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الأمم املتحدة:33 مليون �شخ�ص 
ت�شرروا من الفي�شانات يف باك�شتان 

•• جنيف -وام: 

قيييال املييتييحييدث بييا�ييشييم املييفييو�ييشييييية الييعييليييييا ليي�ييشييئييون اليياجييئيين ماتيو 
مليون   33 حيييوايل  اإن  جنيف  يف  اأميي�ييس  ت�شريحات  يف  �شالتمار�س 
التي  الغزيرة  املو�شمية  الأمييطييار  من  ت�شرروا  باك�شتان  يف  �شخ�س 
اأ�شفرت  ا�شتمرت لأ�شابيع مرتافقة مع في�شانات يف مناطق �شا�شعة 

عن مقتل اأكرث من 1100 �شخ�س وا�شابة 1600 اآخرين.
لدعم  باك�شتان  يف  م�شاعدتها  نطاق  و�شعت  املفو�شية  اأن  واأ�ييشيياف 
الفي�شانات  دمرتها  التي  املناطق  يف  والاجئن  املحلية  املجتمعات 

الكارثية.
مقتل  اىل  اأدت  الفي�شانات  اإن  يوني�شيف  منظمة  قالت  جهتها  من 
التحتية  البنية  منزل  مليون   1.1 من  اأكرث  ودمرت  طفل   400
حيث  وامل�شت�شفيات  املييدار�ييس  مثل  الأ�شا�شية  واخلييدمييات  احليييييوييية 

ت�شررت ما ل يقل عن 18 األف مدر�شة يف جميع اأنحاء الباد.
واأن  تيياأثييروا  طفل  مليون   16 اىل  ي�شل  ما  اأن  يوني�شيف  واأو�شحت 
3.4 مليون من الأطفال بحاجة اإىل دعم اإن�شاين حمذرة من تعر�س 
ي�شتمر  ان  وتوقعت  متزايد  خلطر  املت�شررة  املناطق  يف  الأطييفييال 

الو�شع يف التدهور مع اقرتاب ف�شل ال�شتاء .
وحذرت من اأن هناك خطرا كبريا الآن من انت�شار الأمرا�س القاتلة 
ال�شنك  وحمى  والكولريا  ال�شهال  مثل  ب�شرعة  املياه  تنقلها  التي 

واملاريا.
بعد  للغاية  لتيييزال �شعبة  والنييقيياذ  الغيياثيية  اأن عمليات  واأو�ييشييحييت 
تدمري اأو اإتاف حوايل 160 ج�شرا و 5000 كيلومرت من الطرق 
.ونوه اإىل اأن املنظمة الدولية تهدف للو�شول اإىل الأطفال والعائات 
واللقاحات  الأ�شا�شية  والأدوييية  للحياة  املنقذة  الطبية  باملعدات  اأول 
وم�شتلزمات الولدة الآمنة ومياه ال�شرب املاأمونة واأقرا�س معاجلة 
ا�شتئناف  الأطفال على  تريد م�شاعدة  كما  التغذية  واإمييدادات  املياه 

التعلم خال الأيام والأ�شابيع املقبلة.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:46            
الظهر.......    12:24  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   06:42  
الع�صاء......   07:57

السبت    3   سبتمبر   2022  م  -  7 صفر 1444  العدد  13637    
Saturday    3    September    2022   -  Issue No   13637

رئي�ص الدولة ونائبه يهنئان رئي�ص 
فيتنام بذكرى اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة نغوين �شوان فوك رئي�س جمهورية فيتنام 

ال�شرتاكية، مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لباده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة نغوين �شوان فوك.
تهنئة  برقية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبعث 
رئييييي�ييس وزراء جييمييهييورييية فيتنام  تيي�ييشيين  ميين  فيييام  مييعييايل  اإىل  مميياثييليية 

ال�شرتاكية.

و�شول الطائرة الرابعة �شمن اجل�شر 
اجلوي الإغاثي الإماراتي لل�شودان 

•• اخلرطوم-وام:

الطائرة  ال�شقيقة  اليي�ييشييودان  بجمهورية  اخلييرطييوم  مييطييار  اإىل  و�شلت 
30 طنا  الإميياراتييي حتمل على متنها  الإغاثي  الرابعة اجل�شر اجلييوي 
من  للمت�شررين  الأ�شا�شية  الإن�شانية  والحتياجات  الإيييواء  مييواد  من 

ال�شيول والفي�شانات يف ال�شودان.
وكان يف ا�شتقبال طائرة امل�شاعدات الإماراتية مبطار اخلرطوم الدكتور 
جمهورية  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة  عيين  ممثا  قلم  علي  اأحييمييد 
اليي�ييشييودان واأعيي�ييشيياء �شفارة دوليييةالإميييارات يف اخلييرطييوم وفييريييق الهال 
الأحمر الإماراتي. وتاأتي هذه امل�شاعدات يف اإطار تقدمي مد يد العون 
ودعم اجلهود ال�شودانية وقدرات املوؤ�ش�شات املعنية يف احتواء التداعيات 
ال�شيول والفي�شانات التي تعر�شت لها مناطق  الناجمة عن  الإن�شانية 

وا�شعة يف ال�شودان ال�شقيق.                            )التفا�شيل �س3(
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�شباط البحرية الهندية يحتفلون باإطاق اأول حاملة طائرات حملية ال�شنع

رئي�ص الدولة يت�شلم ر�شالة من ناريندرا مودي 
خالل ا�شتقباله وزير ال�شوؤون اخلارجية يف الهند 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  »حفظه 
وزراء جمهورية  رئي�س  ناريندرا مودي  دولة  ر�شالة خطية من  اأم�س  اهلل« 

بن  ال�شاملة  الإ�شرتاتيجية  الييعيياقييات  بتعزيز  تتعلق  ال�شديقة  الهند 
البلدين واإمكانيات تنميتها وتطويرها ملا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة. جاء 
ذلك خال ا�شتقبال �شموه اأم�س معايل الدكتور �شوبرامنيام جاي �شانكار 

وزير ال�شوؤون اخلارجية يف جمهورية الهند ال�شديقة.  )التفا�شيل �س2(

رئي�س الدولة خال ا�شتقباله وزير ال�شوؤون اخلارجية يف جمهورية الهند     )وام(

رو�سيا تتهم اأوكرانيا بالإرهاب النووي يف زابوريجيا 

مو�شكو : »ل غاز لأوروبا اإذا حددت �شقفًا لالأ�شعار«
الهند تو�شع قدراتها الع�شكرية بحاملة طائرات جديدة

بعد قرار حل النقابات

اأول �شدام داخل املوؤ�ش�شة الأمنية بتون�ص
•• تون�س-وكاالت:

لف�س  بييالييقييّوة،  التون�شية،  ال�شرطة  قيييوات  تدخلت 
اعت�شامات واحتجاجات النقابات الأمنية، �شد قرار 
الأعمال  يف  مهامها  وح�شر  النقابية  الأن�شطة  حّل 
اأول  الجييتييميياعييييية و�ييشييميين هيكل مييّوحييد، وذليييك يف 
املوؤ�ش�شة الأميينييييية، و�شط خميياوف من  �ييشييدام داخييل 

ت�شعيد حمتمل.
فقد اأطلقت قوات من ال�شرطة بالزي الر�شمي، الغاز 
بالزي  نقابية  اأمنية  عنا�شر  على  للدموع  امل�شيل 
املدين، ن�شبت خيام اعت�شام، ليل اخلمي�س-اجلمعة، 
قرار  على  لاحتجاج  بييالييبيياد،  حمييافييظييات  عيييّدة  يف 
رئا�شي بحّل النقابات، وكذلك على قرار اإحالة اثنن 

من النقابين البارزين على الق�شاء الع�شكري.
يف  الطرفن  دخييول  م�شّورة،  مقاطع  اأظييهييرت  فيما 
واأمييام مطار تون�س  مناو�شات يف حمافظة �شفاق�س 
قيييرطييياج، و�ييشييط حيياليية مييين الحييتييقييان اليي�ييشييديييد، يف 

اأحداث مّر�شحة للت�شعيد.

ي�شار اإىل اأن الأزمة بداأت، اإثر دعوة الرئي�س التون�شي 
هيكل  الأمنية يف  النقابات  توحيد  اإىل  �شعّيد،  قي�س 
الجتماعية  اجليييوانيييب  عييلييى  عييمييلييه  يقت�شر  واحييييد 
اأثيياره ان�شحاب  دون �شواها، وذلك بعد اجلدل الذي 
للفنان  م�شرحي  عر�س  تيياأميين  ميين  اأمنية  عنا�شر 
ا�شتجابة  �ييشييفيياقيي�ييس  الييعييبييديل يف حمييافييظيية  لييطييفييي 
بالواجب  »اإخيييال  �شعيد  اعييتييره  النقابات،  لييدعييوة 

املهني«.
�شرف  توفيق  الداخلية  وزيييير  اأعييليين  الأول،  واأميي�ييس 
اأّنييه تقّرر منع القتطاع  الدين، يف موؤمتر �شحفي، 
من اأجور الأمنين ل�شالح النقابات، م�شيفا اأن تلك 
يف  دينار  مليون   40 حييوايل  اإىل  ت�شل  القتطاعات 

ال�شنة وهي »غري قانونية«، وذلك متهيدا حلّلها.
القرارات،  تلك  رف�شها  النقابات  اأعلنت  املقابل،  يف 
واعييتييرتييهييا »حمييياولييية لييرتكيييييعييهييا ميين اأجييييل خدمة 
ال�شلطة التنفيذية وتكميم الأفواه«، وقّررت الدخول 
اأمام املقّرات الأمنية يف  يف �شل�شلة من العت�شامات 

كل مدن الباد.

•• عوا�صم-وكاالت:

مع ت�شاعد التوتر بن مو�شكو والغرب، ل�شيما 
ال�شابق،  الرو�شي  الرئي�س  اأعلن  الغاز،  ملف  يف 
دميرتي ميدفيديف، اأن باده �شتوقف اإمدادات 
الغاز لأوروبا اإذا م�شت بروك�شل قدما يف حتديد 

�شقف ل�شعر الغاز الرو�شي.
رئي�س  نييائييب  ي�شغل  اليييذي  ميييييدفيييييديييف  وكييتييب 
تليغرام  تطبيق  على  الييرو�ييشييي،  الأمييين  جمل�س 
اميي�ييس اجلييمييعيية، قيييائيييا: »بييبيي�ييشيياطيية، لييين يكون 
هناك غاز رو�شي يف اأوروبا«، ردا على ت�شريحات 
دير  فون  اأور�شول  الأوروبية  املفو�شية  لرئي�شة 
لين بوقت �شابق حول و�شع �شقف لل�شعر الذي 

تدفعه اأوروبا مقابل الغاز الرو�شي.
جمموعة  يف  املالية  وزراء  اأكييد  فيما  ذلييك  ياأتي 
عزمهم  ام�س  اجتمعوا  الذين  الييكييرى،  ال�شبع 
الرو�شي  اليينييفييط  ليي�ييشييعيير  �ييشييعييري  �ييشييقييف  و�ييشييع 
دي�شمر  قبل  لعتمادها  حميياوليية  يف  امل�شتورد 

املقبل.
جديدة  مرحلة  املقرتحة  اخلطة  هييذه  وت�شكل 
عائدات  ميين  للتقليل  الييغييربييييية  امليييحييياولت  ميين 
حكومة  عليها  تعتمد  والييتييي  النفطية،  رو�شيا 

بوتن بن�شبة %50 لتمويل امليزانية.
ويف ف�شل جييديييد ميين فيي�ييشييول التييهييامييات بن 
النووية  املحطات  اأكيير  حييول  ورو�شيا  اأوكييرانيييييا 
يف اأوروبييييا، اأكييد وزييير الييدفيياع الييرو�ييشييي �شريغي 
زابوريجيا  حمطة  اأوكييرانيييييا  ق�شف  اأن  �شويغو 
نووية  كارثة  النووية يثري خطر وقوع  للطاقة 

يف اأوروبا.
»اإرهيياب نووي«،  بارتكاب  واتهم كييف، اجلمعة، 
ن�شرت  بيياده  اأن  والغرب  هي  تاأكيداتها  راف�شاً 

اليينييووييية الأكيييير يف  املييحييطيية  اأ�ييشييلييحيية ثقيلة يف 
اأوكيييرانيييييييا، والتي  اأوروبييييييا والييواقييعيية يف جيينييوب 
ت�شيطر عليها مو�شكو منذ مار�س املا�شي، وفق 

ما نقلت عنه وكالت اأنباء رو�شية.
كما اأ�شاف يف ت�شريحات ن�شرتها وزارة الدفاع: 
حمطة  منطقة  يف  ثقيلة  اأ�شلحة  لدينا  »لي�س 
الطاقة النووية اأو املناطق املحيطة بها«، مردفاً 

»اآمل اأن تقتنع بعثة الوكالة الذرية بذلك«.
يف  ت�شعيد  اأي  ميي�ييشييوؤولييييية  كييف  حييمييل  كييذلييك 
املييوقييع، و�شط خميياوف ميين وقييوع كييارثيية نووية 
تت�شبب  اإنها  وقييال  ت�شرنوبل.  كارثة  غييرار  على 
يف تهديد حقيقي بوقوع كارثة نووية وت�شتخدم 

اأ�شلحة من الغرب ملهاجمة املحطة.
كما اأ�شار اإىل اأنه خال الأ�شابيع ال�شتة املا�شية، 
و�شنت  مدفعية  قذيفة   120 اأوكرانيا  اأطلقت 
تلك  وا�ييشييفييا  ميي�ييشييرية،  بييطييائييرات  هييجييوميياً   16
يطلق  لفظ  وهييو  »كاميكازية«،  باأنها  الهجمات 
نيي�ييشييبيية لهجمات  النيييتيييحييياريييية  الييهييجييمييات  عييلييى 
الطيارين اليابانين يف احلرب العاملية الثانية.

واتييهييم اليييولييييات املييتييحييدة والحتييييياد الأوروبيييييي 
بت�شجيع مثل هذه الأفعال املتهورة.

رافاييل  الوكالة  مدير  �شدد  اأن  بعد  ذلييك  جيياء 
اإىل املحطة،  غرو�شي الذي عاد ثانية، اجلمعة، 
النووية  زابييوريييجيييييا  ميينيي�ييشيياآت  �ييشيياميية  اأن  عييلييى 
اأن ذلك ل  تعر�شت للخطر عدة مييرات، موؤكداً 
الو�شع  اإزاء  قلقه  عن  معراً  ي�شتمر،  اأن  ميكن 
املن�شاأة  تفقد  يتمكن من  اأنه مل  واأو�شح  هناك. 
الرئي�شية  املواقع  زار  واإمنييا  اخلمي�س،  باأكملها 
مثل اأنظمة الطوارئ وغرف التحكم، واأن فريقه 
ل�شتكمال  العمل  من  بالكثري  للقيام  �شيحتاج 

حتليل اجلوانب الفنية، بح�شب رويرتز.

•• نيودلهي-وكاالت:

اأول حاملة طائرات  الهند  د�شنت 
اأم�س اجلمعة، يف  ال�شنع،  حملية 
الأ�شطول  ملييواجييهيية  �شعيها  اإطيييار 
ملناف�شتها  وامليييتييينييياميييي  الأكيييييييير 
ولتو�شيع  الييي�يييشييين  الإقيييليييييييمييييييية 
قييدراتييهييا املييحييلييييية يف جميييال بناء 

ال�شفن.
ثاين  هييي  فيكرانت(  اإ�ييس  اإن  )اآي 
هيينييدييية عاملة،  حييامييليية طيييائيييرات 
اإن  )اآي  احلييياميييلييية  اإىل  وتيينيي�ييشييم 
اإ�يييس فيييييكييراميياديييتيييييا(، الييتييي تعود 
والتي  اليي�ييشييوفيييييتييييية  احلييقييبيية  اإىل 
يف  رو�شيا  من  نيودلهي  ا�شرتتها 
املحيط  عن  للدفاع   2004 عييام 

الهندي وخليج البنغال.
ناريندرا  اليييييوزراء  رئييييي�ييس  ود�ييشيين 
مييييودي احلييامييليية اجليييدييييدة التي 
 860( مييرتا   262 طولها  يبلغ 
البحرية  �شممتها  والتي  قدما(، 
حو�س  يف  بيينيياوؤهييا  ومت  الييهيينييدييية 
كييو�ييشيين جنوبي  اليي�ييشييفيين يف  بيينيياء 

الباد  احتفال  من  كجزء  الهند، 
ا�شتقالها  75 عاما على  مبرور 

عن احلكم الريطاين.
حاملة  اأن  عيييليييى  مييييييودي  و�ييييشييييدد 
الييطييائييرات هييي اأكيييرث ميين جمرد 
البحرية  اليييقيييدرات  اإىل  اإ�ييشييافيية 

للباد.
وقيييال مييييودي: »اإنييييه ييييوم تاريخي 
واإجنيييياز تيياريييخييي. اإنيييه مييثييال على 

احليييكيييومييية جليييعيييل قطاع  تيييوجيييه 
اليييهييينيييدي يييعييتييمييد على  اليييييدفييييياع 

نف�شه«.
حاملة  اأن  اليييبيييحيييريييية  وذكييييييييرت 
الطائرات هي اأكر �شفينة حربية 
اأن  الييبيياد وميكن  بيينيياوؤهييا يف  يتم 
حتمل طاقما قوامه نحو 1600 
فرد واأن ت�شغل 30 طائرة، مبا يف 
ذلك طائرات مقاتلة ومروحيات.

بوتني: م�شدوم من جهل اأطفال 
كانت  بالدهم  اأن  اأوكرانيا 
ال�شوفييتي الحتاد  من  جزءًا 

•• مو�صكو-رويرتز:

فادميري  الرو�شي  الرئي�س  اأكييد 
التاريخ  تييدرييي�ييس  بييوتيين �ييشييرورة 
التي  اليير�ييشييمييييية  الييييرواييييية  وفييييق 
يقرها الكرملن، قائًا اإن الكثري 
من الأطفال يف �شرق اأوكرانيا ل 
يييعييرفييون اأنييهييا ورو�ييشيييييا كييانييتييا يف 
وقيييت ميين الأوقيييييات دولييية واحدة 

»جزءاً من الحتاد ال�شوفييتي«.
تيياميييييذ مدار�س  بييوتيين  وقيييابيييل 
اأنحاء رو�شيا يف ف�شل  من جميع 
حل�شور  كالينينغراد  يف  درا�ييشييي 
در�س »حديث هام« الذي يبداأ به 
الباد،  عموم  يف  الدرا�شي  العام 
لإر�شال  م�شطراً  كييان  اأنيييه  واأكيييد 
الناطقن  عيييين  ليييليييدفييياع  قييييييوات 

بالرو�شية يف �شرق اأوكرانيا.

العنف القبلي يعاود ال�شتعال 
بولية النيل الأزرق ال�شودانية

•• اخلرطوم-وكاالت:

قييتييل 7 اأ�ييشييخييا�ييس واأ�ييشيييييب 23 
اآخييييييرون،  اأميي�ييس اجلييمييعيية، جراء 
انييييييدلع اأعييييمييييال عيينييف قييبييلييييية يف 
بجنوب  الأزرق  الييينيييييييل  ولييييييية 
من  اأ�شابيع  بعد  وذلييك  ال�شودان، 
وا�شعة، وفق ما  ا�شتباكات  اندلع 

اأو�شحت جلنة الأمن بالولية.
 105 عييييين  يييييقييييل  ل  ميييييا  وكييييييييان 
يوليو،  منت�شف  قتلوا  اأ�شخا�س 
على  ليييلييينيييزوح،  الآلف  وا�ييشييطيير 
الأرا�ييشييي بن  قييتييال على  خلفية 
قبيلتي الهو�شا والفوجن، وامتدت 

التوترات اإىل وليات اأخرى.
�شبب  اأن  اإىل  الييلييجيينيية  واأ�ييييشييييارت 
اندلع موجة العنف اجلديدة »ل 
تذكر  ومل  التحقيق«،  قيد  يييزال 
ال�شتباكات  يف  املتورطة  القبائل 

يف موقعن بالولية.

عودة الإن�سان اإىل القمر:
اأرمتي�ص رمز ملناف�شة عاملية حامية الوطي�ص!

•• الفجر -فلوريان فيدال  -خو�صيه هالوي:

يف مترين يف التاريخ املغاير، يتخيل م�شل�شل »للب�شرية جمعاء«، الذي اأنتجته �شركة 
اأبل »2019«، عاملاً كان فيه الحتاد ال�شوفياتي، خال احلرب الباردة، القوة الأوىل يف 
العامل التي تر�شل رجًا اإىل القمر. ويتبع ذلك قيام القوتن العظمين املتعار�شتن 
باإقامة قاعدتن قمريتن يف مناف�شة حمتدمة. وياأتي هذا الإنتاج يف وقت ت�شارك 

فيه العديد من القوى يف �شباق جديد لغزو القمر.
عام 2019، اأي بعد خم�شن عاًما من مهمة اأبولو 11 التي �شهدت هبوط اأول ان�شان 
على �شطح القمر، ت�شتعّد الوليات املتحدة العودة اإىل هناك عام 2024. ويف ع�شر 
الف�شاء اجلديد، ل يعك�س هذا الطموح الف�شائي املتجدد مناف�شة جيوا�شرتاتيجية 
ظهور  ا  اأي�شً وامنا  لل�شن،  القوي  بال�شعود  خا�س  ب�شكل  تتمّيز  فح�شب،  قوة  اأكرث 
ُبعد اقت�شادي اأكر لغزو الف�شاء.رمز هذا الإحياء، برنامج اأرمتي�س هو كون�شورتيوم 
دويل حول الوليات املتحدة. بالإ�شافة اإىل الدول الي 21 املوقعة حالًيا على اتفاقيات 

اأرمتي�س.              )التفا�شيل �س10(

�ص 02

�ص 09

�ص 19

رئي�ص بلغاريا يزور جامع 
�ل�شيخ ز�يد �لكبري يف �أبوظبي

�أخبار �لإمار�ت

�أزمة لبنان جتتاز �حلدود.. 
�شفر�ء بدون رو�تب

عربي ودويل

�أر�شنال يو�جه يونايتد و�ل�شيتي 
لتعميق جر�ح �أ�شتون فيال 

�لفجر �لريا�شي

بعثة وكالة الطاقة الذرية يتفقدون بقايا قذيفة اأثناء زيارتهم حمطة الطاقة النووية يف  زابوريجيا

 ليز ترا�ص ت�شتعد خلالفة جون�شون
•• لندن-وكاالت:

و�شط  ال�شلطة  يف  فييراغ  و�شبه  النتخابية  احلييمييات  ميين  �شيف  بعد 
اأزمة غاء معي�شة يف اململكة املتحدة، انتهى ال�شباق لرئا�شة احلكومة 
يف  حظاً  الأوفييير  تييرا�ييس  ليز  تبدو  بينما  اجلمعة،  اأميي�ييس  الريطانية 
الراأي،  وا�شتطاعات  التجمعات  تييوؤد  ومل  �شوناك.  ري�شي  مواجهة 
املال  ووزييير  اخلارجية  وزيييرة  بن  الكبري  الييفييارق  تاأكيد  اإىل  اإل 
ال�شابق،  داخل حزب املحافظن الذي �شي�شوت اأع�شاوؤه بالريد 
النتيجة ظهر الإثنن املقبل، وما  اأو عر الإنرتنت، و�شتعلن 
رابع رئي�س للحكومة  ليز ترا�س  �شت�شبح  مل حتدث مفاجاأة، 
منذ ال�شتفتاء على بريك�شت وثالث �شيدة ت�شغل هذا املن�شب 

بعد مارغريت تات�شر وترييزا ماي.     )التفا�شيل �س14(

اتفاق  "ل  اأمريكي:  م�شوؤول 
ن����ووي م��ع اإي�����ران ق��ري��ب��ًا

•• وا�صنطن-وكاالت:

اخليييارجييييييية  وزارة  تيييياأكيييييييييد  بيييعيييد 
اأم�س  �ييشييابييق،  الأمييريييكييييية يف وقيييت 
�شلبياً وغري  اإيرانياً  رداً  اأنها تلقت 
بّناء اأو م�شجع على م�شودة الحتاد 
اإحياء  لإعيييادة  النهائية  الأوروبييييي 
م�شوؤول  اأكيييييد  اليييينييييووي،  التييييفيييياق 
اأمريكي اأن التوقيع على اأي اتفاق 
لن يح�شل قريباً. واأ�شاف اأن باده 
قييد تييوؤجييل اإبييييرام التييفيياق النووي 
التجديد  انييتييخييابييات  بييعييد  مييا  اإىل 
ملا  وفقاً  وذلييك  بنوفمر،  الن�شفي 

نقل عنه موقع »اأك�شيو�س«.

قتلى وجرحى بهجوم ي�شتهدف م�شجدا يف اأفغان�شتان
•• كابول-وكاالت:

اأفادت ال�شرطة الأفغانية اأم�س اجلمعة باأن انفجاراً وقع خارج م�شجد يف 
مدينة هرات بغرب اأفغان�شتان اأدى اإىل مقتل رجل دين معروف موؤيد 

لطالبان.
اأن »جميب  با�شم �شرطة هرات  املتحدث  اإىل هذا، قال حممود ر�شويل 
اأن�شاري وبع�س حرا�شه ومدنين قتلوا وهم يف طريقهم اإىل  الرحمن 
قتلوا  �شخ�شا   18 عيين  يقل  ل  مييا  اإن  اأفييغيياين  م�شوؤول  وقييال  امل�شجد«. 
انفجار دمر م�شجدا مزدحما يف مدينة هييريات غربي  21 يف  واأ�شيب 
الباد. واأ�شاف حممد داود حممدي، امل�شوؤول يف مركز الإ�شعاف بهريات، 
18 قتيا و21 جريحا اإىل امل�شت�شفيات يف  اإن �شيارات الإ�شعاف نقلت 

املدينة اجلمعة.
تغريدة  يف  جماهد  اهلل  ذبيح  طالبان  با�شم  املتحدث  عيير  جهته،  ميين 
مهاجميه  اإن  وقييال  اأنيي�ييشيياري  مقتل  يف  احليييارة  تعازيه  عيين  تويرت  على 

�شيعاقبون.
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اأخبـار الإمـارات

ال�سفري ال�سيني لـ »وام«: 

العالقات ال�شينية الإماراتية باأعلى م�شتوياتها مع تفعيل ال�شراكة ال�شرتاتيجية ال�شاملة
والتعليمي الثقايف  املجال  يف  خا�سة  البناء  والتعاون  – الإماراتية  ال�سينية  بال�سداقة  • نفخر 

•• دبي-وام:

اأ�يييشييياد �ييشييعييادة تيي�ييشييانييغ ييييييمييييينييغ غو 
ال�شعبية  ال�شن  جمهورية  �شفري 
املتقدم  بييامليي�ييشييتييوى  الييييدوليييية  لييييدى 
اليييييييذي و�يييشيييليييت اإليييييييييه اليييعييياقيييات 
خمتلف  يف  الإميياراتييييية   - ال�شينية 
املناحي والقطاعات خا�شة باملجال 
اأن  اليييثيييقيييايف والييتييعييليييييمييي، مييييوؤكييييداً 

الودي  التعاون  طويل من عاقات 
الييبيينيياء، مييعييربيياً عيين فييخييره بتعزيز 
دولة  و  بيياده  بن  الثقايف  التبادل 
ال�شراكات  ان  اإىل  لفتا  الإمييييارات، 
البلدين و خا�شة يف  اجلديدة بن 
الييقييطيياعييات احليييييوييية الييهيياميية مثل 
الثقافة التعليم ، تعك�س قوة اأوا�شر 
ال�شعبن  و  البلدين  بن  ال�شداقة 
ن�شكر  قوله:"  وتييابييع  ال�شديقن. 

اليي�ييشييييينييييية. واأ�ييييشيييياف �ييشييعييادتييه يف 
الإمارات  اأنييبيياء  لوكالة  ت�شريحات 
انطاق  حيي�ييشييوره  خييال   " وام   "
باملدر�شة  الييدرا�ييشييي اجلييديييد  الييعييام 
ال�شينية يف دبي، اأن التبادل الثقايف 
واليييتيييعيييليييييييميييي هييييو جيييييزء ميييهيييم من 
التعاون بن باده ودولة الإمارات، 
ال�شينية  املييدر�ييشيية  اأن  اإىل  لفيييتييياً 
يف دبييييي لييهييا اأهييمييييية فيييرييييدة حيث 

تناميا  تيي�ييشييهييد  احليييالييييييية  الييييفييييرتة 
و  البلدين  بن  بالعاقات  وتطورا 
وت�شاعدت  ال�شديقن،  ال�شعبن 
اأ�شرع  بيييوتيييرية  الييثيينييائييييية  الييعيياقيية 
و�شلت  حييتييى  امليييجيييالت  جييميييييع  يف 
تفعيل  مييع  م�شتوياتها  اأعييلييى  اإىل 
ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
اأعلى  وتعتر  الييتييي  الييبييلييدييين،  بيين 
الدبلوما�شية  للعاقات  م�شتوى 

تاأ�ش�شت  �شينية  مدر�شة  اأول  ُتعد 
احلكومة  ميييين  بيييدعيييم  اخليييييييارج  يف 
حممودة  وجهود  وبدعم  ال�شينية، 
الإمارات  يف  الر�شيدة  القيادة  ميين 
ال�شفري  وحتييييدث  دبييييي.  وحييكييوميية 
لتطور  تييقييييييييمييه  عييييين  الييي�يييشييييييينيييي 
البلدين  بيين  الييثيينييائييييية  الييعيياقييات 
حيث  ر�شمية  ب�شفة  اإن�شائها  منذ 
بتاريخ  والإمييييييارات  اليي�ييشيين  تتمتع 

اليييرتكيييييييز عييلييى اجلانب  فييييياإن  لييييذا 
التعليمي والثقايف ُيعد اأحد الركائز 
الدول  مييع  �شراكتنا  يف  الأ�ييشييا�ييشييييية 
ت�شانغ  �شعادة  واختتم  ال�شديقة". 
ييييي مييييينييغ، تيي�ييشييريييحييه ميي�ييشييريا اإىل 
اأكيير جالية  الإميييارات حتت�شن  اأن 
جتاوز  والييتييي  امليينييطييقيية  يف  �شينية 
300000 مواطن �شيني  عددها 
اأميييين و�ييشييام يف دولة  يييقيييييمييون يف 

حكومة دولة الإمارات على جهودها 
�شينية  مييدر�ييشيية  اأول  احييتيي�ييشييان  يف 
لنا  وت�شجيعها  العربية  باملنطقة 
قريباً  �شينية  جامعات  ان�شاء  علي 
وهيينيياك طلب متزايد من  دبيييي،  يف 
التعليم  ميينيياهييج  عييلييى  الييعييامل  دول 
التجاري  الييتييعيياون  لأن  اليي�ييشييييينييي، 
املييييدى يبداأ  والقيييتييي�يييشيييادي طييويييل 
والتعليمي،  الثقايف  التوا�شل  ميين 

الإمارات، واجلزء الأكر من اأفراد 
اإمييييارة دبييي يعملون يف  اجلييالييييية يف 
ال�شينية  اليي�ييشييركييات  مييين  الييعييديييد 
وجميعهم  واخليييا�يييشييية  احلييكييومييييية 

يتمتعون بطاقة اإبداعية.

النيابة العامة للدولة تو�شح عقوبة اإن�شاء اأو تعديل 
روبوتات اإلكرتونية لنقل بيانات زائفة يف الدولة

ال�شحة  جتري 241,791 فح�شا وتك�شف عن 445 اإ�شابة جديدة 
بفريو�ص كورونا و576 حالة �شفاء 

••   اأبوظبي-وام:

متييا�ييشيييييا مييع خييطيية وزارة اليي�ييشييحيية ووقيييايييية املييجييتييمييع لييتييو�ييشيييييع وزييييييادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن 
24 املا�شية على فئات  الي  241،791 فح�شا جديدا خال ال�شاعات  اإجييراء 

خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
وتييو�ييشيييييع نطاق  اليييدولييية  والييفييحيي�ييس يف  الييتييقيي�ييشييي  اإجيييييييراءات  تييكييثيييييف    و�شاهم 
جديدة  اإ�شابة  حالة   445 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات 

م�شتقرة  حييالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
امل�شجلة  احلييالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الازمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع 

حالة.  1،016،324
   و اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خال الأربع 
والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،341 حالة.

كورونا  بفريو�س  مل�شابن  جديدة  حالة   576 �شفاء  عن  اليييوزارة  اأعلنت    كما 
امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 
ال�شحية الازمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 

حالة.  995،474

•• اأبوظبي-وام:

اأو�شحت النيابة العامة للدولة، من خال تغريدة ن�شرتها اأم�س 
اأو  اإن�شاء  عقوبة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  ح�شاباتها  على 

تعديل روبوتات اإلكرتونية لنقل بيانات زائفة يف الدولة .
املر�شوم  ميين   54 للمادة  طبقا  اأنيييه  اإىل  العامة  النيابة  واأ�ييشييارت 
بقانون احتادي رقم 34 ل�شنة 2021 يف �شاأن مكافحة ال�شائعات 
واجلرائم الإلكرتونية ، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنتن 
األف درهم ول تزيد على مليون  التي ل تقل عن مائة  والغرامة 

اأو عدل روبوتا  اأن�شاأ  العقوبتن، كل من  باإحدى هاتن  اأو  درهييم، 
اإلكرتونيا بق�شد ن�شر اأو اإعادة ن�شر اأو تداول بيانات اأو اأخبار زائفة 
يف الدولة اأو متكن الغري من ن�شرها اأو اإعادة ن�شرها اأو تداولها، 

وت�شدد العقوبة عند تعدد اجلناة.
للدولة  العامة  النيابة  اإطييار حملة  يف  املعلومات  هذه  ن�شر  وياأتي 
امل�شتمرة لتعزيز الثقافة القانونية بن اأفراد املجتمع ون�شر جميع 
وعي  م�شتوى  ورفييع   ، بالدولة  واملحدثة  امل�شتحدثة  الت�شريعات 
كاأ�شلوب  القانون  ثقافة  ن�شر  بهدف  وذلييك  بالقانون،  اجلمهور 

حياة.

رئي�ص الدولة يت�شلم ر�شالة من ناريندرا مودي خالل ا�شتقباله وزير ال�شوؤون اخلارجية يف الهند 

رئي�ص بلغاريا يزور جامع ال�شيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة " حفظه 
وزراء جمهورية  رئي�س  مييودي  ناريندرا  دوليية  ر�شالة خطية من  اهلل" اأم�س 
الهند ال�شديقة تتعلق بتعزيز العاقات الإ�شرتاتيجية ال�شاملة بن البلدين 

واإمكانيات تنميتها وتطويرها ملا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة.
جاي  �شوبرامنيام  الدكتور  معايل  اأميي�ييس  �شموه  ا�شتقبال  خييال  ذلييك  جيياء 

يزور  الييذي  ال�شديقة  الهند  جمهورية  يف  اخلارجية  ال�شوؤون  وزييير  �شانكار 
الإماراتية  الرابعة ع�شرة للجنة  الييدورة  الإمييارات حل�شور اجتماعات  دولة 

الهندية امل�شرتكة والدورة الثالثة للحوار ال�شرتاتيجي بن البلدين.
ونقل معايل الدكتور �شوبرامنيام جاي �شانكار يف بداية اللقاء - الذي جرى 
ال�شيخ  ال�شمو  اإىل �شاحب  ال�شاطئ - حتيات دولة ناريندرا مودي  يف ق�شر 
دوام  و�شعبها  الإمييارات  ل�شموه ولدولة  نهيان ومتنياته  اآل  زايييد  بن  حممد 

التقدم والنماء.

من جانبه حمل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، وزير اخلارجية الهندي نقل 
التقدم  من  و�شعبها مزيداً  للهند  متمنياً  ناريندرا مودي  دولة  اإىل  حتياته 

والزدهار.
واأهمية  الثنائية،  العاقات  جوانب  خمتلف  اللقاء  خال  اجلانبان  وبحث 
الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  اإطييار  يف  بها  والرتييقيياء  لتعزيزها  امل�شرتك  العمل 
ال�شاملة وال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بن البلدين ال�شديقن، اإ�شافة اإىل 

عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�شرتك.

اخلارجية  وزيييير  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  عييبييداهلل  ال�شيخ  �شمو   .. اللقاء  ح�شر 
والييتييعيياون الييييدويل و�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حييمييدان بيين حمييمييد بيين زايييييد اآل نهيان 
ال�شوؤون  م�شت�شار  نهيان  اآل  طحنون  بيين  حمد  بيين  حممد  ال�شيخ  ومييعييايل 
اخلا�شة يف ديوان الرئا�شة ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة 
امل�شت�شار  اأنور بن حممد قرقا�س  الدكتور  الدويل ومعايل  التعاون  ل�شوؤون 

الدبلوما�شي ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة .
كما ح�شر اللقاء الوفد املرافق لوزير ال�شوؤون اخلارجية يف الهند.

•• اأبوظبي-وام:

زار فخامة رومن راديف رئي�س جمهورية بلغاريا، جامع ال�شيخ زايد الكبري، 
جمهورية  لييدى  الدولة  �شفري  الكيتوب  �شلطان  �شعادة  ي�شم،  وفييد  يرافقه 
بلغاريا، وعدد من كبار امل�شوؤولن يف بلغاريا، وذلك �شمن زيارته الر�شمية 
للدولة. وجتول فخامته والوفد املرافق ي�شطحبهم �شعادة الدكتور يو�شف 

اجلامع  قيياعييات  يف  الكبري  زايييد  ال�شيخ  جامع  مركز  عييام  مدير  العبيديل؛ 
واأروقته اخلارجية، حيث تعرفوا من خال اأحد الأخ�شائين الثقافين يف 
املركز على ر�شالة اجلامع احل�شارية الداعية للتعاي�س والت�شامح والنفتاح 
الذي  الكبري  والييدور  املوؤ�ش�س،  الوالد  وقيم  ماآثر  املنبثقة من  الآخيير؛  على 
الإ�شامية  بالثقافة  التعريف  الكبري يف  زايييد  ال�شيخ  به مركز جامع  يقوم 
ال�شمحة، وتعزيز التوا�شل احل�شاري بن خمتلف الثقافات وال�شعوب حول 

اجلامع  الكبري، وجماليات  ال�شرح  تاأ�شي�س  تاريخ  على  تعرفوا  كما  العامل. 
وما  زواييياه،  بو�شوح يف جميع  التي جتلت  الإ�شامية  العمارة  فنون  وبديع 
يحويه اجلامع من مقتنيات فريدة، واأروع ما جادت به احل�شارة الإ�شامية 
على مر الع�شور من فنون وت�شاميم هند�شية التقت على اختافها وتنوعها 
عمل  يف  وتناغمها  الثقافات  ان�شجام  جييمييال  لتعك�س  اجلييامييع،  ت�شميم  يف 

اإبداعي واحد.

"ف�شاءات من نور"  اإهييداء فخامته، ن�شخة من كتاب  الزيارة، مت  ويف ختام 
اليييذي ي�شم عيييددا ميين اللقطات واليي�ييشييور اخلا�شة  املييركييز،  اإ�يييشيييدارات  اأحيييد 
ب�شكل  املركز  التي ينظمها  ال�شوئي،  نور" للت�شوير  "ف�شاءات من  بجائزة 
اإىل  بالإ�شافة  اجلامع،  يف  الإ�شامية  العمارة  جماليات  ترز  والتي  دوري، 
اإهدائه ن�شخة من كتاب "بيوت اهلل" الذي يتناول عمارة اجلوامع يف التاريخ 

الإ�شامي �شامًا جامع ال�شيخ زايد الكبري.
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اأخبـار الإمـارات

و�شول الطائرة الرابعة �شمن اجل�شر اجلوي الإغاثي الإماراتي لل�شودان 

ال�شودان  بجمهورية  الإميييارات  دوليية 
اإطار  يف  كييذلييك  وتيينييدرج  ال�شقيقة، 
ور�شالتها  الإمييييييارات  دوليييية  �شيا�شة 
القائمة  احلييي�يييشييياريييية  الإنييي�يييشيييانييييييية 
املت�شررة  امليييجيييتيييميييعيييات  مييي�يييشييياعيييدة 

اإر�يييشيييال  مت  اهلل"  "حفظه  اليييدولييية 
اجل�شر  �ييشييميين  اليييرابيييعييية  اليييطيييائيييرة 
اجليييوي الإمييياراتيييي الإغيياثييي املوجه 
لل�شعب ال�شوادين ال�شقيق للتخفيف 
من معاناة املت�شررين جراء ال�شيول 

الييهييال الأحييميير الإميياراتييي توا�شل 
جيييهيييودهيييا الإنييي�يييشيييانييييييية والإغييياثييييييية 
ال�شعب  جيييييانيييييب  اإىل  ليييييليييييوقيييييوف 
ال�شوداين ال�شقيق يف حمنته والعمل 
الظروف  يتخطى  حتى  دعمه  على 

حممد  حمد  �شعادة  وقييال  ال�شقيق. 
حميد اجلنيبي �شفري دولة الإمارات 
تنفيذا  اإنه  ال�شودان  لدى جمهورية 
ال�شيخ  ال�شمو  �ييشيياحييب  لتوجيهات 
رئي�س  نييهيييييان  اآل  زايييييد  بييين  حمييمييد 

حيييول الييعييامل عيير ميي�ييشيياريييع اإغاثية 
واإن�شانية لدعم املجتمعات املحتاجة 

وتعزيز تنميتها".
من جهته قال حممد �شامل اجلنيبي 
رئي�س وفد الهال الأحمر:"اإن فرق 

والفي�شانات التي اجتاحت عددا من 
الوليات ال�شودانية.

:" تيييياأتييييي هذه  �يييشيييعيييادتيييه  واأ�يييييشييييياف 
اإطيييييار  املييي�يييشييياعيييدات الإنييي�يييشيييانييييييية يف 
الييعيياقييات الييتيياريييخييييية الييتييي تربط 

•• اخلرطوم-وام:

اخليييييرطيييييوم  ميييييطيييييار  اإىل  و�ييييشييييلييييت 
رابعة  ال�شقيقة  ال�شودان  بجمهورية 
الإغاثي  اجلييوي  اجل�شر  من  طائرة 
 30 عييلييى متنها  الإميييياراتييييي حتييمييل 
الإيييواء والحتياجات  طنا من مواد 
الإن�شانية الأ�شا�شية للمت�شررين من 
ال�شودان.  يف  والفي�شانات  ال�شيول 
امل�شاعدات  طائرة  ا�شتقبال  يف  وكييان 
الإميييييياراتييييييييييييية مبييييطييييار اخلييييرطييييوم 
اليييدكيييتيييور اأحيييميييد عييلييي قييلييم ممثا 
يف  الجييتييميياعييييية  التنمية  وزارة  عيين 
�شفارة  واأع�شاء  ال�شودان  جمهورية 
دوليية الإميييارات يف اخلرطوم وفريق 
الييهييال الأحييميير الإمييياراتيييي. وتاأتي 
اإطييار تقدمي مد  امل�شاعدات يف  هييذه 
ال�شودانية  اجلهود  ودعييم  العون  يد 
احتواء  املعنية يف  املوؤ�ش�شات  وقدرات 
عن  الناجمة  الإن�شانية  التداعيات 
تعر�شت  التي  والفي�شانات  ال�شيول 
ال�شودان  يف  وا�يييشيييعييية  ميينيياطييق  لييهييا 

واأ�شاف:"تقف  الراهنة".  ال�شعبة 
اإىل  الإميياراتييي  الأحمر  الهال  فرق 
ال�شقيق  اليي�ييشييوداين  ال�شعب  جييانييب 
وتوا�شل تقدمي الدعم للمت�شررين 
جراء ال�شيول والفي�شانات والوقوف 
على احتياجاتهم الأ�شا�شية وتقدمي 
امليييعيييونيييات لييهييم وميي�ييشيياعييدتييهييم على 

جتاوز هذه الأزمة".
وميييييييييين جيييييانيييييبيييييه قييييييييييال اليييييدكيييييتيييييور 
امل�شاعدات  طييائييرة  قلم:"ا�شتقبلنا 
اجل�شر  �شمن  الييرابييعيية  الإميياراتييييية 
اجليييوي الإغيياثييي والييتييي حتمل على 
الإيييييواء  مييييواد  ميين  طيينييا   30 متنها 
�شيتم  والييتييي  املختلفة  وامليي�ييشيياعييدات 
يف  املييتيي�ييشييررة  امليينيياطييق  على  توزيعها 
العاقات  واأ�شاف:"اإن  ال�شودان". 
را�شخة  الييي�يييشيييودانييييييية  الإمييييياراتييييييييييية 
امل�شاعدات  هييذه  وتييوؤكييد  وتيياريييخييييية، 
دولة  قلب  يف  ال�شودان  اأن  الإغاثية 
الإمارات ال�شقيقة ال�شباقة دائما اإىل 
خمتلف  يف  اليي�ييشييوداين  ال�شعب  دعييم 

الظروف والأوقات".

تعاون بني املوارد الب�شرية يف اأبوظبي والإمارات لالأملنيوم لتعزيز توطني الوظائف
•• اأبوظبي-وام:

العاملية  الإميييييييارات  �ييشييركيية  وقييعييت 
هيئة  مع  اتفاقية  اأم�س  لاأملنيوم 
اأبوظبي  لإمييييارة  الب�شرية  املييييوارد 
لتعزيز توظيف املزيد من ال�شباب 

الإماراتي يف القطاع ال�شناعي.
�شتعمل  التيييفييياقييييييية،  ومبييييوجييييب 
ال�شركة على تدريب 23 طالباً يف 
املرحلة الثانوية م�شجلن يف قاعدة 
بيانات اإدارة املوارد الب�شرية، حيث 
لكت�شاب  الييطيياب  هييييوؤلء  ي�شعى 
اليييازمييية للعمل  الييفيينييييية  امليييهيييارات 
برامج  خيييييال  ميييين  الييي�يييشيييركييية  يف 
الييتييدريييب الييوطيينييي املييمييتييدة التي 
وبعد  الإمييارات لاأملنيوم.  تقدمها 

ل�شركة الإمارات العاملية لاأملنيوم 
وحر�شها على ا�شتمرارية التعاون 
ا�شرتاتيجيات  لييدعييم  الهيئة  مييع 
وخطط التوطن من خال توفري 
وا�شتقطاب  الييوظيييييفييييية  الييفيير�ييس 
امليينييا�ييشييبيية وفقاً  املييواطيينيية  امليييواهيييب 

لحتياجات وظائفها.
الهيئة  يف  نيي�ييشييعييى   "  : واأ�يييشيييافيييت 
لتحقيق تطلعات القيادة الر�شيدة 
�شمن  بنا  امليينييوط  بييالييدور  والقيام 
واخت�شا�شاتنا  �يييشييياحييييييياتييينيييا 
مييين خيييال الييرتكيييييز عييلييى تعزيز 
وحتقيق  امليييوؤ�يييشييي�يييشييييييية  اليييييروابيييييط 
احلقيقية  والييي�يييشيييراكييية  اليييتيييعييياون 
بيين خمييتييلييف اجلهات  والييتيينيي�ييشيييييق 
الب�شري  املييال  راأ�ييس  يف  لا�شتثمار 

 100 من  اأكييرث  وّظفت  لاأملنيوم 
 73 �شارك  املا�شي،  العام  مواطن 
منهم يف برامج تدريبية منف�شلة، 
ت�شمنت برنامج التدريب الوطني 
ال�شركة  تقدمه  الييذي  امل�شهر،  يف 
الب�شرية  امليييييييوارد  هيييييئيية  بيييرعيييايييية 

لإمارة اأبوظبي.
وقالت �شعادة اأمل نا�شر اجلابري، 
املدير العام لهيئة املوارد الب�شرية 
�شركة  مييع  التفاقية  توقيع  ييياأتييي 
الإمييييييييارات الييعيياملييييية ليياأمليينيييييوم يف 
القطاع  دعييم  اإطيييار احليير�ييس على 
الوطنية  بييياليييكيييفييياءات  اليي�ييشيينيياعييي 
وظائف  متطلبات  ملواكبة  امليياهييرة 
يف  التفاقية  ت�شهم  كما  امل�شتقبل. 
اإىل  الرامية  الهيئة  جهود  تر�شيخ 

التدريب  بييرنييامييج  مييين  النيييتيييهييياء 
املييكييثييف الييييذي ميييتييد لييعييام واحييييد، 
�ييشييُيييّوظييف املييتييدربييون امليياأهييلييون يف 
وظائف ت�شغيلية دائمة يف املن�شاآت 

ال�شناعية التابعة لل�شركة.
الب�شرية  امليييوارد  اإدارة  و�شتوا�شل 
مع  اإ�ييشييافييييين،  مر�شحن  تييقييدمي 
من  الإماراتين  املواطنن  تاأهيل 
يف  للم�شاركة  املخت�شرة  القائمة 
املييهيينييي، وذلك  بييرنييامييج الإر�ييييشيييياد 
القبول  باختبارات  اللتحاق  بعد 
�شيتم  التي  ال�شخ�شية  واملقابات 
خالها تعريفهم برامج التدريب 
الوطني اخلا�شة ب�شركة الإمارات 

العاملية لاأملنيوم.
العاملية  الإميييارات  �شركة  اأن  يذكر 

تعزيز م�شرية التوطن من خال 
عمل  عن  الباحثن  قييدرات  تنمية 
العاملية  اإىل املعايري  ا�شتناداً  وذلك 
الوظائف  ميين  املييواطيينيين  لتمكن 
عمليات  يف  مييي�يييشييياركيييتيييهيييم  ودعيييييييم 
يف  امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية 

الإمارة بكفاءة وفاعلية.
واأ�شافت تعد هذه التفاقية امتداداً 
ال�شرتاتيجية  اليي�ييشييراكيية  لعاقة 
العاملية  "الإمارات  ميييع  املييثييمييرة 
اليييييفيييييرتة  خيييييييييال  لاأملنيوم" 
اليي�ييشييابييقيية، حيييييث نييحيير�ييس خالها 
عييلييى حتييقيييييق اليينييقييليية اليينييوعييييية يف 
على  واملحافظة  ال�شناعي  القطاع 
له.  التناف�شية  الييقييدرة  ا�ييشييتييداميية 
واأ�ييشييادت اجلييابييري بييالييدور الكبري 

التنفيذي ل�شركة الإمارات العاملية 
لاأملنيوم متتلك ال�شركة اأحد اأعلى 
تلتزم  اليييتيييوطييين، حيييييث  ميييعيييدلت 
للمواطنن  عييمييل  فيير�ييس  بييتييوفييري 
واإر�شاء  املييوهييوبيين،  الإمييياراتييييييين 
وامل�شاهمة  لييلييدوليية  قيييوي  اأ�ييشييا�ييس 

وامليي�ييشيياهييميية يف بيينيياء كيييييوادر قيييادرة 
التنموية  التطلعات  حتقيق  على 
واملييي�يييشييياهيييمييية بيي�ييشييكييل اإيييييجييييابييييي يف 
والزدهار  والتطور  البناء  م�شرية 
قال  جهته  ميين  اأبوظبي".  لإميييارة 
الرئي�س  كلبان،  بيين  النا�شر  عبد 

ال�شناعي  القيييتييي�يييشييياد  تيينييمييييية  يف 
للدولة.. مرحبا بالكوادر الوطنية 
الييطييمييوحيية يف �ييشييركيية الإميييييييارات 
العاملية لاأملنيوم ونتطلع اإىل دعم 
حياتهم  خيييال  املييهيينييي  تييطييورهييم 

العملية.

م�شرف عجمان يطلق اأول بطاقة خا�شة باملكفوفني و�شعاف الب�شر
•• عجمان-وام:

بطاقة  اإطيياق  عن  "ما�شرتكارد"  مع  بالتعاون  عجمان  م�شرف  اأعلن 
الدفع  بطاقة  وهي  باللم�س،  للتمييز  القابلة   "Touch Card"
الأوىل من نوعها على م�شتوى العامل التي ت�شمح للمكفوفن و�شعاف 
الب�شر بالتمييز بن الأنواع املختلفة لبطاقاتهم واإجراء عمليات الدفع 

بكل راحة و�شهولة.
تعزيز  الرائد يف  بدورهما  الطرفن  التزام  اإطييار  الإعييان يف  هييذا  ياأتي 
اليي�ييشييمييول امليييايل والييرقييمييي ميين خيييال هيييذه امليييبيييادرة اجلييديييدة الرامية 
اإىل تييعييزيييز نييطيياق الييو�ييشييول ليياقييتيي�ييشيياد الييرقييمييي ميين قييبييل كييافيية فئات 

امل�شتخدمن.
تعزيز  اإن  عييجييمييان  مليي�ييشييرف  التنفيذي  الييرئييييي�ييس  اأمييييريي،  وقيييال حمييمييد 
اأفراد املجتمع ي�شكل  الرقمية لكافة  ا�شتخدام احللول  واإتاحة  الندماج 
جزءاً اأ�شا�شياً من نهج وفكر موؤ�ش�شتنا وياأخذ حيزاً وا�شعاً من الدور الذي 
يوؤديه امل�شرف حيال م�شوؤولياته املجتمعية. ونحن نوؤمن باأن البتكار هو 

م�شدر قوة تغري عاملنا نحو الأف�شل.
اإن  املجتمع  تنمية  وزارة  وكيل  ال�شويدي،  الأكييرف  مييوزة  قالت  بييدورهييا، 
حق  احلديثة  التكنولوجيا  و�شائل  وا�شتخدام  ال�شهل  الو�شول  اإمكانية 
اإن�شان، هذا التعاون يعزز حتقيق الأهداف الجتماعية واملجتمعية  لكل 
يف  تتمثل  والتي  املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  حكومة  تر�شمها  التي 

توفري منط عي�س مريح ومائم للجميع من خال ال�شتفادة من اأحدث 
وتعزيز  لإثييراء  وذلك  للتكنولوجيا،  املحدودة  والإمكانات غري  التقنيات 

�شبل رفاهية احلياة جلميع النا�س على اختاف قدراتهم.
فيما قال خالد اجلبايل، الرئي�س الإقليمي ملا�شرتكارد يف ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اإفريقيا لدينا اإميان را�شخ باأنه ل ينبغي ترك اأي �شخ�س متاأخراً 
عن الركب يف �شعينا لبناء م�شتقبل رقمي. وبف�شل الإمكانات التي يوفرها 
الرقمية  اخلييدمييات  واإتيياحيية  املييايل  ال�شمول  جهود  نقود  فاإننا  البييتييكييار، 
لفئات اأو�شع ما ميكننا من ربط اجلميع بالقت�شاد الرقمي لا�شتفادة 
للتمييز  القابلة   Touch Card بطاقة  ت�شميم  مت  مييزاييياه.  ميين 
باللم�س لتكون فعالة ومتوافقة مع اأجهزة الدفع لدى نقاط البيع ومع 

اأجهزة ال�شراف الآيل، مما ي�شمن اإمكانية ا�شتخدامها وانت�شارها على 
البطاقة،  لنوع  تبعاً  اجلانبية  احلييواف  ت�شكيات  وتختلف  وا�شع.  نطاق 
حيث تتميز بطاقات الئتمان باقتطاع �شكل مربع من الطرف اجلانبي؛ 
وبطاقات اخل�شم باقتطاع �شكل دائري من الطرف اجلانبي؛ بينما تكون 
البطاقات م�شبقة الدفع مميزة باقتطاع جزء مثلث ال�شكل من الطرف 
و�شعاف  للمكفوفن  ال�ييشييتييخييدام  �شهلة  كونها  جييانييب  واإىل  اجلييانييبييي. 
الب�شر، فاإن هذه البطاقة ت�شهل اأي�شاً على جميع امل�شتخدمن الآخرين 
عند  اأو  اخلافتة  الإ�ييشيياءة  اأميياكيين  يف  ومتييزها  اإليها  ال�شريع  الو�شول 
اإخراجها من حقيبة اليد اأو من املحفظة ال�شخ�شية �شريعاً وبا�شتخدام 

يد واحدة، وذلك بف�شل ت�شميمها الفريد.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ص اأعمال احلوار ال�شرتاتيجي بني الإمارات والهند 
•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزييير  نهيان  اآل  زايييد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  تييراأ�ييس 
الدويل اأعمال الدورة الثالثة من احلوار ال�شرتاتيجي بن دولة الإمارات 

وجمهورية الهند الذي عقد اأم�س يف اأبوظبي.
وزير  �شانكار  جيياي  �شوبرامنيام  الدكتور  معايل  الهندي  اجلانب  وتييراأ�ييس 

ال�شوؤون اخلارجية يف جمهورية الهند.
الهتمام  ذات  املو�شوعات  ا�شتعرا�س  ال�شرتاتيجي،  احلييوار  خييال  جييرى 
ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ظل  يف  الثنائي  التعاون  واآفيياق  امل�شرتك 

التي جتمع بن دولة الإمارات وجمهورية الهند.

كما جرى تبادل وجهات النظر جتاه عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية 
ذات الهتمام امل�شرتك.

