لأول مرة منذ بدء احلرب يف �أوكرانيا

�ص 02

م�شاورات بني رئي�سي الأركان الأمريكي والرو�سي

بقيادة حممد بن زايد ..الإمارات تدخل حقبة
تاريخية جديدة من االزدهار االقت�صادي

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

ت�شاور رئي�سا الأركان االمريكي والرو�سي �أم�س اخلمي�س هاتفيا للمرة االوىل منذ
بدء الغزو الرو�سي الوكرانيا ،وفق ما افاد البنتاغون.
وق��ال املتحدث با�سم هيئة االرك��ان االمريكية الكولونيل دي��ف باتلر �إن اجلرنال
مارك ميلي واجلرنال فالريي غريا�سيموف "ناق�شا موا�ضيع عدة تثري القلق على
ال�صعيد الأمني" .وتوافق اجلانبان على عدم ك�شف تفا�صيل هذه امل�شاورات.
يتج�سد
وت�شدد الدول الغربية على رغبتها يف �إنهاء احلرب يف �أوكرانيا ،وهو �أمر ال ّ
على �أر�ض الواقع بينما يطرح حجم امل�ساعدات الع�سكرية املقدّمة لكييف والعقوبات
املفرو�ضة على مو�سكو �س�ؤالاً مفاده :هل هي حرب بالوكالة بني الغرب ورو�سيا؟
تبدو املواجهة املبا�شرة حتى الآن م�ستبعدة من قبل اجلميع :ف�أحد ال يتمنى �أن
تتواجه قوى نووية .وي�سعى الغربيون �إىل جت ّنب �أي خطوة قد جتعلهم �أطرا ًفا يف
النزاع يف نظر رو�سيا.
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�إعمار ليبيا�« ..رضبة البداية»
من بنغازي ب�أياد م�رصية

�ص 19

•• لندن-رويرتز:

قال نائب رئي�س الوزراء الرو�سي
�ألك�سندر نوفاك ام�س اخلمي�س
�إن ن���ص��ف ع �م�لاء � �ش��رك��ة الغاز
ال��رو� �س �ي��ة ال �ع �م�لاق��ة جازبروم
ال� �ب ��ال ��غ ع� ��دده� ��م  54فتحوا
ح���س��اب��ات يف م���ص��رف جازبروم
بنك يف الوقت الذي تقرتب فيه
� �ش��رك��ات �أوروب� �ي ��ة م��ن مواعيد
�سداد و�شيكة.
وحت � ��اول ال �� �ش��رك��ات يف االحت ��اد
الأوروب� � ��ي م�ن��ذ �أ��س��اب�ي��ع الت�أكد
من كيفية �شرائها الغاز الرو�سي
ب���ش�ك��ل ق ��ان ��وين ،ب�ع��د �أن طلبت
مو�سكو م��ن امل�شرتين الأجانب
البدء يف الدفع بالروبل وقطعت
�إم � � � � ��دادات ال � �غ� ��از ع� ��ن بلغاريا
وب��ول�ن��دا ال�شهر امل��ا��ض��ي بعد �أن
رف�ضتا ذلك.
وق ��ال ��ت رو�� �س� �ي ��ا �إن ال�شركات
الأجنبية بحاجة �إىل فتح ح�سابني
لالمتثال لآلية الدفع اجلديدة-
�أحدهما للعملة الأجنبية والآخر
للروبل -ويتعني على ال�شركات
الأوروب� � �ي � ��ة �إك� �م ��ال �أي حتويل
للعملة يف غ�ضون � 48ساعة.
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رئي�س الدولة ي�أمر بتقدمي م�ساعدات �إن�سانية
عاجلة لل�صومال بقيمة  35مليون درهم

رو�سيا :عمالء يف االحتاد الأوروب��ي
فتحواح�ساباتبالروبللدفعثمنالغاز

«اجلولة الأخرية» بالدوري الإجنليزي

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

Friday

الدبيبة يتحدث عن انتخابات ليبية ً
قريبا

الغرياين يعود بفتوى غريبة :التعاون
مع حكومة با�شاغا �سيغ�ضب اهلل !
•• طرابل�س-وكاالت:

وج��ه ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل نهيان
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ح�ف�ظ��ه اهلل،
ب�ت�ق��دمي م���س��اع��دات �إن�سانية
ع��اج �ل��ة ب�ق�ي�م��ة  35مليون
دره� ��م �إىل دول� ��ة ال�صومال
ل� ��دع� ��م ج � �ه� ��ود ال �ت �ن �م �ي��ة يف
ه ��ذا ال�ب�ل��د ال���ش�ق�ي��ق .وت�أتي
توجيهات �سموه بتقدمي هذه
امل�ساعدات ،يف �إطار العالقات
الأخوية التي تربط البلدين
ال�شقيقني ،وت�ؤكد هذه املبادرة
ح��ر���ص دول ��ة الإم� � ��ارات على
دع ��م الأ� �ش �ق��اء وم�ساندتهم،
و��س�ع�ي�ه��ا ل�ت�ط��وي��ر عالقاتها
الثنائية مع ال�صومال.
وتهدف مبادرة دولة االمارات
�إىل امل� ��� �س ��اه� �م ��ة يف تلبية
احتياجات ال�شعب ال�صومايل
يف جم��االت تنموية متعددة،
� �س �ع �ي �اً ل �ت �ح �� �س�ين ال� �ظ ��روف
امل�ع�ي���ش�ي��ة ل �ل �� �س �ك��ان وتعزيز
قدرات احلكومة على التعامل
مع التحديات الإن�سانية التي
تواجه ال�صومال.

الفجر الريا�ضي

التاريخ يدعم مان�ش�سرت �سيتي يف �رصاع
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•• �أبوظبي  -وام:
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�أخبار الإمارات

قال رئي�س حكومة الوحدة الوطنية املوقتة عبداحلميد الديبية� ،إنه
مُقدِ م على االنتخابات ب�أيِّ �شكل من الأ�شكال والتي �ستكون قريباً جداً.
و�أ�ضاف الديبة خالل م�شاركته يف ملتقى فعاليات وقيادات و�أعيان فزان
الدبيبة �أريد من �أهلي يف اجلنوب دعم هذا التوجه حيث �أطلقت مبادرة
لالنتخابات وهي مبادرة حقيقية وجديِّة ولي�ست لعب� .أنا�شد جميع
الليبيني دعم هذا الإجراء" ،ح�سبما ذكر موقع الو�سط الليبي.
وكان الدبيبة قال يف كلمة م�سجلة بعد التوتر الذي �شهدتها العا�صمة
طرابل�س م ��ؤخ��راً ت�ط��إن احلكومة م�ستمرة حتى تنفيذ االنتخابات.
على الرغم من �إعالن احلكومة جاهزيتها لتنفيذ هذه االنتخابات يف
منت�صف العام اجلاري.
ه��ذا وي�ستمر مفتي ليبيا امل�ع��زول ال�صادق الغرياين يف �إث ��ارة اجلدل
بفتاوى دينية غريبة حتت الطلب� ،آخرها فتوى ح ّرم فيها على الليبيني
التعاون مع حكومة فتحي با�شاغا املكلفة من الربملان ،لأنّ ذلك �سيغ�ضب
اهلل.
وح � ّذر ال�غ��ري��اين ال��ذي ع��اد م��ؤخ��را �إىل ليبيا و�أع�ل��ن ان�ح�ي��ازه ودعمه
حلكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبداحلميد الدبيبة ،يف بيان ن�شرته
دار الإف�ت��اء ،الليبيني من التعاون ب��أيّ وجه من الوجوه مع املعتدين،
يف �إ�شارة �إىل حكومة با�شاغا ،معتربا �أن ذلك �سيغ�ضب اهلل ،م�ستخدما
جزءا من الآية  2من �سورة املائدة وال تعاونوا على الإثم والعدوان.
تفجر م�ؤخرا بني امليلي�شيات امل�س ّلحة عقب
ويف تعليقه على القتال الذي ّ
دخول با�شاغا �إىل العا�صمة طرابل�س� ،أدان الغرياين ما و�صفها باملحاولة
االنقالبية الفا�شلة حلكومة با�شاغا ،م�ستغربا م�ساواة البعثة الأممية
وال�سفارة الأم�يرك�ي��ة ب�ين حكومة الدبيبة التي و�صفها بـ"ال�شرعية
املعرتف بها دوليا" وحكومة االنقالب.

هجوم على �سفينة قبالة
�سواحل احلديدة اليمنية
•• اليمن-وكاالت:

تعر�ضت �سفينة �شحن لهجوم
ق �ب��ال��ة �� �س ��واح ��ل احل ��دي ��دة
غ ��رب ��ي ال �ي �م��ن ،اخلمي�س،
وفقا لهيئة مراقبة يديرها
اجلي�ش الربيطاين.
وقالت هيئة املراقبة التابعة
ل �ل �ج �ي ����ش ال �ب�ري � �ط ��اين �إن
��س�ف�ي�ن��ة ال �� �ش �ح��ن تعر�ضت
لهجوم على بعد  34ميال
ب �ح��ري��ا ( 63كيلومرتا)
ج� �ن ��وب غ ��رب ��ي احل� ��دي� ��دة،
م �� �ض �ي �ف��ة �أن التحقيقات
جارية.
وقالت �شركة «درياد غلوبال
ل�لا� �س �ت �خ �ب��ارات البحرية»
لوكالة �أ�سو�شيتد ب��ر���س� ،إن
ال�سفينة املعنية هي الكوتا،
وهي زورق �شراعي غادر من
هونغ كونغ.
و�أ�ضافت ال�شركة �أن ال�سفينة
كات تبحر يف مياه دولية ،و�أن
الطاقم ب�أمان.
مل يت�ضح على الفور مالك
الزروق� ،أو عدد �أفراد الطاقم
الذين كانوا على متنه وقت
وقوع احلادث.
وكانت ال�سفينة يف جيبوتي
ق �ب��ل الإب� �ح ��ار ب��ال �ق��رب من
� � �س� ��واح� ��ل ال � �ي � �م� ��ن ،وف� �ق ��ا

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد

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

•• دبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ّ ..اطلع
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي ،و�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير املالية ،على مالمح
املتغريات التكنولوجية الرئي�سية يف قطاع امليتافري�س ،ووجّ ه �سموهما
بت�شكيل فريق عمل لر�صد كافة تطورات االقت�صاد الرقمي.
ج ��اء ذل ��ك ��ض�م��ن ج �ه��ود ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا لل��إ� �ش��راف ع �ل��ى التطورات
التكنولوجية بدبي التي وج��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم بت�شكيلها خ�لال االجتماع الأخ�ير ملجل�س دب��ي( .التفا�صيل
�ص)3

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

•• ديلي -وام:

�صوت الربملان الوطني يف تيمور ال�شرقية بالإجماع على ق��رار اعتماد
وثيقة الأخ �وَّة الإن�سانية  -التي وقعت برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل راعي الأخوة الإن�سانية
يف �أبوظبي عام  .. 2019وثيق ًة وطني ًة للبالد.

قذائف �أوكرانية ت�سقط على قرية رو�سية

معركة ماريوبول تقرتب من نهايتها عقب ا�ست�سالم مقاتلي �آزوف�ستال
•• عوا�صم-وكاالت:

�أك��د الكرملني اخلمي�س �أن رو�سيا
ا� �س �ت �ع ��دت م �ن ��ذ ن �ه ��اي ��ة 2021
ل�ل��أزم ��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ت��ي �ضربت
العامل ،قبل بداية غزو �أوكرانيا يف
فرباير (�شباط) املا�ضي.
ولفت م�ست�شار الكرملني ماك�سيم
�أوري���ش�ك�ين يف م ��ؤمت��ر لل�شباب يف
مو�سكو �إىل �أن «ال�سبب الرئي�سي
للجوع ال��ذي �سي�صيب العامل هذا
العام ،هو الإج ��راءات االقت�صادية
غ�ير امل��درو��س��ة ل�ل��والي��ات املتحدة،
واالحت ��اد الأوروب � ��ي» ،م���ش�يراً �إىل
العقوبات الغربية �ضد رو�سيا التي
قوّ�ضت قدرات مو�سكو على ت�صدير
الأ�سمدة والقمح.
ونقلت عنه ال��وك��االت الرو�سية �أن
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
�أعد البالد لتداعيات �أزمة غذائية
عاملية حمتملة منذ نهاية ،2021
�أي ق �ب��ل ب ��داي ��ة ال� �غ ��زو الرو�سي
لأوكرانيا يف  24فرباير (�شباط)
ال��ذي نفت مو�سكو التح�ضري له

جنود �أوكرانيون �أثناء تفتي�شهم من قبل ع�سكريني موالني لرو�سيا بعد مغادرة م�صنع �آزوف�ستال يف ماريوبول (ا ف ب)
ق �ب��ل ذل � ��ك ،يف وق� ��ت ت���س�ب��ب فيه ل ��ذل ��ك ،ب ��د�أن ��ا م �ن��ذ ن �ه��اي��ة العام �� � �ص � ��ادرات احل � �ب � ��وب ،وال � ��زي � ��وت،
اخل��وف من ن�شوب ن��زاع يف ارتفاع املا�ضي حت�ضري رو�سيا ب�شكل فعال والأ�� �س� �م ��دة ،وت ��اب ��ع ه ��ذا يجعلنا
�أ�سعار املواد الغذائية.
ق ��ادري ��ن ع�ل��ى �أن ن�ث��ق يف �أنف�سنا
ملواجهة اجلوع يف العامل.
و�أ�ضاف �أوريك�سني فهم فالدميري وك��ان��ت رو� �س �ي��ا يف ح�ي�ن�ه��ا تواجه اليوم.
فالدميريوفيت�ش ب��وت�ين �أن هذه ارت�ف��اع�اً يف �أ�سعار امل��واد الغذائية ،م �ي��دان �ي �اً ،اق�ت�رب��ت امل �ع��رك��ة التي
امل�سائل الغذائية قد تطال رو�سيا .وف��ر� �ض��ت ق� �ي ��وداً و� �ض��رائ��ب على حولت مدينة ماريوبول ال�ساحلية

�إىل رم��ز ع��امل��ي للتحدي واملعاناة
من نهايتها ،حيث قالت رو�سيا �إن
نحو  1730مقاتال �أوكرانيا كانوا
متخندقني داخ��ل م�صنع لل�صلب
قد ا�ست�سلموا.
ودخ�ل��ت العمليات �أم����س اخلمي�س
يومها الـ ،85فيما توا�صل القوات
ال��رو� �س �ي��ة ت��دم�ير م��واق��ع البنية
التحتية الع�سكرية الأوكرانية،
وحت��ري��ر �أرا� �ض��ي دون �ب��ا���س ،و�سط
� �ض �غ ��ط غ� ��رب� ��ي يف � � �ص � ��ورة دع ��م
ع�سكري ومادي لأوكرانيا ،وتلميح
رو�سي بقدراتها النووية.
ويف �آخ ��ر ال �ت �ط��ورات� ،أع �ل��ن حاكم
منطقة ك��ور��س��ك ال��رو��س�ي��ة مقتل
�شخ�ص بقذائف �أوكرانية �سقطت
ع�ل��ى ق��ري��ة ب��الإق�ل�ي��م ،م�ضيفاً �أن
القذائف الأوك��ران�ي��ة �سقطت على
م�صنع وعدة مبان بقرية تيوتكينو،
وم � � ��ؤك � ��داً �أن �آخ� ��ري� ��ن �أ�صيبوا
ويتلقون رع��اي��ة طبية .وق��ال �إنه
وفقا للمعلومات الأولية ،ال�ضحية
هو �سائق �شاحنة كان يقوم بعملية
ت�سليم �إىل م�صنع حملي تعر�ض

للق�صف «مرات عدة».
ي�أتي ذل��ك فيما نقلت وكالة تا�س
ال ��رو�� �س� �ي ��ة ل�ل��أن� �ب ��اء ع ��ن دني�س
ب��و� �ش �ي �ل�ين زع� �ي ��م االنف�صاليني
املوالني لرو�سيا الذين ي�سيطرون
ع �ل��ى م �ن �ط �ق��ة م ��اري ��وب ��ول قوله
�إن �أك �ث ��ر م� ��ن ن �� �ص��ف املقاتلني
الأوك��ران �ي�ي�ن ال��ذي��ن ك��ان��وا داخل
م �� �ص �ن��ع �آزوف� ��� �س� �ت ��ال ل �ل �� �ص �ل��ب يف
ماريوبول غادروا الآن.
ومل ي�ت���ض��ح ب �ع��د ع� ��دد املقاتلني
الذين ي�شري �إليهم بو�شيلني ،كما
�أن �أوكرانيا ورو�سيا قدمتا روايات
مت�ضاربة عن عدد املقاتلني الذين
غ � � ��ادروا امل �� �ص �ن��ع .ون �ق �ل��ت وكالة
الإع�لام الرو�سية ،نق ً
ال عن وزارة
ال��دف��اع ،ق��ول�ه��ا �إن  771مقاتال
�أوك��ران �ي��ا ا��س�ت���س�ل�م��وا م��ن م�صنع
�آزوف� ��� �س� �ت ��ال ل �ل �� �ص �ل��ب يف مدينة
ماريوبول خ�لال ال�ساعات الأربع
والع�شرين املا�ضية ،لريتفع بذلك
العدد الإجمايل �إىل  1730منذ
ي��وم االث �ن�ين ،م ��ؤك��دة �أن  80من
ه�ؤالء م�صابون.

ملك الأردن يوافق على تقييد غزو العراق وح�شي وغري مربر ..زلة ل�سان حترج جورج بو�ش االبن

ات�صاالت الأمري حمزة و�إقامته
•• عمان-وكاالت

وجه العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين� ،أم�س
اخلمي�س ،ر�سالة �إىل الأ��س��رة الأردن�ي��ة الواحدة
واف ��ق مب��وج�ب�ه��ا ع�ل��ى ت��و��ص�ي��ة امل�ج�ل����س امل�شكل
مبوجب قانون الأ��س��رة املالكة بتقييد ات�صاالت
الأمري حمزة و�إقامته وحتركاته.
وقال العاهل الأردين يف بيان "�أكتب �إليكم �آم ً
ال
بطي �صفحة مظلمة يف ت��اري��خ بلدنا و�أ�سرتنا.
فكما تعلمون ،عندما مت ك�شف تفا�صيل ق�ضية
الفتنة ال�ع��ام املا�ضي ،اخ�ترت التعامل م��ع �أخي
الأمري حمزة يف �إطار عائلتنا ،على �أمل �أن يدرك
خط�أه ويعود ل�صوابه ،ع�ضوا فاعال يف عائلتنا
الها�شمية .لكن ،وبعد عام ونيف ا�ستنفد خاللها
ك��ل ف��ر���ص ال �ع��ودة �إىل ر� �ش��ده واالل �ت��زام ب�سرية
�أ�سرتنا ،فخل�صت �إىل النتيجة املخيبة �أن��ه لن
يغري ما هو عليه".
وتابع البيان "تر�سخت هذه القناعة لدي بعد كل
فعل وكل كلمة من �أخي ال�صغري الذي كنت �أنظر
�إليه دائما نظرة الأب البنه .وت�أكدت ب�أنه يعي�ش
يف وهم يرى فيه نف�سه و�صيا على �إرثنا الها�شمي،
و�أن ��ه ي�ت�ع��ر���ض حلملة ا��س�ت�ه��داف ممنهجة من
م�ؤ�س�ساتنا .وعك�ست خماطباته امل�ت�ك��ررة حالة

�إن �ك��ار ال��واق��ع ال�ت��ي يعي�شها ،ورف���ض��ه حتمل �أي
م�س�ؤولية عن �أفعاله.
و�أردف "لقد م��ار��س��ت ،خ�لال الأع ��وام ال�سابقة،
�أق�صى درجات الت�سامح و�ضبط النف�س وال�صرب
م��ع �أخ� ��ي .ال�ت�م���س��ت ل��ه الأع � ��ذار ع�ل��ى �أم ��ل �أنه
�سين�ضج يوما ،و�أنني �س�أجد فيه ال�سند والعون يف
�أداء واجبنا خلدمة �شعبنا الأب��ي وحماية وطننا
وم�صاحله� .صربت عليه كثريا ،لكن خاب ّ
الظن
مرة تلو املرة.
ولفت البيان �إىل �أنه مل تكن ق�ضية الفتنة العام
املا�ضي ب��داي��ة حل��ال��ة ��ض�لال ح�م��زة ،فقد اختار
اخلروج عن �سرية �أ�سرته منذ �سنني طويلة ،حيث
ا ّدع��ى �أن��ه قبل ق��راري الد�ستوري ب��إع��ادة والية
العهد �إىل قاعدتها الدّ�ستوريّة الأ�سا�س ،ولكن
�أظهرت ك ّل ت�ص ّرفاته منذ ذلك الوقت غري ذلك،
حيث انتهج �سلوكا �سلبيا ،بدا وا�ضحا لك ّل �أفراد
�أ�سرتنا ،و�أحاط نف�سه ب�أ�شخا�ص د�أبوا على ترويج
معار�ضة القرار من دون حتريك �ساكن لإيقافهم.
و�أكد العاهل الأردين ال وقت ن�ضيعه يف التعامل
م��ع تقلبات الأم�ي�ر حمزة وغ��اي��ات��ه فال ّتحدّيات
ك�ب�يرة وال��ّ��ص�ع��اب ك �ث�يرة .و�أن ت���ص��رف��ات حمزة
خرق وا�ضح ملكانته ك�أمري وجتاوز على الأعراف
والتقاليد التي احرتمها كل �أفراد �أ�سرتنا.

•• وا�شنطن-وكاالت:

وق��ع الرئي�س الأم�يرك��ي الأ��س�ب��ق ج��ورج بو�ش االب��ن يف
زل��ة ل�سان حمرجة ،عندما و�صف غ��زو العراق بـالعمل
ال��وح���ش��ي وغ�ي�ر امل�ب�رر ،يف ح�ين ك��ان يق�صد العمليات
الع�سكرية التي بد�أتها رو�سيا يف �أوك��ران�ي��ا امل�ج��اورة يف
فرباير املا�ضي.
وكان جورج بو�ش االبن يتحدث عن دعم الدميقراطية
و�إدان ��ة العمليات الع�سكرية الرو�سية ،يف كلمة �ألقاها
باملجمع ال��رئ��ا��س��ي ال ��ذي يحمل ا��س�م��ه وي���ض��م متحفا
ومكتبة يف مدينة داال�س بوالية تك�سا�س.
ويف معر�ض احلديث عما و�صفه باال�ستبداد يف رو�سيا،
ق��ال ج��ورج ب��و���ش االب ��ن :النتيجة ه��ي غ�ي��اب املحا�سبة
وال�ت��وازن��ات يف رو��س�ي��ا ،ث��م ات�خ��اذ ق��رار م��ن ط��رف رجل

واحد لبدء غزو غري مربر ووح�شي للعراق.
لكن جورج بو�ش االبن الذي يبلغ  75عاما،
�سرعان ما فطن �إىل اخلط�أ الذي ارتكبه ،فهز
ر�أ�سه و�أو�ضح �أق�صد �أوكرانيا.
وعندما التقط بو�ش االبن �أنفا�سه و�سط �صمت
من يف القاعة ،ب��دا الرئي�س الأ�سبق كما لو �أنه
يقول والعراق �أي�ضا ،ثم �ضحك احلا�ضرون.
و�أث � ��ارت زل ��ة ال�ل���س��ان ت�ف��اع�لا وا� �س �ع��ا على
املن�صات االجتماعية ،وق��ال معلقون
� �س��اخ��رون �إن ج� ��ورج ب��و���ش االب ��ن
ك��ان ��ص��ادق��ا ع�ن��دم��ا و��ص��ف الغزو
ال��ذي �أطلقه ع��ام  2003بالغزو
الوح�شي وغري املربر ،حتى �إن كان
قد فعل ذلك ب�شكل غري مق�صود.

