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�سودانيون يتظاهرون مطالبني بحكم مدين   )ا ف ب(

بايدن يرف�ض تاأكيد زيلين�صكي اأن رو�صيا اأطلقت �صاروخًا على بولندا

مو�شكو تغري على م�شنع كبري لل�شواريخ ومن�شاآت غاز يف اأوكرانيا
ليتجنب ا�صتقباله من قبل وزيرة اخلارجية الليبية 

وزير خارجية اليونان يرف�ض النزول 
من طائرته يف طرابل�ض وي�شل بنغازي 

•• بنغازي-وكاالت:

اليوناين،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و���س��ل 
مدينة  اإىل  دي���ن���دي���ا����س  ن��ي��ك��و���س 
بنغازي �سرقي ليبيا، بعد قليل من 
معيتيقة  مطار  يف  ال��ن��زول  رف�سه 
الليبية  ال���ع���ا����س���م���ة  يف  ال��������دويل 

طرابل�س �سباح اخلمي�س.
اخلارجية  وزي����ر  ط��ائ��رة  وغ�����ادرت 
مطار  دينديا�س  نيكو�س  اليوناين 
هبوطها،  من  دقائق  بعد  معيتيقة 
ورف���������س دي���ن���دي���ا����س ال����ن����زول من 
ال��ط��ائ��رة، اإىل ق��اع��ة ك��ب��ار ال����زوار، 
وزيرة  انتظاره هناك  كان يف  حيث 
منتهية  احل��ك��وم��ة  يف  اخل���ارج���ي���ة 
ال����والي����ة جن�����اء امل���ن���ق���و����س، وقد 
ت�����س��ارب��ت ال��ت��ف�����س��رات ح���ول هذا 

املوقف املفاجئ.
اليونانية،  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
غادر  اليوناين  اخلارجية  وزي��ر  اإن 
طرابل�س الأنه ا�سرتط لقاء رئي�س 
املنفي  ال��رئ��ا���س��ي حم��م��د  امل��ج��ل�����س 

منفردا ومت االإخال بهذا الطلب.
اخل���ارج���ي���ة  اأ�������س������درت  اأن  ����س���ب���ق 
اأو�سحت  االأرب��ع��اء،  بيانا  اليونانية 
خال  دينديا�س  عمل  اأج��ن��دة  فيه 

زيارته ليبيا.
رئي�س  �سي�ستقبله  ال��ب��ي��ان  يف  ج��اء 
يف  املنفي  حممد  الرئا�سي  املجل�س 
اإىل  يتجه  ذل��ك  بعد  ث��م  طرابل�س، 
بنغازي للقاء رئي�س جمل�س النواب 
وكذلك  ���س��ال��ح،  عقيلة  امل�����س��ت�����س��ار 

حوادث دامية تتخلل احتجاجات اإيران 
•• باري�س-�أ ف ب:

نزل مئات املتظاهرين اىل ال�سارع اخلمي�س يف مدينة كردية يف غرب اإيران، يف حتّد 
جديد لل�سلطات التي تعمل على قمع االحتجاجات منذ اأكرث من �سهرين، وتخللت 

التظاهرات اأعمال عنف دامية.
ويف حوادث دامية اخرى، قتل م�سّلحون االأربعاء واخلمي�س على دراجات نارية ت�سعة 

اأ�سخا�س بينهم طفان، وفق ما اأعلنت ال�سلطات يف مدينتني اإيرانيتني.
اأيلول-  16 يف  اأميني  مه�سا  ال�سابة  وف��اة  بعد  ب��داأت  التي  االحتجاجات  وتتوا�سل 
اللبا�س  بقوانني  التزامها  لعدم  االأخ���اق  �سرطة  ي��د  على  توقيفها  بعد  �سبتمرب 
االإ�سامي، وتتزامن هذا االأ�سبوع مع ذكرى حملة القمع الدامية لتظاهرات العام 
احتجاجا على زيادة ا�سعار الوقود وواجهتها ال�سلطات بالقوة  بداأت  التي   2019

وقتل خالها مئات االأ�سخا�س.
االأمن  ق��وات  اإّن  مقّراً،  اأو�سلو  من  تتخذ  التي  "هنكاو" احلقوقية  منظمة  وقالت 
قتلت اخلمي�س متظاهرين اثنني يف بوكان ويف �سنندج، وهما منطقتان ذات غالبية 

كردية.
وكانت املنظمة اأفادت عن مقتل ع�سرة اأ�سخا�س االأربعاء بر�سا�س قوات االأمن.
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300 �ضانع قرار ووكالة ف�ضاء عاملية من 45 

دولة ي�ضاركون يف حوار اأبوظبي للف�ضاء

اأخبار الإمارات

هل يتخطى ترامب العقبات ال�ضت 

يف طريقه للبيت الأبي�ص عام 2024؟

عربي ودويل

مي�ضي ورونالدو يهددان اأرقام 

مارادونا وبيليه وماتيو�ص

الفجر الريا�ضي

نيابة عن رئي�ض الدولة .. حممد بن را�شد يفتتح الإثنني 
دور النعقاد العادي الرابع للمجل�ض الوطني الحتادي

اآلف ال�شودانيني يتظاهرون جمددا
•• �خلرطوم-�أ ف ب:

تظاهر اآالف ال�سودانني اخلمي�س يف منطقة بحري �سمال اخلرطوم �سد 
للباد،  االقت�سادية  االزم��ة  وعمق  املا�سي  العام  الذي ح�سل  االنقاب 

وفق مرا�سل وكالة فران�س بر�س.
والتظاهرة هي االحدث منذ �سيطر عبد الفتاح الربهان قائد اجلي�س 
على ال�سلطة يف 25 ت�سرين االأول اكتوبر 2021 واطاح احلكومة املدنية 
التي تولت مقاليد احلكم عقب ا�سقاط الرئي�س ال�سابق عمر الب�سر يف 
ال�سلطات بعنف  ا�سبوعيا وتواجهها  2019. وتتكرر االحتجاجات  عام 
املوؤيدة للدميوقراطية،  119 قتيا وفق جلنة االطباء املركزية  خلف 
يف موازاة ازدياد حدة االزمة االقت�سادية وارتفاع وترة االقتتال االثني. 
وتظاهرة اخلمي�س التي تركزت يف منطقة بحري �سمال العا�سمة تاأتي 
2021 التي �سهدت  17 ت�سرين الثاين نوفمرب  يف ذكرى احتجاجات 

�سقوط اكرب عدد من القتلى يف يوم واحد منذ بدء االحتجاجات.

بتمديد  يرحب  جوتريي�ض 
الأ�شود  البحر  حبوب  اتفاق 

•• عو��صم-رويرتز:

اأم���������س اخل��م��ي�����س متديد  ت���ق���رر 
االتفاق الذي يهدف اإىل تخفيف 
نق�س ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي م��ن خال 
ت�سهيل �سادرات اأوكرانيا الزراعية 
من موانئها اجلنوبية على البحر 

االأ�سود وذلك ملدة 120 يوما.
ووف��ر االتفاق، ال��ذي مت التو�سل 
يوليو متوز،  ال��ب��داي��ة يف  اإل��ي��ه يف 
باحلماية  ي��ح��ظ��ى  ب��ح��ري��ا  مم���را 
نق�س  م�����ن  ال���ت���خ���ف���ي���ف  ب����ه����دف 
ال�سماح  العاملي من خال  الغذاء 
ال�������������س������ادرات من  ب���ا����س���ت���ئ���ن���اف 
ث��اث��ة م��وان��ئ يف اأوك��ران��ي��ا وهي 
والبذور  للحبوب  رئي�سي  منتج 

الزيتية.
وقال االأمني العام لاأمم املتحدة 
اأنطونيو جوتري�س يف بيان اأم�س 
اخل��م��ي�����س اأرح�����ب ب��ات��ف��اق جميع 
مبادرة  موا�سلة  على  االأط����راف 
احلبوب يف البحر االأ�سود لت�سهيل 
لت�سدير احلبوب  االآم��ن  االإبحار 
وامل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة واالأ���س��م��دة من 

اأوكرانيا.

ملحاربة  ط��ائ��رات��ه  ي�شتخدم  اجلي�ض 
املتمردين يف �شرق الكونغو الدميوقراطية 

•• غوما-�أ ف ب:

الكونغويل  اجل���ي�������س  ا����س���ت���خ���دم 
من  مقاتلتني  طائرتني  اخلمي�س 
ملحاربة   "25 "�سوخوي  ط�����راز 
الذين   23 اإم  ح���رك���ة  م���ت���م���ردي 
���س��ي��ط��روا يف االأي�����ام االأخ�����رة على 
���س��رق جمهورية  ج��دي��دة يف  ق���رى 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة، على  ال��ك��ون��غ��و 
الرغم من الدعوات الإلقاء ال�ساح، 

على ما ذكرت م�سادر متطابقة.
البلدة  كيبومبا،  ���س��ك��ان  اأح���د  ق���ال 
ال���واق���ع���ة ع���ل���ى ب���ع���د ح������واىل 20 
العا�سمة  �����س����م����ال  ك����ي����ل����وم����رًتا 
الهاتف  ع���رب  غ���وم���ا،  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
مقاتلتان  ط����ائ����رت����ان  "ق�سفت 
 23 اأم  ح���رك���ة  م����واق����ع  ودب�����اب�����ات 
"لدينا  اأمني  واأكد م�سدر  ظهًرا". 
ق�سف  بعد   )...( نتقدم  اإننا  اأم��ل، 

الطائرات".
 8 يف  ال�سربات  اأوىل  اجلي�س  نفذ 
بوا�سطة  الثاين-نوفمرب  ت�سرين 
�سو25-،  ط������راز  م����ن  ط���ائ���رت���ني 
ذلك  منذ  ا�ستخدامهما  يعاود  ومل 

احلني.

بايدن يهنيء زعيم الغالبية اجلمهورية 

انق�شام الكونغر�ض بعد �شيطرة اجلمهوريني على جمل�ض النواب 
•• و��صنطن-�أ ف ب:

جن����ح اجل���م���ه���وري���ون يف ان���ت���زاع 
الغالبية من الدميوقراطيني يف 
ال��ن��واب االأم��رك��ي، وفق  جمل�س 
توقعات و�سائل اإعام، ما ي�سمن 
لهم قاعدة ت�سريعية واإن بغالبية 
�سئيلة تتيح لهم معار�سة برنامج 
خال  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  عمل 
ال���ع���ام���ني امل��ق��ب��ل��ني وي�������وؤدي اإىل 

انق�سام ال�سلطة يف الكونغر�س.
ال�سئيلة  ال��غ��ال��ب��ي��ة  و����س���ت���ك���ون 
اجل��م��ه��وري يف جمل�س  ل��ل��ح��زب 
النواب اأقل بكثر مما كان ياأمل، 
اأخفقوا  اجل��م��ه��وري��ني  اأن  ك��م��ا 
اأي�سا يف االإم�ساك بزمام جمل�س 
يف  خم���ّي���ب  اأداء  ب���ع���د  ال�������س���ي���وخ 
 8 يف  الوالية  منت�سف  انتخابات 

ت�سرين الثاين نوفمرب.
�سي(  ب���ي  )ان  ���س��ب��ك��ت��ا  وت��وق��ع��ت 
اجلمهوريني  ف��وز  ان(  ان  و)�سي 
218 مقعدا يف  مب��ا ال يقل ع��ن 
 435 املكون من  النواب  جمل�س 
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ال�شوداين يعفي م�شوؤولني 
بعد حريقني يف مطار بغداد

•• بغد�د-وكاالت:

رئي�س  اأم�س  ال�سوداين،  �سياع  حممد  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  اأعفى 
، فيما اندلع  ال���دويل  ب��غ��داد  امل��دين وم��دي��ر مطار  ال��ط��ران  �سلطة 

حريق اأم�س، يف املطار هو الثاين يف غ�سون 3 اأيام.
�سلطة  رئي�س  اإع��ف��اء  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�س  ق��رر  التفا�سيل،  ويف 
الدويل،  بغداد  مطار  ومدير  �سعد،  نائل  العراقي،  امل��دين  الطران 
ان��دالع يف  اللذين  علي تقي من من�سبيهما، على خلفية احلريقني 

مطار بغداد الدويل.
وفجر اأم�س اخلمي�س، اندلع حريق جديد يف �سالة داخل مطار بغداد 
االإطفاء الإخماده،  ي�سفر عن وقوع �سحايا، وتدخل عنا�سر  اأن  دون 
وه���و ال���ث���اين خ���ال 3 اأي�����ام ف��ق��ط يف ب��ل��د ي��ع��اين م���ن ب��ن��ي��ة حتتية 

متهالكة.
وطال احلريق �سالة نينوى لكبار ال�سخ�سيات املكونة من طابقني، 

ح�سبما اأفاد بيان ر�سمي �سادر من مديرية الدفاع املدين.
املطار  اإىل  ال�سوداين  �سياع  حممد  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  وتوجه 
اأ�سباب  لتحديد  فتحه  مت  ال���ذي  االأر������س«  ع��ل��ى  التحقيق  »مل��ت��اب��ع��ة 

احلادث، وفق ما اأعلن مكتبه.
واأو���س��ح بيان ال��دف��اع امل��دين اأن��ه مّت اإخ��م��اد احل��ري��ق ال��ذي ان��دل��ع يف 
ال�سفر  مكاتب  من  وعدد  ال�سخ�سيات  كبار  ل�سالة  االأر�سي  الطابق 
وف���رق ال��دف��اع امل���دين ا���س��ط��رت اإىل ك�سر االأق��ف��ال وال��دخ��ول لتلك 
ت�سجيل  ب��دون  وال��ت��ربي��د  االإخ��م��اد  اأع��م��ال  لتنهي  املحرتقة  املكاتب 
فران�س  ذكرته  ملا  وفقا  املادية،  االأ�سرار  ب�سرية مع حتجيم  اإ�سابات 

بر�س.
خبر  وا�ستدعاء  حتقيق  فتح  امل��دين  ال��دف��اع  طلب  البيان  واأ���س��اف 
احلريق،  ان���دالع  اأ���س��ب��اب  وحت��دي��د  العينات  ل��رف��ع  اجلنائية  االأدل����ة 

بح�سب الوكالة الفرن�سية.

رجال االإطفاء يخمدون حريقا يف مبنى اأ�سيب بهجوم �ساروخي على كييف. )رويرتز(

•• عو��صم-وكاالت:

رف�����س ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي جو 
بايدن، تاأكيدات نظره االأوكراين 
فولودمير زيلين�سكي باأن رو�سيا 
اأطلقت �ساروخاً �سقط يف بولندا، 
املتحدة  الواليات  جهود  موا�سًا 
وحلفائها خلف�س الت�سعيد ب�ساأن 
�سقوط  يف  ت�سبب  ال���ذي  احل���ادث 

قتلى.
لاأنباء  بلومربغ  وك��ال��ة  وذك���رت 
البيت  اإىل،  ع����ودت����ه  ل�����دى  اأن������ه 
االأب��ي�����س، ب��ع��د امل�����س��ارك��ة يف قمة 
دول جمموعة الع�سرين يف جزيرة 
بايدن  �سئل  االإن��دون��ي�����س��ي��ة،  ب��ايل 
يف وق���ت م��ب��ك��ر م��ن ���س��ب��اح اأم�س 
اخلمي�س عن نفي زيلين�سكي باأن 
الدفاعات اجلوية االأوكرانية هي 

التي اأطلقت ال�ساروخ.
م���������س����وؤول����ون  ق�������ال  ذل���������ك،  اإىل 
ق�سفت  رو���س��ي��ا  اإن  اأوك���ران���ي���ون 
م�سنعاً كبراً لل�سواريخ ومن�ساآت 
الإنتاج الغاز يف �سربات �ساروخية 
جديدة على البنية التحتية املهمة 

يف اأوكرانيا اأم�س اخلمي�س.

�سميهال.
واأعلن م�سوؤولون حمليون �سقوط 
قتيلني يف هجوم �ساروخي الليلة 
زبرويجيا  منطقة  على  املا�سية 
ج��ن��وب ���س��رق ال��ب��اد، واإ���س��اب��ة 3 
ع��ل��ى خاركيف،  ه��ج��وم  ث��اث��ة يف 

�سمال �سرق، و3 يف اأودي�سا.
على  هجماتها  رو���س��ي��ا  و���س��ع��دت 
م��ن�����س��اآت ال��ط��اق��ة االأوك���ران���ي���ة يف 
من  واح��دة  يف  املا�سية،  االأ�سابيع 
ال�ساروخية  ال�����س��رب��ات  اأ���س��ر���س 
م��ن��ذ غ���زوه���ا الأوك���ران���ي���ا يف 24 

فرباير )�سباط(.
املتحدث  نيكولينكو  اأول��ي��غ  وق��ال 
"اأطلقت  اخلارجية:  وزارة  با�سم 
رو�سيا هذا ال�سباح وابًا اآخر من 
التحتية  البنية  على  ال�سواريخ 

الأوكرانيا".
حرمان  يريد  بوتني  اأن  واأ�ساف، 
والتدفئة  الكهرباء  من  املايني 
و���س��ط ح����رارة ���س��دي��دة ال����ربودة. 
املزيد  اأوك����ران����ي����ا  اإىل  اأر�����س����ل����وا 
م�����ن اأن����ظ����م����ة ال������دف������اع اجل�����وي 
وال�ساروخي لتفادي هذه املاأ�ساة. 

التاأخر يكلف اأرواحاً. 

اأجزاء  يف  ان��ف��ج��ارات  دوي  و�ُسمع 
ميناء  ف��ي��ه��ا  ال�����ب�����اد، مب����ا  م����ن 
كييف،  والعا�سمة  اأودي�سا جنوباً، 
ومدينة دنيربو، يف و�سط الباد، 
ودعي املدنيون على االحتماء مع 

التحذير من الغارات اجلوية.

ديني�س  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وق�����ال 
�سملت  االأه������داف  اإن  ���س��م��ي��ه��ال، 
ال�سخم  ب���ي���ف���دمن���ا����س  م�����س��ن��ع 

لل�سواريخ يف دنيربو.
ونقلت وكالة اإنرتفاك�س اأوكرانيا 
لاأنباء عنه يف موؤمتر ال�سواريخ 

اإنهم  االآن.  ك��ي��ي��ف  ف����وق  حت��ل��ق 
ويق�سفون  الغاز  اإنتاج  يق�سفون 
وبيفدمنا�س  دنيربو  يف  �سركاتنا 

االآن.
ومل يت�سح على الفور اأي من�ساآت 
اإليها  ي�����س��ر  ك����ان  ال���غ���از  الإن���ت���اج 

املطلوب  ال����رق����م  وه�����و  ع�������س���وا، 
لتحقيق الغالبية.

اأ�سبوع من توّجه  وجاء ذلك بعد 
مايني االأمركيني اإىل �سناديق 
يف  باأ�سواتهم  ل���اإدالء  االق���رتاع 
التي  الوالية  منت�سف  انتخابات 
تو�سل عادة ر�سالة رف�س للحزب 

امل�سيطر على البيت االأبي�س.
وهناأ الرئي�س جو بايدن االأربعاء 

زع��ي��م ال��غ��ال��ب��ي��ة اجل��م��ه��وري��ة يف 
مكارثي  ك��ي��ف��ن  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
جمل�س  يف  باالأغلبية  حزبه  بفوز 
ا�ستعداده  ع���ن  م��ع��رب��ا  ال����ن����واب، 
»ل���ل���ع���م���ل م����ع اجل���م���ه���وري���ني يف 
للعائات  نتائج  لتحقيق  املجل�س 

االأمركية العاملة«.
وقال بايدن اإن انتخابات اال�سبوع 
املا�سي مّثلت رف�سا قويا لناكري 

•• �أبوظبي-و�م:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عن  نيابة 
اآل مكتوم نائب  حفظه اهلل، يفتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
االإثنني  ي��وم  رع���اه اهلل،  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
الف�سل  م��ن  ال��راب��ع  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور  2022م،  21 نوفمرب  امل��واف��ق 

الت�سريعي ال�سابع ع�سر للمجل�س الوطني االحتادي، بح�سور �سمو ال�سيوخ 
من  ال��دول��ة  م�سوؤويل  وكبار  ال�سيوخ،  و�سمو  احلكام  ون��واب  العهود  اأول��ي��اء 
مدنيني وع�سكريني، واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي. واأ�سدر �ساحب ال�سمو 
دعوة  اهلل، مر�سوم  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
املجل�س لانعقاد يف دوره العادي الرابع من ف�سله الت�سريعي ال�سابع ع�سر 

يوم االإثنني بتاريخ 21 نوفمرب 2022م.    )التفا�سيل �س2(

الإمارات ت�شارك �شلطنة عمان 
احتفالتها باليوم الوطني ال� 52

•• �أبوظبي-و�م:

ت�سارك دولة االإمارات، اليوم اجلمعة، �سلطنة عمان ال�سقيقة احتفاالتها 
وال�سراكة  االأخ���وي���ة  ل��ل��ع��اق��ات  جت�����س��ي��دا   ،52 ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ي��وم��ه��ا 
ت��زداد منوا وتر�سخا يف ظل  التي  البلدين  ال�ساملة بني  االإ�سرتاتيجية 
القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل، وجالة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور اآل �سعيد 

�سلطان عمان ال�سقيقة.
احتفاًء  املميزة  وال��ع��رو���س  الفعاليات  م��ن  جمموعة  االإم����ارات  وت�سهد 
بالذكرى ال� 52 للنه�سة املباركة ل�سلطنة عمان ال�سقيقة التي ت�سادف 
اأبرز  م��ن  ع��دد  اإ���س��اءة  الفعاليات  وتت�سمن  ع��ام،  ك��ل  م��ن  نوفمرب   18
العمانيني  ال��زوار  وا�ستقبال  العماين،  بالعلم  العمرانية  الدولة  معامل 
القادمني اإىل االإمارات عرب املعابر احلدودية واملطارات بالورود والهدايا 
التذكارية، وتخ�سي�س ختم خا�س جلوازات �سفرهم من وحي املنا�سبة، 
مراكز  اأب��رز  يف  باملنا�سبة  لاحتفال  خا�سة  فعاليات  تنظيم  جانب  اإىل 

الت�سوق والرتفيه يف الدولة.                 )التفا�سيل �س3(

امل�شتك�شف را�شد ينطلق 28 نوفمرب اجلاري نحو فوهة 
اأطل�ض مبنطقة ماري فريغور�ض على �شطح القمر

•• دبي-و�م:

اأعلن مركز حممد بن را�سد للف�ساء اأن موعد اإطاق م�سروع االإمارات 
ال�ستك�ساف القمر- اأول مهمة اإماراتية اإىل �سطح القمر - �سيكون يوم 28 
نوفمرب اجلاري يف متام ال�ساعة 3:46 �سباحاً بتوقيت �سرق الواليات 
املتحدة، 12:46 م�ساًء بتوقيت دولة االإمارات العربية املتحدة ، اإال اأن 
التاريخ والتوقيت ما زاال قابلني للتغير تبعاً الأي تطورات قد تطراأ يف 

حالة الطق�س اأو اأية ظروف اأخرى.                )التفا�سيل �س4(

م�سوؤولني ليبيني لبنغازي.
ومل ي�سر البيان اإىل ترتيب اأي لقاء 
احلكومة  م�سوؤويل  مع  لدينديا�س 
لها  وال��ت��ي وج��ه  ال��والي��ة،  منتهية 
انتقادات خال الفرتة املا�سية على 
خلفية االتفاق الذي اأبرته موؤخرا 
مع تركيا ب�ساأن التنقيب على الغاز 
االقت�سادية  املنطقة  يف  الطبيعي 

بالبحر االأبي�س املتو�سط.
عبد  بحكومة  اليونان  تعرتف  وال 
احل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة، واأع���ل���ن���ت ذلك 
االتفاقات  رف�����س��ه��ا  وع���رب  م�����رارا، 
االأخ���رة ب��ني ه��ذه احلكومة وبني 

تركيا، ب�ساأن احلدود البحرية.
ول������ذل������ك، ف���������اإن م������ن االأ�����س����ب����اب 
املفاجئة  ل���ل���م���غ���ادرة  امل����ط����روح����ة 
يكون  اأن  دي��ن��دي��ا���س  ي��رف�����س  اأن 
ولي�س  املنقو�س  جن��اء  ا�ستقباله 
حديث  ح�سب  ال��رئ��ا���س��ي،  املجل�س 
لاأبحاث  �سلفيوم  موؤ�س�سة  رئي�س 
وال���درا����س���ات ج��م��ال ���س��ل��وف ملوقع 

�سكاي نيوز عربية.

والعنف  االن����ت����خ����اب����ات  ن���ت���ائ���ج 
واأظهرت  والتخويف،  ال�سيا�سي 
الدميوقراطية  وم����رون����ة  ق����وة 

االأمركية.
التوقعات،  ن��ت��ائ��ج  اإع�����ان  وب��ع��د 
اإن  ت����غ����ري����دة  يف  م����ك����ارث����ي  ق������ال 
الجتاه  م�ستعدون  االأم��رك��ي��ني 
جديد، واجلمهوريون يف جمل�س 

النواب م�ستعدون لتحقيق ذلك.
وت��اأت��ي ه��ذه االأن��ب��اء بعد ي��وم من 
دونالد  ال�سابق  الرئي�س  اإع���ان 
لانتخابات  ت��ر���س��ح��ه  ت���رام���ب 
الرئا�سية املقررة يف 2024، على 
ال��ع��دي��د من  ال��رغ��م م��ن �سقوط 
الذين  اجل��م��ه��وري��ني  امل��ر���س��ح��ني 

كان يدعمهم.
ويف ظل ارتفاع معدالت الت�سخم 
ب����اي����دن، كان  وان���ه���ي���ار ���س��ع��ب��ي��ة 
اجل��م��ه��وري��ون ي��اأم��ل��ون يف روؤي���ة 
اأمركا  جت���ت���اح  ح���م���راء  م���وج���ة 
من  املجل�سني  ع��ل��ى  ل��ي�����س��ي��ط��روا 
بايدن  خ���ط���ط  اإج����ه����ا�����س  اأج������ل 

الت�سريعية.

وزير اخلارجية اليوناين

زعيم الغالبية اجلمهورية يتحدث لل�سحفيني بعد تر�سيحه لرئا�سة جمل�س النواب  
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي لل�شحة العامة يوقع اتفاقية مع املركز الإفريقي ملكافحة الأمرا�ض 

•• �أبوظبي-و�م:

اأبوظبي لل�سحة العامة اتفاقية تعاون مع االحتاد االإفريقي -  وقع مركز 
 )Africa CDC( منها  والوقاية  االأم��را���س  ملكافحة  االإفريقي  املركز 
بهدف تعزيز االأبحاث وتبادل املعرفة وت�سهيل التعاون يف املجاالت الرئي�سية 
اآل حامد رئي�س  العامة بح�سور معايل عبداهلل بن حممد  لقطاع ال�سحة 

دائرة ال�سحة – اأبوظبي. 
وّقع االتفاقية �سعادة مطر �سعيد النعيمي مدير عام مركز اأبوظبي لل�سحة 
االأفريقية  امل��راك��ز  مدير  باأعمال  القائم  اأوغ��وي��ل  اأحمد  والدكتور  العامة 
اإدارة  م��دي��ر  امل��زروع��ي  م��رمي  بح�سور  منها  وال��وق��اي��ة  االأم��را���س  ملكافحة 
ال�سوؤون االأفريقية بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل و اأحمد املرا�سدة نائب 
ال��دويل.  وتهدف  والتعاون  ب��وزارة اخلارجية  ال��دويل  القانون  اإدارة  مدير 

اتفاقية ال�سراكة اجلديدة اإىل تعزيز التعاون امل�سرتك وتبادل املعلومات بني 
اآليات اال�ستجابة الفعالة لتحديات ال�سحة العامة عرب  الطرفني لت�سهيل 
و�سع م�سار مفتوح للتعاون وتبادل املعلومات يعزز العمل على مبادرات بناء 

املهارات وتطويرها. 
وتركز اأولويات االتفاقية على تطوير املعلومات حول االأمرا�س ومراقبتها 

واال�ستجابة الفعالة لاأوبئة و�سمان تعزيز اأ�ساليب الوقاية. 
االأمرا�س  ور���س��د  العامة  ال�سحة  اأب��ح��اث  جم��ال  يف  ال��ط��رف��ان  و�سيتعاون 
املنتقلة عرب املياه ومقاومة م�سادات امليكروبات وزيادة الفحو�سات الوقائية 
وال�سرطان  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  عن  املبكر  الك�سف  وتعزيز 
واأمرا�س حديثي الوالدة ، كما �سيتم اأي�ساً تعزيز �سبكات املراقبة واملختربات 
وال��ت��دري��ب وب��ن��اء ال��ق��درات وت��ب��ادل املعرفة يف جم���االت االأم��را���س املزمنة 
معايل  وقال  النف�سية.   ال�سحية  والرعاية  واالأم  الطفل  و�سحة  والتغذية 

تعزيز  تتطلب  املعدية  االأم��را���س  اإن مكافحة  اآل حامد  عبداهلل بن حممد 
جائحة  اأك��دت  فقد  العامل  حول  ال�سحية  الهيئات  بني  والتوا�سل  التعاون 
على  وجماعية  مبا�سرة  بطريقة  توؤثر  ال�سحية  التحديات  اأن  كوفيد19- 
كل املجتمعات يف كل مكان حول العامل بدون ا�ستثناء االأمر الذي يوؤكد على 
اأبوظبي قدمت  ال��دول.  وا�ساف ان  �سرورة العمل اجلماعي امل�سرتك بني 
اأمام  ا�ستعرا�سه  على  نحر�س  للجائحة  اال�ستجابة  يف  متميزاً  من��وذج��اً 
�سركائنا يف خمتلف اأنحاء العامل وعلى تبادل املعارف واخلربات لا�ستمرار 
يف تعزيز كفاءة النظم ال�سحية للتعامل مع االأوبئة مبا يرفد جهودنا الرامية 
للحفاظ على �سحة و�سامة املجتمعات يف اأبوظبي وحول العامل وتر�سيخ 
مكانة االإمارة كوجهة رائدة للرعاية ال�سحية عاملياً.   من جهته ذكر�سعادة 
مطر النعيمي ان مركز اأبوظبي لل�سحة العامة ي�سهم بدور حموري يف دعم 
املبادرات الهادفة للو�سول اإىل جمتمع يتمتع بال�سحة وال�سامة ويف هذا 

االإطار ي�سكل التعاون مع هيئات ال�سحة العامة يف االحتاد االأفريقي خطوة 
اأ�سا�سية لرت�سيخ التعاون املتبادل يف جمال الرعاية ال�سحية ويدعم جهود 
دولة االإمارات ملوا�سلة تطوير هذا القطاع احليوي وحتقيق اأهداف النمو 
امل�ستدام.  ولفت اإىل اأن التعاون مع املركز االأفريقي ملكافحة االأمرا�س ياأتي 
اإطار رغبة م�سرتكة بني الطرفني لتعزيز قدرات االإن��ذار املبكر وتبادل  يف 
اخلربات واملعرفة حول عمليات اال�ستجابة لاأمرا�س املعدية.  ومن جهته 
الثنائي  للتعاون  اأ�سا�ساً  تعد  االتفاقية  اإن هذه  اأوغويل  اأحمد  الدكتور  قال 
والتوا�سل والتن�سيق تعزيزاً لقدراتنا كهيئة �سحية عامة تواجه االأمرا�س 
الوبائية وت�سعى للوقاية منها، واال�ستجابة لها حيث ي�سكل تبادل البيانات 
املتعلقة باالأمرا�س اأمراً بالغ االأهمية لعمل املتخ�س�سني يف جمال ال�سحة 
العامة، نحن �سعداء جدا بتوقيع هذه االتفاقية النوعية والتي �ستفتح لنا 

اآفاقا جديدة ومهمة. 

نيابة عن رئي�ض الدولة .. حممد بن را�شد يفتتح الإثنني دور النعقاد العادي الرابع للمجل�ض الوطني الحتادي
•• �أبوظبي-و�م:

نيابة عن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يفتتح  اهلل”، 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، يوم االإثنني املوافق 21 
2022م، دور االنعقاد العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي ال�سابع  نوفمرب 
ع�سر للمجل�س الوطني االحتادي، بح�سور �سمو ال�سيوخ اأولياء العهود ونواب 
احلكام و�سمو ال�سيوخ، وكبار م�سوؤويل الدولة من مدنيني وع�سكريني، واأع�ساء 

ال�سلك الدبلوما�سي.
واأ����س���در ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة 
من  الرابع  العادي  دوره  يف  لانعقاد  املجل�س  دعوة  مر�سوم  اهلل”،  “حفظه 
2022م،  نوفمرب   21 بتاريخ  االإث��ن��ني  ي��وم  ع�سر  ال�سابع  الت�سريعي  ف�سله 
وتبداأ مرا�سم افتتاح الدور بو�سول �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
"رعاه اهلل" اإىل  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
املجل�س  رئي�س  غبا�س  اال�ستقبال معايل �سقر  �سيكون يف  املجل�س، حيث  مقر 

الوطني االحتادي ، بعد ذلك تعزف مو�سيقى ال�سام الوطني لدولة االإمارات 
ثم ي�ستعر�س �سموه ثلة من حر�س ال�سرف، وينتقل �سموه اإىل قاعة زايد حيث 
دور  �سموه  ويتف�سل  احلكيم،  الذكر  من  عطرة  اآي��ات  بتاوة  احلفل  ي�ستهل 

االنعقاد العادي الرابع بالنطق ال�سامي.
ثم يلقي معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س كلمة بهذه املنا�سبة، بعد ذلك يتلو 
نائب  ال�سمو  لتوديع �ساحب  املجل�س لانعقاد، وترفع اجلل�سة  مر�سوم دعوة 
رئي�س الدولة "رعاه اهلل"، و�سمو اأولياء العهود ونواب احلكام و�سمو ال�سيوخ. 
بعد ذلك يعقد املجل�س الوطني االحتادي جل�سته االأوىل من دور انعقاده العادي 
رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  برئا�سة  ع�سر،  ال�سابع  الت�سريعي  للف�سل  الرابع 
املجل�س الوطني االحتادي . وتبداأ اجلل�سة بانتخاب املراقبني، وت�سكيل اللجان 
اأبرمتها  التي  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  على  املجل�س  ويطلع  الدائمة، 
احلكومة، وعلى الر�سائل ال�سادرة للحكومة والواردة منها، وعلى م�سروعات 
القوانني الواردة من احلكومة.كما تعقد اجلمعية العمومية لل�سعبة الربملانية 
اجتماعها االأول من دور االنعقاد العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي ال�سابع 

ع�سر، ي�سكل املجل�س خاله املجموعات الربملانية وجلان ال�سداقة.

�شيف بن زايد ي�شهد معر�شًا للجمعيات ذات النفع العام يف وزارة الالم�شتحيل وتوقيع مذكرة تفاهم بني وزارة تنمية املجتمع وفزعة
•• دبي -و�م:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  �سهد 
معايل  بح�سور  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع ، املعر�س 
وزارة  يف  اأقيم  ال��ذي  العام  النفع  ذات  باجلمعيات  اخلا�س 
وجهودها  اجلمعيات  ه��ذه  دور  اإب���راز  بهدف  الام�ستحيل 
كما  االإم��ارات��ي،  باملجتمع  احلياة  ج��ودة  وتعزيز  التنمية  يف 
�سهد �سموه توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة تنمية املجتمع 
الوطني  الربنامج  خدمات  تعزيز  ب�ساأن  فزعة  وجمموعة 
النفع  ذات  اجلميعات  ت�سجيع  بهدف  ال�سلوكية،  للمكافاآت 

العام.
االأجنحة  على  اط��ل��ع  حيث  امل��ع��ر���س  يف  �سموه  جت��ول  وق��د 
التي  وامل�����س��اري��ع  وامل���ب���ادرات  واخل��دم��ات  للجمعيات  املقامة 
ال��ع��ام يف خ��دم��ة املجتمع  ال��ن��ف��ع  ت��ق��دم��ه��ا اجل��م��ع��ي��ات ذات 
التنمية  ج��ه��ود  يف  احل��ي��وي  ودوره����م  امل�ستهدفة  وال��ف��ئ��ات 
�سموه  �ساهد  كما  امل�����س��ت��دام��ة،  واالق��ت�����س��ادي��ة  االجتماعية 
ه���ذه اجلهود  ي��ع��ر���س ملخ�س  م��رئ��ي��اً  ع��ر���س��اً  واحل�����س��ور 

واأهداف وغايات اجلمعيات ذات النفع العام.

ن��ه��ي��ان حمور  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سمو  اأط��ل��ق  ك��م��ا 
اجلمعيات  عمل  ي��ع��زز  ال���ذي  ال��ع��ام،  النفع  ذات  اجلمعيات 
وجهودها من خ��ال بلورة واإط��اق م��ب��ادرات وخطط ذات 
اأهداف اإن�سانية وجمتمعية نحو دور اأكرث فاعلية يف املجتمع 
االإماراتي وتعزيز قيم التكافل من خال حتفيز اجلمعيات 
الإطاق اأن�سطة وفعاليات جمتمعية واإ�سراك اأفراد املجتمع 
املجتمعية  االأن�سطة  يف  وامل�ساهمة  للم�ساركة  وت�سجيعهم 
جهود  تعزيز  لغاية  ال��ع��ام  النفع  ذات  للجمعيات  التابعة 
تنمية املجتمع واإ�سراك اجلمعيات يف حتقيق اأهداف مئوية 

االإمارات 2071.
و�سهد �سموه توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة تنمية املجتمع 
للمكافاآت  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  "فزعة" ب�����س��اأن  وجم��م��وع��ة 
" فزعة"  " الذي تديره  "مبادرة دان��ات ال�سلوك  ال�سلوكية 
تتعلق بتعزيز اأدوار املوؤ�س�سات يف الربنامج الوطني للمكافاآت 

ال�سلوكية.
وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة تنمية املجتمع، �سعادة 
التنمية  امل�ساعد ل�سوؤون  ح�سة عبدالرحمن تهلك، الوكيل 
حممد  اأح��م��د  العقيد  ف��زع��ة  وع��ن  ب���ال���وزارة،  االجتماعية 

بوهارون ال�سام�سي الرئي�س التنفيذي.

العام  النفع  ذات  اجلمعيات  دور  م��ن  امل��ذك��رة  ه��ذه  وت��ع��زز 
والتابعة لوزارة تنمية املجتمع يف تقدمي خدمات ومبادرات 
ال�ساعي  ال�سلوكية  ل��ل��م��ك��اف��اآت  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  �سمن 
املجتمع ومكافاأة  االإيجابية يف  ال�سلوكيات  لتحفيز وتقدير 

امللتزمني بها.
كما ت�سهم املذكرة يف بلورة ودعم جهود اجلمعيات من خال 
توجيه اخلدمات يف من�سة وطنية داعمة للجهود احلكومية 
يف جماالت تعزيز ال�سلوكيات واملواطنة االإيجابية، واالرتقاء 
اأف��راد املجتمع من خال توحيد  باخلدمات املقدمة لكافة 
للمجتمع  احلياة  ج��ودة  لتعزيز  ال�ساعية  اجلهود  وتكامل 

االإماراتي.
العليلي  هندي  بن  بخيت  عفراء  �سعادة   .. الفعالية  ح�سر 
�ساحي  الفريق  ومعايل  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  ع�سو 
دبي  يف  ال��ع��ام  واالأم���ن  ال�سرطة  رئي�س  نائب  متيم،  خلفان 
واللواء الدكتور عبدالقدو�س عبد الرزاق العبيديل رئي�س 
جمعية االإمارات للملكية الفكرية، وحممد نقي مدير اإدارة 
اجلمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية املجتمع ، و الدكتور 
اأحمد ال�سريف نائب رئي�س االحتاد الدويل، ورئي�س االحتاد 
املدير  املثنى  عمر  وال��دك��ت��ور  للجميع  للريا�سة  االآ���س��ي��وي 

تنمية  هيئة  يف  وال��رق��اب��ة  ال��رتاخ��ي�����س  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
املجتمع بدبي وعدد من روؤ�ساء اجلمعيات ذات النفع العام 

امل�ساركة.

�سارك يف املعر�س عدد كبر من اجلمعيات ذات النفع العام، 
وعدد من املوؤ�س�سات العاملة يف جماالت التكافل املجتمعي، 

وعدد من جمعيات اجلاليات املقيمة يف الدولة.

مهرجان ال�شيخ زايد ينطلق اليوم �شرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة »اأطفالنا م�شوؤوليتنا« تزامنًا مع اليوم العاملي للطفل 
•• �أبوظبي-و�م:

اأب���وظ���ب���ي ممثلة  ����س���رط���ة  ن���ف���ذت 
يف م���دي���ري���ة امل�������رور وال�����دوري�����ات 
للدفاع  اأبوظبي  هيئة  ومب�ساركة 
لاأنظمة  ���س��اع��د  و���س��رك��ة  امل����دين 
الريا�سي  ال��ع��ني  ون����ادي  امل���روري���ة 
"اأطفالنا  م�������ب�������ادرة  ال�����ث�����ق�����ايف 
م�سوؤوليتنا" يف مركز بوادي مول 
تزامنا  ال��ع��ني  ال��ت��ج��اري مب��دي��ن��ة 
 20 ال��ع��امل��ي للطفل يف  ال��ي��وم  م��ع 
من ال�سهر اجل��اري وال��ذي يهدف 
اإىل تعزيز الرتابط الدويل واإذكاء 
الوعي بني اأطفال العامل وحت�سني 

رفاههم. 
و رحبت اإدارة مرور العني بالزوار 
الفعالية  مب�سرح  الهدايا  ووزع��ت 
ون����ف����ذت ف����ق����رة ح������ول االأن���ظ���م���ة 
تثقيفية  وم�������س���اب���ق���ات  امل�����روري�����ة 
ل��ل��ج��م��ه��ور و ����س���رح ح����ول دوري����ة 
وقدمت  الطفل  ودوري����ة  ال�سعادة 
بالعني  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة 
فقرة توعية حول اأ�سرار املخدرات 
والوقاية  احلماية  تعزيز  وكيفية 
م��ن ال���وق���وع يف خم��اط��ر االإدم����ان 
اإدارة  وق����دم����ت  ال�������س���وء  ورف����ق����اء 
ا�ستعرا�ساً   k9 االأم��ن��ي  التفتي�س 

للكاب البولي�سية . 
وت��ع��رف ال�����زوار م��ن ق�����س��م �سوؤون 

•• �أبوظبي-و�م:

اال�ستعدادات  ا�ستكمال  بعد  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان  فعاليات  ال��ي��وم  تنطلق 
ال�ستقبال الزوار من �ستى اأنحاء العامل بعرو�س ُمبهرة ومتنوعة لطائرات 
الدرونز وجمموعة من االألعاب النارية وذلك احتفااًل بالن�سخة اجلديدة من 

احلدث الذي ي�ستمر حتى 18 مار�س املقبل مبنطقة الوثبة يف اأبوظبي.
التي  املتنوعة  العرو�س  �سعيها من خال  العليا للمهرجان  اللجنة  واأك��دت 
واملميزة  املمتعة  الفعاليات  م��ن  جمموعة  لتقدمي  املهرجان  زوار  تنا�سب 
والثقافات  للح�سارات  ملتقى  املهرجان  اأهمية  مع  يتما�سى  مبا  اجلديدة 
طائرات  عرو�س  خال  من  �سواء  للرتفيه  االأمثل  املكان  كونه  اإىل  اإ�سافة 
االألعاب  وكذلك  "حياكم"  �سعار  حتت  مرئياً  عر�ساً  �ستقدم  التي  الدرونز 
االأول  ال��ي��وم  فعاليات  ت�سمل  و  امل��م��ي��زة.  الفعاليات  م��ن  غ��ره��ا  و  ال��ن��اري��ة 
والتفاعلية  الرتفيهية  الفعاليات  م��ن  ك��ب��راً  ع���دداً  زاي��د  ال�سيخ  ملهرجان 
عرو�س  اإىل  اإ�سافة  ال���زوار،  على  البهجة  تدخل  التي  واحل�سرية  ال�سيقة 
املو�سيقى الرتاثية الع�سكرية التي تت�سمن عرو�ساً مميزة يف خمتلف اأنحاء 
املهرجان، اإىل جانب العديد من امل�سابقات الرتاثية والفلكلورية والفعاليات 

الريا�سية الرتفيهية املليئة باحلما�س.
مع  موعد  على  �سيكونون  املهرجان  زوار  ف��اإن  اجلمعة  اليوم  وبانطاقته 
م�����س��اه��دة ع��رو���س ح��ي��ة م��ث��ل ن��اف��ورة االإم������ارات، ع��رو���س ال��ل��ي��زر، عرو�س 
وحديقة  �سو،  كا�ستم  الوثبة  وفعاليات  النارية،  االألعاب  عرو�س  ال��درون��ز، 

االأ�سواء والزهور.
بيت  الرتفيهية،  االأل��ع��اب  مدينة  فعاليات  م�ساهدة  من  ال��زوار  �سيتمكن  و 
الفلكلورية،  وال��ع��رو���س  امل�ساركة  ال���دول  اأجنحة  م�سارح  ع��رو���س  ال��رع��ب، 
�سيلفي  منطقة  االأط��ف��ال،  مدينة  كارتينج،  كو  م�سابقات  الفنون،  منطقة 

�سرتيت، كريزي كار، ومتحف احللويات.
عرو�س  على  ت�ستمل  ع��دة  خ��ي��ارات  ال�سيوف  اأم���ام  �سيكون  ي��وم��ي  وب�سكل 
ترفيهية تفاعلية، عرو�س اأجنحة ح�سارة االإمارات، ركوب اخليل والهجن 
م�سرحاً   15 من  اأك��رث  على  املهرجان  وي�ستمل  االأط��ف��ال  م�سرح  وم�ساهدة 

تعر�س فعاليات ثقافية وترفيهية ب�سكل منتظم.

اآالف الفر�س للفوز بجوائز قّيمة، عرب الكثر من  ومينح املهرجان زواره 
�سمو  �سباقات  "مهرجان  �سحوبات  مثل  الرتاثية  وال�سحوبات  املُ�سابقات 
اآل نهيان"، و�سباق مهرجان ال�سيخ زايد للمحامل  ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال�سراعية 2022، وجائزة زايد الكربى للهجن، وُم�سابقات مهرجان ال�سيخ 
زايد لل�سيد بال�سقور. و يقام اأي�ساً "معر�س ال�سلوقي" الذي يعّرف الزوار 
وكيفية  بها  واالهتمام  ال�سيد  مثل  العربي  بال�سلوقي  املتعلقة  بالتقاليد 

تدريبها، اإ�سافة اإىل م�سابقات املاأكوالت ال�سعبية.
و بالن�سبة لع�ساق املطابخ العاملية فاإن اأكرث من 60 مطعما �ستقدم اأطباقها 
على  وتتوزع  العامل  و�سفات خمتلفة حول  تعك�س  والتي  للجمهور  ال�سهية 
مطاعم وعربات طعام ومطاعم االأجنحة واأك�ساك ومطاعم منطقة الفنون 
اأذواق��ه��م من  ال��زوار على اختاف  و �ستقدم جتربة طعام ال تن�سى جلميع 

خال املطابخ املحلية والعاملية.
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من  املهرجان  يف  امل�ساركة  ال��دول  اأجنحة  وت�ستقبل 
الزوار والتي يعك�س كل منها جوانب خمتلفة من ثقافتها كالرتاث املعماري 
واالأ�سواق واملنتجات .. كما تقدم عرو�ساً يومية متنوعة للفولكلور العاملي 
اأجنحة  يف  تتوزع  التي  املهرجان  م�سارح  خمتلف  على  ال�سعبية  واالأه��ازي��ج 
احل�سارات العاملية يف ظل اإن�سمام اأجنحة جديدة هذا املو�سم متثل ثقافات 
من  زواره���ا  ال�ستقبال  االإم���ارات  ح�سارة  اأجنحة  وت�ستعد  متنوعة.  عاملية 
والتي  ال��ع��امل  دول  م��ن خمتلف  ال��ق��ادم��ني  وال�����س��ي��اح  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
ت�ستعر�س العادات والتقاليد االأ�سيلة ل�سعب االإمارات ودور الوالد املوؤ�س�س 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف بناء وتاأ�سي�س 
اأجنحتها القرية الرتاثية، احلي االإم��ارات��ي، ذاكرة  اأم��ة ووط��ن وذل��ك عرب 
الواحة  جناح  والتقاليد،  العادات  جناح  واالإم���ارات،  االإن�سان  جناح  الوطن، 
ومعر�س  الهجن  معر�س  اال�سيلة،  العربية  اخل��ي��ول  معر�س  ال��زراع��ي��ة، 
اجلمهور  ي�ستقبل  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در  ال�سلوقي. 
يومياً من ال�ساعة الرابعة ع�سراً اإىل ال�ساعة 12 منت�سف الليل على مدار 
اأيام االأ�سبوع ابتداء من غداً 18 نوفمرب اجلاري وحتى 18 مار�س 2023 
املحلية  ال��ع��رو���س  اآالف  �سنويا  ي�ستقطب  جماهرياً  ثقافياً  ح��دث��اً  وي��ع��د 

والعاملية والفلكلورية يف جو عائلي متميز.

اجل����ه����ات ال�������س���رط���ي���ة واالأم���ن���ي���ة 
املعر�س  يف  امل�����س��ارك��ة  وامل����روري����ة 
الفعالية  هام�س  على  اأق��ي��م  ال��ذي 
دور �سرطة اأبوظبي يف توعية اأفراد 
"احل�س  مفهوم  وت��ع��زي��ز  املجتمع 
اىل  اإ�����س����اف����ة  ل���دي���ه���م  االأمني" 
االإدارات  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
و�سهدت  امل�������س���ارك���ة  ال�������س���رط���ي���ة 
ال��ف��ع��ال��ي��ة اق���ب���ال ك��ب��ر م���ن قبل 
اأبوظبي  اجلمهور .  وع��ززت هيئة 
م��ت��م��ث��ل��ة يف ق�سم  امل����دين  ل��ل��دف��اع 
االت�سال  وق�سم  العامة  ال�سامة 
-العني  االإ�سعاف  وق�سم  املوؤ�س�سي، 
الوقاية  ب���ا����س���رتاط���ات  ال��ت��وع��ي��ة 

اأهداف  على  املجتمعية  ال�سرطة 
وكيفية  ����س���رط���ة  ك���ل���ن���ا  م�����ب�����ادرة 
االن�سمام للمبادرة و قدمت جلنة 
اأبوظبي  ب�سرطة  والقراءة  االأدب��اء 
الثقافية  االأ���س��ئ��ل��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
امل��ن��وع��ة ل��ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور حول 
و�ساهد اجلمهور  القراءة.   اأهمية 
اأبوظبي  �سرطة  فر�سان  ب��اإع��ج��اب 
اأم����ام م��رك��ز ب����وادي م���ول ودوري����ة 
قدمت  بعدها  الهوائية  الدراجات 
ف���رق���ة م��و���س��ي��ق��ى ال�������س���رط���ة من 
العامة  وال��ع��اق��ات  امل��را���س��م  اإدارة 
و�سط  وت��راث��ي��ة  وطنية  م��ع��زوف��ات 
وا�ستعر�ست  اجل��م��ه��ور.   اإع��ج��اب 

وال�����س��ام��ة م��ن احل��رائ��ق وتوعية 
ال�سحيحة  ب���ال���ط���رق  اجل���م���ه���ور 
ال�����س����ت����خ����دام ط����ف����اي����ات احل���ري���ق 
ك��م��ا ���س��ارك��ت يف امل���ب���ادرة ع���دد من 
بهدف  ال��ك��رت��ون��ي��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
االأ�سر  ع��ل��ى  ال��رتف��ي��ه  و  ال��ت��وع��ي��ة 
الفعالية  و���س��ه��دت    . واالأط����ف����ال 
ال�سركاء  م���ن  م��ت��م��ي��زة  م�����س��ارك��ة 
لاأنظمة  �ساعد  �سركة  بينهم  من 
املرورية ، و�سركات ترفيهية ومركز 
بوادي مول التجاري ونادي العني 
الريا�سي والثقايف و م�ست�سفى" ان 
قدم  وال���ذي  التخ�س�سي  �سي"  ام 

فحو�سات طبية للجمهور. 
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات ت�شارك �شلطنة عمان احتفالتها باليوم الوطني ال� 52

حتت �صعار ِ)ذاكرتهم تاريخنا( وبهدف تعزيز توثيق وا�صتدامة عنا�صر الهوية واملوروث

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ينظم موؤمترًا دوليًا للتاريخ ال�شفاهي

اإقامة دبي: اإ�شدار 151.666 اإقامة ذهبية خالل الأعوام 2019 - 2022
•• دبي -و�م:

ال�سنوي  التفتي�س  ت��ق��ري��ر  ك�سف 
اأذون���ات  بقطاع  اخل��ا���س   2022
العامة  ل�����اإدارة  ال��ت��اب��ع  ال���دخ���ول 
بدبي،  االأج��ان��ب  و���س��وؤون  لاإقامة 
اإقامة   151.666 اإ����س���دار  ع��ن 
ذه��ب��ي��ة خ���ال االع����وام 2019 - 
العمل  حجم  بلغ  فيما   ،2022
واالإقامة  ال��دخ��ول  اأذون���ات  بقطاع 
ن�سبة  وارتفعت   ،15.542.384
مقارنة  العمل  حجم  على  ال��زي��ادة 
بعامي 2020 - 2021 اإىل 43 
الذي  ال��ت��ع��ايف  ع��ل��ى  % ك��م��وؤ���س��ر 

ت�سهده دبي.
�سل�سلة  اإط��اق  اإىل  التقرير  ون��وه 
م��ن امل��ب��ادرات واخل��دم��ات املبتكره 
والتي �ساهمت يف رفع موؤ�سر �سعادة 
املتعاملني اإىل 96 %، وبلوغ ن�سبة 
ون�سبة   ،%  100 ال�سركاء  �سعادة 

امل��راج��ع��ني ملراكز  ع���دد  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
 ،80% بن�سبة  اخل���دم���ة  ت��ق��دمي 
وان��ع��ك�����س ب�����س��ورة اإي��ج��اب��ي��ة على 

جودة حياة املتعاملني.
اإن اجل���ه���ود م��ت��وا���س��ل��ة يف  وق�����ال 
اخلدمات  م��ع��اي��ر  اأع���ل���ى  ت���وف���ر 
ال��رق��م��ي��ة ال���ذك���ي���ة، ال���ه���ادف���ة اإىل 
رف����ع ج�����ودة احل���ي���اة ل����دى جميع 
خ�����ال حتقيق  م����ن  امل���ت���ع���ام���ل���ني، 
والتطوير  االبتكار  يف  اال�ستدامة 
املقدمة  اخل��دم��ات  يف  والتح�سني 
للمتعاملني ب�سورة ا�ستباقية تعزز 
امل��رون��ة وت��ل��ب��ي امل��ت��ط��ل��ب��ات وتفوق 

م�ستوى الطموحات.
واأعلن التقرير عن تطبيق م�سروع 
ن��ظ��ام ح��م��اي��ة االأج����ور ب��ع��د تنفيذ 
التي ت�سمنت  ع��دد من اخل��ط��وات 
اج���ت���م���اع���اً م����ع ال���ب���ن���ك امل����رك����زي، 
االأجور  واالط��اع على عمل نظام 
الب�سرية  امل����وارد  وزارة  يف  املطبق 

األف   2.868 امل��ن��ج��زة  امل��ع��ام��ات 
معاملة، كما �سيتم تطبيق املرحلة 
خال  ال��ف��ع��ل��ي  التطبيق  ال��ث��ان��ي��ة 

الربع االأول من عام 2023.
ك��م��ا ك�����س��ف ال��ت��ق��ري��ر ع���ن حتقيق 
القطاع ما ن�سبته 99 % يف تنفيذ 
ن�سبة  وو�سول  الت�سغيلية،  اخلطة 
الرئي�سة  العمليات  على  التح�سني 
 100% مقابل   ،94.60% اإىل 
ال���رق���م���ي الأذون��������ات  ال���ت���ح���ول  يف 
ال�����دخ�����ول وت�������س���اري���ح االإق�����ام�����ة، 
جاهزية  ب��ن�����س��ب��ة   % و82.2 
ت��راوح��ت ن�سب كل  االب��ت��ك��ار، فيما 
م���ن ���س��ع��ادة امل���وظ���ف���ني، وامل���رون���ة 
 100% و   93 ب���ني  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 

خال العام املا�سي.
اإطار  يف  ال�سنوي  التقرير  وي��اأت��ي 
الدورية �سمن منظومة  اجلوالت 
التي  امل��وؤ���س�����س��ي،  االأداء  ح��وك��م��ة 
ي��رتاأ���س��ه��ا ���س��ع��ادة ال��ف��ري��ق حممد 

 99 اإىل  الت�سغيلية  تنفيذ اخلطة 
%، باالإ�سافة اإىل اإطاق مبادرات 
ا�سرتاتيجية  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����س��اه��م 
دبي للمعامات الاورقية ون�سبة 
االأوراق  ا����س���ت���خ���دام  يف  اخل��ف�����س 

بن�سبة 100 % .
ك�سف  ب��امل�����س��اري��ع،  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ويف 
بتطبيق  ال�����ب�����دء  ع�����ن  ال���ت���ق���ري���ر 
خدمة االت�سال يف 60 مركزاً من 
ال�سركات  م��ن  اآم���ر وع���دد  م��راك��ز 
ال�����س��ي��اح��ي��ة يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث من 
جتريبية،  كمرحلة  اجل��اري  العام 
م���ن خ����ال اإط������اق ال��ن��ظ��ام على 
اخلدمة  وت��وف��ر  الر�سمي  امل��وق��ع 
وامل�سائية،  ال�سباحية  ال��ف��رته  يف 
 %  100 ت����دري����ب  ي���ت���م  و�����س����وف 
االأمامية  ال��واج��ه��ة  م��وظ��ف��ي  م��ن 
امل�ستقبلية  واخل��ط��ة  ال��ن��ظ��ام  على 
 %  100 امل�سروع بن�سبة  لتطبيق 
بلغ عدد  ال�ساعة، حيث  على م��دار 

العامة  االإدارة  ع���ام  م��دي��ر  امل����ري 
بدبي،  االأج��ان��ب  و���س��وؤون  لاإقامة 
فيها كل  يرافقه  زي���ارة  نفذ  ال��ذي 
م�ساعد  الغيث  خلف  العميد  م��ن 
الدخول واالإقامة،  املدير الأذون��ات 
نائب  احل�����م�����ادي  ع���ل���ي  وامل�����ق�����دم 
م�����س��اع��د امل��دي��ر وامل���ق���دم ع��ب��د اهلل 
ن��ائ��ب م�����س��اع��د ملراكز  امل��ط��رو���س��ي 
�سعادة املتعاملني وعدد من مدراء 

االإدارات.
اأحمد  الفريق حممد  �سعادة  واأك��د 
املري اأن النتائج التي مت حتقيقها 
ت��اأت��ي ث��م��رة جل��ه��ود ك��اف��ة الكوادر 
يف  ال��ع��ام��ل��ة  واالإداري������ة  الوظيفية 
الدخول  اأذون��ات  االإدارة ويف قطاع 
اأن  اإىل  م�سراً  واالإق��ام��ة،  ل�سوؤون 
اأف�سل  اإىل  ق�����ادت  اجل���ه���ود  ه����ذه 
العمل  �سيما  ال  الريادية،  النتائج 
على حتويل كافة اخلدمات املقدمة 
اإىل خدمات ذكية، مما اأ�سهم ذلك 

قيا�س جاهزية الطابعة والتن�سيق 
البدء  قبل  "زاجل"  ال�سريك  م��ع 

الفعلي بتطبيق امل�سروع.
و���س��ه��د م�����س��روع م��ن��ظ��وم��ة عقود 
ال��ع��م��ل ج��م��ع امل��ت��ط��ل��ب��ات م��ن قبل 
من  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  االإداري،  ال��ف��ري��ق 

احلرة  املنطقة  و�سلطة  والتوطني 
���س��ه��د م�سروع  وج��ب��ل ع��ل��ي، ف��ي��م��ا 
تدريب  للهوية  املركزية  الطابعة 
82 موظفاً على الطابعة، وتركيب 
يف  والفرعية  الرئي�سية  الطابعات 
اإىل  باالإ�سافة  امل��خ��ت��ارة،  مقراتها 

 ،100% بن�سبة  التقني  الفريق 
قبل اع��ت��م��اد وت��وث��ي��ق االإج�����راءات، 
واإب��رام مذكرة تفاهم مع امل�سرف 
امل�������رك�������زي وت����ن����ف����ي����ذ ال���ط���ل���ب���ات 
بن�سبة  االأن��ظ��م��ة  على  والتحديث 

.95%

اأ�صيجة نباتية وزهور واأ�صجار وم�صطحات خ�صراء

بلدية مدينة اأبوظبي تزين منطقة مهرجان ال�شيخ زايد باأعمال زراعية جتميلية
•• �أبوظبي –�لفجر:

من  والنقل  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
ا�ستهدف تزيني الطريق املوؤدي  خال مركز بلدية الوثبة م�سروعاً 
اللم�سات  من  املزيد  اإ�سفاء  بهدف  زاي��د   ال�سيخ  مهرجان  مقر  اإىل 
اجلمالية ملوقع املهرجان، وتعزيز مظاهر البهجة والتنا�سق للمنطقة 

املحيطة باملهرجان.
ال��ت��زي��ني م���ن دوار منتزه  مل�����س��روع  ال��ن��ط��اق اجل���غ���رايف  وق����د ام��ت��د 
امل�سروع  اأه��داف  وت�سمنت  املهرجان،  اإىل  امل��وؤدي  ال��دوار  اإىل  الوثبة 

املهرجان،  مبوقع  املحيطة  باملنطقة  االأ���س��ول  كفاءة  وحت�سني  رف��ع 
باالإ�سافة اإىل جتميل ال�سارع املوؤدي اإىل املهرجان نظرا الرتفاع رواد 
هذا ال�سارع يف هذه الفرتة من ال�سنة بعد افتتاح املهرجان، وكذلك 
تطوير اجلزيرة الو�سطية من دوار ق�سر الوثبة اإىل دوار مهرجان 
ال�سيخ زايد، وزراعة زهور مو�سمية داخل املهرجان وخارجه، وزراعة 
�سياج نباتي على جانبي الطريق املوؤدي للمهرجان، واأعمال الت�سغيل 
وال�سيانة لاأ�سول الزراعية داخل املهرجان وخارجه، وق�س وحتديد 
النخيل،  �سيانة  واأع��م��ال  ال��رتب��ة،  ومغطيات  اخل�سراء،  امل�سطحات 

وق�س االأ�سيجة النباتية، وتنظيف وتن�سيق احل�سى الديكوري.

•• �أبوظبي-و�م:

احتفاالتها  ال�سقيقة  عمان  �سلطنة  اجلمعة،  اليوم  االإم���ارات،  دول��ة  ت�سارك 
بيومها الوطني ال� 52، جت�سيدا للعاقات االأخوية وال�سراكة االإ�سرتاتيجية 
احلكيمة  القيادة  ظل  يف  وتر�سخا  من��وا  ت��زداد  التي  البلدين  بني  ال�ساملة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
وجالة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور اآل �سعيد �سلطان عمان ال�سقيقة. 
وت�سهد االإمارات جمموعة من الفعاليات والعرو�س املميزة احتفاًء بالذكرى 
ال� 52 للنه�سة املباركة ل�سلطنة عمان ال�سقيقة التي ت�سادف 18 نوفمرب 
من كل عام، وتت�سمن الفعاليات اإ�ساءة عدد من اأبرز معامل الدولة العمرانية 
عرب  االإم���ارات  اإىل  القادمني  العمانيني  ال��زوار  وا�ستقبال  العماين،  بالعلم 
ختم  وتخ�سي�س  التذكارية،  والهدايا  بالورود  واملطارات  احلدودية  املعابر 
خا�س جلوازات �سفرهم من وحي املنا�سبة، اإىل جانب تنظيم فعاليات خا�سة 

لاحتفال باملنا�سبة يف اأبرز مراكز الت�سوق والرتفيه يف الدولة.

االأ�سعدة يج�سدها احلوار  الدولتان بعاقات وثيقة على خمتلف  وترتبط 
القائم بني اجلانبني ب�سكل دائم، واللقاءات على اأعلى امل�ستويات بني البلدين 
واالجتماعات الوزارية واحلكومية املتواترة، ما يعك�س حجم االهتمام الذي 

يوليانه لتطوير العاقات الثنائية فيما بينهما.
من  بالعديد  املا�سية  العقود  خال  البلدين  بني  الثنائية  العاقات  ومرت 
وكان  ق��دم��اً،  بها  امل�سي  يف  مبا�سرة  ب�سورة  اأ�سهمت  التي  ال��ب��ارزة  املحطات 
املغفور لهما ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، وال�سلطان 

قابو�س بن �سعيد "رحمه اهلل" قد عقدا لقاًء تاريخياً يف العام 1968.
وتوا�سل زخم هذه العاقات بعد قيام احتاد دولة االإمارات العربية املتحدة 
الثقافية  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  التوقيع  مت  حيث   1971 ع��ام  يف 
الثقافية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  ال��زي��ارات  بتبادل  معززة  بينهما،  والرتبوية 

والرتبوية بغر�س اال�ستفادة من اخلربات، وتطوير جماالت التعاون.
ويف ال�سياق ذاته فقد �سكلت الزيارة التاريخية لل�سيخ زايد "طيب اهلل ثراه" 
بني  التعاون  م�سرة  يف  مهماً  منعطفاً   1991 ع��ام  يف  عمان  �سلطنة  اإىل 

البلدين، التي مت على اأثرها ت�سكيل جلنة عليا م�سرتكة بني البلدين كان من 
اأبرز اإجنازاتها اتخاذ قرار بتنقل املواطنني بني البلدين با�ستخدام البطاقة 
ال�سخ�سية "الهوية" بداًل من جوازات ال�سفر، وت�سكيل جلنة اقت�سادية عليا 

اأجرت العديد من الدرا�سات الإقامة جمموعة من امل�سروعات امل�سرتكة.
زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  بها �ساحب  ق��ام  التي  ال��دول��ة  زي��ارة  وج��اءت 
 27 يف  ال�سقيقة  عمان  �سلطنة  اهلل" اإىل  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
بني  امل�سرتكة  العاقات  ت��اري��خ  يف  ج��دي��دة  حقبة  لت�سكل  املا�سي،  �سبتمرب 
والتنموية،  والثقافية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ج��االت  كافة  يف  البلدين 
ال�سناعة،  جم��االت  يف  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رات  م��ن  العديد  توقيع  �سهدت  حيث 
والثقافة واالإعام، وال�سكك احلديدية، والتعليم والبحث العلمي، والرثوات 
اأكرب �سريك جتاري لل�سلطنة  الزراعية، واأ�سواق املال. وُتعد دولة االإم��ارات 
اأكرث من  اإىل ُعمان واأكرب م�ستورد منها، وت�ستحوذ على  اأكرب م�سّدر  فهي 
40 يف املائة من جممل واردات عمان من العامل، فيما ت�ستاأثر بنحو 20 يف 
املائة من �سادرات عمان اإىل االأ�سواق العاملية. وبلغت قيمة التبادل التجاري 

46 مليار درهم بنمو  اأكرث من   2021 غر النفطي بني البلدين يف عام 
البلدين خال  النمو يف جتارة  بلغ متو�سط  فيما   ،2020 املائة عن  9 يف 
%. وا�ستقبلت املن�ساآت الفندقية يف الدولة خال   10 5 �سنوات نحو  اآخر 
2021 اأكرث من 256 األف نزيل فندقي من عمان بنمو 32 يف املائة عن 
2020، يف موؤ�سر اإ�سايف على عودة الن�ساط ال�سياحي والتجاري اإىل م�ساره 
االإيجابي. ويتقا�سم البلدان موروثا ثقافيا م�سرتكا من فنون واآداب �سكلت 
العربي،  هوية ثقافية متجان�سة ل�سعبيهما وجلميع �سعوب منطقة اخلليج 
من  الكثر  على  ال�سعبني  ب��ني  امل�سرتكة  والتقاليد  ال��ع��ادات  تنعك�س  فيما 
واملرويات  واالأم��ث��ال  ال�سفهي  وامل���وروث  والق�سة  والنرث  ال�سعر  امل��ف��ردات يف 

ال�سعبية.
وتزداد الروابط الثقافية واالجتماعية بني االإمارات و�سلطنة ُعمان تداخا 
والعائلية  االأ���س��ري��ة  ال��ع��اق��ات  م�ستوى  اإىل  ت�سل  ك��ب��رة،  ب��درج��ات  وعمقا 
والتام�س  امل�سرتك  للتاريخ  نتيجة  وال��ف��ن��ون،  واالأزي����اء  ال��ع��ادات  وتقا�سم 

اجلغرايف.