نييهيييييان عييلييى عييمييق العاقات  اآل  بييين زاييييييد  اليي�ييشيييييخ عيييبيييداهلل  �ييشييمييو  واأكيييييد 
التنامي  اإىل  ، م�شريا  الهند  ال�شرتاتيجية بن دولة الإمييارات وجمهورية 
والتطور امل�شتمر يف حجم التعاون امل�شرتك بن البلدين على ال�شعد كافة 

يف ظل دعم ورعاية من قيادتهما.
تر�شيخ  يف  جنحتا  الهند  وجييمييهييورييية  الإميييييارات  دولييية  اأن  �شموه  اأكيييد  كما 
العديد  اأثمرت  التي  ال�شرتاتيجية  لعاقاتهما  وم�شتدام  متطور  منييوذج 
البلدين  تطلع  اأن  اإىل  م�شريا   ، قطاعات  عييدة  يف  النوعية  الإجنيييازات  من 
ال�شديقن اإىل تعزيزها مبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة ويعود باخلري على 

�شعبيهما.
دولة  بن  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية  اأهمية  اإىل  �شموه  واأ�شار 
الإمارات وجمهورية الهند املوقعة �شهر فراير املا�شي، والتي فتحت اآفاقا 
اأرحب لتطوير العاقات القت�شادية وتعزيزها مبا يدعم م�شارات التنمية 

امل�شتدامة يف البلدين.
ميين جييانييبييه اأ�ييشيياد مييعييايل الييدكييتييور �ييشييوبييراميينيييييام جييياي �ييشييانييكييار بال�شراكة 
التي  الرا�شخة  التاريخية  والعاقات  الهندية  الإماراتية  ال�شرتاتيجية 

جتمع بن البلدين وقيادتهما و�شعبيهما.
الإماراتية  ال�شرتاتيجية  العاقات  وتطوير  تعزيز  على  احليير�ييس  واأكيييد 
اأن ما  اإىل  ال�شديقن، م�شرياً  البلدين  يلبي تطلعات قيادتي  الهندية مبا 

حتقق من اإجنييازات يف اإطار �شراكتهما يدعو للفخر، ويحفزنا على امل�شي 
امل�شرتكة  التنموية  الأهيييداف  يحقق  مبا  النجاحات  من  املزيد  نحو  قدماً 

للبلدين ال�شديقن و�شعبيهما.
الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل   ، ال�شرتاتيجي  احلييوار  اأعييمييال  ح�شر 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل ومعايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ 
اأنور بن حممد قرقا�س امل�شت�شار الدبلوما�شي  وزير دولة ومعايل الدكتور 
ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة و�شعادة الدكتور عبدالنا�شر ال�شعايل م�شاعد 
الوزير لل�شوؤون القت�شادية والتجارية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
جمهورية  لييدى  الدولة  �شفري  البنا  الرحمن  عبد  اأحمد  الدكتور  و�شعادة 

الهند وعدد من امل�شوؤولن من اجلانبن.
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اأخبـار الإمـارات
جمعية الإمارات لل�شرطان تنظم 

حملة تربع بالدم مبنطقة اجلزيرة 
احلمراء يف راأ�ص اخليمة  

•• راأ�س اخليمة-الفجر

نظمت جمعية الإمارات لل�شرطان حملة للترع بالدم يف منطقة اجلزيرة احلمراء راأ�س اخليمة، 
وذلك بالتعاون مع بنك الدم يف م�شت�شفى �شقر، وقالت مهرة حممد بن �شراي مديرة مكتب 
جمعية الإمارات لل�شرطان يف راأ�س اخليمة اإن هذه احلملة تاأتي �شمن املبادرات الإن�شانية التي 
تقوم بها اجلمعية حيث ي�شهم الترع بالدم يف اإنقاذ حياة املحتاجن ويوؤمن الكميات الازمة 

للم�شت�شفيات.

اأحمد بالهول الفال�شي ي�شارك يف اجتماع وزراء التعليم مبجموعة الع�شرين
•• اأبوظبي-وام:

بن  اأحمد  الدكتور  معايل  �شارك 
الفا�شي  بالهول  حميد  عبداهلل 
وزييييييييير الييييرتبييييييييية واليييتيييعيييليييييييم يف 
الجتماع امل�شرتك لوزراء التعليم، 
جمموعة  اجييييتييييميييياعييييات  �يييشيييمييين 
ت�شت�شيفها  اليييتيييي  اليييعييي�يييشيييريييين 

جمهورية اإندوني�شيا.
الإميييارات  دولييية  اأن  واأكيييد معاليه 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  بييقيييييادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن  حممد 
الدولة "حفظه اهلل"، وتوجيهات 
�ييشيياحييب اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

من  �شهدناها  والييتييي  امل�شتدامة 
خال هذا احلدث والذي اأبرزته 

احلكومة الأندوني�شية اليوم.
واأ�شاف معاليه اأن دولة الإمارات 
الييييتييييي ميكن  ليييدييييهيييا اخلييييطييييط 
ميي�ييشيياركييتييهييا لييتييعييزيييز الييبيينيياء معا، 
مواجهة  يف  الييييييييروؤى  وتييي�يييشيييارك 
التحديات املرتبطة بعد اجلائحة، 
اأثييبييتييت فييعييالييييية اخلطط  واليييتيييي 
ال�شتباقية واخلرات الإيجابية، 
التعليمية  امليينييظييوميية  وجيياهييزييية 
اأف�شل  وفيييق  التعليم  ل�ييشييتييمييرار 
منوذجاً  مثلت  الييتييي  املييمييار�ييشييات 
العامل،  ميي�ييشييتييوى  عييلييى  يييحييتييذى 
حيييييث ميييثييل الييتييعييليييييم اأوليييويييية يف 

والييتيي�ييشيياميين والييتييعيياون الييييدويل، 
وال�شراكات وم�شتقبل التعليم ما 
واأعرب  بعد جائحة كوفيد19-، 
معاليه عن تقدير دولة الإمارات 
جلييهييود اجلييانييب الأنييدونييييي�ييشييي يف 
ا�شت�شافة اجتماعات وزراء تعليم 

دول الع�شرين.
الجتماع  خيييال  مييعيياليييييه  ونييقييل 
ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �ييشيياحييب  حتيييييات 
رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن  حممد 
ودعييييم  اهلل"  "حفظه  اليييييدولييييية 
القيادة الر�شيدة للجهود الدولية 
العاملية،  الييتييحييديييات  مييواجييهيية  يف 
وزراء  اجيييتيييمييياعيييات  اأن  ميييييوؤكيييييداً 
�شتثمر من  الع�شرين  دول  تعليم 

اليييدولييية رئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييوزراء 
�شباقة  اهلل"  "رعاه  دبيييي  حيياكييم 
والعمل  الأولييييييييويييييييييات  دعييييييم  يف 
من  اجلهود  وتعزيز  الت�شامني، 
خييييال بيينيياء �يييشيييراكيييات بييينييياءة مع 
الدولية  واملنظمات  الييعييامل  دول 
التعليم،  ا�يييشيييتيييدامييية  لييتييحييقيييييق 
وم�شاركة  الييتييحييديييات  ومييواجييهيية 
قييي�يييشييي�يييس الييييينيييييجييييياح لييييارتييييقيييياء 
ودعم  الييتييعييليييييمييييية،  بييامليينييظييومييات 
ت�شاهم  التي  امل�شرتكة  التطلعات 

يف ازدهار ورفاه �شعوب العامل.
وناق�س الجتماع ال�شرتاتيجيات 
التعليم  جييودة  بتطوير  اخلا�شة 
الرقمية،  والييتييقيينيييييات  اليييعيييامليييي، 

اأجيال  اإعييداد  امل�شاورات يف  خال 
م�شتدامة  مبييييهييييارات  مييتيي�ييشييلييحيية 

ل�شت�شراف امل�شتقبل.
وجدد معاليه التاأكيد على اأهمية 
ت�شافر اجلهود لتحقيق م�شتقبل 
اأكرث مرونة واإن�شافاً و�شموًل من 
خال التعليم اجليد، م�شريا اإىل 
حيث  للجميع،  مكفول  حييق  اأنيييه 
بالت�شامن  ذليييك  حتييقيييييق  ميييكيين 
معاً  للتعايف  بحاجة  اأننا  ل�شيما 
بعد اجلائحة حتى من�شي قدماً 
التعليمي،  اليينييظييام  بيينيياء  بييياإعيييادة 
تعليمية  اأوليييييييوييييييييات  وحتيييييدييييييد 
رئييييي�ييشييييية تييتييمييحييور حيييول حتقيق 
الهدف الرابع من اأهداف التنمية 

دولة  اأن م�شاركة  واأو�شح معاليه 
متمثلة  املييييوؤمتيييير  يف  الإمييييييييييارات 
هي  والتعليم  الييرتبييييية  وزارة  يف 
فر�شة لإبراز موقعها الرئي�شي يف 
دعم اجلهود الدولية لا�شتقرار 
من  والتنمية،  الييعيياملييي  واليي�ييشييام 
اإبراز  على  ال�شوء  ت�شليط  خال 
التعليم،  يف  الييعيياملييييية  الييتييقيينيييييات 
الن�شج  اإطييييييار  عييلييى  وتيييركيييييييزهيييا 
يوؤكد جاهزية  الذي  الإلكرتوين 
مييينيييظيييومييية اليييتيييعيييليييم اليييهيييجييين يف 
م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  الييدوليية، 
اأف�شل املمار�شات املتمثلة برنامج 
حممد بن را�شد للتعلم الذكي، و 
الوزارة  حققتها  التي  الإجنيييازات 

احلكيمة،  وقيادتها  الدولة  روؤييية 
للقطاع  جديدة  بهيكلية  وعززته 
من  عيييدد  بييا�ييشييتييحييداث  التعليمي 
الحتادية  احلييكييومييييية  الييهيييييئييات 
املنظومة  تطوير  ت�شتهدف  التي 
الييتييعييليييييمييييية مبيييا ييييواكيييب خطط 
وتطلعات  الييتيينييمييوييية  الإمييييييييارات 
امل�شتقبل، يكون فيه نظام التعليم 
اأكيييرث تييقييدميياً وجييييودة، واحلر�س 
بالطفولة  على تكري�س الهتمام 
امليييبيييكيييرة، مييين خييييال تييوفييري حق 
بيئة  والتعلم لكل طفل يف  النمو 
�شحية واآمنة لتمكن الطلبة من 
التعليمية  مب�شريتهم  النطاق 

بدءا من ال�شنوات الأوىل.

لت�شهيل عملية التعلم والتدريب 
واملناهج  الفيييرتا�يييشيييي،  الييعييمييلييي 
وتقدمي  احليييدييييثييية،  اليييدرا�يييشييييييية 
خيارات  ذات  تعليمية  ميي�ييشييارات 
متطلبات  مييع  مييتييوائييميية  وا�ييشييعيية 

�شوق العمل امل�شتقبلية.

بهدف التبادل املعريف واإثراء اخلربات والتجارب

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق احللقات املعرفية ال�شاد�شة لعام 2022 بعنوان »فر�ص التطوع«
•• اأبوظبي -الفجر

اأطلقت بلدية مدينة اأبوظبي من خال قطاع التخطيط ال�شرتاتيجي 
واإدارة الأداء وبالتعاون مع "موؤ�ش�شة الإمارات" احللقات املعرفية ال�شاد�شة 
لعام 2022 حتت عنوان "فر�س التطوع"، والتي تهدف اإىل ن�شر ثقافة 
الإيجابي يف رفع م�شتوى  الأثيير  املعرفة مما له  اإثييراء  و  املعريف،  التبادل 

الن�شج املعريف، وتعزيز التوا�شيل ما بن قيادات البلدية واملوظفن والتي 
اإثيراء  خييال  من  والبتكييييار  املعيييرفة  اإدارة  اأهييييداف  حتقيق  يف  ت�شيياهم 
خراتهم  م�شاركة  على  اخليييراء  وت�شجيع  املييوظييفيين،  بيين  مييا  املعيييرفة 
وحت�شيييين  امليييييوؤ�ش�شي  املعيييييريف  النيييييي�شيييج  رفيييع  بيييييهدف  ومعييييييييارفهيييييم 

الأداء.
وت�شعى بلدية مدينة اأبوظبي من خال هذه احللقات احلوارية لا�شتفادة 

من اخلرات املميزة، ولإثراء املعرفة  التي حتقق فرقاً اإيجابياً يف م�شرية 
منت�شبي  يوؤهل  الييذي  الكامل  املعريف  الن�شج  اإىل  و�شوًل  البلدية  عطاء 
البلدية للم�شاهمة يف الرتقاء مبكانة البلدية وتعزيز ح�شورها ودورها 

يف خدمة املجتمع واإ�شعاده. 
وا�ييشييتييمييلييت احلييلييقييات املييعييرفييييية اليي�ييشيياد�ييشيية عييلييى الييعييديييد ميين امليييحييياور من 
واأخاقيات  التطوعية،  وبراجمها  الإميييارات  مبوؤ�ش�شة  اأهمها:التعريف 

وقيييواعيييد �ييشييلييوك املييتييطييوعيين-اأ�ييشييا�ييشيييييات ومييقييايييييي�ييس اليييتيييطيييوع، مفهوم 
التطوع،اأثر وفائدة التطوع، 

والتعريف باملن�شة الوطنية للتطوع " من�شة متطوعي الإمارات".
توعية  التطوع على  الإمارات" خال حما�شرتها عن  "موؤ�ش�شة  وركييزت 
القيم  ذات  الأهييداف  حتقيق  ل�شمان  التطوعي  العمل  باأهمية  املوظفن 

املجتمعية والإن�شانية .

فعالية �سلطت ال�سوء على اإجنازات املراأة منذ تاأ�سي�س الحتاد حتى اليوم

دبي للثقافة حتتفي باملراأة الإماراتّية بجل�شة حوارية توؤكد دورها الريادي ومكانتها املتمّيزة

تنمية  يف  متمّيز  ح�شور  لها  بات 
الثقايف  اليييقيييطييياعييين  وتيييطيييويييير 
الفعالية  هذه  وتاأتي  والإبداعي. 
ليييتييينييي�يييشيييجيييم مييييييع الييييييهييييييدف من 
يف  للمراأة  وطني  يييوم  تخ�شي�س 
املتحدة،  العربية  الإميييارات  دوليية 
التزام  عييلييى  بييالييتيياأكيييييد  املييتييمييثييل 
حكومة الإمارات واإميانها بالدور 

ميي�ييشييرية امليييييراأة الإمييياراتيييّيييية منذ 
تاأ�شي�س الحتاد واأبرز الإجنازات 
اإليها، وما  التي حققتها وو�شلت 
يف  اإليه  للو�شول  وتطمح  ت�شبو 
�شعار  مع  ين�شجم  مبا  امل�شتقبل، 
"واقع ملهم..  منا�شبة هذا العام 

م�شتقبل م�شتدام".
وقالت فاطمة لوتاه، مدير اإدارة 

باملراأة الإماراتّية، وقد مّت تنظيم 
رافد  برنامج  عر  الحتفاء  هييذا 
دبي ملا له من دور يف �شرح وتنفيذ 
امل�شتقبل،  ا�ييشييتيي�ييشييراف  مييفييهييوم 
واأهمّية الإبيداع والبتكار يف دعم 
وامل�شتقبليية  امل�شتيدامية  التنميية 
اليييثيييقيييافييية والييييييييرتاث  يف جمييييييال 
جلميع امل�شتييييييهدفن من الفئييات 

احلا�شر  "درة  فييعييالييّييية  و�ييشييمييلييت 
تنظيمها  مّت  الييتييي  وامل�شتقبل" 
مييين خييييال بييرنييامييج رافيييييد دبي، 
التنمية  مييراكييز  ميي�ييشييروع  �ييشييميين 
اليييييرتاثيييييّيييييية، عيييليييى اليييعيييدييييد من 
اأ�ييييشيييياءت خالها  اليييتيييي  امليييحييياور 
نورة العامري و�شم�شة ال�شام�شي 
على  املطرو�شي  عبداهلل  وال�شيد 

بيينيياء املجتمع  الييفيياعييل لييلييمييراأة يف 
ال�شعاب،  تخطي  على  وقييدرتييهييا 
التنمييييييوية  باإ�شهاماتها  واعرتافاً 
موا�شلة  نحو  ودفعها  املختلييييفة، 

حتقيق اأعلى املكا�شب".
وتييعييكيي�ييس هييييذه الييفييعييالييييية حجم 
موؤ�ش�شة  تييوليييييه  اليييذي  الهييتييمييام 
حممد بن خالد اآل نهّيان الثقافية 

والييرتاثييييية يف  الثقافية  الييرامييج 
دبي للثقافة : "نحر�س يف هيئة 
الييثييقييافيية والييفيينييون يف دبيييي على 
الحتفاء الدائم باملراأة الإماراتية 
املرموقة  املكانة  مع  يتما�شى  مبا 
اإليها  الييو�ييشييول  الييتييي جنييحييت يف 
على خمتلف الأ�شعدة، وحتديداً 
حيث  والييفييّنييي،  الييثييقييايف  ال�شعيد 

•• دبي-الفجر: 

والفنون  الييثييقييافيية  هيئة  احييتييفييت 
باملراأة  لييلييثييقييافيية-  -دبييييي  دبيييي  يف 
الذي  يومها  الإماراتّية مبنا�شبة 
كل  ميين  اأغ�شط�س   28 ييي�ييشييادف 
خا�شة  فعالية  عقدت  حيث  عييام، 
بعنوان  لييليي�ييشيييييدات  دبيييي  نييييادي  يف 
وامل�شتقبل"  احلييييا�ييييشيييير  "درة 
بن  موؤ�ش�شة حممد  بالتعاون مع 

خالد اآل نهّيان الثقافية.
وجاءت هذه الفعالية تاأكيداً من 
الرائد  اليييدور  على  للثقافة  دبييي 
ومكانتها  الإميييياراتييييييييية  ليييليييميييراأة 
كيينييمييوذج ميي�ييشييرق لن�شاء  الييكييبييرية 
الدعم  بف�شل  والييعييامل  املنطقة 
والت�شجيع الذين ح�شلت عليهما 
من القيادة احلكيمة التي جنحت 
له  املغفور  عهد  منذ  متكينها  يف 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
تاأّلقها  يف  �شاهم  مييا  اليييييوم،  حتى 
�شريكاً  اأم�شت  حيث  وازدهيييارهيييا، 
يف  امل�شتدامة  التنمية  يف  اأ�شا�شياً 

�شتى املجالت.

الييعييمييرييية والييي�يييشيييبييياب، وحتيييدييييداً 
ال�شيدات. 

وميين �ييشيياأن هييذا الأمييير اأن ي�شهم 
الأهداف  ميين  العديد  حتقيق  يف 
�شورة  كتعزيز  ال�ييشييرتاتيييييجييييية، 
جمتمعاً  بيياعييتييبيياره  دبيييي  جمتمع 
مييييتييييعييييدد اليييييثيييييقيييييافيييييات، وتيييعيييزييييز 
الجتماعي،  والتاحم  التما�شك 
وو�شع دبي كمركز ووجهة ثقافية 

رئي�شية على ال�شاحة العاملية.
هذه  عر  للثقافة  دبييي  وُتوا�شل 
وفق  بالعمل  التزامها  الفعاليات 
ت�شّكل  طييمييوحيية  ا�ييشييرتاتيييييجييييية 
حموراً  املوؤ�ش�شية  ال�شعادة  ثقافة 
مييين حمييياورهيييا، يرتكز  اأ�ييشييا�ييشييييياً 
مبدعن  �شعداء  كييوادر  بناء  على 
اإىل جانب العمل على  وممّكنن، 
حتييقيييييق اليييعيييدييييد مييين الأهييييييداف 
ال�شرتاتيجية ذات ال�شلة، مثل: 
على  ت�شجع  بيئية  منظومة  دعم 
اليينييا�ييشييئيية، وتعزيز  امليييواهيييب  منييو 
ثقافية،  كيييوجيييهييية  دبيييييي  ميييكيييانييية 
و�يييشيييون اليييييرتاث الييثييقييايف املييييادي 

وغري املادي يف الإمارة.

�شرطة دبي تكرم املتميزين واملتعاونني �شمن مبادرة تراكم يف عيونا
••  دبي:الفجر

ل�شوؤون  الييعييام  القائد  م�شاعد  غييامن،  علي  الييلييواء  �شعادة  كييرم 
يف  املتميزين  بييالييوكيياليية،  اللوج�شتي  والييدعييم  املجتمع  اإ�ييشييعيياد 
�شمن  معها  واملييتييعيياونيين  اللوج�شتي  لييلييدعييم  الييعيياميية  الإدارة 
مبادرة "تراكم يف عيونا"، الهادفة اىل حتفيز املوظفن وخلق 

املزيد من الرتابط بن موظفي الإدارة.
اإىل  اأدت  املتميزين، والتي  اللواء علي غامن على جهود  واأثنى 
حتقيق اأهداف الإدارة العامة الإدارة العامة للدعم اللوج�شتي 
متمكن،  واأداء  عييال  وبتميز  وجييه  اأكييمييل  على  ر�شالتها  وتيياأدييية 

امل�شتمر لتطوير  ال�شعي  اإطار  ياأتي يف  التكرمي  اأن  اإىل  م�شرياً 
العاملن  قبل  من  واملبذولة  املتميزة  للجهود  وتقديرا  العمل 

يف الإدارة العامة.
واأكد اللواء علي غامن اأن كوكبة املتميزين اليوم  من املكرمن 
الذين  الإدارة  موظفي  ميين  �شل�شلة  �شمن  حلقة  اإل  هييي  مييا 
لفتاً  الييواحييد،  العمل  فريق  روح  �شمن  كبري  بتناغم  يعملون 
اإىل اأن هذا الحتفال ياأتي تاأكيداً لعتزازنا املتوا�شل بكوادرنا 
الب�شرية، وتكري�شاً ملبداأ التوا�شل فيما بيننا، وتر�شيخاً لثقافة 
ي�شهم يف تقدمي  الواحدة، مما  اأ�شرتنا  داخييل  والتميز  الإبييداع 
اأفيي�ييشييل البييتييكييارات وامليييبيييادرات الييتييطييويييرييية الييتييي تعمل على 

الرتقاء امل�شتمر باأداء الإدارة العامة للدعم اللوج�شتي.
واأ�شاد اللواء علي غامن بالدور الفعال للمتعاونن واإ�شهامهم 
جلهودهم  تييقييديييره  عيين  مييعييربييا  الإدارة،  اإجنيييييازات  حتقيق  يف 
تنفيذ  يف   العامة  الإدارة  اأداء  دعييم  اىل  اأدت  والييتييي  املخل�شة، 

خطتها واأهدافها ال�شرتاتيجية.
ويف اخلتام، كرم اللواء علي غامن املوظفن املتميزين يف الإدارة 
بريد  وميينييهييم  مييعييهييا،  واملييتييعيياونيين  اللوج�شتي  لييلييدعييم  الييعيياميية 
ادفان�شد  و�شركة  ال" دانييز�ييس  ات�س  "الدي  و�شركة  الميييارات، 
التوفيق  دوام  للجميع  متمنيا  للعطور،  والرونق  للمقاولت، 

والزدهار.
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•• اأبوظبي - وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  قييدم 
والتعاي�س  الت�شامح  وزيييير  نهيان  اآل 
واجب العزاء يف وفاة املغفور له ال�شيخ 
ركيييا�يييس بييين �يييشيييامل اليييعييياميييري وذليييك 
خال زيارته جمل�س العزاء مبنطقة 
قدم  كما  بيياأبييوظييبييي.  ال�شرقي  الييقييرم 
بيين حمد  زاييييد  ال�شيخ  الييعييزاء  واجيييب 
اآل نهيان . واأعييرب ال�شيخ  بن حمدان 
بيين مييبييارك عيين �ييشييادق تعازيه  نهيان 
داعياً  الفقيد..  وذوي  واأ�ييشييرة  لأبيينيياء 
بوا�شع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل 
رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 

اأهله وذويه ال�شر وال�شلوان.

•• دبي:الفجر

كتابك"  "كتابي  ميييبيييادرة  حييقييقييت 
وامل�شتعملة  الكتب اجلديدة  جلمع 
الييتييي اأطييلييقييتييهييا تييعيياونييييية الحتييياد 
جنييياحييياً كيييبيييرياً بييعييدمييا جنييحييت يف 
جييمييع اأكيييرث ميين 2243 كييتيياب يف 
اأ�شبوع  خييييال  الأوىل  مييرحييلييتييهييا 
واحيييييييد فييييقييييط. وتيييفييي�يييشيييييييًا، اأكييييد 
مدير  الب�شتكي  �شهيل  الييدكييتييور 
يف  واليييتييي�يييشيييوييييق  الييي�يييشيييعيييادة  اإدارة 
اأن املييييبييييادرة مت  تييعيياونييييية الحتييييياد 
اإطاقها يف 25 اأغ�شط�س 2022 
جلمع الكتب اجلديدة وامل�شتعملة، 
حيث مت و�شع �شناديق خم�ش�شة 
جلمع الكتب يف مراكزها التجارية 
جنوب  والر�شاء  مول،  "الر�شاء 
ميييييييول، والييييييورقيييييياء �ييشيييييتييي مييييول، 
والحتيياد مول" للتعريف باملبادرة 
لقيت  واليييييتيييييي  الييييكييييتييييب،  وجييييمييييع 
ا�شتح�شانا وتفاعا كبريا من قبل 
املت�شوقن وزوار املراكز التجارية.

�شمن  امليييييبيييييادرة  "تندرج  وتييييابييييع 
مب�شوؤولياتها  الييتييعيياونييييية  اليييتيييزام 

الجييتييميياعييييية جتييياه الييفييئييات الأقل 
الييقييراءة، وتهدف  حظاً من حمبي 
اجليييييدييييييدة  الييييكييييتييييب  جييييمييييع  اإىل 
ملحبي  واإييي�ييشييالييهييا  وامليي�ييشييتييخييدميية 
الفئات الأقل حظاً يف  القراءة من 
املاجد  جمعة  مركز  عيير  املجتمع 
باأن  واأو�ييشييح  والرتاث".  للثقافة 
وخال  الأوىل  مبرحلتها  املييبييادرة 
اأ�شبوع واحد فقط متكنت من جمع 
ما يزيد عن 2243 كتابا بعناوين 
وجمالت خمتلفة ومتنوعة، اإذ قام 

التجارية  املراكز  وزوار  املت�شوقون 
املخ�ش�شة  ال�شناديق  يف  بو�شعها 
عيين ترحيبهم  مييعييربيين  لييلييمييبييادرة 
و�ييشييعييادتييهييم بيياملييبييادرة الييتييي تهدف 
فئاته  بجميع  املجتمع  خدمة  اإىل 
منها،  لييلييقييراءة  املحبة  وخ�شو�شاً 
م�شرياً اإىل اأن جناح املبادرة يرجع 
التي  وخ�شو�شيتها  فكرتها  لتميز 
لقيت ا�شتح�شان اجلمهور وكذلك 
للثقافة  امليييياجييييد  جيييميييعييية  مييييركييييز 
اأن  اإىل  ، لفيييتييياً  دبيييي  واليييييرتاث يف 

�شبتمر   9 م�شتمرة حتى  املييبييادرة 
اآلف  جتييمييع  اأن  مييتييوقييعيياً  املييقييبييل، 
الييكييتييب والييعيينيياوييين، حيييييث تهدف 
املبادرة اإىل ت�شجيع اجلميع خا�شة 
القراءة  عييلييى  اجليييدييييدة  الأجيييييييال 
وم�شاحبة الكتاب والترع بها بعد 

قراءتها لا�شتفادة منها.
تعاونية  قييياميييت  اأخييييير  جيييانيييب  مييين 
الأوىل  الييدفييعيية  بت�شليم  الحتيييياد 
�شمن  جمعها  مت  التي  الكتب  من 
كتابك" اإىل مركز  "كتابي  مبادرة 

والييييرتاث،  للثقافة  امليياجييد  جمعة 
موظفي  بييا�ييشييتييقييبييال  قيييييام  حيييييييث 
كامل  حممد  الييدكييتييور  التعاونية 
جييياد املييدييير الييعييام لييلييمييركييز، الذي 
قييييدم اليي�ييشييكيير لييلييتييعيياونييييية عييلييى ما 
جمتمعية  جيييهيييود  ميييين  بييييه  تيييقيييوم 
باملجتمع،  املختلفة  الفئات  لإ�شعاد 
الرائدة  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  لفتاً 
الييتييي مت اإطيياقييهييا بييالييتييعيياون مع 
جمع  اإىل  تهدف  والتي  التعاونية 
تكون  قد  خمتلفة  بعناوين  الكتب 
مهملة عند البع�س، يف حن ميكن 
اأن تكون نافعة جداً لفئات اأخرى، 
لي�شتفيد منها من لي�س له القدرة 
على اقتناء هذه الكتب. واأ�شار اإىل 
اأن هذه الكتب اجلديدة وامل�شتعملة 
التي مت جمعها �شيتم تو�شيلها اإىل 
الأيادي التي ل ت�شتطيع �شراء كتب 
بعد  اأوداخلها  الييدوليية  خييارج  �شواء 
املميزة  الكتب  عيير�ييس  مييع  فييرزهييا، 
ترميم  واإعييييييييادة  امليييركيييز  يف  ميينييهييا 
التالف منها. م�شيداً بدور الفئات 
املجتمعية كافة التي تفاعلت ب�شكل 

كبري مع املبادرة.

•• دبي - وام:

اأم�س  الت�شامح والتعاي�س  اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك  افتتح معايل 
فعاليات املوؤمتر ال�شنوي الثالث جلمعية الإمارات لاأورام الذي نظمته جمعية 

الإمارات لاأورام بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية.
في�شتيفال  فندق" انرتكونتننتال  يومن يف  ي�شتمر  الييذي   - املوؤمتر  ي�شارك يف 
�شيتي" بدبي- اأكرث من 1000 متخ�ش�س يف جمال الأورام من داخل الدولة 

ومن 20 دولة حول العامل.
اأهمية هذا  ال�شيخ نهيان بن مبارك يف كلمته الإفتتاحية:" تكمن  وقال معايل 
مهنة  جنيياح  يعك�س  الييذي  والتعليمي  املييعييريف  التفوق  على  احلييفيياظ  يف  املييوؤمتيير 
اأن م�شاركتهم يف  الييدوليية  واأقييييول جلميع احليي�ييشييور ميين داخيييل وخييييارج  الييطييب، 
ومن  الأورام،  الأف�شل يف جمييال  يكونوا  اأن  على  اإ�ييشييرارهييم  توؤكد  املييوؤمتيير  هييذا 
اأن دوليية الإمييارات دوليية ملتزمة بتعزيز ال�شحة   اأوؤكييد على  هذا املحفل العلمي 
ال�شمو  ل�شاحب  وامل�شتنرية  احلكيمة  القيادة  حتت  املتقدمة  الطبية  واملمار�شة 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل".
الإمارات  دوليية  ال�شحية يف  للرعاية  �شاما  نهجا  " اتخذنا  معاليه:  واأ�ييشيياف: 
اأف�شل رعاية لأولئك الذين يعانون من اأمرا�س  فنحن ل ن�شعى فقط لتوفري 
الأمرا�س  من  والوقاية  ال�شحة  تعزيز  اأن  ا  اأي�شً نفهم  ولكننا  مزمنة  اأو  حييادة 
والفح�س املنتظم والت�شخي�س املبكر هي عنا�شر مهمة يف �شمان اأف�شل �شحة 
عامة، نريد اأن يكون مواطنينا واثقن من ح�شولهم على رعاية �شحية عالية 

اجلودة فقد كر�س اأطباوؤنا جهودهم ملتابعة لآخر التطورات يف مواجهة ال�شرطان 
يف ظل توفري تقنيات مذهلة غريت طريقة اكت�شاف الأطباء لل�شرطان وعاجه 
والعاج   ، التائية  باخلايا  والعاج  النانو  تقنية  مثل  البتكارات  ت�شاعد  حيث 
الإ�شعاعي ، والعاج الكيميائي ، والذكاء ال�شطناعي والطب الدقيق ولقاحات 
هذا  �شد  املعركة  وتن�شيط  العمر  اإطالة  على  الروبوتية  واجلييراحيية  ال�شرطان 
املر�س املخيف الذي يت�شف بالتحدي الكبري عاملياً يف ظل زيادة معدل الإ�شابة 
الوعي بن  زيييادة  اإىل  الناجمة عنه، لذلك نحتاج جميًعا  الوفيات  به ومعدلت 

اجلمهور حول طبيعة وحجم امل�شكلة".
واأكييييد مييعييايل ال�شيخ نييهيييييان بيين مييبييارك عييلييى اأهييمييييية ا�ييشييتييمييرار الييبييحييث وزييييادة 
التعاون والعمل بن جميع املعنين لتح�شن التثقيف والتوعية ب�شاأن ال�شرطان 
والكت�شاف املبكر والعاج وتوفري املزيد من فر�س البحث والتدريب مو�شحا 
اأن هناك حتدًيا يتمثل يف �شرورة اللتزام باأف�شل الأ�شاليب العاجية لتقليل 
وعائاتهم  ال�شرطان  ملر�شى  الطويل  املدى  على  احلياة  نوعية  وتعزيز  املعاناة 
والعاج  والك�شف  الفح�س  لتح�شن  ال�شرطان  مكافحة  يف  الطليعة  نكون  واأن 
والوقاية منه لتعزيز التغيريات البيئية وتغيريات منط احلياة حل�شد البحوث 
بن  امل�شرتك  اللييتييزام  وتعزيز  ال�شرطان  عاجات  لأحييدث  ال�شريع  التطور  يف 

جميع قطاعات املجتمع يف مكافحة مر�س ال�شرطان.
ويعد هذا املوؤمتر اأكر جتمع علمي لاأورام يف دولة الإمارات حيث ي�شارك فيه 
واأحييدث طرق  اأهييم  ملناق�شة  العامل  اأنحاء  واملتخ�ش�شن من  الأطباء  نخبة من 
العاج لل�شرطان، ويهدف اإىل حت�شن طرق عاج ال�شرطان فالدولة وتطبيق 

اأحدث �شبل العاج.
ومن جانبه قال الروفي�شور حميد بن حرمل ال�شام�شي رئي�س جمعية الإمارات 
لاأورام رئي�س املوؤمتر اإن اأهمية املوؤمتر تاأتي من خال عدد امل�شاركن القادمن 
جل�شاته  تت�شمن  حيث  واملانيا  وفرن�شا  وبريطانيا  وكندا  املتحدة  الوليات  من 
ال�شنوية  الطبية  الإمييارات  جمعية  جوائز  وتوزيع  الأخييرية  التطورات  مناق�شة 
وهي اجلوائز الوحيدة على م�شتوى ال�شرق الأو�شط التي تدعم وتقدر الباحثن 
املنطقة  م�شتوى  وعلى  الييدوليية  داخييل  وال�شرطان  الأورام  جمييال  يف  والعاملن 

والعامل .
"ام دي  القادمن من مركز  املوؤمتر تكرمي املخت�شن  اأنه �شيتم خال  واأ�شاف 
اأطباء اماراتين متميزين يف هذا  اندر�شون" العاملي الذين �شاهموا يف تدريب 
الأورام  جمال  يف  الطبية  التجارب  اإعييداد  كيفية  مناق�شة  اإىل  بالإ�شافة  املجال 

وماهية التحديات واملقومات.
وعلى هام�س املوؤمتر مت الإعييان عن توفري دواء جديد لعاج �شرطان الثدي 
تعتمد هذا  اإفريقيا  الأو�ييشييط و�شمال  ال�شرق  دوليية يف  كيياأول  الإميييارات  دوليية  يف 
العقار الطبي بعد موافقة اإدارة الغذاء و الدواء الأمريكية عليه يف 5 اغ�شط�س 
املا�شي ما يوؤكد على ريادة الإمارات يف هذا املجال. ويعد هذا الدواء من اأحدث 
اأحد  وهييو  املتقدمة  املراحل  الثدي يف  �شرطان  عيياج  ت�شتخدم يف  التي  الدوييية 
الأدوية املوجه للخايا ال�شرطانية الذي ميكنه اأن يفيد 50 % اإىل %60 من 
امل�شابات ب�شرطان الثدي يف املراحل املتقدمة حيث حققت الدرا�شات ال�شريرية 
نتائج فعاله يف ال�شيطرة على الورم لفرتات طويلة وبذلك يعد هذا العاج طفرة 

علمية �شتوؤدي اإىل تغيري مفهوم عاج الثدي املتقدم على م�شتوى العامل.
و بدوره اأو�شح الدكتور فاح اخلطيب نائب رئي�س جمعية الإمارات لاأورام اأن 
املوؤمتر يعد من املوؤمترات املهمة على م�شتوى املنطقة التي حتر�س على تكرمي 
الباحثن تقديرا جلهودهم يف دعم قطاع اأمرا�س ال�شرطان واجلمعيات اخلريية 
التي تدعم مر�شى ال�شرطان اإ�شافة لتكرمي مر�شى ال�شرطان الذين يقومون 
ال�شرهان  مييوزة  الدكتورة  اأكييدت  ناحيتها  . من  املجتمع  بتوعية  برغم مر�شهم 
رئي�شة جمعية الإمارات الطبية اأن مثل هذه املوؤمترات تعتر ذات اأهمية كونها 
الدولة والذي  ب�شكل خا�س يف  الأورام  ال�شحة وقطاع  ت�شاهم يف تطوير قطاع 
اأن هناك حاجة ملحة لاطاع على هذه  اإىل  ي�شهد تطورات متاحقة لفتة 
اأف�شل  الإمييييارات  دوليية  ال�شرطان يف  اعييطيياء مر�شى  لإتيياحيية فر�شة  الييتييطييورات 
الثدي  �شرطان  الأول جل�شات خا�شة عن  يومه  املوؤمتر يف  العاجات. وت�شمن 
جل�شة  يف  امل�شاركون  ناق�س  والدم..فيما  اله�شمي  واجلييهيياز  واملييعييدة  والقولون 
خا�شة كيفية تطوير اأبحاث ال�شرطان يف الدولة نظرا ملا حتتله الأبحاث الطبية 
احلديثة  العاجات  اأهييم  امل�شاركون  وا�شتعر�س  الإمييييارات.  لييدوليية  اأولييوييية  ميين 
ل�شرطانات الدم وزراعات النخاع والعاج املناعي احلديث الذي ي�شتخدم تقنيات 
ملهاجمة  اجل�شم  ثييم حقنها يف  وميين  املناعية  اخلييايييا  اإعيييادة برجمة  يف  حديثة 
اخلايا ال�شرطانية والق�شاء عليها والذي اأثبت جناحه وكفاءته يف عاج و�شفاء 
الروبوتات  ا�شتخدام  كيفية  الأمييرا�ييس. كما مت بحث  حييالت متقدمة من هذه 
احلديثة يف اجلراحات ال�شرطانية املعقدة التي تقلل من امل�شاعفات وتعزز من 

فر�س التعايف و�شرعة مغادرة امل�شت�شفى.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكيييد مييعييايل اليي�ييشيييييخ نييهيييييان بيين مييبييارك اآل نييهيييييان وزير 
الت�شامح والتعاي�س اأن ال�شتثمار يف التعليم هو ال�شتثمار 
احلقيقي يف امل�شتقبل، باعتبار الأجيال اجلديدة هي التي 
�شتحمل راية النه�شة واحل�شارة والزدهار، مو�شحا اأن 
التعليم  ودعييم  لتعزيز  جهدا  تدخر  ل  الر�شيدة  قيادتنا 

والبحث العلمي مبختلف جمالته.
جاء ذلك خال لقاء معاليه مع �شفراء مدر�شة "�شينينج 
�شتار انرتنا�شونال �شكول" الذي �شم عددا من الطاب 
املتميزين ومديرة املدر�شة و رئي�س جمل�س الإدارة، حيث 

تابع معاليه العر�س التقدميي عن تاأهل مدر�شة �شينينج 
عامليا يف جمال  مييدار�ييس   10 اف�شل  ميين  كييواحييدة  �شتار 
املدر�شة  بييطيياب  اعيييتيييزازه  عيين  وعييير معاليه  البييتييكييار. 
واإدارتها بعدما مت تر�شيحها كواحدة من اأف�شل املدار�س 
عامليا، م�شرياً اىل ان المتنان هو ر�شالة عظيمة لبد من 
املقيمن بدولة المارات  املواطنن و  ن�شرها بن جميع 
العربية املتحدة حتى يكونوا اأكرث تعليما و �شحة و اأمانا، 
ويتمتعوا   ، عامليا  مبكانتهم  لريتقوا  جتهيزا  اأف�شل  و 
التي  والجتماعي، مثمنا اجلهود  القت�شادي  بالزدهار 
بذلتها املدر�شة يف هذا امل�شروع الرائد، ومتمنيا للجميع 

مزيدا من التوفيق والنجاح.

مدر�شة  هي  �شكول  انرتنا�شونال  �شتار  �شينينج  مدر�شة 
الثاين  ال�شف  حتى  الييرو�ييشيية  ميين  الأداء  عالية  دولييييية 
عام  يف  تاأ�ش�شت  ظييبييي.  اأبيييو   ، امل�شفح  يف  ومييقييرهييا  ع�شر 
افتتاح مدر�شتها الثانية يف الوثبة  املقرر  ومن   ،  2014
يف 2023-24. يتلقى طابها الذين يزيد عددهم عن 
1900 تعليماً �شليماً و�شامًا عر جمموعة وا�شعة من 
على  ي�شاعدهم  مما   ، الا�شفية  والأن�شطة  املو�شوعات 
العام  ، يف  املييهييارات  وا�شعة من  و�شقل جمموعة  تطوير 
�شتار  �شينينج  مدر�شة  ت�شنيف  مت   2021-2020
مدار�س  كيياأحييد  الوىل  املييرتييبيية  يف  �شكول  انييرتنييا�ييشييونييال 

املنهاج الهندي .

نهيان بن مبارك ي�شيد بدور املدر�شة يف تعزيز ثقافة البتكار لدى الأجيال اجلديدة

نهيان بن مبارك يفتتح املوؤمتر ال�شنوي الثالث جلمعية الإمارات لالأورام 

نهيان بن مبارك يعزي يف وفاة ركا�ص بن �شامل العامري 

تعاونية الحتاد تطلق مبادرة »كتابي كتابك« وجتمع 
اأكرث من 2200 عنوان خالل اأ�شبوع

�شرطة الفجرية تطلق حملة »ال�شالمة املرورية لطلبة املدار�ص«
•• الفجرية-وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية ممثلة باإدارة املرور والدوريات احلملة 
املدار�س  لطلبة  املرورية  ال�شامة  �شعيار  حتت  اجليياري  للعام  الرابعة  الف�شلية 
اعتباراً من مطلع �شبتمر اجلاري وملدة ثاثة اأ�شهر �شمن اخلطة الت�شغيلية 
املييبييادرة اخلا�شة  اإطييار  الفجرية ويف  �شرطة  املييرور يف  الداخلية وقطاع  لييوزارة 
وذلك  املييرورييية  التوعية  بييرامييج  خييال  ميين  املييرورييية  الثقافة  مييبييادئ  برت�شيخ 
الطرق  جعل  بهدف  الفجرية  و�شرطة  الداخلية  وزارة  لإ�شرتاتيجية  جت�شيداً 

اأكرث اأمناً.
تهدف احلملة اإىل توعية ال�شائقن واأولياء الأمور مب�شببات احلوادث املرورية 
التي قد يتعر�س لها الطاب اأثناء ذهابهم من واإىل املدر�شة، كما تهدف احلملة 
الفئات العمرية  املدار�س من خمتلف  ال�شلوك اليجابي لدى طلبة  اإىل تنمية 
والتعرف على اأهم القواعد املرورية التي تقيهم خماطر الطريق كالعبور الآمن 
من الأماكن املخ�ش�شة لعبور امل�شاة واآداب اجللو�س يف املقاعد اخللفية للمركبة 
واإر�شادات �شعود احلافات املدر�شية واإك�شاب الأطفال املعرفة بالإ�شارات املرورية 

وحثهم على التقيد بها حفاظاً على �شامتهم.
اإدارة املرور والدوريات اأهمية  واأو�شح النقيب حممد �شعيد الهامور عن مدير 
املبذولة  اجلهود  تكاتف  خييال  من  املييدار�ييس  لطلبة  املييرورييية  ال�شامة  حتقيق 
اأعييلييى مييعييايييري الأميييين واليي�ييشيياميية لطلبة امليييدار�يييس وتييعييزيييز دور كافة  لييتييوفييري 

القطاعات احلكومية واخلا�شة املعنية ب�شامة الطلبة.
واأكد النقيب الهامور اأهمية دور الأ�شرة واملدر�شة يف تعزيز الوعي لدى الطلبة 
�شرورة  على  و�شدد  املييرورييية،  احلييوادث  اأخطار  من  �شامتهم  على  للمحافظة 
جتنب املخالفات التي ت�شبب وقوع احلوادث وتوؤثر على �شامة طاب املدار�س 
كجلو�س الأطفال دون �شن العا�شرة يف املقاعد الأمامية للمركبة وعدم توفري 
قف  بيياإ�ييشييارة  ال�شائقن  الييتييزام  وعييدم  املركبة  داخييل  لاأطفال  احلماية  مقاعد 
للحافات املدر�شية ومتنى جلميع الطلبة عام درا�شي اآمن وخاٍل من احلوادث 
اأول موزة عبدال�شام الدرمكي مدير فرع التوعية  املرورية. واأو�شحت املازم 
والإعييام املييروري اأن هدف التوعية املرورية هو اإعييداد جيل مييروري قادر على 
تطبيق مفاهيم ال�شامة املرورية للمحافظة على �شامته من خماطر الطريق 

وم�شببات احلوادث املرورية.

•• اأبوظبي-الفجر

حياة  جمعية  مييع  تفاهم  مييذكييرة  اأبييوظييبييي  �شرطة  وقييعييت 
للرعاية الاحقة لتعزيز التعاون امل�شرتك بن اجلهتن يف 
جمال العمل املجتمعي والإن�شاين  وتهدف  اإىل دعم نزلء 

املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شاحية واملفرج عنهم واأ�شرهم . 
قطاع  مدير  املزروعي  م�شعود  اأحمد  العميد  املذكرة  وقع 
�شليمان  عيييادل  والييدكييتييور  اأبييوظييبييي  ب�شرطة  املجتمع  اأمييين 

خمي�س الهنائي رئي�س جمعية حياة للرعاية الاحقة .
تاأتي  املييذكييرة  اأن  املييزروعييي   اأحييمييد م�شعود  العميد  يييرى   
التعاون  اليير�ييشيييييدة يف  اليييقيييييييادة  تييوجيييييهييات  ميييع  متييا�ييشييييياً 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  اجلييهييات  بيين  امل�شرتك  والتن�شيق 

امل�شرتكة  الأهيييداف  وحتقيق  التكامل  يعزز  مبا  الوطنية، 
املتاحة لدى  والييقييدرات  امليييوارد  ميين خييال ال�شتفادة ميين 

اجلهات املخت�شة. 
اأهمية تعزيز التاحم املجتمعي والتما�شك الأ�شري  واأكد 
البناء  عملية  يف  عنهم  للمفرج  فييّعيياليية  م�شاركة  ل�شمان 
حياة  حتقيق  على  ايجابياً  ينعك�س  مبا  ال�شاملة  والتنمية 
للنزلء  الاحقة  الييرعيياييية  تييقييدمي  عيير  وم�شتقرة،  اآميينييه 
بتوفري  م�شاعدتهم  خيييال  ميين  واأ�ييشييرهييم  عنهم  واملييفييرج 
ممكنات الدعم املادي والنف�شي واملجتمعي، واعادة تاأهيلهم 
ال�شرتاتيجية  الهيييداف  لتحقيق  املجتمع،  يف  ودجمييهييم 
الب�شرية  املييييوارد  ميين  وال�ييشييتييفييادة  اجلييرمييية  ميين  للوقاية 

الوطنية .

تفاهم بني �شرطة اأبوظبي وجمعية »حياة« 
لدعم نزلء العقابية والإ�شالحية
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العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/وفر  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

لتنظيم احلفات واملنا�شبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2683575 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

الباب املا�شي لاملنيوم والزجاج
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2164726 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/نور  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العمر كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3808562 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/مطعم 

�شيليت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1905561 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

املزايدة للو�شاطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3713766 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/�شكاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

وان كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3768291 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

كا�شيك لوكي�شن كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2972767 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/خريات 

العرب للفوالة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3720968 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/لند  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

بل�س للمطابخ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4128985 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/كتابي  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

للن�شر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2294970 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :بقاله ال�شطوره

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:2947733 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة غاليه جا�شم بوهندي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف اطال انور عبدالرحيم عبداحل�شن
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
فيك�س  :بريفيكت  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:4289310 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد عبداهلل احمد عبداهلل احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عبا�س زبري ح�شن العبيديل

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :جموهرات 

ا�شف ذ.م.م 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم:1037026 

 تعديل راأ�س املال/من 500000 اىل 200000
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة 
دائرة التنمية القت�شادية خال ثاثون يوما من تاريخ 
عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�شر 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل  اأي حق 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:وايت واي لا�شتثمار التجاري ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب رقم 050 وحدة املالك/جمموعة ال�شرقية ذ.م.م - 

ق  -  8 �شرق  حو�س   - خليفة  �شارع   - ابوظبي  جزيرة    c41
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2170540 

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

وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�شادة/مريال  تعين   -  2
الدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/8/01 وذلك بناء على 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2022/1/215406 - تاريخ التعديل:2022/09/2
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي املعن 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة ات�س كي زد لا�شتثمار ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 3740352 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - دايريكتوري  ال�شادة/اكتيف  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/01  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2205035773 - تاريخ التعديل:2022/09/2
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي املعن 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كينتك للخدمات الفنية ذ.م.م
اجلزيرة  نادي  مبنى   0.2-22 �شرق   - ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

الريا�شي والثقايف
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 3706612 

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

فرع   - قانونيون(  )حما�شبون  و�شركاه  عبا�س  ال�شادة/ا�شعد  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/4  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، اأبوظبي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2205031214 - تاريخ التعديل:2022/09/2
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�شفي املعن 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/ا�س ا�س 

ديزاينج للديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3742385 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/امليدون 

دزاين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4550249 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�شادية بان ال�شيييييادة/الركل 

الذهبي لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2746723 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ميمن كا�شت للحديد امل�شغول ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 1120069 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اجمد جاويد �شومرو جاويد احمد �شومرو %100

تعديل مدير / اإ�شافة اجمد جاويد �شومرو جاويد احمد �شومرو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالفتاح امام بخ�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على خلفان على �شعيد احل�شانى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ميمن كا�شت للحديد امل�شغول ذ.م.م

MEMON CAST WROUGHT IRON L.L.C
اإىل/ ميمن كا�شت للحديد امل�شغول - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

MEMON CAST WROUGHT IRON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

•• دبي-وام:

اأكييدت ال�شيخة مييوزة بنت مييروان اآل مكتوم، اأن دوليية الإمييارات العربية املتحدة 
رحباً  املجال  اأمامها  وفتحت  والرعاية  والت�شجيع  الهتمام  بكل  املييراأة  اأحاطت 
لإثبات جدارتها ك�شريك ُيعتمد عليه يف دفع م�شرية التطوير والبناء ومكنتها 
اإىل  الدخول  القيادية و�شاعدتها على  واملواقع  املنا�شب  اأرقى  اإىل  الو�شول  من 
لترهن  الرجل،  على  اأنها حكر  ال�شابق  العتقاد يف  �شاد  ميادين عمل متنوعة 
املراأة الإماراتية، بف�شل الدعم الاحمدود والت�شجيع امل�شتمر من قبل القيادة 
املجالت مبا يف ذلك جمال  والتميز يف خمتلف  العطاء  الر�شيدة، قدرتها على 
الطريان واملاحة اجلوية.  جاء ذلك خال م�شاركتها يف حفل جوائز موؤ�ش�شة 

"ومن اإن ِتك" العاملية الذي اأقيم اأم�س الأول يف مدينة ريو دي جانريو، الرازيل، 
جمال  يف  عاملياً  امليييراأة  م�شاهمة  تيياريييخ  فيها  تناولت  رئي�شية  كلمة  األييقييت  حيث 
الطريان، ف�شا عن م�شاركة جتربتها يف هذا املجال من خال عملها كمازم 
اأكييدت اأن العمل يف جمال الطريان ل يرتبط  اأول طريان يف �شرطة دبي، حيث 
بكون العن�شر املنخرط يف هذا املجال رجًا اأو امراأة ولكنه يرتبط ب�شكل رئي�شي 
بالقدرة على العطاء ومدى الكفاءة والإملام بالأدوات والتقنيات التي متكن من 
القيام باملهام اجلوية بدقة �شواء للرجل اأو للمراأة. واأو�شحت ال�شيخة موزة اآل 
مكتوم اأن تاريخ الطريان العاملي حافل بنماذج متميزة مل�شاركة املراأة وح�شورها 
الوا�شح يف هذا املجال، وعلى مدار عقود طويلة، وذلك خال الكلمة التي األقتها 
اأمام احلفل الذي يعد الأول من نوعه يف �شل�شلة اجلوائز الإقليمية التي تنظمها 

ِتك"، وهي موؤ�ش�شة عاملية غري ربحية تعنى بتمكن املراأة، والتي من  اإن  "ومن 
و�شمال  الأو�ييشييط  ال�شرق  ملنطقة  املخ�ش�شة  دورتييهييا  دبييي  ت�شت�شيف  اأن  املنتظر 
�شمن  الفائزين  لتكرمي  وا�شعة  عاملية  مب�شاركة  املقبل  اأكتوبر  �شهر  اأفريقيا 
ثماين فئات خمتلفة. كما ت�شمنت م�شاركة ال�شيخة موزة خال احلفل تكرمي 
الفائز بجائزة فئة "ال�شباب" وفئة "�شخ�شية العام عن جممل الإجنازات"، حيث 
اأعربت عن اعتزازها بامل�شاركة يف هذا احلدث وما يهدف له من غايات نبيلة من 
�شاأنها حتفيز الأجيال اجلديدة على التم�شك بالقيم والطموحات التي متكنهم 
من العبور اإىل امل�شتقبل واقتنا�س فر�شه ومواجهة ما قد يحمله من حتديات 
واإيجاد م�شارات جديدة لنمو جمتمعاتهم واأوطانهم. وكانت ال�شيخة موزة بنت 
مروان اآل مكتوم قد األقت يف �شهر مايو املا�شي كلمة خال القمة الأوىل ملوؤ�ش�شة 

يف العا�شمة الفرن�شية باري�س �شهر مايو املا�شي،  انعقدت  ِتك" التي  اإن  "ومن 
حيث اأكدت �شرورة التعاون وت�شافر اجلهود من اأجل متكن املراأة وال�شباب يف 
خمتلف املجتمعات ل�شيما الأقل حظاً من التنمية، لتكون م�شدر دعم للم�شاعي 
التنموية الرامية لتعظيم فر�س التقدم والنماء لتلك املجتمعات. وعلى هام�س 
م�شاركتها يف جوائز "ومن اإن ِتك" يف ريو دي جانريو، التقت ال�شيخة موزة بنت 
"فاينا"، وهي  �شبكة  موؤ�ش�س  برازير�س،  دو�س  بال�شيد كري�س  اآل مكتوم  مييروان 
اإحدى امل�شاريع التابعة ملوؤ�ش�شة "ومن اإن ِتك"، بح�شور جمع من الطلبة على 
غداء عمل متت خاله ا�شتعرا�س جمموعة من التجارب التي تو�شح الفر�س 
الكبرية التي تتيحها التكنولوجيا اأمام ال�شباب من اأجل �شمان م�شتقبل اأف�شل 

لهم وملجتمعاتهم.