هام�ش مناورته ال�سيا�سية حمدود:

�أملانيا� :شولتز ،م�ست�شار جتاوزته الأحداث؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

�أوالف �شولتز

خالف مع �أوكرانيا ،خالف مع اخل�ضر حول ت�سليم الأ�سلحة ،وانزعاج بني الدميقراطيني اال�شرتاكيني ب�ش�أن �صالتهم برو�سيا
 ...يعطي الزعيم الأملاين انطباعًا ب�أنه لي�س يف م�ستوى التحديات والرهانات.
هل ميتلك �أوالف �شولتز �أكتافا قوية مبا يكفي لقيادة �أملانيا؟ �إن افتقاره �إىل الت�صميم فيما يتعلق باحلرب يف �أوكرانيا ،يثري يف
كل االحوال قلق الأوروبيني ،وخا�صة يف ال�شرق ،حيث يت�ساءلون عما �إذا كان قد اختار مع�سكره ح ًقا( .التفا�صيل �ص)15

بايدن يجتمع مع زعيمي فنلندا
وال�سويد بخ�صو�ص تو�سيع الناتو

•• وا�شنطن -رويرتز:

ال�ت�ق��ى ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي جو
ب��اي��دن بزعماء ال�سويد وفنلندا
�أم����س اخلمي�س لتقدمي طلبات
ان �� �ض �م��ام ب �ل��دي �ه �م��ا �إىل حلف
الأط�ل���س��ي يف ح�ين ك ��ررت تركيا
معار�ضتها لهذه اخلطوة.
ووق � � ��ف ب � ��اي � ��دن ،ال � � ��ذي �أ� � �ش� ��اد
بالتعاون ب�ين �أوروب ��ا والواليات
املتحدة يف مواجهة مو�سكو خالل
ال �غ��زو ال��رو� �س��ي لأوك��ران �ي��ا ،مع
رئي�سة وزراء ال�سويد ماجدالينا
�أن��در� �س��ون وال��رئ�ي����س الفنلندي
�سويل نيني�ستو يف حديقة الورود
بالبيت الأبي�ض.
ورح ��ب ب��ال�ي��وم احل��اف��ل ،و�أع ��رب
ع ��ن دع �م��ه الن �� �ض �م��ام القوتني
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي� �ت�ي�ن  ..لأق � ��وى
حتالف دفاعي يف تاريخ العامل.
وق ��ال ب��اي��دن �إن �ه �م��ا ي�ل�ب�ي��ان كل
م�ت�ط�ل�ب��ات ح �ل��ف الأطل�سي،...
م�ضيفا �أن��ه �سيقدم �أوراق عمل
اليوم �إىل الكوجنر�س الأمريكي
للح�صول على م��واف�ق��ة �سريعة
مب �ج ��رد م��واف �ق��ة احل� �ل ��ف على
ان�ضمامهما.

طريق من باركهم �سالكة
هكذا ي�شدد ترامب قب�ضته
على احلزب اجلمهوري
•• الفجر -هيلني في�سري
-ترجمة خرية ال�شيباين

ل�سنوات ،كان يردد نف�س الق�صة يف كل مكان:
كان الأول يف ف�صله يف املدر�سة الثانوية قبل
ت �خ � ّرج��ه م��ن اجل��ام �ع��ة م��ن ب�ين املتم ّيزين
يف دف �ع �ت��ه ...ك��ذب��ة � �ص��ارخ��ة .وب �ع��د �ضغط
ال�صحفيني ،اع�ترف هري�شل ووك��ر ،املر�شح
اجلمهوري ملقعد �سناتور يف جورجيا ،ب�أنه
قام بتلميع �سريته الذاتية.
مل يلمع ه��ذا ال�سبعيني الأ� �س��ود ،جن��م كرة
القدم الأمريكية ال�سابق ،يف الف�صل فح�سب،
ب ��ل ت ��رك اجل��ام �ع��ة ل�لان �� �ض �م��ام �إىل فريق
حم�ت�رف .وه ��ذا ل�ي����س ك��ل � �ش��يء :يف نهاية
الثمانينات من القرن املا�ضي ،بعد �أن �شعر
ب��االك�ت�ئ��اب ب�سبب ت��ده��ور م���س�يرت��ه ،ك�شف
يف مقابلة� ،أن��ه ب��د�أ لعب الروليت الرو�سية،
مب �ف��رده يف م�ط�ب�خ��ه ...وخ���ص��و��ص��ا� ،أ�صبح
عني ًفا �أكرث ف�أكرث ...
تتهمه زوجته بتهديدها بالقتل ع��دة مرات
ب�شفرة حالقة وبندقية ،اىل درجة �أنها طلبت
احلماية بعد طالقهما( .التفا�صيل �ص)10
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ال�صحة جتري  242,793فح�صا ك�شفت عن � 349إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا و 391حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف
املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم .
� .أعلنت الوزارة عن �إجراء  242,793فح�صا جديدا
خ�لال ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف

املجتمع با�ستخدام �أف���ض��ل و�أح ��دث تقنيات الفح�ص
الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
وتو�سيع ن�ط��اق الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف
ال�ك���ش��ف ع��ن  349ح��ال��ة �إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س
كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك
يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  903,731حالة.

و�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��دم ت�سجيل
�أي حالة وف��اة خالل الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية،
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,302حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  391حالة جديدة مل�صابني
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها
التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية
الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  887,546حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  3,501جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  3,501جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ 24
املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  24,829,240جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 251.04جرعة لكل � 100شخ�ص.
ً
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد " -19و�سعيا �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن
التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."-19

بقيادة حممد بن زايد ..الإمارات تدخل حقبة تاريخية جديدة من االزدهار االقت�صادي
• �سموه يويل اهتمام ًا كبري ًا لتعزيز التكامل اخلليجي وحتقيق تطلعات مواطني دول التعاون
• بر�ؤى �سموه ..وزارة املالية تبد�أ مرحلة جديدة يف العمل املايل احلكومي
• الإمارات مت�ضي نحو امل�ستقبل وفق ا�سرتاتيجية متكاملة �أ�سا�سها الإن�سان
• دفع عجلة التنمية امل�ستدامة مبا يحقق الرخاء واالزدهار للوطن واملواطن
• تعزيز بيئة اال�ستثمار وتر�سيخ مكانة الإمارات �أولوية يف قلب الر�ؤية االقت�صادية

وترمي �إىل �إر�ساء �أ�س�س االقت�صاد الوطني القوي ودفع عجلة
•• �أبوظبي-وام:
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة مب��ا يحقق ال��رخ��اء واالزده ��ار
حققت دول��ة الإم ��ارات العديد م��ن الإجن ��ازات املهمة ،خالل للوطن واملواطن على حد �سواء.
م�سريتها احل�ضارية مدفوعة بر�ؤية ا�ست�شرافية للتوجهات وتوا�صل الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وخ�ط��ط ا�سرتاتيجية� ،آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"  ،م�سريتها الرائدة ،وتبد�أ

م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ت���ص�ب��و �إىل
حتقيق املزيد من امل�ستهدفات
الوطنية والعمل وف��ق ر�ؤية
�سموه لإر��س��اء دعائم نه�ضة
ال��دول��ة ومكت�سباتها ومتابعة
م���س�يرة الإجن � ��ازات احل�ضارية
ودفع عجلة التنمية ال�شاملة لبناء
م�ستقبل م���س�ت��دام ل�ل�أج �ي��ال وحماية
القيم واملبادئ والركائز الوطنية .وبتويل �سموه
مقاليد احلكم؛ تدخل الإمارات حقبة تاريخية جديدة
ن�شهد خاللها ا�ستكمال م�سرية البناء واالزده��ار التي �أر�سى
دعائمها املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" قائد مرحلة ت�أ�سي�س الدولة ،ووا�صلها املغفور له
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان "رحمه اهلل" ،وال ��ذي قاد
البالد من الت�أ�سي�س �إىل التمكني وك��ان ل�سموه دور فاعل يف
كال املرحلتني.
واليوم يقود �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،الإم� ��ارات يف مرحلة التعزيز
والتقدم واالزده��ار نحو �آف��اق ومكت�سبات جديدة تعزز مكانة
دولة الإمارات بني �أف�ضل الدول عاملياً.
وي �ع��د اال� �س �ت �ق��رار امل ��ايل وا� �س �ت��دام��ة امل� ��وارد امل��ال�ي��ة وحتقيق
اال�ستفادة الق�صوى منها �أب��رز املحاور الهامة خالل املرحلة
ال�ق��ادم��ة حيث ميثل تعزيز بيئة اال�ستثمار وتر�سيخ مكانة
الإم��ارات �أولوية رئي�سية يف قلب الر�ؤية االقت�صادية ل�سموه

وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز دور ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص واالعتماد
ع�ل�ي��ه ��ش��ري�ك�اً ف��اع� ً
لا يف ج�م�ي��ع م��راح��ل ال�ع�م��ل االقت�صادي
وزي��ادة احلوافز اال�ستثمارية والعمل على مزيد من التنويع
االقت�صادي خالل العقود املقبلة.
ويتجلى ت�سريع وت�ي�رة �إجن ��از "خطة اق�ت���ص��اد اخلم�سني"
لبناء اقت�صاد متوازن وو�ضع ت�صور ور�ؤية الإم��ارات للمئوية
القادمة من الأول��وي��ات يف ه��ذه املرحلة وخا�صة و�أن "خطة
اق�ت���ص��اد اخلم�سني" ت�شتمل ع�ل��ى امل �خ��رج��ات االقت�صادية
ال�ط�م��وح��ة الق�ت���ص��اد امل�ستقبل وت�ت��أل��ف م��ن خم�سة حماور
رئي�سية ه��ي االقت�صاد التكاملي وري ��ادة الأع�م��ال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وال�سياحة واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
وم�ضاعفة ال�صادرات وا�ستقطاب وا�ستبقاء املواهب والكفاءات
وينبثق منها  33مبادرة ت�شكل حزمة مرنة لدعم القطاعات
االقت�صادية وتعمل على حتقيق قفزة نوعية يف منو االقت�صاد
الوطني لدولة الإم��ارات بحلول عام  2030كمرحلة �أوىل،
بحيث تتواءم مع حمددات مئوية الإمارات .2071
ويدعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" توطيد �أوا�صر الأخوة والعمل والتعاون
امل�شرتك بني دول جمل�س التعاون االقت�صادي اخلليجي ملا
له من انعكا�سات �إيجابية على دول املنطقة ولعل من �أبرز
املبادرات يف هذا املجال هي ت�أ�سي�س جمل�س التن�سيق ال�سعودي
الإماراتي والذي تن�سجم ر�ؤيته وتتكامل مع اال�سرتاتيجيات
وال ��ر�ؤى الوطنية كما ي��ويل �سموه اه�ت�م��ام�اً ك�ب�يراً لتعزيز
التكامل اخلليجي وحتقيق تطلعات مواطني دول املجل�س يف كل

ما يعزز الأمن واال�ستقرار والتنمية والرفاه وله يعود الف�ضل
الأك�بر يف حت��ول الإم��ارات نحو نهج �أك�ثر ن�شاطاً يف ال�ش�ؤون
الإقليمية يف العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين.
ويعد �سموه رجل االقت�صاد ورائد التنمية �إذ �أطلق وقاد العديد
من امل�شاريع اال�سرتاتيجية وطور ال�صناعات اجلديدة التي
تنعك�س ب�شكل ايجابي على م�ستقبل الدولة ،م�ؤ�س�ساً بذلك
ل�شركات عاملية رائ ��دة ،ومئوية تنموية رائ ��دة ،وق��ال �سموه
خالل افتتاح قمة احلكومات يف عام  " ..2015نفكر ونخطط
خلم�سني �سنة ق��ادم��ة ومل�صلحة الأج �ي��ال ع�بر ب�ن��اء اقت�صاد
متنوع ومتني وم�ستدام ال يعتمد على املوارد التقليدية ويفتح
�آفاقاً واعدة ت�ساهم يف تعزيز مقومات وقدرات الدولة".
و�إمي��ان�اً من �سموه ب��أن دول��ة الإم��ارات مت�ضي نحو امل�ستقبل
وفق ا�سرتاتيجية متكاملة الأ�س�س والأرك��ان �أهمها الإن�سان
فقد رك��زت جميع اال�سرتاتيجيات احلكومية واخلطط على
التنمية الب�شرية وب �ن��اء الإن �� �س��ان ،و�إط �ل�اق ط��اق��ات امل ��وارد
الب�شرية امل��واط�ن��ة ومتكينها وت��وف�ير كافة مقومات احلياة
الرغيدة ،من البنية التحتية القوية والتعليم وال�صحة.
وي�ت��اب��ع �سموه حمل راي��ة ال��وط��ن وق �ي��ادة امل���س�يرة التنموية
االقت�صادية الرائدة لدولة الإمارات منطلقاً من �أ�س�س را�سخة
و�أر��ض�ي��ة �صلبة بنيت ع�بر �أع��وام طويلة م��ن العمل واجلهد
والتخطيط واال�سرتاتيجيات اال�ست�شرافية ،حيث مت�ضي
م�ؤ�س�سات الدولة حتت مظلة وطنية واح��دة لتعمل معاً نحو
حتقيق ر�ؤى �سموه والو�صول بدولة الإمارات �إىل �آفاق ومراكز
عاملية �أكرب.

رئي�س تيمور ال�شرقية يعلن وثيقة الأخوة الإن�سانية وثيقة وطنية لبالده ويقرر تبني مبادئها �ضمن مناهج التعليم
�أبوظبي �ضمن املناهج الدرا�س َّية يف تيمور ال�شرقية.
•• ديلي -وام:
رئي�سا
و�أ�ضاف الرئي�س هورتا  -يف ت�صريحات له على هام�ش حفل تن�صيبه ً
رئي�سا لتيمور ال�شرقية ،و َّقع على بيان يقت�ضي
�صوت الربملان الوطني يف تيمور ال�شرقية بالإجماع على قرار اعتماد وثيقة لتيمور ال�شرقية� ..إنه ب�صفته ً
الأخ َّوة الإن�سانية  -التي وقعت برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد التزامه بالعمل مع �سلطات بالده الوطن َّية ،امل�س�ؤولة عن منظومة التعليم
ن�صت
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" راعي الأخوة الإن�سانية يف �أبوظبي عام والكني�سة واملجتمعات الدينية الأخرى؛ لتتبنى التعاليم واملبادئ التي َّ
 .. 2019وثيق ًة وطني ًة للبالد.
عليها وثيقة الأخ ��وة الإن�سانية �ضمن املناهج املدر�سية الوطنية لتيمور
وقال فخامة خوزيه رامو�س هورتا ،رئي�س تيمور ال�شرقية� ،إنه �سيتم تبني ال�شرقية ،م�شريا �إىل �أن��ه �سيتم الإع�ل�ان ع��ن ه��ذه ال �ق��رارات خ�لال حفل
هذه الوثيقة التاريخية التي وقعها قدا�سة البابا فرن�سي�س ،بابا الكني�سة التن�صيب .و�أو�ضح رئي�س تيمور ال�شرقية - ،احلائز على جائزة نوبل لل�سالم
الكاثوليكية ،وف�ضيلة الإمام الأكرب الدكتور �أحمد الطيب �شيخ الأزهر يف عام � ، 1996أن الكثري من مواد د�ستور بالده تتطابق مع املبادئ الواردة

مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ير�صد 4
ماليني �شجرة نخيل يف منطقة العني

•• دبي  -وام:

ن�شر مركز حممد بن را�شد للف�ضاء �صورة تو�ضح ر�صد �أكرث من  4ماليني
�شجرة نخيل يف منطقة ال�ع�ين با�ستخدام ب��رن��ام��ج يعتمد على الذكاء
اال�صطناعي طوره مهند�سو املركز حيث بلغت دقة النتائج  96باملائة.
وي�أتي ذلك �ضمن تعاون ا�سرتاتيجي مع بلدية العني التي قدمت ال�صور
اجلوية للمناطق املر�صودة.

يف وثيقة الأخ� َّوة الإن�سان َّية التاريخية ،لذلك كان من املنطقي �أن ن�ستفيد
من هذه الوثيقة يف بلدنا ،م�ؤكدًا �أنه �سي�شارك يف العمل على الرتويج لهذه
الوثيقة على امل�ستوى الدويل �أي�ضا.
وقال فخامته " �إنه ت�ش َّرف بالعمل كع�ضو جلنة حتكيم جلائزة زايد العاملية
للأخوة الإن�سانية يف دورة العام املا�ضي التي توجت العاهل الأردين جاللة
امللك عبد اهلل الثاين وامللكة رانيا وم�ؤ�س�سة فوكال من هاييتي بجائزة زايد
.2022
م��ن جانبه ق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س حكماء امل�سلمني ،امل�ست�شار حممد
عبدال�سالم  -ال��ذي يح�ضر م��را��س��م تن�صيب رئي�س تيمور ال�شرقية ..

بالنيابة ع��ن �أع���ض��اء جلنة الأخ ��وة الإن�سانية وجل�ن��ة حتكيم ج��ائ��زة زايد
للأخوة الإن�سانية " �إن �إقدام دولة تيمور ال�شرقية على اعتماد وثيقة الأخوة
الإن�سانية هو دليل على االع�تراف ال��دويل لهذه الوثيقة التي ُتعدُّ الأهم
يف عاملنا املعا�صر" مُعر ًبا عن تطلعه �إىل �أن تتبنى جميع دول العامل هذه
الوثيقة لتكون د�ستور حياة للإن�سانية جمعاء تتجاوز كل االختالفات.
و�أك��د �أن قدا�سة البابا فرن�سي�س ،وف�ضيلة الإم��ام الطيب ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان "حفظه اهلل"  ،راع��ي الأخ��وة الإن�سانية،
يقدمون الدعم الدائم والرعاية املخل�صة لرتويج مبادئ الأخوة الإن�سانية
عامليا وكافة املبادرات التي ت�سهم يف ذلك.

ال�ش�ؤون الإ�سالمية تك ّرم موظفيها املتقاعدين
•• ابوظبي-الفجر:

بح�ضـــــــور الدكتور حممد مطر الكعبي ،رئي�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية ،وامل ��دراء التنفيــــــذيني وعــــــــدد من املـــــــوظفني ،كـــــــ ّرمت
الهـــــــيئة خالل احلفل ال��ذي انتظم مبقر الهيئة يف �أبوظبي املوظفني
وامل��وظ �ف��ات امل�ت�ق��اع��دي��ن املنت�سبني �إل�ي�ه��ا ومنحتهم ��ش�ه��ادات التقدير
والإجناز على ما بذلوه من جهود �ساهمت يف ارتقاء ر�سالة الهيئة وتطور
خدماتها.
و�شكر الدكتور الكعبي املوظفني املتقاعدين وامتدح �سريتهم العطرة

خ�لال الفرتة التي ق�ضوها يف خدمة الوطن يقدمون �أروع الأمثلة يف
ال�ب��ذل وال�ع�ط��اء وامل �ب��ادرة بتقدمي �أف�ضل م��ا لديهم م��ن علم وخربات
وابتكارات والتي كان لها الأثر الوا�ضح فيما ت�شهده الهيئة الآن من ارتقاء
وتطور ،م�ؤكدا �أن االحتفاء بهم و�شكرهم هو مبد�أ ر�سخته فينا قيادتنا
الر�شيدة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة –حفظه اهلل – و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س ال��دول��ة ،رئي�س جمل�س ال��وزراء ،حاكم دب��ي ،و�أخ��وان��ه حكام
الإمارات ،وحر�صهم على تكرمي �أ�صحاب الإجنازات واملبدعني واملوهبني
و�شكرهم ،متمنيا �أن يرفد املتقاعدون �أجيال امل�ستقبل بخربتهم القيمة

ليوا�صلوا م�سرية العطاء والنه�ضة و�إثراء اخلم�سني القادمة باالبتكارات
املثالية التي تواكب املكانة احل�ضارية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
من جانبهم عرب املك ّرمون املتقاعدون عن �سعادتهم بهذه اللفتة البارعة
من الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،م�شيدين بهذه املبادرة
التي تعرب ع��ن الأ��ص��ال��ة والقيم الإن�سانية النبيلة التي ت�سعى الهيئة
�إىل تر�سيخها يف املجتمع ،ملا لها من الأثر الإيجابي يف النفو�س وتعزيز
الرتابط املجتمعي بني املوظفني ال�سابقني والالحقني وحتقيق االندماج
الإيجابي بينهم ،مبدين ا�ستعدادهم ملوا�صلة امل�سرية و�صوال للأهداف
املرجوة يف النهو�ض بالوطن.
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املعا�شات :كافة الإجازات تدخل �ضمن مدة اال�شرتاك يف الت�أمني
•• �أبوظبي-وام:

قالت الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية �إن كافة الإجازات،
�سوا ًء كانت ب�أجر �أو بغري �أجر ،تدخل �ضمن مدة اال�شرتاك التي ي�ستحق
عنها امل�ؤمن عليه معا�شاً �أو مكاف�أة نهاية خدمة ،م�شرية �إىل �أن م�س�ؤولية
�سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة على امل�ؤمن عليه تختلف وفقاً ل�سبب الإجازة
املمنوحة له من جهة عمله.
والقاعدة العامة يف القانون تن�ص على �أن امل�ؤمن عليه يتحمل �سداد
اال�شرتاكات كاملة عنه وعن �صاحب العمل يف الإج��ازات غري املدفوعة،
يف حني يتحمل كل من امل�ؤمن عليه و�صاحب العمل ن�سبتهما وفقاً ملا

حدده القانون يف حالة الإج��ازة مدفوعة الأج��ر ،غري �أن م�س�ؤولية �أداء
اال�شرتاكات امل�ستحقة عن بع�ض الإجازات قد تختلف وفقاً ل�سببها.
ففي حال كان �صاحب الإجازة مرافقاً لزوجه يف �إجازة درا�سية� ،أو مرافقاً
لزوجه الدبلوما�سي ،تتحمل جهة العمل يف القطاع احلكومي اال�شرتاكات
امل�ستحقة كاملة عنها وعن امل�ؤمن عليه ،بينما يتحمل امل�ؤمن عليه يف
القطاع اخلا�ص ن�سبة اال�شرتاكات كاملة عنه وعن �صاحب العمل.
وي�ت�ع�ين ع�ل��ى امل ��ؤم��ن عليه � �س��داد ح�صته وح���ص��ة ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل من
اال�شرتاكات يف حال كانت مدد الإع��ارة اخلارجية بدون �أجر� ،أو يف حال
مدد الإجازات اخلا�صة.
ويف القطاع احلكومي� ،إذا كانت الإج��ازات الدرا�سية ب��دون رات��ب يلتزم

�صاحب العمل وامل�ؤمن عليه بح�صتهما يف اال�شرتاكات� ،أم��ا يف القطاع
اخل��ا���ص ،فيتحمل امل ��ؤم��ن ع�ل�ي��ه ح�صته وح���ص��ة ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل من
اال�شرتاكات.
وبالن�سبة ملدد الإع��ارة الداخلية ،تلتزم اجلهة املعار �إليها امل�ؤمن عليه،
�إذا كانت تتحمل الأجر ،بح�صة �صاحب العمل يف اال�شرتاكات ،كما يلتزم
امل�ؤمن عليه بح�صته ،وت�ؤدي للهيئة يف املواعيد الدورية على �أ�سا�س راتب
امل�ؤمن عليه يف اجلهة املعار منها.
�أما عن مدد الإج��ازات املر�ضية ،فيلتزم امل�ؤمن عليه ب�سداد ح�صته على
الراتب الفعلي الذي يتقا�ضاه عنها ،ويلتزم �صاحب العمل ب�سداد ح�صته
على كامل راتب ح�ساب اال�شرتاك �سواء كانت الإجازة ب�أجر �أو بدون �أجر.

