  ال��ر���ش��ف.  لإدارة  اآل��ي��ة  كاأنظمة 
�شيانة  اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��ح��ي  ح��م��د 
ال���ط���رق وم��ن�����ش��اآت��ه��ا مب��وؤ���ش�����ش��ة امل���رور 

والطرق يف هيئة الطرق واملوا�شالت اإن هذا النظام يعترب 
تقنيات  م��ع  للطرق  “الإلكرتونية”  الرقمية  الن�شخة 
و�شيا�شات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  تطبيق  يف  ال�شناعي  ال��ذك��اء 
والختيار  الطرق  �شبكة  لتقييم  ال�شيانة  واإدارة  الهيئة 
املر�شودة  امليزانيات  املنا�شب �شمن  ال�شيانة  لنوع  الأمثل 
لتحديات  التطور  هذا  ..ويخ�شع  الطرق  �شبكة  ل�شيانة 
اإن�شاء  خالل  من  ال�شبكة  تو�ّشع  ل�شتمرار  بالنظر  كبية 
ط���رق ج��دي��دة وت��ت��م��ّث��ل ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات يف ت��ع��ّر���س هذه 
ال�شبكة لعوامل خمتلفة توؤدي اإىل ظهور بع�س الأ�شرار 
اأو  البيئية  ال��ع��وام��ل  ب�شبب  وذل���ك  ال��زم��ن  م��ع  لتقادمها 
احلمولت الت�شغيلية.واأ�شاف ال�شحي: “لتحقيق التحول 
اإىل الن�شخة الرقمية للطرق فقد مت توفي اآلية برجمية 
ال�شنوية  ال�����ش��ي��ان��ة  اح��ت��ي��اج��ات  ب��ربجم��ة حت��دي��د  ت��ق��وم 
من  يتم  ال���ذي  التخطيط  على  ب��ن��اًء  تنفيذها  وب��رجم��ة 
م�شتخدمي  واإر���ش��اء  لإ�شعاد  احلديثة  النظم  تلك  خالل 
..وقد مت  اأوًل وتر�شيد النفقات الت�شغيلية ثانياً  الطريق 
فعاليات  على  امليزانية  توزيع  على  للعمل  النظام  تطوير 
�شيانة ال�شبكة مبا يكفل اأن حتافظ على جودتها بال�شكل 
املتوفرة  امليزانية  ا�شتغالل  يتم  ال��وق��ت  وبنف�س  الأم��ث��ل 
حالة  لتقييم  الآيل  النظام  اأن  الأف�����ش��ل«.واأّك��د  بال�شكل 

عبارة  ه���و  ���ش��ي��ان��ت��ه��ا  واإدارة  ال���ط���رق 
امل�شح  بتقنيات  وتقني  ذك��ي  نظام  ع��ن 
الرقمية  الن�شخة  لتكوين  ال��ل��ي��زري��ة 
للطرق وللتحقق من دورة حياة اأ�شول 
�شيانة  اإدارة  يف  و�شيانتها  ال��ر���ش��ف 
حياة  دورة  وتتمّيز  ومن�شاآتها  الطرق 
 RTA Agile/ الهيئة  يف  النظام 
ومرجعيتها  البيانات  بدقة   /PMS
املطابقة للواقع حيث اإن جميع اأجزاء 
�شبكة الطرق �شمن النظام لها ت�شمية 
النظام  بيانات  قاعدة  يف  ثابتة  رقمية 
متثل اأ�شغر جزء ميكن ا�شتخدامه يف 
مت  حيث  ال�شيانة  لأعمال  التخطيط 
اأج��زاء ل  اإىل  للطرق  الرقمية  الن�شخة  ال�شبكة يف  تق�شم 
البيانات  100 م-م�شار وهذا بداعي رفع دقة  ال�  تتجاوز 
ب��ن�����ش��ب��ة %99 م���ن خ���الل رف���ع م��وؤ���ش��ر م��وث��وق��ي��ة دقة 
دقة   97% من  اأك��رث  اإىل  باملواقع  ومطابقتها  البيانات 
الك�شف  خ��الل  من  ال�شبكة  على  الأ���ش��رار  مواقع  حتديد 
الآيل على الأ�شرار دقة حتديد نوع ال�شيانة الأمثل على 
اإجراء  خ��الل  م��ن  الت�شغيلية  النفقات  وتر�شيد  ال�شبكة 
ال�شيانة للمواقع التي تكون لها الأولوية املثلى بال�شيانة 
..وبالتايل  املتوفرة  امليزانية  من  الق�شوى  ال�شتفادة  مع 
اأ�شبح من املمكن فيالنظام احل�شول على ح�شر لبيانات 
اأطوال الطرق بح�شب اأهميتها الوظيفية كطرق �شريعة و 
رئي�شية و داخلية حيث اأن الن�شخة الرقمية للطرق ت�شاعد 
ال�شحي بالتاأكيد على  يف ذلك ب�شكل موؤمتت.وختم حمد 
اجلدوى القت�شادية من تطوير الن�شخة الرقمية للطرق 
ال�شبكة والتي  اإدارة ال�شيانة الذكية للحفاظ على  ونظم 
تتلخ�س يف عدد من الفوائد هي مواكبة الثورة ال�شناعية 
يف تطبيق التكنولوجيا الرقمية لتكوين الن�شخة الرقمية 
للطرق وحتقيق الرت�شيد يف الإنفاق على ال�شيانة حيث 
اإن �شيانة ال�شبكة الطرقية تعني ب�شكل اأ�شا�شي ال�شتثمار 

يف قيمة اأ�شول الطرق.

•• �أبوظبي- و�م:

املحلية  امل��ال  اأ���ش��واق  يف  امل��درج��ة  الوطنية  ال�شركات  “موجودات”  اأ���ش��ول  زادت 

الأوىل  اأ���ش��ه��ر  ال�شتة  خ��الل  دره���م  مليار   425.7 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   10% بنحو 
التو�شع  وقدرتها على  القوية  املالية  موؤ�شر على مالءتها  اجل��اري يف  العام  من 
اأو  اأخرى  �شركات  ا�شتحواذات على  تنفيذ  اأو  الت�شغيلية،  اأن�شطتها وعملياتها  يف 
اإىل اإف�شاحات 118 �شركة ُمدرجة  تطوير منتجات وخدمات جديدة.وا�شتناداً 
اأعلنت نتائجها املالية على مواقع الأ�شواق املالية، زادت اأ�شول تلك ال�شركات اإىل 
4 تريليونات و734 ملياراً و546 مليون درهم يف نهاية يونيو املا�شي مقابل 
نحو 4 تريليونات و308 مليارات و846 مليون درهم بنهاية دي�شمرب من العام 
علي  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  مدرجة  �شركة   74 املا�شي.وا�شتحوذت 
تريليون   2 اإىل  لت�شل   59.8% بن�شبة  الأ�شول  اإجمايل  الأك��رب من  الن�شيب 
و831 مليارا و977 مليون درهم يف نهاية يونيو املا�شي، بارتفاع ن�شبته 10% 
وذلك يف مقابل 2 تريليون و574 مليارا و772 مليون درهم يف نهاية دي�شمرب 
الأوىل  اأ���ش��ه��ر   6 خ��الل  دره���م  مليار   257.2 ت��ع��ادل  زي���ادة  يعني  م��ا   ،2021
44 �شركة مدرجة يف �شوق دبي املايل على ما ن�شبته  العام احلايل.وحازت  من 
و902  تريليون   1 اإىل  و�شولها  مع  ال�شركات  اأ���ش��ول  اإج��م��ايل  من   40.2%
%9.7، مقابل  بنمو قدره  املا�شي،  نهاية يونيو  مليار و568 مليون درهم يف 
 ،2021 دي�شمرب  نهاية  دره��م يف  مليون  و74  ملياراً  و734  تريليون   1 نحو 
 .2022 اأ�شهر الأويل من   6 168.4 مليار درهم خالل  ما يعني زي��ادة بنحو 
وجاء قطاع البنوك يف ال�شدارة بعد ا�شتحواذ 17 بنكاً مدرجاً على %69 من 
و273  تريليونات   3 اإىل  املدرجة  البنوك  اأ�شول  و�شول  مع  الأ�شول،  اإجمايل 
تريليونات   3 نحو  مقابل  املا�شي،  يونيو  نهاية  يف  دره��م  مليون  و650  ملياراً 

و139 ملياراً و398 مليون درهم يف نهاية دي�شمرب 2021.

�لدورة 12 من موؤمتر جيبكا للمغذيات �لزر�عية تركز على �لأمن �لغذ�ئي وت�سفري �لنبعاثات �لغازية 
•• دبي-�لفجر: 

اأع���������ل���������ن الحت�����������������اد اخل����ل����ي����ج����ي 
والكيماويات،  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
يف  القطاع  ل�شوؤون  املمثلة  املنظمة 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
ع��ن ان��ع��ق��اد ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة ع�شر 
للمغذيات  ج��ي��ب��ك��ا  م����وؤمت����ر  م����ن 
ق�شيتي  مناق�شة  بهدف  الزراعية 
النبعاثات  و�شايف  الغذائي  الأم��ن 
ال�شفري، وذلك يف الفرتة ما بني 
28 و29 �شبتمرب القادم يف فندق 

العنوان �شكاي فيو دبي. 
�شيح�شره  الذي  املوؤمتر،  �شينعقد 
املئات من قادة ال�شناعة عرب كامل 
الزراعية،  امل��غ��ذي��ات  قيمة  �شل�شلة 
الغذاء  حت��دي��ات  “حل  �شعار  حت��ت 
العاملية باملغذيات الزراعية” وذلك 
ع��ل��ى ���ش��وء ت���زاي���د ان���ع���دام المن 
وال�شديد  امل��ع��ت��دل  ب���ني  ال��غ��ذائ��ي 
العام  اإىل   2014 ال����ع����ام  م���ن���ذ 
كبية  زي���ادة  �شجل  ال��ذي   2020
ال�شابقة  ���ش��ن��وات  اخلم�س  ت�����ش��اوي 
جمتمعة، مع حوايل 2.37 مليار 
من   1 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اأي  �شخ�س 
يتمكنوا  اأ���ش��خ��ا���س مل   3 ك��ل  ب��ني 
من احل�شول على الغذاء الكايف يف 

العام  2020. 
وهذا ي�شع قطاع املغذيات الزراعية 
ال����ذي غ��ال��ًب��ا م���ا ي��ت��م جت��اه��ل��ه، يف 
اأ����ش���ا����ش���ي يف  دور  ل��ل��ع��ب  امل���ق���دم���ة 
العاملية  ال��غ��ذاء  حت��دي��ات  مواجهة 
حيث اإن ما يقرب من ن�شف اإنتاج 
ممكًنا  اليوم  اأ�شبح  العاملي  الغذاء 
الزراعية.  امل���غ���ذي���ات  ط���ري���ق  ع���ن 
النمو  ف���������اإن  ذل�������ك  ج�����ان�����ب  اإىل 
م�شحوًبا  ال��ع��امل  ل�����ش��ك��ان  امل��ط��رد 

الأرا�شي  يف  التو�شع  مثل  بعوامل، 
املغذيات  دور  ي��ج��ع��ل  وال��ت��ح�����ش��ر، 
الزراعية يف اإطعام العامل �شرورًيا 

ل�شنوات قادمة.
وب����ن����اًء ع��ل��ى جن����اح ن�����ش��خ��ت��ه لعام 
2021، يعود موؤمتر جيبكا الثاين 
دبي  اإىل  الزراعية  للمغذيات  ع�شر 
وت��ع��اون بني  ح��وار  لتوفي من�شة 
كافة اأطراف �شل�شلة قيمة املغذيات 
املو�شوعات  مل���ع���اجل���ة  ال����زراع����ي����ة 
اآليات متكني  فيها  امل�شتقبلية، مبا 
ال���زراع���ة ال��ذك��ي��ة م��ن��اخ��ًي��ا واحلد 
من النبعاثات املرتبطة بالأ�شمدة 
لتحقيق  املطلوبة  وال���ش��ت��ث��م��ارات 
الأمن الغذائي يف املنطقة  وتاأثي 
على  الرئي�شية  العاملية  الجتاهات 

اأ�شواق املغذيات الزراعية.
���ش��ي��ك��ون ال���رتك���ي���ز ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
امل������وؤمت������ر ه������ذا ال�����ع�����ام ع���ل���ى دور 
امل��غ��ذي��ات ال��زراع��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 
لقطاع  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���اأث���ي  ت��ق��ل��ي��ل 
ال����زراع����ة ومت���ك���ني الن���ت���ق���ال اإىل 
احلياد الكربوين وذلك على �شوء 
التقارير التي ت�شي اإىل اأن الزراعة 
24% من  ب��ات��ت ت�����ش��اه��م ب��ح��وايل 
الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  اإج��م��ايل 
يف جميع اأنحاء العامل . و�شيناق�س 

ع��ل��ى مدى  ي�شتمر  ال���ذي  احل���دث 
ي���وم���ني، ال��ت��ق��ن��ي��ات والب���ت���ك���ارات 
وال�شراكات والتمويل الالزم لإزالة 
ال�شناعة، مع �شمان  الكربون من 
اأي مكان  امل��زارع��ني يف  ع��دم تكبيد 
اإ�شافية  م�شاريف  اأي  ال��ع��امل  م��ن 
الغذائية  العنا�شر  على  للح�شول 

الالزمة لإنتاجهم الغذائي. 
اليوم  يف  ال��رتح��ي��ب  كلمة  �شيلقي 
الرحمن  �شبتمرب، عبد   28 الأول 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�������ش���وي���دي، 
ق���اف���ك���و ورئ����ي���������س جلنة  ل�������ش���رك���ة 
بينا  جيبكا،  يف  الزراعية  املغذيات 
العام  امل��دي��ر  ك��ل��ني،  األ��زب��ي��ت��ا  يلقي 
 )IFA( ال��دويل لحت��اد الأ�شمدة 
املغذيات  دور  ح��ول  رئي�شية  كلمة 
اجلوع  على  الق�شاء  يف  ال��زراع��ي��ة 
ك��ل��م��ة يلقيها  ذل����ك  ي��ل��ي  ال���ع���امل���ي. 
كولني،  توريرو  ماك�شيمو  الدكتور 
ك��ب��ي اخل�����رباء الق��ت�����ش��ادي��ني يف 
لالأمم  وال��زراع��ة  الأغذية  منظمة 
فيها  الفاو”يتناول   “ امل���ت���ح���دة 
واآثارها  العاملية  الأ���ش��م��دة  اأزم����ات 
امل�شتدامة.  التنمية  اأه����داف  على 
ال�شناعة  خ���رباء  و�شيناق�س  ك��م��ا 
اأح������دث ال���ت���ط���ورات يف احل����د من 
للمغذيات  ال���ب���ي���ئ���ي���ة  ال���ب�������ش���م���ة 

الزراعية. اليوم الثاين من املوؤمتر 
�شم�س  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  �شيفتتحه 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  الدين، 
ونائب  الزراعية  للمغذيات  �شابك 
يف  الزراعية  املغذيات  جلنة  رئي�س 
ذلك  يلي  ترحيبية.  بكلمة  جيبكا، 
خرباء  فيها  ي�شارك  حوارية  ن��دوة 
ا�شرتاتيجيني يف ال�شناعة ملناق�شة 
وال�شتحواذ  الن���دم���اج  اجت���اه���ات 
ال���ع���امل���ي واجت����اه����ات  ال���ق���ط���اع  يف 
وبهذه  الإق���ل���ي���م���ي���ة.   الن�����دم�����اج 
امل��ن��ا���ش��ب��ة، اأع������رب ال���دك���ت���ور عبد 
جتاه  قلقه  عن  ال�شعدون  ال��وه��اب 
تزايد خطر انعدام الأمن الغذائي 
ملاليني الأ�شخا�س يف العامل وذلك 
يف  امل�شتمرة  ال���ش��ط��راب��ات  نتيجة 
اإىل  �شال�شل الإم��داد ب�شبب الوباء 
جانب ارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية 
واأكرانيا.  رو���ش��ي��ا  ب���ني  وال�������ش���راع 
الذي  احل���دث  ه��ذ  باأهمية  م��ن��وه��اً 
�شيناق�س على مدار يومني كاملني 
اأط��راف �شل�شلة  التعاون بني  اآليات 
ملواجهة  ال��زراع��ي��ة  امل��غ��ذي��ات  قيمة 
حتديات الأمن الغذائي يف املنطقة 
وال��ع��امل م��ع متكني الن��ت��ق��ال اإىل 
ت�����ش��ف��ي الن���ب���ع���اث���ات ال���غ���ازي���ة يف 

القطاع. 

•• �أبوظبي-�لفجر:

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة ب��رج��ي��ل ال��ق��اب�����ش��ة، اإح���دى 
الرائدة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  من�شات 
اأفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
ال�شتثمار  وزارة  مع  تفاهم  توقيع مذكرة  عن 
التعاون  لتعزيز  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 
بني املجموعة والتي تتخذ من الإم��ارات مقراً 
الرعاية  وموؤ�ش�شات  ال�شعودية  املعاهد  مع  لها 
ال�شحية و�شخ ا�شتثمارات بقيمة 1مليار دولر 

اأمريكي يف اململكة بحلول العام 2030.
تتطلع برجيل القاب�شة، اأكرب مقدمي خدمات 
الرعاية ال�شحية يف الإمارات العربية املتحدة 
اإىل  طبياً،  ومركزاً  م�شت�شفى   39 تدير  والتي 
ا�شتك�شاف فر�س ال�شتثمار من خالل امل�شاريع 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ع  وال���ت���ع���اون  امل�����ش��رتك��ة 
واخل���ا����س م��ن اأج���ل ت��وف��ي خ��دم��ات الرعاية 
اأنحاء  جميع  يف  وتعزيزها  املتنوعة  ال�شحية 

اململكة العربية ال�شعودية مبا يف ذلك تاأ�شي�س 
�شبكة رعاية �شحية رائدة ت�شمل املراكز الطبية 
والرعاية  الواحد  اليوم  وجراحات  املتخ�ش�شة 
التخ�ش�شية  وامل�شت�شفيات  الرقمية  ال�شحية 
الفائقة وال�شاملة وبرامج البحوث ال�شريرية. 
ا�شتك�شاف  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ت��زام��ات��ه��ا  ت�شمل  ك��م��ا 
البتكارات يف الوقاية من ال�شرطان والفح�س 
مع  التعاون  مبوجب  برجيل  والعالج.و�شتقوم 
املبادرات  دع��م  يف  ال�شعودية  ال�شتثمار  وزارة 
الرعاية  جم����ال  يف  وال��ت��ط��وع��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
اإىل  بالإ�شافة  ال��دويل  امل�شتوى  على  ال�شحية 

تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية.
العديد  م���ع  م��ن��اق�����ش��ات  امل��ج��م��وع��ة  وجت�����ري 
م��ن م��ق��دم��ي اخل��دم��ات م��ن ال��ق��ط��اع اخلا�س 
اململكة  يف  الرائدة  العام  القطاع  وم�شت�شفيات 
ل��ت��وف��ي ه���ذه اخلدمات،  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
حيث تتوقع املجموعة البدء يف تنفيذ اتفاقيات 

التعاون ر�شمياً خالل الأ�شهر القادمة.

ومت تاأ�شي�س برجيل القاب�شة يف العام 2007 
وهي جمموعة رائدة يف تقدمي خدمات الرعاية 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  اخلا�شة  ال�شحية 
املتحدة وت�شهد اأعمالها تو�شعاً م�شتمراً يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي. وتوا�شل املجموعة 
و�شع معايي جديدة لتقدمي الرعاية ال�شحية 
وتوفي اأحدث املرافق واخلدمات وفق معايي 
اخلدمات العاملية. حيث تلتزم برجيل القاب�شة 
والبتكارات يف جمال  التقنيات  اأحدث  بتوفي 
ل����دول املنطقة  ال��ع��امل  ال�����ش��ح��ي��ة يف  ال��رع��اي��ة 
الذين  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  م����ن  ف��ري��ق��ه��ا  ب��ف�����ش��ل 
العاملي.  امل�شتوى  على  كبية  بخربة  يتمتعون 
عالج  يف  رائ���دة  مبكانة  املجموعة  تتمتع  كما 
الأورام وجراحة العظام وطب القلب والرعاية 
الأطفال  التاأهيل ورعاية  واإع��ادة  املدى  طويلة 
القدرات  ه����ذه  ل��ت��ط��وي��ر  وت��خ��ط��ط  وال��ن�����ش��اء 
ال�شاملة يف اململكة على مدار الأعوام القادمة.

