من بينها الإمارات % 10 ..من دول العامل
جتاوزت ت�أثريات كوفيد 19 -على التنمية الب�شرية

�ص 04

مهرجان ال�شيخ زايد  ..عبق الرتاث

الإماراتي الأ�صيل وذاكرة الأجيال القادمة

•• �أبوظبي-وام:

ك�شف تقرير التنمية الب�شرية  2022ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
�أن الإمارات جاءت �ضمن  10%فقط من دول العامل التي جنحت يف حتقيق تقدم
يف نتائج التقرير يف الوقت ال��ذي �سجلت فيه  90%من دول العامل ما و�صفه
التقرير باالنتكا�سات يف م�سار التنمية بت�أثري مبا�شر من �أزمة كوفيد .19
و�أطلقت الإم��ارات �أم�س الأول �ضمن االجتماعات ال�سنوية للحكومة ر�ؤية (نحن
الإم��ارات  )2031ت�ضمنت عدداً من امل�ؤ�شرات الوطنية منها و�ضع الإم��ارات بني
�أف�ضل  10دول عاملياً يف م�ؤ�شر التنمية الب�شرية.
و تعد الإم��ارات الدولة العربية الوحيدة التي �ضمنت مكانها �ضمن قائمة �أف�ضل
 30دولة يف م�سار التنمية الب�شرية ،حمققة املركز الـ  26يف قائمة �ضمت 191
دولة حول العامل ،م�سجلة تقدما بخم�س مراكز باملقارنة بالتقرير ال�سابق.
(التفا�صيل �ص)5
مواقــيت ال�صالة الفجر05:24 ........
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 09

مفاو�ضات �أ�ستانة ب�ش�أن �سوريا..
»
«
 4ملفات على طاولة اجلولة 19

الفجر الريا�ضي

�ص 17

اليابان ت�صعق �أملانيا بهدفني

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

مت�أخرين يف ك�أ�س العامل

 28صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

رئي�س الدولة ي�ستقبل فريق
القوات امل�سلحة الن�سائي للت�سلق

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل �أم�س فريق القوات امل�سلحة الن�سائي للت�سلق.
ورح��ب �سموه ـ خ�لال اللقاء ال��ذي ج��رى يف ق�صر البحر ــ بالفريق
م�شيداً باجلهود التي بذلها خ�لال ممار�سة ه��ذه الريا�ضة والتي
تتطلب مواجهة التحديات وال�صعوبات.
و�أعرب الوفد عن �شكره وتقديره للدعم الذي يحظى به الفريق من
قبل �سموه مثمنا اهتمام القيادة احلكيمة بتمكني املر�أة الإماراتية يف
خمتلف امليادين ما فتح �أمامها �آفاقا وا�سعة للم�شاركة وكان له كبري
الأث��ر يف تطوير �إمكانياتها وقدراتها وحتقيق طموحاتها والعديد
(التفا�صيل �ص)2
من املكت�سبات النوعية التي تفخر بها.

حممد بن را�شد ي�شهد �إطالق م�شروع
«قرى الإمارات» بقيمة مليار درهم

رئي�س الدولة ونائبه ي�شهدان اختتام �أعمال االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات ( 2022وام)

بحثت يف يومها الثاين ملفات التوطني وال�شراكات االقت�صادية والتعليم والتكنولوجيا الرقمية والأمن ال�سيرباين

حممد بن زايد وحممد بن را�شد ي�شهدان اختتام �أعمال االجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات
•• �أبوظبي  -وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �أم�س الأربعاء
اختتام �أعمال االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإم��ارات ،2022

التي عُقدت على مدار يومي  22و 23نوفمرب اجلاري يف العا�صمة
�أبوظبي .وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �إن
االجتماعات ال�سنوية حلكومة دول��ة الإم ��ارات تر�سخ ال�ت��زام جميع
امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية على امل�ستويني االحتادي واملحلي بتنفيذ
ر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة ،التي ت�ضمن حتقيق الرخاء واال�ستقرار للوطن واملواطن ،ورفع

جودة احلياة لأبنائه ،وموا�صلة ازدهار جمتمعنا ،وتدعم تناف�سية دولة
الإمارات �إقليمياً وعاملياً يف خمتلف م�ؤ�شرات التنمية ،وتعزز جاهزية
الأج�ي��ال للم�ستقبل بفر�صه وحتدياته ومتغرياته ،ليكون م�ستقبل
وطننا وم�ستقبل �أب�ن��اء الإم ��ارات دائ�م�اً �أف�ضل مب�شيئة اهلل ،وبر�ؤية
حممد بن زايد ..وبكفاءات واجتهاد وعمل �أبنائها يف امليادين كافة.
(التفا�صيل �ص)2

•• دبي-وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل� ،إط�لاق م�شروع
(ق��رى الإم ��ارات) بقيمة مليار دره��م ،وال�ه��ادف �إىل تطوير منوذج
تنموي م�ستدام وخلق فر�ص اقت�صادية وا�ستثمارية حتقق اال�ستقرار
االج�ت�م��اع��ي واحل �ي��اة ال�ك��رمي��ة .وي�ع��د م���ش��روع ق��رى الإم� ��ارات �أول
م�شاريع جمل�س الإمارات للتنمية املتوازنة الذي يرت�أ�سه �سمو ال�شيخ
ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي ،ورئي�س جمل�س الإم��ارات للتنمية املتوازنة ،والهادف �إىل
(التفا�صيل �ص)3
تطوير منوذج تنموي م�ستدام.

مل ي�ستبعد التحاور مع الأ�سد

بوتني :م�ستعدون لزيادة �صادرات الأ�سمدة

انفجارات يف كييف ..ورو�سيا ت�ضرب مرافق حيوية �أردوغان :عملياتنا اجلوية يف �شمال �سوريا لي�ست �سوى البداية
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،الأربعاء� ،إن بالده م�ستعدة
ل��زي��ادة ��ص��ادرات�ه��ا م��ن الأ�سمدة،
ب �ح �� �س��ب م ��ا ن �ق �ل �ت��ه وك ��ال ��ة تا�س
للأنباء.
وت �� �ض �غ��ط رو�� �س� �ي ��ا ع �ل��ى الغرب
لتخفيف عقوبات فر�ضها عليها
وت �ق��ول �إن �ه��ا تعيق ق ��درة مو�سكو
ع�ل��ى �شحن الأ� �س �م��دة واملنتجات
الزراعية لت�صديرها حول العامل،
وه��و م��ا ت��رى مو�سكو �إن��ه يفاقم
من �أزمة غذاء عاملية.
وق� �ب ��ل �أ�� �س� �ب ��وع ،ات �ف �ق��ت رو�سيا
و�أوك ��ران� �ي ��ا ،ع �ل��ى مت��دي��د اتفاق
احلبوب الذي ترعاه الأمم املتحدة
وتركيا ،وذلك ملدة  120يوما.
و� �س �م��ح ات �ف��اق ت���ص��دي��ر احلبوب
الذي مت �إبرامه يف يوليو ب�إخراج
�أك�ث��ر م ��ن  11م �ل �ي��ون ط ��ن من
احل�ب��وب م��ن امل��راف��ئ الأوكرانية
خالل �أربعة �أ�شهر.
ويتمثل جزء رئي�سي من االتفاق
يف ت �� �س �ه �ي��ل �� � �ص � ��ادرات احل �ب ��وب
والأ�سمدة الرو�سية.
وتقول الأمم املتحدة �إن �صادرات
احلبوب الرو�سية زادت ،لكن يجب

رجل �إطفاء يخمد حريقا يف موقع لتخزين الوقود بعد ق�صف يف ماكييفكا الأوكرانية (رويرتز)
العمل م��ن �أج��ل تخفيف الت�أثري مواقع متركز القوات الأوكرانية ،عمدة كييف بوقوع هجوم رو�سي
ال�شديد للعقوبات الغربية على ف �ي �م��ا حت� � ��اول ك �ي �ي��ف ا�ستعادة ا�ستهدف �أحد املرافق احليوية.
�أرا�� �ض� �ي� �ه ��ا مب� ��� �س ��اع ��دات م��ادي��ة اىل ذل��ك ق�ت��ل ر��ض�ي��ع �إث ��ر هجوم
�صادرات الأ�سمدة الرو�سية.
�صاروخي ا�ستهدف جناحا للوالدة
ميدانيا ،دخلت العملية الع�سكرية وع�سكرية من الغرب.
ال��رو� �س �ي��ة يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا� ،أم�س ويف �آخ � � ��ر ال � �ت � �ط � ��ورات� ،أف � � ��ادت يف م�ست�شفى ب��إق�ل�ي��م زابوريجيا
الأربعاء ،يوماً جديداً حيث تقوم الأن� �ب ��اء ال �ق��ادم��ة م��ن �أوكرانيا ج�ن��وب �أوك��ران �ي��ا ،وف��ق م��ا �أعلنته
وح� � ��دات م ��ن اجل �ي ����ش الرو�سي ب�سماع دوي ان�ف�ج��ارات يف كييف ال�سلطات الأوك��ران �ي��ة الأربعاء.
مبحاولة ب�سط ال�سيطرة و�ضرب وانطالق �صفارات الإن��ذار .و�أفاد وانت�شل رجال الإنقاذ والدة الطفل

بعد �إعالنه رو�سيا دولة راعية للإرهاب

برملان االحتاد الأوروبي يتعر�ض لهجوم �سيبرياين

•• عوا�صم-وكاالت:

تعر�ض موقع الربملان الأوروب��ي الإلكرتوين لهجوم �سيبرياين الأربعاء
بعد وقت ق�صري من موافقة النواب على قرار ي�صف رو�سيا ب�أنها دولة
راعية للإرهاب على ما �أعلن م�س�ؤولون.
وكتب الناطق با�سم الربملان خاومي دو�ش على تويرت �أن املوقع ا�س ُتهدف
بهجوم  DDOSالذي ك ّثف احلركة على املوقع ما �أدى �إىل تعطل ال�شبكة،
م�شريا �إىل �أن الفرق التقنية تعمل على حل امل�شكلة يف �أ�سرع وقت ممكن.
و�صنف ال�برمل��ان الأوروب ��ي �أم�س رو�سيا دول��ة راعية ل�ل�إره��اب وق��ال �إن
الهجمات الع�سكرية التي ت�شنها مو�سكو على �أهداف مدنية مثل البنية
التحتية للطاقة وم�ست�شفيات وم��دار���س وم�لاج��ئ يف �أوك��ران�ي��ا تنتهك
القانون الدويل.
و�أي ��د ن ��واب ال�برمل��ان الأوروب � ��ي ق ��رارا ي�صف رو��س�ي��ا ب��أن�ه��ا دول ��ة راعية
للإرهاب.
واخلطوة رمزية �إىل حد كبري �إذ لي�س لدى االحتاد الأوروبي �إطار عمل
قانوين يدعم ذلك .ويف ذات الوقت فر�ض التكتل عقوبات غري م�سبوقة
على رو�سيا ب�سبب غزوها �أوكرانيا.
وردت مو�سكو بغ�ضب على قرار الربملان الأوروبي.
وكتبت ماريا زاخ��اروف��ا املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية على
تطبيق تيليجرام قائلة �أقرتح ت�صنيف الربملان الأوروبي راعيا للحماقة.
ورح� ��ب ال��رئ�ي����س الأوك � � ��راين ف��ول��ودمي�ي�ر زي�ل�ي�ن���س�ك��ي ب �ق��رار الربملان
الأوروبي.

احتجاجات �إي��ران ..دعوات
لإ�����ض����راب وا����س���ع ال��ي��وم

•• عوا�صم-وكاالت:

دع��ت جمموعة تطلق على نف�سها
ال�شباب ال�ث��وار يف �إي��ران �إىل �إغالق
املحالت والأع�م��ال التجارية ،اليوم
اخل�م�ي����س ،يف ع �م��وم �إي � ��ران ،وذلك
ت���ض��ام�ن��ا م��ع امل ��دن ال �ك��ردي��ة غربي
البالد التي تتعر�ض للقم ِع ال�شديد
هذه الأي��ام .كما طالب مركز تعاون
الأح��زاب الكردية يف �إيران املنظمات
ال�سيا�سية والن�شطاء املدنيني وكافة
فئات ال�شعب الإيراين بتنظيم �إ�ضراب
ع��ام ي��وم اخلمي�س  24نوفمرب من
�أجل تعزيز الوحدة والت�ضامن ودعم
ال�شعب الكرد�ستاين .وتزامنا ،نقلت
وكالة فار�س للأنباء عن نائب قائد
احلر�س الثوري الإيراين علي فدوي
ق��ول��ه� ،أم����س الأرب �ع��اء� ،إن ال�سلطات
�ستتعامل ب�ح��زم م��ع ك��ل م��ن ارتكب
ج��رمي��ة �أو � �ش��ارك يف االحتجاجات
وقام بتهديد الآخرين واعتدى على
املمتلكات العامة واخلا�صة.
و�أ� �ض ��اف :ن ��ؤم��ن ب �� �ض��رورة الف�صل

وطبيبا من حتت الأنقا�ض وهما
على قيد احلياة .وقال �أولك�سندر
� �س �ت��اروخ ،ح��اك��م زاب��وري �ج �ي��ا� ،إن
ال�صواريخ امل�ستخدمة يف الهجوم
كانت رو�سية.
ويف ال �� �س �ي��اق ،ق��ال��ت املخابرات
ال�بري�ط��ان�ي��ة �إن رو��س�ي��ا مل تنفذ
�أي ه �ج �م��ات ب �ط ��ائ ��رات م�سرية
على �أوك��ران�ي��ا منذ  17نوفمرب،
م�ضيفة بالقول �إن��ه من املحتمل
نفاد خمزون رو�سيا من الطائرات
امل�سرية �إيرانية ال�صنع ،و�ست�سعى
ع �ل ��ى الأرج � � � ��ح ل �ل �ح �� �ص��ول على
املزيد.
وت �ع � ّر� �ض��ت � �ش �ب��ه ج ��زي ��رة القرم
اخلا�ضعة لل�سيطرة الرو�سية يف
مب�سيات ،فيما
�أوكرانيا لهجوم
رّ
ك��ان��ت ال �ق� ُ
�وات ال��رو��س�ي��ة يف حالة
ت ��أه��ب وف��ق م��ا �أع�ل�ن��ت ال�سلطات
املعينة من مو�سكو.
وقال حاك ُم منطقة �سيفا�ستوبول
الإداري� � ��ة يف ��ش�ب��ه ج��زي��رة القرم
على تليغرام �إن املنطق َة تعر�ضت
ل�ه�ج��وم ب��امل �� �س� رّّيرات ،و�أو�� �ض ��ح �أن
م���س� رّّيرت�ين �أُ��س�ق�ط�ت��ا ح�ت��ى الآن.
و�أك��د ع��دم ت�ضرر �أي بنية حتتية
مدنية ودع��ا ال�سكان �إىل التزام
الهدوء.

•• �أنقرة-وكاالت :

ق��ال ال��رئ�ي����س ال�ترك��ي رج��ب طيب
�إردوغ � � ��ان الأرب � �ع ��اء �إن ع �ق��د لقاء
م��ع ن �ظ�يره ال �� �س��وري ب���ش��ار الأ�سد
�أم��ر ممكن ،بعد انقطاع العالقات
الدبلوما�سية مع دم�شق يف �أعقاب
اندالع النزاع قبل  11عامًا.
دعمت تركيا مقاتلني يف املعار�ضة
�سعوا للإطاحة بالأ�سد الذي و�صفه
�إردوغان ب�أنه قاتل.
وردا على �س�ؤال من �أحد املرا�سلني
يف ال�ب�رمل��ان ع�م��ا �إذا ك ��ان ب�إمكانه
م �ق��اب �ل��ة ال��رئ �ي ����س ال� ��� �س ��وري ،قال
�إردوغ� � � ��ان :ه ��ذا مم �ك��ن .ال جمال
للنقمة يف ال���س�ي��ا��س��ة .يف النهاية،
يتم اتخاذ اخلطوات يف ظل �أف�ضل
الظروف.
ل �ك��ن ال��رئ �ي ����س ال �ت�رك ��ي ق � ��ال �إن
ال�ع�م�ل�ي��ات اجل��وي��ة ال�ترك �ي��ة �ضد
م�سحلني �أك � ��راد يف ��ش�م��ال �سوريا
هي جمرد بداية ،م�ضيفا �أن بالده
�ستبد�أ عملية للقوات الربية هناك
يف الوقت املالئم.
ويف ك�ل�م��ة ل �ن ��واب ح��زب��ه العدالة
والتنمية يف الربملان ،ذكر �أردوغان
�أن ت��رك �ي��ا ع ��ازم ��ة �أك �ث��ر م ��ن �أي
وق ��ت م���ض��ى ع�ل��ى ت ��أم�ين حدودها
اجلنوبية.

رئي�س الوزراء الباك�ستاين ي�ستعد الختيار قائد جديد للجي�ش

املبعوث الأممي :م�شاورات من
�أجل ت�سوية �شاملة يف اليمن

رجح م�س�ؤوالن باحلكومة الباك�ستانية الأربعاء �أن يختار رئي�س الوزراء
�شهباز �شريف قائدا جديدا للجي�ش خ�لال اليومني املقبلني ،بعدما
�أعلن اجلي�ش �أنه �أر�سل قائمة من �ستة مر�شحني �إىل مكتبه.
وي� � �ق � ��ول حم� �ل� �ل ��ون �إن التعيني
للمن�صب الرفيع مل ي�سبق �أن �أثار
مثل هذا اجلدل وال�ضغوط ،ويرجع
ه� ��ذا ب���ش�ك��ل �أ� �س��ا� �س��ي �إىل مزاعم
رئي�س ال��وزراء ال�سابق عمران خان
ب ��أن اجلي�ش لعب دورا حم��وري��ا يف
الإطاحة به عرب ت�صويت برملاين يف
�أبريل ني�سان.
وينفي اجلي�ش ،وهو م�ؤ�س�سة وا�سعة
النفوذ تولت يف كثري من الأحيان
ح �ك��م ال� �ب�ل�اد �أو �أن� �ه ��ا ت� �ق ��رر من
يحكمها ،هذه املزاعم.
وقال خان الأ�سبوع املا�ضي �إنه حتى لو �أن اجلي�ش مل يتدخل ف�إنه كان
قادرا على �إنقاذ حكومته.
ويقود خان حركة احتجاجات �ضخمة منذ الإطاحة به للمطالبة ب�إجراء
انتخابات مبكرة ،فيما يقول حمللون �سيا�سيون �إنه يهدف لل�ضغط على
احلكومة واجلي�ش ليكون االختيار اجلديد يف �صاحله.
و�سيحل رئي�س الأركان اجلديد حمل اجلرنال قمر جاويد باجوا الذي
تنتهي فرتته يف  29نوفمرب ت�شرين الثاين.

ق � ��ال م� �ب� �ع ��وث الأمم املتحدة
اخلا�ص لليمن هان�س غروندبرغ
يف �إح��اط��ة �أم ��ام جمل�س الأمن،
�إنه يوا�صل الت�شاور مع الأطراف
لبدء مناق�شات تف�ضي لت�سوية
�أكرث �شمولية لل�صراع.
ون� �ق ��ل ح �� �س��اب م �ك �ت��ب املبعوث
الأمم� � � � � � ��ي ع� � �ل � ��ى ت� � ��وي �ت ��ر عن
غروندبرغ �أن التطورات الأخرية
يف اليمن ت�ؤكد �ضرورة معاجلة
امل�سائل الإن�سانية واالقت�صادية
ف ��ورا لتجنب م��زي��د م��ن تدهور
�أو�ضاع املدنيني.
وتطرق غروندبرغ �إىل هجمات
�شنها احل��وث �ي��ون ع�ل��ى حمطات
وم ��وان ��ئ ن�ف�ط�ي��ة يف حمافظتي
�شبوة وح�ضرموت باليمن ،قائال
�إنها تهدف �إىل حرمان احلكومة
اليمنية م��ن م���ص��در �إيراداتها
الرئي�سي من ت�صدير النفط.

•• �إ�سالم اباد-رويرتز:

•• اليمن-وكاالت:

�آثار الغارات اجلوية الرتكية على ريف ديريك يف �سوريا (رويرتز)
و�أ�ضاف �أن عملياتها �ست�ضمن وحدة ب��دوره� ،أعلن وزي��ر ال��دف��اع الرتكي
�أرا�ضي �سوريا وكذلك العراق ،حيث خ�ل��و��ص��ي �أك ��ار �أن ال �ق��وات اجلوية
نفذت �أي�ضا عمليات �ضد م�سلحني وامل��دف �ع �ي��ة ال�ترك �ي��ة ق���ص�ف��ت نحو
�أك � � � ��راد .وب ��ال� �ت ��زام ��ن م ��ع حديث  500هدف للمقاتلني الأك��راد يف
م�سية تركية �شمال العراق و�سوريا منذ الأحد.
�أردوغ��ان ،ا�ستهدفت رّ
مقرا ل�ق��وات �سوريا الدميقراطية وق� ��ال ال ��وزي ��ر وف ��ق م��ا ن�ق�ل��ت عنه
يف قاعدة رو�سية تقع يف �شمال �شرق وك ��ال ��ة الأن ��ا�� �ض ��ول ال��ر� �س �م �ي��ة :مت
�سوريا ،وفق ما �أفاد متحدث كردي �ضرب  471ه��دف�اً وحتييد 254
�إره��اب�ي�اً حتى الآن يف �إط ��ار عملية
وكالة فران�س.
وق��ال امل�ت�ح��دث با�سم ق��وات �سوريا املخلب ال�سيف �ضد مواقع املقاتلني
ال��دمي��وق��راط�ي��ة ف��ره��اد ��ش��ام��ي �إن الأكراد.
الق�صف الرتكي طال قاعدة رو�سية ويف ال�سياق� ،صرح قائد قوات �سوريا
ت �ق��ع � �ش �م��ال ت ��ل مت ��ر يف حمافظة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ق�سد ال�ت��ي يقودها
احل�سكة ،مما �أ�سفر عن مقتل عن�صر الأكراد يف �شمال �شرق �سوريا ب�أنهم
م��ن ق� ��وات � �س��وري��ا الدميقراطية م �� �س �ت �ع��دون ل�ل�ت���ص��دي ل �غ��زو بري
تركي.
و�إ�صابة ثالثة �آخرين بجروح.

قتيل وجرحى بانفجارين يف القد�س ..وا�ستنفار �أمني كبري

•• القد�س-وكاالت:

�أعلنت ال�شرطة الإ�سرائيلية وف��اة �أح��د امل�صابني يف انفجارين وقعا يف
�ضواحي مدينة القد�س� ،أم�س الأرب�ع��اء ،فيما ذك��رت �أنها ت�شتبه يف �أن
فل�سطينيني قاموا بهما.
ووقع �أحد االنفجارين بقرب حمطة حافالت على �أطراف املدينة حيث
يتجمع الركاب عادة بانتظارها ،ووقع الثاين يف راموت �شمايل املدينة.
و�أعلنت م�ست�شفيات ا�ستقبال نحو  12م�صابا ،بينهم اثنان حالتهما
حرجة واثنان حالتهما خطرية.
وج � ��اءت ال �ه �ج �م��ات يف وق ��ت ت�ت���ص��اع��د ف �ي��ه ال �ت��وت��رات ب�ي�ن �إ�سرائيل
والفل�سطينيني بعد �أ�شهر من مداهمات ا�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية
املحتلة بعد �سل�سلة من الهجمات الدامية �ضد �إ�سرائيليني �أ�سفرت عن
مقتل � 19شخ�صا.
ي�أتي العنف � ً
أي�ضا يف الوقت الذي يعقد فيه رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي
ال�سابق بنيامني نتانياهو حمادثات عقب االنتخابات ،ومن املتوقع �أن
ي�شكل ما �ستكون �أكرث حكومة ميينية يف تاريخ �إ�سرائيل.
وق��ال��ت ال�شرطة �إن االنفجارين وقعا يف �ساعة ال ��ذروة ،و�إن�ه��ا �أغلقت
جزءا من الطريق ال�سريع الرئي�سي امل�ؤدي �إىل خارج املدينة حيث وقع
االنفجار الأول .وقال امل�سعف يو�سف حاييم جباي ،الذي كان يف املوقع
عندما وقع االنفجار ،لراديو اجلي�ش الإ�سرائيلي" :هناك �أ�ضرار يف كل
مكان هنا .ر�أيت م�صابني ينزفون يف كل مكان".
وب�ي�ن�م��ا ن�ف��ذ ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون ع�م�ل�ي��ات ط�ع��ن وده ����س و�إط �ل��اق ن ��ار يف
ال�سنوات الأخرية ،باتت التفجريات نادرة للغاية منذ انتهاء االنتفا�ضة
الفل�سطينية قبل نحو عقدين.
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�أخبـار الإمـارات

بحثت يف يومها الثاين ملفات التوطني وال�شراكات االقت�صادية والتعليم والتكنولوجيا الرقمية والأمن ال�سيرباين

حممد بن زايد وحممد بن را�شد ي�شهدان اختتام �أعمال االجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات
حممد بن را�شد:

• االجتماعات ال�سنوية تر�سخ التزام حكومة الإمارات بتنفيذ ر�ؤية وتوجيهات حممد بن زايد ،التي ت�ضمن حتقيق الرخاء واال�ستقرار للوطن واملواطن ..وموا�صلة ازدهار
جمتمعنا ،وتر�سخ تعزيز تناف�سية الدولة �إقليمي ًا وعاملي ًا ..وجاهزية الأجيال للم�ستقبل ..ليكون م�ستقبل وطننا و�أبناء الإمارات دائم ًا �أف�ضل·
• نتابع ما حتقق من �إجنازات ،ونناق�ش كفاءة احلكومات ومدى جناحها يف حتقيق امل�ستهدفات ،ونوجه باملطلوب �إجنازه خالل العام املقبل ..طبق ًا لإطار زمني وم�س�ؤوليات و�أهداف
حمددة ،وفق ر�ؤية (نحن الإمارات .)2031
• (نحن الإمارات  )2031هي طريقنا يف ال�سنوات الع�شر املقبلة ..وهي �أول الر�ؤى املرحلية الع�شرية الداعمة لإجناز م�ستهدفات مئوية دولتنا
•• �أبوظبي  -وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ام�س الأربعاء اختتام �أعمال االجتماعات
ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات  ،2022التي عُقدت على مدار يومي  22و23
نوفمرب اجلاري يف العا�صمة �أبوظبي.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم “ �إن االجتماعات ال�سنوية
حلكومة دولة الإمارات تر�سخ التزام جميع امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية على
امل�ستويني االحت��ادي واملحلي بتنفيذ ر�ؤي��ة وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،التي ت�ضمن حتقيق الرخاء واال�ستقرار
للوطن واملواطن ،ورفع جودة احلياة لأبنائه ،وموا�صلة ازدهار جمتمعنا ،وتدعم
تناف�سية دول��ة الإم ��ارات �إقليمياً وعاملياً يف خمتلف م�ؤ�شرات التنمية ،وتعزز
جاهزية الأج�ي��ال للم�ستقبل بفر�صه وحتدياته ومتغرياته ،ليكون م�ستقبل
وطننا وم�ستقبل �أبناء الإم��ارات دائماً �أف�ضل مب�شيئة اهلل ،وبر�ؤية حممد بن
زايد ..وبكفاءات واجتهاد وعمل �أبنائها يف امليادين كافة «.
و�أ� �ض��اف ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم “ ن�ت��اب��ع خالل
اجتماعاتنا ال�سنوية احلالية ما حتقق من �إجن��ازات ،ونناق�ش كفاءة احلكومات
وم��دى جناحها يف حتقيق امل�ستهدفات ،ونوجه باملطلوب حتقيقه خالل العام
املقبل ب�شكل حمدد ،طبقاً لإطار زمني وم�س�ؤوليات و�أهداف حمددة ،وفق “نحن
الإمارات  ،”2031طريقنا يف ال�سنوات الع�شر املقبلة ..وهي �أول الر�ؤى املرحلية
الع�شرية الداعمة لإجناز م�ستهدفات مئوية دولتنا».
وناق�شت االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات يف يومها الثاين واخلتامي
العديد من امللفات ذات الأول��وي��ة يف م�سرية التنمية ال�شاملة للدولة ،ومنها
ملفات التعليم ،والتوطني ،واالقت�صاد الوطني ،والتكنولوجيا الرقمية ،والأمن
ال�سيرباين ،وغريها من امللفات التي تنعك�س ب�شكل مبا�شر على واقع وم�ستقبل
التنمية بالدولة ،ورفع جودة حياة املواطن ،وجمتمع الإمارات ،وتعزيز تناف�سية
الدولة يف كافة القطاعات ،ودعم جاهزية الأجيال للم�ستقبل.
وا�ستعر�ض �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان ،وزي��ر اخلارجية والتعاون
ال��دويل ،رئي�س جمل�س التعليم وامل��وارد الب�شرية خالل جل�سة �ضمن فعاليات
اليوم الأخري لالجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات التوجهات امل�ستقبلية
يف قطاع التعليم ،و�شهدت اجلل�سة م�شاركة معايل ال��وزراء الأع�ضاء يف جمل�س
التعليم وامل��وارد الب�شرية ،وه��م معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي وزير

الرتبية والتعليم ،ومعايل �سارة بنت يو�سف الأمريي ،وزيرة دولة للتعليم العام
والتكنولوجيا املتقدمة ،ومعايل �شما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي ،وزيرة دولة
ل�ش�ؤون ال�شباب ،رئي�سة املركز الوطني جل��ودة التعليم ،ومعايل �سارة عو�ض
عي�سى م�سلم ،وزيرة دولة للتعليم املبكر.
وناق�ش معايل عبداهلل بن طوق املري ،وزير االقت�صاد ،ومعايل الدكتور ثاين بن
�أحمد الزيودي ،وزير دولة للتجارة اخلارجية� ،أهم اتفاقات ال�شراكة االقت�صادية
ال�شاملة للإمارات وما متثله بالن�سبة للدولة ،ودورها املحوري واملتنامي الت�أثري
يف كفاءة ومرونة وقوة االقت�صاد الوطني ،و�أبرز مقومات و�أ�س�س توجه الدولة
وخططها االقت�صادية خالل املرحلة املقبلة ،و�أه��م مالمح و�أه��داف اتفاقيات
التعاون االقت�صادي وال�ت�ج��اري م��ع دول ال�ع��امل ،مب��ا يدعم امل�سرية التنموية
ال�شاملة لدولة الإمارات.
وا�ستعر�ض معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان العور ،وزير املوارد الب�شرية
والتوطني ،و�سعادة غنام بطي املزروعي ،الأمني العام ملجل�س تناف�سية الكوادر
الإماراتية “ناف�س”� ،أحدث ال�سيا�سات والآليات واال�سرتاتيجيات احلكومية يف
ملف التوطني ،وما حتقق فيه من امل�ستهدفات الوطنية وواق��ع وم�ستقبل هذا
امللف الأ�سا�سي وامل�ح��وري يف م�سرية الإم ��ارات التنموية ،وال��ذي يلقى �أولوية

ومتابعة كبرية من قبل القيادة الر�شيدة.
وتناول معايل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد� ،أب��رز جهود دولة الإم��ارات ور�ؤيتها يف بناء
اقت�صاد رق�م��ي ري ��ادي يجمع امل �ه��ارات املتميزة ب ��أح��دث تقنيات التكنولوجيا
املتطورة لتعزيز فر�ص التنويع االقت�صادي وتر�سيخ اقت�صاد مزدهر مبني على
تقنيات امل�ستقبل ،وا�ستثمار �أف�ضل الفر�ص التي يوفرها التطور الدائم وامل�ستمر
يف العامل الرقمي.
وناق�ش �سعادة الدكتور حممد حمد الكويتي ،رئي�س جمل�س الأمن ال�سيرباين
حلكومة الإم � ��ارات ،دور املجل�س يف احل�ف��اظ على الأم ��ن ال���س�ي�براين بالعمل
احلكومي يف ظل التحديات الراهنة التي تفر�ضها التهديدات ال�سيربانية ،و�أبرز
مقومات حتقيق الأمن ال�سيرباين ،و�أهمية منظومة الأمن ال�سيرباين يف حتقيق
�أحد م�ستهدفات نحن الإمارات  ،2031ب�أن “نكون من �أف�ضل  3دول عاملياً يف
م�ؤ�شر الأمن ال�سيرباين” ،كما ا�ستعر�ض �سعادته التكلفة املت�صاعدة على الدول
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تفر�ضها الهجمات ال�سيربانية ،وت�أثرياتها على
خمتلف القطاعات ،والبنى التحتية للدول ،و�أه��م اخلطوات التي مت اتخاذها
بالدولة ل�ضمان حتقيق الأمن ال�سيرباين.

و�ضمن اجلل�سات اجلانبية املغلقة ،التي عُقدت خ�لال ث��اين �أي��ام االجتماعات
ال�سنوية حلكومة الإم� ��ارات  ،2022خم�س جل�سات خمتلفة ،ناق�شت دعم
الآليات التي ت�ضمن ت�سريع التحاق خريجي اجلامعات والكليات ب�سوق العمل،
و�سبل م�ضاعفة عدد املواطنني يف القطاعات االقت�صادية اجلديدة ،و�آليات دعم
الفر�ص الوظيفية للمواطنني يف قطاع املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�سبل
دعم ا�ستبقاء املواطنني امللتحقني بالعمل بالقطاع اخلا�ص ،ودرا�سة التعاقدات
احلكومية مع ال�شركات امل�ستوفية ل�شروط التوطني.
و ُتعد االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإم��ارات اللقاء الوطني الأك�بر من
نوعه واملن�صة الوطنية اجلامعة ،لتوحيد العمل احلكومي كمنظومة متكاملة
على امل�ستوى االحتادي واملحلي ،حيث تت�ضمن عدداً من ور�ش العمل املتخ�ص�صة،
والنقا�شات واجلل�سات التي تهدف �إىل تعزيز ريادة الدولة �ضمن كافة امل�ؤ�شرات
الوطنية.
وي�صدر عن ه��ذا التجمع الوطني ال�سنوي ،منظومة متكاملة من املخرجات
واملبادرات الوطنية والتنموية املهمة والتي تهدف �إىل خدمة جمتمع الإمارات
وحتقيق جودة احلياة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،مبا مي ّكن كافة فئات
املجتمع وي�ساهم يف �إعداد كوادر وطنية واعية مبتطلبات املرحلة املقبلة.

رئي�س الدولة ي�ستقبل فريق القوات امل�سلحة الن�سائي للت�سلق
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" �أم�س فريق القوات امل�سلحة الن�سائي للت�سلق.
ورحب �سموه ـ خالل اللقاء الذي جرى يف ق�صر البحر ــ بالفريق م�شيداً
باجلهود التي بذلها خالل ممار�سة هذه الريا�ضة والتي تتطلب مواجهة
التحديات وال�صعوبات .و�أع��رب الوفد عن �شكره وتقديره للدعم الذي
يحظى به الفريق من قبل �سموه مثمنا اهتمام القيادة احلكيمة بتمكني
املر�أة الإماراتية يف خمتلف امليادين ما فتح �أمامها �آفاقا وا�سعة للم�شاركة
وك��ان له كبري الأث��ر يف تطوير �إمكانياتها وقدراتها وحتقيق طموحاتها
والعديد من املكت�سبات النوعية التي تفخر بها.
يذكر �أن فريق القوات امل�سلحة الن�سائي للت�سلق جنح يف الو�صول �إىل قمة "
جبل كلمنجارو" يف تنزانيا الذي يعد الأعلى ارتفاعا يف قاره �أفريقيا �إ�ضافة
�إىل قمة "جبل طوبقال" الأعلى يف مملكة املغرب �إىل جانب �إحدى �أعلى
القمم اجلبلية يف نيبال " كلبتار " و�صعود "قمة مريا بيك" على ارتفاع
 6476مرتا حيث رفع علم دولة الإمارات العربية املتحدة على القمة.
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اختتام فعاليات احلوار الع�سكري الإماراتي الأمريكي امل�شرتك تعاون بني جامعة زايد و�أبوظبي للطفولة املبكرة يف برنامج الوالدية

•• �أبوظبي-وام:

اختتمت وزارة الدفاع فعاليات احلوار الع�سكري ال�سنوي امل�شرتك بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة والواليات
املتحدة الأمريكية برئا�سة �سعادة الفريق الركن مهند�س عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�س الأركان
و�سعادة كولني كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لل�سيا�سات و الذي عقد يف �أبوظبي على مدى يومي  20و21
نوفمرب احلايل .يف بداية فعاليات احلوار �ألقى �سعادة الفريق الركن عي�سى املزروعي كلمة عرب من خاللها متنيات
وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية املتحدة بالتوفيق والنجاح لفعاليات احلوار الع�سكري امل�شرتك.
مت خالل احلوار الذي ا�ستمرت فعالياته على مدى يومني مناق�شة املوا�ضيع املدرجة يف جدول الأعمال والتي ت�سهم
يف تعزيز م�سرية التعاون الع�سكري الإماراتي  -الأمريكي امل�شرتك حيث بحثت جمموعات العمل واللجان املختلفة
عددا وا�سعا من املجاالت الدفاعية ذات االهتمام امل�شرتك ،وملفات مكافحة الإرهاب ،والأمن البحري.
ويف ختام فعاليات احلوار الع�سكري امل�شرتك �أكد اجلانبان التزامهما بتعزيز العالقات الثنائية الدفاعية ،م�ؤكدين
�أهمية ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين ال�صديقني.

•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل�ط�ف��ول��ة امل�ب�ك��رة ع��ن �إط�ل�اق
برنامج الوالدية اخلا�ص ب�إمارة �أبوظبي بال�شراكة مع
جامعة نيويورك �أبوطبي وبالتعاون مع جامعة زايد
وكلية الإمارات للتطوير الرتبوي.
ي���ض��م ال�ب�رن��ام��ج ن�خ�ب��ة م��ن الأك ��ادمي� �ي�ي�ن واخل �ب�راء
والباحثني الإماراتيني والدوليني املتخ�ص�صني الذين
�سي�ضافرون اجلهود من �أج��ل تطوير الربنامج املبني
على الأدل��ة العلمية والأ�س�س الثقافية ،و�سريكز على
دع��م الآب ��اء والأم �ه��ات ال��ذي��ن لديهم �أط�ف��ال دون �سن

ال�ث��ام�ن��ة م��ن خ�ل�ال ت�صميمه ب�شكل ي�غ�ط��ي خمتلف
املجاالت ذات ال�صلة بقطاع تنمية الطفولة املبكرة ،مثل
ال�صحة والتغذية والتعليم املبكر.
و�سيتم تفعيل الربنامج ب�إ�شراف الدكتورة كري�ستني
كاميا ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف علم النف�س يف جامعة زايد
من خالل التعاون الوثيق مع كل من الدكتورة �أنتجي
ف��ون �سوت�شودوليتز م��ن ج��ام�ع��ة ن�ي��وي��ورك �أبوظبي،
والدكتورة مي�شيل كيلي من كلية الإم ��ارات للتطوير
الرتبوي كباحثني رئي�سيني م�شاركني.
وي�أتي تفعيل هذا الربنامج �ضمن ا�سرتاتيجية الرتبية
يف مرحلة الطفولة املبكرة التي �أطلقتها هيئة �أبوظبي

للطفولة امل�ب�ك��رة ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ب�ه��دف تعزيز معرفة
ورفاهية الآباء والأمهات يف �أبوظبي ،ف�ض ً
ال عن دعمهم
يف اال�ضطالع بدورهم اجلوهري يف تربية �أبنائهم.
و�أك��دت الــــــدكتورة كـــــــري�ستني كـــــــاميا التزام جامعة
زاي ��د مب�ن��ح �أول �ي��اء الأم� ��ور الأدوات ال�لازم��ة ل�ضمان
ح���ص��ول �أط �ف��ال �ه��م ع�ل��ى ال�ترب �ي��ة ال�سليمة ي���صّ ��ب يف
�أول��وي��ات �سعيـــــنا لتحقـــــيق �أهــــــداف ر�ؤيــــة الإمارات
 ،2071حيث �أن تنمية الطفولة املبكرة الناجحة
�ستنعك�س م���س�ت�ق�ب� ً
لا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز م���س�ت��وي��ات التميز
التعليمي والإن�ت��اج�ي��ة االقت�صادية وال��ذك��اء العاطفي
وال�صحة العامة.

�ضمن �أعمال االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات

03

حممد بن را�شد ي�شهد �إطالق م�شـــروع «قرى الإمارات» بقيمة مليار درهم
ً
ذياب بن حممد :م�شروع قرى الإمارات ميثل ركيزة لتنمية وتطوير املناطق والقرى والتعريف ب�أهم معاملها ودعم ال�شباب املواطنني اقت�صاديا يف خمتلف القطاعات

•• دبي-وام:

��ش�ه��د ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”� ،إط�لاق م�شروع
“قرى الإمارات” بقيمة مليار دره��م ،والهادف
�إىل ت �ط��وي��ر من� � ��وذج ت �ن �م��وي م �� �س �ت��دام وخلق
فر�ص اقت�صادية وا�ستثمارية حتقق اال�ستقرار
االجتماعي واحلياة الكرمية .ويعد م�شروع “قرى
الإمارات” �أول م�شاريع جمل�س الإمارات للتنمية
امل �ت��وازن��ة ال ��ذي ي�تر�أ� �س��ه �سمو ال���ش�ي��خ ذي ��اب بن
حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي ،ورئي�س جمل�س الإمارات للتنمية
امل �ت��وازن��ة ،وال �ه��ادف �إىل ت�ط��وي��ر من ��وذج تنموي
م�ستدام وخلق فر�ص اقت�صادية وا�ستثمارية حتقق
اال�ستقرار االجتماعي واحلياة الكرمية .وقد �أكد
�سمو ال�شيخ ذي��اب بن حممد بن زاي��د �أن م�شروع
قرى الإمارات ي�ش ّكل خطوة نوعية مهمة يف �سبيل
حتقيق ال��ر�ؤي��ة التنموية الطموحة لقيادة دولة
الإم��ارات من خالل خلق من��وذج تنموي م�ستدام
ينا�سب ك��اف��ة امل�ن��اط��ق يف ال��دول��ة وي�ستفيد من تنموي متميز يعتمد على ال�شراكة بني القطاع البعيدة ،حيث قال �سموه” م�شروع قرى الإمارات
ال�ط��اق��ات الب�شرية والإم �ك��ان��ات الطبيعية لكل احلكومي واخلا�ص واملجتمعي” و�أ�شار �سموه �إىل مي�ث��ل رك �ي��زة لتنمية وت�ط��وي��ر امل�ن��اط��ق والقرى
منطقة .وقال �سموه :نحر�ص من خالل جمل�س �أن امل�شروع يعك�س اهتمام حكومة الإمارات بتوفري والتعريف ب�أهم معاملها ودع��م ال�شباب املواطنني
الإم ��ارات للتنمية املتوازنة على حتقيق التنمية الفر�ص االقت�صادية املنا�سبة لأبناء الوطن مبا اق�ت���ص��ادي�اً يف خمتلف القطاعات” .وا�ستعر�ض
امل���س�ت��دام��ة يف ك��اف��ة م�ن��اط��ق ال��دول��ة ع�بر منوذج يعود باخلري واملنفعة على �أهايل القرى واملناطق �سمو ال�شيخ ذي��اب ب��ن حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان

�أم ��ام ال�شيوخ وم�ع��ايل ال ��وزراء ور�ؤ� �س��اء الدوائر
احلكومية ،م�ستهدفات وا�سرتاتيجية “م�شروع
قرى الإمارات” وذلك �ضمن �أعمال االجتماعات
ال�سنوية حلكومة دولة الإم��ارات ،والتي تعقد يف
�إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي خ�لال ال�ف�ترة  23-22نوفمرب

اجلاري .ويعد م�شروع قرى الإمارات �أول م�شاريع
جمل�س الإم��ارات للتنمية املتوازنة والهادف �إىل
تعزيز جودة احلياة يف كافة مناطق الدولة وبناء
من��وذج تنموي م�ستدام ي�ق��دم ف��ر��ص�اً اقت�صادية
وا�ستثمارية حتقق اال�ستقرار االجتماعي واحلياة

الكرمية ل�سكان هذه املناطق .وقد �أكد �سمو ال�شيخ
ذي ��اب ب��ن حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان �أن م�شروع
“قرى الإمارات” يرتكز على  5م�سارات تطويرية
و�سيعمل جمل�س الإمارات للتنمية املتوازنة خالل
الأعوام اخلم�سة املقبلة على حتقيق جمموعة من
الأه��داف التي ترتكز ح��ول خلق اقت�صاد م�صغر
يف  10ق��رى ،وزي ��ادة ن�سبة امل���ش��ارك��ة املجتمعية
والتنمية الب�شرية ،وج��ذب اال��س�ت�ث�م��ارات ورفع
م�شاركة القطاع اخلا�ص ،وتنمية ال�ساحة املحلية،
وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي عرب تعزيز
التعاون بني احلكومة االحتادية واملحلية.
وي�شرف جمل�س الإم��ارات للتنمية املتوازنة على
�إدارة م���ش��اري��ع التنمية امل �ت��وازن��ة و��س�ير عملها،
والتن�سيق مع ال ��وزارات واجل�ه��ات املحلية املعنية
فيما يتعلق باخلطط التطويرية للقرى واملناطق
واخل �ط��ط ال��زم �ن �ي��ة ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ ،وم �ت��اب �ع��ة تنفيذ
امل���ش��اري��ع واخل �ط��ط ،واع�ت�م��اد جم��االت ال�شراكة
املقرتحة مع القطاع اخلا�ص وبالأخ�ص ال�شركات
الوطنية.
و��س�ت���س��اه��م م���ش��اري��ع ال�ت�ن�م�ي��ة امل �ت��وازن��ة يف خلق
رافد اقت�صادي يدعم االقت�صاد الوطني وحتقيق
اال��س�ت�ق��رار االج�ت�م��اع��ي ،وتبني احل�ل��ول البيئية
اخل �� �ض��راء ودم ��ج ال�ت�ق�ن�ي��ات اجل��دي��دة و�أ�ساليب
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه من خ�لال هذه
امل�شاريع يف املناطق والقرى امل�ستهدفة.

�سيف بن زايد ي�شهد جل�سة حول متكني ذوي الدخل املحدود �ضمن االجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

�شهد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،وزير الداخلية جل�سة حكومية حول متكني
ذوي ال��دخ��ل امل �ح��دود �ضمن �أع �م��ال االج�ت�م��اع��ات ال�سنوية
حلكومة الإم��ارات  2022بح�ضور معايل ح�صة بنت عي�سى
بو حميد وزيرة تنمية املجتمع.
و�أكدت معايل ح�صة بنت عي�سى بو حميد �أن تعزيز جودة حياة
ذوي الدخل املحدود ومتكينهم اقت�صادياً واجتماعياً �أولوية
وطنية.
وقالت" :ن�سعى �إىل دفع عجلة التنمية االجتماعية ومتكني
جودة حياة ذوي الدخل املحدود وتوفري فر�ص لهم" ،م�شددة
على �ضرورة تفعيل الربط الإلكرتوين بني اجلهات ل�ضمان

ا� �س �ت �م��رار ت �ق��دمي اخل��دم��ات وامل �ن��اف��ع ب���ش�ك��ل �آين ودقيق".
و�أ�ضافت معاليها" :متكني �أ�سر امل�ستفيدين من امل�ساعدات
حمور �أ�سا�سي لتعزيز م�ستوى جودة حياتهم".
و��ش��ارك يف االجتماع �إىل جانب معايل ح�صة بنت عي�سى بو
حميد ،ممثلون عن اجلهات املعنية وهي كل من وزارة املوارد
الب�شرية والتوطني ،والهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ودوائ � ��ر ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
املحلية".
وا�ستعر�ض امل�شاركون املنافع واخل��دم��ات وبرامج امل�ساعدات
االجتماعية املقدمة على م�ستوى الدولة ،والتي تهدف �إىل
رفع م�ستوى جودة حياة امل�ستفيدين.
و�أ�شار امل�شاركون �إىل �أن دعم ذوي الدخل املحدود يف مقدمة
الأول��وي��ات التنموية ،م�شيدين ب��ر�ؤي��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة يف

�أن تكون دول��ة الإم��ارات من �أف�ضل ال��دول متكيناً للمجتمع
بكافة فئاته ،ودعم وتوفري �أف�ضل جودة حياة للمواطنني يف
الدولة.
و ُت�ع��د االجتماعات ال�سنوية حلكومة دول��ة الإم ��ارات اللقاء
الوطني الأكرب من نوعه واملن�صة الوطنية اجلامعة ،لتوحيد
العمل احلكومي كمنظومة متكاملة على امل�ستويني االحتادي
واملحلي ،وت�ستعر�ض ح�صيلة ما مت حتقيقه خ�لال الأعوام
ال�سابقة ،وكافة اجلهود والربامج التي مت �إجنازها لتحقيق
ر�ؤي��ة ال��دول��ة وتوجهات قيادتها ،وتناق�ش الأه ��داف املحددة
لل�سنوات الع�شر املقبلة ،واخل�ط��ط واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات التي
ت�شكل حجر الأ�سا�س ملئوية الإمارات  ،2071مب�شاركة �أكرث
من � 500شخ�صية وطنية من اجلهات احلكومية االحتادية
واملحلية.

بلدية مدينة �أبوظبي حتث زوار احلدائق على تقليل النفايات وا�ستخدام مواد �صديقة للبيئة
•• �أبوظبي –الفجر:

حفاظاً على البيئة ال�صحية النظيفة التي تتمتع بها حدائق �أبوظبي،
وتعزيزاً ملظهرها اجلمايل واحل�ضاري ،نظمت بلدية مدينة �أبوظبي،
م��ن خــــالل ق�ط��اع تخطيط امل ��دن� -إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة،
بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني املتمثلني بـ"كلية ليوا للتكنولوجيا،

م�ست�شفى ا�سرت،جمعـــــية �أ�صـــــدقاء البيئة� ،شركة جرافك �أركان" ور�شة
يف حديقة العائلة مقابل كـــــورني�ش �أب��وظ�ب��ي ،لتوعية ط�لاب املدار�س
وزوار احلـــــديقة ب�ضرورة تقليل النفــــايات واملواد ذات اال�ستخدام للمرة
ال��واح��دة ،وذل��ك بالتعاون م��ع م�ست�شفى ا�سرت وجمموعة م��ن مدار�س
�أبوظبي.
وت�ضمنت الور�شة العديد من النقا�شات التوعوية لطالب املدار�س وزوار

احلديقة ب�ضرورة املحافظة على البيئة وتقليل النفايات وامل ��واد ذات
اال�ستخدام ملرة واح��دة ،وذل��ك من خالل احلد من ا�ستخدام هذه املواد
والتحول �إىل ا�ستخدام بدائل ومواد �صديقة للبيئة متعددة اال�ستخدامات
وذات الأثر البيئي الأقل.
كما حر�ص فريق البلدية �أثناء الور�شة على توعية زوار احلديقة ب�ضرورة
تعزيز ال�سالمة يف احل��دائ��ق ،وذل��ك من خ�لال احلفاظ على املمتلكات

ال�ع��ام��ة ،مثل "عنا�صر ال��زراع��ة ،و�أج �ه��زة الأل �ع��اب وال�ترف�ي��ه ،واملرافق
ال�صحــية باحلديقة" ،و�إلقاء املخلفات يف الأماكن املخ�ص�صة لها حفاظاً
على البيئة واملظهر احل�ضاري العام.
ومت يف ن �ه��اي��ة ال��ور� �ش��ة ف �ت��ح ب ��اب ال �ن �ق��ا���ش وت �ل �ق��ي �أ� �س �ئ �ل��ة امل�شاركني
وا�ستف�ساراتهم والرد عليها من قبل فريق البلدية ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة
م�سابقات بني طالب املدار�س وزوار احلديقة تتعلق مبو�ضوع الور�شة.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري �أملانيا وقن�صلها العام
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم ر�أ�س اخليمة،
يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن حممد� ،أم�س �سعادة الك�ساندار �شونفلدار� ،سفري جمهورية �أملانيا
االحتادية لدى الدولة ،و�سعادة �سيبيله بفاف ،القن�صل العام جلمهورية �أملانيا االحتادية يف دبي
والإمارات ال�شمالية ،اللذان قدما لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمهما مهام عملهما اجلديد.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،ب�سعادة ال�سفري والقن�صل العام ،متمنياً لهما التوفيق
والنجاح يف �أداء مهام عملهما ،مبا ي�سهم يف تعزيز عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني على
خمتلف ال�صعد.
عب �سعادة الك�ساندار �شونفلدار ،و�سعادة �سيبيله بفاف ،عن بالغ �شكرهما وتقديرهما
من جانبهما ،رّ
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

04

مهرجان ال�شيخ زايد  ..عبق الرتاث الإماراتي الأ�صيل وذاكرة الأجيال القادمة

•• �أبوظبي-وام:

ي��أخ��ذ مهرجان ال�شيخ زاي��د زواره
يف رح� �ل ��ة ل �ل �م��ا� �ض��ي ال� � ��ذي يعبق
ب ��روح ال �ت�راث الإم ��ارات ��ي الأ�صيل
ويطلعهم على املنتجات التقليدية
الرتاثية القدمية واحلرف اليدوية
التي جت�سد عبق التاريخ والرتاث
ال�ع��ري��ق ل�ل��دول��ة .وم�ن��ذ انطالقته
 ،ي �ح��ر���ص م �ه��رج��ان ال���ش�ي��خ زايد
على نقل امل��وروث الفكري والثقايف
ل�ل ��إم� ��ارات و�إظ � �ه� ��ار ث � ��راء قيمها
وتقاليدها ومدى تنوعها من خالل
ت �ن �ظ �ي��م ح� ��دث ث �ق ��ايف ع ��امل ��ي ق ��ادر
ع�ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب م��واط �ن��ي الدولة
ودول ال �ع��امل وامل�ق�ي�م�ين وال�سياح
والزائرين.
و�أك � � ��د ب �ع ����ض م� ��� �س� ��ؤويل اجلهات
امل�شاركة يف املهرجان يف ت�صريحات
ل��وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات " وام " �أن
املهرجان يف ن�سخته احلالية يعترب
ت �ظ��اه��رة ث�ق��اف�ي��ة ت�سهم ب�ن�ج��اح يف
ال�ت�ع��ري��ف ب�ح���ض��ارة وت� ��راث �إم ��ارة
�أب��وظ �ب��ي خ��ا��ص��ة ودول� ��ة االم� ��ارات
ب �� �ص �ف��ة ع ��ام ��ة  ..الف� �ت�ي�ن �إىل ان
ر�سالته الرئي�سة املتمثلة يف احلفاظ
ع�ل��ى ال �ت�راث ال��وط�ن��ي ت ��ؤك��د عمق
احل�ضارة الإماراتية و�أهمية نقلها
للأجيال املقبلة.
وق� ��ال ��س�ع�ي��د ح �م��د ال�ك�ع�ب��ي مدير
دائ � ��رة ال �ت��راث امل �ع �ن��وي يف دائ� ��رة
الثقافة وال�سياحة – �أب��وظ�ب��ي �إن
مهرجان ال�شيخ زاي��د الرتاثي يعد
ح��دث��ا ��س�ن��وي��ا غ�ن�ي��ا ع��ن التعريف
ي�ح�م��ل يف ج�ن�ب��ات��ه ر� �س��ال��ة عظيمة
جت���س��د م�ق��ول��ة امل �غ �ف��ور ل��ه ال�شيخ

زاي��د ب��ن �سلطان طيب اهلل ث��راه "
من لي�س له ما�ض لي�س له حا�ضر
وال م�ستقبل " مقولة �شاملة ت�ؤكد
�أه� �م� �ي ��ة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ت��راث
والهوية الوطنية واملوروث ال�شعبي
 ..م�شريا �إىل �أن املهرجان يف تطور
ك�ب�ير ع��ام ب�ع��د ع��ام م��ن ح�ي��ث عدد
الزوار والفعاليات وامل�شاركات.
ول � �ف� ��ت اىل �أن دائ � � � ��رة الثقافة
وال�سياحة – �أبوظبي ت�شارك للمرة
العا�شرة على ال�ت��وايل يف املهرجان
بهدف تعريف الن�شء بحياة الآباء
والأجداد ودعوتهم للتم�سك والفخر
برتاثهم اخلالد  ..م�شريا �إىل انه
م��ن خ�ل�ال امل �� �ش��ارك��ة يف املهرجان
ت���س�ع��ى دائ� ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال�سياحة
�إىل �صون وتعزيز ال�ت�راث الثقايف
والتاريخي الغني لإم ��ارة �أبوظبي
وت� �ع ��زي ��ز امل� �ع ��رف ��ة ع�ب�ر جمموعة
وا� �س �ع��ة م��ن ال�ب�رام��ج والفعاليات
ال�ث�ق��اف�ي��ة  .وق ��ال �إن ج �ن��اح دائ ��رة
ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة ��ص�م��م ب�شكل
تراثي على الطراز املعماري الأ�صيل
يحاكي القالع واحل�صون يف املا�ضي
التي بنيت يف دولة االمارات ومدينة
العني خ�صو�صا  ..م�شريا �إىل �أنه
ع�بر جناح ال��دائ��رة يتم ا�ستعرا�ض
ال�ت�راث والأن���ش�ط��ة ال�تراث�ي��ة التي
تعترب ركيزة �أ�سا�سية يف تراث دولة
االم��ارات .و�أ�ضاف �أن جناح الدائرة
يت�ضمن ال�ع��دي��د م��ن الأق �� �س��ام كل
ق�سم ي�شمل جمموعة من الفعاليات
الرتاثية منها ق�سم ال�سوق ال�شعبي
الذي يدعم الأ�سر املنتجة ويعر�ض
م��ن خ�لال��ه املنتوجات وامل�شغوالت
اليدوية للأجيال اجلديدة خا�صة

م ��ن حم �ب��ي امل �ن �ت��وج��ات الرتاثية
وم� ��ا حت �ت��وي��ه م ��ن مل �� �س��ات حرفية
جميلة تعبق ب��روح املا�ضي الأ�صيل
� �س��واء م��ن خ�لال قطعة م��ن �سعف
النخيل �أو ت�صميم مطرز بنقو�ش
تراثية تعك�س ثقافة وتراث �أبوظبي
ويف ن�ف����س ال��وق��ت ت �ق��دم للجمهور
مل���س��ات ف�ن�ي��ة ح��داث�ي��ة تتنا�سب مع
ذائقة الع�صر ومتطلباته .وذكر ان
اجلناح يقدم �أي�ضا �أن�شطة تراثية
وثقافية من بينها عرو�ض احلرف
التقليدية ال�ي��دوي��ة م�ث��ل اخلو�ص
وال�ت�ل��ي وال���س��دو وحت�ضري القهوة
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ف��رق ف�ن��ون �شعبية

ت � � ��ؤدي ع �� �ش��رات ال �ع ��رو� ��ض احلية
م��ن ال �ع �ي��ال��ة واحل��رب �ي��ة والربابة
وال �� �ش�ل�ات ط� ��وال ف�ت�رة املهرجان
 ،ك�م��ا ي�ضم اجل �ن��اح رك�ن��ا لتعريف
ال ��زوار بنوعية ال���ص�ق��ور والتقاط
ال�صور التذكارية معها بالإ�ضافة
اىل جمل�س كبار الزوار وغريها من
العرو�ض الفلكلورية التقليدية.
وقال �إن اجلناح يقدم �أن�شطة جتعل
ال��زائ��ر يعي�ش جت��رب��ة تفاعلية مع
املكونات الرتاثية التي تعرف بحياة
الأج ��داد  ..م��ؤك��دا حر�ص الدائرة
من خالل ان�شطتها على ا�ستقطاب
اجلمهور املهتم بالفعاليات الفنية

والثقافية بهدف غر�س روح الإبداع
يف الأجيال النا�شئة .من جهته �أكد
�سعيد جا�سم مدير املركز الإعالمي
لهيئة �أبوظبي للزراعة و ال�سالمة
ال �غ��ذائ �ي��ه ح��ر���ص ه�ي�ئ��ة �أبوظبي
ل� �ل ��زراع ��ة وال� ��� �س�ل�ام ��ة الغذائية
�سنويا ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف مهرجان
ال�شيخ زاي��د منذ انطالقته الأوىل
بفعاليات متنوعة وخمتلفة تتنا�سب
م��ع ك��اف��ة ��ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع ،بهدف
تعريف اجلمهور ب�أهمية الزراعة
ودور الهيئة يف توعية �أفراد املجتمع
م� ��ن خ� �ل��ال حم� ��ا� � �ض� ��رات وور�� � ��ش
عمل تفاعلية للتعريف بالتقنيات

احل��دي �ث��ة امل���س�ت�خ��دم��ة يف الزراعة
وتر�شيد ا�ستهالك امل ��وارد املائية.
وق � ��ال �إن م �ه��رج��ان ال �� �ش �ي��خ زاي ��د
ي�ع�ت�بر من�صة متكاملة ومتنوعة
ت �ق��دم ق��ائ�م��ة ث��ري��ة م��ن الأن�شطة
والفعاليات الذي يجد فيها الزائر
� �س��واء م��ن داخ ��ل او خ ��ارج الدولة
الكثري من الإ�ضافات اجلديدة التي
حتتفي بالرتاث احل�ضاري  .و �أ�ضاف
�أن هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
الغذائية ت�شارك وكالعادة ت�شارك
يف ال�ن���س�خ��ة احل��ال �ي��ة للمهرجان
بفعاليات متنوعة �شائقة وخمتلفة
ل�ك��اف��ة � �ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع  ،وبهدف

ت �ع��زي��ز ال �ت��وع �ي��ة مب �ه��ام وجم ��االت
وعمل الهيئة ..داعيا اجلمهور بكافة
�شرائحه اىل زيارة املهرجان الرائع
املتنوع ال��ذي يحمل االرث املتوارث
للأجيال و تعريفهم با�صالة وتراث
وت��اري��خ االب��اء واالج ��داد  .و �أ�ضاف
ق��ائ�ل ً�ا  " :م �ه��رج��ان ال���ش�ي��خ زايد
ال�تراث��ي جمتمع متكامل ومتنوع
من الأن�شطة و الفعاليات اجلاذبة
 ،وك��اف��ة ��ش��رائ��ح املجتمع جت��د فيه
ال �ك �ث�ي�ر م� ��ن ال� �ت� �ن ��وع واالح� �ت� �ف ��اء
ب ��ال�ت�راث وب��ال �ف �ع��ال �ي��ات وب �ك��ل ما
يجده ويبحث عنه الزائر من داخل
ال��دول��ة و خارجها"  ..م�شريا �إىل
�أن امل �ه��رج��ان يحتفي ب�ك��اف��ة انواع
املنا�سبات والفعاليات منذ انطالقته
الأوىل وهو يف جتدد ويف تنوع ومنو
�سريع و مواكب لالحداث .
و ق��ال � :إن هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية حري�صة على
ات�ف��اع��ل م��ع ك��اف��ة ��ش��رائ��ح املجتمع
بدءا من طلبة املدار�س واجلامعات
والباحثني وربات البيوت واالمهات
و كافة ال�شرائح الأخ ��رى وتقدمي
ال �ن �� �ص��ائ��ح والإر� � � �ش� � ��ادات املتعلقة
مب � � �ج� � ��االت ال� � � ��زراع� � � ��ة وال� � �ث� ��روة
احل �ي��وان �ي��ة وال �� �س�لام��ة الغذائية
مل�ساعدة �أ�صحاب العالقة على تبني
�أف�ضل املمار�سات.
و�أ� �ض ��اف �أن ج �ن��اح ال�ه�ي�ئ��ة يف هذه
ال��دورة م��ن املهرجان ميتاز بحلته
اجلديدة و املتنوعة ،بهد ا�ستقطاب
�أك� �ب� ��ر ع � � ��دد مم� �ك ��ن م � ��ن ال� � � ��زوار
،والرتكيز على التوعية عن طريق
ا��س�ت�خ��دام ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احلديثة
والذكاء اال�صطناعي لرفع م�ستوى

الوعي و التعريف باملوا�ضيع املهمة
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال���س�لام��ة الغذائية
واال� �س �ت��دام��ة ال ��زراع� �ي ��ة وال �ث��روة
احليوانية والأبحاث العلمية وكافة
امل��وا� �ض �ي��ع ذات ال �ع�لاق��ة  .لزراعة
وال �� �س�لام��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ت �ه��دف �إىل
تعريف زوار املهرجان بالتطور الذي
��ش�ه��دت��ه �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي يف جمال
الزراعة وال�سالمة الغذائية والأمن
ال�غ��ذائ��ي واحل�ي��وي و�إب ��راز اجلهود
امل�ب��ذول��ة ل�لارت�ق��اء بقطاع الزراعة
وم�ساعي حتقيق التنمية الزراعية
امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل التعريف
باخلدمات التي تقدمها للمزارعني
ومربي الرثوة احليوانية ومتداويل
ال �غ��ذاء  .و ك��ان��ت ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
ملهرجان ال�شيخ زاي��د قد �أعلنت ان
ال � ��دورة اجل ��دي ��دة ت���ش�م��ل 4000
ف �ع��ال �ي��ة �إ� �ض ��اف ��ة �إىل ن �ح��و 750
عر�ضا جماهرييا على م��دار 120
ي��وم �اً م��ن ال�ت���ش��وي��ق ح�ي��ث يختتم
امل�ه��رج��ان فعالياته يف  18مار�س
 ،2023حت��ت ��ش�ع��ار “الإمارات
م �ل �ت �ق��ى احل�ضارات” .ويحظى
زوار امل� �ه ��رج ��ان ب�ب�رن ��ام ��ج يومي
ح��اف��ل ب� ��أل ��وان الإب� � ��داع والرتفيه
والثقافة والرتاث ،املعرب عن الإرث
احل�ضاري ل�ل�إم��ارات والعديد من
�شعوب العامل وثقافاته من خالل
ح�ضور وا��س��ع م��ن العار�ضني حول
ال �ع��امل ،و�أح �ي��اء ت��راث�ي��ة عاملية �إىل
ج��ان��ب لآل� ��ئ ال�ت��راث والفولكلور
ال �� �ش �ع �ب��ي الإم� � ��ارات� � ��ي ،وفعاليات
ت��رف �ي �ه �ي��ة وع ��ائ� �ل� �ي ��ة ت � �ق � �دّم �إىل
اجلماهري م��ن ك��ل اجلن�سيات على
مدى �أيام املهرجان.