خالل م�ساركتها يف جوائز »ومني اإن ِتك« العاملية يف ريو دي جانريو

موزة اآل مكتوم : دولة الإمارات منحت املراأة كل مقومات التميز يف خمتلف املجالت
 العمل يف جمال الطريان مرتبط بالكفاءة والقدرة على تنفيذ املهام بدقة للمراأة والرجل على حد �سواء

•• ال�صارقة-الفجر:

طريقها  وا�شلت  التي  ال�شابة  املواطنة  والكفاءات  للجهود  تقديرا 
الب�شتان  �شاحية  جمل�س  بيييادر  العلمية  اليييدرجيييات  اأعييلييى  نيييييل  يف 
يف  مبقره  حفل  بتنظيم  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون  لدائرة  التابع 
اأ�شحاب املوؤهات العلمية من حملة �شهادة  مدينة الذيد لتكرمي 

الدكتوراة واملاج�شتري والبكالوريو�س.
عن  الأكييادميييييية  ال�شهادات  حملة  ميين  خريجا   38 التكرمي  �شمل 
واأربعة  الدكتوراة  على  احلا�شلن  و�شمل  2021و2022م  العام 

ماج�شتري وثاثة وثاثون من البكالوريو�س وهم من اأبناء وبنات 
ال�شاحية. ح�شر احلفل ال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي ع�شو 
ال�شواحي  �شوؤون  دائييرة  رئي�س  ال�شارقة  لإمييارة  التنفيذي  املجل�س 
�شاحية  جمل�س  رئي�س  الطنيجي  زايييد  �شامل  والييدكييتييور  والييقييرى 
�شاحية  جمل�س  رئي�س  نائب  الطنيجي  علي  والييدكييتييور  الب�شتان 
الب�شتان واأع�شاء املجل�س بجانب ح�شور املهند�س الدكتور خليفه 
ال�شارقة رئي�س برنامج  التنفيذي لإمارة  املجل�س  الطنيجي ع�شو 
اأولياء اأمور  اإ�شكان ال�شارقة ورا�شد عبداهلل املحيان رئي�س جمل�س 
اأع�شاء املجل�س  الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�شطى وعدد من 

البلدي واملجل�س ال�شت�شاري واأعيان املنطقة ولفيف من املدعوين 
الدكتور  اأكييد من خالها  بكلمة  احلفل  بييداأ   . واأ�شرهم  واملكرمن 
على  الب�شتان  �شاحية  جمل�س  حر�س  على  الطنيجي  زايييد  �شامل 
ت�شجيع التفوق العلمي واأ�شار اإىل اأهمية هذا التكرمي كونه حافز 
العلم والرتقاء يف  املنطقة يف طلب  ال�شابة من  الكفاءات  لتطوير 

التح�شيل العلمي بهدف م�شاهمتهم يف بناء الوطن .
الدكتور  يرافقه  القا�شمي  �شلطان  بيين  ماجد  ال�شيخ  قييام  بعدها 
�شامل زايد الطنيجي بتكرمي اأ�شحاب املوؤهات العلمية الأكادميية 

والإ�شادة بتفوقهم العلمي.

جمل�ص �شاحية الب�شتان يبادر بتكرمي 38 ممن نالوا املوؤهالت العلمية 
من الدكتوراة واملاج�شتري والبكالوريو�ص خالل العامني الدرا�شيني 

•• العني-الفجر: 

والطاقة  للمياه  الوطني  املركز  نّظم 
املتحدة  الييعييربييييية  الإمييييييارات  بجامعة 
بعنوان  الفرتا�شية  العلمية  اليينييدوة 
للمياه"  امل�شتدامة  الإدارة  اإىل  "رحلة 
تكنولوجيا  اأبحاث  مركز  فيها  �شارك 
ماليزيا  بجامعة  امل�شتدامة  العمليات 
الييوطيينييييية، وبييحيي�ييشييور الييدكييتييورة دلل 
مطر ال�شام�شي، مدير املركز الوطني 
الأ�شاتذة  من  وعييدد  والطاقة  للمياه 

والطلبة من كلية العلوم.
الق�شايا  العديد من  الندوة  وتناولت 
حيييييييول املييييييييييياه الييينيييظيييييييفييية، واأحييييييييدث 
اإىل  للو�شول  والتطبيقات  التقنيات 
ال�شتدامة يف اإمدادات املياه، ومناق�شة 
املتعلقة  الييرئييييي�ييشييييية  اأهيييييداف  الييثيياث 
التقنية،  اجلييييدوى  النظيفة:  بيياملييييياه 
وال�شامة  الجتماعية،  وامل�شوؤولية 
ييت  تيو  الييدكييتييورة  وقييّدمييت  البيئية. 
الكيمياء  اأ�شتاذ م�شارك يف ق�شم  هان، 
املياه  وتكنولوجيا  املياه  حلول  ورائييد 

امل�شتدامة  العمليات  اأبحاث  مركز  يف 
يف اجلامعة الوطنية املاليزية، عر�شاً 
حيييول تييقيينيييييات مييعيياجليية املييييييياه ومياه 
ل  ُمف�شّ �ييشييرح  مييع  ال�شحي،  اليي�ييشييرف 
املهيمنة  "الأغ�شية  تكنولوجيا  حييول 
يف تنقية املياه واإعادة ا�شتخدام املياه". 
اليييدكيييتيييورة هيييان درا�شة  كييمييا عيير�ييشييت 

لتقييم  احلياة  لييدورة  تقييمية  حالة 
البيئة.  عييلييى  الأغيي�ييشييييية  تييكيينييولييوجيييييا 
وجدير بالذكر باأن الدكتورة تيو ييت 
هان تقود جمموعة بحثية تخت�س يف 

تكنولوجيا املياه.
يف  باحث  ماثيو،  بوبي  الدكتور  وقييال 
"اإن  والطاقة:  للمياه  الوطني  املركز 

اأزميية يف  ُيعّد  البحث عن مياه نظيفة 
املاين  فهناك  البلدان،  من  العديد 
لنق�س  ميييييوتييييون  الأ�يييشيييخيييا�يييس  ميييين 
من  وغالبيتهم  نظافتها  وعييدم  املياه 
النظيفة  املياه  ندرة  ومتثل  الأطفال. 
ال�شكاين  النمو  مييع  متنامية  م�شكلة 
الييي�يييشيييرييييع، وتييييغييييري امليييينيييياخ واليييتيييليييوث 

واليييعيييدييييد مييين اليييتيييحيييدييييات، وهييييو ما 
يييثييري جمييمييوعيية مييين املييييخيييياوف، مما 
معاً  الييعييمييل  كييبيياحييثيين  علينا  يييرتتييب 
اأجل  املياه ومن  ا�شتدامة  لاإ�شهام يف 
لكمية  احلييا�ييشييرة  الحييتييييياجييات  تلبية 
امل�شا�س  دون  املنا�شبة  املييييياه  ونييوعييييية 
بحاجة الأجيال القادمة". فيما اأكدت 

الدكتورة دلل ال�شام�شي، مدير املركز 
 " اأنيييه  على  والييطيياقيية  للمياه  الوطني 
اخلرات  تبادل  على  العمل  املهم  من 
والييتييجييارب ميين خيييال هيييذه الندوات 
العلمية، وهي فر�شة خللق ال�شراكات 
م�شتدامة  حييلييول  اأجيييل  ميين  البحثية 
املياه  كيييميييجيييال  حيييييييويييية  جمييييييالت  يف 

والطاقة، فاأزمة املياه هي م�شكلة باتت 
والتي  ال�شريعة  املتغريات  مع  تتفاقم 
خلقت �شراعات واأزمات دولية، وعلينا 
ا�شتخدام  عييلييى  نييعييمييل  اأن  كييبيياحييثيين 
فر�س  لت�شريع  التكنولوجية  العلوم 
اأجل  من  نظيفة  مياه  على  احل�شول 
اأحمد  الييدكييتييور  واأ�ييشيياف  الب�شرية". 

املُ�شارك للبحث العلمي  النائب  مراد، 
جامعة  "اإن  الإميييييييييارات:  جييامييعيية  يف 
مثل  تنظيم  على  حري�شة  الإميييييارات 
هيييييذه الييييينيييييدوات الييعييلييمييييية اليييتيييي من 
واجلهود  ال�شرتاتيجيات  دعم  �شاأنها 
والبيئة،  ال�شحة  جمييال  يف  الوطنية 
وذلك من خال ا�شت�شافة نخبة من 
املخت�شن العاملين." اجلدير بالذكر 
اأن املركز الوطني للمياه والطاقة هو 
الإميييارات  تييابييع جلامعة  بحثي  مييركييز 
مييزيييجيياً من  وُيييقييّدم  املييتييحييدة  العربية 
ودرا�شات  التطبيقي  العلمي  البحث 
وال�شت�شارات  الييبيييييئييي  الأثيييير  تقييم 
املياه  مييييييوارد  ا�ييشييتييداميية  جميييييالت  يف 
ودعم  لتقييم  يييهييدف  كما  والييطيياقيية. 
والطاقة  بيياملييييياه  املتعلقة  املييعييلييومييات 
املوؤ�ش�شات  مييع  بيياليي�ييشييراكيية  الييدوليية  يف 
احلكومية والهيئات الوطنية واملحلية، 
والإح�شائيات  املييعييلييومييات  خييال  ميين 
لييتييعييزيييز عملية  الييعييلييمييييية  واليييبيييحيييوث 
ا�شتدامة  ولييتييحييقيييييق  اليييقيييرار  اتيييخييياذ 

م�شادر املياه والطاقة.

•• ال�صارقة-الفجر:

حقق طلبة كلية الت�شال باجلامعة 
بفوزهم  جييديييدا  اإجنيييازا  القا�شمية 
باملراكز الأوىل يف اأربع فئات �شمن 
يف  تخرجهم  مب�شاريع  م�شاركتهم 
البداع  مب�شابقة  املييا�ييشييي  الف�شل 
الإعامي بجمهورية م�شر العربية 
من  اأكييرث  فئاتها  يف  تناف�س  والييتييي 
خمتلف  مييين  طييالييب  األف  خييميي�ييشيية 

الدول العربية والفريقية .
الإعامي  البييييداع  م�شابقة  وتييعييد 
الإعيييام  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  تنظمها  والييتييي 
واحدة  بالقاهرة  الرقمي  والتحول 
ال�شنوية  املييي�يييشيييابيييقيييات  اأكيييييير  ميييين 
واملخ�ش�شة مل�شروعات تخرج طاب 
كييليييييات التييي�يييشيييال والعيييييييام على 
وقد  والإفييريييقييي  الييعييربييي  امل�شتوى 
اأكادميية  موؤ�ش�شة   114 �شاركت 
وميييي�ييييشيييياريييييع طييلييبييتييهييا �يييييشيييييواء من 
الييييدول الييعييربييييية والإفييريييقييييية لعام 
2022م  . وح�شدت م�شاريع طلبة 

الثناء  نالت  اأن  بعد  الت�شال  كلية 
الافت  التميز  مل�شتوى  وال�يييشيييادة 
النحو  وجيياءت على  الأوىل  املييراكييز 
التايل املركز الأول يف فئة ت�شميم 
واإخيييييراج املييواقييع اللييكييرتونييييية عن 
الأول  اأثر( واملركز  م�شروع )�شركة 
عن  اللكرتونية  ال�شحافة  فئة  يف 

م�شروع )م�شابيح اإماراتية(.
ملخ�س  فيديو  م�شروع  حقق  كما 
)ميي�ييشيياريييع الييتييخييرج( املييركييز الأول 
م�شروع  وكذلك  التلفزيون  فئة  يف 
)حمييتييواك هييو اأنييييت( املييركييز الأول 
والإعان  العامة  العاقات  فئة  يف 
اأ�شرف  التي  امل�شاريع  تلك  لتعك�س 

كلية  عميد  عبا�س  ه�شام  ا.د  عليها 
مييكيياوي رئي�س  بيي�ييشييام  ود  التيي�ييشييال 
ق�شم الت�شال اجلماهريي م�شتوى 
والتي  واإمكاناتهم  الطلبة  مهارات 
وتطور  الت�شال  كلية  تقدم  واكبت 
املقررة  الأكادميية  املييواد  م�شتويات 
التدريب  م�شتويات  عن  ف�شا  بها 

ا�شتديوهات  يف  املتاحة  الإعامية 
الكلية الإذاعية والتلفزيونية.  

واأعرب �شعادة ال�شتاذ الدكتور عواد 
القا�شمية  اجلامعة  مييدييير  اخلييلييف 
موؤكدا  الإجنيييياز  بييهييذا  �شعادته  عيين 
العمل  يف  البييييداع  ثقافة  اإثييييراء  اأن 
الإعييامييي واحلييييراك اليييذي تتبناه 

كلية الت�شال باجلامعة  وم�شتوى 
اخلييييييييرات اليييعيييالييييييية والإمييييكييييانييييات 
م�شتوى  عييلييى  انييعييكيي�ييس  املييتييقييدميية 
لتتميز  للطلبة  الييتييخييرج  ميي�ييشيياريييع 
بن األف امل�شاريع املقدمة وحت�شد 

املراكز الأوىل يف اأربع فئات .
الذي  الإجنيييياز  هيييذا  اأن  اإىل  واأ�يييشيييار 

ي�شاف لر�شيد اجلامعة القا�شمية 
خمتلف  ميييين  طييلييبييتييهييا  قيييييييدرات  يف 
الت�شال  كييلييييية  ل�ييشيييييمييا  الييكييليييييات 
ومتيييتيييعيييهيييم بيييييياخلييييييرات الييييازميييية 
الإبيييييييييداع  مييي�يييشيييابيييقييية  بييييفييييوزهييييم يف 
ر�شالة  جنييييياح  يييييوؤكييييد  الإعييييياميييييي 
اجلامعة و�شريها وفق روؤية �شاحب 

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  عيي�ييشييو  الييقييا�ييشييمييي  حمييمييد 
الأعييلييى حيياكييم اليي�ييشييارقيية لييتييكييون يف 
مييقييدميية امليييوؤ�يييشييي�يييشيييات الأكيييادميييييييية 
التعلم  يف  رييييادتيييهيييا  عييلييى  ارتييييكييييازا 
طلبة  اإعيييداد  على  وعملها  امل�شتمر 
تخ�ش�شهم  جميييالت  يف  متميزين 
بكافة  الييعييمييل  ليي�ييشييوق  وتييهيييييئييتييهييم 
وتوظيف  واخليييييييرات  الإميييكيييانيييات 
التدريب  جمييال  يف  التقنيات  اأحيييد 

والتاأهيل.
وبيييييييارك الأ�ييييشييييتيييياذ اليييدكيييتيييور عييييواد 
مب�شاريع  الفائزين  للطلبة  اخللف 
امل�شابقة الدولية  تخرجهم يف هذه 
وعميدها  التييي�يييشيييال  كييلييييية  وهييينييياأ 
على  واملحا�شرين  الأ�شاتذة  وكافة 
على  انعك�س  والييييذي  الإجنيييياز  هيييذا 
م�شاريع التخرج من خال حتليها 
املهنية  واملمار�شات  املعايري  باأعلى 
اإعامين  اإعييييييداد  مييين  مبيييا ميييكيين 
الإ�شام  باأخاق  يتحلون  مهنين 

ال�شمحة.

•• الذيد-الفجر:

الطلبة  اأمييييييور  اأولييييييييياء  اأقييييير جمييليي�ييس 
الو�شطى  امليينييطييقيية  يف  واليييطييياليييبيييات 
التابع ملجل�س ال�شارقة للتعليم اأجندة 
فييعييالييييياتييه الييرتبييوييية وبييرنيياجمييه من 
خطط  مع  تتوافق  واأن�شطة  فعاليات 
وجمل�س  والييتييعييليييييم  الييرتبييييية  وزارة 
الدرا�شي  لييلييعييام  لييلييتييعييليييييم  اليي�ييشييارقيية 

2023م.  2022-
ومن �شاأن اخلطط التي اأقرها املجل�س 
مع اأوىل اجتماعاته التي تزامنت مع 

بداية العام الدرا�شي اجلديد على اأن 
على  واأهدافها  موؤ�شراتها  وفق  تعمل 
التعليم  نحو  الطلبة  دافييعييييية  تعزيز 
ورفييعييهييا لن�شب املييتييفييوقيين درا�ييشيييييا يف 
كافة املراحل عاوة على م�شاركتهم يف 
خمتلف الرامج الثرائية والثقافية 

واملجتمعية والريا�شية املختلفة.
اأولياء  جمل�س  دور  الجتماع  وتيينيياول 
املنطقة  يف  والطالبات  الطلبة  اأميييور 
املبادرات  موا�شلة طرح  الو�شطى من 
والأن�شطة  اليييرتبيييويييية  والييفييعيياليييييات 
املييتيينييوعيية الييتييي ميين �ييشيياأنييهييا اأن حتفز 

مدار�شه  بييجييميييييع  اليييرتبيييوي  امليييييييدان 
واحليوية  واليينيي�ييشيياط  الإبيييييييداع  عييلييى 
التح�شيل  يف  بييجييهييودهييم  والرتييييقيييياء 
الييعييلييمييي لييلييطيياب. جييياء ذليييك خال 
العام  يف  للمجل�س  الأول  الجييتييميياع 
الدرا�شي احلييايل والييذي جرى عقده 
يف مقر املجل�س مبدينة الذيد برئا�شة 
را�شد عبد اهلل املحيان رئي�س املجل�س 

وبح�شور اأع�شاء املجل�س.
يف بداية الجتماع رحب را�شد عبداهلل 
بالأع�شاء  املييجييليي�ييس  رئييييي�ييس  املييحيييييان 
وهييينييياأ قيييييييادة و�ييشييعييب الإميييييييارات ببدء 

للمجل�س  �شكره  وقدم  الدرا�شي  العام 
للنهو�س  يبذلونه من جهود  ما  على 
خال  باملنطقة  الييرتبييوييية  بالعملية 
بالعام  لييهييم  وبييييييارك  امليينيي�ييشييرم  اليييعيييام 
التوفيق  متمنياً  اجلييديييد،  الييدرا�ييشييي 
كما  املييدار�ييس  اإدارات  لكافة  واليينييجيياح 
الر�شيدة  الييقيييييادة  اىل  بال�شكر  تييقييدم 
على كل الإجنييازات التي حتققت على 

ال�شعيد املحلي والدويل.
كييمييا اأ�يييشييياد املييحيييييان، بييياليييدور احليوي 
وزارة  تبذلها  التي  الطيبة  واجلييهييود 
بالعملية  لارتقاء  والتعليم،  الرتبية 

الييتييعييليييييمييييية، بييياعيييتيييبيييارهيييا اليييركيييييييزة 
املجتمع،  وتييطييور  لنه�شة  الأ�ييشييا�ييشييييية 
توفري  يف  بفاعلية  الإ�ييشييهييام  وكييذلييك 
كييل املييتييطييلييبييات، واليي�ييشييبييل الييتييي ت�شهم 
اأ�ش�س  وفق  الطلبة،  يف خلق جيل من 
لقفزات  مييواكييبيية  �شحيحة،  منهجية 
اليييتيييطيييور الييعييلييمييي، مييثيينييييياً عييلييى دور 
بحكومة  للتعليم  اليي�ييشييارقيية  جمييليي�ييس 
ال�شارقة، يف تطوير التعليم والرتقاء 
بييالييطييلييبيية، اليييييذي اأثييييمييييرت عيينييه تلك 

النتائج امل�شرفة.
�ييشييبييل تطوير  املييجييليي�ييس  بيييحيييث  حيييييييث 

نييقيياط ومن  بييعييدة  الييرتبييوييية  العملية 
اأهم املبادرات التي اعتمدها الحتفال 
با�شتقبال  الييدرا�ييشييي  الييعييام  بييداييية  يف 

وتكرمي  الأميييييييور  واأولييييييييييياء  املييعييلييميين 
جدول  اعتمد  كما  منهم.  املتميزين 
الو�شطى  امليينييطييقيية  مليييدار�يييس  زيييييييارات 

بالطاب  اللتقاء  على  يركز  والييذي 
بالإ�شافة  والإر�ييشيياد  الن�شح  وتوجيه 

اىل الحتفال بيوم املعلم ويوم امل�شن.

جامعة الإمارات تنظم ندوة حول »رحلة اإىل الإدارة امل�شتدامة للمياه«

من بني م�ساركة 5 اآلف طالب ميثلون 114 موؤ�س�سة عربية واإفريقية

طلبة كلية الت�شال باجلامعة القا�شمية يح�شدون املراكز الأوىل يف م�شابقة الإبداع الإعالمي بالقاهرة

جمل�ص اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة 
الو�شطى يقر فعالياته للعام الدرا�شي اجلديد
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العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شكاي ورلد خلدمات تو�شيل

رخ�شة رقم : CN 4222503 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة امري على غام نبى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مهري مطر غميل عبيد النعيمى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شكاي ورلد خلدمات تو�شيل
SKY WORLD DELIVERY SERVICES

اإىل/ �شكاي ورلد انرتن�شونل للتجارة اللحوم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SKYWORLD INTERNATIONAL MEAT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة  4721004
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة اللحوم الطازجة - باجلملة  4630111

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شترياد  4610008
تعديل ن�شاط / حذف خدمات تو�شيل الطلبات  8299010

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شركة النجوم البي�شاء لل�شيانة العامة واحلدادة 

امل�شلحة رخ�شة رقم : CN 1059830 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شيد حممد احمد عبدالرحيم من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شيد حممد احمد عبدالرحيم من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عادل �شعيد على �شامل امل�شكرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة تو�شية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة النجوم البي�شاء لل�شيانة العامة واحلدادة امل�شلحة
WHITE STARS GENERAL MAINTENANCE & REINFORCED BALCKSMITH COMPANY

اإىل/ �شركة النجوم البي�شاء لل�شيانة العامة واحلدادة امل�شلحة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 WHITE STARS GENERAL MAINTENANCE & REINFORCED BALCKSMITH COMPANY

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة امل�شفر لقطع غيار ال�شيارات

رخ�شة رقم : CN 1022539 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شالح �شامل �شقران احلارثى  %17.5

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شناء �شالح �شامل �شقران احلارثى %8.750
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاحله �شالح �شامل احلارثى %8.750

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيف �شالح �شامل �شقران احلارثى  %17.5
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شفر �شالح �شامل �شقران احلارثى  %17.5

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل �شالح �شامل �شقران احلارثى %17.5
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عليه عبداهلل عبداهلل ال�شاحى  %6.250

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهره نا�شر ح�شن  %6.250
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح �شامل �شقران احلارثى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة امل�شفر لقطع غيار ال�شيارات
AL MESFER AUTO SPARE PARTS EST

اإىل/ امل�شفر لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م
ALMESFER AUTO SPARE PARTS L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم اإكليل - �شركة ال�شخ�س الواحد 

ذ م م رخ�شة رقم : CN 3744390 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعيد �شالح ميزر �شعيد الرميثى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد �شالح ميزر �شعيد الرميثى من 100 % اإىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة من�شور عبداهلل على عبداهلل احلمادى %50

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 60000
م�شوؤولية  ذات  �شركة  اإىل  م  م  ذ  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  من   / قانوين  �شكل  تعديل 

حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم اإكليل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

EKLEEL RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل / مطعم اإكليل ذ.م.م

EKLEEL RESTAURANT L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مابيل ميد للمعدات الطبية

رخ�شة رقم : CN 2758968 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شلطان على �شلطان �شمان الزعابى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شلطان على �شلطان �شمان الزعابى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شمريه �شمناد  %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ مابيل ميد للمعدات الطبية
MAPLEMED MEDICAl EQUIPMENTS

اإىل/ مابيل ميد للمعدات الطبية ذ.م.م
MAPLEMED MEDICAL EQUIPMENTS L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون توينز للرجال

رخ�شة رقم : CN 2671436 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد عو�س حممد يافور الهاملى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعيد م�شطفى هنداوى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد م�شطفى هنداوى من 100 % اإىل %49
تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالقادر حممد عبداهلل م�شاعد امل�شعبى

تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون توينز للرجال
TWINS GENTS SALON

اإىل/ �شالون توينز للرجال ذ.م.م
TWINS GENTS SALON L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شتار لتجارة القرطا�شية ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 1183847 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عزالدين حممد عبداهلل ال�شيخ %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عاءالدين عبداللطيف عبدالر�شول حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عزالدين حممد عبداهلل ال�شيخ

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�شم جتاري من/ �شتار لتجارة القرطا�شية ذ.م.م

STAR STATIONERY TRADING L.L.C

اإىل/ �شتار لتجارة القرطا�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
STAR STATIONERY TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شاهيوال خلدمات التو�شيل

رخ�شة رقم : CN 4124577 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ا�شلم حممد اقبال  %19

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل �شاملن مبارك اجلابرى %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شام طارق طارق حممود %30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �شاملن مبارك اجلابرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شاهيوال خلدمات التو�شيل

SAHIWAL DELIVERY SERVICES
اإىل/ �شاهيوال خلدمات التو�شيل ذ.م.م

SAHIWAL DELIVERY SERVICS L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :فيت لتاجري ال�شيارات- �شركة ال�شخ�س 

الواحد ذ م م رخ�شة رقم : CN 1004044 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة را�شد عبداهلل �شعيد على �شيدى  %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهري حممود جمال الدين %49
تعديل مدير / اإ�شافة ايباء هيثم احلكيم

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد عبداهلل �شعيد على �شيدى
تعديل مدير / حذف ايباء هيثم احلكيم

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ فيت لتاجري ال�شيارات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

VEET RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ فيت لتاجري ال�شيارات ذ.م.م

VEET RENT A CAR L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شبغه للمقاولت و ال�شيانة العامة

 رخ�شة رقم : CN 1009354 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل مدير / اإ�شافة حمد مبارك م�شلم عثيعث العامرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شبغه للمقاولت و ال�شيانة العامة

SWABGHA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل / �شبغه للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SABGHA CONT AND GENERAL MAINTANANC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :العقيلي للعقارات ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 1726983 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عاء �شالح ح�شن داوود من �شريك اىل مالك  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بخيت حميد بخيت �شياح املن�شوري
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عاء �شالح ح�شن داوود من 51% اىل %100

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

AL AQEELI REALESTATE LLC

اإىل/ العقيلي للعقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
AL AQEELI REALESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
 -  0004024  - افرتا�شية  ال�شادة :رخ�شة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

رخ�شة رقم : CN 4573690 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ رخ�شة افرتا�شية - 0004024 - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

EL-SAEDY FOR TRADE، IMPORT AND EXPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ جنوم ال�شعيد لتجارة العاف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

NOJOOM ALSAAEED FODDER TRADING - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C

جهام  ندود  هيلي  العن  اإىل  اأبوظبي  اأبوظبي  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 

�شامل حممد  �شامل  عبداهلل   202202273244   202202273244
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شبغة العقاريه

 رخ�شة رقم : CN 1143462 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة حمد مبارك م�شلم عثيعث العامرى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شبغة العقاريه
SABGHA PROPERTIES

اإىل/ �شبغة العقارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SABGHA PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :باب الريان لنقل الثاث

 رخ�شة رقم : CN 4023885 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيخ حممد عبدالب�شري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية

تعديل اإ�شم جتاري من/ باب الريان لنقل الثاث
BAB ALRAYAN MOVERS

اإىل/ باب الريان لنقل الثاث
  BAB ALRAYAN MOVERS 

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

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :بروماك�س لا�شتثمار ذ.م.م

 رخ�شة رقم : CN 2832101 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد ح�شن �شالح ح�شن الهدىل من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد ح�شن �شالح ح�شن الهدىل من 90 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شيخ ال�شيخ فاح بن زايد بن �شلطان ال نهيان

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بروماك�س لا�شتثمار ذ.م.م

PROMAX INVESTMENTS L.L.C

اإىل/ بروماك�س لا�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PROMAX INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
�شف  خلدمات  �شي  يف  :تي  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شيارات - فرع اأبو ظبي
 رخ�شة رقم : CN 1554191 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل �شامل �شيف �شيف الفا�شى
تعديل �شكل قانوين / من فرع اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ تي يف �شي خلدمات �شف ال�شيارات -فرع اأبو ظبي 1
T V C VALET PARKING SERVICES - BRANCH OF ABU DHABI  1

اإىل/ تي يف �شي خلدمات �شف ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
THE VALET COMPANY PARKING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
الدائرة  فاإن  واإل  الإعان  ن�شر هذا  تاريخ  واحد من  يوم  القت�شادية خال 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ات�س ديزاين للديكور واحلجر   :ام  ال�شادة  باأن /  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�شة رقم : CN 3018801 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ابراهيم حممد عبدالرحيم حممد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مطر حارب على القرطا�شى النعيمى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ام ات�س ديزاين للديكور واحلجر
M H DESIGN DECORATION AND STONE

اإىل/ ام ات�س ديزاين للديكور واحلجر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
M H DESIGN   DECORATION STONE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  جروب  دوور  :اوبن  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وال�شيانة ذ.م.م   رخ�شة رقم : CN 2528953 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / وليد �شمري عبداللطيف احمد من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / وليد �شمري عبداللطيف احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جا�شم احمد عبدالكرمي احمد احلو�شنى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اوبن دوور جروب للمقاولت العامة وال�شيانة ذ.م.م

OPEN DOOR GROUP GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC

اإىل / اوبن دوور جروب للمقاولت العامة وال�شيانة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
OPEN DOOR GROUP GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/نووير  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

بوتيك للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3751612 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
�شيزون  التجاري:فور  بال�شم   CN رقم:1912154 
لتن�شيق احلدائق ، بالغاء طلب الغاء الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�شتزيد اأ�شرتاليا اأعداد املهاجرين الدائمن لديها من 35000 اإىل 
195000 يف ال�شنة املالية احلالية حيث تتطلع اإىل حتويل تركيزها 
نحو املهاجرين لفرتات طويلة، مما يخفف العبء بع�س ال�شيء عن 

ال�شركات التي تعاين من نق�س العمالة على نطاق وا�شع.
جائحة  ذروة  اأثيينيياء  تقريبا  عامن  ملييدة  حييدودهييا  اأ�شرتاليا  واأغلقت 
والطاب  العمال  ونييزوح  ال�شارمة  القواعد  تلك  لكن  كوفيد-19، 
الأجانب ترك ال�شركات تكافح للعثور على موظفن واحلفاظ على 

اأعمالهم قائمة.
وقالت وزيرة ال�شوؤون الداخلية كلري اأونيل خال اجتماع للوظائف 
احلييكييومييييية اأميي�ييس اجلييمييعيية “كوفيد يييقييدم ليينييا فيير�ييشيية لإ�ييشيياح يف 
اأن ننتهز هذه  اأريييد  اأخييرى.  اإليه مرة  الهجرة لدينا لن نعود  نظام 

الفر�شة«.
له منذ  اأدنييى م�شتوى  اإىل  الآن  اأ�شرتاليا  البطالة يف  وو�شل معدل 
انخفا�س  يعني  املرتفع  الت�شخم  لكن  باملئة،   3.4 عند  عاما   50

الأجور احلقيقية.
وحثت ال�شركات احلكومة على رفع احلد الأق�شى للهجرة ال�شنوية 
ل�شد فجوة  موؤقتة  تغيريات  اإجييراء  اإىل  دفعها  األفا، مما   160 من 

العمالة.
جلذب  الأخييرى  املتقدمة  القت�شادات  مع  تتناف�س  اأ�شرتاليا  كانت 
املزيد من املوظفن املهرة من اخلارج مع تطلع العديد من البلدان 

اإىل تخفيف قواعد الهجرة.

حكم على �شابط �شرطة متقاعد من نيويورك بال�شجن ع�شر �شنوات 
)الكابيتول(  الكونغر�س  مبنى  على  الهجوم  يف  مل�شاركته  وا�شنطن  يف 
يف ال�شاد�س من كانون الثاين-يناير 2021، يف اأطول عقوبة تفر�س 
حتى الآن على اأحد امل�شاركن يف اأعمال ال�شغب هذه.وتوما�س ويب�شرت 
)56 عاما( هاجم �شرطي ب�شارية علم ومزق قناع الغاز لهذا املوظف 
ال�شغب.وك�شف  اأعييمييال  خييال  الكونغر�س  مبنى  حماية  عن  امل�شوؤول 
هذه  عنف  امليي�ييشييوؤول،  ج�شم  على  مثبتة  بكامريا  �ييشييور  اليييذي  امل�شهد 
وا�شنطن  يف  الفدرالية  املحكمة  يف  املحلفن  لهيئة  و�شمح  اللحظات، 
الفدرايل  القا�شي  ويب�شرت.واأعلن  اإدانيية  على  اأيار/مايو  يف  باملوافقة 
يف  الييعييام  املييدعييي  غريفز  ماثيو  وقييال  اخلمي�س.  احلكم  ميهتا  اأميييييت 
وزارة العدل الأمريكية اإن ويب�شرت “اختار ت�شميم الو�شع بوح�شية”. 
على  املييتييكييررة  هجماته  عيين  امليي�ييشييوؤولييييية  يحمله  “احلكم  اأن  وا�ييشيياف 
�شرطي يف ذلك اليوم«.واعتقل ال�شرطي ال�شابق الذي خدم يف م�شاة 
البحرية )املارينز( اأي�شا، يف 21 �شباط/فراير 2021 ودانته هيئة 
على  العييتييداء  ذلييك  اأ�شهر، مبا يف  بعد ثاثة  بخم�س جنح  حملفن 
�شرطين با�شتخدام �شاح خطري.ويف البيان نف�شه، ترر وزارة العدل 
�شدة العقوبة بالو�شع ال�شابق لتوما�س ويب�شرت.وقال �شتيفن دانتونو 
“ويب�شرت مل  امل�شوؤول يف مكتب التحقيقات الفدرايل يف وا�شنطن اإن 
القانون  اإنفاذ  زميياءه من �شباط  اأي�شا  بل خان  يخون ق�شمه فقط 

الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم حلماية ال�شعب«.
وبعد هجوم 06 كانون الثاين-يناير 2021، اعتقل اأكرث من 860 

ا. �شخ�شً

اعُتقل رجل  اأم�س الأول اخلمي�س يف الأرجنتن بعدما �شّوب �شاحه 
يف  منزلها،  اأميييام  كري�شرن  كري�شتينا  الرئي�س  نائبة  على  اليينيياري 
حادث اأثار �شل�شلة من الإدانات من جانب ال�شيا�شين يف الأرجنتن 
خال  ال�شخ�س  لهذا  �شورة  عييدة  تلفزيونية  قنوات  والعامل.وبثت 
عنها  اأمتار  ب�شعة  بعد  على  كري�شرن  راأ�ييس  باجتاه  �شاحا  ت�شويبه 
لها  موؤيدين  اإىل  تتحدث  كانت  بينما  ر�شا�شة،  اأي  تطلق  اأن  بييدون 
لوكالة  كري�شرن  مييوؤيييدي  اأحييد  ريكوليتا.وقال  حي  يف  منزلها  اأمييام 
على  مرفوعة  ذراعييا  “راأيت  هويته  ك�شف  عييدم  طالبا  بر�س  فران�س 
على  ال�شيطرة”  اأ�شخا�س حويل متت  كتفي خلفي ب�شاح وبوجود 
حامل ال�شاح. ويظهر العراك الق�شري ب�شكل وا�شح يف لقطات بثتها 
حمطات التلفزيون.واأوقف �شرطيون بعد ذلك امل�شتبه به واقتادوه 
الفور.  على  بتطويقها  قاموا  جميياور  �شارع  يف  لل�شرطة  �شيارة  اإىل 
فرتة  بعد  املييكييان  غيييادرت  ال�شيارة  اأن  بيير�ييس  لفران�س  مرا�شل  وذكييير 

وجيزة و�شط �شرخات وهتافات منددة من احل�شد.

عوا�صم

�شيدين

و��شنطن

بوينو�ص �ير�ص

مناطق حمراء و�شفراء.. اأنفاق داع�ص متاهة حتت اأر�ص العراق

ق�شتها ما  اإ�شرائيل..  ا�شرتتها  طائرات   4
•• القد�س-وكاالت

الإ�شرائيلي  اجلييو  �ييشيياح  اأن  الإ�ييشييرائيييييلييي  “والا”  مييوقييع  ذكيير 
و�شركة “بوينغ” وقعا عقداً بقيمة 927 مليون دولر من اأموال 
امل�شاعدات الأمريكية لإ�شرائيل، وذلك ل�شراء 4 طائرات للتزود 

»KC-46A« بالوقود من طراز
اأو�شح املوقع اأن اإ�شرائيل �شتكون الدولة الثالثة التي يتم جتهيزها 
اإ�ييشييرائيييييل يف  بييهييذه الييطييائييرات، والييتييي ميين املييتييوقييع اأن ت�شل اإىل 
2025، لتن�شم بذلك اإىل القوات اجلوية الأمريكية واليابانية.

قدوقال املوقع الإ�شرائيلي اإن تلك الطائرات من الطراز الأكرث 
على  الهجوم  يف  ت�شاعد  قييد  اأنييهييا  اإىل  م�شرياً  الييعييامل،  يف  تقدماً 

اإيران، وتهدف اإىل ا�شتبدال طائرات التزود بالوقود بوينغ 707.
اإعادة  دعم  اأي�شاً خدمات  بوينغ  �شتقدم  املوقع،  العقد  كجزء من 
التزود بالوقود، وال�شيانة والإ�شاحات، واخلدمات اللوج�شتية 
وغريها من امل�شاعدات لتكييف الطائرات مع احتياجات اإ�شرائيل.
يف  بالوقود  الييتييزود  بيياإعييادة  اجلوية  للقوات  الطائرات  و�شت�شمح 
لأداء  اجلوية  الييقييوات  ت�شتخدمها  التي  الطائرات  جلميع  اجلييو 
باأحدث  الطائرات  جتهيز  مت  اأنييه  اإىل  املوقع  ولفت  جوية،  مهام 
اأنظمة  عن  ف�شًا  اجلييو،  يف  بالوقود  للتزود  العامل  يف  الأنظمة 

الدفاع املتقدمة.
ورحب رئي�س �شركة بوينغ اإ�شرائيل، اإيدو نيهو�شتان، بالعقد املوقع 
وو�شفه باأنه “معلم هام يف تقوية الذراع الطويلة لدولة اإ�شرائيل 

باأنها  بوينغ  �شركة  “تفخر  م�شيفاً  قادمة”،  عييديييدة  ل�شنوات 
�شريكة ل�شنوات عديدة يف بناء قوة دولة اإ�شرائيل وتعزيز القدرات 
الإ�شرائيلية،  اجلوية  والييقييوات  الإ�شرائيلي  للجي�س  الع�شكرية 
و�شتكون طائرات التزود بالوقود احلديثة م�شاهمة مهمة وهامة 
والقوات  الإ�شرائيلي  الدفاع  جلي�س  ال�شرتاتيجية  القدرات  يف 
اجلوية«.وقال جيم�س بريج�س، نائب رئي�س �شركة بوينغ ومدير 
اأثبت  برنامج طائرات التزود بالوقود بوينغ »KC-46«: »لقد 
 KC-46A بالوقود من طييراز بوينغ  الييتييزود  منييوذج طييائييرات 
خرة مثبتة يف اإعادة التزود بالوقود اجلوي جلميع اأنواع طائرات 
القوات اجلوية الأمريكية وحلفائها، اإ�شافة اإىل ات�شال البيانات 

ب�شكل �شل�س واآمن وحممي باأنظمة دفاع جاهزة للقتال«.

توقيف 84 �شابًا يف ت�شاد لدعوتهم مقاطعة امل�شاحلة 
•• جنامينا-اأ ف ب

اأعلنت ال�شرطة الت�شادية اأّنها اأوقفت يف جنامينا 
ب�شبب  مييعييار�ييس  حيييزب  يف  ين�شطون  �ييشييابيياً   84
دعوتهم املواطنن اإىل امل�شاركة يف جتّمع مناه�س 
للحوار الوطني الذي دعا اإليه املجل�س الع�شكري 

احلاكم لتحقيق امل�شاحلة يف الباد.
اإّن  في�شبوك  عييلييى  من�شور  يف  اليي�ييشييرطيية  وقييالييت 
�شّبان حزب “التغيريين” كانوا �شمن “قافلة” 
النا�س  لإقيينيياع  العا�شمة  �ييشييوارع  جتيييوب  راحيييت 

بامل�شاركة يف التجّمع املقّرر عقده ال�شبت.
بدون  اأوقيييفيييوا  اليي�ييشييّبييان  “هوؤلء  اأّن  واأ�يييشيييافيييت 

لدى  “حمتجزون  اأّنييهييم  اإىل  م�شرية  ق�شوة”، 
ال�شرطة للتحقيق معهم” ب�شاأن “تظاهرة غري 

م�شّرح بها” و”الإخال بالنظام العام«.
�شوك�شيه  ال�شاب  بقيادة  “التغيريين”  وحييزب 
ميييا�يييشيييرا هيييو جييييزء مييين حتييياليييف ييي�ييشييّم غالبية 
حركات املعار�شة ومنظمات املجتمع املدين التي 
الذي  ال�شامل  ال�شيادي  الوطني  احلييوار  تقاطع 
افتتحه يف 20 اآب-اأغ�شط�س الرئي�س النتقايل 
ورئييييي�ييس املييجييليي�ييس الييعيي�ييشييكييري احلييياكيييم اجليييرنال 
اإتيينييو.ويييهييدف هييذا احلوار  اإدرييي�ييس ديبي  حممد 
“انتخابات حرة  اإجييراء  اإىل اتفاق على  ل  للتو�شّ

ودميوقراطية” ونقل ال�شلطة اإىل املدنين.

•• بغداد-وكاالت

تيي�ييشييكييل الأنيييفييياق الييتييي تييركييهييا تنظيم 
داعييي�يييس خييلييفييه، اإبيييييان �ييشيييييطييرتييه على 
 ،2014 حمافظات عراقية عدة عام 
ظل  يف  الأمنية،  للقوات  بييارزاً  حتدياً 
املخاوف من ا�شتغال التنظيم الأزمة 

ال�شيا�شية والنبعاث جمدداً.
فعلى رغم توقف العمليات الع�شكرية 
اإل   ،2017 عام  نهاية  ر�شمي،  ب�شكل 
اأن الييقييوات الييعييراقييييية مييا زاليييت تعرث 
وخمابئ،  اأنيييفييياق  عييلييى  مييتييكييرر  ب�شكل 
نينوى  حمييييافييييظييييات  يف  ليييليييتييينيييظيييييييم، 
والأنبار ودياىل وكركوك، حيث متثل 
ر�شد  عيين  بعيداً  لهم  اآميينيية  م�شافات 

الطريان واملواطنن.
وت�شم الأنفاق املكت�شفة غرفا �شغرية 
تهوية  فتحات  مييع  للنوم  متا�شقة 
تنقل وغييرف طهي، حتتوي  وممييرات 
واأكيا�س  ليياأكييل  جيياهييزة  معلبة  ميييواد 
احلمامات،  اإىل  اإ�ييشييافيية  وزيييييت،  متيير 
وذلك على عمق يييرتاوح بن 5 و10 

اأمتار.
حمكمة،  بطريقة  ُبنيت  املخابئ  هييذه 
القوات  عييلييى  كييبييري،  ب�شكل  وييي�ييشييعييب 
الأمييينييييييية، حتيييدييييد ميييواقيييعيييهيييا، جلهة 
خا�شة  مييييواقييييع،  عييييدة  يف  انييتيي�ييشييارهييا 
ن�شبياً  البعيدة  والأرا�شي  ال�شحارى، 
الدخول  اأن  كما  اليير�ييشييد،  عيييييون  عيين 

اإليها يتم بحيل مبتكرة.

خارطة النت�سار
العمليات  قيييييييييادة  يف  مييي�يييشيييادر  وفيييييق 
امليي�ييشييرتكيية الييعييراقييييية، حتييدثييت ملوقع 

تلك  فييييياإن  عربية”،  نيييييييوز  “�شكاي 
“املتاهات” ترتكز يف عدة مدن:

خييا�ييشيية مدينة  كييييركييييوك،  حمييافييظيية 
ال�شاي  وادي  وت�شاري�س  احلييويييجيية، 
وازغيييييييتيييون، واأجيييييزاء ميين حييمييرييين يف 

حمافظة دياىل.
القائم  الأنبار، خا�شة مدن  حمافظة 
ف�شًا  حديثة،  من  واأجييزاء  والرطبة 
الأعقد  امليينييطييقيية  حيييييوران،  وادي  عييين 

جغرافياً.
مييدييينيية امليييو�يييشيييل، وخييا�ييشيية الأجييييييزاء 
ناحية  اإىل  بالإ�شافة  منها،  اجلنوبية 

الكوير، و�شهل نينوى، وغريها.
ت�شري اإح�شائيات القوات العراقية اإىل 

وخمبئاً  نفقاً   70 نحو  على  الييعييثييور 
لتنظيم داع�س، يف املحافظات املذكورة 
خال الن�شف الأول من العام احلايل، 

وفق امل�شدر.
بييحيي�ييشييب املييي�يييشيييادر، فييييياإن بييعيي�ييس تلك 
العمليات  انييتييهيياء  بعد  ُبنيت  الأنييفيياق 
التنظيم  قيييدرة  يييوؤكييد  مييا  الع�شكرية، 
على املناورة، وتنظيم وجود جديد يف 

املواقع املهمة.
الك�شف  اأن  الييعييراقييييية،  امليي�ييشييادر  تييوؤكييد 
ميي�ييشيياأليية معقدة،  الأنييييفيييياق  تييلييك  عييين 
اإىل عدة م�شادر حملية،  وهي حتتاج 
التنظيم،  داخل  عنا�شر  حتى  واأحياناً 
تنظيم  اأن  عيين  مييوؤخييراً  الك�شف  مت  اإذ 

داع�س، ل ي�شمح بدخول عنا�شره اإىل 
بع�س الأنفاق اإل بعد تغطية عيونهم، 
�ييشييميين خييطيية جييييديييييدة، حتيي�ييشييبيياً من 

اعتقالهم والك�شف عن تلك املواقع.
ال�شتخبارات  اإن  امل�شادر،  تلك  تقول 
الييعييراقييييية تييقيي�ييشييم تييلييك امليينيياطييق اإىل 
حمراء واأخرى �شفراء، بح�شب كثافة 
وجييييود تييلييك الأنييييفيييياق، فيييييمييا حتولت 
املناطق  بع�س  املا�شية  ال�شنة  خييال 

من �شفراء اإىل خ�شراء.

ت�ساري�س معقدة
متثل ال�شعوبات البيئية والت�شاري�س 
للقوات  الأبيييييييرز  اليييتيييحيييدي  امليييعيييقيييدة، 

ب�شبب  املييينييياطيييق،  تييلييك  يف  امليينييتيي�ييشييرة 
الكبري،  والييتييمييويييه  مييداخييلييهييا  غييييياب 
فيما  التنظيم،  عنا�شر  اعتمده  الذي 
الطائرات  اإىل  العراقية  القوات  تلجاأ 
املبا�شرة  وال�ييشييتييطيياعييات  امليي�ييشييرية، 
للجنود الراجلة، لر�شد تلك املخابئ.

تعقب  يف  املتوا�شلة  اأعمالها  و�شمن 
تلك الأنفاق، عرثت القوات العراقية 
نفق  عييلييى  اجليييياري،  ال�شهر  منت�شف 
حمافظة  يف  مييييييرت،   200 بييييطييييول 
كبرية،  خميييابيييئ  وبيييداخيييليييه  الأنيييييبيييييار، 
الييرهييان، ف�شًا عن  وغييرف لحتجاز 

قطع العتاد واملواد املتفجرة.
العراقي،  الأميينييي  اليي�ييشيياأن  اخلييبييري يف 

“�شكاي  ملوقع  قال  رغيف،  اأبييو  فا�شل 
اإن “تنظيم داع�س بعد  نيوز عربية”: 
اأن انك�شرت �شوكته يف دولة )التمكن( 
اأعييقييبييهييا، جلاأ  2016، وميييا  بييعييد عيييام 
مييين حييييرب املييييييدن، اإىل حييييرب حيييدود 
والأنفاق  امل�شافات  اإىل  ومنها  املييدن، 
واملخابئ والكهوف، واتخذ من بع�س 
املناطق، خا�شة املح�شورة بن كركوك 
ال�شاي  وادي  مييثييل  اليييديييين،  و�يييشييياح 
واأم اخلناجر وغريها  زغيتون  ووادي 

مقرات له«.

ملواجهتها طرق   4
“معاجلة  اأن  يييرى  الييعييراقييي،  اخلبري 
تلك الأنفاق يتم عن طريق العمليات 
ال�شتخباري  واجلييييهييييد  امليييتيييوا�يييشيييلييية 
التي  واملعلومات  اجلييوييية  وال�شربات 
كلها  العراقية،  القوات  عليها  حت�شل 
الأنفاق”،  تييلييك  خميياطيير  مييين  حييييّدت 
حذراً من “تناميها يف حال عدم اتخاذ 

الأمر بجدية«.
الييييتييييحييييذيييييرات يف ظل  تيييليييك  وتييييياأتيييييي 
اليييتيييطيييورات املييتيي�ييشييارعيية الأخيييييييرية يف 
املخاوف  و�ييشييط  الييعييراقييييية،  اليي�ييشيياحيية 
لهذه  “داع�س”  تنظيم  ا�شتغال  من 

الأزمة، وت�شعيد هجماته الإرهابية.
املحلية  الإعييييييام  و�ييشييائييل  وتييييداولييييت 
العراقية نقا عن م�شادر اأمنية، خر 
الثنن،  ت�شلل عنا�شر من “داع�س”، 
للطريق العام الرابط ما بن مدينتي 
العراق،  �شمايل  وال�شليمانية  كركوك 
وخييطييفييه ليي�ييشييابيين ميين اأهييييايل ناحية 
الأمنية  اجلهات  عييرثت  حيث  ليان، 

فيما بعد على اأحدهما منحورا.

•• القد�س-وكاالت

يقرتب اجلي�س الإ�شرائيلي من تنفيذ عملية 
ميين مدن  عيييدد  اليينييطيياق يف  وا�ييشييعيية  ع�شكرية 
ال�شفة الغربية املحتلة، وذلك يف اإطار �شعيه 
تنامي  اإثييير  امل�شتقبل  يف  كييبييري  ت�شعيد  مليينييع 

العمل الع�شكري امل�شلح يف الآونة الأخرية.
العري،  “والا”  موقع  ن�شره  تقرير  وقييال 
املرتقبة  الإ�شرائيلية  الع�شكرية  “العملية  اإن 
وال�شراعات  الييتييفييكييك  حيياليية  اإطيييييار  يف  تييياأتيييي 
الفل�شطينية  ال�شلطة  تعي�شها  التي  الداخلية 
مبيناً  والتي ميكن اأن توجه نحو اإ�شرائيل”، 
اأن الأموال الكبرية التي تدفق ملناطق ال�شفة 
تهريب  عمليات  متييويييل  يف  ت�شاعد  الغربية 

الأ�شلحة.
واأ�شار املوقع العري، نقًا عن م�شوؤولن يف 
“املكافاآت  اأن  اإىل  الإ�شرائيلية،  الأمن  اأجهزة 
التي يح�شل عليها منفذو العمليات امل�شلحة 
لإنيي�ييشيياء خييايييا م�شلحة  اأدت  اإ�ييشييرائيييييل  �ييشييد 
“اجلي�س  متابعاً:  مبدينتي جنن ونابل�س”، 
الإ�شرائيلي ل يجد اأمامه خيار �شوى القيام 

بعملية وا�شعة النطاق«.
ال�شفة  ميين  فل�شطينياً   70 ميين  اأكييرث  وقتل 
الييغييربييييية ميينييذ بيييدايييية اليييعيييام اجلييييياري خال 

اعتقل  فيما  الإ�ييشييرائيييييلييي،  للجي�س  عمليات 
والذين  الفل�شطينين  ميين  املييئييات  اجلييييي�ييس 
تنفيذ  عييلييى  بالعمل  الأميييين  اأجييهييزة  تتهمهم 

عمليات م�شلحة.
توؤدي  اأن  الع�شكرية،  العملية  هذه  �شاأن  ومن 
ال�شفة  نييفييوذ حييركيية حييمييا�ييس يف  تييعيياظييم  اإىل 
اإ�شعاف  اإىل  �ييشييتييوؤدي  اأنييهييا  خا�شة  الييغييربييييية، 
الأمنية،  واأجييهييزتييهييا  الفل�شطينية  ال�شلطة 
اأنيييهيييا �ييشييتييحييقييق هييييدف حما�س  عييييياوة عييلييى 
باإ�شعال الأو�شاع الأمنية مبدن ال�شفة بعيداً 

عن قطاع غزة.
ويف تقرير �شابق لها، قالت �شحيفة “يديعوت 
الأمنية  الأجييهييزة  اإن  الييعييرييية،  احرونوت” 
والع�شكرية الإ�شرائيلية توىل اهتماماً كبرياً 
الغربية،  بال�شفة  الأميينييييية  احليياليية  ملييواجييهيية 
م�شرية اإىل اأن ما يحدث مبدن ال�شفة يفوق 
التجاذبات اخلا�شة بالتفاق النووي الإيراين 

اأو تهديدات حزب اهلل اللبناين.
ووفييييييييق الييي�يييشيييحيييييييفييية، تييي�يييشيييري الييييتييييقييييديييييرات 
احل�شد  “عمليات  اأن  اإىل  الإ�يييشيييرائيييييييلييييييية، 
ال�شمالية  املناطق  ت�شهدها  التي  والت�شعيد 
انتفا�شة  اإىل  تقود  قييد  الغربية  ال�شفة  ميين 
على  “يتعن  ميي�ييشيييييفييًة:  عنيفة”،  �ييشييعييبييييية 
الإ�شرائيلية  والع�شكرية  الأمنية  املوؤ�ش�شات 

ليييتيييطيييورات مييين هييييذا النوع  اليييتييياأهيييب حييالييييياً 
وحماولة منعها ب�شكل ا�شتباقي«.

اإىل  ت�شري  “املعلومات  فيياإن  ال�شحيفة،  ووفييق 
اأن احلديث يجري عن ح�شود �شغرية تت�شكل 
ي�شهدوا  الييعيي�ييشييرييين، مل  �ييشيين  يف  �ييشييبييان  مييين 
تعر�س  الييتييي  املييعييانيياة  اأو  الثانية  النتفا�شة 
حد  على  والإ�شرائيليون  الفل�شطينيون  لها 

�شواء«.
ولفتت اإىل اأنه “ووفق املعلومات ال�شتخبارية 
املتوفرة فاإن هوؤلء يخرجون من اأجل تفريغ 
الييتييي يعانون  الييغيي�ييشييب والإحيييبييياط  �ييشييحيينييات 
منها؛ على خلفية فقدانهم الأمل والثقة يف 

قيادتهم ويف اأداء ال�شلطة الفل�شطينية«.
ويف ال�شياق، اأكد املحلل ال�شيا�شي، األيف �شباغ، 
الإ�شرائيلي على  اإقييدام اجلي�س  اأن احتمالت 
�شن عملية ع�شكرية يف ال�شفة الغربية تبدو 
كييبييرية يف الآونيييية الأخيييييرية، ميي�ييشييدداً عييلييى اأن 
الأمني مبدن  التوتر  زيييادة  ذلك يتزامن مع 

ال�شفة.
ال�شفة  الأو�شاع يف  اأن  لي24،  �شباغ،  واأو�شح 
تيي�ييشييبييه اإىل حد  اليييوقيييت احلييييايل  الييغييربييييية يف 
الفل�شطينيون  عا�شها  التي  الأو�ييشيياع  قريب 
الأمر   ،2000 عييام  الأق�شى  انتفا�شة  اإبيييان 
الأمنية  للموؤ�ش�شات  قلق  م�شدر  ميثل  الييذي 

�شباغ  اإ�يييشيييرائيييييييل.واأ�يييشييياف  يف  والييعيي�ييشييكييرييية 
ال�شيا�شي  امل�شتوين  قرر  حال  يف  “بتقديري 
ع�شكرية  عملية  �شن  اإ�شرائيل  يف  والع�شكري 
يف ال�شفة الغربية، فاإن ذلك �شيكون بحاجة 
ملوافقة الوليات املتحدة، التي ت�شعى بدورها 

لتهدئة التوتر مبدن ال�شفة«.
“العملية  فيييياإن  اليي�ييشيييييا�ييشييي،  املييحييلييل  وحيي�ييشييب 
الإ�شرائيلية املتوقعة �شتكون حمدودة جداً من 
حيث القدرات الع�شكرية واملدن امل�شتهدفة”، 
مبيناً اإن اإ�شرائيل تف�شل ال�شتمرار بالو�شع 
املطلوبن  مبييياحيييقييية  وامليييتيييميييثيييل  احليييييييايل 

واعتقالهم اأو ت�شفيتهم.
عملية  اأي  اأن  اإىل  ال�شيا�شي،  املحلل  واأ�ييشييار 

ال�شفة  يف  اليييينييييطيييياق  وا�ييييشييييعيييية  عييي�يييشيييكيييريييية 
على  خا�شة  عالية  تكلفتها  �شتكون  الغربية 
امليي�ييشييتييوطيينيين، عيييياوة عييلييى اأنيييهيييا �ييشييتييكييون يف 
لنقل  ت�شعى  الييتييي  حييمييا�ييس  حييركيية  م�شلحة 
املييواجييهيية مييع اإ�ييشييرائيييييل ميين قييطيياع غيييزة اإىل 

ال�شفة الغربية.
جلميع  ت�شتعد  “اإ�شرائيل  اأن  �ييشييبيياغ،  وبييين 
يف  الأميينييي  بالو�شع  املتعلقة  ال�شيناريوهات 
تاأجيل  عييلييى  تييقييدم  ورمبيييا  الييغييربييييية،  ال�شفة 
اأن  اإل  لييوقييت لحييييق؛  الييعيي�ييشييكييرييية  عييمييليييييتييهييا 
املدن  ت�شهدها  الييتييي  الأميينييي  الييغييليييييان  حيياليية 
العملية  بيي�ييشيين  تييعييجييل  قييييد  الييفييليي�ييشييطييييينييييية 

وفق تقديره. الع�شكرية”، 

•• عوا�صم-وكاالت

تعاين الدولة اللبنانية من اأزمة اقت�شادية ومالية جتعلها 
اأن �شربت هذه  فبعد  بنيوية خطرية.  عر�شة لهتزازات 
الأزمة معظم موؤ�ش�شات الدولة وجعلتها �شبه عاطلة عن 
الوطن  حييدود  خييارج  اإىل  اليوم  تداعياتها  انتقلت  العمل، 
من  وحتييرمييه  اللبناين”  الدبلوما�شي  “ال�شلك  لتطال 

رواتبه وخم�ش�شاته.
وبييحيي�ييشييب ميييا كيي�ييشييف ميي�ييشييدر دبييلييومييا�ييشييي لييبيينيياين رفيع 
الدبلوما�شية  البعثات  فيياإن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع 
تكمن  الأوىل  م�شكلتن،  من  يعانون  وال�شفراء  اللبنانية 
يف عدم حتويل لبنان للنفقات الت�شغيلية اخلا�شة ببعثاته 
منذ ثمانية اأ�شهر، يف حن اأن امل�شكلة الثانية تطال رواتب 
الذين  القت�شادين  وامللحقن  والدبلوما�شين  ال�شفراء 

مل يح�شلوا على م�شتحقاتهم منذ 4 اأ�شهر.
للبعثات  الييتيي�ييشييغيييييلييييية  الييينيييفيييقيييات  اأن  املييي�يييشيييدر  ويييي�يييشيييرح 
التي  واملييبيياين  ال�شقق  اإيييجييار  بييدلت  ت�شمل  الدبلوما�شية 
ت�شتخدم ك�شفارات وقن�شليات ورواتب املوظفن املحلين، 
اللبنانية لواجباتها، فاإن بع�س  ومع عدم حتويل الدولة 
واليينييفييقييات على  الإييييجيييارات  بت�شديد  يييقييومييون  اليي�ييشييفييراء 

ح�شابهم اخلا�س ومن مّدخراتهم.
فيما  الرئي�س  ال�شبب  اأن  الدبلوما�شي  امل�شدر  ويك�شف 

املركزي  امل�شرف  يف  ال�شعبة”  العملة  “�شح  هو  يح�شل 
وخم�ش�شات  اليي�ييشييفييراء  رواتييييب  اأن  خيي�ييشييو�ييشيياً  الييلييبيينيياين، 
فييياإن حيياكييم م�شرف  وبييالييتييايل  بييياليييدولر،  تييدفييع  البعثات 
غطاًء  منحه  اأو  اجلييديييدة  املييوازنيية  بيياإقييرار  يطالب  لبنان 
لتحويل  اليينييواب،  اأو جمل�س  اليييوزراء  قانونياً من جمل�س 
اإىل اخلارج حتى ل يتم اتهامه باأنه  “الأموال ال�شعبة” 

م�ّس بالحتياطي الإلزامي واأموال املودعن.
الأزمة،  حل  اإمكانية  حيال  ت�شاوؤمه  عن  امل�شدر  واأعيييرب 
لبنانية و15 قن�شلية  �شفارة   75 التي تعاين منها نحو 
التهديد  اإىل  بالدبلوما�شين  دفيييع  مييا  وهيييو  اخلييييارج،  يف 
باللجوء اإىل الإ�شراب لل�شغط على ال�شلطات اللبنانية.