الرئي�س  ف��اي��ال��ي��ل،  ���ش��م�����ش��ي  ال��دك��ت��ور  وق����ال 

القاب�شة:  برجيل  ملجموعة  التنفيذي  واملدير 
“ُتعترب اململكة العربية ال�شعودية من الأ�شواق 
القاب�شة.  برجيل  عليها  تركز  التي  الرئي�شية 
ون��ف��ت��خ��ر ب��ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ع وزارة 
لتعزيز  مهمة  خطوة  تعترب  والتي  ال�شتثمار 
يف  امل�شاهمة  اإىل  ونتطلع  اململكة.  يف  ح�شورنا 
الرعاية  جم���ال  يف  اململكة  ط��م��وح��ات  حتقيق 
خدمة  يف  خربتنا  و���ش��ع  خ��الل  م��ن  ال�شحية 
القطاع ال�شحي والذي يعترب جزءاً اأ�شا�شياً من 
روؤية 2030«.واأعلنت �شركة برجيل القاب�شة 
قوة  تعك�س  قيا�شية  مالية  نتائج  ع��ن  م��وؤخ��راً 
الرعاية  اأ�����ش����ول  م����ن  امل���ت���ن���وع���ة  حم��ف��ظ��ت��ه��ا 
ال�شحية عالية اجلودة واخلدمات املتخ�ش�شة 
اإيرادات  وبلغت  القوية.  منوها  وا�شرتاتيجية 
املالية  لل�شنة  درهم  مليون   3،351 املجموعة 
�شنوي مركب  2021، فيما ميثل معدل منو 
%18 على م��دار ف��رتة الثالث �شنوات  ق��دره 

.2021-2019

•• �أبوظبي -و�م:

بيع  اتفاقية  اأم�س توقيعها  “اأدنوك للحفر”،  �شركة  اأعلنت 
و�شراء لال�شتحواذ على من�شة حفر بحرية جديدة ُمتطورة 
مليون   70“ دره��م  مليون   257.11 بقيمة  الرفع  ذاتية 

دولر«.
ال�شركة  ت��وج��ه  م��ن  ُج����زًءا  ه��ذه  ال���ش��ت��ح��واذ  تكلفة  وُت�شكل 
ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة وخططها  النفقات  ب�����ش��اأن  ���ش��ن��وات  ث��الث  مل��دة 

ال�شرتاتيجية لتو�شيع اأعمالها.
وُتعد هذه التفاقية الثالثة من نوعها التي ُتوقعها “اأدنوك 
وقعتهما  اتفاقيتني  بعد  املا�شية  الأ���ش��ه��ر  خ��الل  للحفر” 
ثالث  على  لال�شتحواذ  يونيو  م��ن  و10  مايو  م��ن   30 يف 

ح���ف���ارات م��ت��ط��ورة. وم���ن املُ��ت��وق��ع دخ����ول م��ن�����ش��ات احلفر 
ال�شركة  اأ�شطول  �شمن  اخلدمة  املتطورة  الأرب���ع  البحرية 

بحلول نهاية العام.
وبهذه الإ�شافة ي�شل اإجمايل عدد قطع اأ�شطول ال�شركة من 
احلفارات البحرية ذاتية الرفع اإىل 28 من�شة الأمر الذي 
َعاملٍة  ح��ف��اراٍت  لأ���ش��ط��وِل  مالكة  للحفر”  “اأدنوك  يجعل 
امل�شاهمة املهمة لهذا  اإىل  اإ�شافًة  من بني الأكرب يف العامل، 
مالك  كاأكرب  للحفر”  “اأدنوك  مكانة  تعزيز  يف  ال�شتحواذ 

وُم�شغل للحفارات يف ال�شرق الأو�شط.
لال�شتحواذ على احلفارات  للحفر”  “اأدنوك  برنامج  وُيعد 
لتطوير  ال�شرتاتيجية  ال�شركة  خلطة  اأ�شا�شياً  ..مم��ك��ن��اً 
عائدات  ودع��م  ال�شركة  اإي���رادات  لتعزيز  لأعمالها،  امل�شتدام 

امل�شاهمني ب�شكل اأكرب على مدى ال�شنوات القادمة.
التنفيذي  الرئي�س  ال�شيعري،  عبداهلل  عبدالرحمن  وق��ال 

ل�شركة “اأدنوك للحفر” 
املتطورة اجلديدة خطوة  ال�شتحواذ على من�شة احلفر  اإن 
يف  نتبعها  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  ال��ن��م��و  ا�شرتاتيجية  �شمن  مهمة 
الوفاء  م���ن  اجل���دي���دة  احل���ف���ارة  �شتمكننا  ح��ي��ث  ال�����ش��رك��ة، 

بالتزاماتنا جتاه امل�شاهمني«.
وجهود  وخ��ربات  الر�شيدة  القيادة  دع��م  “بف�شل  واأ���ش��اف: 
ال�شنوات  م���دى  ع��ل��ى  للحفر‘  ’اأدنوك  ���ش��ه��دت  ك����وادرن����ا، 
املا�شية منواً وتطوراً كبياً، ور�شخت مكانتها يف  اخلم�شني 
قطاع الطاقة، حيث اأ�شبحت ال�شركة اليوم م�شغاًل لأ�شطوِل 

حفاراٍت بحرية من بني الأكرب يف العامل«.

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
اإعالن بال�شداد حتت طائلة البيع

      يف التنفيذ رقم 2551/2018/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 148

مو�شوع التنفيذ :تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 317/2017جتارى كلى ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1297360 درهم ( ، �شاماًل للر�شوم   وامل�شاريف

طالب التنفيذ/ريتو جويل دهارم بول جوبتا
عنوانه/اإمارة دبي- بر دبي - منطقة الرب�شاء 1 ? بناية �شما ? الطابق ال�شابع ? مكتب رقم 703 رقم مكانى 

1265673893 :
املطلوب اإعالنهم/1- ح�شني عبدالعزيز جا�شم عبداهلل ك�شوانى �شفته: منفذ �شده

2- اأورينتالز داينمك �شوليو�شنز �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ )10-2-2022( اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به و 
العقار رقم 26/188 ملك مبنطقة  بيع  ال  و  التبليغ  تاريخ  دره��م خالل 15 يوم من  ق��دره )1197911،20( 
ال�شجعة ال�شناعية  و العائدة لكم باملزايدة العلنية وفقاً ملقت�شيات ن�س املادة 152 من الالئحة التنظيمية 

لقانون الإجراءات املدنية رقم 75 ل�شنة 2018. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8171/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
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املال والأعمال

2022 من  �لأول  �لن�سف  خالل  عجمان  غرفة  ملوظفي  وور�سة  دورة   109
•• عجمان ـ �لفجر 

نفذت غرفة جتارة و�شناعة عجمان خالل الن�شف الأول من العام 
دورة وور�شة عمل متخ�ش�شة ملوظفيها بالتعاون مع  اجلاري 109 
�شركائها من اجلهات احلكومية واخلا�شة املعنية مبجال التدريب، 
وذلك �شمن جهود الغرفة لتعزيز خربات ومهارات كوادرها الب�شرية 

ورفع قدراتهم الوظيفية وتهيئة بيئة عمل تت�شم باجلاذبية.
الب�شرية بالإنابة،  املوارد  اإدارة  اأمل حميد املطرو�شي، مدير  واأكدت 
اأن غرفة عجمان حري�شة على توفي برامج تدريبي متكامل ي�شمل 
كافة املوظفني بدرجاتهم الوظيفية، كما تعتمد الغرفة العديد من 

والتي  الرقمية  التدريب  ومن�شات  احل�شورية،  التدريب  م�شادر 
يف  وال�شمولية  التنوع  على  تعتمد  مبتكرة  تدريبية  فر�شاً  ت��وف��ر 

خمتلف املجالت.
بالديناميكية  يت�شم  ع��ام  ب�شكل  القت�شادي  “القطاع  واأ���ش��اف��ت    
اإىل  الإدارة  جمل�س  بتوجيهات  الغرفة  وت�شعى  املتغيات،  و�شرعة 
ت��وف��ي ب��اق��ات ت��دري��ب��ي��ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا يف ك��اف��ة ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ملواكبة 
الإجن��از واجلودة  ب�شرعة  تت�شم  توفي خدمات  امل�شتجدات و�شمان 

التي يتطلع اإليها جمتمع العمال، 
اأ�شا�شياً  وراف����داً  رك��ي��زة  عجمان  لغرفة  التدريبية  اخل��ط��ة  لتمثل 
م�شافة  قيمة  وت��ق��دمي  اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  ال��ع��م��ل  بيئة  لتطوير 

لقت�شاد الإمارة ككل«.واأ�شارت مدير اإدارة املوارد الب�شرية، اأن غرفة 
اإىل تنويع �شراكاتها مع خمتلف اجلهات احلكومية  عجمان ت�شعى 
الكوادر  ومتكني  املهارات  لتنمية  تدريبية  فر�س  لتوفي  واخلا�شة 
التناف�شية  تعزيز ممكنات  الغرفة عرب  اأه��داف  ال��ذي يحقق  الأم��ر 
جمتمع  ومن��و  ا�شتدامة  تدعم  ا�شتباقية  خدمات  وتوفي  وال��ري��ادة 

العمال.
من  ال��ث��اين  الن�شف  خ��الل  للغرفة  التدريبية  “اخلطة  واأ���ش��اف��ت 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  املجالت ومنها  تعتمد عددا من  اجل��اري  العام 
والتخطيط لل�شيناريوهات، وال�شعادة وجودة احلياة، وت�شميم واإدارة 

اخلدمات احلكومية وحتليل البيانات والقدرات الح�شائية«.

بنك �أبوظبي �لأول ُيطلق �سندوقًا ��ستثماريًا خا�سًا 
لال�ستفادة من �لتوجهات �لقت�سادية �لعاملية �ملتغرية

 •• �أبوظبي-�لفجر: 

ب��ن��ك يف دولة  اأك���رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  اأع��ل��ن 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واأح����د اأك����رب واأاأم����ن 
�شندوق  اإط��الق  عن  العامل،  يف  املالية  املوؤ�ش�شات 
املتغية  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات  الأول  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك 
 FAB Thematic Rotation(
ال�شتثمار  ����ش���ن���دوق  م����ن  ك����ج����زء   )Fund
 OneShare PLC ل�شركة  التابع  الأ�شا�شي 
الإيرلندي.  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  ل��رق��اب��ة  اخل��ا���ش��ع��ة 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  للم�شتثمرين  ال�����ش��ن��دوق  ويتيح 
القت�شادية  وال��ت��وج��ه��ات  ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س 
طويلة  الهيكلية  التغييات  عن  الناجمة  العاملية 
العاملية  “التوجهات  ب��ال���  ي��ع��رف  م��ا  اأو  الأج�����ل، 
امل�شتقبل  م��الم��ح  ت��ر���ش��م  ب��ات��ت  ال��ت��ي  الكربى” 
التعمي  م��ع��دلت  وت��زاي��د  التقنية،  ك��الب��ت��ك��ارات 
وال��ب��ن��اء، وال��ت��غ��يات ال��ب��ي��ئ��ي��ة، واق��ت�����ش��اد اجليل 
ويركز  ال���دمي���وغ���راف���ي���ة.  وال���ت���ح���ولت  ال����ت����ايل، 
نطاق  خ���ارج  ال�شتثمار  على  اجل��دي��د  ال�شندوق 
حدود اجلغرافيا والقطاعات ال�شناعية واأ�شاليب 
من  لال�شتفادة  وي��ه��دف  التقليدية،  ال�شتثمار 
ا�شتثمارية  باأفكار  املرتبطة  العاملية  النمو  فر�س 
و�شت�شاهم  الأ���ش��ول.  فئات  خمتلف  عرب  متنوعة 
هذه املُداوَرة احليوية بني فئات الأ�شول يف تعزيز 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وقدرتها  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ك��ف��اءة 
يواكب  وت��وج��ه��ات��ه��ا مب��ا  م��وائ��م��ة خططها  ع��ل��ى 
للم�شتثمرين  ال�شندوق  ويتيح  ال�شوق.  متغيات 
ا�شتثمارية  مو�شوعات  اإىل  الو�شول  على  القدرة 
الأجل  طويل  والنمو  البتكار  على  تركز  متعددة 
م�شتوى  لتحقيق  ذات����ه،  ال��وق��ت  يف  ال�����ش��ع��ي،  م��ع 
نهج  اإىل  وا�شتناداً  ال�شتثمارات.  تنويع  من  اأعلى 
اإن�شاء  اآلية  ت�شتفيد  ومن�شبط،  منظم  ا�شتثماري 

وال�شيولة  التنويع  ا�شتثمارية من مزايا  حمفظة 
ال�شتثمار  �شناديق  يف  لال�شتثمارات  وال�شفافية 
املتداولة متعددة الأ�شول )ETFs(. ومن خالل 
القيام بعدد قليل من التداولت، يتيح ال�شندوق 
ال���و����ش���ول اإىل خ����رباء  ال����ق����درة ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��الء 
ومتخ�ش�شني يف ت�شميم ا�شرتاتيجيات املوؤ�شرات 
ال�شتثمارات  من  وال�شتفادة  وتطويرها،  املالية 
اجتاه.وبهذه  ك��ل  ���ش��م��ن  ال�����ش��رك��ات  يف  امل��ت��ن��وع��ة 
اآم����و، امل��دي��ر التنفيذي  امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال ج����ياردو 
ورئ��ي�����س امل��ن��ت��ج��ات واحل���ل���ول ال���ش��ت��ث��م��اري��ة لدى 
حر�شنا  “لقد  �شوي�شرا:  يف  الأول  اأبوظبي  بنك 
ت�����ش��خ��ي ه��ي��ك��ل��ي��ة ع��م��ل م��ف��ت��وح��ة و�شفافة  ع��ل��ى 
جمال  يف  خربائنا  ق���درات  م��ن  ت�شتفيد  بالكامل 
التداول وال�شتثمار لغتنام الفر�س ال�شتثمارية 
ال��ت��ي ت��ف��رزه��ا ال��ت��وج��ه��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي تر�شم 
 FAB( �شندوق  �شي�شتفيد  امل�شتقبل.  مالمح 
من   )Thematic Rotation Fund

�شناديق  لل�شناديق  ال�����ش��ارم��ة  الخ��ت��ي��ار  عملية 
 ،)ETF( الأ���ش��ول  متعددة  املتداولة  ال�شتثمار 
والنموذج احليوي لتخ�شي�س املو�شوعات ا�شتناداً 
اإىل الأبحاث املعمقة التي يجريها فريق ال�شتثمار 
الذي يتمتع بخربات ومهارات عالية«. من جانبها، 
ق��ال��ت ���ش��م��ية زك����ور، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ورئي�س 
اأبوظبي  بنك  لدى  اخلا�شة  امل�شرفية  اخلدمات 
ال�شندوق اجلديد ميثل  اإطالق هذا  “اإن  الأول: 
التطورات  ملواكبة  للم�شتثمرين  مم��ي��زة  فر�شة 
الجتماعية والبيئية والقت�شادية، والتمكن من 
ال�شتثمارية  الفر�س  م��ن  وال�شتفادة  الو�شول 
امل�شتقبلية.  القت�شادية  التوجهات  تقدمها  التي 
يقدم ال�شندوق اجلديد للعمالء منتجاً متقدماً 
اغتنام  على  كبية  وق��درة  معقولة  بتكلفة  ميتاز 
الجتاهات  ع��ن  النا�شئة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س 
طويلة الأج��ل، وال��ذي يتم اإدارت��ه �شمن حمفظة 

ا�شتثمارية متنوعة ومتعددة امل�شتويات«.

مليون م�سافر عرب مطار�ت �أبوظبي خالل �لن�سف �لأول من 2022  6.3
•• �أبوظبي-و�م:

اأعلنت اأم�س مطارات اأبوظبي، امل�شوؤولة عن اإدارة 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  اخلم�شة  امل��ط��ارات  وت�شغيل 
عن ارتفاع ملحوظ يف حركة امل�شافرين خالل 

الن�شف الأول من العام اجلاري 2022.
امل�شافرين  ع����دد  اأن  ام�������س،  ب���ي���ان  يف  وذك�����رت 
اإيل  اجل��اري  العام  الأول من  الن�شف  و�شل يف 
اأبوظبي  م��ط��ار  ع��رب  م�����ش��اف��راً   6299725
الدويل، ومطار العني الدويل، ومطار البطني 
جزيرة  ومطار  دمل��ا،  ومطار  اخلا�س،  للطيان 

�شي بني يا�س.
و�شّجلت مطارات اأبوظبي 94538 رحلة جوية 
يف الن�شف الأول من العام اجلاري مما يعك�س 
بو�شوح النمو امللحوظ يف حركة امل�شافرين عرب 
�شبكتها، مع احلفاظ  اأبوظبي وتو�شع  مطارات 
عملياتها  يف  ال��ت��م��ي��ز  م�����ش��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى 

الت�شغيلية.
وقال �شريف ها�شم الها�شمي، الرئي�س التنفيذي 
امل�شافرين  حركة  نتائج  “اإن  اأبوظبي:  ملطارات 
من  الأول  الن�شف  خ��الل  مبطاراتنا  اخلا�شة 
هذا العام جت�شد قفزة اأخرى اإىل الأمام ملطارات 

اأبوظبي وقطاع الطيان ب�شورة عامة ..
بالنجاح، ظل هدفنا   2021 وبينما متّيز عام 
النجاح  ذل����ك  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء  ه���و   2022 ل���ع���ام 
م��ن خ���الل تلبية اح��ت��ي��اج��ات اأع����داد اأك���رب من 
الطيان  خ��ط��وط  �شبكة  وتو�شعة  امل�شافرين 
التزامنا  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  معها  ن��ت��ع��ام��ل  ال��ت��ي 
املعايي  اأع��ل��ى  وف���ق  متميزة  خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي 

الدولية.
الأ�شواق  لتعايف  كان  “لقد  الها�شمي:  واأ�شاف 

الإقليمية والعاملية وما بذلته �شركات الطيان 
باأمان  الطلب  ت��زاي��د  لتلبية  كبية  جهود  م��ن 

وكفاءة،
 دوراً رئي�شياً يف حتقيقنا هذه الأرق��ام ..ويظل 
البناء  موا�شلة  على  يرتكز  امل�شتقبلي  هدفنا 
على هذا النجاح على مدار الن�شف الثاين من 

عام 2022«.
ال���دويل وح���ده، والذي  اأب��وظ��ب��ي  و�شهد م��ط��ار 
ُيعد اأكرب مطار يف الإم��ارة، تزايد عدد رحالت 
الركاب املجدولة بن�شبة %94، وذلك مقارنة 
بالن�شف الأول من عام 2021. ويرتبط مطار 
جمدولة  وجهة   101 ب�حوايل  اليوم  اأبوظبي 
ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن، ت��خ��دم��ه��ا 23 ���ش��رك��ة ط���يان، 
مقارنة ب� 76 وجهة تخدمها 19 �شركة طيان 

خالل الفرتة ذاتها من العام املا�شي.
وبح�شب البيانات، تعترب الدول اخلم�س الأوىل 

اأبوظبي  مطار  عرب  امل�شافرين  ع��دد  حيث  من 
 2022 الأول من عام  الن�شف  ال��دويل خالل 
وباك�شتان  م�شافر  م��ل��ي��ون   1.28 ال��ه��ن��د  ه��ي 
األ���ف م�����ش��اف��ر، وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 374   485
األف   333 ال�شعودية  العربية  واململكة  األ���ف 
م�����ش��اف��ر وم�����ش��ر 283 األ���ف م�����ش��اف��ر، يف حني 
كانت الوجهات اخلم�س الأكرث رواجاً هي لندن 
هيرثو 276 األفا، ودلهي 225 األفا ومومباي 
221 األفا، وكو�شني 217 األفا والقاهرة 203 

اآلف.
 297،549 اأبوظبي الدويل  كما �شّجل مطار 
طناً من ال�شحنات اجلوية خالل الن�شف الأول 
من العام، مبا يعك�س ما تتميز به الإم��ارة من 
اإمكانات وموقع ا�شرتاتيجي يجعل منها مركزاً 
م�شتوى  على  الب�شائع  ومناولة  لل�شحن  مهماً 

دولة الإمارات واملنطقة.