مركز جمعة املاجد يقدم دورة يف علم الوثائق �شرطة دبي ت�ضبط مركبات ا�ستعر�ضت �أثناء �سقوط الأمطار
والأر�شيف لهيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف
•• دبي-الفجر:

•• دبي -د.حممود علياء

بتنظيم من مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث
بد�أت يوم �أول �أول �أم�س االثنني املوافق  21نوفمرب
2022م يف مقر املركز بدبي ،دورة متخ�ص�صة يف
علم الوثائق والأر�شيف ،ت�ستهدف موظفي هيئة
ال�شارقة للوثائق والأر�شيف ،ويحا�ضر فيها كل من
الدكتور عز الدين بن زغيبة ،رئي�س ق�سم الدرا�سات
والن�شر والعالقات اخلارجية يف املركز ،والدكتور
ط��ه حممد ن��ور �أب��و اخل�ي�ر ،امل�شرف العلمي على
الوثائق والأر�شيف يف مركز جمعة املاجد.
ي�شتمل الربنامج التدريبي ل�ل��دورة على �أربعة
حماور رئي�سية هي  :املدخل املعريف لعلم التوثيق
وال��وث��ائ��ق والأر� �ش �ي��ف ،و�إدارة ال��وث��ائ��ق اجلارية
والو�سيطة ،و�إدارة الأر��ش�ي��ف ،ومناهج البحث يف
ع�ل��م ال��وث��ائ��ق والأر� �ش �ي��ف وط ��رق تقييم الوثائق

ال�شارقة للوثائق والأر��ش�ي��ف ،وال�ت��ي مِ ��ن بنودها
وتثمينها.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه��ذه ال� ��دورة ت ��أت��ي بنا ًء ت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات امل��وظ �ف�ين يف امل� �ج ��االت املهنية
على اتفاقية التعاون التي وقعها املركز مع هيئة والعلمية.

مت �ك �ن��ت � �ش��رط��ة دب � ��ي م ��ن �ضبط
م ��رك� �ب ��ات ق � ��اد � �س��ائ �ق��وه��ا بطي�ش
وت �ه��ور ،وتنفيذ �أع �م��ال ا�ستعرا�ض
يف ال�شارع العام مُعر�ضني حياتهم
وحياة م�ستخدمي الطريق للخطر
�أث�ن��اء �سقوط الأم �ط��ار .وتف�صي ً
ال،
ق��ال ال �ل��واء �سيف م�ه�ير املزروعي،
م��دي��ر الإدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��رور يف
�شرطة� ،إن ال�ف��رق امل��روري��ة ر�صدت
تداول مقاطع فيديوهات يف مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ل�سائقني
يقومون ب�أعمال تهور وا�ستعرا�ض
بطريقة خطرة يف ع��دد من �شوارع
الإم � � ��ارة �أث� �ن ��اء � �س �ق��وط الأم� �ط ��ار،
ح �ي��ث مت�ك�ن��ت ال ��دوري ��ات املرورية
خالل فرتة ق�صرية بعد تداول تلك
املقاطع م��ن الو�صول �إىل مرتكبي
م �ث��ل ه � ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن املخالفات

ت�سعة باحثني من جامعة حممد بن را�شد للطب على قائمة جامعة �ستانفورد لأبرز  % 2من العلماء يف العامل
•• دبي -وام:

�أع�ل�ن��ت ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د للطب وال�ع�ل��وم ال�صحية
عن �إدراج ت�سعة من �أع�ضاء كادرها الأك��ادمي��ي �ضمن قائمة
�أب��رز  2%من العلماء يف العامل من قبل جامعة �ستانفورد
الأمريكية� ،إحدى �أهم م�ؤ�س�سات البحث والتعليم العايل يف
العامل ..وذلك يف �شهادة عاملية جديدة على تنامي مكانة دبي
كمركز عاملي لالمتياز البحثي والعلمي.
وهنّ�أ الدكتور عامر �أحمد �شريف ،مدير جامعة حممد بن
را�شد للطب والعلوم ال�صحية املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
ال�صحية الأكادميية ،الباحثني الذين �شملهم التقرير على
بلوغ ه��ذا امل�ستوى من التميز على ال�صعيد العاملي ،معرباً
عن اعتزاز اجلامعة باختيارهم �ضمن الأبرز يف تخ�ص�صاتهم
البحثية على م�ستوى العامل.
وقال الدكتور �شريف  -بهذه املنا�سبة  " : -جامعة �ستانفورد
ه��ي واح��دة م��ن امل�ؤ�س�سات البحثية والتعليمية ال��رائ��دة يف
ال �ع��امل .واخ�ت�ي��ار  9م��ن ال �ك��ادر الأك��ادمي��ي جلامعة حممد
بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية �ضمن هذه القائمة لأبرز
امل��واه��ب العلمية يف ال�ع��امل عالمة ف��ارق��ة للجامعة و�إ�شارة
للجهود البحثية املتميزة للكادر الأكادميي .كما يعك�س متيز
اجلامعة يف الأب �ح��اث و�أث��ره��ا يف تعزيز االب�ت�ك��ار والنهو�ض
ب��ال��رع��اي��ة ال �� �ص �ح �ي��ة� ،إذ ن �� �ش��رت اجل��ام �ع��ة ن �ح��و 1,000
بحث علمي حم ّكم منذ ت�أ�سي�سها يف ال�ع��ام  2016ملواكبة
امل�ستجدات.
من جانبه ،قال الأ�ستاذ الدكتور �ستيفان دو بلي�سي�س ،نائب
مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية بالإنابة وعميد الأبحاث
والدرا�سات العليا يف اجلامعة" :ي�شهد جمال الطب تطوراً
مت�سارعاً يف �ضوء التطور الكبري يف التقنيات واملمار�سات
الطبية واحل �ل��ول امل�ب�ت�ك��رة ،ل��ذا ت��رك��ز اجل��ام�ع��ة على تعزيز
�أبحاثها العلمية ن�ظ��راً لأهميتها ال�ك�ب�يرة يف م��واك�ب��ة هذه

امل�ستجدات .وي�سرنا �أن يتم اختيار ع��دد من �أع�ضاء الكادر
الأك��ادمي��ي للجامعة �ضمن ه��ذه ال�ق��ائ�م��ة امل��رم��وق��ة لأبرز
العلماء يف العامل." .
و�أ�ضاف" :من خالل املنظومة ال�صحية املتكاملة اجلديدة،
جترى الأبحاث العلمية يف اجلامعة بالتعاون مع نخبة من

�أف�ضل الأطباء والأكادمييني يف القطاع ال�صحي بهدف ابتكار
ممار�سات �صحية ت�ضمن �أف�ضل �سبل لعالج املر�ضى واالرتقاء
بجودة حياتهم .وي�سرنا اليوم �أن نتوجه بالتهنئة لزمالئنا
ع�ل��ى ه��ذا الإجن� ��از ال��رائ��ع ال ��ذي ي�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى �أكرث
الأبحاث الق ّيمة التي يتم �إجرائها يف اجلامعة ب�شكل خا�ص
وم�ؤ�س�سة دبي ال�صحية الأكادميية على نطاق �أو�سع".
ويت�ضمن تقرير �ستانفورد لأبرز  2%من العلماء يف العامل
قائمتني لأهم العلماء ممن ح�صلت من�شوراتهم العلمية على
�أعلى عدد من االقتبا�سات يف الأبحاث العلمية املحكمة .وتر ّكز
القائمة الأوىل على تقييم م�ساهمات ك��ل باحث يف جماله
العلمي خالل العام  ،2021و�شملت �سبعة �أع�ضاء من الكادر
الأكادميي يف جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية،
وهم :الأ�ستاذ الدكتور �ستيفان دو بلي�سي�س ،يف جمال الإخ�صاب
والتوليد ،والأ�ستاذ الدكتور �سامويل هو ،يف جمال �أمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي والكبد؛ والأ�ستاذ الدكتور كيوان حمرم زاده
والدكتور م�ؤمن عطية ،يف جم��ال طب الأ�سنان؛ والدكتور
�أحمد �أبو طيون ،يف علم اجلينات والوراثة؛ والأ�ستاذ الدكتور
الك�شمانان جيا�سيالن ،يف جم��ال ال�ط��ب الباطني والعام؛
والأ��س�ت��اذ الدكتور ن��ان��دو جو�سوامي يف جم��ال جهاز القلب
والأوعية الدموية و�أمرا�ض الدم� .أما القائمة الثانية فرتكز
على م�ساهمات العلماء يف جمالهم العلمي على مدار حياتهم،
و�شملت �أربعة �أع�ضاء من الكادر الأكادميي يف اجلامعة؛ وهم
الأ�ستاذ الدكتور �سامويل والأ�ستاذ الدكتور توما�س �أدريان،
يف جمال �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد؛ والدكتور م�ؤمن
عطية يف طب الأ�سنان؛ والأ�ستاذ الدكتور ريا�ض بيومي يف
الطب الباطني وال�ع��ام .كما ُذك��ر �ضمن القائمتني الأ�ستاذ
الدكتور ال��راح��ل دمييرتيو�س ت�سيافا�س ال��ذي �شغل �سابقاً
من�صب �أ�ستاذ عالج جذور الأ�سنان يف كلية حمدان بن حممد
لطب الأ�سنان منذ  2016وحتى  ،2019حيث مت ت�صنيفه
يف املجال الفرعي لطب الأ�سنان.

وال�سلوك املتهور.
ول�ف��ت ال �ل��واء امل��زروع��ي �أن املقاطع
�أظهرت قيام مركبات باال�ستعرا�ض
والقيادة بتهور وتعري�ض ،و�أن �إحدى
املركبات ا�صطدمت مبركبة �أخرى
ت فقدان�شهادات �أ�سهم
ف �ق��د امل ��دع ��و /م �ع��ايل احل ��اج
��س�ع�ي��د اح �م��د ل��وت��اه � ،شهادة
اال�سهم رقم  2033وعددها
� 4,494,000سهما و �شهادة
اال�سهم رقم  2113وعددها
� 224,700سهما و على من
يجدها عليها االت�صال بالرقم
0506466919

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ع �م��اد الدين
حم �� �س��ن �� �س ��امل ال�ب�ري� �ك ��ي ،
اليمن اجلن�سية ج��واز �سفره
رقم ( )08711371يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة اليمنية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /م �ي��ان الدين
حممد ا�سماعيل  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )EB0057175يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

كانت ت�سري يف م�سارها ال�صحيح.
وح ��ذر ال �ل��واء �سيف امل��زروع��ي ،من
ق�ي��ادة امل��رك�ب��ات بطي�ش وت�ه��ور على
الطرق ،مو�ضحاً �أن القانون يعاقب
ق� �ي ��ادة امل ��رك �ب ��ة ب �ط��ري �ق��ة تعر�ض
ح�ي��اة ال�سائق �أو ح�ي��اة الآخ��ري��ن �أو
�سالمتهم �أو �أمنهم للخطر� ،أو قيادة

املركبة بطريقة من �ش�أنها �أن تلحق
ال�ضرر باملرافق العامة �أو اخلا�صة،
حيث يتم �إيقافهم وحجز مركباتهم
و�إح��ال �ت �ه��م �إىل ال �ق �� �ض��اء التخاذ
الإج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة جتاههم،
م ��ؤك��داً ع��دم ال�ت�ه��اون يف الت�صدي
ملرتكبي هذه املخالفات اخلطرة.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /ا�شراق م�صطفى
ع� � �ب � ��دال � ��وه � ��اب  ،اث� �ي ��وب� �ي ��ا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP531030يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد امل��دع��و  /حممد حامد
م �ن �� �ص ��ور حم� �م ��د ع �ط �ي��ه ،
م�صر اجلن�سية  -جواز �سفره
رق ��م ()18437798A
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0524016047

فقدان �شهادات ا�سهم
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

�إعالن فقدان �شهادة ا�سهم ال�شركة العاملية القاب�ضة (ا�سماك)
خري الن�ساء احمد حممد
رقم ال�شهادة او رقم امل�ساهم ASMAK1717847
عدد اال�سهم � 1200سهم
حممد ح�سام حممد جليل عبدالرحمن �سلطان العلماء
رقم ال�شهادة او رقم امل�ساهم ASMAK1717848
عدد اال�سهم � 1200سهم
�سلطان ح�سام حممد جليل عبدالرحمن �سلطان العلماء
رقم ال�شهادة او رقم امل�ساهم ASMAK1717849
عدد اال�سهم � 1200سهم
مهند ح�سام حممد جليل عبدالرحمن �سلطان العلماء
رقم ال�شهادة او رقم امل�ساهم ASMAK1717850
عدد اال�سهم � 1200سهم
�سعود ح�سام حممد جليل عبدالرحمن �سلطان العلماء
رقم ال�شهادة او رقم امل�ساهم ASMAK1717851
عدد اال�سهم � 1200سهم
من يجده عليها االت�صال بتليفون رقم 0506441415
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�أخبـار الإمـارات
من بينها الإمارات % 10 ..من دول العامل جتاوزت
ت�أثريات كوفيد 19-على التنمية الب�شرية

•• �أبوظبي-وام:

ك�شف تقرير التنمية الب�شرية  2022ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي� ،أن الإمارات جاءت �ضمن  10%فقط من دول العامل التي جنحت
يف حتقيق تقدم يف نتائج التقرير يف الوقت الذي �سجلت فيه  90%من دول
العامل ما و�صفه التقرير بـ"االنتكا�سات" يف م�سار التنمية بت�أثري مبا�شر من
�أزمة كوفيد  .19و�أطلقت الإمارات �أم�س الأول �ضمن االجتماعات ال�سنوية وم�ستوى املعي�شة) ،وتتمثل يف �أربعة م�ؤ�شرات هي متو�سط العمر املتوقع عند
للحكومة ر�ؤي ��ة "نحن الإم� ��ارات  "2031ت�ضمنت ع ��دداً م��ن امل�ؤ�شرات الوالدة ،و�سنوات الدرا�سة املتوقعة ،ومتو�سط �سنوات الدرا�سة ،ون�صيب الفرد
الوطنية منها و�ضع الإم��ارات بني �أف�ضل  10دول عاملياً يف م�ؤ�شر التنمية من الناجت املحلي الإجمايل.
الب�شرية .و تعد الإم ��ارات ال��دول��ة العربية الوحيدة التي �ضمنت مكانها ووف�ق�اً للتقرير ال��ذي ج��اء ه��ذا ال�ع��ام بعنوان “�صناعة امل�ستقبل ،يف عامل
�ضمن قائمة �أف�ضل  30دول��ة يف م�سار التنمية الب�شرية ،حمققة املركز متحول” بلغ ر�صيد ال��دول��ة  0.911درج��ة متقدمة ع��ن ال�ع��ام املا�ضي
ال�ـ  26يف قائمة �ضمت  191دول��ة ح��ول ال�ع��امل ،م�سجلة تقدما بخم�س مبقدار  0.021درجة وهو ما اعترب �إجنازاً عجزت  90%من دول العامل
مراكز باملقارنة بالتقرير ال�سابق .وي�صدر تقرير التنمية الب�شرية عن عن حتقيقه .وو�صف التقرير احلالة التي مير بها العامل يف الوقت الراهن
يعب مبرحلة "عدم اليقني" بالنظر �إىل الت�أثريات املبا�شرة على �سال�سل الإمداد
برنامج الأمم املتحدة �سنوياً ومنذ العام  ،1990وهو م�ؤ�شر مركب رّ
عن م�ستوى رفاهية ال�شعوب من خالل ثالثة �أبعاد هي (ال�صحة ،واملعرفة ،العاملية وتقلبات �أ�سعار الطاقة وارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية حول العامل،

رئي�س كولومبيا ي�ستقبل �سفري الإمارات
•• بوغوتا-وام:

ا�ستقبل فخامة غو�ستافو بيرتو ،رئي�س جمهورية كولومبيا� ،سعادة �سامل را�شد
العوي�س �سفري الدولة يف بوغوتا .
ونقل �سعادته خالل اللقاء حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل"
�إىل فخامة رئي�س كولومبيا ومتنياتهما لبالده و�شعبه باملزيد من التقدم
واالزدهار.
و�أكد �سعادة العوي�س حر�ص دولة الإمارات على تعميق العالقات مع كولومبيا
وتعزيز امل�صالح امل�شرتكة .من جهته� ،أ�شاد فخامة بيرتو بعالقات ال�صداقة
والتعاون بني بالده ودولة الإمارات و�شعبيهما ال�صديقني وما ت�شهده من تقدم
على امل�ستويات كافة .وح ّمل فخامته �سعادة ال�سفري حتياته �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" ،ومتنياته لدولة الإم��ارات حكومة و�شعباً باملزيد من
التطور والنماء .و�أكد فخامته �إلتزام بالده با�ستخدام م�صادر الطاقة النظيفة
 ..ونوّه باملبادرات اال�سرتاتيجية التي تنفذها دولة الإم��ارات لتحقيق احلياد
املناخي بحلول .2050

مما ت�سبب يف انخفا�ض قيمة دليل التنمية الب�شرية العاملي لعاميني متتاليني
وخ�سارة املكا�سب املحققة خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة.
ويعتمد تقرير التنمية الب�شرية على � 3أبعاد رئي�سية هي :ال�صحة ،واملعرفة،
وم�ستوى املعي�شة ،عرب جمموعة متنوعة من امل�ؤ�شرات الفرعية.
و�أ�شار �إىل �أن �أزمة جائحة كوفيد -19التي �شهدها العامل طرحت خماوف
حقيقية على م�ستوى امل�ؤ�شرات الرئي�سية الثالث يف دول العامل التي انتك�س
فيها م�ؤ�شر التنمية الب�شرية .فعلى امل�ستوى ال�صحي ،حذر التقرير من �أن
الأزم��ات املتعددة على م�ستوى الأوبئة واحل��روب ميكن �أن ت�ؤجج انتكا�سات
م�سارات التنمية الب�شرية حول العامل وت�ضاعف من ت�أثريات مرحلة عدم
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اليقني على �أربعة م�سارات رئي�سية مرتبطة بال�صحة العقلية هي الأحداث
ال�صادمة ،والأمرا�ض اجل�سدية ،والقلق ،وانعدام الأمن الغذائي وانعكا�ساتها
على ال�صحة العامة .و�أ�ضاف التقرير �أن ت�أثريات ذلك قد تربز ب�شكل �أكرب
على الأطفال حيث ت�سهم الرتاجعات امل�سجلة خ�صو�صاً لدى الأ�سر يف �أدنى
ال�سلم االجتماعي يف �إ�شكاليات مرتبطة بنموهم العقلي واجل�سدي وم�ستوى
التح�صيل التعليمي وغريها من التحديات.
ويف ال�سياق ذات��ه �أ�شار التقرير �إىل الت�أثري املبا�شر للإفراط يف ا�ستخدام
التكنولوجيا ومدى التعايف وعودة احلياة لطبيعتها يف العديد من الدول،
م�شرياً �إىل الآثار اجلانبية لإدمان التكنولوجيا ي�ضاعف م�ستويات العزلة
ويزيد من قلة التفاعل يف الواقع امللمو�س ،وهو ما ينعك�س ب�شكل مبا�شر على
القدرات ال�شخ�صية وبالتايل على م�سارات التنمية امل�ستقبلية.
ومل يغفل التقرير الثقل الذي ترتكه احلالة النف�سية واال�ضطرابات على
التنمية الب�شرية بطرق عديدة ..فهي م�شكلة �صحية يف حد ذاتها غالباً ما
ترتبط بتحديات �صحية �أخ��رى� ،إذ قد تعيق ح�ضور املدر�سة والتعلم و قد
تق ّل�ص فر�ص العمل وتعوق القدرة على الإنتاج يف الوظائف.
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نورة الكعبي تختتم م�شاركتها مبنتدى الأمم املتحدة لتحالف احل�ضارات التا�سع يف فا�س
•• �أبوظبي  -وام:

اختتمت معايل نورة بنت حممد الكعبي ،وزيرة الثقافة وال�شباب م�شاركة
ال��دول��ة يف ال ��دورة التا�سعة ملنتدى الأمم املتحدة لتحالف احل�ضارات،
الذي �أقيم على مدار يومني حتت �شعار “نحو حتالف من �أجل ال�سالم:
لنتعاي�ش جميعاً ك�إن�سانية واحدة” مبدينة فا�س باململكة املغربية.
تناول احلدث الذي عقد حتت رعاية جاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك
اململكة املغربية �سبل تعزيز احل ��وار وال�ت�ع��اون ب�ين خمتلف املجتمعات
وال�ث�ق��اف��ات واحل �� �ض��ارات ،بح�ضور جم�م��وع��ة وا��س�ع��ة م��ن ال�شخ�صيات
الر�سمية وم�س�ؤولني من املنظمات الدولية الأع�ضاء يف حتالف الأمم
امل �ت �ح��دة ل�ل�ح���ض��ارات �أب ��رزه ��م الأم �ي�ن ال �ع��ام ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة �أنطونيو
جوتريي�ش ،ونحو 40وزيراً ورئي�ساً ،بالإ�ضافة �إىل ح�ضور �ألف م�شارك
من خمتلف �أنحاء العامل ،ناق�شوا العديد من الق�ضايا املتع ّلقة بحوار
الأديان والثقافات واحل�ضارات ،ومنع التطرف والعنف� ،إىل جانب ت�سليط
ال�ضوء على العديد من املو�ضوعات املتعلقة بالهجرة والهوية والرتاث
والقيم امل�شرتكة ومكافحة التمييز والتع�صب على �أ�س�س الدين واملعتقدات
وغريها.
وقالت معايل نورة الكعبي يف كلمة �ألقتها خالل امل�ؤمتر �إ العامل يعي�ش يف
ّ
ظل الكثري من التحديات �سوا ًء كانت النزاعات �أو التغري املناخي او الأمن
الغذائي �أو �شح املياه� ،إ�ضافة �إىل ما خ ّلفته جائحة كورونا من تبعات على

االقت�صاد واملجتمعات ،من ّوهة �إىل �أن ّ
كل تلك التحديات حتتاج �إىل تعاون
دويل وتدخل �سريع وحقيقي لإنهائها.
و�أ�ضافت معاليها" :ال بد من عمل حقيقي وجاد وجماعي ملواجهة ّ
كل تلك
الق�ضايا ،و�إيجاد حلول حقيقية وفعالة لها ،ولهذا حر�صنا يف م�شاركتنا
بهذا املنتدى على �أن نناق�ش العديد من املحاور �أب��رزه��ا احلاجة امللحة
لأن�سنة ال�سيا�سات التي ُتعلي قيمة الإن�سان وق�ضاياه الرئي�سية ،وتر ّكز على
ما ميكن �أن تقدمه الثقافة من حلول حقيقية للو�ضع الراهن ،خا�ص ًة �أن
الثقافة هي الو�سيلة املثلى لتكوين الروابط الب�شرية واملجتمعية ،ف�ض ً
ال
عن �أنها العن�صر احلقيقي الذي ُيرثي جودة ونوعية احلياة".
و�أكدت �أن دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،حري�صة على �أداء دوره��ا منارة عاملية
لن�شر قيم الت�سامح والتعاي�ش والأخوة الإن�سانية  ..ن�ؤمن يف دولة الإمارات
ب�أن هذه القيم ت�شكل ركائز �أ�سا�سية لتحقيق التنمية واالزدهار امل�ستدام يف
املجتمعات ،وت�سهم يف �إحالل ال�سالم يف العامل ،ودعم تطلعات ال�شعوب يف
احلياة الكرمية والرخاء".
و��ش��ددت على �أن ر�ؤي��ة الإم ��ارات جت��اه ال�سالم مل ت��أت من ف��راغ ،بل تعد
ام�ت��دادا ال�سرتاتيجية ونهج و�سيا�سة را�سخة ت�ستند �إىل قيم التعاي�ش
واحل��وار والت�سامح التي غر�سها الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د  ..وقالت:
"تتعاي�ش يف دولة الإمارات ثقافات وديانات متعددة ومتنوعة ،ما جعلها
قادرة وم�ؤهلة دوماً ل�صناعة الأمل بخطوات رائدة تهدف لتهدئة التوترات

وطي اخلالفات والتفكري يف امل�ستقبل ب�أفق �إن�ساين".
و�سلطت معاليها خالل كلمتها ال�ضوء على م�سرية الدولة يف دعم الت�سامح
والتعاي�ش وتعزيز ال�سالم يف العامل خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،منها
زي��ارة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية وف�ضيلة الإم��ام الأكرب
الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور �أح�م��د الطيب �شيخ الأزه ��ر ال�شريف لإم ��ارة �أبوظبي
ً
خمططا لثقافة احلوار
للتوقيع على وثيقة الأخوة الإن�سانية ،والتي كانت
بني الأدي��ان ،و�أثمرت عن الإع�لان عن بيت العائلة الإبراهيمية ،والذي
وكني�سا يهود ًيا ،بالإ�ضافة �إىل جناح دولة الإمارات
ي�ضم م�سجدًا وكني�سة
ً
يف احت�ضان �أكرث من  190دولة ومنظمة يف �إك�سبو  2020دبي ،بهدف
حتقيق ر�ؤية تتمحور حول توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل.
كان املنتدى قد �أ�صدر "�إعالن فا�س" الذي �أ�شار �إىل �أن احلدث حقّق هدفه
الرئي�س بجعل حتالف احل�ضارات التزاماً عاملياً حقيقياً ب�أهداف �شاملة،
لتتمكن احلكومات ،وبدعم من املجتمع املدين ،من �أن تتجاوز التحديات
وتتقدّم نحو �أه��داف العي�ش امل�شرتك �ضمن جمتمعات �سلمية وداجمة،
حتقيقاً للتنمية امل�ستدامة.
و �أدان الإعالن كل دعوة للكراهية ت�شكل حتري�ضاً على التمييز والعداء
والعنف ،من خ�لال توظيف خمتلف �أن��واع ال�صحافة والتوا�صل ،و�أكد
احلاجة �إىل و�ضع وتنفيذ �سيا�سات وخطط عمل و�إ�سرتاتيجيات ذات �صلة
بتعزيز الرتبية الإعالمية واملعلوماتية ،ون�شر قيم الت�سامح واالحرتام
والتفاهم املتبادل.

التغري املناخي والبيئة وهيئة البيئة� -أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة ت�ؤكد التزامها بزيادة نطاق احللول القائمة على الطبيعة
•• �رشم ال�شيخ -وام:

�أك��دت وزارة "التغري املناخي والبيئة" وهيئة البيئة � -أبوظبي وجمعية
الإمارات للطبيعة التزامها بزيادة نطاق االعتماد على احللول القائمة على
الطبيعة يف املنطقة.
ويف هذا ال�ش�أن وقعت معايل مرمي بنت حممد املهريي ،وزيرة التغري املناخي
والبيئة و�سعادة �شيخة �سامل الظاهري ،الأمني العام لهيئة البيئة � -أبوظبي
وليلى م�صطفى عبد اللطيف امل��دي��ر ال�ع��ام جلمعية الإم� ��ارات للطبيعة
اتفاقية تعاون بهدف تعزيز اجلهود ل��زي��ادة نطاق االعتماد على احللول
القائمة على الطبيعة ك�أحد �أه��م الركائز ملواجهة حت��دي التغري املناخي
وفقدان الطبيعة.
جاء ذلك خالل اجتماع رفيع امل�ستوى عقد على هام�ش م�ؤمتر الأطراف
ال�سابع والع�شرين التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ (كوب
 )27يف �شرم ال�شيخ م�ؤخرا.
تهدف االتفاقية �إىل ت�أكيد االلتزام الطوعي لدولة الإمارات بجهود العمل
املناخي ،والتح�ضري الفعال ال�ست�ضافتها ل��دورة م�ؤمتر الأط��راف الثامن
والع�شرين التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ (كوب )28
العام املقبل.
وي�سعى ال�شركاء عرب االتفاقية �إىل ت�سليط ال�ضوء على الفائدة التي �ستعود
على الإن�سان والطبيعة واملناخ من الرتكيز على احللول القائمة على الطبيعة
وما ميكن �أن ت�ساهم به يف حتقيق مبادرة الإمارات اال�سرتاتيجية لتحقيق
احلياد املناخي  ،2050عرب تعزيز وا�ستعادة النظم البيئية ال�ساحلية عالية

•• دبي -وام:

الإنتاجية والقيمة  -مبا فيها �أ�شجار القرم وال�سبخات وموائل الأع�شاب عدد ال��دول التي �ضمنت احللول القائمة على الطبيعة �ضمن م�ساهماتها
املحددة وطنياً ،و�أظهر تقرير�أ�صدره ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة عام
البحرية.
من جهتها قالت معايل مرمي بنت حممد املهريي " :تدرك دولة الإمارات  ،2021ارتفاع م�ستوى �إدراك الدول لأهمية ذلك مل�ساندة جهودها حلل
بو�ضوح املزايا امل�شرتكة التي توفرها النظم البيئية الطبيعية على �صعيد �أزمات التغري املناخي ..فما يزيد عن  92%من امل�ساهمات الوطنية املحددة
التكيف م��ع امل�ن��اخ والتخفيف م��ن �آث ��ار تداعياته ال �سيما النظم البيئية املحدثة للدول والتي مت تقييمها تقرير ال�صندوق ت�ضمنت بالفعل احللول
للكربون الأزرق ،لذا التزمت مبوجب م�ساهماتها املحددة وطنياً باحلفاظ القائمة على الطبيعة.
ووفقا لالتفاقية يقوم بنك  HSBCبتمويل م�شروع "احللول القائمة
على موائل �أ�شجار املانغروف والعمل على ا�ستعادتها وزيادة �أعدادها".
و�أ�شارت �إىل �أن �إمارة �أبوظبي تلعب دورا هاما يف تعزيز االعتماد على احللول على الطبيعة م��ن �أج��ل امل�ن��اخ والتنوع البيولوجي والإن�سان" ،م��ن خالل
القائمة على الطبيعة عرب �إدراج�ه��ا ما ال يقل عن  20باملائة من موائل ال�صندوق اخلريي العاملي الذي مت �إن�شا�ؤه يف �إطار املبادرة العاملية ل�شراكة
الكربون الأزرق البحري �ضمن مناطق املحميات الطبيعية ..و�أ�ضافت  " :احللول املناخية ،تقود جمعية الإم��ارات للطبيعة امل�شروع �إقليمياً والذي
ي�أتي التعاون مع هيئة البيئة � -أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة للت�أكيد يجري تنفيذه حالياً يف املنطقة ،بالتعاون مع وزارة التغري املناخي والبيئة،
على التزامنا بتعزيز �إمكانات هذا النوع من احللول ،وحر�صنا على �ضمان وهيئة البيئة � -أبوظبي ،واملركز الدويل للزراعة امللحية (�إكبا) ،مع حكومة
�أن تكون جهودنا اجلماعية �شاملة ووا�ضحة ومتطورة مبا يلبي احتياجات �أم القيوين ك�شريك يف التنفيذ.
من جهتها قالت �سعادة �شيخة �سامل الظاهري ،الأمني العام لهيئة البيئة-
املجتمع املحلي ويحقق التوزيع العادل لفوائدها".
�إىل ذل��ك مت�ث��ل �إ��ش�ك��ال�ي��ة خف�ض االن�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة �إح ��دى الق�ضايا �أبوظبي  ":ن�شعر بالفخر لتعاوننا مع وزارة التغري املناخي والبيئة وجمعية
الرئي�سة التي ت�ستحوذ على اهتمام املجتمع الدويل ،ويزداد النقا�ش حولها الإم��ارات للطبيعة لتقدمي اق�تراح حل قوي قائم على الطبيعة ،من �ش�أنه
خ�صو�صا عقب انعقاد دورات م�ؤمتر الأط ��راف  COPاملتعاقبة وخالل �أن يعزز مرونة النظام البيئي ال�ساحلي كجزء من جهودنا للتخفيف من
فعاليات كوب  27مت طرح الق�ضية للنقا�ش والتباحث بهدف تعزيز احلوار تغري املناخ والتكيف معه ،مع تقدمي فوائد لدولة الإمارات العربية املتحدة
ح��ول العالقة ب�ين الطبيعة وامل�ن��اخ وال��دور ال��ذي ميكن �أن تلعبه احللول ب�شكل عام.
القائمة على الطبيعة يف دعم �إجراءات التخفيف والتكيف مع املناخ ..خا�صة و�أك ��دت �أن جن��اح ه��ذا العمل اجلماعي �سيتحدد م��ن خ�لال زي��ادة التعاون
و�أن �أغلب دول العامل باتت تدرك �أن الطبيعة بالفعل ميكنها �أن تلعب دو ًرا بني القطاعني العام واخلا�ص واملجتمع امل��دين والعلماء لزيادة االهتمام
رئي�س ًيا يف اال�سرتاتيجيات العاملية للعمل املناخي ،ويظهر هذا وا�ضحاً يف وامل�شاركة يف تو�سيع نطاق احللول القائمة على الطبيعة.

و�أ�ضافت  " :يف هيئة البيئة � -أبوظبي �أك��دن��ا ب�شكل كبري �أهمية احللول
القائمة على الطبيعة ونقوم بتنفيذ العديد من الربامج �أهمها م�شروع
الكربون الأزرق الذي مت �إطالقه يف عام  2013ومبادرة �أبوظبي لأ�شجار
القرم التي مت �إطالقها يف فرباير من هذا العام ".
وقالت ليلى م�صطفى عبد اللطيف ،املدير العام جلمعية الإمارات للطبيعة
" عمل فريقنا بكل تفانٍ على �أر�ض الواقع يف دولة الإمارات العربية املتحدة
لتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة من �ش�أنها حماية وا�ستعادة وتعزيز مرونة
الأنظمة البيئية ال�ساحلية والتي تقدم العديد من الفوائد االجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة؛ مثل التكيف والتخفيف م��ن �آث ��ار التغري امل�ن��اخ��ي ،الأمن
الغذائي و والتنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ..لقد بد�أ العمل
بالفعل يف منطقتني �ساحليتني مهمتني مت اختيارهما بعد عملية تقييم
دقيقة ،دعمتها البيانات العلمية واملعرفة البيئية املحلية ..نحن ن�سعى
لعر�ض النتائج الإيجابية على ك��ل م��ن الطبيعة وامل�ن��اخ؛ م��ن خ�لال عقد
املزيد من ال�شراكات لتنفيذ املزيد من امل�شاريع املتعلقة باحللول القائمة
على الطبيعة اجليدة يف املنطقة ،ويف الوقت نف�سه ت�سخري الظروف وخلق
ف��ر���ص ج��دي��دة ق ��ادرة ع�ل��ى ج��ذب م���ش��ارك��ات خمتلفة م��ن ق�ط��اع التمويل
والقطاع اخلا�ص والعام من �أج��ل تخطيط وتنفيذ فعال للحلول القائمة
على الطبيعة يف مرحلة ما قبل كوب ."28
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ا�ست�ضافة دول ��ة الإم � ��ارات ل �ل��دورة املقبلة م��ن م�ؤمتر
الأط��راف كوب � 28ست�ساهم ب�شكل كبري يف اف�ساح املجال ملناق�شة وتو�سيع
نطاق االعتماد على احللول القائمة على الطبيعة لتعزيز جهود حماية
الأنظمة البيئية.

امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب ُتطلق برنامج ال�شباب ُ�ص ّناع القرار (كوادر)

�أطلقت امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب والأم��ان��ة العامة ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،برنامج ال�شباب ُ�ص ّناع القرار "كوادر" ،بهدف �إعداد وت�أهيل
فر�ص
قدرات املخت�صني يف قطاع ال�شباب� ،ضمن بيئة ابتكارية ،للم�ضي نحو ٍ
جديدة مت�سلحني مبعطيات و�أدوات قيادية تدعم مهاراتهم وخرباتهم.
وي�ستهدف الربنامج الذي ي�ستمر � 3أ�سابيع � 24 ،شاباً و�شابة من العاملني
يف القطاع ال�شبابي بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويركز الربنامج على
 4حماور رئي�سية حول بناء ال�شخ�صية واملهارات القيادية ،متكني و�إ�شراك
ال�شباب ،اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي والتفكري ال��ري��ادي؛ حيث يت�ضمن كل
حم��ور ع ��دداً م��ن امل��و��ض��وع��ات التف�صيلية ،ال�ت��ي مت ت�صميمها بعناية بنا ًء
على احتياجات ال�شباب وذلك لإطالق طاقاتهم الإبداعية خلدمة القطاع،
و�إعداد جيل ميتلك �أف�ضل املهارات وي�ساهم بفاعلية يف م�سرية التنمية ،من
خالل تنظيم �سل�سلة من الدورات التدريبية واجلل�سات النقا�شية والزيارات
امليدانية ،وترتيب لقاءات ب�أبرز اخلرباء والقادة و�صناع القرار ،يف خمتلف
امل�ج��االت ،وور���ش عمل متخ�ص�صة خل�براء دول�ي�ين م��ن املنطقة وخارجها،
بغر�ض دجمهم يف العمل امليداين وتقييم م�ستوى تطورهم وجتربتهم خالل
فرتة الربنامج.
وق��ال را��ش��د غ��امن ال�شام�سي م��دي��ر �إدارة امل �ب��ادرات ال�شبابية يف امل�ؤ�س�سة

االحتادية لل�شباب ،رئي�س برنامج ال�شباب ُ�ص ّناع القرار "كوادر" :ال�شباب هم مل�سرية جناح �أوطانهم نحو امل�ستقبل ،حتقيقاً لال�ستدامة ال�شاملة يف جماالت تعمل بدورها على توفري مقومات كفيلة بتطوير مهارات ال�شباب ومواهبهم
يف خمتلف امل �ج��االت ،و�إ��ش��راك�ه��م يف عملية التخطيط والتنفيذ يف كافة
قادة امل�ستقبل و�صناع التغيري الإيجابي ،هم الطاقة املتجددة لتوليد الأفكار احلياة كافة.
املبتكرة ،هم اال�ستثمار احلقيقي والرهان الرابح ل�صناعة غد مزدهر ،كقادة وتابع ال�شام�سي ان متكني ال�شباب م�س�ؤولية تقع على عاتق امل�ؤ�س�سات التي م�سارات التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ،وال�سعي خللق مبادرات
ت�ستقطب الكفاءات اخلليجية ال�شابة والطموحة التي من �ش�أنها �أن ت�ؤ�س�س
لنماذج م�ستقبلية واع��دة تدعم النه�ضة واالزده ��ار ،وعلى ق��در م��ن الثقة
والإرادة واملعرفة والإبداع.
و�أ�ضاف ال�شام�سي ان برنامج "كوادر" يهدف لإب��راز مناذج خليجية واعدة
يف متكني ال�شباب ،مع �إ�شراكهم يف �صناعة ال�ق��رارات امل�ستقبلية و�إعدادهم
قيادياً ومعرفياً ،لتبوء �أعلى املنا�صب يف املنظمات الوطنية والدولية� ،إىل
جانب تعزيز وعيهم بالق�ضايا ذات الأولوية يف املجتمعات اخلليجية ،وتابع:
تكاملي يجمع املعرفة النظرية بالتطبيق العملي والتجربة
الربنامج هو
ّ
امليدانية لإعداد قاعدة من "اخلرباء ال�شباب القادة" على ي خرباء دوليني.
وا�ستهل برنامج ال�شباب �صناع ال�ق��رار "كوادر" �أ�سبوعه الأول بعدد من
اجلل�سات وور�ش العمل ،تناولت مو�ضوعات خمتلفة �أهمها� :إدارة امل�شاريع،
وتعزيز ال�صحة النف�سية للعاملني يف قطاع ال�شباب ،و�أ�ساليب احلوار الناجح،
القيادة والذكاء االجتماعي ،ت�صميم و�إدارة امل�شاريع ،وحتديات ال�شباب يف
القطاع� ،إىل جانب عر�ض جتارب دول جمل�س التعاون اخلليجي ،بالإ�ضافة
لزيارة ميدانية ،مل�شروع فاطمة بنت حممد بن زايد "خمترب الدبلوما�سية"،
وموانئ دبي العاملية ،وجولة للتعرف على معامل دبي الرتاثية وال�سياحية.
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:مركز حواء بيوتي �سنرت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي  -خليفة �أ  -جنوب غرب  - 3قطعة  - 4فيال - 1
ال�سيدة/حنان �سرور فايع القحطاين واخرون
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1758072 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/شارتفورد لتدقيق احل�سابات  -كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/1/10:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية  ,املوثق لدى كاتب العدل بالرقم - 2250000939:تاريخ
التعديل2022/11/22:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماريا
دانت�شوك للت�صوير الفوتوغرايف
رخ�صة رقم CN 4249639:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كافيه بالن ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي  -القرم ال�شرقي  -مبنى فندق ومنتجع القرم ال�شرقي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2242130 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م  -كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/3:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية  ,املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2205009794:تاريخ التعديل2022/11/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
باري�س كوين لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 4258055:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)
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مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري�:شركة امل�شاريع اال�سرتاتيجية للتطوير العقاري � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حو�ض غرب  - 10املالك�/سمو ال�شيخ حمدان بن زايد بن
�سلطان ال نهيان � C71 -أبوظبي � -شارع زايد الأول  -ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1187709 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/جرانت ثورنتون للمحا�سبة واملراجعة املحدودة -
�أبوظبي  -كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/11:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية  ,املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2205045489:تاريخ التعديل2022/11/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
ال�شمع الكهربائية  -فرع 2
رخ�صة رقم CN 1101734-2:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
جامع الفنا
رخ�صة رقم CN 2717509:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
الفاحت
رخ�صة رقم CN 1118409:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ديفولبمنت �سيتي للمواد الغذائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.11مبنى ال�سيد را�شد �سيف را�شد �ساملني واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1185970 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  -كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/10/11:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية  ,املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2205046903:تاريخ التعديل2022/11/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:دعاء للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�صة فورية
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3770551 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  -كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/3/11:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية  ,املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250026340:تاريخ التعديل2022/11/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :خياط الفائق
رخ�صة رقم CN 1019593:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد عتيق حممد طار�ش املحريبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عتيق حممد طار�ش املحريبي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ايت اند ووك
للم�أكوالت ال�شعبية
رخ�صة رقم CN 3895820:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد حممد �سيف حممد النبهاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رعيله �سامل مبارك
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)
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مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/افانني
للت�سويق
رخ�صة رقم CN 3996677:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ارت
هاب كافيه
رخ�صة رقم CN 1461580:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:سي�سيم ميدل اي�ست للمقاوالت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة الرمي الرمي �شم�س  0.6مبنى �شركة الدار العقارية
�ش.م.ع
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2639516 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة - NAS CHARTERED ACCOUNTANTS/كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/11:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية  ,املوثق لدى كاتب العدل بالرقم- 2224002218:
تاريخ التعديل2022/11/22:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

نوع ال�شركة�:شركة تو�صية
اال�سم التجاري�:سكارابي
عنوان ال�شركة:مكتب  933مبنى احمد خليفه يو�سف احمد اليو�سف C42 -
الدانة �شرق  5رقم الق�سيمة
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1016994 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/االحتاد للمحا�سبة واملراجعة ذ.م.م  -كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/3/11:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية  ,املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2250026353:
 تاريخ التعديل2022/11/22:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :مركز �شم�س الواحة الطبي
رخ�صة رقم CN 2810342:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة ديواكار راجو �شينو�سامى راجو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ديواكار راجو �شينو�سامى راجو %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هانى عبداحلميد حممد عثمان بريم
تعديل ر�أ�س املال  /من � 1000000إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز �شم�س الواحة الطبي
SHAMS ALWAHA MEDICAL CENTRE

�إىل /مركز �شم�س الواحة الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SHAMS ALWAHA MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يو�سف
احلمادي لال�ست�شارات االدارية
رخ�صة رقم CN 3813611:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شامي
ملقاوالت الإن�شاءات املعدنية
رخ�صة رقم CN 1035948:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الراحه
للألعاب
رخ�صة رقم CN 4211379:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)
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�أبوظبي الق�ضائية حتتفي بتخريج الدفعة الأوىل من برنامج م�ست�شار قانوين حكومي معتمد
•• �أبوظبي-وام:

احتفت �أكادميية �أبوظبي الق�ضائية ،بتخريج الدفعة الأوىل من برنامج
التكوين الأ�سا�سي للباحثني القانونيني "م�ست�شار قانوين حكومي معتمد"،
والذي نفذته بالتعاون مع �أكادميية �أبوظبي احلكومية ،على مدار � 6أ�شهر،
ب�إجمايل � 554ساعة تدريبية ومب�شاركة  25باحثاً من  16جهة حكومية.
ي�أتي الربنامج �ضمن اجلهود الرامية �إىل تعزيز قدرات الباحثني و�إك�سابهم
املعارف الالزمة لأداء مهامهم القانونية احلكومية ،و�إع��داد ك��وادر ب�شرية
مدربة ومتخ�ص�صة ق��ادرة على فهم وا�ستيعاب وتطوير النظم القانونية
وحتويلها �إىل مهارات حياتية ،وتطوير كفاءات املهن العدلية والقانونية وفق
�أف�ضل املمار�سات الدولية .و�أكد �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي ،وكيل
دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،رئي�س جمل�س �إدارة �أكادميية �أبوظبي الق�ضائية،

التزام الدائرة تنفيذاً لتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي،
بتطبيق �أف�ضل املمار�سات الدولية يف جمال التدريب الأكادميي والعملي،
لت�أهيل الكوادر املواطنة ت�أهي ً
ال علمياً وعملياً وفق �أرق��ى املعايري العاملية.
و�أ�شار �إىل �أن الربنامج يتميز بالدمج بني التدريب العملي والنظري ،ما
ي�سهم يف تطوير قدرات الباحثني القانونني ،وتزويدهم باملهارات الأ�سا�سية
ل�ضمان �أداء �أع�م��ال�ه��م ب�ك�ف��اءة وف�ق�اً ملتطلبات ال��واق��ع العملي يف املحاكم
والنيابات ،مو�ضحاً �أن الربنامج يهدف �إىل االرتقاء بتلك املهنة و�إعداد كوادر
قانونية م�ؤهلة ،وجتويد الأداء الق�ضائي وتعزيز ثقة املجتمع يف املنظومة
الق�ضائية والقانونية ،والتي يعترب الباحثني القانونني جزء منها.
م��ن جهته ،ق��ال �سعادة الدكتور يا�سر �أح�م��د النقبي ،مدير ع��ام �أكادميية
�أبوظبي" :تهانينا جلميع اخلريجني من الباحثني القانونيني امل�ستقبليني

لإجن��ازه��م ه��ذه املرحلة الرئي�سية من م�سريتهم املهنية .ي�سرنا �أن ن�شهد
جناح هذا الربنامج ،الذي هو ثمرة تعاون مع �أكادميية �أبوظبي الق�ضائية،
يف حتقيق النتائج املرجوة والرامية �إىل تعزيز خ�برات ومهارات الكفاءات
الوطنية لتمكينها من لعب دور حموري يف تر�سيخ �سيادة القانون والعدالة
على �أر� ��ض دول��ة الإم� ��ارات م��ن خ�لال ت�ق��دمي جت��رب��ة تعلم متكاملة ُتلبي
متطلبات املنظومة القانونية يف الدولة� ".إىل ذل��ك ،ج��رى خ�لال احلفل
ال ��ذي ح���ض��ره ع��دد م��ن امل �� �س ��ؤول�ين ومم�ث�ل��ي اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ،تكرمي
اخلريجني الذين ا�ستكملوا جميع مراحل الربنامج التي ت�ضمنت جمموعة
م��ن ال�ت�ج��ارب العملية والنظرية وال��زي��ارات امليدانية وال�ت��دري��ب الذاتي،
واجتياز جميع االختبارات املطلوبة للح�صول على �شهادة الت�أهيل ملمار�سة
وظيفة م�ست�شار قانوين حكومي معتمد.
ويغطي برنامج التكوين الأ�سا�سي للباحثني القانونيني ع��دداً من املحاور

الرئي�سة التي ت�شمل :الأ�سا�سيات القانونية العامة للباحثني ،وتنظيم مهنة
املحاماة والقانونيني يف احلكومة وغريهم من �أع��وان الق�ضاء املبا�شرين
وغري املبا�شرين امللتحقني يف الربنامج ،والت�شريعات التخ�ص�صية القطاعية،
وال�ع�ل��وم الإداري� ��ة والتكنولوجية ،وم �ه��ارات اللغة الإجن�ل�ي��زي��ة والعربية
القانونية ،كما يت�ضمن  25م�ساقاً تدريبياً ،تتناول القوانني والت�شريعات
االحتادية واملحلية وتطبيقاتها العملية وطرق و�أ�ساليب التف�سري القانوين،
وفن املرافعة ومهارات العر�ض والتقدمي ،والكتابة القانونية والق�ضائية
وغ�يره��ا .ي�شار �إىل �أن �أك��ادمي�ي��ة �أب��وظ�ب��ي الق�ضائية �أعلنت بالتعاون مع
�أكادميية �أبوظبي احلكومية عن فتح باب الت�سجيل يف الدفعة الثانية من
الربنامج التي من املقرر انطالقها يف الربع الثاين من العام املقبل 2023
عرب من�صة �أكادميية �أبوظبي الق�ضائية للتعليم والتدريب ،على �أن ي�ستمر
ملدة �ستة �أ�شهر.

اجلروان يرت�أ�س وفد املجل�س العاملي للت�سامح �إىل عمومية
اجلمعية الربملانية الدولية لرابطة الآ�سيان يف كمبوديا
•• بنوم بنه -وام:

تر�أ�س معايل �أحمد بن حممد اجلروان
 ،رئ �ي ����س امل�ج�ل����س ال �ع��امل��ي للت�سامح
وال�سالم وفد املجل�س العاملي للت�سامح
وال�سالم �إىل اجتماع اجلمعية العامة
الثالثة والأربعني للجمعية الربملانية
الدولية لرابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا
( )AIPAواليت عقدت يف بنوم بنه
يف كمبوديا .تر�أ�س اجتماع اجلمعية ..
معايل هينج �سامرين ،رئي�س اجلمعية
الوطنية ( )NAبكمبوديا  ،و�شارك
ف�ي��ه �شخ�صيات رف�ي�ع��ة امل���س�ت��وى من
جمل�س ال�شيوخ واجلمعية الوطنية

يف ك�م�ب��ودي��ا  ،ب�ج��ان��ب م�ن��دوب�ين من
الدول الأع�ضاء يف اجلمعية الربملانية
ال��دول �ي��ة ل��راب �ط��ة �أمم ج �ن��وب �شرق
�آ�سيا ،والدول املراقبة ،و�ضيوف البلد
امل�ضيف واملنظمات ال�شريكة.
�ضم وفد املجل�س �سعادة �سريج ندوجن
�أوب� � � ��ام ،ع �� �ض��و جم �ل ����س ال � �ن ��واب من
اجلابون  ،و زوران الفي�سكي.
وحت � ��ت ع � �ن� ��وان "التقدم م� � ًع ��ا من
�أج ��ل راب �ط��ة �أمم ج�ن��وب ��ش��رق �آ�سيا
امل���س�ت��دام��ة وال���ش��ام�ل��ة واملرنة" بد�أ
حفل افتتاح اجلمعية العامة بر�سالة
ترحيبية م��ن ج�لال��ة امل�ل��ك ن ��ورودوم
�سيهاموين ،ملك ك�م�ب��ودي��ا ..و�ألقى

م �ع��ايل � �س��اي ت���ش�ه��وم رئ�ي����س جمل�س
ال �� �ش �ي��وخ ال� �ك� �م� �ب ��ودي ك �ل �م��ة خ�ل�ال
االفتتاح ،كما �ألقى معايل هون �سني
رئي�س ال��وزراء الكمبودي كلمة رحب
فيها ب��امل���ش��ارك�ين  ،فيما �أل �ق��ى كلمة
االفتتاح معايل هينغ �سامرين رئي�س
اجلمعية الوطنية الكمبودية.
و��ش�ك��ر اجل� ��روان  -يف ك�ل�م��ة املجل�س
ال �ع��امل��ي ل�ل�ت���س��ام��ح وال �� �س�ل�ام خالل
امل� ��ؤمت ��ر  -ك �م �ب��ودي��ا ق �ي��ادة وبرملانا
و�شعبا على ا�ست�ضافة امل�ؤمتر ،وقدم
��ش��رح��ا لأه ��م �أع �م��ال املجل�س العاملي
للت�سامح وال�سالم ،والربملان الدويل
للت�سامح وال �� �س�لام .و��س�ل��ط معاليه

ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أه� ��م ق �� �ض��اي��ا ع�صرنا
احل��ايل مثل الأم��ن الغذائي ك�شرط
�أ� �س��ا� �س��ي ل�ل���س�لام  ،وم �ن��ع التطرف
العنيف من خالل التعليم والإعالم ،
وخا�صة ا�ستهداف ال�شباب وتغري املناخ
كعامل يف التوترات والنزاعات العاملية
يف امل�ستقبل  .كما دعا اجلروان جميع
ر�ؤ�ساء الربملانات الأع�ضاء يف اجلمعية
الربملانية الدولية لرابطة �أمم جنوب
�شرق �آ�سيا ور�ؤ�ساء الربملانات املراقبة
لالن�ضمام �إىل �أن�شطة املجل�س العاملي
للت�سامح والربملان الدويل للت�سامح.
ح �� �ض��ر اجل �ل �� �س��ة ر�ؤ� � � �س � ��اء وممثلو
ال�ب�رمل ��ان ��ات الأع� ��� �ض ��اء يف اجلمعية

ال�ب�رمل��ان �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة ل��راب �ط��ة �أمم
ج �ن��وب � �ش��رق �آ� �س �ي��ا وال �ت��ي ت�ضمنت
ب��رون��اي و�إندوني�سيا وجمهورية الو
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة والفلبني
و�� �س� �ن� �غ ��اف ��ورة وت ��اي �ل�ان ��د وفيتنام
وكمبوديا وبيالرو�س وكندا وال�صني
والربملان الأوروب��ي والهند واليابان،
وك��وري��ا وامل�غ��رب وال�نروي��ج وباك�ستان
ورو�سيا وتيمور ال�شرقية و�أوكرانيا.
م� ��ن ج� �ه ��ة �أخ � � � ��رى � �ش �ه��د املجل�س
ال�ع��امل��ي للت�سامح وال��وف��د الربملاين
ال ��دويل للت�سامح وال���س�لام برئا�سة
م�ع��ايل اجل ��روان �إق��ام��ة �شكل جديد
م��ن ال�ت�ع��اون ال�برمل��اين ب�ين برملانات

كمبوديا وجمهورية الو الدميقراطية
ال�شعبية وفيتنام .وهن�أ وف��د املجل�س
العاملي للت�سامح وال�سالم الربملانات
الثالثة  ..و�أ��ش��اد بجهود �سعادة يارا
�سو�س ع�ضو الربملان الكمبودي ع�ضو
ال�برمل��ان ال��دويل للت�سامح وال�سالم،
مثنياً على دوره يف �إجناح هذا الإجناز

ال �ت��اري �خ��ي .ي���ش��ار �إىل �أن اجلمعية
الربملانية الدولية لرابطة �أمم جنوب
�شرق �آ�سيا  ،التي ت�أ�س�ست يف � 2سبتمرب
 ، 1977كانت ت�سمى �سابقاً رابطة
�أمم ج�ن��وب ��ش��رق �آ�سيا(،) AIPO
ويف عام  ، 2006مت تغيري ا�سمها �إىل
اجلمعية الربملانية الدولية لرابطة
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�أمم جنوب �شرق �آ�سيا.
وتعمل اجلمعية الربملانية الدولية
لرابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا كهيئة
ت�شريعية ل�ل��دول الأع���ض��اء يف رابطة
�أمم جنوب �شرق �آ�سيا الذين يتناوبون
على ا�ست�ضافة ه��ذا احل��دث ال�سنوي
بنا ًء على الرتتيب الأبجدي للدول.

�شكر با�شا زادة القائد الروحى للم�سلمني يف �أذربيجان والقوقاز :القيم
الأخالقية واملعايري القانونية هي احلل للتحديات التي تواجه عاملنا
•• فا�س -وام:

�أ َّك ��د "�سماحة اهلل" �شكر ب��ا��ش��ا زاده
ال� �ق ��ائ ��د ال � ��روح � ��ي ل �ل �م �� �س �ل �م�ين يف
�أذرب� �ي� �ج ��ان وع� �م ��وم ال �ق��وق��از ع�ضو
جمل�س حكماء امل�سلمني � ،أن الرجوع
�إىل ال �ق �ي��م الأخ�ل�اق� �ي ��ة �إىل جانب
املعايري القانونية الدولية؛ هو احلل
للم�شكالت والتحديات التي يواجهها
عاملنا اليوم.
وق� � ��ال � �س �م��اح �ت��ه ،يف ك �ل �م �ت��ه خالل
املنتدى العاملي التا�سع للأمم املتحدة

لتحالف احل�ضارات املنعقد يف مدينة
ف ��ا� ��س امل �غ��رب �ي��ة " :يجب الإ� � �ش� ��ادة
باجلهود املهمة ال��ذي يتم القيام بها
على خمتلف املنابر لتح�سني التعاون
بني ال�شخ�صيات الدين َّية وال�سيا�س َّية
م ��ن �أج � ��ل ال �� �س�ل�ام وال �ت �ع��اي ����ش ،وال
�سيما وثيقة الأخ��وة الإن�سانية التي
و َّق�ع�ه��ا ف�ضيلة الإم� ��ام الأك �ب�ر �أ .د.
�أحمد الطيب� ،شيخ الأزه��ر ال�شريف،
رئ �ي ����س جم �ل ����س ح �ك �م��اء امل�سلمني،
وقدا�سة البابا فرن�سي�س ،بابا الكني�سة
الكاثوليكية ،يف �أبوظبي .”٢٠١٩

و�أو�ضح �أن تعاي�ش الثقافات املختلفة
م � ًع��ا ه��و ه��دي��ة م��ن اخل��ال��ق الأعظم
ت�ساعدنا ع�ل��ى ال�ت�ع��رف ع�ل��ى بع�ضنا
البع�ض ب�شكل �أف�ضل ،م�شريا �إىل �أن
التحديات الأي��دي��ول��وج�ي��ة والعملية
ال � �ت ��ي ت �ع �ي��ق اال� � �س � �ت � �ق ��رار والأم � � ��ن
ال��دول �ي�ين  -مب��ا يف ذل ��ك الكراهية
والتع�صب الديني والعرقي  -تتزايد
على نطاق عاملي.
ول �ف��ت ال �ق��ائ��د ال ��روح ��ي للم�سلمني
يف �أذرب� �ي� �ج ��ان وع �م��وم ال �ق��وق��از �إىل
�أن ان�ت���ش��ار �أ��س�ل�ح��ة ال��دم��ار ال�شامل

وت�صاعد اخلطاب الع�سكري يزيدان
م ��ن ال �ت �ه��دي��د ال � �ن� ��ووي؛ ل� ��ذا يجب
على املجتمع ال ��دويل �أن ي�ق��ول "ال"
للتع�صب القومي والعرقي والديني،
وال�ت�ن��دي��د ب�خ�ط��اب ال�ك��راه�ي��ة الذي
ُّ
يح�ض على ال�ع��دوان والعنف ،وعلى
�أيِّ مظهر من مظاهر التطرف حتت
غ�ط��اء ال��دي��ن وح��ري��ة التعبري ،فمن
ال��وا� �ض��ح �أن م �� �ص��در اخل �ط��ر لي�س
الدين ،بل �إ�ساءة ا�ستخدامه لأغرا�ض
�سيا�سية.
وي �� �ش��ارك جم�ل����س ح�ك�م��اء امل�سلمني،

يف ف�ع��ال�ي��ات امل�ن�ت��دى ال ��دويل للأمم
امل�ت�ح��دة ل�ت�ح��ال��ف احل �� �ض��ارات؛ التي
بد�أت �أم�س وت�ستمر يومني يف مدينة
فا�س باململكة املغربية حت��ت عنوان:
" ن�ح��و حت��ال��ف م��ن �أج ��ل ال�سالم:
لنتعاي�ش جميعًا ك�إن�سانية واحدة".
وم��ن امل�ق� َّرر �أن يعقد املجل�س جل�س ًة
ح��واري� ًة ،خ�لال املنتدى ،ملناق�شة دور
ال �ق��ادة ال��دي�ن�ي�ين يف ت�ع��زي��ز ال�سالم
واالحرتام املتبادل والوئام االجتماعي ف�ي�ه��ا الأم �ي��ن ال �ع��ام مل�ج�ل����س حكماء الأدي��ان ح��ول ال�ع��امل ،ويديرها �أداما
(مناق�شة تفاعلية بني القادة الدينيني امل �� �س �ل �م�ي�ن ،امل �� �س �ت �� �ش��ار حم �م��د عبد ديانغ ،امل�ست�شار اخلا�ص ملجل�س حكماء
من خمتلف الطيف الديني) ،ي�شارك ال �� �س�ل�ام� ،إىل ج��ان��ب ع ��دد م��ن قادة امل�سلمني ووكيل الأم�ين العام للأمم

املتحدة ال�سابق ،وامل�ست�شار اخلا�ص
ال�سابق لل��أمم امل�ت�ح��دة امل�ع�ن� ُّ�ي مبنع
الإبادة اجلماع َّية.