وب�صورة عامة ،ي�ستمر �صاحب العمل بت�أدية ح�صته وح�صة امل�ؤمن عليه
يف الأحوال التي ن�صت على حتمل امل�ؤمن عليه لن�سبة اال�شرتاك كاملة،
وي�سرتجع �صاحب العمل من امل�ؤمن عليه قيمة هذه اال�شرتاكات التي
�سددها عنه للهيئة ،ويف حال عدم قدرة امل�ؤمن عليه على ا�ستيفائها تلتزم
الهيئة با�ستقطاع هذه املبالغ من املنافع الت�أمينية امل�ستحقة للم�ؤمن
عليه وت�أديتها �إىل �صاحب العمل.
وي �ج��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن اال� �ش�تراك��ات ال�ت��ي ي��ؤدي�ه��ا ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل يف
القطاع اخلا�ص ُتقتطع من �أجور امل�ؤمن عليه على �أ�سا�س ما يتقا�ضاه
من راتب �شهر يناير من كل �سنة� ،أما بالن�سبة للقطاع احلكومي فت�ؤدى
اال�شرتاكات على �أ�سا�س راتب ح�ساب اال�شرتاك الفعلي لكل �شهر.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد

03

حمدان ومكتوم بن حممد يطلعان على مالمح املتغريات التكنولوجية الرئي�سية يف قطاع امليتافري�س
•• دبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
ّ ..
اط�ل��ع �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي،
و��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ك�ت��وم ب��ن حممد
ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب حاكم
دب��ي نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير املالية ،على مالمح املتغريات
التكنولوجية الرئي�سية يف قطاع
ووج � � ��ه �سموهما
امل �ي �ت ��اف�ي�ر� ��سّ ،
بت�شكيل فريق عمل لر�صد كافة
تطورات االقت�صاد الرقمي.
ج ��اء ذل ��ك ��ض�م��ن ج �ه��ود اللجنة
العليا ل�ل�إ��ش��راف على التطورات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ب��دب��ي ال �ت��ي وجه
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم بت�شكيلها
خ�ل�ال االج �ت �م��اع الأخ �ي�ر ملجل�س
دب ��ي ،ح�ي��ث ج��رى ع��ر���ض املحاور
ال �ع��ام��ة والأه � � � ��داف امل�ستقبلية
لال�سرتاتيجية ال�ت��ي م��ن �ش�أنها
�أن ّت�ش ّكل الأ�سا�س لتواجد الإمارة
ك� ��أف� ��� �ض ��ل م ��دي� �ن ��ة يف الف�ضاء
االفرتا�ضي مبا تقدمه من خدمات
مبتكرة و�إط��ار ت�شريعي وتنظيمي
متقدم .و�أكد �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم �أن
ت�شكيل اللجنة العليا للإ�شراف
على التطورات التكنولوجية بدبي
يعك�س الر�ؤية امل�ستقبلية املتفردة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم والتي تنظر دوماً
�إىل امل�ستقبل و�إىل �ضرورة اتخاذ
الإج � ��راءات وال� �ق ��رارات ال�سريعة
ل�ت���س�خ�ير الإم� �ك ��ان ��ات والفر�ص
امل�ستقبلية وتعزيز موقع الإمارة
املتميز كمدينة حم��وري��ة يف قلب
تقنيات امليتافري�س.
وقال �سمو ويل عهد دبي " تعك�س

حمدان بن حممد:
• ت�شكيل اللجنة العليا للإ�شراف على التطورات التكنولوجية بدبي يعك�س ر�ؤية حممد بن را�شد املتفردة لتعزيز موقع الإمارة كمدينة
حمورية يف قلب االقت�صاد الرقمي
• اال�ستعداد للم�ستقبل هو �أحد �أ�سرار النمو والتفوق التي ير�سخها حممد بن را�شد يف م�سرية دبي التنموية
• هدفنا رفع امل�ساهمة الإجمالية لقطاعات امليتافري�س �إىل  4مليارات دوالر يف اقت�صاد الإمارة بحلول العام  ،2030ويف الناجت املحلي الإجمايل �إىل % 1
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم بت�شكيل
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل��إ�� �ش ��راف على
ال �ت �ط��ورات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة بدبي
�أهمية اال�ستعداد للم�ستقبل بفكر
واعي ومتطور يدرك الواقع بكافة
ت�ف��ا��ص�ي�ل��ه وي�ن�ط�ل��ق م �ن��ه ب�أفكار
متفردة ت�سهم يف �صياغة م�ستقبل
م �� �ش��رق ل��دب��ي ودول� � ��ة الإم � � ��ارات
وت�ع�ظ��م اال� �س �ت �ف��ادة م��ن الفر�ص
االق�ت���ص��ادي��ة يف ال�ق�ط��اع��ات كافة
ال�سيما تلك التي من املنتظر التي
تلعب دوراً كبرياً يف امل�ستقبل".
و�أ��ض��اف �سموه �أن اللجنة با�شرت

م �ه��ام �ه��ا ع �ل��ى ال � �ف ��ور ل�صياغة
امل � �ح� ��اور ال��رئ �ي �� �س �ي��ة والأه � � ��داف
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة دبي
للميتافري�س ب�ن��ا ًء على معطيات
وبيانات موثوقة بحيث مت حتديد
جمموعة متكاملة من امل�ستهدفات
ويف مقدمتها ف�ت��ح �أ� �س��واق وخلق
ا�ستثمارية جديدة للإمارة ،ورفع
امل���س��اه�م��ة الإج �م��ال �ي��ة لقطاعات
امليتافري�س �إىل  4مليارات دوالر
يف اقت�صاد الإم� ��ارة بحلول العام
 ،2030ورف��ع م�ساهمة القطاع
يف ال�ن��اجت املحلي الإج�م��ايل لدبي
لي�صل �إىل ."1%

وقدم معايل عمر �سلطان العلماء،
وزي ��ر دول ��ة ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي
واالق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي وتطبيقات
ال�ع�م��ل ع��ن ُب �ع��د ،رئ�ي����س جمل�س
�إدارة غ ��رف ��ة دب � ��ي لالقت�صاد
ال ��رق� �م ��ي ،ع ��ر�� �ض� �اً ح � ��ول كيفية
ا��س�ت�خ��دام "الكون االفرتا�ضي"
ك��و��س�ي�ل��ة مت � ّك��ن دب ��ي م ��ن جت ��اوز
حدودها اجلغرافية لتخلق املزيد
م��ن ال �ف��ر���ص االق �ت �� �ص��ادي��ة حول
ال� �ع ��امل .وت �ه ��دف ال�ل�ج�ن��ة خالل
املرحلة املقبلة �إىل تطبيق تقنيات
ميتافري�س قادرة على حت�سني �أداء
ط�ل�اب ال �ط��ب اجل ��راح�ي�ن خالل

ال�ف�ترة املقبلة مب�ع��دل ،230%
و 30%يف زي��ادة �سرعة �إنتاجية
ل � ��دى امل �ه �ن��د� �س�ي�ن ،ع� �ل��اوة على
دع � ��م � 42أل� � ��ف وظ �ي �ف��ة لتكون
افرتا�ضية.
وت�سعى دب��ي �إىل �صياغة ت�صوراً
م� �ت� �ك ��ام�ل ً�ا ل�ت�ر� �س �ي��خ ت ��واج ��ده ��ا
كوجهة حمورية م�ؤثرة يف الف�ضاء
االفرتا�ضي وذل��ك عرب جمموعة
م ��ن امل � �ح ��اور ال �ت ��ي ت �غ �ط��ي كافة
ج��وان��ب اخل��دم �ي��ة والت�شريعية
والتنظيمية ،ع�ل�اوة على �إطالق
امل �� �ش ��اري ��ع وامل � � �ب� � ��ادرات النوعية
لتفعيل ت��واج��د الإم ��ارة يف العامل

االفرتا�ضي على النحو الأمثل.
وتعمل اللجنة يف ال��وق��ت احلايل
ع� �ل ��ى ر�� �ص ��د ال� �ف ��ر� ��ص وحت ��دي ��د
ال �ت �ح ��دي ��ات وم ��وا� �ص �ل ��ة تطوير
البيئة الت�شريعية لتعزيز قدرتها
على التعامل م��ع كافة املتطلبات
امل�ستقبلية ال�ل�ازم��ة ل�ن�م��و كافة
القطاعات ،وت�أهيل متخ�ص�صني
يف ك ��اف ��ة امل� � �ج � ��االت وف � ��ق �أع� �ل ��ى
امل � �ع� ��اي �ي�ر مب � ��ا ي �� �ض �م��ن ت ��واج ��د
كفاءات وم��وارد ب�شرية ق��ادرة على
ال �ق �ي��ام مبختلف امل �ه��ام املطلوبة
يف ك��ل ع ��امل اف�ت�را� �ض��ي .وي�شري
م�صطلح "الكون االفرتا�ضي" �إىل

جمموعة م��ن ع��وامل امليتافري�س
امل�تراب �ط��ة ث�لاث�ي��ة الأب� �ع ��اد التي
مت� ّك��ن الأ��ش�خ��ا���ص م��ن التوا�صل
وال �ت �ف��اع��ل وال �ت �� �س � ّوق الكرتونياً
ب �ط��ري �ق��ة م� �ب ��ا�� �ش ��رة ع�ب��ر نظام
اقت�صادي رقمي الم��رك��زي يدمج
العامل الرقمي والعامل احلقيقي.
وق ��د �أح��دث��ت ه ��ذه التكنولوجيا
ثورة يف عدة قطاعات مثل التجارة
الإل �ك�ترون �ي��ة والأل� �ع ��اب وو�سائل
الإعالم والرتفيه والعقارات.
وت���س�ع��ى دب ��ي �إىل اال� �س �ت �ف��ادة من
ه� ��ذه الإم� �ك ��ان ��ات ال �ه��ائ �ل��ة حيث
�أن م �ع �ظ��م ع� � ��وامل امليتافري�س

م�ستقلة ع��ن بع�ضها ال�ب�ع����ض يف
الوقت احل��ايل ،ولكن يف امل�ستقبل
�ست�صبح ق��اب�ل��ة ل�لان��دم��اج فيما
بينها عن طريق م�شاركة البيانات
�أو امل�ستخدمني �أو البنية التحتية.
وت���ش�ير ال�ت�ق��دي��رات احل��ال�ي��ة �إىل
�أن الإي� � � ��رادات االق �ت �� �ص��ادي��ة من
امل�ي�ت��اف�ير���س مي�ك��ن �أن ت�ن�م��و من
 180مليار دوالر يف � 2020إىل
 400م�ل�ي��ار دوالر يف .2025
وت � ��أت� ��ي خ �ط ��وة ت���ش�ك�ي��ل اللجنة
العليا ل�ل�إ��ش��راف على التطورات
التكنولوجية �ضمن ا�سرتاتيجية
متكاملة تتبناها الإم��ارة لرت�سيخ
مكانتها كعا�صمة للم�ستقبل حيث
قامت دبي م�ؤخراً بت�أ�سي�س ُ�سلطة
دبي لتنظيم الأ�صول االفرتا�ض ّية
ال �ت��ي ت �ع��د �أول ه �ي �ئ��ة تنظيمية
على م�ستوى ال�ع��امل تدخل عامل
امليتافري�س بهدف تقدمي خدمات
ح �ك��وم �ي��ة وت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ورقابية
جل�م�ه��ور م�ف�ت��وح وع��اب��ر للحدود
من خالل �أدوات م�ستقبلية حديثة
ع�ب�ر �إن �� �ش��اء من� ��وذج �أويل لإط ��ار
عمل تنظيمي المركزي وت�شجيع
قادة الفكر حول العامل مبا فيهم
ال �� �س �ل �ط��ات ال ��دول� �ي ��ة والهيئات
التنظيمية وامل�ع�ن�ي��ون باحلوكمة
وق� � ��ادة الأع � �م� ��ال ع �ل��ى امل�شاركة
وت� �ب ��ادل امل �ع��رف��ة وح ��ل امل�شكالت
ب�شكل جماعي.
وك��ان��ت ال���س�ل�ط��ة ق��د �أع �ل �ن��ت عن
ت��أ��س�ي����س م�ق��ر رئي�سي ل�ه��ا يف "ذا
�ساند بوك�س" ،العامل االفرتا�ضي
ال�لام��رك��زي الأ� �س��رع من��واً ،وذلك
ب �ه��دف مت�ك�ين ال �ق �ط��اع وت�سهيل
ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن ُم �ق � ّدم ��ي خدمات
الأ� �ص��ول االف�ترا��ض�ي��ة العامليني،
وال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف قطاع
الأ�صول االفرتا�ضية ،وال�سلطات
التنظيمية الدولية ،وهو ما يندرج
�ضمن م�ساعي ال�سلطة و�أهدافها
الرامية �إىل توفري �إطار عمل �آمن
ومتطور.

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

م��ع اختتام م�ب��ادرة "مليون مربمج عربي" بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،وتكرمي املربجمني الفائزين
بتحديها ،برز دور �شركاء املبادرة من امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف حتقيق الهدف
الأ�سمى لهذه املبادرة والذي يتمثل يف خدمة الإن�سان واالرتقاء بجودة حياة
املجتمعات العربية.
وجت�سد ذلك يف رعاية م�ؤ�س�سة "ح�سني �سجواين  -داماك اخلريية" ملبادرة
مليون مربمج عربي ،وحر�صها على تقدمي الدعم من خالل هذه املبادرة
لتزويد ال�شباب العربي بالقدرات واملهارات الأ�سا�سية التي �سيحتاجونها يف
احل�صول على فر�ص عمل يف امل�ستقبل ،و�إط�ل�اق م�شاريعهم �أو �شركاتهم
الرقمية اخلا�صة.

وترتجم هذه ال�شراكة �أهمية امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات الوطنية ودورها
الأ�سا�سي يف عملية التنمية والنهو�ض باملجتمع ،مبا يرتجم ر�ؤية قيادة دولة
الإمارات الرامية �إىل حت�سني واقع املجتمعات العربية و�إر�ساء ثقافة العطاء
وبناء امل�ستقبل� ،إىل جانب تعزيز تناف�سية الدولة يف كافة املجاالت مبا يكفل
�صدارتها العاملية.
و�أك��د خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل �أن
تعزيز ال�شراكات مع اجلهات احلكومية واخلا�صة وتكامل كافة القطاعات
وامل�ؤ�س�سات يف خمتلف املجاالت التنموية يج�سد ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" ،لإعداد جيل من ال�شباب القادر على مواكبة تغريات امل�ستقبل،
و�إيجاد حلول مبتكرة للتحديات امل�ستقبلية ،وا�ستك�شاف فر�ص جديدة ت�سهم
يف بناء اقت�صاد معريف يقوم على الربجمة والتكنولوجيا احلديثة .و�أ�شار
�إىل �أهمية دور م�ؤ�س�سة ح�سني �سجواين  -داماك اخلريية يف حتقيق �أهداف

املبادرة وتوفري تدريب نوعي ملليون �شاب عربي على �أحدث تقنيات و�أدوات
الربجمة احلا�سوبية ،و�إثراء معارفهم وتطوير قدراتهم وبناء خرباتهم يف
جمال الربجمة ،ما ينعك�س ايجاباً على دعم خمتلف القطاعات احليوية
بطاقات مبدعة وتعمل على تطوير االقت�صادات العربية لتواكب امل�ستقبل.
من جهته قال ح�سني �سجواين  :جت�سد رعاية م�ؤ�س�سة ح�سني �سجواين -
دام��اك اخلريية ملبادرة مليون مربمج عربي �إمياننا ب�أهمية اال�ستثمار يف
بناء الإن�سان �أك�بر قيمة لتقدم ال��دول وبلوغها امل�ستقبل ،ودع��م مثل هذه
املبادرات العاملية ،والتي تنطوي على قيم رفيعة امل�ستوى وت�سعى �إىل غر�س
الأمل لدى ماليني ال�شباب العربي وبناء م�ستقبل �أف�ضل".
و�أ�ضاف :ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"� ،أر�ست �أ�س�ساً را�سخة
لتفوق دب��ي ك�أف�ضل مدينة حا�ضنة جاذبة للعقول وامل��واه��ب تدعم �أجيال
امل�ستقبل وتعزز �شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والربجمة.

جدير بالذكر �أن مبادرة "مليون مربمج عربي" التي تعترب �إحدى مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية وت�شرف عليها م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل،
جنحت يف ا�ستقطاب �أكرث من مليون �شاب و�شابة عربية للم�شاركة يف املبادرة
من  80دولة حول العامل ،وجمع نخبة من �أهم املدربني و�أكرثهم خربة يف
علوم الربجميات والتقنيات املتقدمة يف العامل لتدريب امل�شاركني.
وتلقى منت�سبو الربنامج نحو  5ماليني �ساعة درا��س��ة وعمل ،و� 76ألف
ور�شة تدريبية ،و�أجنزوا � 100ألف م�شروع تخرج ناجح  ..كما مت منح �أكرث
من  1500منحة يف دورات الربجمة املتقدمة "نانو ديجري" لأ�صحاب
امل���ش��ارك��ات امل�ت�م�ي��زة .و�أت��اح��ت م �ب��ادرة "مليون م�برم��ج عربي" الفر�صة
ملنت�سبيها لتعلم العديد من مهارات الربجمة وتطبيقها يف جماالت تطوير
املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الأجهزة املحمولة� ،إ�ضافة �إىل العديد من
القطاعات التكنولوجية الأخ��رى مثل البلوك ت�شني والذكاء اال�صطناعي
والبيانات واحلو�سبة ال�سحابية.

قائد العمليات امل�شرتكة يزور وزارة الدفاع يف ا�سرتاليا وفد من وزارة الدفاع يلتقي م�ست�شار الأمن الوطني بالبحرين
•• كانربا-وام:

ال�ت�ق��ى ال �ل��واء ال��رك��ن ��ص��ال��ح حم�م��د ب��ن جمرن
العامري قائد العمليات امل�شرتكة يف وزارة الدفاع
كال من الفريق البحري دايفيد جون�سون نائب
قائد ق��وات الدفاع الأ�سرتالية والفريق جريج
بيلتون قائد العمليات امل�شرتكة خ�لال زيارته
لوزراة الدفاع يف ا�سرتاليا.
ت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة يف �إط ��ار ال�ت�ع��اون الع�سكري
امل�ستمر بني البلدين ال�صديقني ،و�سبل تعزيزها
وم��ا ت�شهده م��ن ت�ط��ور على خمتلف الأ�صعدة
خ��ا��ص��ة م��ا ي�ت�ع�ل��ق م�ن�ه��ا ب��ال�ت�ن���س�ي��ق الع�سكري
والتعاون الدفاعي بني البلدين ال�صديقني.
وب�ح��ث ق��ائ��د العمليات امل�شرتكة خ�لال اللقاء
�أي �� �ض��ا ع�ل�اق ��ات ال �� �ص��داق��ة وج ��وان ��ب التعاون
والتن�سيق امل�شرتك بني دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة و�أ�سرتاليا خا�صة يف ال�ش�ؤون واملجاالت
الدفاعية و الع�سكرية بجانب ت�ن��اول ع��دد من
الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

•• املنامة-وام:

التقى وفد من وزارة الدفاع برئا�سة
ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن م �� �س �ل��م حممد
الرا�شدي  ..ال�ل��واء الركن ال�شيخ
نا�صر بن حمد �آل خليفة م�ست�شار
الأمن الوطني قائد احلر�س امللكي

يف البحرين وذلك بح�ضور املقدم
ال��رك��ن ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حمد �آل
خليفة ق��ائ��د ق��وة احل��ر���س امللكي
اخلا�صة يف البحرين .
ورح ��ب م�ست�شار الأم ��ن الوطني
ق ��ائ ��د احل ��ر� ��س امل �ل �ك��ي بالوفد،
م�شيداً بعمق ال�ع�لاق��ات الأخوية

ال��وط �ي��دة وامل �ت �م �ي��زة ال �ت��ي تربط
البلدين ال�شقيقني.
وج��رى خ�لال ال�ل�ق��اء ،بحث �سبل
ال �ت �ن �� �س �ي��ق ال ��دف ��اع ��ي امل�شرتك
وتعزيز خمتلف �أوج��ه التعاون يف
جمال مكافحة الإرهاب من خالل
توحيد مفاهيم العمل الع�سكري

امل �� �ش�ترك امل��وح��د وذل� ��ك متهيداً
لتنفيذ فعاليات مترين ع�سكري

م�شرتك بني البلدين ال�شقيقني
خالل الفرتة القادمة.

P.J.S.C
P.J.S.C
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�أخبـار الإمـارات

Friday

من�صور بن زايد ي�ستقبل
ال�سفري اجلزائري

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ،يف ق�صر ال��وط��ن�� ،س�ع��ادة خمي�سي ع��ري��ف� ،سفري
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية لدى الدولة .جرى خالل
اللقاء بحث عالقات التعاون الثنائي القائمة بني دولة الإمارات واجلزائر
و�سبل تطويرها ملا فيه م�صلحة ال�شعبني ال�شقيقني.
كما بحث اجل��ان�ب��ان جممل الق�ضايا الإقليمية وال��دول�ي��ة ذات االهتمام
امل�شرتك وتبادال وجهات النظر ب�ش�أنها.

04

�شرطة �أبوظبي حتذر ال�سائقني من خطورة ا�ستخدام الإطارات الرديئة

•• �أبوظبي-الفجر:

حذرت �شرطة �أبوظبي ال�سائقني من خطورة ا�ستخدام الإطارات الرديئة يف مركباتهم ودعت �إىل �ضرورة فح�ص
الإطارات  ،والت�أكد من �سالمتها وعدم وجود �أي تلف �أو ت�شققات میكن �أن ت�سبب يف انفجار الإطار تفاديا لوقوع
احلوادث املرورية اجل�سیمة خ�صو�صاً خالل فرتة ال�صیف نتيجة االرتفاع يف درجات حرارة اجلو .
وحثت ال�سائقنی على �ضرورة ا�ستخدام الأ�صناف املطابقة للموا�صفات ،والت�أكد من مالءمة الإط��ار امل�ستخدم
وقيا�سه ودرج��ة احل��رارة التي یتحملها واحلمولة املنا�سبة ،و�سنة ال�صنع ،ومالءمة �إط��ارات مركباتهم للرحالت
الطويلة يف حاالت ال�سفر براً.
و�أ�شارت �إىل �أبرز الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل وقوع احلوادث املرورية خالل ال�صيف والتي تت�ضمن انتهاء �صالحية
الإطارات ،نق�ص �أو زیادة �ضغط الهواء يف الإطارات واحلمولة الزائدة وكرثة اال�ستخدام من خالل قطع امل�سافات
الطویلة .و�أك��دت تكثيف الرقابة املرورية وتطبيق القانون على املخالفني �ضمن الأولوية اال�سرتاتيجية جلعل
الطرق �أكرث �سالمة ،وتطبيق املادة  82من قانون املرور "الغرامة 500درهم و 4نقاط مرورية وحجز املركبة
�أ�سبوع لعدم �صالحية �إطارات املركبة �أثناء ال�سری".