يف ندوة جمعت خرباء دوليني

»تريندز« يناق�س �لأمن �لغذ�ئي و�ملائي: �لتد�عيات و�لتحديات يف �لعامل �لعربي

•• �أبوظبي-�لفجر:

اأكد خرباء واأكادمييون دوليون اأن الأمن 
اأ�شا�شياً  متطلباً  ي�شكل  وامل��ائ��ي  ال��غ��ذائ��ي 
وجزءاً من الأمن القومي، موؤكدين اأنه ل 
ميكن حتقيق اأمن غذائي بدون اأمن مائي، 
والتعاون  التكاتف  ب�����ش��رورة  ومطالبني 
غذائية  منظومة  اإيجاد  اأجل  من  العربي 
قادرة على مواجهة امل�شكالت والتحديات، 
الطعام وهدره،  فقد  احل��د من  و���ش��رورة 
ي�شكله من  مل���ا  امل��ن��ط��ق��ة  ل����دول  ك���اأول���وي���ة 
اخلرباء  وب��ني  وقومية.  مناخية  خطورة 
يتجزاأ  ل  جزء  والغذائي  املائي  الأم��ن  اأن 
منوهني  امل�شتدامة،  التنمية  اأه��داف  من 
اإىل  ت�شي  املتحدة  الأمم  تقارير  اأن  اىل 

اأننا ل ن�شي على الطريق ال�شحيح.
جاء ذلك خالل الندوة التي نظمها مركز 
تريندز للبحوث وال�شت�شارات م�شاء اأم�س 
ُب��ع��د، حت��ت عنوان:  ع��ن  ال��ث��الث��اء،  الأول 
التداعيات  وامل����ائ����ي:  ال���غ���ذائ���ي  “الأمن 
و�شارك  العربي”،  العامل  يف  والتحديات 
من  واملخت�شني  اخل���رباء  م��ن  جمع  فيها 
“تريندز”  عدة دول، واأدارتها الباحثة يف 
علياء العو�شي، التي اأكدت اأن الغذاء واملاء 
واملاأوى ي�شّكل املتطلَّبات الأ�شا�شية الثالثة 
دان  لبقاء الإن�شان، غي اأن اثنني منها مهدَّ
قوانينها  تفر�س  الطبيعة  حيث  ال��ي��وم، 
املوارد  ا�شتخدام  اإ���ش��اءة  ي��وؤدي  كما  بحدة، 
اإىل  م�شية  امل��ن��اخ،  تغيي  اإىل  الطبيعية 
اأ�شبحت  املتطرفة  اجل��وي��ة  ال��ظ��واه��ر  اأن 
اأكرث �شيوعاً يف جميع اأنحاء العامل، ومن 
العتبارات  اليوم  اأ�شبحت  ثانية،  ناحية 
ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية الطويلة املدى 
يف �شدارة مناق�شاتنا حول الأمن الغذائي 

ال�شتثنائية  التداعيات  اأن  مبينة  واملائي، 
للحرب الرو�شية - الأوكرانية على العامل 
لأن  دق���ة؛  اأك���رث  فح�شاً  ت�شتلزم  ال��ع��رب��ي 
دوراً  تلعب  باملنطقة  اخلا�شة  اجلغرافيا 
امل�شي  يف  ودوره���ا  ا�شتجابتها  يف  رئي�شياً 

اإىل الأمام.
اأبو  طلبة  ح�شن  الدكتور  الندوة  وا�شتهل 
العربية  لل�شبكة  التنفيذي  املدير  النجا، 
اأهمية  ع��ن  احل��دي��ث  امل�شتدامة،  للتنمية 
جزءاً  باعتبارهما  واملائي  الغذائي  الأم��ن 
ل ي��ت��ج��زاأ م��ن الأم����ن ال��ق��وم��ي واأه����داف 
دولة   17 اأن  واأو�شح  امل�شتدامة.  التنمية 
عربية من بني 22 تقع حتت خط الفقر 
% من �شكان املنطقة   60 اأن  املائي، كما 
“اإن ن��درة املياه  يعانون ن��درة املياه. وق��ال 
تت�شبب يف خ�شائر مالية كبية وت�شتنفد 

جزءاً كبياً من الناجت القومي«. 
الغذائي  الأم�����ن  حت���دي���ات  اإىل  وت���ط���رق 
من  اإن  وق��ال  العربية،  املنطقة  يف  واملائي 
اأبرزها: التغيات املناخية، ومعدل النمو 
املياه.  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  ال�����ش��ك��اين، وازدي������اد 
واأو�شح اأن هذه التحديات حتدُّ من حتقيق 
اأن  اإىل  واأ�شار  امل�شتدامة.  التنمية  اأه��داف 
الطلب  زيادة  اإىل  �شيوؤدي  ال�شكاين  النمو 
على املياه والغذاء بينما ل يتما�شى معدل 
ال�شكانية  ال���زي���ادة  م��ع  ال���زراع���ي  الإن���ت���اج 
امل��ت��زاي��دة، وط��ال��ب ب��ا���ش��رتداد ف��اق��د املياه 
وال�شتفادة منه، م�شدداً على اأهمية وعي 

احلكومات واملجتمعات لهذا الأمر. 
بدورها، تناولت ال�شيدة �شيتا توتوجنيان، 
امل����وؤ�����ش���������س وال����رئ����ي���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�  
مو�شوع   ،Thriving Solutions
اأن���ه  امل�����اء وال���ط���ع���ام، م�����ش��ية اإىل  ه����در 
طعامنا  من   44% ونهدر  نفقد  عندما 

يعني هدر  ذلك  ف��اإن  العربية،  املنطقة  يف 
وتربة(،  )مياه  الطبيعية  امل�شادر  جميع 
التي  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��ادر  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ا�شُتخدمت لإنتاج هذا الطعام.
وتطرقت اىل منهجية “الهدف - القيا�س 
- العمل” التي يتم اتباعها بنجاح يف عدة 
دول للحد من الفاقد واملهدر من الغذاء. 
واأو�شحت اأن من اأهم املبادرات للحد من 
الفاقد واملهدر من الغذاء ن�شر الوعي على 
كافة امل�شتويات، وبناء القدرات والكفاءات، 
العاملية،  ال��ربوت��وك��ولت  ح�شب  والقيا�س 
والأفراد  املوؤ�ش�شات  �شيا�شات حلفز  وتبني 

على الت�شدي لهذا ال�شتنزاف للموارد.
وقالت اإن غياب الدرا�شات الدقيقة ح�شب 
الربوتوكول العاملي للفاقد واملُهدر ي�شكل 
م�����ش��ك��ل��ة ك���ب���ية؛ لأن����ه ب��دون��ه��ا ل نعرف 
واأ�شبابها  للم�شكلة  احل��ق��ي��ق��ي  احل��ج��م 

واأبعادها؛ ما يقيدنا يف م�شاعينا لتطوير 
اأ�شاليب ومبادرات معاجلة فعالة. واأكدت 
امل��ي��اه املطلقة،  ن����درة  اأن����ه يف ظ��ل حت���دي 
ال�شاحلة  الأرا�شي  مبحدودية  م�شحوباً 
واعتمادنا  العربية  املنطقة  يف  ل��ل��زراع��ة 
على ا�شتياد غالبية طعامنا وما يرتتب 
اأث��ر على الأم��ن القومي -  على ذل��ك من 
ف��اإن احل��د من فقد الطعام وه��دره يجب 
امل��ن��ط��ق��ة. كما  ل�����دول  اأول����وي����ة  ي���ك���ون  اأن 
املناخ  على  البيئية  الأ���ش��رار  اإىل  تطرقت 

نتيجة هدر املاء والغذاء.
النا�شر،  ح���ازم  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
منتدى  وم��وؤ���ش�����س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
)MEWF( للمياه   الأو���ش��ط  ال�شرق 
اإن الدول التي ت�شتورد معظم احتياجاتها 
الزراعية والغذائية، مع تباين يف �شيا�شات 
الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وامل���ائ���ي، وال���ت���ي تفتقر 

من  ت��اأث��راً  الأك���رث  �شتكون  التكاملية  اإىل 
الزراعية  ال�����ش��ل��ع  ت���زوي���د  ت���اأم���ني  ح��ي��ث 
باأ�شعار  والأ����ش���ا����ش���ي���ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

معقولة.
الذاتي  الك��ت��ف��اء  ت��وج��ه��ات  اأن  واأ����ش���اف 
ت��ك��ون من  ق��د  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  لتحقيق 
ا�شتمرارية  ناحية  م��ن  مب��ك��ان  اخل��ط��ورة 
الكلف  وكذلك  ال�شحيحة،  املائية  امل���وارد 
م�شياً  ذل��ك،  على  املرتتبة  القت�شادية 
اإىل م���ب���ادرات يف ه���ذا امل��ج��ال ل���دول تقع 
كيف  مت�شائاًل:  امل��ائ��ي،  الفقر  خ��ط  حت��ت 
���ش��ي��ك��ون ه���ذا ال��ت��وج��ه يف ظ���ل ���ش��ح املياه 

واجلفاف الذي ي�شرب منطقتنا.
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ن��ا���ش��ر  ال���دك���ت���ور  و����ش���دد 
اجلماعي  وال���ع���م���ل  ال���ع���رب���ي  ال���ت���ك���ام���ل 
الغذاء  وت��اأم��ني  املياه  ا�شتهالك  لرت�شيد 
وتقنيات  اأدوات  ا���ش��ت��خ��دام  اىل  اإ���ش��اف��ة 

امل��رج��وة، ول ت�شكل عبئاً  حتقق الأه���داف 
الرتكيز  وي��ج��ب  وامل��ج��ت��م��ع،  ال��دول��ة  على 
الزراعات  وزيادة  والإنتاجية  الكفاءة  على 
البينية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  وت�شجيع  ال��ذك��ي��ة 

العربية. 
اأما اأحمد خمتار، اقت�شادي اأول مبنظمة 
الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو(، 
الأمن  حتقيق  مي��ك��ن  ل  اأن���ه  اإىل  ف��اأ���ش��ار 
م�شياً  امل���ائ���ي،  الأم�����ن  م���ع  اإل  ال��غ��ذائ��ي 
تتوقع  والزراعة  الأغذية  منظمة  اأن  اإىل 
الندرة  اأو  ال�شديد  امل��ي��اه  نق�س  ي��وؤث��ر  اأن 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ن��ح��و 3.2 م��ل��ي��ار م��ن �شكان 
العامل  �شكان  �شد�س  يعي�س  حيث  الريف، 
يف  �شديداً  �شحاً  تعاين  زراعية  مناطق  يف 
اأك��رث من  املياه. بالإ�شافة اإىل ذل��ك، ف��اإن 
170 مليون هكتار - اأي اأكرث من 60% 
املروية - معر�شة  الزراعية  من الأرا�شي 

ل�شغط مائي مرتفع.
املائية  امل�������وارد  اإدارة  اإن  خم���ت���ار  وق�����ال 
النادرة ب�شكل جيد �شتكون عاماًل حا�شماً 
اأهداف التنمية امل�شتدامة ب�شكل  لتحقيق 
ا�شتدامة  حت�شني  اأن  اإىل  م�شياً  ك��ام��ل، 
�شمان  يعني  ال��زراع��ة  يف  امل��ي��اه  ا�شتخدام 
على  للحفاظ  البيئي  التدفق  متطلبات 
وظائف النظام البيئي. واأ�شاف اأن ات�شاق 
ال�شيا�شات واآليات احلوكمة عرب النطاقات 
والقطاعات الإدارية يعترب �شرورة لإدارة 
ب��ك��ف��اءة وا���ش��ت��دام��ة، موؤكداً  امل��ي��اه  م����وارد 
متما�شكة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  اإىل  احل���اج���ة 
و�شاملة. وبني اأن املنطقة العربية تعتمد 
اأمنها  لتحقيق  التجارة  على  كبي  ب�شكل 
�شال�شل  اإىل  احلاجة  يوؤكد  ما  الغذائي؛ 

اإمداد غذائية فعالة و�شل�شة.
الدكتور  ب��ال��ن��دوة ح���ذر  ل��ه  م��داخ��ل��ة  ويف 

الأكادميية  مدير  عبداجلليل،  اإ�شماعيل 
العربية للمياه )AWA(، من خطورة 
املنطقة  اإن  وق����ال  وال����غ����ذاء،  امل���ي���اه  ه���در 
مو�شحاً  امل�شرتك،  العمل  تفتقد  العربية 
على  ي��ق��وم  ل  العربية  املنطقة  اإن��ت��اج  اأن 
مزايا، كما اأن اجلفاف يلعب دوراً يف هذه 

امل�شكلة. 
و����ش���دد ع��ل��ى م���و����ش���وع ال��ت�����ش��ح��ر ال���ذي 
رئي�شية  لكنها  ي�شكل م�شكلة غي ظاهرة 
من   70% ن���ح���و  اإن  ح���ي���ث  وم������وؤث������رة، 
الزراعية العربية تر�شخ  املناطق  اإجمايل 
حتت م�شكلة الت�شحر، وحتدث عما �شماه 
موؤكداً  امل����وارد،  وه���در  ال��زراع��ي��ة  ال�شيادة 
الغذائي  اأن����ه ل مي��ك��ن حت��ق��ي��ق الك��ت��ف��اء 
لأن  جماعي؛  ع��رب��ي  تكاتف  دون  ال��ذات��ي 
باله�شا�شة  يت�شم  العربي  الغذائي  النظام 
وال�����ش��ع��ف، حم������ذراً م���ن غ���ي���اب ال���روؤي���ة 
الأزمة  يعمق  ما  العربية؛  ال�شرتاتيجية 

ويعيق التكامل.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ال��دك��ت��ور ودي���د عريان، 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��ت�����ش��اري  ك��ب��ي 
والتعاون الدويل بجامعة الدول العربية، 
الفجوة  مواجهة  يف  التكنولوجيا  اأهمية 

الغذائية، 
يف  تكمن  الأ�شا�شية  امل�شكلة  اأن  مو�شحاً 
و�شع  اأهمية  على  و���ش��دد  التحية،  البنية 
لتعزيز  ���ش��ام��ل��ة  ع��رب��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وزي���ادة الإن��ت��اج الزراعي 
على  احل�����ش��ول  ل�����ش��م��ان  م�����ش��ت��دام  ب�شكل 
م��ن خ��الل نظم حماية. وحتدث  ال��غ��ذاء 
ع��ن دور ت��غ��ي امل��ن��اخ يف الأزم�����ة وق���درات 
اإىل  ال��دول��ة على مواجهة ذل��ك. وت��ط��رق 
ومبادراتها  العربية  ال��دول  جامعة  جهود 

يف هذا اخل�شو�س.

اخلرباء يوؤكدون:
•التكاتف العربي �صرورة ملواجهة حتديات االأمن الغذائي واملائي

•ال اأمَن غذائيًا بدون اأمن مائي
•احلد من فقد الطعام وهدره ي�صكل اأولوية

دولة عربية تقع حتت خط الفقر املائي  17•
% من مناطق الدول العربية تعاين م�صكلة الت�صحر  70•
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تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 
يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم الأربعاء املوافق 31 اغ�شط�س 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة العرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

    
2016  4120/2022   94532 10 23000   

2020  4123/2022   23741 13 45000      
2015  4121/2022   74421 16 45000   
2013  4122/2022   65162 2 20000   
2010  4132/2022   54457 J 16000     
ASX 2015 4135/2022   60599 16 25000   
2018  4134/2022   86748 I 50000   
2016  4133/2022   66328 15 25000    
2020 5008 4126/2022   28114  80000    

2018   4129/2022   75927 15 170000 .  
S 400 2016 4124/2022   61987 13 148000      
2018  4131/2022   8354 N 52000     
QX 70 2015 4130/2022   71131 F 35000     
2018  4125/2022   54374 8 55000   

2015  4137/2022   6672 C 13000     
2010  4138/2022   12435 1 12000     
2011   4143/2022   54756 o 14000  
2015  4144/2022   89215 C 15000      

EX 2015  4141/2022   12609 G 24000     
2014  4142/2022   87062 1 15000   
2013  4140/2022   95025 1 18000    
2011  4147/2022   44509 K 30000    
2017    4139/2022   7320 4 60000     
2017  4146/2022   84327 N 46000   

2016  4148/2022   27482 B 24000   
2013  4145/2022   26419 H 16000   
2018  4149/2022   92049 13 19000 . 
2015  4150/2022   67296 17 20000   

2019  4158/2022   16062 H 40000 . . .    
HRV 2020 4161/2022   20559 11 60000   
2016  4152/2022   70931 S 45000   

2016  4156/2022   33120 L 21000      
2015  4160/2022   68550 16 23000    
2016  4153/2022   75247 F 13000 .  

BMW 120 I 2021 4155/2022   29684 14 80000   
2016  4151/2022   11219 J 35000    
2019  4176/2022   30651 11 45000    
2014  4159/2022   33610 P 22000      

2015   4177/2022   81574 D 26000    
2012 6 4154/2022   91247 H 14000   

2019  4157/2022   14469 H 40000 . . .    
QX 80 2014 4179/2022   98775 o 50000  
2020  4178/2022   81352 18 38000    

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5635/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )500166( وال�شادر عن م�شرف ابوظبي 
ال�شالمي بقيمة )66000(  .

طالب التنفيذ : عبدالرحمن ايوب عبدالرحمن
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع مرا�شي درايف - مبنى بلوباى تاور - �شقة 

مكتب 402
املطلوب اإعالنهما : 1- ناي�س �شو لتجارة املالب�س اجلاهزة �س.ذ.م.م 2- عدنان حممد �شامي حالق 

- �شفتهما : منفذ �شدهما
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )66000( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2031/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2294/2020 مدين جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )1686( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة دبي ال�شالمية للتاأمني واعادة التاأمني )اأمان( �س.م.ع

ال�����ش��ع��ادة - مبنى  ���ش��ارع  ���ش��ارع  ال��ت��ج��اري - دب���ي -  ع���ن���وان���ه:الم���ارات - ام����ارة دب���ي - منطقة اخل��ل��ي��ج 
info@:اللكرتوين ال��ربي��د   -  2477286838 رق���م  م��ك��اين   -  1901 �شقة   -  prism tower

aldhahreiinternational.com
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ح�شن نور ح�شني - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  �شتبا�شر الج��راءات  ، وعليه فان املحكمة  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  )1686( درهم اىل طالب 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
MOJAU_2022- 0084445 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:�شعيد علي ب�شي عمي ، اجلن�شية المارات يرغب يف البيع والتنازل 
الردن  اجلن�شية   ، ن�شار  ن�شار  جمعه  ال�شيدة:ا�شراء  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن 
 708725 بالرخ�شة امل�شماه )الرقام املميزة للتجارة( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
من  القانوين  ال�شكل  اخرى:تغيي  تعديالت   - بال�شارقة.  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 

موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات
 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 

ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
MOJAU_2022- 0084460 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر

البيع  يف  يرغب  باك�شتان  اجلن�شية   ، خان  فتح  ا�شرف  ال�شيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اكرم  حممد  اكرم  ال�شيد/حمزه  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  الزراعية(  املواد  امل�شماه )�شحارى لتجارة  بالرخ�شة  اجلن�شية:باك�شتان 
تعديالت   - بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من   112106 رقم  مبوجب رخ�شة 
اخرى:ليوجد -  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2021/0009970
املخطر:جمعية مالك برج العلم وميثلها ال�صيد/علي حممد خليل �صرحان - فل�صطيني اجلن�صية ب�صفته رئي�س اجلمعية العمومية يف جمل�س 
ادارة اجلمعية مبوجب �صهادة قيد وت�صجيل جمعية احتاد مالك رقم املرجع 1552 �صادرة بتاريخ:2021/3/10 وميثلها بالوكالة ال�صيدة/

اميان عمر علي عبداجلواد - م�صرية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية 784196993953163 مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل بامارة 
ال�صارقة برقم 2021/6580 �صادرة بتاريخ:2021/6/6 - العنوان:ال�صارقة - منطقة ال�صجعة - خلف �صارع الذيد - حمل رقم 1 - ملك 

علي حممد - هاتف رقم:971552020261 - 971504090646.
الثانوية  االمل  مدر�صة  مقابل   - البطينة   - العنوان:ال�صارقة   - اجلن�صية  فل�صطيني   - را�صي  عبدالقادر  عبدالرحيم  اليه:يعقوب  املخطر 

امل�صرتكة - بناية برج العلم - �صقة 1 - هاتف رقم:0507242458
مو�صوع االخطار:�صداد ر�صوم اخلدمات وال�صيانة ال�صنوية عن برج العلم

بامارة  العقاري  الت�صجيل  دائرة  ب�صجالت  وامل�صجلة   11 رقم  حتت  امل�صهرة  املالك  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  هو  املخطر  ان  الوقائع:حيث 
ال�صارقة واخلا�صه بربج العلم مبنطقة البطينة والكائن على قطعة االر�س رقم 687/ب - املخطر اليه هو مالك لل�صقة رقم 1 الكائنة بربج 
وحيث  ال�صابقة  ال�صنوات  عن  للربج  ال�صيانة  اعمال  بكاقة  قام  املالك  احتاد  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  وب�صفته  املخطر  ان  حيث   - العلم 
العمومية يف كل  للجمعية  املالك مبوجب اخطارات ح�صور  يتم عر�صها على  بالربج ثم  امل�صاريف اخلا�صة  يتم احت�صاب  بنهاية كل عام  انه 
عليه  م�صتحق  درهم  واربعون  ثالثة  واربعمائة  االف  �صتة  درهم   6.443 وقدره  اجمايل  مبلغ  ذمته  يف  تر�صد  اليه  املخطر  ان  وحيث   - عام 
الودية  الطرق  ان املخطر قام وبكافة  2020 - وحيث   -  2019 الفرتة  التي متت بالربج عن  ال�صيانة  نتيجة اعمال  كن�صيب م�صتحق عليه 
بالتحدث والطلب مرارا وتكرارا من املخطر اليه ب�صرورة �صداد املبالغ امل�صتحقة عليه اال ان املخطر اليه رف�س وتعنت وتعمد عدم ال�صداد 
لذلك فقد جلاأ املخطر لتوجه هذا االخطار للمخطر اليه ل�صداد املبالغ امل�صتحقة عليه - وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�صرورة دفع كافة 
الر�صوم وامل�صتحقة خالل ا�صبوعني من تاريخ االخطار ويف حال عدم االلتزام بالدفع �صوف ي�صطر املخطر ا�صفا التخاذ االجراءات القانونية 
مبا فيها احلجز التنفيذي �صدكم لتح�صيل املبالغ امل�صتحقة باال�صافة اىل حتميل املخطر اليه كافة امل�صاريف وما ي�صتجد من ر�صوم وم�صاريف 
املوؤلفة من عدة طوابق او �صقق - وعليه تلتم�س املخطرة من �صعادة  1980 ب�صان تنظيم ملكية االنبية  4 ل�صنة  القانون رقم  عمال باحكام 

الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�صميا.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0077952
2502 ب�صفته وكيال عن �صامل  املخطر:املحامي الدكتور عدنان حممد احلمادي - يحمل بطاقة قيد رقم 
عبيد علي دعيف�س املهريي مبوجب توكيل خا�س عن فاطمة بال�صر - العنوان:مكتب الدكتور عدنان حممد 
احلمادي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية - ال�صارقة - كورني�س البحريه - كري�صتال بالزا - الطابق - الثامن 