اأما الباحث يف الدولية للمعلومات، حممد �شم�س الدين، 

اأع�شاء  اأن  نيوز عربية”،  “�شكاي  ملوقع  فريى يف حديث 
مرتفعة  رواتييب  يتقا�شون  اللبناين  الدبلوما�شي  ال�شلك 
جدا حمّددة بالدولر، حيث ي�شل راتب ال�شفري يف بع�س 
الدول اإىل قرابة 20 األف دولر اأمريكي �شهرياً، معتراً 
اأن هذا املبلغ �شخم جدا وهو يزيد عن 600 مليون لرية 

لبنانية بح�شب �شعر ال�شرف يف ال�شوق املوازية.
الييلييبيينييانييييية جتني  اليييدولييية  اليييديييين، فيييياإن  وبييحيي�ييشييب �شم�س 
عليها  حيين  يف  اللبنانية،  بييالييلييرية  واليير�ييشييوم  اليي�ييشييرائييب 
ت�شديد النفقات املرتبطة بال�شلك الدبلوما�شي بالعمات 
الأجيينييبييييية، ليييذا اأ�ييشييبييحييت هيييذه اليينييفييقييات بيياهييظيية الكلفة 
الرواتب  حتييويييل  عيين  للتوقف  دفعها  ممييا  لييهييا،  بالن�شبة 
احلل  اأن  بييالأرقييام  املخت�س  الباحث  واملخ�ش�شات.وراأى 
باإعادة النظر بال�شلك الدبلوما�شي، من حيث عدد  يكون 
ال�شفارات والقن�شليات وعدد العاملن، داعياً اإىل تقلي�شه 
اإىل احلد الأدنى املمكن، واإىل اأن يقت�شر وجود ال�شفارات 
اللبنانية على الدول التي توجد فيها جالية لبنانية كبرية 
اأنه  اإىل  الدين  �شم�س  والأ�شا�شية.ولفت  الكرى  والييدول 
ميكن تخفي�س عدد اأفراد ال�شلك الديبلوما�شي اللبناين 
الن�شف، كما ميكن  ميين  اأقييل  اإىل  فييردا حاليا   250 ميين 
اأي�شا اإن�شاء “القن�شليات الفخرية”، التي ميكنها احللول 
اإدارية  اأعمال  هناك  حيث  والقن�شليات،  ال�شفارات  مكان 

وخدمات للجالية اللبنانية ل تتطلب عما �شيا�شيا.

اأزمة لبنان جتتاز احلدود.. �شفراء بدون رواتب

اإ�شرائيل تقرتب من عملية ع�شكرية يف ال�شفة الغربية

انفجار عر�شي يف م�شفاة 
للنفط يف اإيران 

•• طهران-اأ ف ب

اإيييران م�شببا  اأقييدم م�شفاة النفط يف  وقع انفجار عر�شي ليل اجلمعة يف 
الإيرانية  الأنباء  وكالة  اأعلنت  كما  �شحايا،  يوقع  مل  لكنه  مادية  اأ�شرارا 

الر�شمية )اإرنا(.
اثر  جزئي  ارتيييدادي  “ا�شتعال  عن  جنم  النفجار  دوي  اإن  الوكالة  وقالت 
انتاج الكريت يف )...( �شركة تكرير النفط يف مدينة  ت�شغيل فرن وحدة 

مو�شحة اأنه “مل ي�شفر عن اأي اإ�شابات«. اآبادان مبحافظة خوز�شتان”، 
وتابعت اأن “اإنتاج امل�شفاة ا�شتمر �شباح اجلمعة كاملعتاد«.

بنيت امل�شفاة يف 1912 وهي الأقييدم وواحييدة من اأكر امل�شايف يف اإيران، 
وتوؤمن 25 باملئة من احتياجات الباد من الوقود ل �شيما من خال اإنتاج 

الغاز امل�شال والكريو�شن والكريت والبيتومن.
وتقع مدينة اآبادان يف حمافظة خوز�شتان على بعد حوايل 650 كيلومرًتا 

)404 اأميال( عن العا�شمة طهران.
وقد �شهدت واحدة من اأخطر الكوارث دموية يف الباد يف اأيار-مايو عندما 
ا  انهار مبنى من ع�شرة طوابق قيد الإن�شاء ما اأ�شفر عن مقتل 43 �شخ�شً
ال�شلطات  �شد  الييبيياد  اأنييحيياء  جميع  يف  الحتجاجات  ميين  �شل�شلة  واإثييييارة 

املتهمة بالف�شاد وعدم الكفاءة.
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عربي ودويل

برنامج اأرمتي�س بقيادة اأمريكا
   رمييز هييذا الإحييييييياء، بييرنييامييج اأرمتييييي�ييس هو 
املتحدة.  الوليات  حول  دويل  كون�شورتيوم 
حالًيا  املوقعة   21 الي  الييدول  اإىل  بالإ�شافة 
نا�شا  وكالة  وقعت  اأرمتي�س،  اتفاقيات  على 
تعاون  اتفاقية  الأوروبييييية  الف�شاء  ووكيياليية 
وي�شاهم   .2022 يونيو  يف  اأرمتي�س  حييول 
كل م�شارك يف هييذه املهمة من خييال جلب 
وكالة  تييطييوره  اليييذي  “البزل”  اإىل  عن�شر 
ا من القطاع  اأي�شً نا�شا.   ت�شتفيد الوليات 
اخلا�س على نطاق وا�شع لتنفيذ م�شاريعها. 
مركبة  لتطوير  الأولييييية  اخلطط  ت�شمنت 
هييبييوط بيي�ييشييرييية عييلييى �ييشييطييح الييقييميير، ثاث 
ودينيتيك،  اوريييجيين،  بلو  خا�شة:  �شركات 
امليزانية  خف�س  بعد  ولكن  اكيي�ييس.  و�شبي�س 
ل�شركة  نا�شا منح عقد  قييررت   ،2021 عام 
�شتار  مركبتها  لتحويل  فقط  اك�س  �شبي�س 
اإىل مركبة هبوط، وجتري مناق�شات  �شيب 
جييديييدة بيي�ييشيياأن امليييييزانييييية لحييتييمييال اختيار 
تعاونت  اليابان،  يف  ثانية.    خدمات  �شركة 
اليابانية  الييوكيياليية  ميييع  تييويييوتييا  جمييمييوعيية 
اأويل  منيييوذج  لتقدمي  الف�شاء  ل�شتك�شاف 
ملييركييبيية قييمييرييية ميياأهييوليية وميي�ييشييغييوطيية، من 
امل�شتقبلية للرنامج  املهام  امل�شاركة يف  اأجل 
اليييدويل.   يتم تنفيذ الرنامج على ثاث 
املاأهولة  الرحلة غري  اإطيياق  اأوًل،  مراحل. 
رحلة  يف  نا�شا  تفكر  ذليييك،  بعد   I اأرمتييييي�ييس 
املركبة  و�شع  بهدف   ،II اأرمتي�س  ماأهولة، 
الف�شائية يف مدار حول القمر عام 2024. 
III ي�شجل هبوط املركبة  اأرمتي�س  اأخييرًيا، 
الف�شاء على متنها عام  اثنن من رواد  مع 

.2025
الربامج ال�سينية الرو�سية والهندية

   لئن اأثييارت اأرمتي�س �شجة داخييل املجتمع 
ا برناجًما  الف�شائي، فاإن ال�شن تقرتح اأي�شً
ال�شينية  املييركييبيية  هييبييوط  للغاية.  طييمييوًحييا 
البعيد  او  املظلم  اجلييانييب  4على  اآه  ت�شاجن 
الأول  وهيييو   ،2019 ييينيياييير  يف  الييقييميير  ميين 
املذهل  التقدم  ُيظهر  الييعييامل،  يف  نوعه  ميين 
ال�شعبية  ال�شن  جمهورية  حققته  اليييذي 
 ،2020 يف هذا املجال.   خال �شيف عام 
اإىل  ال�شينية  اإدارة الف�شاء الوطنية  اأ�شارت 
نية الدولة اإن�شاء حمطة علمية دولية على 
2036. وحتى قبل  القمر اعتباًرا من عام 
القيام  ال�شن  تعتزم  الأخييييرية،  هييذه  ن�شر 
العقد  بييداييية  يف  القمر  على  ب�شرية  مبييهييام 
دولين  �شركاء  جييذب  ترغب يف  كما  املقبل. 
اإىل هذه املحطة التي من املقرر تركيبها يف 

القطب اجلنوبي.
الييرنييامييج عام  هيييذا  اإىل  رو�ييشيييييا  ان�شمت     
2021؛ واثناء خو�شها احلرب يف اأوكرانيا، 
الرو�شية  الييوكيياليية  بيين  الييعيياقييات  اأ�شبحت 
الف�شاء  ووكيييياليييية  ونيييا�يييشيييا  رو�ييشييكييو�ييشييمييو�ييس 
�شيما حول  تيي�ييشيياوؤل، ل  مييو�ييشييع  الأوروبييييييية 
حمطة الف�شاء الدولية وا�شتك�شاف املريخ. 

العاقات  اإن  الييقييول  ميييكيين  ل  ذلييييك،  وميييع 
اأخييرًيا، تبدو الهند  قد انقطعت بالكامل.   
اإذا  اآخر لإجنيياز مهمة قمرية.  كمر�شح جاد 
كان برنامج الف�شاء الهندي ل يت�شور حالًيا 
اإن�شاء قاعدة قمرية، فاإنه يعد رواد ف�شائه 
فاإن  ذلييك،  ومييع  القمر.  اإىل  مبهمة  للقيام 
الإخفاقات الرئي�شية، مثل مهمة �شاندرايان 
-2 حيييييث دّميييير امليي�ييشييبييار عيينييد هييبييوطييه على 
القمر، اأعاقت تطوره. وكامتداد لرناجمها 
جاجانيان، تخطط موؤ�ش�شة اأبحاث الف�شاء 
الييهيينييدييية اىل تييطييوييير �ييشييواريييخ قييوييية مبا 
يكفي لل�شماح برحلة اإىل القمر. ومع ذلك، 

لن يحدث هذا قبل العقد املقبل.
اأجل  من  القمر  �سطح  على  ال�ستقرار 

ماذا؟
   ما هي العوامل التي تف�شر هذا احلما�س 

املتجدد لغزو القمر؟
�شروري  كممر  القمر  يظهر  البداية،  يف     
للمريخ.  م�شتقبلية  ماأهولة  مهمة  اأفييق  يف 
مبعنى اآخر، اإنه ميثل من�شة اإطاق ت�شمح 
با�شتهاك وقود اأقل من نقطة انطاق على 
�شطح القمر اأو املدار. ومن ثم فاإنه �شي�شّهل 
النظام  يف  اأخييرى  نقاط  اإىل  املاأهولة  املهام 

ال�شم�شي.    من جهة اخرى، يعتقد البع�س 
�شاحة  مبييثييابيية  يييكييون  اأن  ميييكيين  الييقييميير  اأن 
تدريب لرواد الف�شاء لتاأ�شي�س وجود ب�شري 
دائيييم عييلييى امليييدى الييطييويييل، كييمييا هييو احلال 
فرتات  مييع  اجليينييوبييييية  القطبية  اليييقيييارة  يف 
�شتوؤدي  وباملثل،  اأ�شهر.  ت�شعة  طيلة  ال�شتاء 
اختبارات  اإجييييييراء  اإىل  الييقييمييرييية  املييهييمييات 
املاأهولة  املركبات  مثل  املعدات،  من  للعديد 
ذلك،  ومع  دائمة.  بقاعدة  املرتبطة  تلك  اأو 
البيئات  بييين  املييييوجييييودة  الخيييتيييافيييات  فيييياإن 
الفر�شية.  هييذه  �شحة  ميين  حتييد  الكوكبية 
القمر، له غاف جوي  فاملريخ، على عك�س 
الوقت احلايل،  الو�شول. ويف  يغري �شروط 
امل�شاريع خياًل علمًيا.   مت طرح  تظل هذه 
حجة اأخييرى: وجييود مييوارد على القمر من 
للوجود  الييدائييم  التاأ�شي�س  تييرر  اأن  �شاأنها 
الب�شري. وعلى الرغم من اأنه ل اأحد يعرف 
التعدين  اأنيي�ييشييطيية  وربييحييييية  اإمييكييانييييية  حييًقييا 
اأن  اإل  القمرية،  الييرتبيية  على  الفرتا�شية 

اجلمعية  مثل  امليي�ييشييالييح،  جمييمييوعييات  بع�س 
بيييوجيييود ميييييوارد �شخمة  الييكييوكييبييييية، تييقييول 
ت�شجع مثل هذه املبادرة. واملوارد املعنية هي 

بالأ�شا�س املاء والهيليوم 3.
   من جهة، اأ�شارت الكت�شافات يف ال�شنوات 
كيييبيييرية من  اإىل وجيييييود روا�ييييشييييب  الأخيييييييرية 
الكبرية  اليي�ييشييلييبيية يف احلييفيير  مييييياه احليييالييية 
القمر، يف  اأقييطيياب  دائيييم يف  ب�شكل  املييوجييودة 
ظيييل اليي�ييشييميي�ييس. وهيييكيييذا، يف عيييدد كييبييري من 
ميييييكييروكييراتيير�ييس، �ييشيييييكييون 60 بيياملييائيية من 
ك�شفت  كما  اجلنوبي  القطب  يف  الييروا�ييشييب 
عدم  من  الرغم  وعلى  احلديثة.  الدرا�شات 
اأحد لإعطاء تقديرات دقيقة، فقد  مغامرة 
يييرتاوح بن  املياه  البع�س حجًما من  طييرح 
100 مليون ومليار طن لكل من القطبن.   
عييلييى هيييذا اليينييحييو، فييياإن اخييتيييييار وكيياليية نا�شا 
لتثبيت القاعدة القمرية امل�شتقبلية يف هذه 
املنطقة من القمر، يعتمد فر�شية ا�شتخراج 
الوجود  على  للحفاظ  الأ�شا�شي  املييورد  هييذا 

الب�شري. ومع ذلك، يف الوقت احلايل، بعد 
تيياأكيييييد وجيييود اجلييليييييد املييائييي، يييظييل حتديد 
�ييشييكييلييه وتيييركيييييييزه وتيييوزييييعيييه ووفيييرتيييه اأميييييًرا 
ل�شتخراجه  الطاقة  تكلفة  لأن  �ييشييرورًيييا، 
البيانات  هذه  وحتييدد  طبيعته.  على  تعتمد 
وتنفيذ  امل�شتدام  الب�شري  الييوجييود  حتقيق 
خطة ا�شتغال املييوارد.   من ناحية اأخرى، 
احتياطيات  على  ال�شيلن  تييربيية  �شتحتوي 
�شيمثل  واليييتيييي   ،3 الييهيييييليييييوم  مييين  كيييبيييرية 
حجمها ما يقرب من 2.5 مليون طن وفًقا 
ا�ييشييتييخييدام هذا  وميييكيين  الييرو�ييس.  للباحثن 
الأر�س،  نييادر على  وهييو  امل�شع،  النظري غري 
كوقود ملفاعات الندماج النووي. لكن مثل 
هييذه املييفيياعييات غييري مييوجييودة بييعييد، وقليل 
ميين اليينييا�ييس ييييجيييروؤون عييلييى الييتييكييهيين بوقت 
�شيتطلب  الآن،  حتى  وافرتا�شيا،  توّفرها. 
ا�شتخدام الهليوم 3 على املدى الطويل جًدا 
التكلفة  حيث  ميين  فعالة  طريقة  ت�شميم 
لا�شتخراج مع بنية حتتية منا�شبة، وقدرة 

على النقل اإىل الأر�ييس.   عاوة على ذلك، 
لأن  رئي�شية  قانونية  ق�شايا  التعدين  يثري 
اليييولييييات املييتييحييدة مل تييوقييع، مييثييل ال�شن 
 .”1979“ القمر  معاهدة  على  ورو�ييشيييييا، 
يف 6 اأبريل 2020، اأ�شدر الرئي�س دونالد 
ترامب اأمًرا تنفيذًيا ل تعتر فيه الوليات 
املتحدة الف�شاء اخلارجي “م�شاعات عاملية”. 
وترغب الوليات املتحدة يف ا�شتخدام املوارد 
املوجودة، مبا يف ذلك موارد القمر.   اأخرًيا، 
ك�شفت وكالة نا�شا يف برناجمها اأرمتي�س عن 
تطوير  اإىل  تهدف  والتي  نييت،  لونا  هند�شة 
�شبكة نقل بيانات مماثلة لتلك املوجودة على 
الأر�س. و�شي�شّهل هذا اجلهاز نقل البيانات 
بن الأر�ييس والقمر، مما يجعل من املمكن 
الوقت  يف  الف�شاء  رواد  تنبيه  خا�س  ب�شكل 
ال�شم�شية  التوهجات  حييدوث  اأثيينيياء  الفعلي 
مع  الف�شاء.  يف  الطق�س  اأدوات  خييال  ميين 
واملاحة  املييواقييع  حتديد  خدمات  ا�شتكمال 
املعمارية  الهند�شة  هذه  �شتوؤمن  واملواعدة، 

الأن�شطة الب�شرية على القمر.
حدود امل�سروع الفرعوين

القمر جهوًدا كبرية  اإىل  العودة  تت�شمن     
يف امليزانية لأن عواقب جائحة كوفيد-19 

ب�شكل  الييعييامل  اقت�شادات  ت�شعف  اأن  ميكن 
دائم. بالن�شبة لقطاع الف�شاء، ل تزال اآثاره 
ميزانية  متوقعة.  املتو�شط غري  املدى  على 
اأرمتي�س  لييرنييامييج   2025-2021 نا�شا 
م�شمونة حتى عام 2024، مببلغ 28 مليار 
ح�شرًيا  خم�ش�شة  مليار   16 منها  دولر، 
لوحدة الهبوط على �شطح القمر. كل عام، 
وكالة  بيين  امليييييزانييييية  على  الييتييفيياو�ييس  �شيتم 
والكونغر�س.  الفيدرالية  واحلكومة  نا�شا 
 2024 ميزانية  على  املوافقة  متت  والن، 
توؤكد  الأمريكي، وهي  الكوجنر�س  من قبل 

دعم م�شروع اأرمتي�س.
   مييين اليينيياحييييية اليي�ييشيييييا�ييشييييية، يييخييتييلييف هذا 
الرنامج عن برنامج اأبولو. . يف ال�شتينيات، 
تاأكيد  اإىل  ت�شعى  املييتييحييدة  اليييولييييات  كييانييت 
الرنامج،  وحييظييي  عييظييمييى،  كييقييوة  مكانتها 
احلزبن.  ميين  �شيا�شي  بدعم  بييدايييتييه،  منذ 
بييداأتييه وكالة  الييذي  ويعد الرنامج احلييايل 
نييا�ييشييا بييياهيييظ الييتييكييلييفيية ويييعييتييمييد عييلييى دعم 
الييكييوجنيير�ييس والييتييطييورات طييويييليية امليييدى يف 
هذا  يتطلب  لييذلييك،  الأمييريييكييييية.  ال�شيا�شة 
دائًما،  �شيا�شًيا  ر�شوًخا  لتحقيقه  الرنامج 
 2003 اقامته منذ عام  جنحت ال�شن يف 

من خال برنامج ا�شتك�شاف القمر.
امليييايل، هناك  اليقن  عييدم  اإىل  بالإ�شافة     
التنفيذ  تييعيييييق  ولييوجيي�ييشييتييييية  فيينييييية  عييقييبييات 
بدًء  املت�شورة،  املختلفة  للم�شاريع  املحتمل 
من تلك املتعلقة بالتعدين. فعلى الرغم من 
حالّيا  الفتقار  فيياإن  العظيمة،  الطموحات 
ال�شعب حتديد  بنية حتتية يجعل من  اإىل 

خطط عمل ملمو�شة قابلة للتحقيق.
فقاعة  ت�شكلت   ،2010 عيييام  مييطييلييع  يف     
و�شمح  الكويكبات.  تعدين  ب�شاأن  م�شاربة 
بانيتاري  ليي�ييشييركيية   ،2016 عييييام  ذليييييك، 
على  باحل�شول  لوك�شمبورغ،  يف  ري�شور�س 
وعد بقيمة 50 مليون دولر من م�شتثمري 
لهذا  م�شتديرة  مائدة  بعد  اخلا�س  القطاع 
الأموال  فيياإن  ذلييك،  ومييع  الطموح.  امل�شروع 
الييتييرعييات هيييذه مل ت�شل  ميين حملة جييمييع 
اأبًدا، ومل ي�شمد منوذج العمل اخلا�س بهذه 
ا�شرتت   ،2018 عييام  اليينييا�ييشييئيية.    ال�شركة 
متخ�ش�شة  �ييشييركيية  وهييييي  �ييشييييي�ييس،  كييانيي�ييشيين 
وخف�شت  اليي�ييشييركيية  تييلييك  الييبييلييوكيي�ييشيين،  يف 
امل�شاريع املثرية. وبالن�شبة للقمر،  تدريجًيا 
يوجد متنف�شا مماثا الآن مع �شركة مون 
 65.5 جمعت  الييتييي  الأمييريييكييييية  اك�شر�س 
جتارية.  بيييرحيييات  لييلييقيييييام  دولر  مييليييييون 
 122.2 اليابانية  اإي�شبي�س  �شركة  وجمعت 

مليون دولر ل�شتغال املوارد هناك.
بيين م�شتثمري     فييهييل هيييذه الخيييرتاقيييات 
اأم  م�شاربة  فقاعة  متثل  اخلييا�ييس  الييقييطيياع 
املدى  طييويييليية  ا�شرتاتيجية  ميين  جيييزء  اأنييهييا 
حيث ت�شبح م�شاهماتهم �شرورية لوكالت 

الف�شاء؟ 
ترجمة خرية ال�سيباين

- ل يعك�س الطموح الف�سائي الأمريكي اجلديد قوة املناف�سة 
اجليو�سرتاتيجية، واإمنا ظهور ُبعد اقت�سادي اأكرب لغزو الف�ساء

- يتطلب حتقيق الربنامج ر�سوًخا �سيا�سًيا دائًما، جنحت ال�سني 
يف تاأ�سي�سه منذ عام 2003 من خالل برنامج ا�ستك�ساف القمر

رائد الف�شاء اآلن �شيرد خال مهمة اأبولو 14

يتيح التحليل الطيفي للرتبة القمرية حتديد املعادن املختلفة التي تتكون منها ال�شخورارمتي�س... بداية رحلة عودة الن�شان اىل القمر

باطن القمر رهان اقت�شادي

هبوط املركبة ال�شينية ت�شاجن اآه 4على اجلانب البعيد من القمر

يف انتظار و�شول اول امراة اىل القمر عام 2024

عودة الإن�سان اإىل القمر:

اأرمتي�ص رمز ملناف�شة عاملية حامية الوطي�ص...!
•• الفجر -فلوريان فيدال 

* -خو�صيه هالوي **

“للب�سرية  م�سل�سل  يتخيل  املغاير،  التاريخ  يف  مترين  يف     

جمعاء”، الذي اأنتجته �سركة اأبل “2019”، عاملًا كان فيه 
الحتاد ال�سوفياتي، خالل احلرب الباردة، القوة الأوىل يف 
العامل التي تر�سل رجاًل اإىل القمر. ويتبع ذلك قيام القوتني 
العظميني املتعار�ستني باإقامة قاعدتني قمريتني يف مناف�سة 

حمتدمة. وياأتي هذا الإنتاج يف وقت ت�سارك فيه العديد من 
2019، اأي بعد  القوى يف �سباق جديد لغزو القمر.     عام 
اأول  هبوط  �سهدت  التي   11 اأبولو  مهمة  من  عاًما  خم�سني 
ان�سان على �سطح القمر، ت�ستعّد الوليات املتحدة العودة اإىل 

هناك عام 2024. ويف ع�سر الف�ساء اجلديد، ل يعك�س هذا 
اأكرث  جيوا�سرتاتيجية  مناف�سة  املتجدد  الف�سائي  الطموح 
لل�سني،  القوي  بال�سعود  خا�س  ب�سكل  تتمّيز  فح�سب،  قوة 

ا ظهور ُبعد اقت�سادي اأكرب لغزو الف�ساء. وامنا اأي�سً

- وجود موارد على القمر من �شاأنه اأن يرّبر التاأ�شي�ص الدائم للوجود الب�شري

- ل تعترب الوليات املتحدة الف�شاء اخلارجي »م�شاعات عاملية«

- تت�شمن العودة اإىل القمر جهوًدا كبرية يف امليزانية
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•• وا�صنطن-وكاالت

قالت �شحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية 
الزعيم  رحيييييييل  عييلييى  تييعييليييييقيياً  افييتييتيياحيييييتييهييا  يف 
اإنه  غوربات�شيف،  ميخائيل  ال�شابق  ال�شوفيتي 
ومتوا�شعاً،  عظيمة  قوة  ميلك  نييادراً  قائداً  كان 
وليييييه ميييين احليييكيييمييية مييييا مييكيينييه ميييين روؤيييييييية اأمته 
امل�شطربة ب�شدة على حقيقتها، ولي�س كما �شاءت 

لها ماكينات الدعاية وال�شتطاعات.
الحتاد  َحل  على  غوربات�شيف  ميخائيل  اأ�شرف 

الباردة  احليييرب  اإنييهيياء  اإىل  اأدى  مييا  ال�شوفيتي، 
و�شُيذَكر  املييييدميييير.  اليييينييييووي  الييتيي�ييشييلييح  و�يييشيييبييياق 
غوربات�شيف، الذي ُتويف عن 91 عاماً، باعتباره 
اأن هذه  بييطييًا تيياريييخييييياً.واأ�ييشييافييت الفييتييتيياحييييية 
البطولة  تيياأكييدت يف الييوقييت الييذي انييخييرط فيه 
ييَف انهيار الحتاد  الييذي َو�ييشَ بييوتيين،  فييادميييري 
حماولة  يف  كبرية”،  “ماأ�شاة  بيييي  اليي�ييشييوفيييييتييي 
اأجزاء  بع�س  توحيد  لإعيييادة  بالف�شل  حمكومة 
غوربات�شيف  وقيييياد  اليي�ييشييابييقيية.  الإميييراطيييوريييية 
يتظاهر  بينما  هادئة  قوية  با�شرتاتيجية  باده 

م�شللة. وح�شية  ع�شلية  بقوة  بالقيادة  بوتن 
وكييمييا هييو احليييال مييع اأي زعيييييم دولييية مييعييقييدة يف 
ن�شيبه  غوربات�شيف  اتخذ  ال�شطرابات،  وقييت 
يتعلق  منها  الكثري  كييان  ال�شيئة.  الييقييرارات  من 
انييتييقييده البع�س  الييداخييلييييين، فييقييد  مبيينييتييقييديييه 
الآخر لأنه مل  والبع�س  ال�شيوعية،  لتخليه عن 

يكن حازماً يف الإ�شاحات الداخلية.
النفتاح،  اأي  الييغييا�ييشيينييو�ييشييت،  �ييشيييييا�ييشيية  د�ييشيينييت 
الطرق  الييي�يييشيييفيييافييييييية،  اأي  واليييبيييرييييي�يييشيييرتوييييكيييا 
ومت�شابك  فا�شد  نظام  يف  اجلديدة  القت�شادية 

املكتب  مييرا�ييشيييييم  عليه  تهيمن  وخييطييري  و�ييشييري 
ال�شيا�شي.

غوربات�شيف،  “لول  تقول:  الفتتاحية  وم�شت 
الدامية  ال�شوفيتي  الحتيياد  مغامرة  ل�شتمرت 
غري  اأجييل  اإىل  اأفغان�شتان،  يف  بالف�شل  املحكومة 
الوليات  مع  التوترات  لبقيت  ولييوله،  م�شمى. 
املتحدة بقيادة رونالد ريغان تت�شاعد ومل تهداأ، 
للتدقيق  لتخ�شع  ت�شرينوبيل  كارثة  كانت  وملييا 
جمرد  التعددية  الدميقراطية  ولظلت  العلني. 
خيييييال. ولييبييقيييييت اأوروبيييييا اليي�ييشييرقييييية حتييت رحمة 

يح�شى  ل  عيييدد  ولتعفن  ال�شوفييتي.  احلييييذاء 
خلف  واملييعييار�ييشيين،  ال�شيا�شين  اليي�ييشييجيينيياء  ميين 
“مل  بالقول:  ال�شحيفة  الق�شبان«.واختتمت 
ال�شعب  اإر�شاء  النهاية  يف  غوربات�شيف  ي�شتطع 
بقيت  الذين  امل�شطربن  وال�شوفييتي  الرو�شي 
منح  كبري.  حييد  اإىل  عالقة  املييادييية  احتياجاتهم 
اأبييينييياء وطيينييه حييييييياًة جيييدييييدة، ثيييم راقييبييهييم وهم 
م�شاراً  ر�شم  ذلييك،  ومع  نظيف.  بهواء  يطالبون 
يييتييوق لروؤية  لوطنه والييعييامل. والييعييامل  جييديييداً 

�شخ�س مثله مرة اأخرى«.

•• طرابل�س-وكاالت

اأ�ييييشييييفييييرت امليييييعيييييارك الييييدمييييوييييية بن 
النفوذ يف  املتناحرة على  امليلي�شيات 
ال�شبت  طرابل�س،  الليبية  العا�شمة 
املييا�ييشييي، عيين مييفيياجيياآت فيما يخ�س 
اليييرابيييحييين واخليييا�يييشيييريييين واإعيييييييادة 
املواقع  عييلييى  واليي�ييشيييييطييرة  الييتييمييركييز 
ظهور  مييع  خا�شة  ال�ييشييرتاتيييييجييييية، 

ائتاف ميلي�شياوي جديد.
بن  وقيييتيييهيييا  ال�يييشيييتيييبييياكيييات  ودارت 
ميلي�شيات تتنازع على فر�س النفوذ 
على املواقع واملوؤ�ش�شات يف طرابل�س، 
بداأت بن رتل مليلي�شيا يتزعمها عماد 
الطرابل�شي، وارتكاز لي”كتيبة 92” 
التي تتبع هيثم التاجوري، ثم دخلت 
“ميلي�شيا دعم ال�شتقرار” التابعة 
قوات  �شف  يف  الككلي  الغني  لعبد 
الطرابل�شي، واقتحمت مع�شكر 77 

اخلا�شع للتاجوري.
ووفق م�شادر حتدثت ملوقع “�شكاي 
مفاجاآت  اأبيييرز  فييياإن  عربية”،  نيييييوز 

ال�شتباكات جاءت كالتايل:
ميلي�شيا  هيييييو  الأكيييييييييير  الييييييرابييييييح 
ت�شارك  مل  اأنيييهيييا  رغييييم  “الردع”، 
لكنها  فييعييال،  ب�شكل  ال�شتباكات  يف 
مواقع  على  ال�شيطرة  يف  ا�شتغلتها 
كيييييان ييينييتيي�ييشيير فيييييهييا خيي�ييشييومييهييا يف 
وجمموعات  “النوا�شي”،  كتيبة 
على  هيمنتها  لتفر�س  الييتيياجييوري، 

70 باملئة من العا�شمة.

فبعد اأن كانت “الردع” تهيمن على 
وحميطه  اليييدويل  معيتيقة  مييطييار 
�شوق  من  الآن  نفوذها  امتد  فقط، 
اجلمعة وحتى كامل حي الأندل�س، 
ومييييييا حتيييتيييوييييه هييييييذه املييينييياطيييق من 
موؤ�ش�شات حيوية، مثل ديوان رئا�شة 
الوطنية  املوؤ�ش�شة  ومييقيير  اليييييوزراء، 
اأهمية  لها  مييواقييع  واأييي�ييشييا  للنفط، 
خا�شة مثل ميدان ال�شهداء واملدينة 

الرتاثية القدمية.
 يف �شعيها ل�شتمرار ال�شيطرة على 
هييذه امليينيياطييق لأطيييول وقيييت، عمدت 
املوارد  جتفيف  اإىل  الييردع  ميلي�شيا 
كتيبة  اإىل  تذهب  كانت  التي  املالية 
النوا�شي، ح�شب الكاتب وال�شحفي 

الييليييييبييي احليي�ييشيين املييييي�ييشييوري، الذي 
“م�شيف  هييييدم  واقيييعييية  اإىل  اأ�ييييشييييار 
امل�شيف  فدخلت  كييمييثييال،  الليدو” 

لهدم مباٍن فيه واإيقاف ن�شاطه.
ب�شكل  اجلغرايف  النت�شار  يتغري  مل 
ال�شتقرار”  “دعم  مليلي�شيات  كبري 
الطرف  اأنييهييا  رغييم  للككلي،  التابعة 
الييييييييذي خييييا�ييييس امليييييواجيييييهيييييات اأمييييييام 
“التاجوري”؛  وقوات  “النوا�شي” 
منطقة  يف  مييواقييعييهييا  عيييييززت  واإن 

اله�شبة اخل�شراء وحي اأبو �شليم.
امليلي�شيا مبا تلقته من  اكتفت هذه 
دعييم مييايل كبري، وبحجم اأكيير من 
“الردع”، مما جعلها القوة ال�شاربة 
التي ُيعول عليها بن القوات املوؤيدة 

الدبيبة  احليييميييييييد  عيييبيييد  حليييكيييومييية 
ت�شتقوي  والييتييي  اليييوليييية،  منتهية 
ا�شتمرارها  يف  امليلي�شيات  من  بعدد 
اإىل  تيي�ييشييليييييمييهييا  اليي�ييشييلييطيية وعيييييدم  يف 
املنتخبة من  با�شاغا  فتحي  حكومة 

الرملان.

ائتالف م�سلح جديد
الأكييييير يف معركة  امليييفييياجييياأة  ولييعييل 
اليييي�ييييشييييبييييت، هييييييي ظيييييهيييييور ائييييتيييياف 
ميلي�شياوي جديد، وذلك اأنه بعد اأن 
لأ�شامة  التابعة  املجموعات  غييادرت 
با�شاغا  حلكومة  املييوؤيييدة  اجلييويييلييي 
الإ�شامية  الييييدعييييوة  جييمييعييييية  مييين 
كتائب  حملها  حلت  املطار،  وطريق 

من مدينة الزاوية.
امل�شلحن  اآلف  ت�شم  الكتائب  هذه 
الذين هربوا قبل �شنوات من �شرقي 
ليبيا اإىل غربها، بعد جناح اجلي�س 
الييليييييبييي يف مييعيياركييه �شد  الييوطيينييي 
الييتيينييظيييييمييات الإرهيييابييييييية هيينيياك عام 

.2014
ينظر لهذا الئتاف على اأنه �شديد 

التطرف اأيديولوجيا.
فاملجموعات  بييعييد،  ينتِه  مل  »الأمييير 
امل�شلحة التي ان�شحبت من طرابل�س، 
عن  تييزيييد  ل  م�شافة  عييلييى  تتمركز 
اأي  يف  وميكن  منها،  كيلومرتا   25
وقت اأن تعود وتتجدد ال�شتباكات”، 
املييييييي�يييشيييوري، ومعه  حيي�ييشييب حتيييذيييير 
عيييميييييييد حممد  الأميييييينييييييي  اخلييييبييييري 

الرجباين.
الو�شع  على  التغيريات  تقت�شر  ل 
امليييييييداين، فييهيينيياك تييغيييييريات طالت 
للحكومة  املييوؤيييدة  الييقييوات  �شفوف 
ي�شري  كييييمييييا  اليييييييوليييييييية،  مييينيييتيييهييييييية 

الرجباين.
عن  “اأنباء  اإىل  نيييييوه  اليييرجيييبييياين 
م�شراتة  ميييين  قيييييييييادات  ا�يييشيييتيييبيييعييياد 
اأطييراف جديدة  وطرابل�س، ودخييول 
بينها  ميييين  اليييي�ييييشييييراع،  خييييط  عيييليييى 
التابعة  طرابل�س”  “ثوار  ميلي�شيا 
الييتييي �شادرت  لٔييييوب أبيييورا�يييس، 
املن�شحبة  اليييتييياجيييوري  ليييقيييوات  اآليييييييا 
عند وجودها يف منطقة مزارع بعن 

زارة.

•• رانغون-رويرتز

اأدانت  ميييييامنييار  يف  حمكمة  اأن  مطلع  م�شدر  ذكيير 
اأم�س  ت�شي  �شو  �شان  اأوجن  ال�شابقة  الييبيياد  زعيمة 
واأ�شدرت  النتخابات،  يف  التاعب  بتهمة  اجلمعة 

حكما ب�شجنها ثاثة اأعوام مع الأ�شغال ال�شاقة.
و�شو ت�شي، احلا�شلة على جائزة نوبل والتي تتزعم 
املعار�شة �شد احلكم الع�شكري لبادها منذ عقود، 
املا�شي.  الييعييام  مطلع  وقييع  انييقيياب  منذ  حمتجزة 
و�شدرت بحقها اأحكام بال�شجن لأكرث من 17 عاما. 

وتنفي من جانبها كل التهامات املوجهة لها.
الييتيياعييب يف  بييتييهييميية  اأمييي�يييس حييكييم ب�شجنها  و�يييشيييدر 

ت�شرين  نوفمر  يف  جييرت  التي  العامة  النتخابات 
)الرابطة  حيييزب  بييهييا  فييياز  والييتييي   ،2020 الييثيياين 
تتزعمه  اليييذي  الييدميييقييراطييييية(  اأجيييل  ميين  الوطنية 

باأغلبية �شاحقة، مطيحا بحزب اأ�ش�شه اجلي�س.
الك�شف عن هويته  عييدم  الييذي طلب  امل�شدر،  وقييال 
اإنه  الإعييييام،  لو�شائل  بالتحدث  خمييول  غييري  لأنيييه 
ال�شاقة.  الأ�ييشييغييال  �شتت�شمنه  اليييذي  مييا  يت�شح  مل 
اأن احلكم ذاته �شدر بحق الرئي�س املخلوع  واأ�شاف 

وين مينت.
احلاكم  الع�شكري  املجل�س  با�شم  متحدث  يييرد  ومل 
ت�شي  �شو  اإن  املجل�س  ويييقييول  للتعليق.  طلب  على 

حتاكم وفقا لاأ�شول القانونية الواجبة.

�شباط  فييراييير  يف  ال�شلطة  على  اجلي�س  و�شيطر 
الوطنية  الييرابييطيية  قيييييام  دون  للحيلولة   2021
التي قال  النتخابات  بعد  بت�شكيل حكومة جديدة، 
التحقيق  يتم  مل  والتي  تزوير،  وقائع  �شهدت  اإنها 

فيها بال�شكل الائق.
ويوؤكد احلزب اأنه مل يتورط يف اأعمال تزوير، واأنه 

فاز بنزاهة.
عاما،   76 العمر  ميين  البالغة  ت�شي،  �شو  وتخ�شع 
اأكرث من عام بتهم متعددة، ترتاوح  ملحاكمات منذ 
ر�شمية،  اأ�ييشييرار  وت�شريب  والتحري�س  الف�شاد  بن 
 190 جمتمعة  عقوباتها  تييتييجيياوز  اتييهييامييات  وهييي 

عاما.

نيويورك ديلي: لول غوربات�شيف لظلت الدميقراطية التعددية جمرد خيال

•• زابوريجيا-رويرتز

عروا  الذين  املتحدة،  الأمم  خييراء  ي�شعى 
اإىل اأرا�س ت�شيطر عليها رو�شيا يف اأوكرانيا، 
لتقييم �شامة اأكر من�شاأة للطاقة النووية 
اأمييي�يييس اجلييمييعيية ليييليييوقيييوف على  يف اأوروبييييييييا 
الأ�يييشيييرار املييياديييية الييتييي حلييقييت بييهييا، يف ظل 
حتذيرات كل من مو�شكو وكييف من كارثة 

حمتملة.
فريق  تيي�ييشييلييح  مييكييثييف،  قيي�ييشييف  دوي  وحتييييت 
تفتي�س تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
زابوريجيا  حمطة  اإىل  لي�شل  بال�شجاعة 
اأم�س الأول اخلمي�س. وتقول كل من رو�شيا 
كارثة  اإنهما تخ�شيان من حدوث  واأوكرانيا 
الق�شف  ب�شبب  ت�شرنوبيل،  بكارثة  �شبيهة 
الذي يتبادل الطرفان التهامات بامل�شوؤولية 
خال  املحطة  على  رو�شيا  عنه.و�شيطرت 
اأ�شهر،  �شتة  اأكرث من  امل�شتمرة منذ  احلرب 
منها  اجلنوب  اإىل  الواقعة  املناطق  وت�شهد 
حاليا هجوما اأوكرانيا م�شادا وا�شعا. وتتهم 
حلماية  امليينيي�ييشيياأة  با�شتغال  مو�شكو  كييف 
قواتها، وهو اتهام تنفيه مو�شكو وترف�س يف 

الوقت نف�شه الدعوات ل�شحب قواتها.
و�شرح رئي�س الوكالة رافائيل جرو�شي اأم�س 
املفت�شن  بيياأن  املحطة،  يف  جولة  بعد  الأول، 
“لن يذهبوا اإىل اأي مكان”. وتقول ال�شركة 
اإن  النووية  للطاقة  الأوكييرانييييية  احلكومية 
جرو�شي واأفرادا اآخرين يف املهمة غادروا اإىل 
اأرا�س ت�شيطر عليها اأوكرانيا، اإل اأن خم�شة 

من املفت�شن ل يزالون يف املحطة.
�شيقّيمون  املفت�شن  فيياإن  الوكالة،  وبح�شب 
اأنظمة  اأن  مييين  واليييتييياأكيييد  املييياديييية  الأ�ييييشييييرار 
اليي�ييشيياميية والأمييييين بيياملييحييطيية تييعييمييل ب�شكل 

املوظفن.  اأو�ييشيياع  تقييم  عن  ف�شا  فعال، 
و�شرح جرو�شي باأنهم �شيعدون تقريرا عن 

النتائج التي تو�شلوا اإليها.
وتييخيي�ييشييع املييحييطيية ليي�ييشيييييطييرة رو�يييشيييييييا منذ 
اإل  اآذار،  مار�س  يف  املنطقة  على  ا�شتيائها 
اأوكييرانييييين هييم ميين يقومون  اأن مييوظييفيين 
املحطة  مفاعات  اأحييد  وتييوقييف  بت�شغيلها. 

اخلمي�س ب�شبب الق�شف.
فولودميري  الأوكيييييييييراين  الييرئييييي�ييس  وجيييييدد 
القوات  جميع  ب�شحب  املطالبة  زيلين�شكي 
مييين املييحييطيية، وهيييو مييطييلييب يييدعييمييه حلفاء 

كييف الغربيون والأمم املتحدة.
�شاعة  زيلين�شكي، يف مقطع فيديو يف  وقال 
متاأخرة من الليلة املا�شية، اإن “الأمر الأول 
الييييذي يييتييعيين حيييدوثيييه هيييو اإخييييياء منطقة 
... جتيييرييييدهيييا من  الييي�يييشييياح  مييين  املييحييطيية 
ال�شاح وال�شيطرة الكاملة للعمال النووين 

الأوكرانين«.
ميين جييانييبييه، قييال وزيييير اخلييارجييييية الرو�شي 
�شريجي لفروف اأم�س اخلمي�س اإن مو�شكو 
اأن  اإمكانية  ل�شمان  جهدها  ق�شارى  تبذل 
مفت�شو  يتمكن  ولكي  بيياأمييان،  املحطة  تعمل 

الوكالة من اإمتام مهامهم.
واأفييييياد وزييييير الييطيياقيية الأوكييييييراين جريمان 
جالو�شينكو اأم�س باأن م�شاورات جتري ب�شاأن 
اإبقاء متخ�ش�شن من الوكالة “نحو اثنن 

منهم” ب�شكل دائم يف املحطة.
 1+1 ليييتيييليييفيييزييييون  تييي�يييشيييرييييح  يف  واأ�ييييييشيييييياف 
اأن  لنا  بالن�شبة  املييهييم  “من  اأنيييه  الأوكييييراين 
الوطنية،  اليي�ييشيييييطييرة  املييحييطيية حتيييت  تييكييون 
ل�شيطرة  املحطة  اإعييادة  يتعن  اأنييه  يعني  ما 
رئي�س  لوكا�شوك  ميكول  اأوكييرانيييييا«.وقييال 
بلدات  عييدة  اإن  زابوريجيا  منطقة  جمل�س 

قريبة من املحطة النووية تعر�شت لق�شف 
يت�شن  ومل  اخلييمييييي�ييس.  الأول  اأميي�ييس  رو�ييشييي 

لرويرتز التاأكد من ذلك ب�شكل م�شتقل.
الأوكرانية  الييعيياميية  الأركييييان  هيئة  واأفييييادت 
اأم�س اجلمعة باأن القوات الرو�شية “مل تنفذ 

عمليات هجومية يف اجتاه زابوريجيا«.

هجوم م�ساد
خلزان  اجلنوبية  ال�شفة  على  املحطة  تقع 
الييذي يف�شل بن  دنيييييرو،  نهر  �شخم على 
الييرو�ييشييييية والأوكيييرانييييييية يف و�شط  اليييقيييوات 
جنوب اأوكرانيا. وقبل احلرب، كانت املحطة 
تييييزود اأوكيييرانيييييييا بيياأكييرث ميين 20 بيياملييئيية من 

احتياجاتها من الكهرباء.
بزيارة  الأوكييييرانيييييييييون  املييي�يييشيييوؤوليييون  ورحييييب 

الييذرييية، وعروا  الييدولييييية للطاقة  الييوكيياليية 
اأ�شلحة  اأي  نييزع  اإىل  تييوؤدي  اأن  اأملهم يف  عن 

يف املحطة.
اأن  اإىل  رو�ييشيييييا  عينتهم  ميي�ييشييوؤولييون  واأ�يييشيييار 
فييريييق الييوكيياليية �ييشيييييكييون اأمييياميييه ييييوم واحد 
فقط لإجراء عمليات التفتي�س، بينما ياأمل 

الفريق يف ق�شاء فرتة اأطول.
الأحمر  لل�شليب  الييدولييييية  اللجنة  ودعيييت 
اإىل وقف القتال متاما بالقرب من املحطة، 
حميييذرة ميين اأنيييه ليين يييكييون هيينيياك مييا ميكن 

فعله يف حالة حدوث ت�شرب نووي.
املا�شية  الأيييييييام  يف  هييجييومييا  كييييييييف  و�ييشيينييت 
ل�شتعادة اأرا�س يف جنوب اأوكرانيا، وخا�شة 
اإقليم خري�شون  دنيرو يف  نهر  عند م�شب 

املجاور.

واأعلن كل من اجلانبن عن حتقيق جناحات 
الأوكراين  ال�شغط  و�شط  املعركة  �شاحة  يف 
اأرا�يييس يف اجليينييوب، على  اجلييديييد ل�شتعادة 
الآن، ومل  التفا�شيل حتى  نييدرة  الرغم من 
معلومات  الأوكيييرانيييييييون  امليي�ييشييوؤولييون  ين�شر 

تذكر حول تقدمهم.
بييا�ييشييم الييقيييييادة اجلنوبية  املييتييحييدثيية  وقييالييت 
الأوكرانية ناتاليا هومينيوك اليوم اجلمعة 
م�شتودعات  دميييرت  الأوكييرانييييية  الييقييوات  اإن 
ذخرية وج�شورا عائمة لعرقلة حركة قوات 

الحتياط الرو�شية.
و�شنتمكن  مييقيينييعيية،  “جناحاتنا  واأ�ييشييافييت 
قريبا من الك�شف عن مزيد من املعلومات«.
اأوكرانيا،  تقدم  عيين  تقارير  مو�شكو  ونفت 
وقالت اإن قواتها دحرت القوات الأوكرانية.

الييتييحييقييق مييين هذه  لييييرويييييرتز  يييتيي�ييشيين  ومل 
التقارير ب�شكل م�شتقل.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اأم�س 
اجلمعة اإن القوات الرو�شية ق�شفت ع�شرات 
ال�شمال  ذلييك خاركيف يف  الييبييلييدات، مبييا يف 

ودونيت�شك يف ال�شرق.
وفيير اأكييرث ميين �شبعة ماين اأوكيييراين من 
ديارهم، كما قتل الآلف، وحتولت املدن اإىل 
حربا  وكييف  الييغييرب  ي�شميه  فيما  اأنييقييا�ييس 

عدوانية غري املررة.
“عملية  باأنها  ت�شرفاتها  مو�شكو  وت�شف 
من  اأوكييرانيييييا  لتخلي�س  خا�شة”  ع�شكرية 
املحلية  املييجييتييمييعييات  وحيييميييايييية  الييقييومييييين 

الناطقة بالرو�شية.

هجوم م�ساد
خلزان  اجلنوبية  ال�شفة  على  املحطة  تقع 
الييذي يف�شل بن  دنيييييرو،  نهر  �شخم على 
الييرو�ييشييييية والأوكيييرانييييييية يف و�شط  اليييقيييوات 
جنوب اأوكرانيا. وقبل احلرب، كانت املحطة 
تييييزود اأوكيييرانيييييييا بيياأكييرث ميين 20 بيياملييئيية من 

احتياجاتها من الكهرباء.
بزيارة  الأوكييييرانيييييييييون  املييي�يييشيييوؤوليييون  ورحييييب 
الييذرييية، وعروا  الييدولييييية للطاقة  الييوكيياليية 
اأ�شلحة  اأي  نييزع  اإىل  تييوؤدي  اأن  اأملهم يف  عن 

يف املحطة.
اأن  اإىل  رو�ييشيييييا  عينتهم  ميي�ييشييوؤولييون  واأ�يييشيييار 
فييريييق الييوكيياليية �ييشيييييكييون اأمييياميييه ييييوم واحد 
فقط لإجراء عمليات التفتي�س، بينما ياأمل 

الفريق يف ق�شاء فرتة اأطول.
الأحمر  لل�شليب  الييدولييييية  اللجنة  ودعيييت 
اإىل وقف القتال متاما بالقرب من املحطة، 
حميييذرة ميين اأنيييه ليين يييكييون هيينيياك مييا ميكن 

فعله يف حالة حدوث ت�شرب نووي.
املا�شية  الأيييييييام  يف  هييجييومييا  كييييييييف  و�ييشيينييت 
ل�شتعادة اأرا�س يف جنوب اأوكرانيا، وخا�شة 
اإقليم خري�شون  دنيرو يف  نهر  عند م�شب 
املجاور.واأعلن كل من اجلانبن عن حتقيق 
ال�شغط  و�ييشييط  املييعييركيية  �شاحة  جنيياحييات يف 
الأوكييييييييراين اجليييدييييد ل�ييشييتييعييادة اأرا�ييييييس يف 
نييدرة التفا�شيل  الييرغييم ميين  اجليينييوب، على 
حتى الآن، ومل ين�شر امل�شوؤولون الأوكرانيون 

معلومات تذكر حول تقدمهم.
بييا�ييشييم الييقيييييادة اجلنوبية  املييتييحييدثيية  وقييالييت 
الأوكرانية ناتاليا هومينيوك اليوم اجلمعة 
م�شتودعات  دميييرت  الأوكييرانييييية  الييقييوات  اإن 
ذخرية وج�شورا عائمة لعرقلة حركة قوات 

الحتياط الرو�شية.
و�شنتمكن  مييقيينييعيية،  “جناحاتنا  واأ�ييشييافييت 
قريبا من الك�شف عن مزيد من املعلومات«.
اأوكرانيا،  تقدم  عيين  تقارير  مو�شكو  ونفت 
وقالت اإن قواتها دحرت القوات الأوكرانية.

الييتييحييقييق مييين هذه  لييييرويييييرتز  يييتيي�ييشيين  ومل 
التقارير ب�شكل م�شتقل.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اأم�س 
اجلمعة اإن القوات الرو�شية ق�شفت ع�شرات 
ال�شمال  ذلييك خاركيف يف  الييبييلييدات، مبييا يف 

ودونيت�شك يف ال�شرق.
وفيير اأكييرث ميين �شبعة ماين اأوكيييراين من 
ديارهم، كما قتل الآلف، وحتولت املدن اإىل 
حربا  وكييف  الييغييرب  ي�شميه  فيما  اأنييقييا�ييس 

عدوانية غري املررة.
“عملية  باأنها  ت�شرفاتها  مو�شكو  وت�شف 
من  اأوكييرانيييييا  لتخلي�س  خا�شة”  ع�شكرية 
املحلية  املييجييتييمييعييات  وحيييميييايييية  الييقييومييييين 

الناطقة بالرو�شية.

تبادل التهامات بني اأوكرانيا ورو�سيا بق�سف املحطة

مفت�شو الأمم املتحدة ي�شتعدون لتقييم الأ�شرار يف زابوريجيا 

تغري خريطة امليلي�شيات يف طرابل�ص الليبية

�شجن الزعيمة ال�شابقة لبورما ت�شي 3 اأعوام 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن*

   مير الناخبون الأمريكيون مبرحلة من الت�شاوؤم 
القت�شادي الذي ل يب�شر بخري للدميقراطين يف 

نوفمر، لكن الأمور قد تتغري.
   هذا ال�شيف، يف البيت الأبي�س، املو�شوع املف�شل 
يف  الييبيينييزييين  جييالييون  �شعر  متو�شط  هييو  للمحادثة 
اأ�شابيع، ينخف�س هذا ال�شعر  امل�شخة. طيلة ع�شرة 
ب�شكل مطرد، وتفاوؤل فريق بايدن اآخذ يف الرتفاع.

   مييييياذا ميييكيين اأن نيي�ييشييتيينييتييج مييين هييييذا ميييع اقييييرتاب 
الأمر  كيييان  اإذا  الن�شفية؟  الييكييوجنيير�ييس  انييتييخييابييات 
فاإن  الأمييريييكييي،  لاقت�شاد  الفعلي  بييييالأداء  يتعلق 
هذا التفاوؤل �شيكون له ما يرره، لكن هل �شتلحق 
الت�شورات بالواقع يف الوقت املنا�شب لتجنب الكارثة 
النتخابية التي يتوقعها الدميقراطيون؟ قد يكون 

من املنطقي ت�شديق ذلك.
الييكيياآبيية املحيطة، وعيييدم اليقن  الييرغييم ميين     على 
فاإن  الفائدة،  اأ�شعار  وارتفاع  الت�شخم،  عن  الناجم 
ما،  حد  اإىل  جيد  ب�شكل  يعمل  الأمريكي  القت�شاد 

ل �شيما فيما يتعلق بالتوظيف.