•• �أبوظبي-�لفجر:

نظم االأر�سيف واملكتبة الوطنية موؤمتر االإمارات الدويل للتاريخ ال�سفاهي 
ال�سفاهي توثيق وا�ستدامة عنا�سر  التاريخ  "ذاكرتهم تاريخنا:  حتت �سعار 
والباحثني  واخل��رباء  املتخ�س�سني  نخبة من  فيه  واملوروث" �سارك  الهوية 
وذوي التجارب املميزة يف �سوؤون التاريخ ال�سفاهي، والرواة من كبار املواطنني 
الذين اأثروا بذكرياتهم املجلد الثالث من �سل�سلة )ذاكرتهم تاريخنا( والتي 

جرى االحتفال باإ�سدارها �سمن فعاليات املوؤمتر.
ويويل االأر�سيف واملكتبة الوطنية التاريخ ال�سفاهي اأهمية كبرة الأنه البد 
من اللجوء اإىل الرواة ممن عا�سروا االأحداث قبل االحتاد وبعده، كي يوثق 
التاريخ من اأفواه اأبنائه؛ ف�ساهد العيان اأوثق دليًا من �ساهد ال�سماع، وهذا 
املتحدة مما مل يدونه  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تاريخ  ي�سهم يف تدوين  مما 

املوؤرخون يف كتاباتهم.
افتتح �سعادة عبد اهلل ماجد اآل علي مدير عام االأر�سيف واملكتبة الوطنية- 
املوؤمتر بكلمة رحب فيها بالرواة وامل�ساركني وب�سيوف املوؤمتر، واأكد اأن اأهمية 
ال�سفاهي  التاريخ  اأهمية  على  ال�سوء  ي�سلط  كونه  من  ينطلق  املوؤمتر  هذا 
طواها  التي  واالأح���داث  ال��ذاك��رة  وحفظ  لت�سجيل  وفّعالة  جمدية  كو�سيلة 
الزمن؛ فالتاريخ ال�سفاهي م�سدر مهم من م�سادر تاريخ االأمم وال�سعوب؛ 
فهم  عا�سروها،  الذين  اأولئك  لدى  حمفوظة  التاريخية  الوقائع  تظل  اإذ 

القادرون على اإعطاء الرواية احلقيقية.
وقال �سعادته: ما اإن فتح االأر�سيف واملكتبة الوطنية املجال اأمام الرواة من 
كبار املواطنني لكي يوثق ذاكرتهم يف �سجاته؛ حتى اأدركوا بح�ّسهم الوطني 
اأن ذلك واجباً وطنياً، فرحبوا بفرق االأر�سيف واملكتبة الوطنية من اخلرباء 

واملخت�سني التي �سارعت اإليهم اأينما كانوا يف اإمارات الدولة ومناطقها.
اأن���اط يف مادته  ق��د   2008 لعام   7 رق��م  القانون االحت���ادي  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
االأر�سيف  م��ادة  وتوثيق  جمع  مهمة  الوطنية  واملكتبة  باالأر�سيف  الرابعة 

ال�سفوي وحفظها وتي�سر ا�ستخدامها بالطريقة العلمية املنا�سبة.
االأر�سيف  حققه  مبا  �سعادته  الوطنية  واملكتبة  االأر�سيف  عام  مدير  واأب��دى 

م�سمون  ا�ستمد  منها  مقابلة،   900 من  اأك��رث  جمع  اإذ  الوطنية  واملكتبة 
العديد من اإ�سداراته التي اأثرى بها املكتبة العربية.

التاريخ  فريق  ورئي�سة  البحوث  م�ست�سار  باخلر  عائ�سة  الدكتورة  واألقت 
ال�سفاهي يف االأر�سيف واملكتبة الوطنية كلمة امل�ساركني باملوؤمتر، اأكدت فيها 
اأهمية الرواية ال�سفوية التي تعّد ج�سراً ميتد بني املا�سي واحلا�سر، وعليه 
العادات والتقاليد والقيم التي كان يتمتع بها االأج��داد واالآب��اء، وهي  تعرب 
املا�سي  الباحثني �سفحات  اأم��ام  تفتح  نف�سه  الوقت  االأب��ن��اء، ويف  اإىل  تنتقل 
ما  والثقافات؛  االن�سجام بني احل�سارات  ولتعزز  التاريخي،  البحث  لترثي 
اأجمل،  االأج��ي��ال على تقدمي كل ما هو  امل��وروث ويحفز  ا�ستدامة  ي�سهم يف 

وي�سجعهم على حفظ "كنوز االإمارات" وذاكرتها احلية.
واأ�سادت بجهود �سيوف املوؤمتر من الرواة وامل�ساركني يف املوؤمتر، واخلرباء 
ال�سفاهي  ال��ت��اري��خ  العمل يف  ف��ري��ق  اأ���س��ف��رت عنه ج��ه��ود  وال��ب��اح��ث��ني، ومب��ا 

باالأر�سيف واملكتبة الوطنية، وبالدعم الذي ياقونه من االإدارة العليا.
واح��ت��ف��ل امل�����س��ارك��ون و���س��ي��وف امل��وؤمت��ر ب��اإط��اق املجلد ال��ث��ال��ث م��ن �سل�سلة 
"ذاكرتهم تاريخنا" التي ي�سدرها االأر�سيف واملكتبة الوطنية- بح�سور عدد 

كبر من الرواة امل�ساركني يف مو�سوعاته.
وقد تفاعل احل�سور مع ما جاء يف املوؤمتر، ومع مداخات كل من: ال�سيد 
حممد �سيف النايلي ال�سام�سي، وال�سيد �سديق اخلاجة، وال�سيد حممد بن 
�سامل بن كبينة الرا�سدي، الذين حتدثوا عن اأهمية حفظ املوروث و�سرورة 
الت�سامح  ن�سر  يف  االإم��ارات��ي��ة  القيم  ودور  املتعاقبة،  ل��اأج��ي��ال  ا�ستدامته 

وال�سام.
اأدارتها الدكتورة عائ�سة باخلر  املوؤمتر -والتي  عقدت اجلل�سة االأوىل من 
الدكتور  حت��دث  وفيها  امل�ستقبل"  وذاك����رة  ال�سفاهي  "التاريخ  -ب��ع��ن��وان: 
العايل  باملعهد  امل�ساعد  ال�سعبي  االأدب  اأ�ستاذ  احل��اف��ظ  عبد  ح�سن  حممد 
للفنون ال�سعبية- عن اأهمية التاريخ ال�سفاهي يف �سون وحماية الهوية من 
اإطار  يف  الوطنية  واملكتبة  االأر�سيف  يقدمه  مبا  واأ�ساد  وال�سياع،  االن�سطار 
م�سروع التاريخ ال�سفاهي الذي تهتم به دولة االإمارات العربية املتحدة، ومن 
العامل �سمن  وامل��وروث وهو ما مل ي�سعه  ال�سعبي  ال��رتاث  خاله تركز يف 

اأولويات التاريخ ال�سفاهي.
يف  الرتاثية  امل�ساريع  مدير  احلمري  ثالث  بن  جمعة  االأ�ستاذ  حت��دث  ثم 
جمعية االإم��ارات للغو�س عن جتربته يف جمع التاريخ ال�سفاهي؛ فنوه اإىل 
اأهمية اأن يكون الباحث يف ميدان التاريخ ال�سفاهي قادراً على التفاعل مع 
كبار ال�سن من الرواة، واأن ي�ستطيع ت�سجيعهم على احلديث يف امل�سار الذي 
يريده من قبيل اأنه بحاجة ملعرفة ما لديهم من معارف وذكريات، وتطرق 
ووثقها  اأجراها  التي  امليدانية  املقابات  التي حدثت معه يف  الطرائف  اإىل 

يف كتبه.
الزهراين  الدو�سي  �سالح  الربوفي�سور  بحديث  االأوىل  اجلل�سة  واختتمت 
عن  جدة  جامعة  يف  الرتبية  واأ�سول  اإدارة  ق�سم  يف  العليا  الدرا�سات  اأ�ستاذ 
اال�ستفادة منها يف  التي ميكن  والربجميات اجلديدة  البيانات  اأدوات جمع 
العلم،  نطاق  يف  ال�سفاهي  التاريخ  اإدخ��ال  واأهمية  ال�سفاهي،  التاريخ  حفظ 
وتطبيق طرق البحث العلمي عليه، وقدم �سرحاً مف�سًا عملياً عن تطوير 
منهجيات البحث العلمي لكي يحتوي التاريخ ال�سفاهي، والنظريات العلمية 

التي اهتمت بهذا احلقل املعريف.
وا�ستدامة  توثيق  ال�سفاهي  "التاريخ  موؤمتر  من  الثانية  اجلل�سة  وعقدت 
رئي�س  الزعابي  ميثاء  االأ���س��ت��اذة  اأدارت��ه��ا  وال��ت��ي  واملوروث"  الهوية  عنا�سر 
"التاريخ  بعنوان:  الوطنية-  واملكتبة  االأر�سيف  يف  ال�سفاهي  االأر�سيف  ق�سم 

ال�سفاهي بني العمل امليداين واملنتج االأكادميي".
بتعريف  ال�سارقة  جامعة  من  اللهيبي  حممد  �سالح  الدكتور  اجلل�سة  ب��داأ 
املتمر�سني  الباحثني  اإىل  ويحتاج  ال�سدور  يف  املحفوظ  ال�سفاهي  التاريخ 
اإطاراً  ال�سفاهي ت�سع له  للتاريخ  اأ�س�ساً  ال�سطور، وحدد  اإىل  الذين ينقلونه 
االألفاظ وخمارج  اأهمية  اللهيبي يف  ليكون مقبواًل من قبل اجلميع، وركز 
احلروف لدى الراوي، ومهارة الباحث يف طرح ال�سوؤال، واأ�سار اإىل اأن عنا�سر 
مقابلة التاريخ ال�سفاهي اأربعة: الباحث، والراوي، االأ�سئلة، واأداة الت�سجيل.

وانتقل احلديث اإىل الدكتور تيموثي باور عامل اآثار بجامعة االإمارات، الذي 
تطرق للحديث عن اأثر التاريخ ال�سفاهي يف م�سروع تطوير اجلزيرة احلمراء 
يف راأ�س اخليمة، وكيف متت اال�ستفادة من املقابات التي اأجريت مع بع�س 

االأفراد الذين كانوا ي�ستوطنون اجلزيرة، وقد اأ�سفرت عن معلومات موثقة 
عن اجلزيرة يف خمتلف املجاالت.

جتربتها  ب�سرد  امل��وؤمت��ر  �سعبان  �سها  االأ���س��ت��اذة  امل�ستقلة  الباحثة  واختتمت 
الرثية ج��داً، وهي جتمع مو�سوعة حلب، وذل��ك بعد االأزم��ة التي مرت بها 
�سوريا، فكان فريق املو�سوعة الذي يتاألف من اآالف االأ�سخا�س يقدمون ما 
اأث��رى مو�سوعة  لديهم بدافع من حر�سهم على حفظ تراث وطنهم؛ مما 
حلب باالأمثال ال�سعبية، وبال�سور التاريخية، والعادات والتقاليد، والفنون 
عرفت  كما  احللبية،  ال��ذاك��رة  حتفظها  التي  اأنواعها  مبختلف  والذكريات 

املو�سوعة بال�سخ�سيات املميزة التي تنتمي ملدينة حلب العريقة.
م�سح  بعمل  املعنية  املوؤ�س�سات  قيام  التالية:  التو�سيات  عن  املوؤمتر  واأ�سفر 
على  ذل��ك  وتعميم  منها،  ال�سفاهي  ال��ت��اري��خ  جلمع  حت��ت��اج  ال��ت��ي  للمناطق 
تدريب  واأهمية  للباحثني،  عمل  ميدان  لتكون  االأبحاث  ومراكز  اجلامعات 
اأ�ساليب  واأح��دث  اأف�سل  على  وامليدانيني  االأكادمييني  الباحثني  من  نخبة 
اأُُطر العمل يف املقابات واجلمع، وعمل  تدوين التاريخ ال�سفاهي؛ لتوحيد 
متت  واأ�سخا�س  مناطق  م��ن  اإل��ي��ه  وال��و���س��ول  ح�سره  مت  مل��ا  بيانات  ق��واع��د 

مقابلتهم لتوفر اجلهود يف العمل امليداين.
واإ�سافة اإىل ذلك فاإن التو�سيات قد �سملت اأي�ساً: تبّني اجلهات احلكومية 
اجلهات  ب��ني  وال��ت��ع��اون  معنية،  جل��ه��ات  املنت�سبني  غ��ر  الباحثني  مل�ساريع 
ت�سمل  اإ�سرافية  جهة  وج��ود  واأه��م��ي��ة  ال�سفهي،  ال��ت��اري��خ  مل�سلحة  واالأف����راد 
جميع اإمارات الدولة )معنوياً ومادياً( يف جمال التاريخ ال�سفهي، واالتفاق 
مع جهات خارج الدولة لا�ستفادة من جتاربها يف توثيق التاريخ ال�سفاهي، 

وربط املنهج الدرا�سي بالتاريخ ال�سفهي لا�ستفادة من مو�سوعاته.
م��ن جميع  تعيني جلنة  ���س��رورة  اإىل  اأ���س��ارت  ق��د  امل��وؤمت��ر  تو�سيات  اأن  كما 
واإدراج  امل�ستجدات،  باآخر  وتوثيقه  ال��رتاث  بحفظ  املعنية  ال��دول��ة  اإم���ارات 
و�سائل التوا�سل االجتماعي �سمن م�سادر جمع الرتاث غر املادي كو�سيلة 
�سهلة و�سريعة ت�سل اإىل جمهور كبر، و�سبط اجلمع عرب و�سائل التوا�سل 

االجتماعي الإحياء الرتاث وا�ستدامته.  
واختتم املوؤمتر بتكرمي جميع امل�ساركني فيه. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م:

اأع�����ل�����ن م����رك����ز حم���م���د ب�����ن را����س���د 
م�سروع  اإط���اق  موعد  اأن  للف�ساء 
اأول  القمر-  ال�ستك�ساف  االإم����ارات 
 - القمر  �سطح  اإىل  اإماراتية  مهمة 
�سيكون يوم 28 نوفمرب اجلاري يف 
متام ال�ساعة 3:46 �سباحاً بتوقيت 
���س��رق ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، 12:46 

م�������س���اًء ب��ت��وق��ي��ت دول������ة االإم��������ارات 
التاريخ  اأن  اإال   ، امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
للتغير  قابلني  زاال  م��ا  والتوقيت 
تبعاً الأي تطورات قد تطراأ يف حالة 

الطق�س اأو اأية ظروف اأخرى.
تاأكيد  ب���ع���د  االإع��������ان  ه�����ذا  ي����اأت����ي 
يف  را���س��د  امل�ستك�سف  ه��ب��وط  م��وق��ع 
 47.5 عند  ال��واق��ع��ة  اأطل�س  فوهة 
44.4 درج��ة �سرقاً  و  درج��ة �سمااًل 

اخل��ارج��ي��ة اجلنوبية  احل��اف��ة  ع��ل��ى 
فريغوري�س  ماري  ملنطقة  ال�سرقية 
اأو ما يعرف ب�"بحر الربد" الواقعة 
اأق�������س���ى ����س���م���ال ال���ق���م���ر وال����ت����ي مت 
اأثناء  املرونة  على  حفاظاً  اختيارها 

اإجناز عمليات املهمة.
الهبوط  م���وق���ع  اخ���ت���ي���ار  مت  ك���م���ا 
م��ع االأخ����ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار حلاالت 
ال����ط����وارئ امل���ت���ع���ددة وال���ت���ي ميكن 

املتغرات  على  اعتماًدا  ا�ستخدامها 
ال���ت���ي حت�����دث اأث����ن����اء ال���ن���ق���ل حيث 
الفنية  ب��امل��وا���س��ف��ات  امل��وق��ع  يتحلى 
واالأهداف العلمية مل�سروع االإمارات 

ال�ستك�ساف القمر.
مبجرد  را���س��د  امل�ستك�سف  و�سيقوم 
الرتبة  خ�سائ�س  بدرا�سة  هبوطه 
ع����ل����ى �����س����ط����ح ال����ق����م����ر و�����س����خ����ور 
الغبار  وح��رك��ة  القمر  وجيولوجيا 

الكهرو�سوئي  والغاف  والبازما 
اكت�سافات  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت���ع���د  وال����ت����ي 
ج����دي����دة ح�����ول ه�����ذه امل��ن��ط��ق��ة من 
م�سروع  ال��ذي يجعل  االأم��ر  القمر. 
واحدة  القمر  ال�ستك�ساف  االإم���ارات 

من اأكرث املهمات الف�سائية ترقباً.
وتعد فوهة اأطل�س موقعاً مل ي�سبق 
ا�ستك�سافه من قبل اأي من املركبات 
املاأهولة  املهمات  حتى  اأو  الف�سائية 
ال�سابقة االأمر الذي يجعل م�سروع 
واحدة  القمر  ال�ستك�ساف  االإم���ارات 

من اأهم املهمات املرتقبة.
املهمة  �����س����رك����اء  م�����ع  وب����ال����ت����ع����اون 
�سبي�س" اأو�سح  اإك�س" واآي  "�سبي�س 
مركز حممد بن را�سد للف�ساء باأن 
مركبة االإطاق موجودة يف املجمع 
كانافرال  ك��ي��ب  ب��ق��اع��دة   40 رق���م 
و�سيتم  املتحدة  الواليات  الف�سائية 
عند  االإط������اق  م��ن�����س��ة  اإىل  ن��ق��ل��ه��ا 

اقرتاب تاريخ االإطاق املحدد.
�ست�سلك  �سبي�س"،  "اآي  ل����  ووف���ًق���ا 
ذا طاقة  م�����س��اراً  ال��ه��ب��وط  م��رك��ب��ة 
ب�����داًل من  ال��ق��م��ر  اإىل  م��ن��خ��ف�����س��ة 
ال���ت���وج���ه م���ب���ا����س���رًة مم����ا ي��ع��ن��ي اأن 
خم�سة  ح��وايل  �سي�ستغرق  الهبوط 
اأن��ه �سيكون  اأي  اأ�سهر بعد االإط��اق 

خال مار�س 2023.

•• �ل�صارقة-و�م:

تفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
اأم�س اخلمي�س، م�سروع املباين اجلديدة جلامعة  االأعلى حاكم ال�سارقة، �سباح 
اجلديدة،  املباين  يف  االإن�ساءات  اأعمال  على  جولته  خال  �سموه  واطلع  كلباء. 

التي ت�سم مبنى اإداريا مكونا من مكاتب واأر�سيف وجمل�س وعيادة طبية وغرفة 
رعاية وم�سلى.

كما ت�سم ثاثة مباين لكليات الطاب واأخرى للطالبات، حتتوي كًا منهم على 
وكافتريا  ومكتبة  املرئية  للعرو�س  وقاعتني  خمترباً  و11  درا�سية  قاعة   20

وم�سرح وغرف �ساة ومكاتب اإدارية.

وتت�سمن املباين اجلديدة منتدى للطاب واآخر للطالبات، يحتوي على م�سرح 
150 �سخ�سا �سيجهز بكافة املعدات والتقنيات احلديثة، كما  يت�سع الأكرث من 

�سي�سم املنتدى عدداً من قاعات املذاكرة واإقامة الفعاليات.
يف  العمل  �سر  ح��ول  مف�سل  �سرح  اإىل  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وا�ستمع 
امل�سروع ومدى التقدم يف مراحله واأبرز اخلدمات التي �سيوفرها، ووجه �سموه 

املو�سم  بداية  يف  كلباء  جامعة  �سُتفتتح  حيث  امل�سروع  اإجن��از  يف  العمل  بت�سريع 
االأكادميي القادم. كما وجه �سموه باإ�سافة املزيد من اخلدمات للطلبة وحتقيق 
لل�سيارات  م��واق��ف  وت��وف��ر  اخل�����س��راء،  وامل�ساحات  املكيفة  املناطق  ب��ني  التنوع 
امل�سافات  م��ن  وتقلل  واخل����روج  ال��دخ��ول  ح��رك��ة  م��ن  ت�سهل  منف�سلة  وم��داخ��ل 

الفا�سلة بني وقوف ال�سيارات والكليات.

�شلطان القا�شمي يتفقد �شري العمل يف م�شروع املباين اجلديدة جلامعة كلباء

•• �أبوظبي-و�م:

ح�سر معايل العامة ال�سيخ عبداهلل بن بيه رئي�س "جمل�س االإمارات 
مفتًيا   42 مب�ساركة  املجل�س  نظمها  عامليًة  ن��دوًة  ال�سرعي"  لاإفتاء 

ميثلون خمتلف مراكز ودور وموؤ�س�سات االإفتاء يف العامل. 
تناولت الندوة اأهمية الدور الذي تقوم به موؤ�س�سات الفتوى يف تعزيز 
قيم ال�سلم العاملي، وتر�سيخ مبادئ االأخوة والت�سامن االإن�ساين، وذلك 
ال�سرعي، وتفنيد  االإفتاء  ال�سلم يف جمال  تاأ�سيل مفاهيم  من خال 
دعاوى التطرف والكراهية، ومدِّ ج�سور التعاون مع حمبي اخلر يف 

العامل. 
واأكد معاليه يف كلمة له يف افتتاح الندوة اأهمية الفتوى، ودور املفتي يف 

تنزيل اأحكام ال�سرع على واقع املكلفني، مو�سًحا اأّن من اأهم ما ينبغي 
العلماء  عنها  عرب  والتي  ال�سرع  مقا�سد  حفظ  هو  املفتي  يرعاه  اأن 
واالأ�سرة  والعقل  وال��دي��ن  احل��ي��اة  حفظ  وه��ي  اخلم�س  بال�سروريات 

وامللكية، واحلر�س على ما يحققها يف واقع النا�س. 
َ ونوه اإىل اأنَّ اأخطر ما اأنتجه الواقع املعا�سر اأن �سارت الفتوى �ساًحا 
فا�ستحل  ومظاهره،  اأطيافه  بكل  امل���اأزوم  الفكر  وحملة  للمتطرفني 
بها االأديان ودمر االأوطان وجنى على االإن�سان فا�سطلت بناره كليات 
عن  ن�سو�سها  وانبتت  ومفاهيمها،  جزئياتها  به  واجتثت  ال�سريعة، 
�سياقاتها، ولذلك فالواقع اليوم يبدو ملًحا اإحلاًحا ال ينتظر تنظَر 
ر�سينة  بفتاوى  املجتمع  لتح�سني  املوؤ�سلني،  تاأ�سيَل  وال  املنظرين 
متد يد ال�سام وحب اخلر للب�سرية جمعاء على اختاف اأجنا�سهم 

واأعراقهم واأديانهم. 
م��دي��ر عام   - ال��درع��ي  ال��دك��ت��ور عمر حبتور  �سعادة  األ��ق��ى  م��ن جانبه 
واأّكد  باحل�سور  فيها  كلمًة رحب  ال�سرعي،  االإم��ارات لاإفتاء  جمل�س 
موؤ�س�سات  خمتلف  مع  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  على  املجل�س  حر�س 
املجل�س  تاأكيدا من  تاأتي  الندوة  اإنَّ  وق��ال  العامل،  ح��ول  االإف��ت��اء  ودور 
على اإمي��ان��ه ب��ال��دور امل��ح��وري ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ه��ذه امل��وؤ���س�����س��ات يف مد 
ج�سور ال�سام احلقيقي للعامل، وتر�سيخ قيم الو�سطية واالعتدال يف 

املجتمعات. 
اأدارت الندوة الدكتورة �سمة يو�سف الظاهري - ع�سو جمل�س االإمارات 
لاإفتاء ال�سرعي مدير اإدارة اخلدمات االإفتائية واأ�سارت يف كلمة لها 
وفعااًل  مهًما  عن�سًرا  ت�سكل  اليوم  اأ�سبحت  الفتوى  موؤ�س�سات  اأنَّ  اإىل 

يف تطبيق االأ�س�س العملية التي تر�سخ املبادئ ال�سامية يف املجتمعات، 
معربًة عن اأملها يف اأن تقدم الندوة - مبا ت�سّم من مفتني وعلماء - 
اأفكاًرا بنَّاءة ل�سياغة تو�سيات وروؤى تدعم م�سرة الفتوى يف التنمية 

وال�سام ومد ج�سور اال�ستقرار يف املنطقة والعامل. 
الدين حممد نا�سر  الدكتور ناظر  الندوة كل من �سماحة  حتدث يف 
- مفتي �سنغافورة، و�سماحة الدكتور حممد الغزايل جكيني - مفتي 
غينيا، وف�سيلة الدكتور ح�سان اأبوعرقوب - مدير االإعام والعاقات 

ة يف دار االإفتاء االأردنية.  العامَّ
ينتمون  التي  االإف��ت��اء  مبوؤ�س�سات  تعريًفا  الندوة  يف  امل�ساركون  م  ق��دَّ و 
لها، مو�سحني دورها يف تعزيز مفاهيم ال�سلم والدعوة اإىل الت�سامح 

والتعاي�س يف املجتمعات. 

جمل�ض الإمارات لالإفتاء ال�شرعي ينظم ندوة »موؤ�ش�شات الفتوى: ج�شور نحو عاملية ال�شالم« 

امل�شتك�شف را�شد ينطلق 28 نوفمرب اجلاري نحو فوهة اأطل�ض مبنطقة ماري فريغور�ض على �شطح القمر

•• �ل�صارقة-و�م: 

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتح 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة، �سباح 
فيكتوريا  م��در���س��ة  اخل��م��ي�����س،  اأم�������س 
يف  وال��واق��ع��ة  كلباء،  مبدينة  الدولية 

منطقة الغيل. 
وتف�سل �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
فور و�سوله باإزاحة ال�ستار التقليدي، 
ليتجول بعدها يف اأرجاء املدر�سة بدءاً 
من مبنى ريا�س االأطفال، حيث اطلع 
التدري�س يف خمتلف  اآلية  �سموه على 
الف�سول، وتعرف على م�ستوى فائدة 
االأطفال  على  التعليم  ط��رق  وت��اأث��ر 

ومدى اندماجهم معها. 
امل�سرح،  مبنى  ذل��ك  بعد  �سموه  وزار 
ومرافقه،  حم��ت��وي��ات��ه  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع��اً 
ز  ُجهِّ �سخ�سا   430 ل���  يت�سع  وال���ذي 
االأجهزة  واأح���دث  التقنيات  مبختلف 

الفعاليات  تنظيم  على  ت�ساعد  ال��ت��ي 
والرتفيهية  التعليمية  واالأح�������داث 
ال�سمو  امل��ت��ن��وع��ة.  واخ��ت��ت��م ���س��اح��ب 
مبنى  ب��زي��ارة  جولته  ال�سارقة  ح��اك��م 
امل��در���س��ة االب��ت��دائ��ي��ة، و���س��اه��د �سموه 

يقدمه  م��ا  م��ع  الطلبة  ت��ف��اع��ل  م���دى 
الدرا�سة،  ح�س�س  خ���ال  االأ���س��ات��ذة 
والتي ت�ستخدم فيها الطرق التفاعلية 
مبا ينمي من مهارات االأطفال وير�سخ 

املعرفة لديهم. 

الدولية  فيكتوريا  م��در���س��ة  وت��ت��ك��ون 
رئي�سية  مباين   4 م��ن  كلباء  مبدينة 
مربع،  م��رت  اآالف   10 م�ساحة  على 
ي�سم  ال������ذي  االإداري  امل���ب���ن���ى  وه�����ي 
اج��ت��م��اع��ات وغرفة  م��ك��ات��ب وغ���رف���ة 

تدريب وغرف ا�سعافات اأولية وغرفتي 
اأطباء ومرافق �سحية خدمية. 

لريا�س  خم�����س�����س  ال���ث���اين  وامل���ب���ن���ى 
خا�ساً  �سفاً   19 يت�سمن  االأط��ف��ال، 
االأول  وال�������س���ف  ال���رو����س���ة  مب��رح��ل��ة 

�ساحة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  االب����ت����دائ����ي، 
رئ��ي�����س��ي��ة م��ت��ع��ددة االأغ���را����س مكيفة 
املعلمني  مكاتب  م��ن  وع���دد  ومكتبة، 
وغرف االجتماعات واملرافق ال�سحية، 
و�ساحتي األعاب خارجيتني مغطاتني. 

املدر�سة  مبنى  فهو  الثالث  املبنى  اأم��ا 
االب��ت��دائ��ي��ة، وه���و خم�����س�����س ملراحل 
الثاين  ال�سف  من  االأ�سا�سي  التعليم 
اإىل ال�ساد�س، ويحتوي على 11 ف�سا 
واالجتماعات  املعلمني  وغرف  درا�سيا 

امل��غ��ط��اة ومرافق  االأل���ع���اب  و���س��اح��ات 
�سحية وقاعة متعددة االأغرا�س. 

للم�سرح،  ال����راب����ع  امل��ب��ن��ى  وخ�����س�����س 
لي�ست�سيف خمتلف فعاليات املدر�سة، 
امل�����س��ارك��ة يف  ف��ر���س��ة  للطلبة  وي��وف��ر 
الفنون  خم��ت��ل��ف  واأداء  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واملهارات التي يتعلمونها يف املدر�سة. 

�ساحب  ج��ان��ب  اإىل  االف��ت��ت��اح  ح�����س��ر 
ال�سيخ  من  كل  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود ال��ق��ا���س��م��ي رئي�س 
�سعيد  وال�سيخ  املركزية،  املالية  دائ��رة 
بن �سقر القا�سمي نائب رئي�س مكتب 
خورفكان،  مب���دي���ن���ة  احل����اك����م  ���س��م��و 
وال�سيخ هيثم بن �سقر القا�سمي نائب 
مبدينة  احل��اك��م  �سمو  مكتب  رئ��ي�����س 
بن  حممد  ب��ن  �سعود  وال�سيخ  ك��ل��ب��اء، 
التنفيذي  الرئي�س  القا�سمي  �سعود 
الإدارة  ال�����س��ارق��ة  يف  ال��ع��ق��ارات  لقطاع 
االأ���س��ول، وع���دد م��ن ك��ب��ار امل�سوؤولني 

روؤ�ساء الدوائر احلكومية. 

حاكم ال�شارقة يفتتح مدر�شة فيكتوريا الدولية بكلباء 

•• �لفجرية-و�م: 

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد الفجرة دور 
العلوم الفل�سفية يف رفع الوعي االإن�ساين يف املجتمعات الب�سرية 
ال�سمو  اإىل توجيهات �ساحب  الثقافية م�سًرا  وت�سكيل هويتها 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ 
الفجرة بتبّني م�سروعات جادة لتعزيز املعرفة والفكر وحتقيق 

اأق�سى فائدة منها . 
جاء ذلك خال ح�سور �سمو ويل عهد الفجرة، انطاق اأعمال 

الدورة الثانية ملوؤمتر الفجرة الدويل للفل�سفة الذي يقام حتت 
رعاية �سموه بعنوان "الفل�سفة والراهن"، وينظمه بيت الفل�سفة 
يف فندق ومنتجع البحر بالفجرة ، بح�سور ال�سيخ حممد بن 
حمد بن �سيف ال�سرقي مدير عام دائرة احلكومة االلكرتونية 
رئي�س  ال�سرقي  �سيف  بن  حمد  بن  عبداهلل  وال�سيخ  بالفجرة 

احتاد االإمارات لكمال االج�سام و اللياقة البدنية. 
انعقاده  للفل�سفة خال فرتة  ال��دويل  الفجرة  يناق�س موؤمتر 
االأفكار  20 نوفمرب اجل��اري، حزمة متنوعة من  اإىل   17 من 
وحما�سرات  نقا�سية  وجل�سات  بالفل�سفة،  املتعلقة  واملوا�سيع 

تطرح جوانبها املختلفة، وقيا�س تاأثرها على نهو�س املجتمعات 
ورفع الوعي االإن�ساين فيها. 

معجم  اإط����اق  ق���رب  ع��ن  ل��ل��م��وؤمت��ر،  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
الفجرة للفل�سفة الذي يعّد اأكرب معجم لاألفاظ وامل�سطلحات 

الفل�سفية على م�ستوى العامل العربي. 
مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  �سعادة  امل��وؤمت��ر  افتتاح  ح�سر 
الديوان االأمري بالفجرة و�سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب 
�سمو ويل عهد الفجرة ونخبة من املتخ�س�سني يف الفل�سفة من 

العرب واالأجانب واملهتمني من الدولة وخارجها. 

حممد ال�شرقي ي�شهد انطالق فعاليات موؤمتر الفجرية الدويل للفل�شفة 

•• دبي-�لفجر:

ك��رم م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��داهلل خليفة امل���ري، ال��ق��ائ��د العام 
املزروعي  �سيف مهر  اللواء  �سعادة  دبي، بح�سور  ل�سرطة 
من  خ��ان،  باتي  خان  عبا�س  للمرور،  العامة  االإدارة  مدير 
تنظيم  �سرعة  يف  ملبادرته  تقديراً  الباك�ستانية،  اجلن�سية 
دبي،  اإم����ارة  يف  التقاطعات  اأح���د  يف  وامل����رور  ال�سر  ح��رك��ة 

حلني ح�سور الدورية ال�سرطية املُخت�سة.

وجاء تكرمي معايل الفريق املري لعبا�س خان بعد تداول 
ت��ط��ب��ي��ق��ات التوا�سل  ل���ه ع��ل��ى  مل��ق��اط��ع ف��ي��دي��و  اجل��م��ه��ور 
االجتماعي، ُيظهر فيه قيامه بتنظيم حركة ال�سر واملرور 
العامة  ال�سامة  تعزيز  يف  �ساهم  مما  التقاطعات  اأح��د  يف 
امل���ري، على  ال��ف��ري��ق  ال��ط��ري��ق. واأث��ن��ى م��ع��ايل  ملُ�ستخدمي 
جهود عبا�س خان وح�سن ت�سرفه، موؤكداً اأنه �ساهم يف نقل 
وامل�سوؤولية  بااللتزام  �سعوره  خ��ال  من  ح�سارية  �سورة 

املجتمعية، فيما عرب املُكرم عن �سعادته بهذا التكرمي.

بعد تداول مقطع فيديو له على مواقع التوا�صل 

عبد اهلل املري يكرم باك�شتانيًا بادر 
بتنظيم حركة ال�شري يف اأحد التقاطعات 
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•• �أبوظبي -و�م:

ي�سارك اأكرث من 1600 اإعامي من 6 قارات يف تغطية 
فعاليات الكونغر�س العاملي لاإعام الذي يقام حتت رعاية 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية 
 17 ال��رئ��ا���س��ة، حتى  دي���وان  ال����وزراء وزي���ر  رئي�س جمل�س 
مب�ساركة  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  نوفمرب 
من  وخمت�سني  وخ���رباء  الفكر،  ورواد  ق���ادة  ق���رار،  �سناع 

خمتلف دول العامل.
وت��ن��ظ��م جم��م��وع��ة اأدن���ي���ك ال��ك��ون��غ��ر���س ال��ع��امل��ي لاإعام 
ي�ستمل  حيث  "وام"،  االإم���ارات  اأنباء  وكالة  مع  بال�سراكة 
ع��ل��ى م��ع��ر���س وم����وؤمت����ر م��ت��خ�����س�����س��ني ي����وف����ران من�سة 
لتبادل واالأف��ك��ار واخل���ربات ح��ول ع��دد من الق�سايا مثل 
و�سلوك  الثورية  والتقنيات  والبيانات  الذكاء اال�سطناعي 
امل�ستهلك، باالإ�سافة اإىل االجتاهات والتوقعات االإعامية 
الرئي�سية. ويتوزع االإعاميون امل�ساركني يف تغطية فعاليات 
احلدث على 141 دولة من قارات اآ�سيا، واإفريقيا، واأوروبا، 
وكذلك قارتي اأمريكا ال�سمالية واأمريكا اجلنوبية، وي�سكل 
 ،11% واإف��ري��ق��ي��ا   ،79% ن�سبة  اآ�سيا  م��ن  االإع��ام��ي��ون 
واأوروبا %5، واأمريكا اجلنوبية %2، واأمريكا ال�سمالية 
%3 من اإجمايل االإعاميني امل�ساركني يف تغطية فعاليات 
االإعام  و�سائل  وا�ستحوذت  لاإعام.  العاملي  الكونغر�س 
التلفزيونية  وال��ق��ن��وات  ال�سحف  ت�سمل  التي  التقليدية 
االأك��رب من  الن�سيب  االإلكرتونية على  وامل��واق��ع  االإذاع��ي��ة 
 52.5% بلغت  وبن�سبة  امل�����س��ارك��ني  االإع��ام��ي��ني  ح��ي��ث 
وكاالت  اإعاميني من  وتوزعت على  االإجمايل  العدد  من 
اإجمايل  %23 من  ي�سكلون  دول��ة   126 االأن��ب��اء ميثلون 
الذي  ال�سحفيون  ا�ستحوذ  فيما  امل�ساركني  االإع��ام��ي��ني 
 18% ن�سبة  االإلكرتونية على  واملواقع  ال�سحف  ميثلون 

 ،10% التلفزيونية  والقنوات  واملجات  االإج��م��ايل،  من 
االإعاميني  اإج���م���ايل  م��ن   1.5% االإذاع���ي���ة  وال��ق��ن��وات 

امل�ساركني يف تغطية فعاليات الكونغر�س العاملي لاإعام.
اإجمايل  م��ن   47.5% اجل��دي��د  االإع���ام  و�سائل  و�سكلت 
الكونغر�س  ف��ع��ال��ي��ات  تغطية  يف  امل�����س��ارك��ني  االإع��ام��ي��ني 
ال��ع��امل��ي ل���اإع���ام ال����ذي ا���س��ت��ق��ط��ب ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة من 
ال��ت��وا���س��ل االجتماعي  ال��ب��ارزي��ن ع��ل��ى م��واق��ع  امل��وؤث��ري��ن 
العاملي  الكونغر�س  موؤمتر  وي�سهد  وال��ع��امل.  املنطقة  من 
لاإعام م�ساركة اأكرث من 1200 من رواد قطاع االإعام 
وامل��ت��خ�����س�����س��ني وامل���وؤث���ري���ن ال��ع��امل��ي��ني مي��ث��ل��ون 6 ق����ارات، 
ح��واري��ة وجم��م��وع��ة من  30 جل�سة  م��ن  اأك���رث  ويت�سمن 
متحدثاً   162 من  اأك��رث  فيها  ي�سارك  التي  العمل  ور���س 

عاملياً بارزاً.
و�سركة  م��وؤ���س�����س��ة   170 م��ن  اأك���رث  امل��ع��ر���س  وي�ستقطب 
38 دولة حول  ب��ارزة على م�ستوى العامل متثل  اإعامية 
التقنيات  اإليه  اأحدث ما تو�سلت  العامل، والتي ت�ستعر�س 
العاملية املتخ�س�سة يف هذه القطاعات احليوية، كما ي�سهد 
للمرة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل�ساحبة  الفعاليات  م��ن  ع��دد  تنظيم 
االأوىل يف منطقة ال�سرق االأو�سط. وت�ستمل الدورة االأوىل 
امل�سرتين  برنامج  على  ل��اإع��ام  العاملي  الكونغر�س  م��ن 
ال��ع��امل��ي��ني ال�����ذي ي��ج��م��ع اأك�����رث م���ن 170 م�����س��رتي��ا من 
اأبرز  جتمع  ا�ستثنائية  من�سة  ليقدم  العامل  اأنحاء  جميع 
العامل، ال�ستعرا�س  اأنحاء  واملوردين من جميع  امل�سرتين 
االإعام،  قطاع  يف  وامل��ع��ارف  واخل��دم��ات  التقنيات  اأف�سل 
من�سة  وهي  رئي�سية،  مبادرات   6 الكونغر�س  ي�سهد  بينما 
االإعاميني  لتمكني  العاملي  والربنامج  احلية،  العرو�س 
االبتكار،  ومن�سة  االإع����ام،  م�ستقبل  وخم��ت��رب  ال�����س��ب��اب، 
وبرنامج امل�سرتين العاملي، وجل�سة خا�سة حول دور االإعام 

يف تر�سيخ ثقافة الت�سامح يف املجتمعات االإن�سانية.

•• �أبوظبي -و�م: 

اأك�������د م����ع����ايل ن���ب���ي���ل ف���ه���م���ي وزي�����ر 
اخلارجية االأ�سبق بجمهورية م�سر 
العربية، اأن انطاق الن�سخة االأوىل 
لاإعام، يف  العاملي  الكونغر�س  من 
دولة االإمارات العربية املتحدة، يعد 
داللة كبرة على عودة العامل العربي 
الق�سايا  يف  وم��ه��م  ف��اع��ل  ك��ط��رف 
االإعامي،  امل��ل��ف  وم��ن��ه��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
كما ميثل �سورة اإيجابية عن اهتمام 
املعلوماتي  باجلانب  العربي  العامل 
املادي  البناء  والفكري بالتوازي مع 
والتنموي، م�سرا اإىل اأن الكونغر�س 
ف��ر���س��ة لتاقي  ل���اإع���ام  ال��ع��امل��ي 
والعامليني.  املحليني  القطاع  خرباء 
ت�سريحات  يف   - م���ع���ال���ي���ه  وق�������ال 
"وام" خال  اأنباء االإم��ارات  لوكالة 
الكونغر�س  ب��ف��ع��ال��ي��ات  م�����س��ارك��ت��ه 
ال��ع��امل��ي ل��اإع��ام يف اأب��وظ��ب��ي - اإن 
ت��ن��وع احل�����س��ور وامل�����س��ارك��ات داخل 
هذا املنتدى الهام يوؤكد تنوع امل�سهد 
العربي وثقته بذاته، ومقدرته على 

ا�ستيعاب الراأي والراأي االآخر، داعياً 
لاإ�سهام  اأخ����رى  م���رة  ال���ع���ودة  اإىل 
واأي�ساً  االإقليمي  الفكر  ت�سكيل  يف 

الفكر الدويل يف نف�س الوقت .
امل�سري  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  واأك�������د 
كل  ي���ع���ي  اأن  ������س�����رورة  االأ������س�����ب�����ق، 
مع  جنب  اإىل  جنباً  ع��رب��ي  م��واط��ن 
م�سوؤوليته  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
وواج����ب����ات����ه، وحت����دي����د االأول�����وي�����ات 
املهني وبني  االإع����ام اخل���ربي  ب��ني 
من�سات  ع���ل���ى  ال���رق���م���ي  امل���ح���ت���وى 
�سيطرة  دون  االجتماعي،  التوا�سل 
االآخر، الفتا معاليه،  اإحداهما على 

مراكز  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التكامل  اإىل 
املختلفة  االإع�����ام  وو���س��ائ��ل  ال��ف��ك��ر 
وامل�����س��داق��ي��ة يف ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ة بني 
و���س��ائ��ل االإع����ام ب��ن��اًء ع��ل��ى امل�سدر 

ولي�س اخلرب املتداول.
قرية  يف  ي��ع��ي�����س  ال���ع���امل  اإن  وق�����ال 
���س��غ��رة ل���ذا ف��م��ن ال�����س��رورة توفر 
املعلومات،  ت������داول  يف  ال�����س��ف��اف��ي��ة 
ا�ستيعاب كبر يف  اإىل وج��ود  منوهاً 
تتفاعل  التي  احلكومية  املوؤ�س�سات 
مع جميع املن�سات وتواكب الظروف 
املعلومات  عن  االإف�ساح  يف  العاملية؛ 

ومن ثم ا�ستيعاب الراأي االآخر.

•• �أبوظبي -�لفجر:

�سمن م�ساهماته يف فعاليات الدورة 
العاملي  ال���ك���ون���غ���ر����س  م����ن  االأوىل 
تريندز  م���رك���ز  �����س����ارك  ل�����اإع�����ام، 
جل�سة  يف  واال���س��ت�����س��ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
حوارية نظمتها وكالة اأنباء االإمارات 
العاملي  ال�����ي�����وم  مب���ن���ا����س���ب���ة  )وام( 
يف  االإع���ام  »دور  بعنوان:  للت�سامح، 
وذلك  مت�ساحمة«،  جمتمعات  ق��ي��ام 
يف م��ق��ر يف م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
مبن�سة  ن���دوة  نظم  كما  للمعار�س. 
االإب���داع ح��ول »دور االإع���ام ومراكز 
املعرفية«،  ال��ف��ج��وة  �سد  يف  ال��ب��ح��وث 
بجناح  الكونغر�س  يف  ي�سارك  بينما 
خا�س ي�سم  جمموعة من اإ�سدراته 
الدكتور حممد عبد  واأك��د  البحثية. 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  العلي  اهلل 
انعقدت  ال��ت��ي  اجل��ل�����س��ة  يف  ت��ري��ن��دز 
الت�سامح  اأهمية  الرئي�سية  بالقاعة 
لتحقيق  اأ���س��ا���س��ي��ة  اإن�����س��ان��ي��ة  كقيمة 
والنه�سة  امل��ج��ت��م��ع��ي  اال����س���ت���ق���رار 
اأن  اإىل  م�����س��ًرا  ال�ساملة،  التنموية 
ك��اف��ة ال����دول حت��ت��اج اإل��ي��ه��ا م��ن اأجل 
خ��ل��ق جم��ت��م��ع��ات م��ت��م��ا���س��ك��ة ق����ادرة 
التحديات،  خم��ت��ل��ف  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
اجلهات  بع�س  �سعي  مقدمتها  ويف 
هذه  اخ��������رتاق  اإىل  وال���ت���ن���ظ���ي���م���ات 
املجتمعات واإثارة الفنت وال�سراعات 
الت�سامح  ثقافة  اأن  واأ�ساف  داخلها. 
كل  فيها  تن�سهر  التي  البوتقة  ه��ي 
العقائدية  واالخ���ت���اف���ات  امل��ك��ون��ات 
مبا  والدينية،  والعرقية  والثقافية 
متما�سكة  جم��ت��م��ع��ات  ب��ب��ن��اء  ي�سمح 
ت��ق��ب��ل االخ���ت���اف���ات وتنبذ  داخ���ل���ًي���ا، 
اأن غياب هذه  الكراهية، حمذًرا من 
الثقافة ي�سهم ب�سكل مبا�سر يف انت�سار 

ال�سراعات وجرائم الكراهية.
و�سدد على دور االإعام يف ن�سر ثقافة 
ال��ت�����س��ام��ح يف امل��ج��ت��م��ع��ات، وق����ال اإن 
االإعام مبا ميتلكه من قدرات هائلة 
واأدوات عديدة له دور بالغ االأهمية، 
تطور  من  ن�سهده  ما  ظل  يف  خا�سة 
تكنولوجي هائل وثورة رقمية فتحت 
املجال اأمام االإعام الخرتاق خمتلف 

الثقافات دون قيود.
هذه  اأن  اإىل  العلي  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
ال��ث��ورة ال��رق��م��ي��ة ع���ززت م��ن اأهمية 
حدين،  ذي  ك�����س��اح  االإع�������ام  دور 
وح��دد بع�س االإج���راءات التي ميكن 
لاإعام ب�سقيه التقليدي واجلديد، 
ثقافة  ن�سر  اأج���ل  م��ن  ب��ه��ا  ي��ق��وم  اأن 
اأبرزها  وم���ن  وت��ع��زي��زه��ا،  ال��ت�����س��ام��ح 
على  ي�سجع  اإع��ام��ي  حم��ت��وى  ن�سر 
الت�سامح وقبول االآخر بطرق حديثة 
ب�����س��ورة خا�سة  ج���ذاب���ة، وال��رتك��ي��ز 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى 
واالإع����ام اجل��دي��د ال���ذي اأ���س��ب��ح هو 
و�ساحة  لل�سباب  االأ�سا�سية  الوجهة 

اإ����س���اف���ة  ل����ه����م،  االأوىل  ال���ت���ج���ن���ي���د 
اخلطاب  يف  ال��رتك��ي��ز  ����س���رورة  اإىل 
اأن االخ���ت���اف بني  االإع���ام���ي ع��ل��ى 
التعامُل  ينبغي  كونية  �ُسّنة  النا�س 
هو  الت�سامح  واأن  اإل��غ��اوؤه��ا،  ال  معها 

اأ�سا�س ا�ستقرار املجتمع.
االإج���������راءات  ب����ني  م����ن  اأن  واأو������س�����ح 
النمطية  ال�����س��ور  ت�����س��ح��ي��ح  ���ا  اأي�������سً
امل�سطلحات،  و���س��ب��ط  )ال���دي���ن���ي���ة( 
م�سطلحات  ا�ستخدام  عن  والتوقف 
ملغومة ُيراد بها التحري�س الديني 
واملذهبي،  وال��ط��ائ��ف��ي  وال��ع��ن�����س��ري 
ي�ستند  اإع����ام����ي  خ���ط���اب  وت���ق���دمي 
الدين،  و�سحيح  واملنطق  العقل  اإىل 
االأديان  ب��ني  احل���وار  فكرة  وت�سجيع 
والثقافات والرتويج لها بني االأفراد 
ي�ساعد  ن�����س��ر حم���ت���وى  خ����ال  م���ن 
الأهمية  االأف����راد  ه���وؤالء  اإدراك  على 
الكراهية  خطابات  وتفكيك  احل��وار، 
زيف  وك�سف  وتفنيدها  وال��ت��ط��رف، 
بالثقافات  وال��ت��ع��ري��ف  اأ���س��ان��ي��ده��ا، 
الدينية  وامل���ع���ت���ق���دات  وال���ت���ق���ال���ي���د 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وت�����س��ج��ي��ع االأف��������راد على 

االطاع عليها.
واأكد الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز 
للبحوث واال�ست�سارات اأن ن�سر ثقافة 
املحتوى  ت��ط��وي��ر  يتطلب  الت�سامح 
وتفنيد  االإع������ام  ل��و���س��ائ��ل  امل���ع���ريف 
والرد  والتطرف  الكراهية  خطابات 
بحثي  جهد  اإىل  يحتاج  كما  عليها. 
اأهمية  تربز  هنا  ومن  كبر،  وعلمي 
و�سائل  بني  االأدوار  وتكامل  التعاون 

االإعام ومراكز البحوث.
عند جتربة  ال�سدد  ه��ذا  وت��وق��ف يف 
مركز تريندز يف ن�سر الت�سامح، حيث 
امل��رك��ز بجهود ع��دي��دة يف هذا  ي��ق��وم 
برنامج  اعتماد  بينها:  م��ن  امل��ج��ال؛ 
برامج  �سمن  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����س��ام��ح 

املركز البحثية، وتنظيم العديد من 
العمل  وور���س  وال��ن��دوات  املحا�سرات 
ونبذ  الت�سامح  ق�سية  تتناول  التي 
خطاب الكراهية، وامل�ساركة امل�ستمرة 
واخلارجية  الداخلية  امل��وؤمت��رات  يف 
وت�سعى  الت�سامح  فكرة  تناق�س  التي 
الكراهية  خ����ط����اب  م���واج���ه���ة  اإىل 
والتطرف. واأو�سح اأن تريندز، �سمن 
ي�سعى  ال�سيا�سي،  االإ���س��ام  ب��رن��ام��ج 
االإ�سام  جماعات  اأف��ك��ار  تفنيد  اإىل 
ال�سيا�سي التي حت�س على الكراهية 
وال��ت��ط��رف.و���س��دد ال��دك��ت��ور حممد 
هدفهما  ظ����ل  يف  اأن������ه  ع���ل���ى  ال���ع���ل���ي 
ثقافة  ب��ن�����س��ر  اخل����ا�����س  امل�������س���رتك 
الت�سامح وحماربة خطاب الكراهية، 
ت���ربز ح��ت��م��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل ب���ني مراكز 
التعاون  واأهمية  واالإع��ام،  البحوث 

بينهما يف ر�سد خطاب الكراهية.

الإع���ام  و���ص��ائ��ل  »دور   ن���دوة 
الفجوة  �صد  يف  البحوث  ومراكز 

املعرفية«
ال��ي��وم الثاين  اآخ����ر، ويف  م��ن ج��ان��ب 
من اعمال الكوجنر�س العاملي ، عقد 
مركز تريندز للبحوث واال�ست�سارات 
ندوة حتت عنوان »دور و�سائل االإعام 
الفجوة  ���س��د  يف  ال��ب��ح��وث  وم���راك���ز 
مب�ساركة  االإب���داع  مبن�سة  املعرفية« 
واالإعاميني  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  نخبة 
ال���دول���ي���ني، ت���رك���زت حم���اوره���ا على 
اأم����ور ه���ي: ال��ف��ج��وة املعرفية  اأرب��ع��ة 
و�سائل  ودور  االإع���ام���ي،  وامل��ح��ت��وى 
االإع������ام وم���راك���ز ال��ب��ح��وث يف �سد 
االأدوار بني  وت��ك��ام��ل  ال��ف��ج��وة،  ه���ذه 
االإعامية،  واملوؤ�س�سات  الفكر  مركز 
ا�ست�سراف  يف  البحوث  م��راك��ز  ودور 
م�����س��ت��ق��ب��ل االإع��������ام وامل�������س���ارك���ة يف 

�سنعه.

فر�صة حقيقية 
ال����ن����دوة بكلمة  اأع����م����ال  ب������داأت  وق����د 
اليازية  ال����ن����دوة،  مل���دي���ر  اف��ت��ت��اح��ي��ة 
احلو�سني نائب رئي�س قطاع االإعام 
ب��� »ت���ري���ن���دز«، اأك����دت ف��ي��ه��ا ع��ل��ى دور 
وو�سائل  ال��ع��ل��م��ي  ال���ب���ح���ث  م����راك����ز 
للتحديات،  ال��ت�����س��دي  يف  االإع������ام 
 ،19 بعد كوفيد  ع��امل ما  خا�سة يف 
للجانبني  مي��ك��ن  اأن�����ه  اإىل  م�����س��رة 
اال�ستفادة من بع�سهما البع�س، حيث 
اإن االإعام ي�سكل اأداة منا�سبة لتعزيز 
م�ساركة  وزي�������ادة  ال��ب��ح��ث��ي  ال���وع���ي 
اأن������ه مي���ك���ن ملراكز  ك���م���ا  اجل���م���ه���ور، 
الفكر والبحث العلمي اال�ستفادة من 
الو�سائط الرقمية احلديثة، م�سددة 
الو�سائط  ب��ني  التكامل  اأهمية  على 
اجل�����دي�����دة و����س���ب���ك���ة االإن������رتن������ت يف 
تت�سمن  اأو�سع  ات�سال  ا�سرتاتيجية 
من�سورات بحثية اأ�سلية كاأ�سا�س لها.

اأهمية  احل��و���س��ن��ي  ال��ي��ازي��ة  واأك������دت 
الو�سول  و�سهلة  امل��ي�����س��رة  ال��ب��ح��وث 
للقارئ رغم اأهمية البحوث الكربى، 
واأو���س��ح��ت اأن���ه م��ع ت��راج��ع الثقة يف 
االأخبار املذاعة وقلة عدد االأ�سخا�س 
التقليدية،  ال�سحف  يقروؤون  الذين 
للخرباء  حقيقية  فر�سة  هناك  ف��اإن 
اأبحاث  ل��ت��ق��دمي  ال��ف��ك��ر  م���راك���ز  يف 
اإيجابية موجهة نحو احللول لتلبية 
اح���ت���ي���اج���ات جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة من 
النا�س يف القطاعني العام واخلا�س. 
اأملها  عن  احلو�سني  اليازية  وعربت 
الفكر  ملوؤ�س�سات  م�سرق  م�ستقبل  يف 
اأن  ����س���رورة  اإىل  م�����س��رة  وال��������راأي، 
كيفية  ع��ل��ى  االآن  ال��رتك��ي��ز  ي��ن�����س��ب 
اح����ت����ف����اظ م�����راك�����ز ال���ف���ك���ر ب���ج���ودة 
على  ق��درت��ه��ا  م��ع  ال��ب��ح��ث��ي  منتجها 
تو�سيل ر�سائلها الأو�سع نطاق ممكن 

داخل املجتمع.

مراكز الفكر واملعرفة الدقيقة
واملرا�سلة  املذيعة  قدمت  ذل��ك  عقب 
االإخ���ب���اري���ة م��ي��خ��ال دي���ف���ون، رئي�س 
تاميز،  ب��اخل��ل��ي��ج  ال���ع���رو����س  ق�����س��م 
ال��ف��ج��وة املعرفية  ورق���ة ع��م��ل ح���ول 
واملحتوى االإعامي بينت يف بدايتها 
امتاك  ل���ع���دم  ال���ي���وم  ع����ذر  اأن�����ه ال 
املعرفة، الأنها متوافرة ومتاحة على 
و�سائل عديدة منها حمركات البحث 
و�سائل  من  "ويكيبيديا" وكثر  وال��� 

اأخرى.
واأ�سارت اإىل اأنه من اأجل و�سول هذه 
دق��ي��ق��ة، فان  م��ع��رف��ة  اإىل  ال��و���س��ائ��ل 
البحث  م��راك��ز  على  االعتماد  عليها 
ال�سياق  وحتلل  توفر  التي  والتفكر 
الغمو�س  وت�����س��رح  ل���اأح���داث  ال��ع��ام 
االأخ�����ب�����ار  ي����ل����ف  اأن  مي����ك����ن  ال��������ذي 

واالأحداث.
و���س��ددت دي��ف��ون على ���س��رورة تغير 
اأن  مو�سحة  املحتوى.  حترير  ط��رق 
تقدمي  اأن  يف  تتمثل  مع�سلة  ه��ن��اك 
االأخ����ب����ار، وال���س��ي��م��ا ال��ع��اج��ل��ة منها 
ع���ل���ى وج�����ه اخل�������س���و����س ����س���ي���ف ذو 
اخلرب  تغطية  يف  فال�سرعة  ح��دي��ن، 
لاإعامي  ت�����س��م��ح  ال  وق���وع���ه  ح���ني 
و�سياق  ظ�������روف  ب���ك���ل  ب����االإح����اط����ة 
احل����دث. م��وؤك��دة اأن���ه ه��ن��ا ي��اأت��ي دور 
احلدث  ت�سع  ال��ت��ي  التفكر  م��راك��ز 
بتج�سر  وتقوم  ال�سحيح،  اإط��اره  يف 
بالتحليل  ت��ق��وم  اإذ  امل��ع��رف��ي��ة،  ال��ه��وة 

وربط االأمور ببع�سها.
اأن��ه رغم امليزات  اإىل  واأ���س��ارت ديفون 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
االج���ت���م���اع���ي يف ن��ق��ل االأخ����ب����ار عن 
االأح�����داث امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��اإن��ه��ا يف كثر 
م��ن االأح���ي���ان م��ا ت�����س��وده��ا الفو�سى 
�سخ�س  ك����ل  اإن  اإذ  وال�������س���ب���اب���ي���ة، 
للحدث،  زاوي�������ة  اأو  ج���ان���ًب���ا  ي��ن��ق��ل 

مراكز  دور  اإىل  جم�������دًدا  م�������س���رة 
و�سرح  ال�سبابية  اإزال����ة  يف  ال��ب��ح��وث 
لتمنح  الكثرة؛  التفا�سيل  وحتليل 
وع��ق��ان��ي��ة لاأخبار  ك��ام��ل��ة  م��ع��رف��ة 

واالأحداث.

�صد الفجوة املعرفية 
�سارة  ال���دك���ت���ورة  ت���ن���اول���ت  ب����دوره����ا 
باأكادميية  اأول  بحوث  زميل  �سهاب، 
اأن�����ور ق��رق��ا���س ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، دور 
يف  البحوث  ومراكز  االإع��ام  و�سائل 
املعرفية، وحددت ثاث  الفجوة  �سد 
ر�سائل من خالها ميكن �سد الفجوة 
بني االإعام ومراكز البحوث: االأوىل 
االأبحاث مهمة، حيث  اأن مراكز  هي 
ت�ساعد على ن�سر املعلومات واالأخبار، 
ومهمة مل�ساعدة االأ�سخا�س للو�سول 
اإىل معلومات اأكرث ثقة، حيث حتلل 
اأكرث  بطريقة  وترتجمها  االأح���داث 
فهًما وموثوقية واأكرث عملية اأي�ساً.

الثانية  الر�سالة  اإن  �سلهوب  وق��ال��ت 
هي اأن مراكز االأبحاث لديها ميزتان 
ال�سرعة  االأخ��رى، وهما  امل�سادر  عن 
واأدق من  اأع��م��ق  وب�����س��ك��ل  وامل���رون���ة، 
خ�����ال خ������رباء وم��ت��خ�����س�����س��ني، ما 
اأف�سل  ف��ه��م  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د 

واأ�سمل لاأحداث. 
واأو�سحت اأن الر�سالة الثالثة تت�سل 
فاملراكز  واالرت���ب���اط���ات،  ب���ال���رواب���ط 
مع  مهنية  وع��اق��ات  رواب���ط  لديها 
ا،  بع�سها البع�س وعرب احلدود اأي�سً
ي�سهم  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سرة 
وال�سيما  اأف�������س���ل،  ف��ه��م  ت���ق���دمي  يف 
حتتاج  ال��ت��ي  ب��االأح��داث  يتعلق  فيما 
اأقرب  اأو  اأكرث تخ�س�سية  اإىل مراكز 
وتبادل  ال���ف���ج���وات  و����س���د  ل���ل���ح���دث، 
النهاية  م��ا يوفر يف  اخل���ربات. وه��و 

فهًما اأف�سل واأدق لاأحداث.

تكامل الأدوار 
عبدالرحمن  ت���ط���رق  ج���ان���ب���ه  م����ن 
املوؤمترات  اأول  اأخ�����س��ائ��ي  اجلنيبي، 
واالت�����������س�����االت اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ب� 
بني  االأدوار  تكامل  اإىل  "تريندز"، 
االإعامية  واملوؤ�س�سات  الفكر  مركز 
يف �سد الفجوة املعرفية، واأن م�ساركة 
�سهولة، حيث  اأكرث  اأ�سبحت  املعرفة 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ت�سهم 

يف اإي�سال املعلومات ب�سرعة.
قدر  اأك����رب  اإىل  ال���و����س���ول  اإن  وق����ال 
الفجوة  �سد  يف  ي�سهم  اجلمهور  من 
املعرفية، مبيًنا اأنه اإذا اأردنا اأن نن�سر 
الوعي حول مو�سوع ما فمن االأهمية 
اهتمام كافة فئات  ر�سالة حتّفز  بناء 
فئة  ك��ل  �سلوكيات  وتتفهم  املجتمع، 
م����ن ف���ئ���ات اجل���م���ه���ور امل�����س��ت��ه��دف.

تريندز يف  وتوقف عند جهود مركز 
هذا املجال، مو�سًحا اأن هدفه جذب 
اأك��رب فئة من اجلمهور حول العامل 
م��ن خ���ال اإي��ج��اد ال��ر���س��ائ��ل االأكرث 
لدى  اإن  وق��ال  باهتماماته،  ارتباًطا 
امل��رك��ز ع����دًدا م��ن ال��ب��اح��ث��ني الذين 
ب���دور ك��ب��ر ع��ل��ى امل�ستوى  ي��ق��وم��ون 
البحثي، والبد اأن تكون هناك منابر 
 . ب��ه  ي��ق��وم��ون  م��ا  لتو�سيل  منا�سبة 
وقال اإن مبادرات مثل مواقع املعرفة 
وط��ري��ق��ة ع���اج امل��ح��ت��وى مي��ك��ن اأن 
الو�سول  يف  االأبحاث  مراكز  ت�ساعد 
موؤكًدا  اأك��رب قدر من اجلمهور،  اإىل 
ارتباًطا  اأك��رث  االأبحاث  كانت  اإذا  اأن��ه 
ت��ك��ون هناك  اأن  امل��ه��م  ب��ال��واق��ع فمن 
و���س��ائ��ل اإع��ام��ي��ة اأك����رث ق����درة على 

تو�سيل تلك االأبحاث للجمهور.

دور ال�صباب يف الإعام اجلديد  
جاناردان،  ن��اراي��ان��اب��ا  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 
اأن���ور  ب��اأك��ادمي��ي��ة  زم��ي��ل ب��ح��وث اأول 

ورقة  فقدم  الدبلوما�سية،  قرقا�س 
البحوث  م��راك��ز  "دور  ب��ع��ن��وان  عمل 
يف ا����س���ت�������س���راف م�����س��ت��ق��ب��ل االإع������ام 
اأن  فيها  �سنعه" ب��ني  يف  وامل�����س��ارك��ة 
التعاون بني و�سائل االإعام ومراكز 
الفجوة  ل�����س��د  ال��ب��ح��وث م��ه��م ج����داً 

املعرفية، موؤكًدا قوة ال�سلة بينهما.
مهم  الدميغرايف  العامل  اأن  واأو�سح 
كمحدد لدور و�سائل االإعام ومراكز 
املعرفية،  ال��ف��ج��وة  ���س��د  يف  ال��ب��ح��وث 
وال���س��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت�����س��ل ب�����دور فئة 
ال�سباب. وقال اإن لل�سباب دوًرا فّعااًل 
يف و�سائل االإعام اجلديدة؛ وال�سيما 
و�سائل التوا�سل االجتماعي والعامل 
اأن  ال��رق��م��ي. ويجب  اأو  االف��رتا���س��ي 
االإع�����ام ومراكز  و���س��ائ��ل  ت��ت��وا���س��ل 
ال���ب���ح���وث م����ع ال�������س���ب���اب م����ن خال 
لديهم؛  املف�سلة  ال��و���س��ائ��ل  اأف�����س��ل 
م����وؤك����ًدا اأن ال�����س��ب��اب، ع��ك�����س م���ا هو 
املعرفة،  اإىل  ب�سغف  يتطلعون  �سائع، 
ويجدر مبراكز البحوث اأن ت�ستجيب 
لهذا التطلع، ولكن بطرق التوا�سل 

املف�سلة لدى ال�سباب.
وذك���ر ج���ان���اردان اأن���ه مي��ك��ن ت�سوير 
ال���ع���اق���ة ب����ني احل���ك���وم���ة وم���راك���ز 
بالهرم،  االإع����ام  ال��ب��ح��وث وو���س��ائ��ل 
ح���ي���ث ت���ق���ع احل����ك����وم����ة يف اأع�������اه، 
وحتتل و�سائل االإعام قاعدته، فيما 

تتو�سطه مراكز البحوث.
وقال اإن العاقة التقليدية بني هذه 
املكونات الثاثة كانت ت�سر يف اجتاه 
واح����د، ح��ي��ث تنقل و���س��ائ��ل االإع���ام 
البحوث،  مل��راك��ز  وال��وق��ائ��ع  االأخ��ب��ار 
اأوراق  ب���اإع���داد  ب���دوره���ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
القرار.  ل�سانعي  وتو�سيات  �سيا�سات 
اجلديد  الع�سر  متطلبات  وتفر�س 
وجود ثاثة اجتاهات لهذه العاقة 

بني الكيانات الثاث.
كبرة  ف��ر���س��ة  ث��م��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
للتعاون بني و�سائل االإعام ومراكز 
االقت�ساد  اإىل  ال��ت��ح��ول  يف  ال��ب��ح��وث 
املعريف يف معظم دول العامل، و�سوف 
يكون لهما دور كبر يف هذا ال�سدد.

وخل�س اإىل اأنه يظل حتدي االبتكار 
دور  حتديد  يف  الرئي�سي  العامل  هو 
البحوث  وم���راك���ز  االإع�����ام  و���س��ائ��ل 
يف امل�����س��ت��ق��ب��ل. ف���و����س���ائ���ل االإع������ام 
اإىل  ب����ح����اج����ة  ال����ب����ح����وث  وم������راك������ز 
ر�سائلها  تو�سيل  يف  ���س��واء  االب��ت��ك��ار، 
اأو يف ع��ر���س حم��ت��واه��ا. داع���ًي���ا اىل 
مطابخ  تاأ�سي�س  كيفية  يف  التفكر 
اأخبار  وم���ط���اب���خ  ���س��ح��اب��ي��ة  ب��ح��ث��ي��ة 
على  قائمة  بحثية  ومراكز  �سحابية 
على  وم�����س��دًدا  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء 
االإعام  و���س��ائ��ل  تتكيف  اأن  ���س��رورة 
ومراكز البحوث مع تطورات الثورة 
عامل  وخ��ا���س��ة  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية 
الذكاء  واأن��ظ��م��ة  ال��ك��ب��رة  ال��ب��ي��ان��ات 

اال�سطناعي.