- مكتب 806 - رقم الهاتف 056988881
 - كلباء   - ال�صارقة  العنوان:امارة   - اجلن�صية  اماراتي   - ال�صام�صي  معمر  حممد  علي  املخطراليه:خلفان 

منطقة الطريف - رقم الهاتف:0501859997
املو�صوع تكليف بالوفاء

باال�صارة للمو�صوع اعاله وحيث انه نتيجة اقرتا�صكم من املخطرة مبالغ مالية تر�صد يف ذمتكم ل�صاحلها مبلغ 
وقدره )ثالثمائة الف درهم 300000 الف درهم( وقد حررمت عن ذلك املبلغ املرت�صد ل�صاحلها �صيكني رقم 
ال�صيك االول:047488 تاريخه 2021/6/28 - رقم ال�صيك الثاين:047490 تاريخه:2021/6/28 
وامل�صحوبني على بنك ابوظبي االول ويعر�س ال�صيكني على البنك امل�صحوب عليه اعيد ال�صيك دون �صرفه 
ب�صبب اختالف التوقيع وذلك وفقا لرد البنك وحيث ان املبلغ املطالب به حال االداء ومعني املقدار وثابت 
يكلف  ان  الدائن  على  املدنية  االجراءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  من   63/1 للمادة  واعماال  بالكتابة 
وقدره  املبلغ  باجمايل  بالوفاء  نخطركم  لذلك:فاننا  االقل  على  ايام  خم�صة  ميعاد  يف  بالوفاء  اوال  املدين 
)ثالثمائة الف درهم( 300.000 خالل خم�صة ايام واال �صتتخذ كافة االجراءات القانونية �صدكم واطلب 

من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك .
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر - حمكمة ال�شارقة االحتادية- حمكمة التنفيذ املدنية- ورثة/ عبيد حميد را�شد 

ال�شاعر ال�شويدي وهم/ عي�شى حميد را�شد ال�شاعر ال�شويدي علياء حميد را�شد ال�شاعر ال�شويدي حمدة خليفة 
�شامل فاطمة �شلطان حميد را�شد ال�شاعر ال�شويدي مرمي �شلطان حميد را�شد ال�شاعر ال�شويدي علياء �شلطان 

حميد را�شد ال�شاعر ال�شويدي �شامل مطر �شامل املهريي �شيخة مطر �شامل املهريي موزة مطر �شامل املهريي
SHCEXCIREA 2019 مدين جزئي اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002381/ 

اإىل: ورثة/ عبيد حميد را�شد ال�شاعر ال�شويدي وهم: املحكوم عليه : 1-عي�شى عبيد حميد را�شد ال�شاعر 
ال�شويدي 2-علياء عبيد حميد را�شد ال�شاعر ال�شويدي 3-حمدة خليفة �شامل 4-فاطمة �شلطان حميد را�شد 
ال�شاعر  را�شد  حميد  �شلطان  6-علياء  ال�شويدي  ال�شاعر  را�شد  حميد  �شلطان  5-مرمي  ال�شويدي  ال�شاعر 
ال�شويدي ورثة املرحومة/ عائ�شة بنت عبيد را�شد حميد ال�شويدي و�شهرتها عو�شه بنت عبيد 1-�شامل مطر 

�شامل املهيي 2-�شيخة مطر �شامل املهيي 3-موزة مطر �شامل املهيي 
حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:اأمنة �شلطان حميد را�شد ال�شاعر 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، ال�شويدي 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 
احلكم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف  منطوق  يف  ورد  ما  ولتنفيذ  درهم  وامل�شاريف :46730.0 
ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ، ويف حالة 

تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3440/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/4811 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )349.109.25( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : طبا�شكو للمقاولت الفنية ذ.م.م- عنوانه:المارات- امارة دبي- بور�شعيد- ديرة- دبي- 
�شارع بور�شعيد- مبنى بناية افينيو �شيتي- �شقة مكتب 804 - مقابل �شيتي �شنرت ديرة

املطلوب اإعالنه : 1- الريامي للزجاج واللومنيوم �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 15-8-2022 اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
القوز  الكائنة مبنطقة  الوحدات  عبارة عن  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  يوم من   15 دره��م خالل   349109.25
قانون  من   295 امل��ادة  ن�س  ملقت�شيات  وفقا  املزايدة  بطريق  لكم  والعائدة   378-365 ال�شقة  برقم  الثانية 
الجراءات املدنية ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5187/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

-002794-002793-002792-003002-002791-003001( ارق��ام  املرجتعة  ال�شيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
وال�شادرين من ح�شاب  التجاري  ابوظبي  بنك  امل�شحوبني على   )002800-002799-002798-002797-002796-002795
درهم  اجمالية مبلغ وقدره )1331379.92(  بقيمة  والثالث  الثاين  املنفذ �شدهما  واملوقعني من  الوىل  املنفذ �شدهما 
مليون وثالثمائه وواحد وثالثون الف وثالثمائة وواحد وثالثون الف وثالثمائة وت�شعة و�شبعون درهم واثنان وت�شعون 

فل�س  .
طالب التنفيذ : بهولر �شتار للنقل وال�شاحنات الثقيلة ذ.م.م

ال�شيخ زايد - برج برزم - بجانب برج اومنيات - خلف المارات  التجاري - �شارع  عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج 
للعطالت - الطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906

اإعالنه: 1- بابو كمات�شي ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته املخول بالتوقيع على ال�شيكات عن املنفذ �شدها الوىل  املطلوب 
- �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1331379.92( 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

MOJAU_2022- 0084246 رقم املعاملة
تنازل /بيع

اماراتي اجلن�شية واحمل  ال علي -  را�شد �شعيد يوقفيل  ال�شيد:علي  بان  ليكن معلوما للجميع 
بطاقة هوية رقم 784199379624614 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتي البالغة 
100% يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون اخلط املا�شي للحالقة( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة حتت 
رقم 760792 اىل ال�شيد/اني�س الدين تقي الدين - هندي اجلن�شية ويحمل جواز �شفر رقم 

خدمات وكيل  اىل  فردية  موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيي   -  M6462062
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5899/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  اداء  ام��ر  رق�����م:1244/2022  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
املطالبة احلا�شل يف  تاريخ  القانونية من  والفائدة  وامل�شاريف  للر�شوم  �شامال  درهم   )58150.5( وق��دره 

تاريخ:2019/11/26 حتى متام ال�شداد .
طالب التنفيذ : العمران للنقل العام �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - منطقة الو�شل - �شارع ال�شيخ زايد - بناية اميجيت - طابق امليزانني - مكتب رقم 
مكاين:2471287454 رقم   - التجاري  اخلليج  مرتو  حمطة  من  بالقرب   -  M04
املطلوب اإعالنه : 1- اي ايه ا�س لوتاه فيدنت للب�شتنة ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)58150.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4646/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رق���م:7612/2021 امر اداء ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)200.000( درهم مائتي الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام مع 

الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ )1000( درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت النفاذ املعجل .
طالب التنفيذ : حممد احمد ا�شمر

عنوانه:المارات - امارة اأبوظبي - املدينة الريا�شية - ابوظبي - �شارع املطار - مبنى فندق ملينيوم الرو�شه 
- �شقة الر�شي - بجوار متحف بر�شتيج

 : �شفتهما   - علي  ماتيالكات  علي  نو�شاد   -2 ذ.م.م  للمقاولت  �شكوير  �شيتي  �شركة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
منفذ �شدهما

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
)261526( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من  املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر  2022/150381    
املنذر:ا�س بي كيه للعقارات

املنذر اليه:بيج ان�شولي�شن كومباين �س.ذ.م.م
املوؤرخ   000147 رق��م  ال�شيك  امل�شتحقة  ال�شيكات  ���ش��داد  بالتي:1-  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  على  ينبه  امل��ن��ذر  ف��ان 
بتاريخ:2022/5/24 بواقع مبلغ 5380 درهم على بنك را�س اخليمة الوطني الذي ميثل قيمة اليجار 
يوما من   30 خ��الل  وذل��ك  ال�شداد  ت��اري��خ  2022/8/30 حتى  ت��اري��خ  اىل   2022/5/24 ت��اري��خ  م��ن 

ا�شتالمه هذا النذار
2- اخالء العني امل�شتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�شليم العني للمنذر خاليه من ال�شواغل مع �شداد 

فواتي الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�شه 
3- وبخالف ذلك �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا 

ب�شداد املبلغ املطالب به والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع الخالء التام
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�شابقة واحلاليه وامل�شتقبليه.

  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�شادة:عبدالوهاب مظفر عتال - اجلن�شية �شوريا يرغب 
100% اىل ال�شيد/حممد فاروق ثابت  يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 
م�شلح اجلن�شية �شوريا يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون قلعة حلب للحالقة( �شادرة من 
دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة بالرقم:795371 - تعديالت اخرى:ليوجد

ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
الهند  اجلن�شية   - لوخاندوال  علي  ح�شني  علي  ال�شيد:حيدر  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)�شيد  امل�شماه  الرخ�شة  100% يف  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
جتارية  برخ�شة  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  للتجارة(  البحر 
اجلن�شية   - الزرعوين  عبدالرحيم  ابراهيم  يو�شف  ال�شيد/حممد  اىل  رقم:551377 

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

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:عو�س مو�شى غفاري احلاج - اجلن�شية ال�شودان يرغب 
يف البيع والتنازل عن جزء 50% من كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه 
بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  للتجميل(  اجلميله  املروج  )�شالون 
اجلن�شية   - بابكر  عي�شى  حممد  ال�شيد/الهام  اىل  رقم:769601  جتارية  برخ�شة 

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

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0076531
اماراتية  مقيم  وهوية  ويحمل   - ايران  اجلن�صية   - زارعى  عبداهلل  املخطر:حممد 

رقم:784199664329630 - العنوان:ال�صارقة - الغافيه - هاتف رقم:0582881258

اماراتية  مقيم  هوية  يحمل   - اجلن�صية  ايراين   - دهقان  حممد  اليه:بدر  املخطر 

رقم:784199032461792 - العنوان:ال�صارقة - هاتف 0543861015

امانه  �صند  حرر  قد  اليه  املخطر  ان  حيث  درهم   60000 مببلغ  االخطار/املطالبة  مو�صوع 

مببلغ وقدره )60000( درهم �صتون الف درهم ل�صالح املخطر على ان تقوم ب�صداد املبلغ بعد 

ثالثة �صهور اال ان املخطر اليه مل يلتزم بدفع املبلغ قيمة �صند االمانة يف الوقت املتفق عليه 

�صتون   )60000( وقيمته  املبلغ  كامل  بدفع  االلتزام  اليه  املخطر  من  املخطر  لذلك:يطلب   -

الف درهم يف فرتة اأق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالم االخطار واال �صيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية �صدكم ال�صرتجاع املبلغ .

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13629 بتاريخ 2022/8/25 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1174/2022/100 احوال نف�س م�شلمني 
تفا�شيل العالن بالن�شر . 

اىل املدعى عليه:1- حممد احمد حممد احل�شيني مقبول- جمهول حمل القامة
مبا ان املدعي: يا�شمني عمر �شعد متويل الفخراين 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالطالق لل�شرر ونفقة عدة ونفقة اولد 
�شاملة وموؤخر ال�شداق وم�شكن �شرعي وتقرير احل�شانة واجرة حا�شنة واجرة خادمة 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
ال�شاعة 09.30 �س يف قاعة  امل��واف��ق  2022/8/30   الثالثاء   ي��وم   وح��ددت لها جل�شة 
فاأنت مكلف  لذا  القرهود  ال�شخ�شية يف منطقة  التقا�شي عن بعد يف مبنى الح��وال 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

فقد املدعو /هايرب ح�شن 
بنغالد�س     ، م���ي���اه  ن���ان���و 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)a02820206(  رق��م 

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

.0567253328

فقد�ن جو�ز �سفر
/ارون  امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الهند     ، لل  ج���اي  ك��وم��ار 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P7692978(  رق����م 

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

.0524503438

فقد�ن جو�ز �سفر
رانى  املدعو /جوجى  فقد 
الهند    ���ش��ي��ن��غ،  م��وخ��ت��ي��ار 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)R1355260(  رق����م 

ت�شليمه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
اأقرب  او  الهند  �شفارة  اىل 

مركز �شرطة.

فقد�ن جو�ز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و /اي��������رين 
اندوني�شيا    ����ش���ري���ان���ت���ي، 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)C7256474(  رق���م 

ت�شليمه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
او  اندوني�شيا  ���ش��ف��ارة  اىل 

اأقرب مركز �شرطة.

فقد�ن جو�ز �سفر
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•• �أبوظبي-و�م:

للم�شارعة  الإم����ارات  ح��دد احت��اد 
املقبل  �شبتمرب   3 ي���وم  واجل�����ودو 
اجلودو  مو�شم  لنطالقة  موعدا 
اللجنة  اجلديد يف �شوء تو�شيات 
الفنية التي اعتمدها �شعادة حممد 
الدرعي رئي�س جمل�س  بن ثعلوب 
اإدارة الحتاد �شمن اأجندة الحتاد 
 -  2022 ال���ري���ا����ش���ي  ل��ل��م��و���ش��م 
2023. ويد�شن الحتاد فعاليات 
التحكيم  ب����دورة  امل��و���ش��م اجل��دي��د 
للجودو يف 3 و4 �شبتمرب املقبل يف 
�شيافة الفجية، فيما يبداأ ن�شاط 
كاأ�س  مب�شابقة  امل��ي��داين  الحت���اد 
الرباعم  لفئتي  ل��ل��ج��ودو  الحت���اد 

املقبل  �شبتمرب   17 يف  وال�����ش��ب��اب 
بال�شارقة.

انعقاد  �شبتمرب   24 ي��وم  وي�شهد 
ينظمها  ال���ت���ي  الإ�����ش����ع����اف  دورة 
اجلهات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  الحت������اد 
مب�شاركة  ب���ال�������ش���ارق���ة  ال���ط���ب���ي���ة 
للجودو  ومدرب"  واإداري  "لعب 
وبعدها،  الأن���دي���ة.  م�شتوى  ع��ل��ى 
ا�شتعدادا  اجل���ودو  ن�شاط  يتوقف 
اأب������و ظبي  ل���ش��ت�����ش��اف��ة ب���ط���ول���ة 
للجودو،  �شالم" الكربى  "جراند 
من 21 اإىل 23 اأكتوبر القادم يف 

اأبوظبي.
 12 يف  اجل���ودو  ن�شاط  وي�شتاأنف 
ب��اإق��ام��ة بطولة  ال���ق���ادم  ن��وف��م��رب 
كاأ�س ال�شفي الياباين لدى الدولة 

وت�شت�شيف  اأب��وظ��ب��ي،  يف  للجودو 
اليوم  ب��ط��ول��ة  م��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان 
نوفمرب،   26 يف  للجودو  الوطني 
والنا�شئني  الرباعم  لفئات  وذل��ك 

والرجال.

املع�شكر  ي��ق��ام  دي�����ش��م��رب،   24 ويف 
و�شباب  لنا�شئ  ال�شنوي  التدريبي 
اجلودو ا�شتثمارا للعطلة املدر�شية، 
وتليه يف 28 يناير 2023 بطولة 
ال�شغار  ومهرجان  للرجال  الكاتا 
�شيافة  يف  وال�����ش��ب��اب  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني 

ال�شارقة.
ويف اليوم نف�شه ، تقام دورة الكاتا 
بالفجية،  وامل����درب����ني  ل��الع��ب��ني 
فرباير  م��ن  ال���راب���ع  ي�شهد  ف��ي��م��ا 
الدوري  الأح��زم��ة  فح�س  ال��ق��ادم 
ل���ل���رتق���ي���ة ل���الع���ب���ني وامل����درب����ني 

بالفجية.
2023 ، تنطلق  11 فرباير  ويف 
النا�شئني  ف���ردي  دوري  ف��ع��ال��ي��ات 
ب��ال�����ش��ارق��ة، ف��ي��م��ا تقام  ل��ل��ج��ودو 

بطولة الإمارات للجودو للرباعم 
 25 يف  ب���ال���ف���ج���ية  وال���������ش����ب����اب 
الإم����ارات  وت��ق��ام بطولة  ف��رباي��ر، 
 4 يف  للجودو  والرجال  للنا�شئني 

مار�س بال�شارقة.
 2023 اأب��ري��ل  الأول من  وحت��دد 
الرم�شانية  ل�����ل�����دورة  م�����وع�����دا 
للجودو لفئتي النا�شئني وال�شباب 
حكام  دورة  وت����ق����ام  ب���ال���ف���ج���ية، 
للرباعم  م����اي����و   6 يف  اجل���������ودو 
م�شك  ويكون  بال�شارقة،  وال�شباب 
ال��ري��ا���ش��ي للجودو  امل��و���ش��م  خ��ت��ام 
�شاحب  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  ب���اإق���ام���ة 
للجودو  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
لالأ�شبال وال�شباب يف 20 مايو يف 

اأبو ظبي.

•• �أبوظبي-و�م:

خا�س فريق الوثبة املجتمعي للدراجات جتربة تدريبية جديدة �شعد خاللها 
خمي�س  مغي  الدكتور  معايل  مب�شاركة  اإيطاليا  يف  ا�شتيلفيو  جبل  قمة  اإىل 
اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع باأبوظبي، والدكتور عارف �شلطان احلمادي 

نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة.
التدريب  يف  و���ش��ارك  ك��م،   21 مل�شافة  اإيطاليا  يف  اجلبل  لقمة  الفريق  و�شعد 
مدير  اخلييلي  والنخية  الدراجات،  احتاد  رئي�س  نائب  القبي�شي  �شند  حممد 
املجتمعي،  الوثبة  فريق  مدير  احل��م��ادي  و�شليمان  ل��ل��دراج��ات،  اأبوظبي  ن��ادي 
و�شلطان اخلنجي وعبدالعزيز الغي�س. ويحر�س فريق الوثبة واأع�شاء الفريق 

على اإطالق املبادرات املجتمعية التي تعزز قيم الإخاء والت�شامح واملحبة وتبنى 
الغايات  ك��ل  لتحقيق  ال��ط��رق  واأق�شر  حياة"  اأ�شلوب  "الريا�شة  ا�شرتاتيجية 

والأهداف.
ويعترب جبل ا�شتيلفيو من اأجمل املناظر الطبيعية اخلالبة التي تبهر حمبي 
الطبيعة يف كل مكان بالعامل، وتتميز جبال الألب بالعديد من املناظر الرائعة، 
ومنها ممر �شتلفيو الواقع يف اإيطاليا. ويربط ممر �شتلفيو بني مدينة �شتلفيو 
1820 يف ف���رتة حكم  ب��ورمي��و، وق���د مت ت�شميمه ع���ام  ت���يول م��ع  يف ج��ن��وب 
الوقت،  ذلك  الهند�شة يف  اأحد عجائب  يعترب  وكان  النم�شاوية،  الإمرباطورية 
ومل يتغي ت�شميم املمر كثياً حتى الآن ..وعادة ما مير �شباق اإيطاليا للدراجات 

مبمر �شتلفيو، ما ي�شكل حتدياً كبياً للمت�شابقني.

•• دبي-�لفجر:

زار وفد الحتاد الأملاين لكرة القدم مقر جمل�س دبي الريا�شي حيث التقى �شعادة �شعيد حارب اأمني 
عام جمل�س دبي الريا�شي ونا�شر اأمان اآل رحمة م�شاعد الأمني العام، واطلع على دور املجل�س اإدارة 

وتطوير العمل الريا�شي يف دبي والفعاليات الريا�شية املتنوعة التي ينظمها �شنوًيا. 
و�شم الوفد الأملاين كل من ين�س بو�س رئي�س اأول العمليات وامل�شاريع اخلا�شة يف الحتاد الأملاين لكرة 
القدم، وجليان �شتيمربجر مدير املنتخب الأملاين الذي يعد من اأبرز املنتخبات يف تاريخ كرة القدم 

حيث توج بلقب كاأ�س العامل 4 مرات اإىل جانب األقاب دولية عديدة.
وناق�س �شعادة �شعيد حارب �شبل التعاون مع الحتاد الأملاين لكرة القدم، وتقدمي الدعم للمنتخب 
الأملاين من خالل توفي املن�شاآت واخلدمات الالزمة لإقامة مبارياتهم الودية يف دبي وتنظيم املع�شكر 

التدريبي ا�شتعداًدا خلو�س مناف�شات كاأ�س العامل لكرة القدم 2022.
ال��دور الذي يقوم به جمل�س دبي الريا�شي يف تطوير القطاع  وق��ّدم �شعيد حارب �شرحاً للوفد عن 

الريا�شي، وجهوده يف ا�شت�شافة وتنظيم البطولت والفعاليات الريا�شية، املحلية والدولية املتنوعة، 
التي ينظمها وي�شرف عليها املجل�س، وو�شع اخلطط وا�شرتاتيجيات العمل ل�شنوات مقبلة، مبا يدعم 
ن�شر ممار�شة الريا�شة بجميع اأنواعها بني كافة فئات املجتمع �شواء على م�شتوى الريا�شة املجتمعية 

اأو على م�شتوى الحرتاف وا�شت�شافة اأهم البطولت العاملية. 
واأكد حارب ا�شتعداد جمل�س دبي الريا�شي لتقدمي كافة الت�شهيالت التي يحتاجها املنتخب الأملاين 
الزائر يف جولة داخل مقر  الوفد  الزيارة ا�شطحب �شعيد حارب  لنجاح مع�شكره يف دبي، ويف ختام 
املجل�س واأطلعهم على دور الإدارات والأق�شام يف عمل املجل�س، واأهدى الن�شخة الإجنليزية من كتاب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  »ق�شتي« 
ال���وزراء، حاكم دب��ي، رع��اه اهلل.  وع��رب وف��د املنتخب الأمل��اين عن �شعادتهم بالتواجد يف دب��ي واأ�شاد 
باملن�شاآت واملرافق الريا�شية امل�شممة وفق اأعلى املعايي الدولية التي توفرها دبي يف كل مكان والتي 
ت�شاعد ب�شكل كبي يف الت�شجيع على التدريب وممار�شة الريا�شة والن�شاط البدين، واأهدى الوفد 

القمي�س الر�شمي للمنتخب الأملاين اإىل جمل�س دبي الريا�شي.