الواقع والت�سورات
باملائة   7 فييا�ييشييل   14 عيينييد  ذروتيييييه  بييلييغ  اأن  بييعييد     
اأدنى  اإىل  البطالة  مييعييدل  عيياد   ،2020 اأبييريييل  يف 
 3 اأي   ،2020 فييراييير  يف  الييتيياريييخييييية  م�شتوياته 
الأمريكي  القييتيي�ييشيياد  ويييخييلييق  بيييامليييائييية.   5 فييا�ييشييل 
 ،2021 عييام  بداية  منذ  قوية  بوترية  فر�س عمل 
بيانات  ووفييق  تباطوؤ.  عييامييات  اأي  تظهر  وتييرية ل 
احلقيقي  الييدخييل  متو�شط  ارتييفييع  الييتييجييارة،  وزارة 
للموظفن، بعد تعديله وفًقا للت�شخم، بن فراير 

2020 ويونيو 2022.
ا�شتطاعات  ك�شفت  الييفييرتة،  هيييذه  خيييال  لييكيين،     
الراأي عن تدهور ملحوظ يف ت�شور حالة القت�شاد 
املرتبط  الأمن القت�شادي  بانعدام  ال�شعور  وازدياد 
ا  اأي�شً ولييكيين  عييقييود،  منذ  امل�شبوق  غييري  بالت�شخم 

تييركييز عييلييى الأخبار  الييتييي  بييالييتييغييطييييية الإعيييامييييييية 
ال�شيئة، خا�شة يف غرفة �شدى الإعام اليميني.

    ال�شتقطاب ال�شيا�شي، وال�شلل الوا�شح للموؤ�ش�شات، 
يزيدان الطن بّلة. يرف�س الناخبون اجلمهوريون 
ب�شكل جيد  يعمل  اأن  القت�شاد ميكن  بيياأن  العتقاد 
عانى  جانبهم،  من  الدميقراطية.  القيادة  ظل  يف 
اإ�شاحات  اأرادوا  الذين  الدميقراطيون  الناخبون 
العمل يف  عيين  التقاع�س  ميين  اأ�ييشييهيير  لييعييدة  كيييرىل 
الكوجنر�س حيث ك�شفت مماطلة اجلمهورين عن 

انق�شامات حزبهم.

ومع ذلك تدور
   وميييع ذلييييك، فيييياإن الييتيي�ييشييورات تيينييتييهييي يف الغالب 
اإ�شارات  ُيييظييهيير  بيياللييتييحيياق بييالييواقييع، وبييييداأ الييواقييع 
ل�شالح الدميقراطين. وينعك�س هذا يف النخفا�س 
الوا�شح لاأ�شعار يف امل�شخة، و�شيا�شيا، يف حقيقة اأن 

الأخبار ال�شارة بداأت تفوق ال�شيئة.
   هذا ل يعني اأن الناخبن اجلمهورين املت�شددين 
التح�شن  لكن  تييرامييب،  عبادة  عن  فجاأة  �شيتخلون 
الذي  الرئي�شية  القييتيي�ييشييادييية  املييوؤ�ييشييرات  بع�س  يف 
�شوهد خال الأ�شابيع القليلة املا�شية هو نوع من 
الجتاه الذي، اإذا ا�شتمر، قد يوؤدي اإىل حترك كاٍف 
يرّجح الكفة ل�شالح احلزب احلاكم يف عدة �شباقات 
رد  ا من  اأي�شً الدميقراطيون  �شي�شتفيد  متقاربة.   
الفعل العنيف للناخبن �شد التحول نحو اليمن يف 
املحكمة العليا، والرتمبنة الوا�شحة ب�شكل متزايد 
انتخابات  املثال، يف  �شبيل  للحزب اجلمهوري. على 
بييارومييرت من  الييثيياثيياء يف منطقة  اأجييريييت  فرعية 
املفاجاأة بفوزه  الدميقراطي  نيويورك، �شنع  ولية 

على املر�شح اجلمهوري املف�شل.
الوفييييير حييظييا ل�شتعادة  يييييزال اجلييمييهييوريييون     ل 
جمل�س النواب، ولكن اإذا حلقت الت�شورات بالواقع 
تاأخذ  فقد  نوفمر،  بحلول  وال�شيا�شي  القت�شادي 

الأمور منحى خمتلًفا.
ترجمة خرية ال�سيباين

القت�شاد احلقيقي, الت�شورات, والت�شويت

لتنمية  مونريال  جامعة  يف  الدولية  والبحوث  الدرا�سات  مركز   - ال�سيا�سية  العلوم  *اأ�ستاذ 
املعرفة حول الرهانات الدويل
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العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اعالن املدعي عليه بالن�شر حل�شور اجتماع خربة م�شرفية

يف الدعوى رقم:2022/546 جتاري جزئي
حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

اىل املدعي عليه:عمر حممد عبيد املرق�س النقبي
مبا ان هناك دعوة مقامة �شدكم مبحكمة الفجرية الحتادية البتدائية مرفوعة من املدعي/م�شرف 
المييارات ال�شامي حتت الرقم اعاه وحيث انني اخلبري املنتدب من ادارة اخلييراء بييوزارة العدل 
لهذه الق�شية فانني ادعوكم �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد حل�شور اجتماع اخلرة امل�شريف الول 
وذلك يوم الثاثاء املوافق:2022/9/13 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا وذلك مقر فرع م�شرف المارات 
ال�شارقة - �شارع امللك عبدالعزيز - مبنى بنك المييارات دبي الوطني -  ال�شامي والكائن مبدينة 

وميكنكم خال الجتماع تقدمي اية م�شتندات تتعلق بالدعوى ترغبون يف تقدميها للخبري.
للتوا�شل:احمد م�شطفى حممود طاحون - خبري م�شريف موبايل:971505277475+

احمد م�سطفى حممود طاحون
رقم 665
خبري م�شريف

اجتماع خربة م�شرفية

70197

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة كلباء االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
املرجتعة ال�شيكات   KLBEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000240/ 

اإىل املحكوم عليه : علي عبداهلل علي حممد البلو�شي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف 
ال�شارقة ال�شامي  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاه، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف :29378 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، الخطار  بهذا  اعانك/اإعانكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 70535
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد رم�شان خادم ح�شني
جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001331/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد رم�شان خادم ح�شن 
العنوان:امارة ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن �شائقي 

اجرة ال�شارقة - هاتف:0508228235
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:اأجرة ال�شارقة ذ.م.م  
، يف الق�شية امل�شار اليها اعاه، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم 

وامل�شاريف :13703.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  فانت مكلف بح�شور جل�شة  ، ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا الخطار  اعانك/اإعانكم 
املوافق - ال�شاعة  امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ابراهيم حممد عبداهلل
املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003297/ 

اإىل املحكوم عليه : ابراهيم حممد عبداهلل - جزر القمر اجلن�شية رقم الهوية:784198107985487 
- العنوان:امارة عجمان املنطقة النعيمية بنايه املباين للعقارا �شقه رقم 5 �شندوق الريد 7765 

رقم املوبايل 0564893777 الريد اللكرتوين ليوجد
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:م�شرف ال�شارقة 
لتنفيذ  تقدم بطلب  املذكور  قد  له  املحكوم  اأن  اعاه، ومبا  اليها  امل�شار  الق�شية  ، يف  ال�شامي  
احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 

�شاما الر�شوم وامل�شاريف :82025.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )15( يوما من تاريخ 
اعانك/اإعانكم بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002579 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نبيل علي عا�شق - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
مدير الدعوى 5 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/1  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
مرمي جمعه الكعبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002882 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : في�شل عبد الرحمن علي بن علي - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
مدير الدعوى 5 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/30  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
مرمي جمعه الكعبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002783 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موؤ�ش�شة/الهار�س للت�شميم الداخلي - جمهول حمل الإقامة 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/9/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  عجمان 
الدعوى 6 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام 
بو�شفك   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/28  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
اميان احمد العو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0006037 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ابراهيم جمعه �شامل �شاحوه ال�شويدي - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب:حافظ ف�شل علي بهمني جونقاين - ايراين اجلن�شية

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها:الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 75.000 درهم 
- الزام املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة - اعان املدعي عليه 

باجلل�شة ولئحة الدعاء.
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/12 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
  - �شباحا  ال�شاعة:08:30  متام  يف  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�شارقة 
، وتقدمي  او بوا�شطة وكيل معتمد  7 ( �شخ�شيا  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/9/1  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
م�شتعجل    SHCFICIINJ2022 /0005678 يف  الدعوى رقم

ال�شارقة  ح�شن  متحف  بجانب  ال�شارقة  امارة   - الإقامة  حمل  جمهول   - العام  التكافل  نور  �شركة   : اإىل 
منطقة ال�شويحة بنك الرول عماره 6 طابق امليزانن

نعلمكم بان املدعي/عمر اكمل بهار الدين - العنوان/حمل القامة امارة دبي حمي�شنة �شارع حلب بجوار 
اقام الدعوى املذكورة اعاه للمطالبة  الهاتف:971509826683 - قد  الوافى - رقم  �شوبر ماركت 
بييي:اول:ت�شجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها مع اعان املدعي عليها بائحة الدعوى واملرفقات 
وفقا لاأ�شول - ثانيا:ندب الطبيب ال�شرعي مبحكمة ال�شارقة لتوقيع الك�شف الطبي على املدعي لثبات 
حالته وما به من ا�شابات وحتديد ن�شبة العجز ال�شحي الدائم الذي حلق به جراء ال�شابة - الزام املدعي 
المور  الدائرة  امام  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  بالر�شوم  عليها 
ال�شاعة:08:30 لتقدمي  املوافق:2022/9/5  ال�شارقة الحتادية �شباح يوم  امل�شتعجلة الوىل حمكمة 
املحكمة  فان  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  ار�شال  او  ح�شوركم  عدم  حالة  ويف  وم�شتندات  دفاع  من  مالديكم 

�شتبا�شر الجراءات  القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

حممد ر�شا يون�س

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
MOJAU_2022- 0086330 رقم املعاملة

تنازل /بيع 
البيع  يرغب يف  �شوريا  اجلن�شية   ، املرعي  ال�شيد:عمار حممد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 - ال�شامي  عمر  ال�شيد/معاويه  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�شية فل�شطن ، يف الرخ�شة امل�شماه )�شوبر ماركت وردة ال�شام( والتي تاأ�ش�شت بامارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة امل�شماه رقم:782296 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقة - تعديات اخرى تنازل �شاحب الرخ�شة لخر .
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
MOJAU_2022- 0086320 رقم املعاملة

تنازل /بيع 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد:�شيف �شامل خمي�س ال�شويدي - اجلن�شية المارات يرغب 
 - �شافيلكوف  100% وذلك اىل/�شريجى  والبالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يف 
اجلن�شية اوكرانيا يف الرخ�شة امل�شماه )الن�شر ال�شريع ل�شاح ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت 
بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:626198 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 
القانوين من  ال�شكل  تغيري   - الرخ�شة لخر  تنازل �شاحب  اخرى  - تعديات  بال�شارقة 

موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات .
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - فاروق ا�شكندر �شيما اأفانت 
غارد لال�شتثمارات - بي تي واي - املحدودة

كلي مدين   SHCEXCICIV2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004521/ 
اإىل املحكوم عليه : فاروق ا�شكندر �شيما 

العنوان:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - دوار املركز التجاري - بناية �شما تاور - مكتب رقم 603 - اأفانت 
غارد لا�شتثمارات - بي تي واي - املحدودة - العنوان:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - دوار املركز التجاري 

- بناية �شما تاور - مكتب رقم 603
اجلن�شية   ، اليتيم  علي  املنفذ:وليد  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
ا�شرتايل - ح�شام قويدر - اجلن�شية ا�شرتايل - هي�شم رفاعي ، اجلن�شية ا�شرتايل  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاه، 
احلكم  ان  ، ومبا  لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف :5621488.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاه خال )15( يوما من تاريخ اعانك/اإعانكم 
بهذا الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة  امام املحكمة املذكورة 

، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : فيوت�سر جيت لتجارة الوقود والبرتوكيماويات �س.ذ.م.م 

022-201 ملك ذا غالرييا انفي�شتمنت�س - بردبي - املركز التجاري  العنوان : مكتب رقم 
الول ،  ال�شكل القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�شة : 885714 رقم 
يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   1491391  : التجاري  بال�شجل  القيد 
اأعاه ، وذلك  دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لييدى  واملييوثييق   2022/8/23 بتاريخ  دبييي  حماكم  قييرار  مبوجب 
املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2022/8/23  وعلى من لديه  بتاريخ 
اف ام ايه للمحا�سبة والتدقيق - فرع دبي ، العنوان : مكتب رقم G26 - ملك �شندوق 
دبي للدعم املايل - القوز الثالثة - بردبي - هاتف:.... - فاك�س:..... ، م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : دانزنغ د�سك للتجارة �س.ذ.م.م 

القانوين  ال�شكل    ، الرقة   - �يييس.ذ.م.م  ديييرة هولدينجز  18E - ملك خور  : مكتب  العنوان 
:�شركة  ذات م�شوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�شة : 850306 رقم القيد بال�شجل التجاري 
1445389 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف   :
قييرار حماكم دبي  ، وذلييك مبوجب  اأعيياه  املذكورة  ال�شركة  باإنحال  التجاري لديها  ال�شجل 
بتاريخ 2022/8/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/19  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
ديرة   - ال�شباب  را�شد لدعم م�شاريع  بن  914 ملك موؤ�ش�شة حممد  رقم  : مكتب  العنوان   ،
كافة  معه  م�شطحباً   ، فاك�س:042973071   - هاتف:042973060   - بور�شعيد   -

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : اف ام ايه للمحا�سبة والتدقيق - فرع دبي 
الثالثة - بردبي -  القوز  املييايل -  دبييي للدعم  G26 - ملك �شندوق  العنوان : مكتب رقييم   

هاتف:.... - فاك�س:.....   
املذكور  امل�شفي  تعين  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاه لت�شفية فيوت�سر جيت لتجارة الوقود والبرتوكيماويات �س.ذ.م.م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  لديه  2022/8/23 وعلى من 
اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة -   العنوان : مكتب رقم 

بور�شعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�شفي  تعين  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاه لت�شفية دانزنغ د�سك للتجارة �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/19 وعلى  2022/8/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4581/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4452/2021 جتاري جزئي ،  ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )22160( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ :ريجال لتاأجري ال�شيارات
عنوانه:مكتب عبدالرحمن احمد للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن  مقره دبي - ديرة - بور�شعيد 
- بناية دبي - الوطنية للتاأمن واعادة التاأمن - الطابق احلادي ع�شر - مكتب 1101 اىل 1104 - مقابل 

ديرة �شيتي �شنرت - وميثله:عبدالرحمن احمد عبداهلل حممد 
املطلوب اإعانه : 1- مع�شم ار�شاد ار�شاد  احمد - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)22160( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 70021

MOJAU_2022- 0086262 رقم املعاملة
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

متلك  اجلن�شية  هندية   - بايجو  زوجه  بايجو  ال�شيدة:ليجي  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
والتي  والزجاج(  الملنيوم  ملقاولت  )النهو�س  امل�شماه  خدمات  بوكيل  الفردية  املوؤ�ش�شة 
ال�شيدة:ليجي  وترغب  رقم:537588  جتارية  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 
البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف   - اجلن�شية  هندي   - بايجو  زوجه  بايجو 

. اجلن�شية  هندي   - تامبي  كو�شي  تامبي  ال�شيد/بايجو  اىل  100% وذلك 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : فوزديل للهدايا �س.ذ.م.م 
ال�شكل    ، التجاري  1858 ملك عزم �شاهر من�شور احلمود - اخلليج  العنوان : مكتب رقم 
 : الرخ�شة  رقييم    ، ذ.م.م   الييواحييد  ال�شخ�س   - حميييدودة  م�شوؤولية  ذات  :�ييشييركيية   الييقييانييوين 
924695 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1532311 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد 
املذكورة  ال�شركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�شياحة يف 
2022/8/30 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلييك مبوجب قييرار حماكم دبي بتاريخ  اأعيياه 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييس  اأي  لديه  من  وعلى    2022/8/30 بتاريخ  دبييي  حماكم 
امل�شفي املعن ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات ، العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة 
 - هاتف:042973060   - بور�شعيد   - ديييرة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�ييشييد  بيين  حممد 
خال  وذلييك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، فاك�س:042973071 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : توب �سبيرنز لتدريب التن�س �س.ذ.م.م 
  ، الثالثة  الييورقيياء   - دييييرة   - دبييي  بلدية  ملك   - الثالثة  الييورقيياء  مم�شى  حديقة   : الييعيينييوان 
القيد  رقم   884994  : الرخ�شة  رقم    ، ذات م�شوؤولية حمييدودة  :�شركة   القانوين  ال�شكل 
1641905 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه  بال�شجل التجاري : 
، وذلك مبوجب  اأعيياه  املذكورة  ال�شركة  باإنحال  التجاري لديها  ال�شجل  التاأ�شري يف  قد مت 
الييعييدل حميياكييم دبييي بتاريخ  2022/8/31 واملييوثييق لييدى كيياتييب  قيييرار حميياكييم دبييي بتاريخ 
2022/8/31  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن ات�س ايه 
914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم  العنوان : مكتب رقم   ، ام لتدقيق احل�سابات 
 ، ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071  م�شاريع 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( خال  وذلييك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
ال�شباب - ديرة -  914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع  العنوان : مكتب رقم 

بور�شعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�شفي  تعين  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
بتاريخ  دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب  ــس.ذ.م.م  � للهدايا  فوزديل  لت�شفية  اأعيياه 
2022/8/30 وعلى  2022/8/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات 
ال�شباب - ديرة -  914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع  العنوان : مكتب رقم 

بور�شعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�شفي  تعين  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاه لت�شفية توب �سبيرنز لتدريب التن�س �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/8/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/31 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:858/2011/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�شابعة رقم 136

واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )7.240(  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:�شركة الي�س لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م وميثلها /فوؤاد بطر�س توما
عنوانه:امارة دبي - الكرامة - الكفاف - بجانب فندق برزيدن�س - حمل ار�شي

املطلوب اإعانه :  1- حممود حممد فتحي عبدالفتاح عدوي  -  �شفته : مدعي عليه 
الدعوى اعاه  بييتيياريييخ:2022/8/12 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم    : الإعييان  مو�شوع 
مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  الييزام  توما  بطر�س  ميثلها/فوؤاد  ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  الي�س  ل�شالح/�شركة 
)7.126( درهم �شبعة الف ومائة و�شتة ع�شرين درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية واحلا�شلة يف 2011/7/31 م وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف و 500 درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5238/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
عن  وال�شادر   )00012-00011-00010( رقم  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 

2022/4/1-2022/3/1-15-3-2022 بقيمة )80000( .
طالب التنفيذ : طارق حممد �شقر ال�شم الزعابي

عنوانه:امارة ال�شارقة - كورني�س البحرية الفردان �شنرت 104
املطلوب اإعانه : 1- امتياز احمد غام م�شطفى - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعان : قد 
�شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )82115( وقييدره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197



السبت   3  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13637  
Saturday    3    September    2022   -  Issue No   13637

13

املال والأعمال

•• �صرينوبيو-رويرتز

قيييييييال الييييرئييييييييي�ييييس الأوكييييييييييييراين 
اأم�س  زيلين�شكي  فييولييودميييري 
الدولية  الوكالة  بعثة  اإن  الأول 
حمطة  اإىل  الييييذرييييية  لييلييطيياقيية 
زابيييورييييجيييييييا الييينيييوويييية رمبييييا ل 
تيييييزال مييهييميية عييلييى اليييرغيييم من 
ال�شعوبات التي واجهتها ب�شبب 

الوجود الرو�شي يف املوقع.
ت�شجيل  يف  زيييلييييينيي�ييشييكييي  وذكييييير 

مييينيييتيييدى  يف  اأذييييييييييييييع  فيييييييييييدييييييو 
اأمرو�شيتي لاأعمال يف اإيطاليا 
ل�شمان  �ييشيييء  كييل  فعلنا  “لقد 
و�شول الوكالة الدولية للطاقة 
زابوريجيا  حمطة  اإىل  الييذرييية 
ل  البعثة رمبا  اأن هذه  واأعتقد 

يزال لها دور«.
النووية  الطاقة  �شركة  وقييالييت 
وقت  يف  احلكومية  الأوكييرانييييية 
�ييشييابييق اأمييي�يييس اجلييمييعيية اإنيييييه مل 
مركز  بيييدخيييول  للبعثة  ييي�ييشييمييح 

الأزمات يف املحطة، حيث تقول 
الرو�شية  الييقييوات  اإن  اأوكييرانيييييا 
�شوف  الييبييعييثيية  واإن  مييتييمييركييزة، 
تقييم  لإجييييييراء  �ييشييعييوبيية  جتيييد 

حمايد للو�شع.
“لاأ�شف  زيييلييييينيي�ييشييكييي  وقييييييال 
الرئي�شي  الييي�يييشييييء  نيي�ييشييمييع  مل 
الييدولييييية للطاقة  الييوكيياليية  ميين 
رو�شيا  دعيييييييوة  وهيييييو  اليييييذريييييية، 

لإخراج ال�شاح من املحطة«.
البعثة  تلتزم  اأن  “اآمل  واأ�شاف 

تخدم  واأن  عييليييييه،  اتييفييقيينييا  مبيييا 
مييي�يييشييياليييح امليييجيييتيييميييع اليييييييدويل 

باأ�شره«.
وقال زيلين�شكي اإن �شمان عودة 
حمطة زابوريجيا للعمل باأمان 
وبقائها مت�شلة ب�شبكة الكهرباء 
مواجهة  يف  �شي�شاعد  الباد  يف 

اأزمة الطاقة يف اأوروبا.
م�شتعدة  “اأوكرانيا  وتييييابييييع 
لييزيييادة �ييشييادرات الييكييهييربيياء اإىل 

دول الحتاد الأوروبي«.

•• كولومبو-اأ ف ب

�شرح م�شوؤول كبري يف وزارة الدفاع ال�شريانكية لوكالة 
فران�س بر�س  اأم�س اجلمعة اأن الرئي�س املخلوع غوتابايا 
باده  اإىل  ويعود  تاياند  يف  اإقامته  �شينهي  راجاباك�شا 

اليوم ال�شبت.
لفران�س  ا�شمه،  ك�شف  عييدم  طلب  اليييذي  امليي�ييشييوؤول  وقيييال 
تاياندي  “يقيم يف فندق  راجاباك�شا  اإن غوتابايا  بر�س 
واأ�شاف “قيل لنا  مثل �شجن وهو م�شمم على العودة”. 

انه �شيعود يف وقت مبكر جدا من ال�شبت«.
وتابع امل�شوؤول “اأن�شاأنا للتو فرقة اأمنية جديدة حلمايته 

بعد عودته ال�شبت، ت�شم عنا�شر من اجلي�س وجمموعات 
من ال�شرطة«.

واأو�شح اأن راجاباك�شا كان لديه تاأ�شرية ت�شمح له بالبقاء 
زوجته  مع  الييعييودة  اختار  لكنه  يوما.  ت�شعن  تاليند  يف 

وحار�شه ال�شخ�شي وم�شاعد اآخر.
وييينيي�ييس الييد�ييشييتييور اليي�ييشييريييانييكييي عييلييى تييياأمييين حرا�س 

�شخ�شين واآلية وم�شكن للروؤ�شاء ال�شابقن.
متوز-يوليو   13 يف  اجلييزيييرة  ميين  فيير  راجاباك�شا  وكييان 
بييعييد اأربييعيية اأيييييام عييلييى اقييتييحييام ميينييزلييه ميين قييبييل ع�شرات 
الآلف من املتظاهرين الغا�شبن ب�شبب تردي الأو�شاع 

القت�شادية.

الرئي�ص ال�شريالنكي املخلوع يعود اإىل البالد اليومالرئي�ص الأوكراين: بعثة وكالة الطاقة رمبا ل تزال مهمة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

الوليات  يف  الييدميييوقييراطيييييون  عييمييد 
الييذييين غييالييبييا مييا يواجهون  املييتييحييدة 
انتقادات لعدم ا�شتخدامهم الأ�شاليب 
يعتمدها  الييتييي  نف�شها  امليياكيييييافيييييلييييية 
اإدخال  اىل  اجلمهوريون،  خ�شومهم 
ا�شرتاتيجيتهم  يف  احليينييكيية  بييعيي�ييس 
مر�شحن  دعييييييم  عيييير  النيييتيييخيييابييييييية 
ميييتيييطيييرفييين ليييييييدى خييي�يييشيييوميييهيييم، يف 
املخاطر.الفكرة  ميين  تييخييلييو  ل  لييعييبيية 
جو  الرئي�س  حلييزب  بالن�شبة  ب�شيطة 
التاأثري  على  على  تييقييوم  وهييي  بييايييدن 
التمهيدية  النييتييخييابييات  عملية  عييلييى 
للمع�شكر اجلمهوري عر اإعطاء دفع 
لكي  راديييكييالييييية  الأكييييرث  للمر�شحن 
يجد املر�شح الدميوقراطي نف�شه بعد 
ذلك يف موقع قوة يف مواجهة مناف�س 
انطباًعا  يعطي  ل  اأو  انتخابه  ي�شعب 

جيًدا.
بييكييلييمييات اأخييييييرى، اليييرهيييان هيييو اأنييييه يف 
الييثيياين- ت�شرين  النييتييخييابييات يف  يييوم 

نوفمر، �شيبتعد الناخبون عن مر�شح 
جمهوري مييل ب�شدة للرئي�س ال�شابق 
كثريا  �ييشييعييبييوي  او  تيييراميييب،  دونييياليييد 
ل�شالح  بال�شيا�شة  الييعييهييد  حييديييث  او 
مر�شح دميوقراطي يظهر جدية اأكر 

ويوحي بال�شتقرار.
منت�شف  انيييتيييخيييابيييات  اقييييييييرتاب  مييييع 
اليييوليييية، تيييركيييزت اجليييهيييود املييالييييية يف 
اأريزونا  بع�س الوليات املحورية مثل 
تتغري  ان  ميييكيين  حيييييث  مييييي�ييشيييييغيين  او 

الغالبية يف الكونغر�س يف وا�شنطن.
خ�شو�شا  اليييدمييييوقيييراطيييييييون  يييياأميييل 

اأ�شوات  حيي�ييشييد  يف  فيير�ييشييهييم  بييتييعييزيييز 
�ييشيييييعيير فيها  انييتييخييابييات  اليينيي�ييشيياء يف 
مييير�يييشيييحيييون جيييميييهيييورييييون عييليينييا عن 

معار�شتهم لاجها�س.
من جهة ناخبي الي�شار، اأ�شاد كثريون 
التي  اجلييديييدة  ال�شرتاتيجية  بييهييذه 
تعتمد بدون اأي رادع وراأوا فيها و�شيلة 
قبل  ميين  ال�شيا�شية  امليينيياورة  ملييواجييهيية 
قواعد  على  لالتفاف  اجلمهورين 
تاأمن  اأو  ال�شيوخ  جمل�س  يف  معينة 
املحكمة  يف  حمافظن  ق�شاة  تثبيت 

العليا.
اأن ح�شابات  ميين  اآخييرييين حيييذروا  لكن 
ت�شبه  اخل�شم  لييدى  املتطرفن  دعييم 

اللعب بالنار.
لييييوج اخلييبييري يف جامعة  بيييييرت  وقييييال 
قرى  اإحييييراق  “عر  وا�شنطن  جيييورج 
بييعييدم ترك  اإنييقيياذهييا، جنيييازف  بذريعة 

�شوى الرماد«.
واأ�ييييشيييياف لييوكيياليية فييرانيي�ييس بييير�يييس اأن 
التمهيدية  النتخابات  يف  “التدخل 
للحزب املناف�س من خال اإثارة ق�شايا 

على  حيياذًقييا  يييبييدو  اأن  ميكن  �شيا�شية 
ال�شعيد ال�شرتاتيجي”. وتابع “لكن 
النتخابات  حييول  الأكيياذيييب  ت�شخيم 
والييييييرتويييييييج لييينيييظيييرييييات تيييياآمييييرييييية ل 
على  للتهجم  املجال  وفتح  لها  اأ�شا�س 

املوؤ�ش�شات الدميوقراطية هو خطاأ«.
التمهيدية  النيييييتيييييخيييييابيييييات  خيييييييال 
املر�شح  فيياز  مي�شيغن،  يف  اجلمهورية 
امليييوؤييييد ليييرتاميييب جيييون غيييييبيي�ييس الذي 
بانتخابات  يييفييز  مل  بييايييدن  ان  يييوؤكييد 
2020، على بيرت ميجر اأحد النواب 
الذين  اجلمهوري  احلييزب  يف  الع�شرة 
ترامب  الرئي�س  عزل  ل�شالح  �شوتوا 

بعد الهجوم على مبنى الكابيتول.
احلييييزب  ييي�ييشييكيير  اأن  لييغيييييبيي�ييس  مييييكييين 
اأنيييفيييق ن�شف  اليييييذي  اليييدمييييوقيييراطيييي 
مليون دولر على حملته النتخابية. 
اإعييان تلفزيوين، م�شلل  وقد ورد يف 
عمدا، اأن غيب�س كان حمافظا “جدا” 
بييطييريييقيية اأريييييييد ميينييهييا انيييتيييقييياده لكن 
اأنها  على  تلقوها  اليمن رمبا  ناخبي 

ثناء عليه.
كما اأنفق الدميوقراطيون ثروات على 
النتخابات  نتيجة  ينكرون  مر�شحن 
ومارياند  بن�شلفانيا  يف  الييرئييا�ييشييييية 

واأريزونا.

وهيييييو تييكييتيييييك �ييشييجييبييه اليييعيييدييييد من 
وكذلك  الدميوقراطين  الرملانين 
اأك�شلرود،  ديفيد  ال�شيا�شي  امل�شت�شار 
اأوباما  بيياراك  حملتي  مهند�شي  كبري 

الرئا�شيتن.
ييييراأ�يييس  الييييييذي  مييياكيييميييييييان  دان  نيييييدد 
يف  الييدميييوقييراطييييية  “اأنقذوا  منظمة 
 Save Democracy اأمييريكييا« 
بالو�شع  اأييي�ييشييا   ،in America
الييييييذي يييثييبييت بييحيي�ييشييب قيييوليييه اليييييدور 
الوفري”  “املال  يييوؤديييه  الييذي  امل�شيء 
يتاعبون  “اإنهم  وقييال  ال�شيا�شة.  يف 
اإليهم.  ال�شتماع  من  بدًل  بالناخبن 

اإنه اأمر مقزز«.يف املقابل اعتر اآخرون 
يف  قوية  �شربات  كيل  امل�شروع  من  اأن 

ميدان اأ�شبح اأكرث حدة وا�شتقطابا.
يقول اآرون �شولومون اخلبري القانوين 
يف وكالة Esquire Digital »يف 
نظام احلزبن هذا، هناك بالفعل حزب 
با  ال�شيا�شة  ا�شتخدام  يجيد  رئي�شي 
التعايل  يبدو  “قد  وي�شيف  رحمة”. 
عيين املييعييركيية املييحييتييدميية اأمييييرا جديرا 
اأف�شل  هيييي  اليييييييوم  لييكيين  بييييالحييييرتام 
ال�شلطة،  عن  اإقيي�ييشيياوؤك  ليتم  طريقة 
واحدة  انييتييخييابييات  خيييال  فييقييط  لي�س 
امنيييا جليييييل كييييامييييل«.اإىل ذلييييك، حمل 

بييايييدن بعنف  الأمييريكييي جييو  الرئي�س 
الذين  واأن�شاره  ترامب  دونالد  عىل 
و�شفهم ب”املتطرفن”، معترا اأنهم 
يف  الأمريكية،  الدميوقراطية  اأعييداء 
خطاب األقاه يف وقت الذروة يف م�شعى 
لإثارة حما�س الناخبن قبل انتخابات 

منت�شف الولية.
فيادلفيا  خييطييابييه يف  بييايييدن  واألييقييى 
مييهييد اليييدمييييوقيييراطييييييية الأميييريكييييييية، 
ميييركيييزا هييجييومييه غيييري الييييعييييادي على 
عقيدة  يتبنون  الييذييين  اجلييمييهييورييين 
اأمريكا عظيمة مرة  “لنجعل  ترامب 
الأحييرف الأربعة  “ماغا”   - اأخرى” 
الأوىل من �شعار “ميك اأمريكا غريت 
اأغييين )ميياغييا( -. وحييث اأنيي�ييشيياره على 
اليييييييرد.ورد تيييراميييب عييلييى بييياييييدن على 
“تروث �شو�شال”  موقعه الإلكرتوين 
ليييييل اخلييمييييي�ييس اجلييمييعيية، ميييوؤكيييدا اأن 
الرئا�شة.  ملن�شب  مييوؤهييل  غييري  بييايييدن 
يجعل  اأن  يييريييد  ل  كيييان  “اإذا  وكييتييب 
اأمييريكييا عظيمة مييرة اأخيييرى وهييو ما 
بييالأقييوال والأفييعييال والفكر،  ل يفعله 

الوليات  ميثل  األ  بالتاأكيد  فيجب 
املتحدة«.

وقال بايدن الذي كان يتحدث بالقرب 
ميييين املييييكييييان الييييييذي اأقيييييير فيييييييه اإعيييييان 
قبل  الأمريكي  والد�شتور  ال�شتقال 
ترامب  “دونالد  اإن  اأكرث من قرنن، 
وجمهوريي ماغا ميثلون تطرفا يهدد 

اأ�ش�س جمهوريتنا« .
الغ�شب  يييعييتييمييدون  “اإنهم  وا�يييشييياف 
ويزدهرون يف الفو�شى ول يعي�شون يف 

�شوء احلقيقة بل يف ظل الأكاذيب«.
و�شدد الرئي�س الأمريكي على اأنه “ل 
مكان للعنف ال�شيا�شي يف اأمريكا”، يف 
اإ�شارة وا�شحة اإىل هجوم العام املا�شي 
الكونغر�س  مييبيينييى  الييكييابيييييتييول  عييلييى 
اأنيي�ييشييار ترامب  الأميييريكيييي مييين قييبييل 
رفييي�يييشيييوا قبول  الييييذييييين  امليييتييي�يييشيييدديييين 
ذكر  اأن  النتخابات.وبعد  يف  هزميته 
احلملة الوطنية �شد حقوق الإجها�س 
مييين قييبييل املييحييافييظيين املييتيي�ييشييددييين - 
وتييهييديييد احلييريييات الأخييييرى ميين منع 
واحد،  جن�س  بيين  اليييزواج  اإىل  احلمل 
 79 العمر  ميين  البالغ  الرئي�س  راأى 
م�شممة على  “قوى ماغا”  اأن  عاًما 

“اإعادة هذا البلد اإىل الوراء«.
“امل�شاواة  اأن  مييين  حميييييذرا  واأ�ييييشيييياف 
للهجوم«. تتعر�شان  والدميوقراطية 
م�شاألة  حيي�ييشييم  ميييوعيييد  اقيييييرتاب  ومييييع 
ت�شرين  يف  الكونغر�س  على  ال�شيطرة 
الييييثيييياين/نييييوفييييميييير، نييييا�ييييشييييد بييييايييييدن 
مع  قييواهييم  توحيد  اإىل  اجلمهورين 
الدميوقراطين والتخلي عن �شيا�شة 
ترامب التي ل تزال ت�شيطر على جزء 

كبري من حزبه.

بايدن يدين الهجوم »املتطرف« لرتامب على الدميوقراطية      

الدميوقراطيون الأمريكيون يعدلون ا�شرتاتيجيتهم النتخابية

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5044/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف النزاع رقم 2022/569 ،  ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )156.897.17( 
درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ :�شركة المارات العامة للنقل واخلدمات - موا�شات المارات
عنوانه:مكتب ال�شهاوي وم�شاركوه حمامون وم�شت�شارون - امارة دبي - بردبي - �شارع بوليفارد ال�شيخ حممد 
بن را�شد - برج بوليفار بازا 2 - الطابق 19 - مكتب رقم 1903 - هيياتييف:042277717 - فاك�س:042277767 

- رقم مكاين:2609288186  
املطلوب اإعانه : 1- فلرتون للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعيياه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليك  : قد  الإعييان  مو�شوع 
)156897.17( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجييراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70545 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:589/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية رقم 401
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )420795( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام مع التعوي�س مببلغ )200000( درهم . 
املدعي:مارينو�س دي جدوي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - مبنى قرية العمال - بلوك ب - الطابق التا�شع - 
مكتب 911 - دوار ال�شاعة - وميثله:عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب

املطلوب اإعانه :  1- �شركة بيت ال�شتثمار ذ.م.م -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )420795( 
مع  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %5 والفائدة  املحاماة  واتييعيياب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهييم 
التعوي�س مببلغ )200000( درهم - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/9/7  ال�شاعة 09.00 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6223/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
ال�شامي  الميييييييارات  بيينييك  عييلييى  وامليي�ييشييحييوب  اليي�ييشيييييك 000223  بييقيييييميية  املييطييالييبيية   : الييتيينييفيييييذ  مييو�ييشييوع 
بتاريخ:2021/12/1 مببلغ )3000000( ثاثة ماين درهم ومنع املنفذ �شده الول من ال�شفر والتعميم 

على كافة منافذ الدولة بذلك .
طالب التنفيذ : النجم العربي لتجارة اخلردة املعدنية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - كورني�س البحرية - بجوار مركز �شرطة البحرية مركز الفردان �شنرت 
مكتب 104

املطلوب اإعانهما : 1- حممد عا�شم ح�شن حممد ح�شن 2- كا�شيكو لتجارة النفايات واخلردة املعدنية 
ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3011030( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 207/2022/5215 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- كمال عبداهلل دروي�س  -   جمهول حمل القامة

�ييس.م.ب )م( المييارات )حالياً(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�شرق الو�شط( 
�شركة امريكان اك�شر�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب مقفلة )�شابقاً(

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 
وقدره )37702.89( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 207/2022/1514 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- حممد وليد ا�شامه حمزه  -   جمهول حمل القامة
�ييس.م.ب )م( المييارات )حالياً(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�شرق الو�شط( 

�شركة امريكان اك�شر�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )�شابقاً(
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 
وقدره )76113.52( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 207/2022/5315 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- عادل حممد خلفان الباغ  -   جمهول حمل القامة

�ييس.م.ب )م( المييارات )حالياً(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�شرق الو�شط( 
�شركة امريكان اك�شر�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )�شابقاً(

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقييام  قد 

وقدره )26908.14( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فييان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:855/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
الفا  وثمانون  و�شتة  اربعمائة  درهييم   )486.831.01( وقييدره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
وثمامنائة وواحد وثاثون درهم وواحد فل�س والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 
املدعي:بنك ابوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - مبنى بناية الزمردة - �شقة الطابق اخلام�س - 53b - جوار خمتر 
دبي املركزي

�ييس.ذ.م.م 2- عائ�شة بي كالورو 3- خليل اهلل �شاحب كالورو   التعبئة  املييواد  اإعانهم :  1- توتو�س ل�شناعة  املطلوب 
-  �شفتهم : مدعي عليهم 

اأقييام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقييدره )486.831.01(  مو�شوع الإعييان :  قد 
درهم اربعمائة و�شتة وثمانون الفا وثمامنائة وواحد وثاثون درهم وواحد فل�س والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة - وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء  املوافق  2022/9/7  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:632/2022/322 ا�شتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�شوع ال�شتئناف : �شحيفة اإ�شتئناف على احلكم ال�شادر بتاريخ:2022/5/31 يف الدعوى رقم 171/2021 

عقاري كلي . 
امل�شتاأنف:ال�شرق لا�شتثمار �س.ذ.م.م

ابه  ا�ييس  بي  املختار مكتب  عنوانها   -  6 الييدور  اليمامة  بناية   - بور�شعيد  �شارع   - ديييرة   - دبييي  عنوانه:امارة 
ال�شاد�س  الطابق  البوابة 3  العاملي  املايل  ال�شيخ زايد مركز دبي  �شارع  امارة دبي  احمد بن هزمي وم�شاركوه 

مكاين:2682589680 - وميثله:خالد حممد �شعيد بوج�شيم 
املطلوب اإعانهم :  1- جتورى المارات �س.ذ.م.م 2- لجونز بلوت 3 ليمتيد 3- حممد عبداهلل ح�شن الزعابي 
- اماراتي اجلن�شية عن نف�شه وب�شفته ممثل �شركتي )لجونز بلوت 3 ليميتد( جتوري المارات - واملفو�س 

بالتوقيع عنهما  -  �شفتهم : م�شتاأنف �شدهم
مو�شوع الإعان :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/171 عقاري كلي. وحددت لها جل�شة يوم 
الثنن  املوافق  2022/9/5  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70021

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005696 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : النظمة املتقدمة للمقاولت الفنية - موؤ�ش�شة فردية -  جمهول حمل الإقامة 
عليهما  املدعي  اول:بالزام   - الق�شاء  طالبة  املوقرة  املحكمة  امام  ال�شحيفة  بهذه  املدعية  تتقدم 
الفا وثمامنائة  يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )145.855.56( مائة خم�شة واربعون  بان  بالت�شامن 
خم�شة وخم�شون درهما و�شتة وخم�شون فل�شا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق يف 

املحاماة. اتعاب  ومقابل  بامل�شروفات  عليهما  املدعي  ثانيا:الزام   - ال�شداد  متام  وحتى   2021/1/3
الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
بوا�شطة وكيل  او  ( �شخ�شيا   9 الدعوى رقم  -  مكتب رقم  )مكتب مدير  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه ، اعان 

املدعي عليه بالن�شر وبلغتن العربية والجنليزية. حرر بتاريخ  2022/9/2  
مكتب اخلدمات الق�شائية      
عمر منعم من�شور 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005696 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بال علي عمايري -  جمهول حمل الإقامة 
عليهما  املدعي  اول:بالزام   - الق�شاء  طالبة  املوقرة  املحكمة  امام  ال�شحيفة  بهذه  املدعية  تتقدم 
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عربي ودويل

•• القد�س-اأ ف ب

يف و�شط طريق رئي�شي يف كفر عقب بن 
�ييشيييييارة ومعها  تييقييوم  والييقييد�ييس،  رام اهلل 
عييدد ميين اليييدراجيييات اليينييارييية بالدوران 
ت�شّبب  �ييشيينيية،  قييبييل  و”الت�شحيط”... 
اأدى اىل  ت�شحيط مماثل ب�شجار عائلي 

مقتل اأربعة اأ�شخا�س يف املنطقة.
وتبعد كفر عقب قرابة ع�شرة كيلومرتات 
للو�شول  القد�س.  مدينة  مركز  �شمال 
مييعيير ع�شكري  اجييتييييياز  يييجييب  اإليييييييهيييا، 

اأمتارا  ارتييفيياعييه  يبلغ  خر�شاين  وجيييدار 
اهلل،  رام  قييرب  تقع  املييدييينيية  اإن  اإذ  عيييدة. 
اأقامته  الييذي  الأمني”  “ال�شياج  خلف 

اإ�شرائيل يف ال�شفة الغربية املحتلة.
واحتلت اإ�شرائيل املنطقة العام 1967 
كجزء من القد�س ال�شرقية التي �شمتها 
وت�شرف  �شيادتها  حتييت  وجعلتها  اليها 

عليها بلدية القد�س الإ�شرائيلية.
لكن املنطقة مهملة، وبات �شماع اإطاق 
الييينيييار فيييييهييا �ييشيييييئييا عيييادييييا �يييشيييواء خال 
جمرد  اأو  اليي�ييشييجييارات  او  الحيييتيييفيييالت 

جتربة ال�شاح. فو�شى يف حركة ال�شري، 
وقيادة بعك�س ال�شري، و�شجيج، وفق ما 

يقول ال�شكان.
وتقول اإميان الرجبي )37 عاما(، “ل 

توجد �شلطة، ول �شرطة، ول قانون«.
“وقع  اأولد  لأربيييعييية  اليييواليييدة  وتيييييروي 
ب�شبب  الثاين-يناير  كانون  يف  احلييادث 
عاما،   19 وعمره  اأقربائنا  اأحييد  قيادة 
منه  فُطلب  فيها.  يفحط  وهييو  �ييشيييييارة 
اإثييير ذلييك �شجار بينه  الييتييوقييف، وحيييدث 
مّت  ثييييم  عائلتنا”.  ميييين  �يييشيييبيييان  وبييييين 

مبنع  عيي�ييشييائييري  “اتفاق  اىل  الييتييو�ييشييل 
الييي�يييشييياب الييييييذي فيييحيييط بيييالييي�يييشيييييييارة من 
القرتاب من �شارعنا، لكنه عاد يف اليوم 
اليييتيييايل، وحيي�ييشييل عيييراك بيييالأييييدي بينه 
عائلته  ميين  اأفييييراد  وجييياء  �شبابنا،  وبيين 

م�شلحن ببنادق اأم 16«.
طبيب  عيييرفيييه  زوجييييييي  “نزل  وتيييتيييابيييع 
اأقّل  يف  يجري.  ما  ل�شتي�شاح  الأ�شنان 
اأ�شخا�س يف  �شاعة، قتل ثاثة  ربع  من 
وتويف  زوجييي،  بينهم  ب�شعة من  جرمية 
اأحيييد اأقييربييائييه اليييذي اأ�ييشيييييب اأييي�ييشييا بعد 

يومن«.
الإ�شرائيلي  “الإ�شعاف  اأن  اىل  وت�شري 
ال�شرطة  اأميييييا  امليينييطييقيية،  اىل  ييي�ييشييل  ل 
الإ�شرائيلية فو�شلت بعد اأيام للتفتي�س 

عن اأ�شلحة«.
الإ�شرائيلية  ال�شرطة  تدخل  ما  ونييادرا 
لل�شرطة  تيي�ييشييمييح  ول  عييقييب،  كييفيير  اىل 
فيها  ن�شاطها  مبمار�شة  الفل�شطينية 
الأحيييداث  يف  معها  بالتن�شيق  نيييادرا  اإل 
الكبرية، ما يخلق فراًغا يتيح اجلرمية 

وتهريب الأ�شلحة واملخدرات.

كفر عقب.. »ل قانون ول �شلطة« يف القد�ص ال�شرقية

•• لندن-اأ ف ب

بييعييد �ييشيييييف مييين احليييميييات النييتييخييابييييية و�شبه 
معي�شة  غييياء  اأزميييية  و�ييشييط  ال�شلطة  يف  الييفييراغ 
رئا�شة  اإىل  ال�شباق  ينتهى  املييتييحييدة،  اململكة  يف 
ليز  تبدو  بينما  اجلمعة  الريطانية  احلكومة 

ترا�س الأوفر حظا يف مواجهة ري�شي �شوناك.
تييييييوؤد الييتييجييمييعييات وا�يييشيييتيييطييياعيييات الييييييراأي  ومل 
�ييشييوى اإىل تيياأكيييييد اليييفيييارق الييكييبييري بييين وزيييييرة 
ال�شابق )42  املال  اخلارجية)47 عاًما( ووزير 
�شي�شوت  اليييذي  املحافظن  حييزب  داخيييل  عييامييا( 
اأع�شاوؤه بالريد او عر النرتنت قبل ال�شاعة 

16،00 ت غ.
حتدث  مل  وما  الثنن.  ظهر  النتيجة  و�شتعلن 
مفاجاأة، �شت�شبح ليز ترا�س رابع رئي�س للحكومة 
منذ ال�شتفتاء على بريك�شت وثالث �شيدة ت�شغل 
هذا املن�شب بعد مارغريت تات�شر وترييزا ماي.

و�شتتوىل املن�شب خلفا لبوري�س جون�شون الذي 
متوز-يوليو  اأوائيييييل  يف  ال�ييشييتييقيياليية  عييلييى  اأجيييير 
الريطانيون  وينتظر  ف�شائح.  �شل�شلة  ب�شبب 
ذلييييك بيييفيييارغ اليي�ييشيير ملييعيياجليية �ييشييريييعيية لرتفاع 
واملدار�س  امليينييازل  تخنق  الييتييي  الييكييهييربيياء  ر�ييشييوم 
اإىل نزاعات  وامل�شت�شفيات وال�شركات، مما يوؤدي 
تات�شر  �ييشيينييوات  ميينييذ  م�شبوقة  غييري  اجييتييميياعييييية 

.»1990-1979“
جامعة  يف  ال�شيا�شي  املحلل  كريت�س  جييون  قييال 
“�شتكون  بيير�ييس  لييوكيياليية فييرانيي�ييس  �ييشييرتاثييكييايييد 
مفاجاأة كبرية جدا جدا اذا مل تفز”، م�شريا اىل 
“التقدم املرتاكم يف ا�شتطاعات الراأي” وقدرة 
املحافظن  حيييزب  اأعيي�ييشيياء  “جذب  عييلييى  تييرا�ييس 

�شيا�شيا وتقدمي ر�شالة وا�شحة لهم«.
من  تنتقل  التي  املخ�شرمة  ال�شيا�شية  وتييرا�ييس 
�شنوات،  عيي�ييشيير  ميينييذ  اآخيييير  اإىل  وزاري  ميينيي�ييشييب 
جنحت يف اإقناع قاعدة احلزب بوعد بتخفي�شات 
�شد  جدا  قا�شية  لهجة  وتبني  �شخمة  �شريبية 
مبارغريت  ت�شبيهها  اإىل  ذلييك  واأدى  النقابات. 
من  الرغم  على  املحافظ،  التيار  اأيقونة  تات�شر 
عر  الإرث  هييذا  انييتييزاع  على  يعمل  مناف�شها  اأن 

تقدمي نف�شه كمدافع عن احلذر يف امليزانية.
وهيييو حفيد مهاجرين  �ييشييونيياك،  رييي�ييشييي  وواجييييه 
اأبي�س  غييري  وزراء  رئي�س  اأول  ي�شبح  قييد  هيينييود 
تغيري  يف  �شعوبة  مفاجاأة،  حدثت  اإذا  الباد  يف 
اإلقاء  وبيييييارع يف  ثييييري  كييتييكيينييوقييراطييي  �ييشييورتييه 
الييييدرو�ييييس وخيييائييين متييكيين مييين تيي�ييشييريييع �شقوط 
يف  احلكومة  ميين  با�شتقالته  جون�شون  بوري�س 

اأوائل متوز-يوليو.
وما زال جزًءا من قاعدة احلزب ي�شعر بالأ�شف 
لرحيل جون�شون.وتتمثل هذه القاعدة مبا بن 
من  باملئة   0،3 اأي  �شخ�س  األيييف  ومئتي   160
ال�شكان - ي�شكل الذكور وامل�شنون والبي�س ن�شبة 
رئي�س  �شيكون  من  �شيقررون  املعدل-  من  اأعلى 

الوزراء املقبل.
ومل يك�شف احلزب يوما عددهم الدقيق، لدرجة 
من  ملييزيييد  ق�شائيا  ياحقه  اإخييبييارًيييا  موقًعا  اأن 
الثاثاء  جون�شون  بوري�س  ال�شفافية.�شيقدم 
مقر  يف  الثانية  اإليييييزابيييييث  امللكة  اإىل  ا�شتقالته 
يف  ا�شكتلندا،  يف  بيياملييورال  يف  ال�شيفي  اإقييامييتييهييا 
�شابقة للملكة البالغة من العمر 96 عاًما والتي 

تواجه �شعوبة يف التنقل ولن ت�شافر اإىل لندن.
احلكومة  رئي�س  �شيكون  الييذي  خلفه  و�شيتبعه 

عاما،  �شبعن  امل�شتمر منذ  امللكة  الي15 يف عهد 
ليينييدن لإلييقيياء خييطييابييه الأول  اإىل  يييعييود  اأن  قييبييل 
وي�شكل  �شرتيت  داونينغ  احلكومة يف  اأمييام مقر 
�شتارمر  كييري  املعار�شة  زعيم  ويييواجييه  حكومته 

للمرة الأوىل الأربعاء يف الرملان.
�شعبة يف ظل  �ييشييتييكييون  املييهييميية  هيييذه  اأن  ويييبييدو 
انق�شام الغالبية ب�شبب الف�شائح ويف بلد يواجه 
تطلعات ا�شتقالية ل�شكتلندا وخافات ما بعد 

بريك�شت يف ايرلندا ال�شمالية.
ب�شرعة.  للعمل  كييبييريا  �ييشيييييكييون  اليي�ييشييغييط  لييكيين 
واتخذت اأزمة تكلفة املعي�شة منعطًفا دراماتيكًيا 
مع الإعان عن زيادة بن�شبة 80 باملئة يف كلفة 
مما  الأول-اكييتييوبيير  ت�شرين  يف  املنزلية  الطاقة 
اليوم  يبلغ  الذي  الت�شخم  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  قد 
اأ�شواأ  وفييق  باملئة   22 اإىل  باملئة،   10 ميين  اأكييرث 

التوقعات.

ومييين و�ييشييائييل اليينييقييل اإىل عييمييال الييريييد وعمال 
امليييوانيييئ وامليييحيييامييين، ا�ييشييتييمييرت الإ�يييشيييرابيييات يف 

النت�شار.
ووعدت ليز ترا�س بتخفي�شات �شريبية �شخمة 
تريد  اإنها  وقالت  مبا�شرة.  م�شاعدات  من  بييدًل 

احلد من احلق يف الإ�شراب.
ووعيييييدت اخلييمييييي�ييس عييلييى اليييرغيييم مييين كيييل �شيء 
“بالدعم الفوري” لاأ�شر التي تواجه �شعوبات 
اللحظة  يف  واأليييغيييت  تييفييا�ييشيييييل،  تييذكيير  مل  لكنها 
بي  “بي  �شبكة  مييع  بها  وعييدت  مقابلة  الأخيييرية 

�شي«.
وكيييان بييورييي�ييس جييونيي�ييشييون غييائييبييا خيييال ال�شيف 
اليونان.  يف  ثييم  �شلوفينيا  يف  اإجييييازة  اأميي�ييشييى  اإذ 
ويبدو  ال�شيا�شة  اإىل  العودة  ا�شتبعاد  وقد رف�س 
وجوده مربكا.ووعد اخلمي�س باأن يقدم “الدعم 

الكامل” خلليفته.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعييليينييت الييوليييات املييتييحييدة اأن اليييرد الأخيييري اليييذي قّدمته 
لعام  النووي  بالتفاق  املتعلقة  املحادثات  اإطييار  يف  طهران 
اإىل  العودة  احتمال  من  يحد  مما  بّناًء”،  “لي�س   2015

اللتزام بهذا التفاق التاريخي.
بييا�ييشييم اخليييارجييييييية الأميييريكييييييية فيدانت  املييتييحييدث  وقيييييال 
اإيييران عر الحتاد  اأننا تلقينا رد  اأن نوؤكد  “ميكننا  باتيل 
طريق  عيين  و�ييشييرنّد  نييدر�ييشييه  “نحن  واأ�ييشيياف  الأوروبي”. 