�صحة و �إيفر�سايت الأمريكية تتعاونان لت�أ�سي�س بنك العيون والأن�سجة وكيل الأزهر ال�شريف ي�شيد بدعم الإمارات جهود جمل�س
حكماء امل�سلمني يف تعزيز ال�سالم والتعاي�ش الإن�ساين

•• �أبوظبي -وام:

وق �ع��ت دائ � ��رة ال �� �ص �ح��ة – �أبوظبي
(��ص�ح��ة) اجل�ه��ة التنظيمية لقطاع
الرعاية ال�صحية يف الإم��ارة مذكرة
تفاهم مع م�ؤ�س�سة "�إيفر�سايت" �أحد
بنوك العيون غري الربحية الرائدة
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل وت �ت �خ��ذ من
ال��والي��ات الأمريكية مقراً لها وذلك
لت�أ�سي�س "بنك العيون والأن�سجة –
�أبوظبي" الأول م��ن ن��وع��ه يف دولة
الإمارات .
تق�ضي م��ذك��رة التفاهم املوقعة بني
اجلانبني بت�أ�سي�س وتطوير وت�شغيل
�إط � ��ار ع �م��ل � �ش��ام��ل وي �� �س�ير للتربع
ب��ال �ع �ي��ون يف ال ��دول ��ة .ج ��رى توقيع
املذكرة بح�ضور معايل ال�شيخ عبداهلل
ب��ن حم �م��د �آل ح��ام��د رئ �ي ����س دائ ��رة
ال�صحة � -أبوظبي وك��اري ولفرتون
رئي�س التطوير العاملي يف �إيفر�سايت
و�سعادة الدكتور جمال حممد الكعبي
وكيل دائرة ال�صحة � -أبوظبي و�إريك
ه �ي �ل�ير م��دي��ر ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة يف
م�ؤ�س�سة "�إيفر�سايت".
و�سيقوم اجلانبان بو�ضع �أ�س�س العمل

•• �أبوظبي-وام:

ع�بر ث�لاث م��راح��ل تت�ضمن ت�صميم
الربنامج وتنفيذه و�إدارته ويف املراحل
الأوىل �سيوجه الطرفان تركيزهما
نحو �إجراء الرتتيبات الالزمة لبنك
العيون والأن�سجة � -أبوظبي ليكون
مبثابة مورد للقرنيات و�أن�سجة العني
الأخرى يف املنطقة �إ�ضافة �إىل �إدخال
برنامج لتخزين العيون والأن�سجة
�إىل الربنامج الوطني للتربع وزراعة
الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية "حياة"
يف دولة الإمارات .
وب � � � ��دوره � � � ��ا � � �س � �ت � �ط� ��ور م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة

"�إيفر�سايت" �إطار عمل طبي �شامال
لتوحيد الإج� ��راءات وتطبيقها على
ج�م�ي��ع ال�ع�م�ل�ي��ات ال���س��ري��ري��ة �ضمن
بنك العيون والأن�سجة � -أبوظبي مبا
ين�سجم مع �أف�ضل املمار�سات العاملية
املتبعة يف �أبوظبي.
وق��ال ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ج�م��ال حممد
الكعبي “ :بتوجيهات قيادتنا الر�شيدة
توا�صل �أبوظبي �إبرام عالقات �شراكة
وتعاون وثيقة مع جهات عاملية رائدة
ل�ل�ارت �ق ��اء ب�ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ال��وط �ن �ي��ة يف
قطاع ال��رع��اي��ة ال�صحية على جميع

امل�ستويات وم��ن ه��ذا املنطلق نفخر
بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة �إيفر�سايت اليوم
لإط�لاق برنامج �آخ��ر ي�سهم يف �إنقاذ
الأرواح وحت�سني �سبل حياة املر�ضى
يف دول ��ة الإم � ��ارات وخ��ارج �ه��ا ”.من
جانبه ق��ال �إري��ك هيلري “ :تتمحور
ر�ؤيتنا للم�ستقبل حول تو�سيع نطاق
و�صولنا والتوا�صل ب�شكل �أكرث كفاءة
م��ع جميع املجتمعات ومنح �أفرادها
امل �� �ص��اب�ين مب �� �ش��اك��ل ال �ب �� �ص��ر حلو ًال
عالجية تعيد لهم ب�صرهم بطريقة
ي�سرية ”.

�أ� � �ش � ��اد ف �� �ض �ي �ل��ة ال ��دك � �ت ��ور حممد
ال�ضويني ،وك�ي��ل الأزه ��ر ال�شريف،
ب � ��ال � ��دور ال �ك �ب�ي�ر مل �ج �ل ����س حكماء
امل�سلمني يف تعزيز ال�سالم والتعاي�ش
الإن�ساين.
وقال ف�ضيلته يف كلمته  -يف امل�ؤمتر
ال ��دويل ال�ث��اين جلامعة حممد بن
زايد للعلوم الإن�سانية الذي انطلقت
�أعماله �أم�س االول -خ�لال حديثه
ع��ن م�ن�ه��ج الأزه � ��ر ال ��داع ��م حلوار
الأديان� :إ َّن ملتقى البحرين للحوار
ال��ذي ا�ست�ضافته مملكة البحرين
م ��ؤخ��را ه��و ل�ق��اء ي�ت�ج�دَّد حي ًنا بعد
ن ب�ي�ن ف���ض�ي�ل��ة الإم� � ��ام الأك �ب�ر
ح �ي� ٍ
�أ .د� .أح �م��د ال�ط�ي��ب�� ،ش�ي��خ الأزه ��ر
ال �� �ش��ري��ف ،رئ �ي ����س جم�ل����س حكماء
امل�سلمني ،وقدا�سة البابا فرن�سي�س،
ب��اب��ا ال�ك�ن�ي���س��ة ال �ك��اث��ول �ي �ك � َّي��ة ،بعد
لقائهما التاريخي يف �أبوظبي ،وما
ك��ان بينهما م��ن ح��وا ٍر مثم ٍر حول:

«ال�شرق والغرب من �أج��ل التعاي�ش
ري دليل على �أن الأزهر
الإن�ساين» خ ُ
وع �ل��وم��ه وال �ع �ق��ول ال �ت��ي �ش َّكلتها
ت�ل��ك ال�ع�ل��وم مي�ل��ك م�ق� ِّوم��ات القوة
والأ� �ص��ال��ة م��ا ميكنه م��ن املحافظة
ع�ل��ى ه��وي�ت��ه دون ان �غ�لاقٍ �أو جمو ٍد
 ،بل مت ِّكنه من التفاعل مع العامل
كله من حوله”.
و�أ�ضاف �أن مثل هذه اللقاءات التي

ي��رع��اه��ا جم�ل����س ح �ك �م��اء امل�سلمني
برئا�سة ف�ضيلة الإم��ام الأك�بر �شيخ
الأزهر ،وما تثمر عنه من نتائ َج طيبة
ت ��ؤ ِّك��د � �ض��رورة ال�ت�لاق��ي والتوا�صل
الف َّعال بني العقول املتباينة؛ التي
ت�ع��ود بالنفع على الإن�سانية كلها.
و�أو�ضح وكيل الأزهر� " :إننا �إذ نذكر
ه� ��ذا احل� � ��راك احل �� �ض ��اري ون�شكر
ملجل�س حكماء امل�سلمني الذي يتخذ

م��ن �أب��وظ �ب��ي م �ق � ًّرا ل ��ه ،ج �ه��وده يف
تعزيز ال�سالم؛ ف�إننا نوجه ال�شكر
�أي���ض��ا �إىل دول ��ة الإم � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ع�ل��ى دع�م�ه��ا ال�ك��ام��ل لهذه
اجلهود ،وبرعاي ٍة كرمي ٍة من �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"
ال��ذي ال يتوانى ع��ن خ��دم��ة ق�ضايا
وطنه و�أمته والإن�سانية كلها".

متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجيتها لالبتكار

جامعة �أبوظبي تطلق مركز ًا متطور ًا لالبتكار يف حرمها اجلامعي مبنطقة العني
•• �أبوظبي-الفجر:

�أط �ل �ق��ت ج��ام �ع��ة �أب ��وظ� �ب ��ي� ،إح� ��دى
امل ��ؤ� �س �� �س��ات الأك ��ادمي� �ي ��ة ال ��رائ ��دة يف
املنطقة وامل�صنفة يف امل��رك��ز الثالث
ع�ل��ى م�ستوى ال��دول��ة وف��ق ت�صنيف
تاميز العاملي ،مركزاً حديثاً لالبتكار
يف حرمها اجل��ام�ع��ي مبدينة العني،
وذل� � ��ك مت��ا� �ش �ي �اً م ��ع ا�سرتاتيجية
اجلامعة لتعزيز البحث واالبتكار يف
املجتمع.
و�سيكون املركز ،القائم على ركيزتني
�أ��س��ا��س�ي�ت�ين ه�م��ا ال�ب�ح��ث واالبتكار،
م �ت��اح �اً ل�ل�م�ج�ت�م��ع امل �ح �ل��ي والطلبة
و�أع���ض��اء هيئة التدري�س والباحثني
ورواد الأع�م��ال من �أ�صحاب الأعمال
ال�صغرية واملنزلية والأفراد واملبتكرين
الذين يتطلعون �إىل البدء بت�أ�سي�س

�أعمالهم ،وي�شكل املركز عام ً
ال حمفزاً
ع�ل��ى االب�ت�ك��ار وال�ب�ح��وث التطبيقية
واختبارات الأعمال و�إج��راء التجارب
للطالب وهيئة التدري�س واملجتمع.
ويعد امل��رك��ز م��ن ثمار ر�سالة جامعة
�أب��وظ �ب��ي االب �ت �ك��اري��ة ال �ت��ي و�ضعت
على ر�أ� ��س اول��وي��ات�ه��ا تنمية املجتمع
واالرت � � �ق � ��اء ب� ��ه م� ��ن خ �ل��ال البحث
واالبتكار ،وي�شكل لبنة �إ�ضافية لإثراء
ب��راجم�ه��ا الأك��ادمي �ي��ة ،والإ� �س �ه��ام يف
التنمية املجتمعية ودفع عجلة النمو
االقت�صادي ،ويهدف املركز الذي يعد
جزءاً �أ�سا�سياً من ا�سرتاتيجية جامعة
�أب��وظ �ب��ي �إىل خ�ل��ق اب �ت �ك��ار م�ستدام،
�إىل ت �ق��دمي ال��دع��م و�إل� �ه ��ام اجلهود
امل�ستدامة والتعاونية يف ثالث جماالت
هي الت�صميم والت�صنيع ،والت�سويق،
وال�ت��وا��ص��ل وب�ن��اء ال�ع�لاق��ات ،و�سيتم

رفد الطالب والأكادمييني والأفراد،
امل �ه �ت �م�ين ب �ب ��دء وت �ط��وي��ر واختبار
ت�صميماتهم وت�صنيعها �أو ت�سويقها،
ب�أحدث التقنيات والتوجيهات والدعم

"ي�سعدنا �أن ن �ع �ل��ن �إط �ل��اق مركز
ال�ستثمار مهاراتهم و�إبداعاتهم.
وق � � ��ال ال� ��دك � �ت� ��ور �أل �ب��رت � ��و بريالتا االب �ت �ك��ار اجل��دي��د يف م�ق��ر اجلامعة
ب �ي �ل �م��ون��ت ،م��دي��ر االب �ت �ك ��ار وري � ��ادة يف العني ،وه��و �إجن��از جديد يتما�شى
الأع � � �م � � ��ال يف ج ��ام� �ع ��ة أ�ب� ��وظ � �ب� ��ي :م��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة االب �ت �ك��ار الوطنية

لدولة الإمارات و�سعيها لتعزيز مكانة
الدولة كمركز هام للإبداع واالبتكار
يف ال�ع��امل ،ونحر�ص جامعة �أبوظبي
على تو�سيع م�شاريع االبتكار والبحث
يف اجلامعة لدعم الأفكار املميزة التي
تلبي االحتياجات اخلا�صة واملحلية
واحل �ك��وم �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،ونحن
ملتزمون بتزويد جمتمعنا وطلبتنا
و�أع �� �ض ��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري ����س ب�أحدث
�أدوات االبتكار ملواجهة حتديات �سوق
العمل يف امل�ستقبل ،و�صقل مهاراتهم
لي�صبحوا �شخ�صيات رائ��دة يف جمال
االبتكار".
ً
و�سي�ضم املركز �أي�ضا «خمترب جامعة
�أب��وظ �ب��ي ل�ل�خ��دم��ات ال �ع��ام��ة» ،الذي
ي �ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز ق ��درة امل�ؤ�س�سات
العامة واخل�ب�راء وعامة النا�س على
العمل ب�شكل مفتوح وتعاوين وفاعل

وقانوين ،لتمكينهم من اتخاذ قرارات
�أف�ضل وحل امل�شكالت العامة .كذلك
�سي�ست�ضيف امل��رك��ز م�ن�ت��دى رائ ��دات
الأع �م��ال وامل�ب�ت�ك��رات ،حيث �ستتمكن
��س�ي��دات جمتمع ال�ع�ين م��ن التعاون
ومناق�شة وحتقيق الأهداف امل�شرتكة،
�إ��ض��اف��ة �إىل �إن���ش��اء ح�ي��ز وث�ي��ق وجاد
للتنوع وامل�ساواة وال�شمول .و�سيعقد
امل �ن �ت��دى م �ن��اق �� �ش��ات م �ف �ت��وح��ة حول
امل�ساواة وامل��واه��ب والقيادة والفر�ص
امل �ت��اح��ة ل �ل �م��ر�أة يف دول� ��ة الإم� � ��ارات
وال� �ع ��امل .وت���س�ع��ى ج��ام �ع��ة �أبوظبي
من خالل هذا املركز �إىل زيادة الأثر
الإيجابي لالبتكار وت�سخريه ل�صالح
املجتمع ب�شكل عام.
وجتمع ا�سرتاتيجية جامعة �أبوظبي
ل�ل�اب �ت �ك��ار ب�ي�ن امل �ف �ه��وم ال�شخ�صي
وال ��درو� ��س امل���س�ت�ف��ادة م��ن املبتكرين

الناجحني ورواد الأع�م��ال من خالل
البحث ع��ن امل�م��ار��س��ات القائمة على
الأدل ��ة وت�ع��زي��زه��ا .وت�شمل املبادرات
داخ� � � ��ل ج ��ام� �ع ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي ب ��رام ��ج
وفعاليات قائمة ب��ذات�ه��ا ،ف�ض ً
ال عن
الفر�ص املنا�سبة التي �ستكون متاحة
وم�ت��واف��رة جلميع ال�ط�لاب و�أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني ،و�ست�شمل
جم� �ت� �م� �ع ��ات م ��رج� �ع� �ي ��ة يف جامعة
�أبوظبي.
وق��د �أط�ل�ق��ت جامعة �أب��وظ�ب��ي اخرياً
«خمترب تطوير امل�شروعات امل�ستدامة»
يف ح��رم�ه��ا ال��رئ�ي���س��ي ،وال� ��ذي يوفر
م�ساحة ل�لاب�ت�ك��ار ،ج��رى ت�صميمها
مل�ساعدة ال�شركات النا�شئة وامل�ؤ�س�سات
وال� ��وك� ��االت احل �ك��وم �ي��ة ع �ل��ى �إيجاد
حلول �أكرث ا�ستدامة لإجراء العمليات
اليومية �أو حت�سينها.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة � :شركة االن�صارى للخدمات املالية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1065165:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة االن�صاري القاب�ضة �ش.ذ.م.م
ALANSARI HOLDING L.L.C

تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد على ابواحل�سن االن�صارى من � % 37إىل %22
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف االن�صاري القاب�ضة ذ م م
ALANSARI HOLDING L L C

تعديل ر�أ�س املال  /من � 500000000إىل 50000000
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة االن�صارى للخدمات املالية  -ذ م م

AL ANSARI FINANCIAL SERVICES COMPANY - W L L

�إىل /االن�صاري للو�ساطة املالية ذ.م.م
AL ANSARI FINANCIAL BROKERAGE L.L.C
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :هينودي كافيه
رخ�صة رقم CN 4577669:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /هينودي كافيه
HINODE CAFE
�إىل /ميتافري�س كافيه

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :ريد �ستار العمال الكهرباء
رخ�صة رقم CN 3927889:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فاروق اال�سالم رونى هازى فريد الدين %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سازاد ح�سني ابو طاهر %80
تعديل مدير � /إ�ضافة حممد ر�شيد العلم حاجى احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امل حممد نا�صر امل�سحل املهريى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ريد �ستار العمال الكهرباء

�إىل /هوم تامي للمقاوالت وادارة العقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :تكزاز لل�ستائر
رخ�صة رقم CN 3856787:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /تكزاز لل�ستائر
TEKZAZ FOR CURTAINS

�إىل /معر�ض االواين لالثاث والهدايا

TOP UNIVERSAL TIME GANERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :مركز فات تو فيت للياقه البدنيه
رخ�صة رقم CN 2014416:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كاليانا�سوندارام �شينايا �شيناياه %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف حمد خليفه حمد ح�سني املرر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اجمل كافيل فاالبيل
تعديل نوع رخ�صة  /من جتارية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز فات تو فيت للياقه البدنيه
FAT TO FIT FITNESS CENTRE

�إىل /مركز زيفون للياقة البدنية
ZIVON FITNESS CENTRE

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

RED STAR ELECTRICAL WORKS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية4329904 .
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :هوم تامي للمقاوالت وادارة العقارات -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3676080:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة ا�شرف حممد عبدالفتاح ابراهيم حنوره
تعديل �إ�سم جتاري من /هوم تامي للمقاوالت وادارة العقارات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م

HOME TIME CONTRACTING AND REAL ESTATE L.L.C MANAGEMENT

ALAWANI FURNITURE AND GIFTS EXHIBITION

�إىل /توب يونيفر�سال تامي لل�صيانة العامة ذ.م.م

�إعــــــــــالن

HOME TIME ALL KIND BUILDING PROJECTS CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP

METAVERSE CAFE

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة � :صالون باب القلعة للحالقة
رخ�صة رقم CN 1186781:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة انور باريداث على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة انور باريداث على %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيف عبيد �سامل �سعيد الظاهرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون باب القلعة للحالقة
CASTEL DOOR GENTS SALOON

�إىل� /صالون باب القلعة للحالقة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة � :شركة تكنولوجيا الري والزراعة ذ م م
رخ�صة رقم CN 1115316:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة �صالح حممود ابراهيم البداد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صالح حممود ابراهيم البداد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ر�سمى على قا�سم اخلطيب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمعه مطلق �سعيد الظاهرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة تكنولوجيا الري والزراعة ذ م م
IRRIGATION AND AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO. W L L

�إىل� /شركة تكنولوجيا الري والزراعة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال

CASTEL DOOR GENTS SALOON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

IRRIGATION AND AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :املطاف لل�سفر وخدمات الطباعة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4404821:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�شعل خمي�س زايد خمي�س املنذرى %100
تعديل مدير � /إ�ضافة م�شعل خمي�س زايد خمي�س املنذرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد ا�سماعيل �سيد احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليفه مبارك عمر عريد املن�صورى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /املطاف لل�سفر وخدمات الطباعة ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :انفينتي انرتنا�شونال للمقاوالت العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1092565:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة امر نات با�سو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة امر نات با�سو %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زايد طالب �سعيد عبود الكثريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امر نات با�سو
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /انفينتي انرتنا�شونال للمقاوالت العامة ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة � :سيل �سبوت للهواتف والهدايا
رخ�صة رقم CN 2979181:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة �شاهول حميد �شريوفوت فايال حممد كويا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شاهول حميد �شريوفوت فايال حممد كويا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عفره فريد خليل احلمادى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيل �سبوت للهواتف والهدايا

�إعــــــــــالن

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

�إعــــــــــالن

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ارت�ستك
فين�شنق للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3643663:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

AL MATAF .TRAVEL AND TYPING SERVIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

INFINITY INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

CELL SPOT MOBILE AND GIFTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :مركز ورتي لتنمية القدرات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2792540:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز ورتي لتنمية القدرات ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :كول اند كول للزهور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2399745:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شبانه يا�سمني عادل حميد %100
تعديل مدير � /إ�ضافة �شبانه يا�سمني عادل حميد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عائ�شه افتخار في�صل حممود
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيف مبارك �سيف احلديلى املن�صورى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كول اند كول للزهور ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
كرم�ستجي للعقارات
رخ�صة رقم CN 3828917:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مليار
 11للمزادات
رخ�صة رقم CN 3655609:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

WORTHY ABILITIES DEVELOPMENT CENTER L.L.C

�إىل /وورثي التعليمية ذ.م.م
WORTHY LEARNING L.L.C

AL MATAF TRAVEL & TYPING SERVICE LLC

�إىل /املطاف لل�سفر وخدمات الطباعة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
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�إعــــــــــالن

FATI HAIR STYLE SALON

�إىل� /صالون فاتي هري �ستايل لل�سيدات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

FATI HAIR STYLE LADIES SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة � :صالون فاتي هري �ستايل
رخ�صة رقم CN 2703875:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زينب اخلالدى %100
تعديل مدير � /إ�ضافة زينب اخلالدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سهري جميل منون
تعديل وكيل خدمات  /حذف نا�صر �سامل عو�ض عبداهلل املنهاىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 40000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون فاتي هري �ستايل

�إىل  /انفينتي انرتنا�شونال للمقاوالت العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة التعلم عن بعد 8549020
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

INFINITY INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING L.L.C

COOL AND COOL FLOWERS L.L.C

�إىل /كول اند كول للزهور � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

COOL AND COOL FLOWERS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :برمي جلوبال خلدمات الطباعة
رخ�صة رقم CN 2518211:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 10000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /برمي جلوبال خلدمات الطباعة
PRIME GLOBAL TYPING SERVICES

�إىل /برمي جلوبال اتي�ستي�شن خلدمات متابعة املعامالت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
PRIME GLOBAL ATTESTATION DOCUMENTS CLEARING SERVICES

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :بروفيدن�س للخدمات الطبية �إدارة
املن�ش�أت الطبية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3716718:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /بروفيدن�س للخدمات الطبية �إدارة املن�ش�أت الطبية ذ.م.م
PROVIDENCE MEDICAL SERVICES MANAGEMENT
OF MEDICAL FACILITIES L.L.C

�إىل /بروفيدن�س للخدمات الطبية ذ.م.م
PROVIDENCE MEDICAL SERVICES L.L.C

CELL SPOT MOBILE AND GIFTS TRADING

�إىل� /سيل �سبوت للهواتف والهدايا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :ناي�س كويف لتجارة معدات البيع الآيل
ذ م م رخ�صة رقم CN 1179960:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /شاجيمون كانيكني حممد من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /شاجيمون كانيكني حممد من � % 49إىل %100
تعديل مدير � /إ�ضافة حفيظ مانيل يو�سف مانيل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �سامل �سعيد ال�ساعدى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ناي�س كويف لتجارة معدات البيع الآيل ذ م م
NICE COFFEE VENDING MACHINE - LLC

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية

�إىل /ناي�س كويف لتجارة معدات البيع الآيل � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري

NICE COFFEE VENDING MACHINE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن

م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات

�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

املطلوبة.

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي)

اخلميس  24نوفمبر  2022م  -العـدد 13706

عربي ودويل

ا�ستياء يف الليكود من «حلول نتانياهو» لت�شكيل احلكومة اجلديدة
•• القد�س-وكاالت

ي �ب��دو �أن رئ�ي����س احل �ك��وم��ة الإ� �س��رائ �ي �ل��ي املُكلف
بنيامني نتانياهو اق�ترب م��ن ت�شكيل احلكومة
بعد �أن واجه �صعوبات ب�سبب مطالب �شركائه يف
االئتالف ،ولكن ثمة م�شكلة �أخرى تلوح يف الأفق
تتمثل يف غ�ضب �أع�ضاء الليكود الذي يتزعمه من
تلك احللول التي مل ترتك لهم منا�صب رفيعة يف
احلكومة املُقبلة.
ون�شرت �صحيفة “ي�سرائيل هيوم” الإ�سرائيلية
يف ت�ق��ري��ر ��ص�ب��اح ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء� ،أن احل��ل هو

�أن يت�سلم رئي�س ح��زب “ال�صهيونية الدينية”
بت�سلئيل �سموتريت�ش حقيبة ال��دف��اع ،الفتة �إىل
�أنه ي�سعى لتكون له �صالحيات يف الإدارة املدنية
لل�سيطرة على املناطق “ج» .و�أ��ش��ارت ال�صحيفة
�إىل �أن رئي�س ح��زب “�شا�س” �آري�ي��ه درع��ي وافق
على التنازل عن وزارة املالية ل�سموتريت�ش ،مقابل
حزمة تعوي�ضات يرجح �أن ت�شمل حقائب الداخلية
وال�ن�ق��ل والأدي � ��ان وال�ن�ق��ب واجل�ل�ي��ل وال�صحة.
وذك� ��رت ال�صحيفة �أن رئ�ي����س ح ��زب “عوت�سما
يهوديت” �إيتمار بن غفري غري م�ستعد للتنازل
عن ق�ضية النقب واجلليل لـ”�شا�س”،و يدعي �أنه

وُعد بذلك من الليكود .ونقلت “ي�سرائيل هيوم”
ع��ن م �� �ص��ادر يف “عوت�سما يهوديت” القول:
“ال�شعور هو �أن الليكود يتفاو�ض مع نف�سه .بن
غفري يطالب بالنقب واجلليل و�أي�ضاً بالقد�س..
ه��ذا مطلب ج�م��اع��ي ل �ل �ح��زب» .وي�سعى رئي�س
ال��وزراء الإ�سرائيلي املُكلف الفائز يف االنتخابات
�ضمن حت��ال��ف مييني وا� �س��ع� ،إىل ال��و��ص��ول �إىل
حلول و�إعالن ت�شكيل احلكومة ب�شكل نهائي ،رغم
�أنه غري مطالب بذلك ،لكنه �أعلن رغبته يف ح�سم
الأمور يف خ�ضم معركة بني �شركائه يف االئتالف
على عدد من الوزارات.
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وافقت املحكمة الأمريكية العليا ،على ت�سليم ال�سجالت ال�ضريبية للرئي�س ال�سابق دونالد ترامب
�إىل جلنة يف جمل�س النواب الذي يهيمن عليه الدميوقراطيون .و�سعى ترامب الذي �أعلن الأ�سبوع
املا�ضي تر�شّ حه لل�سباق �إىل البيت الأبي�ض يف  ،2024جاهداً لإخفاء عائدته ال�ضريبية .وعلى عك�س
الر�ؤ�ساء منذ �سبعينيات القرن املا�ضي ،رف�ض ترامب ك�شف بياناته ال�ضريبية �أثناء وجوده يف من�صبه
وتوجه �إىل الق�ضاء لعرقلة طلب الكونغر�س .و�سعت اللجنة للح�صول على �إق��رارات �ضريبية من
ترامب وكياناته التجارية بني � 2015إىل  .2020وت�أتي اخلطوة قبل �أ�سابيع قليلة من انتهاء
والية الكونغر�س احلايل و�سيطرة اجلمهوريني على جمل�س النواب يف يناير(كانون الثاين) املقبل،
بعد فوزهم بغالبية �ضئيلة يف انتخابات منت�صف الوالية يف  8من ال�شهر اجل��اري .ورغ��م تعيني
ترامب موالني له يف املحكمة ،ف�إن الق�ضاة مل يحكموا ل�صاحله �أبداً ،مثل �سماحهم يف  2020بنقل
�سجالته ال�ضريبية ووثائقه التجارية �إىل مكتب حمامي مقاطعة مانهاتن.
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ان�ط�ل�ق��ت اجل��ول��ة ال�ت��ا��س�ع��ة ع�شرة
م��ن م �� �س��ار �أ� �س �ت��ان��ة ب �� �ش ��أن �سوريا
�أم����س الأول ال�ث�لاث��اء يف العا�صمة
ال � �ك� ��ازاخ � �ي� ��ة ،مب� ��� �ش ��ارك ��ة ال� � ��دول
ال���ض��ام�ن��ة ت��رك�ي��ا ورو� �س �ي��ا و�إي� ��ران
وت�ستمر على مدار يومني.
ويف ي�ن��اي��ر  ،2017ان�ط�ل��ق م�سار
�أ� �س �ت��ان��ة يف ج��ول �ت��ه الأوىل �ضمن
مباحثات �أعقبت توقيع اتفاق وقف
�إطالق النار بني احلكومة ال�سورية
واملعار�ضة بالعا�صمة الرتكية �أنقرة
يف دي�سمرب .2016
امل�شاركون :وف��ود ال��دول ال�ضامنة
للعملية (رو��س�ي��ا وت��رك�ي��ا و�إي ��ران)
وممثلون عن الأمم املتحدة والدول
املراقبة.
ي �ت�ر�أ�� ��س ال ��وف ��د ال� ��� �س ��وري �أمي ��ن
��س��و��س��ان م �ع��اون وزي� ��ر اخلارجية
واملغرتبني .الوفد الرو�سي مبعوث
الرئي�س الرو�سي اخلا�ص �إىل �سوريا
�ألك�سندر الفرينتييف.
ال ��وف ��د الإي � � ��راين ب��رئ��ا� �س��ة ك �ب�ير م �� �س��اع��دي وزي ��ر
اخلارجية الإيراين لل�ش�ؤون ال�سيا�سية اخلا�صة علي
�أ�صغر خاجي.
املعار�ضة ال�سورية ميثلها رئي�س الوفد �أحمد طعمة.
�أل�ك���س�ن��در الف��رن�ت�ي�ي��ف ،امل �ب �ع��وث اخل��ا���ص للرئي�س
الرو�سي ل�سوريا ،قال �إن امل�شاركني يف املحادثات ب�ش�أن
�سوريا يف �أ�ستانة �سيناق�شون الق�ضايا الأمنية يف �ضوء
تكثيف عمل الإرهابيني يف البالد.
النقاط الرئي�سية التي نخطط للرتكيز عليها هي
ا�ستقرار الو�ضع .دعونا نفكر بالتف�صيل يف الو�ضع
الأم�ن��ي النا�شئ حيث �أ�صبحت املنظمات الإرهابية
�أك �ث��ر ن �� �ش� ً
�اط��ا ع �ل��ى �أرا� � �ض ��ي � �س��وري��ا ول �ي ����س فقط
“داع�ش».
ً
ن�شاطا يف مناطق و�سط
�أ�صبحت اجل�م��اع��ات �أك�ث�ر
�سوريا وجنوبها وكذلك �شمال �شرقي البالد.
نعترب �أنه من املهم تن�سيق �إجراءاتنا الإ�ضافية يف هذا
االجتاه من �أجل حتقيق وقف �إطالق نار م�ستدام يف
•• �سياجنور-رويرتز

تنقل طائرات هليكوبرت �إمدادات
الإغاثة �إىل �سكان قرى �إندوني�سية
تقطعت بهم ال�سبل بعد زلزال دمر
م �ن��ازل يف �إق �ل �ي��م ج ��اوة الغربية،
بينما ينتظر �آخ��رون بقلق ملعرفة
م�صري �أقاربهم املفقودين.
وارت � �ف ��ع ع� ��دد ق �ت �ل��ى زل� � ��زال يوم
االث �ن�ي�ن ال ��ذي ب�ل�غ��ت ق��وت��ه 5.6
درجة يف بلدة �سياجنور مع ات�ضاح
ح �ج��م ال �ك��ارث��ة ،ح �ي��ث مت ت�أكيد
م �ق �ت��ل � � 268ش �خ �� �ص��ا ر�سميا،
مقارنة بنحو  160قتيال يف اليوم
ال���س��اب��ق ،بينما ال ي��زال �أك�ث�ر من

مناطق معينة ،لأن وق��ف �إط�لاق النار ،كما نطالب
يف كثري من الأحيان ،يف جميع �أنحاء �سوريا ي�صعب
حتقيقه يف الظروف احلالية.
املتحدث با�سم وف��د املعار�ضة ال�سورية امل���ش��ارك يف
اجتماعات �أ�ستانة �أمين العا�سمي قال �إن اجلولة 19
�ستناق�ش م�ستقبل عمل اللجنة الد�ستورية وم�صري
منطقتي تل رفعت ومنبج �شمايل �سوريا وحتريرهما
من االنف�صاليني.
بد�أت املحادثات وفق �صيغة �أ�ستانة يف  2017لإيجاد
ح��ل �سيا�سي ل�ل�أزم��ة ال�سورية ،ت�شارك فيها �إيران
ورو�سيا وتركيا.
حتى اليوم عُقدت  19جولة من حمادثات �أ�ستانة،
ك��ان��ت �آخ��ره��ا يف منت�صف ��ش�ه��ر ي��ون�ي��و امل��ا� �ض��ي يف
العا�صمة الكازاخية نور �سلطان.
تناولت حمادثات �أ�ستانا ق�ضايا عدة بينها الأو�ضاع
يف � �س��وري��ا و�أداء ال�ل�ج�ن��ة ال��د��س�ت��وري��ة ال���س��وري��ة يف
جنيف وامل�ساعدات الدولية وبع�ض الإج��راءات مثل

تبادل الأ�سرى و�إطالق �سراح الرهائن والبحث عن
املفقودين والأو��ض��اع الأمنية� .أك��د البيان اخلتامي
للجولة الـ 18على االل�ت��زام الثابت ب�سيادة �سورية
وا�ستقاللها ووحدتها ،و�أ��ش��ارت �إىل ال��دور القيادي
لعملية �أ�ستانا يف �ضمان ت�سوية م�ستدامة للأزمة
ال�سورية.
�أع��رب��ت ال ��دول ال�ضامنة ع��ن عزمها على موا�صلة
التعاون من �أج��ل مكافحة الإره��اب بجميع �أ�شكاله
ومظاهره والت�صدي للخطط االنف�صالية الرامية
�إىل تقوي�ض �سيادة ووح��دة �أرا��ض��ي �سورية وتهديد
الأمن القومي للدول املجاورة ،مبا يف ذلك الهجمات
ع رَْ�ْب� احل��دود ،كما �أدان��ت الوجود والن�شاط املتزايد
للجماعات والأعمال الإرهابية.
الأكادميي ال�سوري ،يو�سف كمال ،يقول ملوقع “�سكاي
ن �ي��وز ع��رب�ي��ة “ :ال �ي��وم الأول ��س�ي�ك��ون للم�شاورات
الثنائية ثم الثالثية للدول ال�ضامنة ومفاو�ضات مع
وفدي احلكومة واملعار�ضة ال�سورية ووفود الأطراف

املراقبة وبينها لبنان والأردن و�أي�ضا
مكتب املبعوث الأممي اخلا�ص �إىل
�سوريا غري بيدر�سون.
م� ��ن امل� �ت ��وق ��ع �إج� � � ��راء امل� ��زي� ��د من
امل �� �ش��اورات يف ال�ي��وم ال�ث��اين ف�ض ً
ال
عن عقد جل�سة عامة وا�ستعرا�ض
ما و�صلت �إليه املناق�شات اجلانبية.
ممكن �أن تخلق مفاو�ضات �أ�ستانة
ال �ب��دائ��ل امل �م �ك �ن��ة وح �ل ��ول لإنهاء
الأزم � � ��ة ال �� �س��وري��ة �إال �أن جميع
ال �� �ض��ام �ن�ي�ن م �� �ش �غ��ول�ين ب� ��أزم ��ات
داخلية.
�سيتم مناق�شة �سبل وق��ف �إطالق
النار وخف�ض الت�صعيد والرتكيز
ع�ل��ى احل �ل��ول ال�سيا�سية واح�ت�رام
�سيادة �سوريا ومواجهة التنظيمات
الإره� ��اب � �ي� ��ة� � .س �ت �ه �ي �م��ن العملية
الع�سكرية الرتكية على املباحثات
حيث هناك رف�ض رو��س��ي للعملية
الع�سكرية الرتكية من قبل رو�سيا
وق� � ��د ت� �ث�ي�ر اخل � �ط � ��وة �أزم � � � � ��ات يف
العالقات بني البلدين.
�أردوغان يحاول اال�ستفادة وتوظيف
الأوراق التي ميلكها عرب ا�ستخدام
تفجري �إ�سطنبول لإقامة منطقة �آمنة على حدوده.
من غري املرجح �أن ت�أتي اجلولة احلالية بجديد على
غ��رار االجتماعات ال�سابقة ،و�آم ��ال �إح�ي��اء العملية
ال�سيا�سية �ضعيفة جدا.
الأك��ادمي��ي املتخ�ص�ص بال�ش�أن ال��دويل ط��ارق فهمي
ي�ق��ول مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”�� :س�ترك��ز على
الأو��ض��اع املتوترة يف �شمال �سوريا وكذلك ا�ستكمال
اجتماعات اللجنة الد�ستورية يف جنيف.
االجتماع ي�أتي يف ظل حالة من ع��دم اال�ستقرار يف
�شمال �سوريا وت��وت��ر م��ع رو�سيا الراف�ضة للعملية
الع�سكرية.
اجلولة احلالية �ستناق�ش م�س�ألة خف�ض الت�صعيد
وم�صري منطقتي تل رفعت ومنبج �شمايل �سوريا.
�سيكون هناك نقا�ش حول تطورات الأو�ضاع يف �سوريا
وحولها ،مع الرتكيز على �ضمان مزيد من ا�ستقرار
الو�ضع على الأر�ض ،وتعزيز ت�سوية �سيا�سية �شاملة.

�إندوني�سيا توا�صل جهود الإنقاذ مع ارتفاع عدد قتلى الزلزال

 150يف عداد املفقودين.
وت��رك��ز جهود الإغ��اث��ة ال�ي��وم على
ك��وج�ي�ن��اجن� ،إح ��دى �أك�ث�ر املناطق
ت �� �ض��ررا ،ح �ي��ث ُي�ع�ت�ق��د �أن قرية
واح � ��دة ع �ل��ى الأق � ��ل ُدف� �ن ��ت حتت
ان �ه �ي��ار �أر�� �ض ��ي ،ب�ي�ن�م��ا �س ُت�سقط
طائرات الهليكوبرت �إم��دادات �إىل
م�ن�ط�ق�ت�ين �أخ ��ري �ي�ن معزولتني
ب�سبب ان�سداد الطرق.
وم��ع ا��س�ت�ع��داد ال�سلطات لإر�سال
امل��زي��د م��ن الآالت الثقيلة لإزالة
االن� �ه� �ي ��ارات الأر�� �ض� �ي ��ة� ،أظهرت

�صور بالفيديو �أ�شخا�صا يحفرون
الأر�� � ��ض ب ��أي��دي �ه��م و�أدوات مثل
املعاول والع�صي.
وقال زين الدين الذي كان يبحث
عن �ستة من �أقاربه مفقودين “لو
ك��ان زل��زاال فقط ،النهارت املنازل
فح�سب ،لكن الو�ضع �أ�سو�أ ب�سبب
االنهيار الأر�ضي».
و�أ�ضاف “يف هذه املنطقة ال�سكنية،
كانت هناك ثمانية م�ن��ازل ،دفنت
جميعها واجنرفت».
ومت ن�شر �أكرث من � 1000ضابط

�شرطة مل�ساعدة فرق الإنقاذ.
وق� ��ال ه�ن�ري �أل �ف �ي��ان��دي ،رئي�س
وك��ال��ة البحث والإن �ق��اذ� ،إن رجال
الإن �ق��اذ ي�ك��اف�ح��ون ل�ل��و��ص��ول �إىل
املحا�صرين يف �أ�سرع وقت ممكن،
وح��ذر من �أن فر�ص النجاة بد�أت
تتال�شى بعد ثالثة �أيام من وقوع
الزلزال.
و�أ�� �ض ��اف �أن ط ��ائ ��رات هليكوبرت
��س�ت���س�ق��ط ال �ط �ع ��ام وامل � �ي� ��اه على
قريتني ال ميكن الو�صول �إليهما
برا.

وقال حاكم جاوة الغربية ،ر�ضوان
ك��ام��ل� ،إن ال�ت���ض��اري����س اجلبلية
جت� �ع ��ل م � ��ن ال� ��� �ص� �ع ��ب تو�صيل
امل�ساعدات ،مما يجرب امل�س�ؤولني
على الذهاب �إىل القرى املت�ضررة
م�شيا على الأقدام.
و�إن��دون �ي �� �س �ي��ا �إح � ��دى �أك�ث��ر دول
ال� �ع ��امل ع��ر� �ض��ة ل � �ل� ��زالزل ،حيث
ت���س�ج��ل ب��ان �ت �ظ��ام زالزل بحرية
�أقوى.
ل �ك��ن زل � ��زال ي ��وم االث� �ن�ي�ن ،الذي
�أع� �ق� �ب ��ه �أك� �ث ��ر م� ��ن  160ه ��زة

ارت� ��دادي� ��ة ،ك ��ان �أك�ث��ر ف�ت�ك��ا لأنه
� �ض��رب منطقة مكتظة بال�سكان
على عمق �ضحل ال يتجاوز ع�شرة
كيلومرتات.
و�أ� � �ض� ��اف امل �� �س ��ؤول ��ون �أن �ضعف
م�ع��اي�ير ال�ب�ن��اء �أدى �إىل �سقوط
الكثري من القتلى.
ودع��ا الرئي�س جوكو وي��دودو �إىل
�إدراج م���س��اك��ن م �ق��اوم��ة للزالزل
يف ج �ه��ود �إع � ��ادة الإع� �م ��ار ،وذلك
خ�لال زي��ارة �أم�س الأول الثالثاء
�إىل ال �ب �ل��دة ال ��واق� �ع ��ة ع �ل��ى بعد
 75كيلومرتا جنوبي العا�صمة
جاكرتا.

وول �سرتيت جورنال :بعد �إقرار التعوي�ضات يف كوب...27بايدن ير�ضخ
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انتهى م�ؤمتر املناخ للأمم املتحدة يف م�صر ،باتفاق على
�إن�شاء �صندوق جديد لدفع تعوي�ضات للدول الفقرية
املُت�ضررة من التغريات املناخية .وقالت “وول �سرتيت
جورنال” يف افتتاحيتها“ :لطاملا �سعت الدول الفقرية
�إىل �إرغ � ��ام ال� ��دول ال�ثري��ة ع�ل��ى دف ��ع ث�م��ن اخل�سائر
والأ�ضرار التي تكبدتها ب�سبب الكوارث الطبيعية التي
يفرت�ض �أنها ب�سبب التغري املناخي .وه��ذا ال�صندوق
منف�صل عن  100مليار دوالر وع��دت ال��دول الرثية
مبنحها �سنوياً للدول الفقرية مل�ساعدتها على احلد
من االنبعاثات ال�ضارة والتكيف مع التغري املناخي».
و�أ��ض��اف��ت “اقرتح ات�ف��اق ب��اري����س � 2015أن ُتع ّو�ض
ال ��دول ال�ثري��ة ال ��دول ال�ف�ق�يرة ع��ن ال�ت�غ�ير املناخي،
لأن الثورة ال�صناعية زادت درجات احل��رارة ،و�أدت �إىل
كوارث طبيعية .وفر�ضت الدول الفقرية �أخرياً نقا�شاً
لو�ضع �آلية ر�سمية لدفع تعوي�ضات عن التغري املناخي
يف �أجندة امل�ؤمتر الأممي يف العام اجلاري».
�أوروبا تتخلى عن �أمريكا
و�سب َق �أن رف�ض جون كريي ،املبعوث الأمريكي من �أجل
امل�ن��اخ ،ه��ذه الفكرة يف وق��ت �سابق من ال�شهر اجلاري
وق ��ال�“ :إنها حقيقة م�ع��روف��ة للقا�صي وال ��داين �أن
الواليات املتحدة وكثري من الدول الأخرى لن ُت� ّؤ�س�س
هيك ً
ال قانونياً للتعوي�ض �أو امل�س�ؤولية .لن يحدث ذلك
بب�ساطة” .ولكن �أوروبا تخلت يوم اخلمي�س املا�ضي عن
الواليات املتحدة واقرتحت �صفق ًة يف هذا ال�سياق ،رغم
كريي.
ً
و�س ُتن�شئ الدول الرثية �صندوقا لتغطية �أ�ضرار التغري
املناخي لأقل الدول تطوراً ،مع ا�ستثناء ال�صني و الدول
متو�سطة ال��دخ��ل .و��س� ُي�م� ّول ال���ص�ن��دوق م��ن “قاعدة
كبرية من املُتربعني” و”طائفة متنوعة من احللول”،

مثل بنوك التنمية الدولية ،وال�ضرائب على الطريان،
وال�شحن ،والوقود الأحفوري ب�أنواعه.
وتعقد �أوروبا الآمال على �أن يحث ذلك الدول الفقرية
على احل��د م��ن االنبعاثات وف��ا ًء بهدف ات�ف��اق باري�س
بوقف االحرتار العاملي عند  1.5درجة مئوية مقارن ًة
م��ع م�ستويات م��ا ق�ب��ل ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة .وارتفعت
حرارة الأر�ض بالفعل  1.1درجة مئوية ،وق َّد َر تقرير
ل�ل�أمم املتحدة يف ال�شهر املا�ضي �أنها ت�سرتتفع 1.8
درجة حتى لو حققت ال��دول الغربية �أه��داف “خف�ض
االنبعاثات �إىل ال�صفر».
ال�صني واملناخ
لكنّ انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون من ال�صني تتجاوز

ثلثي انبعاثات �أوروب��ا ،والواليات املتحدة جمتمعتني.
وتو ِّلد ال�صني  60%من طاقتها من الفحم ،وتخطط
لإن�شاء املزيد من امل�صانع التي تعمل بالفحم ل�ضمان
�أم��ن ال�ط��اق��ة ،وع�ل��ى النقي�ض م��ن �أوروب� ��ا والواليات
املتحدة ،لن تنتحر ال�صني حفاظاً على املناخ.
ويف مقابل التعوي�ضات ع��ن لتغريات املناخية ،حاول
كريي �أن يفر�ض اتفاقاً للتخلي التدريجي عن الوقود
الأح� �ف ��وري .غ�ي�ر �أن ال� ��دول ذات ال��دخ��ل املنخف�ض
رف�ضت ،لأنه �سيكتب على مواطنيها الفقر �إىل الأبد.
لقد زادت �أج �ن��دة ب��اي��دن �أ��س�ع��ار ال�ط��اق��ة يف الواليات
املتحدة ،وال تمُ انع جماعات ال�ضغط امل�ؤيدة للحفاظ
على املناخ �إذا انت�شر الب�ؤ�س والفقر يف كل العامل.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن تفا�صيل �صندوق التعوي�ضات
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�ستت�ضح على مدار العام املقبل� ،أي الدول التي �ستدفع
واملبالغ املزمع �إيداعها والدول املُ�ستفيدة من ال�صندوق،
وغريها.
ويزعم م�س�ؤولون يف �إدارة بايدن �أن االتفاق ال ي�ضع
�أعبا ًء جديدة على عاتق الأمريكيني .غري �أن الواليات
املتحدة و�أوروب ��ا اعرتفتا ب ��أن انبعاثاتهما ت�سببت يف
�أ� �ض��رار م�ن��اخ�ي��ة ،ول��و �أن ��ه ال راب ��ط ث��اب�ت�اً ب�ين ارتفاع
م�ستويات ث��اين �أك�سيد الكربون وال�ك��وارث الطبيعية
مثل الفي�ضانات املو�سمية يف باك�ستان العام اجلاري.
النمو االقت�صادي
غري �أن كل هذه املعطيات تغفل املنافع على الب�شرية،
ف �ق�ي�ره ��ا وغ �ن �ي �ه ��ا ،وال� �ن� �م ��و االق� �ت� ��� �ص ��ادي امل ��دف ��وع
بالر�أ�سمالية.
�إن دافعي ال�ضرائب مطالبون بدفعها لأن الواليات
املتحدة ركبت قطار الت�صنيع �أو ًال ثم �أخرجت مليارات
الب�شر من م�ستنقع الفقر ،باال�ستثمار والتجارة.
ُخ�ص�ص اجل�م�ه��وري��ون �أم� ��وا ًال ل�ه��ذا ال�صندوق،
ل��ن ي ِّ
ح�سب االفتتاحية ،غ�ير �أن الإدارة الأمريكية ميكن
�أن تلج�أ �إىل بنوك التنمية الدولية التي متولها .ويف
امل��رة املقبلة التي ي�سيطر فيها الدميقراطيون على
الكونغر�س� ،سيحتجون ب��أن ال��والي��ات املتحدة مُلزمة
بدفع تعوي�ضات� ،إذ قالوا �إن الإن�ف��اق على �أزم��ة املناخ
وف �ق �اً ل �ق��ان��ون احل ��د م��ن ال�ت���ض�خ��م � �ض��روري للوفاء
بالتزامات اتفاق باري�س.
وقد تبتز الدول منتجي الوقود الأحفوري الأمريكيني
�أي� ��� �ض� �اً يف حم��اك �م �ه��ا ،وف� ��ق االف �ت �ت��اح �ي��ة ،و�ستكون
التعوي�ضات عن الأ�ضرار املناخية �شك ً
ال �آخر من �أ�شكال
�إعادة التوزيع العاملي للدخل.
وح�سب ال�صحيفة يُظهر خنوع �إدارة الرئي�س بايدن
وا�ست�سالمها جمدداً �أن التغري املناخي تكفري تدريجي
عن خطيئة االزدهار.
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عوا�صم
بغداد

بعد � 4أيام فقط من فاجعة انفجار منظومة غاز ب�أحد منازل مدينة
ال�سليمانية ب�إقليم كرد�ستان العراق ،والتي خلفت  15قتيال و12
جريحا ،وقعت يف �ساعة مت�أخرة من فجر الثالثاء حادثة مماثلة
يف مبنى ي�ضم �سكنا داخليا طالبيا ،يف مدينة دهوك الواقعة �شمال
الإقليم .ويف تفا�صيل انفجار دهوك� ،أعلنت مديرية الدفاع املدين
يف املحافظة ال�شمالية عن م�صرع � 5أ�شخا�ص بينهم معاون مدير
�شرطة ط��وارئ ده��وك ال��رائ��د علي ب ��رواري ،و�إ��ص��اب��ة � 43آخرين،
جراء انفجار وقع ب�سبب ت�سرب للغاز ،والذي جنم عنه ت�ضرر العديد
من املنازل وال�سيارات .وعقب احلادث� ،أ�صدر رئي�س الوزراء العراقي
حممد �شياع ال�سوداين توجيها حول تكرار حوادث انفجار منظومات
الغاز ب�إقليم كرد�ستان ،م�شددا على �ضرورة الوقوف على الأ�سباب
التف�صيلية لهذه احل��وادث .وح�سب بيان �صادر عن رئا�سة الوزراء،
ف�إن “رئي�س جمل�س الوزراء حممد �شياع ال�سوداين �أعرب عن عميق
حزنه لتكرار احلوادث امل�ؤ�سفة يف مدن �إقليم كرد�ستان العراق جراء
تفجر منظومات الغاز ،وكان �آخرها يف مدينة دهوك” ،م�شريا �إىل
�أنه “تقدم بالتعازي والت�ضامن الكامل مع �أهايل ال�ضحايا».
وج��ه ال���س��وداين “الوزارات املعنية باحلكومة االحت��ادي��ة بتقدمي
الدعم الكامل للجهات املخت�صة يف الإقليم” ،م�شددا على “�ضرورة
الوقوف على الأ�سباب التف�صيلية لتكرار هذه احلوادث ،و�أن تفر�ض
جميع �إجراءات ال�سالمة ل�ضمان عدم تكرارها».

انقره
�ضرب زلزال بقوة  6,1درجات �شمال غرب تركيا فجر �أم�س الأربعاء،
بح�سب ما �أفاد املعهد الأمريكي للم�سح اجليولوجي ،مت�سببا ب�إ�صابة
� 35شخ�صا ب�ج��روح وف��ق ال�سلطات الرتكية .وح �دّد املعهد مركز
الزلزال الذي وقع يف ال�ساعة  1,08( 4,08ت غ) على بُعد 170
كلم �شرق �إ�سطنبول ،كربى مدن البالد ،وعلى عمق حوايل ع�شرة
كيلومرتات .وي�ستخدم املعهد “عمقاً ثابتاً” يبلغ  10كيلومرتات
عندما تكون بيانات الزلزال الأولية “�أ�ضعف من �أن يكون من املمكن
ح�سابها” ،بح�سب املوقع الإل�ك�تروين للمعهد .من جهتها حددت
ال�سلطات الرتكية قوة الزلزال بـ 5,9درجات ومركزه يف غول ياقا
مبحافظة دوزجه يف �شمال غرب البالد.
و�أعلن وزي��ر ال�صحة فخر الدين قوجة “لدينا  35جريحا واحد
منهم يف حال حرجة» .و�أو�ضحت ال�سلطات �أن اجلريح يف حال حرجة
�أ�صيب عندما قفز من �شرفة منزله بدافع الهلع ،م�شرية �إىل �أنه
نقل �إىل امل�ست�شفى .وقالت فاطمة كوالك وهي من �سكان حمافظة
دوزج��ه لوكالة فران�س بر�س “ايقظنا دوي �شديد وه��زة فخرجنا
مذعورين �إىل العراء» .وكان وزير الداخلية �سليمان �صويلو �أفاد �أن
الزلزال مل يت�سبب بوقوع �ضحايا ومل ي��ؤ ّد �إىل �أ�ضرار ج�سيمة يف
البلدات التي طالها.
وا�شنطن
قتل رجل م�سلح عدة �أ�شخا�ص يف �سوبرماركت ووملارت يف �إحدى مدن
والية فرجينيا الأمريكية ،على ما �أفادت ال�سلطات املحلية م�شرية
�إىل مقتل مطلق النار �أي�ضا .و�أعلن ليو كوزين�سكي م�س�ؤول ال�شرطة
يف مدينة ت�شي�سابيك لل�صحافيني “وجدنا عدة �ضحايا وعددا من
اجلرحى” م�شريا �إىل �أن ف��رق التدخل اقتحمت ال�سوبرماركت
“فورا” لدى و�صولها �إىل املوقع بعد تلقي ات�صال طارئ يف ال�ساعة
 3,00“ 22,00ت غ الأربعاء» .و�أ�ضاف “نعتقد �أنه مطلق نار وحيد
و�أنه تويف حالياً» .ومل ت�صدر ح�صيلة ر�سمية لل�ضحايا لكن ال�شرطي
ذكر �أن عددهم ال يتخطى ع�شرة ،وهي احل�صيلة التي �أوردتها حمطة
“وو�سا” التلفزيونية التابعة ل�شبكة “�سي بي �إ���س» .و�أك��دت بلدية
املدينة الواقعة على م�سافة  240كلم من وا�شنطن ح�صول “حادث
�إط�لاق نار مع وق��وع قتلى يف وومل��ارت على �سامز �سريكل» .وتابعت
�أن “فرق التدخل جاهزة وم�ستعدة لال�ستجابة ،نرجو �أن تف�سحوا
لها من �أجل ذلك» .و�أظهرت م�شاهد بثتها و�سائل الإعالم الإخبارية
عددا كبريا من ال�شرطيني يف موقع �إطالق النار .وقال كوزين�سكي
�إن املحققني يقومون بعمليات تفتي�ش دقيقة يف املتجر وي�ؤمنون
حميطه .و�أعربت جمموعة وومل��ارت يف تغريدة عن”�صدمتها لهذا
احلادث امل�أ�ساوي يف متجرنا يف ت�شي�سابيك بوالية فرجينا” م�ضيفة
“�إننا نتعاون ب�شكل وثيق مع وكاالت �إنفاذ القانون».

�صادرات الدفاع الإ�سرائيلية
تزدهر ب�سبب حرب �أوكرانيا

•• القد�س-وكاالت

تناولت �صحيفة “ه�آرت�س” الإ�سرائيلية ،يف تقرير لها� ،إح�صائيات �صادرات
الأ�سلحة الإ�سرائيلية ،التي ك�شفت ازدهاراً يف الفرتة الأخرية ب�سبب عوامل
عدة ،لأبرزها حرب �أوكرانيا.
وذكرت “ه�آرت�س” �أن  2021كان عاماً قيا�سياً بالن�سبة لل�صادرات الدفاعية
يف �إ�سرائيل ،كما �أعلن ق�سم ال�صادرات يف وزارة الدفاع الإ�سرائيلية عن قفزة
جت��اوزت  30%يف حجم العقود اجلديدة التي مت توقيعها العام املا�ضي
مع العمالء حول العامل ،و�إجما ًال� ،سجلت ال�صناعة احلربية الإ�سرائيلية
عقوداً بلغت  11.3مليار دوالر مقابل  8.6مليار دوالر عام .2020
�أرقام عالية و�أ�ضافت ال�صحيفة الإ�سرائيلية� ،أن العام احلايل الذي مل ينته
بعد �سي�سجل على ما يبدو �أرقاماً عالية ب�شكل خا�ص بف�ضل �سل�سلة من
ال�صفقات ال�ضخمة على الرغم من �أن البيانات التي تلقتها “ه�آرت�س”
تك�شف �أن عدد ال�صفقات التي متت املوافقة عليها من قبل دائرة مراقبة
ال�صادرات هذا العام �أقل يف الواقع مقارنة بالأعوام ال�سابقة.
وبح�سب البيانات التي ن�شرتها “ه�آرت�س” ،ف�إن عدد ال�صفقات التي متت
املوافقة عليها من قبل دائ��رة الرقابة على ال�صادرات “�أقل قلي ً
ال” من
ال�سنوات ال�سابقة ،حيث متت املوافقة على  4000معاملة حتى �سبتمرب
(�أيلول) ،مقارنة بـ 6000عام  2020و 5400يف العام املا�ضي.
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تايوان :تدخل ال�صني تراجع قبل انتخابات حملية
•• تايبه-رويرتز

10

قال وزير اخلارجية التايواين جوزيف وو �أم�س الأربعاء �إن تدخل
ال�صني ت��راج��ع قبل انتخابات حملية ب�ت��اي��وان وذل��ك رمب��ا ب�سبب
م�شاكل ال�صني الداخلية وجهودها لتح�سني �صورتها الدولية.
وتطالب ال�صني بال�سيادة على اجلزيرة التي تتمتع بحكم دميقراطي
بو�صفها جزءا من �أرا�ضيها .وتتهم تايوان بكني ب�أنها حتاول ب�شكل
متكرر ال�ت��أث�ير على نتائج انتخاباتها�� ،س��واء م��ن خ�لال حمالت
الت�ضليل عرب الإنرتنت �أو التهديدات الع�سكرية ال�صريحة.
وت�شهد ت��اي��وان ي��وم ال�سبت انتخابات ل��ر�ؤ��س��اء البلديات و�أع�ضاء
املجال�س البلدية .وق��ال وو يف حديث لل�صحفيني �إن ال�صني كانت

دائما عامال عندما جتري تايوان انتخابات و لكن هذه امل��رة كانت
تدخل بكني �أقل.
وقال “�أود �أن �أو�ضح �أن التدخل ال�صيني يف انتخاباتنا لي�س بارزا مثل
االنتخابات ال�سابقة».
و�أ�ضاف وو �أن من بني الأمور التي اختفت هذه املرة ا�ستخدام تذاكر
طريان رخي�صة لت�شجيع التايوانيني الذين يعي�شون يف ال�صني على
العودة �إىل ديارهم للت�صويت ملر�شحني م�ؤيدين لل�صني �أو تخويف
�شعب تايوان.
ومل ي��رد مكتب ��ش��ؤون ت��اي��وان ال�صيني على طلب للتعليق .واتهم
احلزب الدميقراطي التقدمي احلاكم يف تايوان بت�ضخيم التهديد
من ال�صني لتحقيق مكا�سب �سيا�سية.

بريطانيا العليا ترف�ض ال�سماح ال�سكتلندا بتنظيم ا�ستفتاء

•• لندن�-أ ف

ق�ضت املحكمة العليا يف بريطانيا �أم�س الأربعاء ب�أن احلكومة اال�سكتلندية ال متلك �سلطة �إجراء ا�ستفتاء جديد
على اال�ستقالل من دون موافقة لندن .وقال رئي�س املحكمة العليا روبرت ريد �إن الق�ضاة خل�صوا بالإجماع �إىل �أن
مثل هذا الت�صويت �ستكون له عواقب على وحدة اململكة املتحدة ،وبالتايل يتطلب موافقة من ال�سلطة املركزية يف
لندن.
على الإثر �أعربت رئي�سة وزراء ا�سكتلندا نيكوال �ستريجون عن “خيبة �أملها” �إزاء احلكم لكنها �أعلنت مع ذلك �إنها
حترتم قرار الق�ضاء .وكتبت زعيمة احلزب القومي اال�سكتلندي على تويرت “القانون الذي ال ي�سمح ال�سكتلندا
باختيار م�ستقبلنا من دون موافقة (برملان اململكة املتحدة) يف�ضح الفكرة القائلة ب�أن اململكة املتحدة متثل �شراكة
طوعية» .بدورها ،حثت احلكومة الربيطانية �إدنربة على “الرتكيز” على احتياجات �سكان ا�سكتلندا ،بعد �صدور
احلكم .وقال �ألي�سرت جاك ،وزير الدولة ل�ش�ؤون ا�سكتلندا ،يف بيان “�إننا ن�أخذ علما باحلكم ال�صادر بالإجماع عن
املحكمة العليا اليوم ونحرتمه» .قال رئي�س املحكمة العليا اال�سكتلندي روبرت ريد �إن �سلطة الدعوة �إىل ا�ستفتاء
“مناطة” بربملان اململكة املتحدة مبوجب ت�شريع تفوي�ض ال�صالحيات ال�سكتلندا.

ماذا حقق �شولز يف بكني

هل تكرر �أملانيا «خط�أها الرو�سي» مع ال�صني؟
•• عوا�صم-وكاالت

ب� � ��دت ال ��رح� �ل ��ة امل � �ث�ي��رة للجدل
للم�ست�شار الأمل ��اين �أوالف �شولز
�إىل ب� �ك�ي�ن يف �أوائ � � � � ��ل نوفمرب
ت�شرين ال�ث��اين ،والأوىل لزعيمم��ن جمموعة ال�سبع ،منذ ظهور
ال��وب��اء ،ك��أن�ه��ا ت�ت�ح��دى منتقديه
وك� ��ان� ��ت �أك �ث ��ر جن� ��اح � �اً مم� ��ا ك ��ان
متوقعاً.
وم��ع ذل ��ك ،ف ��إن زي��ارت��ه مل تعالج
امل�شكال الهيكلية يف �سيا�سة بالده
م ��ع ال �� �ص�ي�ن ،ال �ت��ي ت �ن �ط��وي على
خماطر لأملانيا واالحتاد الأوروبي
وعالقاتها ع�بر الأطل�سي ،وذلك
ح�سب حتليل الباحثة املتخ�ص�صة
يف ال� ��� �ش� ��أن الأمل� � � ��اين والأوروب � � � ��ي
وال ��رو�� �س ��ي ،ل �ي��ان��ا ف �ي �ك ����س ،وهي
زميلة يف موقع جمل�س العالقات
اخلارجية الأمريكي.
�أ�� �ش ��ارت ف�ي�ك����س �إىل �أن � �ش��ول��ز يف
لقاءاته مع الرئي�س ال�صيني �شي
ج�ين بينغ ورئ�ي����س وزرائ ��ه يل كه
ت�شيانغ� ،أك��د جم��دداً �أن �أي تغيري
يف و� �ض��ع ت ��اي ��وان ي�ج��ب �أن يكون
�سلمياً �أو مبوافقة متبادلة ،ودعا
••واغادوغو�-أ ف ب

ُق �ت��ل �� 14ش�خ���ص�اً ع�ل��ى الأق� � ّ�ل،
بينهم ثمانية مدنيني ي�ؤازرون
اجلي�ش ،يف �شمال بوركينا فا�سو
يف ه�ج��وم�ين منف�صلني �شنّهما
م �� �س � ّل �ح��ون ب �ح �� �س��ب م ��ا �أف� � ��ادت
م�صادر �أمنية وحملية الثالثاء.

�إىل ح �م��اي��ة ح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان يف
�شينغ يانغ ،وناق�ش العمل املناخي
وف�يرو���س ك��ورون��ا .وم��ع ذل��ك ،كان
�أه��م �إجن��ازه �إ��ص��دار بيان م�شرتك
م��ع ��ش��ي ي�ب�رز م�ع��ار��ض��ة البلدين
ال��س�ت�خ��دام الأ��س�ل�ح��ة ال �ن��ووي��ة �أو
التهديد بها .ورغم �أن هذا البيان
مل يكلف بكني �إال قلي ً
ال ،فال �شيء
ي�ؤكد ت�أثري ال�صني يف قرار مو�سكو
غتد ت�صعيد فعلي �أو تثنيها عن
ذل ��ك ،ف��إن�ه��ا ر��س��ال��ة قيمة يف هذا
ال��وق��ت ال��ذي ي�شهد ت��وت��راً نووياً
م �ت��زاي��داً .راف��ق �شولز وف��د رجال
�أع � �م� ��ال م ��ن ك�ب�ري ��ات ال�شركات
الأمل ��ان� �ي ��ة امل �� �س �ت �ث �م��رة يف ال�سوق
ال�صينية .وك��ان �سفره م��ع الوفد
�إ�� �ش ��ارة �إىل ا� �س �ت �م��رار ن�ه��ج �أملانيا
ال �ت �ج��اري و��س�ي��ا��س�ت�ه��ا “الأعمال
التجارية �أو ًال” مع ال�صني.
ق �ب��ل رح �ل �ت��ه ،واف� ��ق � �ش��ول �ت��ز على
اال��س�ت�ث�م��ارات ال�صينية يف ميناء
ه��ام �ب��ورغ� ،أك�ب�ر م�ي�ن��اء ب �ح��ري يف
�أملانيا ،على عك�س ن�صيحة وزرائه
وامل �ف��و� �ض �ي��ة الأوروب � �ي� ��ة و�شركاء
�أملانيا يف �أوروبا.
و�أو� � �ض� ��ح � �ش��ول��ز �أن � ��ه �إذا تغريت

�سيا�سات ال�صني ،ف�إن عالقات �أملانيا
معه �ستتغري �أي�ضاً ،ويتم�سك حتى
الآن بنهج “احلكمة والرباغماتية”
لتقليل اعتماد �أملانيا التجاري على
ال�صني ب�شكل تدريجي .و تو�ضح
امل�ست�شارية �أنه بعد �صدمة الطاقة
ال��رو� �س �ي��ة ،ال مي �ك��ن لالقت�صاد
الأملاين �أن يغري جتارته مع ال�صني
ب���ش�ك��ل م �ف��اج��ئ� .أم� ��ا املنتقدين،
فريون �أن �أملانيا بطيئة يف ذلك لأن
الأرقام التجارية تبني �أن االقت�صاد
الأمل��اين �أ�صبح �أك�ثر اع�ت�م��اداً على
ال�سوق ال�صينية.
عالقات اقت�صادية
ل �ف �ت��ت ال �ب��اح �ث��ة �إىل �أن ال�صني
�أه ��م ��ش��ري��ك جت ��اري لأمل��ان �ي��ا منذ
 ،2016بف�ضل ��ش��رك��ات �صناعة
ال �� �س �ي��ارات الأمل��ان �ي��ة .ع�ل��ى �سبيل
امل � �ث� ��ال ،ت �ع �ت �م��د ف��ول �ك ����س فاغن
ع�ل��ى ال �� �س��وق ال���ص�ي�ن�ي��ة يف ن�صف
�أرب��اح �ه��ا ع�ل��ى الأق � ��ل .وا�ستمرت
ح �� �ص ����ص االق �ت �� �ص ��اد الأمل� � � ��اين يف
ال �� �ص�ين يف ال� ��زي� ��ادة يف ،2022
م��ع رق��م قيا�سي بلغ  10مليارات
ي ��ورو يف اال��س�ت�ث�م��ارات اجلديدة.