•• �ل�شارقة-و�م: 

ي�شارك فريق القو�س وال�شهم بنادي 
ال�شارقة الريا�شي للمراأة يف بطولة 
اأوزبك�شتان الدولية التي تقام خالل 
اأغ�شط�س   27 اإىل   22 من  الفرتة 
م�شتوى  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  اجل�������اري 
وتعزيز  قدراتهن  و�شقل  الالعبات 
ا�شتعداداً  ال��ف��ن��ي  الأداء  م�����ش��ت��وى 

للمو�شم الريا�شي اجلديد.
3 لع��ب��ات هن  بالبطولة  وت�����ش��ارك 
فاطمة حممد را�شد وعائ�شة جا�شم 
اآل علي ومها عبدالرحيم احلو�شني 
خو�شهن  ب���ع���د  امل�������ش���ارك���ة  وت����اأت����ي 
مناف�شات الن�شخة اخلام�شة من دورة 
التي  الإ���ش��الم��ي  الت�شامن  األ��ع��اب 
قونية  م��دي��ن��ة  يف  م��وؤخ��را  اختتمت 
الرتكية و�شاركت فيها الالعبات مع 
الفردي  مب�شابقة  الوطني  املنتخب 

والفرق والزوجي.
احلو�شني  ه��ن��د  اأك����دت  جانبها  م��ن 
ال�شارقة  ن�����ادي  ع����ام  م���دي���ر  ن���ائ���ب 

اأه��م��ي��ة تطبيق  ل��ل��م��راأة  ال��ري��ا���ش��ي 
اخلطط الفنية والتو�شيات الواردة 
من الأق�شام املعنية لإعداد الالعبات 
يف خم��ت��ل��ف ال��ري��ا���ش��ات، مب���ا يربز 
اجلهود الكبية والدعم الالحمدود 
ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��دم��ه  ال�����ذي 
لريا�شة املراأة برئا�شة قرينة �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة 
جواهر بنت حممد القا�شمي والدور 
البارز الذي ت�شطلع به املوؤ�ش�شة يف 
من  ق��وي��ة  ق��اع��دة  تاأ�شي�س  م�����ش��ية 
لتمثيل  ���ش��واًء  ال��واع��دات  الالعبات 
املحافل  الدولة يف جميع  اأو  النادي 

وال�شتحقاقات الريا�شية.
جا�شم  عائ�شة  ال��الع��ب��ة  واأو���ش��ح��ت 
بطولة  يف  امل�������ش���ارك���ة  اأن  ع��ل��ي  اآل 
�شت�شاعف  ال���دول���ي���ة  اأوزب���ك�������ش���ت���ان 
ف��ر���س ال���ش��ت��ف��ادة والح��ت��ك��اك مع 
اأتت لنف�س  مدار�س خمتلفة للعبة؛ 
الأه�������داف وال���غ���اي���ات وه����ي حتقيق 
اأف�����ش��ل ال��ن��ت��ائ��ج وحت�����ش��ني الأرق����ام 
اأن  اإىل  مع نهاية امل�شاركة ..م�شية 

مت��ث��ي��ل ن����ادي ال�����ش��ارق��ة ل��ل��م��راأة يف 
وفخر  �شرف  القوية  البطولة  ه��ذه 
قبل  اأنهينا  اأننا  ل�شيما  لعبة  لأي 

الدولة  با�شم  م�شاركتنا  قليلة  اأي��ام 
الت�شامن  ب��األ��ع��اب  م��ه��م��ة  دورة  يف 
الإ�شالمي التي �شهدت م�شاركة 56 

دولة وهذه الأجواء متنح الريا�شي 
امل��ن��اف�����ش��ة على  اأك�����رث يف  ح���ظ���وظ���اً 

امليداليات امللونة واملراكز الأوىل.

»�جلودو« يد�سن مو�سمه �جلديد بكاأ�س �لحتاد للفئات �لعمرية

»�لوثبة للدر�جات« يخو�س جتربة تدريبية 
جديدة بال�سعود �إىل قمة جبل »��ستيلفيو«

جمل�س دبي الريا�صي ي�صتقبل وفد االحتاد االأملاين لكرة القدم 

�ملنتخب بطل �لعامل 4 مر�ت يع�سكر يف دبي ��ستعد�ًد� للمونديال

�ل�سارقة �لريا�سي للمر�أة للقو�س و�ل�سهم ي�سارك يف بطولة �أوزبك�ستان �لدولية

•• دبي -و�م:

اأكد نا�شر يو�شف املرزوقي الأمني العام لحتاد الإمارات 
اأن  للعبة،  الآ�شيوي  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  للتن�س، 
الحتاد  برنامج  اإىل  لالن�شمام  يتطلع  الإم���ارات  احت��اد 
الذي  امل�شروع  وه��و  الأك��ادمي��ي��ات،  لتطوير عمل  ال��دويل 
يوليه الحتاد الآ�شيوي اهتماما كبيا لنفعه الكبي لكل 

الدول الآ�شيوية.
وك���ان امل���رزوق���ي ���ش��ارك يف اج��ت��م��اع��ات امل��ك��ت��ب التنفيذي 
ب��ان��ك��وك، مم��ث��ال لحتاد  يف  للتن�س  الآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد 

الإمارات للتن�س يف اجتماعات الحتاد القاري.

وقال املرزوقي: "ناق�س الجتماع املكا�شب الإيجابية التي 
الدويل لتطوير عمل  اأن يحققها برنامج الحتاد  ميكن 
تطوير  يف  اأ�شا�شية  رك��ي��زة  اأ�شبحت  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ات، 

اللعبة والهتمام بها على م�شتوى العامل".
اأب����رز املو�شوعات  ون��اق�����ش��ت الج��ت��م��اع��ات جم��م��وع��ة م��ن 
التي تهم اللعبة على ال�شعيد القاري، واأهمها البطولت 
املزمع تنظيمها يف الفرتة املقبلة، حيث مت الرتكيز على 
تد�شني جمموعة من بطولت ال�شغار، ت�شاف للبطولت 
و16   14 حتت  لأعمار  خا�شة  بالفعل  القائمة  احلالية 

عاما.
ت��ط��وي��ر اجلوانب  ���ش��ب��ل  م��ن��اق�����ش��ة  "كما مت��ت  واأ����ش���اف: 

تطوير  برنامج  خالل  من  والالعبني  للمدربني  الفنية 
ال�شلة  الأكادمييات، ومت عر�س املقرتحات والأفكار ذات 
بتعديل بع�س من فقرات لوائح الحتاد الآ�شيوي للتن�س، 
الرامية لزيادة عدد بطولت الالعبني يف  ال�شبل  وبحث 
لتاأثيها  نظراً  كبي  ب�شكل  وتطويرها  املبكرة  الأع��م��ار 

على تو�شيع قاعدة املمار�شة والرتقاء بريا�شة التن�س".
لجتماع  التح�شي  اأي�شا  تناولت  الجتماعات  اأن  يذكر 
ومراجعة  الآ�شيوي  لالحتاد  املقبل  العمومية  اجلمعية 
ن��ت��ائ��ج امل��ن��ت��خ��ب��ات الآ���ش��ي��وي��ة يف ك��اأ���س دي��ف��ي��ز وبطولت 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني وك���اأ����س الحت����اد وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا وم��ن��اق�����ش��ة طلب 

فل�شطني الن�شمام اإىل الحتاد الآ�شيوي.

تن�س �لإمار�ت يتطلع لالن�سمام �إىل برنامج �لحتاد �لدويل لتطوير عمل �لأكادمييات
•• دبي-و�م:

اأعلن احتاد الإمارات لكرة اليد عن مواعيد م�شابقاته 
 - 2022 الريا�شي اجلديد  النا�شئني للمو�شم  لفئة 
2023، والتي تت�شمن بطولتي الدوري العام وكاأ�س 

الإمارات.
و�شباب  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي  ف���رق   7 امل�شابقة  يف  وي�����ش��ارك 
الأهلي واحتاد كلباء والن�شر والبطائح والو�شل وبني 

يا�س.
وتقام م�شابقة الدوري العام للنا�شئني بنظام الدوري 
حال  ويف  والإياب"  "الذهاب  دوري�����ن  م���ن  ال��ك��ام��ل 

الت�شاوي يف النقاط بني فريقني اأو اأكرث باملركز الأول 
دورة جممعة  اأو  فا�شلة  تقام مباراة  املو�شم،  نهاية  يف 
النهائية  الأدوار  "يف  البطل  لتحديد  واح��د  دور  من 
للبطولة". وتنطلق فعاليات البطولة يف 24 �شبتمرب 
املقبل، وتقام مباريات اجلولة الأخية من امل�شابقة يف 
25 فرباير 2023، طبقا للجدول املعلن من احتاد 
النا�شئني،  لفئة  الإم����ارات  ك��اأ���س  بطولة  ويف  اللعبة. 
التمهيدي  ال��دور  مبباريات  امل�شابقة  فعاليات  تنطلق 
الدور  م��ب��ارات��ا  وتليها   2023 اأب��ري��ل  م��ن  الأول  يف 
ن�شف النهائي يف 8 من ال�شهر نف�شه فيما تقام املباراة 

النهائية يف 29 من ال�شهر نف�شه.

»كرة �ليد« يعلن مو�عيد م�سابقات �لنا�سئني للمو�سم �جلديد
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•• دبي-و�م:

ي�شهد املو�شم الكروي اجلديد 2022-2023 انطالق 15 
النا�شئني  ال�شباب،  لفئات  ال�شنية  للمراحل  ر�شمية  م�شابقة 
والأ�شبال، ُينظمها وي�شرف عليها احتاد الإمارات لكرة القدم، 

وت�شارك فيها الأندية من خمتلف اإمارات الدولة.
وت�شمل البطولت التي �شتنطلق ابتداًء من 2 �شبتمرب املقبل، 
�شنة،   21 ال�شباب حتت  دوري  ال�شباب هما  لفئة  م�شابقتني 
النا�شئني  �شنة، و3 بطولت لفئة   18 ال�شباب حتت  ودوري 
حتت  النا�شئني  ودوري  �شنة،   17 حتت  النا�شئني  دوري  هي 

"ب". "اأ" و  �شنة   16
بطولت   10 يف  ال��ف��رق  تتناف�س  الأ���ش��ب��ال،  م�شتوى  وع��ل��ى 
دوري  وهي  املختلفة،  اخلم�شة  العمرية  الفئات  على  موزعة 
الأ�شبال حتت 11 و12 و13 و14 و15 �شنة وتت�شمن كل 

منها م�شابقتي "اأ" و"ب".
واأو�شح اأحمد بن دروي�س، ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد رئي�س 
جلنة امل�شابقات، اأن اإطالق 15 م�شابقة تتناف�س عليها الفرق 
�شمن املراحل ال�شنية، من �شاأنه اأن يزيد من عدد املمار�شني 
ل��ل��ع��ب��ة ب�����ش��ورة ر���ش��م��ي��ة وم��ن��ت��ظ��م��ة ���ش��م��ن ال��ف��ئ��ات ال�شنية 
امل���ذك���ورة. واأو���ش��ح اأح��م��د ب��ن دروي�����س، اأن الحت���اد يحر�س 

ال�شرتاتيجية  خطته  اإط��ار  يف  امل�شابقات،  ه��ذه  تنظيم  على 
الهادفة لتطوير منظومة كرة القدم يف الدولة، والنطالق 
من القاعدة ال�شليمة من خالل الهتمام بالالعبني ال�شغار، 
تاأهيلهم  يف  ت�شهم  ر�شمية  مناف�شات  غمار  خلو�س  ودفعهم 

وتهيئتهم لالنتقال اإىل مرحلة الحرتاف.
وقال: "بطولت املراحل ال�شنية �شتمنح الالعبني الواعدين، 
فر�شة اأكرب ل�شقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، و�شتزيد من 
تناف�شية  م��ب��اري��ات  يف  امل�شاركة  خ��الل  م��ن  خربتهم  ر�شيد 
الوطنية  للمنتخبات  الختيار  ق��اع��دة  �شيو�شع  م��ا  ر�شمية، 

مبختلف فئاتها العمرية".

�حتاد �لكرة ينظم 15 م�سابقة للمر�حل �ل�سنية يف �ملو�سم �جلديد منتخب �لنا�سئني يكثف ��ستعد�د�ته ملو�جهة 
نظريه �لفل�سطيني بكاأ�س �لعرب

•• �جلز�ئر-و�م:

اأعد املدرب األربتو جونزالي�س املدير الفني ملنتخبنا الوطني للنا�شئني لكرة القدم برناجما مكثفا لإعداد الفريق 
قبل مباراته الثانية يف بطولة كاأ�س العرب للنا�شئني، والتي يلتقي خاللها نظيه الفل�شطيني غدا.

وي�شعى الطاقم التدريبي ملنتخبنا بقيادة جونزالي�س اإىل معاجلة ال�شلبيات وت�شحيح الأخطاء التي ظهرت يف 
اأداء الفريق خالل مباراته الأول بالبطولة، املقامة حاليا باجلزائر، والتي خ�شرها الفريق اأمام نظيه ال�شوداين 

.2-0
ال�شتمرار  للمحافظة على حظوظه يف  الفل�شطيني  اأم��ام نظيه  املقبلة  املباراة  الفوز يف  اإىل  ويتطلع منتخبنا 

بالبطولة والتاأهل قبل مواجهة املنتخب اجلزائري يف اجلولة الثالثة من مباريات املجموعة.

قالت النجمة الأمريكية املخ�شرمة �شيينا وليامز، 
التي اقرتبت من العتزال، اإنها تتوقع اأن "تظل دائماً 

م�شاركة ب�شكل ما" يف ريا�شة التن�س.
بطولة  مناف�شات  خل��و���س  ح��ال��ي��اً  �شيينا  وت�شتعد 
والتي  م��ي��دوز(،  )فال�شينغ  للتن�س  املفتوحة  اأمريكا 
ينتظر اأن ت�شهد اآخر م�شاركة لها يف بطولت "غراند 

�شالم" الأربع الكربى.
يف بطولت غراند  فردياً  لقباً   23 �شيينا  واأح��رزت 
�شالم اإىل جانب 14 لقباً يف الزوجي، لكنها �شتعتزل 
)فال�شينغ  املفتوحة  اأمريكا  بطولة  يف  امل�شاركة  بعد 
ميدوز( التي توجت بلقبها �شت مرات خالل م�شيتها 

احلافلة.
وكانت �شيينا توجت اأول مرة بلقب اأمريكا املفتوحة 
عام 1999، واأ�شارت النجمة الأمكريكية املخ�شرمة 

اإىل اأنها �شتظل حا�شرة يف لعبة التن�س بعد العتزال 
واإنهاء م�شية احرتافية ا�شتمرت فيها �شمن لعبات 

القمة لأكرث من عقدين.
وقالت �شيينا يف ت�شريحات مليغان ماركل يف املدونة 
"�شبوتيفاي":  ال�شوتية لدوقة �شا�شك�س على من�شة 

اأع�شقه". �شيئاً  اأبداً  اأعتزل  "لن 
واأ�شافت: "�شاأظل م�شاركة دائماً ب�شكل ما يف اللعبة. 
اأود البقاء دائماً يف  رمبا لي�س ب�شكل احرتايف، لكنني 

لعبة التن�س ب�شكل ما".
امل�شتقبلية،  خططها  ع��ن  وليامز  �شيينا  وحت��دث��ت 
تعلمون  واأن��ت��م  اأ�شرتي،  اأف���راد  زي��ادة  حقاً  "اأود  قائلة 

اأنني كنت اأوؤجل الأمر منذ فرتة طويلة".
اأما،  ك��وين  هو  يل  بالن�شبة  �شيء  "اأف�شل  واأ���ش��اف��ت: 
اأعتقد اأنني ميكنني اأن اأوؤدي هذا الدور ب�شكل جيد".

•• دبي-و�م:

نظافة  على  حمافظة  الأك���رث  امل��رم��ى  ح��را���س  قائمة  ت�شم 
من  جمموعة  املحرتفني،  دوري  ت��اري��خ  م��دار  على  �شباكهم 
اأبرز احلرا�س اأ�شحاب اخلربات الطويلة، الذين تاألقوا على 
مدار م�شيتهم الكروية يف املالعب خالل ال�شنوات املا�شية، 

ول يزال معظمهم م�شتمرا يف العطاء مع فرقهم.
اجلزيرة،  مرمى  حار�س  عاما"،   35" خ�شيف  علي  ويعتلي 
على  حفاظا  امل��ح��رتف��ني  دوري  م��رم��ى  ح��را���س  اأك���رث  قائمة 
"فوروارد  اأرق�����ام م��رك��ز  امل���ب���اري���ات، وف���ق  ���ش��ب��اك��ه يف  ن��ظ��اف��ة 
�شبورت"، املتخ�ش�س يف اأرقام واإح�شائيات الالعبني والأندية 

والإدارة الريا�شية.
87 مباراة، جميعها  وحافظ خ�شيف على نظافة �شباكه يف 
الزاوية  اأف�شل مو�شم له من هذه  ناديه اجلزيرة، وكان  مع 
هو 2016 - 2017 ، حيث حافظ خالله على �شباكه بال 

اأهداف يف 16 مباراة.
حار�س  عاماً"   38" نا�شر  ماجد  القائمة،  يف  ثانيا  وي��اأت��ي 
ال�شباك يف  مرمى �شباب الأهلي، وال��ذي حافظ على نظافة 
منها  املحرتفني؛  مع  الكروية  م�شيته  خ��الل  م��ب��اراة   80
ال�شابق الو�شل، و66 مباراة مع �شباب  ناديه  14 مباراة مع 
الأهلي. وكان اأكرث مو�شم حافظ فيها على نظافة �شباكه 11 

مباراة هو 2016 - 2017 اأي�شا.
ال�شارقة  مرمى  عاما" حار�س   33" احلو�شني  ع��ادل  وياأتي 
"73 مباراة منها  حاليا، والوحدة ال�شابق، يف املركز الثالث 
الوحدة و30 مع ال�شارقة" ، وكان اأف�شل موا�شمه  مع   43
على  حافظ  حيث   -2022  2021 و   2010  -  2009

نظافة ال�شباك يف 9 مباريات بكل من املو�شمني.

حار�س  "32 عاما"  خ��ال��د عي�شى  ي��اأت��ي  ال��راب��ع،  امل��رك��ز  ويف 
م��رم��ى ال��ع��ني ح��ال��ي��ا واجل���زي���رة ���ش��اب��ق��ا، "68 م��ب��اراة منها 
املا�شي هو  املو�شم  وك��ان  العني"،  اجل��زي��رة، و65 مع  3 مع 

الأف�شل له حيث حافظ على نظافة �شباكه يف 12 مباراة.
عاما" حار�س   28" �شمبيه  اأحمد  اخلام�س، جاء  املركز  ويف 
 -2015  2014 "46 مباراة" وكان مو�شم  مرمى الن�شر 
 30" الظنحاين  فهد  وت��اله  مباريات"،   8" الأف�����ش��ل  ه��و 
 10 "35 م���ب���اراة م��ن��ه��ا  ي��ا���س  ب��ن��ي  عاما" ح���ار����س م��رم��ى 
 -2021  2020 دبا" وي��ع��د  ال�شابق  فريقه  م��ع  م��ب��اري��ات 

اأف�شل موا�شمه "11 مباراة".
حار�س  عاما"   38" ع��ب��داهلل  ���ش��امل  ال�شابع  امل��رك��ز  ويحتل 
"35 مباراة مع فريق ال�شباب  ال�شابق  مرمى �شباب الأهلي 
موا�شمه  اأف�شل   -2017  2016 وكان   ،" الدمج"  "قبل 
حار�س  ع��ام��ا   34" احل��و���ش��ن��ي  ع��ل��ي  وي��ل��ي��ه  مباريات"،   9"
مرمى عجمان احلايل والوحدة ال�شابق "30 مباراة منها 9 
مباريات مع الوحدة و21 مع عجمان" وحافظ على نظافة 

�شباكه 7 مباريات يف مو�شم 2018 – 2019.
ويف املركز التا�شع، وياأتي جمال عبداهلل "34 عاما" حار�س 
منها  م��ب��اراة   27" �شابقا،  ودب��ي  حاليا،  كلباء  احت��اد  مرمى 
12 مع دبي و15 مع كلباء" وكان 2020 2021- اأف�شل 
موا�شمه "8 مباريات"، ويليه حممد ال�شام�شي "25 عاما" 
حار�س مرمى الوحدة "27 مباراة" وكان 2021 2022- 
اأف�����ش��ل م��وا���ش��م��ه ح��ي��ث ح��اف��ظ ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة ���ش��ب��اك��ه يف 7 

مباريات.
كما ت�شمنت الإح�شائيات قائمة ت�شم اأف�شل حرا�س املرمى 
على  مو�شم  كل  يف  �شباكهم  نظافة  على  املحافظة  حيث  من 

مدار الن�شخ ال�14 ال�شابقة من دوري املحرتفني.