خرباء يناق�شون م�س�ألة �صنع املحتوى واالقت�صاد الإبداعي يف كاب�سات 2022
•• دبي  -وام:

اط�ل��ق امل�ع��ر���ض ال ��دويل ل�ل�إع�لام ال��رق�م��ي وات �� �ص��االت الأق �م��ار ال�صناعية
"كاب�سات  ، "2022جل�سات حوار حول دور مناذج اال�شرتاك يف الو�سائل
الإعالمية يف ال�شرق الأو��س��ط و��ض��رورة �إن�شاء حمتوى �أ�صلي للأطفال،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض �أفكار ور�ؤى نخبة من �أبرز امل�ؤثرين يف هذا القطاع
على م�ستوى العامل.
وناق�ش اخلرباء يف �صنع املحتوى ،ازده��ار االقت�صاد الإبداعي ودور و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف هذا النجاح ،وذلك خالل جل�سة حوار �أقيمت على
هام�ش م�ؤمتر املحتوى �ضمن فعاليات كاب�سات الذي ي�ست�ضيفه مركز دبي
التجاري العاملي ،والعمل على زيادة الرتكيز على �صناع املحتوى واالقت�صاد
الإبداعي الذي بلغت قيمته �أخريا  100مليار دوالر �أمريكي.
وقالت كندة �إبراهيم مديرة ال�شراكات الإعالمية يف تويرت ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا " ..ي�سعى جيل ال�شباب لتحقيق اال�ستقالل الكامل،

�إذ يعتمد جيل ما بعد الألفية وجيل �ألفا على الهاتف املحمول يف جميع
�أن�شطتهم اال�ستهالكية والإبداعية ،حيث ميكنهم من خالل ا�ستخدامه �إن�شاء
حمتوى تفاعلي يتميز بالواقعية والأ�صالة ،ويجذب اهتمام اجلمهور ويبني
معهم روابط وثيقة ،وال �سيما العمالء املحتملني للعالمات التجارية".
وقالت مون باز مديرة �شراكات املبدعني يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وتركيا
ل��دى �شركة "ميتا"� ،إن م�شاهدات الفيديو ت�شكل ن�سبة  50%من وقت
امل�ستخدمني على في�سبوك؛ و 20%على �إن�ستغرام ،الفتة �إىل امتالك
�أدوات حتقيق الأرباح مثل الإعالنات واال�شرتاكات والفعاليات الإلكرتونية
املدفوعة وغريها ،وحالياً اختبار برنامج ريلز بون�س يف الواليات املتحدة
�ضمن ا�ستثمار بقيمة مليار دوالر �أمريكي ،مع �إطالق الربنامج عاملياً قريباً.
وناق�ش جمموعة من �أبرز �صناع حمتوى الأخبار يف املنطقة حتديات اعتماد
من��اذج اال� �ش�تراك يف منطقة اخلليج العربي وت��أث�يره��ا على الإي� ��رادات يف
من�صات البث التلفزيوين التقليدية.
و�أو�ضح ريا�ض حمادة ،رئي�س ق�سم الأخبار االقت�صادية يف ال�شرق للأخبار،

�أن امل�صداقية ت�شكل عائقاً مينع القنوات الإخبارية يف املنطقة من تطبيق
نظام اال��ش�تراك امل��دف��وع ،م�شرياً �إىل حجم النجاح ال��ذي حققته الو�سائل
الإعالمية الغربية ال�شهرية ،مثل ذا نيويورك تاميز ووول �سرتيت جورنال
وبلومبريغ بف�ضل باقات اال�شرتاك لديهم ،ولكنّ ذلك يحل يف املرتبة الثانية
بعد امل�صداقية التي ُتعد عماد ال�صحافة والتحليل الإخباري.
وحتدثت لبنى فواز ،مديرة املحتوى التلفزيوين والرقمي يف قناة "�سي �إن
بي �سي" عربية ،حول �إي��رادات املن�صات وهيمنة التلفزيون التقليدي على
الو�سائل الإعالمية حتى الآن ،الفتة �إىل �أن التلفزيون التقليدي يُعد م�صدر
الدخل الرئي�سي رغم احتياجات اجلمهور وال�سعي لتلبيتها دوماً من خالل
الثقة مع امل�شاهدين ،وال�سعي لتنويع و�سائل نقل املحتوى مبا يلبي خمتلف
تطلعات اجلمهور اجلديد.
ف�ي�م��ا؛ ن��اق����ش خ�ب�راء م��ن ا��س�ت��ودي��وه��ات رائ ��دة يف جم��ال امل�ح�ت��وى املوجه
للأطفال الزخم املتوا�صل ال��ذي تكت�سبه مو�ضوعات وتقنيات حم��ددة يف
جمال �إن�شاء املحتوى ،م�ؤكدين �أن النجاح يف عملية �إن�شاء مادة �أ�صلية مع

امتالك حقوق امللكية الفكرية اخلا�صة بها ميكن �أن يعني مزيداً من املرونة
عند اتخاذ قرار حيال كيفية حتقيق الأرباح من الأن�شطة املختلفة التي ت�ضم
�شخ�صيات الربامج املعرو�ضة.
وقال كامل وي�س ،املدير العام خلدمة �سبي�ستون غو ،ورئي�س تطوير الأعمال
يف قناة �سبي�ستون �أن ال�سوق يفتقر جلهات بث تركز على �إن�شاء �أعمال �أ�صلية
مميزة والقناة تعمل على بث املحتوى وترخي�صه ،ف�ض ً
ال عن التو�سع يف
جمال الألعاب ،ما �أدى �إىل زيادة الإيرادات وتقدمي باقة وا�سعة من املحتوى
للم�ستهلكني.
وقالت مرمي ال�سركال ،مديرة من�صات ماجد يف �شركة �أبوظبي للإعالم "
ا�ستغرقنا بع�ض الوقت لإدراك العنا�صر التي جتعل املحتوى مميزاً .ويكمن
جمال املحتوى املوجه للأطفال يف مرونته الكبرية و�إمكانية دبلجته للغات
كثرية .واتخذنا قرار ت�أ�سي�س ا�ستوديوهات خا�صة بنا م�سبقاً ،والتي توظف
اليوم فريقاً ي�ضم �أك�ثر من � 40شخ�صاً ،يف خطوة مو ّفقة �ساعدتنا على
التعامل مع �أعمالنا الأ�صلية وملكياتنا الفكرية مبهارة �أكرب".

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

ح �� �ص��ل م ��رك ��ز ف ����ض امل �ن ��ازع ��ات
الإي �ج��اري��ة  -ال� ��ذراع الق�ضائي
ل��دائ��رة الأرا� �ض ��ي والأم �ل��اك يف
دب��ي  -على ت�ب�ر ٍع بقيمة مليون
دره ��م م��ن ب�ن��ك دب��ي الإ�سالمي
ل �� �ص��ال��ح جل �ن��ة "يد اخلري" يف
امل��رك��ز ب�ه��دف م�ساعدة احلاالت
الإن�سانية املت�ضررة من الدعاوى

الإي �ج��اري��ة والأ� �س��ر املتع�سرة يف
دفع الإيجارات والتي ترتب عليها
�أحكام ق�ضائية �صادرة عن مركز
ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي.
وت�سلم �سعادة القا�ضي عبدالقادر
مو�سى رئي�س مركز ف�ض املنازعات
الإي� �ج ��اري ��ة يف دب� ��ي والقا�ضي
عبدالعزيز �أن��وه��ي رئي�س جلنة
"يد اخلري" يف املركز املبلغ من
اجل �ه��ة امل �ت�برع��ة  ..وث�م�ن��ا مثل

ه��ذه امل�ساهمات الإن�سانية التي
ت�ع�بر ع��ن ال�ت�ك��ات��ف وامل�س�ؤولية
التي تبديها م�ؤ�س�سات دبي جتاه
امل�ج�ت�م��ع الأم� ��ر ال ��ذي ي �ع��زز من
ا�ستدامة امل �ب��ادرات التي ي�شرف
ع �ل �ي �ه��ا م ��رك ��ز ف ����ض امل� �ن ��ازع ��ات
الإي �ج ��اري ��ة يف دب ��ي وم ��ن بينها
جلنة "يد اخلري".
وتوجه القا�ضي عبدالقادر مو�سى
ب��ال���ش�ك��ر ل�ب�ن��ك دب ��ي الإ�سالمي

ن �ظ�ير م���س��اه�م�ت��ه يف دع ��م عمل
جل� �ن ��ة "يد اخلري" وت� �ق ��دمي
امل �� �س��اع��دة الإن �� �س��ان �ي��ة للأ�سر
املتع�سرة يف دفع الإيجارات والتي
م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت�سهم يف تفريج
ك��رب��ة �أ� �س��ر متعففة ومت�ضررة
ب�سبب ع��دم ق��درت�ه��ا ع�ل��ى �سداد
م �� �س �ت �ح �ق��ات الإي � �ج� ��ار املرتتبة
عليها.
وق ��ال  :م �ب��ادرة دب��ي الإ�سالمي

ت� ��ؤك ��د ال �ت��زام��ه ب �ت �ع��زي��ز ثقافة
ال �ع �م��ل اخل�ي��ري والإن� ��� �س ��اين يف
املجتمع  ..و�سنحر�ص من جانبنا
ع �ل��ى ت �ن �م �ي��ة ال �ع �م��ل والتعاون
امل �� �ش�ت�رك م ��ع ج �م �ي��ع ال�شركاء
م��ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخلا�ص
ل�تر��س�ي��خ ودع� ��م ج �ه��ود القيادة
وت��وج�ه��ات�ه��ا ال���س�ب��اق��ة يف متكني
هذه الثقافة بني �أفراد املجتمع.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه �أ� � � �ش� � ��اد ال� �ق ��ا�� �ض ��ي

عبدالعزيز �أنوهي مببادرة بنك
دب��ي الإ� �س�لام��ي م��ن خ�ل�ال هذا
ال�ت�برع  ..و�أك��د �أن عمل اللجنة
متوا�صل بف�ضل جهود �أ�صحاب
الأي ��ادي البي�ضاء م��ا مكنها من
ت ��وف�ي�ر امل �� �س��اع��دة ل �ل �ع��دي��د من
الأ�سر املتع�سرة يف ق�ضايا �إيجارية
م�ث��ل امل�ت�ع��ر��ض�ين ل ل��إخ�ل�اء من
منازلهم تنفيذاً حلكم �إخ�لاء �أو
املعر�ضني للحب�س لل�سبب نف�سه

وح � ��االت �إن �� �س��ان �ي��ة واجتماعية
�أخ � ��رى ..الف � �ت � �اً �إىل �أنّ املركز

ي�ضع ن�ظ��ام�اً ل�ت�ح��دي��د احلاالت
الإن�سانية امل�ستحقة للم�ساعدة.

�إطالق جتربة التحليق على منت
منطاد الهواء ال�ساخن يف ر�أ�س اخليمة

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�شة توعوية حول متطلبات
البيئة وال�صحة وال�سالمة املهنية يف املواقع الإن�شائية
•• �أبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات
والنقل من خالل �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة ور�شة
عمل توعوية افرتا�ضية حول متطلبات البيئة وال�صحة
وال���س�لام��ة املهنية للكيانات العاملة يف ق�ط��اع البناء
والإن�شاء  ،عرب مايكرو�سوفت تيمز .وت�أتي هذه الور�شة
�ضمن �سل�سلة من ور���ش العمل التوعوية التي تهدف

�إىل رفع وتعزيز الوعي لدى �شركات املقاوالت واملكاتب
اال�ست�شارية وكذلك العمال ب�ش�أن االلتزام با�شرتاطات
ومتطلبات ال�سالمة املهنية  ،و�أهمية �إيجاد بيئة العمل
الآم�ن��ة التي حتفظ حياة العمال و�سالمتهم� .ضمن
هذا الإط��ار دعت بلدية مدينة �أبوظبي جميع اجلهات
امل�س�ؤولة عن املواقع الإن�شائية �إىل �أهمية �إيجاد بيئة
عمل �آمنة ومتوافقة مع معايري وا�شرتاطات ال�سالمة،
وذلك للحفاظ على �صحة و�سالمة العمال.

�أطلق "منار مول" ،املركز التجاري التابع ل�شركة "احلمرا" ،بالتعاون مع
هيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة� ،RAK Airventure ،أول جتربة
على الإطالق يف الإمارة خلو�ض رحلة على منت منطاد الهواء ال�ساخن.
ويت�سع منطاد الهواء ال�ساخن ل�شخ�صني بالغني يف وق��ت واح��د ،ويحلق
على ارتفاع  30مرتاً ،ليمنح ع�شاق املغامرات �إطالالت بانورامية �شاملة
على الطبيعة اخلالبة واملتنوعة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة بدءاً من ال�شواطئ
املذهلة وال�صحاري ال�شا�سعة وغابات القرم واجلبال ال�شاهقة .ويبلغ �سعر
التذكرة خلو�ض هذه التجربة املميزة  75درهماً فقط لتحليق مدته ع�شر
دق��ائ��ق ،وميكن للعديد م��ن ال�ع��ائ�لات والأ��ص��دق��اء والأف ��راد خو�ض هذه
الرحلة املمتعة والفريدة من نوعها.
وبف�ضل موقعها اال�سرتاتيجي يف "منار مول"� ،ست�ضمن جتربة RAK
 Airventureا�ستقطاب الزوار من �شتى �أرجاء دولة الإمارات واملنطقة
وال�ع��امل ب�أ�سره ،و�ستدعم اجلهود املبذولة لرت�سيخ مكانة ر�أ���س اخليمة
كوجهة رائدة لل�سياحة واملغامرة ،و�ستعزز زخم النمو االقت�صادي للإمارة
عرب زي��ادة �أع��داد زواره��ا ،الأم��ر ال��ذي ي�شكل ب��دوره ميزة جذابة �ستدفع
مزيداً من عالمات الت�سوق والرتفيه و�أمن��اط احلياة التجارية اجلديدة
لت�أ�سي�س ح�ضورها يف املركز التجاري الرائد.
وميكن للزوار �أي�ضاً اال�ستمتاع بباقة من العرو�ض امل�شوقة يف مم�شى "منار
مول" الذي ي�ست�ضيف جمموعة من الفعاليات والأن�شطة املميزة.

دبي للثقافة :حملة «�أبطال رم�ضان  »3ت�صل �إىل �أكرث من � 110آالف م�ستفيد
للم�ساهمة يف �شراء وجبات طعام وطرود مواد غذائية ومتوينية عن طريق تطبيق وبنك الطعام الإماراتي الذين وا�صلوا دعمنا للعام الثالث على التوايل من �أجل
•• دبي-وام:
"طلبات" ،ليتم �إي�صالها بالتن�سيق مع �شركاء احلملة� ،إىل �أماكن �سكن امل�ستفيدين تنفيذ هذه احلملة الإن�سانية وحتقيق �أهدافها ،ونتطلع �إىل تعزيز �شراكتنا نحو
�أعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي "دبي للثقافة"� ،أن الدورة الثالثة من حملة يف �أنحاء الدولة ب�شكل �آمن و�سريع.
تر�سيخ ثقافة العطاء يف جمتمعنا".
"دبي
يف
ؤ�س�سي
�
امل
واالت�صال
الت�سويق
إدارة
�
مدير
"�أبطال رم�ضان" التي �أطلقتها بحلول �شهر رم�ضان املبارك �ضمن مبادراتها وقالت �شيماء را�شد ال�سويدي،
وجاءت حملة "�أبطال رم�ضان" �ضمن مبادرات "دبي للثقافة" املجتمعية الإن�سانية
املجتمعية بالتعاون مع "طلبات" و"الهالل الأحمر الإماراتي" و"بنك الطعام للثقافة"� ..إن ما حققته مبادرتنا الإن�سانية يف ن�سختها الثالثة هذا العام ،هو الهادفة �إىل تعزيز روح اخلري ون�شر قيم العطاء بني �أف��راد املجتمع .كما هدفت
الإماراتي"؛ جن�ح��ت يف �إي �� �ص��ال وج �ب��ات �إف �ط��ار وط ��رود امل�ي�ر ال��رم���ض��اين �إىل ت�أكيد جديد على القيم النبيلة من الت�ضامن والرتاحم والكرم الذي يتميز بها الهيئة من خاللها �إىل دعم �أجندة الدولة بالإ�سهام يف حتقيق الهدف الثاين من
 110944م�ستفيد حول الإم��ارات م�ساهمة من �أ�صحاب الأي��ادي البي�ضاء جمتمع الإمارات مبواطنيه واملقيمني على �أر�ضه .موجهة ال�شكر لكل من �ساهم يف �أهداف التنمية امل�ستدامة املتمثل يف الق�ضاء على اجلوع وحتقيق الأمن الغذائي،
ف�ض ً
خالل ال�شهر الكرمي.
�إدخال الفرح �إىل بيوت الآالف من الأ�سر املتعففة يف �أنحاء الدولة.
ال عن دعم حملة الـمليار وجبة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
ُ
ويف �إطار حملة "�أبطال رم�ضان" �أتيح املجال �أمام خمتلف فئات املجتمع يف الدولة و�أ�ضافت " كل ال�شكر والتقدير �أي�ضاً ل�شركائنا يف طلبات والهالل الأحمر الإماراتي را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .
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�أخبـار الإمـارات
املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة
ينتخب نائبا للرئي�س
•• ال�شارقة -وام:

انتخب املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة  -خالل اجتماعه الثالث من الف�صل ال�سنوي ال�سابع ع�شر
ام�س  -الدكتور عبداهلل بن حموده الكتبي نائباً لرئي�س املجل�س .جاء االجتماع  -الذي تر�أ�سه �سعادة
�سامل علي املهريي رئي�س املجل�س  -بناء على املر�سوم الأمريي رقم  /17/ل�سنة  2022ب�ش�أن �إعادة
ت�شكيل املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة وذلك بح�ضور �سعادة د.م .خليفة م�صبح الطنيجي رئي�س دائرة
الزراعة والرثوة احليوانية و�سعادة د� .سليمان بن عبداهلل الزعابي رئي�س دائرة �ش�ؤون البلديات �إىل
جانب �أع�ضاء املجل�س و�سعادة عبيد �سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة وماجد بوخاطر
�أمني �سر املجل�س .وجرى انتخاب نائب رئي�س املجل�س باالقرتاع ال�سري وبح�ضور �أغلبية الأع�ضاء.
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�شرطة عجمان تطلق احلملة املرورية املوحدة الثانية
•• عجمان-وام:

�أطلقت القيادة العامة ل�شرطة عجمان احلملة املرورية املوحدة
الثانية حتت �شعار "ال�سالمة امل��روري��ة مل�ستخدمي الدراجات
الكهربائية /ال�سكوتر الكهربائي "/بهدف تعزيز الوعي املروري
لدى م�ستخدمي الدراجات الكهربائية ب�ضرورة التقيد واتباع
التعليمات والإر�شادات الالزمة لل�سالمة املرورية على الطرقات
مبا ي�ضمن حتقيق ال�سالمة والأمان مل�ستخدميها.
وقال املقدم �سيف عبد اهلل الفال�سي مدير �إدارة املرور والدوريات
ب�شرطة عجمان �إن �إط�ل�اق احلملة ج��اء دع�م�اً جلهود الدولة
واملجل�س امل ��روري االحت ��ادي ع�بر �إط�ل�اق امل �ب��ادرات واحلمالت

امل ��روري ��ة ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف ت��وج�ي��ه ر� �س��ائ��ل ت��وع�ي��ة مل�ستخدمي الأخ� ��رى وامل���ش��اة وجت�ن��ب ال�ق�ي��ادة ب���ص��ورة ت�شكل خ�ط��را على
الدراجات الكهربائية ل�ضمان �سالمتهم على الطرقات وحثهم اجلمهور �أو امل�ستخدمني الآخ��ري��ن وتركيب الأن��وار الأمامية
على االلتزام بتطبيق قوانني ال�سري واملرور اخلا�صة بقيادة مثل واخللفية خ�صو�صاً �أث �ن��اء قيادتها ل�ي� ً
لا واالل �ت��زام بتعليمات
ال�سالمة وا��ش�تراط��ات الوقاية واللوائح التنظيمية ملثل هذه
هذه الدراجات.
و�أ� �ض��اف م��دي��ر �إدارة امل ��رور وال��دوري��ات �أن احلملة ت��دع��و �إىل املركبات يف �إمارات الدولة.
ا�ستخدام الدراجات الكهربائية "ال�سكوتر" يف امل�سارات املخ�ص�صة وت���ش�م��ل احل�م�ل��ة ت��وع�ي��ة م�ستخدمي ال ��دراج ��ات الكهربائية
لها مع �إلزامية لب�س اخلوذة وعدم ا�ستخدام ال�سماعات الثنائية باحتياطات ال�سالمة و�إر�شادات القيادة الآمنة باللغات العربية
�أثناء القيادة وعدم ا�ستخدام �أو ترك ال�سكوتر الكهربائي ب�صورة والإجن�ل�ي��زي��ة �إ��ض��اف��ة �إىل لغة الأوردو ،ع�بر و�سائل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ،وو� �س��ائ��ل الإع �ل�ام وال�ن���ش��ر امل �ق��روءة وامل�سموعة
ت�شكل �إعاقة حلركة املركبات �أو امل�شاة.
و�أو� �ض��ح الفال�سي �أن احلملة �ستوعي م�ستخدمي ال�سكوتر املختلفة ،للو�صول �إىل �أك�بر �شريحة ممكنة من امل�ستخدمني
الكهربائي �إىل ترك م�سافة �أم��ان كافية بينها وبني الدراجات للدراجات الكهربائية وحتقيق �أهداف احلملة املرجوة.
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�سلطان بن �أحمد القا�سمي يطلع على حت�ضريات الن�سخة الـ  22من مهرجان �صري بونعري
•• ال�شارقة -وام:

اطلع �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
 ،ام�س على حت�ضريات وا�ستعدادات
الن�سخة ال �ـ  22م��ن م�ه��رج��ان �صري
بونعري.
ج� ��اء ذل� ��ك خ �ل�ال ل �ق��اء � �س �م��وه عرب
االت� ��� �ص ��ال امل ��رئ ��ي ب��ال �ل �ج �ن��ة العليا
ملهرجان �صري بو نعري التي ت�ضم هنا
�سيف ال�سويدي رئي�س هيئة البيئة
واملحميات الطبيعية ،وخ��ال��د جا�سم
املدفع رئي�س هيئة الإمن��اء التجاري
وال�سياحي ،وعي�سى ه�لال احلزامي
رئ�ي����س جمل�س ال���ش��ارق��ة الريا�ضي،
وحم� �م ��د ح �� �س��ن خ� �ل ��ف م ��دي ��ر ع ��ام
هيئة ال�شارقة ل�ل�إذاع��ة والتلفزيون،
وال�ع�م�ي��د ع �ب��داهلل م �ب��ارك ب��ن عامر
نائب قائد عام �شرطة ال�شارقة ،وعدد
من م�س�ؤويل اجلهات احلكومية.

واط� �ل ��ع � �س �م��وه خ�ل��ال ال �ل �ق ��اء على
خم �ت �ل��ف ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل والإج� � � � ��راءات
املتعلقة ب��اال��س�ت�ع��داد مل�ه��رج��ان �صري
ب��ون �ع�ير ال � ��ذي ��س�ت�ن�ط�ل��ق فعالياته
ي��وم  25م��اي��و احل��ايل ومل��دة يومني،

وذل � � ��ك ب ��ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
ال �� �ش��رك��اء اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين " هيئة
البيئة واملحميات الطبيعية ،املكتب
الإع�ل�ام��ي حل�ك��وم��ة ال���ش��ارق��ة ،هيئة
ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون ،القيادة

العامة ل�شرطة ال�شارقة ،هيئة الإمناء
التجاري وال�سياحي ،ن��ادي ال�شارقة
ال��دويل للريا�ضيات البحرية ،معهد
ال���ش��ارق��ة ل �ل�تراث ،جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي ،وجمموعة الإمارات للبيئة

البحرية".
وي �ن �ظ ��م امل � �ه ��رج ��ان جم �م ��وع ��ة من
الأن�شطة املتنوعة على مدار اليومني
�ستت�ضمن جوالت �إعالمية ،وعمليات
ا�ستزراع وتثبيت لل�شعاب املرجانية،

و�إطالق ال�سلحفاة البحرية ،و�أن�شطة
ريا�ضية مثل �سباق اجلري ،ودوري كرة
الطائرة ،بالإ�ضافة �إىل م�سابقة �صيد
الأ�سماك ،ومعر�ض م�صاحب ،وعر�ض
ل� �ل ��دراج ��ات ال �ب �ح��ري��ة ،والتجديف

ب��احل �ي��اة امل��رج��ان�ي��ة وال���س�م�ك�ي��ة ،ومت
�إع�لان جزيرة �صري بو نعري حممية
طبيعية مب��وج��ب امل��ر� �س��وم الأم�ي�ري
رق��م  25ال�صادر عن �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة  ،ب�ش�أن �إن�شاء حممية طبيعية
يف جزيرة �صري بو نعري.
وتبلغ م�ساحة ج��زي��رة �صري بونعري
نحو  13كيلو م�ترا مربعا ومتتاز
ب ��أن �ه��ا ذات �أه �م �ي��ة دول �ي ��ة؛ ح�ي��ث مت
�إدراج ا� �س��م امل �ح �م �ي��ة يف االتفاقية
الدولية للأرا�ضي الرطبة "رام�سار"،
وذلك للحفاظ على مكوناتها البيئية
ال ��زاخ ��رة ب��ال�ت�ن��وع احل �ي ��وي ،ك�م��ا مت
الرتاثي ،وغريها من الفعاليات.
�إدراجها يف قائمة يوني�سكو التمهيدية
عن
تبعد
وجزيرة �صري بو نعري التي،
مل��واق��ع ال �ت�راث ال �ع��امل��ي ،وق�ب��ول�ه��ا يف
ال���ش��ارق��ة م�سافة  110كيلومرتات م��ذك��رة ت�ف��اه��م ح ��ول ح�م��اي��ة وادارة
� �ش �م��ا ًال ،تتميز ب���ش��واط�ئ�ه��ا الرملية ال �� �س�لاح��ف ال �ب �ح��ري��ة وم��وائ �ل �ه��ا يف
و� �ص �ف��اء م �ي��اه �ه��ا ،وغ �ن��ى حميطها املحيط الهندي وجنوب �شرق �آ�سيا.