وو��ص�ف��ت ح�ك��وم��ة االئ �ت�لاف التي
ير�أ�سها �شولز ال�صني بـ “مناف�س
منهجي” ،وت ��درك ح��اج��ة �أملانيا
�إىل التنويع ال�سيا�سي م��ن خالل
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات م��ع دول
امل� �ح� �ي� �ط�ي�ن ال � �ه � �ن� ��دي وال� � �ه � ��ادئ
الأخرى ،واالقت�صادي �أي�ضاً.
ك �م��ا ت� �ه ��دف �إىل ال �� �ض �غ��ط على
بكني لتحقيق تكاف�ؤ الفر�ص �أمام
ال�شركات الأملانية والأوروبية التي
ت�ع�م��ل يف ال �� �ص�ين .وت �ع �م��ل وزارة
ال�ش�ؤون االقت�صادية الأملانية على
تقليل اع�ت�م��اده��ا ع�ل��ى ال���ص�ين يف
امل��واد اخل��ام ،والبطاريات ،و�أ�شباه
امل��و��ص�لات .كما �أن�ه��ا تعيد تقييم
��ض�م��ان��ات اال��س�ت�ث�م��ار والت�صدير
لل�شركات الأمل��ان�ي��ة ال�ت��ي تعمل يف
ال�صني.
خماطر
ورغ ��م ج�ه��ود ال�ت�ن��وي��ع ح�ت��ى الآن،
ف�إن اعتماد �أملانيا غري املتكافئ على
ال�صني ي��ذك��ر باعتمادها ال�سابق
اخل�ط�ير يف ال�ط��اق��ة ع�ل��ى رو�سيا،
ح�سب ال�ب��اح�ث��ة ،م���ش�ير ًة �إىل �أنه
غ �ن��د ظ �ه��ور �أزم � ��ة جيو�سيا�سية

قتلى يف هجومني �شمال بوركينا فا�سو
وقال م�صدر �أمني لوكالة فران�س
ب��ر���س �إنّ “م�س ّلحني هاجموا
ق��ري��ة � �س��ايف (و� �س��ط � �ش �م��ال) يف
�ساعة مبكرة من �صباح االثنني.
ال� �ه� �ج ��وم ا� �س �ت �ه��دف متطوعي

الدفاع عن الوطن الذين خ�سروا
ثمانية من عنا�صرهم».
و�أ��ض��اف �أنّ الهجوم �أ�سفر �أي�ضاً
ع� ��ن �إ�� �ص ��اب ��ة ع �ن��ا� �ص��ر �آخ ��ري ��ن
بجروح.

و�أ ّكد م�صدر حم ّلي وقوع الهجوم،
م�شرياً �إىل �أنّ احل�صيلة هي “7
قتلى و 10جرحى بالإ�ضافة �إىل
�أ�ضرار مادية ج�سيمة».
و�أ� �ض��اف امل���ص��در الأم �ن��ي “نهار
الإثنني �أي�ضاً ،قتل م�س ّلحون �ستة
م��دن�ي�ين ق��رب م��ارك��وي (�شمال
�شرق) ونهبوا �سيارات وممتلكات
اخرى».
ويف ا ّت �� �ص��ال م��ع وك��ال��ة فران�س
ب��ر���س� ،أف ��اد �أح ��د �سكان املنطقة
ممن قتل قريب له يف الهجوم �أنّ
ّ
“الإرهابيني خطفوا ثالثة �ش ّبان
على طريق �ساملو�سي-ماركوي،
ث ��م ُع �ث��ر ع �ل �ي �ه��م م �ق �ت��ول�ي�ن يف
الأدغال خالل نهار الإثنني».
و�أ� �ض��اف �أنّ “الإرهابيني نهبوا
ع� � ��دداً م ��ن اال� �ش �خ��ا���ص الذين
�أوقفوهم على الطريق و�سلبوهم
�سياراتهم».
وم �ن��ذ  2015ت���ش�ه��د بوركينا
فا�سو هجمات ج�ه��ادي��ة متك ّررة
�أ�سفرت عن �آالف القتلى وهجرت

حول تايوان ،ف�إن تورط ال�شركات
الأملانية يف ال�سوق ال�صينية �سيثري
خم ��اط ��ر � �س �ي��ا� �س �ي��ة واقت�صادية
ل �ع�ل�اق ��ات �ه ��ا م� ��ع �أوروب� � � � � ��ا وع�ب�ر
الأطل�سي.
وميكن �أن يعيق اعتماد �أملانيا على
بكني قدرتها على ال��رد جنباً �إىل
جنب م��ع احل�ل�ف��اء الغربيني على
حم��اول��ة ال���ص�ين ا��س�ت�ع��ادة تايوان
ب��ال�ق��وة ،على �سبيل امل�ث��ال بفر�ض
عقوبات.
نحو مليوين �شخ�ص من ديارهم.
وت �� �ض��اع �ف��ت ه� ��ذه ال �ه �ج �م��ات يف
الأ� �ش �ه��ر الأخ �ي��رة ،خ���ص��و��ص�اً يف
�شمال البالد و�شرقها.
وت�ع� ّه��د اب��راه �ي��م ت� ��راوري الذي
و�صل �إىل ال�سلطة بعدما �أطاح
اللفتنانت كولونيل ب��ول هرني
�سانداغو داميبا يف انقالب يف 30
�أيلول�-سبتمرب ،ون�صّ به املجل�س
ال ��د� �س �ت ��وري رئ �ي �� �س �اً للمرحلة
االنتقالية يف  21ت�شرين الأول-
�أكتوبر“ ،ا�ستعادة الأرا�ضي التي
احت ّلتها جحافل الإرهابيني».
وهو االنقالب الثاين يف بوركينا
ف��ا��س��و يف ث�م��ان�ي��ة �أ� �ش �ه��ر ب�سبب
الو�ضع الأمني.
ويف  24ك��ان��ون الثاين-يناير،
�أط ��اح ع�سكريون ب�ق�ي��ادة داميبا
الرئي�س روك م��ارك كري�ستيان
ك��اب��وري بعدما ا ّت�ه�م��وه بالعجز
عن مواجهة الهجمات اجلهادية
التي تكثفت يف بوركينا فا�سو.
و�أط� �ل� �ق ��ت ال �� �س �ل �ط��ة اجل ��دي ��دة
الأرب� � �ع � ��اء ح �م �ل��ة ل �ت �ج �ن �ي��د 50
�أل ��ف م�ت�ط� ّوع مل � ��ؤازرة اجلي�ش يف
الت�صدّي للمتطرفني.

يف غ�ضون ذلك ،زادت رحلة �شولز
�إىل ب �ك�ين ت�ع�ق�ي��د �آف� � ��اق �سيا�سة
�أوروب � �ي� ��ة م �� �ش�ترك��ة م ��ع ال�صني.
ورف�ضت برلني عر�ضاً من الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون لزيارة
م�شرتكة لبكني ،الأم��ر ال��ذي �أدى
�إىل تفاقم التوترات الثنائية.
كما �أثار توقيت الرحلة ،بعد فرتة
وجيزة من ت�أكيد �شي زعيماً للحزب
لوالية ثالثة ،خماوف الأوروبيني.
وطاملا �أن �أملانيا ال ترغب يف تعديل

•• بغداد-وكاالت

تت�صاعد وترية الهجمات وال�ضربات
اجل��وي��ة وال �� �ص��اروخ �ي��ة الإيرانية
وال�ترك �ي��ة ع�ل��ى احل� ��دود ويف عمق
الأرا� �ض��ي ال�ع��راق�ي��ة ،رغ��م املواقف
ال��ر� �س �م �ي��ة وال �� �ش �ع �ب �ي��ة العراقية
الراف�ضة لها.
ورف �� �ض��ت اخل��ارج �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة يف
بيان لها تلك الهجمات قائلة:
ال �ه �ج �م��ات ال�ت�رك �ي��ة والإي ��ران� �ي ��ة
امل� �ت� �ك ��ررة ع �ل��ى �إق �ل �ي ��م كرد�ستان
العراق تخالف املواثيق والقوانني
الدولية.
ترف�ض حكومة جمهورية العراق
رف�ضا قاطعا ،وتدين ب�شدة الق�صف
الإي� � � � ��راين ب ��ال� �ط ��ائ ��رات امل�سرية
وال���ص��واري��خ على �إق�ل�ي��م كرد�ستان
العراق.
ت�ؤكد احلكومة العراقية على �أن ال
تكون �أرا�ضي العراق ،مقرا �أو ممرا
لإحل� ��اق ال �� �ض��ر ِر والأذى ب� ��أي من
دول اجل��وار ،كما ترف�ض �أن يكون
العراق �ساحة لل�صراعات وت�صفية
احل�سابات لأطراف خارجية.
وج��اء املوقف العراقي بعد �إطالق
ت��رك �ي��ا الأح � � ��د ع �م �ل �ي��ة “املخلب
ال�سيف” يف �شمال العراق و�سوريا،
و�إعالن �إيران عرب احلر�س الثوري

تنفيذ ��ض��رب��ات ��ص��اروخ�ي��ة وجوية
بامل�سريات ليل الأحد الأثنني ،على
م �ق��ار �أح � ��زاب وجم �م��وع��ات كردية
�إيرانية معار�ضة يف �إقليم كرد�ستان
العراق .
وقال مدير مركز التفكري ال�سيا�سي
ببغداد� ،إح�سان ال�شمري ،يف لقاء
م��ع م��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”:
“الو�ضع خ �ط�ي�ر واالع� � �ت � ��داءات
ال�ت�رك� �ي ��ة والإي� ��ران � �ي� ��ة تت�صاعد
بقوة ،ما يجعل احلكومة اجلديدة

برئا�سة ال �� �س��وداين ،حم��رج��ة جدا
�أمام ال�شعب العراقي ،خا�صة و�أنها
و�ضعت ال�سيادة وا�ستعادة الدولة
عنوانا لها ،وما يزيد هذا احلرج �أن
العديد م��ن داع�م��ي ه��ذه احلكومة
وم�شكليها الرئي�سيني م��ن القوى
العراقية املح�سوبة على �إيران».
و�أ�� �ض ��اف“ :ما يح�صل يف الواقع
ه� ��و ف ��ر� ��ض �أم� � ��ر واق� � ��ع م� ��ن قبل
ت��رك �ي��ا و�إي � � � ��ران ن �ت �ي �ج��ة ال�ضعف
ال��داخ�ل��ي ال �ع��راق��ي ،وع ��دم تعاطي

•• القد�س-وكاالت

يبدو �أن الكابو�س الذي �شكله تنظيم “عرين الأ�سود”
للقوات الإ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية يتكرر ولكن
بثوب جديد حتت ا�سم “الكهف الأ�سود” ،وهو تنظيم
ع�سكري بد�أ يثري خماوف متزايدة.
وذك��ر موقع “والال” الإ�سرائيلي� ،أن��ه منذ تعر�ض
“عرين الأ�سود” ل�ضربة قا�سية من قبل امل�ؤ�س�سة
الأمنية الإ�سرائيلية ،ظهرت العديد من املجموعات
يف �أن�ح�ـ�ـ�ـ�ـ��اء ال�ضفــــــة ال�غ��رب�ي��ة ،مب��ا فيها “الكهف
الأ�سود».
و�أ�شار املوقع الإ�سرائيلي �إىل �أن امل�س�ؤولني يف اجلي�ش
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ح� ��ذروا ب�ع��د ظ �ه��ور “عرين الأ�سود”
من ظهـــــــور العديـــــــد من التنظيمات واملجموعات
امل�سلحة ال�شعبية..
الفتــــاً �إىل �أن “الكهف الأ�سود” �أحد تلك التنظيمات
التي مت تداولهــا ا�سمها يف جنني وطولكرم ونابل�س
يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،ولكن �أي �اً منها مل يتمكن من
اكت�ساب �شعبية “عرين الأ�سود” �أو تنفيذ عدد كبري
من الهجمات مثله.
ونقل املوقع عن م�س�ؤول �أمني قوله:
“كان وا� �ض �ح �اً ل�ن��ا يف الأ� �ش �ه��ر الأخ�ي��رة �أن عرين
الأ� �س��ود من��وذج ملنظمة م�سلحة م��ن اخل��ارج�ين على
القانون ..يف الواقع ،هذه جمموعات فل�سطينية لها

خيارات الرد العراقي
و�أ��ض��اف ال�شمري“ :يف ح��ال متدد
�إي� � ��ران وت��رك �ي��ا داخ� ��ل اجلغرافيا
ال�ع��راق�ي��ة �سيتفجر غ�ضب �شعبي
وا� �س��ع ب��ال �ع��راق ،ك ��ون امل��و� �ض��وع ال
يقت�صر على عمليات ع�سكرية حتت
ح�ج��ة حم��ارب��ة امل�ن�ظ�م��ات الكردية
ف� �ق ��ط ،ب ��ل مي �ت��د ل �ق �� �ض��م �أج� � ��زاء
وا� �س �ع��ة م��ن الأرا� � �ض ��ي العراقية،
وح�ي�ن�ه��ا ��س�ت�ك��ون ب �غ��داد يف موقف
�صعب للغاية ،ول�ه��ذا على حكومة
ال �� �س��وداين ال�ل�ج��وء للدبلوما�سية
ال ��وق ��ائ� �ي ��ة وال �� �س ��ري �ع ��ة ملواجهة
ات�ساع نطاق التهديدات الإيرانية
والرتكية املتزايدة لوحدة و�سالمة
الرتاب الوطني العراقي».

�سجل �إج��رام��ي .جمرمون م�سلحون يتلقون �أموا ًال
مقابل هجمات م�سلحة” ،م�ضيفاً “بالأم�س كان
عرين الأ�ســـــــــود وغـــــــــداً قد يكون ا�سماً �آخ��ر .نحن
كجهاز �أم�ن��ي نحتاج �إىل دمــــــج القطــاعات والعمل
�ضد الظاهرة التي تظهر يف �أماكن خمتلفة بال�ضفة
الغربية».
�إىل ذل ��ك ،قــــــال �أه � ��ارون ح��ال�ي�ف��ا رئ�ي����س جهـــــاز
اال�ســـــــتخبارات الع�سكرية الإ�سرائيلي “�أمان”� ،أم�س
الإث�ن�ين� ،إن �إيـــــــــران تبـــــــذل جهـــــــوداً يف ال�ضفــــــة
ال�غ��رب�ي��ة ،وت�ضـــــــخ هنــــــــــاك �أم�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وا ًال ُت�ستخدم
يف �أن�شـــــــطة ُم���س�ل�ح��ة ،مم��ا يزيـــــــــد ال��دع��م لهذه
اجلماعات.
وذكر املوقع �أنه بعد �أن جنح يف تنفيذ عدد كبري من
العمليات امل�سلحة يف �أنحاء ال�ضفة الغربية ،بد�أ ن�شاط
“عرين الأ�سود” يف التال�شي عقب عمليات عديدة
نفذتها ق��وات الأم��ن الإ�سرائيلية و�شملت اعتقاالت
واغتياالت لعنا�صر التنظيم ،م�شرياً �إىل �أنه بحلول
نوفمرب -ت�شرين الثاين ،كان �أك�ثر من  15نا�شطاً
قد �سلموا �أنف�سهم.
و�أو�ضح م�س�ؤول ع�سكري �إ�سرائيلي كبري �أن من دعم
“عرين الأ�سود” هم قادة حركة “حما�س” ،م�ضيفاً
�أن للتنظيم “هدفاً واح� ��داً وه��و زع��زع��ة ا�ستقرار
املنطقة وتقوي�ض ال�سلطة الفل�سطينية من خالل
تلك الهجمات».

اجلزائر ت�ضاعف ميزانيتها
الدفاعية للعام 2023

لطهران و�أنقرة بامل�ضي يف ا�ستباحة
اجلغرافيا العراقية».
خطر االجتياح الربي
وا� �س �ت��درك ال �� �ش �م��ري“ :الأخطر
ه�ن��ا ه��و ال�ت�ل��وي��ح ال�ترك��ي وكذلك
الإي��راين باالجتياح ال�بري الوا�سع
للأرا�ضي العراقية ،وبالتايل على
ب �غ��داد ال�ت�ح��رك �سريعا ل ��درء هذا
اخل �ط��ر ال ��داه ��م ،ك ��ون امل�س�ؤولية
الأوىل ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق احلكومة
العراقية».

ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة .وه� � ��م ي ��دع ��ون
�إىل امل��زي��د م��ن ال�سرعة يف جهود
التنويع واتخاذ موقف �أقوى ب�ش�أن
ق�ضايا حقوق الإن�سان.
دور الواليات املتحدة
و�أك � � ��دت ال �ب��اح �ث��ة � � �ض ��رورة عمل
الدبلوما�سيني الأم��ري�ك�ي�ين على
ت�سليط ال�ضوء على البعد الأمني
يف ال�ع�لاق��ة م��ع ال���ص�ين ،وحتديد
التكاليف املحتملة على �أملانيا �إذا
اندلع �صراع حول تايوان.

«الكهف الأ�سود» على خطى «عرين الأ�سود» ّ ..يهدد �إ�سرائيل

العراق �أمام معادلة �صعبة ..تدخل �إيران وتركيا يحرج ال�سوداين
احلكومات العراقية ال�سابقة بحزم
م��ع جت ��اوزات �أن �ق��رة وط �ه��ران على
��س�ي��ادة ال �ب�لاد ،وع��دم ق��درت�ه��ا على
ب�ل��ورة حلول عراقية مل�شكلة وجود
معار�ضات ك��ردي��ة �إي��ران�ي��ة وتركية
على الأرا��ض��ي العراقية ،ك��ون تلك
احلكومات املتعاقبة كانت تدرك �أن
وج��ود تلك املعار�ضات ي�شكل جزءا
م��ن م�ع��ادالت ال�ق��وة �ضمن ال�سياق
ال���س�ي��ا��س��ي ال �ع��راق��ي ،ول �ه��ذا تعذر
ح��ل ه��ذه امل�شكلة م��ا �أع�ط��ى مربرا

� �س �ي��ا� �س �ت �ه��ا جت� ��اه ال �� �ص�ي�ن ب�شكل
ج ��وه ��ري وزي � � ��ادة اال� �س �ت �ث �م��ار يف
�سيا�سة �أوروبية جتاه ال�صني ،ف�إن
الدول الأوروبية الأخرى لن حتذو
ح��ذو �أمل��ان�ي��ا ،و�سي�سهل على بكني
التالعب بها ،وفق الباحثة.
وت � �ق ��ول ال �ب��اح �ث��ة ل �ي��ان��ا فيك�س
�إن ال���س�ي��ا��س��ة ال��داخ�ل�ي��ة معر�ضة
لالقتتال العنيف داخ��ل االئتالف
احلاكم .فاخل�ضر �أكرث ت�شدداً مع
ال�صني من امل�ست�شارية اال�شرتاكية

•• اجلزائر�-أ ف ب

من جهته ،يقول الكاتب والباحث
ال�ع��راق��ي علي ال�ب�ي��در ،يف ل�ق��اء مع
موقع “�سكاي نيوز عربية”“ :ما
يح�صل مع الأ�سف من تعد �إيراين
وتركي على �سيادة العراق ،هو نتاج
ا��س�ت�غ�لال ال �ظ ��روف اال�ستثنائية
التي متر بها ال�ب�لاد ،حيث ت�صدر
دول � �ت ��ا اجل � � ��وار ال� �ع ��راق ��ي �إي� � ��ران
وت��رك �ي��ا ،م���ش��اك�ل�ه�م��ا و�أزماتهما
ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل�ع��راق ،وال�ضغط على
املعار�ضتني الإيرانية والرتكية من
خالل �سيا�سة الهروب للأمام نحو
اخلارج».
و�أ��ض��اف البيدر“ :طهران و�أنقرة
ل��دي�ه�م��ا وال ��ش��ك ن��زع��ات تو�سعية
وم�صالح خا�صة ملد نفوذهما داخل
ب�لاد ال��راف��دي��ن واملنطقة العربية
ككل ،وال�ع��راق بفعل م��ا يع�صف به
من جتاذبات داخلية و�إقليمية هو
بيئة خ�صبة لهذه ال�سيا�سات».

زادت اجلزائر� ،إح��دى القوى الع�سكرية الرئي�سية يف �أفريقيا ،ميزانيتها
الدفاعية للعام  2023ب�أكرث من ال�ضعف مقارنة بالعام اجلاري لت�صل
�إىل �أك�ثر من  22مليار دوالر ،بح�سب م�شروع قانون املالية ال��ذي �أق ّره
جمل�س النواب .
وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني يف املركز الأول يف بنود امليزانية
العامة للدولة ،تليها موازنة وزارة املالية التي بلغت قيمة خم�صّ �صاتها
�أكرث من  21مليار دوالر.
ور�صدت امليزانية حوايل  3186مليار دينار (�أكرث من  22مليار دوالر)
لنفقات الدفاع الوطني ،بح�سب م�شروع القانون الذي �أق ّره املجل�س ال�شعبي
الوطني .ويف ميزانية العام اجلاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300
مليار دينار (�أكرث من  9مليارات دوالر).
و�أ�صبح متويل هذه امليزانية ممكناً بف�ضل ارتفاع �أ�سعار املحروقات التي
تعترب اجلزائر م�صدّراً رئي�سياً لها.
والإثنني قال وفد من �صندوق النقد ال��دويل يف ختام زي��ارة �إىل اجلزائر
ا�ستمرت من  6ولغاية  21ت�شرين الثاين/نوفمرب اجل��اري �إنّ “ارتفاع
�أ�سعار املحروقات ي�ساعد يف تعزيز انتعا�ش االقت�صاد اجلزائري يف �أعقاب
�صدمة اجلائحة .لقد خ ّففت عائدات املحروقات اال�ستثنائية ال�ضغوط
على املالية العامة واخلارجية».
وبعدما �أق ّره جمل�س النواب ،يتعينّ على جمل�س الأمة �إقرار م�شروع قانون
املالية حتى يو ّقعه الرئي�س عبد املجيد تبون وين�شره يف اجلريدة الر�سمية
قانوناً نافذاً.
ومبوجب م�شروع القانون ف��إنّ القيمة الإجمالية للنفقات املتوقعة بلغت
�أك�ثر من  99مليار دوالر يف حني بلغت قيمة العائدات املتوقعة 56.8
مليار دوالر� ،أي �أنّ العجز يف امليزانية يزيد عن  42مليار دوالر.
وتو ّقعت احلكومة �أن ي�صل معدّل النمو االقت�صادي يف العام � 2023إىل
 4.1%يف حني تو ّقعت �أن يبلغ معدّل الت�ضخّ م .5.1%
ً
وو�ضعت امليزانية على �أ�سا�س �سعر مرجعي للنفط يبلغ  60دوالرا للربميل
و�سعر �سوق يبلغ  70دوالراً للربميل.
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يف ندوة �سيا�سية كربى ملركز تريندز

خرباء و�أكادمييون يناق�شون «جهود ال�سالم واال�ستقرار يف منطقة القرن الأفريقي»

•• �أبوظبي -الفجر:

�أك����دت ن����دوة علمية �سيا�سية مل��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث
واال�ست�شارات �ضرورة ت�شجيع احلوار الداخلي و�إج��راءات
بناء الثقة بني حكومات منطقة القرن الأفريقي من �أجل
�إر�ساء �أ�س�س التكامل الإقليمي والتعاون االقت�صادي .وو�ضع
�آلية لت�سوية املنازعات بني دول القرن الأفريقي وتقدمي

الدعم الالزم ل�ضمان فاعليتها .و�أو�صى خرباء و�أكادمييون
من عدة دول �شاركوا يف �أعمال ندوة �سيا�سية كربى نظمها
مركز تريندز �صباح �أم�س الثالثاء ،بالقاعة الرئي�سية يف
فندق فريمونت باب البحر�-أبوظبي حتت عنوان« :جهود
ومبادرات ال�سالم واال�ستقرار يف منطقة القرن الأفريقي -
تقييم الأدوار وامل�صالح» ب�ضرورة امل�ساعدة يف بناء القدرات

امل�ؤ�س�سية والفنية لتقوية �سلطة احلكومات الوطنية ،وتف�ضيل
املناهج الوقائية التي تعالج جمموعة من الدوافع املحتملة
لعدم اال�ستقرار ،وتقدمي الدعم ال�سيا�سي ل��دور االحتاد
الأفريقي يف حل النزاعات القائمة يف القرن الأفريقي.
كما طالبوا يف الندوة التي قدمت لها علياء اجلنيبي رئي�س
ق�سم االت�صال اال�سرتاتيجي برتيندز ،باحلد من التناف�سات

بني ال��دول الثالثة ،التي ت���ؤدي �إىل زعزعة اال�ستقرار يف
القرن الأفريقي من خالل زيادة التعددية وتن�سيق املواقف
امل�شرتكة بني الأط��راف اخلارجية ،و�أهمية تن�سيق اجلهود
الإقليمية والدولية الهادفة �إىل مكافحة القر�صنة وحتقيق
الأمن البحري يف القرن الأفريقي واعتماد �آليات جماعية
م�شرتكة متفق عليها لتحقيق هذا الهدف.

11
كما �شددوا على �ضرورة الت�صدي على
وج��ه ال���س��رع��ة ل�ت�ه��دي��دات ت�غ�ير املناخ
من خالل زي��ادة امل�ساعدات الإن�سانية
وتعزيز التعاون مع الهيئة احلكومية
ال��دول �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ت�ن�م�ي��ة يف �شرق
�أفريقيا (�إيغاد).
�أهمية جيوا�سرتاتيجية كبرية
ملنطقة القرن الأفريقي
وقد بد�أت �أعمال الندوة بكلمة ترحيبية
للدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ت�ري� �ن ��دز ،ح �ي��ث �أ�� �ش ��ار
�إىل �أن ال� �ن ��دوة ت�ن��اق����ش واح � ��دة من
الق�ضايا ،التي ت�شغل اهتمام املفكرين
وال�سيا�سيني على ال���س��واء ،وه��ي تلك
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ك�ي�ف�ي��ة حت�ق�ي��ق اال�ستقرار
وال���س�لام والتنمية يف منطقة القرن
الأفريقي ،ذات الأهمية اال�سرتاتيجية
ال�ك�ب�يرة لأف��ري�ق�ي��ا وال���ش��رق الأو�سط
وال�ع��امل ككل ،وكيفية تن�سيق اجلهود
واملبادرات والأدوار اخلارجية الرامية
ل�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا ال� �ه ��دف ،و�� �ص � اً
�ول �إىل
�أف���ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج امل�م�ك�ن��ة .و� �ش��دد على
الأه�م�ي��ة اجليوا�سرتاتيجية الكبرية
ال� �ت ��ي حت �ظ ��ى ب �ه ��ا م �ن �ط �ق��ة ال �ق ��رن
الأف ��ري �ق ��ي .وق� ��ال �إن ه ��ذه الأهمية
اجل �ي��وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة مل�ن�ط�ق��ة القرن
الأف��ري �ق��ي ج�ع�ل��ت م�ن�ه��ا ن�ق�ط��ة جذب
دول �ي��ة ،و��س��اح��ة للتناف�س ال�سيا�سي
ب�ين ال�ق��وى الإقليمية وال��دول�ي��ة على
احل�ضور وامتالك النفوذ فيها ً
حفاظا
على م�صاحلها .بل و�صل الأمر �إىل حد
قيام دول كربى ،مثل الواليات املتحدة
وال�صني وبريطانيا ،ب�إيفاد مبعوثني
خا�صّ ني �إىل منطقة القرن الأفريقي؛
ت�أكيدًا للأهمية التي حتظى بها� ،ضمن
ا�سرتاتيجياتها العاملية.
و�أو�ضح الدكتور حممد العلي �أن هذه
املنطقة ،ع��ان��ت والت ��زال ،ال�ع��دي��د من
الأزم � ��ات ال �ت��ي ه ��ددت ،وت �ه��دد ،حالة
الأم� ��ن واال� �س �ت �ق��رار ف�ي�ه��ا ،م�ب�ي� ًن��ا �أن
الأهمية اال�سرتاتيجية ملنطقة القرن
الأفريقي ،وتعدد الأزمات التي تعانيها،
�شكال عاملني دافعني لكثري من الدول
والأط � � � ��راف اخل ��ارج� �ي ��ة ،الإقليمية
وال��دول�ي��ة ،للقيام بتحركات وتقدمي
م�ب��ادرات وت�صورات؛ حلل �أزم��ات هذه
املنطقة احليوية من ال�ع��امل ،وتعزيز
الأمن واال�ستقرار فيها .و�أ�شار �إىل �أن
بع�ض ه��ذه اجل �ه��ود حققت جناحات
م �ه �م��ة ،ول �ف��ت �إىل �أن� ��ه رغ ��م �أهمية
ه��ذه ال�ن�ج��اح��ات ،ف ��إن زخ��م التناف�س،
وت���ض��ارب امل�صالح �أح�ي��ا ًن��ا ،ب�ين بع�ض
ال�ق��وى الدولية والإقليمية املتدخلة
يف املنطقة ،قد ح ّد من النتائج ّ
املتوخاة
من هذه اجلهود الإقليمية والدولية،
املتنوعة والرامية لتحقيق اال�ستقرار
الإقليمي يف القرن الأفريقي ،بل قد
�ساهم �أحيا ًنا يف تعقيد ح��دة الأزمات
ال �ق��ائ �م��ة .وه ��و م ��ا ي �ط��رح ت�سا�ؤالت
ج��ادة ح��ول كيفية التوفيق والتن�سيق
ب�ي��ن ج � �ه ��ود الأط � � � � ��راف اخل ��ارج� �ي ��ة
ومبادراتهم ،مبا ي��ؤدي يف النهاية �إىل
ت�ع��زي��ز اال� �س �ت �ق��رار وال�ت�ن�م�ي��ة يف هذه
املنطقة املهمة من العامل.
وقال الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات ،انطال ًقا من
ه��ذه ال�ن�ق��اط والأف �ك ��ار ي ��أت��ي تنظيم
م��رك��ز ت��ري �ن��دز ل �ه��ذه ال �ن��دوة املهمة،
�ضمن ر�سالته وا�سرتاتيجيته البحثية
الرامية �إىل تقدمي فهم �أف�ضل وحتليل
�أد ّق مل�خ�ت�ل��ف ال �ق �� �ض��اي��ا والتطورات
ال �ت��ي ي���ش�ه��ده��ا ال �ع ��امل وا�ست�شراف
م�ستقبلها ،معربًا عن �أمله يف �أن ت�سهم
ه��ذه ال �ن��دوة ،مب��ا ت���ض� ّم��ه م��ن خرباء
وم�ت�خ���صّ ���ص�ين رف �ي �ع��ي امل �� �س �ت��وى ،يف
حت�ق�ي��ق الأه � ��داف وت �ق��دمي ت�صورات
ور�ؤى ت�ست�شرف م�ستقبل هذه املنطقة
احليوية ،مبا يعزز حالة الأم��ن فيها؛
ما �سي�سهم بدوره يف تعزيز اال�ستقرار
الإقليمي والعاملي.
اال�ستقرار يف القرن الأفريقي
ع �ق��ب ذل ��ك ان�ط�ل�ق��ت �أع� �م ��ال الندوة
ب�ع�ق��د اجل�ل���س��ة الأوىل حت��ت عنوان:
«اال� �س �ت �ق ��رار يف ال� �ق ��رن الأف ��ري �ق ��ي:
امل�ح��ددات والأ��س�ب��اب وال��دواف��ع» ،التي
�أدارت �ه��ا ره��ف اخل��زرج��ي ن��ائ��ب مدير
�إدارة ال�ن���ش��ر ال�ع�ل�م��ي ب �ـ “تريندز”،
والتي �أكدت �أن ارتباط املنطقة بالقرن
الأف��ري�ق��ي ه��و ارت �ب��اط ت��اري�خ��ي ،وهو
ت� �ع ��اون مي �ت��د ل �ق ��رن م ��ن ال� ��زم� ��ان..
م�شرية �إىل �أن منطقة القرن الأفريقي
�ضرورية لأفريقيا والعامل � ً
أي�ضا.
وت�ن��اول كالب دم�يرو ،مر�شح دكتوراه
بجامعة ج�ن��وب ف�ل��وري��دا الأمريكية،
يف ورقة عمل حول “النخب والعنف:
امل � �ح � ��ددات امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة لال�ستقرار
ال���س�ي��ا��س��ي يف ال �ق��رن الأفريقي” -

تناول املحددات امل�ؤ�س�سية لال�ستقرار
ال���س�ي��ا��س��ي ،م �� �ش�يرًا �إىل �أن �ه��ا ت�شمل
م� ��� �س� �ت ��وي ��ات ال �ت �خ �� �ص �ي ����ص مقابل
م���س�ت��وي��ات �إ� �ض �ف��اء ال�ط��اب��ع امل�ؤ�س�سي
ع�ل��ى �آل �ي��ات املح�سوبية ال�ق��ائ�م��ة على
الإي� �ج ��ارات ،وم���س�ت��وي��ات التخ�صي�ص
يف �أدوار النخبة ،وخ��ا��ص��ة تخ�صي�ص
ال��وظ��ائ��ف االق �ت �� �ص��ادي��ة وال�سيا�سية
وال�ع���س�ك��ري��ة ،وم���س�ت��وي��ات م�صداقية
االتفاقيات القائمة على الإيجارات.
و�أك��د �أن��ه لزيادة اال�ستقرار ال�سيا�سي،
يجب �أن ت�شتمل الآليات امل�ؤ�س�سية على
توحيد امتيازات النخبة؛ مثل “�سيادة
ال �ق��ان��ون للنخب” ،ون �ظ ��ام العقود
امل ��وث ��وق ب��ه (ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة الآمنة،
وتدوين القوانني النابعة من �صفقات
النخبة امل��ؤ��س���س�ي��ة ،و�إ� �ض �ف��اء الطابع
ال��ر��س�م��ي ع�ل��ى اجل �ه��ات ال�ف��اع�ل��ة ،وما
�إىل ذلك) ،ويجب �سيطرة الدولة على
جهاز �سيا�سي  -ع�سكري متخ�ص�ص.
وق��ال �إن بناء ال��دول��ة يف املنطقة بالغ
ال�ت�ع�ق�ي��دات؛ ل��ذل��ك ي�ج��ب �أن تلتقي
�سيا�سة التنمية ب��ال��دول ال�ت��ي توجد
فيها ب � اً
�دل م��ن حم��اول��ة ن�سخ ول�صق
الهياكل امل�ؤ�س�سية من الغرب.
وحت� ��دث يف اجل�ل���س��ة الأوىل � ً
أي�ضا،
�أل� �ك� ��� �س ��ي ي� �ل ��ون�ي�ن ال� �ب ��اح ��ث مبركز
ال��درا��س��ات ال��دول�ي��ة بجامعة ل�شبونة
ال�ب�رت �غ ��ايل ،وق � ��ال �إن � ��ه ب��ال �ن �ظ��ر �إيل
بع�ض امل ��ؤ� �ش��رات امل��ر� �ص��ودة يف القرن
الأف��ري �ق��ي ال� �ي ��وم ،ن�ل�اح��ظ ه�شا�شة
بع�ض ال��دول مثل ال�صومال وكذلك
ج�ن��وب ال �� �س��ودان ،وه��ذا ال�ضعف �إرث
خ � ّل �ف��ه امل��ا� �ض��ي ،و�أ�� �ض ��اف ي �ل��ون�ين �أن
هناك ديناميات معينة ت�سهم يف عدم
اال�ستقرار مبنطقة القرن الأفريقي؛
وم �ن �ه��ا ح �ك��م الأق �ل �ي ��ة ،وال�سيا�سات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ه��وي��ات ،وت�ه�م�ي����ش فئات
خمتلفة من املجتمع ،م�ضي ًفا �أن هذا
يعود �إىل فرتة اال�ستعمار.
وقال يلونني« :انطلقنا من اال�ستعمار
�إىل احلرب الباردة التي لها باع � ً
أي�ضا
وت�أثري على منطقة القرن الأفريقي،
وم��ا �شهدته ه��ذه املنطقة م��ن تدخل
خ ��ارج ��ي يف ه � ��ذه احل �ق �ب��ة يف �إط � ��ار
املناف�سة بني القوى الكربى واحلروب
بالوكالة ،حيث �إنه خالل هذه الفرتة
مت دعم العديد من املجموعات املتمردة
م��ن قبل ق��وى خ��ارج�ي��ة ،مو�ضحً ا �أن
م��ا يحدث ال�ي��وم ،ه��و ا�ستمرار الدول
ال���ض�ع�ي�ف��ة ع �ل��ى ن �ه��ج �إرث املا�ضي،
بالإ�ضافة �إىل الإ��ص��رار على التم�سك
بالو�ضع ال��راه��ن م��ن النخب املحلية
امل���س�ت�ف�ي��دة اق�ت���ص��اد ًي��ا مم��ا ي�ح��دث يف
ال�ق��رن الأف��ري �ق��ي ،و�أ� �ض��اف �أن ك��ل ما
��س�ب��ق ي���ش�ك��ل �أ� �س �ب��ا ًب��ا ت��دف��ع �إىل عدم
اال�ستقرار والنزاع ،مبي ًنا �أنه عند و�ضع
ح�ل��ول ل�ل�أزم��ة امل��زم�ن��ة ،ي�ج��ب �إدراك
�ضعف هذه الدول ،والت�أثريات ال�سلبية
املحتملة للتدخالت اخلارجية ،و�أهمية
العمل على تعزيز �شرعية دول القرن
الأف��ري �ق��ي ،والأم � ��ر يف ه ��ذا ال���ش��ق ال
يتعلق بال�سلطات فح�سب ب��ل ب�إطار
�شرعي من احلوكمة.
الأمن البحري والقر�صنة
يف القرن الأفريقي
ون��اق���ش��ت اجل�ل���س��ة ال �ث��ان �ي��ة« :الأم ��ن
ال � �ب � �ح ��ري وال� �ق ��ر�� �ص� �ن ��ة يف ال� �ق ��رن
الأف � ��ري� � �ق � ��ي :ال� �ت� �ح ��دي ��ات وكيفية
امل ��واج� �ه ��ة» ،وق� ��د �أداره� � � ��ا ل �ي��ون��اردو
ج��اك��وب��و ،ال �ب��اح��ث ب�ق���س��م الدرا�سات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب �ـ “تريندز” ،الذي

ت�شجيع احل��وار
م��������ن �أج������ل
�إر���س��اء �أ�س�س
التكامل الإقليمي

امل�ساعدة يف بناء القدرات امل�ؤ�س�سية والفنية لتقوية �سلطة احلكومات الوطنية
تطوير ا�سرتاتيجيات �إعالمية وثقافية لتقوية العالقات امل�شرتكة
�أ�شار فيها �إىل �أن��ه على الرغم من �أن
املبادرات الأمنية البحرية التي نفذتها
جهات �إقليمية ودولية �أثبتت فاعليتها
الق�صوى يف مواجهة ظاهرة القر�صنة
ال�صومالية ،ف�إن املجال البحري قبالة
ال�ق��رن الأف��ري�ق��ي بعيد ك��ل البعد عن
اعتباره منطقة خالية من املتاعب.
ويف م��داخ �ل��ة ل��ه �أك ��د ال��دك �ت��ور �أويل
بيكا �سور�سا ،الأ�ستاذ امل�ساعد بربنامج
الأم � ��ن ال��داخ �ل��ي ب ��أك��ادمي �ي��ة رب ��دان
�أن منطقة ال �ق��رن الأف��ري �ق��ي تعترب
م �ن �ط �ق��ة ح �ي��وي��ة ل�ل��أم ��ن البحري،
وم�ه�م��ة ل�ل�ت�ج��ارة وال �ن �ق��ل الدوليني،
لكنها ال تزال منطقة �شديدة اخلطورة
�أي��ً��ض��ا ،مبي ًنا �أن ذل��ك ي�ع��ود �إىل �أنها
حلقة و�صل ب�ين ق��ارت��ي �آ�سيا و�أوروب��ا
عرب ال�شرق الأو�سط ،و�أ�ضاف �أنه عند
احلديث عن القر�صنة يف خليج عدن،
فمنذ ع��ام  2018مل ي�شهد حميط
ال�ق��رن الأف��ري�ق��ي العديد م��ن حوادث
القر�صنة ،ويرجع ذلك �أ�سا�سً ا �إىل قيام
الأط��راف الثالثة مبكافحة القر�صنة
يف امل�ن�ط�ق��ة ،وه ��ذه الأط� � ��راف ت�شمل
البحرية الدولية ،وال�سيما البحرية
الأمريكية ،وفرن�سا ،واململكة املتحدة،
وب�ع����ض ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة الآ�سيوية،
مب��ا يف ذل��ك ال�ق��وات البحرية لل�صني
واليابان وكوريا اجلنوبية و�إندوني�سيا،
م�ؤكدًا �أن هذه القوات البحرية تلعب
دورًا م�ه� ًم��ا يف الإج � � ��راءات الأحادية
اجلانب ملكافحة القر�صنة� ،إىل جانب
�إجراءات متعددة الأطراف ،والأهم من
ذلك مهمة االحتاد الأوروب��ي .وعالوة
على ذلك ،لعبت العديد من املنظمات
التجارية دورًا بار ًزا للغاية ،لكنه مثري
للجدل ،يف مكافحة القر�صنة .و�أو�ضح
�سور�سا �أن �صناعة ال�شحن قللت من
املخاطر العالية للقر�صنة يف املنطقة،
و�أن الأ� �س �ب ��اب اجل ��ذري ��ة والعوامل
الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ق��ر��ص�ن��ة م��وج��ودة على
الأر���ض ولي�س يف البحر ،وت�شمل هذه
العوامل :امل�ؤ�س�سات ال�ضعيفة ،واحلكم
اله�ش ،وال�صراع الأهلي ،واال�ضطرابات
ال�سيا�سية ،والف�ساد ،والفقر .و�أ�ضاف
قائلاً �« :إن التعامل مع �أعرا�ض م�شكلة
القر�صنة يف البحر غري ك��افٍ  ،م�شريًا
�إىل �أهمية ت�شجيع ال�صناعة البحرية
وم �ع��اجل��ة الأ�� �س� �ب ��اب اجل ��ذري ��ة على
الأر� � ��ض ،ال�ت��ي ت� ��ؤدي �إىل القر�صنة.

من جانبه �أكد تيموثي بيرت �إدموندز
�أ�ستاذ الأمن الدويل بجامعة بري�ستول
الربيطانية يف ورقة بعنوان “ما وراء
القر�صنة :تهديدات وا�ستجابات الأمن
البحري قبالة القرن الأفريقي”� ،أنه
يف ح�ين مت اح �ت��واء ال�ق��ر��ص�ن��ة قبالة
� �س��واح��ل ال �� �ص��وم��ال �إىل ح ��د كبري،
التزال هناك تهديدات بحرية متعددة
وان�ع��دام ل�ل�أم��ن ،مو�ضحً ا �أن التعاون
الدويل بني القطاعني العام واخلا�ص
ك��ان ع��ام�ًل�اً �أ�سا�سيًا يف جن��اح عمليات
مكافحة القر�صنة .و�أ� �ش��ار �أدموندز
�إىل �أن ا�ستمرارية ال�شبكات الإجرامية
ال�ب�ح��ري��ة ،وظ�ه��ور �أ��ش�ك��ال �أخ ��رى من
اجلرمية الزرقاء ،مبا يف ذلك ال�صيد
غري القانوين وغ�ير املب ّلغ عنه وغري
املنظم ( ،)IUUوالتهريب مبختلف
�أنواعه ،والآثار غري املبا�شرة لل�صراعات
واالحتكاكات اجليو�سيا�سية  -كل ذلك
ي�شكل حتديات جديدة للمنطقة.
و��ش��دد على �أن ه��ذه الق�ضايا تتطلب
ج�ه��ودًا جديدة من �أ�صحاب امل�صلحة
ال��دول�ي�ين والإق�ل�ي�م�ي�ين ،مب��ا يف ذلك
ب�ن��اء ال �ق��درات وال�ع�م��ل ع�ل��ى معاجلة
الأ� �س �ب ��اب اجل ��ذري ��ة الن� �ع ��دام الأم ��ن
البحري على الياب�سة.
ب��دوره ق��ال الدكتور فيجاي �ساخوجا
مدير كلية الدرا�سات الأمنية ال�ساحلية
والبحرية املتكاملة بجامعة را�شرتيا
راك�شا يف ورقة عمل بعنوان “ التعددية
البحرية� :أداة للحد من القر�صنة يف
القرن الأفريقي”� ،إن الأمم املتحدة
وال��دول الأع���ض��اء �أخ��ذت على عاتقها
ت���س�ل�ي��م “ال�سلع ال �ع��ام��ة يف البحر”
يف �شكل عمليات ملكافحة القرا�صنة
ال�صوماليني و�أر�سلت القوات البحرية
ووكاالت �إنفاذ القانون �إىل املنطقة.
و�أ� �ض ��اف �أن جم�م��وع��ة م��ن املنظمات
التجارية املرتبطة ب�صناعة ال�شحن
و� �ش��رك��ات الأم � ��ن ال �ب �ح��ري اخلا�صة
( )PMSCقد ان�ضمت لدعم اجلهود
ال��دول�ي��ة ملكافحة القر�صنة و�ضمان
رحالت �آمنة وم�أمونة .و�أك��د �أن جناح
�أي مبادرة للأمن وال�سالمة البحرية

يعتمد على جداول الأعمال التعاونية
وا��س�ت�ع��داد ال ��دول ل�لا��ض�ط�لاع ببناء
قدرات الآخرين ،ويقع هذا االلتزام يف
�صميم “التعددية البحرية».
اجلهود واملبادرات لت�أمني
اال�ستقرار يف القرن الأفريقي
وتوقفت اجلل�سة الثالثة عند «اجلهود
واملبادرات لت�أمني ال�سالم واال�ستقرار
يف القرن الأفريقي :الأ�سباب املنطقية
وامل �� �ص��ال��ح» ،و�أداره � � ��ا ��س�ل�ط��ان ماجد
حممد ،نائب مدير الباروميرت العاملي
بـ “تريندز” ،م�ؤكدًا �أن الدوافع وراء
التاريخ غري امل�ستقر للقرن الأفريقي
ُتظهر لنا �إمكانية ان��دالع النزاعات يف
ال�ق��رن الأف��ري�ق��ي يف البلدان املجاورة
وال �ت ��أث�ير ع�ل��ى امل�ن�ط�ق��ة ب��أك�م�ل�ه��ا من
خ �ل��ال ت ��دف� �ق ��ات ال�ل�اج� �ئ�ي�ن وع� ��دم
اال��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي ،م�شريًا �إىل �أن
هذا املحور �سيناق�ش جهود ومبادرات
الأط��راف الثالثة ،وتقييم ما �إذا كانت
ه ��ذه اجل �ه��ود ف�ع��ال��ة يف م�ن��ع ت�صعيد
ال�صراع و�إر�ساء �أ�س�س ال�سالم والأمن
يف امل�ستقبل .م��ن جانبه ق��دم ماركو
دي ل�ي��دو ،املحلل امل���س��ؤول ع��ن مكتب
�أف��ري�ق�ي��ا ،مب��رك��ز ال��درا� �س��ات الدولية
( )CESIب�إيطالياً ،
عر�ضا بعنوان
“املناف�سة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف القرن
الأف��ري�ق��ي :مقاربات و�أه��داف ال�صني
ورو��س�ي��ا وال��والي��ات امل�ت�ح��دة واالحتاد
الأوروب � � ��ي و�إيطاليا”ـ ت �ط��رق فيها
�إىل ال��دور ال�صيني ال��ذي يعتمد على
ثالث ا�سرتاتيجيات هي اال�ستمرارية،
والتعزيز ،والتو�سع .وذكر �أن ال�شراكات
اجل � ��دي � ��دة م� ��ن �أج � � ��ل ال �ت �ن �م �ي��ة بني
ال���ص�ين و�أف��ري �ق �ي��ا ت�ب�ح��ث ع��ن زي ��ادة
ال �ت �ج��ارة ال�ث�ن��ائ�ي��ة ،وحت���س�ين احلكم
املتعدد امل�ستويات (حم�ل��ي ،و�إقليمي،
وعاملي) ،والتعاون يف الأمن وامل�ساعدة
الع�سكرية ،وتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية
واالجتماعية .وق��ال �إن هناك عقبات
�أم � � ��ام ت �ط��وي��ر ال �� �ش ��راك ��ة ال�صينية
الأف��ري �ق �ي��ة� ،أه �م �ه��ا حت��دي��ات م��ا بعد
الوباء ،واحلرب يف �أوكرانيا ،وما ينتج

الت�صدي على وجه
ال�سرعة لتهديدات تغري املناخ

عنها من حالة عدم اليقني االقت�صادي،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ت�ح��دي��ات ال�سيا�سية
والتناف�س مع الواليات املتحدة ،و�أ�شار
دي ليدو� ،إىل �أن ا�سرتاتيجية رو�سيا
تعتمد على دبلوما�سية الهجوم امل�ضاد،
مبي ًنا �أن رو�سيا ت�ستخدم �أربع طرق يف
�أفريقيا :الأوىل دبلوما�سية “فاغرن”،
وال � �ث ��ان � �ي ��ة ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة احل � ��رب
الهجينة ،وال�ث��ال�ث��ة منطقة ال�ساحل
ك ��أول��وي��ة ق �� �ص��وى ،و�أخ �ي ��رً ا �إريرتيا
وال���س��ودان كركائز رو�سية (�ضعيفة)
ال�سرتاتيجية القرن الأفريقي .وقال
�إن �إدارة ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي بايدن
تعتمد ا�سرتاتيجية �أفريقية جديدة
تقوم على ث�لاث ط��رق :الأوىل النهج
ال�سلبي من خالل مواجهة التهديدات
احلكومية وغري احلكومية (الإرهاب،
ال�صني ،رو�سيا) الثانية النهج الن�شط
من خ�لال العمل على ج��داول �أعمال
م���ش�ترك��ة؛ م�ث��ل ت�غ�ير امل�ن��اخ وال�سالم
والأم��ن .والثالثة الالمركزية ،حيث
تبد�أ حماولة جتديد �صورة الواليات
املتحدة يف �أفريقيا من خالل التعددية
الأمريكية اجلديدة ،مع افتقار االحتاد
الأوروب � � � ��ي �إىل ن �ه��ج م �ت �ك��ام��ل جتاه
القرن الأفريقي .وب�ين �أن الأولويات
الق�صوى لأجندة االحتاد الأوروب��ي يف
املنطقة تعتمد على منع الهجرة غري
ال�شرعية ،وتخفيف الأزمة الإن�سانية،
ومكافحة الإره ��اب وع��دم اال�ستقرار
وال �ق��ر� �ص �ن��ة .ب� ��دوره ق ��ال فيديريكو
دونيلي م��ن جامعة جنوة الإيطالية،
يف مداخلة بعنوان “اجلهود واملبادرات
ل� �ت� ��أم�ي�ن ال� ��� �س�ل�ام واال� � �س � �ت � �ق� ��رار يف
ال�ق��رن الأف��ري�ق��ي :الأ��س�ب��اب املنطقية
وامل�صالح”� ،إن النهج الرتكي يعتمد
على التعامل مع الق�ضية ب�شكل فردي.
وا�ستغالل �صورة الو�سيط والتفاو�ض
م��ع �إث �ي��وب �ي��ا ب �� �ش ��أن ق���ض��اي��ا متعددة
(البنية التحتية والتجمعات ال�صناعية
والأ�سلحة) ،مو�ضحً ا �أن الدور الرتكي
ي��رت�ك��ب ب�ع����ض الأخ �ط ��اء يف التعامل
مع الق�ضية لأنه ال ي�شارك املتنازعني
الآخ ��ري ��ن ،وي���س�ع��ى �إىل ال �ظ �ه��ور ،وال
ي��وج��د ت�ن���س�ي��ق م��ع اجل �ه��ات الفاعلة
الأخ ��رى خ��ارج املنطقة .لكن اجلانب
ال�ت�رك ��ي ي �ت �م �ت��ع ب� �خ�ب�رة يف ق�ضايا
ال�سيا�سة املائية ،والعالقة مع االحتاد
الأفريقي ،والقدرة على امل�ساومة جتاه

�إثيوبيا .وم��ع ذل��ك ،فقد ف�شل ب�سبب
�ضعف قناعته وموارده ،ونق�ص املعرفة
بال�صورة الكبرية ،وحمدودية التوا�صل
مع ال�سودان وم�صر .وتوقف دونيلي
عند موقف دولة الإم��ارات م�شريًا �إىل
�أن نهجها يعتمد على ك�سب ثقة جميع
الأط� ��راف ،وال�ترك�ي��ز على �إي �ج��اد حل
ت�ف��او��ض��ي لأزم� ��ات امل�ن�ط�ق��ة ،وب�صورة
خ��ا� �ص��ة ال �ت �ف��او���ض ب �� �ش ��أن اخلالفات
حول �سد النه�ضة والف�شقة ،مع ربط
املفاو�ضات بالرتويج مل�شاريع التنمية.
م��ن جانبه �أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور بريندون
ك ��ان ��ون ،الأ�� �س� �ت ��اذ امل �� �س��اع��د بجامعة
خليفة ،يف مداخلة ل��ه �أ��ش��ار فيها �إىل
التاريخ الطويل وغري امل�ستقر للقرن
الأف��ري �ق��ي ،م�لاح� ً�ظ��ا �أن ��ه م��ن خالل
العديد من النزاعات ،حققت املنطقة
ككل جناحً ا حم��دودًا مع احللول التي
يتم ال�تروي��ج لها داخ�ل� ًي��ا �أو م��ن قبل
ج �ه��ات خ��ارج �ي��ة .و�أو�� �ض ��ح �أن هناك
ن��زاع��ات ع��دي��دة تقو�ض اال�ستقرار يف
القرن الأف��ري�ق��ي ،ورمب��ا �أهمها الآن:
ال �ن��زاع يف �إث�ي��وب�ي��ا ،حيث �أدت احلرب
على م��دار �سنوات طويلة �إىل زعزعة
اال� �س �ت �ق��رار يف امل�ن�ط�ق��ة ،وال �ن ��زاع بني
�إثيوبيا وال�سودان على احلدود .ورغم
تو�صلهما التفاقية ،ولكن هذا االتفاق
زاد م��ن ال�ع��داء ب�ين احلكومة وجبهة
ت �ي �غ��راي .وت �ط��رق �إىل اجل �ه��ات التي
تقوم ب��دور الو�ساطة ،مثم ًنا دور دولة
الإم ��ارات الإي�ج��اب��ي ،م�شريًا �إىل �أنها
ت�ت�م�ت��ع ب �ع�لاق��ات ج �ي��دة م��ع خمتلف
الأط ��راف؛ ل��ذا ميكنها �أن تلعب دورًا
ب � َّن��اء يف ه ��ذا ال� �ن ��زاع .وك��ذل��ك الأم ��ر
بالن�سبة لق�ضية �سد النه�ضة.
وحت��دث ك��ان��ون ح��ول جهود جمموعة
الو�ساطة ( )+3التي اق�ترح��ت بنودًا
على جمل�س الأمن لنزع فتيل الأزمة.
كما �شدد على دور االحتاد الأفريقي يف
حل ال�ن��زاع��ات ،حيث ي�ضم �شخ�صيات
ب ��ارزة ل��دي�ه��ا ت��أث�ير وا��ض��ح وم ��ؤث��ر يف
م�ساعي حل النزاعات عرب احلوارات
ال�ب�ن��اءة ،حيث مت التو�صل �إىل اتفاق
ب��و��س��اط��ة االحت ��اد الأف��ري �ق��ي ،والذي
ت�ضمن نزع ال�سالح يف تيغراي .وقال:
ل�سنا م�ت��أك��دي��ن م��ن �ضمان ا�ستمرار
ه��ذا االت �ف��اق .وذك��ر �أن دور املنظمات
احل �ك��وم �ي��ة ال ��دول �ي ��ة م �ه��م لت�سوية
ال �ن��زاع��ات وم�ع��اجل��ة حت��دي��ات الأم ��ن
وال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف �أفريقيا
جنوب ال�صحراء الكربى ،كما تكت�سب
امل �ن �ظ �م��ات احل �ك��وم �ي��ة ال��دول �ي��ة غري
ال��ر��س�م�ي��ة �أه �م �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا الت � ��زال يف
مرحلة الن�شوء.
التو�صيات اخلتامية..
خريطة طريق مقرتحة
عقب ذلك عُقدت جل�سة �ضمت جميع
متحدثي اجلل�سات ال�ث�لاث ال�سابقة
على مائدة م�ستديرة ب ��إدارة الدكتور
بنجامني ديفي�س ،اخلبري االقت�صادي
مب��رك��ز ت��ري �ن��دز ،ح�ي��ت مت��ت مناق�شة
«اجل � �ه � ��ود وامل� � � �ب � � ��ادرات امل�ستقبلية
لت�أمني ال�سالم واال�ستقرار يف القرن
الأفريقي :خريطة طريق مقرتحة»،
وق��دم اخل�ب�راء يف خ�ت��ام ه��ذه اجلل�سة
ت��و��ص�ي��ات �أك ��دت بالن�سبة للمو�ضوع
الأول:
“اال�ستقرار يف ال �ق��رن الأفريقي:
امل�ح��ددات والأ�سباب والدوافع” ،على
امل���س��اع��دة يف ب�ن��اء ال �ق��درات امل�ؤ�س�سية
وال�ف�ن�ي��ة ل�ت�ق��وي��ة ��س�ل�ط��ة احلكومات
ال��وط�ن�ي��ة وزي � ��ادة م��رون�ت�ه��ا وقدرتها

ت��ن�����س��ي��ق ج��ه��ود
مكافحة القر�صنة
وحت�����ق�����ي�����ق
الأم���ن البحري

على التعامل مع التحديات اخلارجية.
وتف�ضيل املناهج الوقائية التي تعالج
جم �م��وع��ة م ��ن ال � ��دواف � ��ع املحتملة
ل�ع��دم اال��س�ت�ق��رار ،و� �ض��رورة احل��د من
التناف�سات امل��زع��زع��ة لال�ستقرار بني
ال� ��دول ال�ث��ال�ث��ة يف ال �ق��رن الأفريقي
م��ن خ�ل�ال زي� ��ادة ال�ت�ع��ددي��ة وتن�سيق
امل� ��واق� ��ف امل �� �ش�ت�رك��ة ب �ي�ن الأط � � ��راف
اخل��ارج �ي��ة ،واق�ت��راح �إن �� �ش��اء �صندوق
�إقليمي للتنمية االقت�صادية بتمويل
م��ن ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة والأمم
امل �ت �ح��دة واالحت� � ��اد الأف ��ري �ق ��ي ودول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي لتعزيز
ال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي واال� �س �ت �ق��رار يف
منطقة القرن الأفريقي .و�سريكز هذا
ال�صندوق على القطاعات التي توفر
فر�ص العمل (مثل الزراعة وال�صناعة)
ودع��م ال�شراكات بني القطاعني العام
واخل��ا���ص ل�ت�ن�ف�ي��ذ ��ش�ب�ك��ات الكهرباء
و��ش�ب�ك��ات ال�ن�ق��ل امل�ت�ك��ام�ل��ة �إقليميًا.
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ال �ت �� �ص ��دي ع �ل ��ى وج ��ه
ال�سرعة لتهديدات تغري املناخ ،مبا يف
ذلك اجلفاف وانعدام الأم��ن الغذائي
والت�صحر ،من خالل زيادة امل�ساعدات
الإن�سانية وتعزيز التعاون مع الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية يف
��ش��رق �أفريقيا (�إي �غ��اد) .ويف املو�ضوع
ال�ث��اين« :الأم ��ن ال�ب�ح��ري والقر�صنة
يف القرن الأفريقي :التحديات وكيفية
امل��واج �ه��ة»� ،أو� �ص��ى اخل �ب�راء بتن�سيق
اجل�ه��ود الإقليمية وال��دول�ي��ة الهادفة
�إىل مكافحة القر�صنة وحتقيق الأمن
البحري يف القرن الأفريقي واعتماد
�آل�ي��ات جماعية م�شرتكة متفق عليها
لتحقيق ه��ذا ال �ه��دف ،ورف��ع م�ستوى
ال �ق ��درات ال�ف�ن�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة يف جمال
الأم� � ��ن ال �ب �ح��ري م ��ن خ �ل�ال الدعم
الفني م��ن ط��رف ثالث وال�ت�ع��اون بني
ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص لتعزيز
�أم ��ن امل � ��واين ،وال �ت��دري��ب ع�ل��ى �إنفاذ
ال �ق��ان��ون ،وب �ن��اء ال� �ق ��درات� .أم ��ا فيما
يتعلق ب��امل��و��ض��وع ال�ث��ال��ث ال ��ذي متت
مناق�شته وهو «جهود ومبادرات ال�سالم
واال� �س �ت �ق ��رار يف ال �ق ��رن الأف��ري �ق��ي:
الأ�س�س املنطقية وامل�صالح» ،ف�أو�صى
اخلرباء بو�ضع �آلية لت�سوية املنازعات
ب�ي�ن دول ال �ق��رن الأف��ري �ق��ي وتقدمي
ال��دع��م ال �ل�ازم ل���ض�م��ان ف��اع�ل�ي��ة هذه
الآلية ،و�أهمية تقدمي الدعم ال�سيا�سي
ل � � ��دور االحت � � � ��اد الأف� ��ري � �ق� ��ي يف حل
النزاعات القائمة يف القرن الأفريقي،
ورب ��ط م���س��اع��دات التنمية الأجنبية
اجلديدة (با�ستثناء امل�ساعدات العاجلة
والإن�سانية) بالتح�سينات يف ال�شفافية
وامل �� �س��اءل��ة و� �س �ي��ادة ال �ق��ان��ون واحلكم
ال��ر� �ش �ي��د ل�ت�ع��زي��ز ��س�ل�ط��ة احلكومات
ال��وط�ن�ي��ة و��ش��رع�ي�ت�ه��ا .ويف املو�ضوع
الرابع« :اجلهود واملبادرات امل�ستقبلية
لت�أمني ال�سالم واال�ستقرار يف القرن
الأف��ري�ق��ي :خريطة طريق مقرتحة»
فقد �شدد اخلرباء على �ضرورة ت�شجيع
احل��وار الداخلي و�إج��راءات بناء الثقة
بني حكومات القرن الأفريقي من �أجل
�إر�ساء �أ�س�س التكامل الإقليمي والتعاون
االقت�صادي ،وتركيز الأط��راف الثالثة
على حتقيق اال�ستقرار يف منطقة القرن
الأف��ري�ق��ي م��ن خ�لال زي ��ادة التن�سيق
الدويل وت�شجيع القوى الكربى للحد
من املناف�سة اال�سرتاتيجية الثنائية،
واق�ترح��وا ت�شكيل جتمع �أم�ن��ي (على
غ ��رار جم�م��وع��ة ال���س��اح��ل  G5على
�سبيل املثال) لإدارة التعاون بني دول
امل�ن�ط�ق��ة مل�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب ومعاجلة
امل�سائل الأمنية الأخ��رى والعمل على
�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على احلوار
اال�سرتاتيجي مع الأطراف اخلارجية،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ت �ط��وي��ر ا�سرتاتيجيات
�إع�لام�ي��ة لتقوية ال�ع�لاق��ات الثقافية
والتاريخية امل�شرتكة بني �شعوب القرن
الأفريقي لتثبيت الن�سيج االجتماعي
ومكافحة ال�ت�ط��رف وت�ع��زي��ز التكامل
الإقليمي .واقرتح اخلرباء عقد ندوة
� �س �ن��وي��ة ح� ��ول “اجلهود وامل � �ب� ��ادرات
لت�أمني ال�سالم واال�ستقرار يف القرن
الأفريقي” على �أ�سا�س �سنوي ملتابعة
التو�صيات.
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حزب بول�سونارو يطلب �إبطال �أ�صوات فاز بها لوال
يف هذه ال�صناديق يف ال��دورة الأوىل ال ينح�صر باالنتخابات
ّالرئا�سية بل ي�شمل �أي�ضاً االنتخابات الت�شريعية وبالتايل ف�إن
م�صري العديد من مر�شّ حي احل��زب الليربايل الذين فازوا
مبقاعد يف جمل�سي ال�ن��واب وال�شيوخ بف�ضل ه��ذه الأ�صوات
.مهب الريح
ّ �سي�صبح يف
 اختفى بول�سونارو،ومنذ خ�سارته يف االنتخابات الرئا�سية
 لتدخل البالد عملياً يف حالة ف��راغ يف ال�سلطة،عن الأن�ظ��ار
/�سي�ستمر �إىل �أن يت�س ّلم لوال مهامه يف الأول من كانون الثاين
 �ساعة48  ومل يخرج بول�سونارو عن �صمته �سوى بعد.يناير
 عندما �ألقى خطاباً مقت�ضباً قال فيه،تقريباً من االنتخابات
. لكن من دون �أن يعرتف بالهزمية،�إ ّنه �سيحرتم الد�ستور