علي  م��ن  ك��ل  ب���رز   2009  -  2008 الأوىل  الن�شخة  ويف 
ال��ع��ني كاأف�شل  ع��ب��د اهلل م��ع  خ�شيف م��ع اجل��زي��رة وم��ع��ت��ز 
 9" باإجمايل  �شباكهما  نظافة  على  حفاظا  مرمى  حار�شي 

مباريات" لكل منهما.
عادل  ح��اف��ظ   ،  2010  -  2009 ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  ويف 
9 مباريات،  احلو�شني حار�س الوحدة على نظافة �شباكه يف 
ويف  م��ب��اري��ات،  ب�8  خ�شيف  علي  ج��اء  الثالثة  الن�شخة  ويف 
الأكرث  العني  حار�س  �شليمان  داوود  ك��ان  الرابعة،  الن�شخة 
حفاظا على نظافة �شباكه ب�6 مباريات، وعاد عادل احلو�شني 
حار�س الوحدة ليكون الأف�شل يف ها بالن�شخة اخلام�شة ب�8 

مباريات.
ويف الن�شختني التاليتني على الرتتيب كان احلرا�س الأكرث 
حفاظا على نظافة ال�شباك هما حممد يو�شف حار�س ال�شارقة 

"9 مباريات" وخالد عي�شى حار�س العني "9 مباريات" .
وتقا�شم 3 حرا�س املركز الأول يف الن�شخة الثامنة وهم ماجد 
نا�شر مع �شباب الأهلي وعادل احلو�شني مع الوحدة وخالد 

عي�شى مع العني باإجمايل "8 مباريات" لكل منهم.
الرتتيب  على  ال�14  اإىل  التا�شعة  م��ن  التالية  الن�شخ  ويف 
�شباكهم  على  املرمى حفاظا  اأكرث حرا�س  ال�شدارة يف  كانت 
مباراة"   16" اجل��زي��رة  ح��ار���س  خ�شيف  ع��ل��ي  ن�شيب  م��ن 
"9 مباريات" وال�شقيقني عادل  وخالد عي�شى حار�س العني 
باملو�شم  ال�شارقة وعلي احلو�شني مع عجمان  احلو�شني مع 
ال�11 "7 مباريات" لكل منهما وماجد نا�شر حار�س �شباب 
مل  التي  ال�12  بالن�شخة  اأقيمت  التي  امل��ب��اري��ات  يف  الأه��ل��ي 
وفهد  مباريات،   10 يف  �شباكه  نظافة  على  وحافظ  تكتمل 
عي�شى  وخ��ال��د  مباراة"   11" ي��ا���س  بني  ح��ار���س  الظنحاين 

حار�س العني "12 مباراة".

•• دبي-�لفجر:

تتوا�شل مناف�شات الدورة ال�شيفية 
احل���ادي���ة ع�����ش��رة لأك���ادمي���ي���ات كرة 
دبي  جم��ل�����س  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ق��دم 
واأن�����دي�����ة  ال����ري����ا�����ش����ي يف م����الع����ب 
وي�شارك  بدبي  القدم  كرة  و�شركات 
فريقا   24 م��ن  لع��ًب��ا   680 فيها 
ميثلون 5 اأندية خمتلفة من اأندية 
الو�شل،  الدولة هم: �شباب الأهلي، 

الن�شر، حتا، وعجمان.
الفرق  بني  التناف�س  ح��دة  وت�شتعل 
امل�����ش��ارك��ة م���ع اق�����رتاب ال�����دورة من 
يوم  تختتم  حيث  الأخ��ي  اأ�شبوعها 
ال��ث��الث��اء 30 اأغ�����ش��ط�����س اجل����اري، 
وتقام الدورة �شمن 6 فئات عمرية 
هي: فئة 12 �شنة ملواليد 2012-

مواليد  �شنة   13 وف��ئ��ة   ،2013
ت�شت�شيف  ال��ت��ي   2011-2010
م���ب���اري���ات���ه���م���ا م���الع���ب ع�����امل دبي 

التجاري  دب����ي  مب���رك���ز  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
العاملي.

وت��ت��ن��اف�����س ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة يف فئة 
 2010-2009 مواليد  �شنة   14
الريا�شي،  الو�شل  نادي  مالعب  يف 
كما تقام مباريات فئة 15 �شنة من 
مواليد 2008-2009 يف مالعب 
نادي �شباب الأهلي، وتقام مناف�شات 
فئة 16 �شنة من مواليد 2007-
الن�شر،  ن���ادي  م��الع��ب  يف   2008
يف  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق  تتناف�س  ف��ي��م��ا 
فئة 17 �شنة من مواليد 2005-
�شباب  ن����ادي  م��الع��ب  يف   2006

الأهلي. 
م�شاء   5:30 ال�����ش��اع��ة  يف  وي��ل��ت��ق��ي 
اخلمي�س 25 اأغ�شط�س كل من �شباب 
الأه��ل��ي وال��و���ش��ل يف فئة حت��ت 17 
�شنة يف ملعب �شباب الأهلي بالنهدة، 
5:30 م�شاء  ال�شاعة  كما يلتقي يف 
اجلمعة 26 اأغ�شط�س كل من �شباب 

الأه��ل��ي وال��ن�����ش��ر يف ف��ئ��ة حت��ت 16 
بنادي  الطاير  �شنة يف ملعب حميد 

الن�شر.
املجموعة  ب��ن��ظ��ام  امل���ب���اري���ات  وت���ق���ام 

الواحدة لكل فئة من دور واحد حيث 
بينها،  فيما  ال��ف��رق  جميع  تتناف�س 
وع��ن��د ن��ه��اي��ة ج��م��ي��ع امل��ب��اري��ات يتم 
من  مراكزها  ح�شب  ال��ف��رق  ترتيب 

1 اإىل 4 باحت�شاب جمموع النقاط 
يتم  كما  فريق،  كل  عليها  احلا�شل 
اح��ت�����ش��اب ن���ق���اط ����ش���رب���ات اجل����زاء 
يف ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام، وال��ف��ري��ق الذي 

يحرز املركز الأول بعد ح�شوله على 
اأف�شل عدد من النقاط يتوج بطاًل 
باإدارة  و�شيقوم  فيها  امل�شارك  للفئة 
الدورة  ملباريات  التحكيمية  العملية 

حكام معتمدين من احتاد الإمارات 
لكرة القدم.

ويتم تدريب الالعبني على ال�شربات 
تقام  ح��ي��ث  ال����دورة  يف  الرتجيحية 

م�شابقة  م����ب����اراة  ك����ل  ن���ه���اي���ة  اإث������ر 
الفريقني  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  خ���ا����ش���ة  ح�����رة 
الرتجيحية  لل�شربات  املتناف�شني 
نقطة  على  الفائز  الفريق  ويح�شل 
يف  نتيجتها  حتت�شب  ال��ت��ي  واح����دة 
وتهدف  للمباريات،  العام  الرتتيب 
مهارات  تطوير  اإىل  امل�شابقة  ه��ذه 
الالعبني واإتقانهم ل�شربات اجلزاء 
الرتجيحية والتعرف على موؤهالت 
ك��ل لع��ب اأو ح��ار���س م��رم��ى يف هذا 

اجلانب.
تنظيم  يف  دب�����ي  اأن����دي����ة  وت�������ش���اه���م 
م���ن���اف�������ش���ات ال������������دورة م�����ن خ����الل 
تعمل  ن��اد  ك��ل  م��ن  جلنة  تخ�شي�س 
التنظيمية  املهام  جميع  تنفيذ  على 
الأجواء  بتجهيز  تقوم  حيث  بتميز 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���الع���ب���ني ل��ل��ت��ن��اف�����س يف 
الر�شمية  للمناف�شات  م��ط��اب��ق  ج��و 
املتطلبات  ك��اف��ة  ت��وف��ي  م��ن خ���الل 

للتناف�س.

•• �أبوظبي-�لفجر

 اأ�شاد الحت��اد ال��دويل للمواي تاي 
اجتماعاته  خ�����الل   FAMA
الفيديو  تقنية  ع��رب  عقدها  ال��ت��ي 
على هام�س بطولة العامل للمواي 
وال�شباب  والنا�شئني  للرباعم  تاي 
العا�شمة  يف  موؤخرا  اختتمت  التي 
مب�شاركة  مل���ب���ور  ك�����وال  امل���ال���ي���زي���ة 
خمتلف  م���ن  دول����ة   100 ح����وايل 
القارات ،اأ�شاد بالنجاح الكبي الذي 
العامل للمواي تاي  حققته بطولة 
اقيمت  وال����ت����ي   ،  2022 ل����ع����ام 
موؤخرا بالقاعة الكربى مبركز اأبو 
للمعار�س"اأدنيك"  الوطني  ظبي 
ب��ارًزا عك�س عمق  ،باعتبارها حدًثا 
ال���ت���ع���اون ب����ني ال�������دول الأع�������ش���اء 
خا�شة الدول الآ�شيوية التي متثل 
ال�����زراع ال���ق���اري ل���الحت���اد ال���دويل 

للمواي تاي ، والتي �شكلت ح�شورا 
البطولة  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  ف��اع��ال 
دولة   120 م�شاركة  �شهدت  التي 

العامل وحققت  من خمتلف قارات 
الفنية  ال���ن���ج���اح���ات  م����ن  ج���م���ل���ة 

والتنظيمية .

كما عقد الحتاد ال�شيوي للمواي 
هام�س  ع���ل���ى  ل����ه  اج���ت���م���اع���ا  ت�����اي 
ال�شيد  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك  ال��ب��ط��ول��ة 

طارق حممد املهيي ع�شو جمل�س 
تاي  للمواي  الم���ارات  احت��اد  اإدارة 
التنفيذي  املدير  بوك�شينج  والكيك 

التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع�شو  ل��الحت��اد 
 "IFMA" ال��������دويل  ل����الحت����اد 
وامل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����الحت����اد 

�شتيفان  ال�شيد  وح�شور  ال�شيوي 
اأم��ني ع��ام الحت���اد الدويل  فوك�س 
للمواي تاي وكافه الأع�شاء.. وقد 

حتيات  املهيي  ط��ارق  ال�شيد  نقل 
�شعيد  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ادة  وت��رح��ي��ب 
ال��ن��ي��ادي، رئ��ي�����س احت����اد الإم�����ارات 
بوك�شينج،  وال��ك��ي��ك  ت���اي  ل��ل��م��واي 
للمواي  الآ���ش��ي��وي  الحت���اد  رئي�س 
على  الأع�����ش��اء  لكافة  و�شكره  ت��اي 
ت��ف��اع��ل��ه��م م����ع اأن�������ش���ط���ة الحت�����اد 
طفرة  يف  ����ش���اه���م  مم����ا  ال����ش���ي���وي 
وت���ط���ور ال��ل��ع��ب��ة ال��ت��ي ب��ل��غ��ت دورة 
دورة  من  اعتبارا  الأوملبية  الألعاب 

باري�س 2024 القادمة..
التقارير  الجتماع  ا�شتعر�س  كما 
لالحتاد  واملالية  والإداري���ة  الفنية 
والت�شورات  املا�شية  الفرتة  خالل 
امل���ق���رتح���ة ل���ل���م���رح���ل���ة ال���ق���ادم���ة، 
الزمنية  التوقيتات  اعتماد  بجانب 
للبطولت الإقليمية والدولية مبا 
ي�شهم يف طفره اللعبة خالل دورة 

الحتاد القادمة.

�لحتاد �لدويل للمو�ي تاي ي�سيد بنجاح بطولة �لعامل يف �أبو ظبي

خ�سيف يت�سدر قائمة �أكرث حر��س �ملرمى 
حفاظا على نظافة �ل�سباك بدوري �ملحرتفني

تناف�س قوي بني الفرق ال� 24 للفوز بالدورة االأقوى من نوعها

680 لعًبا يف دورة جمل�س دبي �لريا�سي �ل�سيفية لأكادمييات كرة �لقدم 

هل تر�جعت �سريينا وليامز 
عن �لعتز�ل؟
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�شهدت الدوريات الأوروبية الكربى جمموعة من الأحداث يف اجلولة املا�شية التي ت�شمنت 
متكن مدرب فياريال اأوناي اإميري من فك "عقدته" اأمام الأرجنتيني دييغو �شيميوين 
لأ�شرع  �شان جيمان  باري�س  مبابي لعب  كيليان  وت�شجيل  اأتلتيكو مدريد،  مدرب 
يف  دورمت��ون��د  "كابو�شية" لربو�شيا  وخ�����ش��ارة  الفرن�شي،  ال���دوري  ت��اري��خ  يف  ه��دف 

الدوري الأملاين، �شمن اأحداث اأخرى.
متكن اإميري من فك عقدته اأمام �شيميوين حني قاد فريق "الغوا�شات ال�شفراء" 

اإىل الفوز على اأتلتيكو بهدفني نظيفني يف اجلولة الثانية من "الليغا".
وقبل هذه املباراة كان اإميري قد تواجه مع "اإل ت�شولو" يف 16 مواجهة خ�شر يف 
"�شفيتا�س مرتوبوليتانو"  11 منها وتعادل يف خم�س منا�شبات، لكن على ملعب 

متكن املدرب الإ�شباين من ح�شد انت�شاره الأول اأمام �شيميوين.
ومل يتعر�س �شيميوين لأي هزمية اأمام اإميري، �شواء، عندما كان الأخي مدرباً 

لفالن�شيا اأو اإ�شبيلية اأو فياريال، �شوى يف هذه املباراة الأخية.
و�شمن مناف�شات "الليغا"، حل نذير �شوؤم على راأ�س البلجيكي اإيدين هازارد الذي مل 
يتمكن يف مواجهة �شيلتا فيغو على ملعب باليدو�س من ت�شجيل ركلة جزاء تركها له 

زميله كرمي بنزميا، اإذ اإن احلار�س ت�شدى لها.
وظهر على الالعب البلجيكي تاأثره باإهدار هذه الركلة، واأغلب الظن اأنه فكر يف اأن هذا 

املو�شم قد ي�شهد ا�شتمرار �شوء احلظ الذي يالزمه.
ومنذ ان�شم الالعب اإىل مدريد تعر�س اإىل �شل�شلة كبية من الإ�شابات والغيابات التي 
اأثرت بال�شلب على ظهوره مع النادي، وم�شتواه، بل وم�شاركاته حتى بعد �شفائه من 

كل اإ�شابة.
الكاتالوين  للغرمي  اإيجابية  باأنباء  الثانية  اجلولة  ج��اءت  النقي�س،  وعلى 
باأربعة ه��داف لواحد  ال��ف��وز  ال��ذي متكن م��ن 
�شهدت  م����ب����اراة  ���ش��و���ش��ي��ي��داد، يف  ري�����ال  ع��ل��ى 
املخيب  ل��ل��ت��ع��ادل  وم��غ��اي��ًرا  مقنعا  اأداء 
لالأمال يف اجلولة الأوىل اأمام رايو 

فاييكانو.
وظهر الفريق ب�شكل اأف�شل بكثي، 
الهداف  اجلديد،  الوافد  �شجل  اإذ 
ليفاندوف�شكي  روب����رت  ال��ب��ول��ن��دي 
اأن  بعد  ف��ات��ي  اأن�شو  م��رت��ني، ومت��ك��ن 
حل بدياًل من �شناعة هدفني وت�شجيل 

هدف بنف�شه.

كابو�س دورمتوند:
على  رهيب  لكابو�س  دورمت��ون��د  برو�شيا  تعر�س  اأملانيا  ويف 
ف��يدر برمين  ب��ارك حني حقق �شيفه  اإيدونا  �شيغنال  ملعبه 

معجزة بكل املقايي�س.
 ،89 النتيجة حتى الدقيقة  "اأ�شود ف�شتفاليا" متقدمني يف  ظل 
املتاأخرة  ع��ودت��ه��م  ال�شيوف  ب���داأ  اإذ  يتحقق  امل�شتحيل  ب���داأ  حينما 

)ق89( بوا�شطة يل يوكانان.
اأن ي�شع  قبل  �شميدت )3+90(  نيكال�س  التعادل عرب  وج��اء هدف 
ال�شيوف  فتمكن  )ق5+90(،  بوركي  اأوليفر  الالعب  الفوز  ه��دف 

هكذا من قلب تاأخرهم يف ظرف 6 دقائق فقط.
بالن�شبة اإىل بايرن ميونخ، فقد وا�شل �شيه بخطى ثابتة ومار�س 
قهر  اإذ  ال�"بوند�شليغا"  يف  خ�شومه  اإه��ان��ة  يف  املف�شلة  هوايته 
م�شيفه بوخوم ب�شباعية نظيفة، �شارك فيها جنمه ال�شنغايل 

�شاديو ماين بت�شجيل هدفني.

�شالح "القيا�شي" وتعرث �شيتي:
وعلى الرغم من كل الأمور ال�شلبية التي حدثت لليفربول منذ بداية املو�شم، اإذ 
مل يح�شد �شوى نقطة واحدة من تعادل وخ�شارتني، اآخرهما اأم�س اأمام الإثنني 
اأمام مان�ش�شرت يونايتد بهدفني لواحد يف دربي اإجنلرتا، اإل اأن جنمه امل�شري 

حممد �شالح متكن من حتقيق رقم قيا�شي.
اإجنلرتا بال  ديربي  لي�شبح هداف  الوحيد  ليفربول  "الفرعون" هدف  و�شجل 

�شتيفان جيارد  ال�شراكة مع كل من  اأن ف�س  بعد  اأه��داف،  منازع بر�شيد ع�شرة 
)ليفربول( وواين روين )مان�ش�شرت يونايتد(.

اإن مان�ش�شرت �شيتي حامل  اإذ  لكن الأم��ور ال�شلبية ل تقت�شر على ليفربول فقط، 
لقب الدوري الإجنليزي تعرث هو الأخر بتعادل – بل ورمبا كان ي�شتحق الهزمية 

– اأمام نيوكا�شل يونايتد بثالثة اأهداف ملثلها، لي�شبح اآر�شنال الذي اكت�شح بورمنوث 
الكاملة  العالمة  ليج" الذي ح�شد  ال�"برمييي  الوحيد يف  الفريق  بثالثية نظيفة 

بعد مرور ثالث جولت على انطالق امل�شابقة.

"مبابي" القيا�صي:
ويف املالعب الفرن�شية متكن كيليان مبابي من معادلة 

رق��م قيا�شي ج��دي��د، ح��ني �شجل ه��دًف��ا بعد م��رور 8 
يف  ليل  م�شيفه  مواجهة  ان��ط��الق  على  فقط  ث��وان 

اجلولة الثالثة من "الليغ اآ".
وعادل مبابي بهذه الطريقة الرقم امل�شجل با�شم 

1992، كما  اإىل ع��ام  مي�شيل ري��و وال��ذي يعود 
اأنه متكن خالل هذه املباراة التي انتهت بفوز 

اأهداف  ثالثة  ت�شجيل  من  ب�شباعية  فريقه 
"هاتريك".

خطى ثابتة وتعرث اأول:
نابويل  من  كل  �شي  ا�شتمر  اإيطاليا  ويف 

اإذ  ثابتة،  وروم��ا بخطى  واإن��رت ميالن 
ال��ث��الث��ة م��ن حتقيق  ال��ف��رق  متكنت 

ال��ت��وايل يف  على  ال��ث��اين  انت�شارها 
ال�"�شيي اآ".

وفاز نابويل على مونزا برباعية 
�شبيزيا  ع��ل��ى  واإن������رت  ن��ظ��ي��ف��ة 
على  وروم����ا  نظيفة  ب��ث��الث��ي��ة 

كرميونيزي بهدف نظيف.
ل��ك��ن الأم������ور مل ت�����ش��ر على 
اللقب  حلامل  املنوال  نف�س 
اإيه �شي ميالن الذي تعرث 

لأول مرة حني تعادل مع 
ملثله،  ب��ه��دف  اأت��الن��ت��ا 

ال���ك���ب���ي  م�������ع  ول 
الذي  يوفنتو�س 

ت������������ع������������ادل ه����و 
�شلبًيا  الآخ�����ر 
م�شيفه  م�����ع 

�شامبدوريا. 