�أكدت �أهمية مكافحة القر�صنة الورقية والإلكرتونية لتعزيز �أ�سواق الن�شر

بدور القا�سمي :الأطر الرا�سخة للملكية الفكرية ترفع معدالت القراءة وتدعم النا�شرين
•• ال�شارقة-الفجر:

�أ� �ش��ادت ال�شيخة ب��دور القا�سمي،
رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين،
ب�أطر حماية حقوق امللكية الفكرية
وحقوق الن�شرالعاملية ،و�أكدت على
�أه�م�ي�ت�ه��ا يف ت �ع��زي��ز دور �صناعة
الن�شر يف رف��ع م�ع��دالت القراءة،
والتعريف بالإرث الثقايف ،وتر�سيخ
احل ��وار وال�ت�ف��اه��م ب�ين الثقافات،
ودعم التنوع ،والنهو�ض بالتعليم،
وح�م��اي��ة ال�ل�غ��ات امل�ح�ل�ي��ة ،ولغات
الأقليات ،واللغات الأ�صلية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ال � ��دورة الـ42
للجنة الدائمة املعن ّية بحق امل�ؤلف
واحل � �ق� ��وق امل� � �ج � ��اورة ،يف مدينة

(ال��وي �ب��و) ،بتمكني النا�شرين يف
جميع �أنحاء العامل من اال�ستثمار
يف ال� �ك� � ّت ��اب ،واالرت � �ق� ��اء ب � ��الأدب،
و�إث��راء البحوث ،وتوفري احللول
التعليمية والرتبوية ،على الرغم
من تداعيات الوباء.
وخالل نقا�ش اللجنة حول القيود
والطموحات� ،أكدت ال�شيخة بدور
القا�سمي على �أهمية �أطر حماية
امللكية الفكرية ودوره ��ا يف زيادة
اال�ستثمار يف امل�ح�ت��وى الإبداعي
يف ال��دول املتقدمة والنامية على
ح ��د �� �س ��واء ،ودع� ��ت �إىل التعزيز
ال �ف��اع��ل ل�ت�ل��ك احل �ق��وق حلماية
جنيف ال�سوي�سرية ،ناق�شت فيها ك �ي��ف �أ� �س �ه �م��ت الأط � ��ر الرا�سخة ال �ن �� �ش��ر ال �ت��ي وف��رت �ه��ا اتفاقيات النا�شرين من القر�صنة الورقية
رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين حلماية امللكية الفكرية وحقوق "املنظمة العاملية للملكية الفكرية" والإلكرتونية ،و�إث��راء ن�شر املوارد

ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب��ال �ل �غ��ات الأ�صلية
و�إ�صدارات الكتّاب املحليني.
و�أ� �ش��ارت ال�شيخة ب��دور القا�سمي
�إىل دور مبادرات "االحتاد الدويل
للنا�شرين" ،وب�شكل خا�ص مبادرة
اخلطة العاملية ال�ستدامة ومرونة
ق� �ط ��اع ال �ن �� �ش��ر "�إن�سباير" ،يف

م���س��اع��دة اجل �ه��ات املعنية بقطاع
ال �ن �� �ش��ر ،وال� �ك� � ّت ��اب ،والر�سامني،
وخ� �ب��راء ال �ط �ب��اع��ة ،وامل ��وزع�ي�ن،
وامل � �ك � �ت � �ب ��ات ،وم � ��وزع � ��ي الكتب،
للو�صول �إىل التعايف من تداعيات
الوباء.
وخالل زيارتها �إىل مدينة جنيف،

ال �ت �ق��ت رئ �ي �� �س��ة االحت � ��اد ال ��دويل
ل�ل�ن��ا��ش��ري��ن ب��داري��ن ت��ان��غ ،املدير
ال�ع��ام للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية "الويبو" ،ولبنى قا�سم
ال�ب���س�ت�ك��ي ،ن��ائ��ب رئ �ي ����س البعثة
ال��دائ �م��ة ل��دول��ة الإم � � ��ارات لدى
الأمم املتحدة.

لتعريف اجلمهور بخدماتها قبيل افتتاحها الر�سمي

مكتبة حممد بن را�شد ت�شارك يف معر�ض
�أبوظبي الدويل للكتاب 2022
•• دبي-الفجر:

ت�شارك مكتبة حممد بن را�شد� ،أحد
�أك�ث�ر امل �ب ��ادرات ال�ث�ق��اف�ي��ة واملعرفية
الطموحة بالعامل العربي ،يف الدورة
ال � �ـ  31مل �ع��ر���ض �أب ��وظ� �ب ��ي ال� ��دويل
للكتاب ،والتي تقام خالل الفرتة من
 23وحتى  29مايو اجلاري يف مركز
�أب��وظ�ب��ي ال��وط�ن��ي ل�ل�م�ع��ار���ض .ت�أتي
م�شاركة املكتبة يف �إطار ا�سرتاتيجيتها
ل �ت �ع��ري��ف اجل �م �ه��ور ب �ه ��ذه امل� �ب ��ادرة
ال� ��رائ� ��دة ،ال �ت��ي مت �ث��ل ق �ي �م��ة �أدبية
وع�ل�م�ي��ة وف�ك��ري��ة م���ض��اف��ة ت�سهم يف ال �ت��ي ت�ت�ب�ن��اه��ا امل �ك �ت �ب��ة ،ك �م��ا �ستتيح
ر�سم مالمح م�ستقبل امل�شهد الثقايف الفر�صة ل ��زوّار من�صتها للت�سجيل
يف دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة ،امل �� �س �ب��ق يف ع �� �ض��وي �ت �ه��ا م� ��ن خ�ل�ال
وتعزيز مكانة الدولة كحا�ضرة ثقافية الأجهزة املتوفرة على املن�صة .وحول
ومنارة معرفية ت�ستقطب الباحثني امل�شاركة ��ص� ّرح معايل حممد �أحمد
والأدب� � ��اء وامل�ف�ك��ري��ن وامل �ب��دع�ين من امل ��ر ،رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة م�ؤ�س�سة
املنطقة والعامل .و�ستك�شف املكتبة من مكتبة حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم،
خالل م�شاركتها يف معر�ض �أبوظبي ق��ائ� ً
لا« :مت� ّث��ل م�شاركتنا يف معر�ض
الدويل للكتاب ،لأول مرة ،النقاب عن �أبوظبي ال��دويل للكتاب ،ال��ذي ميثل
مرافقها وخدماتها و�أحدث التقنيات منرب ومن�صة �إقليمية ودولية رائدة

جتمع �سنوياً �أق�ط��اب �صناعة الن�شر
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمايل
�أف��ري �ق �ي��ا ،ف��ر��ص��ة م�ث��ال�ي��ة لت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى خ��دم��ات مكتبة حممد
بن را�شد ور�ؤيتنا وتطلعاتنا لتطوير
حلول مبتكرة ت�سهم يف �ضمان تعزيز
الت�أثري الإيجابي والب ّناء للمكتبات
ال �ع��ام��ة يف احل� ��راك ال �ث �ق��ايف حملياً
ال�صعد».
و�إقليمياً على كافة ُ
و�أ�� �ض ��اف م �ع��ايل «امل � ��ر»�« ،أن املكتبة
ت �ع�بر ب��و� �ض��وح ع��ن ال �ف �ك��ر امل�ستدام
واملتجدد للقيادة الر�شيدة يف االرتقاء
باملعرفة وال�شك �أنها �ست�سهم يف دعم
وم��واك �ب��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
ل �ل �ق��راءة  ،2026م���ش� ّك�ل� ًة حمطة
م �ه �م ��ة وم� �ل� �ه� �م ��ة ل �ت �ح �ف �ي��ز �شغف
املعرفة ل��دى الن�شء و�إل�ه��ام الأجيال
ال���ص��اع��دة للتعلم ،وت��و��س�ي��ع �آفاقهم
املعرفية ،مبا ي�سهم يف تر�سيخ مكانة
دبي كعا�صمة عاملية للثقافة» ،م�ؤكداً
«�أ َّن املكتبة �ست�سهم يف تغيري مفهوم
مكتبات ال �ق��رن احل ��ادي والع�شرين

ل�ت�ع�بر ع ��ن االجت ��اه ��ات امل�ستقبلية
للجيل القادم من املكتبات» .يذكر� ،أ َّن
مكتبة حممد بن را�شد ،التي �أُن�شئت
على م�ساحة تغطي �أك�ثر م��ن ن�صف
م�ل�ي��ون ق ��دم م��رب��ع م��ا ب�ي�ن م�ساحة
الأر���ض وم�ساحة املبنى ،تعد واحدة
م��ن �أك�ث�ر امل �ب��اين امل�م�ي��زة يف ال�شرق
الأو� �س ��ط؛ ح�ي��ث �ُ��ص�م�م��ت ع�ل��ى �شكل
رح ��ل ،وه��و م�سند ال�ك�ت��ب ع�ل��ى �شكل
 ،Xوامل�ستخدم يف جميع �أنحاء العامل
الإ�سالمي .وتتكون من �سبعة طوابق
بالإ�ضافة �إىل طابقي الأر�ضي والقبو،
م ��ع ت ��وف�ي�ر ب �ي �ئ��ة ه ��ادئ ��ة وحم� � ّف ��زة
ل�ل�ج�م�ه��ور .وت�ع��د مكتبة حم�م��د بن
را�شد� ،أح��د �أك�ثر املكتبات تقدماً من
الناحية التكنولوجية يف العامل؛ حيث
تعتمد على �أح ��دث التقنيات  ،ومن
بينها ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي (،)AI
وال��واق��ع االفرتا�ضي املعزز (،)AR
والت�صوير املج�سم (الهولوجرام)،
ون� �ظ ��ام ال �ت �ع �ق��ب مب ��وج ��ات ال ��رادي ��و
( ،)RFIDوالروبوتات الذكية.

لتوزيع �أكرث من  1200حقيبة مدر�سية

مركز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية
ينفذ مبادرة احلقيبة املدر�سية
•• عجمان -الفجر:

ح��ر��ص�اً م��ن م��رك��ز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية على تنويع براجمه
وم�ب��ادرات��ه النوعية وتعزيز دور املن�ش�آت واجل�ه��ات اخلا�صة جت��اه �أفراد
املجتمع ،قام املركز بتنفيذ مبادرة "احلقيبة املدر�سية" بالتعاون مع �أباريل
ج��روب " ،"APPAREL GROUPلت�شمل امل�ب��ادرة ت��وزي��ع �أكرث
من  1200حقيبة مدر�سية من عالمة �سكيت�شرز التجارية على طلبة
م�ؤ�س�سة منار االميان اخلريية من كافة املراحل الدرا�سية.
ح�ضر تنفيذ امل�ب��ادرة من جانب م�ؤ�س�سة منار االمي��ان اخل�يري��ة ،نا�صر
علي اجلنيبي املدير التنفيذي وح��ارب العرياين الأم�ين العام وفاطمة
املطرو�شي مدير �إدارة ال�ش�ؤون التعليمية.
و�أك� ��د ن��ا��ص��ر ال�ظ�ف��ري ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز ع�ج�م��ان للم�س�ؤولية
املجتمعية ،على �أهمية املبادرة ودوره��ا يف حتقيق التوا�صل والتعاون بني
�شركاء املركز من جهات النفع العام واملن�ش�آت اخلا�صة ،مو�ضحاً �أن املركز
ي�سعى �إىل حتفيز وت�شجيع املن�ش�آت اخلا�صة على تنفيذ وتبني مبادرات
تخدم �أفراد املجتمع من جانب وحتقق �إ�ستدامة االعمال من جانب �آخر.

و�أو�ضح �أن مركز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية يحر�ص على زيادة دائرة
�شراكاته وتنويعها مع كافة اجلهات املعنية من داخ��ل الدولة �إىل جانب
اجل �ه��ات املعنية ب�أن�شطة وجم ��ال امل���س��ؤول�ي��ة م��ن خ ��ارج ال��دول��ة لتبادل
اخلربات والإطالع على �أف�ضل املمار�سات وطرق تطبيقها املبتكرة.
من جانبه وجه نا�صر علي اجلنيبي املدير التنفيذي م�ؤ�س�سة منار االميان
اخلريية ،ال�شكر �إىل مركز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية واباريل جروب
على تنفيذ املبادرة ،م�شيداً ب�أهميتها ودوره��ا يف ر�سم الب�سمة على وجوه
الطلبة.
وثمن ال�شراكة القائمة بني م�ؤ�س�سة منار االميان اخلريية ومركز عجمان
للم�س�ؤولية املجتمعية وتنفيذ فعاليات م�شرتكة تتواكب م��ع توجهات
امل�ؤ�س�سة عرب توفري بيئة تعليمية مُ �شجعة متكن الطلبة من التح�صيل
الدرا�سي املميز وتهيئة جيل مبدع ومبتكر.
جدير بالذكر �أن م�ب��ادرة "احلقيبة املدر�سية" هي امل�ب��ادرة الثانية التي
ينفذها مركز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية بالتعاون مع "�أباريل جروب"
وذل��ك �ضمن ت��أك�ي��د ال�ط��رف�ين على تكثيف ال�ت�ع��اون وال���ش��راك��ة لتنفيذ
مبادرات رائدة موجهة لأفراد املجتمع.
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طرق دبي تطلق مبادرة للركاب الأكرث ا�ستخداما لو�سائل النقل البحري
•• دبي-وام:

تعتزم هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات يف دب��ي �إط�ل�اق مبادرة
حيوية تت�ضمن حملة ترويجية لت�شجيع م�ستخدمي
و��س��ائ��ل ال�ن�ق��ل اجل�م��اع��ي ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام و��س��ائ��ل النقل
البحري وتكرمي الركاب الأكرث ا�ستخداماً لهذه الو�سائل
يف الإم ��ارة وذل��ك بالتعاون م��ع احلبتور �سيتي "الع�ضو
يف جمموعة احلبتور" على �أن يكون �إطالق هذه املبادرة
خالل �شهر يونيو املقبل وت�ستمر على مدى ثالثة �أ�شهر.
و�شكر حممد �أبوبكر الها�شمي مدير �إدارة النقل البحري
مب�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة يف الهيئة جمموعة احلبتور

06

على تقدميها ال��رع��اي��ة الكاملة ل�ه��ذه امل �ب��ادرة الهادفة
�إىل ت�شجيع امل��زي��د م��ن ال��رك��اب ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام و�سائل
النقل البحري التابعة للهيئة املتمثلة بالفريي والبا�ص
والتاك�سي املائيني.
ُ
و�أو� �ض��ح الها�شمي �أن ��ه خ�ل�ال احل�م�ل��ة �� َ�س�ت�ج��ري الهيئة
�سحوبات �أ�سبوعية للركاب الأك�ث�ر ا�ستخداماً لو�سائل
النقل البحري لتكرمي الفائزين منهم ببطاقات دخول
�إىل عرو�ض �سريك الب�يرل  /La Perle/يف احلبتور
�سيتي.
وقال ُ :تعَدُّ و�سائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت من �أهم خدمات الهيئة فهي و�سائل مم ّيزة

وجزء من معامل اجلذب ال�سياحي لمِ ا مت ُّر به من �أماكن
ومناظر خ ّ
البة ومعامل �سياحية يف �إمارة دبي وهي تو ّفر
للركاب تنقّال �سل�سا وممتعا  ..م�شريا �إىل �أن و�سائل النقل
البحري هذه �صممت من ِق َبلِ �شركات عاملية متخ�ص�صة يف
�صناعة القوارب وفق �أرقى املعايري واملوا�صفات العاملية.
وت �ت��وف��ر ع�ل��ى م�ت�ن ه ��ذه ال��و� �س��ائ��ل ك��ل �أ� �س �ب��اب الراحة
وال �ت �ج �ه �ي��زات وم� �ع ��دات ال �� �س�لام��ة والأم� � ��ان ك �م��ا توفر
�أماكن خا�صة لأ�صحاب الهمم �إ�ضافة �إىل �أماكن خا�صة
للدراجات الهوائية وال�سكوتر على منت فريي دبي بهدف
حتقيق التكامل ب�ين و�سائل امل��وا��ص�لات املختلفة ودعم
التنقل املرن.

خالل اللقاء ال�سنوي مع مديرها:

جامعة ال�شارقة تكرم املتميزين من �أع�ضاء هيئتها الإدارية
•• ال�شارقة -الفجر:

التقى �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد
جم � ��ول ال �ن �ع �ي �م��ي ،م ��دي ��ر جامعة
ال���ش��ارق��ة ب��أع���ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة الإداري � ��ة
للجامعة يف �إطار اللقاء الذي تنظمه
اجلامعة �سنويا وال��ذي ج��رى خالله
الإع�لان عن �أ�سماء الفائزين بجائزة
امل��وظ��ف امل�ت�م�ي��ز يف دورت �ه��ا ال�سابعة
للعام الأك��ادمي��ي،2022-2021 :
وذل��ك بح�ضور ن��واب مدير اجلامعة،
وع� �م ��داء ال �ك �ل �ي��ات وم � � ��دراء املراكز
والإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام.
وخالل كلمته االفتتاحية نقل �سعادة
م��دي��ر اجل��ام�ع��ة تهنئة ��س�م��و ال�شيخ
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي
ن��ائ��ب ح��اك��م ال���ش��ارق��ة رئي�س جامعة
ال�شارقة �إىل �أ�سرة اجلامعة وال �سيما
الفائزين بجائزة املوظف املتميز ،ثم
ع�بر ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب�ه��ذا ال�ل�ق��اء الذي
يجمعه ��س�ن��وي��ا ب ��أ� �س��رة اجل��ام�ع��ة مع
�أع�ضاء الهيئة الإداري��ة ،و�أك��د �أن هذا
ال �ل �ق��اء ي���ش�ع��ره ب��ال�ف�خ��ر لأن ��ه يعزز
ال �ت �ع��اون وال ��دع ��م ب�ي�ن �أف � ��راد �أ�سرة
اجل��ام�ع��ة الأم ��ر ال��ذي ي�ع��زز متيزهم

وب ��ال � �ت ��ايل مت� �ي ��ز اجل ��ام� �ع ��ة وال� �ت ��ي
�أ�صبحت �ضمن �أق��وى  100جامعة
فتية على م�ستوى ال �ع��امل ،و�أ�ضاف
ب�أن هذا التميز والتطور الفريد من
نوعه ال��ذي حققته جامعة ال�شارقة
خ�ل�ال  25ع��ام��ا ف �ق��ط ك ��ان نتيجة
اجلهود املخل�صة للعاملني يف اجلامعة
م��ن ال�ه�ي�ئ��ات الإداري � ��ة والأكادميية
وال�ف�ن�ي��ة .و�أ� �ش ��اد ال��دك �ت��ور النعيمي
باجلهود اال�ستثنائية التي قامت بها

اجل��ام �ع��ة خ�ل�ال ج��ائ �ح��ة الفريو�س
ال��وب��ائ��ي (كوفيد ــــ  )19ودور جلنة
الوقاية والتوعية ومتابعة التعليمات
والإج� ��راءات االح�ترازي��ة� ،إىل جانب
فتح مركز كوفيد للفح�ص والتطعيم
داخل اجلامعة خلدمة �أ�سرة اجلامعة
وعائالت �أع�ضائها والذي بلغ عددهم
حوايل � 30ألف �شخ�ص.
ويف نهاية حديثه ،طلب مدير اجلامعة
من �أع�ضاء الهيئة الإدارية اال�ستمرار

يف مت� �ي ��زه ��م م� ��ن خ �ل��ال تفانيهم
و�إخال�صهم يف القيام مبهامهم.
وق ��دم ال��دك �ت��ور ��ص�لاح ط��اه��ر احلاج
نائب مدير اجلامعة ل�ش�ؤون املجتمع،
ال�شكر لإدارة اجلامعة حلر�صها على
دع ��م وت �ك��رمي امل�ت�م�ي��زي��ن م��ن �أ�سرة
جامعة ال�شارقة وهن�أ جميع الفائزين
يف ال��دورة ال�سابعة للجائزة ،و�أ�ضاف
�أن��ه وم�ن��ذ �إط�ل�اق اجل��ائ��زة مت ظهور
من��اذج م�شرفة م��ن املتميزين ،وقدم

ال�شكر لكل امل�شاركني يف اجلائزة لهذا
ال �ع��ام ومت�ن��ى ل�ه��م ال�ت��وف�ي��ق يف العام
ال� �ق ��ادم .وخ �ل�ال احل �ف��ل ق ��دم مدير
اجلامعة تكرمياً خا�صاً للأ�ستاذ ماجد
اجلروان ،نائب مدير اجلامعة ل�ش�ؤون
ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة جل �ه��وده املتميزة
خ�لال ال�ع��ام الأك��ادمي��ي احل��ايل ،كما
كرم الأ�ستاذ الدكتور عدنان �سرحان
ع �ل��ى ج �ه��وده امل �ب��ذول��ة يف ك �ث�ير من
املهام الإدارية خالل ال�سنوات املا�ضية،

وك� � ��رم �أي �� �ض ��ا ع� � ��ددا م ��ن املوظفني
لدورهم الذي و�صفه بالفعال واملتميز
يف ع��دد م��ن الإدارات وال �ف��روع وهم:
حم�م��د احل �م��ادي م��ن ع �م��ادة �ش�ؤون
ال� � �ط �ل��اب ،وه � � ��دى ال � �ه� ��اج� ��ري من
مكتب م��دي��ر اجل��ام�ع��ة ،وع���ص��ام �أبو
ج��ام��ع م��ن �أك��ادمي�ي��ة ال�شارقة لعلوم
وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك ،ومنرية
ح�سن املزروعي من فرع كلباء ،ومايد
ال�شحي من ق�سم اجلوازات.

ث� ��م مت الإع � �ل� ��ان ع� ��ن الفائزين
وت�ك��رمي�ه��م ب�ج��ائ��زة امل��وظ��ف املتميز
وه� ��م :ع��ن ف �ئ��ة ال��وظ��ائ��ف الإداري � ��ة
والفنية والتي فاز بها كل من� :أ�سامة
ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف م��ن ك�ل�ي��ة الهند�سة،
وح��وري��ة ع�ي���س��ى م��ن �إدارة القبول،
وعن فئة فرق العمل فاز �أع�ضاء فريق
عمل املن�صة الإر�شادية عرب االنرتنت
" Online Advising
 "Platformوه � ��م :الدكتورة

نادية فرحات ،مديرة �إدارة الت�سويق
وا�ستقطاب الطلبة ،و�صالح النعيمي،
ون ��زار ن���ص�يرات ،وه��دي��ل �أب��و حجلة،
و� �ص�ل�اح ��ش�ن��اب�ل��ة ،وم �� �ش��اع��ل العبد،
وم � ��وزة � �س��امل ،وع ��ن ف �ئ��ة الوظائف
امل �� �س��ان��دة ف ��از ب �ه��ا ك ��ل م ��ن :ال�سيد
�إب��راه �ي��م ج�ل�ال خ��ان م��ن م�ست�شفى
الأ� �س �ن��ان اجل��ام �ع��ي ،وال���س�ي��د طارق
جاويد من ق�سم املوا�صالت ،وال�سيد
مبارك عبداهلل من ق�سم الأمن.