 ف�إنّ �إلغاء الأ�صوات التي �أدىل،ووفقاً حل�سابات �أجراها احلزب
بها الناخبون يف �صناديق االق�ت�راع ه��ذه من �ش�أنه �أن مينح
. من الأ�صوات51.05% الفوز لبول�سونارو بن�سبة
 من49.1% وخ�سر بول�سونارو االنتخابات بعد ح�صوله على
. من الأ�صوات50.9% الأ�صوات �أمام لوال الذي �أحرز
لكنّ ر ّد رئي�س املحكمة االنتخابية العليا �ألك�سندر دي موراي�س
 �إذ قال �إنّ �صناديق االق�تراع امل�شكو،على الدعوى مل يت�أخّ ر
منها مل ت�ستخدم يف الدورة الثانية ح�صراً بل يف الدورة الأوىل
كذلك وبالتايل ف��إنّ طلب �إبطال الأ�صوات التي �أدليت فيها
“يجب �أن ي�شمل كال الدورتني” وذل��ك حتت طائلة رف�ض
ً الدعوى �شك
 لكنّ �إبطال الأ�صوات التي �أدىل بها الناخبون.ال

 و�أ ّك��د احلزب �أنّ “اخللل يف عمل” خم�سة مناذج.بول�سونارو
.»من هذه ال�صناديق “يطعن ب�شفافية العملية االنتخابية
وج ��رت االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ب��ال �ت��زام��ن م��ع االنتخابات
الت�شريعية وقد فاز حزب بول�سونارو يف نهايتها ب�أكرب عدد
.من املقاعد يف جمل�سي النواب وال�شيوخ
و�شدّد احل��زب الليربايل يف دع��اه على �أنّ هذا اخللل يف عمل
ّ �صناديق الت�صويت الإلكرتونية
مت تو�ضيحه يف تقرير �أعدّه
.مد ّقق م�ستق ّل بتكليف من احلزب
 �أل��ف �صندوق280  ف� ��إنّ �أك�ث�ر م��ن،ووف �ق �اً ملحامي احل ��زب
اقرتاع �إلكرتوين ا�س ُتخدمت يف االنتخابات هي من �أحد هذه
.النماذج اخلم�سة امل�شكوك يف �سالمتها

�أ ف ب-•• برازيليا

ط �ل��ب ح ��زب ال��رئ �ي ����س ال�ب�رازي �ل ��ي امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت ��ه جايري
بول�سونارو من املحكمة االنتخابية العليا �إلغاء الأ�صوات التي
 �أل��ف �صندوق اقرتاع280 �أدىل بها الناخبون يف �أك�ثر من
.�إلكرتوين بدعوى “�أعطال” �شابتها وحرمته الفوز
وقال احلزب الليربايل يف دع��واه “نطالب ب�إبطال الأ�صوات
الآتية من �صناديق االق�تراع الإلكرتونية التي تبينّ وجود
 وحت��دي��د التبعات القانونية لهذا،�أع�ط��ال م�ستع�صية فيها
الأم��ر على نتائج ال��دورة الثانية” من االنتخابات التي فاز
فيها الرئي�س الأ��س�ب��ق لوي�س �إينا�سيو ل��وال دا �سيلفا على
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 اجتاهات يجب مراقبتها:�إيكونومي�ست

حرب يف �أوكرانيا تهدد ب�صراعات يف �أماكن �أخرى

والتكهّن باملتغريات يف اجلغرافيا
.ال�سيا�سية واالقت�صاد
 ف�غ�ير م�ستقر،�أم ��ا ع��امل ال �ي��وم
،وم� ��� �ض� �ط ��رب �إىل ح � ��د ك �ب�ي�ر
ب �� �س �ب��ب ت �ق �ل �ب��ات ال �ت �ن��اف ����س بني
، وت��واب��ع الوباء،ال�ق��وى العظمى
،واال�� �ض� �ط ��راب ��ات االقت�صادية
 والتغري،وال �ط �ق ����س ال� �ق ��ا�� �س ��ي
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي وال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج ��ي
.ال�سريع
�إن العجز عن التكهّن هو الو�ضع
 وال مهرب من.الطبيعي اجلديد
.ذلك

 ه��و ظهور،ف��ائ��دة ب�شكل ف� ��وري
“مفاتيح املرور” ال�ستبدال
.كلمات املرور
ه��ل �سمعت ع��ن مفتاح م��رور؟ ال
 جمعنا امل �ف��ردات احليوية،تخف
التي �سيكون من املفيد معرفتها
 ال �ع �م�لات امل�شفرة.2023 يف
 وال�ت���ش�ف�ير الالحق،غ�ير ج �ي��دة
 ل�ك��ن ه��ل ميكن.ال�ك�م��ي � �س��اخ��ن
 �أو �صراع،حت��دي��د ��ص��راع جم�م��د
متزامن؟
ً ك ��ان ال ��وب ��اء �إن� � ��ذارا،يف امل��ا� �ض��ي
،ب�ن�ه��اي��ة ف�ت�رة ا� �س �ت �ق��رار ن�سبي

.2019  م�ل�ي��ار يف1.8 ال�ب��ال��غ
ّ
و�سيظل �سفر الأعمال �ضعيفاً مع
.خف�ض ال�شركات للم�صاريف
هل �ستنتقل فكرة العمل واللعب
يف العوامل االفرتا�ضية �إىل �أبعد
م ��ن �أل� �ع ��اب ال �ف �ي��دي��و؟ �سيقدم
 ب �ع ����ض الإج � ��اب � ��ات مع2023
،�إط�ل�اق �شركة �آب��ل �أول �سماعة
 �إذا كانت،و��س�ت�ق��رر ��ش��رك��ة م�ي�ت��ا
� �س �ت �غ�ي�ر ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي �ت �ه ��ا مع
.انخفا�ض �سعر �سهمها
 ق� ��د يكون،ويف ال� ��وق� ��ت ن �ف �� �س��ه
ال�ت�ح��ول الأق ��ل ت�ع�ق�ي��داً والأك�ث�ر

�سريحب حلف �شمال الأطل�سي
،ناتو بان�ضمام ع�ضوين جديدين
بعد �أن بعثت احل��رب يف �أوكرانيا
.ًاحلياة فيه جمددا
بعد معاناتهم من الإغ�لاق �إبان
اجل��ائ �ح��ة ��س�ت���س�ت�ع�ي��د معدالت
�إنفاق امل�سافرين تقريباً م�ستواها
1.4  الذي بلغ2019 ال�سابق يف
 ولكن فقط لأن،تريليون دوالر
.الت�ضخم دفع الأ�سعار لالرتفاع
ّ
و�سيظل العدد الفعلي للرحالت
1.6  ع�ن��د،ال���س�ي��اح�ي��ة ال��دول �ي��ة
 �أقل من عددها قبل الوباء،مليار

رغ� ��م �أن �أداء اجل �م �ه��وري�ي�ن يف
ان �ت �خ��اب��ات ال �ت �ج��دي��د الن�صفي
،للكونغر�س كان �أ�سو�أ من املتو ّقع
�إال �أن االنق�سامات االجتماعية
،وال �ث �ق��اف �ي��ة ح � ��ول الإج� �ه ��ا� ��ض
 وغريها من الق�ضايا،والأ�سلحة
ال�ساخنة ت�ستمر يف االت�ساع بعد
�أح �ك��ام م�ث�يرة للجدل للمحكمة
.العليا
و�سي�ؤدي دخول الرئي�س الأمريكي
ال���س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب ال�سباق
 ر�سمياً �إىل،2024 الرئا�سي يف
.زيادة حدة هذا االنق�سام
يزيد الرتكيز املك ّثف على احلرب
يف �أوكرانيا خطر ن�شوب �صراعات
 وم ��ع ت�شتّت.يف �أم ��اك ��ن �أخ� � ��رى
 تندلع ال�صراعات،انتباه رو�سيا
.يف �ساحتها اخللفية
فقد ت�ق��رر ال�صني �أن�ه��ا ل��ن جتد
.ف��ر� �ص��ة �أف �� �ض��ل ل �غ ��زو ت ��اي ��وان
كما ميكن �أن ت�شتعل التوترات
ب�ي�ن ال �ه �ن��د وال �� �ص�ي�ن يف جبال
 هل: ويبقى ال���س��ؤال.الهيمااليا
حت� ��اول ت��رك �ي��ا اال� �س �ت �ي�لاء على
جزيرة يونانية يف بحر �إيجه؟
،و�سط التحوالت اجليو�سيا�سية

 لأن ال��دوالر القوي ي�ضر،عاملية
ً بالبلدان الفقرية املت�أثرة �أ�ص
ال
.بارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية
انفراج يف �أزمة املناخ
ب �ي �ن �م��ا ت �ن��دف��ع ال � � ��دول لت�أمني
 ف�إنها،�إم ��دادات� �ه ��ا م��ن ال �ط��اق��ة
� �س �ت �ع��ود جم� � � ��دداً �إىل ال ��وق ��ود
 ل �ك��ن ع �ل��ى امل� ��دى.الأح � � �ف� � ��وري
 �ست�سرع احلرب التحول،املتو�سط
ً �إىل م�صادر الطاقة املتجددة بدي
ال
.�أكرث �أماناً للهيدروكربونات
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ط��اق��ة الرياح
 �ست�ستفيد،وال�ط��اق��ة ال�شم�سية
ال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة والهيدروجني
.ً�أي�ضا
)يف وق ��ت م��ا يف �أب��ري��ل (ني�سان
 � �س �ي �ت �ج��اوز ع� ��دد �سكان،امل �ق �ب��ل
1.43  ال� � ��ذي � �س �ي �ب �ل��غ،ال� �ه� �ن ��د
. ع ��دد ال�صينيني،م�ل�ي��ار ن���س�م��ة
ويف ظل االنخفا�ض ال�سكاين وما
�س ُيواجهه اقت�صاد ال�ص�سن من
 م��ن امل�ت��وق��ع �أن يدور،��ص�ع��وب��ات
نقا�ش طويل عن و�صول ال�صني
 خ��ا��ص��ة �أن تباط�ؤ،�إىل ذروت� �ه ��ا
النمو يعني �أن اقت�صادها ق��د ال
.يتجاوز حجم اقت�صاد �أمريكا

خماوف من خطف مب�شر �أملاين مفقود يف مايل
لكن عمليات خطف الأجانب تراجعت ب�صفة عامة يف منطقة ال�ساحل
مع تدهور احلالة الأمنية مما يثني الكثريين عن ال�سفر للمناطق عالية
 وعادة ما تعترب باماكو �آمنة ن�سبيا مقارنة مع مناطق �أخرى.اخلطورة
.من البالد
United Arab Emirates
Ministry of Justice
70591
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Notification of the defendant by publication
At the case management office of the Sharjah Federal Court,
the Federal Civil Court of First Instance,
in Case No. SHCFICIPOR2022/0007894/ Commercial (Partial).
To the defendant: Eurocon Building Industries FZE, represented by its manager
Esmaeil Hassan Rahideh
Place of residence : Unknown,
The judgment obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 439,250.65
dirhams (four hundred and thirty-nine thousand, two hundred and fifty dirhams and
sixty- five fils) and interest at the rate of 12% from the date of filing the lawsuit until
full payment, in addition to fees, expenses and attorneys' fees.
You are required to attend the hearing dated on 06/12/2022 before the case
management office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No.
(Case Manager Office No. 10) in person or through an authorized agent, and submit
a brief in reply to the case enclosed with all documents within a period not exceeding
ten days from the date of notification, in order to consider the above-mentioned case
number- as a defendant.
Office of Judicial Services
Aisha Ibrahim Harmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70535
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Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0006941 Civil/ Partial
To Defendant : AZAD MIAH AKAS MIAH
Unknown place of residence :
The plaintiff : KUTUBUL ISLAM ABDUL JOLIL,
address : Nbaa, Sharjah, Mob. 0544872218-971544872218, filed the case
requesting the following:
You are requested to attend the hearing on 29/12/2022 before case
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin
office 3) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea
along with all documents within 10 days of the date of publication in order
to consider the above-mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Nagod Taleb Alamri

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70608
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Legal Notice by Publication - No. (151686/2020)
The Notifying Party: Abu Dhabi Commercial Bank (PJSC) The
Notified Party: Dorrat Al Sofouh General Trading L.L.C.
- On 01/05/2015, the Notified Party agreed to a letter for offering bank facilities dated 08/04/2015, according
to which it obtained loans from the Notifying Party Bank.
- On 17/05/2015, and in order to guarantee the settling of the debt, subject matter of the aforementioned
facilities, the Notified Party concluded a first mortgage contract with the Notifying Party Bank according
to which the Notified Party mortgaged to the Notifying Party Bank the right of usufruct on the plot and all
constructions and utilities which are existing or will be erected or existing on the plot in the future in Dubai
Investment Park 1 on plot No. 487, its area 4051.08 square meters in the Emirate of Dubai for an amount
of AED 50,000,000 (fifty million dirhams). This mortgage was registered with Dubai Land Department
on 17/05/2015.
- The Notified Party did not repay the debt owed by it for the aforementioned banking facilities; accordingly,
the amount of AED 29,416,290.82 (Twenty-Nine Million Four Hundred Sixteen Thousand Two Hundred
Ninety Dirhams Eighty two Fils) is owed by it to date and it did not settle the same despite the repetition
of the amicable claim.
Accordingly, For the foregoing reasons, the Notifying Party Bank serves this Notice to the Notified Party
requesting it to settle the debt owed by it as a result of the banking facilities dated 08/04/2015 for an amount
of AED 29,416,290.82 (Twenty-Nine Million Four Hundred Sixteen Thousand Two Hundred Ninety
Dirhams Eighty-Two Fils) to date, which is guaranteed under the mortgage contract dated 17/05/2015, within
a period not exceeding thirty days as of the date of this Notice. failure to comply with the foregoing, the
mortgaged property ownership shall be expropriated and to be sold by public auction in accordance with the
provisions of the Mortgage Law No. 14 of 2008 in the Emirate of Dubai.
Notary Public

. و�أفادت و�سائل �إعالمية كذلك بخطف مواطن من توجو.�أيار
وما زال م�سلحون يحتجزون ال�صحفي الفرن�سي �أوليفييه دوبوا الذي
 فرع تنظيم القاعدة،�أخذته ما ت�سمى جماعة ن�صرة الإ�سالم وامل�سلمني
.2021  رهينة يف �أبريل ني�سان،مبنطقة ال�ساحل الأفريقي
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70608
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Dubai Courts of First Instance
Notice by Publication
In lawsuit no. 11/2022/1851-civil partial
Before: Ninth lawsuit Management Department No. 412
Lawsuit Subject Claiming to oblige the defendant with an amount of AED 2,729,726 (AED two million
seven hundred and twenty-nine thousand seven hundred and twenty-six), fees, expenses, attorney's
fees, and interest at the rate of 9% from the due date until full payment.
Claimant : Ferdin Saleh Salehi Nezhad
Its address Dubai, Al Garhoud District, Arcadia Building, opposite Al Tayer Motors, next to GGCO
Metro Station, Office No. 306
Represented by Mohammad Eid Jassim Mohammad Al-Suwaidi
Recipient 1-Iraj Abdollah Mohammad Poor, his capacity : Defendant
Notice Notice : The lawsuit against you and its subject matter for Claiming to oblige the Defendant
with an amount of AED 2,729,726 (AED two million seven hundred and twenty-nine thousand seven
hundred and twenty-six), fees, expenses, attorney's fees, and interest at the rate of 9% from the due
date until full payment.
A hearing is set on Wednesday 30.11.2022 at 09:00 am in the Remote Litigation Hall & BUILDING_
DESC, so you are required to attend or your legal representative and you shall submit your notes or
documents to the court at least three days before the hearing.
To view the details of lawsuit, regulations, memorandums, submission of defense and requests, it is
necessary to use the electronic and smart services of the Dubai Courts.
To subscribe, please click on the link.
By: Alia Mohammed Al- Hajj
Approved Date: 23-11-2022 10:22:39

Government of Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah Courts
70408
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LEGAL NOTICE - Attestation Number 17796/2022
Notifying Party Khaled Abdel Naser Jabr Gabr Al-ganaini - Nationality (Egyptian) in his capacity as an attorney for Mr. Ahmed
Amin Mohamed Al Haribi - Yemeni National - Ras Al-Khaimah - Corniche El Qawasim - British Bank Building - First FloorOffice 104-Mobile phone 0509777905 under a general power of attorney in lawsuits with attestation number (2020\11375)
issued on (07\15\2020)
Notified Party/ Jabbar Ali Gulzar Ahmed - Pakistani national - Address Dubai - Bur Dubai- Al Karamah Office 304 at the
property of Mohiey Real Estates - Phone No. 0588014249-0558943934
SUBJECT NOTICE OF PAYMENT OF DEBT
Whereas the Notified Party owe the Notifying Party an amount of (AED 26,000) twenty-six thousand dirhams only under (12)
twelve cheques that were returned by the bank due to the account being closed. And since the Notifying Party has repeatedly
demanded you to pay the funds owed by you using amicable means, but you have refrained from paying the indebtedness.
Whereas Article 318 of the Civil Transactions Law No. 5 of 1985 issued on 15\12\1985 and amended by Federal Law No. 1 of
1987 dated 14\2\1987 and Federal Decree-Law No. 30 dated 27\9\2020 stipulates that: «No one is entitled, without cause, to
enrich himself to the detriment of another person, without just cause. If he does so, he is liable to restitute it.»
Article 338 of the Civil Transactions Law stipulates that«A right must be settled whenever its legal maturity conditions are satisfied. If the debtor is in default, the right shall be
compulsory enforced, either in kind or through payment of an indemnity, in conformity with the law provisions.»
Article 339 of the same law also stipulates that 1- Implementation shall be willful if it is done by settlement or its equivalent.
2- It shall be forced if settled in kind or through compensation.
Thus, the Notifying Party has the right to charge the notified party to pay this debt within a maximum period of 5 days from
receiving this notice. Otherwise, the notified party will unfortunately be forced to take legal actions to force the notified party
to pay.
Therefore, The Notifying Party hereby notifies the notified party as follows: The expeditious reimbursement of the
amounts owed by the notified party, amounting to AED (26,000) twenty-six thousand dirhams only, within 5 days from the
date of receipt of this notice. Otherwise, we will be forced to take legal actions against you in addition to pay all charges, fees
and expenses. This notice is for your information and shall be legally effective against you.
The Notifying Party
Seal of Ras Al Khaima Governments - Ras Al Khaima - Courts Departments

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70591
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Dubai Courts of First Instance
Public notice & Request of settlement
Execution of property attachment No. 2395/2022/208-Civil Execution
Filed before: Seventh Execution Circuit No. 228
Execution's subject: Executing the judgment rendered in case No 1147/2022, civil partial,
related to payment the awarded amount of (AED 10560), including fees and charges.
The Plaintiff : Abdulrahman Abdulla Saleh Mohamed Al-Ali
The Plaintiff's address : The United Arab Emirates, Emirate of Sharjah, Al Jubail, Sharjah,
Corniche St, Al Hilal Homes Building, Apt No. 605, down Istanbul Supermarket
The Defendant : 1-BEST WAY HUMAN RESOURCES CONSULTANCIES, in its capacity
as: losing party
Public notice's subject : Public notice shall be legally served in connection with the
abovementioned executive case, which has been filed by the Plaintiff against the Defendant,
as the court ruled with obligating the Defendant to pay the awarded amount of AED 10560 to
the Plaintiff or to deposit the same at the court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you if you failed to comply
with the aforementioned decision within 15 days as of the date of such public notice.
- To review the details of the case, regulations, memorandums, submission of defense
and requests, it is necessary to use the electronic and smart services of Dubai Courts. For
subscription, please click on the link.
Prepared by: Mahmoud Aliam Al Balushi
Date of approval: 21-11-2022, 07:27:41

قال رئي�س الأ�ساقفة يف باماكو عا�صمة مايل �إن هناك خم��اوف من �أن
.يكون قد مت خطف مب�شر �أملاين مفقود باملدينة منذ يوم الأحد
وت�ل�ق��ت ال���ش��رط��ة ب�لاغ��ا ب��اخ�ت�ف��اء الأب ه��ان��ز ي��واك�ي��م ل��وه��ر م��ن معهد
 وك��ان م��ن املفرت�ض �أن يقود.»“مب�شرو �أفريقيا” �أو “الآباء البي�ض
 والحظ زمال�ؤه �أن �سيارته.الكاهن الكاثوليكي قدا�سا �صباح يوم الأحد
.ظلت �أمام منزله طول اليوم و�أن هاتفه مغلق
وق��ال الكردينال جان زيربو رئي�س �أ�ساقفة باماكو يف بيان �أم�س الأول
ُ الثالثاء “هذا الغياب الطويل جعلهم
ي�ش ُّكون يف تعر�ضه للخطف ودفعهم
» ومل ترد ال�سلطات املالية. لي�س لدينا �أي �أنباء بعد...لالت�صال بال�شرطة
 ويعي�ش لوهر يف مايل.وال ال�سفارة الأملانية على ات�صاالت من روي�ترز
 عاما وهو ال�سكرتري الوطني ملفو�ضية احلوار بني الأديان30 منذ نحو
 ويعمل بالتدري�س يف معهد �إ�سالمي م�سيحي ويدير مركزا.يف البالد
 وح ��وادث اخلطف �شائعة يف م��ايل ال��واق�ع��ة جنوب.للعقيدة يف ب��ام��اك��و
ال�ساحل يف غرب �أفريقيا حيث �شن م�سلحون �إ�سالميون مت��ردا عنيفا
 وب�سطت جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة.على مدار العقد املن�صرم
وداع�ش �سيطرتها على بع�ض الأرا�ضي يف ال�سنوات القليلة املا�ضية لتنت�شر
.بذلك جنوبا من معاقلها يف ال�شمال والو�سط وتنتقل �إىل دول جماورة
وخطف م�سلحون زوجني �إيطاليني وابنهما بجنوب مايل يف �شهر مايو
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Dubai Courts of First Instance
Notice of payment by Publication
Execution no.: 253/2022 / 12 - cash cheque
Presented before: Ninth Execution Department NO.: 230
Execution subject: Claiming the value of the returned check no. (000498) issued by IAR
General Trading LLC with a value of (15039 dirhams). Including fees and charges.
Claimant : Cosmetics 53 llc
Address: UAE - Sharjah- Al Wahda - Al Nahda Street - Next to Ansar Mall - Mohammed
Al Mulla Building - seventh floor - Office No. (703) - Tel: 065363377 - Fax: 065513668.
Recipient: IAR General Trading LLC, its capacity: Enforcee
Publication subject: Institute an above-mentioned executive lawsuit against you and
obligated you to pay the executed amount of 15855 dirhams to the execution Claimant
or the court treasury.
Thereby, the court will proceed executive procedures against you in the event of noncompliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of publication
of this Notice.
- To see the details of lawsuit, regulations, memorandums, submission of defense and
requests, it is necessary to use the electronic and smart services of Dubai Courts. To
subscribe, please click on the link.
Prepared by: Abdullah Fathi Ansari
Approval Date: 25-05-2022 at 09:24:33

ب �ع��د �أن ك��ان��ت ج��ائ �ح��ة فريو�س
ك��ورون��ا ق�ب��ل ع��ام�ين ال �ق��وة التي
 �أ�صبحت،�ش ّكلت امل�ستقبل القريب
احل ��رب ال��رو��س�ي��ة ع�ل��ى �أوكرانيا
امل �ح � ّرك الرئي�سي لل��أح��داث يف
.العامل اليوم
ي� ��زي� ��د ال �ت�رك � �ي� ��ز امل� �ك� �ث ��ف على
احل��رب يف �أوكرانيا خطر ن�شوب
و�أكد.�صراعات يف �أم��اك��ن �أخرى
” يف “ايكونومي�ست،توم �ستاندج
 �أنه يف الأ�شهر املقبلة،الربيطانية
�سيتعينّ على العامل التعامل مع
 ال�ت��ي ي�ت�ع�ذّر التكهن،ال �ت ��أث�يرات
ً وحتديدا، لل�صراع يف �أوكرانيا،بها
،على اجلغرافيا ال�سيا�سية والأمن
،وال� ��� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى الت�ضخم
 وم�سار،وفو�ضى �أ��س��واق الطاقة
.ال�صني بعد الوباء
و�أ�ضاف �ستاندج �أن ما يزيد الأمر
 �أن ك��ل ه��ذه الت�أثريات،ًت�ع�ق�ي��دا
م��رت�ب�ط��ة ببع�ضها ب ��إح �ك��ام مثل
.�سل�سلة مت�شابكة من الرتو�س
 موا�ضيع10 وح � � �دّد � �س �ت��ان��دج
واجتاهات يجب مراقبتها خالل

رو�سيا دولة راعية للإرهاب

رويرتز-•• بروك�سل

�صنف الربملان الأوروب��ي �أم�س الأربعاء رو�سيا دولة راعية للإرهاب وقال
�إن الهجمات الع�سكرية التي ت�شنها مو�سكو على �أهداف مدنية مثل البنية
التحتية للطاقة وم�ست�شفيات ومدار�س ومالجئ يف �أوكرانيا تنتهك القانون
 و�أيد نواب الربملان الأوروبي قرارا ي�صف رو�سيا ب�أنها دولة راعية.الدويل
 واخلطوة رمزية �إىل حد كبري �إذ لي�س لدى االحت��اد الأوروبي.للإرهاب
 ويف ذات الوقت فر�ض التكتل عقوبات غري.�إطار عمل قانوين يدعم ذلك
.م�سبوقة على رو�سيا ب�سبب غزوها �أوكرانيا
وح��ث الرئي�س الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي ال��والي��ات املتحدة ودوال
�أخ��رى على �إع�لان رو�سيا دول��ة راعية للإرهاب متهما قواتها با�ستهداف
 ورف�ض وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين. وهو ما تنفيه مو�سكو،املدنيني
بلينكن حتى الآن �إدراج رو�سيا يف تلك القائمة على ال��رغ��م م��ن �صدور
.قرارات من جمل�سي الكوجنر�س حتثه على ذلك
وت�شمل قائمة وزارة اخلارجية الأمريكية حاليا للدول الراعية للإرهاب
�أرب ��ع دول ه��ي ك��وب��ا وك��وري��ا ال�شمالية و�إي� ��ران و��س��وري��ا مم��ا يعني حظر
.ال�صادرات الدفاعية وفر�ض قيود مالية
 �أقرت برملانات �أربع دول حتى الآن ت�صنيف،ومن بني دول االحتاد الأوروبي
،رو�سيا دول��ة راعية للإرهاب وفقا خلدمة الأبحاث الربملانية الأوروبية
.وتلك الدول هي ليتوانيا والتفيا و�إ�ستونيا وبولندا
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70608

Date 24/ 11/ 2022 Issue No : 13706

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication
In Case No. 13/2022/7943 - Labor Summary
Considered before: 11th Labor Summary Circuit No. 150
Subject of the lawsuit: The Claimant asks the esteemed court to judge fairly as follows: First: Admitting the
registration of the statement of claim and setting the nearest possible hearing, while serving it upon the litigant.
Second : In the subject: 1. Obliging the Defendant to pay the Claimant company an amount of AED 97,241.00
ninety-seven thousand two hundred forty-one Emirati dirhams, which is the cash amount embezzled by him during
his working period, plus a delay penalty at 9% from the date of the claim until full payment. 2.Obliging the
Defendant to pay expenses and attorney fees. Complaint No.: MB229039890AE.
Claimant : Oxygen Life General Trading LLC Its address: Emirate of Dubai, Business Bay, Sheikh Zayed Street,
Single Business Tower, 39th floor, Office No. (3902), Tel. No.: 043804141, Makani No. (2450786923)
Represented by: Hassan Abdul Rahman Hassan Abdullah
The person to be served : 1.Mohammed Ali Raeisi, and his capacity is: Defendant
Subject of notification : A lawsuit was filed against you and its subject is that the Claimant asks the esteemed
court to judge fairly as follows: First: Admitting the registration of the statement of claim and setting the nearest
possible hearing, while serving it upon the litigant. Second: In the subject: 1. Obliging the Defendant to pay the
Claimant Company an amount of AED 97,241.00 ninety-seven thousand two hundred forty-one Emirati dirhams,
which is the cash amount embezzled by him during his working period, plus a delay penalty at 9% from the date
of the claim until full payment. 2. Obliging the Defendant to pay the expenses and attorney fees. Complaint No.:
MB229039890AE. A hearing has been set for it to be on Monday, 19-12-2022 at 10:00 AM in the virtual litigation
chamber, Building_Desc, so you have to appear in person or through your legal representative and submit the
memos or documents you have to the court three days before the hearing.

Date 24/ 11/ 2022 Issue No : 13706

Dubai Courts of First Instance
Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No : 253/2022/9130- Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheque no (000088-000087-000086000026-000029) Issued by the Commercial Bank of Dubai amount of (227321)AED
Execution request : Vijay Kashour Lashwani
Address : Dubai, Deira, Souk Al Kabeer, Street No. 9, Souk Al Kabeer Building, Ground
Floor, Shop No. 2, near Ali Bin Abi Talib Mosque
To be notified : 1- Viveka Malani Kailash Damomal-as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned executive case
and obligated you to pay the amount executed (232743) to execution request or to court
treasury Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event
of non- compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of
publishing this announcement
- To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the defense
request and other requests, Dubai Court's electronic smart services should be used. For
subscription, kingly click on this link.
Prepared by: Emad Mohammed Al Bastaki
Date of approval: 22:03:18 21-11-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
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وكاالت-•• عوا�صم

الربملان الأوروبي يعلن ت�صنيف
رويرتز-•• باماكو

70533

.العام املقبل
،ي�ع�ت�م��د حت��دي��د �أ� �س �ع��ار الطاقة
 و�أ�سعار،واجت ��اه ��ات ال �ت �� �ض �خ��م
، وال �ن �م��و االقت�صادي،ال �ف��ائ��دة
ونق�ص الغذاء على م�آالت ال�صراع
.يف �أوكرانيا يف الأ�شهر املقبلة
ق � ��د ُي� � �ه � ��دد ال � �ت � �ق� ��دم ال�سريع
 الرئي�س،لأوك��ران �ي��ا يف احل� ��رب
 لكن،ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين
يبدو �أن جمود منهكاً �سيكون على
الأرج � ��ح ال�ن�ت�ي�ج��ة ال �ت��ي �ست�ؤول
 ح �ي��ث �ستحاول،�إل �ي �ه��ا الأم � � ��ور
رو�سيا ت�أجيج ال�صراع على �أمل �أن
ي ��ؤدي نق�ص الطاقة والتحوالت
 �إىل تقوي�ض،ال�سيا�سية يف �أمريكا
.الدعم الغربي لأوكرانيا
�ستدخل االقت�صادات الكربى يف
 ف�ترف��ع ال�ب�ن��وك املركزية،رك ��ود
م� �ع ��دالت ال �ف ��ائ ��دة ل �ك �ب��ح جماح
 وه��و ت��أث�ير ن��اج��م عن،الت�ضخم
ال ��وب ��اء و�أج� �ج ��ه ارت� �ف ��اع �أ�سعار
.الطاقة
وي � �ج� ��ب �أن ي � �ك� ��ون ال � ��رك � ��ود يف
،ًالواليات املتحدة معتد ًال ن�سبيا
يف ح�ين �سي�صبح �أ� �ش � ّد ق���س��وة يف
 ك�م��ا �أن امل �ع��ان��اة �ستكون.�أوروب � ��ا

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70021

Date 24/ 11/ 2022 Issue No : 13706

Notification by Publication to Defendant
Case Management Office - Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance
Case No. SHCFICICOM2022/0008029, Commercial Plenary
To; Defendant: Mid East Star Impex FZE
Unknown address
- Defendant: Indo Gulf Star General Trading LLC
- Defendant: Surojit Kumar Roy – Indian national
Subject: Financial claim obligating the Defendants, jointly and severally, to pay to the
Plaintiff an amount of USD 14,081,481.96 (fourteen million eighty-one thousand four
hundred eighty-one dollar and ninety-six cent) or its equivalent in UAE dirhams in the
amount of 51,722,057.72 (fifty one million seven hundred twenty two thousand fifty seven
dirhams and seventy-two fils) and 9% annually as legal interest from the date of filing the
Case until full payment, and the judgment shall be self-executive immediately without
bail. You are instructed to attend the hearing of 24/11/2022 before the Case Management
Office - Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager
Office No. 1) personally or through your authorized attorney, to submit a reply memo to the
Case with all documents attached within a period not more than ten days from the date of
publication, in order to consider the Case mentioned above - as a Defendant.
Judicial Services Office
Ayisha Ibrahim Al Al Ali
Issued on: 17/11/2022
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هيئة البيئة� -أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع مدن العقارية لتنفيذ املبادرات البيئية
•• �أبوظبي-وام:

وقعت هيئة البيئة – �أبوظبي و�شركة مدن العقارية ام�س مذكرة تفاهم
تهدف �إىل التعاون يف جماالت تنفيذ املبادرات البيئية الرامية حلماية
الهواء من التلوث وحماية احلياة الربية والبحرية واملوارد الطبيعية
والربامج التطويرية املعززة لها مبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على �ضمان
بيئة �آمنة و�صحية وتعزيز جهود �أبوظبي يف حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية
احلياد املناخي .2050
وق��ع مذكرة التفاهم �سعادة الدكتورة �شيخة �سامل الظاهري الأمني
العام لهيئة البيئة – �أبوظبي و بيل �أوريجان الرئي�س التنفيذي ل�شركة
مُدن العقارية وذلك يف جزيرة احلديريات ب�إمارة �أبوظبي.

وت�أتي هذه املذكرة انطالقاً من الرغبة امل�شرتكة للطرفني يف التعاون
الب َناء ومبا ي�صب باجتاه حتقيق الأهداف والغايات والر�ؤى وال�سيا�سات
واخل�ط��ط وال�برام��ج الإ�سرتاتيجية لكل منهما وخا�صة فيما يتعلق
بالتعاون يف جمال حتقيق التنمية امل�ستدامة واحلياد املناخي وتبادل
املعلومات واخلربات واقرتاح احللول املنا�سبة للم�شاكل البيئية املختلفة
من خالل تطبيق مبادرات بيئية رائدة ومبتكرة �ضمن م�شاريع ال�شركة
ودرا�سة جناحها .وقالت �سعادة الدكتورة �شيخة �سامل الظاهري الأمني
العام لهيئة البيئة � -أبوظبي :من خ�لال توقيع مذكرة التفاهم مع
�شركة مدن العقارية نحن ن�سعى للم�ساهمة يف تنمية وتعزيز عالقات
ال�شراكة وم � ّد ج�سور التوا�صل وال�ت�ع��اون ب�ين القطاع احلكومي من
اجلهات وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بحماية البيئة واملوارد الطبيعية يف �إمارة

�أبوظبي والقطاع اخلا�ص فيها مبا ي ��ؤدي �إىل تعزيز دوره��ا التنموي
واملجتمعي .و�أ�شارت �سعادة الظاهري �إىل “�إن توقيع هذه املذكرة جاء
بهدف تعزيز اجلهود املبذولة والتي تتما�شى مع النمو املت�سارع يف العديد
من الأن�شطة التنموية يف الإم ��ارة ،والتي ت�ؤكد �أن الطرفني واثقني
بقدرتهما على حتقيق �أهدافهما امل�شرتكة من خالل التعاون لتحقيق
اخلطط الإ�سرتاتيجية الطموحة لإمارة �أبوظبي ل�ضمان ا�ستمرارية
مواردنا الطبيعية على املدى البعيد وتنفيذ م�شاريع و�أبحاث ذات فوائد
بيئية بهدف حت�سني جودة البيئة ومكافحة التغري املناخي».
وي�شار �إىل �أن من �أه��داف املذكرة تعزيز مبد�أ ال�شراكة البيئية والذي
ت�سعى الهيئة من خالله �إىل م�شاركة م�س�ؤولية حماية البيئية وتنميتها
مع القطاعات واجلهات الأخرى يف الإمارة فدولة الإمارات ت�سعى �إىل

حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية لي�س فقط عن طريق �سن القوانني
والت�شريعات ،ولكن من خالل �إن�شاء �شراكات ا�سرتاتيجية مع اجلهات
املعنية حلماية البيئة وتعزيز النمو االقت�صادي وتعزيز جودة احلياة
ل�سكان �أبوظبي.
من جهته قال بيل �أوريجان الرئي�س التنفيذي ل�شركة مدن العقارية
�أن توقيع هذه االتفاقية ي�أتي �ضمن اهتمام مُدن باحلفاظ على التنوع
البيئي احليوي والبنية التحتية البيئية اال�ستثنائية واحلياة الفطرية
التي تتميز بها �إم��ارة �أبوظبي م��ؤك��داً �أن التعاون مع هيئة البيئة –
�أبوظبي يعد حجر �أ�سا�س يف تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات البيئية التي
تتخذها مُدن يف تنفيذ كافة م�شاريعها وخا�صة يف منطقة الظفرة التي
حتت�ضن م�شاريع �سياحية ترفيهية بيئية عديدة.

مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�س �شركة «كيه بي ام جي» للخدمات املالية
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ مكتوم بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
ح��اك��م دب��ي ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير املالية ،بيل توما�س،
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “كيه ب��ي ام
جي”� ،أحد �أكرب امل�ؤ�س�سات العاملية
املتخ�ص�صة يف جم��ال اخلدمات
ورحب �سمو ال�شيخ مكتوم
املاليةّ .
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
برئي�س �شركة “كيه بي ام جي”
يف م�ستهل اللقاء ال��ذي جرى يف

م��رك��ز دب ��ي امل� ��ايل ال �ع��امل��ي حيث
جرى ا�ستعرا�ض تطور ال�شراكة
ال�ت��ي جتمع ب�ين دول��ة الإم ��ارات
وال�شركة العاملية امل�سجلة لدى
��س�ل�ط��ة دب ��ي ل �ل �خ��دم��ات املالية،
والتي عززت وجودها يف الإمارة،
لإدارة �أعمالها وخدمة عمالئها
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ومت خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ا�ستعرا�ض
�أن � �� � �ش � �ط� ��ة اخل � � ��دم � � ��ات امل ��ال� �ي ��ة
ال �ت��ي تتخ�ص�ص ف�ي�ه��ا ال�شركة
وت �ق��دم �ه��ا ل �ع �م�لائ �ه��ا يف دول ��ة
الإم ��ارات وكذلك املنطقة ،حيث
�أك ��د ��س�م��وه ح��ر���ص ال��دول��ة على

تطوير روابطها مع جمتمع املال
والأعمال العاملي ب�إمداد خمتلف
م�ك��ون��ات��ه ب�ك��ل امل �ق��وم��ات امل�ؤهلة
للتميز� ،سعياً لتحقيق املزيد من
ال�ن�ج��اح��ات امل���ش�ترك��ة ،وا�ستناداً
�إىل جم �م ��وع ��ة م� ��ن املعطيات
التي ت�ضمن مزيداً من االزدهار
لل�شراكات القائمة والإ��س�ه��ام يف
ت��و��س�ي��ع ن�ط��اق�ه��ا و�إي� �ج ��اد املزيد
منها.
ون � ّوه �سموه خ�لال اللقاء بعمل
حكومة دبي امل�ستمر على تطوير
ال�ب�ي�ئ��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة والتنظيمية
ل �ل ��إم � ��ارة وف � ��ق �أرق � � ��ى املعايري

ال�ع��امل�ي��ة ،واالرت� �ق ��اء مب��ا تقدمه
م ��ن مم �ك �ن��ات مل�ج�ت�م��ع الأع� �م ��ال
ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ال�ب�ن�ي��ة التحتية
عالية االع�ت�م��ادي��ة والت�شريعات
امل ��واك� �ب ��ة ل �ل �م �ت �غ�يرات العاملية
املت�سارعة ،ومب��ا يتيح لل�شركات
واملجموعات املالية تو�سيع نطاق
�أعمالها واكت�شاف �آف��اق جديدة
للنمو وال �ن �ج��اح يف � �س��وق �سريع
التطور والنمو .من جهته� ،أعرب
رئي�س �شركة كيه بي ام جي عن
ك��ام��ل ت�ق��دي��ره ل��دول��ة الإم� ��ارات
وم��ا متثله ك�شريك ا�سرتاتيجي
و� � �س� ��وق حم � � ��وري يف املنطقة،

وتطلعه لأخذ هذه ال�شراكة �إىل
م���س�ت��وي��ات �أع �ل��ى خ�ل�ال املرحلة
املقبلة ،م�ؤكداً �أن دبي ،مبا تتمتع
ب��ه م��ن ق ��درات وم�ك��ان��ة متميزة
كمركز رئي�سي للخدمات املالية
يف امل �ن �ط �ق��ة ،ت�ف�ت��ح امل �ج��ال �أم ��ام
ال �� �ش��رك��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات العاملية
ال�ع��ام�ل��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال لتنمية
�أعمالها وتو�سيع نطاق خدماتها
يف املنطقة.
كما �أكد اعتزازه بعالقات التعاون
م��ع دب��ي ،وتطلعات ال�شركة �إىل
االرتقاء بالتعاون بني اجلانبني
خ�ل�ال امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة .وتتنوع

اخلدمات التي تقدمها �شركة كيه
بي ام ج��ي ،حيث تقدم خدماتها
املالية ع�بر �شبكة م��ن ال�شركات

يف نحو  145دولة حول العامل.
ح�ضر اللقاء ،معايل حممد بن
ه� ��ادي احل���س�ي�ن��ي وزي� ��ر الدولة
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لل�ش�ؤون امل��ال�ي��ة ،و��س�ع��ادة عي�سى
كاظم حمافظ مركز دب��ي املايل
العاملي.

�أكادميية العالقات العامة يف دبي تقدم «ما�سرت كال�س -االت�صال يف امليتافري�س» لأول مرة يف املنطقة
•• دبي-الفجر:

انطالقاً من التزامها املتوا�صل
بتوفري اال��س�ت���ش��ارات واخلدمات
التعليمية امل�ت�م�ي��زة للممار�سني
وال �ط�ل�اب يف ��ص�ن��اع��ة العالقات
العامة ،قدّمت �أكادميية العالقات
العامة  -ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا بالتعاون مع م�ؤ�س�سة دبي
ل�ل�إع�لام� ،إح��دى �أب��رز امل�ؤ�س�سات
الإعالمية واخلدمات الإبداعية
الرائدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أك �ب ��ر امل ��ؤ� �س �� �س��ات الإع�ل�ام �ي ��ة
يف دول� � � ��ة الإم� � � � � � ��ارات العربية
املتحدة ،دورة تدريبية “ما�سرت

كال�س” ب �ع �ن��وان “التوا�صل يف
امليتافري�س’’ ،وذل��ك على مدار
ي��وم��ي  21و  22ن��وف �م�بر من
العام اجلاري.
وت �ع �ت�بر “�أكادميية العالقات
العامة” �أول م�ؤ�س�سة �أكادميية
ت �ق �دّم ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال � ��دورات
ع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى امل �ن �ط �ق��ة حيث
قدّمت ال��دورة ،ب�إ�شراف م�ست�شار
العالقات العامة املعرتف به دولياً
�ستيوارت برو�س ،فكرة عميقة عن
الأثر الكبري للتكنولوجيا املبتكرة
ع� �ل ��ى االت � �� � �ص � ��االت احلكومية
والإمكانيات الهائلة التي حتملها
لتعزيز جناحاتها .كما تناولت كل

م��ا يتعلق ب��ال��ذك��اء اال�صطناعي،
وال�ب�ي��ان��ات وحتليالتها ،والواقع
املعزز وعوامل امليتافري�س.
ا�ستناداً �إىل ال��دور املهم للإعالم
يف ن�شر الثقافة وال��وع��ي عموماً
وال ��دع ��م ال �ك �ب�ير ال � ��ذي تقدمه
م ��ؤ� �س �� �س��ة دب� ��ي ل�ل��إع�ل�ام ب�شكل
خا�ص ،وقع االختيار عليها لتكون
ال�شريك املنظم وامل�شارك للور�شة
ال �ت��دري �ب �ي��ة ،ل�ت���س��اه��م ب��ذل��ك يف
م���س�يرة االرت� �ق ��اء ب�ن���ش��ر املعرفة
ح��ول امل�ي�ت��اف�ير���س .وت�سعى هذه
ال�شراكة �إىل دعم ر�ؤي��ة الإمارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل � �ت � �ح ��دة يف حتقيق
ا�سرتاتيجية دب��ي للميتافري�س

واملبادرات اخلالقة يف هذا احلقل،
واالن�خ��راط يف خمتلف الأن�شطة
املجتمعية ال�ت��ي ت�ساهم يف �إبراز
النه�ضة الرقمية التي ت�شهدها
ال�ص ُعد.
البالد على جميع ُ
وجت���س�ي��داً ل��ر�ؤي��ة م��ؤ��س���س��ة دبي
للإعالم بقياداتها اجلديدة حول
�ضرورة متكني الكفاءات واملواهب
واال�ستثمار يف القدرات امل�ستقبلية
مل��واك �ب��ة ال� �ت� �ط ��ورات امل�ستقبلية
ل�ل�إع�لام ،حر�صت امل�ؤ�س�سة على
م���ش��ارك��ة ع ��دد م��ن م��وظ�ف�ي�ه��ا يف
ه��ذه الور�شة التي تعك�س �أهمية
تكنولوجيا امليتافري�س للخدمات
احلكومية وجماالت االت�صال.

ُبعد جديد
وح��ول ذل��ك ،ق��ال��ت رمي م�سودة،
رئي�سة ق�سم االت�صاالت وال�شريك
امل ��ؤ� �س ����س لأك ��ادمي� �ي ��ة العالقات
العامة -ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إف��ري �ق �ي��ا“ :نحر�ص دوم� � � �اً ،يف
�أك ��ادمي� �ي ��ة ال� �ع�ل�اق ��ات العامة-
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
ع�ل��ى ت��زوي��د ط�لاب�ن��ا يف املنطقة
ب��أح��دث امل�ع��ارف و�أك�ثره��ا تقدماً
وم �ع��ا� َ��ص��ر ًة؛ ل�ت�ع��زي��ز مهاراتهم
و�إعدادهم للم�ستقبل .وقد �أ�شرف
ع�ل��ى دورت �ن��ا اجل��دي��دة �ستيوارت
ب��رو���س؛ وه��و م ��درب م���ش�ه��ود له
عاملياً ،وله �إ�سهامات فاعلة يف دفع

انطالق القمة العاملية لل�شركات يف دبي مب�شاركة 1500من رواد الأعمال
•• دبي -وام:

ان�ط�ل�ق��ت يف دب��ي ال�ق�م��ة العاملية
لل�شركات مب�شاركة  1500من
رواد الأع �م��ال م��ن جميع �أنحاء
العامل  .تهدف القمة �إىل تبادل
الأف � �ك� ��ار وامل� �ق�ت�رح ��ات و�إق ��ام ��ة
� �ش��راك��ات م��ن ��ش��أن�ه��ا ال �ت ��أث�ير يف
االقت�صاد العاملي الأمر الذي يعزز
م�ك��ان��ة دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة عا�صمة عاملية للأعمال.
ت�ستمر ال�ق�م��ة ال�ت��ي ت�ق��ام بدعم
م��ن دائ ��رة االق�ت���ص��اد وال�سياحة
ب ��دب ��ي ع �ل��ى م � ��دار  20ي ��وم ��ا و
حتى  15دي�سمرب املقبل وت�ضم
فعالياتها  100جل�سة حوارية
ت �� �س �ت �ه��دف ت���س�ه�ي��ل ال�شراكات
وت�ع��زي��ز �أوج ��ه ال�ت�ع��اون ل�صياغة
م�ستقبل االق�ت���ص��اد يف قطاعات
ال �ت �م��وي��ل وال��ري��ا� �ض��ة والتعليم
وال�صحة والإعالم والتكنولوجيا
وال�صناعة.
و�أب� � ��رز م ��ا مي �ي��ز ال �ق �م��ة فعالية
“م�ستقبل اال�ستثمار يف الريا�ضة”
التي تنظمها قمة “�إنف�ستوبيا”
للإ�ستثمار يومي  7و 8دي�سمرب
حتت رعاية معايل
ع �ب��د اهلل ب ��ن ط ��وق امل� ��ري وزي ��ر
االقت�صاد وجتمع � 200شخ�صية
م ��ن ك� �ب ��ار � �ص �ن��اع ال � �ق� ��رار على
ال�صعيد العاملي يف قطاع الريا�ضة
.
ت �ع �ت�بر “�إنف�ستوبيا” من�صة
عاملية �أطلقتها وزارة االقت�صاد
خ�لال القمة العاملية للحكومات

ع ��ام  2022وم �ن��ذ ذل ��ك احلني
باتت ال��ذراع اال�ستثمارية املهمة
حل� �ك ��وم ��ة الإم� � � � � ��ارات وحم ��رك ��ا
�أ�سا�سيا للنمو.
و�أك��د ب��رن��ارد كيازو رئي�س القمة
العاملية لل�شركات �أن هذا التجمع
بني كبار اجلهات الفاعلة يف عامل
الأع�م��ال والإع�ل�ام والريا�ضة يف
دبي ي�سهم تبادل اخلربات و�أف�ضل
امل�م��ار��س��ات وا�ستك�شاف الفر�ص
اجلديدة لال�ستثماروو�ضع قاعدة
مل�ن�ت��دى اق �ت �� �ص��ادي ع��امل��ي و�أك�ث�ر
�شمو ًال يف ظ��ل ال��دع��م احلكومي
ملفهوم “الإمارات الذكية».
م��ن جانبه �أع��رب �أح�م��د اخلاجة
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤ��س���س��ة دبي
ل �ل �م �ه��رج��ان��ات وال� �ت� �ج ��زئ ��ة عن
��س�ع��ادت��ه ب�ت�ق��دمي ال��دع��م للقمة

ال �ع��امل �ي��ة ل�ل���ش��رك��ات ال �ت��ي جتمع
كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني من
�شتى �أن �ح��اء ال�ع��امل الأم ��ر الذي
ي �ع��زز م �ك��ان��ة دب ��ي م��رك��زا عامليا
ال�ست�ضافة ال�ف�ع��ال�ي��ات الكربى
والأع� �م ��ال وال���س�ي��اح م�ن��وه��ا �إىل
ح��ر���ص دب��ي على ت�ق��دمي جتارب
م �ت �ن��وع��ة ل� ��زواره� ��ا ف �ي �م��ا تعترب
الفعاليات �أحد العنا�صرالأ�سا�سية
يف ا�سرتاتيجية دب��ي ال�سياحية
وال �ت��ي ت�ه��دف �إىل حتقيق ر�ؤية
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
حاكم دب��ي “رعاه اهلل” الرامية
�إىل جعل دبي الوجهة املف�ضلة يف
العامل للحياة والعمل والزيارة.
و�أ�� � � �ض � � ��اف “ :يف ظ � ��ل امل ��و� �س ��م

الريا�ضي ال��ذي تعي�شه املنطقة
مع ا�ست�ضافة دولة قطر ال�شقيقة
ل�ل�م��ون��دي��ال ت�ق��دم ال�ق�م��ة من�صة
مهمة للمناق�شات حول الريا�ضة
ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ج� ��زءاً م��ن الن�سيج
االج �ت �م��اع��ي ل ��دول ��ة الإم � � ��ارات
ودورها امل�ؤثر يف االقت�صاد العاملي
ف���ض� ً
لا ع��ن ف�ت��ح ب ��اب احل� ��وارات
وامل �ن��اق �� �ش��ات ح � ��ول القطاعات
الأخ � � ��رى ..ون�ت�ط�ل��ع لأن ت�سهم
ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �� �ش��رك��ات يف
حتقيق ف��ائ��دة جميع امل�شاركني
وتعزيز مكانة دبي وجهة مف�ضلة
للزيارة .من ناحيته ق��ال حممد
نا�صر الزعابي الرئي�س التنفيذي
مل�ن���ص��ة “�إنف�ستوبيا” العاملية
للإ�ستثمار :ل��دى “�إنف�ستوبيا”
والقمة العاملية لل�شركات العديد

م��ن �أوج��ه الت�شابه التي تتالقى
م��ع دوره �م��ا الرئي�سي منظمني
ل�ف�ع��ال�ي��ات جت�م��ع ق ��ادة الأعمال
و�� �ص� �ن ��اع ال � �ق� ��رار م� �ع� �اً ملناق�شة
الق�ضايا االقت�صادية وقطاعات
التكنولوجيا وال���ص�ن��اع��ة �ضمن
م �ل �ت �ق �ي��ات �أع � �م� ��ال وت ��وا�� �ص ��ل..
وم� � � ��ن خ� �ل� ��ال ال� � ��� � �ش � ��راك � ��ة مع
ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ل���ش��رك��ات �سوف
ت�ست�ضيف “�إنف�ستوبيا” حدثاً
خا�صاً عن الريا�ضة وال��ذي ي�أتي
�أي�ضاً بالتزامن مع ك�أ�س العامل
 2022و��س�ي�ك��ون احل ��دث غنياً
بجل�سات ح��واري��ة ح��ول م�ستقبل
اال�ستثمار يف الريا�ضة يف �ضوء
ال�ف��ر���ص ال��وا��س�ع��ة ال�ت��ي يوفرها
هذا القطاع احليوي وخا�صة كرة
القدم.

عجلة التح ّول الرقمي ل�صناعة
ال �عل��اق��ات ال �ع��ام��ة ،وا� �ض �ع �اً بني
�أي ��دي ال�ط�لاب مفاتيح ا�ستثمار
ت �ق �ن �ي��ة امل� �ي� �ت ��اف�ي�ر� ��س يف عاملنا
ال ��رق �م ��ي ال � ��ذي ي �ت �غ�ير بوترية
�سريعة .ونفخر ،يف الأكادميية،
بكوننا �أول م�ؤ�س�سة م��ن نوعها
على م�ستوى املنطقة تقدم دورة
تعليمية متقدمة يف ه��ذا املجال،
متط ّلعني دوماً �إىل تزويد طالبنا
بر�ؤى ا�ست�شرافية ت�ساعدهم على
ا�ستك�شاف ه��ذا البعد اجلديد يف
عامل االت�صال اجلماهريي».
م��ن جهته ،ق��ال خبري العالقات
العامة �ستيوارت ب��رو���س�“ :إنني

�أ�� �س� �ت� �م� �ت ��ع ب� �ت� �ق ��دمي اجلل�سات
التعليمية يف دب ��ي ،ح�ي��ث �ألتقي
دوم �اً مبحرتيف ات�صاالت لديهم
� �ش �غ��ف ك� �ب�ي�ر ل �ل �م �ع��رف��ة .وم ��ن
اجل �م �ي��ل �أن ن ��رى الأف� �ك ��ار التي
ن �ن��اق �� �ش �ه��ا ت �� �ص �ب��ح ح �ق �ي �ق��ة على
�أر�ض الواقع حني يبد�أ بتنفيذها
املتخ�ص�صون م��ن ج�م�ي��ع �أنحاء
منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال
�إف��ري�ق�ي��ا ودول جم�ل����س التعاون
اخلليجي».
وب�ه��ذه املنا�سبة ق��ال ال�سيد عبد
ال��واح��د جمعة ،امل��دي��ر التنفيذي
ل�ل���ش��ؤون ال�ت�ج��اري��ة وال�شراكات
يف م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة ُدب� � � ��ي ل �ل ��إع �ل��ام،

“نعمل وفقاً خلطة ا�سرتاتيجية
طموحة؛ لال�ستمرار يف ت�سليط
ال� ��� �ض ��وء ع� �ل ��ى ك� ��ل ال �ن �ج ��اح ��ات
والإجن� � ��ازات ال �ت��ي و��ص�ل��ت �إليها
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج � ��االت ،ودوره� � ��ا
الإقليمي كمركز ثقايف وجتاري
ه� � ��ام يف امل� �ن� �ط� �ق ��ة .ك� �م ��ا تركز
امل�ؤ�س�سة على تطوير مهارات كل
املوظفني العاملني بها واالرتقاء
ب�إمكانياتهم كجزء ال يتجز�أ من
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل��ؤ��س���س��ة لتطوير
امل �ج��ال الإع�ل�ام ��ي يف الإم � ��ارات،
وحت �ق �ي��ق امل��زي��د م��ن النجاحات
خالل الفرتة القادمة».

بنك دبي الإ�سالمي ي�صدر بنجاح �أول �صكوك
م�ســتدامة بقيمـة  750مليـون دوالر �أمريكي
•• دبي-الفجر:

�أعلن بنك دبي الإ�سالمي (���ش.م.ع) ،احلائز على ت�صنيف
“ ”A3من قبل وكالة “موديز” وت�صنيف “ ”Aمن قبل
وكالة “فيت�ش” للت�صنيف االئتماين ،عن جناحه يف ت�سعري
�أول �إ�صدار ل�صكوك م�ستدامة بقيمة  750مليون دوالر
�أمريكي لأجل ا�ستحقاق ميتد خلم�س �سنوات ومبعدل ربح
� 5.493%سنوياً ،ب�سعر �أعلى بواقع  155نقطة �أ�سا�س
من �سندات اخلزانة الأمريكية لأك�ثر من خم�س �سنوات.
وقد �أ�صدرت ال�صكوك وفقاً لإطار العمل اخلا�ص بالتمويل
امل�ستدام لبنك دبي الإ�سالمي والذي و�ضعه لت�سهيل توفري
متويالت متعلقة مب�ب��ادرات وم�شاريع بيئية واجتماعية.
وق��د حظي ه��ذا الإ� �ص��دار بامتيازات متعددة كونه الأول
من نوعه لل�صكوك امل�ستدامة مل�ؤ�س�سة م�صرفية والإ�صدار
الأكرب حجماً (بقيمة  750مليون دوالر �أمريكي) يف �أ�سواق
ر�أ�س املال الدولية من قبل �أحد بنوك دول جمل�س التعاون
اخلليجي منذ فرباير  .2022وت�ؤكد هذه ال�صفقة من
جديد ريادة بنك دبي الإ�سالمي لقطاع التمويل الإ�سالمي
وامل�ستدام ،يف حني يتمتع مبتابعة واهتمام ق��وي من قبل
خمتلف امل�ستثمرين من �أوروب��ا ،و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط.
ومت ت�سعري ال���ص�ك��وك ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن عملية ت�سويق

�شاملة يف ال�سوق حيث ق��ام بنك دب��ي الإ��س�لام��ي خاللها
باطالع امل�ستثمرين على �أدائ��ه امل��ايل الإيجابي بالإ�ضافة
�إىل �إط��ار عمل التمويل امل�ستدام لبنك دب��ي الإ�سالمي.
وق ��د ت�خ�ط��ى ح�ج��م االك �ت �ت��اب �أك�ث�ر م��ن  2.3م ��رة ،على
الرغم من جن��اح البنك يف حتقيق �أك�بر �إ��ص��دار لل�صكوك
من قبل بنك خليجي منذ فرباير  .2022ويف معر�ض
تعليقه على ه��ذا الإ� �ص��دار ،ق��ال ال��دك�ت��ور ع��دن��ان �شلوان،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك دبي الإ�سالمي “ :نحن
م�سرورون اليوم ب�إ�صدار �صكوك م�ستدامة لأول مرة .لقد
كانت هذه ال�صفقة يف غاية الأهمية لبنك دبي الإ�سالمي
بالنظر �إىل التزامنا القوي والكبري جتاه التمويل امل�ستدام
و�أجندة �صايف االنبعاثات ال�صفرية لدولة الإمارات العربية
املتحدة وا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة .وقد �أ�سعدين
على وج��ه اخل�صو�ص ا�ستجابة امل�ستثمرون وال�ت��ي دفعت
البنك لإ�صدار �أكرب (بقيمة  750مليون دوالر �أمريكي)
وهي �ضمن معايري الت�سعري لدينا ،حيث ي�ؤكد جناح هذه
ال�صفقة من جديد على الثقة التي ي�ضعها امل�ستثمرون يف
بنك دب��ي الإ��س�لام��ي .وبينما نكون �أول بنك يف الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ي���ص��در ��ص�ك��وك�اً م���س�ت��دام��ة ،ف��إن�ن��ي على
يقني �صادق ب�أن هذه اخلطوة ت�شكل �سابقة تدفع البنوك
الإ�سالمية الأخرى لالحتذاء بها».