حاكم راأ�ض اخليمة ي�شتقبل نائب رئي�ض املفو�شية 
الأوروبية و�شفري الحتاد الأوروبي

•• ر�أ�س �خليمة - و�م:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي، ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر �سموه 
مبدينة �سقر بن حممد ام�س �سعادة مارغريتي�س �سينا�س نائب رئي�س املفو�سية االأوروبية املفو�س امل�سوؤول عن 
جلنة تعزيز طريقة احلياة االأوروبية و �سعادة اأندريا ماتيو فونتانا �سفر االحتاد االأوروبي لدى الدولة اللذين 
االأوروبية  املفو�سية  رئي�س  نائب  ب�سعادة  اخليمة  راأ���س  ال�سمو حاكم  �ساحب  ورحب  �سموه.  على  لل�سام  قدما 
و�سعادة ال�سفر والوفد املرافق لهما وتبادل معهما االأحاديث حول تعزيز عاقات التعاون بني دولة االإمارات 
واالحتاد االأوروبي على خمتلف ال�سعد. من جانبه عرب �سعادة مارغريتي�س �سينا�س و �سعادة اأندريا ماتيوفونتانا 

عن بالغ �سكرهما وتقديرهما ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة على كرم ال�سيافة وح�سن اال�ستقبال.

حممد العلي: الت�صامح قيمة اإن�صانية حتتاج اإىل اإعام واٍع وفعال  • الدكتور 
• ندوة ل� )تريندز( تناق�ض دور  و�صائل الإعام ومراكز البحوث يف �صد الفجوة املعرفية

�صمن فعاليات الكونغر�ض العاملي لاإعام

تريندز ي�شارك بجل�شة حوارية حول دور الإعالم يف قيام جمتمعات مت�شاحمة

نبيل فهمي ل� )وام(: انطالق الكوجنر�ض العاملي اأكرث من 1600 اإعالمي من 6 قارات ي�شاركون يف تغطية فعاليات الكونغر�ض العاملي لالإعالم
من الإمارات يوؤكد اأهمية امل�شهد الإعالمي العربي

الكونغر�ض العاملي لالإعالم يناق�ض دور و�شائل 
الإعالم يف الت�شدي لالأخبار الكاذبة واملغلوطة 

•• �أبوظبي-و�م:

جل�سة  ل��اإع��ام  ال��ع��امل��ي  الكونغر�س  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم  فعاليات  �سهدت 
اأمريكا  االإقليمية:  االإع��ام  ال�سوء على و�سائل  “ت�سليط  بعنوان  حوارية 

اجلنوبية. 
اأه��م��ي��ة ق��ي��ام و���س��ائ��ل االإع����ام باأ�سكالها  ال��ن��دوة  امل�����س��ارك��ون خ��ال  ناق�س 
منها  تتعلق  م��ا  خا�سة  واملغلوطة  الكاذبة  لاأخبار  بالت�سدي  واأن��واع��ه��ا 
ال�سحفيني  مهارات  تعزيز  على  والعمل  ال�سحية،  وال�سوؤون  بال�سيا�سات 
بني  التفريق  من  لتمكينهم  ال��ازم��ة  باملعارف  وتزويدهم  واالإعاميني 

االأخبار ال�سحيحة والكاذبة. 
ونوه امل�ساركون بالدور الهام للتكنولوجيات احلديثة يف الت�سدي ملثل هذه 
االأخبار مثل ا�ستخدام رمز اال�ستجابة ال�سريع يف اإر�ساد القراء وحتويلهم 

اإىل املواقع ال�سحيحة مل�سادر االأخبار. 
بديًا  ت�سبح  ق��د  التكنولوجيا  التقنيات  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ح��ول  ���س��وؤال  ويف 
التكنولوجيا  اأن  امل�ساركون  اأك��د  االإع��ام��ي،  امل��ج��ال  يف  الب�سري  للعن�سر 
احلديثة فر�سة لت�سهيل وت�سريع العمل ال�سحفي، ولي�ست تهديداً باعتبار 
اإي�سال املعلومة ال�سحيحة  اأن العن�سر الب�سري االأ�سا�س يف اإجناح عملية 

اإىل اجلمهور امل�ستهدف. 
الكربى يف  "اال�ستقالة  بعنوان  وخ��ال جل�سة حوارية   - �سياق مت�سل  يف 
النموذج  يف  احلا�سلة  التغيرات  اإىل  املتحدثون  تطرق  االإعام"،  قطاع 
املتبع يف ال�سحافة واالإع��ام مع انت�سار التكنولوجيات، ودورها يف تغير 
نظرة املجتمع ككل للعامل من حولنا لكن يبقى املو�سوع االأهم هو كيفية 

ا�ستخدام هذه التقنيات بال�سكل االأن�سب وال�سحيح. 
املهارات  يف  تنوعاً  تتطلب  لاإعام  اجلديدة  احلقية  اأن  امل�ساركون  واأك��د 
اإغ��ف��ال ج��ودة املحتوى  وق��درة على القيام بعدة مهام يف وق��ت واح��د دون 
ال�سباب باعتبارهم  املوجهة للجمهور خا�سة فئة  الر�سالة  والرتكيز على 

الفئة االأكرث ا�ستخداماً لهذه التقنيات. 
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-�لفجر: 

املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  دائ����������رة  ن���ظ���م���ت 
ق�سر  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  –اأبوظبي 
ال����وط����ن، زي������ارة دع����ت ف��ي��ه��ا رج���ال 
االأدي����ان لزيارة  ال��دي��ن م��ن خمتلف 
ب���ه���دف اط���اع���ه���م على  ال���ق�������س���ر، 
وحا�سره  االإم���������ارات  دول�����ة  ت���اري���خ 
يعد  وال���ذي  م�ستقبله،  وا�ست�سراف 
ج�سراً للتوا�سل املعريف واحل�ساري، 
االإن�سانية  االأخ����وة  م��ب��ادئ  ويعك�س 
واملحبة ، مما ي�سهم يف تعزيز �سمعة 
االإقليمي  امل�ستويني  على  اأب��وظ��ب��ي 
ب��اع��ت��ب��اره��ا داع��ي��ة لل�سام  وال��ع��امل��ي 

والتاآلف املجتمعي.
اإط��ار االحتفال باليوم  ج��اء ذل��ك يف 
العاملي للت�سامح، حيث متت الزيارة 
ب���ح�������س���ور م���ع���ايل ال����دك����ت����ور مغر 
خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية 
البلو�سي  حممد  و���س��ع��ادة  املجتمع، 

امل�ساركة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
املجتمعية والريا�سة، و�سعادة مبارك 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
يف  املجتمعية  وال��رق��اب��ة  الرتخي�س 
دائرة تنمية املجتمع، اأبوظبي، وعدد 
م��ن رج���ال ال��دي��ن م��ن خمتلف دور 

العبادة يف اأبوظبي. 
بداية، رّحب معايل الدكتور خمي�س 
اخلييلي برجال الدين، موؤكداً اأنهم 
الن�سيج  ت�سكيل  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زء 
التجان�س  يعك�س  ال����ذي  امل��ج��ت��م��ع��ي 
اأط��ي��اف املجتمع كافة  ب��ني  ال��روح��ي 
قيادتنا  ن��ه��ج  وي��ج�����ّس��د  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ال����ر�����س����ي����دة يف ت����ق����دمي ال�����دع�����م يف 
والتما�سك  ال��ت��اح��م  ت��ع��زي��ز  �سبيل 
العبادة  دور  اأن  ال�سيما  املجتمع،  يف 
امل�ساعي  ت���رتج���م  امل�����س��ل��م��ني  ل��غ��ر 
تعزيز  نحو  االإم����ارة  تنتهجها  ال��ت��ي 
واملحبة يف  االإن�سانية  االأخ��وة  مبادئ 
العبادة منذ ع�سرات  دور  ظل وج��ود 

اأحد  وت��ع��ت��رب  ال����دول����ة،  ال�����س��ن��ني يف 
العنا�سر احل�سارية يف بنائها. 

الدائرة  ح��ر���س  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
والت�سامح  التعاي�س  قيم  ن�سر  على 
وامل��ح��ب��ة واالأخ�����وة االإن�����س��ان��ي��ة ونبذ 

ال���ك���راه���ي���ة وال��ت��ع�����س��ب م����ن خال 
املعنية  اجلهات  التعاون مع خمتلف 
من اأجل بناء جمتمع مت�سامح ت�سوده 
روح املحبة واالإخاء، ويعم فيه االأمن 
واال�ستقرار وال�سعادة، م�سراً اإىل اأن 

ال�ستقرار  اأ�سا�سية  �سمانة  الت�سامح 
املجتمعات وا�ستدامة التنمية. 

واأ�ساف رئي�س دائرة تنمية املجتمع: 
يتمثل  تنظيمياً  دوراً  الدائرة  ت��وؤدي 
املنظم  ال��ق��ان��وين  االإط�����ار  يف و���س��ع 

لتاأ�سي�س دور العبادة واجلمعيات ذات 
واملوؤ�س�سات  وال���ن���وادي  ال��ع��ام  ال��ن��ف��ع 
الريا�سية، اإ�سافة اإىل و�سع املعاير 
والتفتي�س  ب��ال��رتاخ��ي�����س  اخل��ا���س��ة 
وال����ت����دق����ي����ق ع���ل���ى ه������ذه اجل����ه����ات، 

مبختلف  االل��ت��زام  على  واالإ����س���راف 
والت�سريعات  وامل����ع����اي����ر  ال���ن���ظ���م 
ال�������س���اري���ة، ك���م���ا ت���وا����س���ل ال����دائ����رة 
الروابط  وت��ع��زي��ز  ال��ت��وا���س��ل  تفعيل 
م��ع ك��اف��ة ال��رع��اي��ا واجل��ال��ي��ات ذات 
امل���رج���ع���ي���ات ال��دي��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
اأبوظبي، وال�سعي ب�سكل م�ستدام اإىل 
دجمهم يف املجتمع، باعتبارهم جزءاً 
التنمية  م�سرة  يف  وف��اع��ًا  اأ�سا�سياً 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا اإم����ارة 
اأبوظبي ودولة االإمارات ب�سكل عام.  
بعدها جتول الوفد الزائر يف جولة 
الوطن،  ق�����س��ر  اأرج�����اء  ت��ع��ري��ف��ي��ة يف 
املتميزة  االإ���س��اءة  عرو�س  و�ساهدوا 
قيادتنا  وروؤي��ة  تطلعات  جت�سد  التي 
الر�سيدة، مثمنني الدور الذي تقوم 
التما�سك  قيم  تعزيز  ال��دائ��رة يف  به 
املجتمع  اأف����������راد  ب�����ني  وال����ت����اح����م 
العبادة  ل��دور  ال��دع��م  وت��ق��دمي  ككل، 

واجلاليات التابعة لها. 

تنمية  دائ�������رة  اأن  ذك������ره  اجل����دي����ر   
دور  ترخي�س  ع��ل��ى  تعمل  امل��ج��ت��م��ع، 
ال���ع���ب���ادة ل��غ��ر امل�����س��ل��م��ني يف اإم�����ارة 
واالإ���س��راف على ترخي�س  اأب��وظ��ب��ي، 
اأن  ال�سيما  بهم،  اخلا�سة  الفعاليات 
اأب��وظ��ب��ي ت�����س��م م��ا ي��ق��ارب 23 دار 
يو�سف،  القدي�س  كني�سة  واأن  عبادة، 
اأول �سرح ديني قبطي، مت افتتاحها 
اآل  ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  ِقبل  من 
اإىل   ،1965 نهيان رحمه اهلل  ع��ام 
جانب مت ترخي�س وافتتاح 3 غرف 
امل�سلمني،  ل��غ��ر  االأدي�������ان  م��ت��ع��ددة 
وذل���ك مل��ن��ح اجل��ال��ي��ات ف��ر���س��ة الأداء 
�سعائرهم الدينية يف خمتلف املرافق 
وال�سياحية،  والثقافية،  الرتفيهية، 
جمتمع  خ���ل���ق  اإىل  ن�������س���ع���ى  ح���ي���ث 
من  الت�سامح،  على  مبني  متاحم 
اأجل تعزيز مفهوم االأخوة االإن�سانية 
وال��ت��ع��ددي��ة ال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 

اإمارة اأبوظبي. 

•• تري�نا-و�م:

رئي�س  بيغاي،  ب��رم  فخامة  ا�ستقبل 
�سليمان  ���س��ع��ادة  األ��ب��ان��ي��ا،  ج��م��ه��وري��ة 
حامد املزروعي، �سفر دولة االإمارات 
ال�سفر  اليونانية  اجلمهورية  ل��دى 
غ����ر امل���ق���ي���م ل�����دى األ���ب���ان���ي���ا، وذل����ك 
العا�سمة  يف  ال��رئ��ا���س��ي  ال��ق�����س��ر  يف 
اأعمال  ان���ع���ق���اد  اإط������ار  يف  "ترانا"، 

االأ�سبوع الثقايف. 
ون��ق��ل ���س��ع��ادت��ه خ���ال ال��ل��ق��اء حتيات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ومتنياتهما  فخامته  اهلل" اإىل  "رعاه 
التقدم  م���ن  امل���زي���د  و���س��ع��ب��ه  ل���ب���اده 

واالزدهار. 

الرئي�س  ف��خ��ام��ة  م��ن ج��ان��ب��ه، ح��ّم��ل 
حتياته  ال�سفر،  �سعادة  بيغاي،  ب��رم 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اإىل �ساحب 
"حفظه  زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"، 

رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
لدولة  ومت��ن��ي��ات��ه  اهلل"،  "رعاه  دب���ي 
من  باملزيد  و�سعباً  حكومة  االإم���ارات 

التطور والنماء. 

ال�سفر  ���س��ع��ادة  م��ع  فخامته  وب��ح��ث 
�سبل تعزيز التعاون الثنائي بني دولة 
االإمارات واألبانيا يف خمتلف املجاالت، 
اإ���س��اف��ة اإىل ع���دد م��ن امل��وا���س��ي��ع ذات 

االهتمام امل�سرتك. 

•• عجمان -و�م:

اخلرية  االحت���اد  موؤ�س�سة  اأك���دت 
بعجمان، اأن دولة االمارات منوذج 
اأكرث  باحت�سانها  للت�سامح،  عاملي 
معاً  ت��ع��ي�����س  ج��ن�����س��ي��ة   200 م���ن 
اأن  اإىل  م�����س��رة  واأم�������ان،  ب�����س��ام 
للدولة  ت��ق��دم من���وذج���اً  االإم������ارات 
تت�سم  ال���ت���ي  ل��ل��ج��م��ي��ع  ال�����س��ام��ل��ة 
ب��ا م���ن���ازع، وحتر�س  ب��ال��ت�����س��ام��ح 
ال����رتوي����ج لقيم  ع���ل���ى  ح��ك��وم��ت��ه��ا 
ل����اآخ����ر كقيم  وال���ف���ه���م  ال��ت��ق��ب��ل 

جوهرية للمجتمع.
وق�������ال ال�������س���ي���خ حم���م���د ب����ن علي 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
مبنا�سبة  ت�سريح  يف   - امل��وؤ���س�����س��ة 
مر  على   - للت�سامح  العاملي  اليوم 
ال�����س��ن��ني، ب��ره��ن��ت دول���ة االإم�����ارات 

كونها  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
منوذجاً ناجحاً للتعددية الثقافية 
كما قدمت  االج��ت��م��اع��ي،  وال��وئ��ام 
ال�سامل  للمجتمع  عاملياً  من��وذج��اً 
التوجيهية  ل���ل���م���ب���ادئ  امل���ط���ب���ق 

للت�سامح والعدالة.
واأ�ساف: ففي االإمارات الكل يعمل 

عقيدة  من  م�ستوحاة  نبيلة،  بقيم 
الكرمي يحتاج  العي�س  باأن  را�سخة 
قيادتنا  قوية، متثلت يف  اإرادة  اإىل 
اإعاء  على  تعمل  التي  الر�سيدة، 
وعمًا  ف���ك���راً  ال��ت�����س��ام��ح،  ث��ق��اف��ة 

واإمياناً قوياً.
بن  نا�سر  ���س��ع��ادة  اأك���د  م��ن جهته، 

التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ن��ي��ب��ي،  ع��ل��ي 
للموؤ�س�سة اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
كبر  داع��م  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
وحفظ  واالنفتاح  للت�سامح  و�سند 
احلقوق و�سون الكرامة االإن�سانية 
والعدالة واالأخوة االإن�سانية، وهذا 
ال���دع���م جت�����س��د واق���ع���اً ع��ل��ى مدار 

ال�سنوات الطويلة املا�سية.
ونوه اإىل اأن �ساحب ال�سمو رئي�س 
الدولة حفظه اهلل من رواد مدر�سة 
ال�سيخ  له،  املغفور  املوؤ�س�س  الوالد 
طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه، تلك املدر�سة التي اأ�س�ست 
م����ب����ادئ ال��ت�����س��ام��ح وح�����ب اخلر 
لاآخرين وقبول االآخر والتعاي�س 
والتنوع  االخ�����ت�����اف،  واح��������رتام 

الثقايف، والفكري، واحل�ساري.

•• �ل�صارقة-�لفجر:

مر�سى  اأ����س���دق���اء  "جمعية  ت��ن��ظ��م 
اخلليجي  "املوؤمتر  ال�سرطان" 
لل�سرطان" خال  اخلام�س  امل�سرتك 
نوفمرب   23 اإىل   21 م���ن  ال���ف���رتة 
للمنا�سبات  اجل����واه����ر  "مركز  يف 
واملوؤمترات" بال�سارقة، بهدف الوقوف 
على الو�سع الراهن وت�سليط ال�سوء 
لارتقاء  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل  ع��ل��ى 
ملر�سى  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  مب�ستوى 
مكافحة  مراحل  جميع  يف  ال�سرطان 

املر�س.
وي��ج��م��ع امل���وؤمت���ر ال�����ذي ُي��ن��ّظ��م هذا 
"ا�ستمرارية  ����س���ع���ار  حت�����ت  ال�����ع�����ام 
ال�سرطان  ملكافحة  ال�سحية  الرعاية 

عاملياً  متحدثاً   50 له"،  والت�سدي 
مب�ساركة  م��ل��ه��م��ة،  ج��ل�����س��ات  ���س��ت  يف 
جمموعة من الوفود التي ت�سم اأكرث 
من 500 خبر ومتخ�س�س من عدد 
النفع  ذات  االإقليمية  املوؤ�س�سات  م��ن 
العام والرائدة يف مكافحة ال�سرطان، 
ملناق�سة االأولويات املرتبطة باالرتقاء 
مب�������س���ت���وى ت�����س��خ��ي�����س ال�������س���رط���ان 

والوقاية منه ومكافحته.
بالتعاون  امل���وؤمت���ر  اجل��م��ع��ي��ة  وت��ن��ّظ��م 
ملكافحة  اخل���ل���ي���ج���ي  "االحتاد  م����ع 
ملكافحة  اخلليج  و"مركز  ال�سرطان" 
ال�سرطان والوقاية منه"، حتت رعاية 
قرينة �ساحبة ال�سمو حاكم ال�سارقة، 
���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
�س ل�"جمعية  القا�سمي، الرئي�س املوؤ�سِّ

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان".
ويركز الربنامج االفتتاحي للموؤمتر 
واالجتماعية  الثقافية  العوائق  على 
واالقت�سادية يف طلب امل�سورة الطبية 
وامل�ساركة يف برامج الك�سف املبكر عن 
اأبرز  ح���ول  روؤى  وي���ق���ّدم  ال�����س��رط��ان، 
احلواجز التي تقّو�س جهود التوعية 
باأهمية الوقاية من ال�سرطان، �سمن 
واملعوقات  "احلواجز  بعنوان  جل�سة 
والوقاية  بال�سرطان  التوعية  جت��اه 

منه".
الثانية  جل�سته  يف  امل��وؤمت��ر  ويناق�س 
بعنوان "دور االت�سال وو�سائل االإعام 
ال�سرطان  م��ن  وال��وق��اي��ة  التوعية  يف 
على ال�سعيدين االإقليمي والدويل"، 
اأهمية احلمات االإعامية يف تعزيز 

الوعي وتوجيه ر�سائل موؤثرة، وي�سلط 
من  اال���س��ت��ف��ادة  ���س��رورة  على  ال�سوء 
و�سائل التوا�سل االجتماعي ومن�سات 
كاأدوات  ال�سحية  والتقنيات  االإع��ام 

لتعزيز ال�سحة والتغير ال�سلوكي.
الثالثة  اجلل�سة  يف  امل��وؤمت��ر  وي��ت��ن��اول 
الك�سف  دور  "اأهمية  ع���ن���وان  حت���ت 
والفح�س املبكر يف مكافحة ال�سرطان 
وا�ستمرارية الرعاية ال�سحية"، بع�س 
االأدلة من املنطقة حول تاأثر الك�سف 
فر�س  زي��ادة  يف  ال�سرطان  عن  املبكر 
االقت�سادية  وال��ع��وائ��د  م��ن��ه،  ال�سفاء 
اال�سرتاتيجية  ه���ذه  يف  لا�ستثمار 

وتاأثر العيادات املتنقلة.
"القبول  ب��ع��ن��وان  راب���ع���ة  ج��ل�����س��ة  ويف 
املبكر  وال��ك�����س��ف  للفح�س  املجتمعي 

عن ال�سرطان: الفر�س والتحديات"، 
واملتخ�س�سون  اخل���������رباء  ي���ح���ّل���ل 
احل�����واج�����ز امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���ظ���واه���ر 
التوعية  جهود  تعيق  التي  ال�سلوكية 
ب��اأه��م��ي��ة ال��وق��اي��ة م���ن ال�����س��رط��ان يف 

منطقة اخلليج.
وحتت عنوان "التعاي�س مع ال�سرطان: 
تتناول  ال�سفاء"،  بعد  م��ا  التحديات 
امل�سرتكة  ال����رواب����ط  اجل��ل�����س��ة  ه����ذه 
وزيادة  ال�سرطان  مر�سى  رعاية  بني 
فر�سهم يف ال�سفاء، ويقدم روؤى حول 
التقدم امل�سرتك والتحديات والفر�س 
من وجهة نظر املجتمعات اخلليجية.
بعنوان  االأخ�����رة  اجل��ل�����س��ة  وت��ت��ن��اول 
"ا�ستمرارية الرعاية ال�سحية ملر�سى 
ال�سرطان اليوم: خال العام 2023 

وما بعده"، تاأثر االإ�سابة بال�سرطان 
واأب�������رز ال����درو�����س امل�����س��ت��خ��ل�����س��ة من 
من  كوفيد19-،  ج���ائ���ح���ة  جت���رب���ة 
خال عر�س تقدميي لبحوث قائمة 
على درا�سة احلاالت وجل�سات نقا�سية، 
حيث ي�سعى املوؤمتر اإىل تقدمي طرٍق 

الإحداث تغير اإيجابي بهدف االرتقاء 
مب�ستوى رعاية مر�سى ال�سرطان يف 

ال�سنوات املقبلة.
يف  واملخت�سني  العلماء  اأن  اإىل  ُي�سار 
الوعي  ون�����س��ر  وامل��ن��ا���س��رة  ال��ب��ح��وث 
ال�سرطان  م����ن  ال����وق����اي����ة  ب���اأه���م���ي���ة 

على  �سيعملون  املوؤمتر،  يف  امل�ساركني 
وتقدمي  ا�سرتاتيجية  خطط  تطوير 
الدعم وتبادل اخلربات واملعارف من 
خال اجلل�سات احلوارية واخلطابات 
اأف�سل  م�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ب��ن��اء  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

ملر�سى ال�سرطان.

•• �أبوظبي-و�م:

مع  االإع��ام��ي  للتعاون  اتفاقيات  "وام" خم�س  االإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  وقعت 
عدد من كربيات وكاالت االأنباء والقنوات التلفزيونية العاملية وذلك يف جناح 
"وام" مبعر�س الكونغر�س العاملي لاإعام الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ 

من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة. 
اأنباء  "وكالة  من  كل  مع  "وام" اتفاقيات  االإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  وقعت  فقد 
�سينخوا – ووكالة بي تي �سارانا ديناميكا جايا "�سبكة املجموعة االإعامية" 
اأنباء خرب الوطنية  اآر تي العربية - ووكالة  اأنباء تا�س "اإيتار" - و  - ووكالة 
اإعاميا موثوقا  "وام" م��زودا  يف قرغيز�ستان" وذلك بهدف تعزيز ح�سور 

باللغات املختلفة على م�ستوى العامل. 
وقع االتفاقيات �سعادة حممد جال الري�سي مدير عام وكالة اأنباء االإمارات 

زانغ هاو  و  لاإعام  العاملي  للكونغر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  "وام" رئي�س 
رئي�س املكتب االإقليمي لل�سرق االأو�سط لوكالة اأنباء �سينخوا ال�سينية وحممد 
االإندوني�سية  جايا  ديناميكا  �سارانا  تي  بي  لوكالة  التنفيذ  الرئي�س  عريف 
اأنباء  وكالة  عام  مدير  ميخائيلوف  االإعامية" و�سرجي  املجموعة  "�سبكة 
وميديربك  العربية  ت��ي  اآر  قناة  م��دي��رة  مناع  وم��اي��ا  الرو�سية  "اإيتار"  تا�س 

�سرميتاليف مدير عام وكالة اأنباء خرب الوطنية القرغيزية. 
االإمارات  اأن��ب��اء  وكالة  بني  االإع��ام��ي  التعاون  تعزيز  اإىل  االتفاقيات  تهدف 
التبادل  جم��ال  يف  ال��ع��امل  دول  مبختلف  التلفزيونية  وال��ق��ن��وات  واملوؤ�س�سات 
اإعامية  تاأ�سي�س ع��اق��ات  اإط���ار  االإع��ام��ي وذل���ك يف  وامل��ح��ت��وى  االإخ���ب���اري 
�سمن  ال��دول  يف  بها  املعمول  والت�سريعات  لاأنظمة  وفقاً  وتطويرها  مثمرة 

االتفاقية. 
واأكد �سعادة حممد جال الري�سي اأن اتفاقيات التعاون االإعامي مع وكاالت 

اأنباء  وكالة  موا�سلة  اإط��ار  يف  ياأتي  العاملية  التليفزيونية  والقنوات  االأن��ب��اء 
كربى  لت�سمل  االإعامية  �سراكاتها  نطاق  لتعزيز  جهودها  "وام"  االإم���ارات 
املوؤ�س�سات االإعامية يف خمتلف دول العامل ومبا يتما�سى مع مكانة االإمارات 

الرائدة عامليا عا�سمة ل�سناعة امل�ستقبل على م�ستوى العامل. 
اأحد  يعد  االإعامية اجلديدة  وال�سراكات  العاقات  بناء  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
الوا�سعة  امل�ساركة  ظ��ل  يف  ل��اإع��ام  العاملي  للكونغر�س  الرئي�سية  االأه���داف 
االإعامية  اخل��ربات  وت��ب��ادل  نقل  يف  ي�سهم  مبا  العاملية  االإعامية  للجهات 
واإجنازاتها  واالإن�سانية  والتنموية  احل�سارية  االإم��ارات  ر�سالة  ونقل  العاملية 
املجتمعية على م�ستوى  ال�سرائح  املختلفة والو�سول جلميع  باللغات  العاملية 

العامل من خال اأدوات اإعامية مبتكرة واأكرث تاأثرا. 
و قال �سعادته اإن توقيع االتفاقيات يج�سد مكانة االإمارات العاملية واإمكاناتها 
ق���ارات من   6 م��ن  ال��ع��امل  دول  االإع���ام مب�ساركة  يف �سياغة م�ستقبل قطاع 

خال التعاون وتوحيد االأفكار والروؤى والو�سول اإىل اآليات تطوير القطاع يف 
املنطقة والعامل ومبا يواكب قيم االإمارات الرا�سخة يف تعزيز ثقافة الت�سامح 

والتعاي�س واحلوار امل�سرتك. 
من جانبهم اأكد م�سوؤولو وكاالت االأنباء والقنوات التلفزيونية العاملية املعنية 
اأهمية تعزيز التعاون االإعامي مع وكالة اأنباء االإمارات "وام" منوهني اإىل اأن 
االإمارات دولة حمورية على م�ستوى العامل من خال مبادراتها وم�ساريعها 
واإجنازاتها ذات االأثر العاملي .. واأكدوا اأن الكونغر�س العاملي لاإعام من�سة 
تواكب  االإع����ام  ل��ق��ط��اع  ج��دي��دة  مفاهيم  �سياغة  يف  ت�سهم  ج��دي��دة  ع��امل��ي��ة 
املتاحقة  والتكنولوجية  التقنية  التطورات  ي�سهدها يف ظل  التي  التحوالت 
اإعامية موثوقة مبا ي�سهم يف  اإي�سال ر�سالة  التي ميكن اال�ستفادة منها يف 
مامح  لر�سم  وامل�سمون  ال�سكل  حيث  من  االإع���ام  قطاع  يف  تغير  اإح���داث 

م�ستقبل القطاع. 

•• �أبوظبي-و�م:

من  الثالث  اليوم  يف  عقدت  التي  احل��واري��ة  اجلل�سة  �سلطت 
الكونغر�س العاملي لاإعام حتت عنوان " التنوع وال�سمولية 
املراأة  دور  االإعام" ال�سوء عن  امل��راأة يف  الرقمي  الع�سر  يف 

الفعال يف قطاع االإعام.
ن��اق�����س امل��ت��ح��دث��ون م�����س��رة امل������راأة يف امل��ح��ي��ط االإع���ام���ي 
وال�سعوبات التي واجهتها لدخوله وخطواتها التي قطعتها 

يف هذا القطاع .
امل�ست�سارة  ه��وي��ك�����س،  اأم��ي��ل��ي��ا  م���ن  ك���ل  اجل��ل�����س��ة  يف  ����س���ارك 

من  اخلام�س  للهدف  التنفيذية  وال�سريكة  اال�سرتاتيجية 
لاأمم  ال��ع��امل��ي  االت��ف��اق  مكتب  امل�ستدامة،  التنمية  اأه����داف 
املتحدة، من هولندا، والدكتورة ميي�سي اأكينبوبوال، �سحفية 
م�ساركة  وموؤ�س�سة  وم�ست�سارة  جوائز  على  حائزة  واأكادميية 

ملوؤ�س�سة املراأة االأفريقية يف و�سائل االإعام، من نيجريا
التي  املا�سية  ال�سنوات  اإح�سائيات  املتحدثون  وا�ستعر�س 
حققن  اللواتي  و  املجال  ه��ذا  يف  للن�ساء  اأك��رب  اإقباال  �سهدت 
ب�سبب  وذل��ك  االإع��ام��ي  املحيط  يف  النجاحات  م��ن  العديد 
اأكرب  ظهورها  اأ�سبح  فاملراأة  لها  املجتمعية  النظرة  اختاف 

على ال�سا�سة.

املراأة  ت��واج��ه  ت��زال  ال  التي  التحديات  اإىل  املتحدثون  ون��وه 
ال��ت��وظ��ي��ف وال��ت��م��ي��ي��ز يف بع�س  ال��ت��ك��اف��وؤ يف  م��ن بينها ع���دم 
لعبت  االجتماعي  التوا�سل  قنوات  اأن  موؤكدين  املجتمعات.. 
دوراً مهماً خال جائحة كوفيد19- يف ت�سجيع الن�ساء على 
وملهمات  موؤثرات  لي�سبحن  االإعامي  للمحيط  االن�سمام 
يف هذا املجال كونه و�سيلة متاحة وقليلة التكلفة وو�سولها 

اأ�سرع للجمهور .
وطالب امل�ساركون بتنفيذ دورات وور�س عمل تدريبية للن�ساء 
عن�سرا  امل���راأة  ك��ون  املجال  لهذا  باالن�سمام  يرغنب  اللواتي 

موؤثرا يف املجتمع.

الكونغر�ض العاملي لالإعالم يناق�ض دور املراأة الفعال بقطاع الإعالم يف الع�شر الرقمي

)وام( توقع 5 اتفاقيات مع عدد من الوكالت واملوؤ�ص�صات الإعامية العاملية 

الإمارات عا�شمة عاملية ل�شناعة م�شتقبل قطاع الإعالم يف املنطقة والعامل
 م�صوؤولو وكالت الأنباء والقنوات اخلم�ض: الكونغر�ض العاملي لاإعام من�صة عاملية جديدة ل�صياغة مفاهيم جديدة للقطاع

للوقوف على اأف�صل املمار�صات ال�صرتاتيجية لارتقاء مب�صتوى الرعاية ال�صحية للمر�صى 

اخلام�ض امل�شرتك  اخلليجي  املوؤمتر  يف  وباحث  خبري  اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان جتمع 500 

تزامنًا مع اليوم العاملي للت�صامح 

دائرة تنمية املجتمع تنظم زيارة لرجال الدين لق�شر الوطن جت�شيدًا ملبادئ الأخوة الإن�شانية والتاآلف املجتمعي

موؤ�ش�شة الحتاد اخلريية: الإمارات منوذج عاملي للت�شامح والتعاي�ض ب�شالم واأمانرئي�ض األبانيا ي�شتقبل �شفري الإمارات 
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

�سارك معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س يف 
اأعمال اجلل�سة اخلتامية من التحالف 
امل�سرتكة  وال��ق��م��ة  للت�سامح  ال��ع��امل��ي 
ل������اأدي������ان، ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ال�������وزارة 
بالتعاون مع جمل�س حكماء امل�سلمني، 
الدولية  االأن�������س���ط���ة  ���س��م��ن  وذل������ك 

للمهرجان الوطني للت�سامح. 
الدينية  القيادات  معاليه  �سارك  كما 
بالتحالف  امل�ساركة  العاملية  والفكرية 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  "نداء  اإط������اق  يف 
واطلع   " للت�سامح  العاملي  للتحالف 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي ال��ت��ي خل�ست 
االأديان  وقمة  التحالف  ح��وارات  اإليه 
وامل�����ائ�����دة امل�������س���ت���دي���رة ح�����ول امل���ح���اور 
وال�سام  االإمي��ان  الرئي�سية،  االأرب��ع��ة 

والكوكب والتنوع. 
وعرب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
ع����ن ع��م��ي��ق ت���ق���دي���ره ل���ك���اف���ة ال���ق���ادة 
العاملي  بالتحالف  امل�ساركني  الدينني 
للت�سامح والذين بذلوا جهودا مقدرة 
التجمع  بهذا  تليق  خمرجات  لبلورة 
الت�سامح  اأن  م��وؤك��دا  ال��ك��ب��ر،  ال��ع��امل��ي 
جدا  �سروريان  االإن�ساين  والتعاطف 
لعاملنا يف التغلب على التحديات التي 
ي��واج��ه��ه��ا ال���ع���امل ح��ال��ي��ا ����س���واء فيما 

يتعلق بتغر املناخ واالأزمات االقت�ساد 
وغرها واأ�سار اإىل اأن على اجلميع اأن 
�سواء  امل��وج��ودة  الفجوة  ردم  يف  ي�سهم 
ال�سعوب،  ب���ني  اأو  امل��ج��ت��م��ع��ات  داخ����ل 
التي تواجه  التحديات  والتوحد حلل 

عاملنا. 
الر�سيدة  القيادة  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  ب���دول���ة 
االإن�سانية  القيم  وت��ع��زي��ز  دع��م  ت�سع 
والتعاي�س  الت�سامح  منها  القلب  ويف 
وال�سام جلميع االأمم وال�سعوب على 
�سلم اأولوياتها وقال : “ دور نفخر به 
القارات  اإىل  ي�سل  لكي  دائما  ون�سعى 

كلها ” . 
– موجها حديثه لقادة  وقال معاليه 
خم��ت��ل��ف االأدي�������ان - : " اإن���ن���ا ه��ن��ا يف 
االإم��ارات على ثقة كاملة مبا متلكون 
من روؤى وتاأثر على امل�ستوى العاملي 
لتح�سني  ع��م��ل��ي��ة  خ����ط����وات  الت����خ����اذ 
التحديات،  خم��ت��ل��ف  وح����ل  امل��ج��ت��م��ع 
والتعاطف  ب��ال��ت�����س��ام��ح  م��ت��م�����س��ك��ني 
االإن�ساين، فنحن موجودون على هذه 
االأر���س لنعمل معا خلدمة االن�سانية 
م�سدر  ي��ك��ون  اأن  يجب  تنوعنا  واإن   ،
اأ�سكال  مل��واج��ه��ة  اجلميع  ت��رب��ط  ق���وة، 
والعمل  ك��اف��ة  وال���ت���ط���رف  ال��ت��ع�����س��ب 
ل�����س��ال��ح اجل���م���ي���ع م��ه��م��ا ك�����ان حجم 
العمل ومهما كانت خلفية اأو ديانة اأو 

جن�سية. 
متابعة  ع��ل��ي��ن��ا  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأ����س���اف  و 
ال��ع��م��ل ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى امل��خ��رج��ات التي 
اأجن����زن����اه����ا م���ع���ا ع���ل���ى م�����دي يومني 
لعملنا  اإط����ار  اأو  منهج  اإىل  ل��ت��ت��ح��ول 
املقبلة  امل����رح����ل����ة  خ������ال  امل���������س����رتك 
لنا  العاملي  وال�سام  احلياة  لتح�سني 

ولاأجيال القادمة. 
يف  امل�ساركون  الدينيون  ال��ق��ادة  واأك���د 
اأن  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ح��ال��ف  ق��م��ة 
الثانية  ال�����دورة  ق��دم��ت��ه ج��ل�����س��ات  م���ا 
لاأديان  امل�سرتكة  والقمة  للتحالف، 
الدينيني  ال��ق��ادة  كافة  �سمت  التي   -
املوؤ�س�سات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل،  ح��ول 
اإ�سافة  واالإق��ل��ي��م��ي��ة - مي��ث��ل  ال��دول��ة 
مل�ساعفة  م��ت��ج��ددة  وط���اق���ة  ح��ق��ي��ق��ة، 
اجلهود من اأجل عامل يعمه الت�سامح 
وال�سام، باعتباره اأمرا حيويا للغاية، 
امل�ستمر  احل��وار  اأهمية  م�سددين على 
ب����ني االأ����س���خ���ا����س واجل����م����اع����ات من 
ثقافات متنوعة على اأ�سا�س من القيم 
االإدراك  م���ع  امل�����س��رتك��ة،  االإن�����س��ان��ي��ة 
واملناق�سة  احل��وارات  ب��اأن هذه  الكامل 
واالرتباط  التوا�سل  تعمق  امل�سرتكة 
مهما  وال�����س��ع��وب  االأمم  خمتلف  ب��ني 
والثقافية  الدينية  اختافاتهم  كانت 
خا�سة اأن العوامل امل�سرتكة بني كافة 
ال��ع��ق��ائ��د وال���دي���ان���ات ك��ث��رة، وميكن 

البناء عليها، مع التاأكيد على احرتام 
ال�سام  يف  والرغبة  االإن�سانية  احلياة 
بع�سنا  وت��ق��دي��ر  واالأم����ن،  والتعاي�س 
البع�س كاأفراد ذوي قيمة، مبا ير�سد 
اأتباع هذه الديانات لعي�س احلياة التي 

ي�ستحقونها. 
ج���اء ذل���ك خ���ال اجل��ل�����س��ة اخلتامية 
والقمة  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  للتحالف 
فيها  والتي تاقت  امل�سرتكة لاأديان 
االأديان  متثل  التي  واالأزي����اء  االأل�سن 
املختلفة حول طاولة واحدة يف حلظة 
م�ساهد  اأرق��ى  متثل  راقية  االإن�سانية 

التعاي�س واحلوار. 
امل�ساركة  الدينية  ال��ق��ي��ادات  ع��ربت  و 
بالتحالف عن عميق تقديرها لدولة 
الر�سيدة  وقيادتها  العربية  االإم���ارات 
مل���ا ت��ب��ذل��ه م���ن ج��ه��ود ط��ي��ب��ة لتعزيز 
وال�سام  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م 
بني خمتلف �سعوب االأر�س، م�سيدين 
بجهود معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
ودوره يف الكبر يف عقد هذا التحالف 
اأهدافه  يحقق  كي  له  امل�ستمر  ودعمه 
الدكتور  ف�����س��ي��ل��ة  واأ�����س����اد  ال��ن��ب��ي��ل��ة.  
االأزهر  جامعة  رئي�س  ب��دران  �سامة 
بالتزام دولة االإمارات العربية املتحدة 
والتعاي�س  الت�سامح  وزارة  يف  ممثلة 
بتنظيم واحت�سان مثل هذه االأحداث 
الكربى ودعوة قادة االأديان وال�سرائع 

للمناق�سة  معا  للجلو�س  العامل  حول 
والتعاي�س  ال��ت�����س��ام��ح  ح���ول  واحل�����وار 
اأجل م�ستقبل  واالأخ��وة االإن�سانية من 
وهو  جميعا،  لنا  و�ساما  اأم��ن��ا  اأك���رثا 
دائما،  زاي����د  اإم������ارات  ع��ه��دن��اه يف  م���ا 
والتي ت�سعى للتعزيز القيم االإن�سانية 
اأن  م��وؤك��دا  ال��دول��ي��ة،  املحافل  كافة  يف 
�سيظل حري�سا على  ال�سريف  االأزه��ر 
التي  الدولية  املحافل  كل  امل�ساركة يف 
الت�سامح  تعزيز  نحو  ب�سدق  ت�سعى 
الب�سر  ب��ن��ي  ب��ني  ال�سلمي  وال��ت��ع��اي�����س 

مهما اختلفت اأديانهم وم�ساربهم. 
اإليكم حتيات ف�سيلة  " اأنقل   : و قال 
اأحمد  االإم��ام االأك��رب االأ�ستاذ الدكتور 
رئي�س  ال�سريف  االأزه���ر  �سيخ  الطيب 
ودعواته  امل�����س��ل��م��ني  ح��ك��م��اء  جم��ل�����س 
اأر�س  على  املقامة  القمة  ه��ذه  بنجاح 
التي �سارت منارة للت�سامح  االإم��ارات 
اال�سام  اأم���رن���ا  وق����د   .. وال��ت��ع��اي�����س 
اأف�����س��ل ط��رق احل���وار دون  اأن نتخر 
اإغاظ يف القول.. فالت�سامح حممود 
يف كل دين ومذهب، واالأمانة حممودة 
االإ�سام  يف كل دين ومذهب.. و�سعى 
ل�����س��ع��ة االأف������ق، ودع����ت ك��اف��ة االدي����ان 
ونتعارف  نت�سامح  اأن  اإىل  ال�سماوية 
تعددت  م��ه��م��ا  بع�سا  بع�سنا  ون��ق��ب��ل 

االأديان واملذاهب". 
اأطفئوا  العامل  " يا حكماء   : واأ�ساف 

والتنازع  التع�سب  نار  ت�سعل  فتنة  كل 
واحلروب واأ�سيئوا كل �سمعة وم�سباح 
املعاملة  اأح�����س��ن��وا  ال���ق���ل���وب..  ي���وؤل���ف 
اأ�ساء اليكم.. حتى تلني  حتى اإىل من 

القلوب وتذوب االختافات". 
واأكد قدا�سة �سوامي براهمافيهاردا�س 
باب�س  مل����ن����دي����ر  ال����دي����ن����ي  ال����زع����ي����م 
متكني  اأهمية  ظبي  -اأب���و  الهندو�سي 
ال��ت��وا���س��ل ال��ع��امل��ي م��ن خ���ال احلوار 
يف  ودوره  االأدي���������ان،  ب���ني  وال���ت���ف���اه���م 
تعزيز القيم االإن�سانية، ودعم ال�سام 
البحث  الدوليني، من خال  واالأم��ن 
التعاون  وت��غ��ل��ي��ب  امل�������س���رتك���ات  ع����ن 
بالدور  م�سيدا  التع�سب،  وم��واج��ه��ة 
الكبر الذي تقوم به االإمارات يف هذا 
ال�سدد، والذي يثبت قدرتها وقيادتها 
لل�سام  واحة  تكون  اأن  على  الر�سيدة 
وال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س االإن�����س��اين يف 

اأرقى �سوره. 
�سينغ  �سوريندر  كلمة  تطرقت  بينما 
معبد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كاندهاري 
اإىل  لل�سيخ بدبي  درب���ار  ن��ان��اك  ج��ورو 
للت�سامح  م���ن���ارة  االإم���������ارات  جت���رب���ة 
والتفاهم واحلوار بني االأديان م�سيدا 
االإماراتي على  املجتمع  به  مبا يتمتع 
اختاف ثقافاته من حرية يف ممار�سة 

ثقافاتهم وطقو�سهم الدينية. 
واأك�����د ال��ق�����س ب��ي�����س��وي ف��خ��ري راعي 
كاتدرائية االأنبا اأنطونيو�س باأبوظبي 
رائ���ع���ة  م��ن�����س��ة  مب���ث���اب���ة  ال���ق���م���ة  اأن 
لاديان  ال�سحيحة  الإظ��ه��ارال�����س��ورة 
والتي تدعو دائما اإىل االنفتاح الفكري 
ي�سمح  اإن�ساين  ت�سامح  اإىل  والو�سول 
منوها  بينهم  فيما  بالتعاون  للجميع 
للت�سامح  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  اإىل 
ر�سالة لاأجيال القادمة ميكن البناء 
عليها باعتبارها مرجعية جيدة جتمع 

اجلميع. 
واأ����س���اف اأن م��ن ع��ام��ات االإمي�����ان.. 
ب��االآخ��ر وحقه يف احلياة من  االإمي���ان 
دولة  بجهود  م�سيدا  االإن�سانية،  اأج��ل 
الت�سامح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  االإم��������ارات 
يوم  بعد  يوما  توؤكد  والتي  والتعاي�س 
الفكري  للتاآلف  ال�ساحلة  البيئة  اأنها 

االإن�ساين بطوائفه كافة". 
 “  : املنا�سبة  ب��ه��ذه  امل�����س��ارك��ون  وق���ال 
التحالف  يف  امل�ساركني  نحن  نحتفي 
منظمات  – م���ن  ل��ل��ت�����س��ام��ح  ال��ع��امل��ي 
ع���امل���ي���ة، ومت��ث��ي��ل ح���ك���وم���ي، واأدي�������ان، 
وموؤ�س�سات  حكومية،  غر  ومنظمات 
اإجنازه  يتم  مب��ا   - و�سبكات  تعليمية، 
بالفعل يف جمال تعزيز قيم الت�سامح 

ونعلن  ال�سلمي..  والتعاي�س  والتفاهم 
التع�سب  ع���ل���ى  ال���ق�������س���اء  اإم���ك���ان���ي���ة 
ب���ال���ت���ع���اون امل���������س����رتك، وال����رغ����ب����ة يف 
ا�ستناداً  امل���ت���ب���ادل���ة،  امل��ن��ف��ع��ة  حت��ق��ي��ق 
اإن�سانية..  اإخ���وة  م��ن  يربطنا  م��ا  اإىل 
عن  للتخلي  يدعونا  ال�سليم  فاملنطق 
م�����س��اع��ر ال���ام���ب���االة، اأو ال��ت��خ��ب��ط يف 
ترتيب االأولويات اأو خطط التنفيذ.. 
وال ميكننا اأن نظل على ما نحن عليه 
اأنا  ب��ل  وه���م..  نحن  ب��ني  انق�سام  م��ن 
بامل�سوؤولية  ال�سعور  ظل  يف   – ونحن 
ملتزمون  كتحالف  نحن  امل��ت��ب��ادل��ة.. 
الب�سر،  ك��ل  و���س��ام��ة  ك��رام��ة  بتعزيز 
النظر عن جن�سيتهم، عمرهم،  بغ�س 
م�ستواهم  لغتهم،  دي��ن��ه��م،  جن�سهم، 
االقت�سادي، اأو توجهاتهم يف احلياة.. 
وامل���ب���ادئ ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة ل��ل��ت��ح��ال��ف هي 
االإن�سانية،  واالأخ���وة  الت�سامح  مبادئ 
امل��ع��ت��ق��د والعمل،  ذل���ك ح��ري��ة  مب��ا يف 
وامل�ساواة  واحلوار،  للجميع،  والعدالة 
يف احل����ق����وق، وال���ت���ف���اه���م واالح������رتام 
ب��ه��ذه املبادئ  امل��ت��ب��ادل��ني.. واالل���ت���زام 
يخلق جمتمعاً حملياً واإقليمياً وعاملياً 
اأكرث �ساما وان�سجاما وازدهارا، لدينا 
ثمانية مليارات �سخ�س �سبب لتنفيذ 

هذا االلتزام بال�سكل ال�سحيح” . 

يف ختام قمتي التحالف الدويل للت�صامح و الأديان يف اأبوظبي: 

نهيان بن مبارك ي�شارك القيادات الدينية اإطالق نداء العمل امل�شرتك للتحالف العاملي للت�شامح  

•• �أبوظبي-و�م: 

اأعلنت "جي 42 للرعاية ال�سحية"، ال�سركة الرائدة يف جمال تقنيات 
توقيع  عن  اأبوظبي،  ومقرها  اال�سطناعي  بالذكاء  املدعومة  ال�سحة 
االإندوني�سية   AsaRen �سركة  م��ع  ا�سرتاتيجية  تفاهم  م��ذك��رة 
املتخ�س�سة يف التكنولوجيا احليوية الرقمية، يف اإطار التزامها التام 
لتعزيز  املتوا�سل  و�سعيها  ال�سريرية،  اجلينومية  ق��درات��ه��ا  بتعزيز 

التعاون مع رواد العامل يف هذا املجال.
وتهدف مذكرة التفاهم اإىل تطوير وتعزيز الت�سل�سل اجليني وقدرات 
املعلوماتية احليوية وحلول ال�سحة الرقمية لدعم مبادرات اجلينوم 
قطاع  لرقمنة  الدولة  جهود  ودع��م  االإندوني�سية  للحكومة  الوطنية 
الرعاية ال�سحية، حيث ي�سعى الطرفان اإىل تطوير مبادرة م�سرتكة 

للحكومة االإندوني�سية لدعم وتو�سيع جواز ال�سفر ال�سحي االإلكرتوين، 
اآ�سي�س  البيانات ال�سحية، والبنك احليوي اجلينومي. وقال  وحتليل 
ال�سحية":  للرعاية   42 "جي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  كو�سي، 
تلتزم "جي 42 للرعاية ال�سحية" با�ست�سراف اآفاق جديدة لابتكار 
العامل،  حول  ال�سحية  الرعاية  قطاع  خ��رباء  مع  التعاون  خال  من 
وقد تعاوّنا بالفعل مع �سركات عاملية رائدة لتقدمي حلول مبتكرة يف 
خمتلف جماالت الرعاية ال�سحية؛ ويف هذا االإطار، �ستتيح �سراكتنا مع 
AsaRen دعم مبادرات اجلينوم الوطنية وحتقيق الروؤية امل�سرتكة 
ونتائج  البيولوجية  وال���روؤى  ال�ساملة  اجلينوم  بيانات  تقدمي  نحو 
يف  والوقائية  ال�سخ�سية  ال�سحية  الرعاية  لتعزيز  ال�سحية  الرعاية 
 Asa اإندوني�سيا. وقال األوي�سيو�س ليانغ، الرئي�س التنفيذي ل�سركة
روؤيتنا  ال�سحية"  للرعاية   42 "جي  مع  �سراكتنا  �ستدعم   :Ren

واالرتقاء  اإندوني�سيا  يف  اجلينوم  علم  جم��ال  تعزيز  نحو  الطموحة 
بالكامل لتقدمي  ال�سحية والتكنولوجيا احليوية  الرعاية  مبنظومة 
قيمة طويلة االأجل عرب اجلمع بني حلول وخربات "جي 42 للرعاية 
ال�سحية"  للرعاية   42 "جي  اأن  يذكر   ."AsaRen و  ال�سحية" 
تدير اأكرب مركز امتياز لاأوميك�س يف منطقة ال�سرق االأو�سط، والذي 
ي�ستفيد من تقنيات الت�سل�سل املتقدمة للقراءات الق�سرة والطويلة، 
مما يجعله ال�سريك املف�سل للحكومات ومعاهد البحوث وامل�ست�سفيات 
ومراكز االأوميك�س؛ ومن خال خرباتها العميقة حول كيفية تقدمي 
اخلدمات على نطاق وا�سع، من اإدارة العينات اإىل التحليات املتقدمة، 
خدمات  تقدمي  ال�سحية"  للرعاية   42 "جي  ل�  القدرات  تتيح هذه 
اإىل  االأم��را���س، من احل��ادة  اأن��واع  الت�سل�سل اجليني احلديثة ملختلف 

املزمنة اإىل اأمرا�س منط احلياة.

»جي 42« توقع مذكرة تفاهم مع اأ�شارين لتعزيز الت�شل�شل اجليني يف اإندوني�شيا

•• �أبوظبي -و�م:

يو�سف  ب���ن���ت  �����س����ارة  م����ع����ايل  اأك��������دت 
العام  للتعليم  االأم���ري، وزي��رة دول��ة 
والتكنولوجيا املتقدمة رئي�سة جمل�س 
اإدارة وكالة االإمارات للف�ساء ورئي�سة 
اللجنة العليا حلوار اأبوظبي للف�ساء 
اأن دولة االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
"رعاه اهلل" تتبنى علوم الف�ساء ركيزة 
التطوير  عمليات  مل��وا���س��ل��ة  اأ���س��ا���س��ي��ة 
م�ستقبلية  ف��ر���س  وخ��ل��ق  وال��ت��ن��م��ي��ة 
جديدة لتح�سني حياة النا�س، م�سرة 
اإىل اأن االإجنازات وامل�ساريع االإماراتية 
يف قطاع العلوم والف�ساء ر�سخت ثقة 
ال��ع��امل ب��االإم��ارات وق��درات��ه��ا يف اإفادة 
ذلك  ج���اء  ال��ع��امل��ي.   العلمي  املجتمع 
عقده  ال��ذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خ��ال 
اأم�س يف اأبوظبي لاإعان عن تفا�سيل 
االأوىل  للن�سخة  العا�سمة  ا�ست�سافة 
والذي  للف�ساء،  اأب��وظ��ب��ي  ح���وار  م��ن 
ي��ن��ع��ق��د ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �ساحب 
اهلل"  الدولة"حفظه  رئ��ي�����س  ال�سمو 
يومي 5 و6 دي�سمرب املقبل، مب�ساركة 
عاملية رفيعة امل�ستوى من قادة الدول 

الن�سطة يف جمال الف�ساء، ونخبة من 
يف  املوؤثرة  ال�سخ�سيات  واأهم  اخلرباء 
القطاع حول العامل.  وت�سهد الن�سخة 
للف�ساء  اأب��وظ��ب��ي  ح����وار  م��ن  االأوىل 
ح�سوراً رفيع امل�ستوى من قادة الدول 
يتقدمهم  الف�ساء  جمال  يف  الن�سطة 
دولة  رئي�س  هرت�سوغ  اإ�سحاق  فخامة 
اإ�سرائيل، ودولة ناريندرا مودي رئي�س 
�سيلقي  ال��ذي  الهند  جمهورية  وزراء 

كلمة رئي�سية عن بعد. 

-اإجنازات نوعية. 
وق��ال��ت م��ع��ايل ���س��ارة االأم����ري خال 
املوؤمتر ال�سحفي: "اإن دولة االإمارات 
قطعت �سوطاً كبراً يف قطاع الف�ساء، 
املنطقة  دول  اأوائ������ل  م���ن  واأ���س��ب��ح��ت 
يف ت��ب��ن��ي ع��ل��وم��ه وحت��ق��ي��ق اإجن�����ازات 
معاليها:  واأ����س���اف���ت  فيه".   ن��وع��ي��ة 
يف  املنطقة  ت��ق��ود  االإم�����ارات  دول���ة   "
ق��ط��اع ال��ف�����س��اء ن��ح��و اق��ت�����س��اد متنوع 
 19 متتلك  وه��ي  املعرفة،  على  قائم 
واأك���رث من  م��داري��اً  ا�سطناعياً  ق��م��راً 
قيد  ج��دي��دة  ف�سائية  اأج�����س��ام   10
ال��ت��ط��وي��ر، ول��دي��ن��ا يف االإم�����ارات اأكرث 
ومن�ساأة  وم��وؤ���س�����س��ة  ���س��رك��ة   50 م���ن 
اأكرث  وهناك  ونا�سئة،  عاملية  ف�سائية 
وخبر  ومهند�س  عامل   3000 من 
ي��ع��م��ل��ون يف ال��ق��ط��اع، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
و3  الف�ساء  لعلوم  بحثية  مراكز   5

الوطنية،  ال���ك���وادر  ل��ت��اأه��ي��ل  ج��ام��ع��ات 
واالإمارات خام�س دولة يف العامل تنجح 
يف الو�سول اإىل مدار املريخ ومن املرة 
االأمل"  "م�سبار  بعدما متكن  االأوىل، 
ال�ستك�ساف  االإم����ارات  م�سروع  �سمن 
االأحمر  للكوكب  الو�سول  من  املريخ 

يف فرباير 2021". 

-�صراكات. 
اأبوظبي  ح��وار  عن  معاليها  وحتدثت 
من  االأول  احل��دث  باعتباره  للف�ساء 
ن��وع��ه يف ال��ع��امل، وه���و ف��ر���س��ة لكافة 
الدول واملوؤ�س�سات وال�سركات واالأفراد 
لتطوير ال�سراكات والتعاون يف جمال 
اأن  علوم الف�ساء.  واأو�سحت معاليها 
من�سة  ميثل  للف�ساء  اأبوظبي  ح��وار 
جت��م��ع ق�����ادة و����س���ن���اع ال�����س��ي��ا���س��ات يف 
وا�ستعرا�س  ملناق�سة  الف�ساء  جم��ال 
ا�ستدامة  ه��ي  رئي�سية  م��وا���س��ي��ع   3
الف�ساء و�سمان الو�سول اإليه وتعزيز 
35 جل�سة  اأك��رث من  اأمنه من خال 
وور���س��ة عمل  وزاري����اً  نقا�سية وح����واراً 
احلوار  وي�ستقطب  رئي�سية،  وكلمات 
300 مم��ث��ل عن  اأك����رث م���ن  ال��ع��امل��ي 
وك��االت الف�ساء وق��ادة قوات ف�سائية 
هناك  اأن  معاليها  ذك����رت  و  ع��امل��ي��ة.  
اأكرث من 45 دولة ا�ستقطبها احلدث 
وكالة   35 فيه  ت�سارك  حيث  العاملي، 
وكولومبيا  االإم��������ارات  م����ن:  ف�����س��اء 

وال����ف����ل����ب����ني واإي����ط����ال����ي����ا وروم����ان����ي����ا 
و�سنغافورة وروندا وبولندا والرنويج 
وفرن�سا وغرها من الدول، باالإ�سافة 

اإىل وكالة الف�ساء االأوروبية. 
وت����اب����ع����ت م���ع���ال���ي���ه���ا: ����س���ي�������س���ارك يف 
القطاع  م����ن  ����س���رك���ة   77 احل�������دث 
"جيوبوليتيكال  م���ن���ه���ا:  اخل����ا�����س 
جرومان"،  و"نورثروب  فيوت�سرز" 
و"اإيربا�س  �سبي�س"،  و"ريدواير 
ويب  و"اأمازون  والف�ساء"،  ل��ل��دف��اع 
�سبي�س"،  و"برايفيتر  �سرفي�سز"، 
قادة  م���ن  ع����دد  م�����س��ارك��ة  ج��ان��ب  اإىل 
و�سناعات  الفكر يف خمتلف جم��االت 

الف�ساء.  

-من�صة عاملية. 
وحت��دث��ت م��ع��ايل ���س��ارة االأم����ري عن 
االأهداف الرئي�سية التي �سركز عليها 
"حوار اأبوظبي للف�ساء" والتي تتمثل 
يف جعل حوار اأبوظبي للف�ساء من�سة 
امل�سرتكة  اجل��ه��ود  فيها  تلتقي  عاملية 
بني كافة القطاعات املعنية بالف�ساء، 
وا�ستعرا�س  واالأفكار  ال��روؤى  وتوحيد 
اأهم التحديات التي نت�ساركها جميعاً، 
وموحدة،  م�سرتكة  ب��روؤي��ة  واخل���روج 
تطوير  ال��ف�����س��اء  ق���ط���اع  وم���وا����س���ل���ة 
برامج  دعم  وحتفيز  التنمية  م�ساريع 
الف�ساء احلكومية ويف القطاع اخلا�س 
ينعك�س  ومب���ا  امل�ستقبل،  اإىل  للعبور 

على العامل والب�سرية باخلر. 
اأهداف  تتمحور  معاليها:  واأ���س��اف��ت 
االحتياجات  م��ن��اق�����س��ة  ح���ول  احل����وار 
اال�سرتاتيجية  ال��ق��درات  م��ن  العاملية 
واخلدمات والبنى التحتية والقوانني 
وامل�����وارد االأ���س��ا���س��ي��ة، وت��وف��ر من�سة 
ع��امل��ي��ة ل��ل��دول ال��ن��ا���س��ئ��ة وال���ك���ربى يف 
منجزاتهم  ل��ع��ر���س  ال��ف�����س��اء  ق��ط��اع 
وتقدمي  جنب،  اإىل  جنباً  وتطويرها 
روؤى جديدة الإدارة الف�ساء وتنميته. 

-داعم اأ�صا�صي. 
�سرف  عمران  �سعادة  اأك��د  جانبه،  من 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  م�����س��اع��د 
والتكنولوجيا  العلوم  ل�سوؤون  الدويل 
املتحدة  االأمم  جلنة  رئي�س  املتقدمة، 
لا�ستخدام ال�سلمي للف�ساء اخلارجي 
"كوبو�س"، ع�سو اللجنة العليا حلوار 
االإم����ارات  دول���ة  اأن  للف�ساء  اأب��وظ��ب��ي 
املرتبطة  ل��ل�����س��ن��اع��ات  اأ���س��ا���س��ي  داع����م 
مكانتها  ر�سخت  حيث  الف�ساء،  بعلوم 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ني اأه���م ال����دول ال��ف��اع��ل��ة يف 
ن���ادي الف�ساء م��ن خ��ال االإجن����ازات 
وهي  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  حققتها  ال��ت��ي 
الدويل  التعاون  تعزيز  على  حري�سة 
يف ا���س��ت��ك�����س��اف ال���ف�������س���اء اخل���ارج���ي 
وا�ستخدامه ال�سلمي.  واأ�ساف �سعادته 
اإن دولة االإمارات تلعب دوراً موؤثراً يف 
�سياغة ال�سيا�سة الف�سائية يف العامل، 

اخلارجية  ال�����س��ي��ا���س��ة  جن��ح��ت  ح��ي��ث 
باملحافل  دوره�����ا  ت��ف��ع��ي��ل  يف  ل��ل��دول��ة 
ال�سعيد  ع���ل���ى  وامل����ه����م����ة  ال����دول����ي����ة 
را�سخاً  اإمي���ان���اً  ت��وؤم��ن  ال��ع��امل��ي، وه���ي 
واملت�ساوي  ال��ع��امل��ي  ال��و���س��ول  باأهمية 
الدول  جلميع  اخلارجي  الف�ساء  اإىل 
والتعاون الدويل يف تطوير االأن�سطة 

الف�سائية. 
اأبوظبي  ح��وار  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
دبلوما�سية  ج��ه��ود  �سر�سخ  للف�ساء 
وي�سجع  ع���امل���ي���اً،  وال���ع���ل���وم  ال��ف�����س��اء 
الو�سول العادل وال�سلمي اإىل الف�ساء 
تعزيز  يف  و�سي�سهم  ال�����دول،  جل��م��ي��ع 
الدولية  القانونية  ل��اأط��ر  االمتثال 
حتكم  التي  املتحدة  االأمم  ومعاهدات 
اخلارجي  الف�ساء  وا�ستدامة  �سامة 
بني الدول االأع�ساء.  واأو�سح �سعادته 
احلدث  لهذا  االإم����ارات  ا�ست�سافة  ان 
العاملي يوؤكد دوره��ا احليوي يف قيادة 
من  احليوية،  القطاعات  يف  التطوير 
قرار  و�سناع  ا�ستقطابه خرباء  خال 
يف جمال الف�ساء، م�سراً اإىل اأن حوار 
خلق  يف  �سي�سهم  ل��ل��ف�����س��اء  اأب��وظ��ب��ي 
عرب  الف�ساء  مل�ستقبل  م�سرتكة  روؤي��ة 
االإ�سهام يف �سياغة ال�سيا�سات الدولية 
للتحديات  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول  الإي���ج���اد 

العاملية يف املجال. 
ان حوار  ���س��رف  ع��م��ران  �سعادة  وت��اب��ع 
ال�سوء  �سي�سلط  ل��ل��ف�����س��اء  اأب��وظ��ب��ي 

على تاأثر الف�ساء على الو�سع اجليو 
���س��ي��ا���س��ي، وت��ع��زي��ز ال���ق���ان���ون ال����دويل 
ل���ا����س���ت���ف���ادة م����ن ال���ق���ط���اع، وت���اأث���ر 
الف�ساء على عمل  نحو  ال�سباق  عودة 
الف�ساء  ل�سوؤون  املتحدة  االأمم  مكتب 
الف�ساء  ا���س��ت��خ��دام  اخل��ارج��ي وجل��ن��ة 
ال�سلمية،  االأغ����را�����س  يف  اخل���ارج���ي 
الت�سلح  �سباق  ومنع  التحكم  وكيفية 
يف ال��ف�����س��اء، وحت��ق��ي��ق ال����ت����وازن بني 
اال�ستخدام العادل لاأ�سول الف�سائية 

االقت�سادية  ال���ن���اح���ي���ة  م����ن  امل���ه���م���ة 
احلماية  وت���اأم���ني  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال���ازم���ة ل��ه��ا، ب��ال��ت��زام��ن م���ع حتول 
فر�س  اإىل  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���ق���درات 
احلدث  �سي�ست�سيف  كما  اقت�سادية، 
ح��واراً وزاري��اً عن الف�ساء يف الربامج 
والتكنولوجيا  ل���ل���ع���ل���وم  ال���وط���ن���ي���ة 
امل�ستوى  رف��ي��ع��ة  ثنائية  واج��ت��م��اع��ات 
ال��ث��ن��ائ��ي بني  ال��ت��ع��اون  لبحث ف��ر���س 

الدول. 

خال موؤمتر �صحفي لاإعان عن تفا�صيل احلدث العاملي الذي ينعقد برعاية رئي�ض الدولة

�شارة الأمريي: 300 �شانع قرار ووكالة ف�شاء عاملية من 45 دولة ي�شاركون يف حوار اأبوظبي للف�شاء

فاطمة بنت مبارك تعزي حرم الرئي�ض الرتكي 
يف �شحايا حادث التفجري الإرهابي الآثم 

•• �أبوظبي-و�م:

بعثت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام، رئي�سة املجل�س االأعلى لاأمومة 
حرم  اأردوغ��ان  اأمينة  ال�سيدة  اإىل  تعزية  برقية  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
تعازيها  خال�س  عن  فيها  اأع��رب��ت  الرتكية  اجلمهورية  رئي�س  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرئي�س  فخامة 
حادث  ج��راء  ال�سديقة  الرتكية  اجلمهورية  ل��ه  تعر�ست  التي  اجللل  امل�ساب  ب�سحايا  وموا�ساتها 

التفجر االإرهابي الذي وقع و�سط منطقة بيوغلو يف مدينة ا�سطنبول. 
و قالت �سموها يف الربقية :بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره نود اأن نعرب لكم عن خال�س تعازينا يف 
�سحايا حادث التفجر االإرهابي االآثم .. �سائلني اهلل تعاىل املغفرة والرحمة لل�سحايا وال�سفاء العاجل 

للم�سابني .. و متمنني اأن يدمي اهلل عليكم ال�سحة والعافية وعلى ال�سعب الرتكي االأمن واالأمان. 