رفع الطاقة اال�ستيعابية يف طوارئ م�ست�شفى الفجرية بعد �أعمال التو�سعة

طوارئ م�ست�شفى الفجرية ي�ستقبل �أكرث من � 22ألف مراجع خالل الربع الأول
•• دبي -وام:

رفعت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات ال�صحية الطاقة الإ�ستيعابية يف ق�سم
احل��وادث والطوارئ التابع مل�ست�شفى الفجرية بعد الإنتهاء من تو�سعته يف
�أبريل املا�ضي وذلك ان�سجاماً مع ا�سرتاتيجيتها التطويرية التي ت�ستهدف
خمتلف املن�ش�آت ال�صحية لتمكينها من تقدمي �أف�ضل اخلدمات الت�شخي�صية
والعالجية للمراجعني يف املناطق املختلفة.
ونفذت امل�ؤ�س�سة هذا امل�شروع وفق جدول زمني حمدد وح�سب املعايري العاملية
املعتمدة ومبا يرتقي بالقطاع الطبي وبنوعية اخلدمات املقدمة وي�سهم يف
تعزيز دور امل�ست�شفى يف ا�ستقبال احلاالت الطارئة واحل��وادث من ال�ساحل
ال�شرقي واملناطق املحيطة به حيث ا�ستقبل ق�سم الطوارئ واحل��وادث بعد

الإنتهاء من تو�سعته �أبريل املا�ضي �أكرث من � 22ألف مراجع وبلغت ن�سبة
التزام الق�سم يف ا�ستقبال احل��االت الطارئة التي تتطلب املعاينة الفورية
 % 100وذلك خالل الربع الأول من العام اجلاري .2022
و�أك ��د �أح�م��د اخل��دمي م��دي��ر م�ست�شفى الفجرية �أن م�شروع تطوير ق�سم
احل ��وادث وال �ط��وارئ اعتمد على تو�سعة الق�سم ورف��ع طاقته الت�شغيلية
لإ�ستيعاب عدد �أكرب من املر�ضى وتقليل فرتات االنتظار وقت الذروة وتقدمي
الرعاية ال�صحية مبا يليق مبكانة وطموحات م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات
ال�صحية ويحقق �أهدافها ال�ساعية �إىل توفري �أعلى معايري اجلودة جلميع
�أفراد املجتمع و�ضمان متيزها وكفاءتها وجاهزيتها.
و�أ�شار �إىل �أن الق�سم يت�ضمن غرفة �إنعا�ش املر�ضى ب�سعة � 4أ�سرة ومنطقة
تقييم احل��االت ب�سعة �سريرين وغ��رف��ة �إ�ضافية ب�سعة � 3أ��س��رة ومنطقة

مالحظة املر�ضى ب�سعة � 15سريراً بالإ�ضافة �إىل غرف لتقدمي اخلدمات
املختلفة كالعزل والأ�شعة "."General X-Ray - CT Scan
بدورها �أو�ضحت الدكتورة �أم��ل اجل�سمي م�ساعدة املدير لل�ش�ؤون الطبية
مب�ست�شفى الفجرية �أن الق�سم متكن ع��ام  2020م��ن التعامل م��ع �أكرث
من � 27ألف مراجع مقابل � 42ألف مراجع يف العام  2019يف حني بلغ
عدد مراجعي ق�سم الطوارئ واحلوادث بعد االنتهاء من تو�سعته يف �أبريل
� 2021أكرث من � 22ألف مراجع كما حقق الق�سم ن�سبة التزام % 100
خالل الربع الأول من العام اجلاري  2022يف ا�ستقبال احلاالت الطارئة
التي تتطلب املعاينة الفورية وو�صلت ن�سبة اال�ستجابة للحاالت غري الطارئة
التي ميكنها االنتظار من �ساعتني �إىل � 4ساعات نحو .% 97
وبينت �أن التو�سعة اجلديدة �أ�سهمت يف الإرتقاء باخلدمات املقدمة ونوعيتها

وتعزيز دور الق�سم يف تقدمي اخلدمات الت�شخي�صية والعالجية التي تفر�ضها
طبيعية احل��االت الطارئة التي تتطلب تدخ ً
ال �سريعاً ف�ضال عن متكني
الطواقم الطبية والتمري�ضية من التعامل مع خمتلف احلاالت وفقاً ملدة
زمنية حمددة م�ستهدفة ..م�شرية �إىل �أن عمليات التطوير �سارت بالتوازي
مع افتتاح طريق خا�ص لق�سم احل��وادث والطوارئ العامة بامل�ست�شفى �إىل
جانب ق�سم ط��وارئ الن�ساء والتوليد ال�ستيفاء املعايري الدولية بالتعاون
والتن�سيق مع اجلهات احلكومية املحلية.
وي��أت��ي تطوير �أق�سام ال�ط��وارئ يف امل�ست�شفيات التابعة مل�ؤ�س�سة الإم ��ارات
للخدمات ال�صحية �ضمن خطة ا�سرتاتيجية لتطوير املن�ش�آت ال�صحية
ب�شكل دوري ورفع كفاءتها وجاهزيتها ملواكبة �أحدث التطورات التي ي�شهدها
القطاع ال�صحي �إقليمياً وعاملياً.

كهرباء دبي تر�سخ بيئتها املعرفية من خالل من�صات
ومبادرات ذكية لن�شر وتوطني املعرفة
•• دبي -وام:

توفر هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي باقة م��ن املن�صات والربامج
وامل�ب��ادرات الهادفة �إىل ن�شر وتوطني املعرفة ونقل اخلربات
بني جميع موظفيها من خمتلف القطاعات كما تنظم العديد
من ال��دورات التعليمية لرفع م�ستوى وع��ي موظفيها حول
مفاهيم املعرفة و�إدارتها و�أنواع البيانات واملعلومات واملعارف
وح�ق��وق امللكية الفكرية وط��رق حمايتها� .إ�ضافة �إىل ذلك،
تعمل الهيئة من خالل برنامج "جائزة �شارك" على تكرمي
موظفيها وف��رق العمل التي ت�سهم يف ن�شر و�إدارة املعرفة يف
الهيئة.
و�أ�شار معايل �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي� ،إىل �أن الهيئة و�ضعت
ا�سرتاتيجية لن�شر ونقل وتوطني املعرفة بغر�ض بناء جمتمع
واقت�صاد قوامهما املعرفة ،ان�سجاماً م��ع توجيهات القيادة
احلكيمة لت�سريع عملية التحول نحو اقت�صاد م�ستدام قائم
على املعرفة.
و�أ�ضاف معاليه " نعمل وفق الر�ؤية ال�سديدة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ،جلعل الإم ��ارة مدينة
امل�ستقبل وتعزيز مكانتها كقطب ع��امل��ي ق��ائ��م على اقت�صاد
امل �ع��رف��ة وو� �ض �ع��ت ال�ه�ي�ئ��ة ��س�ي��ا��س��ة م�ت�ك��ام�ل��ة لإدارة املعرفة
وا�سرتاتيجيتها ومنهجيتها لتحديد �أول��وي��ات اال�ستثمار،
وت�شجيع ال�ق��درات املعرفية الإب��داع�ي��ة ل��ر�أ���س امل��ال الفكري؛
ت �ع��زي��زاً حل�صر امل�ع��رف��ة و�إدارت� �ه ��ا وت�ب��ادل�ه��ا داخ ��ل امل�ؤ�س�سة
والوحدات التنظيمية وجميع املعنيني".
و�أ� �ض��اف " ك�م��ا تطلق الهيئة ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادرات وور�ش
العمل للتبادل املعريف والثقايف بني املوظفني؛ بهدف توحيد
مفاهيم �إدارة امل�ع��رف��ة وتر�سيخها كونها مفهوماً �أ�سا�سياً
ومنطاً منوذجياً لتحقيق التميز امل�ؤ�س�سي ،وتقدمي اخلدمات
للمتعاملني ب�أعلى درج��ات الكفاءة واالعتمادية .ونهدف يف
الهيئة �إىل �أن ن�صبح م�ؤ�س�سة ذاتية التعلم عرب تر�سيخ بيئة
معرفية وفق �أف�ضل املمار�سات واملعايري العاملية .وقد ح�صلت
الهيئة عام  2019على �شهادة الأيزو  30401:2018يف
�أنظمة �إدارة املعرفة لت�صبح بذلك �أول م�ؤ�س�سة خدماتية على

م�ستوى العامل حت�صل على هذه ال�شهادة".
ول��دى الهيئة  6مراكز للمعرفة يف عدد من فروعها تعتمد
على �أنظمة ذكية ومبتكرة لإدارة املعرفة ،وتتيح للموظفني
ا�ستعارة و�إعادة الكتب والدوريات عرب �أجهزة اخلدمة الذاتية.
كذلك توفر الهيئة "املكتبة الذكية" التي تتيح للموظفني
الو�صول �إىل املحتوى الرقمي بكل �سهولة ،واحل�صول على
امل�صادر املعرفية للقراءة يف املجاالت البحثية العلمية املختلفة
وم�ن�ه��ا ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وال�ن�ظ�ي�ف��ة .وو� �ص��ل ع��دد عمليات
التحميل من خالل املكتبة منذ  2021وحتى الربع الأول
من � 2022إىل �أكرث من  32,000عملية ،وعدد امل�سجلني
يف املكتبة �إىل �أكرث من  4000موظف .وتقدم الهيئة �أي�ضاً
"فهر�س هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكرتوين" وهو عبارة عن
بوابة �إلكرتونية تتيح للموظفني البحث عن الكتب املتوافرة
يف م��راك��ز امل�ع��رف��ة يف ال�ه�ي�ئ��ة؛ �إ� �ض��اف��ة �إىل ��ش�ج��رة القراءة
الرقمية يف مبنى الهيئة الرئي�سي والتي تت�ضمن ما يفوق
 200عنواناً.
وت��وف��ر الهيئة جمموعة م��ن املن�صات الداخلية التي ميكن
م��ن خاللها نقل وت��وط�ين امل�ع��رف��ة ومنها من�صة "معرفة"
للتعاون من�صة ذكية توفر ملوظفي الهيئة �إمكانية التوا�صل
مع زمالئهم ،وت�ب��ادل امل�ع��ارف واخل�ب�رات والتعاون يف �إجناز
املهام وامل�شاريع ،وتهدف �إىل حتديد مواقع املعرفة ال�ضمنية
للموظفني .وبلغ عدد خربات املوظفني املتعلقة بالربجميات
التكنولوجية التي مت تبادلها من خالل املن�صة منذ 2021
وحتى الربع الأول من � 2022أكرث من  100برنامج ،ومت
ر��ص��د �أك�ث�ر م��ن  190جم��ال تخ�ص�صي يجيده املوظفني،
ويفوق عدد املوا�ضيع املعرفية التي يجيدها املوظفني الـ 500
مو�ضوع.
عالوة على هذا ،توفر الهيئة من�صة "الإ�شارات امل�ستقبلية"،
التي متكن املوظفني من التعرف على الإ��ش��ارات امل�ستقبلية
والتوجهات احلديثة �إ�ضافة �إىل حتليلها ومناق�شتها ،وتقييم
�إم�ك��ان�ي��ة حتويلها �إىل م �ب��ادرات ت�سهم يف �صنع امل�ستقبل.
وا�ستقطبت املن�صة منذ �إطالقها وحتى فرباير � 2022أكرث
م��ن  700م���ش��ارك��ة� .إىل ج��ان��ب ذل��ك ،ت��وف��ر الهيئة من�صة
"�أفكاري" ،وهي من�صة �إلكرتونية داخلية تهدف �إىل ت�شجيع
الإبداع واالبتكار يف بيئة العمل.

وت�شجع الهيئة موظفيها على امل�شاركة يف برامج ودورات ذاتية
التعلم عرب من�صة "لينكد �إن" التعليمية ،لإث��راء معارفهم
وتعزيز ق��درات�ه��م يف جم��ال ال��ذك��اء اال�صطناعي والتقنيات
النا�شئة .ومنذ  2021وحتى الربع الأول من  ،2022و�صل
عدد الدورات املكتملة �إىل ما يزيد عن  95,000دورة ،وعدد
�ساعات م�شاهدة ال ��دورات املرئية �إىل �أك�ث�ر م��ن 46,000
م�شاهدة.
وحتتفي الهيئة �سنوياً ب�شهر ال �ق��راءة ،وتنظم �سل�سلة من
الفعاليات واجلل�سات النقا�شية وال �ن��دوات ،مب�شاركة نخبة
من موظفي الهيئة وباقة من املعنيني والكتّاب واملتحدثني
املحليني والعامليني .كما تقيم الهيئة فعاليات باللغة العربية
والإجنليزية والهندية ،حول موا�ضيع �أدبية وثقافية وتقنية
وغ�يره��ا� .إىل جانب ذل��ك ،توفر الهيئة للموظفني خ�صماً
ح�صرياً على �شراء الكتب بالتعاون مع �أبرز املوزعني يف دولة
الإمارات .وهناك مبادرة لت�شجيع موظفي هيئة كهرباء ومياه
دبي على القراءة تتيح هذه الفعالية الفر�صة �أمام املوظفني
لتبادل املعرفة واكت�سابها من خالل �أن�شطة التبادل املعريف،
وت�شتمل الفعالية �أي���ض�اً على �أن�شطة تعلم متنوعة متكن
اجلمهور من التفاعل وامل�شاركة.
وتتيح املجموعات املهنية املتخ�ص�صة التوا�صل بني جمموعة
من الأ�شخا�ص ممن يت�شاركون االهتمامات نف�سها� ،أو ي�سعون
لتحقيق الهدف ذاته� ،أو يقدمون اخلدمات عينها ،مبا ي�سهم
يف تطوير خرباتهم وجتاربهم ومعارفهم ،وتر�سيخ �أوا�صر
التعاون بينهم لإجناز املهام ومواجهة التحديات .ويبلغ عدد
املجموعات املهنية املتخ�ص�صة حالياً  7جمموعات ،ناق�ش 51
مو�ضوعاً ،وو�صل عدد �أ�صول املعرفة �إىل � 56أ�ص ً
ال.
وتلتزم الهيئة برت�سيخ ثقافة النجاح والتميز لدى موظفيها،
وت�شجيعهم وحت�ف�ي��زه��م ب�شكل م�ستمر م��ن خ�ل�ال تكرمي
امل�ت�م�ي��زي��ن وت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى �إب��داع��ات �ه��م وابتكاراتهم
وم�ساهماتهم يف دعم جهود الهيئة يف تطوير وحت�سني الأداء
امل�ؤ�س�سي .ومن �أب��رز برامج التميز واملكاف�آت الداخلية التي
تقدمها الهيئة للمتميزين يف جمال توطني املعرفة :برنامج
"جائزة �شارك" لإدارة املعرفة و�أبطال املعرفة ويتوىل �أبطال
امل�ع��رف��ة تنظيم �أن�شطة �إدارة امل�ع��رف��ة للموظفني ،و�ضمان
التناغم يف تبادل املعلومات.

�شرطة دبي تختتم م�شاركتها يف
معر�ض املطارات 2022

•• دبي-وام:

اختتمت ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي �أم ����س م�شاركتها
يف فعاليات ال��دورة ال�سنوية احل��ادي��ة والع�شرين ملعر�ض
املطارات  2022الذي يقام يف مركز دبي التجاري العاملي
مقدم ًة �إىل امل�شاركني �شرحاً حول خدمة "�أمن امل�ساكن"
املتوفرة على تطبيقها على الهواتف الذكية وعرب موقع
�شرطة دبي على �شبكة الإنرتنت العاملية.
وبينت �شرطة دبي �أن خدمة �أمن امل�ساكن هي خدمة �أمنية
وقائية حلماية منازل اجلمهور �أثناء ق�ضائهم �إجازاتهم
داخل �أو خارج الدولة �أو خالل �سفرهم لأي �أ�سباب �أخرى
م��ؤك��د ًة �أن��ه ب�إمكان �أف��راد اجلمهور الت�سجيل يف اخلدمة
عرب تطبيق �شرطة دبي بطريقة �سهلة وذل��ك من خالل
ال��دخ��ول �إىل التطبيق واختيار برنامج �أم��ن امل�ساكن ثم
ت�سجيل ال�ب�ي��ان��ات وحت��دي��د م��وق��ع امل�ن��زل واالط�ل�اع على
ال�شروط ثم املوافقة عليها وتعبئة بياناته اخلا�صة كرقم
الهوية والربيد الإلكرتوين.
وح�ث��ت �شرطة دب��ي امل�سافرين يف الإج� ��ازات خ�لال فرتة
ال�صيف املقبلة ب�أهمية �إي��داع الأم��وال واملقتنيات الثمينة
يف البنوك �أو نقلها �إىل منزل قريب �أو �صديق موجود
يف الدولة وت�أمني بوابة املنزل اخلارجية بحيث ال تك�شف
عن الو�ضع يف الداخل و�ضرورة �إحكام �إغ�لاق باب املنزل

ونوافذه جيداً ب�أقفال يُف�ضل �أن تكون �إلكرتونية �صعبة
الفتح وعدم ترك �أي �شيء ثمني يف مكان مك�شوف.
وعر�ضت �شرطة دبي عرب من�صتها لزوار املعر�ض اخلدمات
املتنوعة التي توفرها القيادة العامة ل�شرطة دب��ي عرب
تطبيقها ال��ذك��ي ع�ل��ى م�ت�ج��ري "�أبل �ستور" و"غوغل
بالي" وع�بر املوقع الإل�ك�تروين والتي ت�ساهم يف تعزيز
الأم��ن والأم ��ان و�إ��س�ع��اد �أف��راد املجتمع كخدمة "الإبالغ
ع��ن احل��وادث امل��روري��ة الب�سيطة" التي متكن ال�سائقني
من الإب�لاغ عن احل��وادث من تلقاء �أنف�سهم دون احلاجة
�إىل انتظار �سيارة ال�شرطة وخدمة الإبالغ عن "احلوادث
امل��روري��ة واحل � ��وادث املجهولة" وخ��دم��ة "كلنا �شرطة"
ل�ل�إب�لاغ ع��ن ال�ت�ج��اوزات واملخالفات امل��روري��ة �إىل جانب
خ��دم��ة " ع�ين ال�شرطة" ال �ه��ادف��ة �إىل م���س��اه�م��ة �أف ��راد
املجتمع يف حفظ الأمن واحلد من اجلرمية.
و�شهد املعر�ض تع ّرف اجلمهور على املهام التي تقوم بها
�إدارة التفتي�ش الأمني  K9يف الإدارة العامة لأمن الهيئات
واملن�ش�آت والطوارئ من خالل ا�ستخدام الكالب البولي�سية
امل ُ��درب��ة يف الك�شف ع��ن اجل��رائ��م وت��وف�ير �أع�ل��ى معدالت
الأمن والأمان للمجتمع وامل�ساهمة يف الت�أكد من �سالمة
الكثري من املواقع والأماكن والفعاليات �إىل جانب الدور
املجتمعي من خالل م�شاركة الكالب البولي�سية يف تقدمي
عرو�ض يف الفعاليات املختلفة.
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مكتوم بن حممد يقدم واجب العزاء
يف عبداهلل حيدر عبيد بن حيدر
•• دبي -وام:

قدم �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم
دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية  ،واجب العزاء يف وفاة
املغفور له عبداهلل حيدر عبيد بن حيدر .فقد قام �سموه �صباح �أم�س
اخلمي�س ب��زي��ارة منزل العائلة يف دب��ي ،حيث �أع��رب �سموه لأجنال
الفقيد عن �صادق عزائه وموا�ساته  ..راجياً املوىل �سبحانه وتعاىل
�أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ،ويلهم �أهله جميل
ال�صرب وح�سن العزاء.

07

�أول مهند�سة طريان �إماراتية :الفتيات الإماراتيات ملهمات وقدوات لغريهن من ن�ساء العامل
•• دبي-وام:

�أك � � ��دت ال� ��دك � �ت� ��ورة � �س �ع ��اد �سلطان
ال �� �ش��ام �� �س��ي �أول م�ه�ن��د��س��ة ط�ي�ران
�إماراتية و�أول باحثة عربية يف جمال
الطريان ،وم�ست�شارة طريان االحتاد
يف م���ش��روع م �ط��ار �أب��وظ �ب��ي الدويل
اه�ت�م��ام ال�ع��ام�ل�ين مب�ج��ال الطريان
يف دول��ة الإم ��ارات برت�سيخ مفاهيم
االبتكار واحللول االبداعية ،م�ؤكدة
�أن الأه � � ��داف امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة للقطاع
داخ��ل وخ��ارج ال��دول��ة ،ي��أت��ي يف �إطار
خمرجات ت�ستهدف اال�ستدامة حتت
�شعار "من �أبوظبي �إيل العامل".
وذك ��رت ال�شام�سي يف ح ��وار لوكالة
�أن �ب��اء الإم � ��ارات (وام) ع�ل��ى هام�ش
م�شاركتها يف قمة م�ستقبل االبتكار
ال�ت��ي ع�ق��دت يف دب ��ي� ..أن الإم� ��ارات
من �أوىل ال��دول بالعامل التي تطبق
معايري اال�ستدامة يف جمال الطريان

ع�بر ا�ستخدام �أح ��دث التكنولوجيا
 ..الف �ت ��ة �إىل �أن ال ��دول ��ة اجتهت
�إىل ا� �س �ت �خ��دام ط ��ائ ��رات م�ستدامة
ل�ل�ح��د م��ن ث ��اين �أك���س�ي��د الكربون،
ف���ض� ً
لا ع��ن االع �ت �م��اد ع�ل��ى عنا�صر
خ�ضراء يف اخل��دم��ات املقدمة داخل

مق�صورة الطائرة من حيث املكونات
امل�ستخدمة ،للحفاظ على البيئة من
ال�ت�ل��وث ب���ص��ورة ع��ام��ة ��س��واء ك��ان يف
اجلو �أو الرب �أو البحر.
و�أ� �ض��اف��ت �أن �ه��ا مب���س��اع��دة زمالئها
امل�ت�خ���ص���ص�ين م ��ن دول� ��ة الإم� � ��ارات

ب�صدد �إب ��راز دور �أهمية اال�ستدامة
يف قطاع الطريان ،وتقدمي التوعية
ل�ت�ط��وي��ر ت �ل��ك الأه � � ��داف ال �ت��ي من
�ش�أنها ال�ت��أث�ير يف �صناعة الطريان
بالعامل ،م�شرية �إىل ال��دور احليوي
للخرباء يف البحث واالبتكار و�إعطاء

الراية للأجيال القادمة .
وح� � ��ول � �ص �ع��وب��ة جم � ��ال ال� �ط�ي�ران
بالن�سبة للفتيات� ،أو�ضحت ال�شام�سي،
�أنها تعمل يف جمال هند�سة الطريان
منذ  22عاماً ،وكانت بدايات العمل
تت�سم بال�صعوبة ب�سبب �أن��ه جمال

يت�سع �أك�ث�ر ل�ل��رج��ال ل �ظ��روف بيئة
العمل وطبيعته ومدى تقبل املجتمع
ل �ف �ك��رة ع �م��ل امل � ��ر�أة يف ذل ��ك املجال
ال�صعب ،حيث �أن الأغلبية بالبداية
ك��ان��ت ت��رف ����ض ع �م��ل ال �ف �ت��اة بقطاع
ه �ن��د� �س��ة ال� �ط�ي�ران ،ب���س�ب��ب تخوف

ال�ع��ائ�ل��ة م��ن ف�ك��رة عملها و��س��ط كل
هذه الأجواء املعقدة.
ذك ��رت �أن ��ه مت ت��أ��س�ي����س �أول جمعية
للمر�أة العاملة يف ال�ط�يران ،بهدف
ت��وع �ي��ة ال �ف �ت �ي��ات وال �� �ش �ب��اب مبجال
ال � �ط �ي��ران وت � �ق� ��دمي ال� ��دع� ��م لهم،

وف��ر���ص �إث�ب��ات ال��ذات ب�سبب ازدهار
وت � �ط� ��ور � �ص �ن��اع��ة ال � �ط�ي��ران ح ��ول
ال � �ع� ��امل ،م� ��� �ش ��ددة ع �ل��ى �أن جم��ال
الطريان يُعد فر�صة عظيمة للإبداع
والإلهام ،مع �ضرورة حتلي الأجيال
اجلديدة بال�صرب والعزمية وال�شغف
من �أجل ت�سلم الراية يف هذا القطاع
بامل�ستقبل .ودعت ال�شام�سي ال�شباب
ل�ل��درا��س��ة امل���س�ت�م��رة واالط�ل��اع على
الأب� �ح ��اث ال� ��دوري� ��ة ،خ���ص��و��ص�اً مع
التطور الذي �شهده خالل العقدين
امل��ا��ض�ي�ين ،وط�ب�ي�ع��ة ال���ص�ن��اع��ة التي
اختلفت ب�سبب التكنولوجيا املتطورة،
م�ؤكدة �أن الطريان يُعد من املجاالت
املتميزة التي حتتاج للدرا�سة والبحث
ب��ا� �س �ت �م��رار ،وال �ع��دي��د م��ن الفتيات
الإماراتيات هن مُلهمات وق��دوات يف
جميع امل �ج��االت لي�س ف�ق��ط للمر�أة
الإم��ارات �ي��ة و�إمن� ��ا ل �ل �م��ر�أة العربية
والعاملية .