الحتاد الأوروبي، لكنه لاأ�شف غري بّناء«.
الأوروبييييي  بييالحتيياد  اخلييارجييييية  ال�شيا�شة  ميي�ييشييوؤول  وكيييان 
جييوزيييب بييوريييل اأعيييرب الأربييعيياء عيين اأمييلييه باإحياء التفاق 
وقّدم  حول الرنامج النووي الإيراين “يف الأيام املقبلة”. 
اأ�شّماه  ما  اآب/اأغ�شط�س  من  الثامن  يف  الأوروبيييي  الحتيياد 
“ن�شا نهائيا” لإحياء التفاق الذي اأبرم يف العام 2015 

وان�شحب منه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأحاديا.
الوليات  عليها  ردت  عليه  تعديات  اإيييران  اقرتحت  وقييد 

املتحدة عر الو�شطاء.
كنعاين  نا�شر  الإيييرانييييية  اخلارجية  با�شم  املتحدث  وقييال 
اأر�شلت ردا جديدا بعد  اإن طهران  يف وقت �شابق اخلمي�س 
الر�شمية  الأنييبيياء  وكيياليية  ذكييرت  كما  املتحدة،  الييوليييات  رد 
النووي  امللف  حييول  املفاو�شات  )ارنييا(.وتييهييدف  الإيييرانييييية 
ثم  تعليقها  لكن مت  �شهًرا   16 قبل  بييداأت  التي  الإييييراين 
التفاق  اإحياء هذا  اإىل  اآب/اأغ�شط�س،  اأوائييل  ا�شتئنافها يف 
الذي اأبرم يف 2015 مع طهران من قبل الدول اخلمي�س 
)ال�شن  الييييدويل  الأميييين  الييعيي�ييشييوييية يف جمل�س  الييدائييميية 
بالإ�شافة  ورو�شيا(  وبريطانيا  وفرن�شا  املتحدة  والوليات 

اأملانيا.وعد جو بايدن منذ فرتة طويلة باعادة العمل  اإىل 
بالتفاق معترا انه اأف�شل طريقة للحد من برنامج اإيران 
دفع  اإىل  �شوى  يييوؤد  الأمريكي مل  الن�شحاب  واأن  النووي، 

طهران اإىل ت�شريع م�شروعها.
ويق�شي القرتاح اجلديد باأن حت�شل اإيران على تخفيف 
قيود  مقابل  جميييددا  نفطها  بيع  ميين  وتتمكن  للعقوبات 

م�شددة على برناجمها النووي.
من  �شل�شلة  بييياقيييرتاح  املييتييحييدة  والييييوليييييات  اإيييييييران  وردت 

التغيريات. لكن وا�شنطن ترى اأن رد طهران غري كاٍف.
بعد  حتليل  يف  ال�شت�شارية”،  “يوريجا  جمموعة  وراأت 
العام  ال�شفقة هذا  اإحياء  احتمال  اأن  وا�شنطن،  رد  اإعييان 
اإىل  اأ�شا�شي  45 يف املئة لأن التطورات ت�شتند ب�شكل  يبلغ 
ذلك  من  اأقييل  “الواقع  اأن  واأ�شافت  علنية.  ر�شائل  تبادل 

بكثري«.
الإ�شرائيلي  الييوزراء  رئي�س  مع  الأربعاء  حمادثات  وخال 
اأكيييد جييو بايدن  يييائييري لبيييييد املييعييار�ييس ال�شر�س ليياتييفيياق، 
اأبيييدا  اليي�ييشييميياح لإييييييران  بييعييدم  املييتييحييدة  اليييولييييات  “التزام 

بامتاك اأ�شلحة نووية«.
وتخلت  كييرى  تنازلت  قدمت  اإيييران  اأن  وا�شنطن  وتوؤكد 
على خ�شو�شا عن طلبها منع بع�س عمليات التفتي�س من 

قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
�شديد  هييذا  التفتي�س  عمليات  مو�شوع  يبقى  ذليييك،  ومييع 

احل�شا�شية لدى اجلانبن.
فقد طلبت طهران موؤخرا اإغاق حتقيق من قبل الوكالة 
ليورانيوم  اآثييار  على  العثور  بعد  الذرية  للطاقة  الدولية 
يرف�شه  مييا  وهييو  غييري معلنة،  مييواقييع  ثيياثيية  خم�شب يف 

رئي�س الوكالة رافائيل غرو�شي.

وا�شنطن: رد طهران ترا�ص على اأعتاب ال�شلطة يف ختام حملة املحافظني بربيطانيا 
ب�شاأن التفاق النووي »غري بّناء« 

   يف بع�س الأحيان، ل تعرف احلكومات 
نف�شها مقدار الديون. كان هذا هو احلال 
يف زامبيا، حيث اكت�شف الرئي�س هاكيندي 
يف  املييتييوقييع  مييين  اأكيييير  فييجييوة  هي�شيليما 
اإىل  اأدى  لييلييبيياد، مميييا  املييالييييية  الييي�يييشيييوؤون 
املالية.  املييوارد  من  باملائة   40 امت�شا�س 
ال�شداد  عيين  التخلف  ميين  زامييبيييييا  وعييانييت 
وفًقا  ذلييك،  اإىل  بالإ�شافة  كوفيد.  خييال 
باملائة من   35 حييوايل  واجهت  للدرا�شة، 
امل�شاريع التي حتمل عامة مبادرة احلزام 
والطريق م�شاكل ف�شاد.    وبينما ترف�س 
معظم الدول القيام بذلك، ل ترتدد بكن 
يف التعامل مع الدول الفقرية التي تبحث 
معدلت  لهم  وتقدم  مقر�شن،  عن  عبًثا 
فييييائييييدة ميييرتيييفيييعييية. ويف عيي�ييشييرييين عييياًميييا، 
اإىل  دولر  مليار   843 ال�شن  اأقيير�ييشييت 
163 دولة منخف�شة ومتو�شطة الدخل، 
الأمريكية  اجلامعة  ن�شرته  لتقرير  وفًقا 

وليام وماري عام 2021.

   وملّيييييا تييثييبييت ا�ييشييتييحيياليية الييي�يييشيييداد، جتر 
التنازل  على  الدول  الو�شط  امراطورية 
الأ�شول  على  ال�شيطرة  اأو  ممتلكات  عن 
الرئي�شية. ومع ذلك، لي�س هذا هو احلال 
وفًقا  لأنيييه  اليي�ييشييراكييات،  جلميع  بالن�شبة 
لتيريي بريولت، مدير الأبحاث املمّيز يف 
املركز القومي للبحث العلمي واملتخ�ش�س 
يف ال�شن، “اإقرا�س الكثري من املال لي�س 

�شاًرا، اإذا كان امل�شروع مربًحا«.
    لييييذا، فيييياإن ميي�ييشيياأليية درا�يييشيييات اجليييدوى 
واليييربيييحييييييية هييييي مييي�يييشييياألييية ميييركيييزيييية. ان 
النمو  عييلييى  يعتمد  اليي�ييشييييينييي  “النموذج 
التي  التحتية  البنية  مب�شاريع  املييدعييوم 
تيريي  يييتييابييع  الباد”،  تيينييمييييية  تيييرافيييق 
اقت�شاد  يف  يعمل  ل  نظام  “اإنه  بييريولييت، 

وبالتايل  ال�شوق، ولكن يف دائرة مغلقة”، 
مع اقت�شاديات الدول النامية.

التحذير ال�سريالنكي
حتذير  مبثابة  �شريانكا  مييثييال  يييبييدو     
لييييلييييدول الييي�يييشيييرييييكييية يف ميييييبيييييادرة احليييييزام 
والطريق. اأدت امل�شاريع العماقة بتمويل 
�شيني اإىل زيادة الدين بن�شبة 10 باملائة 
عييلييى الأقيييييييل، ورمبيييييا اأكييييييرث. ومييييع ذليييك، 
اأن  اإىل  اجلييييدوى  درا�يييشيييات  خل�شت  فييقييد 

ال�شتثمارات مل تكن مربحة ...
بييينييياء مطار  بييكيين جنييحييت يف  ان     غيييري 
يزال  الييذي ل  اليييدويل  راجاباك�شا  ميياتييال 
بييا حييركيية عييبييور )200 مييليييييون دولر( 
فاتورة  لتغطية  كافية  غييري  وعييائييداتييه   ،

موؤمترات  مركز  ا  اأي�شً ولكن   ، الكهرباء 
غري ن�شط )15.5 مليون دولر( ، وميناء 
مليون   700( كولومبو  يف  املييييياه  عميق 
دولر(. وحتتل هذه البنية التحتية مكاًنا 
العابرة  الييبيي�ييشييائييع  ا�ييشييرتاتيييييجييًيييا حلييركيية 
2017، ا�شطرت �شريانكا،  للهند. عام 
التي وجدت نف�شها غري قادرة على �شداد 
اإىل  دولر،  مييليييييار   1.4 قيييييمييتييه  قييير�يييس 
الييتيينييازل عيين عييقييد اإيييجييار املييوقييع ل�شركة 

�شينية مدته اأربعة ع�شر عاًما.
   رمز لإدارة كارثية، �شاهمت هذه امل�شاريع 
اأزمييية اجتماعية غري  الييبيياد يف  اإلييقيياء  يف 
الق�شر  غييزو  مت  يوليو،   9 ويف  م�شبوقة. 
الرئا�شي، منهيا ع�شرين عاًما من احلكم 
الأوليغار�شي لعائلة راجاباك�شا. ومنذئذ، 

املواد،  يف  حيياد  نق�س  ميين  ال�شكان  يييعيياين 
وانقطاع التيار الكهربائي.

   يف 9 اأغ�شط�س، ارتفعت اأ�شعار الكهرباء 
ميناء  و�ييشيييييبييقييى  بيييامليييائييية.   264 بيينيي�ييشييبيية 
كولومبو يف ح�شن ال�شن طيلة قرن، مما 
اللوؤلوؤ”،  “عقد  ت�شكيل  باإعادة  لها  ي�شمح 
التي توجد  املختلفة  املوانئ  اإىل  اإ�شارة  يف 
ا  اأي�شً فيها م�شالح بكن. هذا هو احلييال 
يف جوادر )باك�شتان(، يف بريايو�س ، ميناء 
يوجد  ، حيث  اأو حتى يف جيبوتي   ، اأثينا 
لل�شينين قاعدتهم الع�شكرية اخلارجية 

الوحيدة.

اآلية جيدة يف اأفريقيا
اليييدائييين  الييي�يييشييين،  اأن  الييييوا�ييييشييييح  ميييين     

الييرئييييي�ييشييي ليييليييقيييارة الييي�يييشيييوداء، تييطييمييع يف 
يف  قبولها  اأجل  ومن  الطبيعية.  مواردها 
كان  التي  تايوان  بييدًل من  املتحدة  الأمم 
يراأ�شها الرئي�س ت�شياجن كاي �شيك، قامت 
�شتة  وجمعت  اأفريقيا  اإىل  بالتودد  بكن 
احل�شول  من  لتمكينها  �شوًتا  وع�شرين 
على هذا العرتاف. انتهى املطاف بجميع 
اإي�شواتاين  با�شتثناء  الأفريقية،  البلدان 
)�ييييشييييوازيييييانييييد �ييييشييييابييييًقييييا(، بيييييالعيييييرتاف 
بجمهورية ال�شن ال�شعبية، التي اأ�شبحوا 

رهائن لها.
   يف وقيييت لحييييق، تييكيياثييرت اأمييثييليية البنى 
ا�شتعال  اإىل  واأدت  الييعييميياقيية،  التحتية 
متتلك  زاميييبيييييييا،  اأو  اأنيييغيييول  يف  الييييديييييون. 
اليي�ييشيين اأكيييرث ميين 80 بيياملييائيية. ازدهيييرت 

الفائدة،  عدمي  بع�شها  واأ�شبح  امل�شاريع، 
مييثييل الييطييريييق اليي�ييشييريييعيية اجليييدييييدة التي 
ول  كينيا.  يف  نييريوبييي  مدينة  عيير  متتد 
اليير�ييشييوم باهظة  ييييزال هييذا فييارًغييا ب�شبب 
�شلن   300 حييوايل  ال�شكان:  على  الثمن 
تكلفة  وتبلغ  رحييليية.  لكل  ييييورو(   2.50(

بنائه 670 مليون دولر.
فيييريو�يييس كوفيد  تيي�ييشييبييب  اأفييريييقيييييا،     يف 
�ييشييغييوط على  اأوكيييرانيييييييا يف  واحليييييرب يف 
اليييدول حينها  وا�ييشييطييرت  الييعيياميية.  املالية 
ال�شن  وتتمتع  التداين،  اإىل  اللجوء  اإىل 
ويلي  وي�شري  اجليياهييزة.  امليي�ييشيياريييع  مبيييييزة 
واملدير  املييايل  اخلبري  اأونت�شيا،  جي�شكار 
الو�شطى،  اأفريقيا  لبور�شة  ال�شابق  العام 
ب�شاأن  مقابا  ا  اأي�شً تاأخذ  “بكن  اأن  اإىل 
موجهة  ديونها  وتظل  املعدنية.  الييودائييع 
مييثييل ميي�ييشييد�ييس اإىل را�ييييس الييييدول الييتييي ل 
تريد التعاون، وهي بالطبع اأكر مّما هو 

معلن«.

عرب م�سروعها الدويل طرق احلرير اجلديدة:

عندما تك�شب ال�شني على ظهور البلدان املثقلة بالديون
•• الفجر -بيري كودورييه
 –ترجمة خرية ال�صيباين

  ل ترتدد بكني يف اإبرام اتفاقيات مالية مع الدول الفقرية 
بالعمل  له  عالقة  ل  اأمــر  وهو  مقر�سني،  اإىل  املحتاجة 

جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  تعهد   ،2019 عام  اخلــريي   
�سراكاته  يف  املايل  وال�ستقرار  ال�سفافية  بزيادة  بينغ، 
اخلارجية، واملطالبة بـ “عدم الت�سامح مطلًقا مع الف�ساد”. 
اأمريكية ن�سرها معهد الأبحاث اي  ومع ذلك، فاإن درا�سة 
داتا، والتي ت�سعى اىل جعل متويل التنمية اأكرث �سفافية، 

من  كجزء  اأنه  اإىل  املعهد  هذا  وي�سري  ذلك.  عك�س  تقول 
م�سروعها الدويل طرق احلرير اجلديدة )اأو، لـ “مبادرة 
بـ  النامية  البلدان  بكني  ا�ستعبدت  والطريق”(،  احلزام 
330 مليار يورو.   �سورة ال�سريك  “ديون م�سترتة” تبلغ 
 42 الكرمي تلقى جناًحا... لقد خرج جزء من مديونية 

اإفريقيا، عن رادار البنك  26 دولة يف  دولة، مبا يف ذلك 
الدويل، يف ظل خماطر “دبلوما�سية الديون” التي يبدو 
اأن ال�سني تريد اأن تلعبها. اإن التفاقات غري ال�سفافة بني 
اأو ال�سركات اململوكة للدولة مع الدول  البنوك ال�سينية 

النامية ترتك ع�سرات منها م�ستنزفة ماليًا.

مايرثيبال �شريي�شينا )رئي�س �شريانكا حتى عام 2019( والرئي�س ال�شيني �شي جن بينغ خال توقيع عقود يف بكنفور�شت �شيتي، م�شروع عقاري �شخم ممول من مبادرة احلزام والطريق يف جياجن باتاه، ماليزيا

- ازده�����رت امل�ش�����اريع واأ�شب���ح بع�شه���ا عدي��م الف��ائدة

- يف ع�شرين عاًما, اأقر�شت ال�شني 843 مليار دولر اإىل 163 دولة منخف�شة ومتو�شطة الدخل
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املال والأعمال

»تريندز« ي�شتطلع اآراء القت�شاديني حول رفع وا�شنطن ل�شعر الفائدة 
•• ابوظبي-الفجر:

تريندز  ملييركييز  حييديييث  راأي  ا�ييشييتييطيياع  اأظيييهييير 
رفع  “تداعيات  حييول  وال�ييشييتيي�ييشييارات  للبحوث 
البنك املركزي الأمريكي ل�شعر الفائدة”، �شمل 
باحثن اقت�شادين، اأن �شبب الرفع كان ملواجهة 
الت�شخم، اإذ اأعرب امل�شتطلَعون عن اأملهم يف اأن 
تتمكن البنوك املركزية من ال�شيطرة على هذا 

الت�شخم.
الباحثن  ميين   81% اأن  ال�شتطاع  واأو�ييشييح 

ال�شتطاع  �ييشيياركييوا يف  الييذييين  القييتيي�ييشييادييين 
اأن اليي�ييشييبييب يف رفييييع �ييشييعيير اليييفيييائيييدة هو  يييييرون 
املتحدة  الييوليييات  يف  الت�شخم  ارتفاع  مواجهة 
%64 منهم يثقون نوعاً  اأن  الأمريكية، وبن 
ما بقدرة البنوك املركزية يف ال�شيطرة على هذا 

الت�شخم.
وبن ال�شتطاع اأن القت�شاد الأمريكي يتاأثر 
بدرجة كبرية نتيجة رفع �شعر الفائدة، ويظهر 
ذلييك الييتيياأثيير يف كييل ميين الييو�ييشييول اإىل الو�شع 
ال�شادرات  كييمييييية  وتيييراجيييع  لييييلييييدولر،  اليييقيييوي 

ال�شندات  عييلييى  الييطييلييب  وزيييييييادة  الأميييرييييكييييييية، 
الأمريكية. 

العاملي  القييتيي�ييشيياد  اأن  اإىل  ال�ييشييتييطيياع  واأ�يييشيييار 
الفائدة،  �شعر  رفع  نتيجة  كبرية  بدرجة  يتاأثر 
وهييييذا يييبييدو يف ارتيييفييياع �ييشييعيير الييفييائييدة يف دول 
املالية  اليييعيييجيييوزات  املييخييتييلييفيية، وزيييييييادة  اليييعيييامل 
النامية،  القت�شادات  يف  والتجارية  والنقدية 
ول�شيما  الآ�شيوية،  ال�شادرات  تناف�شية  وزيييادة 
اليي�ييشييييينييييية ميينييهييا، وتيييراجيييع اأ�يييشيييعيييار اليييذهيييب يف 

الأ�شواق العاملية. 

واأظهر ال�شتطاع اأي�شاً اأن القت�شاد اخلليجي 
الفائدة،  �شعر  رفع  نتيجة  كبرية  بدرجة  يتاأثر 
للزيادة؛  اخلليجية  الفائدة  �شعر  بدفع  وذلييك 
بالدولر،  اخلليجية  العمات  لرتباط  نتيجة 
مع  اخلليجية  التجارية  الفوائ�س  يف  وزييييادة 
منو الطلب العاملي على النفط، ودفع معدلت 

الت�شخم املحلي للزيادة. 
اآراوؤهييم يف  %51 ممن ا�شُتطلعت  وياأمل نحو 
الأمريكي  النقدي  الت�شديد  �شيا�شة  ت�شتمر  األ 

حتى عام 2025.

مليون درهم ت�شرفات   822
عقارات دبي اأم�ص 

•• دبي-وام: 

والأماك  الأرا�شي  دائييرة  العقارية يف  الت�شرفات  قيمة  بلغت 
يف دبي اأم�س اأكرث من 822 مليون درهم حيث �شهدت الدائرة 
منها  درهييم  مليون   660.44 بقيمة  مبايعة   294 ت�شجيل 
35 مبايعة لاأرا�شي بقيمة 174.11 مليون درهم و 259 
486.33 مليون درهم.وجاءت  مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 
اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة نخلة 
جمريا تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم يف منطقة احلبية 
منطقة  يف  درهيييم  مييليييييون   13 بقيمة  مبايعة  تليها  الييرابييعيية 

احلبية الرابعة.
عدد  حيث  ميين  امليينيياطييق  الأوىل  علي  جبل  منطقة  وتيي�ييشييدرت 
املبايعات اإذ �شجلت 8 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وتلتها 
 37 بقيمة  مبايعات   8 بت�شجيلها  الأوىل  ال�شبا  نييد  منطقة 
7 مبايعات  بت�شجيلها  الرابعة  مليون درهم وثالثة يف احلبية 

بقيمة 58 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
18 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها 
واأخريا  ال�شيف  اأم  11 مليون درهم يف منطقة  مبايعة بقيمة 
مبايعة بقيمة 10 ماين درهم يف منطقة اأم ال�شيف.وت�شدرت 
منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق 
82 مليون درهم وتلتها  64 مبايعة بقيمة  اإذ �شجلت  والفلل 
58 مليون  20 مبايعة بقيمة  منطقة مر�شى دبي بت�شجيلها 
درهم وثالثة يف الر�شاء جنوب الثالثة بت�شجيلها 17 مبايعة 

بقيمة 11 مليون درهم.

مليار درهم زيادة يف ا�شتثمارات   20.2
بنوك الإمارات خالل 12 �شهرا 

•• اأبوظبي-وام: 

ارتفعت ا�شتثمارات البنوك العاملة يف الدولة على اأ�شا�س �شنوي 
يونيو  نهاية  درهييم  مليار   486.4 اإىل  لت�شل   4.3% بن�شبة 
املا�شي بزيادة تعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 466.2 
اإح�شائيات  اأحيييدث  وفييق   ،2021 يونيو  خييال  درهيييم  مليار 
م�شرف الإمارات املركزي.واأظهرت اإح�شائيات امل�شرف املركزي 
الأوىل من  اأ�شهر  ال�شتة  ارتفعت خال  البنوك  ا�شتثمارات  اأن 
 2.8% اأو ما ن�شبته  13.2 مليار درهييم  العام اجليياري بنحو 
2021.ووفق  دي�شمر  نهاية  473.2 مليار درهم يف  مقابل 
املالية التي متثل ديون على  ا�شتحوذت الأوراق   ، الإح�شائيات 
ا�شتثمارات  الأكيير من  الن�شيب  على  الدين”  “�شندات  الغري 
البنوك باأكرث من %56.4 مع بلوغها 275.5 مليار درهم 
نهاية يونيو املا�شي.وبلغت ح�شة ا�شتثمارات البنوك يف �شندات 
حمفوظة حتى تاريخ ال�شتحقاق نحو %30.7 من اإجمايل 
يونيو  نهاية  درهييم  مليار   149.2 بلوغها  مييع  ال�شتثمارات 
مقابل   26.2% بن�شبة  �شنوي  اأ�ييشييا�ييس  على  بييزيييادة  املييا�ييشييي، 
اأ�شا�س  على  وبييارتييفيياع   ،2021 يونيو  خييال  مليار   118.2
149 مليار درهم خال مايو  %0.13 مقابل  �شهري بنحو 
2022.وو�شلت ا�شتثمارات البنوك يف الأ�شهم اإىل 17 مليار 
درهم مع نهاية يونيو املا�شي، بزيادة على اأ�شا�س �شنوي بن�شبة 
12 مليار  نييحييو  مييقييابييل  درهيييم  مييليييييارات   5 تييعييادل   41.7%
�شهري  اأ�ييشييا�ييس  على  زادت  فيما   ،2021 يونيو  خييال  درهيييم 
مايو  درهم خال  مليار   16.4 بنحو  %3.7 مقارنة  بن�شبة 

.2022

مليار درهم ت�شرفات   7.4
عقارات دبي يف اأ�شبوع

•• دبي-وام:

بلغت قيمة الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي والأماك يف دبي خال 
7.4 مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل  اأكرث من  الأ�شبوع احلايل 
لاأرا�شي  مبايعة   320 منها  درهييم  مليار   5.3 بقيمة  مبايعة   2040
بقيمة 1.75 مليار درهم و 1720 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 3.55 

مليار درهم.
168 مليون درهم يف منطقة �شيح  اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة  وجاءت 
�شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 تليها 

مبايعة بقيمة 78 مليون درهم يف منطقة �شيح �شعيب 4.
اإذ  املبايعات  عييدد  حيث  ميين  املناطق  اخلام�شة  احلبية  منطقة  وتيي�ييشييدرت 
�شجلت 107 مبايعات بقيمة 330 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي 
الأوىل بت�شجيلها 60 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم وثالثة يف ند ال�شبا 

الأوىل بت�شجيلها 41 مبايعة بقيمة 205 ماين درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون 
درهم يف منطقة الرقة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم 
يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم يف منطقة 

برج خليفة.
وت�شدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق 
367 مليون درهم وتلتها منطقة  267 مبايعة بقيمة  اإذ �شجلت  والفلل 
وثالثة  درهييم  مليون   776 بقيمة  مبايعات   208 بت�شجيلها  دبي  مر�شى 
مليون   135 بقيمة  مبايعة   168 بت�شجيلها  الرابعة  جنوب  الر�شاء  يف 
رهن   99 منها  درهييم  مليار   1.24 قدرها  قيمة  الييرهييون  درهم.و�شجلت 
اأرا�س بقيمة 310.25 مليون درهم و343 رهن فلل و�شقق بقيمة 926 
مليون   198 بقيمة  التجاري  اخلليج  اأهمها مبنطقة  وكييان  درهييم  مليون 

درهم واأخرى يف منطقة نخلة جمريا بقيمة 78 مليون درهم.
اأما الهبات فقد �شهدت ت�شجيل 111 هبة بقيمة 943.61 مليون درهم 
واأخييرى يف  درهييم  150 مليون  بقيمة  الأوىل  النهدة  اأهمها مبنطقة  كان 

منطقة اأم �شقيم الثالثة بقيمة 113 مليون درهم .

براءة اخرتاع جديدة ل�»كهرباء دبي« عن حامل روبوتي لنقل الألواح الكهرو�شوئية

•• دبي-وام: 

والتطوير  البحوث  مركز  �شجل 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التابع 
بيييييراءة اخيييرتاعيييه اليي�ييشيياد�ييشيية عن 
ال�شتخدام  �شهل  روبييوتييي  حامل 
الكهرو�شوئية  الألييييييييواح  ليينييقييل 
اأي  عيين  بييرفييق  ورفييعييهييا  ب�شا�شة 
الألييييواح  نييقييل  اإىل  اإ�ييشييافيية  �شطح 

الزجاجية اأو اأي مكونات ح�شا�شة 
فييائييقيية. وميتاز  عيينيياييية  تييتييطييلييب 
اجليييهييياز بيييقيييدرتيييه عييلييى اليييتيييوازن 
دوران  واإمكانية  نف�شه  تلقاء  من 
بزاوية  الييعييجييات  قييفييل  مييفيي�ييشييل 
قائمة مما يتيح احلد الأدنى من 
معايل  الب�شري.واأعرب  التدخل 
الع�شو  الييطيياييير  حمييمييد  �ييشييعيييييد 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 

كييهييربيياء ومييييييياه دبييييي عييين فخره 
بيييهيييذا الإجنييييييييياز اجلييييديييييد الييييذي 
الهيئة احلافل  اإىل �شجل  ي�شاف 

بالنجاحات. 
براءات  اأن  الييطيياييير  مييعييايل  واأكيييد 
املركز  ي�شجلها  الييتييي  الخيييييرتاع 
تطوير  يف  دوره  اأهيييمييييييية  تيييييرز 
الإماراتين  الييبيياحييثيين  مييواهييب 
وقدراتهم واإثراء املجتمع العلمي 

يف دبييي ودولييية الإمييييارات العربية 
املتحدة والعامل مما يجعله من�شة 
عاملية لإطاق التقنيات الواعدة. 
وي�شهم املركز يف حمافظة الهيئة 
�شدارة  يف  الييرائييدة  مكانتها  على 
العاملية  اخلييدميياتييييية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات 
ويدعم حتقيق روؤيتها يف اأن تكون 
م�شتدامة  عاملياً  رائيييدة  موؤ�ش�شة 

ومبتكرة.

من جانبه اأ�شار املهند�س وليد بن 
�شلمان النائب التنفيذي للرئي�س 
والتميز  الأعييمييال  تطوير  لقطاع 
يف الهيئة اإىل اأن بييراءة الخرتاع 
اجليييييدييييييدة تيييرفيييع عيييييدد بييييييراءات 
الخرتاع التي �شجلها املركز حتى 
اأنه  اإىل  6 بييراءات لفتاً  الآن اإىل 
يجري العمل على براءات اخرتاع 

جديدة.

6 عوامل تعزز تنوع وتكامل التجربة ال�شياحية يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

ر�شخت اإمارة اأبوظبي مكانتها كاأحد اأكرث الوجهات 
واملتنوعة،  املييتييكييامييليية  اخليييييييارات  ذات  اليي�ييشييييياحييييية 
ميي�ييشييتييفيييييدة مييين طييبيييييعييتييهييا اجلييغييرافييييية اليييزاخيييرة 
باجلزر الطبيعية وال�شواطئ املمتدة وقائمة ثرية 
باملناطق الرتاثية والثقافية، والوجهات الت�شويقية 

والرتفيهية ذات ال�شهرة العاملية.
ت�شمينها يف  ميين  رئي�شية لبييد  خيييييارات   6 وتيييرز 
ت�شمل:  لييياإميييارة  زائييير  اليي�ييشييييياحييي لأي  الييرنييامييج 
الطبيعية  واجليييزر  والييرتاثييييية،  التاريخية  املييواقييع 
التي ت�شكل اأرخبيا متنوعا، والوجهات الرتفيهية 
واملتنزهات  واليي�ييشييواطييئ،  الييعيياملييييية،  الييعييامييات  ذات 
واحلدائق املتنوعة، اإ�شافة اإىل قائمة متنوعة من 

مراكز الت�شوق ال�شخمة.

- املواقع التاريخية والرتاثية.
وثقافية  تاريخية  مبييعييامل  اأبييوظييبييي  اإمييييارة  تييزخيير 
توافدت  التي  احليي�ييشييارات  طبيعة  تعك�س  وتراثية 
عليها ميينييذ عيي�ييشييور قييدمييية خييلييت، وتييتيينييوع مييا بن 
وقاع  وتقليدية  تاريخية  ومييبيياٍن  اأثييرييية  مييواقييع 
ويف  اليييرتاث  قييرى  عيين  ف�شًا  ومييقييابيير،  وم�شاجد 
مييقييدمييتييهييا الييقييرييية اليييرتاثييييييية عييلييى كييا�ييشيير اأمييييواج 

اأبوظبي.
ول تكتمل زيارة اإمارة اأبوظبي دون املرور بق�شورها 
وح�شونها التاريخية التي تعد حتفة اإن�شانية مثل 

املعامل  اأهييييم  اأحييييد  يييعييد  الييييذي  احل�شن”  “ق�شر 
ُبني  الييذي  املقطع  وح�شن  الإمييييارة،  يف  التاريخية 
قبل 200 عام والذي كان نقطة مراقبة ع�شكرية 

حتمي م�شارف املدينة.
ويف العن يوجد موقع اآثار هيلي الذي ي�شتمل على 
اآثار م�شتوطنات تعود اإىل الع�شر الرونزي وبقايا 

قبور موغلة يف القدم ولقى فخارية وحجرية.
الأثرية  املييواقييع  اأبيييرز  ميين  حفيت  مييدافيين  وتعتر 
الأخرى يف الإمارة التي تعود اإىل الع�شر الرونزي 
املييبييكيير، ويييقييع هييذا املييوقييع بييالييقييرب ميين �شفح جبل 

حفيت يف مدينة العن.
وتعد القرية الرتاثية يف اأبوظبي من اأبرز معاملها 
بن  مييا  يييومييييياً  ويق�شدها  وال�شياحية،  الييرتاثييييية 
اأروقيية متحفها  2000 و2500 زائر للتجول يف 

الزاخر بكنوز الرتاث.
املعامل  اأبرز  اأحد  الكبري  زايد  ال�شيخ  وميثل جامع 
الثقافية والرتاثية ال�شهرية يف اأبوظبي، ومّت بناوؤه 
بارز  ومركز  الإ�شامية  باحل�شارة  يحتفي  كمعلم 

لعلوم الدين الإ�شامي.

- جزر خالبة.
ت�شم اإمارة اأبوظبي اأكرث من 200 جزيرة العديد 
منها متاح للزوار، كما ترتبع مدينة اأبوظبي نف�شها 
“820 قدماً” عن  250 مرتاً  على جزيرة تبعد 

الر الرئي�شي.
ل�شيوفها  ا�شتثنائية  جتييربيية  جييزيييرة  كييل  وتييقييّدم 

حتب�س  الييتييي  باملناظر  ال�شتمتاع  ميكنهم  الييذييين 
احليوانات  وم�شاهدة  املذهلة  وال�شواطئ  الأنفا�س 
والزرافات  العربي  املها  غييرار  على  الرائعة  الرية 
والبل�شونيات  والفامينجو  واليي�ييشييبيياع  والييفييهييود 
والثعالب وغريها من احليوانات،وتعد جزر املاريا 
و دملا ونوراي والرمي وال�شعديات و يا�س و�شري بني 
يييا�ييس، ميين الأبيييرز يف الإميييارة ميين ناحية اجلاذبية 
ال�شياحية خا�شة مع ما ت�شمه من مرافق خدمية 
وتييرفيييييهييييية مييتييكييامييليية.- اليييوجيييهيييات الييرتفيييييهييييية . 
جنحت العا�شمة اأبوظبي يف التحول اإىل اأحد اأهم 
م�شتفيدة  املنطقة،  يف  الرتفيهي  اجلييذب  مناطق 
الييعيياملييييية املرتبطة  الييعييامييات  مييين جمييمييوعيية مييين 
بعامل الرتفيه اأهمها: عامل فرياري، ومدينة يا�س 
املائية “يا�س ووتروورلد”، و عامل “وارنر براذرز” 
حفيت  جبل  ومنتزه  اأدفنت�شر”،  ووادي  و”كامي 
و”كيدزانيا”  اأبوظبي”،  و”باون�س  ال�شحراوي، 
اأبيييوظيييبيييي، وحييديييقيية الألييييعيييياب املييائييييية ميييرجيييان، و 
الع�شرات من  اأبوظبي، وغريها  اأكواريوم  نا�شونال 
تلك اخليارات  الييعييائييلييييية.وعييززت  الييرتفيييييه  اأميياكيين 
الرتفيهية  الييوجييهييات  اأبيييرز  كيياأحييد  اأبييوظييبييي  مكانة 
ال�شياحية  والأفييييواج  الييوفييود  الف  تق�شدها  التي 
على مدار العام، خ�شو�شاً يف ظل متتع اأغلب تلك 

املدن الرتفيهية ب�شالت مغطاة.

- ال�سواطئ.
متتلك اإمارة اأبوظبي جمموعة كبرية من ال�شواطئ 

باإطالتها املميزة  التي تتميز  والوجهات البحرية 
من  الييزائييرييين  ت�شتقطب  الييتييي  الذهبية  ورمييالييهييا 
الييبيياحييثيين عيين ال�شتجمام  الييدوليية  داخيييل وخييييارج 

والهدوء بعيداً عن زحام و�شجيج املدن.
وتيي�ييشييم �ييشييواطييئ اأبييوظييبييي الييعييديييد ميين اخلدمات 
امل�شاحات  واأبرزها  ال�شياح،  ت�شاعد على جذب  التي 
واملطاعم  ال�شواطئ،  تلك  امييتييداد  على  اخليي�ييشييراء 
املتنوعة، واملمرات املر�شوفة التي ت�شاعد ممار�شي 
ريا�شة امل�شي وركوب الدراجات الهوائية على تلبية 

هواياتهم.
والبطن،  ويييا�ييس،  الييعييام،  املييرفيياأ  �شواطئ  وتت�شدر 
بيت�س، وال�شعديات، والكورني�س  احلديرات، و�شول 
ميكن  التي  ومتعة  اإثيييارة  الأكييرث  ال�شواطئ  قائمة 

زيارتها مع العائلة يف خمتلف الأوقات.

- املنتزهات واحلدائق .
الت�شجري  ومييي�يييشيييارييييع  الأخييي�يييشييير  اليييبييي�يييشييياط  ييييعيييد 
ال�شخمة التي تتداخل مع قائمة متنوعة احلدائق 
عوامل  اأبييرز  اأحييد  واملتخ�ش�شة  العامة  واملنتزهات 

تفرد الإمارة.
اإىل مناطق جذب هامة  العامة  وحتولت احلدائق 
خ�شو�شاً يف ظل تنوعها حيث ت�شم قائمة احلدائق 
�شري  جزيرة  كمنتزه  متنوعة  خيارات  واملنتزهات 
بني يا�س، وواحيية اجليمي وواحيية وحديقة الهيلي 
اأم الإميييييارات، وحييديييقيية الفي،  يف الييعيين، وحييديييقيية 
قرم  ومنتزه  ال�شحراء،  لعلوم  زايد  ال�شيخ  ومركز 

اإىل حديقة  اإ�شافة  الهيلي،  اآثييار  و منتزه  اجلبيل، 
الوثبة  القطارة، وحممية  وواحيية  العن،  حيوانات 
لل�شقور،  اأبوظبي  وم�شت�شفى  الرطبة،  لاأرا�شي 
الإمارات  وحديقة  الوطنية،  امليياجنييروف  وحديقة 

للحيوانات، وحديقة مدينة م�شدر املركزية.

- مراكز الت�سوق.
جعل  يف  املا�شية  ال�شنوات  خييال  اأبوظبي  جنحت 
لعبت  وقد  بامتياز،  �شياحياً  ف�شًا  ال�شيف  ف�شل 
مراكز الت�شّوق ال�شخمة التي ت�شمها الإمارة دورا 

هاما يف حتقيق تلك الغاية.
وتيي�ييشييم مييراكييز الييتيي�ييشييوق يف اإمييييارة اأبييوظييبييي كرى 
امليييجيييالت والتي  الييتييجييارييية يف جييميييييع  اليييعييياميييات 

مغرية  ت�شويقية  عييرو�ييس  تييقييدمي  عييلييى  حتيير�ييس 
طوال ال�شنة، بالإ�شافة اإىل ما توفره من خيارات 
�شواء،  حد  على  والكبار  لل�شغار  املوجهة  الرتفيه 
للزوار  رئي�شيا  مق�شدا  منها  يجعل  اليييذي  الأمييير 
من  “يا�س مول”  من داخييل وخييارج الدولة، ويعد 
اأبرز مراكز الت�شوق يف اإمارة اأبوظبي والذي ي�شم 
ما يزيد على 370 حمًا جتارياً، وياأخذ اجلانب 
يييرتييبييط املول  كييبييرياً حيييييث  الييرتفيييييهييي ميينييه ق�شماً 
يرز  كما  ال�شهري،  فيييرياري  بييعييامل  مبا�شر  ب�شكل 
الإميييارة كا من  الت�شوق يف  اأ�شهر مراكز  من بن 
و”املارينا  مول”،  “غالرييا  و  مول”  “اأبوظبي 
ب�شمعة  الييتييي حتظى  املييراكييز  وغييريهييا ميين  مول”، 

عاملية مرموقة.

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم باجنابي جولها

 رخ�شة رقم : CN 4009340 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة هارفي�س راغوبري �شينغ %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زهره عي�شى حممد عبداهلل
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم باجنابي جولها
PUNJABI CHULHA RESTAURANT

اإىل/ مطعم باجنابي جولها - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PUNJABI CHULHA RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

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

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :حمات بنت الفريج

 رخ�شة رقم : CN 1117879 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خلود احمد داداهلل حاجى البلو�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهيل جا�شم حممد عو�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداحلميد حممد عبدى

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة تو�شية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمات بنت الفريج
BINT AL FEREEJ STORES

اإىل/ حمات بنت الفريج - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BINT AL FEREEJ STORES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

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

العدد 13637 بتاريخ 2022/9/3 

اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/طا�شه  بان  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

فواله للماأكولت ال�شعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2936527 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فييقييد امليييدعيييو /�ييشييعيييييد عمر 
الردن     ، جيييعيييييييدي  �ييشييعيييييد 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)Q907666(  رقيييييييم 

مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
رقم   بييتييليييييفييون  التيييي�ييييشييييال 

.0506383811

فقدان جواز �شفر
امليييدعيييو /ظييياهييير �شاه  فييقييد 
باك�شتان     ، زارييييييييييين  ييييييييار 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)NP554501(  رقييييم 

مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
رقم   بييتييليييييفييون  التيييي�ييييشييييال 

.0569382433

فقدان جواز �شفر
/عبداحل�شيب  املدعو  فقد 
باك�شتان     ، اليييديييين  جيييميييال 
�شفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)al6835362(  رقييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
رقم   بييتييليييييفييون  التيييي�ييييشييييال 

.0563172830

فقدان جواز �شفر
فييقييد املييدعييو /مييييارى جوى 
اييي�ييشييبييرييييتييو فيييييانييويييفييا ، 
الفلبن   اجلن�شية - جواز 
)P0569370B( شفره رقم� 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
رقم   بييتييليييييفييون  التيييي�ييييشييييال 

.0565764612

فقدان جواز �شفر
نهاد  املييييدعييييو /حميييميييد  فيييقيييد 
نظر  تودوكا  مو�شاكوتيهاجى 
مييو�ييشيياكييوتيييييهيياجييى تييييييودوك ، 
اليييهييينيييد   اجليينيي�ييشييييية - جيييواز 
)R0780850( شفره رقم� 

ميييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عييييييليييييييييييييه 
التييييي�يييييشيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

.0565069060

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو /حممد ا�شراف 
احلق حممد بوجلو رحمن ، 
بنغاد�س   اجلن�شية - جواز 
)BK252659( شفره رقم� 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
رقم   بييتييليييييفييون  التيييي�ييييشييييال 

.0552676138

فقدان جواز �شفر
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الدار العقارية ت�شتحوذ على »�شبارك« للخدمات الأمنية مقابل 125 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام: 

اأعييليينييت الييييدار الييعييقييارييية ا�ييشييتييحييواذهييا بييالييكييامييل على 
املتخ�ش�شة  ال�شركة  الأمنية”،  للخدمات  “�شبارك 
، يف  الدولة  الأمنية يف  يف توفري اخلدمات واحللول 
لتو�شيع  املبذولة  جهودها  مع  تن�شجم  بييارزة  خطوة 
واملرافق  الأ�ييشييول  لإدارة  املخ�ش�شة  تها  من�شّ نطاق 
التي  الأمنية”،  للخدمات  “�شبارك  املتكاملة.وتقدم 
تاأ�ش�شت عام 1974 ويعمل لديها اأكرث من 5000 
موظف اأمن، حمفظة من اخلدمات واحللول الأمنية 
ملجموعة وا�شعة من املوؤ�ش�شات وال�شركات الكرى عر 
العديد من القطاعات الرئي�شية، مثل البنى التحتية، 

واخلدمات امل�شرفية، والرعاية ال�شحية، وال�شيافة.
كما جنحت ال�شركة يف تاأمن جمموعة من الفعاليات 
جييائييزة الحتاد  �شباق  الييبييارزة، مبييا فيها  والأحييييداث 
ريدبول  و�ييشييبيياق  للفورمول-1  الييكييرى  لييلييطييريان 
العاملية  والألييعيياب  احل�شن  ق�شر  ومهرجان  اجلييوي 

لاأوملبياد اخلا�س اأبوظبي 2019.
 125 الييبييالييغيية قيمتها  اليي�ييشييفييقيية،  هيييذه  �ييشيياأن  ومييين 
وكفاءة  اإمييكييانييات  مب�شتوى  ترتقي  اأن  درهيييم،  مليون 
واملرافق  الأ�ييشييول  اإدارة  يف  املتخ�ش�شة  الييدار  ة  من�شّ
واأ�شمل  اأو�ييشييع  مبجموعة  العماء  لتزويد  املتكاملة 
من اخلدمات واحللول، بدايًة من املبيعات والتاأجري 
ال�شت�شارية  بيياخلييدمييات  وميييييروراً  الييعييقييارات  واإدارة 

الأ�شول  �ييشيييييانيية  اإىل  وو�يييشيييوًل  الييتييقييييييييم  وخيييدميييات 
العقارية واإدارة الطاقة.

حمفظة  اإىل  كبرية  قيمًة  اخلدمات  هذه  و�شت�شيف 
 6.3“ 23 مليار درهم  اأ�شول الدار البالغة قيمتها 
وعقارات  جتزئة  اأ�ييشييول  ت�شم  والتي  دولر”،  مليار 
قاعدة  �ييشييتييدعييم  كييمييا  ولييوجيي�ييشييتييييية،  وجتييياريييية  �شكنية 
متنامية من امل�شاريع التابعة لاأطراف اخلارجية يف 

جميع اأنحاء املنطقة.
التنفيذي  الييرئييييي�ييس  بو�شيبع،  �ييشييالييح  جييا�ييشييم  وقيييال 
على  تركيزنا  “نوا�شل  لا�شتثمار:  اليييدار  ل�شركة 
الرتيييقييياء بييتييعييزيييز كيييفييياءة عييمييلييييياتيينييا وتييو�ييشيييييع نطاق 
تنا املخ�ش�شة لإدارة الأ�شول واملرافق املتكاملة،  من�شّ

م�شتهدفات  ترجمة  يف  اأ�شا�شية  ركيزًة  ذلييك  باعتبار 
بييرنييامييج الييتييحييول ال�ييشييرتاتيييييجييي لييليي�ييشييركيية. ونحن 
�شعداء باإمتام �شفقة ال�شتحواذ على �شركة ’�شبارك 
للخدمات الأمنية’ واإ�شافتها اإىل حمفظتنا املتنّوعة 
التي ت�شم جمموعة متميزة من مزودي اخلدمات. 
العمليات  ميي�ييشييتييوى  عييلييى  كييبييرياً  اتيي�ييشيياقيياً  مل�شنا  وقيييد 
�شتعمل  اإذ  ال�شركتن،  كلتا  تقدمها  التي  واخلدمات 
اجلودة  عالية  اأمنية  خدمات  توفري  على  ’�شبارك‘ 
العقارية.  الأ�ييشييول  ميين  املتنامية  حمفظتنا  �شمن 
م�شتوى خدمات  على  واعييدة  اإمكانات منو  نرى  كما 
الوترية  مع  بالتزامن  اخلارجية،  الأطييراف  م�شاريع 
وا�شت�شافة  املييحييلييي  القييتيي�ييشييادي  للتنوع  املييتيي�ييشييارعيية 

الإمارات لفعاليات واأحداث عاملية«.
مييين جييهييتييهييا قييالييت الييعيينييود عيييبيييداهلل املييييا، الرئي�س 
التنفيذي ل�شركة �شبارك للخدمات الأمنية: “متّثل 
اآخر ُي�شاف اإىل �شجل جناحات  هذه ال�شفقة اإجنازاً 
�شركة ’�شبارك‘ �شمن �شياق الرتقاء بكفاءة عملياتنا 
وتو�شيع قاعدة عمائنا حملياً واإقليمياً. وي�شرنا قيام 
الدار ك�شريك طويل الأمد، بدعم ا�شرتاتيجية منونا 
واإتاحة الفر�شة لن�شبح جزء من حمفظتهم املتنامية 
من الأ�شول الت�شغيلية ودعم تطوير الأعمال. واإننا 
الدار  ميين خطط منييو  جييزء  نكون  لأن  قييدميياً  نتطلع 
املخ�ش�شة  تها  من�شّ بنجاح  وم�شاهمن  الطموحة 

لإدارة الأ�شول واملرافق املتكاملة.”

اأ�شعار الذهب ت�شعد عامليا 
باأكرث من 3 دولرات

•• عوا�صم-وام: 

 3 من  اأكييرث  اأم�س، لرتبح  تييداولت  خييال  العاملية  الذهب  اأ�شعار  ارتفعت 
دولرات مرتدة من اأدنى م�شتوياتها منذ نحو �شهر.

املعامات  يف  الأ�شفر  املعدن  اأ�شعار  زادت  العاملية،  الأ�شواق  لبيانات  ووفقا 
دولر   1701 اإىل  دولراً   3.9 يييعييادل  مييا  اأو   0.23% بن�شبة  الييفييورييية 

لاأون�شة، وذلك بحلول ال�شاعة “10:07 �شباحاً بتوقيت الإمارات«.
و�شعدت العقود الآجلة للذهب ت�شليم �شهر دي�شمر بن�شبة بلغت 0.18% 

تعادل 3.25 دولر لت�شل اإىل 1712.55 دولر لاأون�شة.
وعلى �شعيد املعادن النفي�شة الأخرى، ارتفعت الف�شة بن�شبة %0.32 اإىل 
17.72 دولر لاأوقية، وزاد الباديوم بنحو %1.46 اإىل 2031.28 

دولر، بينما انخف�س الباتن بن�شبة %0.21 اإىل 806.6 دولر.

% منوا �شنويا يف ر�شيد »املركزي«   3
من الذهب بنهاية يونيو املا�شي

•• اأبوظبي-وام:

�شنوي  اأ�شا�س  على  الييذهييب  ميين  املييركييزي  الإمييييارات  ر�شيد م�شرف  ارتييفييع 
م�شرف  اإح�شائيات  اأحييدث  وفييق  املا�شي،  يونيو  بنهاية   3.03% بن�شبة 

الإمارات املركزي.
واأظهرت بيانات الن�شرة الإح�شائية ال�شادرة عن امل�شرف اأم�س اأن ر�شيده 
من املعدن الأ�شفر و�شل اإىل 11.853 مليار درهم يف نهاية يونيو املا�شي 
بزيادة تعادل 349 مليون درهم، مقارنة بنحو 11.504 مليار درهم يف 
منواً  �شهد  الذهب  من  املييركييزي  امل�شرف  ر�شيد  اأن  2021.يذكر  يونيو 
ملحوظاً خال ال�شنوات املا�شية مرتفعاً اإىل 8.961 مليار درهم يف نهاية 
 4.044 و   2018 نهاية  يف  درهييم  مليار   1.134 مييع  مقارنة   2020

. مليار درهم يف نهاية 2019 

»امل�شرف املركزي«: ارتفاع عدد موظفي 
البنوك اإىل 34.33 األف بنهاية الن�شف الأول

•• اأبوظبي-وام: 

اأعييليين ميي�ييشييرف الإمييييييارات امليييركيييزي عيين ارتفاع 

عيييييدد ميييوظيييفيييي اليييقيييطييياع املييي�يييشيييريف يف اليييدولييية 
بن�شبة  اجليياري  العام  الأول من  الن�شف  خييال 

.2.51%
واأو�شح امل�شرف املركزي - يف الن�شرة الإح�شائية 
ل�شهر يونيو 2022 - اأن عدد موظفي البنوك 
نهاية  يف  موظفا  و332  األييفييا   34 اإىل  ارتييفييع 
الن�شف من العام اجلاري، بزيادة خال ال�شتة 

اأ�ييشييهيير الأوىل ميين الييعييام اجلييياري تييعييادل 841 
و491 موظفا  األفا   33 بنحو  مقارنة  موظفا 

بنهاية العام املا�شي .
بواقع  الييدوليية  البنوك يف  عييدد موظفي  وتيييوزع 
الوطنية  البنوك  يف  موظفاً  و545  األييفييا   27
الأجنبية  البنوك  يف  موظفا  و787  اآلف  و6 

العاملة يف الدولة.
البنوك  عييدد  اأن  اإىل  املييركييزي  امليي�ييشييرف  واأ�ييشييار 
60 م�شرفاً  بلغ  الدولة  املرخ�شة يف  التجارية 
يف نهاية الن�شف الأول من العام اجلاري، ت�شم 
23 م�شرفاً وطنياً �شاما بنكن رقمين، و37 

بنكاً اأجنبياً.
يف  فرعاً   582 اإىل  البنوك  فييروع  عييدد  وو�شل 
اجليياري موزعة  العام  الأول من  الن�شف  نهاية 
الييوطيينييييية و74  لييلييبيينييوك  اأفيييييرع   508 بيييواقيييع 
اأخرى، ارتفع  للبنوك الأجنبية.من جهة  فرعاً 
الإلكرتونية  امل�شرفية  اخلييدميية  وحيييدات  عييدد 
التابعة للبنوك الوطنية اإىل 43 وحدة بنهاية 
الن�شف الأول من العام اجليياري، فيما زاد عدد 
مكاتب ال�شرف اإىل 21 مكتباً، بينما ظل عدد 
وحدات اخلدمة امل�شرفية الإلكرتونية للبنوك 

الأجنبية عند 21 وحدة.

•• دبي-الفجر: 

احتفاًل بيوم املراأة الإماراتية، توا�شل 
نحو  الييتييزامييهييا  الإمارات”  “طلبات 
ال�شغرية  امليييطييياعيييم  مييي�يييشيييارييييع  دعيييييم 
واملتو�شطة وامل�شاريع اململوكة ل�شيدات 
الإمييييارات  املن�شة يف  عييلييى  اإميياراتيييييات 
من خال اإبراز م�شاهماتهم يف قطاع 

املاأكولت وامل�شروبات.
اململوكة  املييطيياعييم  عييييدد  تيييزاييييد  ومييييع 
“طلبات  املن�شة، تهدف  ل�شيدات على 
البائعات  تييييزويييييد  اإىل  الإمارات” 
الإميييييياراتيييييييييييييات بييييييييييييالأدوات الييييازميييية 
لتعزيز  الييينيييجييياح  عييلييى  مليي�ييشيياعييدتييهييّن 
التجارية  عامتهّن  وح�شور  منوهّن 
وت�شهيل  التطبيق  عيير  الإلكرتونية 

الو�شول اإىل العماء.         
مديرة  اأول  رحيييال،  تاتيانا  ووا�ييشييلييت 
تنفيذية يف “طلبات الإمارات”، دعمها 
لتمكن املراأة، حيث اأ�شادت بالنجاحات 
الإماراتيات  البائعات  حققتها  الييتييي 
قائلًة:  “طلبات”،  تييطييبيييييق  عيييليييى 
“ت�شعدنا م�شاهدة النمو الذي حتققه 
ودورهن  الإماراتيات  الأعمال  رائدات 
متكن  كييان  ولطاملا  املجتمع.  بناء  يف 
اأولويات  اأبييرز  اأحييد  املحلية  ال�شركات 
نهدف  ونيييحييين  الإمييييييييييييارات.  طيييليييبيييات 
خال  ميين  منوهم  ت�شريع  اإىل  دائييميياً 
ح�شورهم  تييعييزيييز  عييلييى  ميي�ييشيياعييدتييهييم 
اإىل  الييو�ييشييول  وت�شهيل  الإليييكيييرتوين 
بال�شراكة  اأننا فخورون  العماء. كما 
حتقيق  نيييحيييو  ميي�ييشييريتييهييم  يف  مييعييهييم 
اليينييجيياح يف يييوم املييييراأة الإميياراتييييية ويف 

كل يوم. »
طلبات  اأهييييداف  “تن�شجم  واأ�ييشييافييت: 
الإميييارات مع روؤييية الإميييارات للتنمية 

بيين اجلن�شن،  وامليي�ييشيياواة  امليي�ييشييتييداميية 
من   42% الييينييي�يييشييياء  تيي�ييشييغييل  حيييييييث 
امليينييا�ييشييب الإداريييييية يف اليي�ييشييركيية، وهي 

ن�شبة تفوق املتو�شط العاملي«.
اإماراتيات  مواطنات  خم�س  وحتدثت 
ك�شيدات  جتييربييتييهيين  حييييول  مييلييهييمييات 
ال�شراكة  خييال  ميين  ناجحات  اأعييمييال 

مع “طلبات«.
ال�شابة  الأعييييمييييال  �ييشيييييدة  وافييتييتييحييت 
اأونات�س  ملتجر  فييرع  اأول  املييري  �شيخة 

يف اإمارة دبي.
الثقافة  تييعييتيير  الييتييي  �شيخة  وقييالييت 
“بداأت  لها:  اإلهام  م�شدر  الإماراتية 
م�شروعي عام 2020 واأنا اأعلم اأنه ل 
الدونات�س  باإعداد  يقوم  متجر  يوجد 
اأ�شعى  واأنييا  اأ�شيلة.  اإماراتية  مل�شة  مع 
وت�شميمات  نكهات  لتقدمي  جيياهييدًة 
نوعها.  ميين  فييريييدة  واأ�ييشييميياء منتجات 
اأنيينييي اأ�ييشييع الييكييثييري ميين الأفكار  كييمييا 
اخلا�شة  الييتييجييارييية  الييعيياميية  لتعزيز 
الييتييجيياري حديثاً  ن�شاطي  وجييعييل  بييي، 
التميز.  لتحقيق  �شلة  وذا  وجييريييئيياً 
فرعنا اجلديد يف  افتتاح  اإىل  واأتطلع 

اأن عر�شت  بعد  العاملية قريباً  القرية 
“ميامي  مييييهييييرجييييان  يف  مييينيييتيييجييياتيييي 
وقت  يف  دبييي  يف  للماأكولت”  فايب�س 
اليييعيييام.  واإىل جانب  �ييشييابييق ميين هيييذا 
وراء  اأ�شعى  فاأنا  التجاري،  م�شروعي 
�شغفي مبجال الطريان واأنهي �شاعات 
اإيطاليا  يف  حييالييييياً  الييطييريان  تييدريييب 
جتاري.  طيار  رخ�شة  على  للح�شول 
اأكون جزءاً من بلد يدعم  باأن  اأفتخر 
املراأة لتحقيق اأحامها ويثبت للعامل 
باأن ل �شيء م�شتحيل اأمامها، كما اأين 
م�شريتي  خال  عائلتي  لدعم  ممتنة 
فهم يوا�شلون دفعي للعمل بجد اأكر 

وال�شعي وراء اأهداف جديدة«.
الذي  �شمبو�شة  اأطيب  ويقدم م�شروع 
بال�شارقة  احلو�شني  �شهيلة  اأ�ش�شته 
ل�شكان  اللذيذة  املاأكولت  ت�شكيلة من 

الإمارة وزوارها يومياً. 
جمال  يف  �شيدة  كونها  على  وتعليقاً 
الأعمال، قالت �شهيلة: “عندما اأنظر 
اأتخيل  ل  املييي�يييشيييروع،  هيييذا  بيييدايييية  اإىل 
عليها  تغلبت  الييتييي  الييتييحييديييات  حجم 
ما  وهيييو  حققتها،  الييتييي  والإجنيييييييازات 

اأ�شعر  جييعييليينييي 
احلن،  ذلك  ومنذ  والتمكن.  بالقوة 
تعلمت اأن ال�شر والإيجابية واملثابرة 
التجارية،  الأن�شطة  اإدارة  هي مفاتيح 
وذلك اإىل جانب الدعم من الأ�شخا�س 
املييقييربيين، فيياأنييا ممييتيينيية لييلييدعييم الذي 
تلقيته من زوجي، حيث �شجعني على 
بيييدء عييمييلييي اخليييا�يييس، بييالإ�ييشييافيية اإىل 
زمائي الذين �شجعوين على موا�شلة 
اإلهامي من  اأ�شتمد  اأنني  امل�شرية. كما 
القيادات الن�شائية مثل �شمو ال�شيخة 
تت�شلم  �ييشيييييدة  اأول  الييقييا�ييشييمييي،  لييبيينييى 
حقيبة وزارية يف تاريخ دولة الإمارات، 
�شيدة  بييكييوين  فييخييورة  جتعلني  فييهييي 
اإميياراتييييية. ولطاملا كييان ييييراودين حلم 
ن�شاط جتييياري خا�س  لييدي  يييكييون  اأن 

واأن اأ�شعر بال�شتقالية«. 
بيكري”،  “�شينلي�س  م�شروع  واأثييبييت 
العيدرو�س،  عييائيي�ييشيية  اأ�ييشيي�ييشييتييه  الييييذي 
الغلوتن  ميين  اخلييالييييية  احلييلييويييات  اأن 
وال�شكر ميكن اأن تكون �شحية ولذيذة 

وي�شهل الو�شول اإليها. 
امل�شروع  اأ�ش�شت  الييتييي  عائ�شة  وقييالييت 

خال فرتة انت�شار وباء كوفيد-19: 
الأن�شطة  جييميييييع  تييوقييفييت  “عندما 
على  عملُت  الإغيييياق،  ب�شبب  تقريباً 
متهيد الطريق لبتكار م�شروع جديد 
يييحييقييق اليييفيييائيييدة يل ولييلييمييجييتييمييع يف 
وتقدم منتجاتنا حلوًل  الوقت.  نف�س 
يعانون  اليييذيييين  الييعييميياء  يييحييتيياجييهييا 
مر�س  اأو  الييغييلييوتيين  حيي�ييشييا�ييشييييية  مييين 
طعام  خيارات  عن  ويبحثون  ال�شكري 
�شحية.  لقد لحظنا وجود نق�س يف 
لنمط  الرتويج  واأردنيييا  املنتجات  هييذه 
التعاون  وكييان  للجميع.  �شحي  حياة 
ميييع ميينيي�ييشييات تييو�ييشيييييل الييطييعييام مثل 
بالغ  اأميييييراً  اليييوبييياء  اأثييينييياء  “طلبات” 
الأهمية لن�شاطنا التجاري، حيث اأتاح 
ليينييا ذليييك تييطييوييير وتييقييدمي اأكييييرث من 
خال  ناجح  متخ�ش�س  منتج   100

هذا العام وحده«. 
�شويت  نام  “نام  وطييورت عفراء عبيد 
طلب  وجييود  لحظت  اأن  بعد  كافيه” 
على احللويات املتخ�ش�شة يف �شوق اأم 

القيوين. 
اأعمال،  ك�شيدة  رحلتها  على  وتعليقاً 

عملي  “افتتحُت  عيييييفيييييراء:  قييييالييييت 
على  الكبري  الطلب  لتلبية  اخلييا�ييس 
احللويات بن العماء يف اأم القيوين. 
طلبات  من�شة  اإىل  بالن�شمام  وقمت 
بيييعيييد فييييييرتة وجيييييييييييييزة، وعييييلييييى ميييدى 
املن�شة  �شاعدتني  املا�شين،  العامن 
خال  من  كبرية  �شهرة  اكت�شاب  على 
اأكيين لأمتكن  اإىل عماء مل  الو�شول 
ن�شيحتي  اإليهم.  الو�شول  ميين  عيييادًة 
بدء  اإىل  يتطلعن  الييلييواتييي  لل�شيدات 
اأعيييمييياليييهيييّن اليييتيييجييياريييية اخليييا�يييشييية هي 
احليير�ييس عييلييى بيييذل قيي�ييشييارى اجلهد 
با�شتمرار  والتعلم  اليينييجيياح  لتحقيق 
ومعرفة  ال�شائدة  التوجهات  ومتابعة 
كيف ت�شبحن جزءاً منها اأو ت�شنعن 
تيييوجيييهييياً جييييديييييداً. واأنييييييا فيييخيييورة مبا 
اأكييين لأحقق  اليييييوم، ومل  اإليييييه  و�شلت 
هذا النجاح من دون الدعم املجتمعي 
املجتمع  على  تعتمد  الييتييي  وامليينيي�ييشييات 
مثل طلبات، وبالطبع من دون الدعم 

الأكر الذي اأتلقاه من زوجي«. 
ويقدم م�شروع هوم ميد اأبوظبي الذي 
املعمري  منار  الأعييمييال  رائييدة  اأ�ش�شته 

املاأكولت  ميين  ت�شكيلة  اأبييوظييبييي،  يف 
التي  منار  وقييالييت  لعمائه.  املنزلية 
من  اأكيييرث  ميينييذ  “طلبات”  مييع  تعمل 
م�شروعي  و�ييشييل  “لقد  �ييشيينييوات:   4
اإىل عييامييه اليي�ييشييابييع وعييلييى الييرغييم من 
بالتحديات،  مليئة  م�شرية  كانت  اأنها 
ن�شاطي  بيييروؤيييية  ا�ييشييتييمييتييعييت  اأنييينيييي  اإل 

اأنا فخورة  اأمام عيني.  التجاري ينمو 
يف  حتقيقه  اأوا�يييشيييل  وميييا  حققته  مبييا 
جمييييال رييييييادة الأعييييمييييال. نييحيين نقدم 
جلودتها  مثيل  ل  وخييدمييات  منتجات 
يف ال�شوق، وهو ما ي�شجعني دائماً على 
الييتييجيياري يف  تييعييزيييز حيي�ييشييور ن�شاطي 

خمتلف اأنحاء دولة الإمارات«.