الإمارات وقيادتها الر�صيدة يف دعم وتعزيز قيم الت�صامح عامليا  بدور  ت�صيد  بالتحالف  امل�صاركة  والفكرية  الدينية  • القيادات 
الأمم املتحدة والأزهر والفاتيكان يوؤكدون اأن الدورة احلالية من التحالف متثل خطوة اإىل المام نحو حتقيق اأهداف التحالف  • ممثلو 

زايد وتوجيهات حممد بن را�صد تتبنى تكنولوجيا الف�صاء ملوا�صلة التنمية وخلق فر�ض م�صتقبلية جديدة لتح�صني حياة النا�ض  بن  حممد  بقيادة  الإمارات  الأمريي:  • �صارة 
اأبوظبي للف�صاء ير�صخ جهود دبلوما�صية الف�صاء والعلوم عامليًا وي�صجع الو�صول العادل وال�صلمي اإىل الف�صاء جلميع الدول حوار  �صرف:  • عمران 

• ح�صور عاملي رفيع امل�صتوى من قادة الدول الن�صطة يف جمال الف�صاء يتقدمهم فخامة اإ�صحاق هرت�صوغ رئي�ض دولة اإ�صرائيل ودولة ناريندرا مودي رئي�ض وزراء جمهورية الهند الذي �صيلقي كلمة رئي�صية عن بعد

•• �ل�صارقة-و�م:

نظمت اجلامعة القا�سمية عددا من الفعاليات التي تاقت مع اأهدافها يف ن�سر 
قيم الت�سامح بني طلبتها، يف اإطار ا�سرتاتيجية لتحقيق روؤيتها كمنارة اأكادميية 
متميزة متعددة الثقافات، ترتقي بالعلوم واالآداب وقيم احلوار، وت�سرت�سد يف كل 

ما تقوم به باأ�س�س اال�سام ال�سمح وتعاليمه املنفتحة على العامل اأجمع.
" مت�ساحمون"،  بعنوان  فعالية  الطلبة  �سوؤون  عمادة  نظمت  االإط��ار،  هذا  ويف 
ح�سرها ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع���واد اخل��ل��ف، م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وع���دد م��ن النواب 
اجلامعة،  وطالبات  الطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  واأ���س��رة  اجلامعة  مدير  وم�ساعدي 
ت�سمنت اأبيات �سعرية عن الت�سامح، واأن�سودة من اأداء طالبات اجلامعة، وبع�س 

عن  حما�سرة  تقدمي  بعدها  مت  الت�سامح  على  حتث  التي  الريا�سية  الفقرات 
الت�سامح نظمها مكتب االإر�ساد النف�سي والتوجيه يف اجلامعة.

�سوؤون  عمادة  مع  بالتعاون  االإ�سامية  وال��درا���س��ات  ال�سريعة  كلية  نظمت  كما 
الطلبة ندوة علمية بعنوان "املقا�سد العقدية ودورها يف اإحياء القيم االإن�سانية" 
وذلك يف اإطار فعالياتها واأن�سطتها الثقافية. واأبرز املتحدثون مفهوم املقا�سد 
العقدية واأهميتها ب�سفة عامة، وا�ستعر�سوا مفهوم الت�سامح واأهميته ومناذج 
املقا�سد  املتحاورون على دور  الت�سامح. واأكد  النبوي يف غر�س قيم  من الهدي 
قيم  على  الرتكيز  م��ع  املجتمعي،  والتكافل  الت�سامح  قيم  تعزيز  يف  العقدية 
االأخوة االإن�سانية وتفعيل �سبل التاآلف االإن�ساين بني خمتلف ال�سعوب والثقافات، 

واحلر�س على التعاي�س وفق قيم �سريعتنا ال�سمحة.

اجلامعة القا�شمية تعزز قيم الت�شامح بني طلبتها
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العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

CN نور الكوثر لل�سيدات رخ�سة رقم:2799816 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يونايتد 

CN اإدكتينل �سرف�س�س رخ�سة رقم:4274256 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اأمازون 

CN لت�سليح ال�سيارات رخ�سة رقم:2122512 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
ال�س�����ادة/اأحمد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحربي لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3907503 

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

الغاء اإعان �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
موؤ�س�سة  التجاري  باال�سم   CN رقم:1110921 
تعديل  طلب  بالغاء  ال�سحية  االدوات  لبيع  ال�سفنه 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كايجعن 

CN خدمات رخ�سة رقم:4120730 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
ال�س�����ادة/كوبرا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لاأعمال املعدنية رخ�سة رقم:1785187 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يونيك 

CN هوم لادوات املنزلية رخ�سة رقم:3818309 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
كر  ام  كيه  :�سالون  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للرجال رخ�سة رقم:CN 4459025  قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة بثينه علي �سامل العربي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف كرمي حلمي جمال حممد رفاعي
تعديل وكيل خدمات

حذف نا�سر �سامل عو�س عبداهلل املنهايل
دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

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

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز برامي تامي لتجميل 

ال�سيدات رخ�سة رقم:CN 4203908  قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات

حذف امني ح�سن حممد احلمادي

تعديل �سكل قانوين

من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة مهنية

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :م�سبغة املريخ االتوماتيكية 

CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1113716 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 اإ�سافة عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم الزرعوين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم عبداهلل الزرعوين

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : دانة االمل لقطع غيار ال�سيارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2857668 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رميز الدين احمد اى كى ام ف�سل احلق %100

تعديل مدير / اإ�سافة رميز الدين احمد اى كى ام ف�سل احلق
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امنه حممد ا�سماعيل عي�سى العبيدىل

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ دانة االمل لقطع غيار ال�سيارات 
DANA AL AMAL AUTO PARTS 

اإىل /دانه االمل لقطع غيار ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
DANA AL AMAL AUTO PARTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سامل امل�سعبي للمقاوالت العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1137550 

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سامل امل�سعبي للمقاوالت العامة 

SALEM AL MESAABI GENERAL CONTRACTING 

اإىل /�سامل امل�سعبي للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SALEM ALMASAABI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بيلد فون للهواتف املتحركة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3708335 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كادوات بارامبيل عبدالكرمي %95

تعديل مدير / اإ�سافة كادوات بارامبيل عبدالكرمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عبدالرحيم ال�ساعر املرزوقى %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالرحيم ال�ساعر املرزوقى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بيلد فون للهواتف املتحركة 

BUILD PHONE MOBILE PHONES 

اإىل /بيلد فون للهواتف املتحركة ذ.م.م 
BUILD PHONE MOBILE PHONES L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كوتيج امبوريوم لل�سجاد والتحف ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3011270 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سيخ �سوكت احمد من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيخ �سوكت احمد من 49 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�سافة �سيخ �سوكت احمد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد حممد عبده ح�سن ال�سريف
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ كوتيج امبوريوم لل�سجاد والتحف ذ.م.م 
 COTTAGE EMPORIUM CARPETS AND NOVELTIES L.L.C

اإىل/ كوتيج امبوريوم لل�سجاد والتحف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
COTTAGE EMPORIUM CARPETS AND NOVELTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بوران�س للحلول التقنية

رخ�سة رقم:CN 2099390 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فيجني�س راجيندران راجيندران %49

تعديل مدير / اإ�سافة فيجني�س راجيندران راجيندران
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دالل �سعيد مهر �سعيد القبي�سى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دالل �سعيد مهر �سعيد القبي�سى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بوران�س للحلول التقنية 

URANUS TECHNICAL SOLUTIONS 
اإىل /ديزاير للهند�سة واخلدمات ال�سناعية ذ.م.م 

DESIRE ENGINEERING AND INDUSTRIAL SERVICES L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب وت�سغيل املعدات الكهربائية   4321016

تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب و�سيانة �سبكات االألياف الب�سرية   4321005
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات هند�سة الك�سف على جتهيزات املن�ساآت ال�سناعية   7120013

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال اخلر�سانة  4390007
تعديل ن�ساط / اإ�سافة االأعمال املعدنية واحلديدية   4390006

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�سيانتها   4322008
تعديل ن�ساط / حذف بيع معدات واجهزة اآبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها - بالتجزئة   4773704

تعديل ن�ساط / حذف جتارة معدات واجهزة القيا�س و التحكم - باجلملة 4659211
تعديل ن�ساط / حذف ا�ستراد  4610008

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر 
هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
ل�سبغ  وان جيت  كراج   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سيارات رخ�سة رقم:1252227 
تعديل اإ�سم جتاري من/ كراج وان جيت ل�سبغ ال�سيارات 

ONE GATE CARS PAINTING GARAGE 

اإىل /كراج وان جيت مليكانيك وكهرباء ال�سيارات 
ONE GATE MECHANIC AND AUTO ELECTRIC GARAGE

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�ساح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�ساح كهرباء ال�سيارات 4520005

تعديل ن�ساط / حذف دهان ور�س املركبات 4520002
دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سفاء �سرتوجن لل�ساي 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4014397 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد را�سد كايا كول

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سفاء �سرتوجن لل�ساي 
SAFA STRONG TEA 

اإىل /�سفاء �سرتوجن لل�ساي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
SAFA STRONG TEA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : امل�سيال للهواتف املتحركة ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1136461 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نعيم حممود ال�سامات من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / نعيم حممود ال�سامات من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نعيم حممود ال�سامات من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / نعيم حممود ال�سامات من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيدة �سلمى حممد �سامل حممد النيادى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ امل�سيال للهواتف املتحركة ذ.م.م 
AL MESYAL FOR MOBILE PHONES TRADING L.L.C

اإىل /املي�سال للهواتف املتحركة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
AL MESYAL MOBILE PHONES L.L.C. - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال ثاثون يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : املاريا العمال الرخام 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1547475 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود ريا�س ال�سماع %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممود ريا�س ال�سماع
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سامل حممد �سامل امل�سكرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ املاريا العمال الرخام 
AL MARIA MARBLE WORKS 

اإىل /املاريا العمال الرخام - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
AL MARIA MARBLE WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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 عربت بعثة االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا عن قلقها على م�سر اأكرث 
العا�سمة  �سجون  اأح��د  الطعام يف  �سجينا م�سربني عن  �سبعني  من 
طرابل�س، داعية ال�سلطات اإىل االإفراج عن “املحتجزين دون اأ�سا�س 
قانوين«. وقالت البعثة يف بيان اأنها ت�سعر “بقلق بالغ” اإزاء تقارير 
تتحدث عن “اإ�سراب اأكرث من 70 نزيًا يف �سجن معيتيقة املركزي 
عن الطعام«. ويقع �سجن معيتيقة داخل قاعدة معيتيقة اجلوية يف 
طرابل�س، ويخ�سع حلرا�سة م�سددة الأن اأغلب نزالئه من رموز نظام 
معمر القذايف اإىل جانب عنا�سر وقادة تنظيم داع�س الذين اعتقلوا 
يف ال�سنوات املا�سية. ومل يك�سف تقرير االأمم املتحدة هوية ال�سجناء 
اأن نزالء ال�سجن  والق�سايا املحتجزين مبوجبها. واأو�سحت البعثة 
بداأوا اإ�سرابهم منذ ت�سرين االأول-اأكتوبر احتجاجاً على “االحتجاز 
التع�سفي املطول للعديد منهم وظروف االحتجاز و�سوء املعاملة”، 

مبا يف ذلك احلرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.
وقال البيان اإن معاملة امل�سربني عن الطعام قد �ساءت يف االأ�سابيع 

االأخرة يف ما يبدو اأنه “عمل انتقامي«.
هذه  يف  التحقيق  اإىل  الق�سائية  ال�سلطات  املتحدة  االأمم  دعت  كما 
اأ�سا�س  دون  املحتجزين  جميع  ع��ن  ال��ف��وري  و”االإفراج  املعلومات 
ي��ت��م��ا���س��ى مع  امل��ح��ت��ج��زي��ن مب���ا  و���س��م��ان ح��ق��وق ج��م��ي��ع  قانوين”، 

التزامات ليبيا الدولية والقوانني الوطنية.
 

ال�سمالية  كوريا  اأن  اخلمي�س  اأم�س  اجلنوبي  الكوري  اجلي�س  اأعلن 
اإطاق  عملية  اأح���دث  يف  امل���دى،  ق�سر  بال�ستيا  ���س��اروخ��ا  اأط��ل��ق��ت 
ل�ساروخ �سمن موجة غر م�سبوقة بينما حّذرت بيونغ يانغ من رد 
ع�سكري “اأ�سد �سراوة” على الواليات املتحدة وحلفائها االإقليميني. 
�ساروخ  “ر�سد  اجلنوبي  ال��ك��وري  اجلي�س  االأرك���ان يف  هيئة  واأك���دت 
10،48 �سباحا )01،48 ت  ال�ساعة  بال�ستي ق�سر املدى حوايل 

غ( اأُطلق من منطقة وون�سان يف مقاطعة كانغوون«.
واأفاد اجلي�س باأن ال�ساروخ حّلق على امتداد 240 كلم تقريبا وعلى 
التدريبات  اإىل  اإ���س��ارة  واأ���س��اف يف   .4 47 كلم و�سرعة م��اخ  ارت��ف��اع 
على  املتحدة  وال��والي��ات  اجلنوبية  كوريا  “توؤكد  املقررة  الع�سكرية 
ال�ساروخي  ال��دف��اع  م��ن��اورة  ع��رب  امل�سرتكة  ال��دف��اع��ي��ة  و�سعيتهما 
اأن كوريا  اليابان من جانبها  واأك��دت  ال��ي��وم«.  التي جت��ري  امل�سرتك 
اأن  اإىل  ال����وزراء  رئي�س  مكتب  اأ���س��ار  اإذ  ���س��اروخ��ا  اأطلقت  ال�سمالية 
خطوات بيونغ يانغ “مبا ي�سمل عمليات االإطاق املتكررة ل�سواريخ 
بال�ستية تهدد ال�سلم واالأمن يف بلدنا واملجتمعني االإقليمي والدويل«. 
وت�سعى وا�سنطن لتعزيز التعاون االأمني االإقليمي وتكثيف املناورات 
كوريا  قبل  من  املتزايدة  اال�ستفزازات  على  ردا  امل�سرتكة  الع�سكرية 
ال�سمالية امل�سلحة نوويا التي تعترب جميع اخلطوات من هذا النوع، 

دليا على العدوان االأمركي.

ركز االتفاق االإطاري الذي ت�سعى قوى احلرية والتغيراأم�س االأول 
االأربعاء اإىل التو�سل التفاق ب�ساأنه مع املكون الع�سكري على 5 نقاط 
رئي�سية مت ح�سمها بالفعل، مما ميهد الطريق نحو توقيع االتفاق 

خال االأيام املقبلة.
وت�سمل الق�سايا الرئي�سية التي يت�سمنها االتفاق املحتمل:

انتقالية  مرحلة  يف  والدخول  كامل  ب�سكل  للمدنيني  ال�سلطة  نقل 
جديدة مدتها عامان من تاريخ توقيع االتفاق النهائي.

االتفاق على هياكل لل�سلطة ت�سمل جمل�س �سيادة حمدود وجمل�س 
قوى  ك��ل  فيه  متثل  ت�سريعي  وجمل�س  وطنية  ك��ف��اءات  م��ن  وزراء 
الثورة، اإ�سافة اإىل جمل�س االأمن والدفاع متثل فيه القوات االأمنية 

ويكون برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء.
اال�ستناد على وثيقة الد�ستور االنتقايل الذي اأعدته نقابة املحامني 
يف �سبتمرب املا�سي كاإطار قانوين الإدارة الفرتة االنتقالية. ووجدت 
بينها  م��ن  اأخ���رى  ق��وى  لكن  وا���س��ع��ا؛  دول��ي��ا وحمليا  قبوال  الوثيقة 
جماعة االإخوان وعدد من االأحزاب التي كانت متحالفة معها حتى 

�سقوط حكمها اعلنت عن رف�سها القاطع له.
االلتزام باإجراء اإ�ساحات اأمنية وع�سكرية و�سوال اإىل ت�سكيل جي�س 
اإىل  امل��دين و�سوال  االنتقال  الكامل بحماية  االل��ت��زام  واح��د.  مهني 

انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفرتة االنتقالية.

عو��صم

طرابل�ص

�ضيول

اخلرطوم

 املجل�ض الع�شكري يف بورما 
يطلق �شراح 700 �شجني 

•• ر�نغون-�أ ف ب

اأعلن املجل�س الع�سكري يف بورما  اأم�س اخلمي�س اأنه �سيطلق �سراح 700 
وم�ست�سار  ي��اب��اين  و�سحايف  �سابقة  بريطانية  �سفرة  بينهم  م��ن  �سجني، 

اأ�سرتايل حلكومة اأونغ �سان �سو ت�سي املدنية التي متت االإطاحة بها.
الربيطانية  ال�سفرة  اإن  بر�س  لوكالة فران�س  بورمي رفيع  وقال م�سوؤول 
تورنيل  ���س��ون  اال���س��رتايل  االق��ت�����س��ادي  وامل�ست�سار  ب��وم��ان  فيكي  ال�سابقة 
العيد  مبنا�سبة  ���س��راح��ه��م  “�سيطلق  ك��وب��وت��ا  ت���ورو  ال��ي��اب��اين  وال�����س��ح��ايف 

الوطني” للباد.
واعتقلت بومان التي �سغلت من�سب ال�سفرة من عام 2002 اإىل 2006 
مع زوجها يف اآب/اأغ�سط�س لعدم ت�سريحها باأنها تعي�س يف عنوان خمتلف 
عن العنوان املذكور يف �سهادة الت�سجيل لاأجانب، وحكم عليهما بال�سجن 

ملدة عام.
واأ�ساف امل�سوؤول اأن زوجها الفنان البارز هتني لني �سيطلق �سراحه اأي�سا.

�سو  املدنية  بورما  لزعيمة  م�ست�سارا  يعمل  تورنيل  �سون  االأ�سرتايل  وك��ان 
ت�سي عندما مت اعتقاله بعد وقت ق�سر من االنقاب الع�سكري يف �سباط/

فرباير العام املا�سي.
ت�سي من قبل حمكمة ع�سكرية مغلقة  اأدي��ن هو و�سو  اأيلول-�سبتمرب  ويف 

بخرق قانون االأ�سرار الر�سمية وحكم عليهما بال�سجن لثاث �سنوات.

بداأ يف م�صاورات مو�صعة مع الأحزاب اليمينية 

هل يلجاأ نتانياهو للخ�شوم ملواجهة ا�شرتاطات حلفائه؟

الأمم املتحدة حتذر من تزايد اأزمة اجلوع يف البلدان ال�شعيفة

رئي�ض غينيا ال�شتوائية ي�شعى اإىل متديد حكمه 
والذي  ع��ام��ا،   80 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ  اأوب���ي���اجن،  ويتناف�س 
90 باملئة م��ن االأ���س��وات يف  ب��اأك��رث م��ن  يتم انتخابه دائ��م��ا 
والية  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ون،  امل��راق��ب��ون  فيها  ي�سكك  ان��ت��خ��اب��ات 
�ساد�سة �سد اثنني من املر�سحني هما اأندري�س اإ�سونو اأوندو 

وبوينافينتورا مون�سوي اأ�سومو.
و�ستجرى االنتخابات الربملانية واملحلية يف نف�س الوقت.

االإيرادات  اأرب���اع  وال��غ��از ح��وايل ثاثة  النفط  اإن��ت��اج  وميثل 
اأوبك. لكن االإنتاج ت�ساءل يف  يف الدولة الع�سو يف منظمة 
يوميا من  برميل  األ��ف   93 اإىل ح��وايل  االأخ���رة  ال�سنوات 
ن�سوب  ب�سبب   2015 يف  يوميا  برميل  األ���ف   160 نحو 

احلقول.

خليج  على  املطلة  ال�سغرة  ال��دول��ة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
غينيا �سهدت ا�ستثمارات كبرة يف البنية التحتية، كما يقول 
حا�سية  جيوب  يف  انتهت  النفطية  ال��رثوة  ف��اإن  املعار�سون، 
يعي�س معظم  بينما  يعي�سون حياة مرتفة  الذين  الرئي�س، 

ال�سكان يف فقر.
كما ُيتهم اأوبياجن بتكميم االأفواه املعار�سة وحرية التعبر. 

ونفت احلكومة هذه االتهامات.
وت��ق��ول ج��م��اع��ات ح��ق��وق��ي��ة اإن االح��ت��ج��اج��ات مم��ن��وع��ة يف 
ولي�س  م�سددة،  لرقابة  تخ�سع  االإع���ام  وو�سائل  الغالب، 
لاعتقال  ال�سيا�سيون  املعار�سون  يتعر�س  اأن  ال��ن��ادر  م��ن 

التع�سفي والتعذيب.

�سبقت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  زاد يف  ال��ت��خ��وي��ف  اإن  ن�����س��ط��اء  ي��ق��ول 
االنتخابات، اإذ ا�ستهدفت ال�سلطات منظمات املجتمع املدين 

ومنتقدي النظام.
اأيلول، داهمت قوات االأمن مقر حزب معار�س  يف �سبتمرب 
ال��ذي له مقعد يف الربملان،  الوحيد  حمظور، وه��و احل��زب 

واعتقلت اأكرث من 100 من اأع�سائه.
واإذا اأعيد انتخاب اأوبياجن ف�سيواجه حتديات جديدة. فقد 
من  الرغم  وعلى  كورون������ا،  فرو�س  من  االقت�ساد  ت�سرر 
غي����ر  النفط  على  الطلب  ع��ززت  اأوكراني�������ا  يف  احل��رب  اأن 
املواد  اأ�سعار  يف  ح��اد  ارتفاع  اإىل  اأي�سا  اأدت  فق������د  الرو�سي، 

الغذائية.

•• دكار-رويرتز

�سي�سعى  اإذ  االأح��د  ي��وم  انتخابات  اال�ستوائية  غينيا  جت��ري 
الرئي�س تيودورو اأوبياجن جنومي�����ا، اأط��������ول الروؤ�ساء حكما 
 43 ال���ذي دام  اإىل مت��دي��د حكمه اال���س��ت��ب��دادي  ال��ع��امل،  يف 

عاما، والذي ات�سم بانتهاكات حقوقية وف�ساد.
اأفريقيا  غ��رب  يف  ال��واق��ع��ة  للنفط  املنتجة  ال��دول��ة  وح��ك��م 
منذ  فقط  رئي�سان  ن�سمة،  مليون   1.5 �سكانها  عدد  ويبلغ 

اال�ستقال عن اإ�سبانيا يف 1968.
يف  جن��ومي��ا  ما�سيا�س  فران�سي�سكو  بعمه  اأوب��ي��اجن  واأط����اح   

انقاب عام 1979.

•• �لقد�س-وكاالت

ك�����س��ف��ت ت���ق���اري���ر اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، عن 
اج���ت���م���اع���ات م��ك��ث��ف��ة اأج����راه����ا حزب 
باالنتخابات  ال���ف���ائ���ز  “الليكود” 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م����وؤخ����راً م���ع ممثلني 
“هناك م�ستقبل”  عن كل من حزب 
الذي يرتاأ�سه يائر البيد، و”مع�سكر 

الدولة” بزعامة وزير الدفاع االإ�سرائيلي بيني غانت�س، 
وا���س��ع، يف ظل تعرث  ائتاف  لت�سكيل  وذل��ك يف م�سعى 
جهود رئي�س الوزراء املكلف بنيامني نتانياهو للتو�سل 

التفاقات مع اأحزاب اليمني املتطرفة.
مع  مو�سعة  م�����س��اورات  يف  نتانياهو  ب���داأ  تكليفه  وق��ب��ل 
احلكومة  لت�سكيل  معه  املتحالفة  اليمينية  االأح����زاب 
دون  حالت  بعقبات  قوبلت  امل�ساعي  ه��ذه  لكن  املقبلة، 
بالتخلي  اليمينيني  حلفائه  اإق��ن��اع  يف  نتانياهو  جن��اح 
بتقدمي  واإقناعهم  ومطالبهم  ا�سرتاطاتهم  بع�س  عن 

تنازالت لت�سكيل احلكومة االإ�سرائيلية املقبلة.
ورغم نفي “الليكود” اإجراء م�ساورات مع اأحزاب خارج 
الكتلة اليمينية، اإال اأن تقديرات اإ�سرائيلية ت�سر اإىل اأن 
نتانياهو قد يلجاأ ملحاولة فح�س اإمكانية التحالف مع 
خ�سومه يف اأحزاب الي�سار والو�سط، لتحقيق جملة من 
ال��ذي متار�سه  ال�سغط  التخل�س من  اأهمها  االأه��داف 
الواليات  اإر���س��اء  ع��ن  ف�سًا  اليمينية،  ال��ق��وى  بع�س 
ر���س��ائ��ل ع��دة برف�سها انخراط  اأر���س��ل��ت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 

وزراء متطرفني يف احلكومة االإ�سرائيلية املقبلة.
وتعرثت مفاو�سات ت�سكيل احلكومة االإ�سرائيلية، واألغى 
نتانياهو اجتماعات مع ممثلني عن حزب “ال�سهيونية 
مقررة  ك��ان��ت  هتوراة”  “يهدوت  وح���زب  الدينية”، 
االأربعاء، من اأجل موا�سلة املفاو�سات االئتافية حول 
احلقائب الوزارية يف احلكومة املقبلة، وبعد ف�سل �سبل 

اإيجاد حلول منا�سبة.
موقف  ف���اإن  اأحرنوت”  “يديعوت  �سحيفة  وبح�سب 
الدفاع  بحقيبة  يطالب  ال��ذي  �سموتريت�س،  بت�سلئيل 
يف�سل  ح��ي��ث  امل��ح��ادث��ات،  يف  الرئي�سية  العقبة  مي��ث��ل 
خربة،  لديه  كني�ست  لع�سو  املن�سب  اإع��ط��اء  نتانياهو 

ومن حزبه )الليكود(.

•• �رشم �ل�صيخ -�أ ف ب

التابعة  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة  نائب مدير منظمة  ح��ذر 
اأزمة اجلوع  “تزايد حدة”  لاأمم املتحدة )فاو( من 
بينها  وم��ن  ال�سعيفة  ال��ب��ل��دان  بع�س  بها  مت��ر  ال��ت��ي 

ال�سودان خ�سو�سا مع ظاهرة تغر املناخ.
ال��ث��اث��اء مع  دادا خ���ال مقابلة  زي��ت��وين ول���د  وق���ال 
وكالة فران�س بر�س على هام�س قمة املناخ )كوب27( 
املنعقدة يف م�سر “من املمكن اأن تزيد حدة االأزمة اإذا 

مل يتم اتخاذ قرارات عاجلة وكبرة«.
التغر  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  قلقه  ع��ن  دادا  ول���د  واأع����رب 
تاأثر تغر  “الو�سع مقلق كثرا، الأن  قائا  املناخي 
املناطق  وخ�سو�سا  العامل  مناطق  كل  يف  يظهر  املناخ 

ال�سعيفة واالأكرث ت�سررا مثل ال�سودان«.
اجلوع  يعانون  الذين  النا�س  عدد  جند  “قد  واأ�ساف 
ي��رت��ف��ع م���ن ع����ام اإىل اآخ�����ر وٌي���ع���د ت��غ��ر امل���ن���اخ اأح���د 
االأ�سباب”، موؤكدا اأنه حتٍد كبر وخطر “اأ�سبح اأمرا 
اأال  وه��و  املتحدة  االأمم  ه��دف  لتحقيق  ون�سعى  واقعا 

نرتك اأحدا وراءنا«.
املواد  املئة ونق�س يف  املئة يف  وما بني ت�سخم تخطى 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف ال�������س���ودان، ي��ع��اين ث��ل��ث ال�����س��ك��ان البالغ 
بيانات االأمم  45 مليونا من اجلوع، بح�سب  عددهم 

املتحدة.
وباكرا هذا ال�سهر، اأ�سارت منظمة الفاو اإىل اأن 84 % 
من االأ�سر مبا يتخطى 2300 اأ�سرة �سملها التق�سي 
يف 10 واليات �سودانية، حتتاج اإىل الدعم بني االأ�سهر 

الثاثة اإىل ال�ستة املقبلة.
تواجههم  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأب����رز  اأن  دادا  ول���د  واأك����د 

�صغوط اأمريكية
وقالت �سحيفة “جروزاليم بو�ست” االإ�سرائيلية، اإن 
االجتماعات التي عقدت بني حزب الليكود وممثلني عن 
حزبي البيد وغانت�س، جاءت نتيجة ال�سغط االأمريكي 
املتزايد على نتانياهو، الختيار وزراء ي�سغلون احلقائب 
املعروفني  الكني�ست  اأع�ساء  عن  بعيداً  املهمة  الوزارية 

مبواقفهم املتطرفة.
واأ�سافت ال�سحيفة: “جرت املفاو�سات يف االأيام املا�سية 
نتيجة التعليقات التي اأدلت بها اإدارة الرئي�س االأمريكي 
جو بايدن، والتي حذرت رئي�س الوزراء اجلديد بنيامني 
مع  العمل  يف  �سعوبة  �سيواجهون  اأن��ه��م  م��ن  نتانياهو 

“ال  اإن��ه:  �سابق  لقاء  يف  ل�سموتريت�س،  نتانياهو  وق��ال 
ب�سبب احلاجة  الدفاع،  ت�سلميه حقيبة وزارة  ي�ستطيع 
نهاية  االأمنية حتى  الق�سايا  ب�ساأن  معتدل  �سلوك  اإىل 
يواآف  ه��و  امل��ن�����س��ب  ل�سغل  امل��ر���س��ح  واأن  ب���اي���دن،  اإدارة 

جاالنت«.
يف حني يطالب رئي�س حزب “عوت�سما يهوديت” ايتمار 
وي�سرتط  الداخلي،  االأم��ن  وزارة  مبن�سب  غفر،  بن 
ب����وزارات  م��ن��ح��ه ���س��اح��ي��ات وا���س��ع��ة بع�سها م��رت��ب��ط 
البدوية  املجتمعات  تنمية  هيئة  ذل��ك  يف  مب��ا  اأخ���رى، 
يف  وا�سعة  اأزم��ة  �سيا�ساته  تفجر  قد  التي  اإ�سرائيل،  يف 

املجتمع العربي.

واالثنني اأعلنت ال�سلطات ال�سودانية مقتل 24 �سخ�سا 
امل�سطرب  دارف��ور  اإقليم  ا�ستباكات قبلية وقعت يف  يف 

غرب ال�سودان ما اأدى اإىل اإعان حالة الطوارئ.
وقتل هذا العام اأكرث من 600 �سخ�س، ونزح اأكرث من 
210 اآالف اآخرين، ب�سبب نزاعات قبلية يف ال�سودان، 
حول  اإجماال  التقاتل  ويتمحور  املتحدة،  لاأمم  وفقا 

خافات لتاأمني املياه والرعي.
القبلية عقب تنفيذ قائد  ال�سراعات  وارتفعت وترة 
املا�سي  العام  الربهان  الفتاح  عبد  ال�سوداين  اجلي�س 

النزاعات  ه��ي  ال��ف��ق��رة  ال��ب��ل��دان  يف  اأمم��ي��ة  كمنظمة 
الإجناح  ال��ق��درة  كفاية  وع��دم  التحتية  البنى  و�سعف 
ب�سرية  م��وارد  امتاك  من  الرغم  “على  امل�سروعات 

هائلة، ولكن دائما نحتاج لقدرات من اخلارج«.
واردات  ت�سل  اأن  يعقل  “ال  ق��ائ��ا  ذل���ك  ع��ل��ى  وع��ّل��ق 
اأوكرانيا ورو�سيا  % من   40 افريقيا من القمح اإىل 
م�سرا اإىل اأن قمة املناخ  وهي مليئة باملوارد الغنية”، 
االأمن  ملف  يف  النظر  الإع����ادة  فر�سة  تعترب  مب�سر 

الغذائي يف القارة باأكملها.

العديد من اأع�ساء االئتاف املحتمل 
من اليمني املتطرف«.

اأك��رث من م�سوؤول  اأك��ده  ما  وبح�سب 
اإ����س���رائ���ي���ل���ي، ف��ق��د ط��ل��ب��ت ال���والي���ات 
اختيار  ن���ت���ان���ي���اه���و،  م����ن  امل����ت����ح����دة 
لوا�سنطن  ميكن  حكومته  يف  وزراء 
ال�ستبعاد  اإ���س��ارة  يف  معهم،  التعامل 
املتطرف اإيتمار بن غفر، وبت�سلئيل 
ب��وزارة الدفاع يف احلكومة،  �سموتريت�س الذي يطالب 
الواليات  م��ع  وم��ك��ث��ف��اً  م�ستمراً  ت��ع��اون��اً  ت�سهد  وال��ت��ي 

املتحدة.
ب��االن��ت��خ��اب��ات، رج��ح��ت م�����س��ادر �سيا�سية  وم��ن��ذ ف����وزه 
اإقناع رئي�س االئتاف  اأن يحاول نتانياهو،  اإ�سرائيلية، 
احلكومي احلايل يائر البيد، وبيني غانت�س باالن�سمام 

اىل حكومة مقبلة برئا�سته لتفادي عزلة دولية.
اأزمات املعار�سة

وحتر�س االأحزاب املكونة لائتاف احلكومي احلايل 
اأ�سبحت  وال��ت��ي  البي��������د،  يائر  بقي����ادة  اإ�سرائيل  يف 
الكني�ست  انتخابات  نتائج  على  بناء  معار�سة  اأح���زاب 
االإ�سرائيلية االأخرة، على نفي اإمكانية حدوث حتالف 
مع نتانياهو، خا�سة مع وجود عقبات تهدد باإ�سعافها 

اأكرث.
وبح�سب “يديعوت اأحرنوت” فاإن االنق�سام بني اأحزاب 
ما كان يطلق عليها “كتلة التغير” التي ت�سم البيد 
ي�سارية، منع قدرتها على  وغانت�س وليربمان واأحزاباً 

تكوين حتى معار�سة �سلبة اأمام نتانياهو.
نتانياهو قد يفجر  التحالف مع  اأن خيار  اإىل  واأ�سارت 
ان��ق�����س��ام��ات اأك����رث داخ����ل ه����ذه االأح�������زاب، وق����د يهوي 
اأطلقتها  التي  الكبرة  الت�سويه  حملة  بعد  ب�سعبيتها 
باأنه مرتبط  دائماً  تتهمه  كانت  وال��ذي  نتانياهو،  �سد 

بق�سايا ف�ساد.
املفرت�س”  “التحالف  لقبول  االأق��رب  اأن غانت�س،  كما 
ال�سراكة  يف  �سابقة  جتربة  ف�سل  يواجه  نتانياهو،  مع 
تكتل  يقود  اأن��ه  اإىل  اإ�سافة   ،2019 ع��ام  نتانياهو  مع 
وحزب  حزبه  ان�سمام  عن  النا�سئ  الدولة”  “مع�سكر 
حزب  ع���ن  امل��ن�����س��ق  اأ���س�����س��ه  ال����ذي  اجلديد”  “االأمل 

“الليكود” غدعون �ساعر.

انقابا على احلكومة املدنية التي تولت ال�سلطة عقب 
االطاحة بعمر الب�سر عام 2019.

ويقول امل�سوؤول االأممي “دائما نطالب حكومات الدول 
بت�سهيل الو�سول واالت�سال بال�سعوب االأكرث احتياجا 
م��ن فتح  ك��ذل��ك الب��د  ال��غ��ذاء،  ناحية  م��ن  وخ�سو�سا 
الطرق التجارية الأن ذلك ي�ساعدنا اأي�سا يف الو�سول 

اإىل هذه الفئات«.
ملكافحة  �سيا�سية  ارادة  ه��و  اليه  نحتاج  “ما  واأ���س��اف 

الفقر واجلوع يف العامل«.
القومية  والهيئة  الفاو  من  كل  اتفقت  اأي��ار-م��اي��و  يف 
لزيادة  م�����س��روع��ات  تنفيذ  ع��ل��ى  ب��ال�����س��ودان  ل��ل��غ��اب��ات 
التكيفية  القدرة  لتعزيز  العربي  ال�سمغ  اأ�سجار  عدد 
م�سارف  اإم���ك���ان���ات  وا���س��ت��ع��ادة  امل��ح��ل��ي��ة  للمجتمعات 

الكربون.
الغابات  “ا�ستعادة زراعة  اأن  اآنذاك  الفاو  ون�سر موقع 
�ستجعل  للجفاف  املقاومة  ال�سمغ  اأ�سجار  خال  من 
زراع����ة االأرا����س���ي اجل��اف��ة اأك���رث م��رون��ة يف ظ��ل تغر 

املناخ«.
“م�سروع ال�سمغ العربي )بتكلفة 10  وقال ولد دادا 
بناء  تنفيذه  وك��ان  ال�سودان  يف  يعمل  دوالر(  مايني 

على طلب البلد«.
وي��ع��ت��رب ال�������س���ودان اأك����رب م��ن��ت��ج ل��ل�����س��م��غ ال��ع��رب��ي يف 
اأ�سعار الوقود يدفع العديد من  اأن ارتفاع  اإال  العامل، 
اأ���س��ج��ار ال�سمغ  اأخ�����س��اب  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  ال�����س��ودان��ي��ني 

)الطلح واله�ساب( من اأجل الطهي والتدفئة.
وح�سب �سحيفة ال�سوداين املحلية، فقد اأنتج ال�سودان 
يف الت�سعة اأ�سهر االأوىل من العام اجلاري قرابة 100 

األف طن من ال�سمغ العربي.

�شجال �شي مع ترودو انعكا�ض للعالقات املتوترة بني ال�شني وكندا   •• نو�صا دو�-�أ ف ب

ال�������س���ي���ن���ي �سي  ال���رئ���ي�������س  وّب�������خ 
الكندي  ال���وزراء  رئي�س  جينبينغ 
عد�سات  اأم�������ام  ت�������رودو  ج���ا����س���نت 
جمموعة  قمة  خ��ال  الكامرات 
غر  علني  �سجال  يف  الع�سرين، 
تعقيد  يزيد  اأن  �ساأنه  معهود من 
ال��ع��اق��ات امل��ت��وت��رة اأ���س��ا���س��ا بني 

البلدين.
�سحافيون  �سّجله  فيديو  اأظ��ه��ر 
الع�سرين  ق��م��ة جم��م��وع��ة  خ���ال 
االأربعاء  ب��ايل  ا�ست�سافتها  ال��ت��ي 
ت���رودو بعدما مت  �سي وه��و ي��وّب��خ 
حمادثات  ع��ن  تفا�سيل  ت�سريب 
و�سائل  اإىل  ال��زع��ي��م��ان  ع��ق��ده��ا 

االإعام.
واأث�����ار ت�����رودو ال��ث��اث��اء م���ع �سي 
يف  ال�����س��ي��ن��ي  “التدخل”  ق�سية 
بعدما  كنديني  مواطنني  ���س��وؤون 
اّتهمت اأوتاوا يف االأ�سابيع االأخرة 
اأنظمتها  يف  ب���ال���ت���دخ���ل  ب���ك���ني 

الدميوقراطية والق�سائية.
ب��ل��غ��ت مدتها  ال��ت��ي  ال��ل��ق��ط��ة  ويف 
ع��ل��ى هام�س  وال��ت��ق��ط��ت  دق��ي��ق��ة 
�سي  يظهر  اإندوني�سيا،  يف  القمة 
وه����و ي���ق���ول ل������رتودو م���ن خال 
ن��اق�����س��ن��اه مت  م����ا  “كل  م���رتج���م 
اأمر  اإن���ه  ال�سحف.  اإىل  ت�سريبه 

غر الئق«.
وي�سيف “ومل تكن هذه الطريقة 
)حمادثاتنا(،  فيها  ج���رت  ال��ت��ي 

األي�س كذلك؟«.
ال�سينية  اخل����ارج����ي����ة  و����س���ع���ت 
اأهمية  م���ن  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل  اخل��م��ي�����س 
يظهر  اإن��ه  قالت  ال��ذي  الت�سجيل 
زعيمني  ب���ني  “عاديا”  ح������وارا 
و”ال ينبغي تف�سره على اأن �سي 
باللوم  يلقي  اأو  ينتقد  جينبينغ 

على اأي اأحد«.
وقالت الناطقة با�سم الوزارة ماو 

م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف دوري  ن��ي��ن��غ يف 
“اأ�سباب ال�سعوبات التي تواجهها 
وكندا  ال�������س���ني  ب����ني  ال���ع���اق���ات 
وا�سحة  االأخ������رة  ال�����س��ن��وات  يف 

للغاية«.
ذنب  “لي�س  ذل���ك  اأن  واأ����س���اف���ت 

اجلانب ال�سيني«.
ي����ق����ول ����س���ي ل���رئ���ي�������س ال���������وزراء 
كانت  “اإذا  الت�سجيل  يف  الكندي 
اإجراء  فيمكننا  م�سداقية،  هناك 
حم����ادث����ات ب���ن���اء ع��ل��ى االح�����رتام 
من  ي���ك���ون  ف��ل��ن  واإال،  امل���ت���ب���ادل. 

املمكن التنبوؤ بالنتائج«.
بعد ذلك وهو يحاول  �سي  يظهر 
امل��رور من اأم��ام ت��رودو ال��ذي يرد 
“يف ك��ن��دا، ن��وؤم��ن ب��احل��وار احلر 
وامل��ن��ف��ت��ح وال�������س���ري���ح، وه�����ذا ما 
معا  للعمل  �سنتطلع  �سنوا�سله. 
هناك  �ستكون  ل��ك��ن  ب��ّن��اء،  ب�سكل 

اأمور ال نتفق عليها«.
ع��ن��د ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة، ي���رف���ع �سي 
“فلتخلق  ق��ائ��ا  مل��ق��اط��ع��ت��ه  ي���ده 
االأجواء”  ف��ل��ت��خ��ل��ق  االأج����������واء. 
ليبت�سم بعد ذلك من دون النظر 
وي�سافحه  ت����رودو  اإىل  م��ب��ا���س��رة 

ويرتكه يغادر القاعة.
ومل يت�سح اإن كان �سي يدرك باأن 

احلوار م�سّجل.
اخلارجية  با�سم  الناطقة  ون��ف��ت 
تنطوي  “واإال”  كلمة  تكون  ب��اأن 
اأن  اإىل  م�سرة  ت��ه��دي��د،  اأي  على 
“اجلانبني عرّبا عن مواقفهما«.

ال�سني  ل��دى  م�سكلة  “ال  وق��ال��ت 
ناأمل  لكننا  ال�سريح،  احل��وار  مع 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ا  ي���ك���ون  ب�����اأن 
االحرتام املت�ساوي واملتبادل بدال 
ق��ائ��م على  باأ�سلوب  االن��ت��ق��اد  م��ن 

التعايل«.

اأكد  ال�����س��ج��ال،  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
العلوم  ق�سم  يف  امل�ساعد  اال���س��ت��اذ 
�سنغافورة  جامعة  يف  ال�سيا�سية 
الوطنية ت�سونغ جا اإيان اأن تعبر 
امتعا�سهم  عن  ال�سينيني  القادة 
يعد  “التلقائي”  االأ�سلوب  بهذا 

اأمرا “نادرا جدا«.
اأنه  اإىل  �سي  ت�سريحات  وت�سر 
“ال�سغط على  باإمكانه  اأن  ي�سعر 
اأو  �سئيلة،  ت��داع��ي��ات  م��ع  ت����رودو 

حتى من دون اأي تداعيات«.
واأ�ساف اأن “درجة الثقة العالية” 
التي اأظهرها الرئي�س ال�سيني قد 
ت�سر اإىل اأنه “ال ياأخذ ترودو وال 
ك��ن��دا ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د كطرف 

حماور«.
“بدت  امل���ق���اب���ل  اأن�����ه يف  واأو�����س����ح 
)الرئي�س  م���ع  ���س��ي  ج�����س��د  ل��غ��ة 
اأيام  ب��اي��دن قبل  االأم��رك��ي ج��و( 

ف��ق��ط اأك����رث وّدي������ة«. وب����دت نربة 
“قوة  ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي��ن��ي وك�����اأن 
عظمى تخاطب قوة اأقل عظمة”، 
كما قال املحا�سر ب�ساأن العاقات 
يف  فيكتوريا  جامعة  يف  ال��دول��ي��ة 

ويلينغتون فان جاك�سن.
“اللغة  اإن  ب��ر���س  لفران�س  وق���ال 
وو�سعية  ���س��ي  ا�ستخدمها  ال��ت��ي 
معهودة  غ����ر  ت���ك���ن  مل  ج�������س���ده 
للم�سوؤولني  بالن�سبة  ب��ال��ك��ام��ل 
تربطهم  ال����ذي����ن  احل���ك���وم���ي���ني 
ع�����اق�����ات اأق���������ل م�����ن ودي����������ة، يف 

جل�ساتهم اخلا�سة«.
ولفت اإىل اأن التوتر بني الواليات 
امل��ت��ح��دة وال�����س��ني ي�سع ك��ن��دا يف 
خا�س”،  ب�����س��ك��ل  حم���رج  “و�سع 
اأوت��������اوا  “انتماء  اأن  م�����س��ي��ف��ا 
ال���دمي���وق���راط���ي���ات  ���س��ب��ك��ة  اإىل 
تت�سارك  التي  االأنغلو�سك�سونية 
ي�سمن  اال�ستخباراتية  املعلومات 
باأنها �ستثر حفيظة ال�سني اأكرث 

فاأكرث مع مرور الوقت«.
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عربي ودويل

الق�سائي  التحقيق  اإط��ار  يف  ا�ستجوابه  جل�سات  تعلق  وق��د 
طوال فرتة هذا االختبار النف�سي.

وردا ع��ل��ى ���س��وؤال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، مل ي��وؤك��د مكتب 
املدعي العام يف نارا )غرب اليابان( امل�سوؤول عن التحقيق يف 

الق�سية، هذه املعلومات على الفور.
ُقتل �سينزو اآبي بالر�سا�س يف الثامن من متوز-يوليو اأثناء 

م�ساركته يف جتمع انتخابي يف الهواء الطلق يف نارا.
وكان قد ا�ستقال من من�سب رئي�س الوزراء يف 2020 لكنه 
ظ��ل م��وؤث��ًرا ج��دا داخ���ل احل���زب ال��دمي��وق��راط��ي الليربايل 

)ميني حمافظ(، احلزب احلاكم الرئي�سي يف اليابان.
وقال  االغتيال.  بعد  مبا�سرة  ياماغامي  تيت�سويا  واعتقل 
للمحققني اإنه ا�ستهدف رئي�س الوزراء ال�سابق ب�سبب قربه 
“طائفة  ب��ا���س��م  امل��ع��روف��ة  ال��ت��وح��ي��د  كني�سة  م��ن  امل��ف��رت���س 

مون«.
وتفيد  الدينية  املنظمة  ه��ذه  اأت��ب��اع  من  ياماغامي  ووال���دة 
املا�سي  باأنها قدمت تربعات مالية كبرة لها يف  معلومات 

مما اأدى اإىل تدمر عائلتها.
الق�سية  ه��ذه  ك�سفت  اآب��ي،  الغتيال  االأوىل  ال�سدمة  وبعد 
اليابان، التي واجهت  تفا�سيل متعلقة بكني�سة التوحيد يف 
واأقامت  اأت��ب��اع��ه��ا  على  مالية  �سغوط  مبمار�سة  ات��ه��ام��ات 

عاقات مع العديد من امل�سوؤولني املنتخبني.
واأدى ك�سف املعلومات عن حجم هذه العاقات، يف االأ�سهر 
الذي  كي�سيدا  فوميو  �سعبية حكومة  اإ�سعاف  اإىل  االأخ��رة 
يقود حاليا احلزب الدميوقراطي الليربايل. ووعد كي�سيدا 

بقطع كل العاقات التي تربط حزبه بكني�سة التوحيد.

•• طوكيو-�أ ف ب

مددت النيابة العامة يف اليابان حتى ال�ساد�س من �سباط-
الذي  ياماغامي  لتيت�سويا  النف�سي  الفح�س  مهلة  فرباير 
متوز-يوليو  يف  اآب��ي  �سينزو  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  اغ��ت��ال 
بينها  يابانية  اإع���ام  و�سائل  اخلمي�س  اأعلنت  كما  املا�سي، 

وكالتا االأنباء جيجي وكيودو.
وكان من املقرر اأن ي�ستمر هذا الفح�س حتى نهاية ت�سرين 

الثاين-نوفمرب.
ما  بتحديد  العامي������ن  للمدعي�������ن  ي�س�������مح  اأن  ويفرت�س   
جنائي�����ا،  م�سوؤول  غر  اأو  م�س�������وؤوال  ياماغامي  ك����������ان  اإذا 
املن�سوبة  اإذا كان ميكن حماكمته على الوقائع  وبالتايل ما 

اإليه.

ات الإيرانية  ثالثة اأرباع مكونات امل�شريرّ
امل�شتخدمة �شد اأوكرانيا .. اأمريكية!

•• و��صنطن-وكاالت

اأظهرت معلومات ا�ستخبارية جديدة مت جمعها من طائرات بدون طيار 
ت�سنعها  يتم  الطائرات  قطع  غالبية  اأن  اأوكرانيا  يف  اأ�سقطت  اإيرانية 
�سركات يف الواليات املتحدة واأوروبا ودول حليفة اأخرى، مما اأثار القلق 
بني امل�سوؤولني واملحللني الغربيني ودفع احلكومة االأمركية اإىل اإجراء 
حتقيق، وفًقا الأ�سخا�س مطلعني ووثائق راجعتها �سحيفة “وول �سرتيت 
جورنال«. وُيظهر توثيق القطع الغربية كيف كانت طهران ت�سلح نف�سها 
وحلفاءها باأ�سلحة جديدة قوية على الرغم من كونها هدًفا لواحد من 

اأكرث اأنظمة العقوبات �سمواًل يف التاريخ احلديث.
اكت�سفت  االأوكرانية  اال�ستخبارات  اإن  جورنال”  �سرتيت  “وول  وتقول 
يف  اأ�سقطت  التي  امل�سرة  االإيرانية  الطائرات  مكونات  اأرب��اع  ثاثة  اأن 
اأمريكية ال�سنع، وفًقا لوثائق راجعتها ال�سحيفة. واأمكن  اأوكرانيا هي 
التو�سل اإىل هذه النتائج بعد اأن اأ�سقط اجلي�س االأوكراين العديد من 
ب��دون طيار من طراز  اإيرانية  ب��دون طيار، مبا فيها  طائرة  الطائرات 
Mohajer-6 اخرتقها العماء يف منت�سف رجلتها وهبطت �سليمة، 

وفًقا ملحققني اأوكرانيني.

 ال�شني ت�شجل 23276 اإ�شابة 
جديدة بفريو�ض كورونا 

•• بكني-رويرتز

ذكرت جلنة ال�سحة الوطنية  اأم�س اخلمي�س اأن ال�سني �سجلت 23276 
اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا يف 16 نوفمرب ت�سرين الثاين منها 2388 

اإ�سابة م�سحوبة باأعرا�س و20888 بدون اأعرا�س.
 1623 منها  ال�سابق  اليوم  يف  جديدة  اإ�سابة   20199 ال�سني  و�سجلت 

م�سحوبة باأعرا�س و18576 بدون اأعرا�س.
ومل تر�سد ال�سني اأي وفيات جديدة لتظل احل�سيلة عند 5226.

وحتى االأربعاء �سجل بر ال�سني الرئي�سي 279431 اإ�سابة ظهرت عليها 
اأعرا�س بفرو�س كورونا.

 

حاما للواء احلزب، حيث قال 43 باملئة اإنهم ال يريدون 
روؤيته يرت�سح للرئا�سة يف عام 2024.

يف فلوريدا، اأعيد انتخاب حاكم الوالية دي�سانتي�س بح�سوله 
على ما يقرب من 60 باملئة من االأ�سوات االأ�سبوع املا�سي. 
“حاكم  باأنه  بيان مطول، و�سف ترامب، دي�سانتي�س،  ويف 
واأعرب  جمهوري متو�سطي يتمتع بعاقات عامة رائعة”، 

عن غ�سبه الأنه مل ي�ستبعد حتديه علنا.
“اأعظم  باأنه  ال�سباق  يف  امل��دوي  ف��وزه  دي�سانتي�س  وو�سف 

انت�سار جمهوري يف تاريخ والية فلوريدا«.
مايك  ال�سابق،  الرئي�س  م�ست�سار  مع  اأجريت  مقابلة  ويف 
6 يناير  ك��ان غا�سًبا من �سلوك ترامب يف  اإن��ه  ق��ال  بن�س 

•• و��صنطن-وكاالت

االأمركيني  اجلمهوريني  ميدان  يف  جليا  ال��ع��داء  يت�سح 
بني دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س، و�سط 
االآداء الباهت للحزب اجلمهوري يف االنتخابات الن�سفية 

للواليات املتحدة.
اأمركا  “عودة  اأن  ترامب من  دون��ال��د  به  ما �سرح  ورغ��م 
لكن ا�ستطاعات الراأي االأخرة تر�سم �سورة  تبداأ االآن”، 

م�سكوك فيها مل�سرة تر�سحه القادمة.
ووجد ا�ستطاع للراأي اأجرته AP-NORC يف اأكتوبر 
اأن حتى اجلمهوريني لديهم حتفظات ب�ساأن بقاء ترامب 

وقبله. ورف�س القول ما اإذا كان ينبغي انتخاب ترامب مرة 
خيارات  لدينا  �سيكون  اأن��ه  “اأعتقد  اأ���س��اف:  لكنه  اأخ��رى، 

اأف�سل«.
اجلمهوري  احلزب  اأن  اإعامية  �سبكات  توقعات  واأظهرت 
لي�سمن  االأم��رك��ي،  النواب  جمل�س  على  ال�سيطرة  حقق 
ت�سريعية متكنه من معار�سة  قاعدة  �سئيلة  بغالبية  واإن 

برنامج عمل الرئي�س جو بايدن خال العامني املقبلني.
و����س���ت���ك���ون االأغ���ل���ب���ي���ة اجل���م���ه���وري���ة يف جم��ل�����س ال���ن���واب 
ب�الكونغر�س اأقل بكثر مما كان احلزب ياأمله، بعد اإخفاقه 
اأداء  اأع��ق��اب  يف  ال�سيوخ  جمل�س  على  ال�سيطرة  يف  اأي�سا 

خمّيب خال االنتخابات الن�سفية.

العداء يختمر.. دي�شانتي�ض عقبة جمهورية بوجه ترامب

•• و��صنطن-وكاالت

االأمركي  ال��رئ��ي�����س  اإع�����ان  اأث�����ار 
تر�سحه  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ال�سابق 
املقرر  ال���رئ���ا����س���ي���ة  ل���ان���ت���خ���اب���ات 
اأفعال  2024، ردود  اإجراوؤها عام 
العديد  عن  حديث  و�سط  وا�سعة، 
م���ن ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ف كحجر 
عرثة يف طريقه للعودة اإىل البيت 

االأبي�س جمددا.
لهيئة  تر�سحه  اأوراق  ترامب  ق��دم 
االنتخابات الفيدرالية االأمركية، 
ث���م حت����دث اأم������ام م���وؤي���دي���ه مبقر 
اإقامته يف فلوريدا، قائًا اإن قراره 
عظيمة  اأم���رك���ا  ل�”جعل  ي�����س��ع��ى 
اأن متهد  وُي��ت��وق��ع  اأخ������رى«.  م���رة 
اأوراق ترامب ملعركة �سارية داخل 
بطاقة  لنيل  اجل��م��ه��وري  احل���زب 
الوقت  يف  ل���ل���رئ���ا����س���ة،  ال���رت����س���ح 
ال����ذي ع��ّل��ق ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي، 
الرئي�س  اإن  ب��ال��ق��ول  ب���اي���دن،  ج��و 
اجلمهوري ال�سابق “خذل” باده 

خال توليه من�سبه.
تعرت�س  ع��ق��ب��ات   6 ه���ن���اك  ل��ك��ن 
اأج��ل اجللو�س  ت��رام��ب م��ن  طريق 
ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ك��ر���س��ي ال��رئ��ا���س��ة يف 

املكتب البي�ساوي:

عبء الولية الأوىل  1-
االأبي�س  البيت  اإىل  ترامب  طريق 
ك�سف  اإذ  ب��ال��ورود،  مفرو�سا  لي�س 
اأن  �سي”،  ب��ي  “بي  ل�سبكة  تقرير 
اأم�������ام طموح  ع�����دة ع���ق���ب���ات ت���ق���ف 
ال�سابق:-على  االأمريكي  الرئي�س 
اأع�ساء  اأن  ال��ع��ق��ب��ات  ه����ذه  راأ������س 
اإلغاء  عن  عجزه  يتذكرون  احلزب 
جاء  التي  ال�سحية،  االإ���س��اح��ات 

فرتة  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ون،  ب���ه���ا 
واليته ال�سابقة.

ع���دم حت��ق��ق اأي ���س��يء ع��ل��ى اأر����س 
املتكررة  بوعوده  عاقة  له  الواقع 

باال�ستثمار يف البنى التحتية.
رغم قيام ترامب بعدد من االأمور 
واإ�ساح  ال�����س��رائ��ب  خف�س  م��ث��ل 
تعامله  اأن  اإال  اجلنائية،  املنظومة 
م��ع ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ال��ت��ي �سربت 
رئا�سته  ف����رتة  خ�����س��م  يف  ال���ع���امل 
تفتح  قد  اأم���وٌر  املتحدة،  للواليات 

عليه النار من خمتلف اجلبهات.
ت���زال  ي��ن��اي��ر م���ا   6 ���س��ب��ح  اأن  ك��م��ا 
عليه  اإذ  االأم���رك���ي���ني،  ذاك�����رة  يف 
فرتته  ن��ه��اي��ة  يف  �سلوكه  ي���ربر  اأن 
على  الهجوم  يف  ودوره  الرئا�سية، 
 ،2021 ع����ام  ال��ك��ون��غ��ر���س  م��ق��ر 
اأن�ساره وهم يرفعون  بعدما ظهر 
املجل�س،  قاعات  ويخربون  الفتاته 

و�سط الغازات امل�سيلة للدموع.

النتخابات  اأزمة   2- 
الن�صفية

امل�سهد  عن  بعيًدا  ترامب  يكن  مل 
الن�سفي  ال��ت��ج��دي��د  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
التي جرت موؤخًرا، اإذ ك�سفت �سبكة 
“اإن بي �سي نيوز” االأمركية، اأن 
ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي ال�����س��اب��ق كان 
اجلمهوري  حزبه  خ�سارة  يف  �سببا 

يف تلك االنتخابات.
الت�سويت  اأرق������ام  اأن  واأو����س���ح���ت 

اأحد  اإن  ب��ال��ق��ول  عربية”،  ن��ي��وز 
ت��رام��ب حماولته  ت��ر���س��ح  اأ���س��ب��اب 
اجلنائية،  م�سوؤوليته  من  التهرب 
�سواًء تهم يف الف�ساد التي تواجهه 
اأح�����داث  اأو  ن���ي���وي���ورك،  والي�����ة  يف 
ي�سمى  مب��ا  فيها  اتهم  التي  يناير 
تغير نظام احلكم وع��دم اخلروج 
وق�ساي�����ا  االأب���ي�������س،  ال��ب��ي��ت  م���ن 
كثرة قد متنعه من العودة للبيت 

االأبي�س.
اجلمهوريني  اأن  عفيفي  واأو���س��ح 
يعد  مل  ت����رام����ب  اأن  ي���ع���ت���ق���دون 
حزبهم،  لتمثيل  ال��راب��ح  احل�سان 
امل�ساألة  ه�����ذه  ت��خ��ط��ي  وع���ل���ي���ه���م 
خا�سة بعد الرتاجع يف االنتخابات 
اأيدهم يف  كل من  اأن  اإذ  الن�سفية، 
وبالتايل  ينجحوا،  مل  االنتخابات 

يلقون عليه اأ�سباب هذا الف�سل.

اأقوياء مناف�صون   5- 
املحلل  يعتقد  ذل����ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 
يف  ت��رام��ب  ح��ظ��وظ  اأن  ال�سيا�سي 
نظرا  ك��ب��رة،  لي�ست  االن��ت��خ��اب��ات 
ل����وج����ود م��ن��اف�����س��ني اأق�����وي�����اء من 

احلزب اجلمهوري.
وبداأ اأقطاب احلزب باحلديث عن 
�سانتي�س،  دي  رون  فلوريدا  حاكم 
الذي ياأتي كمناف�س قوي لرتامب، 
نائبه  ب��ن�����س  م���اي���ك  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ال�سابق الذي اأ�سدر كتابا يف نف�س 
يوم اإعان تر�سح ترامب للرئا�سة 

اأ������س�����ارت  ت���ل���ك االن����ت����خ����اب����ات،  يف 
امل�ستمرة  ت��رام��ب  هيمنة  اأن  اإىل 
ع��ل��ى احل�����زب اجل���م���ه���وري جعلت 
االن��ت��خ��اب��ات االأخ����رة ت���دور حول 
رئ��ي�����س ���س��اب��ق م���ه���زوم، اأك����رث مما 
الرئي�س احلايل  ت��دور ح��ول  كانت 

واحلزب الذي يف ال�سلطة.

ال�صن عقبة   3-
احلد،  ه��ذا  عند  االأم���ر  يقت�سر  ال 

يتعلق  م���دن���ي���ا  حت��ق��ي��ق��ا  ي����واج����ه 
ب���ال���ت���زوي���ر ي��خ�����س ام���رباط���وري���ة 

اأعماله يف نيويورك.
اأمامه حتقيق فيدرايل ب�ساأن دوره 

يف الهجوم على مقر الكونغر�س.
تعامله مع وثائق �سرية بعد فرتته 

الرئا�سية.
املحلل  اإل�����ي�����ه  ي�������س���ر  م�����ا  وه��������ذا 
مهدي  وا���س��ن��ط��ن،  م��ن  ال�سيا�سي 
ل�”�سكاي  ت�سريحات  يف  عفيفي، 

اأحد  �سيكون  ال�����س��ن  ع��ام��ل  اإن  ب��ل 
يريد  ال��ذي  ترامب  اأم��ام  العقبات 

العودة اإىل البيت االأبي�س.
 78 يف فوزه، �سيكون عمر ترامب 
يناير  يف  ال��ي��م��ني  اأدائ�����ه  ي���وم  �سنة 
الذي  نف�سه  ال�سن  وه��و   ،2025
االأبي�س،  البيت  ب��اي��دن  فيه  دخ��ل 
ل��ي��ك��ون ث���اين اأك���رب رئ��ي�����س �سنا يف 

تاريخ الواليات املتحدة.
اجلمهوري  الرئي�س  انتقد  لطاملا 

ال�������س���اب���ق، م����ا اع����ت����ربه ���س��ع��ف��ا يف 
ل����دى خلفه  ال��ذه��ن��ي��ة  ال����ق����درات 
بايدن، فيما ظل يثني على نف�سه.

 -4 متاعب الق�صاء
امل���ت���اع���ب ال��ق�����س��ائ��ي��ة اأي�������س���ا اأح���د 

االأمور التي توؤرق ترامب:
ب�ساأن  ج��ن��ائ��ي��ا  حت��ق��ي��ق��ا  ي����واج����ه 
االن��ت��خ��اب��ات يف  بنتيجة  ال��ت��اع��ب 

والية جورجيا.

دفاع جوي اأوك��راين �سقط خطاأ يف 
االأوكراين  الرئي�س  وق��ال  بولندا. 
���س��ك لدي  “ال  ���س��اب��ق  ت�����س��ري��ح  يف 
اأن  م��وؤك��دا  �ساروخنا”،  لي�س  ب��اأن��ه 
جهته،  م���ن  “رو�سي«.  ال�������س���اروخ 
“مل  اأن��ه  اإىل  االأبي�س  البيت  اأ���س��ار 
الفر�سية  مع”  يتعار�س  �سيئا  نر 
تفيد  وال��ت��ي  وار���س��و  طرحتها  التي 
باأن ال�ساروخ الذي �سقط يف بولندا 
م�سدره “على االأرجح” نظام دفاع 

جوي اأوكراين.

•• كييف-وكاالت

ط�����ال�����ب ال����رئ����ي���������س االأوك��������������راين 
حلفاء  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ف����ول����ودمي����ر 
باده باإ�سراك خرباء اأوكرانيني يف 
التحقيق حول ال�ساروخ الذي �سقط 
يف بولندا قرب احلدود االأوكرانية، 
واإطاعهم على “جميع البيانات” 

التي بحوزتهم.
النفاذ  “نريد  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  وق�����ال 
يف  واأ����س���اف  التفا�سيل”،  ك��ل  اإىل 

ي�سارك  اأن  “يجب  امل�سائي  خطابه 
خرباوؤنا يف اأعمال التحقيق الدويل 
البيانات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  واحل�����س��ول 
اإىل  وال��و���س��ول  ل�سركائنا  امل��ت��اح��ة 

موقع االنفجار«. 
 ويبدو اأن هذا الطلب يعك�س تغيرا 
الذي �سدد يف  يف موقف زيلين�سكي 
اأن رو�سيا هي  االأرب��ع��اء  �سابق  وق��ت 
تعار�س  يف  ال�����س��اروخ،  اأطلقت  م��ن 
االأطل�سي  �سمال  حلف  ترجيح  مع 
�ساروخ  اأن�����ه  ف��ر���س��ي��ة  ووا���س��ن��ط��ن 

وانتقده خال ا�ست�سافته بربنامج 
تلفزيوين.

واأ�ساف: “اجلمهوريون لن يلتفوا 
ح���ول ت��رام��ب ه���ذه امل����رة، وهناك 

قناعة ب�سرورة تخطي مرحلته«.

معركة التاأييد  6-
متعاقبة  راأي  ا�ستطاعات  ت�سر 

اإىل اأن:
اجلمهوريني  ال�����س��ا���س��ة  م��ن  ع����ددا 
بالفعل،  ت��رام��ب  ي��ن��اف�����س��ون  ب��ات��وا 
ف��ي��م��ا ك����ان االع���ت���ق���اد ����س���اري���ا ب���اأن 
ي��ح��ظ��ى ب�سبه  ال�����س��اب��ق،  ال��رئ��ي�����س 

اإجماع.
مل يتاأكد حتى االآن ما اإذا كان حاكم 
�سيخو�س  �سانتي�س،  دي  فلوريدا، 
 ،2024 يف  ال��رئ��ا���س��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
لكن ال�سيا�سي اجلمهوري، يحظى 

بتاأييد متزايد.
نتائجه  اأع��ل��ن��ت  ا���س��ت��ط��اع  اأظ��ه��ر 
ع�سية اإعان ترامب عن الرت�سح؛ 
ترامب،  ع��ل��ى  �سانتي�س  دي  ت��ق��دم 
تناف�س  ح����ال  يف  ك���ب���ر،  ب��ه��ام�����س 
االث�����ن�����ان ل���ن���ي���ل ت�����س��م��ي��ة احل����زب 

اجلمهوري.

اأثار اإعان تر�صحه لانتخابات الرئا�صية ردود اأفعال وا�صعة 

هل يتخطى ترامب العقبات ال�شت يف طريقه للبيت الأبي�ض عام 2024؟

اأوكرانيا تدعو لإطالعها على »جميع بيانات« ال�شاروخ الطائ�ض

الق�شاء الياباين ميدد مهلة الفح�ض النف�شي لقاتل اآبي 

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
للنفط  �سي  دي  اأم  �سركة   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: والغاز القاب�سة ذ م م  رخ�سة رقم:1155648 
تعديل مدير / اإ�سافة فوؤاد فار�س فوؤاد �سعبان

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة اأم دي �سي للنفط والغاز القاب�سة ذ م م
M D C OIL & GAS HOLDING COMPANY L L C

اإىل / �سركة مبادلة القاب�سة للطاقة ذ.م.م
MUBADALA ENERGY HOLDING COMPANY L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة 
غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
الوطني  الغربية  مركز   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

خلدمات الطباعة والت�سوير - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1969286 

الطباعة  خلدمات  الوطني  الغربية  مركز  من/  جتاري  اإ�سم  تعديل 
والت�سوير - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

WESTERN NATIONAL TYPING & PHOTOCOPY SERVICES CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ كرييتور للمعامات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CREATOR TRANSATIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة 
غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مدار�س القمه الدولية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1546295 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مدار�س القمه الدولية

SUMMIT INTERNATIONAL SCHOOLS

اإىل/ مدار�س القمه الدولية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SUMMIT INTERNATIONAL SCHOOLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن  االقت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون الىل توب للرجال

رخ�سة رقم:CN 4331299 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد احل�سن جال احمد%100

تعديل مدير / اإ�سافة را�سد احل�سن جال احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف غامن جميل غامن على العلوى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون الىل توب للرجال
LALI TOP MEN SALON

اإىل/ �سالون الىل توب للرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
LALI TOP MEN SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

فقدان �شهادات اأ�شهم العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

ُفقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة لزراعة االأ�سماك )اأ�سماك( 
ASMAK باال�سماء التالية: 

 - الكعبي  حمدان  ح�سن  احمد  خالد   -  1
�سهادة رقم ASMAK1716514 عدد االأ�سهم 1200 �سهم

 2 - فاطمة احمد ح�سن حمدان الكعبي -
 �سهادة رقم ASMAK1716515 عدد االأ�سهم 1200 �سهم

الكعبي  حمدان  ح�سن  احمد  نوره   -  3
- �سهادة رقم ASMAK1716516 عدد االأ�سهم 1200 �سهم

  الرجاء ممن يجدهم ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاه اأو االت�سال على موبايل رقم 
م�سكورا.  0503500033
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•• عو��صم-وكاالت

االأوكرانية  ال�سواريخ  �سقوط  مع 
رو�سيا  حديث  جتدد  بولندا،  على 
لتق�سيم  ب���ول���ن���دي���ة  خ���ط���ة  ع�����ن 
اأوك����ران����ي����ا، ح���ي���ث ب�������داأت وار����س���و 
كتيبة  ب���اإدخ���ال  االأوىل  مرحلتها 
من الن�ساء للقتال بجانب املرتزقة 
ك��ي��ي��ف، وف���ق تقارير  االأج���ان���ب يف 

بولندية وغربية.
ووف�������ق ت����ق����اري����ر وخ��������رباء رو�����س 
نيوز  “�سكاي  مل����وق����ع  حت�����دث�����وا 
بتنفيذ  فاإن بولندا تقوم  عربية” 
خطة لل�سيطرة على غرب اأوكرانيا 
لتكرار  كمحاولة  الباد  وتق�سيم 
ال�سفقة التاريخية مع الغرب بعد 

احلرب العاملية االأوىل.