(�أدنيك) تنظم جل�سة توا�صل مع �شركاء (�آي�سنار �أبوظبي)  2022بالتعاون مع الداخلية
•• �أبوظبي-وام:

نظمت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض وبالتعاون مع وزارة الداخلية
جل�سة توا�صل مع �شركاء املعر�ض ال��دويل للأمن الوطني ودرء املخاطر
"�آي�سنار �أبوظبي" الذي يقام خالل الفرتة من � 10إىل � 12أكتوبر 2022
يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض " �أدنيك " وذل��ك لإتاحة املجال �أمام
امل���ش��ارك�ين للتوا�صل م��ع ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين احل�ك��وم�ي�ين ،وك�ب�رى ال�شركات
املتخ�ص�صة و�صناع القرار واخلرباء ،وامل�شرتين وجميع �أ�صحاب امل�صلحة يف
�سل�سلة التوريد من القطاعني احلكومي واخلا�ص على ال�صعيد العاملي.
وتخلل اجلل�سة �أي�ضاً �إط�لاع ال�شركاء على �أخ��ر امل�ستجدات التي ت�شهدها
الن�سخة ال�سابعة من املعر�ض الذي تنظمه �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
"�أدنيك" بالتعاون مع وزارة الداخلية ،وذلك لتمكينهم من التعرف على
احتياجات اجلهات احلكومية املعنية من احللول الأمنية املبتكرة.
وتركز الن�سخة ال�سابعة من معر�ض "�آي�سنار –�أبوظبي" على عر�ض �أحدث
االبتكارات واحللول الأمنية الرائدة ،وتعزيز الأعمال والعالقات وال�شراكات
ب�ين ال���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف �أرب �ع��ة ق�ط��اع��ات ،ه��ي الأم ��ن ال��وط�ن��ي ،والأم ��ن
ال�سيرباين ،وال�شرطة وجهات �إنفاذ القانون ،وحماية املن�ش�آت احليوية .كما

�سيت�ضمن احلدث ثالثة م�ؤمترات م�صاحبة ت�شمل م�ؤمتر م�ستقبل العمل
ال�شرطي ،وم�ؤمتر الأمن الوطني ال�سيرباين ،وم�ؤمتر درء خماطر التحول
الرقمي الوطني.
وقال �سعادة اللواء �سامل مبارك ال�شام�سي نائب رئي�س اللجنة املنظمة العليا
للمعر�ض الدويل للأمن الوطني ودرء املخاطر �آي�سنار �أبوظبي  2022يف
ت�صريح له على هام�ش الفعالية " يلعب املعر�ض ال��دويل للأمن الوطني
ودرء امل�خ��اط��ر �آي���س�ن��ار �أب��وظ�ب��ي  2022دوراً حم��وري �اً يف تطوير �أعمال
امل�شاركني وحتقيق انت�شار �أو�سع لهم ،ونحن واثقون بقدرة �آي�سنار �أبوظبي
على فتح �آفاقٍ جديدة جلميع امل�شاركني الراغبني بتطوير �أعمالهم وتقدمي
فر�ص قيمة لهم ،حيث ي�سعى املعر�ض �إىل ت�شكيل من�صة م�شرتكة جتمع
العاملني يف جمايل الأمن الوطني وال�سيرباين ،بهدف ر�سم مالمح جديدة
للعامل مييزه التوا�صل والأمان ".و�أ�شار �سعادته ":تهدف اجلل�سة �إىل �إتاحة
الفر�صة �أم��ام اجل�ه��ات العار�ضة للقاء وال�ت��وا��ص��ل قبل ان�ط�لاق فعاليات
املعر�ض الر�سمية ،حيث مت ت�صميمها خ�صي�صاً لت�سليط ال�ضوء على مدى
انت�شار و�شهرة املعر�ض و�أهميته يف حتقيق الفائدة جلميع امل�شاركني ،ونحن
على يقني ب�أن هذه اجلل�سة ت�ش ّكل فر�صة ق ّيمة للتوا�صل قبل بدء الفعاليات
الر�سمية للمعر�ض املنتظر .الذي ي�شكل من�صة تفاعلية عاملية ملناق�شة �أفكار

وجتارب وممار�سات دولية يف تطوير وحتديث احللول يف املجاالت ال�شرطية
والأمنية ،بالإ�ضافة �إىل توطيد العالقات بني العاملني يف القطاع و�إتاحة
الفر�صة لإقامة عالقات تعاون جديدة ".ومن جانبه ،قال �سعيد بن خادم
املن�صوري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة كابيتال للفعاليات التابعة ملجموعة
"�أدنيك" ":ملتزمون يف �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض بتطوير قطاع
املعار�ض يف �أبوظبي واملنطقة ب�شكل عام .وي�سعى �آي�سنار �أبوظبي 2022
�إىل تقدمي الدعم جلميع اجلهات املعنية والعار�ضة املحلية والعاملية امل�شاركة
يف الفعالية ،و�إتاحة الفر�صة �أمامها لال�ستفادة من �شبكتنا الوا�سعة من
ال�شركات العاملية ومعرفتنا املع ّمقة يف القطاع ،حيث ت�شري التوقعات �إىل �أن
هذه الدورة �ستكون الأ�ضخم يف تاريخ املعر�ض منذ �إطالقه يف عام .2008
وتابع ":ميثل معر�ض �آي�سنار �أبوظبي الفعالية الأب��رز بالن�سبة للجهات
العاملة يف جمال الأمن الوطني وال�سيرباين انطالقاً من دوره الفاعل يف
�إتاحة الفر�صة لعقد ال�صفقات التجارية وحتفيز االبتكار وتعزيز الريادة
الفكرية ون�شر الوعي العام .وحتمل امل�شاركة يف �آي�سنار �أبوظبي 2022
العديد من الفر�ص ،مبا يف ذلك ا�ستعرا�ض �أحدث االبتكارات والتوا�صل مع
�ص ّناع القرار يف اجلهات احلكومية والرتويج للعالمات التجارية على نطاق
وا�سع وتعزيز ت�أثريها الرقمي.

و�أو�ضح املن�صوريُ ":تر ّكز الدورة احلالية من املعر�ض على توطيد عالقات
التعاون والتوا�صل بني ال�شركات العاملة يف �أرب�ع��ة قطاعات ،ه��ي :الأمن
ال��وط�ن��ي والأم ��ن ال���س�ي�براين وال���ش��رط��ة وح�ف��ظ ال�ن�ظ��ام وح�م��اي��ة املن�ش�آت
احل�ي��وي��ة ،وتت�ضمن ث�لاث��ة م ��ؤمت��رات رفيعة امل���س�ت��وى ،تناق�ش موا�ضيع
م�ستقبل قطاع ال�شرطة والأم��ن ال�سيرباين الوطني واحل��د من خماطر
التحول الرقمي الوطني .ويحظى امل�شاركون يف �آي�سنار �أبوظبي 2022
بفر�صة لقاء ال�ضيوف من خمتلف �أنحاء املنطقة والعامل والتوا�صل مع
جمموعة من ال��وف��ود الر�سمية وال�شخ�صيات رفيعة امل�ستوى ،مبن فيهم
ممثلون و�أف��راد من وزارات الدفاع ور�ؤ�ساء الأرك��ان واجلي�ش وق��ادة القوى
اجلوية والبحرية.
وي�ستعر�ض "�آي�سنار�-أبوظبي" جمموعة وا��س�ع��ة م��ن التقنيات املتعلقة
بالطب ال�شرعي ال��رق�م��ي ،ومكافحة ال�برام��ج ال���ض��ارة ومكافحة الربيد
الع�شوائي ومكافحة الفريو�سات ،والعوامل الب�شرية ،واحلوكمة ،واالمتثال،
وا�ستمرارية الأع �م��ال ،واال�ستجابة ل�ل�ح��وادث ،و�إدارة الهوية والو�صول،
و�أمن التطبيقات ،و�أمن �إنرتنت الأ�شياء ،والأمن ال�سحابي ،و�أمن الهواتف
املحمولة ،والإره��اب ال�سيرباين واحلماية من احل��رب ال�سيربانية ،و�أمن
ال�شبكات ،و�أمن البيانات ،واخلدمات الأمنية املُدارة  ، MSSوالت�شفري.

�صقر غبا�ش يرت�أ�س وفد الوطني يف امل�ؤمتر الـ 33
الطارئ لالحتاد الربملاين العربي يف القاهرة م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال تطلق
للتوعية ب�أهمية اال�ستقرار الأ�سري لتحقيق ال�سعادة بني الأفراد

•• �أبوظبي  -وام:

ي�تر�أ���س م�ع��ايل �صقر غبا�ش رئي�س
امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي االحت � � ��ادي ،وفد
املجل�س امل���ش��ارك يف امل ��ؤمت��ر الثالث
وال� � �ث �ل��اث �ي��ن ال� � � �ط � � ��ارئ ل �ل�احت� ��اد
ال�ب�رمل ��اين ال �ع��رب��ي ،ال� ��ذي �سيعقد
يف العا�صمة امل�صرية ال�ق��اه��رة يوم
ال�سبت  21م��اي��و  ،2022بعنوان
"امل�سجد الأق�صى وجميع املقد�سات
الإ� �س�ل�ام �ي��ة وامل���س�ي�ح�ي��ة �أولويتنا
الأوىل" ،مب�شاركة ر�ؤ�ساء الربملانات
العربية.
وي���ض��م ال��وف��د يف ع�ضويته �أع�ضاء
جمموعةال�شعبةالربملانيةالإماراتية

يف االحتاد الربملاين العربي �سعادة كل املجموعة ،وعبيد خلفان ال�سالمي
م��ن :نا�صر حممد اليماحي رئي�س ن��ائ��ب رئ �ي ����س امل �ج �م��وع��ة ،وناعمة

ع�ب��دال��رح�م��ن امل �ن �� �ص��وري ،وعائ�شة
را�شد ليتيم ،و�أحمد عبداهلل ال�شحي
�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي،
والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي
الأم �ي��ن ال �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل����س ،وعفراء
را�شد الب�سطي الأمني العام امل�ساعد
لالت�صال الربملاين.
وح�سب جدول �أعمال امل�ؤمتر الطارئ
ال ��ذي يعقد ب��رئ��ا��س��ة م�ع��ايل فوزية
ب�ن��ت ع �ب��داهلل زي�ن��ل رئ�ي���س��ة االحتاد
ال�ب�رمل ��اين ال �ع��رب��ي رئ�ي���س��ة جمل�س
النواب يف مملكة البحرين ال�شقيقة،
�سيلقي ر�ؤ� �س��اء ال�برمل��ان��ات العربية
ور�ؤ�� �س ��اء ال��وف��ود امل �� �ش��ارك��ة كلمات،
و�سي�صدر عن امل�ؤمتر بيان ختامي.

جلنة بالوطني االحتادي توا�صل مناق�شة م�شروع قانون
احتادي بتعديل املر�سوم بقانون يف �ش�أن املالية العامة
•• دبي -وام:

وا�صلت جلنة ال���ش��ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية يف املجل�س الوطني
االحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته ام�س يف مقر الأمانة العامة للمجل�س
بدبي برئا�سة �سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�س اللجنة مناق�شة م�شروع
قانون احت��ادي بتعديل بع�ض �أح�ك��ام املر�سوم بقانون احت��ادي رق��م  26ل�سنة

 2019يف �ش�أن املالية العامة ،بح�ضور ممثلي وزارة املالية .ح�ضر االجتماع
�أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من مرية �سلطان ال�سويدي مقررة اللجنة ،و�أ�سامة
�أح�م��د ال�شعفار ،و�سعيد را��ش��د ال�ع��اب��دي ،وعائ�شة را��ش��د ليتيم ،وعائ�شة ر�ضا
البريق ،ومروان عبيد املهريي .ويهدف تعديل م�شروع القانون الذي يتكون من
�أربع مواد� ،إىل التوافق مع املعايري املحا�سبية املعتمدة على �أ�سا�س اال�ستحقاق
املحا�سبي ،بدال من نظام املحا�سبة على الأ�سا�س النقدي املعدل.

حملتها ال�سنوية الأوىل (لأننا �أ�سرة واحدة)

•• دبي-الفجر:

�أعلنت م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء
والأط� � �ف � ��ال ع ��ن �إط� �ل ��اق حملتها
ال�سنوية الأوىل «لأننا �أ�سرة واحدة
» لعام  ،2022وذلك بالتزامن مع
اليوم العاملي للأ�سر والذي يقام يف
ي ��وم  15م��اي��و م��ن ك��ل ع ��ام ،حيث
��س�ت���س�ت�م��ر احل �م �ل��ة ال �ت��وع��وي��ة ملدة
�أ�سبوع بدءاً من  19مايو وحتى 26
مايو .2022
وت �ه��دف احل�م�ل��ة �إىل رف��ع م�ستوى
ال��وع��ي ب�أهمية ال��رواب��ط الأ�سرية
بني �أفراد املجتمع ،وذلك من خالل
ن�شر حمتوى تثقيفي على و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سة ،ت�سلط ال�ضوء على �أهمية
بناء عالقات وروابط قوية و�صحية
بني الأفراد ،بالإ�ضافة �إىل تزويدهم
بالأدوات والتقنيات املنا�سبة لتح�سني
ال�صحة النف�سية واجل�سدية للفرد،
وكيفية تقبل �أنف�سنا و�أفراد عائلتنا
على ما نحن عليه
وبهذه املنا�سبة قالت �سعادة �شيخة
�سعيد املن�صوري ،مدير عام م�ؤ�س�سة
دب� ��ي ل��رع��اي��ة ال �ن �� �س��اء والأط � �ف ��ال
بالإنابة:
تعزيزاً لر�ؤية �سيدي �صاحب ال�سمو
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل ،يف بناء جمتمع
م �ت �م��ا� �س��ك وم � �ت �ل�اح� ��م ،حمافظ
ع �ل��ى ه��وي �ت��ه ال��وط �ن �ي��ة ،وحر�صاً

على ال�ت��وع��وي��ة املجتمعية ب�أهمية
اال�ستقرار الأ�سري لتحقيق ال�سعادة
ب�ين الأف ��راد� ،أطلقت م�ؤ�س�سة دبي
لرعاية الن�ساء والأط �ف��ال حملتها
ال �ت��وع��وي��ة الأوىل " لأن� �ن ��ا �أ�سرة
واحدة " ،والتي �ست�ستمر ملدة �أ�سبوع
بدءاً من  19مايو وحتى  26مايو
2022
و�أكدت� :إن امل�ؤ�س�سة ت�ستلهم ر�ؤيتها
م��ن ك�ل�م��ات ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم رعاه
اهلل" :الإمارات م�ن�ظ��وم��ة �أ�سرية
متما�سكة ا�ستقرارها وا�ستدامتها
ينطلق من البيت والأ�سرة" ،فنحن
نعمل يف م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء
والأط� � �ف � ��ال ع �ل��ى ت �ط �ب �ي��ق �أف�ضل
املمار�سات العاملية التي م��ن �ش�أنها
ت �ق��دمي خم �ت �ل��ف رواف� � ��د امل�ساندة
والدعم للمجتمع ،كما �أننا نحر�ص
وب�شكل دوري على �إط�لاق املبادرات
واحلمالت التوعوية الهادفة لبناء
�أ�سر متما�سكة وم�ستقرة ،م�ساهمني

يف ت��ر��س�ي��خ م�ك��ان��ة دول� ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة يف م�ؤ�شرات التنمية
ال �ب �� �ش��ري��ة ،م � ��ؤك� ��دة ع �ل��ى �أهمية
ت�ضافر جهود كافة اجلهات املعنية
والعمل امل�شرتك لالرتقاء مب�ستوى
اخل ��دم ��ات وال �ت �� �س �ه �ي�لات املقدمة
لأفراد املجتمع.
و�أ�ضافت �سعادتها� :ستقوم امل�ؤ�س�سة
بن�شر بع�ض امل�ن���ش��ورات التوعوية
ال�ت��ي �ستت�ضمن ن�صائح و�إر�شادات
ل �ك��اف��ة �أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع م ��ن حيث
ال �ت �ع��ري��ف ب �ل �غ��ات احل ��ب الأ�� �س ��ري،
وت � �ق � ��دمي ب �ع �� ��ض ط� � ��رق التعبري

الإي�ج��اب�ي��ة يف م�ق��اب��ل ط��رح الطرق
غ�ير ال��واع�ي��ة وال�ت��ي يجب جتنبها،
مو�ضحة �أه�م�ي��ة ف�ه��م ل�غ��ات احلب
لدى �أفراد الأ�سرة وما يرتتب على
ذل��ك م��ن وع��ي الح�ت�ي��اج��ات الفرد،
والتي �ستن�شر جميعها على من�صات
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سة ،كما و�ست�ستخدم امل�ؤ�س�سة
و� �س��م #لأننا _�أ� � �س ��رة _واح� ��دة
¬¬¬OneFamily#
و
ب��ال�ل�غ�ت�ين ال �ع��رب �ي��ة والإجنليزية
للتفاعل م��ع املجتمع ح��ول احلملة
ومناق�شة �آرائهم حول املو�ضوع.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احل�سام
لبيع الدواجن املذبوحة الطازجة واملجمدة
رخ�صة رقم CN 2947609:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولدن
باور للمقاوالت امليكانيكية
رخ�صة رقم CN 2195185:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
الر�صا�ص لقطع غيار ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1050595:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�صبغة ال�شعبية
رخ�صة رقم  CN 3946716 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فهد نا�صر حممد �سامل املهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف زايد ثابت حممد املهري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم وم�شاوي برفري�س
رخ�صة رقم CN 2428271:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة مهنية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم وم�شاوي برفري�س
BURFRIES RESTAURANT AND GRILLS

�إىل /مطعم وكافيرتيا وم�شاوي بيك�سا مركز �شاي �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
PEXA MARKAZ SHAI RESTAURANT CAFTERIA AND GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة فاين فيو للديكور والأ�صباغ
رخ�صة رقم CN 1161782:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة فاين فيو للديكور والأ�صباغ
FINE VIEW DECORATION & PAINTING EST

�إىل /م�ؤ�س�سة فاين فيو للديكور والنجاره
FINE VIEW DECORATION AND CARPENTRY EST

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تركيبات الأملنيوم 4330013
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة الأعمال املعدنية واحلديدية 4390006
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة منجرة (ور�ش النجارة) 1622007
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال الطالء والدهانات للمباين 4330003
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة القدرة للتجارة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بقالة املنادي
رخ�صة رقم  CN 1148061 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هالل �سامل حممد �صالح اجلنيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ماجد �سعد عبداهلل علي املنهايل
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العامة رخ�صة رقم CN 1002753:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم املالك  /من القدرة القاب�ضة � -ش م خ
AL QUDRA HOLDINGS - PSC

�إيل كيو القاب�ضة �ش.م.خ
Q HOLDING P.S.C.

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كليك ارت لت�صوير احلفالت واملنا�سبات
رخ�صة رقم CN 2713092:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�سرار احمد واىل خان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد مرهون م�سلم را�شد اليحيائى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كليك ارت لت�صوير احلفالت واملنا�سبات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بونت غالمور فا�شن ذ م م
رخ�صة رقم CN 1152194:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /من�صف بن حممد قطاطه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /من�صف بن حممد قطاطه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سن على عبيد حممد الزعابى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بونت غالمور فا�شن ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البرمييري ادارة العقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2297737:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /بطى خمي�س بطى خمي�س الرميثى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /بطى خمي�س بطى خمي�س الرميثى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف م�صطفى عبدى روبل
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /البرمييري ادارة العقارات ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة مبارك عمر ال�صيعري للحداده

CLICK ART FOR PHOTOGRAPHY OF CONCERTS AND EVENTS

POINT GLAMOUR FASHION . LLC

LAPREMIERE REAL STATE MANAGEMENT L.L.C

�إىل /كليك ارت لت�صوير احلفالت واملنا�سبات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /بونت غالمور فا�شن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /البرميري ادارة العقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

CLICK ART FOR PHOTOGRAPHY OF CONCERTS AND EVENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

POINT GLAMOUR FASHION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

LAPREMIERE REAL STATE MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز �سوفت كري الطبي � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 4152501:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد ابو العنني على حممد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /بدور عبداهلل على را�شد القيوانى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /بدور عبداهلل على را�شد القيوانى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز �سوفت كري الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SOFT CARE MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /مركز �سوفت كري الطبى ذ.م.م
SOFT CARE MEDICALCENTER L.L.C

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

�إعــــــــــالن

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط امللوك
رخ�صة رقم CN 1102996:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /خياط امللوك
AL MOLOOK TAILORS

�إىل /كافترييا جوي�س تي�ستي
CHOICE TASTY CAFTERIA

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
تعديل ن�شاط  /حذف تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري
العربية (البدل) 1410904
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفاخر خلدمات معدات الديزل
 ذ م م رخ�صة رقم CN 1036795:قد تقدموا الينا بطلبتعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جانيت تاورو ماونري دي�سوزا %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فين�سنت ديني�س تاورو %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فين�سنت ديني�س تاورو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �صالح جمعه املعمرى
تعديل �إ�سم جتاري من /الفاخر خلدمات معدات الديزل  -ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايفا لتجارة م�ستح�ضرات
التجميل رخ�صة رقم CN 1062384:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف �صبحاء خمي�س عبداهلل حميد ال�شام�سى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ايفا لتجارة م�ستح�ضرات التجميل

�إعــــــــــالن

EVA COSMETICS TRADING

DELUXE DIESEL EQUIPMENT SERVICES - L L C

�إىل /ايفا لتجارة م�ستح�ضرات التجميل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م

DELUXE DIESEL EQUIPMENT SERVICES L.L.C

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

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

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

�إىل /الفاخر خلدمات معدات الديزل ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

والنجاره امل�سلحه رخ�صة رقم CN 1150909:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هدى عبداهلل �سلطان �سيف الكعبى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مبارك عمر مبارك عون ال�صيعرى
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة مبارك عمر ال�صيعري للحداده والنجاره امل�سلحه
MUBARAK OMAR ALSEIARI REINFORNCE CARPENTRY EST

�إىل /م�ؤ�س�سة زاد اخلري للحدادة والنجارة امل�سلحة
ZAD ALKHAIR BLACKSMITH & REINFORNCE CARPENTRY EST

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

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ديتيلز للت�صميم الداخلي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1861580:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�سحاق اديب يعقوب %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سحاق اديب يعقوب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد حمد عبداهلل املزروعى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ديتيلز للت�صميم الداخلي ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عني منني للمقاوالت العامة � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1427166:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمزه باروت احمد خليفه ال�سويدى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هيثم �صالح الدين عبداللطيف عبدالر�سول %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبيد ن�صيب زويد
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /عني منني للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

DETAILS INTERIOR DESIGN L.L.C

�إىل /ديتيلز للت�صميم الداخلي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
DETAILS INTERIOR DESIGN SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الل�ؤل�ؤة البي�ضاء للديكور
رخ�صة رقم CN 2912932:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الل�ؤل�ؤة البي�ضاء للديكور
AL LOLOA AL BAYDA DECOR

�إىل /الل�ؤل�ؤة الزاهية للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

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

�إىل /ماوتن �ستون للمقاوالت العامة ذ.م.م
MOUNTAIN STONE GENERAL CONTRACTING L.L.C.