اأدائه املميز وانتقاله  رغم ت�شلط الأ�شواء عليه يف الآونة الأخية ب�شبب 
هالند،  اإيرلينغ  الرنويجي،  الكرة  فاإن جنم  �شيتي،  مان�ش�شرت  نادي  اإىل 
اأكد اأنه ل يزال يطمح لتحقيق املزيد، كا�شفا عن "قدوته" يف عامل كرة 

القدم.
اإيرلينغ هالند  اأعرب   ،"FourFourTwo " ويف مقابلة مع موقع 
عن اإعجابه بنجم ريال مدريد الإ�شباين، كرمي بنزمية، الذي يعد اليوم 

واحدا من اأف�شل املهاجمني يف عامل كرة القدم.
ويف الثالثينيات من عمره، تطور اأداء لعب الكرة الفرن�شي ب�شكل كبي، 
وازداد م�شتواه تاألقا، ليكون �شببا رئي�شيا يف حتقيق ريال مدريد العديد 

من الألقاب.
ومبديا اإعجابه بزميله، قال هالند: "ل ميكنك اأبدا التوقف عن البحث 
ريال  بنزمية يف  ك��رمي  اإىل  ان��ظ��روا  اأف�����ش��ل.  لت�شبح  ع��ن ط��رق ج��دي��دة 
مدريد!، فهو يبلغ من العمر 34 عاما الآن، وفجاأة تطور لي�شبح لعبا 

اأف�شل خالل العامني املا�شيني".
واأ�شاف: "هذا اأمر جيد بجنون. اأريد اأن اأفعل ذلك دائما"، ح�شبما نقل 

موقع "فوتبول اإ�شبانيا" الكروي.
ويعد بنزمية اأحد املر�شحني للفوز بالكرة الذهبية هذا املو�شم، بعد اأن قاد 
ريال مدريد للفوز بالدوري الإ�شباين، وحتقيق انت�شارات رائعة يف دوري 

اأبطال اأوروبا.
وبعد جناحه يف الت�شجيل ب�شباك �شلتا فيغو، خالل املواجهة التي جمعت 
النادي امللكي معه، باجلولة الثانية من بطولة الدوري الإ�شباين، من ركلة 
جزاء يف الدقيقة 14، اأ�شبح اأكرث لعب ت�شجيال لالأهداف يف الدوريات 

اخلم�شة الكربى خالل عام 2022.
وحتقق هذا الإجناز بر�شيد 26 هدفا، ليتخطى بنزمية مواطنه كيليان 

مبابي لعب باري�س �شان جرمان، �شاحب ال� 25 هدفا.
كما جاء هدف بنزمية لي�شعه يف املركز اخلام�شة بقائمة هدايف الدوريات 
هدفا،   263 اإىل  ر�شيده  و�شل  بعدما   ،21 القرن  يف  الكربى  اخلم�شة 

متخطيا رقم اإدين�شون كافاين �شاحب ال� 262 هدفا.
ي�شار اإىل اأن تقارير كانت قد ربطت هالند بريال مدريد الإ�شباين، قبل 

اأن يقرر النتقال اإىل مان�ش�شرت �شيتي.

•• �إ�شطنبول-و�م:

اأن يكون اخلتام بعد عدة �شهور على ا�شتاد  اإ�شطنبول، ومن املقرر  البداية من 
كرة  ع�شاق  م��ن  امل��الي��ني  اأن��ظ��ار  تتجه  نف�شها..  الرتكية  باملدينة  "اأتاتورك" 
القدم الأوروبية نحو املدينة اليوم ملتابعة حفل اإجراء قرعة الدور الأول "دور 

املجموعات" لبطولة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
وجتتذب قرعة هذه البطولة اهتماما كبيا من م�شجعي كرة القدم يف كل اأنحاء 
العامل وكذلك من و�شائل الإعالم العاملية؛ كونها اأقوى واأبرز بطولت الأندية 
لي�س يف اأوروبا فقط واإمنا على م�شتوى العامل حيث جترى القرعة بني 32 من 

اأقوى واأبرز اأندية القارة الأوروبية.
التي  الكبية  الرت�شيحات  ظل  يف  مثية  قرعة  الأوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  ترتقب  كما 

ترافق اأكرث من فريق اإىل البطولة يف ن�شختها اجلديدة.
ومتثل القرعة غدا �شربة البداية احلقيقية يف فعاليات هذه البطولة بعد انتهاء 
الأدوار التاأهيلية م�شاء اليوم ، حيث حت�شم اليوم هوية اآخر 3 فرق متاأهلة لدور 

املجموعات بالبطولة.
للن�شخة  النهائية  املباراة  "اأتاتورك" الأوملبي  ا�شتاد  ا�شطنبول على  وت�شت�شيف 

. 2023 يونيو   10 يف  البطولة  من   68
وتوزع القرعة اليوم الفرق ال�32 امل�شاركة يف دور املجموعات على 8 جمموعات 
بواقع 4 فرق يف كل جمموعة متهيدا لبدء املناف�شة خالل الفرتة املقبلة بني 

فرق كل جمموعة بنظام دوري من دورين "ذهاب واإياب" .
وحتى الآن ، �شمن 29 فريقا مقاعدهم يف دور املجموعات فيما �شتح�شم الفرق 

الثالثة الأخرى لتدرج اليوم �شمن القرعة.
وت�شنف الفرق ال�32 على 4 م�شتويات قبل اإجراء مرا�شم القرعة. وت�شم فرق 
امل�شتوى الأول فريق ريال مدريد الإ�شباين حامل لقب البطولة ، والذي تغلب 
على ليفربول الإجنليزي يف نهائي الن�شخة املا�شية من البطولة ليحرز لقبه 

ال�14 يف تاريخ دوري الأبطال.
الفائز  ب�شفته  الأمل���اين  فرانكفورت  اإن��رتاخ��ت  فريق  الأول  امل�شتوى  ي�شم  كما 

بلقب م�شابقة الدوري الأوروبي يف املو�شم املا�شي.
واإىل جانب الفريقني ، ي�شم امل�شتوى الأول الفرق الفائزة باللقب يف البلدان 
التي حتتل احتاداتها الكروية املراكز ال�شتة الأوىل يف ت�شنيف "املعامل" ال�شادر 

عن الحتاد الأوروبي للعبة "يويفا" .
وهذه الفرق ال�شتة هي مان�ش�شرت �شيتي "اإجنلرتا" وميالن "اإيطاليا" وبايرن 

"الربتغال" واأياك�س  "فرن�شا" وبورتو  جيمان  �شان  "اأملانيا" وباري�س  ميونخ 
"هولندا" .

اإىل الرابع  ال�24 الأخ��رى على امل�شتويات من الثاين  ويف املقابل ، توزع الفرق 
طبقا لت�شنيف املعامل اخلا�س بالأندية بعد تاأهل الفرق ال�3 املتبقية.

4 فرق بواقع فريق  القرعة غدا، �شت�شم كل جمموعة  اإج��راء  وخالل مرا�شم 
واحد من كل م�شتوى ب�شرط األ ت�شم اأي جمموعة اأكرث من فريق واحد من 
كل احتاد وطني مبعنى عدم وجود فريقني من نف�س الحتاد الوطني مبجموعة 
واحدة. وت�شتحوذ الحتادات ذات املراكز الأوىل يف ت�شنيف "املعامل" على العدد 

الأكرب من املقاعد لفرقها يف دور املجموعات.
وتاأتي اإجنلرتا واإ�شبانيا واأملانيا واإيطاليا يف املقدمة بر�شيد 4 مقاعد لكل منها 
الدوري  بلقب  ف��وزه  اث��ر  لأملانيا  فرانكفورت مقعدا خام�شا  اإن��رتاخ��ت  واأ���ش��اف 
وتوتنهام  �شيتي  ومان�ش�شرت  وليفربول  ت�شيل�شي  اأن��دي��ة  وت�����ش��ارك  الأوروب����ي. 
الإ�شبانية  واأ�شبيلية  م��دري��د  وري���ال  وبر�شلونة  م��دري��د  واأتلتيكو  الإجنليزية 
وب��اي��رن ميونخ وب��ورو���ش��ي��ا دورمت��ون��د واإن��رتاخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت ولي��ب��زج وباير 
ليفركوزن الأملانية وانرت ميالن ويوفنتو�س وميالن ونابويل الإيطالية يف دور 
و�شبورتنج  وبورتو  بنفيكا  هي  فرق  بثالثة  الربتغال  ت�شارك  كما  املجموعات. 
ل�شبونة فيما ت�شارك فرن�شا بفريقي مار�شيليا وباري�س �شان جيمان. كما ي�شهد 

دور املجموعات م�شاركة 10 فرق اأخرى من احتادات وطنية اأخرى.
فيما  املقبل  �شبتمرب  و7   6 يف  الأوىل  باجلولة  املجموعات  دور  فعاليات  وتبداأ 
اأ�شابيع على انطالق   3 1 و2 نوفمرب املقبل قبل  تختتم باجلولة ال�شاد�شة يف 

مناف�شات بطولة كاأ�س العامل 2022 .
وتعود مناف�شات البطولة من خالل الأدوار الإق�شائية عرب جولة الذهاب لدور 
يونيو   10 يف  النهائية  امل��ب��اراة  تقام  فيما   2023 ف��رباي��ر  منت�شف  يف  ال�16 
2023 على ا�شتاد "اأتاتورك" الأوملبي، الذي �شبق له ا�شت�شافة املباراة النهائية 

للبطولة نف�شها يف ن�شخة 2005.
وا�شتهرت املباراة النهائية لن�شخة 2005 بلقب "معجزة ا�شطنبول" حيث تقدم 
ميالن يف ال�شوط الأول 3-0 ورد ليفربول بثالثية يف ال�شوط الثاين قبل اأن 

يحرز اللقب عرب ركالت الرتجيح التي احتكم اإليها الفريقان.
2020 ، ولكن  اأن ت�شت�شيف ا�شطنبول نهائي البطولة يف ن�شخة  وكان مقررا 
النهائي نقل اإىل العا�شمة الربتغالية ل�شبونة ب�شبب جائحة كورونا وتكرر نقل 
النهائي من ا�شطنبول اإىل بورتو الربتغالية يف الن�شخة التالية "2021" قبل 

اأن يعود النهائي يف الن�شخة املرتقبة اإىل املدينة الرتكية.

�ليوم.. �أوروبا ترتقب قرعة مثرية لدوري �لأبطال يف �إ�سطنبولهالند يك�سف عن »قدوته« يف عامل �لكرة

من »عقدة« �إميري �إىل رقم �سالح �لقيا�سي.. ماذ� حدث يف �لدوريات �لكربى؟

حجز كل من بنفيكا الربتغايل وفيكتوريا بلزن الت�شيكي ومكابي 
حيفا الإ�شرائيلي مقاعدها يف دور جمموعات دوري اأبطال اأوروبا، 

بعد نهاية اليوم الأول من مواجهات اإياب الدور الفا�شل.
على  تفوقه  الربتغال  ممثل  ك��رر  ل�شبونة،  يف  النور  ملعبه  وعلى 

دينامو كييف الأوكراين، واأكرم �شيافته بثالثية نظيفة.
اأنهى الفريق العا�شمي املباراة "اإكلينيكيا" يف ال�45 دقيقة الأوىل، 
النكهة  عليها  غلبت  التي  الثالثة  امل��ب��اراة  اأه���داف  �شجل  اأن  بعد 
نيكول�س  املخ�شرم  الأرجنتيني  للمدافع  اأول  بهدف  الالتينية 
الواعد  ال��ربازي��ل��ي  للجناح  وث��ال��ث   ،27 الدقيقة  يف  اأوت��ام��ي��ن��دي 
الذي  ال��ث��اين  ال��ه��دف  وبينهما   ،43 الدقيقة  يف  نيي�س  ديفيد 

�شجله النجم الربتغايل رافا �شيلفا يف الدقيقة 40.

اأ�شبوع واحد من  الإي��اب، بعد  "الن�شور" تفوقهم يف مباراة  وكرر 
انت�شارهم يف مباراة الذهاب يف اأوكرانيا بهدفني دون رد، ليتاأهل 
الفريق باإجمايل املواجهتني )5-0( ملقارعة كبار القارة العجوز، 

للمرة الثانية على التوايل.
اأما يف الت�شيك، فنجح فيكتوريا بلزن يف ف�س ال�شتباك مع �شيفه 
كاراباج الآذري وتغلب عليه بهدفني لواحد، بعد اأن انتهت مباراة 

الذهاب الأ�شبوع املا�شي يف اأذربيجان بتعادل �شلبي.
الت�شيكي  الفريق  فيها  يتواجد  التي  الرابعة  امل��رة  وتعد هذه هي 
و�شط كبار اأوروبا يف تاريخه، والأوىل منذ 3 �شنوات، وحتديدا يف 

مو�شم )19-2018(.
التعادل  ه��دف  �شجل  ال��ذي  العربي  الفريق  ك��ان  املتاأهلني  ثالث 

�شرفينا  م�شيفه  �شباك  يف  ال�شديقة  ال��ن��يان  مب�شاعدة  القاتل 
زفيزدا ال�شربي )2-2(، ليقتن�س بطاقة التاأهل لدور املجموعات، 
و�شط  الذهاب  مباراة  فاز يف  اأن  بعد  املباراتني )4-5(،  باإجمايل 
جماهيه بنتيجة )3-2(. وتعد هذه هي املرة الأوىل التي يبلغ 
فيها مكابي دور املجموعات بعد 12 عاماً من الغياب، وحتديداً يف 

مو�شم )2009-10( الذي �شهد اآخر ظهور له يف هذا الدور.
يذكر اأن قرعة دور املجموعات �شتقام يوم اخلمي�س املقبل مبدينة 
اإ�شطنبول الرتكية، التي �شتحت�شن نهائي هذا العام يف 10 يونيو 
)حزيران( املقبل على ملعب اأتاتورك الأوملبي، بينما �شينطلق هذا 
الدور يف 6 �شبتمرب )اأيلول( املقبل، وينتهي يف الثاين من نوفمرب 

)ت�شرين الثاين(.

�لت�سيكية كفيتوفا ُتعلن خطوبتها على مدّربها بنفيكا وفيكتوريا بلزن ومكابي �إىل جمموعات دوري �لأبطال
فانييك  الت�شيكية برتا كفيتوفا خطوبتها على مدّربها ومواطنها ييي  امل�شرب  اأعلنت لعبة كرة 
البالغة من  21 عاملياً  الأربعاء، ون�شرت �شورة وهي ت�شع خامت اخلطوبة يف يدها. وكتبت امل�شنفة 
يا  معكم  م�شاركتها  اأردن��ا  �شعيدة  "اأخبار  تويرت  على  ح�شابها  عرب  تغريدة  يف  عاماً   32 العمر 
ن��ادي عموم  ب�شورة مع خطيبها يف  اإياها  "نعم" يف مكاين اخلا�س"، مرفقة  قلت  لقد   )...( رف��اق 
اإنكلرتا حيث تقام بطولة وميبلدون، ثالثة البطولت الأرب��ع الكربى والتي حتمل كفيتوفا لقبني 

فيها "2011 و2014".
وكانت كفيتوفا قد عّينت فانييك "44 عاماً" مدّرباً لها يف العام 2016. ولدى فانيك ولدان من 

زواجه ال�شابق.
وخ�شرت كفيتوفا اأمام الفرن�شية كارولني غار�شيا يف نهائي دورة �شين�شيناتي لالأف الأ�شبوع املا�شي، 
وهي اآخر امل�شابقات ال�شتعدادية لبطولة الوليات املتحدة املفتوحة، رابعة البطولت الكربى التي 

تنطلق الأ�شبوع املقبل.



�سقيقتان تو�أم تتزوجان من �سقيقني تو�أم و�لنتيجة مده�سة
نف�شه  ال��وق��ت  ت���واأم، يف  �شقيقني  م��ن  تزوجتا  ت���واأم  اأخ��ت��ان  ك�شفت 
ي�شرتكان  ب��ل  فح�شب،  ع��م��وم��ة  اأب��ن��اء  لي�شا  ابنيهما  اأن  وذك��رت��ا 
التواأم  ال�شقيقتان  ت��زوج��ت   . نف�شه  ال��ن��ووي  احلم�س  يف  اأي�����ش��اً 
و  التواأم جو�س  ال�شقيقني  “35 عاماً” من  بريانا وبريتاين دين 
جيميي �شاليزر، واأجنبتا طفلني بفا�شل ثالثة اأ�شهر فقط. وقد 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  متابعيهم  الأ�شرة  اأف��راد  �شدم 
على  املعلومات  �شاركوا  عندما  �شخ�س،   219000 عددهم  البالغ 
-يناير  الثاين  كانون   21 يف  اإن�شتغرام.  على  امل�شرتكة  �شفحتهم 
�شاليرز  جيت  ابنهما  ولدة  عن  وجو�س  بريتاين  اأعلنت   ،2021
وجيميي  بريانا  حذت  فقط،  اأ�شهر  ب�شعة  وبعد  اإن�شتغرام،  عرب 

حذوهما، حيث �شاركا �شورة للمولود اجلديد جاك�س �شاليرز.
الأ���ش��ي��اء مع  ب��ال��ع��دي��د م��ن  ت�����ش��رتك��ان  اإن��ه��م��ا  ال�شقيقتان  وق��ال��ت 
زوجيهما مثل احل�شاب امل�شريف امل�شرتك وح�شاب اإن�شتغرام، واأكدتا 
الروابط  من  �شيزيد  ذلك  لأن  معاً،  طفليهما  تربيان  اأنهما  على 
التقتا  ق��د  وب��ري��ان��ا  ب��ري��ت��اين  ال��ت��واأم  ال�شقيقتان  وك��ان��ت  بينهما. 
عام  يف  للتوائم  مهرجان  يف  وجيميي  جو�س  ال��ت��واأم  بال�شقيقني 

2017، قبل اأن يطلب ال�شقيقان يديهما للزواج بعد �شتة اأ�شهر.

ينجو باأعجوبة من مت�ساح عمالق
جنا رجل اإطفاء اأميكي كان ي�شبح يف بحية بثونوتو�شا�شا بولية 

فلوريدا باأعجوبة من هجوم مفاجئ لتم�شاح عمالق.
نيوز"  "�شكاي  ل�����ش��ب��ك��ة  ح��دي��ث  يف  ف�����يدي،  ل  ���ش��ي  ج��ي��ه  وق����ال 
راأ�شي وجذعي يف فمه،  اإدخ��ال  التم�شاح من  "متكن  الربيطانية: 
وا�شتمر بالع�س عليهما، قبل اأن اأمتكن من النجاة منه باأعجوبة". 
واأ�شاف ل فيدي: "مل اأمتكن من روؤية التم�شاح الذي يبلغ طوله 
الع�س كان ي�شبه ال�شطدام بجدار من  تاأثي  12 قدما تقريبا. 
التم�شاح  "خرق  وت��اب��ع:  والأ�شنان".  باحلرا�شف  �شعرت  ال��ط��وب، 
اأن��ن��ي جن��وت. كنت  العجب  بالغ  اإن��ه لأم��ر  جمجمتي ودم��ر فكي، 
اأدرك اأنني يجب اأن اأت�شرف لأنقذ نف�شي.  ا�شتعملت يداي لإبعاد 
ل�شانه واأ�شنانه عني، و�شعرت بلثته قا�شية ومت�شلبة، ومتكنت من 
ال�شباحة  ووا�شلت  منه  "جنوت  قائال:  واختتم  باأعجوبة".  قلبه 
حتى و�شلت اإىل �شفة اآمنة. �شاعدين بع�س النا�س الطيبني حتى 

و�شلت �شيارة الإ�شعاف".
واأم�شى ال�شيد ل فيدي 10 اأيام يف امل�شت�شفى بعد اإجراء جراحة 
�شت  ال��ط��ارئ��ة  اجل��راح��ة  وا�شتغرقت  واجلمجمة،  وال��ف��ك  للوجه 

�شاعات و�شيحتاج اإىل عمليتني جراحيتني اأخريني يف امل�شتقبل.

�عتد�ء جماعي على ماكدونالدز يف نوتنغهام
موظفو  تعر�س  بريطانيا،  يف  الأمني  النفالت  حلالة  ا�شتمرارا 
مطعم مكدونالدز يف مدينة نوتنغهام لالعتداء بعد اقتحام اأكرث 
بغر�س  من 50 مراهقا ترتاوح اأعمارهم بني "13-15" للمطعم 

النهب.
فوق  ال�شباب  من  الع�شرات  قفز  �شتار"،  "ديلي  �شحيفة  وبح�شب 
املطبخ،  من  اأ�شياء  على  حل�شول  حماولة  يف  ال�شتقبال  من�شدة 

فيما تعمد اآخرون الإ�شاءة للعاملني داخل املطعم.
وذكرت ال�شرطة التي تتابع لقطات الكاميا للتحقيق يف احلادثة، 
اأن امل��راه��ق��ني ���ش��رق��وا ال��ط��ع��ام م��ن امل��ط��ب��خ، ومت ال���ش��ت��ي��الء على 

امل�شروبات الغازية يف حالة من الفو�شى العارمة.
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رقم قيا�سي جديد لأ�سغر �ساب يطري حول �لعامل
بات طيار بلجيكي-بريطاين �شاب اأ�شغر �شخ�س يطي حول العامل مبفرده على منت طائرة �شغية عقب هبوطه 

يف جنوب بلجيكا يف املرحلة قبل الأخية من رحلته حول العامل.
اأم�س الأول الثالثاء، يف مدرج بوزيت بالقرب من مدينة  17 عاما،  وهبط ماك روثرفورد، الذي يبلغ من العمر 

�شارلروا، حيث تعلم الطيان. ومن املقرر اأن ي�شل اإىل بلغاريا غدا.
وي�شعى روثرفورد اإىل حتطيم الرقم القيا�شي للربيطاين ترافي�س لودلو، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما عندما 

�شجل الرقم القيا�شي عام 2021.
ويحلق روثرفورد على منت طائرة )�شارك(، وهي واحدة من اأ�شرع الطائرات خفيفة الوزن يف العامل، التي ت�شل 
�شرعتها اإىل 300 كيلومرت يف ال�شاعة، والتي مت جتهيزها خ�شي�شا لهذه الرحلة الطويلة. هي عادة ما تكون ذات 

مقعدين، لكنها عدلت ليتم تركيب خزان وقود اإ�شايف بجانب الطيار ال�شاب.
عاما، عندما   19 العمر  البالغة من  روث��رف��ورد،  زارا  �شقيقته  ا�شتخدمتها  التي  نف�شها  الطائرة  نوع  الطائرة هي 

�شجلت الرقم القيا�شي العاملي يف 20 يناير كاأ�شغر امراأة تطي مبفردها حول العامل.
52 دولة يف خم�س ق��ارات وعبور الطريق خط ال�شتواء مرتني  23 مار�س، اأخذته عرب  رحلة ماك، التي ب��داأت يف 

لتلبية �شروط مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية.