مامح اخلطة البولندية:
اإع�����ام غربية  و���س��ائ��ل  وحت���دث���ت 
وب���ول���ن���دي���ة، ع���ل���ى م������دار االأي������ام 
اأطلقت  وار����س���و  اأن  ع��ن  امل��ا���س��ي��ة، 
“اأرا�سيها  ال�����س����ت����ع����ادة  خ����ط����ة 

التاريخية” من اأوكرانيا.
“زينيك”  ����س���ح���ي���ف���ة  ووف����������ق 
البولندية، يف تقرير موؤخرا، فاإّن 
وار�سو بداأت تنفيذ املرحلة االأوىل 

من اخلطة التي تت�سمن:
البولنديات  م���ن  ك��ت��ي��ب��ة  اإدخ������ال 

الأوكرانيا كمرتزقة.
بولندي  م��ت��ط��وع   1800 ن��ح��و 

يقاتلون حالياً باأوكرانيا.
وار�سو �ست�سارك جرانها يف بع�س 

اأرا�سي.
يتمركزون  البولنديون  املرتزقة 

على طول خط املواجهة باأكمله.
يتواجدون  البولنديون  املقاتلون 
الرئي�سة تقريباً  بجميع الوحدات 

باجلي�س االأوكراين.

•• و��صنطن-وكاالت

�����س����ي���������س����ت����خ����دم اجل�����م�����ه�����وري�����ون 
جمل�س  يف  اجل����دي����دة  اأغ��ل��ب��ي��ت��ه��م 
تركيز  لتكثيف  االأم��رك��ي  ال��ن��واب 
ومراقبة  ال�����س��ني،  على  وا�سنطن 
اأوكرانيا  اإىل  امل�����س��اع��دات  و���س��ول 
اأنه  عن كثب، لكنهم ي�سرون على 
ل��ي�����س ل��دي��ه��م خ��ط��ط ل��وق��ف دعم 
وقال  رو�سيا.  مع  قتالها  يف  كييف 
اجلمهوري  ماكول،  مايكل  النائب 
ال�سوؤون  جل��ن��ة  ل��رئ��ا���س��ة  امل��ر���س��ح 
اخل���ارج���ي���ة مب��ج��ل�����س ال����ن����واب، اإن 
اأولويته الق�سوى �ستكون التناف�س 
ال�ساعدة، مبا يف ذلك  مع ال�سني 
التكنولوجيا  �����س����ادرات  م��راق��ب��ة 
ال��ف��ائ��ق��ة. وق���ال م��اك��ول لرويرتز 
للقوة  كبرة  مناف�سة  يف  “نحن 
هم  ال�سيوعية.  ال�����س��ني  م��ع  االآن 
اأكرب  ورمب���ا  االآن  االأول  مناف�سنا 

تهديد لاأمن القومي«.
�سيقرر  االأغلبية،  حزب  وب�سفتهم 
اجلمهوريون ما هو الت�سريع الذي 
النواب  جمل�س  يف  فيه  النظر  يتم 
اأك���رب يف و�سع  ل��ه��م دور  و���س��ي��ك��ون 
�سيا�سة االإنفاق وكتابة الت�سريعات. 
ال�سيا�سة  العام على  تاأثرهم  لكن 
اخلارجية �سيكون حمدودا. ول�سن 
اأي  مت����ري����ر  ي���ج���ب  ق�����وان�����ني،  اأي 
م�ساريع قوانني يف جمل�س ال�سيوخ 
الذي ي�سيطر عليه الدميقراطيون 
ويوقعها الرئي�س جو بايدن. وهذا 
على  ال��ق��درة  للجمهوريني  ي��رتك 

 “ اإن  ال��دوم��ا،  الدولية يف جمل�س 
اأي غزو بولندي الأوكرانيا �سيكون 
للقانون الدويل، حتى لو  خمالفاً 
حلفظ  كمهمة  ع��ن��ه  االإع����ان  مّت 

ال�سام«.
الرو�سي  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل��ح��ل��ل  اأم�����ا 
اأن  ف�����اأك�����د  �����س����وغ����ايل،  ف���ي���ك���ت���ور 
ب��ني وار�سو  االت��ف��اق��ات اجل���دي���دة 
من  ناعم”  “�سم  ه���ي  وك��ي��ي��ف 
الغربية  ل�����اأرا������س�����ي  ب����ول����ن����دا 

الأوكرانيا.
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  وي�������س���ي���ف 
تريد  “وار�سو  اأن  عربية”، 
ال�سيطرة على 5 مناطق اأوكرانية، 
اإىل حد  اال����س���ت���ف���ادة  ت��ع��ت��زم  ك��م��ا 
نفوذها  ب��زي��ادة  ال��ن��زاع  م��ن  بعيد 
الع�سكري وال�سيا�سي واالقت�سادي 

والثقايف يف غرب اأوكرانيا«.
ومن جهته اعترب اخلبر الرو�سي 
لبولندا  اأن  اإي����غ����ور،  ف���ادمي���ر  
اأوكرانيا،  يف  ت��اري��خ��ي��ة  اأط���م���اع���اً 
نيوز  “�سكاي  مل����وق����ع  م�����س��ي��ف��ا 

عربية” اأنه:
بعد نهاية احلرب العاملية االأوىل، 
الغربية  اأوك��ران��ي��ا  بولندا  احتلت 

وغرب بيارو�سيا.
قتل البولنديون اأكرث من 3 اآالف 
مدين يف مدينة تيتييف، كما ذبح 
االآالف من جنود اجلي�س االأحمر 

االأ�سرى يف املع�سكرات البولندية.
على  ا�����س����ت����ول����وا  ال����ب����ول����ن����دي����ون 
لها،  امل��ج��اورة  واملنطقة  فيلنيو�س 
اأي ثلث اأرا�سي جمهورية ليتوانيا، 
ال�سوفياتي  االحت���اد  اأع��اده��ا  التي 

اإىل ليتوانيا بعد احلرب.
اأوكرانيا  اأرا����س���ي  ت��ع��ت��رب  ب��ول��ن��دا 
م�ستعدة  اأنها  كما  لها،  م�ستعمرة 
الطعام”  “بقايا  م��ن  لا�ستفادة 

من كعكة االأزمة االأوكرانية.

�سنتها  ال��ت��ي  القمعية  احلملة  اأن 
طهران هذا العام على املتظاهرين 
امل������راأة جعلت  امل��ط��ال��ب��ني ب��ح��ق��وق 
ال�سلطات  ع���ل���ى  االأ�����س����ع����ب  م����ن 
تنازالت  على  التفاو�س  االإيرانية 
التو�سل  املتحدة  ال��والي��ات  وع��ل��ى 
مينح  اأن  ����س���اأن���ه  م���ن  ات���ف���اق  اإىل 
مبليارات  نفطية  ع��ائ��دات  اإي����ران 
الرئي�س  ان�����س��ح��ب  ال�����������دوالرات. 
ترمب  دونالد  ال�سابق  اجلمهوري 
م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي يف 2018، 
الدول االأخرى غر متاأكدة  تاركا 
يف  ال��وث��وق  باإمكانها  ك��ان  اإذا  مم��ا 
اأمريكية م�ستقبلية  اأي حكومة  اأن 
اإليه  يتو�سل  ات��ف��اق  اأي  �ستحرتم 
مبنع  اجلمهوريون  وتعهد  بايدن. 

اأي اتفاق نووي.

املزيد من التحقيقات
 على الأرجح

ال�ستخدام  اجلمهوريون  يخطط 
���س��ل��ط��ت��ه��م اجل����دي����دة ل��ل��ب��ح��ث يف 
ال�سيا�سة اخلارجية  ق��رارات  بع�س 
لبايدن وكذلك االأن�سطة التجارية 

الدولية البنه هانرت بايدن.
جلل�سات  م����اك����ول  ي���خ���ط���ط  ك���م���ا 
ا�ستماع ب�ساأن االن�سحاب االأمركي 
ال���ف���و����س���وي م����ن اأف���غ���ان�������س���ت���ان يف 
يف  واالأح�����داث   2021 اأغ�سط�س 
الباد منذ ذلك احلني. وقال “مل 
كاملة  حما�سبة  على  ق��ط  نح�سل 
...مل��ا حدث ومل��اذا حدث بالطريقة 

التي حدث بها«.

حتركات بولندية 
�صبقت اخلطة:

ب��ول��ن��دا مبحاولة  رو���س��ي��ا  وت��ت��ه��م 
“�سم ناعم” لاأرا�سي االأوكرانية، 
بعد توقيعهما يف اأغ�سط�س املا�سي، 
عمليات  بت�سهيل  يق�سي  ات��ف��اق��ا 
عبور �سحنات احلبوب عرب نقاط 
التفتي�س احلدودية امل�سرتكة بني 

البلدين.
وانحازت بولندا الأوكرانيا وزودتها 
1،6 مليار دوالر  باأ�سلحة قيمتها 
عززت  كما  الرو�سي،  الهجوم  �سد 
واالأمنية  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ق��درات��ه��ا 

ملقاطعة رو�سيا ومن اأبرز 
حتركاتها:

تعوي�سات  ب�دفع  مو�سكو  طالبت 
باحلرب  خ�سائرها  مقابل  مالية 

العاملية الثانية يف عام 1939.

يف  اأع��ل��ن،  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ر 
نظامه  اأن  امل��ا���س��ي،  اأك��ت��وب��ر   10
قام بتن�سيق خطوات م�سرتكة مع 
رئي�س بولندا اأندريه دودا ملواجهة 
رو�سيا بعد ال�سربات االأخرة على 

كييف.
اجل�����اري، حتدث  ن��وف��م��رب   9 ويف 
منطقة  يف  االإداري  املجل�س  ع�سو 
زاب���اروج���ي���ا ف���ادمي���ر روغ�����وف، 
عن انت�سار ع�سكريني من اجلي�س 
و�سركات  ال���ب���ول���ن���دي  ال��ن��ظ��ام��ي 
ع�سكرية بولندية خا�سة على خط 
التما�س االأعمال القتالية مبنطقة 

خاركيف ودونبا�س.

ماذا يقول اخلرباء؟
ويقول دميرتي نوفيكوف، النائب 
ال�سوؤون  جل��ن��ة  ل��رئ��ي�����س  االأّول 

من طراز كيه 9 بينما تعتزم البدء 
 2 اإنتاج دبابات كيه  2026 يف  يف 

اخلا�سة بها.
يونيو  يف  اأوك����ران����ي����ا،  م���ع  وق���ع���ت 
ال�ساح  لت�سنيع  اتفاقية  املا�سي، 

واملعدات الع�سكرية.
ووف�������ق ال�������س�������ي���ا����س���ي االأوك����������راين 
املعار�س اإيليا كيف�������ا، يف ت�سريحات 
�سابقة فاإن�����ه “�س��������يتم �س��������ّم جزء 
م���ن االأرا������س�����ي االأوك����ران����ي����ة اإىل 
موؤك�������دا  قريب������اً”،  بولندا  دول��ة 
اأج��������ل  م����ن  ب������داأ  “العمل  اأن 
غربّي  عن  الدف������اع  خّط  اإن�س�������اء 

اأوكرانيا.«

ما هي اأدلة رو�صيا
 ب�صاأن خطة بولندا؟

اإن  االإث��ن��ني،  ي��وم  وق��ال��ت مو�سكو، 

الو�سول  ل��ه��ا  ت��ت��ي��ح  ق��ن��اة  د���س��ن��ت 
باملياه  امل��رور  دون  البلطيق  لبحر 
�سبتمرب  يف  ال��رو���س��ي��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 

املا�سي.
كوريا  مع  اأ�سلحة  �سفقات  عقدت 
مليار   13.7 ب��ق��ي��م��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 

دوالر �سمنها �سراء 48 مقاتلة.
اف���ت���ت���اح خ���ط اأن���اب���ي���ب ل��ل��غ��از مع 
نق�س  تعوي�س  ب��ه��دف  �سلوفاكيا 
اأمن  وتعزيز  الرو�سية  االإم���دادات 

الطاقة.
الع�سكرية  ق����درات����ه����ا  ت���و����س���ي���ع 
وزي����ادة اإن��ف��اق��ه��ا ال��دف��اع��ي م��ن 2 
الناجت  م���ن  ب��امل��ئ��ة   3 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
عام  من  اعتبارا  االإجمايل  املحلي 

.2023
طلبت هذا العام 1000 دبابة من 
طراز كيه 2 و600 مدفع هاوتزر 

املخابرات  اأما  اأوروبيتان.  ودولتان 
الرو�سية فك�سفت يف يونيو املا�سي 

اأن خطة بولندا هي:
وا�سنطن  م�����ع  م���ن���اق�������س���ت���ه���ا  مت 
بولندا  �سيطرة  تثبيت  وت�سمن 
ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 

اأوكرانيا.
بدخول  ت����ب����داأ  االأوىل  امل���رح���ل���ة 
املناطق  اإىل  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ال���ق���وات 
�سعار  حتت  اأوكرانيا  من  الغربية 

الت�سدي للهجوم الرو�سي.
ن�����س��ر م����ا ي�����س��م��ى ب����وح����دة حفظ 

ال�سام بغرب اأوكرانيا.
ال�سيطرة  لقواتها  القتالية  املهام 
على املن�ساآت اال�سرتاتيجية بغرب 
الوطني  احلر�س  يد  من  اأوكرانيا 

االأوكراين.
وك����������ان ال����رئ����ي���������س االأوك��������������راين 

ال�����س��ل��ط��ات ال��ب��ول��ن��دي��ة واالحت����اد 
االأوروبي اأعلنا:

“يوروبول  �سركة  على  ال�سيطرة 
غازبروم  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  غاز” 
حتت  وو�سعها  لرو�سيا،  اململوكة 
التنمية  وزي�������ر  وف�����ق  اإدارت�������ه�������ا، 

البولندي فالدميار بودا.
االحت�����اد االأوروب�������ي ي��ط��ل��ق مهمة 
لتدريب  امل�ستوى  عالية  تدريبية 
ال����ق����وات  م�����ن  األ������ف������اً   15 ن����ح����و 

االأوكرانية يف بولندا.
ك�سفت  امل�����ا������س�����ي،  اأب������ري������ل  ويف 
اأن  ع�����ن  ال����رو�����س����ي����ة  اخل����ارج����ي����ة 
للتو�سع يف  ب��ول��ن��دا خ��ط��ط��اً  ل���دى 
دميرتي  ن�����س��ر  ف��ي��م��ا  اأوك����ران����ي����ا، 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  م��ي��دف��ي��دي��ف، 
اأوكرانيا  لتق�سيم  خريطة  ال�سابق 
ع�����رب خ����ط����ة و����س���ع���ت���ه���ا ب���ول���ن���دا 

م�سوؤويل  واإجبار  حتقيقات  اإج��راء 
ال�سهادة  على  االأم��رك��ي��ة  االإدارة 
االأغلبية،  ح��زب  ب�سفتهم  الأن��ه��م، 
جمل�س  جل���ان  ع��ل��ى  �سي�سيطرون 

النواب.

التناف�ض مع ال�صني
جمل�س  يف  اجل��م��ه��وري��ون  يخطط 
تعزيز  ع���ل���ى  ل���ل���رتك���ي���ز  ال�����ن�����واب 
���س��ا���س��ل ال���ت���وري���د ل���دع���م اإن���ت���اج 
اأ�سباه  م��ث��ل  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ك��ون��ات 
املتحدة،  ال���والي���ات  يف  امل��و���س��ات 
الت�سدير،  ���س��واب��ط  على  وك��ذل��ك 
م����ع ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ����س���م���ان عدم 
االأمريكية  التكنولوجيا  و���س��ول 

احل�سا�سة اإىل اجلي�س ال�سيني.
يل  “بالن�سبة  م�����اك�����ول  وق��������ال 
ن�����س��ل��ح عدونا  ه����ذا ج���ن���ون، ن��ح��ن 
اأن  يعتقد  اأن���ه  م�سيفا  اللدود”، 
واجلمهوريني  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 

�سيعملون معا يف هذه الق�سية.
مايك  وال��ن��ائ��ب  م��اك��ول  و�سيعمل 
روجرز، اجلمهوري املر�سح لرئا�سة 
جلنة القوات امل�سلحة، معا لتعزيز 
الدفاعي  ال�سناعي  االإم���داد  خ��ط 
الع�سكرية  املعدات  توفر  لت�سهيل 
اأي  درء  م��ن  تتمكن  حتى  ل��ت��اي��وان 

الغزو الرو�سي يف فرباير. واأ�ساف 
املزيد  ي���ري���دون  اجل��م��ه��وري��ني  اأن 
على  وامل�ساءلة”  “الرقابة  م���ن 
عن  ف�سا  اخلارجية،  امل�ساعدات 
املتحدة،  الواليات  حلفاء  م�ساركة 
اأ�سلحة جديدة،  يرى  اأن  يود  واأن��ه 
م��ث��ل امل��دف��ع��ي��ة ب��ع��ي��دة امل����دى، يتم 
وق����ال:  اأوك����ران����ي����ا.  اإىل  اإر����س���ال���ه���ا 
امل�ساعدة.  على  �سروطا  “�سن�سع 
وكمثال، �سنقدم لكم هذه امل�ساعدة 
لكننا نريد اأن يتحمل �سركاوؤنا يف 
ذلك،  عبء  االأطل�سي  �سمال  حلف 
واأال تكون الواليات املتحدة وحدها 

قادرة على دعم ذلك«.

موقف مت�صدد من 
اتفاق اإيران النووي

عار�س اجلمهوريون يف الكونغر�س، 
ب�سدة  ال���دمي���ق���راط���ي���ني،  وب��ع�����س 
2015 مع  ال��ن��ووي لعام  االت��ف��اق 
اإل��ي��ه يف  التو�سل  ال���ذي مت  اإي����ران 
باراك  الدميقراطي  الرئي�س  عهد 
اأوباما. وحاولت اإدارة بايدن اإحياء 
االت���ف���اق ال���ن���ووي االإي�������راين لعام 
يف  من�سبه  ت��وىل  اأن  منذ   2015
ل��ك��ن اجل��ان��ب��ني مل   ،2021 ع���ام 
ويبدو  ات���ف���اق.  اإب�����رام  م��ن  يتمكنا 

�سيكونون اأكرث اإحكاما فيما يتعلق 
على  االأم��رك��ي��ة  امل�ساعدة  بتدفق 
اأن  املتوقع  اأوكرانيا، لكن من غر 
جميع  من  الرغم  على  يقطعوها، 
واخلم�سني  ال�����س��ب��ع��ة  االأ������س�����وات 

هجوم حمتمل من ال�سني.

الرقابة على 
امل�صاعدات الأوكرانية

اأنهم  اإىل  اجل���م���ه���وري���ون  اأ�����س����ار 

اإىل دعم  امل�ساعدات، م�سرا  تدفق 
احلزبني حلكومة كييف. ويخطط 
جلل�سات ا�ستماع لتثقيف اجلمهور 
انتهاكات  وخا�سة  ال�سراع،  ب�ساأن 
ح���ق���وق االإن�������س���ان امل���زع���وم���ة منذ 

الراف�سة مل�سروع قانون يوفر اأكرث 
الأوكرانيا  دوالر  م��ل��ي��ار   40 م��ن 
اأع�ساء  ال��ق��ادم م��ن  يف م��اي��و-اأي��ار 

احلزب مبجل�س النواب.
ا�ستمرار  يتوقع  اإن��ه  م��اك��ول  وق��ال 

�شم غربي اأوكرانيا.. هل بداأت بولندا تق�شيم جارتها؟

م�شلرّحون يقتلون ت�شعة اأ�شخا�ض يف اإيران  •• باري�س-�أ ف ب

قتل م�سّلحون على منت دراجات نارية ت�سعة اأ�سخا�س بينهم طفان يف 
هجمات غام�سة، بينما تت�ساعد االحتجاجات على وفاة مه�سا اأميني يف 

ذكرى حملة القمع الدموية لتظاهرات 2019.
مقّراً،  اأو���س��ل��و  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  احل��ق��وق��ي��ة  “هنكاو”  منظمة  وق��ال��ت 
ع�سرة  مقتل  عن  اأف���ادت  بعدما  اخلمي�س،  بوكان  يف  ُقتل  متظاهراً  اإّن 

اأ�سخا�س على االأقل يف معارك �سوارع يف غرب اإيران االأربعاء.
التي بداأت ب�سبب  ا�ستمرار االحتجاجات  التطورات يف ظل  وتاأتي هذه 
مع  وت��زام��ن��اً  اأيلول/�سبتمرب   16 يف  توقيفها  بعد  اأميني  مه�سا  وف��اة 
ارتفاع  على  احتجاجاً  �سعبي  ح��راك  على  �سنوات  ث��اث  م��رور  ذك��رى 

اأ�سعار الوقود.
لقانون  القا�سي  التطبيق  م��ن  الغ�سب  ب�سبب  اال���س��ط��راب��ات  وب����داأت 
الذي  النظام  وا�سعة �سّد  اإىل حركة  لكّنها تطّورت  االإلزامي،  احلجاب 

يحكم اإيران منذ الثورة االإ�سامية يف العام 1979.
ويف واحد من اأ�سواأ اأعمال العنف منذ بدء االحتجاجات، قتل مهاجمون 
امراأة  بينهم  بالر�سا�س،  اأ�سخا�س  �سبعة  االأربعاء  نارية  دراج��ات  على 
وطفان يبلغان من العمر 9 و13 عاماً، يف مدينة اإيزيه الواقعة غرب 
“جمموعة  اإّن  )ارن��ا(  الر�سمية  االإيرانية  االأنباء  وكالة  وقالت  اإي��ران. 
البلدة  يف  املركزي  ال�سوق  اأم��ام  للمتظاهرين  جتّمعاً  ا�ستغّلت  اإرهابية 

لفتح النار على النا�س و�سّباط االأمن«.
واأ�سافت الوكالة اأّن ثمانية اأ�سخا�س اأ�سيبوا بجروح، مبا يف ذلك ثاثة 
للحر�س  التابعة  البا�سيج  ق��وات  م��ن  وعن�سرين  ال�سرطة  يف  عنا�سر 

الثوري.
منذ  “اإرهابيني”  وهذا الهجوم هو الثاين الذي تن�سبه ال�سلطات اإىل 

اندالع االحتجاجات على م�ستوى الباد على خلفية موت اأميني. ويف 
مدينة  يف  دينياً  م��رق��داً  هجوم  ا�ستهدف  االأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�سرين   26

�سراز )جنوب( ما اأّدى اىل مقتل 13 �سخ�ساً وتبّناه تنظيم داع�س.
العمر  م��ن  البالغ  ب��رف��االك  كيان  ُي��دع��ى  ال��ذي  ال�سبي  عائلة  اأّن  غ��ر 
ت�سعة اأعوام والذي ُقتل يف الهجوم، اتهمت قوات االأمن االإيرانية ب�سّن 
الهجوم، يف تغريدة ن�سرتها اإذاعة “فاردا” وهي حمّطة فار�سية متّولها 

الواليات املتحدة وتتخذ من براغ مقّراً.
اأف��راد االأ�سرة مل يك�سف عن هويته، وهو يقول يف ت�سجيل  اأحد  و�ُسمع 
�سوتي “كان ذاهباً اإىل املنزل مع والده وا�سُتهدفوا بالر�سا�س من قبل 
النظام الفا�سد للجمهورية االإ�سامية. وتعّر�ست �سيارتهم للهجوم من 
جميع اجلهات«. ويف هجوم اآخر وقع بعد �ساعات يف اأ�سفهان، ثالث اأكرب 

املدن االإيرانية، اأطلق مهاجمان على منت دراجة نارية النار من اأ�سلحة 
اآلية على عنا�سر من قوات البا�سيج التابعة للحر�س الثوري، ما اأ�سفر 
ذكرت  ما  بح�سب  بجروح،  اآخرين  اثنني  واإ�سابة  عن�سرين  مقتل  عن 

وكالة اأنباء “فار�س” االإيرانية.
فوراً  ب�”التحّرك  املعنية  ال�سلطات  رئي�سي  اإب��راه��ي��م  الرئي�س  واأم���ر 
لتحديد هوية منّفذي االعتداء وت�سليمهم اإىل النظام الق�سائي لتتّم 

معاقبتهم«.
ويف مكان اآخر، اُتهمت القوات االأمنية بقتل ع�سرة اأ�سخا�س على االأقل 
وكامران  بوكان  مدن  �سهدتها  التي  التظاهرات  خال  �ساعة   24 يف 
و�سنندج، ويف �سقز م�سقط راأ�س اأميني، ح�سبما اأفادت “هنكاو” يف وقت 
متاأخر من االأربعاء. وقالت املنظمة احلقوقية التي تر�سد االنتهاكات 
يف املناطق التي يقطنها االأكراد، اإّنه مّت ر�سد اإطاق النار اخلمي�س يف 
تلك املدن االأربع باالإ�سافة اإىل مدن اأخرى من بينها دهغوالن واإيام 

ومهاباد وروان�سار.

يخطط اجلمهوريون للبحث يف بع�ض قرارات ال�صيا�صة اخلارجية لبايدن 

باأغلبية جمهورية.. »النواب الأمريكي« يركز على ال�شني واأوكرانيا

العراق.. ال�شوداين يدخل على خط اأزمة النظام ال�شحي •• بغد�د-وكاالت

اأ����س���داء زي����ارة رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة حم��م��د �سياع  ال زال���ت تتفاعل 
ال�سوداين، التفقدية الأحد م�ست�سفيات العا�سمة بغداد، وما عرب عنه اإثرها 
الرعاية  وم�ستويات  ت��ردي يف اخلدمات  �سهده من  ملا  ا�ستياء وغ�سب  من 

ال�سحية، ومن تذمر املر�سى الراقدين فيه و�سكاواهم.
وانت�سرت بكثافة يف و�سائل االإعام وال�سبكات االجتماعية العراقية، مقاطع 
“اهلل  راآه خال جولته، قائا:  ال�سوداين على ما  م�سورة تت�سمن تعليق 
اأوامر  الإ�سدار  دفع احلكومة  ما  وهو  يوفقنا على مثل هذه اخلدمة«.  ال 
بنقل عدد من االأطباء واملوظفني من امل�ست�سفى، عقابا على ما ي�سهده من 
التي  ا�ستياء نقابة االأطباء  القرار لقي  اإهمال وتق�سر وت�سيب، لكن هذا 
رف�ست حتميل اأطباء العراق وزر ما يعانيه القطاع ال�سحي يف الباد من 
اهرتاء وتخلف. رواد ال�سبكات االجتماعية انق�سموا ما بني مرحب بزيارة 
الرعاية  واق��ع  �سبيل حت�سني  ق��رارات عقابية يف  تبعها من  وم��ا  ال�سوداين 
اأزمة قطاع ال�سحة ال حتل بنقل ب�سعة  اأن  ال�سحية، وبني متحفظ يرى 
اأطباء من هذا امل�ست�سفى لذاك، واأن املطلوب اإحداث تغير �سامل يف بنية 

النظام ال�سحي العراقي املتهالك وطرائقه.

راأي نقابة الأطباء؟
يقول نقيب االأطباء العراقيني د جا�سم العزاوي، يف حديث مع موقع �سكاي 

ما املطلوب؟
وفقا للعزاوي:

قبل  من  فقط،  العاجي  ولي�س  الوقائي  باجلانب  االهتمام  زي��ادة  يجب 
وزارة ال�سحة العراقية.

اع��ت��م��اد ن���ظ���ام ج���دي���د ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ة ال��ع��اج��ي��ة وال���رع���اي���ة الطبية 
للمواطنني.

ال يتحقق هذا اإال عرب و�سع موازنة خا�سة جديدة، حيث اأن املوازنة احلالية 
املحدودة لوزارة ال�سحة يخ�س�س 75 % منها للنفقات الت�سغيلية، ويتبقى 

فقط 25 % منها لبقية امل�ستلزمات ال�سرورية كاالأدوية.
ماذا عن “تق�سر” االأطباء؟

املوؤ�س�سات  يف  مثا  النظافة  بقلة  الطبيب  ع��اق��ة  “ما  النقيب:  يجيب 
فقط  لي�س  فاخللل  ال���دواء؟  ب�سح  اأو  املك�سور  املري�س  ب�سرير  اأو  ال�سحية 
اداريا بل اأبعد من ذلك، فهو خلل يف النظام ال�سحي العراقي ككل، ذلك اأن 
االدارة لي�ست م�سوؤولة بالدرجة االأوىل عن التق�سر يف املرافق اخلدمية 
ال�سحية، طاملا لي�س هناك متويل كاف ل�سراء اأغطية جديدة مثا الأ�سرة 
اأي�سا  اإداري���ا  تق�سرا  �سك  ذل��ك هناك وال  وم��ع  ذل��ك،  املر�سى وق�س على 

نيوز عربية: االأزمة العا�سفة بالقطاع ال�سحي العراقي هي نتاج تراكمات 
امل�ست�سفيات  وحتى  لها  تطوير  وال  قدمية  فامل�ست�سفيات  ال�سنني،  ع�سرات 

اجلديدة التي مت اإن�ساوؤها مل يدخل اإال عدد قليل جدا منها اإىل اخلدمة.
طبيعة النظام ال�سحي بالية والبنى التحتية له متهالكة.

الكوادر الطبية �صحيحة
 ول تلبي املطلوب.

االأدوية وخمتلف امل�ستلزمات الطبية قليلة وال تكفي ل�سد حاجة املر�سى.
ما  �سخامة  مع  يت�سق  كبر  لتمويل  بحاجة  فنحن  “لهذا  قائا:  وتابع 
توؤطره  جذريني،  وتطوير  اإ�ساح  من  العراقي  ال�سحي  القطاع  يحتاجه 
خطة علمية �ساملة ومدرو�سة ي�سعها اأهل االخت�سا�س واخلرباء لتذليل 
التحديات التي جتابه قطاع الطبابة وال�سحة بالعراق، وبالتن�سيق الكامل 

مع اجلهات احلكومية والربملانية املعنية«.
مفا�سل  خمتلف  يف  امل�سكلة  “تكمن  العراقيني:  االأط��ب��اء  نقيب  وي�سيف 
القطاع ال�سحي، من رعاية املر�سى اإىل توفر الغذاء والدواء لهم، و�سوال 

اإىل تهالك االأ�سرة واملعدات واالأجهزة يف املراكز ال�سحية، وهلم جرا«.

ورمبا ف�سادا وهدرا يف املوؤ�س�سات واملرافق ال�سحية، وهو ما يقت�سي تعزيز 
الرقابة وت�سديدها«.

للم�ست�سفيات  امليدانية  وزي��ارات��ه  ال���وزراء  رئي�س  م��ب��ادرات  ال��ع��زاوي  وثمن 
واملرافق الطبية، واإعطاء قطاع ال�سحة االأولوية �سمن برناجمه.

من  لعدد  وجهت  التي  العقوبات  ح��ول  ك��ان  الوحيد  حتفظنا  “لكن  وتابع 
امل�ست�سفيات  التي تعاين منها  امل�سكات املرتاكمة  االأطباء، وحتميلهم وزر 

التي يعملون فيها«.
 م�سوؤولية جماعية

ت�سامنية،  ال�سحة  قطاع  يف  ال��رته��ل  م�سوؤولية  ف��اإن  ل��ل��ع��زاوي،  بالن�سبة 
االأطباء،  روؤو����س  على  امل�سوؤولية  ه��ذه  فاأ�س  تقع  اأال  يجب  اأن��ه  اإىل  م�سرا 
“فمثا املري�س بحاجة الأدوية وهذه غر متوفرة كما يجب، وباملح�سلة 
يتم حتميل الطبيب وزر ذلك من قبل املري�س وذويه، يف حني اأن امل�سوؤولية 

االأ�سا�سية تقع على عاتق وا�سعي النظام ال�سحي وامل�سوؤولني عنه«.
روؤية جديدة

يعتقد العزاوي اأنه ينبغي اأن تكون هناك روؤية جديدة:
بالواقع  االرت��ق��اء  على  ال�سحة  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  مع  بالتعاون  ن�سعى 

ال�سحي املتخلف للباد.
جتاوز ما يعانيه الواقع ال�سحي من اأزمات عرب بلورة روؤية عمل جديدة.

مت ت�سكيل جلان يف هذا االإط��ار بيننا وبني وزارت��ي ال�سحة والبيئة للعمل 
على بلورة تلك الروؤية وتطبيقها العملي، كي ال تبقى جمرد �سعار.
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اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 131/2021/250 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

االأر�س  رقم   - مو�سوع الدعوى طلب احلجز و بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة يف امارة دبي ? منطقة وادى ال�سفا 7 
 69401-27153 مكانى  ? رق��م   G56 العقار  رق��م   -  1 الطابق   -  C22 املبني  ا�سم   -  22 املبني  رق��م   -  127

والت�سريح باإ�ستام مبلغ 1989335.53 درهم من ثمن البيع باملزاد
طالب التنفيذ بنك راأ�س اخليمه الوطني )�س.م.ع(

عنوانه  اإمارة دبي ? �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق ? بناية نهال ? الق�سي�س 2
املطلوب اإعانه منوج جيك�سني بهوجوانى

عنوانه: امارة دبي . ? منطقة وادى ال�سفا 7 - رقم االأر�س 127 - رقم املبني 22 - ا�سم املبني C22 - الطابق 1 - رقم 
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مو�سوع االإعان: اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
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االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
166.48 مرت مربع- رقم املبنى:  127- امل�ساحة:  7- رقم االر�س:  نوع العقار: وحدة عقارية- املنطقة: وادي ال�سفا 

عطاء. الأعلى  يباع  درهم   )1.835.650.12( مببلغ   -G56 الوحدة:  رقم   -22 �سي  املبنى:  ا�سم   -22
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 20/2021/250-  بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيا يف اإمارة دبي - منطقة وادى ال�سفا 5 - رقم االأر�س 2009 
-فيا رقم RE20 والت�سريح باإ�ستام مبلغ 9،173،479.66 درهم من ثمن البيع باملزاد.

طالب التنفيذ بنك راأ�س اخليمه الوطني )�س.م.ع(
عنوانه اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال -الق�سي�س 2

املطلوب اإعانه م�سعود ر�سا كورنكي
 - عنوانه: اإمارة دبي - منطقة وادى ال�سفا 5 - رقم االأر�س 2009 - فيا - ها�سيندا -فيا رقم - 0507490705 

DJ_DMCC@YAHOO.COM  RE20
مو�سوع االإعان: اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: ار�س وما عليها من بناء- املنطقة وادي ال�سفا 5- رقم االر�س: 2009- امل�ساحة: 555 مرت مربع- مببلغ 

)6000000( درهم ويباع العلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده( 
يف الدعوى رقم 20/2021/250-  بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيا يف اإمارة دبي - منطقة وادى ال�سفا 5 - رقم االأر�س 2009 

-فيا رقم RE20 والت�سريح باإ�ستام مبلغ 9،173،479.66 درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ بنك راأ�س اخليمه الوطني )�س.م.ع(

عنوانه اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال -الق�سي�س 2
املطلوب اإعانه م�سعود ر�سا كورنكي

 - عنوانه: اإمارة دبي - منطقة وادى ال�سفا 5 - رقم االأر�س 2009 - فيا - ها�سيندا -فيا رقم - 0507490705 
DJ_DMCC@YAHOO.COM  RE20

مو�سوع االإعان: اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: ار�س وما عليها من بناء- املنطقة وادي ال�سفا 5- رقم االر�س: 2009- امل�ساحة: 555 مرت مربع- مببلغ 

)6000000( درهم ويباع العلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

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

على  مو�سوع الدعوى طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة، الكائنة يف اخلليج التجاري، ا�سم املبنى بازا بوتيك 2، 
م�ساحتها   ،  346-465 البلدية  رق��م   ،13 املبنى  رق��م   ،2  ،1 الطابق  رق��م   ،F-102 رق��م  العقار   ،  11 االأر����س  قطعة 

الائحة والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب يف  طلباته  بكافة  التنفيذ  لطالب  واحلكم  دبي،  مربع  مرت   417،04
طالب التنفيذ بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود فرع دبي

عنوانه االإمارات-اإمارة دبي ، دبي ، بر دبي �سارع ال�سيخ زايد، دوان تاون، منطقة . برج خليفة، اعمار ا�سكوير، برج اآت�س ا�س 
بي �سي دبي،رقم مكاين: 3141894477

وميثله حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي
املطلوب اإعانه �سيام ايانبيبوىل بن �سوبر امنيان

عنوانه: االإمارات-اإمارة دبي-ديرة - دبي، اإمارة دبي، دبي، ديرة ، بور �سعيد ، قرية االعمال ب ، مراديفيا لل�سفر وال�سياحة، مكتب 
jaya_syam@hotmail.com  -  0506324910  - رقم 735، الطابق 7، رقم مكاين: 3141894477 

مو�سوع االإعان:  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: ار�س مبنيه- رقم االر�س: 11- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم املبنى: 13- ا�سم املبنى: بازا بوتيك 2- رقم 

الوحدة: F-102 امل�ساحة: 417.04 مرت مربع- التقييم: 3169777.92 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(
مرهون عقار  بيع   -  246  / يف الدعوى رقم 250 / 2021 

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
على  مو�سوع الدعوى طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة، الكائنة يف اخلليج التجاري، ا�سم املبنى بازا بوتيك 2، 
م�ساحتها   ،  346-465 البلدية  رق��م   ،13 املبنى  رق��م   ،2  ،1 الطابق  رق��م   ،F-102 رق��م  العقار   ،  11 االأر����س  قطعة 

الائحة والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب يف  طلباته  بكافة  التنفيذ  لطالب  واحلكم  دبي،  مربع  مرت   417،04
طالب التنفيذ بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود فرع دبي

عنوانه االإمارات-اإمارة دبي ، دبي ، بر دبي �سارع ال�سيخ زايد، دوان تاون، منطقة . برج خليفة، اعمار ا�سكوير، برج اآت�س ا�س 
بي �سي دبي،رقم مكاين: 3141894477

وميثله حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي
املطلوب اإعانه �سيام ايانبيبوىل بن �سوبر امنيان

عنوانه: االإمارات-اإمارة دبي-ديرة - دبي، اإمارة دبي، دبي، ديرة ، بور �سعيد ، قرية االعمال ب ، مراديفيا لل�سفر وال�سياحة، مكتب 
jaya_syam@hotmail.com  -  0506324910  - رقم 735، الطابق 7، رقم مكاين: 3141894477 

مو�سوع االإعان:  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: ار�س مبنيه- رقم االر�س: 11- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم املبنى: 13- ا�سم املبنى: بازا بوتيك 2- رقم 

الوحدة: F-102 امل�ساحة: 417.04 مرت مربع- التقييم: 3169777.92 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 211 / 2017 / 724 - تنفيذ عقاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم  186

ب��ه وق����دره )   امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد  2017/17 ع��ق��اري ك��ل��ي  م��و���س��وع التنفيذ تنفيذ احل��ك��م ال�����س��ادر يف ال��دع��وى رق���م 
وامل�ساريف للر�سوم  �سامًا   ،  ) 54918700درهم 

طالب التنفيذ قرية جمرا �س.ذ.م.م
اإن اإيه - مركز مبيعات نخيل - هاتف  عنوانه اإم��ارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة ال�سفوح االأوىل العقارية 

043903333 :
وميثله دملوك حممد حميد دملوك

املطلوب اإعانه فينك�س وينجز ليمتد
عنوانه: اإمارة دبي - بردبي - الكرامة - �سارع زعبيل - �س.ب : 35794 - هاتف : 3351535 . - 0503351535 

aarvees@eim.ae-
مو�سوع االإعان: اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
اأر�س ف�ساء- املنطقة: الرب�ساء جنوب الرابعة- رقم االر�س: 444- رقم البلدية: 601-681- امل�ساحة: 1730 مرت 

مربع- التقييم: 8938342 درهم ويباع الأعلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 207 / 2019 / 5079 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

 ( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  اداء   ام��ر   2019/1414 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ  م��و���س��وع 
للر�سوم وامل�ساريف �سامًا   ،  ) درهم   9418709

طالب التنفيذ قرية جمرا �س.ذ.م.م
عنوانه اإمارة دبي ? بردبي ? ال�سفوح االأوىل ? مكتب مبيعات نخيل ? بجوار مدخل جزيرة النخلة - هاتف 043903333 

- فاك�س 043903314 - رقم مكاين 1535377501
وميثله دملوك حممد حميددملوك

املطلوب اإعانه  حممد طاهر اأعظم
التجاري  ? اخلليج  خليفة  ب��رج  ? منطقة  ? بردبي  بدبي  الكائن  ليموزين  �سمارت  ري��ل  كفيله  مقر  على  يعلن  عنوانه: 
 - 0552121353 ? ملك حممد ح�سني مدل - هاتف :   802 مكتب رقم   ?  346 ?  586 رقم  االأر���س  قطعة   ?

alazam_mps@hotmail.com  043325887  -  0552121353
ان  التالية  الثاث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/11/23 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف  االإع���ان:    مو�سوع 
للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من  الثمن  20% من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
اأن يزيد على  اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة  ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة 
الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
موا�سفات العقار: ار�س ف�ساء- املنطقة: الرب�ساء جنوب الرابعة- رقم االر�س: 2038- امل�ساحة: 1983.15- التقييم: 

درهم  10.246.286
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعلن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2022/250 / 136 بيع . عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى دعوى ت�سريح ببيع عقار مرهون رهناً تاأمينياً من املدعى عليهما ل�سالح البنك املدعي

طالب التنفيذ البنك التجاري الدويل �س . م. ع
عنوانه اإمارة دبي ? �سارع الرقة، املرقبات ? بناية �سي بي اآي? البنك التجاري الدويل �س م ع )الفرع الرئي�سي( مكاين رقم : 

)3080395337(? وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية الكائن بال�سارقة ? �سار
وميثله عبا�س مهدي ال�سيد خلف الطاهري

املطلوب اإعانه دبي ديزرت اك�سرتمي )�س.ذ.م.م(
االأر���س: )39( مبنى  ? رقم  البلدية: )346-504(  ? رقم  التجاري  ? منطقة اخلليج  دبي  اإم��ارة   / العنوان  عنوانه: 
 -  )2515786586( رق��م:  )1202(- مكاين  رق��م  ?مكتب  ع�سر  الثاين  ? الطابق  برلينجتون  ب��رج  مبنى   )1( رق��م 

SHAHIN@DDE-EM.COM  043369007-  0506596533
 مو�سوع االإعان:املنفذ �سده:�ساهني خودجا�ستيه

  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
مكتب- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 39- ا�سم املبنى: برج برلينجتون- رقم املبنى: 1- رقم الوحدة: 1202 

رقم الطابق: 12- امل�ساحة: 61.38 مرت مربع- التقييم: 764.748.73 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 211 / 2021 / 13 - تنفيذ عقاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئى  ع��ق��ارى   2020/420 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ   مو�سوع 
للر�سوم وامل�ساريف ، تنفيذ احلكم وفق منطوقه . �سامًا   ،  ) درهم   782828

طالب التنفيذ منال عدنان عارف
عنوانه اإمارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - برج الرمي - مكتب 406- بجوار ات�ساالت ديرة - 3035795150

وميثله حممد عبداهلل العبيديل
املطلوب اإعانه باراداي�س ليمتد

عنوانه: امارة دبي - منطقة الرب�ساء جنوب اخلام�سة - �س.ب 58069 - عنوان وكيل ال�سركة - امارة دبي - ام هرير 
حلويات قي�سر - مكاين 3058892036 -  بجوار   - تاور  جلف   -  20 رقم  �سارع  را�سد  م�ست�سفى  �سارع  الثانية 315 

unigroup@emirates.net.ae  -  97143542012  -  97143452012
مو�سوع االإعان:  املنفذ �سده : زهر ها�سم �ساكر خليل 

اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
املبنى:  ا�سم   -1 املبنى:  رقم  مربع-  مرت   40.84 امل�ساحة:   -430 االر�س:  رقم  االن�ساء(-  )حتت  عقارية  وحدة   -1
عطاء العلى  ويباع  درهم   308209.22 التقييم:   -102 الوحدة:  رقم  املبنى:1-  رقم   -PARADISE ONE

املبنى:  ا�سم   -1 املبنى:  رق��م  م��رب��ع-  م��رت   66.83 امل�ساحة:   -430 االر����س:  رق��م  االن�����س��اء(-  )حت��ت  عقارية  وح��دة   -2
عطاء العلى  ويباع  درهم   450504.63 التقييم:   -G09 الوحدة:  رقم  املبنى:1-  رقم   -PARADISE ONE

ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(
يف التنفيذ رقم 211 / 2021 / 13 - تنفيذ عقاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئى  ع��ق��ارى   2020/420 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ   مو�سوع 

للر�سوم وامل�ساريف ، تنفيذ احلكم وفق منطوقه . �سامًا   ،  ) درهم   782828
طالب التنفيذ منال عدنان عارف

عنوانه اإمارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - برج الرمي - مكتب 406- بجوار ات�ساالت ديرة - 3035795150
وميثله حممد عبداهلل العبيديل
املطلوب اإعانه باراداي�س ليمتد

عنوانه: امارة دبي - منطقة الرب�ساء جنوب اخلام�سة - �س.ب 58069 - عنوان وكيل ال�سركة - امارة دبي - ام هرير 
حلويات قي�سر - مكاين 3058892036 -  بجوار   - تاور  جلف   -  20 رقم  �سارع  را�سد  م�ست�سفى  �سارع  الثانية 315 

unigroup@emirates.net.ae  -  97143542012  -  97143452012
مو�سوع االإعان:  املنفذ �سده : زهر ها�سم �ساكر خليل 

اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
املبنى:  ا�سم   -1 املبنى:  رقم  مربع-  مرت   40.84 امل�ساحة:   -430 االر�س:  رقم  االن�ساء(-  )حتت  عقارية  وحدة   -1
عطاء العلى  ويباع  درهم   308209.22 التقييم:   -102 الوحدة:  رقم  املبنى:1-  رقم   -PARADISE ONE

املبنى:  ا�سم   -1 املبنى:  رق��م  م��رب��ع-  م��رت   66.83 امل�ساحة:   -430 االر����س:  رق��م  االن�����س��اء(-  )حت��ت  عقارية  وح��دة   -2
عطاء العلى  ويباع  450504.63.درهم  التقييم:   -G09 الوحدة:  رقم  املبنى:1-  رقم   -PARADISE ONE

ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2021/250 / 29 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى احلجز على قطعتي االأر�س مو�سوع الطلب وذلك لنزع ملكية العقار املرهون رقم 208 )233-137( 
الرب�ساء  مبنطقة  الواقع   )292-373(  543 رقم  املرهون  العقار  ملكية  ونزع  دبي،  باإمارة  الق�سي�س  مبنطقة  الواقع 
االأوىل باإمارة دبي : متهيداً لبيعهما باملزاد العلني وفقا لاإجراءات املعمول بها لدى دائرة االأرا�سي واالأماك وذلك للوفاء 
بالدين املرت�سد للبنك طالب االمر بذمة املطلوب �سدها االأوىل مبلغ 101،602،629 درهم مع حتميل املطلوب �سدهم 

بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ بنك ابوظبي التجاري

عنوانه االإمارات-اإمارة دبي-الرقة - �سارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك ابو ظبي التجاري -بنك ابو ظبي التجاري
وميثله علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعانه اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م
 0503210071  - ال�سمك  �سوق  مطعم  من  -بالقرب  ال��وح��دة  �سارع   - ال�سارقة-بو�سغارة  االإم���ارات-اإم���ارة  عنوانه: 

IGPL123@gmail.com -042955310
مو�سوع االإعان:املنفذ �سدهم: ال�سور لا�ستثمارات ذ.م.م و اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م و جراند هيلز للتطوير 
العقاري ذ.م.م  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ار�س وما عليها من بناء- املنطقة: الق�سي�س الثانية- رقم البلدية: 137-233- امل�ساحة: 3641.80 مرت مربع- رقم 

االر�س: 208- التقييم: 125.000.000 درهم ويباع العلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

عقاري تنفيذ   -  1105  / يف التنفيذ رقم 211 / 2021 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

 ( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي  عقاري   2021  /431 مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
�سامًا للر�سوم وامل�ساريف  ،  ) درهم   797،949.40

طالب التنفيذ م�سرف االإمارات االإ�سامي م�ساهمة عامة
 -  04/2227008 رقم  هاتف   . الثالث  اإم��ارة دبي . بر دبي . مدينة دبي الطبية. مبنى رقم “16” الطابق  عنوانه  

موبايل رقم : 0557016552. مكاين  )3135291835 (
وميثله حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي

املطلوب اإعانه �سهام حامد حممد ح�سن احلامد
25 - مقابل مطعم بن عيد  4 مقابل حمطة مرتو الرا�سدية - �سارع رقم  عنوانه:-اإمارة دبي-الرا�سدية - - فيا رقم 
siham75@gmail.com 0502943543  0502943543 050/16217224 ال�سعبي. موبايل رقم

مو�سوع االإعان:  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ار����س وم���ا عليها م��ن ب��ن��اء- امل��ن��ط��ق��ة: ه���ور ال��ع��ن��ز- رق���م االر�����س: 911- امل�����س��اح��ة: 942.59 م��رت م��رب��ع- امل��ق��دره ب�� 

)8.116.756 درهم( ويباع الأعلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(
عقاري تنفيذ   -  1105  / يف التنفيذ رقم 211 / 2021 

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
 ( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي  عقاري   2021  /431 مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

�سامًا للر�سوم وامل�ساريف  ،  ) درهم   797،949.40
طالب التنفيذ م�سرف االإمارات االإ�سامي م�ساهمة عامة

 -  04/2227008 رقم  هاتف   . الثالث  اإم��ارة دبي . بر دبي . مدينة دبي الطبية. مبنى رقم “16” الطابق  عنوانه  
موبايل رقم : 0557016552. مكاين  )3135291835 (

وميثله حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي
املطلوب اإعانه �سهام حامد حممد ح�سن احلامد

25 - مقابل مطعم بن عيد  4 مقابل حمطة مرتو الرا�سدية - �سارع رقم  عنوانه:-اإمارة دبي-الرا�سدية - - فيا رقم 
siham75@gmail.com 0502943543  0502943543 050/16217224 ال�سعبي. موبايل رقم

مو�سوع االإعان:  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ار����س وم���ا عليها م��ن ب��ن��اء- امل��ن��ط��ق��ة: ه���ور ال��ع��ن��ز- رق���م االر�����س: 911- امل�����س��اح��ة: 942.59 م��رت م��رب��ع- امل��ق��دره ب�� 

)8.116.756 درهم( ويباع الأعلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 211 / 2018 / 35 - تنفيذ عقاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي  ع��ق��اري   2014  /  311 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ  مو�سوع 
وامل�ساريف للر�سوم  �سامًا   ،  ) درهم   28780212(

طالب التنفيذ اإنرتنا�سيونال �سيتي �س.ذ.م.م
عنوانه عنوانه:اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة ال�سفوح االأوىل العقارية اإن اإيه - مركز مبيعات نخيل - 

هاتف : 043903333 - رقم مكاين :  4022184881
وميثله دملوك حممد حميد دملوك

املطلوب اإعانه دبي بروبرتيز ديفيلوبرز اإنك
عنوانه: اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب الريامي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - تيكوم - مبنى ال�سعفار 1 
reda@alriyamiadvocates.com - 0504534181 - .044534181 : مكتب رقم 2408 - هاتف -

مو�سوع االإعان : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: ار�س ف�ساء- املنطقة: ور�سان الرابعة- رقم االر�س: 321- رقم البلدية: 624/658- امل�ساحة: 3422.04 

مرت مربع- القيمة الكلية: 11787038 درهم ويباع الأعلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(

يف الدعوى رقم 2022/250 / 136 بيع . عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى دعوى ت�سريح ببيع عقار مرهون رهناً تاأمينياً من املدعى عليهما ل�سالح البنك املدعي
طالب التنفيذ البنك التجاري الدويل �س . م. ع

عنوانه اإمارة دبي ? �سارع الرقة، املرقبات ? بناية �سي بي اآي? البنك التجاري الدويل �س م ع )الفرع الرئي�سي( مكاين رقم : 
)3080395337(? وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية الكائن بال�سارقة ? �سار

وميثله عبا�س مهدي ال�سيد خلف الطاهري
املطلوب اإعانه دبي ديزرت اك�سرتمي )�س.ذ.م.م(

االأر���س: )39( مبنى  ? رقم  البلدية: )346-504(  ? رقم  التجاري  ? منطقة اخلليج  دبي  اإم��ارة   / العنوان  عنوانه: 
 -  )2515786586( رق��م:  )1202(- مكاين  رق��م  ?مكتب  ع�سر  الثاين  ? الطابق  برلينجتون  ب��رج  مبنى   )1( رق��م 

SHAHIN@DDE-EM.COM  043369007-  0506596533
 مو�سوع االإعان: املنفذ �سده:�ساهني خودجا�ستيه

 اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
مكتب- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 39- ا�سم املبنى: برج برلينجتون- رقم املبنى: 1- رقم الوحدة: 1202 

رقم الطابق: 12- امل�ساحة: 61.38 مرت مربع- التقييم: 764.748.73 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 207 / 2021 / 3324 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

 ( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  اأداء،  اأم���ر   2021/1054 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ  م��و���س��وع 
وامل�ساريف للر�سوم  �سامًا   ،  ) درهم   862156.85

طالب التنفيذ م�سرف االمارات اال�سامي)�س.م.ع(
عنوانه اإمارة دبي - مدينة الطبية بناية رقم 16- ق�سم ال�سوؤون القانونية - هاتف : 097143834587 - فاك�س دبي 

3146691668 رقم  مكانى   -  6564 �س.ب   -  097143582458
وميثله من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين

املطلوب اإعانه رىل علي احل�سني
عنوانه: امارة دبي - جبل علي - جاردينز جبل على - �سقة رقم 36 - بناية رقم 93- هاتف 0503541202 - �س.ب : 

0503541202 –  69456  13884 رقم  مكاين   -  835
مو�سوع االإعان :اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: وحدة عقارية- املنطقة: احلبية اخلام�سة- رقم االر�س: 43- رقم البلدية: 847-683- امل�ساحة: 61.79 

مرت مربع- رقم املبنى: 23- ا�سم املبنى: الثمام 30- رقم الوحدة: 608- التقييم: 371708.08 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعلن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 211 / 2019 / 285 - تنفيذ عقاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد   ، ك��ل��ي  ع��ق��اري   2018/ 79 ال��دع��وى رق���م  ال�����س��ادر يف  التنفيذ تنفيذ احل��ك��م  م��و���س��وع 

)2134239.31درهم ( ، �سامًا للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ مر جواد اف�سر مر اف�سر دين تالبور

ال�سعفار1  ب��رج  دب��ي لاإنرتنت  بالقرب من حمطة م��رتو مدينة   ، زاي��د  ال�سيخ  �سارع   ، تيكوم  دب��ي، منطقة  اإم��ارة  عنوانه 
الطابق 24 مكتب 2408

وميثله ح�سن علي مطر الريامي
املطلوب اإعانه بايرنى ديفيلومبنت ليمتد

J526 - 0542547308 - 1@1 عنوانه: االإمارات-اإمارة دبي-ديرة - دبي-منطقة املمزر ? بناية ذا �سكوير بلوك
مو�سوع االإعان:اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
وحدة عقارية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 177- البلدية: 499.346- امل�ساحة: 129.57 مرت مربع- 

رقم املبنى: 1- ا�سم املبنى: ذا بيناري من امنيات- رقم الوحدة: 609- مببلغ 1.136.154.58 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 70363

اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(
يف التنفيذ رقم 207 / 2021 / 3324 - تنفيذ جتاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
 ( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  اأداء،  اأم���ر   2021/1054 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ  م��و���س��وع 

وامل�ساريف للر�سوم  �سامًا   ،  ) درهم   862156.85
طالب التنفيذ م�سرف االمارات اال�سامي)�س.م.ع(

عنوانه اإمارة دبي - مدينة الطبية بناية رقم 16- ق�سم ال�سوؤون القانونية - هاتف : 097143834587 - فاك�س دبي 
3146691668 رقم  مكانى   -  6564 �س.ب   -  097143582458

وميثله من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين
املطلوب اإعانه رىل علي احل�سني

عنوانه: امارة دبي - جبل علي - جاردينز جبل على - �سقة رقم 36 - بناية رقم 93- هاتف 0503541202 - �س.ب : 
0503541202 –  69456  13884 رقم  مكاين   -  835

مو�سوع االإعان :اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
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اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(
يف التنفيذ رقم 211 / 2019 / 285 - تنفيذ عقاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد   ، ك��ل��ي  ع��ق��اري   2018/ 79 ال��دع��وى رق���م  ال�����س��ادر يف  التنفيذ تنفيذ احل��ك��م  م��و���س��وع 

)2134239.31درهم ( ، �سامًا للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ مر جواد اف�سر مر اف�سر دين تالبور

ال�سعفار1  ب��رج  دب��ي لاإنرتنت  بالقرب من حمطة م��رتو مدينة   ، زاي��د  ال�سيخ  �سارع   ، تيكوم  دب��ي، منطقة  اإم��ارة  عنوانه 
الطابق 24 مكتب 2408

وميثله ح�سن علي مطر الريامي
املطلوب اإعانه بايرنى ديفيلومبنت ليمتد

J526 - 0542547308 - 1@1 عنوانه: االإمارات-اإمارة دبي-ديرة - دبي-منطقة املمزر ? بناية ذا �سكوير بلوك
مو�سوع االإعان:اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
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رقم املبنى: 1- ا�سم املبنى: ذا بيناري من امنيات- رقم الوحدة: 609- مببلغ 1.136.154.58 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363



اجلمعة   18  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13701  
Friday   18    November    2022   -  Issue No 13701

13

عربي ودويل

حرب اأوكرانيا تلقي بظاللها على قمة »اأبيك« يف تايالند 

االإ�سرتاتيجية  اإطاق الطموحات 
واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  ل��ب��اده 
وجهتها  التي  االإهانة  بعد  الهادئ 
اأ���س��رتال��ي��ا ل��ف��رن�����س��ا ب���اإل���غ���اء عقد 

غوا�سات كبر عام 2021.

•• بانكوك-�أ ف ب

على  املطلة  ال���دول  زع��م��اء  يتوجه 
املحيط الهادي اإىل بانكوك  اأم�س 
ق���م���ة تبحث  اخل��م��ي�����س حل�������س���ور 
بعد  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��ايف  ق�سية 
التي ت�سببت بها  كوفيد واالأزم��ات 

احلرب يف اأوكرانيا.
الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س  و���س��ي��ن�����س��م 
العهد  وويل  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
ال���������س����ع����ودي االأم���������ر حم���م���د بن 
�سلمان اىل قادة 21 دولة ع�سو يف 
منتدى التعاون االقت�سادي لدول 
)اأبيك(  ال���ه���ادي  وامل��ح��ي��ط  اآ���س��ي��ا 
الرفيعة  امل��ح��ادث��ات  يف  للم�ساركة 

امل�ستوى.
وت�����اأت�����ي ه�����ذه ال���ق���م���ة يف اأع����ق����اب 
الع�سرين  جم��م��وع��ة  اج��ت��م��اع��ات 
عليها  خيمت  التي  اإندوني�سيا  يف 
ت�سعيد  ح�������س���ول  م����ن  خم�������اوف 
خطر يف احل��رب االأوك��ران��ي��ة اإثر 

التاريخية مع  قمته  اأي��ام من  بعد 
بايدن يف بايل.

اقت�سادين يف  اأك��رب  وح��اول زعيما 
العامل التخفيف من حدة املناف�سة 
ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ت��ي ا���س��ت��دت ح��دت��ه��ا يف 
اأ�سبحت  بعدما  االأخ��رة  ال�سنوات 
ا�ستبدال  ب�ساأن  ج���راأة  اأك���رث  بكني 
ال���ن���ظ���ام ال�����ذي ت���ق���وده ال���والي���ات 
���س��اد منذ احلرب  امل��ت��ح��دة وال���ذي 

العاملية الثانية.
و���س��ت��ك��ون ت��ه��دئ��ة ال��ت��وت��رات حمل 
ل����ل����دول  “اأبيك”  يف  ت����رح����ي����ب 
من  ق��ل��ق��ه��ا  زاد  ال���ت���ي  االأع���������س����اء 
االنحياز  اىل  ت�سطر  اأن  احتمال 

لهذا الطرف اأو ذاك.
ب��اي��دن و���س��ي على  ي���زال  وبينما ال 
التي  ت��اي��وان  ب�����س��اأن  ط��ريف نقي�س 
تتمتع بحكم ذاتي، اإال اأنهما وجدا 
اأوكرانيا  ح���ول  م�سرتكة  اأر���س��ي��ة 
ا�ستخدام  اأن  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��ده��م��ا  م��ع 
بها  التهديد  اأو  النووية  االأ�سلحة 

•• �رشم �ل�صيخ-�أ ف ب

ع�سية انتهاء موؤمتر االأطراف حول 
ال���دول  ط��ال��ب��ت  )كوب27(  امل��ن��اخ 
اخلمي�س  اأم�س  والنامية   النا�سئة 
�سندوق  ب��اإن�����س��اء  م�����س��رتك  ب�سكل 
ل��ت��ع��وي�����س اخل�����س��ائ��ر واالأ�����س����رار 
املناخي  التغر  بها جراء  الاحقة 
الرئي�سية  ال�سائكة  امل�����س��األ��ة  وه���ي 
املفاو�سات  ح��ول��ه��ا  ت��ت��ع��رث  ال���ت���ي 
املناخ  االأط������راف ح���ول  م���وؤمت���ر  يف 

)كوب27(.
الباك�ستانية  البيئة  وزي��رة  واأك��دت 
با�سم  م��ت��ح��دث��ة  رح���م���ن  ����س���ري 
ت�سم  التي  77+ال�سني  جمموعة 
ح��واىل 130 دول��ة خ��ال موؤمتر 
العدالة  اإح��ق��اق  “تاأخر  ���س��ح��ايف 

املناخية هو اإنكار للعدالة«.
عر�ست  امل��ج��م��وع��ة  ه����ذه  وك���ان���ت 
على  ين�س  ق��رار  م�سروع  االأرب��ع��اء 
مالية  الآل����ي����ة  ال����ف����وري  االإن���������س����اء 
“اخل�سائر  ل��ت��ع��وي�����س  م��ك��ر���س��ة 

واالأ�سرار«.
واأ���س��اف��ت رح��م��ن اأن ه���ذه ال���دول 
تريد “اإعان نوايا �سيا�سيا باحلد 

االأدنى” ب�ساأن هذا ال�سندوق.

�شي يدعو ميلوين لزيارة ال�شني 
•• نو�صا دو�-�أ ف ب

جورجيا  موؤخرا  انُتخبت  التي  اليمينية  االإيطالية  ال��وزراء  رئي�سة  التقت 
ميلوين الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ على هام�س قمة جمموعة الع�سرين 

االأربعاء وقبلت دعوته لزيارة ال�سني، وفق ما اأعلنت حكومتها.
الرئي�س  االأول بني  االإندوني�سية  بايل  ال��ذي جرى يف جزيرة  اللقاء  وك��ان 
على  ميلوين  و���س��ددت  تاريخها.  يف  اإيطاليا  حتكم  ام���راأة  واأول  ال�سيني 
ال�سادرات  وزي��ادة  الثنائية”  االقت�سادية  “العاقات  تعزيز  رغبة روما يف 
االإيطالية اإىل ال�سني، وفق ما جاء يف بيان �سدر عن احلكومة االإيطالية 
يف وقت متاأخر االأربعاء. واأ�ساف البيان اأن الطرفني ناق�سا اأي�سا العاقات 
اإحيائها«. كما �سددت ميلوين  اأم��ل  “على  االأوروب���ي وال�سني  بني االحت��اد 
على “اأهمية اإعادة اإطاق جميع قنوات االت�سال، مبا يف ذلك تلك املرتبطة 
بحقوق االإن�سان«. ويف ختام اللقاء، دعاها �سي لزيارة ال�سني وهو ما وافقت 
عليه، بح�سب البيان. وذكرت و�سائل اإعام اإيطالية باأن املحادثات ا�ستمرت 
ل�ساعة تقريبا. من جهتها، اأفادت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة باأن �سي اأكد 
لتكون  اإيطاليا  ودع��ا  روم��ا  مع  االقت�سادي  التعاون  بتطوير  بكني  اهتمام 
�سيفة ال�سرف خال معر�س كبر للمنتجات اال�ستهاكية تقيمه مقاطعة 

هاينان العام املقبل.

���س��ق��وط �����س����اروخ ع��ل��ى االأرا�����س����ي 
البولندية.

حتركوا  ال��غ��رب��ي��ني  ال����ق����ادة  ل��ك��ن 
الت�سعيد،  ف��ت��ي��ل  ل���ن���زع  ب�����س��رع��ة 
وقالت كل من بولندا وحلف �سمال 
االأطل�سي اإن ال�ساروخ على االأرجح 
العرتا�س  اإط���اق���ه  مت  اأوك������راين 

�سواريخ رو�سية.
واأج�����رى ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي جو 

ب��اي��دن حم��ادث��ات ط��ارئ��ة م��ع قادة 
االأطل�سي  وحلف  ال�سبع  جمموعة 
االأربعاء على هام�س قمة جمموعة 
الع�سرين يف بايل قبل اأن ي�سّرح اأنه 
من غر املرجح اأن يكون ال�ساروخ 

قد اأطلق من رو�سيا.
وي�����س��ل ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي��ن��ي �سي 
جينبينغ اإىل بانكوك يف وقت الحق 
“اأبيك”،  يف  للم�ساركة  اخلمي�س 

كي�سيدا  فوميو  ال��ي��اب��اين  ال����وزراء 
ياباين  زع��ي��م  م���ع  ل���ه  االأوىل  ه���ي 

منذ عام 2019.
وو�سل ماكرون اىل بانكوك يف وقت 
اإعادة  متاأخر االأربعاء متطلعا اىل 

االأ�سبوع  ب��ن��ه  ب��ن��وم  يف  “اآ�سيان” 
املا�سي.

الرئي�سية  ال���ق���م���ة  ج���ان���ب  واإىل 
يعقد  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ل�”اأبيك”، 
رئي�س  م��ع  ثنائية  حم��ادث��ات  ���س��ي 

اأمر غر مقبول.
اأ�سبوعني  “اأبيك”  ق��م��ة  وت���ت���ّوج 
اآ�سيا  مكثفني من الدبلوما�سية يف 
الع�سرين  جم��م��وع��ة  ق��م��ة  ع��ق��ب 
وقمة رابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا 

املوؤمتر  ف�����س��ل  ح����ال  “يف  ���س��ح��ف��ي 
احلايل، �سنخ�سر كل �سيء«.