دائرة الطاقة اأبوظبي تبحث مبادرات الهيدروجني والغاز الطبيعي والطاقة النظيفة خالل »غازتك 2022«

»طلبات الإمارات« توا�شل دعم رائدات الأعمال الإماراتيات ومتكني ال�شركات املحلية التي تديرها �شيدات

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة الطاقة يف اأبوظبي اأم�س عن م�شاركة وفد من 
الدائرة برئا�شة معايل املهند�س عوي�شة مر�شد املرر، رئي�س 
ت�شت�شيفه  والييذي   ،”2022 “غازتك  موؤمتر  الييدائييرة، يف 
مدينة ميانو الإيطالية خال الفرتة من 5 اإىل 8 �شبتمر 
اجلاري. وين�شم الوفد اإىل نخبة من �شّناع القرار وخراء 
الطاقة من حول العامل لتبادل وجهات النظر وا�شتعرا�س 
اأحدث التقنيات والجتاهات يف جمالت الهيدروجن والغاز 

الطبيعي وحلول الطاقة النظيفة.
اأكيير موؤمتر  الييدورة اخلم�شون من  ت�شهد  اأن  املتوقع  وميين 
امل�شال،  الييطييبيييييعييي  والييييغيييياز  واليييطييياقييية،  بييياليييغييياز،  خمييتيي�ييس 

38 م�شارك من   000 ميين   اأكييرث  والييهيييييدروجيين ح�شور 
اأكرث من 60 دولة، من بينهم خراء يف الطاقة و�شخ�شيات 

قيادية من وزراء وروؤ�شاء تنفيذين.
دعم  يف  الدائرة  جهود  ل�شتعرا�س  الوفد  م�شاركة  وتهدف 
م�شرية دولة الإمييارات العربية املتحدة نحو حتقيق احلياد 
العاملي حول  احلييوار  وتعزيز   ،2050 العام  بحلول  املناخي 
 ،»COP28« املناخ  قمة  انطاق  قبيل  الطاقة  م�شتقبل 
والتي �شت�شت�شيفها دولة المارات يف اإمارة دبي خال �شهر 

نوفمر 2023.
دائرة  رئي�س  امليييرر،  مر�شد  عوي�شة  املهند�س  مييعييايل  واأكيييد 
اخلم�شن  الييييييدورة  يف  امليي�ييشيياركيية  اأن  اأبيييوظيييبيييي،  يف  الييطيياقيية 
فر�شة  لييلييدائييرة  �شتتيح   ”2022 “غازتك  مييوؤمتيير  ميين 

م�شتقبل  لدعم  بتنفيذها  قامت  التي  املييبييادرات  ا�شتعرا�س 
الطاقة النظيفة والتنمية امل�شتدامة يف امارة اأبوظبي ودولة 

الإمارات العربية املتحدة.
�شتمكننا من  دولية هامة  من�شة  “غازتك”  املييرر:  واأ�شاف 
الطاقة  م�شادر  ت�شخري  اإىل  الييهييادفيية  جهودنا  ا�شتعرا�س 
الوقود  العييتييميياد على  لتقليل  اليينييووييية  والييطيياقيية  املييتييجييددة 
الييتييعييّرف على الإجنيييييازات التي  بييالإ�ييشييافيية اإىل  الأحيييفيييوري، 
حققها �شركاوؤنا الدوليون من خال ال�شتفادة من الإمكانات 
والهيدروجن وبدائل  الطبيعي  الغاز  التي يحملها  الهائلة 

الطاقة النظيفة.« .
و�شتعمل دائرة الطاقة خال “غازتك 2022” على تبادل 
قطاع  يف  الييقيييييادييين  واأبييييرز  امل�شتثمرين  مييع  النظر  وجييهييات 

الطاقة، وذلك من اأجل ا�شتك�شاف الفر�س التجارية وفر�س 
امل�شتقبلية  للعقود  الت�شهيات  توفري  ودرا�ييشيية  الت�شدير، 
الوفد  �شي�شعى  كما  اأبييوظييبييي،  يف  الييطيياقيية  بقطاع  املتعّلقة 
يف  املتغرية  املتطّلبات  على  كثب  عيين  الييتييعييّرف  اإىل  امليي�ييشييارك 
اأبوظبي  قطاع الطاقة، وحتديد الآليات التي ميكن لإمارة 
والطلب  بالعر�س  املتعّلقة  امليي�ييشيياعييدة  لتوفري  ا�شتغالها 

ل�شركائها.
قطاع  ميين  ال�شخ�شيات  اأبييييرز  مييع  اليييدائيييرة  وفيييد  و�شيلتقي 
البتكارات  اأحيييدث  حييول  الييييروؤى  اأهيييم  ل�شتك�شاف  الييطيياقيية 
على  والييتييعييّرف  الطبيعي،  والييغيياز  الهيدروجن  جمييالت  يف 
البحث  وعمليات  وال�شتثمارات  الت�شريعات  توظيف  كيفية 
النظيفة  للطاقة  تقنيات وحلول جديدة  والتطوير لبتكار 

حول العامل.
اأول  املتحدة هي  العربية  الإمييارات  اأن دولة  اجلدير بالذكر 
هدفها  عن  تعلن  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  دوليية 
تعمل  وهييي   ،2050 العام  بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق 
على رفع م�شاهمة الطاقة النظيفة يف اإجمايل مزيج الطاقة 
النبعاثات  وخييفيي�ييس   ،50% اإىل   25% ميين  اليييدولييية  يف 

الكربونية من عملية اإنتاج الكهرباء بن�شبة 70%.
وتييعييزز ميي�ييشيياركيية دائييييرة الييطيياقيية يف ميييوؤمتيييرات عيياملييييية مثل 
لقمة  الميييارات  ا�شت�شافة  جانب  اإىل   ،”2022 “غازتك 
العام  بدبي   2020 اإك�شبو  مدينة  يف   »COP28« املناخ 
املقبل، التزام دولة الإمارات بتحقيق ال�شتدامة، بالإ�شافة 

ت�شريع وترية خف�س النبعاثات الكربونية حول العامل.

Date 3/ 9/ 2022  Issue No : 13637
Request for an Announcement in the Executive Case by Publication

Defendant's notification by publication Sharjah Federal Court - 
Civil Execution Court - Muhammad Ramzan Khadim Hussain

Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2022/0001331 - Civil (Partial)
To:The defendant: Muhammad Ramzan Khadim Hussain Address: Sharjah, Azra Area, Sheikh 
Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi, Driver's Budling, Phone no: 0508228235
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in favor 
of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the aforementioned 
judgment, and paid the specified fee for that. and since the judgment required to be executed 
is as follows:The total amount including fees and expenses: 13703.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred 
to above within 15 days from the date of your announcement of this notification.
In the event of failure to do so. the court will take the compulsory enforcement measures 
prescribed by law against you.
Judge/ Hussam Uddin Hassan Mustafa Mohamad Khader
Sharjah Federal Court/Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 3/ 9/ 2022  Issue No : 13637

Dubai Courts of First Instance
461/2022/665 Specific value dispute

Advertisement details
To the contender: Muhammad Hassan Znaid,Residence unknown.
As the disputed: Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) SAOG
He has brought the case against you and the subject matter of it. The disputant 
seeks the justice of the esteemed court. The verdict,
First: Authorizing the registration of the case and specifying the nearest session to 
consider it, along with announcing the dispute against him.
Second: Obligating the disputant to pay the disputant an amount of 41,214.66 
dirhams (forty-one thousand two hundred and fourteen dirhams and sixty-six fils) 
with a legal interest of 5% from the date of filing this lawsuit until the full payment. 
Third: Obligating the disputant to pay fees, expenses, and attorney's fees.
A session was set for it on Wednesday, 05-09-2022 at 09:00 am in the remote 
litigation hall, so you are required to attend or your legal representative, and you 
must submit your notes or documents to the court at least three days before the 
session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70221Date 3/ 9/ 2022  Issue No : 13637

Dubai Courts of First Instance
39/2021/70 commercial banks overall

Advertisement details
To the defendant: Saeed Mohammed Butti Mohammed Al Qubaisi,Residence unknown
As the plaintiff:Bank of Broda
He has brought against you the case and the subject matter of which is the 
claim to oblige the defendants among themselves and as a matter of solidarity 
and solidarity to pay the claiming bank the claimed amount with a total value of 
10,267,852.55 dirhams (ten million two hundred and sixty-seven thousand eight 
hundred fifty-two dirhams and fifty-five fils) and the legal interest at 12% from 
the date of filing The lawsuit, until full payment and the inclusion of the judgment 
with expedited enforcement without bail, obligates all defendants to pay all fees, 
expenses and attorney fees.
A session was set for her on Wednesday 07-09-2022 at 10:00 am in the remote 
litigation room &BUILDING_DESC, so you are required to attend or your legal 
representative, and you must submit your notes or documents to the court at least 
three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021Date 3/ 9/ 2022  Issue No : 13637

Dubai Courts of First Instance
461/2022/1379 Specific value dispute

Advertisement details
To the contender:Muhammad Imran Muhammad Iqbal,Residence unknown.
As the disputed:Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) SAOG
And represents him: Abdullah Nasser Al Owais Al Shamsi
He brought a lawsuit against you and the subject matter of which is a 
claim to obligate the defendant for an amount of 40,072.20 dirhams 
(forty thousand and seventy-two dirhams and twenty fils), fees, expenses, 
attorney fees and interest 5% from the date of filing this lawsuit until full 
payment.
A session was set for her on Thursday, 08-09-2022 at 09:00 am in 
the remote litigation hall, so you are required to attend or your legal 
representative, and you must submit your notes or documents to the court 
at least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021
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•• مدريد-وام:

انيي�ييشييم دراجيييييان ميين فييريييق الإمييييييارات لييلييدراجييات الهوائية 
من  ع�شرة  الثانية  املرحلة  يف  الأوائيييل  اخلم�شة  قائمة  اإىل 
192.7كم،  اأقيمت على م�شار طوله  اإ�شبانيا، والتي  جولة 
حيث  بانكا�س،  بينا�س  يف  وانتهاء  �شالوبرينا  من  انطاقاً 
فاز كل من مارك زولر وزميله يان بولنك باملركزين الثالث 
والرابع على التوايل لي�شعد زولر اإىل من�شة التتويج رافعا 

�شعار فريق الإمارات.
اجلزء  يف  متقدمة  جمموعة  ت�شكيل  املرحلة  تلك  و�شهدت 
امليي�ييشييتييوي مييين امليي�ييشييار تيياألييفييت مييين 32 دراجيييييياً، مبييين فيهم 

على  التقدم  من  متكنوا  حيث  وبييولنييك،  وزوليير  اأوليفيريا 
اإىل  و�شولهم  وبعد  دقيقة.   11 بنحو  الرئي�شية  املجموعة 
م�شافة الت�شلق النهائية التي امتدت على طول 20 كم وبلغ 
متو�شط انحدارها %6.7، انطلق بولنك يف اأداء هجومي 
ليتبعه  الأوائيييل،  اخلم�شة  اإىل  الن�شمام  من  بف�شله  متكَّن 
زولر الذي ا�شطر يف البداية اإىل الرتاجع. اإل اأن اأحداً مل 
"اإينيو�س-جريناديريز"  كاراباز  ريت�شارد  يتمكن من جتاوز 
ليحل  النهاية  خييط  ميين  كييم   2 قبل  متقدماً  انطلق  اليييذي 
البطل الأوملبي يف املركز الأول، يليه فيلكو كيلدرمان "بورا-
الإمييييارات  فييريييق  ثنائي  ثييم  الييثيياين،  املييركييز  هانزجروي" يف 

زولر وبولنك يف املركزين الثالث والرابع.

وتعليقاً على النتيجة ، قال مارك زولر: " را�ٍس عن م�شتوى 
باملركز  الفوز  فر�شة  ل�شياع  حزين  لكنني  واأدائيييي،  لياقتي 
الإميييارات  جيييداً. فريق  قييوييياً  كييان  كييارابيياز  اأداء  اأن  اإل  الأول، 
على  العام  بالت�شنيف  الفوز  و�شعت  قوية  بت�شكيلة  ي�شارك 
راأ�يييس قائمة اأهييدافييه، ويييتييوىل حتقيق هييذا الييهييدف كييلٌّ من 
املقبلة  املراحل  اإىل انطاق  واأمليدا، لذا فاإننا نتطلع  اأيو�شو 

من اجلولة".
جولة  يف  الييفييرق  ت�شنيف  حييالييييياً  الإمييييارات  فييريييق  ويت�شدر 
ع�شرة  الثالثة  املرحلة  اليوم يف  للم�شاركة  وي�شتعد  اإ�شبانيا، 
ميين اجليييولييية، والييتييي تييقييام عييلييى ميي�ييشييار بييطييول 168.4كم 

و�شول اإىل مونتّيا.

•• دبي- وام:

من  ال�شاد�شة  اجلييوليية  نتائج  اأ�ييشييفييرت 
عن  لل�شطرجن،  املفتوحة  دبي  بطولة 
�شدارة  على  الثنائية  املناف�شة  عييودة 
البطولة، بعدما جنح الهندي اأرجون 
اإريجي�شي يف اإيقاف انت�شارات املت�شدر 
كازاخ�شتان،  لعب  جومابييف  رينات 
وتييغييلييب عييليييييه يف قييميية مييبيياريييات هذه 

اجلولة.
الرتتيب،  �ييشييدارة  اإريجي�شي  واعتلى 
ميي�ييشييتييفيييييداً مييين فيييييوزه، ومييتيي�ييشيياويييا يف 
األك�شندر  الرو�شي  مع  النقاط  ر�شيد 
للبطولة،  الأول  امليي�ييشيينييف  بييريييدكييي، 
والذي فاز بدوره �شمن نف�س اجلولة 
مباراة  �شارما، يف  اأيو�س  الهندي  على 
والت�شنيف  اخليييييرة  فيييييارق  اأظيييهيييرت 
بينهما والذي يزيد عن 500 نقطة.

تقا�شم  اليي�ييشيياد�ييشيية،  وبيينييهيياييية اجلييوليية 
بريدكي واإريجي�شي ال�شدارة بر�شيد 

 5 ويليهما  منهما،  لكل  نقطة   5.5
 5 الييثيياين بر�شيد  املييركييز  لعييبيين يف 
الأميييرييييكيييي فادميري  وهييييم  نيييقييياط؛ 
اأكيييوبيييييييان ورييييينييييات جييومييبيياييييييف من 

كازاخ�شتان وثاثة لعبن من الهند 
جروفر  و  براجاناندا  رامي�شبابو  هم 

�شاهاج واأرافيند.
و�ييشييهييدت الييبييطييوليية اأطييييول ميييبييياراة يف 

جمعت  والتي  الآن،  حتى  مناف�شاتها 
طبطبائي  اأميييييييين  الإييييييييييييييراين  بييييين 
اأكوبيان، والتي  والأمريكي فادميري 
كاملة،  �شاعات   6 مييدار  ا�شتمرت على 

 ،112 النقلة  عند  بالتعادل  وانتهت 
يف ميييبييياراة �ييشييهييدت اإ�يييشيييرار كييبييري من 
اليياعييبيين عييلييى حتييقيييييق اليييفيييوز، قبل 
يف  النتيجة  عييلييى  الييتييعييادل  يييخيييييم  اأن 

النهاية.
الهندي  عاد  اجلولة،  نتائج  باقي  ويف 
لانت�شارات  براجاناندا  رامي�شبابو 
كاجري  �شاردول  مواطنه  على  بفوزه 

وقل�س الفارق مع املت�شدرين لن�شف 
نقطة، كما فاز الهندي جروفر �شاهاج 

على مواطنه رونق �شادواين.
فاز  الإماراتين،  الاعبن  نتائج  ويف 

اإ�شفي  عمران احلو�شني على الهندية 
الهندي  على  اإ�شحاق  و�شعيد  اكيياروال 
اإبراهيم دهقان وخ�شر اأحمد الرميثي 
وفاز  لك�شمان  املخ�شرم  الهندي  من 
كنعان  الأردين  على  عبدالعزيز  علي 

النما�س.
ويف اأبرز النتائج العربية، فاز امل�شري 
اأحيييميييد عيييديل عييلييى الأ�يييشيييتييياذ اليييدويل 
ورفع  دمياكيلينج  اوليييييفيير  الفلبيني 
بفارق  4.5 نقطة  اإىل  عديل ر�شيده 
املغربي  وتييعييادل  اليي�ييشييدارة،  نقطة عن 
اأنييييريوده  حمييمييد تي�شري مييع الييهيينييدي 
اليييييميينييي ب�شري  تيي�ييشيياتييرجييي، وخيي�ييشيير 
رحمت  اأما�س  الأوزبكي  من  القدميي 
اهلل، وخ�شر القطري عزيز ح�شن من 
وتعادل  �شاكرافارتي،  �شانكت  الهندي 
الييفييليي�ييشييطييييينييي راجييييي اأبييييو عيييزييييزة مع 
حممد طيب الرحمن من بنجادي�س، 
وخ�شر النا�شئ ال�شوري اإبراهيم طلب 

من الهندي �شاران راو.

باري�س  باإمكانات  لن�س  يحظى  ل  قد 
ان�شل  لكنه  ومر�شيليا،  جييرمييان  �شان 
وت�شارك  الييعييريييقيين  الييينييياديييين  بييين 
معهما �شدارة الدوري الفرن�شي لكرة 
ييياأمييل يف حتقيق فوزه  الييقييدم، حيييييث 
اخلام�س يف �شت مباريات عندما يحّل 

على رين�س غداً الأحد.
والأ�شفر  الأحييييميييير  اليييينييييادي  يييحييلييم 
الأوىل  القارية  امل�شابقة  اإىل  بالعودة 
دوري اأبطال اأوروبا، بعد ظهور اأخري 
عندما   2003-2002 مييو�ييشييم  يف 
وتعادل  الإيييطييايل  ميان  على  تغلب 
مرتن مع بايرن ميونيخ الأمليياين يف 

دور املجموعات.
تييييّوج  �ييشييبييقييتييهييا،  ويف فيييييرتة قييي�يييشيييرية 
عام  اليييدوري  يف  الوحيد  بلقبه  لن�س 
حّل  مرات  اأربع  عن  ف�شًا   ،1998

فيها و�شيفاً.

لكن �شاحب ال�شعبية الكرى تقهقر 
يف عييقييد اأخيييييري اأمييي�يييشيييى مييعييظييمييه يف 
الدرجة الثانية، قبل العودة اإىل "ليغ 

.2020 1" يف 
املو�شم  هذا  ويبني  مرتن  �شابعاً  حّل 
اآميياًل عري�شة رغم تخليه عن بع�س 

جنومه.
خ�شر اجلناح الدويل جوناثان كلو�س 
الو�شط  ولعيييييب  ميير�ييشيييييليييييا  ليي�ييشييالييح 
لكري�شتال  دوكيييييورييييييه  �ييشيييييخ  املييييييايل 
املهاجم  عيياد  فيما  الإنكليزي،  بال�س 
اإىل �شفوف  كاليمويندو  اأرنييو  ال�شاب 
اإعارة  بعد  اللقب  �شان جرمان حامل 

ناجحة.
مييع ذلييييك، حييقييق ليينيي�ييس اأفيي�ييشييل بداية 
مو�شم يف تاريخه، مع اربعة انت�شارات 
اآخيييرهيييا فييييوزه عييلييى لوريان  وتيييعيييادل، 
 5 ميين  نقطة   13 ليح�شد   ،2-5

�يييشيييان جرمان  ميييبيييارييييات عييلييى غيييييرار 
ومر�شيليا.

يف  ميييبييياراة   13 يف  ليينيي�ييس  يخ�شر  ومل 
الدوري منذ اآذار/مار�س حتت ا�شراف 
اإييييز �ييشيياحييب امل�شرية  املييييدرب فييرانييك 

التدريبية املتوا�شعة.
ارتبط جناحه هذا املو�شم بتاألق قائد 
القادم  فافانا  �شيكو  العاجي  و�شطه 
 .2020 يف  الإيطايل  اأودينيزي  من 
مّدد النادي عقده حتى 2025 اأمام 
بعد  الأربيييعييياء  املتحم�شة  اجلييميياهييري 

الفوز الكبري على لوريان.
"عندما  27 عاماً  البالغ  قال فوفانا 

امليي�ييشييروع حول  اإىل هنا متييحييور  جئت 
تابع  وتطويره".  اليييينييييادي  تييدعيييييم 
هو  مبا  القيام  املو�شم  هييذا  "ميكننا 

اأكر من ذلك".
اأية م�شابقة قارية،  اإىل  تاأهله  وبحال 
الذي  لييليينييادي  بيياهييراً  �شيكون جنيياحيياً 
تكّون اأ�شا�شاً من مهاجرين بولندين 

جاوؤوا للعمل يف مناجم حملية.
لكن  مييييتييييواجييييدة،  املييينييياجيييم  تيييعيييد  مل 
نكهة خا�شة  القدم يعطي  كرة  فريق 
للمدينة الواقعة يف �شمال الباد التي 
بولرت-ديلي�س  مييلييعييبييهييا  ييي�ييشييتييوعييب 
اأي كامل عدد  األف متفّرج،   38 نحو 

�شكانها.
يتمّتع النادي بنحو 30 األف م�شرتك 
مو�شمي واأحد اأبرز الأجواء احلما�شية 
يف املاعب الأوروبية، ما اأقنع فوفانا 
على البقاء "عندما تكون الأمور على 

ما يرام، ل �شبب لدي لانتقال".
يفتتح  الأحييييد،  لن�س  مييواجييهيية  وقييبييل 
اأر�س  على  ال�شبت  املرحلة  مر�شيليا 
اأوكيي�ييشييري وييييحيييّل بييعييده بييارييي�ييس �شان 

جرمان على نانت.
نظيفة  بييربيياعييييية  �ييشييقييوطييه  وبيييرغيييم 
اأميييام �ييشييان جييرمييان يف كيياأ�ييس البطال 
)اليي�ييشييوبيير(، ييياأمييل نييانييت، حييامييل لقب 

الكاأ�س، يف تكرار نتيجة املو�شم املا�شي 
عندما ا�شقط �شيفه الباري�شي 1-3.
قوية،  بداية  حقق  جرمان  �شان  لكن 
 21 مع  الت�شجيل  لناحية  خ�شو�شاً 
اأول  اأ�ييشييبييح  ميييبيييارييييات.   5 هيييدفييياً يف 
الكم  هيييذا  ي�شّجل  الييييدوري  يف  فييريييق 
باري�س يف  �شي  اأر  منذ  الأهييييداف  ميين 

مو�شم 1960-1959.
يييتيي�ييشييدر مييهيياجييمييه الييرازيييلييي نيمار 
اإ�شافية   5 الهدافن )7( مع  لئحة 
للنجم الدويل كيليان مبابي. و�شجل 
 222( العامل  يف  لعب  اأغلى  نيمار، 
اأهييييييداف حتى   109 ييييييورو(  مييليييييون 

الآن مع الفريق اململوك قطرياً، لكنه 
ل يزال بعيداً عن رقم الأوروغوياين 

اإدين�شون كافاين )200(.
واجيييييرى �ييشييان جيييرميييان �ييشييليي�ييشييليية من 
اليييتيييغيييييييريات بيييعيييد ا�يييشيييتيييبيييدال امليييييدرب 
بوكيتينو  ميياورييي�ييشيييييو  الأرجيينييتييييينييي 
بكري�شتوف غالتييه واملدير الريا�شي 
بالرتغايل  ليييييييونييياردو  اليييرازييييليييي 
لوي�س كامبو�س، بحثاً عن جمد قاري 

يف دوري الأبطال.
فيييبيييعيييد متييييديييييد عيييقيييد ميييبيييابيييي حتى 
اليييو�يييشيييط  لعييييبييييي  �ييييشييييّم   ،2025
اليييرتيييغيييالييييييين فيييييتييييينيييييا وريييينييياتيييو 
روي�س،  فابيان  والإ�شباين  �شان�شي�س 
بالإ�شافة  موكييلي،  نيييوردي  املييدافييع 
اختتم  اإيكيتيكي.  هوغو  املهاجم  اإىل 
با�شتقدام  ال�شيفية،  فرتة النتقالت 
الإ�شباين  لفالن�شيا  ال�شابق  الييقييائييد 

كارلو�س  الييهييجييومييي  الييو�ييشييط  لعيييب 
�شولر )25 عاماً(.

الييكييو�ييشييتيياريييكييي كيلور  بييقييي حييار�ييشييه 
لايطايل  بيييدييييا  ليييييييكيييون  نيييافيييا�يييس 
ي�شّم  ومل  دونييييياروميييييا،  جييانييلييويييجييي 
الإيطايل  لإنييرت  ال�شلوفيني  املييدافييع 
مديره  ليييكييين  �يييشيييكيييريييينيييييييار.  ميييييييييان 
اأنيييتيييريو هرنيكي  اليي�ييشييابييق  الييريييا�ييشييي 
�يييشييياعيييده عييلييى تييرحيييييل لعييبيييييه غري 
املرغوبن )كيهرر، هرييرا، فينالدوم، 
دينا-اإمبيمبي، اأريول، باريدي�س، غي، 

كورزاوا، ديالو، داغبا(.
جييرمييان مع  �ييشييان  مييواجييهيية  و�شتكون 
يف  نارية  ملباراة  العييداد  مبثابة  نانت 
البييطييال، مع  بييدوري  افتتاح م�شواره 
الثاثاء،  الإيطايل  يوفنتو�س  �شيفه 
توتنهام  الأربعاء  يزور مر�شيليا  فيما 

الإنكليزي يف مباراة �شعبة.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم بطولة الإمارات الوطنية ملحرتيف اجلوجيت�شو يف �شالة جوجيت�شو 
اأرينا يف اأبوظبي، مب�شاركة مئات الاعبن من خمتلف الأندية والأكادمييات يف 

فئات النا�شئن وال�شباب والبالغن والأ�شاتذة.
�شبتمر  و4   3 يومي  مييدى  على  تقام  التي  البطولة  ميين  الأول  اليييييوم  ي�شهد 
ملحرتيف  اأبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون  للجوجيت�شو  الإميييارات  احتيياد  وينظمها 
ي�شهد  بينما  والأ�ييشيياتييذة،  وال�شباب  النا�شئن  مناف�شات   /AJP/ اجلوجيت�شو 

اليوم الثاين مناف�شات فئتي الهواة واملحرتفن.

وقال فهد علي ال�شام�شي الأمن العام لحتاد الإمارات للجوجيت�شو اإن بطولة 
الإمارات الوطنية للجوجيت�شو تفتتح فعاليات الثلث الأخري من العام اجلاري 
اأبوظبي لأكر واأهم بطولتن على م�شتوى العامل يف  الذي �شي�شهد ا�شت�شافة 

ريا�شة اجلوجيت�شو مب�شاركة اأكرث من 7000 لعب ولعبة.
لعبي  جاهزية  تعزيز  يف  مهمة  حمطة  تعتر  البطولة  ان  ال�شام�شي  وا�شاف 
مناف�شات  خلو�س  ا�شتعداداتهم  يبا�شرون  الييذييين  الوطني  املنتخب  ولعييبييات 
الييدويل وبطولة  املقبل حتت مظلة الحتيياد  اأكتوبر  باأبوظبي يف  العامل  بطولة 
العاملية للمحرتفن يف مطلع نوفمر، ولّعل ما ميّيز بطولت رابطة  اأبوظبي 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو اأنها جتمع نخبة الاعبن من جن�شيات خمتلفة، 

ما ميثل فر�شة جيدة لاحتكاك مبدار�س متنوعة واكت�شاب املزيد من اخلرة.
وحتظى البطولة باأهمية كرى كونها تدخل �شمن الت�شنيف ال�شنوي املعتمد 
الأول  باملركز  الفائز  متنح  حيث  اجلوجيت�شو،  ملحرتيف  اأبوظبي  رابييطيية  لييدى 
يعطيها قيمة اإ�شافية �شمن بطولت  ما  فئة،  ُكل  ت�شنيفية عن  نقطة   1000
وتعزيز  فيها  امل�شاركة  على  العامل  دول  الاعبن من خمتلف  املو�شم، وحر�س 

ر�شيدهم من النقاط والرتقاء بت�شنيفهم ال�شنوي.
وتبداأ اإجراءات الوزن الر�شمية لنزالت اليوم الأول بن ال�شاعة 4-6 من م�شاء 
اليوم ، وبن ال�شاعة 9:00 – 10:00 من �شباح الغد على اأن تبداأ املناف�شات 

يف متام ال�شاعة 11 �شباحا.

»الإمارات للدراجات الهوائية« ي�شعد من�شة التتويج يف جولة اإ�شبانيا

التعادل يخيم على مباراة ال� »6 �شاعات« ببطولة دبي املفتوحة لل�شطرجن

ياأمل يف حتقيق فوزه اخلام�س               

لن�ص ي�شعى لإف�شاد ثنائية �شان جرمان-مر�شيليا 

ت�سنيفية يف انتظار الفائزين باملراكز الأوىل  نقطة   1000

اليوم.. انطالق مناف�شات بطولة الإمارات الوطنية ملحرتيف اجلوجيت�شو

الزعابي ميثل الإمارات يف الدوري 
العاملي للكاراتيه باأذربيجان

•• دبي-وام: 

ميثل احلكم الدويل جابر الزعابي رئي�س جلنة احلكام باحتاد الإمارات للكاراتيه وع�شو جلنة احلكام بالحتاد 
الآ�شيوي، الإمارات يف الدوري العاملي للكاراتيه الذي ت�شت�شيفه العا�شمة الذربيجانية باكو.

ومت اختيار الزعابي -الذي و�شل اأم�س اىل باكو- �شمن 18 حكما على م�شتوى العامل يف دورة الألعاب العاملية 
باأمريكا، كما مت اختياره اأي�شاً يف دورة الت�شامن الإ�شامي برتكيا هذا العام.

امل�شاركة متهيًدا  تعتر هذه  كما  دولياً،  له   63 رقم  امل�شاركة  البطولة هي  الزعابي يف هذه  م�شاركة  وتعتر 
لبطولة العامل للجامعات لاألعاب القتالية وبطولة العامل للكبار يف تركيا 2022.

 اأ�شرتاليا ت�شحب ملف تر�شيحها لكاأ�ص اآ�شيا
لل�شن  البديلة  الييدوليية  لتكون  تر�شيحها  ملف  يف  قييدمييا  امل�شي  عييدم  اأ�ييشييرتاليييييا  قيييّررت 

ل�شت�شافة كاأ�س اآ�شيا 2023 لكرة القدم، كما اأعلن الحتاد املحلي للعبة اجلمعة.
وكان من املقرر اأن تقام البطولة يف 10 مدن �شينية خال الفرتة من 16 حزيران-يونيو 
اإىل 16 متوز-يوليو 2023 مب�شاركة 24 منتخًبا، لكنها اعتذرت عن عدم ال�شت�شافة 

ب�شبب تداعيات جائحة كوفيد19- منت�شف ايار-مايو املا�شي.
الرغبة  ابييداء  الوطنية الع�شاء من اجل  امييام الحتييادات  الباب  وفتح الحتيياد ال�شيوي 
كوريا  هي  دول  اربييع  تقدمت  وبالفعل  �شنوات،  اربييع  كل  تقام  التي  البطولة  ل�شت�شافة 

اجلنوبية، وقطر واندوني�شيا وا�شرتاليا قبل ان�شحاب الخرية اجلمعة.
وقال بيان �شادر عن الحتاد ال�شرتايل لكرة القدم "اأكد الحتاد ال�شرتايل اأم�س باأنه لن 

مي�شي قدما يف عملية تقدمي ملف الرت�شيح ل�شت�شافة كاأ�س اآ�شيا 2023".
اآ�شيا  كيياأ�ييس  ل�شت�شافة  تر�شيح  ملف  تقدمي  يف  الكبري  اهتمامنا  ابقينا  "لكننا  وا�ييشيياف 

لل�شيدات عام 2026" على ان يتقدم بذلك ر�شميا يف وقت لحق من العام احلايل.
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•• لندن-وام: 

الإجنليزي  ت�شيل�شي  نييييادي  اأعييليين 
لكرة القدم �شباح اأم�س عن تعاقده 
ر�يييشيييميييييييا مييييع املييييهيييياجييييم اجلييييابييييوين 
اأوبامياجن  اإميييريييك  بيييييري  الييييدويل 
بعقد ميتد  الإ�شباين  بر�شلونة  من 
لعامن حتى نهاية يونيو 2024 .

واأ�ييشييبييح اأوبييامييييياجن �ييشيياد�ييس �شفقة 
ال�شيف  هيييييذا  تيي�ييشيييييليي�ييشييي  ييييرميييهيييا 
اأجل  ميين  فييريييقييه  �ييشييفييوف  لتدعيم 
املو�شم  واأوروبيييييا يف  املناف�شة حمليا 

احلايل.
عاما"   33" اأوبيييييامييييييييييياجن  وكيييييييان 
اإىل  الإجنليزي  اأر�شنال  من  انتقل 
بر�شلونة يف فراير املا�شي، و�شجل 
13 هدفا يف 23 مباراة خا�شها مع 
الفريق لي�شاهم يف تقدم الفريق من 

املركز ال�شاد�س، الذي كان يحتله يف 
الثاين  املييركييز  اإىل  املييا�ييشييي  فييراييير 

بالدوري  املييا�ييشييي  املييو�ييشييم  نهاية  يف 
الإ�شباين.

ب�شعادة  اأ�ييشييعيير  اأوبيييامييييييياجن:  وقييييال 
اأكييون جزءا  اأن  �شرف يل   ، حقيقية 

ب�شغف  اأتطلع  ت�شيل�شي،  فريق  من 
ا�شتكملها  مل  اأميييور  لييدي  للبداية. 
يف الدوري الإجنليزي، ومن اجليد 

اأنني عدت اإليه.
وتييييعيييياقييييد تييي�يييشيييييييلييي�يييشيييي اأييييي�ييييشييييا مع 
اليي�ييشييوييي�ييشييري دييينييييي�ييس زكييريييا لعب 
�شبيل  عييلييى  يوفنتو�س  و�ييشييط  خييط 

الإعارة لنهاية املو�شم احلايل.
�شهدتها  التي  ال�شفقات  اأبييرز  ومن 
املريكاتو  يف  الأخيييييييرية  الييي�يييشييياعيييات 
اإيفرتون  تعاقد  احليييايل،  ال�شيفي 
اإدري�شا  ال�شنغايل  مييع  الإجنييليييييزي 
�يييشيييان جريمان  بييياريييي�يييس  جيييياي مييين 
املييييدافييييع  وانيييييتيييييقيييييال   ، اليييفيييرنييي�يييشيييي 
الفرن�شي ليفن كورزوا اإىل فولهام 
الإعييارة من  �شبيل  على  الإجنليزي 
�ييشييم فولهام  كييمييا  جيييريميييان  �يييشيييان 
الاعب الرازيلي املخ�شرم ويليان 

من كورينثيانز الرازيلي.
الدوري  ميييييان حييامييل لقب  و�ييشييم 
الإيييييييطييييييايل الييييياعيييييب الأمييييريييييكييييي 
بر�شلونة  مييين  دييي�ييشييت  �ييشييريجييييينييو 
ا�شبانيول  تييعيياقييد  فيييييمييا  الإ�ييشييبيياين 
الييدمنيياركييي مارتن  الإ�ييشييبيياين مييع 
بييرايييثييويييت مييهيياجييم بيير�ييشييلييونيية بعد 
فيييي�ييييس الرتيييييييبييييييياط بيييييين اليييياعييييب 

وبر�شلونة بالرتا�شي.
بر�شلونة لعبه  ا�شتعاد  املقابل،  ويف 
اليي�ييشييابييق هيييييكييتييور بيييييلييريييين، الذي 
اأر�شنال  مييع  مييوؤخييرا  تييعيياقييده  ف�شخ 
بر�شلونة  اإىل  لينتقل  بييالييرتا�ييشييي 
ال�شاعات الأخييرية قبل غلق باب  يف 
انتقال  �شفقة  يف  وذلييك  النتقالت 
املو�شم  نهاية  حتى  ميتد  بعقد  حر 

احلايل.
يف  الإ�شباين  فالن�شيا  جنح  كذلك، 

كلويفرت،  جييا�ييشيين  الييياعيييب  �ييشييم 
ال�شابق  الييهييوليينييدي  املييهيياجييم  جنيييل 

�شبيل  عيييليييى  كيييليييوييييفيييرت،  بييياتيييرييييك 
الإعارة من روما الإيطايل.

•• اأبوظبي-وام:

يبداأ الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم خال الفرتة املقبلة 
زياراته للدول املر�شحة حلق ا�شت�شافة بطولة كاأ�س اآ�شيا 
موؤخرا عن عدم ا�شت�شافة  ال�شن  اعتذار  بعد   2023

هذه الن�شخة.
واأ�شارت تقارير اإعامية يف كوريا اجلنوبية اإىل اأن وفد 
التقييم الآ�شيوي �شيبداأ زيارته اإىل كوريا غدا الأحد واأن 
ا�شتعدادات  لتفقد  املقبل  الأربعاء  حتى  �شتمتد  الزيارة 

كوريا لا�شت�شافة.
ويعلن الحتاد الآ�شيوي يف 17 اأكتوبر املقبل عن البلد 

الفائز بحق ا�شت�شافة هذه الن�شخة من البطولة.
واأعلنت ال�شن منت�شف العام احلايل اعتذارها عن عدم 
ليطرح  كورونا،  جائحة  ب�شبب  الن�شخة  هذه  ا�شت�شافة 
الآ�شيوي حق ال�شت�شافة قبل عام واحد فقط  الحتيياد 

من املوعد املحدد �شلفا لهذه الن�شخة.
وكانت الإمارات ا�شت�شافت الن�شخة املا�شية من البطولة 
يف مطلع عام 2019 ، واأو�شى الحتاد الآ�شيوي للعبة 
وقتها باأن ي�شتعن املنظمون يف امل�شتقبل بهذه الن�شخة 

كنموذج متميز يف ال�شت�شافة.
وتقدمت 4 دول هي اإندوني�شيا واأ�شرتاليا وقطر وكوريا 
ومتتلك  ال�شت�شافة.  حييق  لطلب  مبلفاتها  اجلنوبية 
ال�شت�شافة  طييلييب  مبييلييفييات  املييتييقييدميية  الأربييييييع  اليييييدول 

الإمكانيات والبنية الأ�شا�شية.
يتطلب  قييد  اأ�شرتاليا  يف  البطولة  ا�شت�شافة  اأن  يذكر 
اإىل  يونيو  منت�شف  "من  لها  املييقييرر  املييوعييد  يف  تغيريا 
اأ�شرتاليا  ا�شت�شافة  ظييل  يف   "2023 يوليو  منت�شف 
لل�شيدات  الييقييدم  لييكييرة   2023 الييعييامل  كيياأ�ييس  لبطولة 
التي  البطولة  وهي  نيوزيلندا،  مع  امل�شرتك  بالتنظيم 
من املقرر اأن تنطلق بعد 4 اأيام فقط من املوعد املقرر 

لنهائي كاأ�س اآ�شيا.
حيث  وال�شتادات  الأ�شا�شية  البنية  اأي�شا  قطر  ومتتلك 

العامل  كيياأ�ييس  املقبلن  ودي�شمر  نوفمر  يف  ت�شت�شيف 
يتطلب اأي�شا  قد  اآ�شيا  كاأ�س  ا�شت�شافة  ولكن   ،  2022
درجات  ب�شبب  ال�شتاء  ف�شل  اإىل  البطولة  موعد  تغيري 
حتى  ال�شيف  ف�شل  خيييال  قييطيير  يف  الييعييالييييية  احلييييرارة 
بتقنية  العامل حتظى  لكاأ�س  ا�شتاداتها  كانت جميع  واإن 

التريد.
حيث  الازمة  الأ�شا�شية  البنية  اإندوني�شيا  متتلك  كما 
كما  امل�شرتك  بالتنظيم  البطولة  ا�شت�شافة  لها  �شبق 
ول   ،  2018 يف  الآ�ييشيييييوييية  الأليييعييياب  دورة  ا�شت�شافت 
كاأ�س  ا�شت�شافت  التي  لكوريا  بالن�شبة  احلييال  يختلف 
العامل 2002 مع جارتها اليابان، كما ا�شت�شافت كاأ�س 
الآ�شيوية  الأليييعييياب  ودورة   2017 يف  لل�شباب  الييعييامل 
ال�ييشييتييادات اجلاهزة  ميين  الييعييديييد  2014 ومتييتييلييك  يف 

ل�شت�شافة كاأ�س اآ�شيا.
وبييييداأ امليي�ييشييوؤولييون يف احتييياد كيييرة الييقييدم بييكييوريييا تكثيف 
�شم  حيث  البطولة،  ا�شت�شافة  بحق  للفوز  حماولتهم 
املنتخب  جنييوم  من  اثنن  الكوري  امللف  عن  امل�شوؤولون 
العامل  كيياأ�ييس  بطولة  يف  الييرابييع  باملركز  الفائز  الييكييوري 
ل�شت�شافة  للرتويج  امللف  �شفراء  قائمة  اإىل   2002
منذ  اجلنوبية  كييوريييا  يف  الأوىل  لتكون  الن�شخة  هييذه 
عام  البطولة  من  الثانية  الن�شخة  فعاليات  ا�شت�شافتها 

.  1960
وان�شم هواجن �شون هوجن ويل يوجن بيو لعبا املنتخب 
الكوري يف مونديال 2002 اإىل 5 �شفراء اآخرين للملف، 
ومت الإعان عن هذا يف حفل اأقيم ام�س اجلمعة لتقدمي 

�شفراء امللف، ح�شبما اأفادت تقارير كورية اأم�س.
الثاثة  املييلييفييات  على  باأف�شلية  الييكييوري  املييلييف  ويتمتع 
الأخرى، تتمثل يف اأن باده مل ت�شت�شيف البطولة منذ 
2015 كما  ن�شخة  اأ�شرتاليا  ا�شت�شافت  فيما   1960
ا�شت�شافت قطر ن�شخة 2011 فيما �شاركت اإندوني�شيا 
مييع ميياليييييزيييا وتييايييانييد وفيييييتيينييام يف ا�ييشييتيي�ييشييافيية ن�شخة 

.  2007

تتجه الأنظار اليوم ال�شبت اإىل ملعب "�شان �شريو" حيث يتواجه ميان حامل اللقب مع جاره 
الييدوري الإيطايل، مع عن كل  املا�شي يف املرحلة اخلام�شة من  املو�شم قبل  اإنرت بطل  اللدود 
منهما على ما ينتظره يف منت�شف الأ�شبوع �شمن بداية امل�شوار يف م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا 

لكرة القدم.
وبعد مرور اأربع مراحل على بداية املو�شم، تبدو املناف�شة حامية اىل اأق�شى احلدود مع وجود 
املركز  اإنييرت  يحتل  فيما  وتعادل،  انت�شارات  نقاط من ثاثة  بع�شر  ال�شدارة  ورومييا يف  اأتالنتا 

الثالث بفارق نقطة ومن خلفه كل من نابويل ويوفنتو�س وميان ولت�شيو بفارق نقطة عنه.
وبعد اأن يفتتح يوفنتو�س املرحلة يف �شيافة فيورنتينا ال�شبت يف مواجهة تعيد ال�شربي املتاألق 
دو�شان فاهوفيت�س اىل ملعب فريقه ال�شابق، يتواجه عماقا ميانو على ملعب "�شان �شريو" 
تتويج  عييام  يف  و�شيفن  اأي�شاً  وحييا  املا�شين  املو�شمن  بلقب  توجا  فريقن  جتمع  مييبيياراة  يف 

اجلار.
و�شمن م�شعاه ملحاولة الحتفاظ باللقب الذي اأحرزه للمرة الأوىل منذ 2011، بقي ميان 
خدمات  على  اخلمي�س  بح�شوله  الأخيييرية،  الدقائق  حتى  ال�شتوية  النتقالت  �شوق  يف  ن�شطاً 
اأ�شرت  البلجيكي  الو�شط  ولعييب  الإ�شباين  بر�شلونة  من  دي�شت  �شريجينو  الأمريكي  الظهري 

فرانك�س من فولف�شبورغ الأملاين.
لكن ال�شفقة الأكر لهذا ال�شيف يف الدوري الإيطايل تبقى انتقال ملكية ميان اىل �شندوق 
"رو�شونريي"  على  ال�شتحواذ  الأربعاء �شفقة  اأكمل  "ريدبريد" الذي  الأمريكي  ال�شتثمارات 

دولر(. مليار  مقابل 1.2 مليار يورو )1.3 
البي�شبول المريكي �شيكون  اأن نادي نيويورك يانكيز العريق يف دوري  وك�شف ميان يف بيان 

لديه اأي�شاً "ح�شة �شغرية" من خال مالكه �شركة "يانكي غلوبال انرتبرايز�س".
البيان  يف  كاردينايل،  جريي  ال�شل  الإيطايل  المريكي  العمال  رجل  ريدبريد،  موؤ�ّش�س  قال 

امللعب". اأر�س  على  النجاح  لتحقيق  املوهوبن  وطاقمنا  ومدربينا  لعبينا  "�شندعم 
العامل، وخراتنا  والإعامية حول  الريا�شية  �شبكتنا  ال�شتفادة من  اإىل  نتطلع  "�شوف  وتابع 
التحليلية، و�شجلنا احلافل يف تطوير ال�شتادات الريا�شية ويف جمال ال�شيافة لتحقيق هدف 

واحد - احلفاظ على مكانة ميان يف قمة كرة القدم الأوروبية والعاملية".
وبعدما عاد ملعانقة املجد املحلي، ميني ميان النف�س با�شتعادة مكانته القارية من خال حماولة 

املناف�شة على لقب دوري الأبطال الذي توج به 7 مرات �شابقاً لكن اآخرها عام 2007.
اأر�شه، يبداأ فريق املدرب �شتيفانو بيويل احللم  وبعد مواجهته لإنرت يف مباراة حمت�شبة على 
املجموعة  مناف�شات  �شمن  �شالزبورغ  بييول  ريييد  �شد  النم�شوية  الأرا�ييشييي  يف  الثاثاء  الييقيياري 

اخلام�شة التي ت�شم دينامو زغرب الكرواتي واخل�شم الأقوى ت�شل�شي الإنكليزي.
2010 حن توج  القاري عييام  اللقب  اإيطايل يحرز  اآخيير فريق  كييان  الييذي  بالن�شبة لإنييرت  اأمييا 
ف�شتكون  مورينيو،  جوزيه  الرتغايل  احلييايل  رومييا  مييدرب  ا�شراف  حتت  التاريخية  بالثاثية 
البداية الأوروبية �شاقة جداً على فريق املدرب �شيموين اإينزاغي، اإذ ي�شت�شيف الأربعاء العماق 

الأملاين بايرن ميونيخ �شمن جمموعة ثالثة نارية ت�شم بر�شلونة الإ�شباين اإ�شافة اىل احللقة 
الأ�شعف فيكتوريا بلزن الت�شيكي.

ورغم اأنه لن يتعامل مع دربي ميانو با�شتخفاف، اأملح اإينزاغي اىل اإمكانية اإجراء تعديات عدة 
على ت�شكيلته يف ظل هذا اجلدول ال�شعب، قائًا "�شنخو�س مباريات متتالية )تف�شل بينها اأيام 

معدودة( لفرتة من الزمن ولن يكون من ال�شهل ا�شتعادة طاقتنا".
لنا  بالن�شبة  جيييداً  "الهامة  ال�شبت  مييبيياراة  تعنيه  مييا  عييلييى  لات�شيو  اليي�ييشييابييق  املييهيياجييم  و�ييشييدد 

وجمهورنا".
اإيجاد  يوفنتو�س  �شيحاول  النييتييقييالت،  �شوق  يف  ن�شاطاً  الإيطالية  الييفييرق  اأكييرث  كييان  وبعدما 
التوليفة املنا�شبة بانتظار عودة بع�س امل�شابن مثل فيديريكو كييزا ولعبه اجلديد-القدمي 
الفرن�شي بول بوغبا، على اأمل العودة من فلورن�شا بفوز ثاٍن توالياً وثالٍث للمو�شم قبل ال�شفر 
اىل العا�شمة الفرن�شية ملواجهته ال�شعبة جداً الثاثاء مع باري�س �شان جرمان وجنومه كيليان 

مبابي والرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل مي�شي.
م�شهد  ويعّول يوفنتو�س جمدداً على فاهوفيت�س الذي كّرر الأربعاء �شد �شبيت�شيا )-2�شفر( 
الركلة احلرة الرائعة التي �شجلها يف التعادل �شد روما )1-1(، قبل اأن يوؤمن الوافد اجلديد 
البولندي اأركاديو�س ميليك النتيجة بت�شجيله هدف الطمئنان يف الثواين الأخرية بعد دخوله 

بديًا يف اآخر 5 دقائق.
وراأى لعب مر�شيليا الفرن�شي ال�شابق بعد مباراته الأوىل بقمي�س عماق تورينو اأنه "عندما 

يكون اجلميع يف عافيته، �شن�شبح فريقاً جيداً".
الأرجنتيني لياندرو  �شان جرمان  املعار من  الوافد اجلديد  ال�شبت م�شاركة  وقد ت�شهد مباراة 
باريدي�س الذي التحق مبواطنه اأنخل دي ماريا القادم اأي�شاً من نادي العا�شمة الفرن�شية بعد 

انتهاء عقده مع الأخري.
بفنيات  يتمتع  قوياً  "لعباً  بباريدي�س  األيغري  ما�شيميليانو  العجوز"  "ال�شيدة  وراأى مدرب 

رائعة".
ولن تكون مباراة الدربي املوقعة الوحيدة يف هذه املرحلة، اإذ تتجه الأنظار للملعب الأوملبي يف 
روما حيث يتواجه لت�شيو مع نابويل يف لقاء ي�شع مدرب نادي العا�شمة ماوريت�شيو �شاري يف 

مواجهة فريقه ال�شابق الذي يتقدم فريقه احلايل بفارق الأهداف فقط.
اأف�شل من مواجهتي املو�شم املا�شي مع الفريق اجلنوبي  اأن تكون نتيجة ال�شبت  وياأمل �شاري 
2-1 يف  مارادونا" ثم  اأرمييانييدو  "دييغو  -4�شفر يف ملعب  واإيييابيياً  ذهييابيياً  اأ�شقط لت�شيو  الييذي 
بيوتر  البولندي  �شوى  املا�شي  املو�شم  مباراتي  هييدايف  من  نابويل  يف  يبَق  مل  لكن  العا�شمة. 
جيلين�شكي بعد رحيل الهداف التاريخي البلجيكي دري�س مرتن�س ولورنت�شو اإن�شينيي والإ�شباين 
فابيان روي�س. و�شيكون روما يف رحلة لي�شت �شهلة اىل اأوديني ملواجهة اأودينيزي الأحد بقيادة 
الفوز -3�شفر خال منت�شف  ثنائية يف  �شجل  الذي  ديبال  باولو  الأرجنتيني  جنمه اجلديد 

الأ�شبوع على مونت�شا الذي ي�شتقبل الثنن يف ختام املرحلة املتاألق اأتالنتا املت�شدر.