امييكول توقع اتفاقية لزيادة قدرة توليد الطاقة ال�شم�سية بن�سبة % 238

•• دبي  -وام:

وق� ّع��ت �شركة الإم ��ارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول)،
امل�شروع امل�شرتك بني دبي لال�ستثمار ،ال�شركة اال�ستثمارية
املدرجة يف �سوق دبي املايل ،و�شركة �أكتي�س امل�ستثمر العاملي
يف البنية التحتية امل�ستدامة ،اتفاقية �شراكة ل�شراء الطاقة
م��ن الإم � ��ارات للهند�سة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ( ،)EEEال�شركة
املتخ�ص�صة يف �سوق الطاقة ال�شم�سية يف الدولة .وت�ؤكد
االتفاقية على جهود �شركة امييكول لزيادة حجم وقدرة
توليد الطاقة ال�شم�سية احلالية بن�سبة  238%داخل
حمطة ت�بري��د املناطق � ،)DCP1( 1إىل ج��ان��ب حدود

مقرها الرئي�سي امل�ت��واج��د يف جممع دب��ي لال�ستثمار.1
وتتوافق االتفاقية م��ع الأه ��داف اال�سرتاتيجية ل�شركة
“امييكول” ،وال�ت��ي ت�سعى م��ن خاللها �إىل زي��ادة حجم
م�صادر الطاقة النظيفة وامل�ت�ج��ددة يف عملياتها ،ودعم
عمليات التحول يف جم��االت الطاقة من خالل تخفي�ض
ان �ب �ع��اث��ات ث ��اين �أك���س�ي��د ال �ك��رب��ون ،م��ا ي��زي��د م��ن معدل
ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية الإجمالية يف �إط��ار حمفظة
�أع �م��ال �ه��ا وع�م�ل�ي��ات�ه��ا ،م��ع ال�ت�ط�ل��ع ب �ع��د �إط �ل��اق �أح ��دث
م�شاريعها لتحويل واج�ه��ات الطاقة ال�شم�سية للو�صول
�إىل  350كيلوواط (القدرة الإنتاجية للطاقة ال�شم�سية)
ملحطة تربيد املناطق .)DCP1( 1
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الإمارات العربية املتحدة
 ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل- وزارة العدل
)�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة
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17796/2022  رقم الت�صديق- اخطار عديل
 ر�أ�س-  ميني اجلن�سية-  �أحمد �أمني حممد احلريبي/  اجلن�سية (م�صري ) ب�صفته وكيال عن ال�سيد-  خالد عبدالنا�صر جرب جرب اجلنايني/املخطر
 مبوجب وكالة عامة بالق�ضايا/ 0509777905/  هاتف متحرك- 104  الدور الأول – مكتب-  بناية البنك الربيطاين-  كورني�ش القوا�سم- اخليمة
)2020/7/15( ) �صادره بتاريخ2020/11375( برقم الت�صديق
 جبار علي جولزار احمد – باك�ستاين اجلن�سية/ املخطر اليه
0558943934 - 0588014249  هاتف رقم-  ملك حميي للعقارات304  بر دبي الكرامة مكتب-  دبي/ العنوان
املو�ضوع اخطار ب�سداد دين
 ) اثني ع�شر �شيكا مت ارتدادهم من12 (  درهم) �ستة وع�شرون �ألف درهم فقط ال غري مبوجب26000( حيث �أن املخطر ي�ستحق يف ذمتكم مبلغ وقدره
 وملا كان املخطر قد طالبكم ب�سداد الأموال املرت�صدة يف ذمتكم بالطرق الودية مرارا وتكرارا اال �أنكم قد امتنعتم عن �سداد- البنك ب�سبب �إن احل�ساب مغلق
 واملعدل مبوجب1985/12/15  وال�صادر بتاريخ1985  ل�سنة5  من قانون املعامالت املدنية رقم318  وحيث ن�صت املادة- الأموال املرت�صدة يف ذمتكم
 "ال ي�سوغ لأحد: على انه2020/9/27 .  بتاريخ30  واملر�سوم بقانون احتادي رقم1987/2/14  بتاريخ1987  ل�سنة1 القانون االحت��ادي رقم
. �أن ي�أخذ مال غريه بال �سبب �شرعي ف�إن �أخذه فعليه رده
ف�إن تخلف املدين وجب تنفيذه جربا، من قانون املعامالت املدنية يجب وفاء احلق متى ا�ستوفى �شروط ا�ستحقاقه القانونية- 338 وحيث ن�صت املادة
 يكون التنفيذ اختياريا �إذا مت بالوفاء- 1 : من ذات القانون- 339  وكذلك ما ن�صت عليه املادة. عليه تنفيذا عينيا �أو تعوي�ضيا طبقا للن�صو�ص القانونية
. ويكون جربيا �إذا مت عينا �أو بطريق التعوي�ض- 2 .�أو مبا يعادله
 �أيام من ت�سلمه هذا االخطار واال �سي�ضطر املخطر ا�سفاً اىل اتخاذ5 االمر الذي يحق معه للمخطر تكليف املخطر �إليه بالوفاء بهذا الدين يف مدة �أق�صاها
.الإجراءات القانونية الكفيلة بجربكم على ال�سداد
 دره��م) �ستة وع�شرون �ألف26000(  �سرعة �سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته والبالغ قدرها:لذلك ف�إن املخطر ينذر املخطر �إليها وينبه عليها بالآتي
 مع حتميلكم كافة الر�سوم، �أيام من تاريخ ت�سلمكم هذا االخطار و�إال �سن�ضطر �أ�سفني �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية جتاهكم5 درهم فقط ال غري خالل
.وامل�صاريف وهذا �أخطار للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله بحقكم قانونا

املخطر

) درهم9320( �إخطار عديل بالوفاء مببلغ

) ب�صفتي وكيال عن784197261365171(  احمل بطاقة هوية رقم-  اجلن�سية �سوريا-  ان�س عبد الرحمن يغمور/ املخطر
)MOJAU_2022_0082409(  اماراتي اجلن�سية مبوجب وكالة م�صدقه لدى كاتب العدل رقم- ال�سيد علي احمد �سامل العوي�س
065457755 - 0508833393 /  هاتف رقم- 21  طابق- 400  برج-  منطقة ال�سور-  ال�شارقة/ العنوان
 يحمل بطاقة هوية رقم-  اجلن�سية جزر القمر-  عبد اللطيف ابراهيم حممد ابراهيم/ املخطر �إليه
)784197621680376(
0528073333 /  هاتف رقم- 5  �شارع املاجدي-  القليعة- العنوان ال�شارقة
) درهم9.320(  �إخطار عديل بالوفاء مببلغ/ املو�ضوع
 ت�سعة �آالف وثالثمائه و ع�شرون درهم اماراتي فقط ملوجب عقد ايجار9 ، 320  �شيكات للمخطر مببلغ2 املخطر �إليه حرر عدد
،بني الطرفني حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�صرف ال�شيكات �إال �أنه ارتد دون �صرفها ب�سب توقيع غري مطابق
:و ح�ساب جممد او موقوف وبيانات ال�شيكات كالتايل
 وامل�سحوب على بنك امل�شرق �ش م ع2022/05/05  درهم بتاريخ ا�ستحقاق4,660  مببلغ000006 �شيك رقم
 وامل�سحوب على بنك امل�شرق �ش م ع2022/09/05  درهم بتاريخ ا�ستحقاق4,660  مببلغ000008 �شيك رقم
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى
لذلك ف�إننا نخطر كم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
 ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل- وزارة العدل
)�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة
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 درهم18,000 �إخطار عديل بالوفاء مببلغ

784198270624061  هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم, ا�سحاق انتو بن فليفرد انتو/ املخطر
0508640092 - 0504855829 /  هاتف رقم- 2  غرفة رقمA-19  بناية-  الريموك-  ال�شارقة/ العنوان
 هندي اجلن�سية-  عبيد حممد/ املخطر �إليه
0544418257 - 0508506127 /  هاتف رقم- العنوان ال�شارقة
 درهم18,000  �إخطار عديل بالوفاء مببلغ/ املو�ضوع
 ) ثمانية ع�شر الف ) درهم اماراتي فقط مبوجب عمل بني املخطر و18,000 املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ
 حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف ب�سبب �شيك م�ؤجل، املخطر اليه
:  وبيانات ال�شيك كالتايل، الدفع
 وامل�سحوب على بنك االمارات دبي2021/12/02  درهم بتاريخ ا�ستحقاق18,000  مببلغ000010 �شيك رقم
الوطني
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون
جدوى
لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
) عمايل (جزئيSHCFICILABMIN2021 /0007548 يف الدعوى رقم

 جمهول حمل االقامة- م.م. نقطة الرخام ذ: �إىل املدعي عليه
 هندي اجلن�سية قد اقام- فينود كومار �سيدو رام هاريجان/نعلمكم بان املدعي
الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة و�صدر احلكم االتي حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ �سبعة االف وخم�سمائة
 درهم والر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي7500 درهم
.الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات
2022/7/19:حرر بتاريخ
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

2021/17977 تنفيذ رقم

2021/3940 تنفيذ رقم

) �إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا

) �إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
 وذلك يف متامwww.emiratesauction.ae مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات
 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ2022/11/29  م�ساءا يوم الثالثاء6:00 ال�ساعة
: م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل.م.�ضده �شركة برونز لإدارة املطاعم ذ
�سعر التقييم
الو�صف
229,280
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
 وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم. www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع االلكرتوين
. باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
 وذلك يف متامwww.emiratesauction.ae مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات
 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ2022/11/29  م�ساءا يوم الثالثاء6:00 ال�ساعة
: �ضده الفا للب�صريات �ش ذ م م (فرع) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل
�سعر التقييم
الو�صف
153,000
نظارات
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
 وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم. www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع االلكرتوين
. باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات
2022/9187 تنفيذ رقم

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ �شيكات13589/2022/253 يف التنفيذ رقم

) �إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
 وذلك يف متامwww.emiratesauction.ae مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات
 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ2022/11/29  م�ساءا يوم الثالثاء6:00 ال�ساعة
م ) و او�صاف املحجوزات.م.ذ. (فرع من جمموعة فلكناز الريا�ضية ���ش2000 �ضده �سبورت
: على النحو التايل
�سعر التقييم
الو�صف
130,000 مالب�س واحذيه واجهزه ريا�ضيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
 وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم. www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع االلكرتوين
. باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل
االمارات للمزادات

230 دائرة التنفيذ التا�سعة رقم:املنظورة يف
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تنازل/  اعالن بيع- وبيع/تنازل

اك�شياو ارا ياداف هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل:ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد
ابهيمانيف يادافا بابري�سرت هندي/ وذلك اىل ال�سيد%100 عن كامل ح�صته البالغة
اجلن�سية وذلك يف الرخ�صة امل�سماه (التفاح االخ�ضر للمقاوالت ال�صحية) والتي ت�أ�س�ست
 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية614249 بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
.  تعديالت اخرى اليوجد- بال�شارقة
2013 ) ل�سنة4( ) من احكام القانون االحتادي رقم5( ) فقرة14( وعمالبن�ص املادة
 فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على.يف �شان الكاتب العدل
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
. عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
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م يف متام ال�ساعة.م.ذ.تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش
 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين2022  نوفمرب29 اخلام�سة م�ساءاً يوم الثالثاء املوافق
. و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سميWWW.EmiratesAuction.COM
#

ϥϳίΧΗϟ ϡϗέ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ

έΩλϣϟ

ίϣέϟ

ΔΑϛέϣϟ ϡϗέ

ΓΩϋΎϘϟ ϡϗέ

ΔϳοϘϟ ϡϗέ

ϙϟΎϣϟ ϡγ

ϥϫέϟ ΔϬΟ

1

893445

VOLKSWAGENTOUAREG

ϲΑΩ

M

85913

WVGHRP7L35D029876

2021/4449 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϥϼϋϻϭ ϪϳΎϋΩϠϟ ϰΑ ϰΑ ϭϳ εΗ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

2

898486

MITSUBISHILANCER

ϲΑΩ

R

83959

JMYSTCY4AFU740227

2021/1421 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϝΎϛϳϧΎϛϳϣϭέΗϛϳϟ ϰΑ Ϫϳ α

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

3

896822

TOYOTACOASTER

ϲΑΩ

K

61942

JTGFK518794002309

2021/6552 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϳΑηΧϟ ΕΎϋΎϧλϠϟ ίέϻ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

4

900052

TATALP61338

ϲΑΩ

O

61901

MAT381222D7L00468

2021/6789 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϪϣΎόϟ ϪϧΎϳλϟϭ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ΙέΗϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

5

898359

TOYOTAHIACE

ϲΑΩ

I

20916

JTGJX02P570009333

2021/6789 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϪϣΎόϟ ϪϧΎϳλϟϭ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ΙέΗϟ

6

900050

ISUZUREWARDNQ

ϲΑΩ

O

27950

JAMJP23T2B7K01890

2021/6789 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϪϣΎόϟ ϪϧΎϳλϟϭ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ΙέΗϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

7

900049

ISUZUREWARDNP

ϲΑΩ

P

14962

JAMKP34H7F7P00341

2021/6789 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϪϣΎόϟ ϪϧΎϳλϟϭ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ΙέΗϟ

ϱέΎΟΗϟ ϲΑυϭΑ ϙϧΑ

8

899295

KIARIO

ϲΑΩ

S

28814

KNADN4128G6645994

2021/2843 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϳέΎΟΗϟ έΎΑϛϟ ϪΛϼΛϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

9

899209

KIARIO

ϲΑΩ

S

28816

KNADN412XG6645995

2021/2843 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϳέΎΟΗϟ έΎΑϛϟ ϪΛϼΛϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

10

897739

NISSAN25E

ϲΑΩ

F

90874

JN6FE54S35X418293

2014/2570 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ΏϳϛέΗϠϟ ϪϳϧϘΗϟ ΞϳϠΧϟ

ϙϧΑ ΩέΗέΎηΗ ΩέΩϧΎΗγ

11

861693

NISSANSUNNY

ϲΑΩ

F

21310

KNMCC42H99P716947

2014/1334 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϪϳϧΩόϣϟ Ε˯Ύηϧϼϟ ϥϳϔϟΩϟ

έΎϣΛΗγϻ ϙϧΑ

12

661675

AUDIQ7

ϲΑΩ

D

32194

WAUAGD4L9BD038072

2014/2252 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϪϳϧΩόϣϟ Ε˯Ύηϧϼϟ ϥϳϔϟΩϟ

13

636658

TOYOTAFORTUNER

ϲΑΩ

E

71770

MHFYX59G4B8021602

2014/2252 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϪϳϧΩόϣϟ Ε˯Ύηϧϼϟ ϥϳϔϟΩϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

14

889251

TOYOTAYARIS

ϲΑΩ

I

28907

JTDKW923375058149

2011/381 ϱέΎϘϋ ΫϳϔϧΗ

ΕέΎϘόϠϟ ϰϓΎλϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

15

900816

NISSANTIIDA

ϲΑΩ

H

22861

JN1CC11C17T006968

2020/7211 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ϝΎϣϋϼϟ ϰϓΩλϟ έΎρϟ

16

898028

NISSANALTIMA

ϲΑΩ

T

93145

1N4AL3APXDC919569

2020/7211 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ϝΎϣϋϼϟ ϰϓΩλϟ έΎρϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

17

897986

MITSUBISHIOUTLANDER

ϲΑΩ

U

31368

JE4LZ21W6HZ702273

2020/7211 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ϝΎϣϋϼϟ ϰϓΩλϟ έΎρϟ

ϰϣϼγϻ ϰΑΩ ϙϧΑ

18

897394

SUZUKIJIMNY

ϲΑΩ

V

80235

JS3JB4C10J4100718

2020/7211 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ϝΎϣϋϼϟ ϰϓΩλϟ έΎρϟ

ϱέΎΟΗϟ ϲΑυϭΑ ϙϧΑ

19

898831

MITSUBISHILANCER

ϲΑΩ

T

41604

JMYSRCY1AGU754301

2021/5720 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ϰγΎϣϟ έλϘϟ

ϲϣϼγϻ ΕέΎϣϻ ϑέλϣ

20

881699

TATALPT161852

ϲΑΩ

I

12806

MAT449373C2L00387

2020/5441 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϳϧΩόϣϟ ϊρϭϘϟ ϪϋΎϧλϟ ϩΩΣΗϣϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

21

676532

BAJAJ180CC

ϲΑΩ

1

37683

MD2DHDJZZUCG83451

2016/2021 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϥϳϣΎΗϟ ϪρΎγϭϟ ϼϣϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

22

898573

HYUNDAISANTAFE

ϲΑΩ

G

80958

KMHSG81B5BU675482

2021/4553 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϳϧΩόϣϟ Ε˯Ύηϧϼϟ έλϧϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

23

877556

HONDAUNICORN

ϲΑΩ

1

29076

ME4KC2061H8000056

2021/729 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎΑϠρϟ ϝϳλϭΗ ΕΎϣΩΧϟ ϯϭ ϯίϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

24

872534

HONDAUNICORN160

ϲΑΩ

1

91836

ME4KC20B2J8000618

2021/729 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎΑϠρϟ ϝϳλϭΗ ΕΎϣΩΧϟ ϯϭ ϯίϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

25

871985

HONDAUNICORN

ϲΑΩ

1

66834

ME4KC2063H8002603

2021/729 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎΑϠρϟ ϝϳλϭΗ ΕΎϣΩΧϟ ϯϭ ϯίϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

26

871796

BAJAJ150CC

ϲΑΩ

1

31612

MD2A11CX6LCE55225

2021/729 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎΑϠρϟ ϝϳλϭΗ ΕΎϣΩΧϟ ϯϭ ϯίϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

27

870265

HONDACBF150MA

ϲΑΩ

1

78060

ME4KC09CFD8507823

2021/729 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎΑϠρϟ ϝϳλϭΗ ΕΎϣΩΧϟ ϯϭ ϯίϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

28

837009

BAJAJPULSAR150

ϲΑΩ

1

93667

MD2A11CZ1GWC41314

2021/729 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎΑϠρϟ ϝϳλϭΗ ΕΎϣΩΧϟ ϯϭ ϯίϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

29

868125

HONDACBSHINE

ϲΑΩ

1

70438

ME4JC651FG7369833

2019/3935 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε Ώϻ αϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

30

868124

HONDACBSHINE

ϲΑΩ

1

70439

ME4JC651FG7369835

2019/3935 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε Ώϻ αϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

31

868123

HONDACBSHINE

ϲΑΩ

1

68528

ME4JC651FG7369832

2019/3935 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε Ώϻ αϳ

32

885419

ManitouMT1335

ϲΑΩ

F

63130

1130966

2021/1902 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϲΑΩ ωέϓ ΩΗϣϳϟ ίϳγέϓϭ αΩϳϔϛγέΑ Ωϧ ϭϧϭΟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

33

885415

Caterpillar966F

ϲΑΩ

D

65619

3XJ01288

2021/981 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϲΑΩ ωέϓ ΩΗϣϳϟ ίϳγέϓϭ αΩϳϔϛγέΑ Ωϧ ϭϧϭΟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

34

885413

IvecoTruck

ϲΑΩ

T

79858

WJME3TPT00C096737

2021/1902 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϲΑΩ ωέϓ ΩΗϣϳϟ ίϳγέϓϭ αΩϳϔϛγέΑ Ωϧ ϭϧϭΟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

35

885412

IvecoTruck

ϲΑΩ

T

79856

WJME3TPT00C096314

2021/1902 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϲΑΩ ωέϓ ΩΗϣϳϟ ίϳγέϓϭ αΩϳϔϛγέΑ Ωϧ ϭϧϭΟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

36

874024

BAJAJ150CC

ϲΑΩ

1

27340

MD2A11CX6LCE59842

2022/5265 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ϪϣΎόϟ ϩέΎΟΗϠϟ ϭΑίϳΩ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

37

871791

BAJAJ150CC

ϲΑΩ

1

26955

MD2A11CY2LCD78670

2022/5265 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ϪϣΎόϟ ϩέΎΟΗϠϟ ϭΑίϳΩ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

38

868478

BAJAJ150CC

ϲΑΩ

1

30573

MD2A11CX6LCE56648

2022/5265 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ϪϣΎόϟ ϩέΎΟΗϠϟ ϭΑίϳΩ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

39

866731

BAJAJ150CC

ϲΑΩ

1

28301

MD2A11CX7LCE59333

2022/5265 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ϪϣΎόϟ ϩέΎΟΗϠϟ ϭΑίϳΩ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

40

865828

BAJAJPULSAR180CC

ϲΑΩ

1

23670

MD2A12DY1LCC05565

2022/5265 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ϪϣΎόϟ ϩέΎΟΗϠϟ ϭΑίϳΩ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

41

865134

BAJAJ150CC

ϲΑΩ

1

26964

MD2A11CY2LCD78653

2022/5265 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ϪϣΎόϟ ϩέΎΟΗϠϟ ϭΑίϳΩ

42

899390

NISSANSUNNY

ϲΑΩ

U

62572

MDHBN7AD1JG625312

2021/4609 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪγΩϧϬϠϟ έλϧϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

43

836059

MITSUBISHICANTER

ϲΑΩ

K

97858

JL7BCE1J1AK004197

2921/2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ΩϳΩΟϟ ϱΩϭϟ

ϲϧρϭϟ ϪϣϳΧϟ αέ ϙϧΑ

44

897566

NISSANTIIDA

ϲΑΩ

C

34980

MNTBC2C9XG6008886

2022/6705 ΕΎϛϳη ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ΩϳέΗϭϟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

45

900127

ASHOKLEYLANDFALCON

ϲΑΩ

E

26791

MB1PBEHD8KU0B0854

2021/4076 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ϝΎϣϋϼϟ ϰ Ϫϳ ϡ

ϲϧρϭϟ ϪϣϳΧϟ αέ ϙϧΑ

46

900435

TOYOTAPRADO

ϲΑΩ

M

30140

JTEBX9FJ5DK112436

2019/224 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϣΎόϟ ϩέΎΟΗϠϟ έΎΗϭ

47

900295

JEEPCOMPASS

ϲΑΩ

W

13622

3C4NJDCB1JT395723

2021/1920 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ϥϻϭέ ΎϳΩϭ

ϲϣϼγϻ ΕέΎϣϻ ϑέλϣ

48

880228

NISSANXTERRA

ϲΑΩ

M

23011

5N1AN08W39C505102

2017/272ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ϝϳΑϣΎϛ ϯέϭϣ ϻϭγέϭ

(ω ϡ ε) ϲϧρϭϟ ϲΑΩ ΕέΎϣϹ ϙϧΑ

900415

CADILLACESCALADE

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

25369

1GYS47KJ2HR507494

2021/5682 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϙϳϧΎϛϳϣϭέΗϛϟ έΎΗγ ϡϭ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

50

854513

HONDACBF150S

ϲΑΩ

1

25180

ME4KC097E98021843

2016/625 ϱέΎϘϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϯέΎϘόϟ έϳϭρΗϠϟ έΎΗγ Ϫϳ ϰΗ ϯ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

51

854482

YAMAHAYBR125E

ϲΑΩ

1

45847

LBPKE1294D0139506

2016/52 ϱέΎϘϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϯέΎϘόϟ έϳϭρΗϠϟ έΎΗγ Ϫϳ ϰΗ ϯ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

52

898702

49

MITSUBISHILANCER

ϲΑΩ

ΩϭέΑ ϙϧΑ

ϲΑΩ

P

D

2022/6048 ΕΎϛϳη ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ϭϛϟΎΗϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

99911

JMYSTCY4AGU736155

53

819946

BAJAJ180CC

ϲΑΩ

1

55185

MD2A12DZ9ECD10561

2018/54 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϯΎΑ ϰγϳ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

54

899955

MITSUBISHICANTER

ϲΑΩ

Q

74634

JL7B6E1P9FK017704

2020/6627 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϳΎΑέϬϛϟ ϝΎϣϋϼϟ ϙϳΟΎϣ έϭΎΑ

ϲϧρϭϟ ϪϣϳΧϟ αέ ϙϧΑ

55

897272

ToyotaYaris

ϲΑΩ

J

24765

JTDKW9D35CD514861

2018/2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

( ϡ ϡ Ϋ ε) ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ ϙϳΗέΑ

56

855241

BAJAJPULSAR180CC

ϲΑΩ

1

29837

MD2DHDJZZSCL31026

2018/2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

( ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϣΎόϟ ϩέΎΟΗϠϟ ϙϳΗέΑ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

57

892430

INFINITIFX50

ϲΑΩ

M

63006

JNRBS15Y6BM580096

2021/5367 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϰΟϧΑϗ ΩϣΣϣ ΩϣΣ Ωϳόγ ϰρΑ

ϲϣϼγϻ ϲΑΩ ϙϧΑ

58

900681

TATALPO1618

ϲΑΩ

N

13057

MAT449252E0L00908

2021/1486 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΩΣϭϟ ιΧηϟ Ϫϛέη ϕϭρ ϥΑ ΩϳΑϋ ΎϬϛϟΎϣϟ ϕϳέΣϟ ϪΣϓΎϛϣ ϭ ϪϣϼγϠϟ ϕϭρ ϥΑ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

59

900093

TOYOTAYARIS

ϲΑΩ

H

31716

MR2KW9F30G1109150

2021/655 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΩΣϭϟ ιΧηϟ Ϫϛέη ϕϭρ ϥΑ ΩϳΑϋ ΎϬϛϟΎϣϟ ϕϳέΣϟ ϪΣϓΎϛϣ ϭ ϪϣϼγϠϟ ϕϭρ ϥΑ

ϲϣϼγϻ ϲΑΩ ϙϧΑ

60

880311

TOYOTAYARIS

ϲΑΩ

N

24829

JTDKW9231A5147693

2022/4878 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ίϭέΩϧΑ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

61

897177

MITSUBISHIPAJERO

ϲΑΩ

F

18429

JMYLRV95WBJ703100

2020/3384 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϰγ ϯ ϰΑ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

62

895970

MITSUBISHICANTER

ϲΑΩ

M

69603

JL7BCE1JXDK014439

2020/7561 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕϻϭΎϘϣϟϭ ϪϧΎγέΧϟ ϡϳϣέΗϟ ϻΎΗ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

63

857721

LEXUSES350

ϲΑΩ

L

28626

JTHBK1GG6F2190717

2021/4172 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϥϳίϭϣϳϟ ϯέηϛϻ ϥϳϻ ΏϭΗ

64

658324

CATERPILLARTH360B

ϲΑΩ

H

97687

YC5000000TBH00739

2020/1782 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϪϳϣϟΎόϟ ϭϛϔϳΗ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

65

896904

TOYOTAYARIS

ϲΑΩ

O

33187

MR2KW9F33G1094899

2021/2247 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ϰΟϳηηέ ΎϧΎΟϳΟ ϯϭΩϧΎϫΎϛ ΙΎΑϣΎγ ΎΛϧΎηϭΛ

ϲϣϼγϻ ϲΑΩ ϙϧΑ

66

636539

MITSUBISHICANTER

ϲΑΩ

D

75423

JL6BCE6J17K023144

2021/3760 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϭϣέϳΛ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

67

899721

TOYOTAHIACE

ϲΑΩ

J

74041

JTGJX02P090021487

2022/109 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϝέΗϧγ ΩϧέΟ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

68

896656

FORDFOCUS

ϲΑΩ

E

55783

WF0BB2KF9DLY62232

2020/1091 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ

ϭϧέϳγ αϭϟΎΑϳγ ϭϳγΎϧΟ αϭΟ

69

897950

NISSANARMADA

ϲΑΩ

F

36301

5N1AA08B86N711833

2015/971 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ΩϳϣΣϭΑ ϥγΣ ϪόϣΟ ϥγΣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

70

899505

NISSANURVAN

ϲΑΩ

M

24809

JN6BE6DS5G9017162

2019/5531 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) Ε˯Ύηϧϼϟ ϡϫΩϻ έΩ

ΕέΎϳγϠϟ ΔϳΑέόϟ

71

860444

Caterpillar325

ϲΑΩ

ϡΎϋ ϝϘϧ

41656

3LL00952

2013/1069 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ.ϡ.Ϋ.ε ϡΎόϟ ϱέΑϟ ϝϘϧϠϟ Ώέόϟ έΩ

ϲϣϼγϻ ϲΑΩ ϙϧΑ

72

894479

BMW740LI

ϲΑΩ

I

91414

WBAHN61048DU05009

2017/213 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϙΗϭϛϳΩ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

73

899818

TOYOTAHIACE

ϲΑΩ

G

86448

JTGJX02P8C5023241

2021/6720 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ΕϳΟ ϥϭϣϟΩ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

74

897826

ChevroletCaprice

ϲΑΩ

B

27880

6G1KK52F94L296587

2017/214 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ

ϑγϭϳ αϳϣΧ ϑγϭϳ Ωηέ

75

867631

BAJAJPULSAR180CC

ϲΑΩ

1

18469

MD2A12DZ4GCL57481

2020/7529 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕϛέΎϣέΑϳΎϫ ϯέϳΑίϭέ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

76

898340

LEXUSES350

ϲΑΩ

L

24588

JTHBK1GG5J2263424

2020/6534 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϩέΧΎϔϟ ΕϼλϭϣϠϟ ϯϭ ϝΎϳϭέ

ϲϣϼγϻ ΕέΎϣϻ ϑέλϣ

77

900211

LexusES300H

ϲΑΩ

L

20822

JTHB21B17K2047840

2020/6534 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ.ϡ.Ϋ.ε ϩέΧΎϔϟ ΕϼλϭϣϠϟ ϱϭ ϝΎϳϭέ

ϲϣϼγϻ ΕέΎϣϻ ϑέλϣ

846224

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

MITSUBISHICANTER

ϲΑΩ

I

40798

JL7BCE1JXAK014940

1525/2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ.ϡ.Ϋ.ε) ϙΗ ϥϳΎγ

έΎϣΛΗγϻ ϙϧΑ

79

881668

HYUNDAIH1

ϲΑΩ

P

94068

KMHWG81R1DU549170

2021/8821 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ˯ΎϧΑϟϭ ΩϳϳηΗϟ ΕΎϳϟϭ ΕΩόϣ έϳΟΎΗϟ ίϧϳέϛ ΩέϭϓΎΗγ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

80

899400

NISSANSUNNY

ϲΑΩ

G

24458

JN1FN61C78W095756

2022/3452 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

( ϡ ϡ Ϋ ε) Ε˯Ύηϧϼϟ ϥϭϛ ΕϛέΗγ

81

896898

MITSUBISHIPAJERO

ϲΑΩ

K

84413

JMYLRV95WDJ706235

2022/2444 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

( ϡ ϡ Ϋ ε) Ε˯Ύηϧϼϟ ϥϭϛ ΕϛέΗγ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

82

897716

ToyotaCamry

ϲΑΩ

J

29486

6T1BE42K88X475298

1365/2012 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ϰγϣΎηϟ ΩϣΣϣ ϡϟΎγ ΩϣΣϣ Ωϳόγ

ϲϣϼγϻ ϲΑυϭΑ ϑέλϣ

83

872417

BAJAJ150CC

ϲΑΩ

1

47911

MD2A11CZ9DCG00549

2018/109 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

( ϡ ϡ Ϋ ε) ΕέΎϣ ϰ ϑΩέϣ ΕϛέΎϣέΑϭγ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

84

676557

BajajPulsar

ϲΑΩ

Motorcycle

19394

MD2DHJCZZPCH27111

2017/2469 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

( ϡ ϡ Ϋ ε) ϪΣϼϣϠϟ ϯϭ ϰγ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

85

896917

TATA131655

ϲΑΩ

A

89974

MAT38906790L00844

2019/1156 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϳγΩϧϬϟ ΎϣΟϳγ

86

894483

HONDACITY

ϲΑΩ

I

13084

MRHGD86917P080366

2020/6616 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϭϛϧΎη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

87

898181

DAIHATSUSIRION

ϲΑΩ

G

60654

JD1GM301971047335

2021/5622 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϭϧΎϛ ϥΩϳϣ έϛΑϭΑ ϪϧΎΣη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

88

856358

DaihatsuDelta

ϲΑΩ

N

47573

JD4UV182651066488

2020/2863 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ.ϡ.Ϋ) ΔϣΎόϟ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϭϛΗϛ Δϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

89

899511

SUZUKIERTIGA

ϲΑΩ

N

2794

MA3NC2B12LA150556

2021/7817 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ) ϪϳέΎΟΗϟ ϝϳϋΎϣγ ΩϣΣϣ ϝϳϋΎϣγ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

90

900847

ASHOKLEYLANDFALCON

ϲΑΩ

E

94175

YVH080557

2020/258 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ) έΎϣΛΗγϻϭ ˯ΎϧΑϠϟ ΩΎΣΗϻ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

91

859072

LexusLS430

ϲΑΩ

F

95877

JTHBN36F655012220

2015/501 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ) ϪϳέΎΟΗϟ ΕϻΎϛϭϠϟ ΕέΎϣϻ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

92

854485

HONDACBX250TWISTER

ϲΑΩ

1

13291

9C2MC35006R301464

2015/501 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ) ϪϳέΎΟΗϟ ΕϻΎϛϭϠϟ ΕέΎϣϻ Ϫϛέη

93

854484

HONDACBX250TWISTER

ϲΑΩ

1

13294

9C2MC35006R301461

2015/501 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ) ϪϳέΎΟΗϟ ΕϻΎϛϭϠϟ ΕέΎϣϻ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

94

900432

MITSUBISHILANCER

ϲΑΩ

N

40146

JMYSRCS1A7U711143

2022/4528 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ϝΎϣϋϼϟ αϟΩϧϻ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

95

898987

MITSUBISHIASX

ϲΑΩ

I

75274

4P3XTGA2WDE805377

2022/8350 ΕΎϛϳη ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ) ΕϻϭΎϘϣϠϟ Ϫϳϧρϭϟ ϩέϳΟϔϟ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

96

897653

MITSUBISHILANCER

ϲΑΩ

U

56445

JE3AB36A4HU714454

2022/3669 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ) ΕϻϭΎϘϣϠϟ Ϫϳϧρϭϟ ϩέϳΟϔϟ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

97

897451

NISSANALTIMA

ϲΑΩ

F

40851

1N4AL3APXFC248875

2022/3505 ΕΎϛϳη ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ) ΕϻϭΎϘϣϠϟ Ϫϳϧρϭϟ ϩέϳΟϔϟ Ϫϛέη

98

899395

TOYOTAHILUX

ϲΑΩ

N

28460

MR0FX22G3E1399937

2021/5661 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϳϧϘΗϠϟ ΩΟΗγϣϟ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

99

624030

KIASPORTAGE

ϲΑΩ

B

29105

KNAPB8118D7392864

2020/2384 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϰΑΩ ωέϓ ϡ ϡ Ϋ ΕέΎϣϻ ϙϧ ΞϧέϳϳϧϳΟϧ ϭϛϣ Ϫϛέη

ϲϣϼγϻ ΕέΎϣϻ ϑέλϣ

ToyotaLandCruiser

ϲΑΩ

J

63367

JTMHU09J284012318

2020/7582 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϥηϛέΗγϧϭϛ ϝΎϛϳϧϛΗ ϑϠΟ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

101 899709

NISSANRICH

ϲΑΩ

S

43864

LJNTFU2K4GN102491

2022/6809 ΕΎϛϳη ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ϪϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϥϭΗγϣϳΟ Ϫϛέη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

102 893422

TOYOTACOROLLA

ϲΑΩ

G

99140

JTDBW23E363106640

2022/4191 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ΕϻϭΎϘϣϠϟ έϋΎηϟ ϥΎϔϠΧ Ϫϛέη

103 868338

BAJAJPULSAR180CC

ϲΑΩ

1

19208

MD2DHDJZZVCB41919

2021/5974 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϝϳλϭΗϟ ΕΎϣΩΧϟ έΩϣϭίϣ ϥϳΩϟ αϣη

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

104 899510

VOLKSWAGENTIGUAN

ϲΑΩ

R

74832

WVGCE15N8BW065442

2021/6485 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ΕϻΎΗϭΑ ௌΩΑϋΎϬϧϭϛ ௌΩΑϋ ϥϳΑϳη

ϡ.ϡ.Ϋ ϝϳϭϣΗϠϟ ΎϳϧΩ

105 897592

MERCEDESML350

ϲΑΩ

P

81852

WDCDA5HB0EA301526

2019/1368 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϰΗ ϝ ϰΟ Ωϳϭ Ωϟέϭϭ ϰΑϠϳη

106 899592

NISSANSENTRA

ϲΑΩ

V

16927

MNTBB7A90E6009156

2021/683 ϱέΎΟΗ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ௌΩΑϋ ΩϣΣ Ωϳγϟ Ρϼλ

ϲϣϼγϻ ϲΑΩ ϙϧΑ

107 899007

INFINITI80QX

ϲΑΩ

M

30003

JNRAZ2NYXE9041050

2020/3107 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϰγϣΎηϟ ΩϳΑϋ ΩϣΣ ΩϣΣϣ ϕέΎρ

ϲϣϼγϻ ϪϗέΎηϟ ϑέλϣ

108 888217

RANGEROVERSPORT

ϲΑΩ

T

49791

SALLSAA348A132343

109 901036

HYUNDAISANTAFE

ϲΑΩ

P

19457

KMHSM81E7FU087091

2014/269 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ

αΎΑϋ έϳοΧ ϕίέϟΩΑϋ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

110 897433

HONDACIVIC

ϲΑΩ

L

83397

JHMFD16228S405630

2019/1492 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϰγϭγϭϟ ϥγΣ ΩϣΣϣ ϰϠϋ ௌΩΑϋ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

111 900058

NISSANSUNNY

ϲΑΩ

E

67480

JN1FN61C94W051140

2022/4315 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϩΩϻϭϭ ϰγϭϣ ϰϠϋ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

112 899875

NISSANPICKUP

ϲΑΩ

N

33405

MNTDD23S0A6004801

2022/4315 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϩΩϻϭϭ ϰγϭϣ ϰϠϋ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

113 863582

HONDAUNICORN160

ϲΑΩ

1

71083

ME4KC2069H8004873

2021/3602 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ΕΎΑϠρϟ ϝϳλϭΗ ΕΎϣΩΧϟ ϑϳγ Ωϧ ΕγΎϓ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

114 829052

HONDAUNICORN160

ϲΑΩ

1

71077

ME4KC2061H8004849

2021/3602 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ΕΎΑϠρϟ ϝϳλϭΗ ΕΎϣΩΧϟ ϑϳγ Ωϧ ΕγΎϓ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

115 898436

VOLKSWAGENCADDY

ϲΑΩ

O

26109

WV1CAZSE0EX000138

2019/5513 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϝΎϣϋϻ ϩέΩ ΕΎϣΩΧϟ ϙϧϳϟ ΕγΎϓ

116 898432

GREATWALLWINGLE

ϲΑΩ

C

11452

LGWCA2175DC640895

2019/5513 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϝΎϣϋϻ ϩέΩ ΕΎϣΩΧϟ ϙϧϳϟ ΕγΎϓ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

117 899596

MITSUBISHICANTER

ϲΑΩ

C

13708

JL7B6E1P1FK007796

2021/6814 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϰΑΩ ωέϓ ϡ ϡ Ϋ έϔΣϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ΞϧϳέϭΑ έϭϠϓ

(ω ϡ ε) ϲϧρϭϟ ϲΑΩ ΕέΎϣϹ ϙϧΑ

118 899595

NISSANPICKUP

ϲΑΩ

H

53305

MNTDD23S6B6013777

2020/4010 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϰΑΩ ωέϓ ϡ ϡ Ϋ έϔΣϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ΞϧϳέϭΑ έϭϠϓ

έΎϣΛΗγϻ ϙϧΑ
ϲϧρϭϟ ϪϣϳΧϟ αέ ϙϧΑ

78

2021/598 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

ΩϣΣ έϳυϧ ϰΗΎϬΑ ϰϠϋ ϕηΎϋ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

119 899038

DaewooNOVUS3442

ϲΑΩ

O

96375

KL4V3TVF1EK006904

2020/4010 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϰΑΩ ωέϓ ϡ ϡ Ϋ έϔΣϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ΞϧϳέϭΑ έϭϠϓ

 بقيمة2022/9/1 ) وال�صادر عن000013  و000014(  املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم: مو�ضوع التنفيذ

120 890972

MITSUBISHICANTER

ϲΑΩ

I

23143

JJ7BCE1K63L007029

2020/1306 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε αέϳϓϭϣ Ωϳϭ Ωϟέϭϭ αϛϧϳϓ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

121 900859

NISSANKICKS

ϲΑΩ

O

92930

3N1CP5C94JL464982

2022/3633 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϪϳΟ ϰΑ ϙ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

.  ومنع من ال�سفر90000

122 889384

TOYOTAHILUX

ϲΑΩ

R

86763

MR0EX12G982307654

2021/2098 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ϥϳγΑΎϛ

123 864051

MITSUBISHICANTER

ϲΑΩ

G

56216

JL7BCE1J88K007222

2018/574 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϰϧΎΑϣϭϛ ϥηϛέΗγϧϭϛ έϭϛ

ϕέηϣϟ ϙϧΑ

 نبيل ابراهيم ابراهيم: طالب التنفيذ

124 899518

NISSANALTIMA

ϲΑΩ

F

84935

1N4AL3A98EC124846

2019/2420 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϥϼϋϻϭ ϪϳΎϋΩϠϟ έΗγϭϛ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

125 864723

BajajPULSAR180CC

ϲΑΩ

1

31386

MD2A12DZ6FCE59625

2018/2100 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϣΎόϟ ϩέΎΟΗϠϟ ΕΎϳϧϣϻ Ώϛϭϛ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

ME4KC2037G8000082

803  �شقة-  مبنى ام ام تاور-  �شارع ال مكتوم-  دبي-  ديره-  بور�سعيد-  امارة دبي- االمارات:عنوانه

1

17892

2017/2134 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϥΣηϠϟ ϥϳηϭ αΎΑϣϭϛ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

127 898557

MITSUBISHIROSA

ϲΑΩ

R

59852

JL5B3J6P7FRN20724

2021/1429 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ α α Ϫϳϛ

ϲϣϼγϻ ΕέΎϣϻ ϑέλϣ

128 607292

ToyotaLandCruiserGXR

ΔϗέΎηϟ

νϳΑ

26619

JTMHT09J0B5092402

2573/2014ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

N/A

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ
ϲϣϼγϻ ϲΑΩ ϙϧΑ

126 646989

HondaMotorbike

ϲΑΩ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

 منفذ �ضده:  �صفته-  علي نبيل علي ال�شاوي�ش-1 : املطلوب �إعالنه

129 899579

BMW328

ϲΑΩ

S

61334

WBA3C1C55DF442385

2021/920 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗίΟΣ

έϣϋ ϥϳίϟ ϥϣϳ ΩϣΣϣ ϰϠϳϟ

130 898567

TOYOTAYARIS

ϲΑΩ

K

69953

JTDKT923095248731

1838/2011 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ϭΩϧΎΑϭϳϟ ϥϭγϳΎΟ ϙέΎϣ

ϕέηϣϟ ϙϧΑ

 قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره: مو�ضوع الإعالن

131 635596

MITSUBISHILANCER

ϲΑΩ

M

78259

JMYSRCY1AEU724581

2022/1946 ΕΎϛϳη ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϥϳίϳΩ ϭϳέΎϣ

ϲϧρϭϟ ϪϣϳΧϟ αέ ϙϧΑ

132 894913

LANDROVERLR3

ϲΑΩ

S

73704

SALLAAA447A433464

2019/1976 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϑϳϧΣ ΩϣΣϣ ϑϳϧΣ ϥϭοέ ΩϣΣϣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة92365(

133 897415

TOYOTAYARIS

ϲΑΩ

R

1178

MR2K19F34K1051535

2022/5840 ΕΎϛϳη ΫϳϔϧΗ

ϯέϭϧϟ ϡϳΣέϟΩΑϋ ΩϭϣΣϣ ΩϣΣϣ

ΔϳΟέΎΧϟ ΓέΎΟΗϟϭ έΎϣΛΗγϼϟ ϲΑέόϟ ϑέλϣϟ

134 897204

VOLKSWAGENJETTA

ϲΑΩ

M

15128

WVWSV1AJ6DM237386

2021/1982 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ϰϣΎϛ ϥϣΣέϟΩΑϋ αΎΑϋ ϰϠϋ αΎΑϋ ΕΣΩϣ

ϲϣϼγϻ ϲΑΩ ϙϧΑ

135 897615

TOYOTAHIACE

ϲΑΩ

K

25842

JTGJX02P190021000

2021/5810 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ϪϳϛϳϧΎϛϳϣϟ ΕΎϣΩΧϠϟ ϥϭίϣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

136 899573

LEXUSGS400

ϲΑΩ

B

84582

JT8BH68X0W0012386

2021/5205 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ௌΩΑϋ ϥΑ ϊϳέΎηϣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

137 868130

BAJAJPULSAR180CC

ϲΑΩ

1

37128

MD2DHDJZZUCG83499

2019/2117 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ

ΩΎΗγ ϡόρϣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

138 874451

BAJAJPULSAR220CC

ϲΑΩ

1

58744

MD2A13EZ6FCL07488

2022/8900 ΕΎϛϳη ΫϳϔϧΗ

έϭϣϻ ϡόρϣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

139 864620

BAJAJPULSAR220CC

ϲΑΩ

1

41702

MD2A13EZ3CCE12777

2022/8900 ΕΎϛϳη ΫϳϔϧΗ

έϭϣϻ ϡόρϣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

140 867348

HONDACBF150MA

ϲΑΩ

1

36383

ME4KC09CHB8134380

2021/547 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε Ώέόϟ ϡόρϣ

141 855242

BAJAJ150CC

ϲΑΩ

1

38250

MD2DHDHZZUCG90577

2016/2529 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϥϭΟ ϥΎΧ ϡόρϣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

142 898209

TOYOTAFORTUNER

ϲΑΩ

O

35773

MHFYX59G898014758

2020/1699 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε αέΑγϛ ϑϳη ϡόρϣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

143 870347

BAJAJPULSAR180CC

ϲΑΩ

1

50761

MD2A12DZ0ECK57715

2022/490 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε Ύϳηϭϓ ϡόρϣ

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

.) يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15( بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70408

Thursday 24

تعلن حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ

100 897270

حماكم دبي

13706  العـدد-  م2022  نوفمبر24 اخلميس

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70408

2022/11/24  بتاريخ13706 العدد
MOJAU_2022- 0102052 رقم املعاملة
وبيع/تنازل

 يحمل بطاقة هوية رقم- �سامر حممد داود ال�سيد:ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد
 اجلن�سية االردن يرغب يف البيع والتنازل عن كامل784197851792131
 يحمل جواز �سفر- كونها احمد ناريانكوت/ وذلك اىل ال�سيد%100 ح�صته البالغة
 اجلن�سية الهند يف الرخ�صة امل�سماة (كافترييا ال�صقر الأول) تا�س�ستS8781287 رقم
) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية789898( ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
)5( ) فقرة14(  وعمالبن�ص املادة.  مت تغيري وكيل اخلدمات:  تعديالت اخرى- بال�شارقة
 فقد اقت�ضى ن�شر. يف �شان الكاتب العدل2013 ) ل�سنة4( من احكام القانون االحتادي رقم
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
. هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
13706  العدد2022  نوفمرب24 اخلمي�س

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

TOYOTAHIACE

ϲΑΩ

H

37587

JTFHX02P690040628

2019/2758 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϪϳΫϐϟ Ωϭϣϟ ϩέΎΟΗϟ ΩΩϘϣ

145 617856

NISSANALTIMA

ϲΑΩ

G

73696

1N4AL3AP6EN382141

2015/4841 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ϑΩΎϳ ώϧϳγ έϭΩΎϬΑ Νέ ϑΩΎϳ ώϧϳγ έΩϧϳέΎϧ

ϡ.ϡ.Ϋ ϝϳϭϣΗϠϟ ΎϳϧΩ

146 897299

MERCEDESCLS400

ϲΑΩ

P

76136

WDDLJ6FB6FA144182

2021/4751 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

ΎϳΩΎϣ εΧΑ ϰΑϧ

(ω ϡ ε) ϲϧρϭϟ ϲΑΩ ΕέΎϣϹ ϙϧΑ

29201

MD2DHDHZZSCL15416

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

144 901003

147 866346

BajajPulsar

2014/2560 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

(ϡ ϡ Ϋ ε) ΎΗϳΑ ΩϠϳϭ

148 901012

TOYOTAHIACE

ϲΑΩ

S

29394

JTCFA119317005815

2021/6987 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

ϡ ϡ Ϋ ε ϑϳυϧΗϟ ΕΎϣΩΧϟ ϥΎΣΑγ Ώϳρ

149 616413

TOYOTAYARIS

ΔΣϭϟ ϥϭΩΑ

ΔΣϭϟ ϥϭΩΑ

ΔΣϭϟ ϥϭΩΑ

JTDKW923475046981

3295/2017ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

N/A

Ϫϧϭϫέϣ έϳϏ

150 633320

ManTGA33.400

ϲΑΩ

PublicTransportation

56639

WMAHW2ZZ08P002030

2011/125 ϱέΎΟΗ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎϳϠϘϧϠϟ ΏϭέΟ ϰΗϠϣ

έΎϣΛΗγϻ ϙϧΑ

ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ

J
J
O
P
T
W
B
C
D
E
F
G
H
I
N
K
R
E
D
F
J
P
F
L
U
E
N
B
F
E

13093
30488
25966
81163
98147
13863
16442
27751
36398
58156
92881
38580
14593
81531
59974
35909
93081
81935
52669
92628
44612
55458
29750
70886
94008
58740
30621
25122
10742
58063

WMAHW2ZZ48M499763
JMYSTCY4ABU707706
1C3CCCAB1FN655760
JN8AZ1MY9FW010343
2C3CCABT5DH595290
JTDKW9D32DD538259
KNAPB8112D7403759
JL6BCE6J87K027000
JN8AY2NY8F9130690
MMBJNKA50CD035891
JMYSTCY4AFU741503
1FMCU0G91GUA07088
2FMDK48C69BA72376
JAAKP34G477P06605
MDHBN7AD3FG711695
MB1PBEJA892133743
3N6DD23X7FK067736
5N1AN08W78C513833
JL7B6C2P1FK005954
MAT449253F0L02018
5N1AN0N60EN801620
MAT449253E0L01712
JF1BL96E29G053168
WDB9521411K736721
JN8BY2NY7J9104496
MDHBN7AD4EG510838
5FNYF4886DB701667
JM7TB1MA7C0317073
JN6DD23S47X212137
MDHBN7AD4EG511620

2017/1602 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
6755\2020 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/10 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/1224 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/103 ϱέΎΟΗ ϡϭγέϟΎΑ ΫϳϔϧΗ
1362/2021 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
606/2021 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3902/2020ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1762 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/6512 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1664/2022 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2021/1991 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8450\2021 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
5474/2021 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1Ͳ2022ϰϟΎϣϋ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
13706  العدد2022  نوفمرب24 اخلمي�س

2022/11/24  بتاريخ13706 العدد

�إعــــــــــالن

م.م. �سما العمال الطرق ذ:  ال�سادة/ تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن
: قد تقدموا �إلينا بطلبCN 4660918:رخ�صة رقم
%100  �إ�ضافة جنديه خالد �سليمان/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 عمر مي�سر ال�سليم من �شريك �إىل مدير/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%0  �إىل% 90  عمر مي�سر ال�سليم من/ تعديل ن�سب ال�شركاء
 حذف فاطمه على املطر/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
50000  �إىلnull  من/ تعديل ر�أ�س املال
 من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م/ تعديل �شكل قانوين
م.م. �سما العمال الطرق ذ/تعديل �إ�سم جتاري من
SAMA ROAD WORKS L.L.C

 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م-  �سما لأعمال الطرق/�إىل

SAMA ROAD WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
.�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة
)مركز �أبوظبي للأعمال (�أبوظبي
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�أمييا باور الإماراتية تعتزم رفع طاقة جممع حممد بن زايد للطاقة ال�شم�سية يف توغو �إىل  70ميجاوات
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت �شركة �أمي�ي��ا ب��اور الإم��ارات �ي��ة �-أم ����س عزمها رفع
القدرة االنتاجية ملجمع حممد بن زايد للطاقة ال�شم�سية
يف توغو من  50ميجاوات �إىل  70ميجاوات �إ�ضافة �إىل
ت��زوي��ده ب�ن�ظ��ام ب�ط��اري��ات ت�خ��زي��ن ب�سعة  4م�ي�ج��اوات يف
ال�ساعة بحجم ا�ستثمار ي�صل �إىل نحو  25مليون دوالر
(م��ا ي �ع��ادل  92م�ل�ي��ون دره ��م) م��ا يجعلها �أك�ب�ر حمطة
للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية يف غرب �أفريقيا.
كانت وزارة االقت�صاد واملالية يف توغو قد وقعت الأ�سبوع
املا�ضي اتفاقية لتمويل تو�سعة املجمع من مكتب �أبوظبي
لل�صادرات التابع ل�صندوق �أبوظبي للتنمية .

وقع االتفاقية كل من معايل �ساين يايا  ،وزيراالقت�صاد
واملالية يف توغو  ،و�سعادة حممد �سيف ال�سويدي  ،مدير
ع��ام �صندوق �أبوظبي للتنمية رئي�س اللجنة التنفيذية
لل�صادرات بح�ضور معايل ماونيو ميال �أزيبل  ،وزير الدولة
للطاقة واملناجم يف توغو ،و�سعادة خليل فا�ضل املن�صوري
 ،املدير العام بالإنابة  -مكتب �أبوظبي لل�صادرات ،و�سعادة
ح�سني جا�سم النوي�س  ،رئي�س جمل�س �إدارة �أمييا باور،وعدد
من م�س�ؤويل اجلانبني.
وك�شف النوي�س عن �أن االعمال االن�شائية مل�شروع التو�سعة
�ستنطلق مطلع دي�سمرب املقبل على �أن تنتهي يف غ�ضون
� 12شهرا و�ستتوىل �شركة �أمييا للخدمات التقنية التابعة
ل�شركة �إمييا باور عمليات االن�شاء والت�شغيل.

وق��ال �إن زي��ادة الطاقة االنتاجية ملجمع حممد ب��ن زايد
للطاقة ال�شم�سية �سيدعم خطط التنمية يف توغوو ي�سهم
يف ت�سريع تنفيذ خططها الرامية لزيادة عدد امل�ستفيدين
من �شبكة الكهرباء والو�صول ال�شامل للكهرباء بحلول عام
، 2030متوقعا �أن ت�صل امدادات املجمع من الكهرباء �إىل
نحو � 225ألف منزل يف توغو.
و�أكد النوي�س �أن جممع حممد بن زايد للطاقة ال�شم�سية
�سي�سهم يف خ�ل��ق م �ئ��ات ال �ف��ر���ص يف خم�ت�ل��ف القطاعات
بجمهورية توغو ،واحل��د من انبعاثات غ��از ث��اين �أك�سيد
الكربون مبقدار � 9.5ألف طن يف ال�سنة ،ف�ض ً
ال عن متكني
املجتمعات املحلية من احل�صول على مياه ال�شرب والتعليم
والرعاية ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل �إيجاد العديد من فر�ص

العمل يف املناطق املحيطة بامل�شروع م��ن خ�لال م�ب��ادرات نوعية تنفذها
ال�شركة ت�شمل ب�ن��اء وجت��دي��د امل��دار���س االب�ت��دائ�ي��ة  ،وب�ن��اء ع�ي��ادات طبية
مع مرافق دعم الأمومة �إ�ضافة �إىل طرح برنامج تدريب داخلي لطالب
الهند�سة من خمتلف امل�ؤ�س�سات التقنية يف جميع �أنحاء توغو الكت�ساب
اخلربة العملية يف حمطة الطاقة ال�شم�سية.
وقال النوي�س �إن القطاع اخلا�ص الإماراتي يواكب توجهات الدولة ،الهادفة
لن�شر حلول الطاقة النظيفة حول العامل ،م�ؤكدا الدور الريادي للإمارات
يف ن�شر حلول اال�ستدامة والطاقة النظيفة عاملياً ،تنفيذا لر�ؤية وتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
القائمة على تنويع م�صادرالطاقة ،وتخ�صي�ص ح�صة متنامية للطاقة
النظيفة ،مبا ي�ضمن م�ستقب ً
ال �آمناً لأجيال الغد ،ويعزز النمواالقت�صادي
يف العديد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة.

حتت رعاية نهيان بن زايد
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معر�ض �أبوظبي الدويل للقوارب  2022ينطلق اليوم
•• �أبوظبي-الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ نهيان بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
ل�ل�أع �م��ال اخل�يري��ة والإن�سانية،
رئي�س جمل�س �أبوظبي الريا�ضي،
ت �ن �ط �ل��ق ال � �ي ��وم ( 24نوفمرب)
ال � � � ��دورة ال ��راب� �ع ��ة م� ��ن معر�ض
�أبوظبي ال��دويل للقوارب يف قاعة
املارينا اجلديدة يف مر�سى �أدنيك
ور�صيف �أدنيك البحري وت�ستمر

لغاية  27نوفمرب .2022
ً
وي�ست�ضيف املعر�ض جمموعة من
الفعاليات وال�ع��رو���ض ال�سياحية
التي توفر جت��ارب مميزة جلميع
ال� ��زوار مب��ا فيها ب�ط��ول��ة الفالي
ب��ورد يوم ال�سبت ،وعرو�ض مناذج
ال �ق ��وارب ،وح��رك��ات ا�ستعرا�ضية
رائ � �ع � ��ة ي� �ق ��دم� �ه ��ا ب� �ط ��ل ال� �ع ��امل
ل� �ل ��دراج ��ات امل��ائ �ي��ة را�� �ش ��د امل�ل�ا،
ورح�لات جمانية بالقارب جلميع
ال� � ��زوار� ،إ� �ض��اف � ًة �إىل الريا�ضات
املائية املميزة.

كما ت�شتمل على ح��وارات بحرية،
حيث ميكن ل�ل��زوار االط�ل�اع على
�أح��دث الأخ�ب��ار واحلقائق املمتعة
ح��ول اال��س�ت��دام��ة يف املحيطات ،و
جت��رب��ة حت��ت امل ��اء ،ال�ت��ي تت�ضمن
�أن���ش�ط��ة ح ��ول احل �ي��اة البحرية،
و�أي���ض�اً م�ساحة ف��ن البحر ،حيث
مي �ك��ن ل �ل ��زوار م �� �ش��اه��دة عرو�ض
الر�سم احل��ي؛ وج��واز �سفر �صيد
الأ� �س �م��اك ،ح�ي��ث يتعلم الأطفال
املهارات الأ�سا�سية ل�صيد الأ�سماك
ويح�صلون على جواز �سفر لل�صيد.

كما يقيم املعر�ض عرو�ضاً تعليمي ًة
حول كيفية �صنع ال�سو�شي يقدمها
نخبة من الطهاة اخلرباء.
بدعم
و ُي �ق��ام امل�ع��ر���ض ه��ذا ال �ع��ام ٍ
م��ن �أب��وظ �ب��ي ال�ب�ح��ري��ة ك�شريك
ا�سرتاتيجي ،ون��ادي كابنت كلوب
ب�صفة اجلهة الراعية البالتينية.
وت�شمل العالمات العاملية امل�شاركة
�سان ريف كاتامارانز من بولندا،
م��اي�ل�ا ي��ات ����س و� �س ��اي ي��ات ����س من
�أمل��ان�ي��ا� ،إي�ف��و يات�س م��ن �إيطاليا،
�أك�سوبار من فنلندا ،مريي في�شر

من فرن�سا� ،سي راي من الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة� ،إ� �ض��اف � ًة �إىل
�شركة اخلليج ل�صناعة القوارب
جلف ك��راف��ت وري�ف�ي�يرا للقوارب
وغريهم من دول��ة الإم ��ارات .كما
ت�شارك �شركات ت�صنيع القوارب يف
�أب��وظ�ب��ي م��ن خ�لال جلف ما�سرت
التي تطلق  4ق��وارب يف املعر�ض،
�إ�ضاف ًة �إىل �آي مارين التي ت�شارك
للمرة الأوىل والكو�س مارين مع
ت�شكيلتها ال��رائ �ع��ة م��ن املنتجات
الفاخرة.

«�أغذية» تتطلع ل�صفقات ا�ستحواذ يف ال�شرق الأو�سط وباك�ستان ب�سيولة نقدية 1.1مليار درهم
•• �أبوظبي -وام:

�أكد �آالن �سميث ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة �أغذية� ،أن ال�شركة
تتطلع �إىل تو�سيع ح�ضورها يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أف��ري�ق�ي��ا وب��اك���س�ت��ان ع��ن ط��ري��ق تنفيذ جم�م��وع��ة م��ن �صفقات
اال�ستحواذ اال�سرتاتيجية مبا يتما�شى مع الهدف املتمثل يف ريادة
ال�سوق الإقليمية لقطاع الأغذية وامل�شروبات بحلول .2025
وق��ال �سميث يف ت�صريحات لوكالة �أن�ب��اء الإم ��ارات “وام”� ،أن
املجموعة نفذت خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية جمموعة ا�ستحواذات
جديدة ولديها ال�ق��درة على متويل عمليات ا�ستحواذ �إ�ضافية
يف ح��ال كانت فر�ص اال�ستثمارات املتاحة تتنا�سب مع معايري
ا�سرتاتيجية املجموعة لالندماج واال�ستحواذ.
وذك��ر �سميث �أن “�أغذية” لديها مركز م��ايل ق��وي بالإ�ضافة

••ر�أ�س اخليمة –الفجر:

ب� �ح ��ث � � �س � �ع� ��ادة حم� �م ��د م�صبح
ال �ن �ع �ي �م��ي رئ �ي ����س غ ��رف ��ة جت ��ارة
ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة ،و� �س �ع��ادة ليزلوت
�أن��در��س��ون �سفرية مملكة ال�سويد
لدى الدولة � ،أم�س الأربعاء مبقر
ال�غ��رف��ة � ،آف ��اق ال�ت�ع��اون امل�شرتك
ب�ين �إم ��ارة ر�أ� ��س اخليمة ومملكة
ال�سويد و�سبل دعمها وتطويرها ،
خا�صه يف جمال اال�ستثمار وذلك
بح�ضور حممد ال�سبب مدير عام
الغرفة بالوكالة  ،واميان الهيا�س
م �� �س��اع��د امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام لقطاع

�إىل �سيولة ور��ص�ي��د ن�ق��دي يبلغ  1.1مليار دره��م مب��ا ي�سمح
بتنفيذ ال�ع��دي��د م��ن اال� �س �ت �ح��واذات خ�ل�ال ال �ف�ترة امل�ق�ب�ل��ة ،مع
ق��درت�ه��ا ل�لاق�ترا���ض ح�ت��ى  1.5م�ل�ي��ار دره ��م ،م ��ؤك��داً ع�ل��ى �أن
املجموعة ال تركز فقط على �شراء العالمات التجارية لتح�سني
الأرباح النهائية ،ولكن ت�سعى �إىل �إ�ضافه قيمة حقيقية لل�شركة
وامل�ساهمني.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل�ج�م��وع��ة مت�ضي ق��دم �اً يف �صفقة اال�ستحواذ
اال�سرتاتيجي على ح�صة  60%يف جمموعة “عوف” امل�صرية،
م�شرياً �إىل �أن �إمت��ام اال�ستحواذ ال ي��زال ره�ن�اً باحل�صول على
امل��واف�ق��ات ال�لازم��ة م��ن اجل�ه��ات التنظيمية وا�ستكمال جميع
الوثائق التنظيمية املطلوبة و�شروط الإغالق املعتادة.
وقال �سميث �إن “�أغذية” لديها خطط للتو�سع يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي �سيتم الإعالن عنها يف املدي القريب ،م�شرياً

�إىل �أن جمل�س �إدارة املجموعة واف��ق م�ؤخراً على ا�ستثمار 84
مليون دره��م لت�شييد من�ش�أة �صناعية ج��دي��دة ل�شركة النبيل
لل�صناعات الغذائية يف مدينة ج��دة ،وم��ن امل�ستهدف البدء يف
عملية الإن�ف��اق الر�أ�سمايل على اال�ستثمار اجلديد يف غ�ضون
ال�شهور القليلة القادمة.
و�أ�شار الرئي�س التنفيذي ملجموعة �أغذية �إىل �أن �أعمال ال�شركة
منت ب�شكل قوي خالل الأرباع املا�ضية ،مع �أحراز تقدماً ملحوظاً
يف الوفاء بالوعود خالل الت�سعة �أ�شهر الأويل من العام اجلاري،
ال �سيما م��ن حيث تنويع م�صادر الإي� ��رادات ،واالل �ت��زام بتنمية
وتطوير ال�شركات التي مت اال�ستحواذ عليها م ��ؤخ��راً ،وتعزيز
القدرات الإنتاجية.
و�أو�ضح �آالن �سميث �أن جهود “�أغذية” يف دمج وتوحيد �أعمال
ال�شركات التي مت اال�ستحواذ عليها م�ؤخراً ب��د�أت ت�ؤتي ثمارها

وحتقق عوائد قوية ،متوقعاً ان توا�صل ال�شركة حتقيق نتائج
قوية خالل الفرتة املتبقية من العام اجل��اري مبا يتما�شى مع
توقعات املحللني وذل��ك على الرغم من ال�ضغوط الت�ضخمية
امل�ستمرة ،والتي نوا�صل �إدارتها ب�شكل ا�ستباقي من خالل مبادرات
الت�سعري وا�سعة النطاق وزيادة كفاءات الإنتاج والتوزيع.
ولفت �إىل �أن “�أغذية” حققت منو يف الإي��رادات بن�سبة 20%
لت�صل �إىل  954مليون درهم يف الربع الثالث من العام اجلاري
مقابل  795مليون دره��م يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي،
ومقارنة مب�ستويات ما قبل اجلائحة البالغة  486مليون درهم
يف ال��رب��ع الثالث م��ن  ،2019مرجعاً ذل��ك �إىل الأداء القوي
لل�شركات امل�ستحوذ عليها م ��ؤخ��راً بعد دم��ج وتوحيد �أعمالها
لتحقيق عوائد قوية ،حيث ت�ساهم ال�شركات امل�ستحوذ عليها
م�ؤخراً بحوايل  47%من �إجمايل الإيرادات.