املناخية  ال���ظ���واه���ر  ت���ك���اث���ر  وم�����ع 
وموجات  في�سانات  من  الق�سوى 
الغابات  وح����رائ����ق  وج����ف����اف  ح����ر 
ال�سخمة، ترتدي ق�سية اخل�سائر 

اأهمية اأكرب.
ال�سق  ح�����ول  امل���ف���او����س���ات  ان  اإال 
امل��ايل جت��رى يف جو من الت�سكيك 
ال��دول الغنية مل تف  اأن  اإذ  الكبر 
بزيادة   2009 يف  قطعته  بتعهد 
امل�����س��اع��دات ل���ل���دول ال��ن��ام��ي��ة على 
مئة  اإىل  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��ح��رك  �سعيد 
اع��ت��ب��ارا من  ���س��ن��وي��ا  م��ل��ي��ار دوالر 

.2020
وت��ت��ع��رث امل���ف���او����س���ات اأي�����س��ا حول 
املناخي  التغر  مع  التكيف  متويل 
الغنية  ال���������دول  ت���ع���ه���دت  ال��������ذي 

مب�ساعفته.
وامل��ب��ال��غ امل��ط��روح��ة ح��ت��ى االن يف 
زهيدة  ت���زال  ال  املختلفة  امل��ج��االت 
ال���ت���ي تقدر  ب���احل���اج���ات  م���ق���ارن���ة 

عموما باآالف مليارات الدوالرات.
تقدم  ح�سول  عدم  اإىل  موؤ�سر  ويف 
ع�سية  الق�سية  ه���ذه  �سعيد  ع��ل��ى 
الذي  للموؤمتر  الر�سمي  االختتام 

ال�سحايف  امل�����وؤمت�����ر  يف  و������س�����ارك 
ممثلون عن جمموعات دول نامية 
ال�������دول تقدما  اأق������ل  ه����ي  اأخ�������رى 
وحتالف الدول اجلزرية ال�سغرة 
وال����ت����ح����ال����ف امل�������س���ت���ق���ل الأم����رك����ا 

الاتينية والكاريبي.
االن�سحاب  ا�ستبعدت  رحمن  ان  اإال 
التي تختتم ر�سميا  املفاو�سات  من 
اجل��م��ع��ة ل��ك��ن��ه��ا غ��ال��ب��ا م���ا مت���دد، 
يحن  مل  “االأوان  اأن  على  م�سددة 

لذلك«.
واأكدت “نحن ال نن�سحب بل نحاول 
م�سيفة  حلول”  اإي����ج����اد  دائ����م����ا 
اأن  اإال  االأم��ل  على  دائما  “نحافظ 

االأمل ال ي�سكل خطة«.
و�سدد وزير البيئة ال�سنغايل األيون 
ن����دوي م��ت��ح��دث��ا ب��ا���س��م ك��ت��ل��ة اأقل 
الدول تقدما “اخل�سائر واالأ�سرار 
حلقة مفرغة يجب اأن حتطم. هذا 
املكان املنا�سب للقيام بذلك، هنا يف 
املنعقد يف منتجع �سرم  كوب27” 

ال�سيخ على البحر االأحمر.
وق������ال وزي������ر ال���ت���غ���ر امل���ن���اخ���ي يف 
ريجينفانو  رال����ف  ف���ان���وات���و  ج����زر 
ونفدت  وق��ت��ن��ا  “نفد  ل�سحافيني 
م�سددا  �سربنا”،  ون��ف��د  اأم��وال��ن��ا 

على �سرورة “اإن�ساء اآلية اخل�سائر 
املوؤمتر احلايل  خال  واالأ�سرار” 
ب�ساأن  االن��ق�����س��ام  وي�ستمر  اأي�����س��ا. 
اإق������رار ه����ذه االآل���ي���ة ���س��ري��ع��ا، بني 
من  كثرا  املت�سررة  اجل��ن��وب  دول 
التغير املناخي مع اأن م�سوؤوليتها 

فيه حمدودة وبلدان ال�سمال.
ف�����ال�����والي�����ات امل����ت����ح����دة واالحت�������اد 
االأوروب��������ي م��ت��ح��ف��ظ��ان ج����دا على 

اإن�ساء اآلية متويل منف�سلة.
لكن االحتاد االأوربي اأبدى انفتاحا 
اأكرث  تخ�سي�س  باإعانه  االأرب��ع��اء 
م���ن م��ل��ي��ار ي�����ورو ل��ت��م��وي��ل تكيف 
التغر  م����ع  االإف���ري���ق���ي���ة  ال��������دول 
مليونا   60 ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  امل���ن���اخ���ي 

للخ�سائر واالأ�سرار.
املفو�سية  رئ��ي�����س��ة  ن��ائ��ب  واق�����رتح 
تيمرمان�س  ف���ران�������س  االأوروب�����ي�����ة 
اخل�سائر  ح���ول  امل��ب��اح��ث��ات  اإجن�����از 
واالأ�سرار يف غ�سون عام بدال من 
حال  يف  اأن  على  م�����س��ددا   ،2024
اتخذ قرار باإن�ساء �سندوق خا�س، 
ع��ل��ى ال�����س��ني وه���ي اأك���رب م��ل��وث يف 
اقت�ساد عاملي،  اأك��رب  وث��اين  العامل 

يحب اأن تكون بني امل�ساهمني.
موؤمتر  خ����ال  اخل��م��ي�����س  و����س���دد 

مئوية  درج�����ة  ب2،4  االح�������رتار 
بحلول نهاية القرن احلايل.

وعلى �سعيد الطاقة تفرد الوثيقة 
حيزا وا�سعا وغر م�سبوق للطاقة 
املتجددة. وا�ستعادت ال�سياغة التي 
خال  ب�سعوبة  اإليها  التو�سل  مت 
غا�سغو  يف  املا�سي  ال��ع��ام  م��وؤمت��ر 
اجلهود  “تكثيف  اإىل  تدعو  والتي 
غياب  الفحم يف  ا�ستخدام  خلف�س 
اأك�سيد  ث����اين  احتجاز”  اأن��ظ��م��ة 

الكربون«.
خف�س  اإىل  ت�سر  ال  الوثيقة  لكن 
والغاز  النفط  �سعيد  على  مماثل 
ويكتفي  ع����دة.  دول  ت��ط��ال��ب  ك��م��ا 
غر  “الدعم  ت��خ��ف��ي�����س  ب��ط��ل��ب 
االأحفورية”  ل���ل���ط���اق���ة  ال���ف���ع���ال 
ب��ي��ان ق��م��ة جمموعة  ك��م��ا ج���اء يف 

الع�سرين يف بايل.
وي����وا�����س����ل ال���رئ���ي�������س ال���ربازي���ل���ي 
امل��ن��ت��خ��ب ل��وي�����س اإي��ن��ي��ا���س��و ل���وال دا 
امل��ن��اخ حيث  مل��وؤمت��ر  زي��ارت��ه  �سيلفا 
“الربازيل عادت”  اأن  اأكد االأربعاء 
الدولية.واجتمع  ال�����س��اح��ة  اإىل 
املجتمع  ع����ن  مم��ث��ل��ني  اخل��م��ي�����س 
املدين الربزايل ويلتقي بعد اظهر 

جمموعات ال�سكان االأ�سليني.

وثيقة  ت���اأت���ي  ال  م���ا مي�����دد،  ع�����ادة 
اخلتامي  للبيان  حت�سرا  العمل 
امل�سرية  ال��رئ��ا���س��ة  وزع��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ل��ل��م��وؤمت��ر اخل��م��ي�����س ع��ل��ى ذك���ر اأي 
املالية  امل�سائل  حول  ملمو�س  �سيء 

اخلافية.
لكنا اقرتحت بع�س العنا�سر حول 

ملفات اأخرى مهمة.
ف��ق��د اأع�����ادت ت��اأك��ي��د اأك����رث اأه����داف 
واملتمثل  ط��م��وح��ا  ب��اري�����س  ات���ف���اق 
ب1،5  امل��ن��اخ��ي  االح����رتار  بح�سر 
درجة مئوية مقارنة مب�ستويات ما 
قبل الثورة ال�سناعية. وكانت قمة 
التي  ب��ايل  يف  الع�سرين  جمموعة 
متثل دولها 80 % من االنبعاثات 

العاملية اأعادت تاأكيد ذلك اأي�سا.
ويفيد مراقبون اأن اململكة العربية 
ال�سعودية وال�سني تتحفظان على 
اإدراج هذا االأمر يف البيان اخلتامي 

يف �سرم ال�سيخ.
و����س���ددت ال��وث��ي��ق��ة ك��ذل��ك ع��ل��ى اأن 
املختلفة  للدول  التعهدات احلالية 
ال ت�سمح اأبدا بتحقيق هذا الهدف 
اإىل تعزيزها.  ودع��ت م��رة ج��دي��دة 
التعهدات  اأن  املتحدة  االأمم  وتفيد 
�ستح�سر  احل����������ايل  ب���ح���ج���م���ه���ا 

الربملان اللبناين يف�شل جمددًا يف انتخاب رئي�ض للجمهورية 
•• بريوت-�أ ف ب

ف�سل الربملان اللبناين  اأم�س اخلمي�س للمرة ال�ساد�سة يف انتخاب 
رئي�س للجمهورية، رغم �سغور املوقع منذ مطلع ال�سهر احلايل، 

يف ظل انق�سامات �سيا�سية عميقة وانهيار اقت�سادي متماد.
ويوؤ�سر ف�سل الربملان يف انتخاب رئي�س حتى االآن، اإىل اأن العملية 
االنتخابية قد ت�ستغرق وقتاً طويًا، يف بلد نادراً ما حُترتم املهل 
برملانية  اأكرثية  �سيا�سي  فريق  اأي  ميلك  وال  فيه.  الد�ستورية 

تخّوله فر�س مر�سحه.
مي�سال  النائب  حظي  فيما  بي�ساء،  ب��ورق��ة  نائباً   46 واق���رتع 
معو�س املدعوم من القوات اللبنانية بزعامة �سمر جعجع وكتل 

اأخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنباط، ب�43 �سوتاً. 
و�سّوت �سبعة نواب للموؤرخ واالأ�ستاذ اجلامعي ع�سام خليفة.

اأن  قبل  االأوىل،  ال��دورة  يف  الثلثني  باأكرثية  اجلل�سة  وانعقدت 
ين�سحب نواب ليطيحوا بالن�ساب يف الدورة الثانية.

غالبية  اإىل  الت�سويت  م��ن  االأوىل  ال���دورة  يف  امل��ر���ّس��ح  ويحتاج 
ثانية  دورة  ج���رت  ح���ال  ويف  ل��ل��ف��وز.  ���س��وت��اً   86 اأي  ال��ث��ل��ث��ني 
فالغالبية املطلوبة عندها ت�سبح 65 �سوتاً من 128 هو عدد 
اأع�ساء الربملان. وعنّي رئي�س الربملان نبيه بري موعداً للجل�سة 

ال�سابعة اخلمي�س املقبل.
وال توجد اأي موؤ�سرات يف االأفق توحي بانتخاب رئي�س قريبا.

ال�سيا�سية  ال���ق���وة  اهلل،  ح���زب  ب��ي��ن��ه��ا  رئ��ي�����س��ي��ة  ك��ت��ل  وت��ع��ار���س 

 ،” وال��ع�����س��ك��ري��ة االأب�����رز، م��ع��ّو���س وت�����س��ف��ه ب��اأن��ه م��ر���س��ح “حتدٍّ
وُي��ع��رف ع��ن معو�س قربه  ال��ت��واف��ق على م��ر���س��ح.  اإىل  وت��دع��و 
واملحا�س�سة  الت�سويات  نظام  يوؤخر  ما  وعادة  االأمركيني.  من 
القائم بني القوى ال�سيا�سية والطائفية، القرارات املهمة، وبينها 

ت�سكيل احلكومة اأو انتخاب رئي�س.
الرئا�سة،  ف��راغ يف �سدة  اأك��رث من عامني من  2016، وبعد  يف 
بني  ت�سوية  اإث���ر  جل�سة   46 بعد  رئي�ساً  ع��ون  مي�سال  انتخب 
وجود  م��ع  ال��رئ��ا���س��ي  ال��ف��راغ  وي��ت��زام��ن  ال�سيا�سيني.  االأف���رق���اء 
حكومة ت�سريف اأعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات �سرورية، ويف 
البنك  اقت�سادياً �سّنفه  انهياراً   2019 وقت ي�سهد لبنان منذ 

الدويل من بني االأ�سواأ يف العامل.

 اأمريكا حتدد املتهم بالهجوم على ناقلة »با�شفيك زيركون«
•• و��صنطن-وكاالت

قالت القيادة املركزية االأمركية يف بيان اإن هجوما ا�ستهدف ناقلة قبالة �ساحل �سلطنة عمان يوم 
اأن  االأمركية  املركزية  القيادة  واأو�سحت  ال�سنع.  اإيرانية  م�سرة  طائرة  با�ستخدام  ُنفذ  الثاثاء 
“با�سيفك زيركون” يف خليج  الناقلة  ا�ستهدف  الذي  الهجوم  ال�سنع نفذت  اإيرانية  طائرة م�سرة 
البحرية  بقيادة فرقاطة من  االأط��راف  اأن عملية بحرية متعددة  واأ�سافت  نوفمرب.   15 ُعمان يف 
امللكية الربيطانية ا�ستجابت للو�سع يف املنطقة. ويف تفا�سيل احلدث الذي اأدى اإىل اأ�سرار طفيفة 
اإن الناقلة اأ�سيبت مبقذوف قبالة  بال�سفينة:  قالت ال�س��ركة املالكة للناقلة “با�سيفيك زيركون”، 
�سواحل عمان، م�سيفة اأن ال�سفينة كانت حتمل زيت الغاز ومت االإباغ عن اأ�سرار طفيفة يف هيكلها.   
زيركون”،  “با�سيفيك  الناقلة  اإ�سابة  يف  لطهران  االتهام  اأ�سابع  اإ�سرائيلية،  اأمنية  م�سادر  وجهت 

وا�سفًة العملية بال�”خطاأ اال�سرتاتيجي من جانب طهران«.
اإيدان  االإ�سرائيلي،  للملياردير  اململوكة  الناقلة  اأن  بو�ست”،  “جروزاليم  �سحيفة  ذكرت   •

عوفر، جرى ا�ستهدافها بطائرة م�سرة اإيرانية.

الغرب ينتقد رو�شيا يف الأمم املتحدة 
•• و��صنطن-رويرتز

ان��ت��ق��دت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا رو���س��ي��ا يف جمل�س االأم���ن ال���دويل ب�ساأن 
اأوكرانيا يف اجتماع بعد يوم من �سقوط �ساروخ قال  الهجمات ال�ساروخية على 
داخل  االأوك��ران��ي��ة  اجلوية  الدفاعات  اأطلقته  طائ�س  اإن��ه  االأطل�سي  �سمال  حلف 
بولندا. وقال حلف �سمال االأطل�سي وبولندا الع�سو يف احللف اإن ال�ساروخ رمبا 
كان �ساردا اأطلقته الدفاعات اجلوية االأوكرانية ولي�س �سربة رو�سية، مما يخفف 
من املخاوف الدولية من اأن احلرب قد تت�سع. لكن الرئي�س االأوكراين فولودمير 
زيلين�سكي اعرت�س على ذلك قائا اإنه ال �سك يف اأن ال�ساروخ لي�س اأوكرانيا. وُقتل 
�سخ�سان ب�ساروخ يف قرية بولندية بالقرب من احلدود بني اأوكرانيا وبولندا يوم 
الثاثاء، يف نف�س اليوم الذي اأطلقت فيه رو�سيا ع�سرات ال�سواريخ على مدن يف 
التيار  انقطاع  فاقم  الذي  االأم��ر  فيها،  الطاقة  �سبكة  م�ستهدفة  اأوكرانيا،  اأنحاء 
الكهربائي عن املايني. وقالت حكومة كييف اإنه كان اأعنف وابل من ال�سواريخ 
يف احلرب امل�ستمرة منذ ت�سعة اأ�سهر. وقالت �سفرة وا�سنطن لدى االأمم املتحدة، 

ليندا توما�س جرينفيلد، اأمام جمل�س االأمن “هذه املاأ�ساة مل تكن لتحدث لوال 
غزو رو�سيا غر ال�سروري الأوكرانيا وهجماتها ال�ساروخية االأخرة على البنية 
“الأوكرانيا كل احلق يف الدفاع عن نف�سها  التحتية املدنية الأوكرانيا«. واأ�سافت 
املتحدة  االأمم  ل��دى  والبولندي  الربيطاين  ال�سفران  واأي��د  ال��واب��ل«.  ه��ذا  �سد 
ال�����س��اروخ يف  �سقوط  ع��ن  النهاية  امل�����س��وؤول يف  ه��و  الرو�سي  ال��غ��زو  ب��اأن  الت�سريح 
بولندا. وقال �سفر رو�سيا لدى االأمم املتحدة فا�سيلي نيبينزيا يف االجتماع “لقد 
توقفنا منذ فرتة طويلة عن الده�سة من حماوالتكم يف اأي ظرف من الظروف، 
اأو املنطق، الإلقاء اللوم على رو�سيا يف كل �سيء«. ودعا  على الرغم من احلقائق 
اأع�ساء جمل�س االأمن يف االجتماع رو�سيا اإىل متديد اتفاق حبوب البحر االأ�سود، 
الذي من املقرر اأن يتم متديده يوم ال�سبت ما مل تكن هناك اعرتا�سات. وعلقت 
مو�سكو م�ساركتها يف االتفاق اأواخر اأكتوبر ت�سرين االأول لكنها عادت لان�سمام 
بعد اأربعة اأيام مما خفف املخاوف من مزيد من اال�سطرابات يف �سادرات احلبوب 
من اأحد اأكرب املوردين يف العامل يف وقت يتف�سى فيه ت�سخم اأ�سعار الغذاء العاملية 

ونق�س الغذاء.

الحتاد الأوربي يقدم مليار يورو لتمويل تكيف الدول الإفريقية مع التغري املناخي 

م�شاألة تعوي�ض اخل�شائر والأ�شرار ت�شتمر يف عرقلة مفاو�شات املناخ 

توقيف 7 اأ�شخا�ض متهمني بالتخطيط 
»لأعمال �شغب« يف كازاخ�شتان 

 •• �ملاتي -�أ ف ب

اأعلنت اأجهزة االأمن الكازاخ�ستانية اأم�س اخلمي�س اعتقال �سبعة اأ�سخا�س 
متهمني ب�”التح�سر الأعمال �سغب يف 20 ت�سرين الثاين-نوفمرب” يوم 
ا�ستبدادي والواقع  الذي يحكمه نظام  البلد  الرئا�سية يف هذا  االنتخابات 
اآ�سيا الو�سطى. وقالت جلنة االأمن القومي يف بيان اإن املوقوفني كانوا  يف 
يخططون خ�سو�سا “لاإعداد الأعمال �سغب ومهاجمة مبان لقوات حفظ 
النظام” عرب ا�ستخدام “اأ�سلحة وخائط حارقة«. وياأتي ذلك بعد اأقل من 
عام على قمع اأعمال �سغب غر م�سبوقة اأ�سفرت عن �سقوط 238 قتيا. 
واأو�سحت جلنة االأمن القومي يف ت�سجيل فيديو اأنه “منذ اأحداث كانون 
ا�ستقرار  لزعزعة  خطط  اإع���داد  متطرفة  عنا�سر  وا�سلت  الثاين-يناير 
واأ�ستانا”،  اأملاتي  املدن يف كازاخ�ستان، مبا يف ذلك  الباد واال�ستياء على 

وهما على التوايل كربى مدن الباد وعا�سمتها.

Date 18/ 11/ 2022  Issue No : 13701
Service of Defendant through Publication 

Case Management Office at the Federal Civil Appeal Court of Sharjah
Lawsuit No. SHCAPCIGRI2022/0001542-Greivance

To the Defendant : Simar Deep Singh Arora
Address : Unknown
You are hereby requested to attend the hearing on 24/11/2022 before 
Case Management Office at the Federal Civil Appeal Court of Sharjah, 
Office No. (Case Manager Office). You may appear in person or through 
attorney. You may also submit your reply statement with enclosing all 
supporting documents within fifteen days as of publishing this notice. The 
purpose of this is to examine the above Lawsuit filed against you as being 
the Defendant. 
Judicial Services Office
Mera Hassan Alswedi
Issued on 17/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 18/ 11/ 2022  Issue No : 13701
Service of Defendant through Publication 

Case Management Office at the Federal Civil Appeal Court of Sharjah 
Lawsuit No. SHCAPCIGRI2022/0001541-Greivance

To the Defendant: Simar Deep Singh Arora
Address: Unknown
You are hereby requested to attend the hearing on 24/11/2022 before 
Case Management Office at the Federal Civil Appeal Court of Sharjah, 
Office No. (Case Manager Office). You may appear in person or through 
attorney. You may also submit your reply statement with enclosing all 
supporting documents within fifteen days as of publishing this notice. The 
purpose of this is to examine the above Lawsuit filed against you as being 
the Defendant.
Judicial Services Office
Mera Hassan Alswedi
Issued on 17/11/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 18/ 11/ 2022  Issue No : 13701
Service of Defendants through Publication

Federal Court of Sharjah  - Federal Civil Enforcement Court 
Lawsuit No. SHCEXCISUBDIS2022/0006356 - Enforcement Dispute

To: Defendant:
Pradeep Kumar Daiachankar Pandi, Indian Citizen 
Defendant: Prakash Jacob Mandevital Farjis Jacob, Indian Citizen
Defendant: Damo Daran Rajindra Nair, Indian Citizen
Defendant: Tirazo Limited LLC

Address: Unknown
We hereby notify you that the Plaintiff/ International Steal Industries LLC, Address: Sharjah, Industrial 
Area 2, Al Khan St., Hamad Mubarak Bu Amem Office, Tel: 0502297391, have filed the above case 
against you. The Plaintiff hereby request from the honorable court the following: First: To approve the 
registration of the case and to serve the Defendants with a copy of the statement and the hearing date.
Second: To stop the procedure of sale of attached goods as per the enforcement file No. (2021/2504, 
2021/3638, 2022/787, 2021/3005), until final judgment is issued according to the provisions of article 
143 of the Civil Procedures Regulations. Third: To approve the case and give the Plaintiff the right in 
the goods as detailed in the statement and to cancel the attachment order issued on 30/06/2022, as per 
attachment file No. (2021/2504, 2021/3638, 2022/787, 2021/3005), to cancel and invalidate the order.
Fourth: To order the Defendants to pay fees, expenses and attorney's fees. Therefore, you are hereby 
requested to appear before the Fourth Enforcement Department at the Federal Court of Sharjah on 
22/11/2022 at 10:00am to submit your defense and exhibits. In case you fail to appear or to send official 
representative, the Court shall proceed with legal action against you.
Judicial Services Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 18/ 11/ 2022  Issue No : 13701
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment Order by Publication
Regarding : Execution No. 13664/2022/253 - Cheque Execution
Considered in : 9th Execution Circuit No. 230
Subject Matter of Execution : Claiming for Bounced Cheque No. (000014) issued by the 
Enforcee through Mashreq Bank, amounting to AED (5,900) and obliging the Enforcee to 
pay the execution expenses.
Execution Applicant : Ali Akbar Ahmed Motei' Al-Qawaneen
Address : United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Port Said, Deira, Dubai, Al Maktoom St., 
Al-Masoud Building, Apartment No. 1005
Notified Parties : 1. JALAL KHATTAK  FAYYAZ KHAN  Capacity : Enforcee
Subject Matter of Notification:
An execution lawsuit has been filed against you in order to oblige you to pay the adjudicated 
amount of AED (6,615) to the Execution Applicant or the Court Treasury.
Accordingly, the court will initiate the executive procedures against you in case of non-
compliance with the said decision within (15) days from the date of publication hereof.
- In order to review the details of lawsuit, regulations and memos and submit defense and 
demands, Dubai Courts electronic and smart services shall be used. To subscribe, please press 
the link.
Prepared by: Emad Mohamed Al-Bastaky
Date of Approval: 9 November 2022 at 21:08:02

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 18/ 11/ 2022  Issue No : 13701
Announcement of the date of the publication case management session

Case No.: 2022/727 - Partial Commercial
At the request of/plaintiff / MUBARAK & SONS GENERAL 
TRANSPORT Nationality 
to a defendant : PUNIT JOSHI MUKESH Nationality : India
You are required to appear before the Ras Al Khaimah Court of First 
Instance in person or through an agent authorized on your behalf at 00:00 
on Wednesday corresponding to 11-23-2022, to answer the lawsuit and 
present your statements and defenses, and in the event that you fail to 
appear or send an agent At the specified time, the court will proceed with 
the case in absentia
Notes : Advertisement must be in Arabic and English
Ras Al Khaimah Courts
Ahmed Jamil Al-Saghir Al-Shambly
Ras Al Khaimah Courts Department
Initial Case Management

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392
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املال والأعمال
اعتبارًا من الأول من يناير املقبل

                            وزارة املالية : مكافاآت خدمات اأع�شاء جمال�ض الإدارات من الأ�شخا�ض الطبيعيني لن تخ�شع ل�شريبة القيمة املُ�شافة

املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  ل��اإم��ارات 
و”ا�سرتاتيجية   ”2050 بحلول 
 ”2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
الكربوين  احل���ي���اد  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتهدف   ، دب�����ي  الإم���������ارة   2050
حتقيق  اإىل  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ه���ذه 
احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي وت��وف��ر 100% 
من  للطاقة  االإنتاجية  ال��ق��درة  من 
بحلول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر 
ذلك،  اإىل  اإ���س��اف��ة   .2050 ال��ع��ام 
االإم���ارات  دول��ة  حكومة  ا�ست�سافت 
املناخي  ال���ت���غ���ر  ب���������وزارة  ����ث����ل����ًة  مُمَ
والبيئة، واملنظمة العاملية لاقت�ساد 
االأخ�سر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، 
اأول اأ�سبوع اإقليمي للمناخ يف ال�سرق 
االأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا خال 
ال��ع��ام اجل���اري، وذل��ك بالتعاون مع 
االإطارية  امل��ت��ح��دة  االأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
ب�ساأن تغر املناخ. وقد اأ�سهم اأ�سبوع 
الزخم  ت�سريع  يف  االإق��ل��ي��م��ي  امل��ن��اخ 
والع�سرين  ال�����س��اب��ع��ة  ال�����دورة  ن��ح��و 

 .)COP 27( ملوؤمتر االأطراف
اإن  بالقول  الطاير  م��ع��ايل  واختتم 
الطموحة  امل�ستهدفات  هذه  حتقيق 
جلميع  ال��ف��ع��ال��ة  امل�����س��ارك��ة  يتطلب 
العمل  اأج����ن����دة  وت����وف����ر  امل���ع���ن���ي���ني، 
واختيار  االإم������ارات  ل��دول��ة  امل��ن��اخ��ي 
رئي�سة  فعاليات  ال�ست�سافة  الدولة 
مهمة  ف����ر�����س����اً  امل�����ن�����اخ،  جم������ال  يف 
ت�سكيل  الإع�������ادة  اخل���ا����س  ل��ل��ق��ط��اع 
وتغير  ب��ه��ا  يعمل  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة 
اأعمالنا.  بها  ن���وؤدي  التي  الطريقة 
م�ستقبٍل  ل��ب��ن��اء  ُق���ُدم���اً  نتطلع  اإن��ن��ا 
القادمة،  ول���اأج���ي���ال  ل��ن��ا  اأف�������س���ل 
العامليني ورواد  القادة  اأدعو  اأن  واأود 
هذه  يف  للم�ساركة  اخلا�س  القطاع 
بدفع  واالإ�سهام  الطموحة،  الرحلة 
لتلبية  االأخ�����س��ر  االق��ت�����س��اد  عجلة 
واالقت�سادية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
راأ�سها  وعلى  وامل�ستقبلية،  الراهنة 

حتقيق اأهداف احلياد املناخي. 

•• �رشم �ل�صيخ-و�م:

حممد  �����س����ع����ي����د  م������ع������ايل  �����س����ل����ط 
االأعلى  املجل�س  الطاير،نائب رئي�س 
املنتدب  ال��ع�����س��و  دب����ي،  يف  ل��ل��ط��اق��ة 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
العاملية  “املنظمة  رئي�س  دبي  ومياه 
ال�سوء  االأخ�سر”  ل���اق���ت�������س���اد 
عجلة  دف���ع  يف  املنظمة  ج��ه��ود  ع��ل��ى 
الفعالة  وال��ن��ق��ا���س��ات  االإج���������راءات 
حول العمل املناخي وتعزيز االلتزام 

باحلياد املناخي. 
األ���ق���اه���ا ام�س  ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ٍة 
27 من  ال���  ال���دورة  خ��ال فعاليات 
موؤمتر ال��دول االأط��راف يف اتفاقية 
ب�ساأن تغر  االإطارية  املتحدة  االأمم 
حالياً  املنعقد   ،)COP27( املناخ 
ال�سيخ يف جمهورية  �سرم  يف مدينة 

م�سرالعربية. 
ا�ست�سافتها  التي  اجلل�سة،  ت�سمنت 
�سبكات امليثاق العاملي لاأمم املتحدة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
وج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، حتت 
عنوان “ت�سريع االلتزامات باحلياد 
احللقات  م��ن  جم��م��وع��ًة  املناخي”، 
اخلرباء  اأب���رز  مب�ساركة  النقا�سية 
وامل��ع��ن��ي��ني، ت��ب��اح��ث��وا خ��ال��ه��ا حول 

االأجندة املناخية للدولتني. 
اأه����م  اإىل  ال���ط���اي���ر  م���ع���ايل  ت���ط���رق 
خم����رج����ات م�����وؤمت�����رات االأط��������راف 
وم�ساهمة  منها،  املتوقعة  والنتائج 
ن�����س��خ��ة ه����ذا ال���ع���ام م���ن امل���وؤمت���ر يف 
وتعزيز  امل���ن���اخ���ي  ال���ع���م���ل  ت�����س��ري��ع 
جهود  يف  اخل��ا���س  القطاع  م�ساركة 
احل���د م���ن االن��ب��ع��اث��ات، واأك�����د على 
وم�ساركة  ال����ق����درات  ب���ن���اء  اأه���م���ي���ة 
ال�سركات  ال��ت��زام  تعزيز  يف  امل��ع��ارف 
خف�س  م�ستهدفات  حتقيق  دع��م  يف 
االنبعاثات املبنية على اأ�س�س علمية، 
مت��ا���س��ي��اً م���ع ه����دف خ��ف�����س معدل 
ارت��ف��اع درج��ة ح��رارة كوكب االر�س 

املناخي. ودعت املنظمة اإىل توظيف 
هذا التحالف العاملي لدعم اجلهود 
نحو  التحول  ت�سريع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اأهداف  لتحقيق  االأخ�سر  االقت�ساد 
اتفاقية  امل�ستدامة وتطبيق  التنمية 
التمويل  ت�سخر  باري�س من خال 
والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغر 
ت�سهم يف متكني  ع��وام��ل  م��ن  ذل���ك 

االقت�ساد االأخ�سر” 
و ت��اب��ع م��ع��ايل ال��ط��اي��ر اأن���ه ولدعم 
ال�����دور ال���ق���ي���ادي ل���دول���ة االإم������ارات 
التغر  املتحدة يف مواجهة  العربية 
العاملي،  امل��ن��اخ��ي  وال��ع��م��ل  امل��ن��اخ��ي 
لاقت�ساد  العاملية  املنظمة  اأب��رم��ت 
ال�سراكات  م���ن  ال��ع��دي��د  االأخ�������س���ر 
من  الكثر  واأطلقت  اال�سرتاتيجية 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل معاجلة  امل��ب��ادرات 
امل�سبوقة  غ��ر  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ���س��ام��ل��ة 
ذلك  يف  مب��ا  امل��ن��اخ،  بتغر  املتعلقة 
االإقليمي  ال��ت��ع��اون  م��رك��ز  تاأ�سي�س 
و�سمال  االأو�����س����ط  ال�����س��رق  مل��ن��ط��ق��ة 

، كما ح�سلت  اآ�سيا  اإفريقيا وجنوب 
املنظمة العاملية لاقت�ساد االأخ�سر 
اتفاقية  م���ن  م���راق���ب  ���س��ف��ة  ع��ل��ى 
ب�ساأن  االإط�����اري�����ة  امل���ت���ح���دة  االأمم 
ال�ساد�سة  ال���دورة  خ��ال  املناخ  تغر 
وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��وؤمت��ر االأط����راف 

 .)COP26(
اأن دول����ة االإم������ارات  واأك�����د م��ع��ال��ي��ه 
الهادفة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ه���ود  ت���دع���م 
من  امل��ن��اخ��ي  للتغر  ال��ت�����س��دي  اإىل 
خ����ال ط����رح ح���ل���ول ف��اع��ل��ة لدعم 
منخف�سة  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
تدعم  رائ��دة  وم�سروعات  الكربون، 
الدولة  وت��ط��ل��ع��ات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ب��ن��اء من����وذج ناجح  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
لاقت�ساد االأخ�سر ي�سمن ا�ستدامة 
البيئة  ع��ل��ى  االق��ت�����س��اد، واحل���ف���اظ 
و  وامل�ستقبلية.  احل��ال��ي��ة  الأج��ي��ال��ن��ا 
اإطار روؤية وتوجيهات  اأنه يف  اأ�ساف 
اأط��ل��ق��ت دولة  ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة، 
اال�سرتاتيجية  “املبادرة  االإم����ارات 

ليبقى �سمن حد 1.5 درجة مئوية، 
م�سرعات  برنامج  خال  من  وذل��ك 
للميثاق  التابع  املناخية  الطموحات 

العاملي لاأمم املتحدة. 
ال����ع����امل����ي����ة  “املنظمة  وت�������ه�������دف 
زي���ادة  اإىل  االأخ�سر”  ل��اق��ت�����س��اد 
واأ�سحاب  امل��ع��ن��ي��ني  جميع  م��ع��ارف 
الفعالة  ب�������االإج�������راءات  امل�����س��ل��ح��ة 
املناخية  االأه��داف  الازمة لتحقيق 

امل�سرتكة. 
رئي�س  ا����س���م���اع���ي���ل،  اأمي������ن  واأل����ق����ى 
العاملي  امليثاق  �سبكة  اإدارة  جمل�س 
الكلمة  م�����س��ر،  امل��ت��ح��دة يف  ل����اأمم 
�سهدت  ال��ت��ي  للجل�سة،  االفتتاحية 
ح�سور عدد من اخلرباء واملخت�سني 
املحربي،  اأح����م����د  ����س���ع���ادة  م��ن��ه��م 
للطاقة  االأع��ل��ى  املجل�س  ع��ام  اأم���ني 
فودة،  م�سطفى  الدكتور  و  دب��ي  يف 
التفاقية  الوطنية  االت�سال  نقطة 
ال���ت���ن���وع ال���ب���ي���ول���وج���ي يف م�����س��ر ، 
نائب  �سلمان،  ب��ن  ول��ي��د  وامل��ه��ن��د���س 

خال توفر فر�س عملية للنهو�س 
امل�ستدام،  االقت�سادي  النمو  بعملية 
ال�����س��ام��ل متعدد  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
م�ساركة  اأن  اأ����س���اف  و  االأط�������راف.  
ال�سركات  وقطاع  ال�سيا�سات  �سناع 
واخلرباء يف موؤمترات االأطراف لها 
االأثر االأكرب يف بناء وت�سكيل االأجندة 
امل��ن��اخ��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وت�����س��ري��ع وترة 
حتقيق  اإىل  و�سواًل  والعمل  التقدم 
وذلك  باري�س،  اتفاقية  م�ستهدفات 
القدرات  وبناء  املباحثات  من خال 
وم�ساركة املعارف واإبرام ال�سراكات. 
االأو�سط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  وت��ل��ع��ب 
اأف��ري��ق��ي��ا دوراً حم��وري��اً يف  و���س��م��ال 
املناخي،  ل��ل��ع��م��ل  ال��ف��ّع��ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�سابعة  ال�����دورة  ان��ع��ق��اد  وي�����س��اه��م 
وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��وؤمت��ر االأط����راف 
يف جمهورية م�سر   )COP 27(
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�سقيقة،  العربية 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  ا�ستعدادات 
الثامنة  ال��دورة  ال�ست�سافة  املتحدة 

لاقت�ساد  العاملية  املنظمة  رئي�س 
اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  االأخ�������س���ر 
املتحدة  العاملي لاأمم  امليثاق  �سبكة 
عبدالرحيم  و  االإم������ارات،  دول���ة  يف 
العاملية  املنظمة  عام  مدير  �سلطان، 
جانب  اإىل  االأخ�����س��ر..  ل��اق��ت�����س��اد 
لل�سركات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال���روؤ����س���اء 
الرائدة وامل�ساركة يف العمل املناخي. 
�سعيد  م����ع����ايل  ق������ال  ك���ل���م���ت���ه،  ويف 
ال�سابعة  ال���دورة  اإن  الطاير  حممد 
وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��وؤمت��ر االأط����راف 
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف 
 )COP 27( امل��ن��اخ ت��غ��ّر  ب�����س��اأن 
لاأطراف  تتيح  هامًة  من�سًة  متثل 
العامل  ح����ول  وامل��ع��ن��ي��ني  ال��ف��اع��ل��ة 
اإىل ج��ان��ب كونه  اآرائ���ه���م،  م�����س��ارك��ة 
والعمل  ال��ت��ع��اون  يحت�سن  منتدًى 
امل�سرتك على م�ستوى العامل لبحث 
املتقدمة للحد  االإج��راءات  وتطوير 
م��ن االن��ب��ع��اث��ات وال���وق���وف م��ع��اً يف 
وج���ه االأزم����ة امل��ن��اخ��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة من 

وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��وؤمت��ر االأط����راف 
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف 
 )28COP( امل���ن���اخ  ت��غ��ر  ب�����س��اأن 
املقبل يف ت�سريع زخم ووترة  العام 

العمل املناخي ملواجهة تغر املناخ. 
“موا�سلة  ال��ط��اي��ر:  م��ع��ايل  وق����ال 
التحول  تعزيز  يف  ال��ري��ادي  لدورها 
ن��ح��و االق��ت�����س��اد االأخ�������س���ر، اعتمد 
ب��رئ��ا���س��ة �ساحب  ال������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
العربية  االإمارات  اهلل،ان�سمام دولة 
املتحدة للتحالف العاملي لاقت�ساد 
املنظمة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي   ، االأخ�����س��ر 
خال  االأخ�سر  لاقت�ساد  العاملية 
لاقت�ساد  العاملية  القمة  فعاليات 
دوره  2022،ليوؤدي  االأخ�������س���ر 
املناخي  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  امل��ح��وري يف 
واالأمن الغذائي، والتنمية امل�ستدامة 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م���ع التغر 

�شعيد الطاير ي�شتعر�ض جهود »املنظمة العاملية لالقت�شاد الأخ�شر« لتعزيز اللتزام باحلياد املناخي 

الوزراء  جمل�س  ق��رار  مبوجب  اأن��ه  اإىل  املالية  وزارة  وكيل  اخل���وري 
بتعديل الائحة التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي يف �ساأن �سريبة 
االأول من  من  اعتباراً  التنفيذ  �سيدخل حيز  الذي  امل�سافة،  القيمة 
يناير 2023، فاإن القيام مبهام ع�سو جمل�س االإدارة من ِقَبِل �سخ�س 
طبيعي نظر مكافاأة )نقدية اأو عينية( يف جمل�س اإدارة جهة حكومية 
اأو من�ساأة تابعة للقطاع اخلا�س لن ُيعترب مكافاأة للخدمات الأغرا�س 
�سريبة القيمة امل�سافة. واأو�سح �سعادته اإىل اأنه قبل تطبيق التعديل 
اأع�ساء  ف��ئ��ات  جميع  م��ن  م��ة  املُ��ق��دَّ امل��ه��ام  ف���اإن  اجل��دي��د،  الت�سريعي 
ال�سخ�سيات  اأو  الطبيعيني  االأ�سخا�س  من  �سواًء  االإدارات،  جمال�س 

يُعّد ع�سو جمل�س االإدارة املُ�سجل ل�سريبة القيمة امل�سافة م�ستوفياً 
ملتطلبات الت�سجيل االإلزامي اأو االختياري عند دخول القرار اجلديد 
اإلغاء  اأو يجوز له، ح�سب احل��ال،  اإما يجب عليه  فاإنه  التنفيذ،  حيز 
ع�سو  ك��ان  ح��ال  ويف  امل�����س��اف��ة.  القيمة  �سريبة  الأغ��را���س  ت�سجيله 
جمل�س االإدارة ميار�س اأن�سطة اأخرى خاف اأداء مهام ع�سو جمل�س 
االإدارة، وكانت هذه االأن�سطة موؤهلة كمكافاآت ل�سلع اأو خدمات اأو اأي 
اأداء مهام ع�سو جمل�س االإدارة فقط  ا�ستبعاد  اأخ��رى، �سيتم  اأن�سطة 
من املكافاآت اخلا�سعة لل�سريبة، وذلك للخدمات التي يقدمها بعد 

االأول من يناير 2023.

•• �أبوظبي-�لفجر: 

املقبل  يناير  �سهر  م��ن  االأول  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأن���ه  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأتعاب )مكافاآت(  املُ�سافة على  القيمة  ُت�ستحق �سريبة  2023، لن 
اإدارات اجل��ه��ات وامل��ن�����س��اآت ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��دول��ة من  اأع�����س��اء جم��ال�����س 
االأ�سخا�س الطبيعيني، بينما تظل �سريبة القيمة املُ�سافة ُم�ستحقة 
على خدمات اأتعاب )مكافاآت( اأع�ساء جمال�س االإدارات من اأ�سخا�س 
باأ�سمائهم  للت�سرف  طبيعي  �سخ�س  بتفوي�س  يقومون  اعتباريني 
حاجي  يون�س  �سعادة  اأ���س��ار  ال�����س��اأن،  ه��ذا  ويف  اإدارة.  جمل�س  كع�سو 

االعتبارية يتم معاملتها �سريبياً على اأنها خدمات تخ�سع ل�سريبة 
وم�ستمر  منتظم  اأ�سا�س  على  الع�سو  قّدمها  ما  اإذا  امل�سافة،  القيمة 
لل�سريبة  اخلا�سعة  املكافاآت  هذه  جمموع  كان  اإذا  واأي�ساً  وُم�ستقل، 
واأية مكافاآت خا�سعة اأخرى وعمليات اال�ستراد التي يقوم بها ع�سو 
“يف  �سعادته:  وقال  االإلزامي.  الت�سجيل  حّد  يجاوز  االإدارة،  جمل�س 
حال امتدت فرتة تقدمي خدمات ع�سو جمل�س االإدارة لت�سمل تاريخ 
1 يناير 2023 )تاريخ �سريان القرار(، فينبغي مراعاة تاريخ املكافاأة 
يخ�سع  االإدارة  جمل�س  ع�سو  خ��دم��ات  تقدمي  ك��ان  اإذا  م��ا  لتحديد 
الأحكام التعديات امل�ستحدثة اأم ال.« واأ�ساف �سعادته اإىل اأنه اإذا مل 

وزير القت�شاد يبحث الفر�ض ال�شتثمارية امل�شرتكة مع عدد من وزراء دول الكاريبي

2021، بن�سبة منو %2، مقارنة 
ال����واردات  و���س��ه��دت   ،2020 ب��ع��ام 
الكاريبية  ال���دول  م��ن  االإم��ارات��ي��ة 
اإىل  لت�سل   ،29% بن�سبة  من���واً 
عام  خ����ال  دره�����م  م��ل��ي��ون   158

2021، مقارنة بعام 2020.

ال�سادرات االإماراتية الوطنية غر 
النفطية الأ�سواق منطقة الكاريبي 

نحو 90 مليون درهم.
الت�سدير  اإع����ادة  اإج��م��ايل  وو���س��ل 
اإىل  الكاريبي  دول  اإىل  االإم��ارات��ي 
عام  خ����ال  دره�����م  م��ل��ي��ون   174

- التبادل التجاري .
ال��ت��ج��اري غر  ال��ت��ب��ادل  بلغ حجم 
ال���ن���ف���ط���ي ب����ني دول�������ة االإم����������ارات 
نحو  ال��ك��اري��ب��ي  دول  وجم��م��وع��ة 
عام  خ����ال  دره�����م  م��ل��ي��ون   422
حجم  اإج��م��ايل  بلغ  فيما   ،2021

•• �أبوظبي-و�م:

زار معايل عبد اهلل بن طوق املري، 
وزي���ر االق��ت�����س��اد، م��ع��ر���س هافانا 
2022، بجمهورية كوبا،  الدويل 
ب���ن���اًء ع��ل��ى دع�����وة موجهة  وذل�����ك 
وتاأتي  ال���ك���وب���ي���ة،  احل���ك���وم���ة  م���ن 
ا�ستك�ساف  اإط����ار  يف  ال���زي���ارة  ه���ذه 
�سراكات  واإق���ام���ة  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س 
جمتمعي  ب��ني  ج��دي��دة  اقت�سادية 
والكاريبي يف  االإم��ارات��ي  االأع��م��ال 
اال�ستثمارية  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 
اأه��م��ه��ا الطاقة  وال��ت��ج��اري��ة، وم��ن 
والزراعة  وال�����س��ي��اح��ة  والت�سنيع 
وتكنولوجيا  وامل��وا���س��ات  والنقل 
وبحث  وال���������س����ح����ة.  امل����ع����ل����وم����ات 
م��ع��ال��ي��ه م��ع جم��م��وع��ة م��ن وزراء 
اآليات  ال���ك���اري���ب���ي،  م��ن��ط��ق��ة  دول 
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  تعزيز 

يف امل�ستقبل.
ع��ق��د معايل  ال����زي����ارة،  اإط�����ار  ويف 
اللقاءات  م��ن  جمموعة  ط��وق  ب��ن 
ال���وزراء يف  ع��دداً من  الثنائية مع 
اأبرزهم  م���ن  ال��ك��وب��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 
م����ع����ايل ب���ي���ت�������س���ي دي����������از، وزي�������رة 
ال����ت����ج����ارة ال����داخ����ل����ي����ة، وم���ع���ايل 
رئي�س  نائب  فرنانديز،  األيخاردو 
االقت�ساد  وزي���ر  ال�����وزراء،  جمل�س 
وال��ت��خ��ط��ي��ط، وم���ع���ايل رودري���غ���و 
اخلارجية  التجارة  وزير  ماملرك�ا، 
وممثلني  االأج��ن��ب��ي،  واال���س��ت��ث��م��ار 
ع�����ن ق����ط����اع االأع������م������ال يف ك���وب���ا، 
ح���ي���ث ت�����س��م��ن��ت ه�����ذه ال���ل���ق���اءات 
الفر�س  ا���س��ت��ك�����س��اف  ���س��ب��ل  ب��ح��ث 
وتعزيز  اجل����دي����دة،  االق��ت�����س��ادي��ة 
والتجاري  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 
خال الفرتة املقبلة بني البلدين 

ال�سديقني.

ال����ت����ي ت����وف����ره����ا ب���ي���ئ���ة االأع�����م�����ال 
خمتلف  يف  الدولة  يف  واال�ستثمار 
والتجارية  االقت�سادية  القطاعات 
االقت�ساد  ق���ط���اع���ات  ���س��ي��م��ا  وال 
والطاقة  وال����ع����ق����ارات  اجل����دي����د 
واالأن�سطة  امل���ت���ج���ددة،  وال���ط���اق���ة 

املالية، والتاأمني وال�سياحة.
الدكتور  ���س��ع��ادة  اأك���د  جهته،  وم��ن 
ب����در ع���ب���داهلل امل��ط��رو���س��ي، �سفر 
كوبا،  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى  ال����دول����ة 
دولة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��اق��ات  اأن 
وكوبا  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
وتت�سم  ع����دي����دة  ل�������س���ن���وات  مت���ت���د 
بالتميز والتعاون امل�سرتك يف �ستى 
املجاالت.. م�سراً اإىل الدور البارز 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  “اإنف�ستوبيا”  ملن�سة 
املناخية  التغيرات  مواجهة  دع��م 
لها  ي�سمن  مبا  الكاريبي،  دول  يف 
واأكرث �سحة  اقت�سادات م�ستدامة 

دولة  اأطلقتها  التي  االقت�سادية، 
االإم������ارات م���وؤخ���راً يف اإط����ار روؤي���ة 
للم�ستقبل،  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
اأب���رزه���ا م�����س��اري��ع اخلم�سني  وم���ن 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة م���ث���ل م����ب����ادرة 
لا�ستثمار،  ال��ع��امل��ي��ة  اإن��ف�����س��ت��وب��ي��ا 
االقت�سادية  ال�����س��راك��ات  وب��رن��ام��ج 
التطوير  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ام��ل��ة، 
الت�سريعات  منظومة  يف  ال�سامل 
االق���ت�������س���ادي���ة ل���دول���ة االإم��������ارات، 
االأجنبي  بالتملك  ال�سماح  ومنها 
 100% ب���ن�������س���ب���ة  ل����ل���������س����رك����ات 
املرنة،  ال�����س��ري��ب��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
اإج��راءات تاأ�سي�س مزاولة  وت�سهيل 
االأعمال، مبا ير�سخ مكانة الدولة 
كمركز عاملي للتجارة واال�ستثمار.

ووجه معاليه الدعوة اإىل جمتمع 
من  لا�ستفادة  الكاريبي  االأعمال 
اال�ستثمارية  وال��ف��ر���س  احل��واف��ز 

وال���ت���ج���اري امل�������س���رتك، واالت���ف���اق 
وب��رام��ج جديدة  على خطط عمل 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  زي���ادة  يف  ت�سهم 
دولة  اال�ستثمارية بني  والتدفقات 
خال  ال��ك��اري��ب��ي  ودول  االإم������ارات 
ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة. وق���ال معايل 
بن طوق: “اإن دول الكاريبي متثل 
وجهة واعدة لا�ستثمار والتجارة 
ومتتلك فر�ساً اقت�سادية متنوعة، 
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق حت��ر���س دولة 
م�سارات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  االإم�������ارات 
االأعمال  جمتمعي  ب��ني  ال�����س��راك��ة 
وتنمية  وال���ك���اري���ب���ي،  االإم�����ارات�����ي 
واال�ستثمارية  التجارية  االأع��م��ال 
امل�سرة  ي����خ����دم  مب����ا  امل����ت����ب����ادل����ة، 

التنموية للجانبني«.
ال����زي����ارة  ب����ن ط�����وق ان  واأ������س�����اف 
�ساهمت يف اإطاع جمتمع االأعمال 
املبادرات  م��ن  ع��دد  على  الكاريبي 

مبادلة ت�شتحوذ على ح�شة يف اأول بور�شة عاملية منظمة لتداول اأر�شدة الكربون
•• �أبوظبي-و�م:

اأعلنت �سركة مبادلة لا�ستثمار “مبادلة”؛ �سركة اال�ستثمار ال�سيادي يف اأبوظبي، 
 AirCarbon Exchange»سركة� يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ح�سة  ع��ل��ى  ا���س��ت��ح��واذه��ا 
الكربون،  ل��ت��داول  الطوعي  ال�سوق  قطاع  يف  ال��رائ��دة  العاملية  املن�سة  ACX((«؛ 
لها.  مقًرا  اأبوظبي،  يف  العاملية  التكنولوجيا  Hub71، منظومة  تتخذ من  والتي 
 ،»)AirCarbon Exchange )ACX« وياأتي اإبرام هذه ال�سفقة دعماً لتد�سني
لتداول  مقا�سة  غرفة  وتاأ�سي�س   ، الكربون  لتجارة  بالكامل  منظمة  بور�سة  اأول 
 »)AirCarbon Exchange )ACX« وتعد  العاملي.  اأبوظبي  �سوق  الكربون يف 
اأر�سدة كربونية  الإن�ساء  “البلوك ت�سني”  تقنية  بيئية عاملية توظف  �سلع  بور�سة 
للتداول الفوري عرب ترميز االأ�سول االفرتا�سية، كما �ستوفر خدمة تداول عقود 
اأر�سدة الكربون االآجلة كم�ستقات �سلع. و�سيتم حفظ جميع الرموز الرقمية لدى 

الذكية للبلوك ت�سني. وياأتي االإعان  العقود  با�ستخدام  املقا�سة وت�سويتها  غرفة 
خال الدورة االأوىل من اأ�سبوع اأبوظبي املايل الذي ت�ست�سيفه �سوق اأبوظبي العاملي 
الرئي�سية  االقت�سادية  اجلهات  مع  بال�سراكة   ،2022 نوفمرب   18 اإىل   14 من 
احلدث  وي�سكل  واالإقليمية.  العاملية  املالية  املوؤ�س�سات  من  وجمموعة  اأبوظبي  يف 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  امل��زده��ر  امل��ايل  القطاع  ح��ول  معمقة  ملحادثات  من�سة 
اإدارة �سوق  الزعابي رئي�س جمل�س  اأحمد  اأفريقيا. و�سهد توقيع االتفاقية  و�سمال 
اأبوظبي العاملي و م�سبح الكعبي الرئي�س التنفيذي لقطاع اال�ستثمار يف االإمارات 
واملدير  العلماء،  �سلطان  �سليم  بدر  مبادلة،  عن  نيابًة  االتفاقية  ووق��ع  مبادلة.  يف 
التنفيذي لوحدة املجمعات اال�سرتاتيجية يف قطاع اال�ستثمار يف االإم��ارات، التابع 
ل�سركة مبادلة لا�ستثمار، وظاهر بن ظاهر، رئي�س التنفيذي ل�سلطة الت�سجيل يف 
�سوق اأبوظبي العاملي، و توما�س ماكماهون، الرئي�س التنفيذي و �سريك موؤ�س�س يف 

.)AirCarbon Exchange )ACX

ف���ق���د امل����دع����و / اي������ه ط����ارق 
حم���م���د ك���ي���ان���ى حم����م����ود ، 
م�سر   اجلن�سية - جواز �سفره 
)20884727A(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0556610393

فقدان جواز �شفر

اخرت  �سومبا   / امل��دع��و  ف��ق��د 
حممد باد�سا ميا ، بنجادي�س   
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)B00322358(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0554819304

فقدان جواز �شفر

كايزيلن   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ارقوين�س  بيلمورو 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)A8808582P(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0545262290

فقدان جواز �شفر
�سليم  �سنا�س   / امل��دع��و  ف��ق��د 
بوليكال حممد �سليم ، الهند 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )K6003617(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
كبر  اح���م���د   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بنغادي�س   ، ال��رح��م��ن  �سفيق 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)BQ0987324( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
اي����ول����ي����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اوك�������ران�������ي�������ا   ، ن�����ي�����دي�����ف�����ا 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
)516030FY( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  اوك��ران��ي��ا  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
اقبال  ق���دمي   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان  ع�����ب�����دال�����ك�����رمي،  
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )1333302PQ(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر فقدان �شهادات اأ�شهم العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

فقد ال�صيد/ ا�صماعيل حممد عبدالرحيم جعفري  �صهادة 

اأ�صهم �صادرة عن �صركة دبي لا�صتثمار �ض. م.ع لل�صهادة 

رقم )29608( وحتمل عدد )1000( �صهًما. يرجى ممن 

اأو   )0552926726( الهاتف  على  الت�صال  عليها  يعرث 

الإت�صال بال�صركة على الرقم املبا�صر )048122305(
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املال والأعمال

هيئة البيئة ت�شتعر�ض جهودها لإعالن اإمارة اأبوظبي خالية من املواد البال�شتيكية امل�شتخدمة ملرة واحدة
على  االعتماد  لتقليل  اال�ستباقية  االإج���راءات  من  العديد  تتخذ  التي 

البا�ستيك امل�ستخدم ملرة واحدة وتعزيز ثقافة اال�ستدامة.
ح�سر اجلل�سة عدد من �سركاء الهيئة ومنهم التحالف العاملي لبدائل 

.»Bridges املحارق )GAIA(، و99 بريدجز “99 
اأب��وظ��ب��ي ع��رب اجلهود  ال��ت��ي حققتها  امل��ت��ح��دث��ون االإجن�����ازات  ون��اق�����س 
البا�ستيكية  امل��واد  �سيا�سة  اأه���داف  لتنفيذ  البيئة  هيئة  تقودها  التي 
الدولية  التجربة  ال�سوء على  ت�سليط  امل�ستخدمة ملرة واح��دة. كما مت 
للتحالف العاملي لبدائل املحارق واأبرز التقنيات واحللول املبتكرة التي 

ت�ستخدمها 99 بريدجز.
اإزاء ال�سلة التي تربط تغر  اأعرب امل�ساركون يف اجلل�سة عن قلقهم  و 
الهيئة  وعر�ست   ، واح���دة  مل��رة  امل�ستخدمة  البا�ستيكية  وامل���واد  امل��ن��اخ 
االإجنازات التي حققتها حتى االآن منذ اإطاق ال�سيا�سة يف عام 2020 

عن التغر املناخي لذا فاإن اخلف�س يف ا�ستهاك هذه املواد �سيكون له 
با �سك تاأثر على خف�س م�ستويات االنبعاثات، والتي بدورها ميكن 

اأن تكون عامًا م�ساهماً يف التخفيف من تغر املناخ.
العاملي  امل�ستويني  على  اإج��راءات  اتخاذ  هو  املطلوب  الرميثي:  واأ�ساف 
وتقليل  االقت�سادية  ال���دورة  وحت�سني  بيئية،  منافع  لتحقيق  واملحلي 
�سيا�سة  لتنفيذ  �سعينا  وخ����ال  امل��ا���س��ي��ة  ال���ف���رتة  خ���ال  االن��ب��ع��اث��ات 
اأبوظبي عملنا عن كثب  واح��دة يف  ملرة  امل�ستخدمة  البا�ستيكية  امل��واد 
ل��ت��ب��ادل املعرفة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ال��ع��دي��د م��ن املنظمات م��ن خمتلف  م��ع 
واالأفكار  اجلديدة  التقنيات  على  والتعرف  املمار�سات  اأف�سل  وم�ساركة 
املبتكرة ل�سمان حتقيق هدفنا االأك��رب، املتمثل يف تقليل االعتماد على 
البا�ستيك امل�ستخدم ملرة واحدة للتحول نحو بدائل اأكرث قابلية الإعادة 

اال�ستخدام .

•• �رشم �ل�صيخ -و�م: 

نظمت هيئة البيئة – اأبوظبي اأم�س جل�سة نقا�سية ا�ستعر�ست خالها 
اجلهود التي تبذلها لتطبيق �سيا�سة املواد البا�ستيكية امل�ستخدمة ملرة 
واح��دة يف اإم��ارة اأبوظبي واحلد من ا�ستخدام هذه امل��واد والتحول اإىل 

ا�ستخدام البدائل متعددة اال�ستخدامات االأكرث ا�ستدامة.
جاء ذلك خال م�ساركتها مبوؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة 
االإطارية لتغر املناخ يف دورته ال�سابع والع�سرين”كوب 27” املنعقد يف 

�سرم ال�سيخ بجمهورية م�سر العربية .
على  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ا�ستعرا�س  ت�سمنت  ال��ت��ي  اجلل�سة  و�ساهمت 
ال�سعيدين االإقليمي والدويل يف جمال احلد من املنتجات امل�ستخدمة 
مل���رة واح����دة يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل����ربات م��ع دول���ة االإم����ارات 

باالإ�سافة اإىل الدرو�س امل�ستفادة من اجلهات االأخرى امل�ساركة يف تنفيذ 
واإمكانية  املبتكرة  احل��ل��ول  على  ال�سوء  ت�سليط  مت  كذلك  ال�سيا�سة. 

تطوير املزيد من فر�س التعاون.
وال�سيا�سات  التخطيط  اإدارة  مدير  الرميثي  اهلل  عبد  املهند�س  وق��ال 
بني  هناك عاقة  لي�س  اأن��ه  البع�س  يعتقد  قد   : البيئة  بهيئة  البيئية 
COP27 - واملواد  تغر املناخ - املو�سوع الرئي�سي ملوؤمتر االأط��راف 
عاقة  هناك  اأن  احلقيقة  ولكن  واح��دة  مل��رة  امل�ستخدمة  البا�ستيكية 
البا�ستيكية  للمواد  خم�س�سة  نقا�سية  جل�سة  لتنظيم  دفعتنا  وثيقة 
امل�ستخدمة ملرة واحدة يف هذا امللتقى الهام. فاملنتجات امل�ستخدمة ملرة 
اآخر  اإىل  واال�ستهاك  والتوزيع  واالإن��ت��اج  امل��واد  بتدفق  ترتبط  واح��دة 
ما  وهي  املراحل  هذه  وجميع  كنفايات  مبعاجلتها  تتعلق  التي  مرحلة 
امل�سوؤولة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  ينتج عنها  املنتج  بدورة حياة  ت�سمى 

جمل�ض �شيدات اأعمال عجمان ينظم لقاًء حواريًا يف جامعة عجمان

ح�صور فاعل وجناح خا�ض ي�صهم يف قراءة احلا�صر و�صنع امل�صتقبل

»COP 27« تريندز« يختتم م�شاركته يف قمة املناخ«

�شوق اأبوظبي العاملي و »راك �شبي�ض« يتعاونان 
لت�شريع وترية انتقال عمليات ال�شوق اإىل ال�شحابة 

•• �أبوظبي - و�م:

�سبي�س  “راك  مع  �سراكة  اتفاقية  اإب��رام  اأم�س  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  اأعلن 
من  ع��دد  يف  التعاون  بهدف  نا�سداك،  بور�سة  يف  امل��درج��ة  للتكنولوجيا” 
املبادرات التقنية اال�سرتاتيجية.  وباعتبارها مزوداً عاملياً رائداً يف جماالت 
واال�ست�سارات  املتعددة  ال�سحابات  على  القائمة  ال�ساملة  التقنية  احللول 
التقنية واخلدمات املدارة، �ستوفر �سركة “راك �سبي�س للتكنولوجيا” دعماً 
غر حمدود ل�سوق اأبوظبي العاملي يف رحلة حتوله الرقمي باال�ستفادة من 
لاأعمال،  �ساملة  بيانات  من�سة  لتطوير  ال�سحابية  احلو�سبة  برجميات 
االأمر الذي �سيتيح لل�سوق خف�س التكاليف باالإ�سافة اإىل ت�سريع عمليات 
على  ق��درات��ه  تعزز  واآم��ن��ة  حديثة  تقنيات  وام��ت��اك  املعلومات  تكنولوجيا 
من�سة  مبادرة  ت�سهم  اأن  املتوقع  ومن  لاأعمال.   حم�سّنة  خدمات  توفر 
تخزين  وح��دة  تطوير  يف  العاملي  اأبوظبي  ل�سوق  التابعة  املوحدة  البيانات 
لاأعمال،  و�سوحاً  اأك��رث  روؤى  يوفر  ما  ال�سركات،  بيانات  جلميع  مركزية 
االأ�س�س  اإر�ساء  عن  ف�سًا  الكفاءة،  عالية  القرارات  اتخاذ  حت�سني  ويخّول 
عبداهلل  وق��ال  اال�سطناعي.   والذكاء  املتقدمة  التحليات  من��اذج  لتعميم 
العاملي:  اأبوظبي  �سوق  يف  التكنولوجية  اخل��دم��ات  ق�سم  مدير  القبي�سي، 
بدعم  ملتزم  العاملي  اأبوظبي  �سوق  ف��اإن  رائ��داً،  دولياً  مالياً  ب�سفته مركزاً 
االقت�سادي  النمو  م�سرة  وحفز  االبتكارية  واال�سرتاتيجيات  امل��ب��ادرات 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي  اإم���ارة  ام��ت��داد  على  التحويلية 
املا�سية منواً  ال�سبع  ال�سنوات  مدار  على  �سهدنا  لقد  عام،  ب�سكل  واملنطقة 
والبيانية  ال�سحابية  املن�سات  اإىل  التحول  ب��اأن  يقني  على  ونحن  ه��ائ��ًا، 
�سي�ساعدنا يف احلفاظ على هذا الزخم باالإ�سافة اإىل تر�سيخ مكانة ال�سوق 
و�سمان جاهزيته امل�ستقبلية، كما نثق باأن �سركة ’راك �سبي�س للتكنولوجيا‘ 
تعترب ال�سريك املثايل لدعم رحلة حتولنا لاعتماد على ال�سحابة، ال�سيما 
وتربطها  ال�سحابية  اخل��دم��ات  جم���االت  يف  وا�سعة  خ���ربات  متتلك  واأن��ه��ا 

عاقات وطيدة بكربى املنظومات ال�سحابية الفائقة. 

الحتاد للطريان تتوقع ا�شتقبال اأكرث 
من 1.5 مليون م�شافر خالل عطلة ال�شتاء

•• �أبوظبي - و�م:

يف  م�سافر  مليون   1.5 من  اأك��رث  ا�ستقبال  اإىل  للطران  االحت��اد  تتطلع 
مطار اأبوظبي الدويل لق�ساء عطلة ال�ستاء وح�سور العديد من الفعاليات 
املتميزة التي تقام يف اأبوظبي. وقال �سعيب النجار، مدير عام العمليات يف 
االحتاد للطران: “ لن يكون هناك اأف�سل من هذا الوقت لزيارة اأبوظبي، 
 1 ب��داأت ام�س فعاليات جائزة االحت��اد للطران الكربى للفورموال  حيث 
االأخ��رى ف�سًا عن مناطق  الفعاليات  العديد من  اإىل جانب  اأبوظبي  يف 
كما  ال�����س��ت��اء.  ف�سل  خ��ال  بها  اال�ستمتاع  ميكن  ال��ت��ي  ال�سياحي  اجل���ذب 
قبل  املنطقة  اإىل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن جميع  ال��ق��دم  ك��رة  �سيتوافد م�سجعو 
احلدث الكروي االأكرث اإثارة لهذا العام. وبالتايل ت�ستعد االحتاد للطران 
ال�ستة  االأ�سابيع  خ��ال  متوقع  �سيف  مليون   1.5 ال�ستقبال  و�سركاوؤها 
�سفر  بتجربة  للطران  االحت��اد  مع  امل�سافرون  ال��زوار  و�سيحظى  املقبلة.« 
مذهلة منذ حلظة اإقاع الطائرة مع اخلدمة العالية التي يوفرها طاقم 
االحتاد لل�سيافة اجلوية احلائز على اجلوائز العاملية.« وميكن لل�سيوف 
امل�سافرين على منت االحتاد للطران اأن يحظوا براحة تامة مع اخلدمات 
توفر  والتي  االأمتعة  لت�سليم  الذاتية  ال�سركة، مثل اخلدمة  تقدمها  التي 
جتربة اإمتام اإجراءات ال�سفر يف اأ�سرع وقت وميكن اأن ت�ستوعب عددا اأكرب 

من ال�سيوف الذين �سيتمكنون من تفادي طوابر االنتظار الطويلة.

•• عجمان-�لفجر:

نظم جمل�س �سيدات اأعمال عجمان بالتعاون مع جامعة 
اإدارة  ت��ف��اع��ل��ي م��ع ط��ال��ب��ات كلية  ل��ق��اء ح����واري  ع��ج��م��ان 
وبرامج  مببادرات  التعريف  بهدف  اجلامعة،  يف  االأعمال 
املجل�س وت�سجيع الطالبات على اال�ستفادة من اخلدمات 
وامل���زاي���ا ال��ت��ي ي��وف��ره��ا جم��ل�����س ���س��ي��دات اع��م��ال عجمان 

ل�ساحبات االأفكار وامل�ساريع.
ح�سر اللقاء يف مقر جامعة عجمان، الدكتورة اآمنة خليفة 
اآل علي رئي�سة جمل�س �سيدات اأعمال عجمان، والدكتورة 
نهلة القا�سمي، عميدة �سوؤون الطلبة يف جامعة عجمان، 
عجمان  اأع��م��ال  �سيدات  جمل�س  اإدارة  جمل�س  وع�سوات 

وطالبات كلية اإدارة االعمال. 
تناول اللقاء التعريف مببادرات وبرامج املجل�س ومميزات 
الباتينية  ال��ذه��ب��ي��ة،  “الف�سية،  واأن��واع��ه��ا  ال��ع�����س��وي��ة 
ومزايا رخ�سة بدايات ال�سادرة عن جمل�س  والفخرية”، 

���س��ي��دات اأع��م��ال ع��ج��م��ان وال��داع��م��ة ل�����س��اح��ب��ات االأعمال 
واملهن يف املنازل للبدء مب�ساريعهن املتنوعة، وجهود املجل�س يف توفر بيئة 
م�سجعة وحمفزة للراغبات يف البدء مب�ساريع اقت�سادية وما يوفره املجل�س 

من دعم وتبني لتلك امل�ساريع وخا�سة املبتكرة منها.

املجل�س  ع�سوية  اإىل  االن�سمام  وكيفية  املجل�س  يوفرها 
وا�سدار رخ�سة بدايات.

هذا واتفق اجلانبان على تنظيم جمموعة من الربامج 
ت�����س��م م��ن��ت��ج��ات الطالبات  امل�����س��رتك��ة وال��ت��ي  وامل��ع��ار���س 
ات���اح���ة الفر�سة  امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���ع ����س���رورة  وم�����س��اري��ع��ه��ن 
واملعار�س  وامللتقيات  الفعاليات  يف  للم�ساركة  للطالبات 
�سركائه من اجلهات  بالتعاون مع  املجل�س  ينظمها  التي 

احلكومية واخلا�سة. 
ياأتي  احل��واري  اللقاء  ان  خليفة،  اآمنة  الدكتورة  واأك��دت 
املجل�س  ب��ني  امل��ربم��ة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ���س��م��ن  تنظيمه 
يف  التعاون  اأط��ر  تعزيز  اإىل  والهادفة  عجمان،  وجامعة 

املجاالت التنموية والتدريبية.
واأ�سادت مب�ستوى اأفكار امل�ساريع املبتكرة لدى الطالبات، 
موؤكدة ان املجل�س حري�س على تنظيم عددا من اللقاءات 
اأفكارهن  م��ن  اال�ستفادة  بهدف  الطالبات  م��ع  ال��دوري��ة 
التطويرية واملبتكرة الداعمة ال�ستحداث برامج وخدمات 
ا�ستباقية رائدة اإىل جانب ت�سجيع الطالبات على حتويل 
افكارهن مل�ساريع ناجحة، ومبا يتما�سى مع ر�سالة املجل�س الداعمة لت�سجيع 
اإىل �سوق العمل، ودعم مبادراتها وا�ستثماراتها  املراأة وم�ساندتها للدخول 

وم�ساريعها، وتبني اأفكارها وحتفيزها خلو�س جماالت العمل احلر.