•• نيويورك-وام:

تاأهل لعب التن�س الإ�شباين رافاييل 
ميين بطولة  الثالث  اليييدور  اإىل  نيييادال 
ميدوز"  "فا�شينج  املفتوحة  اأمريكا 
مناف�شه  عيييليييى  اليييثيييمييين  فييييييوزه  بيييعيييد 
الإيطايل فابيو فونيني 2-6 و4-6 

و6-2 و1-6 .
الأدوار  نييييادال ميين مييفيياجيياآت  واأفيييليييت 
اآخر  احلييالييييية،  الييبييطييوليية  يف  الأوىل 
الأربييييييع  �شام"  "جراند  بييييطييييولت 

الكرى يف املو�شم احلايل.
وبييعييد الييبييداييية الييقييوييية لييفييونييييينييي يف 
املباراة وفوزه يف املجموعة الأوىل، بداأ 
نادال يف الرد بقوة وتقدم 2-1 ، كما 
تقدم 3-0 يف املجموعة الرابعة لكنه 
اأ�ييشيييييب بييجييرح يف الأنييييف اإثييير ارتيييداد 

م�شربه من الأر�س اإىل وجهه بقوة.
لعاجه  دقائق  عييدة  املييبيياراة  وتوقفت 
يف  فيييعيييليييه  ردة  اليييياعييييب  وا�ييييشييييتيييياأنييييف 
الفوز  حميييقيييقيييا  فيييونييييييينيييي  ميييواجيييهييية 

الثالث  الييييدور  اإىل  ليييييتيياأهييل  الييثييميين؛ 
ري�شار  الييفييرنيي�ييشييي  فيييييه  يلتقي  الييييذي 
ال�شربي  عييلييى  فيييياز  الييييذي  جييا�ييشييكيييييه 
 2-6 كيييييتيي�ييشييمييانييوفيييييتيي�ييس  ميييييييوميييري 

و6-4 و4-6 و4-6.

بالدور  الأخييييييرى  اليينييتييائييج  اأبيييييرز  ويف 
اأندري  الرو�شي  فاز  للبطولة،  الثاين 
روبليف على الكوري اجلنوبي �شوون 
كما   ، و4-6  و0-6   3-6 كيييوون  وو 
�شابوفالوف على  ديني�س  الكندي  فاز 

الإ�ييشييبيياين روبييرتييو كيياربييالييييي�ييس 4-6 
والريطاين   ، و2-6  و3-6  و6-4 
كامريون نوري على الرتغايل جواو 

�شوزا 6-4 و6-4 و6-7 .
ووا�شلت البطولة املفاجاآت يف الأدوار 

على  احلييالييييية  اليينيي�ييشييخيية  مييين  الأوىل 
م�شتوى مناف�شات ال�شيدات، وخرجت 
امل�شنفة  بيييادو�يييشيييا  بييييياول  الإ�ييشييبييانييييية 
الثاين  اليييدور  ميين  للبطولة  الييرابييعيية 
اليييكيييرواتييييييية بيرتا  اأمييييييام  بييالييهييزمييية 

مارتيت�س.
ويف املقابل ، اأفلتت البيارو�شية اآرينا 
و�شقت  اأخييرى  مفاجاأة  من  �شابالينكا 
الثالث  اليييييدور  اإىل  بيينييجيياح  طييريييقييهييا 
الأخريات  امل�شنفات  من  عييدد  برفقة 

يف البطولة.
املييجييمييوعيية الأوىل  وبييرغييم فييوزهييا يف 
الاعبة  قيييليييبيييت  ميييارتيييييييتييي�يييس،  عيييليييى 
الييكييرواتييييية تيياأخييرهييا لييفييوز ثمن على 
للبطولة  الييرابييعيية  امل�شنفة  بييادو�ييشييا 

لتطيح  و2-6  و1-6   7-6
بالاعبة الإ�شبانية من الدور الثاين 

للبطولة.
ال�شاد�شة  امل�شنفة  �شابالينكا  وحولت 
الأوىل  باملجموعة  تاأخرها  للبطولة 
و4-6  و6-7   6-2 ثييميين  فيييوز  اإىل 
عييلييى ال�ييشييتييونييييية كييايييا كييانيييييبييي، كما 
فازت الإ�شبانية جاربييني موجوروزا 
امليي�ييشيينييفيية الييتييا�ييشييعيية لييلييبييطييوليية على 
 0-6 فييروفيييييتييوفييا  لييييينييدا  الت�شيكية 
بيجول  جي�شيكا  والأمريكية  و4-6 
امليي�ييشيينييفيية اليييثيييامييينييية لييلييبييطييوليية على 
�شان�شوفيت�س  األك�شندرا  البليارو�شية 

. و4-6   4-6
األيز  املخ�شرمة  الفرن�شية  ووا�شلت 
بالريطانية  اأطيياحييت  التي  كييورنيييييه، 
اإمييييييا رادوكييييانييييو حييامييليية الييلييقييب من 
البطولة  يف  م�شريتها  الأول،  اليييدور 
على  و3-6  و6-1   1-6 مثري  بفوز 
الت�شيكية كاترينا �شينياكوفا يف الدور 

الثاين للبطولة.

ت�شيل�شي ي�شم اأوبامياجن يف ال�شاعات الأخرية باملريكاتو ال�شيفي

الحتاد الآ�شيوي يبداأ زياراته للدول 
املر�شحة ل�شت�شافة كاأ�ص الأمم

دربي بني ميالنو واإنرت.. والعني على دوري الأبطال 

الإ�شباين نادال يتاأهل اإىل الدور الثالث من »فال�شينج ميدوز«

•• لندن -وام:

عزز نادي ليفربول الإجنليزي لكرة القدم خط و�شط 
 2022 ل�شيف  النييتييقييالت  بيياب  اإغييياق  قبل  فريقه 
مبا�شرة بالتعاقد ر�شميا مع الرازيلي اآرثر ميلو على 
نهاية  حتى  الإيييطييايل  يوفنتو�س  ميين  الإعيييارة  �شبيل 

املو�شم احلايل 2022 – 2023 .
وينتقل ميلو "26 عاما" اإىل ليفربول بعد مو�شمن 
63 مباراة  �شارك خالهما يف  يوفنتو�س  يف �شفوف 
و�شجل هدفا واحدا منذ انتقاله اإىل الفريق الإيطايل 

يف �شبتمر 2020 قادما من بر�شلونة الإ�شباين.

جرمييو  يف  الحرتافية  م�شريته  بييداأ  الاعب  وكييان 
الرازيلي و�شارك مع الفريق يف 50 مباراة على مدار 

4 موا�شم قبل النتقال لر�شلونة يف 2018 .
وخييييال ميي�ييشييريتييه ميييع بيير�ييشييلييونيية، خييا�ييس ميييييلييو 72 
وفاز  اأهييداف   6 و�شجل  البطولت  مباراة يف خمتلف 
ال�شوبر  وكاأ�س  الإ�شباين  الييدوري  بلقبي  الفريق  مع 

الإ�شباين.
22 مييبيياراة دولييييية مييع املنتخب  كما خييا�ييس اليياعييب 
الرازيلي وفاز مع األبي�شون بيكر وروبرتو فريمينو، 
زميليه احلالين يف ليفربول، بلقب كاأ�س اأمم اأمريكا 

اجلنوبية "كوبا اأمريكا" عام 2019 .

•• ال�صارقة-وام:

اأكد نادي ال�شارقة لكرة القدم جاهزيته الكاملة ملاقاة م�شيفه �شباب الأهلي اليوم يف اجلولة الأوىل 
من دوري اأدنوك للمحرتفن وا�شفا م�شيفه باملناف�س القوي.

اأ�ييشيياد الييروميياين اأولرييييو كوزمن مييدرب ال�شارقة بييياأداء لعبيه خييال فييرتة املع�شكر الإعيييدادي و  و 
عزميتهم وجديتهم وحر�شهم على الأداء ب�شكل جيد موؤكدا اأهمية ظهور الفريق ب�شكل اأف�شل من 

املو�شم املا�شي لفتا اإىل اأن" حظوظ فريقه يف الفوز باملباراة ل تقل عن حظوظ �شباب الأهلي" .
البطولة و �شرورة  الأوىل يف  املباراة  اأهمية وقوة  الرازيلي كايو لوكا�س على  الفريق  �شدد جناح  و 
تنفيذ تعليمات املدرب والتدريبات التي تلقاها الفريق يف املع�شكر الإعدادي حتى ي�شتطيع اقتنا�س 

نقاط املباراة.

ليفربول يتعاقد مع الربازيلي اآرثر ميلو ال�شارقة لكرة القدم يوؤكد ا�شتعداده 
ملالقاة �شباب الأهلي اليوم
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يييريييد اأر�ييشيينييال املييتيي�ييشييدر ب�شجل مييثييايل ميين 5 انييتيي�ييشييارات تييواليييييا وقف 
انتفا�شة مان�ش�شرت يونايتد يف الآونة الأخرية، بعد حتقيق "ال�شياطن 
احلمر" الفوز يف مبارياته الثاث الخرية اثر بداية متعرثة، عندما 
يتواجهان على ملعب "اأولد ترافورد" الأحد يف املرحلة ال�شاد�شة من 

بطولة انكلرتا لكرة القدم.
اأرتيتا  ميكل  الإ�ييشييبيياين  امليييدرب  لكتيبة  جييدي  امييتييحييان  اأول  وهيييذه 
مواجهة  يف  املييو�ييشييم،  هييذا  اللقب  على  التناف�شية  قييدراتييه  لقيا�س 
مان�ش�شرت يونايتد الذي بداأ يجد نوعا من التوازن باإ�شراف مدربه 
الهولندي اجلديد اريك تن هاغ، ل �شيما يف خط الدفاع حيث حافظ 
خال  �شيتي  لي�شرت  �شد  تواليا  الثانية  للمباراة  �شباكه  نظافة  على 
فوزه على -1�شفر اخلمي�س بعد ان فاز بنتيجة مماثلة �شد �شاوثمبتون 

ال�شبوع املا�شي.
نا�شد لعييب و�شطه  املثالية لأر�ييشيينييال، فقد  الييبييداييية  ميين  الييرغييم  وعييلييى 
ال�شوي�شري الدويل غرانيت ت�شاكا زماءه باأن يظهروا حنكة اأكر امام 

املرمى لكي يوا�شلوا النطاقة املثالية.
التي حقق  الأخييريتيين  املباراتن  اىل  بذلك  ت�شاكا  واأملييح 
فيييييهييمييا فييريييقييه فييييوزا �ييشييعييبييا عييلييى كيييل مييين فولهام 
واأ�شتون فيا بنتيجة واحدة 2-1 على الرغم 
ميين ا�ييشييتييحييواذ فييريييقييه عييلييى ن�شبة كييبييرية من 

الكرة خال املباراتن.
"يتعّن علينا ان نتعّلم،  قال يف هذا ال�شدد 
تدخل  الأهييييييداف  نيييدع  اأن  دائييمييا  ميكننا  ل 
املباراة كما ح�شل �شد  والعودة يف  مرمانا 
قتل  علينا  يتعّن  فيا.  وا�شتون  فولهام 

املباراة قبل ذلك".
الختبار  يف  فيينييجييح  مييانيي�ييشيي�ييشييرت  اأمييييييا 
على  تييغييلييب  عييينيييدميييا  الأول  اجلييييييدي 
غييرميييه الييتييقييليييييدي ليييييفييربييول 1-2 
لفوزه يف  الييذي مّهد  النت�شار  وهييو 
ملعبه  خييارج  التاليتن  املييبيياراتيين 
�شيتي  ولي�شرت  �شاوثمبتون  �شد 
متعرثة  بيييدايييية  بييعييد  -1�شفر، 

�شهدت خ�شارته مبارتن.
الت�شكيلة  على  هيياغ  تيين  واعتمد 
اليييثييياث  املييييبيييياريييييات  ذاتييييهييييا يف 
العامة  وكيييييانيييييت  الأخيييييييييييرية 
النجم الرتغايل  الأبييرز تركه 
على  رونييييياليييييدو  كييرييي�ييشييتيييييانييو 
مقاعد الاعبن الحتياطين 
الثاين  اليي�ييشييوط  وميي�ييشيياركييتييه يف 
كليا  ا�ييشييتييبييعيياده  اىل  بييالإ�ييشييافيية 
قلب دفاعه وقائد الفريق هاري 

ماغواير.
يلجاأ  قد  الهولندي  املييدرب  لكن 
�شد  الييييتييييغيييييييييريات  بيييعييي�يييس  اىل 
�شيخو�س  فريقه  لأن  اأر�ييشيينييال، 

و�شطه  لاعب  الفر�شة  مينح  وقييد  اأيييام   7 غ�شون  يف  الثالثة  مباراته 
الرازيلي اجلديد كازميريو يف امل�شاركة ا�شا�شيا.

وياأمل مان�ش�شرت �شيتي يف موا�شلة عرو�شه الهجومية القوية وتعميق 
بخدمة  النف�س  ميني  كما  عليه،  �شيفا  يحل  عندما  فيا  ا�شتون  جييراح 
جاره يونايتد لحلاق الهزمية بار�شنال لكي يتمكن من انتزاع ال�شدارة 

من الفريق اللندين يف حال فوزه.
5 مباريات هذا املو�شم اي مبعدل  و�شجل مان�ش�شرت �شيتي 19 هدفا يف 

اهداف يف املباراة الواحدة.  3.8
واأبدى مان�ش�شرت �شيتي قوة �شخ�شية يف العودة يف النتيجة يف مباراتيه 
قبل الأخريتن �شد نيوكا�شل )3-1 ثم 3-3(، ثم �شد �شيفه كري�شتال 
بف�شل   2-4 مييدو  فييوز  اىل  �شفر2-  امامه  تخلفه  قلب  عندما  بال�س 

ثاثية ملهاجمه الرنوجي ارلينغ هالند.
فوري�شت  نوتنغهام  �شد  الخيييرية  املييبيياراة  يف  تاألقه  هييالنييد  وتييابييع 

و�شجل ثاثية جديدة يف مدى 26 دقيقة ليقود فريقه اىل فوز 
كا�شح ب�شدا�شية نظيفة ويرفع ر�شيده يف �شدارة ترتيب الهدافن 

اىل 9 اهداف يف 5 مباريات فقط منذ انتقاله اىل �شيتي قادما 
من بورو�شيا دورمتوند الملاين.

وبهذا الي"هاتريك" الثاين توالياً، بات هالند اأول لعب يف تاريخ 
الدوري الإنكليزي املمتاز ي�شّجل 9 اأهداف يف اأول خم�س مباريات 

الأرجنتيني  ال�شابق  �شيتي  لعب  متخطياً  الرميريليغ،  يف  له 
�شريخيو اأغويرو، وميك كوين من نيوكا�شل.

عندما  �شحوته  موا�شلة  يف  ليفربول  وييياأمييل 
يخو�س دربي "مري�شي�شايد" �شد اجلار 

ملعب  على  افتتاحاً  اجلمعة  ايفرتون 
بييعييد حتييقيييييق فوزين  الخيييييري، وذلييييك 
تواليا اثر بداية متعرثة �شهدت تعادله 

مان�ش�شرت  امييييام  خيي�ييشييارتييه  ثيييم  مييرتيين 
يونايتد.

مهاجمه  ليفربول  �شفوف  اىل  ويعود 
الأوروغوياين داروين نونيي�س الذي 

اثر  مييبيياريييات  لييثيياث  اأنييهييى عقوبة 
طرده �شد كري�شتال بال�س.

اىل تخطي  في�شعى  ايفرتون  اأما 
عنها  غييييابييييت  اليي�ييشيييييئيية  بيييداييييتيييه 
من  الآن،  حييتييى  النيييتييي�يييشيييارات 

خال حتقيق فوز معنوي على 
جاره.

وقف  اىل  ت�شل�شي  وي�شعى 
تعر�شه  بعد  النقاط  اهييدار 
وتيييعيييادل واحد  خليي�ييشييارتيين 

حتى  مييييييبيييييياريييييييات   5 يف 
ي�شتقبل  عيينييدمييا  الن، 

جييياره و�ييشييت هييام على 
"�شتامفورد  مييلييعييب 

بريدج".
الفريق  عييييييّزز  وقيييييد 

الييليينييدين قيييدراتيييه الييهييجييومييييية من 
خييييييال اليييتيييعييياقيييد ميييييع امليييهييياجيييم 
الغابوين املخ�شرم بيار اميرييك 
اأوبيياميييييانييغ ميين بيير�ييشييلييونيية ليعود 

الأخري اىل برمريليغ بعد �شتة اأ�شهر 
الكاتالوين  الفريق  �شفوف  يف  ق�شاها 

علما باأنه دافع عن األوان اأر�شنال قبل ذلك.
مهاجميه  خييييدمييييات  خيي�ييشيير  تيي�ييشييليي�ييشييي  وكييييييان 

اإنرت  اىل  عيياد  الييذي  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
الإيييطييايل مييعييارا، والأملييياين تيمو فرينر الذي 
ال�شابق  فريقه  اىل  ر�شميا  عيياد 

ليبزيغ.

بثاثة  امليييو�يييشيييم  ا�ييشييتييهييل  بيييعيييدميييا 
انييتيي�ييشييارات خيييارج الييديييار، ميتحن 
جاهزيته  مييدريييد  ريييييال  املييتيي�ييشييدر 
للدفاع عن لقب الدوري الإ�شباين 
ا�شت�شافة  خييال  ميين  الييقييدم  لكرة 
الكاأ�س  بطل  بيتي�س  ريييال  و�شيفه 
وذلك  ليييه،  جيييدي  اخييتييبييار  اأول  يف 

ال�شبت يف املرحلة الرابعة.
وحيييقيييق فيييرييييق املييييييدرب الإييييطيييايل 
رائعة  بيييدايييية  اأنيي�ييشيييييلييوتييي  كيييارليييو 
ليييليييدوري بييخييروجييه ميينييتيي�ييشييراً من 
املراحل الثاث الأوىل، لكنه لي�س 
الييفييريييق الييوحيييييد اليييذي حقق هذا 
الأمر، بل �شار بيتي�س بالذات على 
ذاتها  امل�شافة  خطاه ما جعله على 

من النادي امللكي.
على  لييريييال  الأول  الظهور  وييياأتييي 
قبل  برنابيو"  "�شانتياغو  ملعبه 
اأيام معدودة على بدء حملة الدفاع 
اأوروبييييييا،  اأبيييطيييال  لييقييب دوري  عييين 
حيث ي�شافر اىل ا�شكتلندا ملواجهة 
من  الأوىل  اجليييولييية  يف  �ييشييلييتيييييك 

مناف�شات املجموعة ال�شاد�شة.
تيبو  البلجيكي  احليييار�يييس  وتييوقييع 
جلائزة  مر�شحاً  كان  الذي  كورتوا 
الأوروبيييي )ويفا( لأف�شل  الحتيياد 

الهداف  زميله  نالها  والتي  لعييب 
الأ�شبوع  بنزمية  كييرمي  الفرن�شي 
حتدياً  بيتي�س  ي�شكل  اأن  املييا�ييشييي، 

�شعباً جداً لريال.
يلعب  "بيتي�س  ال�شدد  بهذا  وقييال 
ب�شكل جيد جداً. خ�شنا مباراتن 
املا�شي  املييو�ييشييم  �ييشييدهييم  �شعبتن 
)فوز -1�شفر يف الأندل�س وتعادل 
�شلبي يف مدريد(. يلعبون كرة قدم 
جيدة وميلكون الكثري من اخلرة 
عليهم  اليي�ييشييغييط  علينا  ويييتييوجييب 
جيييييداً مييع توخي احلييذر يف الوقت 

ذاته".
وراأى اأنها "�شتكون مباراة جيدة، ثم 
اأوروبا.  اأبطال  دوري  بعدها  هناك 
النت�شارات  موا�شلة  بالتايل  اآمل 
واإ�شافة فوز اآخر يف اأول مباراة لنا 
�شعباً  الأميير  �شيكون  اأر�شنا.  على 

لكننا �شنكون جاهزين".
وليييييين يييييكييييون بيييييتييييي�ييس الخيييتيييبيييار 
الفرتة  يف  لريال  الوحيد  ال�شعب 
لزيارة  اأي�شاً  مدعو  اأنييه  اإذ  املقبلة، 
جيييياره اليييليييدود اأتييلييتيييييكييو مييدريييد يف 
يتواجه  اأن  بعد  ال�شاد�شة،  املرحلة 
اأر�شه يف املرحلة  مع مايوركا على 
اخلام�شة ثم ليبزيغ الأملاين على 

ملعبه اأي�شاً يف دوري الأبطال.
من�شغًا  بيتي�س  �شيكون  وبيييدوره، 
م�شابقة  لكن يف  القارية  بامل�شاركة 
اىل  ي�شافر  حيييييث  ليغ"  "يوروبا 
فنلندا ملواجهة هل�شنكي اخلمي�س، 
املحلي  اليييدوري  اىل  يعود  اأن  قبل 
من خال ا�شت�شافة فياريال الذي 
يحقق بدوره بداية جيدة للمو�شم 
اأ�شل  مييين  نيييقييياط   7 جييمييعييه  بييعييد 
بر�شلونة  غييييرار  عييلييى  ممييكيينيية،   9

واأتلتيك بلباو.
ريال  مييواجييهيية  يف  بيتي�س  ويييعييول 
اإيغلي�شيا�س  بييورخييا  املييتيياألييق  عييلييى 
ال�شباك  اىل  طييريييقييه  وجيييد  اليييذي 
يف كل من املباريات الثاث الأوىل 
لفريقه، ليت�شدر ترتيب الهدافن 
باأربعة اأهداف، م�شاركة مع املهاجم 
البولندي  ليير�ييشييلييونيية  اجلييييديييييد 

روبرت ليفاندوف�شكي.
يف  الأوىل  اأ�شهره  اأم�شى  وبعدما 
دوري الأ�شواء مع الفريق الرديف 
ل�شلتا فيغو، عرف ابن الي29 عاماً 
لريال  اعارته  فرتة  خال  النجاح 
-2017 مو�شم  خال  �شرق�شطة 

اأمامه  اليييبييياب  فييتييح  ميييا   ،2018
لانتقال اىل اإ�شبانيول الذي تاألق 

باألوانه يف مو�شمه الكامل الأول يف 
"ليغا" بت�شجيله 17 هدفاً.

دخييييول  اىل  الييييتيييياألييييق  هيييييذا  واأدى 
�شمه  ملحاولة  اخلييط  على  بيتي�س 
اىل �شفوفه، وقييد جنح يف حتقيق 
مليون   28 دفييييع  بييعييدمييا  مييبييتييغيياه 
منذ  للنادي  تعاقد  اأغييلييى  يف  يييورو 
�ييشييمييه اليييرازييييليييي دنيييييليي�ييشييون عام 
حينها  قيا�شية  �شفقة  يف   1998

)32 مليون يورو(.
ومل تكن البداية واعدة مع النادي 
الأندل�شي، اذ اكتفى بثاثة اأهداف 
يف مو�شمه الأول معه، لكنه عو�س 
ذلك يف العامن املا�شين بت�شجيله 
32 هييدفيياً يف كافة  مييا جمييمييوعييه 
احلايل  املو�شم  بييداأ  ثم  امل�شابقات، 

باأف�شل طريقة ممكنة.
ويف الوقت الذي يحل فيه بيتي�س 
�شيكون  الييعييا�ييشييميية،  عييلييى  �ييشيييييفيياً 
كاتالونيا  اإ�شبيلية يف  اللدود  جاره 
دائماً  لييقيياء  يف  بر�شلونة  ملييواجييهيية 
والندية،  الإثيييييارة  مييعييه  يحمل  مييا 
لكن الو�شع خمتلف يف بداية هذا 
الكارثية  الييبييداييية  ظييل  يف  املييو�ييشييم 
لوبيتيغي  خييوليين  امليييييدرب  لييفييريييق 
مبارياته  من  بنقطة  اكتفى  الييذي 

الثاث الأوىل.
وخييييييافيييييياً لييي�يييشيييييييفيييه الأنيييدلييي�يييشيييي 
الييييييييذي �يييشيييييييتيييواجيييه الييي�يييشيييبيييت مع 
جول  الفرن�شي  اليي�ييشييابييق  مييدافييعييه 
املو�شم  بيير�ييشييلييونيية  بيييييداأ  كيييونيييدييييه، 
�شابقه  اأنيييهيييى  حيييييث  مييين  احليييييايل 
رغييييم الفييتييتيياحييييية امليييتيييعيييرثة على 
)�شفر- فايكانو  ريييال  �شد  اأر�شه 

مبباراتيه  بييفييوزه  وذلييييك  �ييشييفيير(، 
التاليتن بنتيجتن كبريتن على 
الوليد  وبييلييد   )1-4( �شو�شييداد 
اأهداف  اأربييعيية  بف�شل  )-4�شفر( 

من ليفاندوف�شكي.
ت�شايف  بيير�ييشييلييونيية  ميييييدرب  واأ�ييييشيييياد 
ال�شابق  بييياليييهيييداف  هيييرنيييانيييديييي�يييس 
لبايرن ميونيخ الأملاين، قائًا "اأن 
فريقك،  يف  ليفاندوف�شكي  يييكييون 
ا�شتثنائي.  لعييب  اإنييه  نعمة.  فهذه 
بالفطرة...  قييائييد  ا�ييشييتييعييرا�ييشييي. 
مييثييال يييحييتييذى بيييه ُوِليييييَد مييين اأجل 

العمل".
من  ويعمل  متوا�شع  "اإنه  وتييابييع 
الطاقم  وييي�ييشيياعييد  الييفييريييق  اأجيييييل 
ياأمل  جييهييتييه  وميييين  التدريبي". 
عرو�شه  موا�شلة  مدريد  اأتلتيكو 
اجليييييدة خييييارج اليييدييييار حيين يحل 

على البا�شك ال�شبت اأي�شاً من اأجل 
مواجهة ريال �شو�شييداد.

الأرجنتيني  امليييييدرب  فييريييق  وفيييياز 
املباراتن  يف  �ييشيييييميييييوين  دييييييييغيييو 
خا�شهما  الييييلييييتيييين  الأولييييييييييييييييين 
"واندا  عييين  بيييعيييييييداً  امليييو�يييشيييم  هييييذا 
خيتايف  �يييشيييد  مرتوبوليتانو" 
)-1�شفر(،  وفالن�شيا  )-3�شفر( 
بييهييدفيين نظيفن  �ييشييقييط  يف حييين 
جمهوره  بن  الوحيدة  مباراته  يف 
على يد فياريال الذي يتقدم نادي 
ا�شت�شافته  قبل  بنقطة  العا�شمة 

الأحد لإلت�شي.
الوحيد  الفريق  فياريال  يزال  ول 
الآن  حييتييى  �شباكه  تهتز  مل  اليييذي 

بجانب بلباو، �شاحب املركز الرابع 
"الغوا�شة  اأميييام  الأهييييداف  بييفييارق 
ال�شفراء" وخلف بر�شلونة والذي 
اأر�شه مع جار  يتواجه الأحد على 
الأخري اإ�شبانيول )نقطة واحدة(.

وتييييتييييجييييه الأنيييييييظيييييييار الأحيييييييييييد اىل 
يتواجه  حيييييييث  مييييي�ييشييتييايييا  مييلييعييب 
اجلديد  مييدربييه  بييقيييييادة  فالن�شيا 
الإيييييطييييايل جييييييينيييارو غيييياتييييوزو مع 
الثاين،  انت�شاره  عن  بحثاً  خيتايف 
ب�شخ�س  جيييدييييد  وجيييييه  مييييع  ليييكييين 
املخ�شرم  الأوروغيييويييياين  الييهييداف 
اىل  ان�شم  الييذي  كافاين  اإدين�شون 
حر  انتقال  ب�شفقة  "اخلفافي�س" 

حّتى عام 2024.

لباري�س  التاريخي  الهداف  وو�شع 
�ييشييان جيييرميييان الييفييرنيي�ييشييي )200 
هدف يف 3-1 مباراة بن 2013 
عقد  اأي  ميين  واملييتييحييرر  و2020( 
منذ رحيله عن مان�ش�شرت يونايتد 
املا�شي،  املييو�ييشييم  نهاية  النكليزي 
ن�شب عينيه اإعادة اطاق م�شريته 
ليكون  املييي�يييشيييتيييوييييات  اأعييييلييييى  عيييليييى 
اأجل خو�س مونديال  من  حا�شراً 
و�يييشيييييييخيييو�يييس   .2022 قييييطيييير 
 133( الأوروغيييييويييييياين  املييهيياجييم 
58 هييدفيياً( غمار  مييبيياراة دولييييية، 
الييييدوري ال�ييشييبيياين لييلييمييرة الأوىل 
يف م�شريته، بعد مروره يف اإيطاليا 

وفرن�شا واإنكلرتا.

بيتي�ص ميتحن جاهزية ريال مدريد يف الربنابيو 

ليفربول ياأمل يف موا�سلة �سحوته �سد اإيفرتون              

اأر�شنال يواجه يونايتد وال�شيتي لتعميق جراح اأ�شتون فيال 

اأمن حارث  املغربي  الهجومي  الو�شط  ا�شتعارة لعب  الفرن�شي  مّدد مر�شيليا 
من �شالكه الأملاين، بح�شب ما اأعلن النادي املتو�شطي  اأم�س الأول اخلمي�س قبل 

اإغاق باب املركاتو ال�شيفي.
واأو�شح مر�شيليا يف بيان ان الإعارة تت�شمن خياراً ل�شراء العقد، دون العان 
ال�شراء  خيار  ان  الفرن�شية  ليكيب  �شحيفة  كتبت  فيما  املالية،  التفا�شيل  عن 

التلقائي يبلغ 5 ماين يورو.
وحارث )25 عاماً(، املولود يف بونتواز يف فرن�شا، هو الاعب الثاين ع�شر ي�شمه 

مر�شيليا هذا ال�شيف.
متريرات  و4  اأهيييداف   5 مر�شيليا  اإىل  الأوىل  اإعييارتييه  يف  املا�شي  املو�شم  �شجل 

حا�شمة يف 34 مباراة.
تدّرج حارث يف نانت وخطا معه خطواته الوىل يف الي "ليغ1" يف اآب-اأغ�شط�س 
اإىل �شالكه يف �شيف 2017 مقابل 8 ماين يورو،  ين�شّم  اأن  قبل   ،2016

حيث اكت�شف يف �شن الي 20 عاماً متطلبات الي "بوند�شليغا".
الييدوري المليياين، بعدما  اأف�شل لعب نا�شئ يف   2018-2017 اختري مو�شم 
خا�س يف مو�شمه الّول 31 مباراة و�شجل 3 اأهداف ومرر 6 كرات حا�شمة. ويف 
اأملانيا، خا�س 119 مباراة �شجل فيها 13 هدفاً. ارتدى حارث قمي�س املنتخب 
"اأ�شود الطل�س" يف مونديال رو�شيا  14 مباراة دولية، و�شارك مع  املغربي يف 

يف لعب دور رئي�س يف مونديال قطر نهاية العام اجلاري. وياأمل   ،2018

جّدد نادي بر�شلونة الإ�شباين عقده جناحه املغربي الدويل ال�شاب عبد 
ال�شمد الزلزويل لعامن ا�شافين حتى حزيران-يونيو 2026 مع بند 
جزائي قيمته 200 مليون يورو، واأعاره اىل نادي اأو�شا�شونا حتى نهاية 
املو�شم احلايل. واأعلن بر�شلونة يف بيان ان اإعارة الزلزويل اإىل اأو�شا�شونا 
"ل تت�شّمن خيار �شراء العقد". وتعاقد الفريق الكاتالوين مع الزلزويل 
التا�شعة  2021 عندما كان يف  نادي هريكولي�س عام  )20 عاماً( من 

ع�شرة من عمره بعد تاألقه يف �شفوف فريقه يف الدرجة الثالثة.

هدفه  و�شجل  مييبيياراة   12 لر�شلونة  الأول  الفريق  �شفوف  يف  خا�س 
الر�شمي الأول يف املباراة �شد اأو�شا�شونا )2-2(.

يف  حظوظه  تعزيز  اجل  من  جيدة  عرو�س  تقدمي  يف  الزلزويل  وياأمل 
التواجد �شمن ت�شكيلة منتخب باده يف كاأ�س العامل يف قطر املقررة من 
20 ت�شرين الثاين-نوفمر اىل 18 كانون الول-دي�شمر ل �شيما بان 
املنتخب  باب  بان  اأكييد  الركراكي  وليد  الأطل�س" اجلديد  "اأ�شود  مييدرب 

مفتوح للجميع خال تقدميه ر�شميا الأربعاء.

بر�شلونة يعري املغربي الزلزويل مر�شيليا ميدد ا�شتعارة املغربي حارث 
اإىل اأو�شا�شونا



فوز فريقك املف�شل مينحك �شعادة اأكرث من كلمة اأحبك
ك�شفت درا�شة حديثة اأن الريطانين ي�شعرون بال�شعادة ملدة اأربع 
�شاعات وت�شع دقائق عند فوز فريقهم املف�شل وهي مدة اأطول من 

مدة ال�شعادة التي تاأتي من �شماع ال�شريك يقول "اأنا اأحبك".
%( اإن ال�شعادة الأطول تاأتي  ويقول اأكرث من ربع البالغن )27 
من ق�شاء الوقت مع العائلة، مما يرتك توهجاً ملدة اأربع �شاعات 

و33 دقيقة، وفقاً لي 2000 �شخ�س �شملهم ال�شتطاع.
وحجز عطلة يرتك �شعوراً جيداً ملدة اأربع �شاعات و 31 دقيقة. يف 
حن اأن العودة من العطلة املذكورة ب�شمرة متوهجة تخلق �شعادة 
تدوم اأربع �شاعات و13 دقيقة. وك�شف البحث اأن ال�شعور بال�شعادة 

بعد �شماع �شريك يقول "اأحبك" ي�شتمر ملدة اأربع �شاعات فقط.
يجعل  التمرين  اإنهاء  فيياإن  ال�شعادة،  مقيا�س  على  اآخيير  مكان  ويف 
الريطانين اأكرث �شعادة ملدة 30 دقيقة اأطول من تناول الوجبات 
اأن عقد �شفقة جتعل النا�س ي�شعرون بالر�شا ملدة  ال�شريعة. كما 
اأفيي�ييشييل ميين تيينيياول لييوح �شوكولتة،  ثيياث �ييشيياعييات و 39 دقيييييقيية، 

والتكرمي، وتناول م�شروب بارد يف يوم حار.
لاحتفال   Capital One UK قبل  ميين  البحث  اإجييييراء  ومت 
بافتتاح مقهى هابي كافيه يف الأول والثاين من �شبتمر -اأيلول، 
ملنح  الدوبامن، م�شمم  املتحدة يحفز  اململكة  اأول مقهى يف  وهو 

النا�س دفعة مزاجية �شرورية.
ي�شعرون  الريطانين  جتعل  التي  الأن�شطة  حول  �شوؤالهم  وعند 
% اإنهم يق�شون الوقت مع العائلة، يف حن اأن  بال�شعادة، قال 27 
الدوبامن  هرمون  لديهم  يرتفع   )%  23( ربعهم  من  يقرب  ما 

من امل�شي يف الطبيعة.

ر�شام يحول جدران القرى واملدن للوحات �شخمة
اأن يحول عددا من �شوارع مدن  اإ�شكندر تاج  اختار الر�شام ال�شاب 
ور�شوماته على  ور�شة مفتوحة لإجناز لوحاته  اإىل  تون�س  وقرى 
من  حمافظة   24 عر  متنقا  العامة،  الف�شاءات  ويف  اجليييدران 

�شمال تون�س اإىل جنوبها يف رحلة مع فن ال�شارع "الغرافيتي".
ور�شوماته،  األييوانييه  املهملة حياة جديدة عر  اجلييدران  تيياج  ومنح 
ال�شياحة  وت�شجع  الطبيعية  احلياة  تهم  ر�شائل  خالها  من  وبث 

الإيكولوجية.
وجنح الر�شام ال�شاب اإ�شكندر تاج يف حتويل اجلدران البي�شاء اإىل 
متاحف حتت�شن لوحاته التي يحدثنا اأنه "يعر من خالها عن 
ليوثقها  وم�شاهد  ر�شوم  يف  كلها  ت�شكلت  واأحييام  واأفييكييار  ق�ش�س 

ولت�شرتعي اهتمام العابرين يف �شوارع تون�س".
"در�شت  عربية":  نيوز  "�شكاي  موقع  مييع  حديثه  يف  تيياج،  وتييابييع 
للفن  اخلا�شة  ور�شتي  داخييل  ل�شنوات  وعملت  واحليييرف  الفنون 
الت�شكيلي، وكنت حينها اأجوب العامل للم�شاركة يف املعار�س اإىل اأن 
اكت�شفت فن ال�شارع وتاأثرت بر�شوم الغرافيتي املوجودة عر العامل، 
وحينها تاأكدت اأن دوري يحتم علي اخلروج لل�شارع ونقل الفنون 

لعامة النا�س وم�شاركتهم جمال الطبيعة باإعادة ت�شويرها".
ال�شارع الذي  الغرافيتي يف  اأول ر�شوماتي يف فن  "بداأت  واأ�شاف: 
اأين ر�شمت جداريتي الأوىل حمملة بر�شائل ب�شيطة  اأقطن فيه، 
والتي  واأ�شجار  وع�شافري  طيور  من  الطبيعية  احلياة  بت�شوير 
للفت  املدينة  جيييدران  على  بر�شمها  اأخيييرى  حياة  منحها  حيياولييت 

انتباه العابرين اإىل �شرورة حمايتها".
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ملن يعاين من الأرق.. معدن مهم ي�شاعدك على النوم
مع تزايد �شغوطات احلياة، ل يح�شل الكثري من النا�س على القدر الكايف من النوم، املقدر بي7 �شاعات على الأقل، 

لذا يبقى البحث دائما عن حلول للح�شول على ليلة نوم هنيئة.
وقد يدفع الأرق البع�س اإىل اخليار الدوائي، خا�شة اأن قلة النوم ترتبط بعدد من الأمرا�س مثل الكتئاب وال�شمنة، 
دور  برز احلديث عن  الغذائية، وهنا  املكمات  اأو  بالأطعمة  اأن كثريين يبحثون عن حلول طبيعية، مرتبطة  اإل 

املغني�شيوم يف امل�شاعدة على النوم.
املغني�شيوم معدن ُيعتقد اأنه ي�شتخدم يف اأكرث من 300 وظيفة يف اجل�شم، ويلعب دورا مهما يف بنية العظام، كما 

يعتمد اجلهاز الع�شبي وم�شتويات ال�شكر يف الدم وغري ذلك الكثري، على املغني�شيوم.
الكاملة  واحلبوب  واملييوز  والعد�س(  )البازلء  والبقوليات  الورقية  اخل�شار  مثل  باملغني�شيوم،  غنية  اأطعمة  هناك 

والأفوكادو واملك�شرات وال�شوكولتة الداكنة.
يوجد املغني�شيوم كذلك يف البذور، مبا يف ذلك "دوار ال�شم�س" واليقطن.

جتربة �شريرية �شملت 46 �شخ�شا م�شنا "ن�شفهم مت اإعطاوؤهم دواء وهميا، والن�شف الآخر مت اإعطاوؤهم 500 جمم 
من املغني�شيوم ملدة 8 اأ�شابيع"، اإىل اأن "مكمات املغني�شيوم يبدو اأنها حت�شن املقايي�س الذاتية لاأرق"، وفق ما ذكر 

موقع "ليف �شاين�س".
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اأقرا�ص الأن�شولني بديل يغري قواعد اللعبة
من  حديثة  ن�شخة  الكندية  كولومبيا  بريت�س  جامعة  ميين  باحثون  طييّور 
الأن�شولن يتم تعاطيها عن طريق الفم لتكون بديًا للحقن، ويتوقع اأن 

يغري هذا الكت�شاف منهج عاج ال�شكري ب�شكل كبري من عدة جوانب.
"�شاين�س دايلي"، اأظهرت التجارب التي اأجراها الباحثون اأن  ووفقاً ملوقع 
الأن�شولن الذي يتم تناوله عن طريق هذه الأقرا�س يذهب بن�شبة اأقرب 
% �شوب الكبد، وهو تطوير ناجح للمحاولت ال�شابقة لتوفري  اإىل الي 100 

اأن�شولن �شالح لل�شرب، والتي كانت تنتهي برتاكمه داخل املعدة.
الأن�شولن  اأقرا�س  اأن  واأظهرت  الفئران،  على  الأولية  التجارب  واأجريت 
ت�شل  واأنييهييا  ال�شكري،  ملر�شى  راحيية  اأكييرث  بديًا  تكون  اأن  ميكن  الفموية 
الأقرا�س عن طريق و�شعها  تناول هذه  اإهييدار. ويتم  الكبد من دون  اإىل 
املوجود  الرقيق  الغ�شاء  تدريجياً، م�شتفيدة من  لتذوب  اللثة واخلد،  بن 
داخل بطانة اخلد الداخلية وظهر ال�شفتن، والذي ي�شّمى الغ�شاء املخاطي 
ال�شدقي. وبتطبيق هذه الطريقة �شيحتاج املري�س اإىل 500 وحدة دولية 
100 وحدة دولية من الأن�شولن  من الأن�شولن الفموي فقط، بدًل من 
اآثار  اإىل  تييوؤدي  التي كانت  عن طريق احلقن. ويعني ذلك تقليل اجلرعة 

جانبية مع طول فرتة ال�شتخدام.

م�شر.. اأ�شماك بحرية قارون يف خطر
حتظى بحرية قارون يف م�شر، باأهمية تاريخية كبرية، ولطاملا كانت غنية 
باأنواع خمتلفة من الأ�شماك، اإل اأنها اليوم تواجه نق�شا ملحوظا يف ثروتها 

ال�شمكية، نتيجة التلوث الناجم عن املخلفات الزراعية والنفايات.
بها  تنت�شر  اأرا�ييييس زراعييييية و�ييشييحييراء وعيييرة  "قارون" بيين  بييحييرية  وتييقييع 
ال�شخور اإىل اجلنوب الغربي من القاهرة، وكانت م�شدرا لأنواع خمتلفة 
البلطي والقارو�س والدني�س والروبيان )اجلمري(،  الأ�شماك، مثل  من 

التي بدورها م�شدر رزق وفري لل�شيادين من القرى املجاورة.
لكن التلوث يف ال�شنوات الأخرية اأف�شد جمال البحرية، وت�شبب يف انخفا�س 

اأعداد الأ�شماك، ليدمر مهنة وفرت م�شدر دخل لأجيال.
وقال ال�شياد فرج عو�س: "يف ال�شابق، كنا نعمل وكانت البحرية كلها خري، 
كان يوجد الروبيان والبلطي والبوري وغريها من الأ�شماك يف البحرية، 
النا�س عن  البحرية وتييوقييف  الأ�ييشييعييار جيييييدة، لكن حييدث تلوث يف  وكييانييت 

ال�شيد"، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
قاربه  يف  يجل�س  كييان  بينما  فقال  �شياد،  اأي�شا  وهييو  رم�شان،  �شقيقه  اأمييا 
املمكن  يييزال من  "ل  اإنييه  بالقمامة،  املليئة  البحرية  �شواطئ  على  الرا�شي 

العثور على اأ�شماك �شغرية قليلة القيمة هناك".

فيديرلين يعلن �شبب 
عدم م�شاندته �شبريز 
ك�شف الزوج ال�شابق للنجمة العاملية  
بريتني �شبريز  ووالد ابنيها،  كيفن 
فيديرلين  اأن �شبب عدم م�شاندته 
و�شاية  �شد  معركتها  يف  ل�شبريز 
�شنة،   13 دامييت  التي  عليها  اأهلها 

هو تفرغه لاهتمام بابنيه.
قيييال فيييييديييرلييين اإنييييه كيييان ي�شعر 
باحلزن من اأجلها ويتعاطف معها 
يف معركتها لكن اهتمامه بالأولد 

مل ي�شمح له مب�شاندتها.
تيي�ييشييريييحييات فيييييييدييييرليييين جييياءت 
خيييال مييقييابييليية اأجيييراهيييا ميييع اأحد 
الييقيينييوات الأ�ييشييرتالييييية حيييييث قال 
يييبييقييى خييييارج  اأن  كيييييان عييليييييه  اإنييييييه 
ولديهما.  عييلييى  للرتكيز  املييعييركيية 
يييتيي�ييشيياركييان ولدين  هيييو واليينييجييميية 
15 عاماً.  16 عاماً وجايدن  �شون 
والدتهما منذ  ييييزورا  الييولييدان مل 
حفل  اإىل  يذهبا  مل  كييذلييك  اأ�شهر 

زفافها.

حماولة جديدة لإطالق 
ال�شاروخ العمالق نحو القمر 
المريكية  الف�شاء  وكالة  حتيياول 
)نا�شا( اإطاق �شاروخها العماق 
ال�شبت  اليوم  القمر  نحو  اجلديد 
تقنية  مييي�يييشيييكيييات  حييييّلييييت  بيييعيييدميييا 
العملية  هيييذه  اإرجيييييياء  يف  تيي�ييشييبييبييت 
الثييينييين املييا�ييشييي، فيييييمييا يييبييدو اأن 

التوقعات اجلوية موؤاتية.
ال�شاروخ  يييطييلييق  اأن  امليييقيييرر  ومييين 
بالتوقيت   14،17 اليي�ييشيياعيية  عيينييد 
املحلي )18،17 بتوقيت غرينت�س( 
يف  الف�شائي  كينيدي  مييركييز  ميين 
فلوريدا، مع احتمال تاأخري ي�شل 

اإىل �شاعتن اإذا ا�شتلزم الأمر.
اجلوية  التوقعات  حمللة  وقييالييت 
ميلودي لوفن يف موؤمتر �شحايف 
يتوقع  جيدا" ول  الطق�س  "يبدو 
عملية  اأميييييام  "عائقا"  ييييكيييون  اأن 

الإطاق.
على  اأييي�ييشييا  تعمل  "نا�شا"  وكييانييت 
التي  الييتييقيينييييية  امليي�ييشييكييات  ت�شليح 
اأدت اإىل تاأخري اإطاق ال�شاروخ يف 

اللحظة الأخرية الثنن املا�شي.
برنامج �شاروخ  امل�شوؤول عن  وقال 
هانيكوت  جييييون  ا�س"  ال  "ا�س 
اأن  بييدا  الييبييداييية،  اإنيييه يف  اخلمي�س 
الرئي�شية  الأربييعيية  املحركات  اأحييد 
ال�شخونة،  �ييشييديييد  كيييان  لييليي�ييشيياروخ 
اأنه جمرد قراءة  تبّن لحقا  لكن 
بجهاز  تتعلق  م�شكلة  ب�شبب  خطاأ 

ا�شت�شعار.
كذلك، كان يجب اإ�شاح ت�شرب يف 
اأو�شح  الييوقييود. من جانبه،  خييزان 
ت�شاريل  الإطيييييياق  عييمييلييييية  مييدييير 
من  "متكّنا  بيياكييويييل-تييوميي�ييشييون 
م�شدر  اأنييه  نعتقد  ما  على  العثور 

الت�شّرب وت�شليحه".

التغذية غري ال�شحية 
تظهر على الوجه

ال�شحية  غري  التغذية  اإن  للتغذية  الحتييادي  املركز  قال 
على  ال�ييشييتييدلل  اأنييه ميكن  الييوجييه، مو�شحاً  على  تظهر 
خييطييوط عر�شية  بعد ظييهييور  ال�شكر  تيينيياول  الإفييييراط يف 
وبثور مفردة موؤملة  العينن،  واأكيا�س حتت  على اجلبن، 
واجتاه الوجنات اإىل الداخل، اإ�شافة اإىل املظهر ال�شاحب، 

وامللم�س امل�شابه للعجن.
واأ�ييشيياف املييركييز اأنيييه ميكن ال�ييشييتييدلل على الإفييييراط يف 
تيينيياول املييلييح ميين تيييورم الييوجييه، وعييلييى الإفييييراط يف تناول 
احلليب من تورم اجلفون، وظهور اأكيا�س وهالت �شوداء 
على  �شديد  �شباب  وحب  الوجه  وبثورعلى  العينن  حتت 

الذقن، بالإ�شافة اإىل �شحوب اأو خ�شونة الوجنات.
الغلوتن من  تناول  الإفييراط يف  ال�شتدلل على  وميكن 
على  حمراء  ونقاط  الذقن  على  وبقع  اجلبن  على  بثور 

الوجنات، وانتفاخ الوجنات.
امل�شبب  الييطييعييام  عيين  التخلي  �ييشييرورة  اإىل  املييركييز  واأ�ييشييار 

للعامات، مدة 4 اأ�شابيع، لتختفي تلك تلقائياً.

طفل ذهب ملدر�شته وبحوزته م�شد�ص
�شنوات   4 يبلغ  طفًا  بيياأن  تك�شا�س،  ولييية  �شلطات  اأفيييادت 
ذهب اإىل املدر�شة حامًا م�شد�شاً حم�شواً بالر�شا�س، بعد 
اأريزونا، يف وقت ترز مع  اأيييام من حادث مماثل يف ولية 
بدء العام الدرا�شي خماوف من ح�شول حوادث اإطاق نار 
يف املدار�س توؤدي اإىل �شقوط قتلى. ف�شباح الأربعاء، تلقى 
"تلميذ  ات�شال لإبيياغييه عيين  كييان خييارج اخلييدميية  �شرطي 
عمره 4 �شنوات كان بحوزته م�شد�س حم�شو" �شمن حرم 
ما  على  البييتييدائييييية،  كري�شتي  كييوربييو�ييس  منطقة  مييدر�ييشيية 
اأو�شحت ال�شرطة يف هذه املدينة الواقعة جنوبي تك�شا�س. 
واأ�شافت ال�شرطة يف بيان اأن حمققن توجهوا اإىل منزل 
الطفل وتعرفوا على مالكي ال�شاح، وهما والداه. واأوقفت 
ال�شرطة الوالد )30 عاما( ووجهت اإليه تهمة ترك �شاح 
ناري يف متناول طفل، واإهمال قا�شر اأو تعري�شه للخطر، 
وفييًقييا ليي�ييشييرطيية كييوربييو�ييس كييرييي�ييشييتييي. وتييتييكييرر بيين احلن 
اإطيياق نار ي�شقط  والآخيير يف املدار�س الأمريكية حييوادث 
بنتيجتها �شحايا، ومن اآخرها مقتل 19 طفًا ومدّر�شتن 
خال اإطاق نار داخل مدر�شة يف اأوفالدي بولية تك�شا�س 
يف مايو املا�شي. وكان تلميذ يف ال�شابعة ح�شر اإىل مدر�شته 
الثييينييين خمييبييئيياً يف حييقيييييبيية ظييهييره ميي�ييشييد�ييشيياً وكييمييييية من 
الذخرية، وفقاً ل�شرطة مدينة كوت�شايز يف ولية اأريزونا. 
وبعدما اأفاد والد الطفل باأنه فقد م�شد�شاً اآخر، ُعرث على 

قطعة �شاح ثانية خمباأة يف املبنى الإداري للمدر�شة.

جدل حول هدم مقربة طه ح�شني
يثور جدل يف م�شر حاليا بعدما تردد من اأنباء عن نية هدم 
مقرة عميد الأدب العربي طه ح�شن، من اأجل بناء ج�شر 
مروري، فيما اأكدت ابنة حفيدة الأديب الراحل ملوقع "�شكاي 
نيوز عربية" اأن الأ�شرة تت�شاور حاليا ب�شاأن نقل رفاته اإىل 
تنفيذ  على  حاليا  امل�شرية  ال�شلطات  وتعمل  الباد.  خارج 
تو�شعات بالطرق وبناء ج�شور تربط مناطق القاهرة، ومتر 
هذه الطرق واجل�شور مبناطق ماأهولة بالعقارات ال�شكنية، 
اإزالة بع�س  بالفعل يف  ال�شلطات  واأحيانا مبقابر. و�شرعت 
باملال،  اأو  بديل  ب�شكن  اإمييا  �شكانها،  تعوي�س  مع  العقارات 
لكن تبقى الأزمة حول اإمكانية هدم مقابر يراها كثريون 
تاريخية ومتثل قيمة كبرية، ومنها مقرة طه ح�شن. تقع 
مقرة طه ح�شن يف منطقة التون�شي بحي اخلليفة جنوبي 
القاهرة. املنطقة ت�شم عدة مقابر تاريخية، كما حتدها من 
الذين  اليهود  التي ت�شمل مقابر  الب�شاتن  اجلنوب مقابر 
املا�شي  مايو  �شهر  يف  عقود.  قبل  م�شر  يف  يعي�شون  كانوا 
انت�شرت �شورا لعامة )X( و�شعتها ال�شلطات على مقرة 
لكن  اإمكانية هدمها،  حييول  اجلييدل  اأثيييار  طييه ح�شن، ممييا 

حمافظ القاهرة نفى ذلك.

ا�شتعادة احلواجب... بعد اختفائها ممكنة
اإنيييييه ميييكيين للمراأة  بيييوابييية هيييييييياوت.دي الأمليييانييييييية  قييياليييت 
الزائد  الت�شذيب  ب�شبب  اختفائه  بعد  احلاجب  ا�شتعادة 
وبييييودرة احلواجب،  احلييواجييب،  قلم  بييطييرق، مثل  مييثييًا 
اإعادة  ميكن  اأنييه  البوابة  واأو�شحت  و"املايكروبليدنغ". 
ر�شم احلاجب بقلم احلواجب، بقلم �شلب بع�س ال�شيء، 
لتجنب تلطخ احلاجب. ومتتاز بودرة احلواجب بتغطية 
اأقل بع�س ال�شيء من قلم احلواجب، مع و�شعها بفر�شاة 

نحيفة ومائلة بع�س ال�شيء.

حرارة الأر�ص تهدد �شحة الب�شر باأمرا�ص قاتلة
موجات   ،2022 اجليياري  العام  �شيف  �شهد 
حر قا�شية، اأكدت ما تنباأت به اأبحاث علمية 
حييديييثيية، بييتييعيير�ييس ميياييين الييبيي�ييشيير خلطر 
درجييييات احلييييرارة الأكييييرث ارتييفيياعييا، يف وقت 

اأقرب مما توقعه العلماء.
األفي  ميين  اأكيييرث  لقي   ،2022 �شيف  خييال 
�ييشييخيي�ييس حييتييفييهييم بيي�ييشييبييب درجيييييات احلييييرارة 
اندلعت يف  التي  الغابات،  ال�شديدة وحرائق 
�شجات  حتطمت  فيما  واإ�شبانيا،  الرتغال 
درجيييييييات احليييييييييرارة امليييرتيييفيييعييية يف اإجنيييليييرتا 

واليابان
مييع ا�ييشييتييمييرار تييغييري امليينيياخ وارتيييفييياع درجات 
احلرارة، يعمل العلماء ب�شرعة لفهم حدود 
احلرارة  درجييات  مواجهة  يف  الب�شر  مرونة 

الق�شوى.
درا�ييشيية �ييشييادرة عن جامعة ولييية بورتاند 

الإجهاد  "حتمل  اأن  اإىل  اأ�شارت  الأمريكية، 
احلراري لدى الأ�شخا�س قد يكون اأقل مما 
كان ُيعتقد يف ال�شابق، وقد يتعر�س ماين 
لدرجات  ال�ييشييتيي�ييشييام  الأ�ييشييخييا�ييس خلييطيير 

احلرارة املرتفعة قريبا جدا".
البيولوجي  التاأقلم  على  قييادرة  "الأج�شام 
لييييفييييرتة مييييين اليييييزمييييين ميييييع تييييغييييري درجيييييييات 
احلييرارة، لكن ن�شهد اليوم حتولت مناخية 
الباحث  اأو�يييشيييح  ميييا  وفييييق  اأكر"،  بيي�ييشييرعيية 
املناخ  مييع  والييتييكيييييف  الييبيييييئييي  التخطيط  يف 
بجامعة ولية بورتاند يف اأوريغون، فيفيك 

�شاندا�س.
يف منت�شف الطريق حتى عام 2022 فقط، 
اجتاحت موجات احلر العديد من البلدان، 
وو�شلت يف وقت مبكر من مار�س املا�شي اإىل 

جنوب اآ�شيا.

ماركيال كافيناث خالل ح�سورها العر�س العاملي الأول لفيلم »�سيد اخلوامت« يف لندن. )رويرتز(

جورجينا رودريغيز ت�شارك 
�شورها الأوىل يف البندقية

رونالدو  الييقييدم  كري�شتيانو  كيييرة  الييعيياملييييية وزوجيييية جنييم  الأزيييييياء  عييار�ييشيية  �ييشيياركييت 
حيث  اإيطاليا  يف  البندقية  اإىل  و�شولها  من  الأوىل  ال�شور  رودريغيز   ،  جورجينا 
ت�شارك يف  مهرجان البندقية ال�شينمائي الدويل . وظهرت رودريغيز على املدرج يف 

تنورة باللونن الأحمر والأ�شود مع قمي�س اأ�شود. وزينت اإطالتها بحقيبة يد 
جلدية من اللون الأحمر. مهرجان البندقية لاأفام ميتد حتى العا�شر من 

هذه  املهرجان  يحتفل  والأن�شطة.  بالأفام  حافل  برنامج  �شبتمر   - اأيلول 
ال�شنة مبرور ت�شعن عاما على تاأ�شي�شه حيث اأ�ش�س عام 1932.

 "The Whale" يعر�س هذا العام 23 فيلماً �شمن امل�شابقة الر�شمية �شمنها
املخرج  وفيلم  اأرونوف�شكي"  "دارين  الأو�شكار  على  احلائز  للمخرج 

."Bones and All " ،"الإيطايل "لوكا جوادينينو