غرفة ر�أ�س اخليمة ومملكة ال�سويد تبحثان �سبل تعزيز التعاون واال�ستثمار
اخلدمات التجارية  ،ومن اجلانب
ال �� �س��وي��دي �أع �� �ض��اء م��ن ال�سفارة
ومم� �ث� �ل�ي�ن ل� ��� �ش ��رك ��ات �سويدية
ت �ع �م��ل ب� ��االم� ��ارات  .وم� ��ن جهته
ا�ستعر�ض �سعادة حممد النعيمي
خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء خ� �ط ��ط الغرفة
بالتعاون مع كافة الدوائر املعنية
ب��االم��ارة  ،خا�صة يف جم��ال جذب
اال�ستثمار ومتكينه  ،و�أهم الفر�ص
اال�ستثمارية التناف�سية التي تتمتع
ب�ه��ا �إم � ��ارة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة  ،و�أه ��م

الإ� �ص�ل�اح��ات الت�شريعية لدولة
االمارات والهادفة �إىل �إيجاد بيئة
ا�ستثمارية تناف�سية  ،وف��ق �أعلى
املعايري الدولية يف جمال تب�سيط
الإج� ��راءات املتعلقة باال�ستثمار ،
م�شرياً اىل ان هذه اللقاءات التي
ت �ت��م ب���ص�ف��ة دوري � ��ة ت�ت�م��ا��ش��ى مع
ر�ؤي��ة القيادة  ،بتعزيز ال�شراكات
الدولية  ،وخلق فر�ص اال�ستثمار
يف ال �ق �ط��اع��ات ذات الأول � ��وي � ��ة ،
ل �ت �ن �م �ي��ة � �ص �ن��اع �ي��ة واقت�صادية

واجتماعية م�ستدامة  ،داعياً رجال
الأع �م��ال وال���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
مبملكة ال���س��وي��د ل�لا��س�ت�ف��ادة من
الإم� �ك ��ان ��ات وال� �ف ��ر� ��ص النوعية
وامل�ن��اخ اال�ستثماري ال��ذي تقدمه
دول��ة االم ��ارات ب��وج��ه ع��ام و�إمارة
ر�أ���س اخليمة بوجه خا�ص  ،الفتاً
اىل ان فر�ص اال�ستثمار ال�صناعية
 ،ت�شمل البرتوكيماويات واملعادن
والأدوي� � � � ��ة والأغ � ��ذي � ��ة وامل� �ع ��دات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وال�ط�ب�ي��ة والزراعة

وال �ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة وال�صناعات
الدفاعية والف�ضائية .
كما �شدد �سعادة حممد النعيمي
ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ط��رح م �ب��ادرات تعزز
م��ن زي� ��ادة ال �ل �ق��اءات ب�ين الوفود
التجارية  ،داعياً ال�شركات ورجال
االع �م��ال مبملكة ال�سويد بزيارة
�إم � ��ارة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة  ،والتعرف
ع�ل��ى ب�ي�ئ��ة الأع� �م ��ال واال�ستثمار
بها  ،وبحث فر�ص التعاون بينها
وبني ال�شركات الإماراتية  ،يف ظل

االهتمام امل�شرتك لتعزيز العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة  ،ورف ��ع ح�ج��م الأعمال
والتبادل التجاري �إىل م�ستويات
�أرف��ع تلبي الطموحات وامل�صالح
املتبادلة  .و�أعربت �سعادة ليزلوت
اندر�سون عن �سعادتها لهذا اللقاء
وال�ت�رح��اب ال ��ذي الق�ت��ه يف �إم ��ارة
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة  ،م� ��ؤك ��دة ع �ل��ى ان
هذه الزيارة ت�أتي ا�ستكما ًال جلهود
دولة االم��ارات ومملكة ال�سويد يف
تعزيز التعاون وال�شراكة  ،وخلق

م�سارات جديدة وحيوية للتعاون
واال�ستثمار  ،خا�صة وان العالقات
الإماراتية ال�سويدية ت�شهد تطوراً
م �ه �م �اً ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د التجاري
واال�ستثماري  ،ون�سعى لال�ستفادة
من ه��ذا الزخم يف تعزيز التعاون
االقت�صادي  ،م�شرية اىل �أن مملكة
ال �� �س��وي��د ت �ع��د رائ � � ��دة يف جمال
االبتكار والتنوع االقت�صادي  ،كما
ان جم ��االت االب �ت �ك��ار وال�شركات
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة  ،م��ن �أبرز

املجاالت التي متتلك بها ال�سويد
خ�ب�رات وا�سعة وجت��ارب ناجحة ،
معربة ع��ن التطلع لو�ضع �آليات
ف �ع��ال��ة لإق ��ام ��ة � �ش��راك��ات نوعية
تخدم امل�صالح التنموية للجانبني
ع� �ل ��ى ه� � ��ذا ال �� �ص �ع �ي��د  ،و�أك � � ��دت
ا�ستعداد بالدها لتوفري كل الدعم
وال �ت �� �س �ه �ي�لات ل ��رج ��ال الأع� �م ��ال
الإم � ��ارات� � �ي �ي��ن  ،ل �ل �ت �ع ��رف على
الإمكانيات االقت�صادية املتوفرة ،
والنظم الت�شريعية املي�سرة التي
ت�سهل �إقامة م�شاريع اقت�صادية يف
العديد من املجاالت ذات االهتمام
امل�شرتك.

اقت�صادية ر�أ�س اخليمة توعي موظفيها بكيفية ك�شف �أ�ساليب الغ�ش التجاري تطوير اخلدمات اجلمركية �ضمن برنامج �أبوظبي لتجربة متعاملني بال جهد
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

نظمت دائ ��رة التنمية االقت�صادية
ب��ر�أ���س اخليمة ب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركة
�سابا و�شركائها ت��ي�.إم.ب��ي ،برناجمً ا
ت��دري �ب � ًي��ا ب �ع �ن��وان “التفريق بني
امل �ن �ت �ج ��ات الأ�� �ص� �ل� �ي ��ة واملقلدة”.

وا��س�ت�ه��دف��ت ال��ور��ش��ة م��وظ�ف��ي �إدارة
الرقابة واحلماية التجارية ،بهدف
�صقل مهاراتهم يف جمال الك�شف عن
املنتجات املقلدة والتمييز بني الأ�صلي
واملقلد منها ،وذلك للحد من ظاهرة
تقليد الب�ضائع التي ت�ؤثر �سلباً على
امل�ستهلكني والعالمات التجارية.

ت�ضمنت ور�شة العمل عر�ض عدد من
الب�ضائع ل�شركات عاملية ،وتو�ضيح
ال � �ف ��روق ��ات ال��دق �ي �ق��ة ال� �ت ��ي متيز
الأ�صلي من املقلد منها بعد الإمعان
والرتكيز بني منتجني ،مثل الأرقام
خلف املنتج و�سنة الت�صنيع ،وبع�ض
العالمات واخلطوط واالختالف يف

درج��ات اللون والتي ت�شكل جميعها
فروقاتٍ دقيقة ت�ضلل عامة الأفراد
وتوهمهم ب�أن املنتج �أ�صلي 100%
ويتبع ل�شركة عاملية م�ع��روف��ة .كما
ت�ضمنت ال��ور��ش��ة ل�ق��اء م��ع �أ�صحاب
ال �ع�ل�ام ��ات ال �ت �ج��اري��ة م ��ن بولندا
للحديث على طرق حماية عالماتهم
ال �ت �ج��اري��ة وك�ي�ف�ي��ة احل �ف��اظ عليها
قانونيًا .من جانبه قال في�صل عليون
– م��دي��ر �إدارة ال��رق��اب��ة واحلماية
التجارية – �أن الدائرة تويل اهتماماً
ك �ب�يراً ب��ال�ت��وع�ي��ة وال�ت�ث�ق�ي��ف بطرق
و�أ��س��ال�ي��ب مكافحة الغ�ش التجاري
بكافة �أنواعه بالتعاون مع �شركائها
يف ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص م ��ن �أ�صحاب
ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ،حيث حتر�ص
ال��دائ��رة على تعزيز العمل امل�شرتك
معهم حلماية عالماتهم التجارية،
وال�ت���ص��دي ل�ك��ل م��ن ي�ت�ع��دى عليها
بكفاءة وفعالية عالية ،وقد بلغ عدد
ال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة ال �ت��ي نظمتها
الإدارة خالل العام اجلاري يف الإطار
ذاته خم�س ور�ش عمل ،ح�ضرها 68
موظفا.

•• �أبوظبي-وام:

ت �ع �م��ل الإدارة ال �ع ��ام ��ة جلمارك
�أب��وظ�ب��ي �ضمن “برنامج �أبوظبي
لتجربة متعاملني بال جهد” على
تعزيز جتربة املتعاملني عرب تطوير
خدماتها و�إع��ادة ت�صميمها و�إ�ضافة
حت�سينات عليها لتقلي�ص مدة �إجناز
امل �ع��ام�ل�ات والإج� � � � ��راءات الالزمة
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى اخل ��دم ��ات بهدف
ت�سهيل رحلة املتعامل وتقليل اجلهد
وال ��وق ��ت ع�ل�ي��ه مب��ا ي��دع��م احلركة
التجارية العاملية يف �أبوظبي ،حيث
��س�ي�ت��م الإع �ل��ان ع��ن �إط �ل��اق �أوىل
اخلدمات اجلمركية املحدثة بنهاية
�شهر نوفمرب احلايل ،والتي �ستكون
م �ت��وف��رة ع �ل��ى م �ن �ظ��وم��ة خدمات
�أبوظبي احلكومية املوحدة “مت».
و ُت �ق �دّم ح�ك��وم��ة �أب��وظ�ب��ي “برنامج
�أب��وظ �ب��ي ل �ت �ج��رب��ة م�ت�ع��ام�ل�ين بال
جهد” ال ��ذي ي�ع��د من ��وذج �اً رائ ��داً
يف حت���س�ين جت��رب��ة امل�ت�ع��ام�ل�ين مع
اخل ��دم ��ات ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا حكومة
�أبوظبي مبا يعزز من مكانة الإمارة

ب�صفتها وجهة رائدة يف جمال جتربة
املتعاملني مع القطاع احلكومي.
وج ��اءت ج�ه��ود ج�م��ارك �أب��وظ�ب��ي يف
ال�برن��ام��ج ع�بر و��ض��ع خ�ط��ة تنفيذ
�� �ش ��ارك خ�ل�ال �ه��ا ف ��ري ��ق ع �م��ل من
الإدارة بجميع ال��ور���ش احلكومية
ال �ت �ح �� �ض�ي�ري��ة ل �ت �ح �� �س�ين جتربة
امل�ت�ع��ام�ل�ين وف �ق �اً لأف �� �ض��ل املعايري

الدولية يف هذا املجال ،وت�شكيل فريق
ت�صميم لدرا�سة وحتديد التحديات
ال �ت��ي ت ��واج ��ه امل �ت �ع��ام �ل�ين وتنظيم
خم �ت�بر لإع� � ��ادة ت���ص�م�ي��م اخلدمة
ومناق�شة امل�ب��ادرات التطويرية من
خالل ا�شراك املتعاملني يف عمليات
الت�صميم والتحليل.
وت�ستخدم ج�م��ارك �أب��وظ�ب��ي خالل

ت �ط��وي��ر خ��دم��ات �ه��ا ن �ه��ج “برنامج
�أب��وظ �ب��ي ل �ت �ج��رب��ة م�ت�ع��ام�ل�ين بال
جهد” ال��ري��ادي ال�شامل لتح�سني
جتربة املتعامل من خالل الرتكيز
ع�ل��ى �أرب �ع��ة حم ��اور رئي�سية ت�شمل
التوجه اال�سرتاتيجي ،والت�صميم،
والتطوير ،وتقدمي اخلدمة ،معتمدة
على خم�سة حمركات ا�سرتاتيجية
ت�ت�م�ث��ل يف �إط �ل��اق ��س�ي��ا��س��ة ودليل
جتربة املتعاملني يف حكومة �أبوظبي
وال��ذي ق��ام بتحديد الأدوار وو�ضع
معايري تقدمي اخل��دم��ة ،بالإ�ضافة
�إىل حت��دي��د الأول � ��وي � ��ات الالزمة
لالرتقاء بتجارب املتعاملني ل�ضمان
ت��رك �ي��ز اجل� �ه ��ود وامل� � � ��وارد حولها،
وو� � �ض ��ع ت �� �ص �م �ي��م رائ� � ��د لتح�سني
جت � ��ارب امل �ت �ع��ام �ل�ين ب��ال �ت �ع��اون مع
�أف�ضل الكفاءات العاملية ،واال�ستثمار
يف بناء القدرات عرب تعزيز مهارات
امل��وظ �ف�ي�ن ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��م م ��ن توفري
جتارب عاملية امل�ستوى للمتعاملني،
وتطوير من��وذج متقدم لقيا�س �أداء
جت��رب��ة املتعاملني ،و�أه�م�ه��ا م�ؤ�شر
جهد املتعامل.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان
 املركز التجاري الأول  -هاتف  04-2955582 :فاك�س 04-2955598 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية �شركة �سوندو لتجارة االدوات ال�صحية  -ذ م م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/11/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/11/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
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العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :شركة �سوندو لتجارة االدوات ال�صحية  -ذ م م
العنوان  :م�ستودع  S07ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية  -طي  -ديرة  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  1029175 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1673717 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة الإق�ت���ص��اد وال���س�ي��اح��ة يف دب��ي ب ��أن��ه ق��د مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�لاه ،وذل��ك مبوجب
ق��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ  2022/11/10وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دبي
بتاريخ  2022/11/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رق��م 2903-1
ملك �سمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د بن �سلطان ال نهيان  -املركز التجاري الأول  -هاتف
 04-2955582 :ف��اك����س  04-2955598 :م�صطحباً م�ع��ه ك��اف��ة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للجنة اخلربة
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

�إعــــــــــالن

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة /بلوم بنك فرن�سا فرع �شركة (فرن�سا)
مقيدة يف �سجل ال�شركات الأجنبية لدى ال��وزارة حتت رقم ( )60وقد
تقدمت ال�شركة اىل الوزارة بطلب لتعديل اال�سم التجاري لي�صبح بنك
بانورينت فرن�سا  -ف��رع ال�شارقة وتعديل بياناتها يف �سجل ال�شركات
الأجنبية تبعا لذلك .يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق التقدم باعرتا�ضهم
اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �أ�سبوع من تاريخ الن�شر هذا الإعالن.
حتريرا يف 2022/11/23

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد � /سليم كوتيكاتيل عبد اهلل  -اجلن�سية الهند  -يرغب فى البيع
والتنازل عن جزء  %50من كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (كنز للدعاية
واالعالن) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� )759980إىل
ال�سيد  /عبدالنظر على  -اجلن�سية الهند .ال�سيد� /سليم كوتيكاتيل عبد اهلل  -اجلن�سية الهند  -يرغب
فى البيع والتنازل عن جزء  %50من كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (كنز للدعاية
و االعالن) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� )759980إىل
ال�سيد  /باندي�شال عبد القادر عبد املنري  -اجلن�سية الهند  ،تعديالت اخرى تغري ال�شكل القانوين من
وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -تغري اال�سم التجاري من كنز للدعاية واالعالن اىل
كنز للدعاية و االعالن ذ م م .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :ماهر مظهر ديار بكريل  -اجلن�سية � :سوريا  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :جيم�س
باول ويتاكري  -اجلن�سية  :اململكة املتحدة يف الرخ�صة امل�سماه (ركن الكمال ل�صيانة
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )783857ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :نی�شاد القادر كاروبامفيتيل موكيات كاروبامفيتيل موكيات
عبد  -اجلن�سية  :الهند  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك
�إىل ال�سيد � :شاجهان عبد الر�شید �سردار  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ليكن معلوماً للجميع ب�أن
ال�سيد  :موحابات على ح�سن على اجلن�سية  :الهند  -،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته
البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد  :حممد جا�سم الدين حممد نور الدين بيبارى اجلن�سية :
بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (ق�صائد للخياطة والتطريز) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )533970ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى
 :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103292
تنازل /بيع
�إعــالن

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103279
تنازل /بيع

يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورين ا�سمائهم ادناه  :من ال�سيد  /علي عبيد �سامل �سعيد الكعبي  -اجلن�سية
 :الإمارات �إىل ال�سيد � /شاهينور عامل يو�سف علي اجلن�سية  :بنغالدي�ش
باال�سم التجاري (�سريع لتطريز وخياطة املالب�س الن�سائية) رخ�صة �صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بعجمان برقم ( )106656وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل العام

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103162
تنازل وبيع  -اعالن

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد�/سيني�ش تاتاروتودى فيلو تاتاروتودى  -اجلن�سية :
الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد /حممد
�صالح كوناكات اجلن�سية :الهند وكذلك يرغب ال�سيد برمي كومار كري�شنان اجلن�سية :
الهند يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد /حممد �صالح
كوناكات اجلن�سية :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (البطينة لكمال الأج�سام) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)774950تعديالت �أخرى :ال يوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

70533

حيث ان ال�سيد:حممد نا�صر �شودري �شاهاجان  -بنغالدي�ش اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجارية (مطعم الرز
االبي�ض) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  799504حيث ان ال�سيد:حممد
نا�صر �شودري �شاهاجان  -بنغالدي�ش اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة
التجارية (مطعم الرز االبي�ض) البالغة  %100اىل ال�سيد�:سامل خلفان حمد احلافري الكتبي  -اماراتي
اجلن�سية  -تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية تنازل �صاحب الرخ�صة ال�سابق
ووكيل خدماته ل�صاحبها احلايل .
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك .

الكاتب العدل

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103224
تنازل وبيع  -اعالن

حيث ان ال�سيد:جا�سمري تانات بارامبا  -هندي اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجارية (ركن البريق
لتجارة املك�سرات) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  765285حيث
ان ال�سيد:جا�سمري تانات بارامبا  -هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته
يف الرخ�صة التجارية (ركن البريق لتجارة املك�سرات) البالغة  %100اىل ال�سيد:حممد �شايف
فاريكوتيل حمزه  -هندي اجلن�سية  -تغيري وكيل اخلدمات تنازل �صاحب الرخ�صة الخر .
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
ال�سبل القانونية حيال ذلك .

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2166/2022/100:احوال نف�س م�سلمني

وزارة العدل
العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإ�ستئنافية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCAPCICOMS2022 /0001461جتاري

�إىل املدعي عليه  :مزون ملقاوالت البناء  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
اىل  :ني�شانت ناجديف  ،اىل  :ان ان ان ا�س انرتنا�شيونال ملتد
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/11/29أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإ�ستئنافية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/22م.

�إىل املدعي عليه  :عمر احمد ابراهيم
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/11/24أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة الإ�ستئنافية ال�شرعية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم رقم � )3شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/11/16م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103086
تنازل/وبيع

70535

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:حممد ا�صف غالم �سروار  -اجلن�سية باك�ستان برغب يف البيع
والتنازل عن ن�سبة  %5من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد من�صور بطي ثاين
طار�ش ال�شام�سي اجلن�سية االمارات ويرغب ال�سيد:حممد ا�صف غالم �سروار  -اجلن�سية باك�ستان
يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %90من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:ح�ضرت
حممد كل روان  -اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�صة (حممد عا�صف غالم لتجارة وت�أجري املعدات الثقيلة
امل�ستعملة) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  776585ال�صادرة من دائرة التنميه
االقت�صادية بال�شارقة  -تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل ذ.م.م  -ا�ضافة
�شريك .
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكور التباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

وزارة العدل

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1012/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

70021

املنظورة يف:دائرة احوال نف�س م�سلمني التا�سعة
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة بنفقة زوج�ي��ة ونفقة اوالد �شاملة وم�سكن �شرعي والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعي�:شم�سه عبداهلل �صالح ال�صالح
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -هور العنز �شرق  -ديرة  -دبي � -شارع  - 12مبنى فيال 19
مدعي عليه  -1 :را�شد حممد حمد خلفان املهريي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -حمي�صنة الثالثة  -دبي � -شارع بغداد � -شارع رقم  - 1مبنى
فيال  - 205بالقرب من حديقة املحي�صنه ومركز �شرطة الق�صي�ص
�آخر قرار جلل�سة  2022/12/22العالن املدعي عليه على رقم الهاتف املبني يف التحري وان
تعذر يعلن بالن�شر �صحيفتني.

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف القرار ال�صادر يف امر االداء رقم 1766/2022:والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي � � -ش��ارع خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د  -ب�ن��اء ب�ن��ك ال�ف�ج�يرة ال��وط�ن��ي �� � � -ص.ب- 2979:
هاتف - 043971700:فاك�س - 043979100:رقم مكاين2908894348:
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنهما  -1 :حممد دبي  -2وادي االلوان للنقليات �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف امر االداء
املقيد من قبلكم وعليه مت حتديد جل�سة  2022/11/28يوم االثنني يف ال�ساعة � 10:00صباحا وذلك عن طريق
االت�صال املرئي (عن بعد) بالدخول ملوقع حماكم دبي عرب اخلدمات االلكرتونية  -جدول جل�سات الق�ضايا.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/11/28ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

املنظورة يف:دائرة �إدارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :ال��زام املدعي عليها االوىل بالتكافل والت�ضامن مع املدعي عليهما الثانية والثالث بان ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره
( )1.839.272.00درهم مليون وثمامنائة وت�سعة وثالثون الفا ومائتان واثنان و�سبعون درهما اماراتيا والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليهم االوىل والثانية والثالث بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك الفجرية الوطني فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى بناء بنك الفجرية الوطني
 - Yosef.A.Shahin@prestingeadvocates.comمكاين 2908894348
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنهما  -1 :بي ار تي لالغذية �ش.ذ.م.م  -2بي ار تي انرتبري�سي�س �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها االوىل بالتكافل والت�ضامن مع املدعي عليهما الثانية والثالث بان
ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )1.839.272.00درهم مليون وثمامنائة وت�سعة وثالثون الفا ومائتان واثنان و�سبعون درهما اماراتيا والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليهم االوىل والثانية والثالث بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/11/28ال�ساعة � 09.00ص ويقت�ضي ح�ضوركم امام
ادارة الدعوى االبتدائية (الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -خدماتنا
االلكرتونية العامة  -ج��داول جل�سات الق�ضايا ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ( )2020/ 151686

70197

املنذر بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع
املنذر اليها درة ال�صفوح للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
 بتاريخ  2015/5/1وافقت املنذر �إليها على خطاب عر�ض ت�سهيالت م�صرفية امل��ؤرخ  2015/4/8مبوجبه  -ح�صلت علىقرو�ض من البنك املنذر.
 قامت املنذر اليها وبتاريخ  2015/5/17و�ضمانا ل�سداد الدين مو�ضوع الت�سهيالت �سالفة الذكر ب�إبرام عقد رهن من الدرجةالأوىل مع البنك املنذر مبوجبه رهنت املنذر اليها للبنك املنذر حق املنفعة على قطعة الأر�ض وكافة االن�شاءات واملرافق القائمة حالياً
�أو تقام �أو تتواجد على االر�ض م�ستقب ً
ال يف جممع دبي لال�ستثمار الأول على قطعة االر�ض رقم  487وم�ساحتها  4051.08مرت
مربع ب�إمارة دبي نظري مبلغ وقدره  50.000.000درهم (خم�سون مليون درهم ومت ت�سجيل هذا الرهن لدى دائرة الأرا�ضي
والأمالك بدبي بتاريخ .2015/5/17
 مل تقم امل�ن��ذر �إل�ي�ه��ا ب���س��داد ال��دي��ن امل�تر��ص��د بذمتها ع��ن الت�سهيالت امل�صرفية �سالفة ال��ذك��ر وت��ر��ص��د بذمتها مبلغ وقدره 29.416.290.82درهم ت�سعة وع�شرون مليون و�أربعمائة و�ستة ع�شر �ألف ومائتان وت�سعون درهم واثنان وثمانون فل�ساً حتى
تاريخه ومل تقم ب�سداده رغم تكرار املطالبة الودية.
لذلك:فلهذه الأ�سباب ف��إن البنك املنذر يوجه هذا الإن��ذار للمنذر �إليها بطلب �سداد الدين املرت�صد بذمتها نتيجة الت�سهيالت
امل�صرفية امل�ؤرخة  2015/4/8والبالغ ق��دره  29.416.290.82دره��م (ت�سعة وع�شرون مليون و�أربعمائة و�ستة ع�شر �ألف
ومائتان وت�سعون درهم واثنان وثمانون فل�ساً حتى تاريخه وامل�ضمون بعقد الرهن امل�ؤرخ  2015/5/17يف مدة ال جتاوز ثالثني
يوما من تاريخ هذا الإنذار حتت طائلة نزع ملكية العقار املرهون وبيعه باملزاد العلني وفقا لأحكام قانون الرهن الت�أميني رقم 14
ال�سنة  2008ب�إمارة دبي.

الكاتب العدل

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر 2022/1/151770

70197

املنذرة  :الفردان الدارة العقارات  -بوكالة املحامي �سلطان العوي�س
املنذراليه  :ثريا عبد اهلل قمرب العو�ضي  -جمهول حمل االقامه
�أنذار ب�سداد املرت�صد واالخالء
حيث انه مبوجب عقد �إيجار يبد�أ بتاريخ  2019 /11/1وينتهي بتاريخ  2022/10/31ا�ست�أجر املنذر
�إليه من املنذرة ما هو عبارة عن �صالة رقم  3بايجار  325000درهم �سنويا وبتاريخ 2022/2/15
بتقدمي �شيك الدفعة الثانية بقيمة  81250درهم من االيجار لل�سنة الثالثة ارجتع بدون ر�صيد وقام
املنذر اليه ب�سداد مبلغ  40000درهم وتبعه ارجتاع ال�شيكات الدفعة الثالثة والدفعة الرابعة بناء عليه
ف�إن املنذرة تنذر املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد مبلغ  203750درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة عن االيجار
للفرتة من  2022/3/16ولغاية  2022/10/31وااليجار امل�ستجد بواقع  325000درهم �سنويا ،
و�إخ�لاء العني امل�ست�أجرة خالل مدة ثالثني يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار و �إال �سن�ضطر ا�سفني
�إىل اللجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة بتلك املبالغ مع ماي�ستجد من ايجار و �إخالء العني امل�ؤجرة مع حتميلكم
الر�سوم و امل�صروفات و مقابل �أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0103288
تنازل /بيع
�إعــالن
يرجى العلم انه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورين ا�سمائهم ادناه :
من ال�سيدة:فاطمةعليعبداهلل�سبيتال�شحي-اجلن�سيةالإمارات،عنكاملح�صتهاالبالغة%100
�إىل ال�سيدة  :طاهره اف�شان جبني اجلن�سية  :الإمارات
باال�سم التجاري (كويك خلدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بعجمان برقم ملف ( )107338وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان ،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل العام

االمارات العربية املتحدة
70197

رئي�س الق�سم

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
انذار عدىل بالن�شر
رقم املحرر 2022/1/151768

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

70197

رئي�س الق�سم

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70608

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإ�ستئنافية ال�شرعية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCAPSHPAF2022 /0000577الأحوال ال�شخ�صية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 630/2022/361:ا�ستئناف �أمر اداء

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

�إىل املدعي عليه  :حممد �سيف ماجد اخل�ضر ال�شام�سي االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية.
تعلمكم ب�أن املدعي حممد يار علي عبداحلق بنجالدي�شي /اجلن�سية.
حكمت املحكمة ح�ضوريا � :أوال يف الدعوى الأ�صلية  :ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدى
للمدعي مبلغ �أربعة ع�شر �ألفا و ثمامنائة و ع�شرين درهما ( 14820درهم) وتذكرة
عودة �إيل موطنه عند الإلغاء �أو املغادرة والر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة و�إعفاء املدعي من
باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.
ثانيا يف الدعوى املتقابلة  :برف�ضها بحالتها و �إلزام املدعى عليه بالتقابل بالر�سوم و
امل�صاريف.
حرر بتاريخ 2022/11/21
مركز �سعادة املتعاملني

االمارات العربية املتحدة
70608

70533

اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICILABMIN2022 / 0003434عمايل (جزئي)

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70535

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

عن جلنة اخلربة
اخلبري � /سعيد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449

�أحمد علي احلو�سني
مدير �إدارة الت�سجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

يف الدعوى رقم � 2022/1018إ�ستئناف جتاري  -دبي
امل�ست�أنف � /ستاندرد ت�شارترد بنك  -بوكالة املحامي  /حبيب املال وم�شاركوه
املعلن �إليها  /امل�ست�أنف �ضدها الثانية  :باتيا مارت (م م ح)
يف الدعوى رقم ( )2022/1018ا�ستئناف جتاري  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اللجنة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء
املوافق  2022/11/29يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر والن�صف ظهرا لعقد الإجتماع الأول للجنة عن
بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى  ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ
امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0008415جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :سلطان عامر بن ابراهيم العتيبي  -جمهول حمل االقامة
املطالبة تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة  -1قيد الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها يعلن بها املدعي عليه
 -2احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  6000درهم �سته االف درهما مع الفائدة
القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام  -3ت�ضمني املدعي عليه بالر�سوم
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/11/29أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � ) 6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر
بتاريخ2022/11/22:
مكتب اخلدمات الق�ضائية
عائ�شة ابراهيم الهرمودي

�إعالن اجتماع اخلربة
70197

من املنذرة :بي كي جلف �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي �سلطان هادف العوي�س
املنذر اليها� :شركة الكندي واحتاد املقاولني العاملية ذ.م.م  -عنوانها :جمهول االقامة
ف�إنه مبوجب التكليف بالوفاء املاثل وا�ستناداً على املواد  62وما بعدها من قرار جمل�س الوزراء رقم 57
ب�ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون االحت��ادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون الإج��راءات املدنية ،
ف�إننا ننذركم نيابة عن املوكل املنذر ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املرتتب بذمتكم مبلغ 20000000
مليون درهم �إماراتي ( ع�شرون مليون درهم فقط الغري ) وذلك ملوكلتنا �أو �إىل مكتبنا امل�شار لعنوانه �أعاله
وذلك خالل خم�سة �أيام فقط من تاريخ هذا الإنذار و�إال �سن�ضظر �آ�سفني التخاذ كافة الإجراءات الالزمة
وحتميلكم امل�س�ؤولية القانونية وكافة النفقات والتعوي�ضات يف حال ف�شلكم يف ت�سوية مو�ضوع هذا الإنذار
و�إ�صراركم على االمتناع عن �سداد املبلغ للمنذرة خالل الفرتة امل�شار �إليها �أعاله  ،مع احتفاظ املوكلة املنذرة
بكافة حقوقها وطلباتها الأخرى التي تنتج عن عدم التزامكم مبو�ضوع هذا الإنذار وب�سلوك كافة الطرق
القانونية ومراجعة املحاكم املخت�صة للمطالبة مببلغ املديونية مع الفائدة القانونية.

الكاتب العدل

العدد  13706بتاريخ 2022/11/24

70197

�إعالن دعوة اجتماع خربة بالن�شر
ب�صفتي �أنا  /حممد علي �سلطان اخل�ضر خبري ًا ح�سابي ًا مكلف ًا من قبل حمكمة ال�شارقة ب�إجراء
اخلربة يف الدعوي رقم  2022/7589مدنى ــ ال�شارقة

ف�إننا قد قررنا دعوة املدعي عليه  /عبد الرحمن مبارك املر�شود ال�سبو�سى يف الدعوي املذكورة
�أع�لاه .من �أج��ل احل�ضور �إيل مقر مكتبنا ب�صفته ال�شخ�صية �أو من ميثله قانوناً ب�صفته
 :املدعي عليه بالدعوى املذكورة بالرقم �أع�لاه .واملقامة من قبل املدعية  :حمده مبارك
املر�شود ال�سبو�سي وذلك للح�ضور �إىل مقر مكتبنا الكائن يف بناية مركز الأعمال الذهبي
 �شارع بور�سعيد  -خلف وكالة ني�سان مكتب رق��م  - 604ت  - 04-2208803 :ف : 04-2208804وذلك يوم الثالثاء القادم املوافق  2022/11/29يف متام ال�ساعة
الثالثة ع�صراً . PM 03:00
خبري ح�سابي
حممد علي �سلطان اخل�ضر
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رونار مد ّرب «جمنون» ..حد�سه يف حمله

ن�شارك من �أج��ل خمالفة التوقعات .يف كل ن�سخة من ك�أ�س العامل حتدث هذه هي الريا�ضة .ميكن ان تلعب هذه املباراة ع�شر مرات وال حتقق الن�صر
مفاج�آت كثرية ون�أمل يف �أن نحقق واحدة" .ك��ان حد�س م��درب ال�سعودية �سوى يف مباراة واحدة .كنا ن�ستحق الفوز" .وا�ضاف املدرب الذي يركز على
الفرن�سي هريفيه رونار يف مكانه الن فريقه فجّ ر احدى اكرب املفاج�آت يف اللعب اجلماعي "كنا �سيئني يف ال�شوط االول ومل نقم بال�ضغط كما يجب"،
تاريخ نهائيات ك�أ�س العامل ،ملحقاً الثالثاء خ�سارة تاريخية بالأرجنتني قبل ان يقلب فريقه االم��ور ر�أ�سا على عقب ففي ال�شوط الثاين وي�سجل
هدفني ليخرج بالفوز التاريخي.
املر�شحة الحراز مونديال قطر مع جنمها ليونيل مي�سي.
خا�ضت ال�سعودية مباراة العمر �ضد العمالق الأمريكي الالتيني ( )1-2لكن رونار ( 54عاماً) ا�سمع العبيه كلمات حم ّفزة بني ال�شوطني كان لها
مفعول ال�سحر على ادائهم ،فكانوا منتخبا �آخر وت�ألق كل فرد من افراده
وخرجت بفوز تردّد �صداه يف خمتلف انحاء العامل.
اع�ترف رون��ار بان احلظ وقف اىل جانب فريقه ال �سيما يف ال�شوط االول من حار�س املرمى حممد العوي�س الذي اختري اف�ضل العب يف املباراة اىل
عندما تخلف بهدف بعد مرور  10دقائق من ركلة جزاء انربى لها بنجاح �سامل الدو�سري ال��ذي �سجل هدفا وال �أروع وب��ات ث��اين �سعودي ي�سجّ ل يف
ليونيل مي�سي ،ال �سيما بان احلكم الغى ثالثة اه��داف لالرجنتني بداعي مونديالني خمتلفني بعد �سامي اجلابر.
الت�سلل .وقال رونار بعد املباراة "جميع النجوم كانت مبت�سمة لنا يف ال�سماء .و ّ
خل�ص مدافع ال�سعودية عبد االله املالكي ما ح�صل خالل فرتة اال�سرتاحة

بقوله "لدينا مدرب جمنون ح ّفزنا بني ال�شوطني وقال لنا كلمات جعلتنا
نرغب ب��أك��ل الع�شب (اندفاعاً)" .ال يقل االجن��از ال��ذي حققه رون��ار ،عن
اجنازين �آخرين يف م�سريته متثال بقيادة زامبيا اىل احراز باكورة القابها يف
ك�أ�س �أمم �إفريقيا عام  2012وك ّرره مع �ساحل العاج بعدها بثالثة اعوام،
لي�صبح �أوّل مدرب يقود منتخبني خمتلفني اىل اللقب القاري.
ا�ستلم تدريب املنتخب ال�سعودي يف متوز-يوليو  2019بعد جتربة على
ر�أ�س اجلهاز الفني املغربي وم�شاركة يف مونديال رو�سيا خرج فيه من الدور
االول ،لكنه قدّم عرو�ضا جيدة ابرزها تعادله مع ا�سبانيا.
�شهد "الأخ�ضر" با�شرافه ا�ستقراراً فنياً خالل هذه ال�سنوات ،توّجها بت�صدره
جمموعته يف الت�صفيات امل�ؤهلة اىل مونديال قطر متفوّقا على اليابان
وا�سرتاليا .نوّه بالت�سهيالت التي قدّمها االحتاد ال�سعودي لكرة القدم ووزير

الريا�ضة و�أي�ضا بكالم ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان لدى زيارة قام
بها املنتخب قبل ايام من انطالق املونديال وقال يف هذا ال�صدد "قال لنا انه
ال �ضغوطات مفرو�ضة على الالعبني وعلينا فقط �إظهار �صورة جميلة عن
كرة القدم ال�سعودية� .أراها خطوة ذكية .هو توا�صل مثايل وواقعي".
وم��ن �أج��ل حت�ضري العبيه للعر�س ال �ك��روي ،دخ��ل يف مع�سكر ت��دري�ب��ي يف
الأ�سابيع ال�ستة االخرية خالفا ملعظم املنتخبات الأخ��رى ،ال �سيما الكبرية
منها بعد ان ان�ضم اليها العبوها قبل  10ايام فقط من انطالق املونديال.
�صرح ملوقع فيفا الر�سمي قبل انطالق البطولة ب�أيام "امل�شاركة بال طموح
ال تعني �شيئا" .وا�ضاف "ال ن�شارك من اجل التن ّزه يف الدوحة ،بل من اجل
تقدمي اف�ضل م�ستوى لنا وجنعل ال�سعوديني فخورين بنا يف امللعب ويف
ال�سعودية ،لقد اتوا باعداد هائلة اىل هنا وال خيار امامنا �سوى ار�ضائهم".

املنتخب ال�سعودي ي�سجل ح�ضوره بقائمة
مفاج�آت املونديال عرب تاريخه
يف ال� ��رد ع �ل��ى امل�ن�ت�خ��ب ال�سعودي
ال � ��ذي ان� �ت ��زع ال� �ف ��وز ب���ش�ك��ل مثري
وحافظ عليه حتى النهاية ليكون
الفوز الأه��م والأب ��رز لل�سعودية يف
تاريخ م�شاركاتها باملونديال حتى
الآن.
وتر�صد وكالة �أنباء الإمارات "وام"
يف ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ب�ع���ض��ا م��ن �أب ��رز
امل �ف��اج ��آت ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي �شهدتها
ب �ط��والت ك ��أ���س ال �ع��امل ع�ل��ى مدار
التاريخ حتى الآن.

•• �أبوظبي-وام:

البطولة وه��و مر�شح ق��وي للفوز
باللقب لكنه مني بهزمية تاريخية
�أم��ام نظريه الأمريكي مل ت�ستطع
ال�صحف الإجنليزية تخيلها عندما
�أر�سلت �إليها النتيجة حيث اعتقدوا
�أن ال �ن �ت �ي �ج��ة ه� ��ي ف � ��وز املنتخب
الإجنليزي  1-10و�أن هناك خط�أ
يف الطباعة.

رغم الإمكانيات الكبرية التي يتمتع
بها املنتخب ال�سعودي لكرة القدم
وخ�ب�رة الع�ب�ي��ه وح�م��ا��س�ه��م ،ي�أتي
ال �ف��وز ال�ث�م�ين  1-2للفريق على
نظريه الأرجنتيني �ضمن مفاج�آت
ب�ط��ول��ة ك ��أ���س ال �ع��امل ال �ت��ي جتري
مناف�ساتها يف قطر حاليا.
تكمن امل �ف��اج ��أة ه��ذه امل ��رة يف فارق
مونديال :1966
الت�صنيف بني املنتخبني من ناحية
ال يحظى منتخب كوريا ال�شمالية
وال �ت��وق �ع��ات ال �ه��ائ �ل��ة ال �ت��ي �سبقت
بتاريخ كبري يف ك��أ���س ال�ع��امل حيث
خ��ا���ض ال �ف��ري��ق امل��ون��دي��ال مرتني
املنتخب الأرجنتيني �إىل مونديال مونديال :1950
 2022ك�أحد املر�شحني البارزين كانت خ�سارة املنتخب الربازيلي على ف �ق��ط ل �ك��ن ان �ت �� �ص��اره ال��وح �ي��د يف
للمناف�سة على اللقب العاملي خا�صة ملعبه �أم��ام �أوروج ��واي يف النهائي ب� � �ط � ��والت ك� � ��أ� � ��س ال� � �ع � ��امل خ�ل�ال
و�أن ال �ف��ري��ق ي���ض��م ب�ي�ن �صفوفه �صدمة كبرية لأنها �أ�ضاعت اللقب م�شاركته الأوىل �صنع ل��ه تاريخا
جم �م��وع��ة م��ن �أب � ��رز ال�لاع �ب�ين يف الأول من الربازيليني لكن املفاج�أة ح�ي��ث حت�ق��ق ع�ل��ى ح���س��اب املنتخب
ع� ��امل ال �ل �ع �ب��ة ب �ق �ي��ادة الأ�سطورة الأبرز يف هذه الن�سخة من املونديال الإيطايل  0-1مبونديال 1966
ليونيل مي�سي.
كانت ف��وز املنتخب الأم��ري�ك��ي على يف �إجن�ل�ترا ويف م�ب��اراة �سارت فيها
ال�ن�ت�ي�ج��ة ع�ك����س ج�م�ي��ع التوقعات
ي�ضاف �إىل ذلك �أن مي�سي ورفاقه نظريه الإجنليزي . 0-1
ف�شلوا على م��دار نحو �شوط كامل وخ��ا���ض املنتخب الإجن �ل �ي��زي هذه نظرا للفارق الهائل بني الفريقني.

مونديال .:1978
ك��ان ب�ل��وغ املنتخب ال�ه��ول�ن��دي �إىل
املباراة النهائية يف مونديال 1978
بف�ضل �أ�سلوب الكرة ال�شاملة الذي
�أبهر به العامل لكن طريق و�صوله
�إىل ال�ن�ه��ائ��ي ��ش�ه��د ك �ب��وة ك ��ان من
امل�م�ك��ن �أن حت��رم��ه م��ن ه ��ذا حيث
خ�سر ال�ف��ري��ق ب�شكل مفاجئ �أمام
ن� �ظ�ي�ره الأ�� �س� �ك� �ت� �ل� �ن ��دي  3-2يف
مباراته الأخرية بالدور الأول.
وك��ان��ت اخل���س��ارة م�ف��اج��أة كبرية يف
ظل م�ستوى الفريقني والتوقعات
ال�ت��ي �سبقت امل �ب��اراة ل�ك��ن املنتخب
ال �ه��ول �ن��دي ان �ت��زع ب�ط��اق��ة الت�أهل
للدور الثاين بفارق الأه��داف �أمام
ا�سكتلندا.
مونديال :1982
ا�ستهل املنتخب اجلزائري مبارياته
يف تاريخ ك�أ�س العامل على الإطالق
مبفاج�أة من العيار الثقيل عندما

ت�غ�ل��ب  1-2ع �ل��ى م�ن�ت�خ��ب �أملانيا
الغربية املتوج وقتها باللقب العاملي
مرتني يف  1954و .1974وكان
الفوز اجلزائري من �أكرب املفاج�آت
يف ت��اري��خ امل��ون��دي��ال ،وف ��از الفريق
اجلزائري يف البطولة نف�سها على
منتخب ت�شيلي  2-3لكنه مل يت�أهل
للدور الثاين يف ظل انتهاء مباراة
املنتخبني الأمل ��اين وال�ن�م���س��اوي يف
امل�ج�م��وع��ة ب�ف��وز �أمل��ان�ي��ا  0-1وهي
ال �ن �ت �ي �ج��ة ال �ت��ي �أه� �ل ��ت الفريقني و�شق املنتخب الكامريوين طريقه
بعدها �إىل دور الثمانية يف البطولة
الأوروبيني �سويا للدور الثاين.
ذاتها لي�صبح �أول منتخب �أفريقي
ي�صل لهذه املرحلة.
مونديال :1990
خ� ��ا�� ��ض امل� �ن� �ت� �خ ��ب الأرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي
البطولة للدفاع ع��ن اللقب الذي مونديال : 2002
�أح ��رزه يف  1986باملك�سيك لكنه ع� �ل ��ى غ � � ��رار م� ��ا ق ��دم ��ه املنتخب
�سقط يف امل �ب��اراة االفتتاحية �أمام ال � � �ك� � ��ام� �ي��روين �أم� � � � � ��ام املنتخب
ن�ظ�يره ال�ك��ام�يروين  1-0ليحقق الأرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي يف  1990ف ��اج ��أ
الفريق الأفريقي واحدة من كربى املنتخب ال�سنغايل نظريه الفرن�سي،
ال��ذي خ��ا���ض البطولة للدفاع عن
املفاج�آت يف تاريخ ك�أ�س العامل.
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الثقيلة التي انتهت �إليها املباراة.

مونديال :2014
خا�ض املنتخب الربازيلي البطولة
على ملعبه وهو مر�شح قوي للغاية
للفوز باللقب العاملي ،وبلغ الفريق
ال��دور ن�صف النهائي بجدارة لكنه
تعر�ض لهزمية ثقيلة للغاية 7-1
�أم� � ��ام ن �ظ�ي�ره الأمل� � � ��اين ،ومل تكن
امل �ف��اج ��أة ب��ال�ط�ب��ع يف ف ��وز �أي من
الفريقني الكبريين لكن يف النتيجة

مونديال :2022
ح�ق��ق امل�ن�ت�خ��ب ال���س�ع��ودي مفاج�أة
ك �ب�ي�رة يف امل��ون��دي��ال وت �غ �ل��ب على
نظريه الأرجنتيني  1-2على عك�س
معظم التوقعات التي �سبقت املباراة
يف ظ��ل ال�تر��ش�ي�ح��ات ال�ق��وي��ة التي
ي�ح�ظ��ى ب�ه��ا امل�ن�ت�خ��ب الأرجنتيني
للمناف�سة على لقب ه��ذه الن�سخة
من البطولة.

االحتاد الآ�سيوي« :الدو�سري» رجل املنا�سبات التاريخية
•• الدوحة-وام:

�سلط االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
ال�ضوء على �سامل الدو�سري العب
و�سط املنتخب ال�سعودي و�صاحب
ه ��دف ال �ف��وز مل�ن�ت�خ��ب ب �ل�اده على
الأرجنتني يف ك�أ�س العامل .2022
وك��ان ال��دو��س��ري ق��د �سجل الهدف
ال� �ث ��اين ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ال �� �س �ع��ودي يف
م��رم��ى الأرج� �ن� �ت�ي�ن �أم� �� ��س الأول
ال �ث�لاث��اء خ�ل�ال اف �ت �ت��اح مباريات
املجموعة الثالثة من ك�أ�س العامل،
لتحقق ال���س�ع��ودي��ة ف ��وزا تاريخيا
بهدفني مقابل هدف.
وق��ال االحت ��اد الآ��س�ي��وي يف تقرير
ن� ��� �ش ��ره مب ��وق� �ع ��ه ال ��ر�� �س� �م ��ي على
االن�ت�رن��ت" :عرف الع��ب الو�سط
املهاجم ال�سعودي �سامل الدو�سري
�أن��ه رج��ل املنا�سبات ال�ك�ب�يرة ،لكن
بهدف الفوز الرائع على الأرجنتني
�أم����س الأول ال�ث�لاث��اء يف مونديال
قطر  ،2022اكت�سب لقب رجل
امل�ن��ا��س�ب��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة ،مل�ساهمته
ب�إ�سقاط مر�شح ق��وي لنيل اللقب

ي�ض ّم �أف�ضل الع��ب يف العامل �سبع
مرات ليونيل مي�سي.
وت ��اب ��ع ال �ت �ق ��ري ��ر" :يف الدقيقة
 53م��ن م��واج �ه��ة ال � ��دور الأول
على �ستاد لو�سيل ،ا�ستقبل �سامل

ال ��دو� � �س ��ري ال � �ك ��رة ب ��ال� �ق ��رب من
منطقة اجل��زاء م��ن زاوي��ة �ضيقة،
ل �ي �م��ر م� ��ن ال� ��دف� ��اع ب �� �ش �ك��ل رائ� ��ع
ويطلق ت�سديدة ق��وي��ة تهز �شباك
احل ��ار� ��س �إمي �ي �ل �ي��ان��و مارتيني�س.

و�أ�ضاف االحت��اد الآ�سيوي" :و�ضع
ال��دو� �س��ري ال���س�ع��ودي��ة يف املقدمة
 1-2فحققت "رميونتادا" وفوزا
ه��و الأه ��م يف تاريخها بعد خم�س
م���ش��ارك��ات �سابقة يف ك ��أ���س العامل

� �ش �ه��دت ت ��أه �ل �ه��ا م ��رة وح �ي��دة �إىل
ال� � ��دور ال� �ث ��اين ع� ��ام  1994من
امل�شاركة االوىل.
و�أ��ض��اف التقرير" :الدو�سري هو
�أحد الالعبني ال�سعوديني القالئل

يف مفاج�أة كبرية بك�أ�س العامل

اليابان ت�صعق �أملانيا بهدفني مت�أخرين

تلقت �أملانيا خ�سارة مفاجئة � 1-2أمام
اليابان يف افتتاح مباريات الفريقني
باملجموعة اخلام�سة يف ك�أ�س العامل
لكرة القدم �أم�س.
ومنح هدفان مت�أخران من البديلني
ريت�سو دوان وت��اك��وم��ا �أ��س��ان��و يف �آخر
رب � ��ع � �س��اع��ة ال� �ي ��اب ��ان ف � ��وزا مذهال
 1-2على �أملانيا البطلة �أربع مرات
يف امل� �ب ��اراة االف�ت�ت��اح�ي��ة للمجموعة
اخلام�سة ب�ك��أ���س ال�ع��امل ل�ك��رة القدم
�أم� �� ��س الأرب� � �ع � ��اء .وك ��ان ��ت النتيجة
ال���ص��ادم��ة ت �ك��رارا ل�ك��اب��و���س �أمل��ان�ي��ا يف
ك ��أ���س ال �ع��امل  2018ع�ن��دم��ا خ�سر،
حامل اللقب ،يف مباراته االفتتاحية
�أمام املك�سيك وبعد هزمية اخرى �أمام
كوريا اجلنوبية ودع��ت البطولة من
دور املجموعات .و�سيطر الأمل��ان على
املباراة التي �أقيمت على ا�ستاد خليفة
ال ��دويل ،لكن م��ع ك��ل فر�صة �ضائعة
ت��رك��ت ال �ب��اب مفتوحا ل�ل�ي��اب��ان التي
مل تظهر �أي �شيء تقريبا يف الهجوم
حتى �أدرب امل��درب هاجيمي موريا�سو
عدة تبديالت �ضخت الطاقة بالفريق
يف ال �� �ش��وط ال � �ث ��اين .و�أدرك دوان
التعادل يف الدقيقة  75قبل �أن يظهر
�أ�سانو مهارة فائقة يف التحكم بالكرة
ثم �أطلق ت�سديدة من زاوية �صعبة يف

�سقف امل��رم��ى مم��ا �أ��ش�ع��ل ال�ف��رح��ة يف
مقاعد بدالء اليابان.
لقد كان حتوال مذهال حيث كافحت
اليابان يف ت�شكيل �أي خطورة معظم
ف�ترات امل �ب��اراة .وهيمنت �أمل��ان�ي��ا على

امل�ب��اراة مبكرا وح�صلت على املكاف�أة
عندما �أر��س��ل ي��وزوا كيمي�ش متريرة
�إىل دي �ف �ي��د راوم يف م���س��اح��ة داخ��ل
م�ن�ط�ق��ة اجل� ��زاء لي�سقطه احلار�س
��ش��وي�ت���ش��ي ج��ون��دا ليحت�سب احلكم

رك�ل��ة ج ��زاء يف ال��دق�ي�ق��ة  33نفذها
�إيلكاي جندوجان بنجاح .و�سجل كاي
هافرت�س ما �أعتقد �أنه الهدف الثاين
يف ال ��وق ��ت امل�ح�ت���س��ب ب ��دل ال�ضائع
لل�شوط الأول ورغم �أن احلكم امل�ساعد

كان الوحيد يف ا�ستاد خليفة الدويل
الذي مل يالحظ �أنه كان مت�سلال� ،إال
�أن حكم الفيديو امل�ساعد �ألغى الهدف.
ومل يكن هناك �سوى تغيري طفيف يف
ال �� �ش��وط ال �ث ��اين ،ح�ي��ث � �س��دد جمال
مو�سياال ال�ك��رة �أع�ل��ى امل��رم��ى بعدما
اخرتق دفاع اليابان و�سدد جندوجان
يف القائم .وت�صدى �شويت�شي لأربع
حماوالت من يونا�س هوفمان و�سريج
جنابري ليحافظ على بقاء فريقه يف
امل �ب��اراة .وظ�ه��ر ن��وي��ر ،ال��ذي ي�شارك
يف ك ��أ���س ال �ع��امل ل�ل�م��رة ال��راب �ع��ة ،يف
ال�صورة �أي�ضا عندما ت�صدى ملحاولة
م��ن ه�ي�روك��ي � �س��اك��اي وح ��رم بعدها
تاكومي مينامينو لكن زميله البديل
دوان لي�سجل هدف التعادل بت�سديدة
قوية .وبعدها جنح �أ�سانو يف ال�سيطرة
على متريرة طويلة برباعة وتخل�ص
م��ن امل��داف��ع نيكو �شلوتربيك ليطلق
ت�سدية قوية يف م�ساحة �ضيقة.
و� �ش �ن��ت �أمل ��ان� �ي ��ا ه �ج��وم��ا � �ش��ام�ل�ا يف
حم��اول��ة لإدراك ال �ت �ع��ادل ل�ك��ن دون
ج ��دوى وت��واج��ه الآن م �ب��اراة يجب
الفوز بنتيجتها �أمام �إ�سبانيا.
وت�ل�ت�ق��ي ال �ي��اب��ان م��ع ك��و��س�ت��اري�ك��ا يف
امل � �ب� ��اراة امل �ق �ب �ل��ة و� �س �ت �ح �ل��م بالفعل
بالت�أهل لدور ال�ستة ع�شر.

ال ��ذي ��ن � �س �ج �ل��وا يف ك� ��أ� ��س العامل
( )2018وك��أ���س �آ�سيا ()2019
والأل� � �ع � ��اب الأومل� �ب� �ي ��ة يف طوكيو
."2021
وتابع التقرير" :يتم ّيز الدو�سري

يف ال� �ق� �ي ��ام ب � � ��دور اجل � �ن� ��اح لكنه
ي���س�ت�ط�ي��ع ال �ل �ع��ب يف �أي م��رك��ز يف
خط الأمام ،بف�ضل �سرعته ور�شاقة
��س��اق�ي��ه ال �ت��ي جت�ع��ل م�ن��ه مراوغا
من الطراز االول ،وبالفعل تواجد

�أمام الأرجنتني يف املناطق اخلطرة
لإن �ه ��اء ال�ه�ج�م��ات م���س�ج�لا هدف
الفوز ،ف�ضال عن ممار�سته ال�ضغط
على املناف�س عندما ال تكون الكرة
يف حوزة فريقه".

احتاد البلياردو وال�سنوكر ي�شكل جلنة التوازن بني اجلن�سني
•• دبي -وام:

اعتمد ال�شيخ جمعة ب��ن مكتوم بن
ج�م�ع��ة �آل م �ك �ت��وم ،رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة احت� ��اد الإم� � � ��ارات للبلياردو
وال���س�ن��وك��ر ،ت�شكيل جل�ن��ة التوازن
ب�ي�ن اجل �ن �� �س�ين والإ�سرتاتيجية،
التي ت�ستهدف تقلي�ص الفجوة بني
اجلن�سني ،وحتقيق ال�ت��وازن بينهما
يف املجال الريا�ضي ،مبا يتما�شى مع
ا�سرتاتيجية التوازن بني اجلن�سني
يف دولة الإمارات واملنظمات الدولية
والإقليمية الريا�ضية وعلى ر�أ�سها
اللجنة الأوملبية الدولية.
وتتكون جلنة التوازن بني اجلن�سني
يف احت � � ��اد الإم � � � � � ��ارات للبلياردو
وال� ��� �س� �ن ��وك ��ر ،م� ��ن ف ��اط� �م ��ة �سيف
ال �ع��ام��ري رئ �ي �� �س �اً ،وع �ل �ي��اء حممود
خ�ير اهلل ن��ائ�ب�اً ل�ل��رئ�ي����س ،و�سهيلة
عبا�س حممد ع�ضواً ،وع�لا عدنان
حممد ذيب ع�ضوا ومقررا.
و�أو� �ض��ح خ��ال��د ع�ب��د اهلل احلمادي،
ن ��ائ ��ب رئ� �ي� �� ��س احت � � ��اد ال� �ب� �ل� �ي ��اردو
وال���س�ن��وك��ر ،يف ت���ص��ري�ح��ات لوكالة
�أن �ب��اء الإم� ��ارات " وام " ان جمل�س
�إدارة االحت� ��اد ح ��دد جم�م��وع��ة من
االخت�صا�صات التي ت�ساعد اللجنة
على حتقيق الأه ��داف امل��رج��وة من
ت�شكيل اللجنة.
وق��ال�" :سعى جمل�س �إدارة االحتاد

م� �ن ��ذ ت �� �ش �ك �ي �ل��ه الأخ� �ي� ��ر برئا�سة
ال�شيخ جمعة ب��ن مكتوم ب��ن جمعة
�آل م �ك �ت��وم ،ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال�ستثمار
الإم�ك��ان��ات املتميزة جلميع �أع�ضاء
جم�ل����س الإدارة م��ع ت�ف�ع�ي��ل ال ��دور
ال�ن���س��ائ��ي م��ن خ�ل�ال ت�شكيل جلنة
ال �ت��وازن ب�ين اجل�ن���س�ين ،ح�ي��ث يعد
احتاد البلياردو وال�سنوكر من �أوائل
االحتادات التي اعتمدت م�سمى هذه
ال�ل�ج�ن��ة ل�ت�ك��ري����س ج �ه��ود الن�شاط
الن�سائي" .و�أ�ضاف" :جلنة التوازن
بني اجلن�سني منوطة بو�ضع خطة
�إ�سرتاتيجية مل�شاركة املر�أة يف لعبتي
ال�ب�ل�ي��اردو وال�سنوكر على م�ستوى
الدولة والإ�شراف على تنفيذها ،كما
ت�سعى �إىل متكني املر�أة للم�شاركة يف
امل�سابقات الر�سمية للعبتي البلياردو
وال �� �س �ن��وك��ر ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د املحلي

والإقليمي والدويل".
و�أو��ض��ح" :ت�سعى جلنة التوازن �إىل
توفري البيئة املالئمة للمر�أة لتحقيق
الإجن� � � � ��ازات يف ل �ع �ب �ت��ي البلياردو
وال�سنوكر على كافة امل�ستويات مع
منتخباتنا الوطنية ،كما ت�سعى �إىل
مت�ك�ين و� �ض��ع امل � ��ر�أة الإم ��ارات �ي ��ة يف
املنظمات الريا�ضية على ال�صعيدين
املحلي واخلارجي".
و�أكد �أن من بني الأهداف التي ت�سعى
اللجنة �إىل حتقيقها الفرتة املقبلة
ت��أه�ي��ل و�صقل امل ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة يف
جمايل التحكيم والتدريب بريا�ضة
البلياردو وال�سنوكر ،وتعزيز ثقافة
مكافحة املن�شطات وامل ��واد ال�ضارة
و�سبل الوقاية من �أخطارها لكافة
عنا�صر لعبتي البلياردو وال�سنوكر
ل ��دى امل � � ��ر�أة .وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا عربت
ف ��اط �م ��ة ال� �ع ��ام ��ري رئ �ي �� ��س جلنة
ال � �ت� ��وازن ب�ي�ن اجل �ن �� �س�ين يف احت ��اد
ال �ب �ل �ي��اردو وال���س�ن��وك��ر ع��ن �شكرها
وت �ق��دي��ره��ا مل�ج�ل����س �إدارة االحت ��اد
ع�ل��ى دع�م��ه لتمكني امل ��ر�أة يف احتاد
الإمارات للبلياردو وال�سنوكر.
و�أك � ��دت �أن ث�ق��ة رئ�ي����س االحت� ��اد يف
ت�شكيل جلنة ال�ت��وازن حتتم عليهن
و� �ض��ع خ �ط��ة ع �م��ل ��ش��ام�ل��ة والبدء
يف تنفيذها لتعزيز ال���ش��راك��ات مع
كافة القطاعات يف املجتمع و�شركاء
االحتاد.
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الرميونتادا والإ�صابات يت�صدران م�شهد اليوم الثالث
للمونديال ..وفرن�سا تتخل�ص من عقدة انطالقة البطل

•• الدوحة-وام:

حفلت م�ب��اري��ات ال �ي��وم ال�ث��ال��ث من
م��رح�ل��ة امل�ج�م��وع��ات ل�ك��أ���س العامل
 2022بكثري من املفاج�آت والأرقام
القيا�سية ال�ت��ي ك��ان��ت �أب��رزه��ا فوز
املنتخب ال�سعودي على الأرجنتني
�أب ��رز امل��ر��ش�ح�ين لنيل ال�ل�ق��ب ،بعد
مباراة تاريخيه على ا�ستاد لو�سيل
ب ��ال ��دوح ��ة ل �ت �ت��وق��ف ��س�ل���س�ل��ة عدم
اخل�سارة للأرجنتني والتي امتدت
ل�ـ  36م �ب��اراة ولت�صبح ال�سعودية
�أول منتخب �آ�سيوي ي�سجل يف �شباك
الأرجنتني ب�أكرث من هدف يف تاريخ
البطولة.
و�أع � �ط� ��ى ال � �ف� ��وز ال� ��� �س� �ع ��ودي على
الأرج�ن�ت�ين الأم ��ل للو�صول لأبعد
ن�ق�ط��ة يف ال �ب �ط��ول��ة ،وذل ��ك بعدما
متكنت املنتخبات ال�ت��ي ف��ازت على
الأرج� �ن� �ت�ي�ن يف �آخ � ��ر  3ن �� �س��خ من

امل��ون��دي��ال م��ن ال�ت�ت��وي��ج باللقب �أو
ال��و� �ص��ول �إىل امل � �ب� ��اراة النهائية،
ح�ي��ث ت��وج منتخب �أمل��ان �ي��ا باللقب
يف  ،2014وف��رن �� �س��ا ب��ال �ل �ق��ب يف
 ،2018وو�صلت كرواتيا للنهائي
يف .2018
ولعل ما مييز املباريات الأربع لليوم
ال �ث��ال��ث م ��ن ال �ب �ط��ول��ة ه ��و نهاية
م�ب��ارات�ين بالفوز بعد الرميونتادا
فقد �شهدت امل�ب��اراة الأوىل حتويل
امل�ن�ت�خ��ب ال���س�ع��ودي ت ��أخ��ره بهدف
��س�ج�ل��ه ل �ي��ون �ي��ل م�ي���س��ي م ��ن ركلة
ج� ��زاء� ،إىل ال �ف��وز ب�ه��دف�ين مقابل
ه� ��دف ��س�ج�ل�ه�م��ا � �ص��ال��ح ال�شهري
و�سامل الدو�سري.
�أما املباراة الثانية التي ح�ضرت فيها ب�أربعة �أه��داف لهدف ،ليفك عقدة ب��ال�ت�ع��ادل � 1-1أم ��ام الباراجواي،
ال��رمي��ون�ت��ادا فكانت م �ب��اراة فرن�سا ال�ب��داي��ات لأ��ص�ح��اب اللقب يف �آخر و خ�سرت �إ�سبانيا بطل  2010يف
حاملة اللقب م��ع ا�سرتاليا والتي  3ن�سخ ،فقد �أخفقت �إيطاليا بطل املباراة االفتتاحية لن�سخة 2014
ا�ستطاع خاللها املنتخب الفرن�سي ن�سخة  2006يف ال �ف��وز باملباراة �أم��ام هولندا  ،5 1-وخ�سرت �أملانيا
�أن يحول ت��أخ��ره بهدف �إىل الفوز االف� �ت� �ت ��اح� �ي ��ة ل �ن �� �س �خ��ة  2010بطل  2014يف املباراة االفتتاحية

لن�سخة � 2018أمام املك�سيك بهدف
دون رد.
وت���ش��اب�ه��ت �أي���ض��ا ظ ��روف مباراتي
ت ��ون� �� ��س وال� � � ��دمن� � � ��ارك ،وب ��ول� �ن ��دا
واملك�سيك بعدما انتهت املباراتان
بالتعادل ال�سلبي للمرة الأوىل منذ
انطالقة البطولة.
و بلغت ح�صيلة �أهداف اليوم الثالث
� 8أهداف ،و 15بطاقة �صفراء ..
كما مل ينل العبو كل من الأرجنتني
وف��رن �� �س��ا �أي ب �ط��اق��ات ،ف�ي�م��ا كان
العبو ال�سعودية الأبرز يف احل�صول
على البطاقات ال�صفراء ب��واق��ع 6
بطاقات.
وخالل اليوم الثالث �أي�ضا �أحت�سبت
رك�ل�ت��ا ج ��زاء الأوىل ك��ان��ت ل�صالح
الأرجنتني و�سجلها ليونيل مي�سي
يف م ��رم ��ى ال �� �س �ع��ودي��ة ،والثانية
ل�ب��ول�ن��دا و�أخ �ف��ق لوفاندوفي�سكي
يف ت�سجيلها لي�ضيع على منتخب

ب�لاده فر�صة ال�ف��وز على املك�سيك،
ويوا�صل �إهداره ركالت اجلزاء.
وك��ان امل�شهد املكرر يف اليوم الثالث
�أي���ض��ا ه��و الإ� �ص��اب��ات والتبديالت
اال�ضطرارية ،بعدما تعر�ض العبا
امل�ن�ت�خ��ب ال���س�ع��ودي ��س�ل�م��ان الفرج
ويا�سر ال�شهراين للإ�صابة خالل
ل�ق��اء الأرج�ن�ت�ين م��ا ا�ضطر املدرب
ال�ف��رن���س��ي ه�ي�ريف ري� �ن ��ارد لإج� ��راء
تبديل ا��ض�ط��راري ل�لاع��ب �سلمان
ال�ف��رج ،فيما كانت �إ�صابة ال�شهري
بالدقائق الأخرية من عمر اللقاء.
و ك��ان��ت الإ� �ص ��اب ��ة ح��ا� �ض��رة �أي�ضا
يف م �ب��اراة ت��ون����س وال ��دمن ��ارك بعد
ت�ع��ر���ض الع ��ب ال ��دمن ��ارك توما�س
دي�لاين للإ�صابة يف الدقيقة 45
م��ا ا��ض�ط��ر امل� ��درب لإج � ��راء تبديل
ا�� �ض� �ط ��راري �أي �� �ض��ا ف �ي �م��ا تعر�ض
لوكا�س هرينانديز الع��ب املنتخب
ال�ف��رن���س��ي ل�ل�إ��ص��اب��ة م��ا ت�سبب يف

اج � ��راء ت �ب��دي��ل ا� �ض �ط ��راري �أي�ضا
بنزول �شقيقة ثيو هرينانديز ،الذي
ا��س�ت�ط��اع �أن ي�صنع ه��دف التعادل
ملنتخب بالده يف مرمى ا�سرتاليا.
وبت�سجيله ثنائية يف مرمى ا�سرتاليا
�أ�صبح �أوليفييه جريو العب منتخب

فرن�سا ال �ه��داف التاريخي ملنتخب
بالده بعدما و�صل �إىل الهدف 51
� ،سجلها خ�ل�ال  111م �ب��اراة مع
ال�ف��ري��ق مت�ساويا م��ع ت�يري هرني
الذي �سجل �أهدافه الـ 51يف 123
مباراة.