لت�سجيع  اأعمال عجمان عر�سا خا�سا  �سيدات  اللقاء قدم جمل�س  وخال 
احل�سول  ميكن  التي  وامل��زاي��ا  املجل�س  ع�سوية  اإىل  لان�سمام  الطالبات 
ع��ل��ي��ه��ا، ك��م��ا ���س��ه��د احل�����وار ف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��ا���س م���ع ال��ط��ال��ب��ات ل��ل��رد على 
التي  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج  م��ن  اال�ستفادة  ح��ول  واأ�سئلتهن  ا�ستف�ساراتهن 

ح�سرت  ل��ذل��ك،  ونتيجة  امل��ا���س��ي. 
للبحث  م��وؤ���س�����س��ات  ع����دة  ال��ق��م��ة 
املناخ،  ت��غ��ر  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ع��ل��م��ي 
الفاعل  احل�������س���ور  اأن  م�����س��ي��ًف��ا 
اخل�سراء،  ال��ق��اع��ة  يف  ج��ل��ًي��ا  ك���ان 
ال�سباب  مب�ساركة  ال�ساخب  املكان 
اجل��ه��ات يف  م��ن جميع  والباحثني 
جانب  اإىل  التخ�س�سات  خمتلف 
العامة  امل���ن���ظ���م���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
م�ست�سار  واأ������س�����اف  واخل����ا�����س����ة. 
“تريندز” اأنه ال ميكن تقليل عدد 
القتلى واجلرحى ومقدار االأموال 
املفقودة ب�سبب الكوارث الطبيعية، 
موؤيِّدوه  ب��ه  ي��ت��ف��وق  ع��ل��م  ع��رب  اإال 
ومت���وي���ل ل��دع��م��ه��م، م�������س���ًرا اإىل 
الطاقة  م�سادر  يف  اال�ستثمار  اأن 
اجل��دي��دة وامل��ت��ج��ددة م��ث��ل الرياح 
والهيدروجني  ال�سم�سية  والطاقة 
يتطلب  اأول،  دف��اع  االأخ�سر كخط 
مالية.  وم�������وارد  ع��ل��م��ي��ة  م��ع��رف��ة 
ول��ل��دف��اع ع���ن ال��ب��ي��ئ��ة م���ن الفتك 
املناخي، البد من توافر نظام اإنذار 
العلم  على  يعتمد  متكامل،  مبكر 
ال��ع��ل��م��ي. ج��دي��ر بالذكر  وال��ب��ح��ث 
اأن م�ساركة تريندز تاأتي جنًبا اإىل 
جنب اأكرث من 120 رئي�س دولة، 
دولة،   197 وممثلني عن ح��وايل 
وم��ا ي��ق��رب م��ن 40 األ���ف م�سارك 

من جميع اأنحاء العامل.

•• �أبوظبي -�لفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اخ��ت��ت��م 
اأعمال  يف  م�ساركته  واال�ست�سارات 
ال����دورة ال���� 27 مل��وؤمت��ر االأط����راف 
التفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن املناخ 
ا�ست�سافته  ال����ذي   ،”27 “كوب 
م��دي��ن��ة ���س��رم ال�����س��ي��خ امل�����س��ري��ة يف 
نوفمرب،   18 اإىل   6 م��ن  ال��ف��رتة 
مب�������س���ارك���ة وا����س���ع���ة ال���ن���ط���اق من 
روؤ�����س����اء ال������دول وامل���ن���ظ���م���ات غر 
من  باملناخ  ال�سلة  ذات  احلكومية 

جميع اأنحاء العامل.

حوار فعال
ت���ري���ن���دز ع��ل��ى هام�س  ن��ظ��م  وق����د 
ق����م����ة امل�����ن�����اخ ع�������دة ف����ع����ال����ي����ات يف 
منها  اخل�سراء،  باملنطقة  جناحه 
عنوان  حت��ت   ،8”“ تريندز  ح��وار 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  اإىل  “التحول 
ك���م���دخ���ل مل����واج����ه����ة االح���ت���ب���ا����س 
�سلطان  مب�����س��ارك��ة  احلراري”، 
الدرا�سات  ق�سم  رئ��ي�����س  ال��رب��ي��ع��ي 
تريندز،  مب����رك����ز  االق���ت�������س���ادي���ة 
واأجمد عبد اهلل، رئي�س ال�سراكات 
للطاقة  ال����دول����ي����ة  ال����وك����ال����ة  يف 
املتجددة يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة. 
“الروؤية  ن���دوة  امل��رك��ز يف  و���س��ارك 
والتاأثر: مراكز الفكر والدرا�سات 

ب��ع��د ق��م��ة ���س��رم ال�����س��ي��خ. وق���ال اإن 
قمة “كوب 27” جنحت يف قراءة 
ق�سية املناخ، ومهدت الطريق اأمام 
الن�سج  مرحلة  اإىل  للعودة  العامل 

والتنفيذ ولي�ست جمرد وعود.

العلم والتمويل
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���ار ال��دك��ت��ور فتوح 
ه��ي��ك��ل امل�����س��ت�����س��ار ال�����س��ي��ا���س��ي يف 
واال�ست�سارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
املناخ متعددة  اأن م�سكلة تغر  اإىل 
االأوج��������ه، وال����ع����امل ب���اأ����س���ره اأك���رث 
كان عليه يف  وعًيا بخطورتها مما 

الدكتور  بح�سور  املناخ”،  وق�سايا 
ف���ت���وح ه���ي���ك���ل، م���دي���ر االأب����ح����اث، 
تريندز  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��ت�����س��ار 

للبحوث واال�ست�سارات.

تعزيز التعاون
ت��ري��ن��دز للبحوث  م��رك��ز  ���ع  وقَّ كما 
و����س���رك���ة حمرم  واال�����س����ت���������س����ارات 
العامة  ل���ل�������س���ي���ا����س���ات  و�����س����رك����اه 
مذكرة  اال�سرتاتيجي،  واالت�سال 
التعاون  �سبل  تعزيز  تفاهم بهدف 
البحثي بني الطرفني يف املجاالت 

ذات االهتمام امل�سرتك.

املناخية القاتلة على اأر�س الواقع، 
واجهها  اأكرب م�سكلة  تعترب  والتي 
ال���ع���امل ع��ل��ى االإط��������اق. م���وؤك���ًدا 
احلاجة امل�ستمرة وامللحة اإىل و�سع 
الناجمة  االإن�سانية  للمعاناة  ح��د 
العامل  اأن  مبيًنا  امل��ن��اخ،  تغر  ع��ن 
مطالب بالدخول اإىل حيز التنفيذ 

حيث  مهم  وق��ت  يف  ه��ذه  التفاهم 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  جتمع 
اال�ستثمار  ترويج  وجهات  ال��دويل 
لدعم  ال�����دول�����ة  داخ�������ل  ال�����رائ�����دة 
االقت�سادية  الدبلوما�سية  اأه��داف 
�ستمّكن  و  االإم�������������ارات..  ل����دول����ة 
الدبلوما�سيني  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
االإم���ارات���ي���ني م��ن اال���س��ت��ف��ادة من 
اأبوظبي  مكتب  وخ����ربات  �سبكات 
يف  م��ه��ارات��ه��م  لتعزيز  لا�ستثمار 
لا�ستثمار،  وال���رتوي���ج  ال��ت��ج��ارة 
ببيئة  معرفتهم  زي��ادة  عن  ف�سًا 

االأعمال يف دولة االإمارات.
واأع����رب ع��ن اع��ت��ق��اده ب���اأن مذكرة 
التفاهم من �ساأنها تعميق ال�سراكة 
اال�سرتاتيجية بني وزارة اخلارجية 
اأبوظبي  ومكتب  الدويل  والتعاون 
لا�ستثمار ما يعزز بدوره يف نهاية 
االإماراتية  البعثات  قدرات  املطاف 

يف اخلارج.

يف  ال�سيا�سي  امل�ست�سار  االأب���ح���اث، 
واال�ست�سارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
اآليات  ل��ب��ح��ث  ال���وف���ود  ع�����دًدا م���ن 
امل���ج���االت التي  ك��اف��ة  ال��ت��ع��اون يف 
تخدم العملية البحثية، كما التقى 
وف�����د منظمة  م����ع  ت���ري���ن���دز  وف�����د 

اليون�سكو يف املنطقة اخل�سراء.

اال�ستثمار والرتويج التجاري.
و تعهد مكتب اأبوظبي لا�ستثمار 
���س��ل�����س��ل��ة م���ن ور�س  ب��امل�����س��ارك��ة يف 
للدبلوما�سيني  املخ�س�سة  العمل 
االإماراتيني، بالتعاون مع اجلهات 
امل���ع���ن���ي���ة واجل�����ه�����ات االإم����ارات����ي����ة، 

وفود وزوار
االأكادميي  ال��ت��ع��اون  �سعيد  وع��ل��ى 
املوؤمتر،  امل�����س��ارك��ة يف  ال���وف���ود  م��ع 
فقد قام وفد تريندز بزيارات لعدة 
اأجنحة باملعر�س، حيث التقى فهد 
امل���ه���ري، م��دي��ر م��ك��ت��ب ت��ري��ن��دز يف 
هيكل مدير  فتوح  وال��دك��ت��ور  دب��ي 

•• �أبوظبي-و�م:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وقعت 
ال��������������دويل وم�����ك�����ت�����ب اأب�����وظ�����ب�����ي 
لتعزيز  تفاهم  مذكرة  لا�ستثمار 
اال�ستثمارات  ج����ذب  يف  ال���ت���ع���اون 
اتفق  و  ال��ق��درات.  وبناء  االأجنبية 
دولة  مكانة  تعزيز  على  اجلانبان 
للتجارة  مثالية  وج��ه��ة  االإم�����ارات 
دعم جهود  واال�ستثمار من خال 
البعثات التمثيلية لدولة االإمارات 
يف اخلارج لتحفيز وت�سهيل فر�س 
وحددت  الدولة.  داخ��ل  اال�ستثمار 
اإط��ار عمل لوزارة  التفاهم  مذكرة 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
التجارة  اجتماعات  عقد  لت�سهيل 
بعثاتها  خ����ال  م���ن  واال���س��ت��ث��م��ار 
التمثيلية يف اخل��ارج، وامل�ساركة يف 
قدرات  وتطوير  املعلومات،  تبادل 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف جمال  ال�����س��ل��ك 

مرحلة التنفيذ
واأع����رب ال��دك��ت��ور حم��م��د عبداهلل 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ال��ع��ل��ي، 
واال�ست�سارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
العامل  دول  تتخذ  اأن  يف  اأمله  عن 
بعد  ملمو�سة  اإ���س��اف��ي��ة  اإج������راءات 
الكارثة  مل��واج��ه��ة  امل���ن���اخ،  م���وؤمت���ر 

ع����ن بيئة  ع����ام����ة  مل���ح���ة  ل���ت���ق���دمي 
وقطاعات  اأب��وظ��ب��ي  يف  اال�ستثمار 

ال�سناعة ذات االأولوية.
النا�سر  الدكتور عبد  �سعادة  وقال 
ال�سعايل، �سفر دولة االإمارات لدى 
مذكرة  “تاأتي  الهند:  جمهورية 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ومكتب اأبوظبي لال�شتثمار 
يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وبناء القدرات

�شراكة بني بنك املارية وميدت�شينز لتقدمي خدمة ح�شابات ال�شمان امل�شريف 
•• �أبوظبي-و�م:

االأ�سول  ت��داول  من�سة  ليميتد”،  و”ميدت�سينز  املحلي،  املارية  بنك  وّق��ع 
وتداول  ال�ستثمار  اآم��ن��ة  منظومة  ت��وف��ر  اإىل  ت��ه��دف  اتفاقية  ال��رق��م��ي��ة، 
�سمان  حل�سابات  البنك  ان�����س��اء  خ��ال  م��ن  الرقمية  واالأ���س��ول  ال��ع��م��ات 
بالدرهم االإماراتي حلماية اأموال امل�ستثمرين على من�سات تداول العمات 
واإث��راء �سبل  البنك يف دعم  ا�ستكمااًل لنجاح  امل�سفرة وتعزيز ثقتهم وذلك 

اال�ستثمار الرقمي. 
بنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سويدي  �سلطان  م��ره  �سعادة  التوقيع  ح�سر 

املارية املحلي. 
وّقع االتفاقية كل من حممد و�سيم خياطة الرئي�س التنفيذي لبنك املارية 
املحلي وبا�سل الع�سكري الرئي�س التنفيذي ل�سركة “ميدت�سينز ليميتد”، 

وذلك خال فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي املايل. 

اإىل دعم من�سات تداول العمات امل�سفرة من  و ي�سعى بنك املارية املحلي 
ح�سابات  حتويات  الأمتتة  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  ا�ستخدام  خ��ال 
ال�سمان عند عمليات ال�سراء والتداول وفق اأعلى معاير االأمان واملوثوقية 
العمات  �سوق  يف  الثقة  وتعزيز  امل�ستثمرين  حاجات  وتلبية  وال�سفافية 
امل�سفرة حيث يتم ذلك بتنظيم واإ�سراف م�سرف االإمارات العربية املتحدة 
و�سمان  عنه  ال�سادرة  امل�ستثمرين  حماية  وقوانني  للوائح  وتبعاً  املركزي 
حماية ح�سابات امل�ستثمرين بف�سلها عن ح�سابات �سركات التداول لتفادي 

اأي خماطر حمتملة. 
لتطوير  املحلي  املارية  بنك  ا�سرتاتيجية  حتقيق  يف  اخلطوة  هذه  ت�ساهم 
اأبوظبي  �سوق  روؤي��ة  مع  متا�سًيا  الرقمي  لا�ستثمار  واآمنة  مبتكرة  حلول 
وريادتها كمركز  اأبوظبي  االإم��ارات ومكانة  دولة  اقت�ساد  تعزيز  العاملي يف 
اأعلن عنه  الذي  ال�سقر”  “اقت�ساد  ب�مفهوم  اإليه  وال��ذي رمز  مايل عاملي 

خال فعاليات “اأ�سبوع اأبوظبي املايل«. 

مذكرة تفاهم بني م�شدر ووزارة 
الطاقة والرثوة املعدنية الأردنية

•• �أبوظبي- و�م:

اإحدى ال�سركات الرائدة  اأعلنت �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�سدر”، 
وزارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  اأم�����س  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  عاملياً يف جم��ال 
الطاقة والرثوة املعدنية االأردنية ال�ستك�ساف فر�س تطوير م�ساريع طاقة 

متجددة بقدرة اإنتاجية اإجمالية ت�سل اإىل 2 جيجاواط. 
وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر، وزير 
االإم��ارات للتغر  املبعوث اخلا�س لدولة  املتقدمة  ال�سناعة والتكنولوجيا 
اخلراب�سة،  �سالح  الدكتور  ومعايل  “م�سدر،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املناخي 
وزير الطاقة والرثوة املعدنية يف االأردن، وذلك على هام�س فعاليات موؤمتر 

 .)COP27( االأطراف
واأكد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر اأهمية مذكرة التفاهم التي 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  جتمع  التي  االأخ��وي��ة  العاقات  عمق  تعك�س 
املتحدة واململكة االأردنية الها�سمية ال�سقيقة، والتزامهما امل�سرتك برت�سيخ 

اال�ستدامة وحتقيق التقدم نحو احلياد املناخي. 
التعاون  بتوثيق  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  مع  “متا�سياً  معاليه:  وق��ال 
امل�سالح  حتقق  التي  املجاالت  خمتلف  يف  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  مع 
تفاهم  اإبرام مذكرة  ي�سرنا  امل�ستدامة،  التنمية  تعزيز  امل�سرتكة وت�سهم يف 
اأهداف  حتقيق  دعم  يف  ت�سهم  جديدة  م�ساريع  تطوير  فر�س  ال�ستك�ساف 
ومع  الطاقة..  اأمن  و�سمان  املتجددة  بالطاقة  اخلا�سة  الطموحة  االأردن 
ا�ستعداد دولة االإمارات ال�ست�سافة موؤمتر املناخ )COP28( العام املقبل، 
�ستوا�سل ’م�سدر‘ جهودها لدعم ن�سر م�ساريع الطاقة املتجددة وت�سريع 

االنتقال يف قطاع الطاقة«. 
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70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 207 / 2022 / 2470 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

 ( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  اأداء  ام��ر   2021/8047 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ  م��و���س��وع 
وامل�ساريف للر�سوم  �سامًا   ،  ) درهم   10،865،798

طالب التنفيذدينون لو�ساطة التاأمني �س.ذ.م.م
 عنوانه مكتب حممد الدهبا�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي ? بردبي ? منطقة برج خليفة ? �سارع 

ال�سيخ زايد 48? برججيت ? بالقرب من حمطة مرتو برج خليفة دبي مول 
 وميثله حممد علي حممد علي الدهبا�سي

املطلوب اإعانه اإي اإن اإ�س زد كون�سالتن�سي �سرفي�سز م.د.م.�س
 & رق��م  اآن��د جيمبليك�س  زاي��د مبنى جيولري  ال�سيخ  �سارع  اأب���راج بحرات اجلمرا خلف  دب��ي  بر  دب��ي   . اإم���ارة  عنوانه: 
 0551157103  - اإلكرتوين:  بريد   3O-01-1831:رقم مكتب  االأول  الطابق   3Jewellery Gemplex

0412345678  shahnaz.dastur@gmail.com -
مو�سوع االإعان: اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: وحدة عقارية- املنطقة: برج خليفة- رقم االر�س: 192- رقم البلدية: 822-345- رقم املبنى: 1- ا�سم 

املبنى: ريزدن�س- E1 - رقم الوحدة: 2301- امل�ساحة: 241.45 مرت مربع- التقييم: 5389189.98 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 207 / 2021 / 2287 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي  جت��اري   473/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ  مو�سوع 
)554165 درهم ( ، �سامًا للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ �سركة ابو ظبي الوطنية للفنادق
عنوانه اإمارة ابو ظبي-مدينة زايدالريا�سيه- �سارع املطار-بالقرب من كارفور خلف �سركة االمارات للموتورات 

وميثله هدية عبدالرزاق حممود حماد
املطلوب اإعانه ليام لتنظيم املعار�س

 - ����س.ذ.م.م  للعقارات  العثمان  S-A1-2-03-ملك  رق��م  حمل  نا�سر-  نايف-عيال  دبي-ديره-منطقه  اإم��ارة  عنوانه: 
0504222617- 0504222617

مو�سوع االإعان:  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
البلدية:  423- رقم  الثانية- رقم االر���س:  ا�سم �سقيم  املنطقة:  العقار: ح�سة يف عقار- ار�س وما عليها من بناء-  نوع 

درهم  433372 احل�سة:  قيمة  مربع-  مرت   396.39 احل�سة:  م�ساحة   -362  -1030
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2022/250 / 36 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى دعوى ت�سريح ببيع عقار مرهون رهنا تاأمينياً من املدعى عليه ل�سالح امل�سرف املدعي وذلك الإ�ستيفاء 
و�ستة  درهماً  دره  وت�سعون  و�ستة  األ��ف ومائة  وت�سعة ع�سر  اأربعة مليون ومائة  دره��م(   4،119،196.76  ( وق��دره  مبلغ 
و�سبعون فل�ساً باالإ�سافة اإىل هام�س ربح بواقع 3.75% �سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى �سدور �سهادة البيع النهائي 

واملرت�سد بذمة املدعى عليه ل�سالح امل�سرف املدعي من مقابل بيعها
طالب التنفيذ  م�سرف اأبوظبي اال�سامي- عنوانه عنوانه / اإمارة ابوظبي ? �سارع النجده ? بناية امل�سعود لل�سيارات ? 
الكائن  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الثقة  مكتب  بوكالة  دبي   )128800( ���س.ب.  ? هاتف  كامل  الثاين  الطابق 

بال�سارقة ? ق�سباء ? �سارع كورني�س ال
وميثله عبا�س مهدي ال�سيد خلف الطاهري

رقم  املطلوب اإعانه حممد ايوب حممد عبدالقادر عبا�س- عنوانه: عنوان العقار / اإمارة دبي ? الرب�ساء الثانية �سارع 11 
البلدية )1567-376( قطعة االأر�س رقم )1950( وماعليها من مبان )عقارات( بالقرب من ح�سانة بلو�سوم �سي�سيلز 

buayoob@gmail.com-  0556445501  - دبي �سندوق بريد: 86900 
مو�سوع االإعان: اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
امل�ساحة:   -376-2522 البلدية:  رق��م   -1905 االر���س:  رق��م  الثانية-  الرب�ساء  املنطقة:  ف�ساء-  ار���س  العقار:  ن��وع 

درهم  3940995 التقييم:  مربع-  مرت   1307.61
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 250 / 2022 / 113 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى دعوى ت�سريح ببيع عقار مرهون رهناً تاأمينياً من املدعى عليه ل�سالح البنك املدعي
طالب التنفيذ بنك اأبوظبي االأول )�س.م.ع( ،،، ) بنك اأبوظبي الوطني �سابقاً (

واال�ست�سارات  للمحاماة  الثقة  املختار مكتب  االأول. وحمله  بنك اخلليج  بناية  ال�سديق  بكر  اأبو  �سارع  دي��رة.  دبي.  عنوانه 
القانونية الكائن بال�سارقة - �سارع كورني�س اخلان ? برج الهند ? مقابل قناة الق�سباء

وميثله عبا�س مهدي ال�سيد خلف الطاهري
املطلوب اإعانه ارحان ني�سان اوغلو

عنوانه: عنوانه/ اإمارة دبي؟ منطقة مر�سى دبي ? رقم االأر�س: )43(? مبنى تور�س تاور ? مبنى رقم )1( ? الطابق ال�سابع 
 ? 048090800?فاك�س عمل:048851002  ? هاتف عمل:  ? ال�سقة رقم )1703هاتف:044210735  ع�سر 

ERHAN.NISANOGLU@BASF.COM 0566968984 37127:سندوق بريد�
مو�سوع االإعان:  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: وحدة عقارية- املنطقة مر�سى دبي- رقم االر�س: 43- امل�ساحة: 111.34 مرت مربع- رقم املبنى: 1- ا�سم 

املبنى: تور�س تاور- رقم الوحدة: 1703- مببلغ: 1.256.548.04 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 324/2020/250 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم  186

وقدره  مبلغ  الدين  ملبلغ  واأداء  الطلب  الئحة  ب�سدر  اأع��اه  املو�سحة  املرهونة  العقارات  امل��ال  ببيع  االأم��ر  ال��دع��وى  مو�سوع 
واأربعمائة و�ستة ع�سرة درهماً وخم�سة  األفاً  وثاثة وع�سرون  و�ستمائة  مليوناً  واأربعون  )ت�سعة  درهم   49،623،416.95
وت�سعون فل�ساً( امل�ستحق بذمتهما وفقاً ل�سجات البنك حتى تاريخ 2020/05/31 ، بخاف ما ي�ستجد من فوائد اإتفاقية 
وقانونية و ر�سوم وم�ساريف مع حفظ حق البنك بالرجوع على املنفذ �سدهما وال�سركاء باملطلوب �سدها االوىل وجميع الكفاء 

لهذه الت�سهيات بالفرق بني ح�سيلة البيع باملزاد العلني وقيمة املديونية يف حال اإذا مل تغطة ح�سيلة البيع املديونية كاملة
طالب التنفيذ بنك اأبوظبي االأول �س.م.ع- عنوانه  اإمارة دبى منطقة الرب�ساء برج ال�سغفار 1- مكتب رقم 1007 بجوار 

حمطقة مدينة دبي لاإنرتنت مكاين رقم 1586677079 .بوكالة املحامية /نوال زايد احلو�سني
وميثله نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني  

امل��ط��ل��وب اإع��ان��ه ب���ان ج��ل��وب��ال ال��ت��ج��اري��ة )��������س.ذ.م.م(- ع��ن��وان��ه: اإم����ارة دب���ي منطقة اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري ب���رج ذي بريزم 
 -  2477286838 رق���م  م��ك��ان��ى   3406/3405/3402/3401 رق���م  مكتب   )  the prism( )ال��رب���س��ي��م( 

info@panglobaltrading.com  -  043938102  -  0097143937955
مو�سوع االإعان:املنفذ �سده : هار جيندير كاورانيل كابور 

اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
املبنى:  107.54 مرت مربع- رقم  امل�ساحة:   -25 نوع العقار: وحدة عقارية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر���س: 

درهم  847539.73 التقييم:   -3402 الوحدة:  رقم  بريزم-  ذي  املبنى:  ا�سم   -1
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 207 / 2019 / 7046 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

املبلغ  بالزام االوىل ب�سداد  القا�سي  ، و  اداء  2019/2803 امر  الدعوى رقم  ال�سادر يف  التنفيذ تنفيذ احلكم  مو�سوع 
املنفذ به وقدره ) 1271283 درهم ( ، �سامًا للر�سوم وامل�ساريف و القا�سي بالزام الثاين ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 

وامل�ساريف للر�سوم  �سامًا   ،  ) درهم   1081442
طالب التنفيذ اإنرتنا�سيونال �سيتي �س.ذ.م.م

عنوانه اإمارة دبي-بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد-مركز مبيعات نخيل -منطقة ال�سفوح االأوىل - هاتف : 043903333 - 
رقم مكاين : 1535377501 - بوكالة املحامي / دملوك حممد دملوك .

وميثله دملوك حممد حميد دملوك
املطلوب اإعانه كنول �سهزاد ح�سن �سهزاد ح�سن

اإم������ارة دب���ي-ب���ر دب����ي - ����س���ارع ال�����س��ي��خ زاي���د-امل���دي���ن���ة ال��ع��امل��ي��ة - ور����س���ان االأوىل - ق���ري���ة ور����س���ان ف��ي��ا رقم  ع���ن���وان���ه: 
مكاين : 2711790129 - 0501296564 -  رقم   -  0501296564  : هاتف   -  WV3THA0001A

newlinktech@gmail.com
مو�سوع االإعان:اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
156.20 مرت مربع-  امل�ساحة   -2264 االر���س:  املنطقة: ور�سان االوىل- رقم  بناء-  ار�س وما عليها من  العقار:  نوع 

التقييم: 1200000 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 207 / 2021 / 4502 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

 ( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي  جت��اري   2021/256 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ  مو�سوع 
للر�سوم وامل�ساريف �سامًا   ،  ) درهم   1،118.460

طالب التنفيذ �سركة اأورن هيدروكربون ميدل اي�ست �س.م.ح.
عنوانه اإمارة دبي ? بردبي ? �سارع االبراج - اخلليج التجاري ? برج املنارة - مكتب رقم 2506 ?الطابق 25

وميثله يا�سني ابوبكر �سامل احلامد 
املطلوب اإعانه ابا�سيا برتوتيك م د م �س

عنوانه: اإمارة دبي - بر دبي- منطقة بحرات جمرا- �سارع ال�سيخ زايد- بجوار �سوبر ماركت �سبيني�س- بناية فورت�سن ايكزيكتيف 
info@ilofficeuae- 0097142942616 - 00971508919193 - 1502 تاور- الطابق 15- مكتب رقم

مو�سوع االإعان: اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
1069- ا�سم املبنى فورت�سن ايكزيكتيف تاور- رقم  نوع العقار: وحدة عقاري- املنطقة: الثنية اخلام�سة- رقم االر�س: 

الوحدة 1502- امل�ساحة: 117.75 مرت مربع- التقييم: 758.822.43 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(

يف التنفيذ رقم 207 / 2021 / 2287 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي  جت��اري   473/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ  مو�سوع 
)554165 درهم ( ، �سامًا للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ �سركة ابو ظبي الوطنية للفنادق
عنوانه اإمارة ابو ظبي-مدينة زايدالريا�سيه- �سارع املطار-بالقرب من كارفور خلف �سركة االمارات للموتورات 

وميثله هدية عبدالرزاق حممود حماد
املطلوب اإعانه ليام لتنظيم املعار�س

 - ����س.ذ.م.م  للعقارات  العثمان  S-A1-2-03-ملك  رق��م  حمل  نا�سر-  نايف-عيال  دبي-ديره-منطقه  اإم��ارة  عنوانه: 
0504222617- 0504222617

مو�سوع االإعان:  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
البلدية:  423- رقم  الثانية- رقم االر���س:  ا�سم �سقيم  املنطقة:  العقار: ح�سة يف عقار- ار�س وما عليها من بناء-  نوع 

درهم  433372 احل�سة:  قيمة  مربع-  مرت   396.39 احل�سة:  م�ساحة   -362  -1030
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(

مرهون عقار  بيع   - يف الدعوى رقم250 / 2022 / 48 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى - نلتم�س من عدالة املحكمة املوقره ا�سدار قرار بتذييل عقد الرهن بال�سيغة التنفيذية وتوقيع احلجز التنفيذي على العقار 
املرهون بالتفا�سيل التاليه ? اماره دبي ? ور�سان االوىل ? ار�س رقم 423- رقم املبني 1- ا�سم املبني ا�س 01 ? ا�س 01? رقم الطابق 2 رقم 
العقار 209- رقم البلدية 1-621 وفق �سهادة امللكية للعقار ال�سادرة من دائرة االرا�سي واالماك بدبي بتاريخ 2017/8/29 وامل�سجلة 
بالعقد رقم 2011/47291 واملرهونه ل�سالح البنك طالب التنفيذ. - وبيع العقار باملزاد العلني وفقا لاجراءات املعمول بها لدى دائره 
االرا�سي واالماك بدبي ? نظر املديونية املرت�سده بذمة املنفذ �سده والبالغ مبلغ )345.966( ثاثمائة وخم�سة واربعون الف وت�سعمائة 
و�ستة و�ستون درهم - حتى تاريخ 2021/10/27م ووفقا لك�سف احل�ساب املرفق باالوراق مع الت�سريح لطالب التنفيذ با�ستام مبلغ الدين 
امل�سار الية �سلفا ? من ثمن البيع باملزاد العلني باال�سافة اىل كافة الر�سوم وامل�ساريف وكذا حفظ حقة يف الرجوع على املنفذ �سده بالفرق بني 

ح�سيلة البيع باملزاد وقيمة املديونية يف حالة ما اذا كانت احل�سيلة ال تغطي املديونية كاملة
طالب التنفيذ بنك ابوظبي التجاري ) بنك االحتاد الوطني �سابقا (

عنوانه االإمارات-اإمارة دبي-ور�سان االأوىل - دبي
وميثله عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي

املطلوب اإعانه ع�سام الدين �سلبي �سام �سلبي الد�سوقي
العقار  رقم   2 الطابق  رقم   ?01 ? ا�س  1- ا�سم املبني ا�س01  423- رقم املبني  ? ار�س رقم  عنوانه: االإم��ارات-اإم��ارة دبي-ور�سان االأوىل 

0540000000 –  621-1 البلدية  رقم   -209
05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2022/11/23 ال�ساعة  اأنه يف يوم االربعاء املوافق  مو�سوع االإعان: 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: وحدة عقارية- املنطقة: ور�سان االأوىل- رقم االر�س: 423- رقم البلدية: 0-621- امل�ساحة: 76 مرت مربع- رقم املبنى: 1- ا�سم 

املبنى S01- رقم الوحدة: 209- التقييم: 385.767.58 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 211 / 2016 / 28 - تنفيذ عقاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “ 1060 / 2014 عقاري كلى” ، واملعدل باال�ستئناف رقم “ 406 
+ 415 / 2015ا�ستئناف عقاري “، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 7494931 درهم ( ، �سامًا للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ اإعمار العقارية )�س.م.ع( واآخرون
عنوانه امارة دبي - جممع اعمار �سكوير لاعمال - خلف بناية بوليفارد بازا - بجوار برج خليفة - املبنى رقم 3 - الطابق االول 

وميثله وميثله �سعد حممد عبداهلل احلمادي
املطلوب اإعانه حممد مهدي �سيد حممود ريا�سي

 - 0507684114  -  203 م��ك��ت��ب  ال��ع��ني -  امل��ن��خ��ول - م��رك��ز  ���س��ارع  ب��ردب��ي -  دب���ي -  اإم�����ارة   - االإم������ارات  ع��ن��وان��ه: 
mohd125@hotmail.com

مو�سوع االإعان:  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
وحدة عقارية- املنطقة: مر�سى دبي- رقم االر�س: 213- رقم البلدية: 472-392- امل�ساحة: 344.43 مرت مربع- 

رقم املبنى: 1- ا�سم املبنى: مارينا بازا- رقم الوحدة: 2004- مببلغ: 6.691.224.62 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(
يف التنفيذ رقم 211 / 2016 / 28 - تنفيذ عقاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “ 1060 / 2014 عقاري كلى” ، واملعدل باال�ستئناف رقم “ 406 

+ 415 / 2015ا�ستئناف عقاري “، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 7494931 درهم ( ، �سامًا للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ اإعمار العقارية )�س.م.ع( واآخرون

عنوانه امارة دبي - جممع اعمار �سكوير لاعمال - خلف بناية بوليفارد بازا - بجوار برج خليفة - املبنى رقم 3 - الطابق االول 
وميثله وميثله �سعد حممد عبداهلل احلمادي

املطلوب اإعانه حممد مهدي �سيد حممود ريا�سي
 - 0507684114  -  203 م��ك��ت��ب  ال��ع��ني -  امل��ن��خ��ول - م��رك��ز  ���س��ارع  ب��ردب��ي -  دب���ي -  اإم�����ارة   - االإم������ارات  ع��ن��وان��ه: 

mohd125@hotmail.com
مو�سوع االإعان:  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
وحدة عقارية- املنطقة: مر�سى دبي- رقم االر�س: 213- رقم البلدية: 472-392- امل�ساحة: 344.43 مرت مربع- 

رقم املبنى: 1- ا�سم املبنى: مارينا بازا- رقم الوحدة: 2004- مببلغ: 6.691.224.62 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 207 / 2021 / 6718 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “ ا�ستئناف جتاري - 2021-1294”، ب�سداد املبلغ املنفذبه وقدره 
) 1150190درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ اأحمد علي عبد اهلل العبد اهلل االأن�ساري -واآخرون
2 - �سارع االب��راج مرا�سي دراي��ف- بناية فندق كنال �سنرتال-الدور االول مكتب  عنوانه دبي بردبي اخلليج التجاري 
 -  )2530286061( م��ك��اين  ف:-044227952  ت:-044227950  م:-0506262378   201

 AE200260001012077957701 -altdamon@emirates.net.ae
وميثله حممد علي بيك حممد ب�سر املازم

املطلوب اإعانه �سركة البدر للمقاوالت ذ.م.م
 -424 ال��ع��ق��ارات - مكتب  دائ���رة  اأ - ملك  ب��ل��وك  بنك  �سيتي  م��ول بجانب  ب��ج��وار وايف  ع��ود ميثاء  ب��ردب��ي  دب��ي  ع��ن��وان��ه: 
 -  )29558  91928( 0552858929-مكاين  043248248-متحرك  ف��اك�����س   -043248248 ه��ات��ف 

lootahad@emirates.net.ae  -  043248248-  0552858929
مو�سوع االإعان:اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ح�سه يف ار�س ف�ساء- املنطقة: الرب�ساء جنوب الثانية- رقم االر�س: 339- م�ساحة احل�سة: 2194.90 مرت مربع- 

التقييم: 11.812.842.1 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 42/2022/250 بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى طلب احلجز و بيع   عقار مرهون عبارة عن �سقة يف امارة دبي ? منطقة برج خليفة ? رقم االأر�س 201 
- ا�سم املبني �ساوث ريدج 5 ? رقم املبني 5 الطابق 22 ? رقم العقار 2205 رقم مكانى 2657686750 والت�سريح 

باإ�ستام مبلغ 1945770.29 درهم من ثمن البيع باملزاد
طالب التنفيذ بنك را�س اخليمة الوطني ) �س.م.ع (

عنوانه اإمارة دبي ? �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق ? بناية نهال ? الق�سي�س 2
املطلوب اإعانه �ساي�ستا بيج مرزا

عنوانه: امارة دبي ? منطقة برج خليفة ? رقم االأر�س 201 - ا�سم املبني �ساوث ريدج 5 ? رقم املبني 5 الطابق 22 ? رقم 
SHAISTA.BAIG@SPB.AE - 0503280468 - 2657686750 العقار 2205 رقم مكانى

مو�سوع االإعان:اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
وحدة عقارية- املنطقة: برج خليفة- رقم االر�س: 201- رقم املبنى: 5- ا�سم املبنى: �ساوث ريدج 5- رقم العقار: 2205- 

رقم الطابق: 22- امل�ساحة: 134.15 مرت مربع- التقييم: 2203118.06 درهم.
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

جتاري تنفيذ   -  7700  / يف التنفيذ رقم 207 / 2021 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

 ( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جت��اري  ن��زاع   2021/2232 رق��م  ال��ن��زاع  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ  مو�سوع 
للر�سوم وامل�ساريف �سامًا   ،  ) درهم   2121590.54

طالب التنفيذ حبيب بنك اآي جي زيوريخ )فرع �س. ال�سيخ زايد( واآخرون
عنوانه امارة دبي، �سارع ال�سيخ زايد، املركز التجاري 1مبنى كامل ملك موؤ�س�سة دبي العقارية.

املطلوب اإعانه راكي�س ديوان ام ا�س ديوان
 -  0553412001  -  .2301 رق���م  ت����اور، مكتب  ال  اك�����س  دام����اك  ? ب��ن��اي��ة  ال��ت��ج��اري  دب���ي، اخل��ل��ي��ج  ام����ارة  ع��ن��وان��ه: 

rakeshdewan1@gmail.com
 مو�سوع االإعان:املنفذ �سدهم: راكي�س ديوان ام ا�س ديوان و راجيني ديوان بالديف ارورا 

اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار: وحدة عقارية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 54- رقم الوحدة 2305- ا�سم املبنى بربج اك�سيل 

تاور- امل�ساحة: 80.25 مرت مربع- التقييم: 580.061.19 درهم
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 253 / 2022 / 4410 - تنفيذ �شيكات
املنظورة يف دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم ) 000072 ( بقيمة ) 4776385 درهم (.
طالب التنفيذ يحيى بن حممد بن عبدالعزيز الراجحي

عنوانه االإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - منطقة بامل جمرا ، جممع جمرا زعبيل �سراي ، فيا رقم 23 ، الرقم املكاين / 
1078177142

املطلوب اإعانه البا نوفا انرتنا�سيونال لا�ستثمار ذ.م.م
 ، A 122 عنوانه: االإمارات-اإمارة دبي-بر دبي . - منطقة الو�سل ، �سارع ال�سيخ زايد ، مبني امارات اتريوم ، الطابق االأول ، مكتب رقم

almotawaco@yahoo.com - 971045693680 - 0581000273 - 2446487171 : الرقم املكاين
مو�سوع االإعان:املنفذ �سده : اأحمد بن عبداهلل بن حمد املطوع 

اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
9443.343- رق���م املبنى:  ال��ب��ل��دي��ة:  1258- رق���م  ال��و���س��ل- رق���م االر�����س:  امل��ن��ط��ق��ة:  ال��ع��ق��ار: وح���دة ع��ق��اري��ة-  ن���وع 
التقييم:  مربع-  مرت   151.01 امل�ساحة:   -503 العقار:  رقم   -12 بيلدجن  ريزيدين�سال  ووك  �سيتي  املبنى:  ا�سم   -1

درهم  2.816.222.91
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2020/250 / 331 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى طلب اأذن بيع املكاتب املرهونة اأرقام 4401، 4402، 4403، 4404، 4405 الكائنة 
بالطابق رقم 44 باملبني امل�سمى مزايا بزن�س افينيوا ايه ايه 1 مبنطقة الثنية اخلام�سة -اإمارة دبي.

طالب التنفيذ بنك االمارات دبي الوطنى �س.م.ع
عنوانه امارة دبي مركز دبي املاىل العاملى برج الفتان كرن�سي هاو�س تاور 1 وعنوانهما املختار مقر هيئة دبي 

لل�سلع املتعددة منطقة حرة برج املا�س ابراج بحرات جمرا
اإعانه فونيك�س غلوبال م.د.م.���س وميثلها كًا من بول ليجيت و ماثيو ديفيد �سميث ب�سفتهما  املطلوب 

امل�سفيني واملمثليني القانونني لل�سركة من خال مرحلة الت�سفية
املختار  1 وعنوانهما  ت��اور  ه��او���س  الفتان كرن�سي  ب��رج  دب��ي  العاملي  امل��ايل  دب��ي  دب��ي مركز  ام���ارة  ع��ن��وان��ه: 
 -  0097145064700 جمرا  بحرات  اب��راج  املا�س  برج  حرة  منطقة  املتعددة  لل�سلع  دبي  هيئة  مقر 

pleggett@deloitte.com  -  043903987
الثاث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/11/23 املوافق  االربعاء  يوم  االإع��ان:اأن��ه يف  مو�سوع 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة 
وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االإم���ارات 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة 
الع�سرة  االي��ام  الثمن خال  يزيد على  اأن  املزايدة  البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من  التالية جلل�سة  اأي��ام 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -1
مرت   149.95 امل�ساحة:   -4405 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.500.000.00 درهم يباع العلى عطاء
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -2
مرت   102.55 امل�ساحة:   -4401 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.250.000.00 درهم يباع العلى عطاء
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -3
مرت   102.54 امل�ساحة:   -4403 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.350.000.00 درهم يباع العلى عطاء
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -4
مرت   150.43 امل�ساحة:   -4404 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.500.000.00 درهم يباع العلى عطاء
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -5
152.56 مرت  امل�ساحة:   -4402 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.520.000.00 درهم يباع العلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(

يف الدعوى رقم 2020/250 / 331 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى طلب اأذن بيع املكاتب املرهونة اأرقام 4401، 4402، 4403، 4404، 4405 الكائنة 
بالطابق رقم 44 باملبني امل�سمى مزايا بزن�س افينيوا ايه ايه 1 مبنطقة الثنية اخلام�سة -اإمارة دبي.

طالب التنفيذ بنك االمارات دبي الوطنى �س.م.ع
عنوانه امارة دبي مركز دبي املاىل العاملى برج الفتان كرن�سي هاو�س تاور 1 وعنوانهما املختار مقر هيئة دبي 

لل�سلع املتعددة منطقة حرة برج املا�س ابراج بحرات جمرا
اإعانه فونيك�س غلوبال م.د.م.���س وميثلها كًا من بول ليجيت و ماثيو ديفيد �سميث ب�سفتهما  املطلوب 

امل�سفيني واملمثليني القانونني لل�سركة من خال مرحلة الت�سفية
املختار  1 وعنوانهما  ت��اور  ه��او���س  الفتان كرن�سي  ب��رج  دب��ي  العاملي  امل��ايل  دب��ي  دب��ي مركز  ام���ارة  ع��ن��وان��ه: 
 -  0097145064700 جمرا  بحرات  اب��راج  املا�س  برج  حرة  منطقة  املتعددة  لل�سلع  دبي  هيئة  مقر 

pleggett@deloitte.com  -  043903987
الثاث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/11/23 املوافق  االربعاء  يوم  االإع��ان:اأن��ه يف  مو�سوع 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة 
وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االإم���ارات 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة 
الع�سرة  االي��ام  الثمن خال  يزيد على  اأن  املزايدة  البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من  التالية جلل�سة  اأي��ام 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -1
مرت   149.95 امل�ساحة:   -4405 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.500.000.00 درهم يباع العلى عطاء
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -2
مرت   102.55 امل�ساحة:   -4401 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.250.000.00 درهم يباع العلى عطاء
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -3
مرت   102.54 امل�ساحة:   -4403 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.350.000.00 درهم يباع العلى عطاء
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -4
مرت   150.43 امل�ساحة:   -4404 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.500.000.00 درهم يباع العلى عطاء
رقم   -393-5812 ال��ب��ل��دي��ة:  رق��م   -846 االر�����س:  رق��م  اخل��ام�����س��ة-  الثنية  املنطقة:  مكتب-   -5
152.56 مرت  امل�ساحة:   -4402 العقار:  رقم   -1 ايه  ايه  افينيوا  بيزن�س  مزايا  املبنى:  ا�سم  املبنى:1- 

مربع- التقييم 1.520.000.00 درهم يباع العلى عطاء
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : الظباب لتجارة العامة

رخ�سة رقم:CN 3649869 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 500000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الظباب لتجارة العامة
ALDABAB GENERAL TRADING

اإىل/ الظباب للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALDABAB GENERAL TRADING - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi اإىل اأبوظبي 
م�سفح م�سفح 44 533002 533002 �سمو ال�سيخ �سلطان بن خليفه بن زايد و اخرين

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : العني كرياتيف للدعاية واالعان ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1926973 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سيد كمران �ساه �سيد امتياز �ساه من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيد كمران �ساه �سيد امتياز �ساه من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سيد كمران �ساه �سيد امتياز �ساه من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيد كمران �ساه �سيد امتياز �ساه من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد �سامل �سالح الغيثى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ العني كرياتيف للدعاية واالعان ذ.م.م 

AL AIN CREATIVE ADVERTISMENT AND PUBLISHING L.L.C
اإىل/العني كرياتيف للدعاية واالعان - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 AL AIN CREATIVE ADVERTISEMENT AND PUBLISHING -
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
ال�س�����ادة/خمبز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ميزون �سكر  رخ�سة رقم:1189414 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز كوارتر مايل خلدمة 

ال�سيارات  رخ�سة رقم:CN 1178599  قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حممد دروي�س �سرف زاده املرزوقي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نون عبداهلل فرح عبدالرحمن

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإع����������ان
للنحل  امللوك  :خايا  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

والع�سل   رخ�سة رقم:CN 1116519  قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح احمد مفتاح علي النا�سري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد جمعه �سامل جمعه الكعبي

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  7812/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- مونديال لل�سفريات �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سفن وندرز لل�سياحة ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1953943.68( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 70197

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2371/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
، ب�سداد  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 790/2022 نزاع حمدد القيمة 

املبلغ املنفذ به وقدره )288048( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : نايف بن عو�س بن عطاله العمري احلربي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �سارع حمطة مرتو جي جي كو - مبنى 
بناية اركاديا - حمطة مرتو جي جي كو

املطلوب اإعانه : 1- داماك هيلز كار�سون - �سفته : منفذ �سده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع االإعان : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )288048(  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2236/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 324/2022 نزاع مدين ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )147.000( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : نافتيج باينز
ال��رمي - �سقة  عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - املرقبات - دي��رة - دبي - �سارع ال مكتوم - مبنى 

302 - بجوار برج ات�ساالت - وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى العامري
املطلوب اإعانه : 1- كوجار لل�سيارات �س.م.ح - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع االإعان : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )191041(  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1640/2022/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83

بنظر  الدولة  باخت�سا�س حماكم  والق�ساء جمددا  امل�ستاأنف  الغاء احلكم   : اال�ستئناف  مو�سوع 
الدعوى واحالة الدعوى ملحكمة اول درجة كونها مل ت�ستنفذ واليتها فيما يتعلق باملو�سوع . 

امل�ستاأنف:هات�سين�سن تليكوم �س.م.ح - واخرون
عنوانه:دولة االم��ارات العربية املتحدة - ام��ارة دبي - دي��ره - �سارع بني يا�س - برج امل�سرف - 
الطابق 14 - مكتب رقم 1407 - بجوار بلدية دبي الهاتف 0557909785 - رقم مكاين:3005495192 

- الربيد االلكرتوين:shaban.hegazy - وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
املطلوب اإعانه :  1- �سكوت كر�ستيان بيفان  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:2022/9 مدين كلي. وحددت لها 
، وعليه  التقا�سي عن بعد  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة  املوافق  2022/12/6   الثاثاء   جل�سة يوم 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2162/2022/100 احوال نف�س م�شلمني 
املنظورة يف:دائرة االأ�سرة احوال نف�س االوىل رقم 71

للمدعي مبلغ  ت��رد  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  اوال:ال����زام  امل��وق��رة  املحكمة  م��ن هيئة  امل��دع��ي  يلتم�س   : ال��دع��وى  مو�سوع 
)350.000( درهم تكاليف العر�س الذي مل يتم - ثانيا:الزام املدعي عليها بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 

املدعي:من�سور �سعيد حممد ذياب املن�سوري
عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - الدانة - �سارع �سارع النجدة - �سقة الطابق االول 103

وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري
املطلوب اإعانه :  1- جواهر ح�سن حممد ا�سماعيل اجل�سمي  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يلتم�س املدعي من هيئة املحكمة املوقرة اوال:الزام املدعي 
عليها بان ترد للمدعي مبلغ )350.000( درهم تكاليف العر�س الذي مل يتم - ثانيا:الزام املدعي عليها بامل�سروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/11/28  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة التقا�سي 
عن بعد يف مبنى االحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 70197

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  12780/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000037( وال�سادر عن بنك را�س اخليمة بقيمة 

)18273( درهم .
طالب التنفيذ : اأيفر وايت اند �سرتيز ليمتد

عنوانه:حملها املختار ب�ساأن هذا املو�سوع مكتب وكيلها املحامية �سلوى حممد حممد عمر يف امارة دبي - 
منطقة اخلليج التجاري - برج كلوفر باي - الطابق 3 - مكتب رقم 308

املطلوب اإعانه : 1- �سي ار جي للتجارة العامة ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)17409( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
 اعلن بالن�شر

1491/2022/300 ا�شتئناف مدين  
مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- عبدالهادي احمد منر البت�ساوي - جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / خالد احمد �سريتح- وميثله:عبدالرحمن عمر 
 2022/1122 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - خمر  عبداهلل 
ي��وم الثاثاء  ب���ت���اري���خ:2022/10/12 -  وح���ددت لها جل�سه  م��دين ج��زئ��ي 
بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2022/11/22 امل��واف��ق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 00000

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  14918/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 101064 وال�سادر عن بنك دبي اال�سامي بقيمة 
)158400( درهم وال�سيك املرجتع رقم:101067 وال�سادر عن بنك دبي اال�سامي بقيمة 158400 درهم  .

طالب التنفيذ : اجل�سار للعطور
عنوانه:االمارات العربية املتحدة - امارة عجمان - الرو�سة 3 - �سارع الرو�سة - بناية 3 حمل رقم 1

املطلوب اإعانهما : 1- عائ�سة حممد عبداهلل االأن�ساري 2- واي ام �سي �سي للتجارة العامة �س.ذ.م.م  
- �سفتهما : منفذ �سدهما

املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع  مو�سوع االإع��ان : قد 
وقدره )327.970( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
هذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )15( خ��ال  امل��ذك��ور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية 

االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6974/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
التجاري  دب��ي  بنك  ع��ن  وال�����س��ادر  رق�����م:000421  امل��رجت��ع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   -1  : التنفيذ  مو�سوع 
بقيمة )487710( 2- املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رق��م:000420 وال�سادر عن بنك دبي التجاري بقيمة 

.  )487710(
طالب التنفيذ : بيه اآر لل�سرق االأو�سط م.م.ح

عنوانه:االمارات - امارة دبي - مدينة جبل علي - جبل علي - بردبي - �سارع جبل علي - �سقة مكتب رقم 
1404

املطلوب اإعانه : 1- حميد ر�سا علي اكرب �سادقي  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)919011.83( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
MOJAU_2022- 0102052 رقم املعاملة

تنازل/بيع
هوية  بطاقة  يحمل   - ال�سيد  داود  حممد  ال�سيد/�سامر  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االردن  اجلن�سية   - رقم:78419785179231 
ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/كونها احمد ناريانكوت - يحمل جوار �سفر رقم 
تاأ�س�ست  االول(  ال�سقر  )كافتريا  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند  اجلن�سية   -  S8781287
االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   789898 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة 

بال�سارقة - تعديات اخرى مت تغر وكيل اخلدمات .
 2013 ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع االجراءات القانونية   .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
كلي  جتاري   SHCFICICOM2022 /0007874 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : غ�سان احمد حممد قوا�س - جمهول حمل االقامة 
رفعت املدعية/�سركة املباين ب�ست ذ.م.م �سد املدعي عليه/غ�سان احمد حممد قوا�س - اردين 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  اوال:الزام   - بالتايل  فيها  تطالب  اجلن�سية 
تاريخ  اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )80.098.200.65(

ال�سداد التام - ثانيا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة .
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  ادارة  مكتب  امام   2022/11/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
االحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خال مدة ال تزيد على ع�سرة  ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما 

اعاه - بو�سفك مدعي عليه -   حرر بتاريخ 2022/11/10 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
جزئي  مدين   SHCFICIREA2022 /0004915 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نويد اخرت حممد رفيق - جمهول حمل االقامة 
املذكورة اعاه وتطالب فيها االتي 1-  اأقامت الدعوى  ال�سيارات - قد  النزهه لتاأجر  املدعية  ان  نعلمكم 
التم�س من عدالتكم حتديد اقرب جل�سة للنظر يف الق�سية يف اأ�سرع ممكن 2- املطالبة با�سرتجاع ال�سيارة 
ودفع قيمة املخالفات املرتتبة عليها بقيمة )20.100( درهم او حتويلها با�سم املدعي عليه 3- الزام املدعي 
بالنفاذ  املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء 5- �سمول احلكم  الر�سوم وامل�ساريف 4- اعان  عليه لدفع 

طبقا الحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون االجراءات املدنية .
ال�سارقة االحتادية املحكمة  الدعوى حمكمة  ادارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/22 
االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة  ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقهما اعاه - بو�سفك مدعي عليه -   حرر بتاريخ 2022/11/17 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر

�شادرة من حمكمة حمكمة عجمان االإحتادية ، املحكمة االبتدائية املدنيه 
يف الدعوى رقم: AJCFICICOM2022 /0002583 جتاري كلي

اإىلاملحكوم عليه: جمموعة دملا االمارات للديزل، العنوان: 9558989
2022/10/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 
املذكورة بالرقم اأعاه ل�سالح موؤ�س�سة الليطاين للنقليات العامة ، بالتايل:  ن�س احلكم 
اوال:بالزام ال�سركة املدعي عليها باأن توؤدي لل�سركة املدعية مبلغا وقدره ع�سرون مليونا 
وت�سعمائة وثمانية وثمانون الف وثمامنائة و�سبعة درهما قيمة الوقود والب�سائع املبيعة 
لها على النحو املبني باأ�سباب هذا احلكم - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
والزمتها  مادية  ا�سرار  من  بها  حلق  عما  تعوي�سا  درهما  مايني  خم�سة  وقدره  مبلغا 
قابا  حكماً   - املحاماة  اتعاب  مقابل  درهما  االف  خم�سة  ومببلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم 

لا�ستئناف خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
حمكمة ال�شارقة االحتادية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر

�شادرة من حمكمة حمكمة عجمان االإحتادية ، املحكمة االبتدائية املدنيه 
يف الدعوى رقم: AJCFICIPOR2020 /0002919 جتاري جزئي

اإىلاملحكوم عليه: �سابال وورلد ذ م م )ذا جلوري( وميثلها بالعقد احمد �سابال ، العنوان: 9183236
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/1/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
بيع  اتفاقية  بف�سخ  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل  خاروتي  حممد  �سيد  ل�سالح/  اأعاه 
ذا  �سابال  مب�سروع   A1 بالربج  الكائنة  ال�سكنية  الوحدة  ب�سان  عليها  واملدعي  املدعي  بني  املحررة 
جلوري رقم 3304 الطابق 33 القطعة D04 بعجمان والزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 
)266.867( درهم مائتني و�ستة و�ستني الف وثمامنائة و�سبعة و�ستنني درهم والفائدة القانونية 
عن هذا املبلغ بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى يف 2020/10/27 وحتى ال�سداد التام والزمت 
باملنا�سب فيها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات -  باملنا�سب فيها ورف�ست  بامل�سروفات  املدعي عليها 

حكماً قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
حمكمة ال�شارقة االحتادية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:2963/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755

مو�سوع املنازعة : يلتم�س املتنازع من عدالتكم الق�ساء باالتي اوال الت�سريح بقيد النزاع وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعان املتنازع 
�سدهم وقبل الف�سل يف املو�سوع باحالة النزاع للتحقيق ليثبت املتنازع بكافة طرق االثبات ومنها �سهادة ال�سهود بان املدعي عليه االول قد 
ا�ستلم منه مبلغ  11700 دوالر ليقوم بت�سليمهم اىل املدعي عليه الثاين ويف املو�سوع 1- احلكم بالزام املتنازع �سدهم بالت�سامن فيما بينهم 
بان يدفعوا للمتنازع مبلغ وقدره )11700 دوالر( او ما يعادله بالدرهم االماراتي مببلغ 43000 درهم ثاثة واربعون الف درهم باال�سافة 

اىل الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام 2- الزام املتنازع �سدهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املتنازع:حممد احمد يا�سني

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - امارة ال�سارقة - منطقة اخلان - كورني�س املمزر - بناية الباكر 5 - 
مبارك  وميثله:حميد   -  alghafli_shj@gmail.com:امييل  -  0522772772 رقم  هاتف   -  401 رقم  مكتب   - الرابع  الطابق 

ياقوت مبارك الغفلي
املطلوب اإعانهما :  1- ابراهيم عبدال�سام ج�سري 2- احمد عبدال�سام ج�سري  -  �سفتهما : متنازع �سدهما 

مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يلتم�س املتنازع من عدالتكم الق�ساء باالتي اوال الت�سريح بقيد النزاع وحتديد 
اقرب جل�سة لنظرها واعان املتنازع �سدهم وقبل الف�سل يف املو�سوع باحالة النزاع للتحقيق ليثبت املتنازع بكافة طرق االثبات ومنها 
�سهادة ال�سهود بان املدعي عليه االول قد ا�ستلم منه مبلغ  11700 دوالر ليقوم بت�سليمهم اىل املدعي عليه الثاين ويف املو�سوع 1- احلكم 
او ما يعادله بالدرهم االماراتي مببلغ  املتنازع �سدهم بالت�سامن فيما بينهم بان يدفعوا للمتنازع مبلغ وقدره )11700 دوالر(  بالزام 
الزام   -2 التام  ال�سداد  حتى  املطالبة  تاريخ  من   %  12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باال�سافة  دره��م  الف  واربعون  ثاثة  دره��م   43000
املتنازع �سدهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2022/12/8 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70392 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  15389/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- الع�سب للمقاوالت �س.ذ.م.م  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اليك�س لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )25434( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  13664/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

بنك  املنفذ �سده من  وال�سادر عن  رقم )000014(  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
امل�سرق بقيمة )5900( درهم والزام املنفذ �سده بال�سداد الر�سوم التنفيذ .

طالب التنفيذ : علي اكرب احمد مطيع القوانني
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع ال مكتوم - مبنى امل�سعود - �سقة 1005

املطلوب اإعانه : 1- جال ختك فيا�س خات ختك - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6615( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإعلن مدعي عليه بالن�شر 
لدى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية 
جزئي  عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002831 يف  الدعوى رقم

رقم   - بو�ستان  عجمان  االقامة   حمل  جمهول   - الداخلي  للت�سميم  كالر  مالتي  اإىل: 
مكاين:5313014618

نعلمكم بان املدعي/حممد ا�سف بايغ حممد - العنوان:حمل االقامة عجمان اجلرف 1 رقم 
جل�سة  اقرب  ب�����:اوال:حتديد  للمطالبة  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  قد  الهاتف:522123809 
لنظر الدعوى وال�سماح باعان املدعي عليها - ثانيا:الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )38250( 
درهم والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليها 

بالر�سوم وامل�ساريف
لذا يتوجب عليكم احل�سور امام الدائرة دائرة اليوم الواحد العمالية الثالثة حمكمة عجمان 
االحتادية �سباح يوم املوافق:2022/11/24 ال�ساعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  ينوب عنكم  وكيل معتمد  ار�سال  او  ويف حالة عدم ح�سوركم 

القانونية يف غيابكم
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 
              اعلن بال�شند التنفيذي وتكليف بالوفاء 

                      يف التنفيذ رقم  10453/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي  جت��اري   2018/562 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)10821743( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ : ال�سركة العربية مل�ستلزمات الكمبيوتر ال�سحابها طه احمد خيارى و�سريكه
عنوانه:خارج الدولة - ال�سعودية - الريا�س - املر�سات - �سارع ابو دجان - وموطنها املختار مكتب حمدان الهرمي 
وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املنال - الطابق 8 - مكتب 802 - رقم 

مكاين:266598992
املطلوب اإعانه : 1- فرع �سركة اآي اإ�س اآي تي ايه اى - �سفته : منفذ �سده

عنوانه:اململكة العربية ال�سعودية - الريا�س - �سارع االمر خالد بن عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوى - بناية رفقان 
mahesh.vaidya@isit.ae - 97145654941 - 0556564941 - 2214796:الطابق اخلام�س - �سندوق بريد -

مو�سوع االإعان : نعلنكم ب�سورة من احلكم مو�سوع التنفيذ املذيل بال�سيغة التنفيذية ونكلفكم بوفاء املطلوب 
واملذكور بائحة التنفيذ املرفق �سورة منها وذلك خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ت�سليمكم هذا االعان واال 

فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13701 بتاريخ 2022/11/18 

اإعـلن مدعى عليه بالن�شـر
لدى حمكمة ال�شارقه االإحتادية حمكمة التنفيذ املدنية االحتادية

يف الدعوى رقم SHCEXCISUBDIS2022 / 0006356/منازعة التنفيذ املو�شوعية
اإل�ى/املدعي عليه براديب كومار دايا�سانكار باندي - هندي اجلن�سية

املدعي عليه : براكا�س جاكوب ماناديفيتيل فارجي�س جاكوب - هندي اجلن�سية
املدعي عليه دامو داران بياي راجندران ناير - هندي اجلن�سية - املدعي عليه : ترازو املحدودة ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة

نعلمكم بان منازع / �سركة احلديد وال�سلب الدولية لل�سناعة ذ.م.م العنوان / حمل االإقامة: اإمارة ال�سارقة ، ال�سناعية رقم 2 ، �سارع 
اخلان مكتب ملك حمد مبارك بوعميم، هاتف رقم 0502297391، قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة ب� تلتم�س املدعية من 

عدالة املحكمة املوقرة : اأوال :- الت�سريح بقيد الدعوى وقبولها واإعان املدعي عليهما ب�سورة من الئحتها وباجلل�سة املحددة
و2022/787  و3638/2021   2504/2021 ارقام)  التنفيذ  ملفات  يف  عليها  املحجوز  املنقوالت  بيع  اإجراءات  وقف  ثانيا 

و3005/2021( حلني البت يف الدعوى بحكم نهائي عما باأحكام املادة 143 من الائحة التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية
عليها  املوقع  التنفيذي  احلجز  واإلغاء  الدعوى  �سحيفة  ب�سدر  املو�سحة  املنقوالت  يف  املدعية  باأحقية  واحلكم  الدعوي  قبول  ثالثا   
و   787/2022 و   2021/3638 و   2504/2021  ( اأرقام  التنفيذات  يف  احلجز  حم�سر  مبوجب  2022/6/30م  بتاريخ 
3005/2021 - واإعتباره كاأن مل يكن واإلغاء ما ترتب عليه من اآثار - رابعا :- اإلزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب 
املحاماه - لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة التنفيذ الرابعة حمكمة ال�سارقه االإحتادية �سباح املوافق 2022/11/22 
ال�ساعة 10:00 �س لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة 

�ستبا�سر االإجراءات  القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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الفجر الريا�ضي

•• �لعني - �لفجر

على  اخلمي�س  اأم�س  ال�ستار  اأُ���س��دل 
للرماية  ال��ع��امل  بطولة  مناف�سات 
العني  مبدينة   2022 الباراملبية 
التي احت�سنها اإمارة اأبوظبي للمرة 
ال�سرق  دول  م�ستوى  على  االأوىل 
اأف��ري��ق��ي��ا برعاية  االأو���س��ط و���س��م��ال 
���س��م��ّو ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي����د اآل 
نهيان، رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان لاأعمال اخلرية 
واالإن�سانّية، رئي�س جمل�س اأبوظبي 
الريا�سي يف نادي العني الفرو�سية 
مب�ساركة   ، واجل���ول���ف  ول��ل��رم��اي��ة 
دولة   54 العبا والعبة من   296
العليا  زاي����د  م��وؤ���س�����س��ة  تنظيم  م��ن 
الأ�سحاب الهمم بالتعاون والتن�سيق 
للرماية  ال���������دويل  االحت���������اد  م�����ع 
الباراملبية  وال��ل��ج��ن��ة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

الدولية
اهلل  عبد  الباراليمبي  بطلنا  حقق 
�سلطان العرياين امليدالية الذهبية 
الثانية له يف البطولة اليوم عندما 
مت��ك��ن م��ن اق��ت��ن��ا���س امل��رك��ز االأول 
م�سابقة  م�����س��اب��ق��ة  م��ن��اف�����س��ات  يف 
ناري  �ساكتون"  بندقية  مرتا   50
فئة  خم��ت��ل��ط  ال���راق���د  " و���س��ع��ي��ة 
SH1 بعد �سراح كبر مع اأبطال 
ال���ع���امل ���س��ه��د ت��ن��اف�����س وت���اأرج���ح يف 
ال��ن��ق��اط ب����اأج����زاء م���ن ع�����س��رة اإىل 
ح�سم  م����ن  ال����ع����ري����اين  مت���ك���ن  اأن 
ال���ف���وز يف ال��ط��ل��ق��ت��ني االأخ���رت���ني 
250.5 ن��ق��ط��ة، وج���اء يف  حم��ق��ق��اً 
الف�سية  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

لوي�سدال  ك��ا���س��ب��ار  ال����دامن����ارك����ي 
حمققاً 247.9 نقطة، بينما املركز 
كانت  الربونزية  وامليدالية  الثالث 
من ن�سيب االأملانية نتا�سا هيلرتوب 

التي حققت 226،9 نقطة. 
ويف نف�س امل�سابقة للفرق فاز باملركز 
الفريق  الذهبية  وامليدالية  االأول 
االأمل��اين املكون من نتا�سا هيلرتوب 
وك��ل��ي��ف ج��ان��ك��ر وب��ن��ه��ارت فيندت 
وفاز  ن��ق��ط��ة،   1844،2 حم��ق��ق��اً 
الف�سية  وامليدالية  ال��ث��اين  باملركز 
الفريق االأوكراين املكون من ايرينا 
�سيتنيك واندريا دورا�سينكو ويوري 
نقطة،   1839 حم��ق��ق��اً  �ستوييف 
وامليدالية  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  ب��ي��ن��م��ا 
الفريق  ن�سيب  ك��ان��ت  ال��ربون��زي��ة 
جيب  من  املكون  اجلنوبي  ال��ك��وري 
ي��وجن �سيم وج��ان ج��و يل وج��ن هو 

بارك حمققاً 1838،7 نقطة. 
يف م�سابقة 10 مرت م�سد�س هوائي 
فاز  ف�����رق   ،SH1 ف���ئ���ة  خم��ت��ل��ط 
الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة  االأول  ب��امل��رك��ز 
امل��ك��ون من  ال��ف��ري��ق ال��رتك��ي االأول 
بلفنار  واي�سيجيل  ك��ارج��ول  ايفيت 
فاز  م����ا  ب���ع���د  ن��ق��ط��ة   16 حم���ق���ق���اً 
املكون  الثاين  الرتكي  الفريق  على 
ا�سيل اوزجان وتاي�سان كوما�س من 
ال���ذي ج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين مققاً 
امليدالية  على  ليح�سل  نقطة   14
الثالث  امل���رك���ز  ب��ي��ن��م��ا   ، ال��ف�����س��ي��ة 
وامل��ي��دال��ي��ة ال���ربون���زي���ة ك��ان��ت من 
اجلنوبي  ال��ك��وري  ال��ف��ري��ق  ن�سيب 
ال��ث��اين امل��ك��ون م��ن اي ك��ي��ون موجن 
وكيون �سي بارك حمققاً 16 نقطة 

بعد فاز على الفريق الهندي الذي 
حقق 12 نقطة. 