اخلميس   25  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13629  
Thursday    25    August    2022   -  Issue No   13629

مطار �أوروبي ميتلئ ب�سيار�ت فارهة
ال�شيارات  من  بالكثي  هل�شنكي  الفنلندية  العا�شمة  مطار  م��راآب  يكتظ 
الفارهة، التي حتمل لوحات ت�شجيل رو�شية، يف م�شهد يخت�شر ق�شة حتول 

هذا البلد الإ�شكندنايف اإىل حمطة "ترانزيت" للم�شافرين الرو�س.
اإن  ع�شرات  هناك  اأن  الثالثاء،  "الغارديان" الربيطانية،  وذك��رت �شحيفة 
مل يكن املئات من ال�شيارات الفاخرة من طراز بور�س، وبنتلي، ومر�شيد�س 
 24 اأوكرانيا يف  ان��دلع احل��رب يف  مركونة يف م��راأب مطار هل�شنكي. ومع 
ف��رباي��ر امل��ا���ش��ي، اأغ��ل��ق الحت���اد الأوروب����ي امل��ج��ال اجل���وي اأم���ام الطائرات 
التكتل  ه��ذا  اإىل  رو���ش��ي��ا  م��ن  ال�شفر  ي��ري��د  �شخ�س  اأي  ال��رو���ش��ي��ة، جم��ربا 
�شركات طيان  مبا�شر عن طريق  اتخاذ طريق غي  اأو  بال�شيارة  بال�شفر 
غي غربية. ومما يف�شر اإقبال الرو�س على ال�شفر عن طريق فنلندا قربها 
اجلغرايف من بالدهم. وبعدما األغت رو�شيا قيود مواجهة فيو�س كورونا 
يف يوليو املا�شي، �شجلت حركة امل�شافرين الرو�س طفرة كبية توجه ق�شم 
اأث��ر ردود فعل منددة يف ظل  كبي منهم نحو الحت��اد الأوروب���ي، وه��و ما 
ا�شتمرار احلرب يف اأوكرانيا. وقالت "الغارديان" اإن جولة �شريعة يف مراآب 
بنز  "مر�شيد�س  بينها  وم��ن  الفارهة،  الرو�شية  ال�شيارات  تظهر  هل�شنكي 
الفئة اأ�س �شيدان"، و"بور�س 911 تيبو اإ�س" . وقال م�شافر فنلندي يدعى 
"الرو�س"  األ يكونوا  "اأمتنى  اإن الأمر يحيه، م�شيفا  جو�شي هيفونني 

موجودين هنا قبل اأن يتم حل الو�شع يف اأوكرانيا".

حتقيق و�سكوى �إثر قتل دب �سغري 
املك�شيك بعدما اقرتب  ُقتل �شغي دب على يد �شكان بلدة يف �شمال غرب 
من املنطقة بحثاً عن املاء، ما ا�شتدعى فتح حتقيق ق�شائي وتقدمي �شكوى 

جنائية واأثار غ�شب النا�شطني يف جمال الرفق باحليوانات.
في�شبوك  عرب  من�شور  يف  األيندي  اإي�شال�س  اأرت���ورو  البيئي  النا�شط  وق��ال 
ويدو�شونه  اأ�شود  دب��اً  يخنقون  "اإنهم  وامل�شاركات،  التعليقات  ب��اآلف  حظي 

ويقّيدونه ويقتلونه".
الدب  ُيظهر �شغي  فيديو  مل�شمون مقطع  ب�شور مطابقة  ر�شالته  واأرف��ق 

الأ�شود ملقى على الأر�س وقوائمه مقّيدة.
واأ�شار النا�شط البيئي اإىل اأن احليوان ال�شغي "بالكاد يبلغ اأربعة اأ�شهر"، 
اأن  اإىل  ولفت  املجرمني".  اأخ��ط��ر  م��ن  اأ���ش��واأ  معاملة  يتلقى  "اإنه  م�شيفا 

احلادثة وقعت يف منطقة كا�شتانيو�س بولية كوايول.
وتابع قائال "خطاأه الوحيد كان القرتاب من القرية بحثاً عن القليل من 
املاء"، متهماً عنا�شر من ال�شرطة كانوا موجودين يف املكان بالتقاع�س عن 
واأعلن فتح  الأ�شود،  الدب  اأداء دوره��م. ودان احلاكم ميغيل ريكيلمي قتل 

حتقيق يف احلادثة لكون احليوان من الأنواع املهددة بالنقرا�س.

جنوى كرم تو��سي 
لطيفة �لتون�سية 

بوفاة �سقيقها 
قدمت الفنانة اللبنانية  جنوى كرم  
لطيفة  التون�شية  للفنانة  التعازي 
من�شور  خالل  من  �شقيقها،  بوفاة 
اخلا�شة  �شفحتها  ع��رب  ���ش��ارك��ت��ه 

مبوقع التوا�شل الجتماعي.
خّيك  ي��رح��م  :"هلل  جن��وى  وكتبت 
ح��ب��ي��ب��ت��ي ل��ط��ي��ف��ة، وخ�������ش���ارة الأخ 
كبية لأنو ال�ّشند الأكرب.. قلوبنا 
وي�شرّب  ي���������ش����رّبك  اهلل  م����ع����ك، 

اأهلك".
وك������ان������ت ق������د اأع�����ل�����ن�����ت ال���ف���ن���ان���ة 
�شقيقها  وف���اة  لطيفة،  التون�شية 
�شفحتها  ع��ل��ى  وك��ت��ب��ت  الأك�������رب، 
ح�شن  ال��ك��ب��ي  :"اأخويا  اخل��ا���ش��ة 
كنا  ال�شند  احلننّي  الطيب  الغايل 
منتظرينك ولكن القدر كان اأ�شرع 
اهلل يرحمك يا حبيب اأختك اإنا هلل 
يا رب ي�شربنا  راج��ع��ون  اليه  واإن��ا 

على فراقك".

ميغن ماركل ت�ست�سيف 
وليام�س يف  بودكا�ست

الربيطاين  الأم��ي  زوج��ة  اأطلقت 
ال�شابقة  الأميكية  املمثلة  ه��اري 
�شوتية  م����دّون����ة  م����ارك����ل  م��ي��غ��ن 
مكافحة  اإىل  تهدف  "بودكا�شت" 
الن�شاء،  ع���ن  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال�������ش���ور 
الأوىل  احل��ل��ق��ة  يف  وا���ش��ت�����ش��اف��ت 
�شيينا  امل�شرب  ك��رة  جنمة  منها 
املدونة  ه���ذه  وت��ت��األ��ف  ول��ي��ام�����س. 
ال�����ت�����ي اأط����ل����ق����ت ع���ل���ي���ه���ا ع����ن����وان 
ا�شم  م�شتلهمة  "اآرت�شيتايب�س" 
موؤ�ش�شة  وك��ذل��ك  اآرت�����ش��ي  جن��ل��ه��ا 
مع  اأ���ش�����ش��ت��ه��ا  ال��ت��ي  "اآرت�شويل" 
تت�شمن  ح��ل��ق��ة   12 م���ن  زوج���ه���ا، 
حمادثات "حميمة و�شريحة" بني 
بح�شب  و�شيوفها،  �شا�شك�س  دوق��ة 
التعريف الذي اأوردته عنها من�شة 
التي  ماركل  وقالت  "�شبوتيفاي". 
اأي�شاً خرباء وموؤرخني"  "�شتقابل 
كلمات  "ثمة  ل��ل��م��ن�����ش��ة  وف�����ق�����اً 
الإعالم  و�شائل  يف  كثياً  ن�شمعها 
املنازل"  ويف  الإن������رتن������ت  وع������رب 
و"ديفا"  "جمنونة"  مثاًل  ومنها 
"�شنعود  واأ�شافت  و"ه�شتيية". 
ونفهم  ال��ك��ل��م��ات  ه���ذه  ج���ذور  اإىل 
ا�شتخدامها"  يف  ال���ش��ت��م��رار  مل���اذا 
ويف  اأف�شل.  ب�شكل  بغية حماربتها 
احللقة الأوىل، ترّكز احلديث بني 
وليام�س،  و�شيينا  م��ارك��ل  ميغن 
وه��م��ا ���ش��دي��ق��ت��ان وت��ت��ح��دران من 
الطموح  ع��ل��ى   ، اأجن��ل��ي�����س  ل���و����س 
اأن  مي��ك��ن  ال���ذي  املختلف  وامل��ع��ن��ى 
على  تطبيقها  عند  الكلمة  تتخذه 
اأتذكر  "ل  م��ارك��ل  وتابعت  ام���راأة. 
�شخ�شياً ال�شعور بالدللة ال�شلبية 
ب�����داأت  ح���ت���ى  ط���م���وح  ك��ل��م��ة  وراء 

مواعدة زوجي.

نيكول كيدمان ت�سدم 
�جلمهور ب�سورة لع�سالتها

ال��ع��امل��ي��ة  نيكول  للممثلة  ج��دي��دة  ���ش��ورة  ان��ت�����ش��رت 
التوا�شل  م����واق����ع  ع����رب  ك���ب���ي  ب�����ش��ك��ل  ك���ي���دم���ان  

الجتماعي.
 55 العمر  م��ن  البالغة  بال�شورة  نيكول  وظ��ه��رت 
وكاأنها ما زالت يف ريعان �شبابها واأ�شغر من عمرها 
ب��ك��ث��ي، وك����ان ال��الف��ت ب��ال�����ش��ورة ر���ش��اق��ة ج�شدها 

وع�شالتها البارزة.
.Perfect وقد عر�شت ال�شورة على غالف جملة

الذين  املتابعني  بني  كبياً  انت�شاراً  ال�شورة  لقيت 
معها  وتفاعلوا  اخلا�شة  �شفحاتهم  عرب  �شاركوها 
م��ع��ربي��ن ع���ن ت��ف��اج��ئ��ه��م واإع��ج��اب��ه��م ب��ه��ا، وكتيوا 
ع���ب���ارات اأ�����ش����ادوا م���ن خ��الل��ه��ا ب��ك��ي��دم��ان ومبدى 

اهتمامها بنف�شها وبر�شاقتها.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ك��ان��ت ق��د احتفلت ك��ي��دم��ان بعيد 

ميالدها ال�شهر املا�شي.

مز�رع يقلب �لطاولة على 3 ل�سو�س م�سلحني
املا�شية  ال�����ش��اع��ات  خ���الل  انت�شر  ف��ي��دي��و،  مقطع  ر���ش��د 
ثالثة  يواجه  وحيدا  م��زارع��ا  الجتماعية،  امل��واق��ع  على 
ل�شو�س م�شلحني يف منزله املتواجد بالقرب من مدينة 
"ديلي  �شحيفة  وقالت  اإفريقيا.  جنوب  يف  جوهان�شربغ 
ميل" الربيطانية اإن احلادث، الذي وقع اأول اأم�س الأحد 
التا�شعة والن�شف م�شاء، بداأ حني �شمع املزارع  يف حدود 
للتاأكد  ذه��ب  "حني  م�شيفة  املفتوح،  مراأبه  يف  �شو�شاء 
من م�شدر ال�شو�شاء، تفاجاأ ب�3 ل�شو�س يرتدون اأقنعة 
التقطته  الذي  الفيديو،  ويظهر  م�شد�شات".  ويحملون 
باملزارع  الل�شو�س  اأح��د  اإم�شاك  حلظة  املراقبة،  كاميا 
اق��ت��ي��اده اإىل غ��اب��ة ق��ري��ب��ة، حيث  م��ن �شرتته وحم��اول��ة 

يعتقد املحققون اأن الع�شابة كانت تخطط لقتله هناك.
لإنقاذ  مواجهتهم  الأع���زل  امل���زارع  ق��رر  الب�شر،  مل��ح  ويف 
ح��ي��ات��ه، ح��ي��ث جن��ح يف ان���ت���زاع ���ش��الح ال��ل�����س ال����ذي كان 
مي�شكه، ثم �شرع يف اإطالق النار. وحينها اأدرك الل�شو�س 
اأنهم لن ينجحوا يف خطتهم، فاختاروا الهروب خوفا من 
امل��زارع الغا�شب. وع��رثت ال�شرطة، يف وق��ت لح��ق، على 
اآثار دماء غزيرة يف املراأب، مما ي�شي اإىل اأن املزارع اأ�شاب 

اأحد مهاجميه بجروح خطية اأثناء فرارهم.

�سركة تعاقب موظفيها �ملق�سرين بتناول �لبي�س نيئًا
اأثارت �شركة �شينية جدًل عرب الإنرتنت بعد اأن مت الإبالغ 
تناول  على  العمل  يف  املق�شرين  موظفيها  اإج��ب��ار  ع��ن 
البي�س النيئ كعقوبة لعدم تلبية توقعات اإدارة ال�شركة. 
الثانية  ال�شنة  يف  جامعي  طالب  جل��اأ  عندما  الأم���ر  ب��داأ 
ولقبه "دو" اإىل مواقع التوا�شل الجتماعي لل�شكوى من 
 ،Zhengzhou تكنولوجيا  �شركة  يف  كمتدرب  جتربته 
مدعياً اأن تلك ال�شركة لديها قاعدة غريبة، حيث يتعني 
على املوظفني ابتالع البي�س النيئ اإذا مل يح�شلوا على 
اأو ف�شلوا يف تلبية  طلبات كافية يف فرتة زمنية حم��ددة 
توقعات الإدارة. وادعى اأنه مت اإنهاء فرتة تدريبه بعد اأن 
الإدارة جعلته  اأن  العقاب، م�شيًفا  لهذا  الن�شياع  رف�س 
لإبراء  التدريب  لإنهاء  �شخ�شية" ك�شبب  "اأ�شباباً  يكتب 
موقع  يف  ورد  ما  ح�شب  م�شوؤولية،  اأي  من  ال�شركة  ذم��ة 

واملنوعات. �شنرتال" للغرائب  "اأوديتي 
الإن��رتن��ت ون�شر مقطع  "دو" الغ�شب عرب  اإع��الن  اأث��ار 
اأن موظفي ال�شركة  فيديو لحق جمهول الهوية يظهر 
ابتالع  اأثناء حماولتهم  بالغثيان على ما يبدو  ي�شعرون 
اإىل  ال��وق��ود  اإ���ش��اف��ة  اإىل  فقط  اأدى  مم��ا  النيئ،  البي�س 
اإن�شانية  غي  باأنها  املمار�شة  ه��ذه  النا�س  وو�شف  النار. 
اإىل  النيئ ودع���وا  البي�س  ت��ن��اول  م��ن خم��اط��ر  وح����ذروا 

تقدمي امل�شوؤولني عن ذلك اإىل العدالة.

�سبعينية تبدو �أ�سغر �سنًا ب�سبب ترطيب ب�سرتها
ك�شفت �شيدة اأمريكية �شبعينية عن �شر مظهرها ال�شاب 
ووجها اخلايل من التجاعيد رغم اإكمالها العقد ال�شابع 
من العمر. وكانت اإيفون �شوان "70 عاماً" قد ظهرت يف 
واأذه��ل��ت اجلمهور   2007 اأوب��را وينفري يف ع��ام  برنامج 
باأنها  ت�شعر  باأنها ل  ال�شاب، و�شرحت موؤخراً  مبظهرها 
العمر  لأن  اخلم�شني  اأو  ال�شتني  يف  حتى  اأو  ال�شبعني  يف 
جمرد رقم. واأ�شافت اأن املاّرة اعتقدوا اأن ابنها البالغ من 
العمر 55 عاماً هو زوجها عندما �شوهدا معاً يف ال�شارع.

مدينة �ل�سباب... مالذ �ل�سعوديني يف �ل�سيف 
ي���رت���دي ال�����ش��ع��ودي ع���ب���داهلل ال��ع��ن��ي��زي �شرتة 
اأ�شدقائه  رفقة  يجل�س  وهو  ثوبه  فوق  ثقيلة 
مدينة  يف  املطر  ورذاذ  الكثيف  ال�شباب  حتت 
من  اإليها  هربوا  التي  جنوبا،  جبلية  النما�س 
الريا�س  مئوية يف  درج��ة   50 ح��رارة تالم�س 

ومدن اململكة �شيفا.
وي��ق�����ش��ي ال��ع��ن��ي��زي )45 ع���ام���ا( اإج����ازت����ه يف 
النما�س املعروفة "مبدينة ال�شباب" والواقعة 
على بعد 120 كلم �شمال مدينة اأبها يف جنوب 
املو�شمية  ال��ري��اح  تت�شبب  حيث  ال��ب��الد  غ��رب 
ال��رط��ب��ة ب��ان��خ��ف��ا���س درج����ات احل�����رارة خالل 

ال�شيف.
اأ�شدقائه  مع  يفرت�س  بينما  العنيزي  ويقول 
ال�شبعة الأر�س يف متنزه بني الأ�شجار "درجة 
 26 20، الفرق  46 وهنا  احل��رارة يف الريا�س 
بع�س  منع�س  ه����واء  ن�شمة  وت��ب��ع��رث  درجة". 

اأغرا�شهم.
نحو  قطع  ال���ذي  املتقاعد  الع�شكري  وي��ت��اب��ع 
850 ك��ل��م ب�����ش��ي��ارت��ه يف رح��ل��ة ا���ش��ت��غ��رق��ت 12 

وال�شم�س  احل���ارة  الأج����واء  م��ن  "نهرب  �شاعة 
احلارقة اإىل هنا حيث الأجواء باردة والأمطار 

�شبه م�شتمرة وال�شباب".
وترتفع النما�س نحو 2800 مرت فوق �شطح 
البحر، وحتجب الغيوم وال�شباب فيها ال�شم�س 
معظم فرتات النهار �شيفا وكذلك روؤية قمم 
جبالها اخل�شراء. ول تتجاوز درجات احلرارة 
30 درجة خالل النهار يف ف�شل ال�شيف فيما 

تهبط اإىل ما دون 17 درجة ليال.
ومع ت�شاقط الأمطار با�شتمرار، باتت الأ�شجار 
وال��ن��ب��ات��ات ت��غ��ط��ي اأرا���ش��ي��ه��ا يف م�����ش��ه��د غي 

ماألوف يف مدن البلد اخلليجي ال�شحراوي.
ومعها  امل��ت��ن��زه��ات  ال�����ش��ع��ودي��ة  الأ���ش��ر  وتق�شد 
اأطعمة واألعاب لل�شغار. وفور بدء املطر، تخرج 
بال�شتيكية  و�شرتات  امللّونة  املظالت  الأمهات 
املتنقبة  ال�شعودية  وتقول  الأطفال.  تبّلل  ملنع 
نوف �شاحكة وهي حتكم اإغالق �شرتة طفلتها 
"قبل القدوم اإىل هنا نعّد كافة اأدوات ال�شتاء" 

يف عّز ف�شل اآب.

كاثلني ديفر يف غرفة ال�صحافة خالل حفل توزيع جوائز HCA TV ال�صنوي الثاين يف كاليفورنيا. )ا ف ب(

منهاج تعليمي عن جنمة �لبوب تايلور �سويفت
توا�شل جنمة البوب الأميكية تايلور �شويفت جناحاتها، حيث �شتدّر�س كلمات 
وكولريدج  و�شك�شبي  ت�شو�شر  مثل  الأدب  عمالقة  موؤلفات  جانب  اإىل  اأغانيها 

وكيت�س، يف دورة خم�ش�شة لطالب جامعة تك�شا�س الأميكية.
القادم، تقدمي قراءة  اأن تنطلق يف اخلريف  املقرر  التي من  ال��دورة  و�شتت�شمن 
نقدية لأعمال اأيقونة مو�شيقى البوب تايلور �شويفت، والرتكيز على مو�شيقاها 
و�شياقاتها الثقافية، يف حماول لفهم اأعمالها، ح�شبما نقلت �شبكة "�شكاي نيوز" 

الربيطانية عن موقع جامعة تك�شا�س.
اخلا�س  والأ�شلوب  ال�شعري  ال�شكل  ال���دورة  عليها  �شرتكز  التي  اجل��وان��ب  وم��ن 

باأغاين �شويفت من اأ�شهر األبوماتها مثل "ريد" ولوفر".
وعززت املغنية �شمعتها من خالل تلقيها دكتوراه فخرية يف الفنون اجلميلة من 

جامعة نيويورك يف وقت �شابق من هذا العام.
جدير بالذكر اأنه �شبق ملوؤ�ش�شات تعليمية اأن قدمت دورات خا�شة ب�شويفت مثل 
اأعمال  كرائدة  باملغنية وجتربتها  منهاجا خا�شا  والتي قدمت  نيويورك  جامعة 

مبجال املو�شيقى، والعوامل التي �شاهمت يف جناح اأعمالها.