بعثة منتخبنا لأ�صحاب الهمم ت�صل ل�شبونة للم�شاركة يف الألعاب العاملية للكرا�سي املتحركة والبرت
•• ل�شبونة-وام:

و� �ص �ل��ت ب �ع �ث��ة م �ن �ت �خ �ب �ن��ا الوطني
لأ�صحاب الهمم �إىل مدينة ل�شبونة
ال�برت�غ��ال�ي��ة ل�ل�م���ش��ارك��ة يف الألعاب
العاملية للكرا�سي املتحركة والبرت
( )IWASوال� � �ت � ��ي �� �س� �ت� �ق ��ام يف
مقاطعة �سانتو �أن�ط��ون�ي��و ،وتختتم
مناف�ساتها يف  29نوفمرب اجلاري.
وت�شارك الإمارات ببعثة قوامها 78
ع�ضوا ميثلون الدولة يف هذا املحفل
ال �ع��امل��ي لأ� �ص �ح ��اب ال �ه �م��م م ��ا بني
العبني و�أجهزة فن ّية و�إدارية.
ويبلغ عدد امل�شاركني من الالعبني
والالعبات  42العبا والعبة بواقع
 28م��ن ال��ذك��ور و 14م��ن الإن ��اث،
وير�أ�س البعثة الدكتور عبد الرزاق
بني ر�شيد.
اجلدير بالذكر � ّأن الأل�ع��اب العامل ّية
لريا�ضات الكرا�سي املتح ّركة والبرت
جت��ري على مناف�سات �أل �ع��اب القوة
ورفعات القوّة وال�سباحة وكرة القدم

لل�شلل ال��دم��اغ��ي ح�ي��ث � ّأن االحتاد
ال��دويل للكرا�سي املتح ّركة والبرت
ه��و ّ
املنظم لإق��ام��ة الأل �ع��اب العاملية
" "IWASم ّرة كل عامني.
وي�خ��و���ض الع�ب��و منتخبنا الوطني
مناف�سات �ألعاب القوة يف دفع اجل ّلة
ورم��ي الرمح والقر�ص و�سباقات الـ
1500 ،800 ،400 ،200 ،100
و 5000مرت.
ه� ��ذا ومي� � ّث ��ل امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي يف
الأل� �ع ��اب ال�ع��امل�ي��ة ��ض�م��ن مناف�سات
�أل� � �ع � ��اب ال � �ق� ��وى ك � � � ّل م� ��ن "�سارة
اجلنيبي" ،و "را�شد املحرمي" ،و
"حممد الكعبي" ،و"ذكرى الكعبي"،
و "نوره الكتبي" ،و "�أحمد نواد"،
و "حممد املزروعي" ،و "�سلطان
ال�شام�سي" ،و "ع ّباد خالد" ،و
"حممد البلو�شي" ،و "�أن�صاف
النعيمي" ،و "�سهام الر�شيدي"،
و "�أحمد احلو�سني" ،و"بدر
احلو�سني" ،و "�أحمد املازمي"،
ال�شحي" ،و"ثريا
و"حممد
ّ

الزعابي" ،و"علي املهريي" ،و"يحي
البلو�شي" ،و"�شيخة املازمي"،
و"�شماّ املازمي" ،و"�أحمد النقبي"،
و"عائ�شة اخلالدي" ،و"عبد العزيز
الكندي" ،و"مرمي املطرو�ش"،
و"مرمي الزيودي" ،و"عبد اهلل
م�سباحي" و " را�شد الزيودي.

�أ ّم� � ��ا مم �ث �ل��و م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي يف
رفعات القوّة فهم الالعبني "�أحمد
خمي�س" ،و"خالد احل ّمادي"،
و"زايد الأن�صاري" ،و"حممد
خمي�س خلف" ،و"عادل �شانبيه"،
و"عي�شه املطيوعي" ،و"�سيف
الزعابي" ،و"هيفا النقبي" ،و"عبد

خ��و���ض مناف�سات البطولة العامل ّية
اهلل النقبي" و "موزه الزيودي".
كما يخو�ض مناف�سات ال�سباحة يف وحت �ق �ي��ق الأرق � � � ��ام ال� �ت ��ي ت�ؤهلهم
الأل� �ع ��اب ال �ع��امل � ّي��ة ك� � ّل م��ن "حممد للم�شاركة يف دورة الألعاب الباراملبية
احلارثي" ،و"عبد اهلل الغافري" و املقبلة باري�س .2024
كما تعترب البطولة فر�صة لل�شباب
ال�شحي".
"ثاين ّ
ويطمح امل�شاركون يف الألعاب العاملية الكت�ساب اخل�برات خا�صة و�أن تلك
م ��ن الع �ب��ي م�ن�ت�خ��ب الإم � � � ��ارات يف املناف�سة العاملية تت�ضمن م�سابقات

ل�ل�ن��ا��ش�ئ�ين حت��ت � � 20س �ن��ة ،والتي
ي�شارك فيها منتخبنا الوطني عرب
العبني من ال�شباب يف �ألعاب القوى
ه ��م "حممد البلو�شي" وحممد
ال�شحي" والعبة يف رفعات القوّة هي
ّ
"عائ�شة املطيوعي".
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ح ��ث ذي� �ب ��ان املهريي

الأم� �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ج�ن��ة الباراملبية
الإم��ارات� ّي��ة العبي املنتخب الوطني
ع�ل��ى ب ��ذل �أق �� �ص��ى ج�ه��ده��م لإع�ل�اء
راي ��ة ال��ري��ا��ض��ة الإم��ارات �ي��ة يف هذا
املحفل العاملي.
و�أك � � ��د ث �ق �ت��ه يف �أع� ��� �ض ��اء املنتخب
الإم� ��ارات� ��ي م ��ن الع �ب�ي�ن وم ��د ّرب�ي�ن
و�إداري�ي�ن يف �أن يكونوا خ�ير �سفراء
للريا�ضة الإم��ارات�ي��ة مب��ا ميتلكونه
من مقوّمات وروح ريا�ض ّية وكفاءة
تناف�سية.
وق ��ال امل �ه�يري  " :ثقتنا ك �ب�يرة يف
العبي والعبات املنتخب الإماراتي،
وت �ل��ك ال �ث �ق��ة ن��اب �ع��ة م ��ن اخل �ب�رات
ال� �ك� �ب�ي�رة ال� �ت ��ي ت �� �ض � ّم �ه��ا البعثة
والأب� �ط ��ال ال��ذي��ن �أ� �س �ع��دون��ا كثريا
وكانوا وال يزالوا جماال للفخر لكل
�إم��ارات��ي ،ويحدونا الأم��ل ان ت�شهد
البطولة ظهور �أ��س�م��اء ج��دي��دة من
ال�شباب و�إثبات �أنف�سهم مبا يدعونا
للتفا�ؤل يف امل�ستقبل و�ضمان توا�صل
الأجيال.

مان�ش�سرت �سيتي ميدد عقد
جوارديوال حتى 2025
•• لندن -وام:

�أع � �ل� ��ن ن � � ��ادي م��ان �� �ش �� �س�ت�ر �سيتي
الإجن � �ل � �ي� ��زي ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ام�س
متديد عقد مديره الفني الإ�سباين
ج��و� �س �ي��ب ج � ��واردي � ��وال ح �ت��ى عام
 . 2025وذكر النادي على موقعه
الإل� �ك�ت�روين �أم ����س �أن جوارديوال

 51ع��ام��ا واف��ق على عقد جديد
مع النادي ي�ستمر مبوجبه مديرا
فنيا للفريق حتى  . 2025وحقق
جوارديوال جناحا هائال مع الفريق
م�ن��ذ ت��ول�ي��ه امل���س��ؤول�ي��ة يف 2016
لي�صبح امل� ��درب الأك�ث��ر جن��اح��ا يف
ت ��اري ��خ م��ان �� �ش �� �س�تر � �س �ي �ت��ي بعدما
�أح��رز  11لقبا من بينها � 4ألقاب

يف الدوري الإجنليزي �إ�ضافة للقب
واح��د يف ك��أ���س االحت��اد الإجنليزي
و� 4ألقاب يف ك�أ�س رابطة املحرتفني
الإجنليزية ولقبان يف ك�أ�س الدرع
اخل�ي�ري ��ة (ال �� �س��وب��ر الإجنليزي)
 ..وم � � ��ع ال� �ت� �م ��دي ��د اجل � ��دي � ��د يف
ع�ق��ده �ست�صل امل��دة ال�ت��ي يق�ضيها موا�سم .وقال جوارديوال على موقع احللم لإجناز املزيد� ..أعلم ما يريده
ج � ��واردي � ��وال م ��ع ال� �ف ��ري ��ق �إىل  9النادي الإلكرتوين" :ال يزال لدينا النادي و�س�أكافح من �أجله".

املنتخب املغربي ي�سجل نقطة عربية جديدة يف مونديال  2022انطالق مناف�سات اجلولة الثانية من
بطولة �أبوظبي الكربى ل�صيد الكنعد
•• �أبوظبي-وام:

منتخبا ال�سعودية وتون�س �أم�س الأول بفوز الأول على الأرجنتني،
املجموعة ال�ساد�سة باملونديال.
•• الدوحة-وام:
وفر�ض املنتخب املغربي نف�سه على و�صيف بطل العامل يف ن�سخة وتعادل الثاين مع الدمنارك.
�أ��ض��اف املنتخب امل�غ��رب��ي ،نقطة ج��دي��دة للمنتخبات العربية يف رو�سيا - 2018املنتخب الكرواتي -يف اللقاء الذي جمع بينهما وبهذه النتيجة ح�صل كال املنتخبني املغربي والكرواتي على �أول
نقطة لهما يف املجموعة ال�ساد�سة ،يف انتظار نتيجة لقاء بلجيكا
مناف�سات بطولة ك�أ�س العامل  2022املقامة حالياً بقطر ،وذلك بعد ظهر �أم�س على ا�ستاد البيت بالعا�صمة القطرية الدوحة.
بتعادله ب��دون �أه��داف مع نظريه الكرواتي يف افتتاح مناف�سات وجنح يف احل�صول على نقطة عربية جديدة ،بعد  4نقاط جمعهم وكندا الذي يقام يف اجلولة الأوىل من مباريات دور املجموعات.

تنطلق ال �ي��وم اخلمي�س مناف�سات اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة من
بطولة �أب��وظ�ب��ي ال�ك�برى ل�صيد الكنعد ،ال�ت��ي ينظمها
ن��ادي �أب��وظ�ب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية وت�ستمر 4
�أي��ام  ،و�سيكون ال�صيد متاحا يف خمتلف �أنحاء الإمارات
لكل امل�شاركني �شريطة توثيق ال�صيد وفقا للوائح التي مت
و�ضعها من قبل نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية.
ووفرت اللجنة املنظمة الالئحة املنظمة لل�سباق والإعالن
عن بنودها ب�شكل عام بحيث يتم اطالع امل�شاركني عليها
قبل بدء امل�سابقات خ�صو�صا على �آليات التوثيق وامليزان.
وينتظر املت�سابقون ب�شكل يومي فرق عمل تابعة للجنة
املنظمة يف مقر النادي من �أجل ت�سليم الأوزان يف �أوقات
حم��ددة طيلة �أي ��ام ال�ب�ط��ول��ة ،حيث مت �إب�ل�اغ امل�شاركني
بالأوقات و�آلية الت�سليم ،كما �ستقوم اللجنة �أي�ضا مبتابعة

التوثيق اخلا�ص بامل�شاركة.
وت�شهد اجلولة الثانية من البطولة ارتفاعا بن�سبة 25
 %تقريبا يف عدد امل�سجلني حيث كان يف اجلولة املا�ضية
 300قارب ،يف حني ارتفع العدد هذه اجلولة �إىل 394
مبا يعني �أن املناف�سة �ستكون �أقوى.
ووجه �سامل الرميثي مدير عام النادي ال�شكر والتقدير
�إىل ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�س
جمل�س �إدارة النادي على دعمه الكبري لكافة البطوالت
والفعاليات ،م�شريا �إىل �أن ارتفاع عدد امل�شاركني والإقبال
من املت�سابقني يعك�س جناح البطولة وزيادة �شعبية ريا�ضة
ال�صيد.
وط��ال��ب ال��رم�ي�ث��ي ك��اف��ة امل�ت���س��اب�ق�ين ب �� �ض��رورة االلتزام
بتطبيق ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح ال�ت��ي مت و��ض�ع�ه��ا ،متمنيا
ال�سالمة للجميع ،والتوفيق يف ك�سر الرقم القيا�سي يف
�أوزان الأ�سماك.
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بعد رحيله عن «يونايتد» ..رونالدو يرفع �شعار «�أكون �أو ال �أكون» عرب املونديال
و يتطلع رون��ال��دو �إىل �أك�ثر من ب�صمة يف املونديال حيث ي�سعى لقيادة
•• �أبوظبي-وام:
فريقه �إىل املناف�سة بقوة على اللقب بعدما قاده �سابقا للفوز بلقب بطولة
مع الإعالن الر�سمي عن ف�سخ تعاقده مع مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ك��أ���س �أمم �أوروب ��ا (ي ��ورو  )2016بفرن�سا ..ويتمنى بالطبع التتويج
باتفاق متبادل بني الطرفني� ،أ�صبح جنم كرة القدم الربتغايل املخ�ضرم باللقب العاملي مع فريقه ليكون ختاما متميزا مل�سرية حافلة بالإجنازات
كري�ستيانو رونالدو �أمام حتد جديد ي�ضاف لأهدافه وحتدياته يف بطولة والألقاب.
ك�أ�س العامل . 2022
و�إذا �أح ��رز رون��ال��دو �أي ه��دف يف الن�سخة احل��ال�ي��ة �سيكون �أول العب
ويخو�ض رونالدو “  37عاما ” مناف�سات املونديال للن�سخة اخلام�سة يف التاريخ يهز ال�شباك يف املونديال بهدف واح��د على الأق��ل يف  5ن�سخ
على ال�ت��وايل وم��ن املنتظر �أن تكون الأخ�ي�رة ل��ه ،خا�صة و�أن��ه �سيتجاوز باملونديال.
الـ 41من عمره قبل مونديال . 2026
وي�ستحوذ رونالدو على لقب الهداف التاريخي للمنتخب الربتغايل �إىل

جانب كونه الهداف الأبرز على م�ستوى جميع منتخبات العامل فلم ي�سبق
لأي العب �أن �سجل  117هدفا مع منتخب بالده مثلما فعل رونالدو مع
املنتخب الربتغايل.
ورغم هذه الأهداف العديدة التي يحلم بها رونالدو مع منتخب بالده يف
املونديال احلايل �إال �أنه �سيكون لديه حتد جديد بعد رحيله عن مان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي.
ويحتاج رونالدو �إىل الظهور ب�أف�ضل م�ستوياته يف املونديال احلايل ليثبت
�أنه ال يزال قادرا على العطاء خا�صة و�أنه �سيدخل يف الفرتة املقبلة بعد
املونديال يف مرحلة بحث عن ن��اد كبري ينتقل �إليه بعد انتهاء عالقته

مبان�ش�سرت يونايتد.
ولهذا متثل امل�شاركة احلالية لرونالدو يف املونديال حتديا كبريا خا�صة
و�أن ظهوره مع املنتخب الربتغايل ب�شكل متميز �سي�ساهم يف تقدم الفريق
يف البطولة من ناحية و�سي�ساعد رونالدو نف�سه يف �إيجاد فر�صة جيدة
للعب ب��أح��د الأن��دي��ة الكبرية خ�لال ف�ترة االن�ت�ق��االت ال�شتوية يف يناير
املقبل .ويحظى رونالدو مب�سرية حافلة بالنجاحات مع مان�ش�سرت يونايتد
وري��ال مدريد ويوفنتو�س ،وي�ستحوذ الالعب على العديد من الأرقام
القيا�سية على م�ستوى الأندية واملنتخبات ،و�سبق له �أن ك�شف عن رغبته
يف اال�ستمرار باللعب حتى ك�أ�س �أمم �أوروبا القادمة (يورو . )2024

الربازيل ت�سعى للفوز الأول اليوم �أمام �صربيا يف املونديال والربتغال تخ�شى مفاج�آت غانا
•• الدوحة -وام:

يكتمل ال�ي��وم اخلمي�س ظ�ه��ور باقي
املنتخبات امل���ش��ارك��ة يف بطولة ك�أ�س
ال �ع��امل  ،2022ب ��إق��ام��ة مباريات
اجلولة االفتتاحية لآخر جمموعتني
يف املونديال -ال�سابعة والثامنة  -من
خ�لال  4م��واج�ه��ات جتمع �سوي�سرا
مع الكامريون ،و�أوروجواي مع كوريا
اجلنوبية ،والربتغال مع غانا ،و�أخريا
الربازيل مع �صربيا.
وي�ستهل منتخب الربازيل م�سريته يف
املناف�سة على لقب الن�سخة اجلديدة
م��ن امل ��ون ��دي ��ال ،مب��واج �ه��ة منتخب
��ص��رب�ي��ا يف امل� �ب ��اراة ال �ت��ي جتمعهما
�ضمن مناف�سات املجموعة ال�سابعة
وتقام على ملعب لو�سيل ،يف احلادية
ع�شرة م�ساء بتوقيت الإمارات.
وي���س�ع��ى م�ن�ت�خ��ب ال �ب�رازي ��ل ،املتوج
بلقب ك ��أ���س ال �ع��امل  5م ��رات �سابقة
�آخ� ��ره� ��ا ن �� �س �خ��ة  ،2002لتفادي
مفاج�آت البدايات خا�صة و�أن مباراته

االف�ت�ت��اح�ي��ة ت�ق��ام ع�ل��ى امل�ل�ع��ب نف�سه
الذي �شهد خ�سارة غرميه الأرجنتيني،
�أحد املر�شحني واملناف�سني على لقب
املونديال� ،أمام املنتخب ال�سعودي.
وي�ع��د املنتخب ال�برازي �ل��ي ،بنجومه
ال�ك�ب��ار على م��دار ت��اري�خ��ه ،املنتخب
الوحيد ال��ذي ��ش��ارك يف جميع ن�سخ
ك�أ�س العامل ،و�صاحب الرقم القيا�سي
يف ع��دد م ��رات ال�ت�ت��وي��ج ب��ال�ل�ق��ب (5
م � ��رات) وال �� �س��اع��ي ل�ل�ت�ت��وي��ج بلقبه
ال�ساد�س على �أن تكون البداية بح�صد
النقاط الثالث �أمام �صربيا.
على اجل��ان��ب الآخ ��ر يطمح منتخب
�صربيا �إىل تقدمي م�ستوى و�صورة
طيبة يف راب��ع م�شاركته باملونديال،
وت�خ�ط��ي ح��اج��ز ال� ��دور الأول الذي
وق ��ف ع��ائ �ق �اً �أم ��ام ��ه يف م�شاركاته
الثالث ال�سابقة.
ويعول املنتخب ال�صريي على نتائجه
ال�سابقة يف م�شوار الت�صفيات التي
مكنته من احتالل �صدارة جمموعته
الأوىل متفوقاً على املنتخب الربتغال

بفارق  3نقاط.
و ت�شهد اجلولة نف�سها �إقامة مباراة
�أخ��رى جتمع بني فريقي الكامريون
و� �س ��وي �� �س ��را ،ع �ل��ى ا� �س �ت ��اد اجلنوب
يف ال���س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ظ �ه��راً بتوقيت
الإمارات .
ي �ع��د امل �ن �ت �خ��ب ال� �ك ��ام�ي�روين� ،أك�ث�ر
امل�ن�ت�خ�ب��ات الإف��ري �ق �ي��ة م �� �ش��ارك��ة يف
امل��ون��دي��ال و��س�ب��ق ل��ه ال �ت ��أه��ل لك�أ�س
ال� �ع ��امل يف  7ن �� �س��خ � �س��اب �ق��ة �أخرها
م� ��ون� ��دي� ��ال  2014ب� ��ال�ب��رازي� ��ل،
وال�ن���س�خ��ة احل��ال�ي��ة ه��ي ال�ث��ام�ن��ة له
ك�أعلى �سجل م�شاركة �إفريقية.
وي�سعى يف هذه الن�سخة �إىل حماولة
تكرار �أو جتاوز �أف�ضل �إجناز له �سابق
وهو الت�أهل للدور ربع نهائي مونديال
 1990ب�إيطاليا وك��ان حينها �أول
منتخب م��ن ال�ق��ارة ال�سمراء يحقق
هذا الإجناز.
وي �ت �ف��ق امل �ن �ت �خ��ب ال �� �س��وي �� �س��ري ،مع
نظريه الكامريوين يف �أن �آخر ظهور
ل ��ه يف امل ��ون ��دي ��ال ك � ��ان يف 2014

ب��ال�برازي��ل ال �ت��ي ك��ان��ت امل ��رة ال �ـ 11
التي يت�أهل فيها لك�أ�س العامل ،لت�أتي
هذه الن�سخة وتكون الظهور الـ 12
للمنتخب الأوروبي.
يعد الت�أهل للدور ربع النهائي الإجناز
الأف�ضل للمنتخب ال�سوي�سري يف 3
ن�سخ �سابقة �أقربها منذ  68عاما يف
مونديال .1954
ويد�شن املنتخب ال�برت�غ��ايل ،بقيادة
جن�م��ه كري�ستيانو رون��ال��دو ظهوره
الأول يف املجموعة الثامنة ،مبواجهة
نظريه الغاين� ،أح��د القوى الكروية
الأفريقية املر�شحة لتحقيق املفاج�أة
يف امل��ون��دي��ال ،وذل��ك يف امل �ب��اراة التي
�ستجمع بينهما على ا�ستاد  ،974يف
الثامنة م�ساء.
تعد هذه امل�شاركة التا�سعة للمنتخب
الربتغايل يف املونديال فقد �سبق �أن
�شارك يف  8ن�سخ �سابقة ،وكانت �أف�ضل
نتيجة حققها ح�صوله ع�ل��ى املركز
ال�ث��ال��ث يف م��ون��دي��ال  1966الذي
�أقيم يف �إجنلرتا.

املدرب ليونيل :لنفعلها من �أجل مي�سي وروح مارادونا

الأرجنتني اجلريحة على موعد مع
مواجهتني طاحنتني
يتعينّ على الأرج�ن�ت�ين بقيادة ليونيل مي�سي �أن تنحي جانبا هزمية �إيطاليا بخ�سارة مفاجئة �أمام الكامريون لكنها وا�صلت طريقها لتبلغ
مفاجئة �أم��ام ال�سعودية ت�سببت يف ج��رح غائر لكرامتها و�أن ت�ستدعي النهائي.
الروح القتالية جليل �سابق واجه انتكا�سة مماثلة
يف وق��ال م��داف��ع الأرج�ن�ت�ين ال�سابق بابلو زاباليتا "هل مازلنا ن�ستطيع
� 1990إذا �أرادت الفوز بك�أ�س العامل للمرة
الفوز بها؟ بالطبع نعم" م�ست�شهدا بن�سخة  ،1990رغم �أن الفريق
الثالثة.
القادم من �أمريكا اجلنوبية خ�سر املباراة النهائية وقتها �أمام �أملانيا
وب � ��د�أت حم��اول��ة م�ي���س��ي اخلام�سة
الغربية.
والأخرية لتخليد ا�سمه مثل دييجو
و�أ�ضاف "ال يزال امل�شوار طويال".
م ��ارادون ��ا ب�ي�ن الأرج�ن�ت�ي�ن�ي�ين من
ومل ينطق الع�ب��و الأرج�ن�ت�ين م��ن ال�صدمة �أث �ن��اء مغادرتهم
خ�ل�ال ال �ف��وز ب ��أك�بر ل�ق��ب يف كرة
ملعب لو�سيل بعد خ�سارة �سجلهم الرائع بعدم الهزمية يف 36
القدم ب�شكل كارثي حيث جترعت
مباراة متتالية بينما احتفل ال�سعوديون بجنون من حولهم.
الأرجنتني هزمية منكرة 1-2
لكن مع تال�شي الغبار ،ا�ستعاد العبو الأرجنتني حما�سهم
�أم��ام ال�سعودية �أم�س الثالثاء
وحتول تركيزهم �إىل مباراتني هائلتني يف املجموعة الثالثة
يف واح� ��دة م��ن �أك �ب�ر مفاج�آت
�ضد املك�سيك و بولندا.
البطولة على مر تاريخها.
وقال مي�سي ( 35عاما) لزمالئه "حان الوقت الآن لنكون
وم ��ع ذل� ��ك ،ق��د ي�ت���ش�ج��ع مي�سي
متحدين �أكرث من �أي وقت م�ضى ،لإظهار قوتنا احلقيقية.
وف��ري�ق��ه ال�ب��ائ����س ح�ين ي�ت��ذك��ر ما
"الأمر مرتوك لنا لإ�صالح ما فعلناه ب�شكل �سيء".
ح��دث قبل  32ع��ام��ا عندما بد�أت
لنفعلها من �أجل مي�سي وروح مارادونا
الأرجنتني ك�أ�س العامل يف
ووجه املدرب ليونيل �سكالوين نف�س الر�سالة لفريقه.
وقال "لي�س لدينا �أي خيار �سوى رفع املعنويات وامل�ضي قدما� .سنحلل
الهزمية بهدوء ويجب �أن نعمل على اجلوانب التي مل ت�سر
على ما يرام".
وقد يركز �سكالوين يف التدريبات على �ضرب
م �� �ص �ي��دة ال �ت �� �س �ل��ل ب �ع��د �أن و� �ض��ع مي�سي
والوتارو مارتينيز الكرة يف ال�شباك �أربع
م��رات فيما بينهما يف ال�شوط الأول
�أم��ام منتخب ال�سعودية لكن احلكم
احت�سب هدفا واح��دا فقط ل�صالح
مي�سي من ركلة جزاء.
ورغ� � ��م �أن الأرج � �ن � �ت �ي�ن ع� ��ززت
دف ��اع� �ه ��ا يف الآون� � � ��ة الأخ� �ي��رة
ل �ي��واك��ب ق��وت �ه��ا الهجومية
ال� ��� �ض ��ارب ��ة ،ع ��ان ��ى الفريق
م��ن ف�ترة ع��دم تركيز ملدة
ع �� �ش��ر دق� ��ائ� ��ق جمنونة
�سجل خالل ال�سعوديون
هدفني ليقلبوا املباراة.
وي �ج��ب ع�ل��ى �سكالوين
�أن ي � �ع � �ي� ��د ب� ��� �س ��رع ��ة
ال �� �ص�ل�اب��ة الدفاعية
التي خدمت الأرجنتني
كثريا لتحقق �سجال رائعا
بعدم الهزمية منذ منت�صف
 2019لتحتل املركز الثالث يف الت�صنيف العاملي
وت�صبح �أبرز املر�شحني للقب يف قطر.
وق��ال امل�شجع ليونيل رودريجيز وه��و يرتدي علما
ب��ال�ل��ون�ين الأزرق والأب �ي ����ض م��زي�ن��ا ب��وج��ه مي�سي
وه��و ي�سري مع �أ�صدقائه يف �أح��د �شوارع العا�صمة
القطرية الدوحة "يجب �أن نفعلها من �أجل مي�سي
وروح مارادونا وكل الأرجنتينيني.
"مباراة ال �� �س �ع��ودي��ة جم ��رد ك �ب��وة .دع العامل
ي�ستمتع بها الآن لكننا فريق رائع و�سن�ضحك يف
النهاية".

وي�ت�ط�ل��ع ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو �إىل
توديع م�سريته الكروية يف املونديال
ب�ت�ح�ق�ي��ق اجن� ��از ك �ب�ير م ��ع منتخب
ب�لاده ،لين�ضم �إىل لقبي ك�أ�س الأمم
الأوروب � �ي� ��ة ع ��ام  2016يف فرن�سا
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ل �ق��ب دوري الأمم
الأوروبية عام .2019
�أم��ا املنتخب الغاين ال��ذي ي�شارك يف
نهائيات ك�أ�س العامل للمرة الرابعة يف
تاريخه ،ف�إنه ي�سعى �إىل ا�ستعادة �سابق
جناحاته  ،و�أبرزها م�شاركته يف ن�سخة
 2010بجنوب �أفريقيا والتي ت�أهل
فيها �إىل ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ،وكان
قريباً من الت�أهل لن�صف النهائي بعد
التعادل مع منتخب �أوروجواي 1-1
واخل�سارة بركالت الرتجيح.
وت���ش�ه��د امل�ج�م��وع��ة نف�سها مواجهة
�أخ � � ��رى ب�ي�ن م �ن �ت �خ �ب��ي �أوروج � � � ��واي
وك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،يف ال �ل �ق��اء الذي
ي�ج�م��ع ب�ي�ن�ه�م��ا ع �ل��ى ا� �س �ت��اد املدينة
التعليمية يف اخلام�سة م�ساء.
و�ستكون ه��ذه امل��واج�ه��ة مبثابة حتد

ك � ��روي ب�ي�ن امل��در� �س �ت�ي�ن الالتينية
والآ� �س �ي��وي��ة ،ح �ي��ث ي�ط�م��ح منتخب
�أوروجواي ،املتمر�س يف هذه البطولة،
�إىل ا�ستعادة لقب غائب عنه منذ 72
عاما ،والتتويج به للمرة الثالثة يف
تاريخه بعد لقبي  1930و،1950
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علماً ب�أنه �سبق وت��أه��ل للدور ن�صف اجل�ن��وب�ي��ة ،ال ��ذي ت ��أه��ل للمونديال
ال�ن�ه��ائ��ي يف  3م�ن��ا��س�ب��ات �أخ��ره��ا يف  10م��رات �سابقة� ،إىل ت�ك��رار �إجناز
م��ون��دي��ال  ،2010يف ح�ي�ن اكتفى ك�أ�س العامل  2002الذي ا�ست�ضاف
خ�ل�ال ال�ن���س�خ��ة الأخ �ي��رة يف رو�سيا م�ن��اف���س��ات��ه م��ع ال �ي��اب��ان ،بالو�صول
�إىل ال ��دور ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي وم��ن ثم
 2018بالدور ربع النهائي.
و يف امل�ق��اب��ل يتطلع منتخب كوريا االقرتاب �أكرث من اللقب.

«�سيل�سياو» �أوروبا تواجه غانا بـ «القليل من رونالدو»
بعدما كان مركز الثقل �أينما حل ،بات رونالدو ي�شكل عبئاً حتى على املنتخب كما كان قبل �أربع �سنوات بعد �أن بات جنما الهجوم لوي�س �سواري�س و�إدين�سون
الوطني بعد الهجوم ال��ذي �شنه على فريقه مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي كافاين يف �سن اخلام�سة والثالثني.
ومدربه الهولندي �إري��ك تن ه��اغ ،ما يجعل الربتغال مُث َقلة ب َه ِّم ِه يف م�ستهل وع��ان��ت االوروغ ��واي يف م�شوار الت�أهل �إذ ا�ضطرت خالله اىل �إق��ال��ة مدربها
اال�سطوري �أو�سكار تاباري�س بعد  15عاماً على ر�أ���س اجلهاز الفني ،وتعيني
م�شوارها يف مونديال قطر الذي تبد�أه اخلمي�س �ضد غانا.
يف خطوة تعترب "انتحارية" يف عامل االح�تراف ،قرر رونالدو ّ
�شن حرب على دييغو �ألون�سو الذي قادها اىل �أربعة انت�صارات توالياً �ضمنت على �إثرها امل�شاركة
فريقه يونايتد ومدربه تن هاغ ب�سبب تهمي�شه يف "ال�شياطني احلمر" ،وذلك الرابعة ع�شرة يف العر�س الكروي.
ع�شية انطالق نهائيات املونديال القطري ،فكان تخلي فريقه عنه "مبفعول ويعود املنتخبان الأوروغوياين والكوري بالذاكرة اىل عام  2010حني تواجها
يف ثمن النهائي وخ��رج الأول منت�صراً  1-2بثناية لوي�س
فوري" متوقعاً م�ساء الثالثاء.
�سواري�س يف طريقه لنيل امل��رك��ز ال��راب��ع يف �أف�ضل
بالن�سبة لالعب بحجم رونالدو الذي كان �صورة املنتخب لقرابة عقدين من
نتيجة له منذ .1970
الزمن مببارياته الـ 191و�أه��داف��ه الـ( 117رق��م قيا�سي دويل)� ،أن تخو�ض
ً
و��س�ب��ق للمنتخبني �أن ت��واج �ه��ا �أي �� �ض �ا يف دور
بطولة بحجم ك�أ�س العامل وكثريون يتحدثون عن �ضرورة �أال ي�شركه املدرب
فرناندو �سانتو�ش �أ�سا�سياً كي ال ي�ؤثر على �أداء املنتخب ،فهذا م�ؤ�شر كبري جداً
املجموعات عام  1990حني فازت الأوروغواي
ب�ه��دف يف ال �ث��واين الأخ�ي�رة بف�ضل دانييل
على حجم امل�شكلة التي �أوقع نف�سه بها �أف�ضل العب يف العامل خم�س مرات.
فون�سيكا.
وو�صل الأم��ر ب�صحيفة "�آ بوال" الربتغالية اىل اخل��روج بعنوان "القليل من
واىل ج��ان��ب � �س��واري ����س ال� �ه ��داف التاريخي
رون��ال��دو ،املزيد من الربتغال" ،رغبة منها ب ��أن يكون الرتكيز على املنتخب
للمنتخب م��ع  68ه��دف �اً ،وو��ص�ي�ف��ه كافاين
الوطني الباحث عن حماولة االن�ضمام اىل العمالقة والفوز بلقبه العاملي الأول،
( 58ه��دف�اً) ،تعج الت�شكيلة بالعبني
لي�ضيفه اىل تتويجه القاري الأول والوحيد عام  2016يف ك�أ�س �أوروبا.
ي �ت �م �ت �ع��ون ب �خ�ب�رة ك �ب�ي�رة مع
وح ��اول الع�ب��و ال�برت�غ��ال التخفيف م��ن وط� ��أة م�شكلة رون��ال��دو ،بينهم جنم
امل��داف � َع�ين دي�ي�غ��و غودين
مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي برناردو �سيلفا الذي قال �إن الأجواء "ممتازة".
( 36ع��ام �اً) ومارتني
وانهالت الأ�سئلة على برناردو �سيلفا ب�ش�أن رونالدو ،لكن العب الو�سط رف�ض
ك��ا� �س�يري ����س ()35
االنغما�س يف الر ّد على هذه الأ�سئلة ،م�ؤكداً �أن زميله مركز ومتحفز.
واحلار�س فرناندو
وقال �سيلفا "الأخبار الآتية من �إنكلرتا ال �ش�أن لها باملنتخب الوطني .كما
م� � ��و� � � �س � � �ل� �ي��را
ال تعنيني �أنا �شخ�صياً ،وبالتايل لن �أقوم بالتعليق عليها".
(.)36
ومع �إ�صرار ال�صحافيني على مو�ضوع رونالدو والت�سا�ؤل عما �إذا كانت هذه
الق�ضية ت�ؤثر على الأج��واء يف املنتخب الربتغايل ،ال�سيما يف ظل مقطع
الفيديو ال��ذي مت ت��داول��ه عن م�صافحة ب��اردة بني الـ"دون" وزميله يف
"ال�شياطني احلمر" برونو فرناندي�ش� ،أجاب �سيلفا "ال �أرى �أي �أجواء
غريبة يف فريقنا بني كري�ستيانو و�أي العب �آخر".
و�شدد "�إنها م�س�ألة تتعلق به (رون��ال��دو) ويتعني عليه حلها ب�شكل
ف��ردي م��ع ال�شخ�ص املنا�سب" ،م�ضيفاً "�أرى رون��ال��دو متحم�ساً
ومركزاً ،مثل �أي �شخ�ص �آخر ،وهو العب �آخر هنا مل�ساعدة بلدنا
واملنتخب الوطني".
وت�ألق منتخب الربتغال يف ف��وزه ال��ودي التح�ضريي الأخري
على نيجرييا  1-4بغياب رونالدو.
ور�أى �سيلفا انه من الطبيعي �أن يعمل الفريق ب�شكل جيد
من دون رونالدو ،م�ضيفاً "من الوا�ضح �أنه جزء من الفريق،
لكن عندما ال يكون متواجداً نعرف كيف ن��رد .عندما ال
يكون هناك ،ن�ستجيب ب�شكل جيد .نحن جاهزون".
واع�ت�بر �أن "هناك ( 26الع �ب �اً) م�ن��ا ،وال يهم م��ا �إذا كان
�شخ�صاً �أو �آخر (يلعب)".
وي�خ��و���ض رون��ال��دو م���ش��ارك�ت��ه اخل��ام���س��ة يف ك ��أ���س ال �ع��امل التي
يفتتحها �أبطال �أوروب��ا � 2016ضد غانا اخلمي�س يف املجموعة الثامنة ،فيما
تلعب الأوروغواي مع كوريا اجلنوبية يف اللقاء الثاين.
وب��دا اب��ن الـ 37عاماً ظاهرياً غري مت�أثر باجلدل ال��ذي ت�سبب ب��ه ،مطمئناً
"اجلو العام ممتاز ..الالعب التايل الذي ي�أتي �إىل هنا ،لي�س عليكم �أن ت�س�ألوه
عن ذل��ك ،ال تتحدثوا عني ،لي�س عليكم التحدث عن كري�ستيانو رونالدو...
�ساعدوهم وا�س�ألوهم عن ك�أ�س العامل".
ويف جمموعة مفتوحة ي�صعب التكهن بنتائجها� ،سيحاول رونالدو ي�صبح �أول
العب يحرز هدفاً على االقل يف خم�س ن�سخ خمتلفة لك�أ�س العامل (من 2006
�إىل  ،)2022ليتفوق على �أ�سماء عظيمة �أمثال اال�سطورة الربازيلية بيليه
واالملانيني مريو�سالف كلوزه و�أوفه زيلر.
ولكن مثل جنمه ،يبدو املنتخب الربتغايل يف تراجع ،لكن �سانتو�ش ال يفتقر اىل
املواهب� ،إذ ت�ضم كتيبته وجوهاً بارزة �أمثال جواو فيليك�س ،رافايل لياو ،برونو
فرناندي�ش ،جواو كان�سيلو ،روبن ديا�ش ،برناردو �سيلفا وغريهم.
لكنه الآن �أمام حتدي جتديد �أ�سلوب فريق بُني بالكامل حول رونالدو املر�شح
للم�شاركة �أ�سا�سياً �ضد غانا يف تكرار ل��دور املجموعات ع��ام  2014حني فاز
"�سيلي�ساو" �أوروبا  1-2بف�ضل هدف "�سي �آر  "7بالذات.
على ال��ورق ،من املتوقع �أن تكون االوروغ��واي ،بطلة العامل  1930و،1950
املناف�سة الرئي�سة على �صدارة املجموعة والفوز على كوريا اجلنوبية اخلمي�س
على ملعب املدينة التعليمية �ضد فريق يعترب احللقة الأ�ضعف� ،سيحدد وترية
ال�صراع ومينح "ال �سيلي�ستي" الدفع الالزم ملحاولة الو�صول اىل ثمن النهائي
للمرة الرابعة توالياً ،رغ��م �أن املنتخب االم�يرك��ي اجلنوبي مل يعد متوهجاً

�أغرب من اخليال ..والدة تو�أم من �أجنة جمدت  30عام ًا
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�شهدت والية �أوريغون الأمريكية والدة تو�أم من �أجنة جممدة ،قد تكون هي الأطول عمراً يف الواليات املتحدة ،وفقاً
للمركز الوطني للتربع بالأجنة.
ً
وولدت ليديا وتيموثي ريدغواي يف � 31أكتوبر -ت�شرين الأول املا�ضي من �أجنة جممدة عمرها  30عاما ،بح�سب
تقرير ل�شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية.
وكانت مويل جيب�سون� ،صاحبة الرقم القيا�سي ال�سابق� ،إذ ولدت عام  2020من جنني مت جتميده  27عاماً.
و�أخذت مويل الرقم القيا�سي من �شقيقتها �إمي ،التي ولدت من جنني مت جتميده ملدة  24عاماً.
ويقول فيليب ريدغواي" :هم �أكرب �أطفالنا ،على الرغم من �أنهم �أ�صغر �أطفالنا".
ولدى ريدغواي� ،أربعة �أطفال �آخرين ترتاوح �أعمارهم بني �سنتني وثمانية ،ولدوا جميعاً عرب احلمل الطبيعي.
ومت االحتفاظ بالأجنة املجمدة عند  200درجة حتت ال�صفر تقريباً منذ � 22أبريل -ني�سان  ،1992عندما تربع
زوجان بالأجنة �إىل املركز الوطني للتربع بالأجنة يف نوك�سفيل بوالية تيني�سي.
ويطلق على العملية التي مرت بها �أ�سرة ريدغواي ،طبياً "التربع بالأجنة".
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تقتل طفلتها خن ًقا �أثناء �إر�ضاعها

يح�صل على رجن روفر بعد تنب�ؤه بنتيجة فوز املنتخب ال�سعودي

�ألقت ال�شرطة الأمريكية القب�ض على �أم تبلغ من العمر
 29عامًا ،بتهمة قتل طفلتها ،خن ًقا يف �أثناء �إر�ضاعها.
ويف التفا�صيل ،تلقت �شرطة "�سان خو�سيه" يف كاليفورنيا،
اً
ات�صال ي��ؤك��د ف�ق��دان ت��و�أم�ين يبلغان م��ن العمر � 8أ�شهر
الوعي يف منزل عائلتهما .وفور و�صول ال�ضابط ،مل يكن
�أحد الطفلني يتنف�س ،ليتم نقلهما �إىل امل�ست�شفى على وجه
ال�سرعة ،لكن يف ال�ي��وم ال�ت��ايل �أُعلنت وف��اة �أحدهما وهي
الطفلة "ميالين" ،وذلك بعد مكوثها ليلة كاملة يف العناية
املركزة .ويف مطلع الأ�سبوع اجلاري� ،أعلنت �إدارة ال�شرطة،
القب�ض على الأم� ،سيلينا خواريز ،موجهة �إليها تهمة القتل
العمد .وق��ال بيان ال�شرطة� ،إن الأم خ��واري��ز �أُدخ�ل��ت �إىل
امل�ست�شفى ب�شكل طارىء عندما بد�أت التحقيقات باحلادثة
بهدف التمل�ص من التهمة ،وبقيت هناك حتى الـ 16من
نوفمرب ،وهو يوم �صدور قرار القب�ض عليها.

تلقى النوخذة العماين جا�سم البلو�شي هدية عبارة عن �سيارة
من نوع "رجن روفر" بعد تنب�ؤه بنتيجة مباراة يوم الثالثاء بني
املنتخب ال�سعودي واملنتخب الأرجنتيني.
وكانت م�شجعات �سعوديات فيما يبدو وثقن مقطع فيديو وهن
ي�س�ألن النوخذة جا�سم البلو�شي ،الذي كان يف طريقه �إىل مدرجات
امللعب الذي �شهد املباراة يف قطر ،عن توقعاته لنتيجة املباراة.
و�س�أل البلو�شي ،امل�شجعات يف حينها ،عن الفريق الذي ي�شجعنه،
ل�ت�رد ع�ل�ي��ه ��ص��اح�ب��ة ال�ف�ي��دي��و ب��ال�ق��ول �إن �ه��ن ي�شجعن املنتخب
الأرجنتيني .وع��اد النوخذة العماين للقول �إن��ه يف ح��ال �أطلعها
على توقعه للنتيجة ،ف�إنه يود احل�صول على �سيارة "رجن روفر"،
ليخربها �أنه يتوقع فوز املنتخب ال�سعودي بهدفني مقابل هدف
وحيد للأرجنتني .ومع فوز املنتخب ال�سعودي وفق توقعات جا�سم
البلو�شي ،انطلقت حملة من قبل مواطنني عمانيني و�سعوديني
عرب موقع التوا�صل "تويرت" يف حماولة للو�صول �إليه ،بهدف
حتقيق �أمنيته يف احل�صول على "رجن روفر".

قطاعة البطاطا ت�سحق موظفة

�إيران ..متنى خ�سارة املنتخب ف�أغلقت ال�شرطة مطعمه
�أغلقت ال�سلطات الإيرانية مطعما �شهريا يف العا�صمة طهران،
ب�ع��دم��ا مت�ن��ى �صاحبه خ���س��ارة منتخب ال �ب�لاد �أم ��ام �إجن �ل�ترا يف
بطولة ك�أ�س العامل .وخ�سرت �إيران بالفعل� ،أمام �إجنلرتا بنتيجة
قا�سية ( ،)2-6وذلك يف م�ستهل م�شوارها مبونديال قطر .2022
وق��ال��ت وك��ال��ة �أن �ب��اء "ميزان" ال�ت��اب�ع��ة لل�سلطة الق�ضائية� ،إن
"ال�شرطة وبتوجيه من الق�ضاء� ،أغلقت �أحد املطاعم املعروفة يف
�شارع �شريعتي �شمال طهران؛ ب�سبب قيام �صاحبه بن�شر مادة عرب
تطبيق "�إن�ستغرام" ،يوم الإثننيُ ،و�صفت بـ"امل�سيئة".
وبح�سب الوكالة ،ف�إن �صاحب املطعم ،الذي مل تك�شف عن هويته،
ن�شر تدوينة عرب تطبيق "�إن�ستغرام" ،قال فيها �إنه "يتمنى خ�سارة
املنتخب الإي ��راين وف��وز ف��ري��ق �إجن �ل�ترا ،كما متنى ف�شل �إيران
يف مونديال قطر � ."2022إىل ذل��ك ،هاجمت بع�ض ال�صحف
الإي��ران �ي��ة ،منها �صحيفة "كيهان" ال�ت��ي ميولها مكتب املر�شد
علي خامنئي� ،أم�س الأول الثالثاء ،املنتخب الإيراين ب�سبب عدم
قراءة الن�شيد الوطني خالل املباراة.

لقيت موظفة مب�صنع �أغذية يف الربازيل م�صرعها ،ج ّراء
تعر�ضها لل�سحق بعد �سقوطها يف "قطاعة بطاطا" �آلية.
ووفق �صحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية ،ف�إن املوظفة التي
تدعى "رافاييال �ألفي�س دو�س �سانتو�س" 24 ،عاماً ،كانت
تعمل يف م�صنع "بيم اليمينتو�س" للمواد الغذائية مبدينة
"بريديز" بالربازيل ،تعر�ضت حلادثة خطرية �أدت لوفاتها
بطريقة "مرعبة" الأ�سبوع املا�ضي ،وحتديدا يف �صباح الـ17
من نوفمرب اجل��اري .و�أع��رب��ت �شركة "بيم اليمينتو�س"،
ع��ن �أ�سفها ل��وف��اة راف��اي�ي�لا ،مبينة �أن ال�شرطة ق��د بد�أت
التحقيقات يف احل ��ادث .وك�شف زميل ال��راح�ل��ة يف العمل
خ�لال التحقيقات� ،أن راف��اي�ي�لا ك��ان��ت تقف معه بجانب
�آل��ة "تقطيع البطاطا" ،ث��م �سقطت على احل ��زام الناقل
املخ�ص�ص حلمل ثمار البطاطا لتقطيعها �إىل �شرائح ،حيث
�سحبتها الآلة ب�سرعة و�سحقتها بوا�سطة حامل املحرك؛ ما
�أدى لإ�صابتها يف الر�أ�س ،وتوفيت فورا .وتابع "كانت الآلة
متوقفة ،ولكن عند �سقوط رافاييال حترك احلزام الناقل
فج�أة ،و�سحبها ب�سرعة نحو حامل املحرك".

�ألقت ال�شرطة الإيطالية القب�ض على  49من امل�شتبه يف �أنهم
�أفراد ع�صابات يف مداهمة على م�شارف ميالنو من بينهم خم�س
ن�ساء �إحداهن متهمة بتزعم وحدة حملية من مافيا ندراجنيتا
التي منا ن�شاطها ب�شكل يثري اخلوف.
ويندر �أن تتوىل امر�أة الزعامة يف عامل املافيا الذي يهيمن عليه
ال��رج��ال .ونقلت و�سائل �إع�ل�ام حملية ع��ن �ألي�ساندرا �سرييتي
ممثلة االدع��اء قولها يف م�ؤمتر �صحفي �إن امل��ر�أة املتهمة بتزعم
وحدة ندراجيتا يف بلدة رو على م�شارف ميالنو "�أ�شد ق�سوة من
الرجال" .وقالت ال�شرطة يف بيان �إن �أف��راد الع�صابات املقبو�ض
عليهم يواجهون اتهامات من بينها االب�ت��زاز وتهريب املخدرات
وارتكاب �أعمال عنف واحل��رق العمد ،و�أ�ضافت �أن بع�ضهم اعتاد
ترويع النا�س بتهديدهم ب�إر�سال �أجزاء من جثث حيوانات �إليهم.
وقال فران�شي�سكو مي�سينا مدير الإدارة املركزية ملكافحة اجلرمية
بال�شرطة الإيطالية �إن التحقيق ك�شف امل��دى ال��ذي و�صلت �إليه
ندراجنيتا� ،أقوى ع�صابات املافيا الإيطالية ،يف تو�سيع نفوذها من
معاقلها اجلنوبية يف كاالبريا �إىل ال�شمال ال�صناعي.

تعلم جرو �أ�صم كيفية متابعة �إ�شارات اليد للجلو�س والدوران
واال�ستلقاء ،وغريها من احل��رك��ات ،خ�لال م��دة قيا�سية ال
تتجاوز � 8أ�سابيع .راف��ا ،كلب مائي �إ�سباين يبلغ من العمر
�سبعة �أ��ش�ه��ر ،تعلم لغة الإ� �ش��ارة يف �شهرين ف�ق��ط ،بعد �أن
اكت�شفت مالكته جو لو بيغ البالغة من العمر  41عاماً �أنه ال
ي�سمع .والآن� ،أتقن اجلرو ت�سع عالمات خمتلفة مبا يف ذلك
"اجللو�س" و"الوقوف" و"�شاهدين" و"الدوران" و"�أعط
خملباً" و"ا�ستلق" و"تعال" و"ابق" وغريها من الإ�شارات.
وميكنه حتى التقاط لعبة من الأر�ض �إذا قامت جو ب�إ�شارة
ي��د "التقط" .وت�ق��ول ج��و �إن�ه��ا م�صممة على ع��دم ال�سماح
للإعاقة ب��أن حتد من حياة كلبها ،لذلك تخطط ملوا�صلة
تعليمه الإ�شارات املختلفة ،وت�أمل �أي�ضاً �أن يتوقف النا�س عن
الت�سرع يف قتل الكالب املعوقة� ،أو ت�سليمها �إىل املالجىء.
ومل تكن جو على علم ب��أن راف��ا �أ�صم عندما ح�صلت عليه
لأول م��رة م��ن م��رب��ي حم�ل��ي يف ي��ون�ي��و -ح��زي��ران املا�ضي.
وعندما اكت�شفت ذلك بحثت عن لغة الإ�شارة للكالب ،وقالت
"لقد فتحت له عاملاً جديداً بالكامل".

جرو �أ�صم يتعلم لغة الإ�شارة يف � 8أ�سابيع

�إيطاليا تعتقل زعيمة للمافيا و� 48آخرين

املمثلة اجلنوب �إفريقية واملر�شحة جلوائز �إميي كيم �إجنلربي�شت يف حديقة يف كيب تاون  -ا ف ب

خملوقات بحرية جديدة ُتذهل العلماء ب�شبهها بالإن�سان هبوط ا�ضطراري لطائرة
�أ�صيب علماء من معهد متاحف فكتوريا للأبحاث يف �أ�سرتاليا ،بحالة من
ب�سبب نوبة قلبية
الذهول وال�صدمة ،عندما عرثوا على خملوقات بحرية "غري معروفة"

انف�صال كيندال
جيرن عن حبيبها
�أ ّك��دت م�صادر مق ّربة من عار�ضة
الأزي ��اء كيندال ج�ي�نر 27 ،عامًا،
�أ ّنه مت انف�صالها عن حبيبها العب
ك��رة ال�سلة ال�شهري ديفني بوكر،
 26عامًا ،قبل �شهر ب�شكل هادئ،
وال �ت��زم��ا ال���ص�م��ت مت��ا ًم��ا ب�سبب
احرتامهما لبع�ضهما.
و�أو�� �ض� �ح ��ت امل� ��� �ص ��ادر ل�صحيفة
"بيبول" �أنّ التوا�صل بينهما ما
زال قائ ًما ك��أ��ص��دق��اء ،غ�ير �أنهما
انف�صال ب�سبب ج��داول �أعمالهما
املمتلئة دائ � ًم��ا وان���ش�غ��ال�ه�م��ا بها،
ف�ق� ّررا الرتكيز على م�ستقبلهما
املهني �أكرث.
وك��ان الثنائي قد دخ�لا يف عالقة
ح��ب ع��ام  ،2020لك ّنهما �شاركا
خرب االرتباط يف عيد الفالنتاين
يف .2021
وانت�شرت �أخ�ب��ار انف�صال كيندال
بعد �أي��ام من م�شاهدتها يف حفلة
لل ّنجم الإجنليزي وحبيبها ال�سابق
ه��اري �ستايلز التي كانت جتمعها
معه عالقة حب قبل � 8سنوات.

من قبل .و�أجرى فريق العلماء من املعهد ،درا�سة ا�ستك�شافية بالقرب من
منطقة الرباكني حتت املاء يف جزر "كوكو�س" الأ�سرتالية النائية باملحيط
الهندي .وبد�أ الفريق الدرا�سة ب�إجراء م�سح للحياة البحرية يف �أعماق مياه
املحيط باملنطقة ،وبالتعاون مع خرباء يف امل�سح البحري ،جمعوا ع ّينات من
عمق يزيد على  4.5كيلومرت ،ليكت�شفوا حياة بحرية "جديدة متامًا".
وت�ض َّمن اكت�شافهم "ثعبا ًنا بحريًّا" �أعمى بجلد جيالتيني ي�ضع �صغاره
ب��ال��والدة ،و�سمكة �سحلية ب�أ�سنان ح��ادة وزع��ان��ف مرتفعة لها مبي�ضان
وخ�صيتان يف وقت واحد.
كما عرثوا على �سمكة مفلطحة بعني على جانب واحد من ر�أ�سها لتحافظ
على الر�ؤية وهي م�ستلقية يف قاع البحر.
ومِ ن بني االكت�شافات الأخرى ،عرثوا � ً
أي�ضا على �أ�سماك اخلفافي�ش ،التي
ت�شبه الإن�سان �إىل حد ما ،والتي ت�ستخدم زعانفها ال�شبيهة بالذراع للزحف
يف قاع املحيط .وكذلك �سمكة الـ"م َْ�س َقة" مع ذيل طويل و�أ�ضواء على طول
بطنها .وقال تيم �أوهارا ،كبري العلماء امل�شاركني يف الدرا�سة ،خالل حديثه
ريا من الكائنات
مع جملة "اليف �ساين�س" العلمية "اكت�شفنا ع��ددًا كب ً
البحرية اجلديدة املحتملة ،وكل نوع يتكيف بطريقته اخلا�صة مع بيئة
�أعماق املحيط القا�سية يف هذه املنطقة النائية".

�سبب �صادم وراء وفاة النجم برو�س يل

ا�ستطاع فريق من الأطباء املخت�صني ب�أمرا�ض الكلى� ،أخرياً ،حتديد �سبب
الوفاة املفاجئة لنجم �أفالم هوليوود يف �ستينيات القرن املا�ضي ،وحمرتف
الفنون القتالية الأمريكي ذي الأ�صول ال�صينية "برو�س يل".
و�أكد الأطباء �أن �سبب رحيل برو�س هو �شربه لكميات كبرية من املاء ،وذلك
بعد مرور قرابة  50عاماً على وفاته.
ون���ش��ر الأط �ب��اء ،يف جم�ل��ة "كيلنيكال كيدين" املخت�صة يف ط��ب الكلى،
وال�صادرة عن دار ن�شر جامعة �أك�سفورد الربيطانية ،ملخ�ص ما تو�صلوا
�إليه يف درا�سة �أجروها حول �سبب وفاة برو�س يل.
وتويف "برو�س يل" عن عمر  32عامًا ،يف �صيف عام � 1973أثناء تواجده يف
مدينة "هونغ كونغ".
و�أظهر ت�شريح جثة "برو�س" �آنذاك� ،أنه فارق احلياة ب�سبب تورم يف الدماغ،
قال الأطباء وقتها �إن �سببه يعود لتناول الراحل لأدوية م�سكنة للأمل.
كما �أوردت الأدلة �أن زوجة برو�س ،ليندا� ،أكدت �أن زوجها كان يتبع نظامًا
غذائ ًيا �صارما ،يعتمد على ال�سوائل من ع�صري اجلزر والتفاح يف الفرتة

�أف��ادت ط�يران اخلليج الناقلة الوطنية البحرينية �أن
رحلتها رقم  GF19املتجهة من مطار البحرين الدويل
�إىل مطار �شارل ديغول ال��دويل يف باري�س �أم�س الأول
الثالثاء ،قد غريت م�سارها لتحط يف �أربيل بالعراق،
وذل��ك �إث��ر تعر�ض �أح��د �أف��راد طاقم ال�ضيافة بالرحلة
لنوبة قلبية مفاجئة تويف على �إثرها يف �أربيل.
و�أ�ضافت ط�يران اخلليج":و�إذ تنعى الناقلة الوطنية
املتوفى وتدعو لأهله وذوي��ه بال�صرب وال�سلوان؛ تفيد
�أن الرحلة قد وا�صلت خط �سريها �إىل باري�س كما هو
م�ق��رر .و�أك ��دت ط�ي�ران اخلليج �أن �سالمة م�سافريها
و�أف � ��راد ط��اق�م�ه��ا ت ��أت��ي يف امل �ق��ام الأول دائ �م �اً� ،شاكرة
م�سافري الرحلة املذكورة على �صربهم وتفهمهم".
من جانبها� ،أكدت �إدارة مطار �أربيل الدويل� ،أن الطائرة
هبطت على نحو ا�ضطراري يف ال�ساعة الرابعة من فجر
�أم�س الأول بتوقيت العراق.

الك�شف عن ا�سم االبنة احلبيبة للزعيم كيم جونغ �أون

قال جهاز اال�ستخبارات الوطنية يف كوريا
اجل �ن��وب �ي��ة ل �ن��واب ال�ب�رمل ��ان� ،أم ����س الأول
الثالثاء� ،إن ابنة الزعيم الكوري ال�شمايل
كيم جونغ �أون ،والتي ظهرت م�ؤخرا علنا
لأول مرة يف موقع لإطالق ال�صواريخ ،هي
ابنته الثانية ،حيث انت�شرت تكهنات حول
دواف�ع��ه يف لفت االن�ت�ب��اه ال�ع��امل اخلارجي
�إليها .وقالت كوريا ال�شمالية ،يوم ال�سبت،
�إن كيم تابع عملية �إط�ل�اق �أق��وى �صاروخ
بالي�ستي عابر للقارات من طراز "هوا�سونغ
 "-17يوم اجلمعة ،وكانت برفقته زوجته
ري �سول جو ،و"ابنتهما احلبيبة".
ن�شرت و�سائل �إع�لام كورية ر�سمية �صورا
للزعيم الكوري ال�شمايل ي�سري �إىل جانب
فتاة �صغرية ترتدي معطفا �أبي�ض وحذاء
�أحمر ،وخلفهما �صاروخ �ضخم على �شاحنة
�إطالق ،بح�سب ما �أفادت الأ�سو�شيتد بر�س.

ويف جل�سة مغلقة �أم��ام جلنة برملانية� ،أبلغ
م�س�ؤولو اال�ستخبارات النواب �أن هذه هي
االب �ن��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ك�ي��م ،وت��دع��ى "جو �أي"،
ح�سبما ذك ��ر ي��و ��س��ان��غ ب ��وم� ،أح ��د النواب
الذين ح�ضروا االجتماع.
ك �م��ا �أك � ��د ي� ��ون ك� ��ون ي ��ون ��غ ،ال � ��ذي ح�ضر
اجلل�سة �أي���ض��ا ،ف�ح��وى تعليقات ي��و ،لكنه
رف�ض تقدمي مزيد من التفا�صيل.
من الوا�ضح �أن "جو �أي" هي ابنة كيم التي
ر�آه��ا جنم ال��دوري الأم�يرك��ي ملحرتيف كرة
ال�سلة ،دني�س رودم ��ان ،خ�لال رحلته �إىل
بيونغيانغ عام .2013
ف�ب�ع��د ال ��زي ��ارة � �ص��رح رودم � ��ان ل�صحيفة
"الغارديان" الربيطانية �إن��ه وكيم كانا
يق�ضيان وق�ت��ا ممتعا ع�ل��ى ��ش��اط��ئ البحر
م��ع ع��ائ�ل��ة ال��زع �ي��م ،و �أن ��ه ح�م��ل اب�ن��ة كيم
الر�ضيعة ،امل�سماة "جو �أي".

جنوى كرم :يف املونديال �أ�شجع البلد الذي يحت�ضن اللبنانيني
يف الوقت الذي يتابع فيه العامل �أجمع مباريات ك�أ�س العامل املقامة يف قطر ،قالت الفنانة اللبنانية
جن��وى ك��رم� ،إن�ه��ا تعتمد على "اجلانب العاطفي" يف اختيار ال�ف��رق ال�ت��ي ت�شجعها ،وبالتحديد،
منتخبات الدول التي "حتت�ضن اللبنانيني" .وقالت يف حديث ملوقع "�سكاي نيوز عربية" :حتيزي
على ال�صعيد العاطفي ،ف�أنا مع كل بلد يحت�ضن اللبنانيني ،الذين عانوا من الأزمة االقت�صادية،
وما زالوا يعانون" .وتابعت�" :أنا مع كل بلد فيه �أكرب جتمعات للبنانيني".
وتفاعلت جن��وى ك��رم مع انطالق ك�أ�س ال�ع��امل ،الإث�ن�ين ،موجهة التهنئة لقطر على
ا�ست�ضافة هذه الن�سخة من احلدث العاملي بنجاح.
وكتبت على �صفحتها اخلا�صة عرب موقع تويرت" :خ ّلي كل الدين تفرح ،ونعرف �إنه
الفرح بيو ّلد طاقة �إيجابية بكل العامل".
وعلى ال�صعيد الفني ،حققت جولة جنوى كرم العاملية ،التي �أحيت فيها  10حفالت
يف الواليات املتحدة وكندا واملك�سيك ،جناحا كبريا ،مما دقع اجلمهور لإطالق لقب
"�سيدة الفن" عليها ،والذي ي�ضاف �إىل لقبها ال�سابق "�شم�س الأغنية اللبنانية".

مهرجان برلني مينح
�سبيلربغ جائزة فخرية
مينح مهرجان برلني ال�سينمائي
��س�ت�ي�ف��ن � �س �ب �ي �ل�برغ ج ��ائ ��زة عن
جم �م��ل م �� �س�يرت��ه خ�ل�ال دورت ��ه
املقبلة يف �شباط-فرباير 2023
ال � �ت� ��ي ت� �ل� �ح ��ظ يف ب ��رن ��اجم� �ه ��ا
عرو�ضاً ا�ستعادية لأفالم املخرج
الأم �ي��رك � ��ي ،ب �ح �� �س��ب م ��ا �أعلن
ّ
املنظمون الثالثاء.
و�أو�� � � �ض � � ��ح ه � � � � ��ؤالء �أن ت �ك ��رمي
��س�ب�ي�ب�ل�برغ يف ال � � ��دورة الثالثة
وال�سبعني من املهرجان يعود �إىل
�أن "نتاجه مدى الأعوام ال�ستني
املن�صرمة يت�سم بكونه فريداً يف
تاريخ ال�سينما العاملية نظراً �إىل
تنوعه الكبري".
ويت�سلم املخرج الأمريكي جائزة
فخرية يف احتفال خالل املهرجان
ال� � ��ذي ي� �ق ��ام م� ��ن � 16إىل 26
�شباط-فرباير و ُيعر�ض خالله
فيلمه اجل��دي��د "ذي فايبلمنز"
"."The Fabelmans
و��ش��دد م��دي��را املهرجان مارييت
ري�سنبيك وكارلو �شاتريان على
�أن �سبيلربغ "مل ي�سحر � اً
أجيال
من امل�شاهدين يف خمتلف �أنحاء
ال �ع��امل فح�سب خ�ل�ال م�سريته
الفنية املذهلة ،بل �أعطى �أي�ضاً
معنى ج��دي��داً لل�سينما كم�صنع
للأحالم".