اإ�سماعيل  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  اأع���ل���ن 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر   الكمايل 
اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م مب��وؤ���س�����س��ة زاي���د 
العليا املنظمة  العليا رئي�س اللجنة 
ا�ست�سافة  ع��ن  البطولة  ملناف�سات 
مدينة العني لكاأ�س العامل للرماية 
ال��ب��ارامل��ب��ب��ي��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل 2023 
تزامنا مع احتفاالت الدولة باليوم 
وذلك  واخلم�سني  ال��ث��اين  الوطني 
اللجنة  ت��ل��ق��ت��ه  ط���ل���ب  ع���ل���ى  ب����ن����اًء 
العليا  زاي�����د  وم��وؤ���س�����س��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
الأ�سحاب الهمم من جلنة الرماية 

باللجنة الباراملبية الدولية 
ال�سيخ  ���س��م��ّو  اإىل  بال�سكر  وت��وج��ه 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
جم���ل�������س اأم�����ن�����اء م���وؤ����س�������س���ة زاي�����د 
لاأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  االإن�سانية، 
الكرمي  ���س��م��وه  ل���دع���م  ال��ري��ا���س��ي 

لكافة  وال�سكر  للبطولة،  ورعايته 
تعاونهم  على  باملجل�س  امل�سوؤولني 
املثمر مع موؤ�س�سة زايد العليا، كما 
وال�سركات  امل��وؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة  ���س��ك��ر 
على  للبطولة  وال��راع��ي��ة  ال��داع��م��ة 
الإجناح  املوؤ�س�سة  م��ع  م�ساهماتهم 

احلدث.
الكمايل:  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  وق����ال 
ع���ل���ى جناح  وال�������س���ك���ر هلل  احل����م����د 
الباراملبية  اللجنة  ب�سهادة  البطولة 
الدويل للرماية،  الدولية واالحتاد 
واأع�����س��اء ال��وف��ود امل�����س��ارك��ة م��ن كل 
دول العامل، ال�سيما مع م�ساركة كل 
القيا�سي  العدد  بهذا  العامل  اأبطال 
دولة   54 296 العب والعبة من 
لكافة  ال��ت��ح��ي��ة  ت��ق��دمي  اأود  وه��ن��ا   ،
اجلهات التي وقفت وراء ا�ست�سافة 
م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة ب��ه��ذا احلجم 
للعام احلايل، وتعاون كافة اجلهات 
احلكومية املعنية بتنظيم منوذجي 
ال�سكر  مقدما  اجل��م��ي��ع،  ل��ه  ي�سهد 

الثقة  ع��ل��ى  ال������دويل  االحت������اد  اإىل 
واإم���ارة  االإم�����ارات  ل��دول��ة  املمنوحة 
العليا  زاي�����د  ومل��وؤ���س�����س��ة  اب���وظ���ب���ي 
هذه  ال�ست�سافة  الهمم  الأ���س��ح��اب 

البطولة العاملية.

�صكر الرعاة
التنفيذي  امل���دي���ر  ���س��ع��ادة  وت���وج���ه 
مبوؤ�س�سة  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  ل��ق��ط��اع 
العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  العليا  زاي���د 
املنظمة للبطولة بال�سكر والتقدير 
لكافة اجلهات واملوؤ�س�سات وال�سركات 
ال�����راع�����ي�����ة ال����ت����ي ت����دع����م وت����رع����ى 
يف  كبر  ب�سكل  وت�ساهم  البطولة، 
جناح كافة الفعاليات التي تنظمها 
الريا�سية  وال�سيما  زاي��د  موؤ�س�سة 
تاأتي  امل��ب��ادرة  تلك  اإن  وق���ال  منها، 
لتلك  الوطني  احل�����س  منطلق  م��ن 
اجلهات لدعم الريا�سة ب�سفة عامة 

وريا�سة اأ�سحاب الهمم بالدولة.
اجل����ه����ات ال����راع����ي����ة ع���ل���ى راأ����س���ه���ا 

جم����ل���������س اأب�����وظ�����ب�����ي ال����ري����ا�����س����ي 
للموؤ�س�سة  اال�سرتاتيجي  ال�سريك 
والداعم احلكومي، والهيئة العامة 
العامة  القيادة  وال��رع��اة  للريا�سة، 
اأبوظبي  وهيئة   ، اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
الثقافة  ودائ�������رة  امل������دين،  ل���ل���دف���اع 
واللجنة   ، – اأب��وظ��ب��ي  وال�����س��ي��اح��ة 
وموا�سات  االإماراتية،  الباراملبية 
للرعاية  طموح  و�سركة  االإم����ارات، 
والفوعة  للمياه،  والعني  ال�سحية، 
 ، للخيام  ال��ب��داد  و���س��رك��ة   ، للتمور 

و�سركة رم�سات للعطور

البطولة  ب���ريي���ز:  ج��ي�����ص��ل��ني 
مثالية

من ناحيتها تقدمت جي�سلني بريز 
ال��ف��ن��ي��ة لبطوالت  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س��ة 
بالنيابة  الباراملبية  للرماية  العامل 
الدولية  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ن 
و�سعب  حلكومة  والتقدير  بال�سكر 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 

اأب��وظ��ب��ي وم��وؤ���س�����س��ة زايد  واإم������ارة 
واأع�ساء  ال��ه��م��م  الأ���س��ح��اب  ال��ع��ل��ي��ا 
وجميع  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة وامل�����س��ارك��ني على 
ع���م���ل���ه���م ل����ت����ق����دمي ه�������ذا احل�����دث 
بالتنظيم  واأ������س�����ادت  ال���ت���اري���خ���ي، 
الرائع ملناف�سات البطولة وو�سفتها 
ب���اأن���ه���ا ك���ان���ت م��ث��ال��ي��ة، وق���ال���ت ان 
ه���ذا ال��ن��ج��اح ال����ذي حت��ق��ق ب�سورة 
دولة  على  مب�ستغرب  لي�س  ملفتة 
العليا  زاي����د  وم��وؤ���س�����س��ة  االإم�������ارات 
التي تثبت مع كل  الأ�سحاب الهمم 
اأنها متتلك القدرات  حدث ريا�سي 
التي  واالإمكانيات  والب�سرية  املادية 
اال�ست�سافة  يف  التميز  من  متكنها 

والتنظيم. 
�ساركت  التي  ال���دول  كافة  و�سكرت 
م�ستوى  على  واأث��ن��ت  املناف�سات،  يف 
ال�سريف  وال���ت���ن���اف�������س  ال���اع���ب���ني 
بينهم على  الريا�سية فيما  والروح 
م���دى اأي����ام ال��ب��ط��ول��ة، ك��م��ا �سكرت 
اللجنة  ال��ب��ط��ول��ة وال���س��ي��م��ا  جل���ان 
العليا واللجنة املنظمة واملتطوعني 
واجهة  ب���اأن���ه���م  و���س��ف��ت��ه��م  ح���ي���ث 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  م�سرفة 

املتحدة
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��م رف����ع امل�����س��ارك��ون يف 
للرماية  ال��ع��امل  بطولة  مناف�سات 
العني،  مبدينة   2022 الباراملبية 
اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآي���ات  اأ���س��م��ى 
نهيان  ال�سيخ  �سمّو  البطولة  راع��ي 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأمناء 
نهيان لاأعمال اخلرية واالإن�سانية 

الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س 
�سموه  ورع���اي���ة  اله��ت��م��ام  ت���ق���دي���راً 
���س��م��وه دعماً  ل��ل��ب��ط��ول��ة وم���ب���ادرات 
ولريا�سة  ع��ام��ة  ب�سفة  للريا�سة 

اأ�سحاب الهمم ب�سفة خا�سة
�سكرهم  ب���ال���غ  ع����ن  اأع�����رب�����وا  ك���م���ا 
ال�����س��ي��خ خالد  ل�����س��م��ّو  وت��ق��دي��ره��م 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب 
افتتاح  حفل  �سمّوه  حل�سور  الهمم 
�سمّوه  وحر�س  البطولة  مناف�سات 
الدويل  االحت���اد  اأع�����س��اء  لقاء  على 
امل�ساركني  وال���اع���ب���ني  واحل����ك����ام 
واأظهر  ا�سعد اجلميع  ال��ذي  االأم��ر 
ب����ج����اء ����س���ر ال����ن����ج����اح امل���ب���ه���ر يف 
ا�ست�سافة مناف�سات البطولة وكافة 
البطوالت الريا�سية �سواء الأ�سحاب 
اجلميع  واتفق  لغرهم.  او  الهمم 
الأ�سحاب  العليا  موؤ�س�سة  اأن  على 
ب��ام��ت��ي��از يف تنظيم  ال��ه��م��م جن��ح��ت 
ال��ب��ط��ول��ة، وال���س��ي��م��ا ال��ع��ام احلايل 
نظراً للعدد القيا�سي من امل�ساركني 
ولزيادة امل�سابقات املدرجة يف جدول 
املناف�سات، وهو ما ميثل عبئ كبر 
على التنظيم واللجان العاملة.  كما 
الت�سهيات  ان  اإىل  امل�ساركون  اأ�سار 
متنحها  التي  الكبرة  واالمتيازات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم�������ارات  دول����ة 
امل�ساركني،  وال��اع��ب��ني  ال���دول  اإىل 
واالل����ت����زام وال���ت���ع���اون م���ن اجلميع 
ب�����س��ورة ح�����س��اري��ة رائ��ع��ة ت��ع��د من 
اجلميع،  مل�����س��ه��ا  ال��ت��ي  امل���اح���ظ���ات 
وت�سهم يف اقبال كل الدول ورغبتهم 

يف احل�سور وامل�ساركة.

اإ�صدال ال�صتار على مناف�صات بطولة العامل للرماية الباراملبية 2022 مبدينة  العني

العني ت�شت�شيف مونديال الرماية الباراملبية العام املقبل تزامنا مع احتفالت اليوم الوطني ال� 52
بطلنا عبد اهلل �صلطان العرياين يقتن�ض الذهبية الثانية له يف مناف�صات البطولة

•• طوكيو-و�م:

دخل منتخبنا االأول للجودو املرحلة الثانية من االإعداد خال 
مع�سكره التح�سري الذي يقيمه حاليا يف العا�سمة اليابانية 
�سام  جراند  طوكيو  بطولة  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادا  طوكيو، 
للجودو لعام 2022، والتي تقام يف العا�سمة اليابانية يومي 

املقبل. دي�سمرب  و4   3
وبلغ عدد املنتخبات التي قامت بالت�سجيل للم�ساركة يف احلدث 

 6 بينهم  من  دول��ة   66 انطاقتها  موعد  عن  اأ�سبوعني  قبل 
والكويت،  وال�سعودية،  والبحرين،  االإم���ارات،  هي  عربية  دول 

وقطر، وم�سر.
وت�سم بعثة االإمارات يف بطولة طوكيو، نا�سر التميمي االأمني 
العام لاحتاد االإماراتي اأمني �سندوق االحتاد الدويل للجودو 
ي�سارك يف  ال��ذي  دزا�سفيلي ج��ورام  4 العبني  و  للوفد،  رئي�سا 
مناف�سات وزن حتت 66 كجم، وتال ا�سفيلي يف وزن حتت 81 
كجم،   90 حتت  وزن  مناف�سات  يف  ارام  وجوريجوريان  كجم، 

وظفار كو�سوف يف الوزن الثقيل حتت 100 كجم.
وحث �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�سارعة 
واال�ستعداد  االج��ت��ه��اد  ���س��رورة  على  منتخبنا  بعثة  واجل����ودو 
ثانية  دول��ي��ة  م�ساركة  وج��ود  ظ��ل  يف  خا�سة  للبطولة،  اجليد 
�ستقام  التي  املا�سرتز  بطولة  وهي   ، �سام  جراند  طوكيو  بعد 
املقبل يف  دي�سمرب   22 اإىل   20 الفرتة من  القد�س خ��ال  يف 
ختام بطوالت االحتاد الدويل للجودو لهذا املو�سم 2022 – 

.2023

منتخبنا للجودو يدخل املرحلة الثانية من مراحل 
الإعداد لطوكيو جراند �شالم

•• دبي – �لفجر:

الن�سر  ن���ادي  ���س��رك��ة  اإدارة  اأق��ام��ت 
ل��األ��ع��اب ال��ري��ا���س��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة عبد 
اأم�س،  م��ن  اأول  ال��ه��ا���س��م��ي  ال�����رزاق 
ح��ف��ل ت��ك��رمي مب��ق��ر ال���ن���ادي لبنات 
الري�سة  لعبتي  يف  ال���ن���ادي  واأب���ن���اء 
وتقديراً  الطائرة والرماية، تثميناً 
التي حتققت خال  املميزة  للنتائج 
وميادين  ����س���اح���ات  يف  م�������س���واره���م 
خال  وخ��ارج��ي��اً  حم��ل��ي��اً  اللعبتني 
االإمارات  منتخبات  مع  م�ساركتهم 

يف املحفلني االأ�سيوي والعربي. 
ح�سر احلفل احمد اجلناحي املدير 
ومن�سور  الزرقاء  للقلعة  التنفيذي 
ال�سنية  امل��راح��ل  م�سرف  ال��ط��وا���س 
ق�سم  رئي�سة  دروي�����س  ب��ن  ون�سرين 

الزرقاء  بالقلعة  الن�سائية  االأن�سطة 
ومديرة فريق الري�سة �سهاد عوي�س 
و�سيبي  طيفور  حم��م��ود  وامل��درب��ني 
ابهاتو مدرب الرماية ح�سن حم�سن 
وج���م���ي���ع ال����اع����ب����ات وال���اع���ب���ني 
اإىل جانب حر�س  اأ�سحاب االإجن��از 
العديد من اأولياء االأمور بالتواجد 

يف هذه االحتفالية.
ومت ت��ك��رمي اجل��م��ي��ع و���س��ط اأج���واء 
االأ���س��رة ال��واح��دة االح��ت��ف��ال بقطع 
املبادرة  ب��خ��ت��ام ه���ذه  ال��ك��ي��ك  ق��ال��ب 

الهادفة. 

ترحيب
املدير  اجل���ن���اح���ي  اح����م����د  ورح�������ب 
التنفيذي ل�سركة االألعاب الريا�سية 
ب��ال��ن��ادي وق���دم ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره ملا 

حققته بنات واأبناء الن�سر ب�ساحات 
الطائرة  الري�سة  ريا�سة  وميادين 
حتيات  للجميع  ون��ق��ل  وال���رم���اي���ة، 
وت���ه���اين م���ع ت��ق��دي��ر ع��ب��د ال�����رزاق 
الها�سمي رئي�س �سركة نادي الن�سر 
لاألعاب الريا�سية ونائبه املهند�س 

مروان �سنكل.
الطوا�س  م��ن�����س��ور  اث���ن���ى  وب�������دوه 
الكبر  ال��دور  على  االإداري  امل�سرف 
حققتها  ال���ت���ي  امل���م���ي���زة  وال���ن���ت���ائ���ج 
ال��زرق��اء خال  القلعة  وبنات  اأب��ن��اء 
موؤكداً  املحافل،  بجميع  تواجدهم 
ه������ذا ل���ي�������س ب���غ���ري���ب ع���ل���ى جن���وم 

وجنمات هذه االألعاب. 

ثقة وتفاوؤل
نائب  �سنكل  م���روان  املهند�س  اأ���س��اد 

الن�سر  ن����ادي  ���س��رك��ة  اإدارة  رئ��ي�����س 
العالية  بالروح  الريا�سية  لاألعاب 
ل��اع��ب��ات والع��ب��ي ري��ا���س��ة الري�سة 
الكبرة  اجلهود  ومثمناً  والرماية 
واملخل�سة الذي تبذل مع اجلهازين 
الدوؤوبة  وباملتابعة  واالإداري،  الفني 
علي  ن�سرين  الفا�سلة  االأخ���ت  م��ن 
ب���ن دروي���������س، وال���ت���ي ت��ك��ل��ل��ت هذه 
البطوالت  بجميع  بالفوز  اجل��ه��ود 
التي تتواجد فيه بنات واأبناء القلعة 
البطوالت  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���زرق���اء 
امل��ح��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، وي���وؤك���د دعم 
ورعاية جميع فرق النادي لاألعاب 
اجلماعية والفردية للبنني والبنات، 
اأ�سحاب  ط��م��وح  يقف  اأال  ومتمنياً 
االإجن������ازات ع��ن��د ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج، بل 
ن���وؤك���د ث��ق��ت��ن��ا ب��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من  

والبطوالت. 

دعم ورعاية
الن�سائية  االأن�سطة  رئي�سة  وق��ال��ت 
بالقلعة الزرقاء ن�سرين بن دروي�س 
ياأتي �سمن  ه��ذا احلفل  »اإق��ام��ة  اأن 
رئي�س  ون���ائ���ب  رئ��ي�����س  ت��وج��ي��ه��ات 
لاألعاب  الن�سر  ن��ادي  �سركة  اإدارة 
ال��ري��ا���س��ي��ة، ف��ل��ه��م م��ن��ا ج��م��ي��ع��اً كل 
هذه  اإن  واأ�سافت  والتقدير،  ال�سكر 

املكرمة بتكرمي الاعبني الاعبات 
مل�ستقبل  االأك���رب  امل�سوؤولية  حتملنا 
قيادة  ل��ط��م��وح��ات  ي���رق���ى  اأف�������س���ل 

القلعة الزرقاء.
طموحة  ” خطتنا  قائلة  وت��اب��ع��ت: 
ن��������ادي ال���ن�������س���ر ون����ع����م����ل وف����ق  يف 
ا�سرتاتيجية على املدى الطويل من 
واجلميع  االإجن�����ازات،  حتقيق  اأج���ل 
يعلم ما ال��ذي يقدمه ن��ادي الن�سر 
الريا�سية،  االأل����ع����اب  خم��ت��ل��ف  يف 

خ�����س��و���س��ا يف جم����ال ال��ك�����س��ف عن 
االألعاب  خمتلف  يف  جدد  موهوبني 
الريا�سية، لدعم املنتخبات الوطنية 
وهدف  ر�سالة  وهي  املحافل،  كل  يف 

قيادة النادي منذ زمن طويل.

املكرمون 
الفنية  االأج�����ه�����زة  ال���ت���ك���رمي  ط�����ال 
الرماية والري�سة  للعبتي  واالإدارية 
ال��ط��ائ��رة وال��اع��ب��ات وال��اع��ب��ني : 

ك���رمي���ة م����وق����اف احل���ا����س���ل���ة على 
للرماية،  البطولة اخلام�سة  ذهبية 
م���رمي احلامد  ال��ري�����س��ة  والع���ب���ات 
ال����ف����ائ����زة ب���امل���ي���دال���ي���ة ال���ربون���زي���ة 
ب���ب���ط���ول���ة غ������رب اآ�����س����ي����ا، ورو�����س����ة 
ال���ه���اج���ري واأم������ل ي��و���س��ف وم���رمي 
ال��ب��ل��و���س��ي وه���ن���د اجل��ن��اح��ي وفرح 
وحممد  الظاهري  وغدير  اإبراهيم 
م�����رزا وعبد  ون���ا����س���ر  ف����ام����رزي 

العزيز حممد. 

تقديرًا وتثمينا لتاألقهم حمليًا وخارجيًا

»العميد« يثمن ويكرم »ن�شر« بناته واأبنائه 
اأبطال الري�شة الطائرة والرماية

القدم  االإم��ارات لكرة  النعيمي رئي�س احتاد  را�سد بن حميد  ال�سيخ  دعا 
من  مزيد  ب��ذل  اإىل  واالإداري  الفني  واجل��ه��از  الوطني  املنتخب  العبي 
اجلهود قبل مباراة كازاخ�ستان الودية، وموا�سلة العطاء والعمل خال 
25، جاء ذلك  ، خليجي  العربي  لكاأ�س اخلليج  ا�ستعدادا  املقبلة  الفرتة 
خال لقائه الاعبني بعد نهاية مباراة االأبي�س ونظره االأرجنتيني ، 
املنتخب،  اإمكانياته يف خدمة  كل  ي�سع  االحت��اد  اإدارة  اأن جمل�س  موؤكداً 

ويوفر كل �سيء يخدم اإعداد االأبي�س وي�سهم يف تطويره.
التجربة االأرجنتينية كانت  " اإن  ال�سيخ را�سد بن حميدالنعيمي:  وقال 
مهمة للمنتخب يف هذا التوقيت، ومن ال�سروري اال�ستفادة من درو�سها 

الفنية بغ�س النظر عن نتيجتها، م�سراً اإىل اأن كل جتربة كبرة �سيكون 
لها انعكا�سات اإيجابية على املنتخب يف امل�ستقبل، وعلى الكرة االإماراتية 
ب�سورة عامة، كما اأن مثل هذه التجارب �ستكون ملهمة للجيل اجلديد 
اأ�ساد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي  اأخ��رى،  من الاعبني". من جهة 
التي حققت جناحاً  امل��ب��اراة،  تنظيم  الريا�سي يف  اأبوظبي  ب��دور جمل�س 
كبراً من جميع النواحي، حيث كان ح�سور اجلماهر الغفر دليًا على 
الذي حّول  دور اجلمهور،  نف�سه  الوقت  يف  مثمناً  التجربة،  اأهمية هذه 
املباراة اإىل حدث كروي عاملي قبل انطاق مونديال قطر 2022، حيث 

كانت املباراة حمط اأنظار العامل وو�سائل اإعامه وحمبي كرة القدم.

را�شد بن حميد يدعو الالعبني اإىل ال�شتفادة 
من درو�ض التجربة الأرجنتينية وموا�شلة العطاء



اجلمعة   18  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13701  
Friday   18    November    2022   -  Issue No 13701 الفجر الريا�ضي

19

•• �أبوظبي-و�م:

ع��ن��دم��ا خ��ا���س ك��ل م��ن الع��ب��ي ك���رة ال��ق��دم االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل مي�سي 
والربتغايل كري�ستيانو رونالدو فعاليات بطولة كاأ�س العامل للمرة االأوىل 
يف التاريخ، مل يكن كثرون يتوقعون اأن يهيمن الاعبان على �ساحة كرة 

القدم االأوروبية والعاملية ل�سنوات طويلة تالية. 
وخا�س مي�سي ورونالدو املونديال للمرة االأوىل من خال ن�سخة 2006 
باأملانيا بعدما فر�س كل منهما نف�سه �سمن جنوم الكرة العاملية يف ال�سنوات 
االأوىل من م�سرته الكروية؛ حيث كان مي�سي يف ال�18 من عمره فيما 

كان رونالدو يف ال�21 . 
تبدو  والتي   ،2022 مونديال  يف  امل�ساركة  اإىل  منهما  كل  يتاأهب  واالآن، 
اأن ت�سريحات  العامل خا�سة  كاأ�س  لكليهما يف بطوالت  االأخ��رة منطقيا 

الاعبني نف�سهما ت�سب يف هذا االجتاه. 
ورونالدو  مي�سي  �سيعادل  البطولة،  يف  منهما  لكل  البداية  �سربة  وم��ع 

تاريخ  يف  الع��ب  الأي  امل�ساركات  بعدد  يتعلق  قيا�سيا  رقما 
البطولة حيث �ستكون امل�ساركة اخلام�سة لكل منهما 

يف املونديال. 
وي��ت�����س��اوى مي�سي ورون���ال���دو ب��ه��ذا م��ع االأمل���اين 

ماركيز  رافاييل  واملك�سيكيني  ماتيو�س  ل��وث��ار 
يف  منهم  كل  �سارك  حيث  كارباخال  واأنطونيو 
حار�س  وكان  املونديال،  من  خمتلفة  ن�سخ   5
املرمى االإيطايل العماق ال�سابق جانلويجي 
اأي�سا  ن�سخ   5 يف  ب��اده  قائمة منتخب  �سمن 

لكنه مل يخ�س ن�سخة 1998 و�سارك فعليا يف 
الن�سخ ال�4 التالية. 

ولكن هذا العدد من امل�ساركات لن يكون هو الرقم 
اأو رونالدو  القيا�سي الوحيد الذي ينتظر مي�سي 

كل  ي�ستطيع  ح��ي��ث  2022؛  م��ون��دي��ال  يف 
منهما حتطيم اأكرث من رقم قيا�سي 

اآخر من بينها اأرقام لاأ�سطورتني الربازيلي بيليه واالأرجنتيني الراحل 
دييجو مارادونا. 

2022، �سيبداأ مي�سي  امل�ساركني يف مونديال  ومن بني جميع الاعبني 
البطولة باأعلى ر�سيد من امل�ساركة يف مباريات كاأ�س العامل حيث خا�س 
2014 بالربازيل،  ن�سخة  ومنها  ال�سابقة  ال�4  م�ساركاته  يف  مباراة   19
املنتخب  اأم���ام  اخل�����س��ارة  قبل  للبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  فيها  بلغ  وال��ت��ي 

االأملاين. 
وي�ستطيع مي�سي "35 عاما" حتطيم الرقم القيا�سي لعدد املباريات التي 
يخو�سها اأي العب يف تاريخ املونديال اإذا بلغ املباراة النهائية وم�ساركته يف 
جميع املباريات ال�7 للفريق حتى النهائي اأو مباراة حتديد املركز الثالث. 
واإذا جنح يف هذا، �سرفع مي�سي ر�سيده اإىل 26 مباراة يف نهائيات كاأ�س 
العامل حمطما بهذا الرقم القيا�سي احلايل )25 مباراة( وامل�سجل با�سم 
االأ�سطورة االأملاين لوثار ماتيو�س الذي خا�س هذا العدد من املباريات يف 

5 ن�سخ من البطولة بني ن�سختي 1982 باإ�سبانيا و1998 بفرن�سا. 
كما ي�ستطيع مي�سي قبلها حتطيم رقم قيا�سي اآخر من خال م�ساركته 
حيث   2022 مل��ون��دي��ال  االأول  ب��ال��دور  لفريقه  ال�3  امل��ب��اري��ات  يف 
الراحل  با�سم  امل�سجل  االأرجنتيني  القيا�سي  ال��رق��م  �سيتجاوز 

مارادونا والذي خا�س 21 مباراة يف بطوالت كاأ�س العامل. 
واملثر اأن ال�سيء االآخر الذي ميكنه منح مي�سي تفوقا وا�سحا 
وملمو�سا، وال يقبل اجلدل، على مارادونا تاريخيا هو قيادة 

الفوز  مل��ارادون��ا  �سبق  حيث  املونديال  بلقب  للفوز  الفريق 
بلقب املونديال مع املنتخب االأرجنتيني يف 1986 لكنه 
اجلنوبية  اأمريكا  اأمم  ك��اأ���س  بلقب  الفريق  م��ع  يفز  مل 
)كوبا اأمريكا( فيما فاز مي�سي مع فريقه باللقب القاري 

يف منت�سف العام املا�سي. 
تاريخ  يف  ج��دي��د  قيا�سي  رق���م  حتقيق  اأي�����س��ا  ملي�سي  ومي��ك��ن 

امل��ب��اراة االأوىل، ح��ال �سنع هدفا  املونديال، ورمب��ا من خ��ال 
ي�سنع  ال��ذي  الوحيد  �سيكون  حيث  زم��ائ��ه  م��ن  الأي 

هدفا واحدا على االأقل يف كل من الن�سخ 
ال�5 التي خا�سها باملونديال 

ن�سخ   4 االأق���ل يف  ه��دف��ا على  ال���ذي �سنع  االآن  ال��وح��ي��د حتى  ب��اأن��ه  علما 
خمتلفة بالبطولة. 

الفريق  وق��اد  االأرجنتيني  املنتخب  مباريات  جميع  يف  مي�سي  �سارك  واإذا 
االأملاين  املهاجم  با�سم  م�سجا  قيا�سيا  رقما  �سيحطم  انت�سارات،   6 اإىل 
ال�سابق مرو�ساف كلوزه الذي حقق 12 انت�سارا مع فريقه يف مباريات 
2014 فيما حقق مي�سي  باملونديال على مدار 4 ن�سخ من 2002 اإىل 

مع فريقه يف الن�سخ ال�4 املا�سية 12 انت�سارا. 
بقائمة  مبا�سرة  مي�سي  خلف  الثاين  املركز  يف  رونالدو  ياأتي  املقابل،  ويف 
2022 خو�سا للمباريات يف كاأ�س العامل، بر�سيد  اأكرث العبي مونديال 

مباراة.   17
من  االأول  ب��ال��دور  لفريقه  ال�3  املباريات  يف  للم�ساركة  رون��ال��دو  ويحتاج 
البطولة املرتقبة لين�سم اإىل قائمة الاعبني الذين خا�سوا 20 مباراة 

اأو اأكرث يف املونديال وهي القائمة التي ت�سم 11 العبا فقط حتى االآن. 
تاريخ  قيا�سي مثر يف  برقم  االن��ف��راد  "37 عاما" اإىل  رون��ال��دو  وي�سعى 

2022 حيث ي�سرتك امل�����ون�����دي�����ال  من خال ن�سخة 
ح���ال���ي���ا م����ع ك����ل م����ن االأ�����س����ط����ورة 
�سيلر  واأويف  ب��ي��ل��ي��ه  ال���ربازي���ل���ي 
اأن كا  ك��ل��وزه يف  وم��رو���س��اف 
4 ن�سخ  ال�����س��ب��اك يف  ه���ز  م��ن��ه��م 

خمتلفة باملونديال. 
واإذا �سجل رونالدو اأي هدف يف 
�سيكون   ،2022 مونديال 
ال�سباك  يهز  ال��ذي  الوحيد 

يف 5 ن�سخ من املونديال. 
ك����م����ا ي�������س���ت���ط���ي���ع رون�����ال�����دو 
اأه��داف فقط يف   3 بت�سجيل 
رقم  حتقيق   2022 مونديال 
قيا�سي برتغايل يف املونديال برفع 
والتفوق  اأه����داف   10 اإىل  ر���س��ي��ده 
ع��ل��ى ال��ه��داف ال��ت��اري��خ��ي ملنتخب 
ب���اده يف امل��ون��دي��ال وهو 
اإيزيبيو  االأ���س��ط��ورة 

)9 اأهداف(. 

يف مونديال 2022 .. مي�شي ورونالدو يهددان 
اأرقام مارادونا وبيليه وماتيو�ض 

بافلوف ومنتخب بولندا يتوجان بلقب بطولة العامل حلل م�شائل ال�شطرجن يف الفجرية
•• �لفجرية-و�م:

ليتوج  تاألقه  بافلوف  الرو�سي  وا�سل 
ال���ع���امل حل���ل م�سائل  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 
فعالياتها  اأقيمت  وال��ت��ي  ال�سطرجن، 
حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
ال�سرقي ويل عهد الفجرة ومب�ساركة 
650 العبا من خمتلف دول العامل.

بن  �سالح  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  وت��اب��ع 
املناف�سات  من  جانبا  ال�سرقي  حممد 
وعرب عن �سعادته باالأجواء االإيجابية 
التي ت�سود املناف�سات بف�سل اال�ستعداد 
لاعبني  وب��ارك  لا�ست�سافة،  اجليد 

جناحاتهم.
واأ�سدل ال�ستار على فعاليات البطولة 
بتفوق  ال���ف���ج���رة  ن��وف��وت��ي��ل  ب��ف��ن��دق 
مناف�سات  يف  بافلوف  للرو�سي  وا�سح 

اللقب، وحل مواطنه  ليحرز  الفردي 
اأورال كا�سانوف ثانيا، وتبعه يف املراكز 
اإىل ال�سابع على الرتتيب  من الثالث 
واملنغويل  مورد�سيا  بينور  البولندي 

بيلجون �سوميا والبلجيكي اإيدي فان 
وال�سربي  ب��وب��وف  وال��رو���س��ي  ب��ر���س 

�سرايف موفيج.
علي  اآل  نعمان  عمر  الاعب  وت�سدر 

البطولة  يف  االإم����ارات  العبي  ترتيب 
ت������اه ع����م����ار ال�����������س�����دراين وع����م����ران 
وحممد  ال�سركال  ورو�سة  احلو�سني 
العزيز  ع��ب��د  ال��ي��ل��ي��ل��ي وع���ل���ي  ���س��ع��ي��د 

الثاين  م��ن  امل��راك��ز  خ��ال��د يف  وخليفة 
اإىل ال�سابع على الرتتيب.

ال�سدارة  الفرق، كانت  وعلى م�ستوى 
نظريه  على  متفوقا  بولندا  ملنتخب 

ال�����س��رب��ي واالأمل�������اين، ال��ل��ذي��ن احتا 
ال�����ث�����اين وال����ث����ال����ث على  امل����رك����زي����ن 

الرتتيب.
بركت  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  واأع�����رب 
�سعادته  ع��ن  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س 
ا�ست�سافة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي  ب��ال��ن��ج��اح 
االإمارات للحدث العاملي وهوما يعك�س 
االإماراتية،  للريا�سة  النوعية  النقلة 
خا�سة  ال���ف���ائ���زي���ن  جل��م��ي��ع  وب�������ارك 
االإم��ارات الذين ظهروا ب�سكل  العبي 
مميز برغم قوة البطولة و�سعوبتها، 

م�سيدا بجهود اللجان العاملة.
و اأو�����س����ح رئ���ي�������س جل���ن���ة احل����ك����ام يف 
عبدالغني  حممد  ال�سوري  البطولة 
اللعبة  مم��ار���س��ة  ث��ق��اف��ة  اأن  احل����اق 
اع��رتا���س��ات تخ�س  وج���ود  م��ن  قللت 

النتائج يف البطولة.

منذ 2010 .. 5 م�شاهد خالدة  
يف م�شرية �شباق جائزة الحتاد 
للطريان الكربى لفورمول-1 

•• �أبوظبي-و�م:

على م���دار 30 ع��ام��ا وخ���ال ت��واج��ده يف دول���ة االإم����ارات ا�ستطاع 
امل�سور االأرجنتيني خورخي فراري وفريق عمله التقاط جمموعة 
من اأجمل اللحظات يف العديد من املناطق ومن بينها حلبة مر�سى 
فورموال1-  ريا�سة  �ساحة  على  اأث��ره��ا  ال�سور  ه��ذه  وتركت  يا�س، 

عامليا. 
وتنطلق فعاليات ال�سباق اخلتامي لبطولة العامل لفورموال1- على 
اأم�س اخلمي�س وحتى ختام املناف�سات  حلبة مر�سى يا�س بداية من 

بال�سباق الر�سمي يوم االأحد املقبل. 
اأبو ظبي  �سباق جائزة  اأجمل حلظات  التقاط  ويعمل خورخي على 
حلظات  ع���ن  وحت����دث   ،2010 ع���ام  م��ن��ذ  لفورموال1-  ال���ك���ربى 
فعاليات  تغطية  اأول عامني من عملي يف  قائا: خال  انطاقته 
�سباق عطلة االأ�سبوع، كنت اأعمل مبفردي لتغطية جميع الفعاليات 

خارج منطقة البادوك. 
التجوال يف  دائم  اأنني كنت  ال�سنوات  اأتذكره عن هذه  ما  واأ�ساف: 
احللبة، و�سيق وقتي ي�سمح يل بالطعام وال�سرب فقط اأثناء تنقلي 
بني مواقع احللبة، واالنتقال من مناطق امل�سجعني اإىل املدرجات، 

واأجنحة ال�سيافة، واألتقط ال�سور لل�سيارات وال�سائقني. 
واأو�سح: على مدار 12 عاما، تطور احلدث وفعالياته، وتنامت معه 
5 �سور من  الفوتوغرافية الأن�سطته، واخرتت  التغطية  متطلبات 
التي التقطها وفريق عملي لرتوي كل واحدة حكاية خمتلفة من 

م�سرة �سباق جائزة اأبوظبي الكربى لفورموال1-. 

" امل�صهد الأول : حتية الحتاد للطريان – خط بداية ال�صباق 
يف حلبة مر�صى يا�ض " 

اأبوظبي الكربى لفورموال1- بدقائق،  قبيل انطاق �سباق جائزة 
البداية يف حلبة مر�سى  حلقت طائرة االحت��اد للطران فوق خط 
ال�سورة  ه��ذه  "متثل  ق��ائ��ًا:  اللقطة  ه��ذه  ي��ا���س، وي�سف خ��ورخ��ي 
العامل  ح��ول  العا�سقة  اجلماهر  تنتظرها  التي  اللحظة  الرائعة 

وهي بدء ال�سباق اخلتامي ملو�سم فورموال1-". 
واختار خورخي هذه ال�سورة بالتحديد، والتي الُتقطت العام املا�سي، 

الأنها تعرب بقوة عن حكاية جائزة اأبوظبي الكربى لفورموال1-. 
هذه  مثل  التقاط  يحاولون  امل�سورين  من  وفريقه  خورخي  وك��ان 
ب�سبب  �سابقاً  يحالفهم  مل  احل��ظ  ولكن  طويلة،  الأع���وام  ال�����س��ورة 
وحمدودية  اللحظة  ه��ذه  يف  احللبة  اأر����س  على  التحرك  �سعوبة 

التحرك على م�سار منطقة ال�سيانة اخلا�سع للرقابة ال�سديدة. 

" امل�صهد الثاين: احتفال "نيكو روزبرج" بفوزه ببطولة العامل 
لفورمول1- بحركات ا�صتعرا�صية " 

البطل  مر�سيد�س،  فريق  يف  زميله  على  روزبرج"  "نيكو  ف��وز  بعد 
العاملي لوي�س هاميلتون، وح�سده لقب بطولة العامل لل�سائقني يف 
2016، وبرغم و�سوله ثانيا خلط نهاية ال�سباق،  فورموال1- يف 
بتتويجه  احتفااًل  ب�سيارته  ا�ستعرا�سية  حركات  ع��دة  روزب��رج  اأدى 

بطًا للعامل وقفز من �سيارته ليحيي اجلمهور. 
وقال  اللحظة،  ه��ذه  التقاط  من  فرجيز  ت�سارلز  امل�سور  ومتكن 
جيدة  اإطالة  ذات  اأماكن  يف  للتواجد  م�سبقا  خططوا  كانوا  اإنهم 
على احللبة يف حال حدوث اأي حلظات حما�سية ت�ستحق الت�سوير، 

ليتواجد عندها يف الزمان واملكان املنا�سبني. 

العر�ض اجلوي لفر�صان الإمارات "  الثالث:  " امل�صهد 
اأب������رز العرو�س  ي��ع��د ال���ع���ر����س اجل�����وي ل��ف��ر���س��ان االإم��������ارات م���ن 
يومي  وي��ق��ام  فورموال1-،  جماهر  ل��دى  املف�سلة  اال�ستعرا�سية 

ال�سبت واالأحد على هام�س ال�سباق كل عام. 
وكان اختيار خورخي لهذه اللقطة لي�س فقط الأنها تطلبت الكثر 
من التخطيط امل�سبق، ولكن اأي�ساً الأنه يريد اأن يظهر متيز �سباق 
جائزة اأبوظبي الكربى لفورموال1- كيوم ا�ستثنائي لا�ستمتاع مع 

العائلة واالأ�سدقاء مع الكثر من الفعاليات املميزة. 

الواحات "  مناطق  يف  املتحم�صة  اجلماهري  الرابع:  " امل�صهد 
مت ال��ت��ق��اط ه��ذه ال�����س��ورة ب��اإح��دى مناطق ال��واح��ات خ��ال �سباق 
يريد  ح��ي��ث  ف��رج��ي��ز،  ت�����س��ارل��ز  ق��ب��ل  م��ن   2018 يف  فورموال1- 
خورخي اإ�سافة هذه ال�سورة للقائمة بحكم اأن منظمي �سباق جائزة 
توفر  على  رئي�سي  ب�سكل  يركزون  لفورموال1-  الكربى  اأبوظبي 

جتربة ال تن�سى جلماهر احللبة. 
التي تعج  الواحات  ب�سكل كبر مناطق  اللقطة  وق��ال: جت�سد هذه 
االأج����واء  وتعك�س  ال�����س��ب��اق،  اأح����داث  خ���ال  املتحم�سة  ب��اجل��م��اه��ر 

املبهجة خال تلك الفرتة. 

" امل�صهد اخلام�ض: الألعاب النارية عند خط النهاية يف حلبة 
مر�صى يا�ض " 

التاريخية  ال�سور  م��ن  القائمة  ه��ذه  الإن��ه��اء  طريقة  اأف�سل  ولعل 
خ��ال هذه  م��ن  ه��و  لفورموال1-  ال��ك��ربى  اأبوظبي  ج��ائ��زة  ل�سباق 
ال�سورة، وقال خورخي: جت�سد هذه اللقطة احلما�س املذهل خلتام 
املو�سم يف احلدث االأكرب الذي ت�ست�سيفه دولة االإمارات وتاأتي كنتاج 

الأ�سهر طويلة من العمل الدوؤوب والتخطيط للحدث. 

•• �أبوظبي-و�م:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س 
لاأعمال اخلرية واالإن�سانية رئي�س جمل�س اأبوظبي 
نادي  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  ب��اإع��ادة  ق���راراً  الريا�سي، 
اأبوظبي للريا�سات اجلوية برئا�سة ال�سيخ ح�سني بن 

علي بن را�سد املعا، وع�سوية كل من جا�سم يو�سف 
يعقوب املن�سوري نائباً للرئي�س و�سعيد خليفة �سامل 
و�سعيد  ح�سني،  عبداهلل  علي  وح�سن  الغيثي،  �سالح 
الكعبي،  خلفان  حممد  و�سعيد  الكتبي،  علي  حمد 
وي��و���س��ف ال��ف��ن��دي ���س��ي��ف امل����زروع����ي.. ع��ل��ى اأن تكون 
االإدارة ثاث �سنوات من تاريخ �سدور  فرتة جمل�س 

القرار. 

•• �أبوظبي-و�م:

اأعلنت �سركة اأبوظبي الإدارة ريا�سة ال�سيارات عن طرح فيلم وثائقي ق�سر ياأخذ جماهر 
�سباقات الفورموال 1 اإىل ما خلف كوالي�س عملية تعديل م�سار حلبة مر�سى يا�س التي 

مت اإجنازها يف عام 2021.
ويت�سمن الفيلم نظرة �ساملة عن اخلطة التي مت و�سعها لتعديل م�سار احللبة واإجراء 
التعديات الإ�سافة املزيد من احلما�س والت�سويق اإىل ال�سباقات على م�سار حلبة مر�سى 

يا�س.
اليوم  بداية من  يا�س  1 على حلبة مر�سى  للفوالموال  العامل  وتنطلق فعاليات بطولة 

اخلمي�س وحتى ختام املناف�سات يوم االأحد املقبل.

و�سملت تلك التعديات اخت�سار م�سار احللبة لي�سبح 5.28 كم، واإجراء عمليات تعديل 
ومنطقة  ال�سيق،  ال�سمايل  املنعطف  وه��ي  امل�سار  من  رئي�سية  مناطق  لثاث  هيكيلية 

املر�سى، وق�سم الفندق.
ويعد كل من زيادة معدل �سرعة املت�سابقني واإتاحة فر�س اأكرث للتجاوز والت�سابق جنباً 
اإىل جنب، من االأ�سباب الرئي�سية التي دفعت املنظمني لتعديل م�سار حلبة مر�سى يا�س، 
العا�سقة  واجلماهر  للمت�سابقني  واالإث����ارة  احلما�س  م��ن  مزيد  تقدمي  بغر�س  وذل��ك 
1. كما يعر�س الفيلم الوثائقي لقطات لاأعمال االإن�سائية خال  ل�سباقات الفورموال 
فرتة تعديل امل�سار، باالإ�سافة اإىل مقابات مع كل من �سيف النعيمي، الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة اأبوظبي الإدارة ريا�سة ال�سيارات، ورو�س براون، املدير العام الريا�سي للفورموال 

التطوير. عملية  عن  امل�سوؤولني  من  وعدد   ،1

نهيان بن زايد يعيد ت�شكيل جمل�ض 
اإدارة نادي اأبوظبي للريا�شات اجلوية 

»حلبة مر�شى يا�ض« تطرح وثائقيا عن كوالي�ض تعديل م�شار ال�شباقات



طبيب م�شلول  يجري جراحة ملري�ض
اأفهم  االآن  فاأنا  اأف�سل،  طبيباً  جعلني  به  م��ررت  ما  كل  اأن  اأعتقد 
بداأ  الكلمات  اأي وقت م�سى"، بهذه  اأك��رث من  املر�سى  به  ما مير 
اأول  الإج��راء  حت�سراته  خ��ال  بال" حديثه،  "حممد  الطبيب 
حلادث  تعر�سه  اإث��ر  بال�سلل  اإ�سابته  بعد  ملري�س  جراحية  عملية 

دراجة خطر يف فرباير2021.
48 عاما، طبيب رائد يف جراحة امل�سالك البولية،  "حممد بال"، 
يعالج املر�سى الذين يعانون من اإ�سابات يف العمود الفقري، متاما 
مثل تلك التي تعر�س لها يف حادث دراجة مميت كاد يودي بحياته، 

واأوقفه عن العمل الأكرث من عام.
يعود  باأنني حمظوظ جدا، حيث ال  "اأ�سعر  الدكتور بال:  وعلق 

الكثرون من حادث كارثي كهذا اإىل وظيفة كهذه".
باململكة  طبيب  اأول   ،2021 نوفمرب   17 ب��ال  حممد  و�سي�سبح 
معد  متحرك  كر�سي  "على  وه��و  جراحية  عملية  يجري  املتحدة 

خ�سي�سا له" بعد اإ�سابته بال�سلل.
قال الدكتور حممد بال اإنه يحب ركوب الدراجات، فهي اإحدى 
هواياته التي ت�سعره بالراحة، وبينما كان يركب دراجته ذات يوم 
و�سط  �سقطت  قد  كانت  ب�سجرة  ا�سطدم  ميدالندز"  "وي�ست  يف 

ال�سارع، م�سرا اإىل اأنه مل ي�ستطع جتنبها.

مبادرة �شورية .. تربع واح�شر حفال مو�شيقيا
حظيت مبادرة �سورية نظمتها جمعية �ساعد، يف العا�سمة دم�سق، 

باإ�سادة من امل�ساركني، بف�سل هدفها اخلري.
ْر حفا مو�سيقيا، مبادرٌة �سورية دفعت مئاِت  تربْع ب�سرتة واح�سُ
اإىل ملعِب  باملاب�س،  للتوجِه حاملنَي حقائَب مملوءًة  ال�سوريني، 
على  امل��ب��ادرُة  ت��ق��وُم  حيث  دم�سق،  ال�سوريِة  العا�سمِة  يف  ت�سرين 

التربِع باملاب�س، مقابَل تذاكِر حفٍل غنائي.
اإذ طلَب املنّظمون من الراغبنَي يف اال�ستمتاِع باالأم�سيِة املو�سيقية، 
ثمًنا  ماب�س،  بقطعِة  ال��ت��ربَع  بيطار،  ليندا  ال�سورية  للمطربِة 
ال�سوريِّ  املبادرُة يف ظلِّ معاناِة االقت�ساِد  لتذكرِة الدخول. وتاأتي 
�سائقًة �سديدة، ومتكَنت من جمِع اأربعِة 4500 قطعٍة من املاب�س. 
املنا�سبة،  نظمت  "�ساعد" التي  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
ع�سام حّبال: "ن�ستهدف الو�سول من خالها لبنك األب�سة قادر اأن 

يقدم الدفء الأي منطقة ب�سوريا".
من جانبها، الفنانة ال�سورية ليندا بيطار قالت: "املنا�سبة ت�ساعد 

النا�س للوقاية من الربد، وهذا واجب الفنان".
�سوريٍة  امل�ستقبل، يف مدٍن  اإقامُة حفاٍت مماثلٍة يف  املرتقِب  ومن 

اأخرى، َوفق ما ك�سَفْتُه جمعيُة "�ساعد" التي نّظَمِت املنا�سبة.

�شخ�شًا ي�شجلون رقمًا قيا�شيًا بتنظيف الأحذية  325
يف  قيا�سياً  رق��م��اً  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب��االأح��ذي��ة  للعناية  ���س��رك��ة  حطمت 
 325 ق��ام  عندما  لندن  يف  القيا�سية  ل��اأرق��ام  غيني�س  مو�سوعة 
 Crep سخ�ساً بتنظيف االأحذية يف الوقت نف�سه . وجمعت �سركة�
باالأحذية  العناية  �سركة متخ�س�سة يف منتجات  Protect، وهي 
الريا�سية، 325 �سخ�ساً يف بوك�س بارك، وقام كل �سخ�س بتنظيف 

زوج من االأحذية الريا�سية يف الوقت نف�سه .
العاملي  القيا�سي  الرقم  بنجاح  حطم  احل��دث  اإن  ال�سركة  وقالت 
زوج  بتنظيف  يقومون  الذين  االأ�سخا�س  لعدد  غيني�س  ملو�سوعة 
من االأحذية الريا�سية يف وقت واح��د. و�سهد احل��دث حمكماً يف 
مو�سوعة غيني�س لاأرقام القيا�سية، والذي قدم لل�سركة �سهادة يف 

نهاية املحاولة، بح�سب موقع يو بي اآي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فندق مبحتويات من الذهب اخلال�ض
يت�سم اأحد فنادق مدينة هانوي يف �سمال فيتنام، مبيزة جتعله فندقاً فريداً من نوعه. وتتمثل هذه امليزة يف احتوائه 

على مقتنيات م�سنوعة من الذهب اخلال�س.
يحتوي فندق “دول�سي باي ويندهام هانوي غولدن ليك”، على مرايا و�سقوف ذهبية، واأحوا�س ا�ستحمام وم�سابيح 

ذهبية، حتى اجلدران ومقاعد املرحا�س متت �سناعتها من الذهب اخلال�س.
اإىل مطعم ومركز  اإ�سافة  املدينة،  اإط��االت على  الطلق مع  الهواء  يف  ذو اخلم�س جنوم م�سبحاً  املنتجع  وي�سمل 
للياقة البدنية وبار و�سالة ومركزاً لاأعمال، اإ�سافة اإىل مكتب ا�ستقبال يعمل على مدار 24 �ساعة وخدمة حتويل 

العمات وخدمات الغرف.
حتتوي غرف واأجنحة الفندق على اأحوا�س ا�ستحمام، ومراحي�س ومرايا ذهبية. اأما يف امل�ساحات اخلارجية للفندق 

فيوجد اأحوا�س ا�ستحمام �ساخنة وكرا�سي ا�ستلقاء للت�سم�س باالإ�سافة اإىل مواقف لل�سيارات.
اللغة  اأكرب عدد من الزبائن، يتحدث موظفو الفندق ما جمموعه �ست لغات مبا يف ذلك  التوا�سل مع  ول�سمان 

االإجنليزية.
هانوي هي ثاين اأكرب مدينة يف فيتنام املليئة باملناظر اخلابة واجلمال الطبيعي. ويقع و�سط املدينة، احلي القدمي 

حيث يتم ترتيب ال�سوارع ال�سيقة يف اأق�سام تتعلق ببع�س احلرف.
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ي�شرب زوجته بوح�شية يف ال�شارع
قررت حمكمة اجلنايات الكويتية، قبول عفو تقدمت به �سيدة عن زوجها 
ع��ام يف  م��ك��ان  و�سربها يف  عليها  االع��ت��داء  على  �سهرين  قبل  اأق���دم  ال���ذي 
حادثة مت توثيقها مبقطع فيديو. وق�ست املحكمة عقب قبول العفو عن 
املتهم وتربئته من تهمة االعتداء، برباءته من تهمة تعاطي املواد املخدرة 

املحظورة يف البلد اخلليجي، وفقا ل�سحيفة "القب�س" الكويتية.
ودفع املحامي �سعد احل�سني، موكل املتهم، "ببطان اإجراءات القب�س على 
قانونا، وبطان جميع  امل��ق��ررة  احل��االت  احل��ادث��ة يف غر  املتهم حل�سول 

االأدلة املرتتبة على ذلك".
جابر  منطقة  يف  امل��ا���س��ي،  �سبتمرب  اأي��ل��ول-  منت�سف  يف  احل��ادث��ة  ووق��ع��ت 
زوجته  على  يعتدي  وهو  الرجل  العا�سمة، حيث ظهر  االأحمد مبحافظة 
�سيارتها  زج��اج  ويحطم  طريقها  يعرت�س  اأن  قبل  �سيارتها  يف  كانت  التي 
املعتدي  وال��ه��روب. والح��ق  ال�سيارة  للرتجل من  دفعها  ما  ب��اأداة حديدية 
زوجته ومتكن من االإم�ساك بها ورميها على االأر�س بقوة وركلها بقدميه 
واالعتداء عليها بعنف ما ت�سبب بنزع حجابها عن راأ�سها، دون اأن ي�ستجيب 

ملحاولة بع�س االأ�سخا�س الذين اقرتبوا منه �سعيا منهم الإنقاذها.

نقل 4 زرافات مهددة يف النيجر اإىل منطقة حممية
اأرب��ع زراف��ات من نوع برالتا النادر من منطقة ك��وري جنوب غرب  نقلت 
بعد  جادابيدجي،  حممية  اإىل  للتهديد،  تتعر�س  اأ�سبحت  حيث  النيجر، 

اأربعة اأعوام على عملية نقل اأوىل طالت ع�سرة حيوانات.
واأ����س���ار امل�������س���وؤول ع���ن م��ن��ط��ق��ة ك����وري يف ه��ي��ئ��ة خ���دم���ات امل���ي���اه والغابات 
النيجرية المني �سايدو، يف حديث اإىل الوكالة "الفرن�سية"، اإىل اأن "اأربع 
11 نوفمرب يف كوري وجرى نقلها اإىل حممية  زراف��ات و�سعت باالأ�سر يف 

جادابيدجي" الواقعة على بعد 600 كيلو مرت �سرقا.
جيد"،  ب�سكل  جم��ه��زة  "حاويات  داخ���ل  ب���را  نقلت  ال���زراف���ات  اأن  واأو����س���ح 

و"ح�سلت عملية النقل بنجاح"، فيما اأطلقت احليوانات يف املحمية.
جمموعة  م��ن  بدعم  ج��رت  تكلفتها  يعلن  مل  التي  العملية  اأن  اإىل  ولفت 
احلكومية  غ��ر  ال�سحراء  على  احل��ف��اظ  �سندوق  ملنظمة  تابعني  خ��رباء 

املعنية بحماية احلياة الربية.
�سجلت يف  اأوىل  بعد  تنفذ،  النقل هذه ثاين عملية مماثلة  وت�سكل عملية 
نوفمرب 2018 ونقل خالها ع�سر زرافات هي عبارة عن �سبع اإناث وثاثة 
ذكور كانت تعي�س يف كوري، اإىل حممية جادابيدجي ال�سخمة الواقعة يف 

منطقة مارادي.
 ،2022 ب��ني م��ار���س ونوفمرب  اأجن��ب��ت ث��اث زراف���ات �سبعة �سغار  وم���ذاك 

بح�سب وزارة البيئة يف النيجر.

طلب غري م�شبوق 
على تذاكر حفالت 

تايلور �شويفت
ال��ط��ل��ب غ��ر املعقولة  ب��ع��د زي����ادة 
على تذاكر حفات جولة النجمة 
املو�سيقية،  �سويفت  تايلور  العاملية 
ح�����س��ل ع��ط��ل ت��ق��ن��ي ع��ل��ى موقع 
مل  ال���ذي   ،"Ticketmaster"
الهائل  للكم  اال�ستجابة  ي�ستطع 
م����ن ال���ط���ل���ب ع����رب ه������ذا امل����وق����ع، 
قد  اجلمهور  اأن  ال�سركة  واأف����ادت 
يواجه م�سكات تعطل املوقع، واأنه 
جاري العمل ب�سكل عاجل على حل 

امل�سكات.
حاولت  التي  الكبر  الوفود  وبعد 
ال�سركة  قالت  للحفات،  احلجز 
اإن  ال���غ���اردي���ان  ل�سحيفة  ب��ي��ان  يف 
تاريخًيا  امل�����س��ب��وق  غ��ر  "الطلب 
تايلور  ح����ف����ات  ت����ذاك����ر  حل���ج���ز 
�سويفت ت�سبب يف م�سكات تعطل 
ب�سكل  تعمل  ال�سركة  واأن  امل��وق��ع، 
وقت  اأ�سرع  يف  امل�سكلة  حلل  عاجل 

ممكن".

دويل بارتون تتلقى جائزة 
بقيمة 100 مليون دولر

االأمركية  ال��ري��ف  مغنية  ت��ل��ق��ت 
ال�سجاعة  ج���ائ���زة  ب���ارت���ون  دويل 
م���وؤ����س�������س موقع  م����ن  وال���ك���ي���ا����س���ة 
اأمازون جيف بيزو�س، وتبلغ قيمة 

اجلائزة مئة مليون دوالر.
ب��ي��زو���س لورين  ���س��دي��ق��ة  ن�����س��رت 
"اأنا  فيه:  قالت  من�سوراً  �سان�سيز 
ونعلن  ج�������ًدا  ف�����خ�����ورون  وج����ي����ف 
بجائزة  ج��دي��دة  ف��ائ��زة  لدينا  ب���اأن 
ب��ي��زو���س ل��ل�����س��ج��اع��ة وال��ك��ي��ا���س��ة - 
وه��ي ام����راأة تعطي م��ن ك��ل قلبها 
والرحمة  احل��ب  م�ساعر  وتقودها 
يف كل جانب من جوانب عملها"، 
وت�ستهر بارتون باأعمالها اخلرية 
ه���ي ال��ت��ي ت��ربع��ت اث���ن���اء جائحة 
كورونا مببلغ مليون دوالر جلهود 
الطبي  املركز  يف  اللقاحات  اأبحاث 
ان�ساأت  كما  فاندربيلت.  بجامعة 
تيني�سي  والي���ة  يف  درا���س��ي��ة  منحة 
 15000 ت���وف���ر  راأ����س���ه���ا  م�����س��ق��ط 
اأج���ل  م���ن  ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن  دوالراً 

ا�ستكمال تعليمهم العايل.

هواتف قابلة للطي.. 
هل تتبع اآبل مناف�شيها؟

اآبل،  ���س��رك��ة  ف���اإن  مناف�سيها  م��ن  ال��ع��دي��د  عك�س  ع��ل��ى 
من  البع�س  ولكن  للطي.  قابا  هاتفا  بعد  تطلق  مل 
اأوليا  منوذجا  ال�سني  يف  ابتكروا  يوتيوب  م�ستخدمي 
قطعة  بوا�سطة  يطوي  اآيفون  ُيظهر  لاإعجاب  مثرا 
االأويل،  ال��ن��م��وذج  ت�سميم  ومت  ال�����س��ا���س��ة.  يف  م��رك��زي��ة 
وبا�ستخدام  املهند�سني  بوا�سطة  يف"،  "اآيفون  امل�سمى 
ريزر".  "موتوريا  من  الطي  واآلية  اإك�س"،  "اآيفون 
الهاتف الذي ا�ستغرق �سنعه اأكرث من 200 يوم وكلف 
اآالف الدوالرات، يحتوي اأي�سا على اأحرف اآيفون ف�سية 
على  ال�سهرة  اآب���ل  واأي��ق��ون��ة  الو�سطية  القطعة  على 
للهواتف  م�سنعة  �سركات  �سبع  اأك��رب  بني  من  ظهره. 
�سا�سات  بالفعل  منهم  �ستة  قدمت  ال��ع��امل،  يف  الذكية 
واأوبو،  ه��واوي،  و موتوروال،  �سام�سونغ،   ، للطي  قابلة 
و �ساومي، و فيفو، لكن اآبل مل تفعل ذلك.ون�سرت قناة 
Technological Aesthetics ال�سينية على موقع 
ال�ساقة  املهمة  تفا�سيل  عر�س  فيديو  مقطع  يوتيوب 

التي ا�ستمرت الأ�سهر لبناء اجلهاز.

وجبة يابانية مع قائمة انتظار ملدة 30 عامًا
ال�سرب  ومتلك  اليابانية  امل��اأك��والت  ع�ساق  م��ن  كنت  اإذا 
الكايف لانتظار ملدة قد ت�سل اإىل ثاثني عاماً للح�سول 
ت�ستحق  �سهية  يابانية  �ستح�سل على وجبة  على طلبك، 

هذا االنتظار.
الوجبة التي تعدها عائلة اأ�ساهيا هي اأ�سهر كروكيت حلم 
بقري يف العامل، ويقال اإنها اأكرث طراوة وطازجة ب�سكل 
ال ي�سدق، ويتم حت�سرها با�ستخدام املكونات الطازجة 

فقط من املناطق املحلية.
وع��ل��ى م���دار ال���� 96 ع��ام��اً امل��ا���س��ي��ة، ك��ان��ت ال��ع��ائ��ل��ة تبيع 
متجرها  من  اجل��ودة  عالية  اللحوم  من  خفيفة  وجبات 
يف حمافظة هيوغو بغرب اليابان، وبداأت يف �سنع فطائر 
العاملية  احل���رب  ب��ع��د  ال��ب��ق��ر  وحل���وم  املقلية  البطاط�س 

االأوىل.
االإنرتنت  على  متجراً  اأ�ساهيا  افتتحت   ،1999 عام  ويف 
ا�ستعداد  على  يكونوا  مل  الزبائن  لكن  منتجاتها،  لبيع 
كانت  لو  البقر، حتى  مقابل حل��وم  اإ���س��ايف  ين  اأي  لدفع 
اجليل  م��ال��ك  وه��و  نيتا،  �سيغرو  وق���رر  اجل���ودة.  عالية 
امل�����س��ن��وع يدوياً  ال��ك��روك��ي��ت  ب��ي��ع  اأ���س��اه��ي��ا  ال��ث��ال��ث ملتجر 
خمتلفاً  طعماً  النا�س  منح  ملحاولة  حملية،  م�سادر  من 

لوجبات الطعام وحتويلهم اإىل عماء خمل�سني.

و�شلة رق�ض على ظهر �شاحنة تنتهي بكارثة
بج�سر عندما وقف  راأ�سه  ا�سطدم  اأن  بعد  اأمريكي  تويف 
اأحد  على  ت�سر  كانت  بينما  لرق�س  �ساحنة  ظهر  على 

ال�سوارع يف الباد.
اأمريكية  اإع��ام  وو�سائل  نيوز"  "فوك�س  �سبكة  واأ���س��ارت 
قتل  عاما   25 العمر  م��ن  البالغ  ال��رج��ل  اأن  اإىل  اأخ���رى 
مدينة  يف  �سريع  ط��ري��ق  على  باجل�سر  ا���س��ط��دام��ه  ف��ور 

تك�سا�س. "هيو�سنت" بوالية 
يف  ال�سائقني  اأح��د  التقطها  �سورا  اأن  ال�سبكة  واأو�سحت 
ال�ساحنة  ال��رج��ل وه��و يقف على  اأظ��ه��رت  ال�����س��ارع  ذل��ك 
ويتفادى اأحد اجل�سور العلوية قبل اأن ينه�س مرة اأخرى 
وي��ح��رك ورك��ي��ه وذراع��ي��ه فيما ب��دى اأن��ه ك��ان ينظر اإىل 

اليمني عندما �سربه ج�سر ثاٍن.
اإن  ق��ول��ه،  هيو�سنت  �سرطة  با�سم  متحدث  ع��ن  ونقلت 
اال�سطدام حدث اأثناء حترك ال�ساحنة حتت ج�سر "توان 

�سرتيت" يف املدينة.
م�ست�سفى  اإىل  ال��رج��ل  ن��ق��ل  اأن����ه مت  امل��ت��ح��دث  واأ����س���اف 
عن  اأع��ل��ن  حيث  هيو�ستون،  يف  هرمان"  "ميموريال 
ي�سور  ك��ان  اأن��ه رمب��ا  اأمنية  ذك��رت م�سادر  فيما  وف��ات��ه، 

نف�سه وهو يرق�س.
"مت  اأن����ه  ل��ل�����س��رط��ة،  ب��ي��ان  نيوز" ع���ن  "فوك�س  ون��ق��ل��ت 
ا�ستجواب �سائق ال�ساحنة ب�ساأن احلادث، ثم اأطلق �سراحه 
بعد اأن تبني اأنه ال يعاين من الثمالة اأو م�سكلة اأخرى". 
وقالت كري�ستال ديفي�س، وهي �سائقة كانت وراء ال�ساحنة 
باأربع مركبات، اإنها جنحت يف تفادي ج�سد الرجل الذي 
بحاجة  كانت  ال�سيارات  الأن  اال�سطدام؛  بعد  اأر�سا  وقع 

اإىل ال�سر يف احلارة الي�سرى البعيدة.

اأخفى الكوكايني داخل اأح�شائه يف املطار
االأردن��ي��ة، يف  املخدرات  اإدارة مكافحة  �سبطت 
الكوكايني  م��ن  كمية  ع��ّم��ان  العا�سمة  م��ط��ار 
اأمركا اجلنوبية  اآٍت من  كان يخبئها م�سافر 

داخل اأح�سائه.
وقال بيان �سادر عن االأمن العام االأردين: اإن 
تهريب  حماولة  اأحبطت  املخدرات  "مكافحة 
ال��ك��وك��اي��ني داخل  ك��ي��ل��وغ��رام م���ن م����ادة   1.5
اأح�ساء م�سافر اأجنبي يحمل جن�سية اأمركية 
جنوبية قادم للمملكة عرب مطار امللكة علياء 
جنوب  كيلومرتاً  ثاثني  بعد  على  الدويل"، 

عّمان.
واأو�سح اأن العاملني يف اإدارة مكافحة املخدرات 
"موؤ�سرات  امل�سافر  لدى  ر�سدوا  املطار  داخ��ل 
اأح�سائه،  داخل  املخدرات  من  كميات  باإخفائه 
مل�ست�سفى  ا���س��ط��ح��اب��ه  ال���ف���ور  ع��ل��ى  وج�����رى 
بوا�سطة  ت�سويره  و"عند  عّمان،  الب�سر" يف 
من  جمموعة  وج��ود  ال�سور  اأظهرت  االأ�سعة، 

الكب�سوالت داخل ج�سده".
عندها  "اعرتف  امل�سافر  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
الكوكايني  م��ادة  من  كمية  تهريب  مبحاولته 
داخل اأح�سائه"، واأُخرجت من ج�سمه "بالطرق 
على  حتتوي  اأنها  تبني  كب�سولة  الطبية" 45 

1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايني املخدرة.
بيان  يف  االأردين  اجل��ي�����س  اأع��ل��ن  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
اأحبطت  االأردين  احل����دود  ح��ر���س  "قوات  اأن 
كميات  وتهريب  ت�سلل  حماولة  االأربعاء  فجر 
االأرا�سي  قادمة من  املخدرة  امل��واد  كبرة من 

ال�سورية".
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن م�����س��در ع�����س��ك��ري م�سوؤول 
ق���وات حر�س  "اإن  ق��ول��ه:  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 
احلدود ر�سدت من خال املراقبات االأمامية 
احلدود  باجتياز  املهربني  من  جمموعة  قيام 
بطريقة غر م�سروعة من االأرا�سي ال�سورية 

اإىل االأرا�سي االأردنية".

املمثلة جوليا باترز ت�صل حل�صور العر�ض الأول لفيلم  The Fabelmans  خال مهرجان معهد الفيلم الأمريكي 2022 يف هوليوود، كاليفورنيا - ا ف ب

هجوم على مرييام فار�ض بعد ت�شريب اأغنية املونديال
ما اإن مت ت�سريب مقطع من اأغنية مريام فار�س ل�"مونديال " كاأ�س العامل يف قطر، حتى 

انهالت على الفنانة اللبنانية التعليقات القا�سية .
وتقدم مريام فار�س اأغنية Tukoh Taka اإىل جانب النجم الكولومبي ال�سهر "ماوما"  

والفنانة الكاريبية نيكي ميناج، اإذ من املتوقع اأن ت�سدر خال االأيام القليلة املقبلة.
ف�ستاًنا  مرتدية  الت�سوير،  فريق  مع  بال�سحراء  وهي  امل�سرب،  املقطع  يف  مريام  وظهرت 
مك�سوًفا باللون االأزرق امللكي، حيث نفذت ب�سع حركات راق�سة، فقوبلت بتعليقات م�سيئة 

من قبل عدد كبر من رواد ال�سو�سيال ميديا.
وقالت �سحفية لبنانية عرب تويرت "اأغنية مريام فار�س ب� مونديال قطر، هي اأب�سع 
�سيء �سار يف تاريخ كاأ�س العامل، لرتد عليها ال�سحفية ن�سال االأحمدية قائلة 

مر�سها". بعد  تغر  �سوتها  مريام  "حرام 
فار�س  مريام  لو  اأف�سل  مبكان  �سيكون  "العامل  اآخ��ر  متابع  واأ���س��اف 

بطلت تقتنع اأنها �ساكرا".