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل كرمي لالحذية وال�شنط  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1044541:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /كرمي جمال من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /كرمي جمال من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل ابراهيم عبداهلل حممد املال
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل كرمي لالحذية وال�شنط  -ذ م م

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

KAREEM FOOTWEARS & SUITCASES SHOP - L L C

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

�إىل /كرمي لالحذية وال�شنط � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

KAREEM FOOTWEARS AND SUITCASES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�شولت�س يدافع عن �إر�سال �أملانيا «�أ�سلحة ثقيلة» �إىل �أوكرانيا
•• برلني-وكاالت

داف��ع امل�ست�شار الأمل��اين �أوالف �شولت�س عن توريد
�أ��س�ل�ح��ة ثقيلة م��ن ب�ل�اده لأوك��ران �ي��ا يف مواجهة
االنتقاد من مواطنني و �أو�ساط �سيا�سية �أملانية.
وق ��ال ��ش��ول�ت����س �أم ����س اخل�م�ي����س يف ب �ي��ان حكومي
بالربملان الأمل��اين “بوند�ستاج” بالعا�صمة برلني:
“لي�س هناك ت�صعيد يف م�ساعدة دول��ة تعر�ضت
ل�ه�ج��وم وح���ش��ي يف ال��دف��اع “عن نف�سها” ،ولكنه
�إ�سهام يف الت�صدي للهجوم و�إنهاء العنف يف �أ�سرع
وقت ممكن».
و�أ�شار امل�ست�شار الأملاين �إىل �أنه ي�شعر ببع�ض القلق،

•• عوا�صم-وكاالت

�إعمار ليبيا�« ..ضربة البداية» من بنغازي ب�أياد م�صرية

ت �� �س �ت �ع��د م ��دي �ن ��ة ب� �ن� �غ ��ازي �شرقي
ليبيا لتنظيم �أول معر�ض م�صري
خم���ص����ص مل �� �ش��روع��ات �إع � ��ادة �إعمار
ليبيا ،خالل الفرتة من � 23إىل 27
مايو اجل��اري ،مب�شاركة العديد من
ال�شركات واجلهات امل�صرية والليبية
الفاعلة يف ملف �إعادة الإعمار.
امل ��ؤمت��ر ال ��ذي يحمل ا��س��م “�شركاء
العمران من �أجل �إعادة �إعمار ليبيا”،
�سي�شهد ح�ضور ��ش��رك��ات وجمعيات
�أعمال وهيئات م�صرية عديدة� ،أبرزها
الهيئة العربية للت�صنيع امل�صرية،
وينطلق و�سط �آمال ب�أن يحقق �إعادة
الإع�م��ار م�صالح م�شرتكة للبلدين،
مع اال�ستفادة من اخلربة امل�صرية يف
البنى التحتية وم�شروعات التنمية
وال�ت�ع�م�ير .وي�ق��ول رئي�س اجلمعية
امل���ص��ري��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ل��رج��ال الأعمال
نا�صر بيان� ،إن امللتقى ميثل فر�صة
لالتفاق على خطط تنفيذية ب�ش�أن
�إع �م��ار ل�ي�ب�ي��ا ،ا��س�ت�ن��ادا �إىل الهدوء
الأم � �ن � ��ي ال � � ��ذي ت �� �ش �ه��ده املنطقة
ال�شرقية بدعم من اجلي�ش الوطني
الليبي .و�أ� �ض��اف ب�ي��ان يف ح��دي��ث مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن �إع��ادة الإعمار حاليا متثل �أولوية كربى
للقاهرة وطرابل�س ،يف ظ��ل اجلاهزية واخل�ب�رة التي
يتمتع بها قطاع الت�شييد والبناء امل�صري ،الذي كان له
�سبق اخلربة والعمل يف ال�سوق الليبية ل�سنوات.

مواد بناء م�صرية
و�أو�ضح �أن �إعادة الإعمار يف ليبيا �ستدعم ن�شاط العمالة
امل�صرية الفنية املاهرة ،وت�ستوعب �آالف الأطنان من
م��واد البناء امل�صرية مثل حديد الت�سليح والإ�سمنت
وال �ط��وب وغ�يره��ا ،وب��ال�ت��ايل ت�ضمن دع��م القطاعات
املنتجة لهذه ال�سلع.
ووفق بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء
يف م�صر ،ف�إن البالد تلقت  17.8ماليني دوالر خالل
•• �سيول�-أ ف ب

�أنهت كوريا ال�شمالية التح�ضريات
لتجربة ن��ووي��ة وه��ي تنتظر الوقت
امل�ن��ا��س��ب لإج��رائ �ه��ا ك�م��ا ق ��ال نائب
كوري جنوبي فيما اعتربت الواليات
املتحدة �أنها ميكن �أن حت�صل خالل
زيارة الرئي�س جو بايدن اىل �سيول.
ورغ� ��م م��وج��ة الإ� �ص ��اب ��ات الأخ�ي��رة
بكوفيد 19-يف ك��وري��ا ال�شمالية
“�أجنزت التح�ضريات لإجراء جتربة
ن��ووي��ة وه��م ينتظرون فقط الوقت
املنا�سب” ل�ت�ن�ف�ي��ذه��ا ك �م��ا او�ضح
ال �ن��ائ��ب ه��ا ت��اي-ك��ون��غ لل�صحافة
نقال عن معلومات اجلهاز الوطني

ولكنه �أك��د يف ال��وق��ت ذات��ه ق��ائ� ً
لا“ :لدينا جميعا
هدف واحد� :أنه يجب �أال تربح رو�سيا هذه احلرب.
يجب �أن تنجح �أوك��ران �ي��ا» .و�أ� �ض��اف �شولتت�س �أن
احلكومة االحتادية تدعم �أوكرانيا ع�سكرياً �أي�ضاً
“ب�شكل مدرو�س ومتوازن ومت تن�سيقه على م�ستوى
دويل” ،م ��ؤك��داً �أن��ه ل��ن ي�ك��ون ه�ن��اك �أي��ة �إج ��راءات
فردية �أملانية ،و�أن احلكومة االحتادية لن تقوم ب�أي
�شيء من �ش�أنه جعل حلف �شمال الأطل�سي “الناتو”
طرفاً باحلرب.
ك�م��ا دع ��ا امل���س�ت���ش��ار الأمل � ��اين �إىل دف ��اع ح��ا��س��م عن
ال�سالم ،و�أكد �أنه لي�س �أمراً بديهياً.
وق ��ال ��ش��ول�ت����س �أم ����س يف ب �ي��ان ح�ك��وم��ي بالربملان

الأمل��اين “بوند�ستاج” بالعا�صمة برلني �إن احلرب
مل تعد �أمرا ال ميكن ت�صوره يف �أوروبا.
وتابع امل�ست�شار الأملاين�“ :إذن ال�سالم ال يكون �أمراً
بديهياً �إال �إذا كنا م�ستعدين للدفاع عنه .هذا هو
ال��در���س ال ��ذي نتعلمه م��ن ال�ه�ج��وم ال��وح���ش��ي من
رو�سيا على �أوكرانيا».
وقال �شولت�س �أي�ضاً �إن االحتاد الأوروبي تغلب خالل
الأع� ��وام امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى حت��دي��ات و�أزم� ��ات خمتلفة،
مو�ضحاً �أن احلرب يف اجلوار املبا�شر لالحتاد تعد
بال �أدن��ى �شك التحدي الأك�بر ،ولكنه �أكد �أنه كلما
زاد ال�ضغط من اخل��ارج زاد الت�صميم واالحت��اد يف
�إجراءات االحتاد الأوروبي.

العام املايل  2020-2019من حتويالت امل�صريني
العاملني يف ليبيا ،مقارنة بـ 27.9ماليني دوالر يف
العام ال�سابق له ،بانخفا�ض قدره  35.9باملئة.
وق ��در وزي ��ر ال �� �ش ��ؤون االق�ت���ص��ادي��ة بحكومة الوحدة
الوطنية الليبية �سالمة الغويل ،فاتورة �إع��ادة �إعمار
البالد بـ 111مليار دوالر ،وقال يف ت�صريحات خالل
زيارته للقاهرة �سبتمرب املا�ضي� ،إن ال�شركات امل�صرية
�ستحظى بن�صيب الأ�سد من جملة امل�شروعات امل�سندة
يف هذا امللف ،بن�سبة  70باملئة تقريبا ،مبا جمموعه
 77.7مليارات دوالر تقريبا.
و�أ�شار رئي�س اجلمعية امل�صرية الليبية لرجال الأعمال،
�إىل �أن اجلمعية كانت تتحني الفر�صة بعد االنتخابات
الليبية التي ت�أجلت لأج��ل غري م�سمى ،ملعاودة دخول
ال�سوق الليبية وتنفيذ م�شروعات م�شرتكة ،غري �أن
ال �ه��دوء ال�سيا�سي والأم �ن��ي ال��ذي حتظى ب��ه املنطقة

ال�شرقية يفتح ال�ب��اب �أم ��ام �إع ��ادة الإع �م��ار يف الوقت
احلايل.
الإعمار يدعم اال�ستقرار
وقال رئي�س االحتاد الإفريقي ملنظمات مقاويل الت�شييد
والبناء ح�سن عبد العزيز� ،إن م�شروعات �إعادة الإعمار
امل��رت�ق�ب��ة �ستحقق دف�ع��ة لنمو ن���ش��اط ق�ط��اع��ي البناء
امل�صري والليبي ،مو�ضحا �أن اخلالفات ال�سيا�سية يف
ليبيا طوال ال�سنوات املا�ضية عطلت كثريا من انطالق
هذه العملية التي حتتاجها البالد ب�شدة.
ووف��ق تقديرات �شعبة �إحل��اق العمالة بغرفة القاهرة
التجارية امل�صرية ،يوفر �إعمار ليبيا فر�ص عمل لنحو
 3ماليني م�صري خالل ال�سنوات الثالث املقبلة.
و�أ�� �ض ��اف ع�ب��د ال �ع��زي��ز �أن “ا�ستقرار ل�ي�ب�ي��ا ومنوها
االقت�صادي يحققان اال�ستقرار يف املنطقة ككل ،ويعدان

لال�ستخبارات يف �سيول.
و�أ�� �ش ��ار �أح� ��د م���س�ت���ش��اري الرئي�س
الأم�يرك��ي اىل “احتمال حقيقي”
ب�أن تعمد كوريا ال�شمالية اىل القيام
“با�ستفزاز” بعد و�صول جو بايدن
اىل � �س �ي��ول م �� �س��اء اجل �م �ع��ة يف �أول
جولة له يف �آ�سيا ب�صفته رئي�سا.
وق ��ال م���س�ت���ش��ار الأم� ��ن ال �ق��وم��ي يف
ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض ج��اي��ك �ساليفان
الأرب � �ع� ��اء “هذا ق ��د ي �ع �ن��ي جت ��ارب
� �ص��اروخ �ي��ة ج ��دي ��دة ،جت � ��ارب على
� �ص��واري��خ ب �ع �ي��دة امل� ��دى �أو جتربة

ن��ووي��ة �أو االث �ن�ي�ن م �ع��ا»� .أظهرت
� �ص��ور م�ل�ت�ق�ط��ة ب��وا� �س �ط��ة الأق �م ��ار
اال�صطناعية م�ؤ�شرات على ن�شاط
ج ��دي ��د يف ن �ف��ق مب ��وق ��ع التجارب
النووية ب��وجن��ي-ري .وك��ان��ت بيونغ
ي��ان��غ �أك ��دت �أن �ه��ا دم ��رت ه��ذا املوقع
يف  2018ق�ب��ل ق�م��ة ت��اري�خ�ي��ة بني
الزعيم الكوري ال�شمالية كيم جونغ
اون وال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي �آن� ��ذاك
دون��ال��د ت��رام��ب وال�ت��ي �شكلت بداية
مرحلة حوار توقفت بعد ذلك.
ي ��واج ��ه ن �ظ��ام ال��زع �ي��م ك �ي��م جونغ

اون م��وج��ة انت�شار كوفيد 19-مع
ح ��واىل م�ل�ي��وين �إ� �ص��اب��ة بـ”حمى”
ل�ك��ن وا��ش�ن�ط��ن و��س�ي��ول ت ��ؤك��دان �أن
هذا الأمر مل ي�ؤثر على خطة بيونغ
يانغ القيام بتجربة نووية �ستكون ،يف
حال ح�صولها ،ال�سابعة.
ويرى حمللون ان الزعيم كيم جونغ
اون مي �ك��ن �أن ي���س�ع��ى اىل حتويل
ان �ت �ب��اه ال �ك��وري�ي�ن ال���ش�م��ال�ي�ين عن
دوام��ة الأزم��ة ال�صحية ع�بر القيام
بتجربة نووية.
وقال �شيونغ �سيونغ-ت�شانغ من مركز

ماكرون يوا�صل جهوده لإعادة
ر�سم اخلارطة ال�سيا�سية يف فرن�سا

•• باري�س�-أ ف ب

ينكب الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ال��ذي ب��د�أ والي��ة ثانية من خم�س �سنوات على ر�سم
اخلطوط العري�ضة حلكومته املقبلة ،وهي عملية ح�سا�سة يف �أوج �إعادة ت�شكيل للم�شهد ال�سيا�سي
يف ال�ب�لاد .م��ع انتخابات ت�شريعية مرتقبة يف حزيران-يونيو� ،أع�ط��ى الرئي�س الفرن�سي �أول
امل�ؤ�شرات .فقد عينّ االثنني رئي�سة للوزراء هي �إليزابيت بورن التي �شغلت منا�صب وزارية عدة
مرات ومتيل اىل الي�سار لكنها تعد تكنوقراط �أكرث مما هي �سيا�سية .ب�صفتها ع�ضوا يف احلكومة
منذ خم�س �سنوات� ،أدخلت عدة �إ�صالحات مهمة .وقال فيليب مورو�-شيفروليه املتخ�ص�ص يف
الإعالم ال�سيا�سي �إن �إميانويل ماكرون “براغماتي جدا ولي�س لديه �أي م�صلحة يف املجازفة .مع
�إليزابيت بورن ،يكون قد اعتمد اخليار الأقل �إثارة لالنق�سام وال يخرج عن نهجه املعتاد».

ح��رب��ا ع �ل��ى ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الإرهابية
وامليلي�شيات واجلهات غري الراغبة يف
اال�ستقرار» .و�أكد �أن معاودة ا�ستئناف
الن�شاط االقت�صادي ودوران عجلة
الإن �ت��اج يف ليبيا وم��ا ي�صاحبه من
توفري فر�ص عمل لل�شباب الليبي،
�سيجلب اال��س�ت�ق��رار للبالد الفرتة
املقبلة.

امل�شاركة امل�صرية
ويف ال�سياق ذاته ،قال رئي�س الغرفة
االقت�صادية امل�صرية الليبية امل�شرتكة
�إبراهيم اجل��راري� ،إن مبادرة �إعادة
الإع �م��ار ��س�ت�ب��د�أ يف ب�ن�غ��ازي ودرن ��ة،
م�شريا �إىل �أن “ال�شركات امل�صرية
م�ؤهلة للح�صول على الن�سبة الأكرب
من م�شروعات �إعمار ليبيا ،وهناك
ت��وق�ع��ات ب� ��أن ت�ت�ج��اوز ا�ستثماراتها
يف ليبيا خ�ل�ال ف�ت�رة امل�ع��ر���ض 10
مليارات دوالر» .وع��ن امللتقى املقرر
ان�ط�لاق��ه منت�صف الأ��س�ب��وع املقبل،
�أ�ضاف اجلراري �أنه “�سي�ضم م�ؤمترا
وم �ع��ر� �ض��ا مل �� �ش��روع��ات �إع � ��ادة �إعمار
ليبيا ،و�سبقته اجتماعات حت�ضريية
مب�شاركة متخ�ص�صني من اال�ستثمار
و�صندوق الإعمار» .و�أو�ضح اجلراري املكلف من وزير
االق�ت���ص��اد الليبي للتعرف على متطلبات ال�شركات
امل���ص��ري��ة امل �� �ش��ارك��ة� ،أن ��ش��رك��ة ح���س��ن ع�ل�ام امل�صرية
احلكومية ح�صلت على موافقة لتنفيذ الطريق الدائري
الثالث يف طرابل�س بقيمة  3.7مليارات دوالر ،وحمطة
كهرباء درنة بقيمة  800مليون دوالر .و�أعلن رئي�س
الهيئة العربية للت�صنيع امل�صرية عبد املنعم الرتا�س،
يف بيان �أم�س الأول الأربعاء �أن الهيئة تعتزم امل�شاركة
ع�بر �شركاتها وم�صانعها يف �إع��ادة �إع�م��ار ليبيا دعما
للدولة ال�شقيقة .ويف �سبتمرب املا�ضي ،وقعت احلكومة
امل�صرية وحكومة الوحدة الوطنية  13اتفاقا م�شرتكا
لدعم خطة �إع��ادة �إعمار ليبيا ،على �أن تتوىل �شركات
القطاع اخل��ا���ص امل�صري �أع�م��ال التنفيذ يف قطاعات
البنية التحتية وال�صحة والتعليم والكهرباء.

كوريا ال�شمالية جتهز لتجربة نووية مع زيارة بايدن �إىل �سيول
ال��درا��س��ات ح��ول كوريا ال�شمالية يف
م�ع�ه��د ��س�ي�ج��ون��غ يف ��س�ي��ول لوكالة
فران�س بر�س �إن “كوريا ال�شمالية
ت ��ري ��د ل� �ف ��ت ان� �ت� �ب ��اه ال � �ع� ��امل عرب
ال�ق�ي��ام بتجربة ن��ووي��ة خ�لال زيارة
الرئي�س بايدن اىل كوريا اجلنوبية
واليابان».
ي���ص��ل ب��اي��دن اىل ك��وري��ا اجلنوبية
اجلمعة لعقد �أول قمة مع الرئي�س
اجلديد للبالد يون �سوك-يول الذي
توىل مهامه الأ�سبوع املا�ضي.
ك�ث�ف��ت ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة اخلا�ضعة

لعقوبات دولية ،جتاربها ال�صاروخية
هذه ال�سنة متجاهلة يف الوقت نف�سه
اق �ت�راح� ��ات ال �ت �ف��او���ض م ��ن جانب
الواليات املتحدة.
ك��ان��ت ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة �أوق �ف ��ت يف
 2017جتارب ال�صواريخ البال�ستية
العابرة للقارات والتجارب النووية.
و�سبق �أن قطعت ه��ذا التوقف عرب
�إط �ل��اق �� �ص ��اروخ ع��اب��ر ل �ل �ق��ارات يف
نهاية �آذار-مار�س.
امل�ف��او��ض��ات جم�م��دة منذ ف�شل قمة
ترامب وكيم يف  ،2019وقد �أعلن
الزعيم ال�ك��وري ال�شمايل يف الآونة
الأخ� �ي ��رة ع ��زم ��ه ت �ع��زي��ز تر�سانته
النووية “يف �أ�سرع وقت ممكن».

حتت �شعار بد�أ التغيري

حمدان وجرادة ..من �ساحات «الثورة» �إىل الربملان اللبناين
•• الكفري�-أ ف ب

قبل نحو �سنتني ،جالت �صورة فرا�س حمدان ملقى �أر�ضاً
بعدما اخرتقت حبة خردق قلبه خالل قمع القوى الأمنية
اللبنانية ل�ت�ظ��اه��رة يف حم�ي��ط ال�برمل��ان ط��ال�ب��ت برحيل
الطبقة ال�سيا�سية ،و�سائل الإع�ل�ام والإن�ترن��ت ،و�أثارت
تنديدا وا�سعا .اليوم ،يدخل ال�شاب مقر هذا الربملان نائباً.
وفاز حمدان واليا�س جرادة يف االنتخابات النيابية يف دائرة
اجلنوب الثالثة� ،أحد معاقل حزب اهلل الذي مل ينجح �أحد
يف خ��رق لوائحه مع حلفائه يف ه��ذه املنطقة منذ دخوله
الربملان عام  .1992وهما نائبان منتخبان من �إجمايل
 13على الأقل انبثقوا عن التظاهرات االحتجاجية التي
�شهدها لبنان بدءاً من  17ت�شرين الأول�-أكتوبر 2019
�ضد الطبقة ال�سيا�سية.
من منزل عائلته يف قرية الكفري املحاطة ب�أ�شجار الزيتون
وال�صنوبر ،يقول حمدان ( 35عاماً) ،وهو حمام ونا�شط
�سيا�سي �شارك يف التظاهرات وتولىّ الدفاع عن موقوفني
خاللها “لك ّل من �شارك يف التظاهرات ويف اال�شتباك مع
ال�سلطة ال�سيا�سية ولكل من تع ّر�ض للقمع الأمني منذ
�سنوات� ،أق��ول لهم �إن �أح��د ال�ضحايا ب��ات اليوم موجوداً
داخ��ل ال�برمل��ان لريفع �صوت املوجودين خارجه ويطالب
بحقوقهم» .و�أ�صيب حمدان خالل تظاهرة غا�ضبة بعد
�أي��ام م��ن انفجار م��رف��أ ب�يروت امل��روع يف ال��راب��ع م��ن �آب /
�أغ���س�ط����س  .2020ومل ي�ت�م� ّك��ن الأط �ب��اء خ�ل�ال عملية
جراحية �أج��ري��ت ل��ه م��ن ا�ستئ�صال ك��ري��ات اخل��ردق التي
ا�ستقرت يف قلبه.
و�أف��اد �أطباء عاينوا ع�شرات اجلرحى �آن��ذاك عن �إ�صابات
بالغة ع��ن ق��رب .واتهمت منظمات حقوقية ق��وى الأمن
وجمهولني بلبا�س مدين ب�إطالق كرات معدنية ور�صا�ص
مطاطي بهدف “�إحلاق الأذى” باملحتجني.
يف باحة املنزل ،يتج ّمع �أ�صدقاء فرا�س الذي تبدو معامل
الإره��اق وا�ضحة على وجهه .يتوىل �أحدهم الإجابة على
هاتفه ال��ذي ال يتو ّقف عن الرنني .وي��ذ ّك��ره �صديق �آخر
مبوعد مقابلة �صحفية عرب الإنرتنت .وي�س�أله قريب عما

�إذا مت ّكن من النوم بعد احتفاالت فوزه.
تل ّقى ف��را���س ح�م��دان تعليمه يف مدينة �صيدا يف جنوب
ل�ب�ن��ان ،لينتقل ب�ع��ده��ا �إىل ب�ي�روت ح�ي��ث در� ��س يف كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية،
ونال �شهادة املاج�ستري يف القانون اخلا�ص.
يف  ،2019نزل مع �آالف اللبنانيني اىل ال�شارع ليطالب
ب�سقوط “املنظومة ال�سيا�سية” كما يقول ،املتهمة بالف�ساد
والعجز والت�سبب بدخول البالد يف ازمة اقت�صادية ومالية
غري م�سبوقة �أفقرت اللبنانيني و�شلت البالد.
وي�ق��ول “قراري بالرت�شح اىل النيابة ه��و نتيجة م�سار
تراكمي بد�أ منذ م�شاركتي يف اليوم الأول من التظاهرات
��ض��د ال���س�ل�ط��ة ،م ��رورا مبتابعتي م�ل�ف��ات امل��وق��وف�ين من
املتظاهرين كمحام ،ومن ثم �إ�صابتي” التي مل يتحرك
الق�ضاء حولها بعد .ويتابع “خ�ضنا معركة بوجه حتالف

امل�صارف وال�سلطة ال�سيا�سية ،كنا ن��درك �صعوبة املعركة
ومدى عدم تكاف�ؤ الفر�ص ،لكننا خ�ضناها بو�صفها معركة
ا�ستعادة حقوق النا�س ولإب��راز �أن ثمة ر�أي �آخ��ر معار�ض
موجود يف اجلنوب ولك�سر الهيمنة ال�سيا�سية املفرو�ضة
عليه ،وجنحنا يف ذلك».
بعد النجاح ،يتحدث عن �ضرورة “�إعادة بناء دول��ة فيها
قانون وم�ؤ�س�سات تعيد ثقة النا�س بهذا البلد ،لناحية �أنه
بلد ميكننا �أن نعي�ش فيه ،لي�س م�شاريع موت �أو م�شاريع
�سفر» .وهاجر الآالف من لبنان منذ بداية الأزمة ،ال �سيما
من ال�شباب الباحثني عن م�ستقبل.
ويروي حمدان الذي ينتمي اىل الطائفة الدرزية لفران�س
بر�س “كنت �صريحا للغاية م��ع النا�س” خ�لال احلملة
االنتخابية“ .قلت لهم �أن��ا ال �آت��ي لأبني ج��دارا �أو لأزفت
طريقا .نريد بناء دول��ة ال يكون فيها اجل��دار والطريق

Friday

وامل�ست�شفى والتعليم والكهرباء واملاء و�ضمان ال�شيخوخة
منة مني �أو من �أح��د» .قرب النائب اجلديد ،يبدو والده
ا�سماعيل ح�م��دان ،العميد املتقاعد م��ن اجلي�ش ،فخورا
وم �ت ��أث��را .وي �ق��ول ل�ف��ران����س ب��ر���س “على امل �� �س ��ؤول�ين �أن
يفهموا �أن التغيري قد بد�أ” .على بعد كيلومرتات عدة يف
بلدة �إبل ال�سقي ،تنهمك عائلة النائب الثاين اجلديد يف
املنطقة طبيب العيون اليا�س جرادة ( 55عاما) با�ستقبال
املهنئني يف منزلها املزن ّر بالزهور والأ�شجار� .أما هو فغائب
الرتباطه بعمليات جراحية حمددة م�سبقاً.
ويتحدث ال�ضيوف عن �صفات الطبيب املتوا�ضع ،خريج
جامعة هارفرد يف الواليات املتحدة .ويقول ابراهيم رزق
( 78عاماً) ،وهو مدرّ�س متقاعد بينما يحت�سي القهوة،
�أن من انتخبوا جرادة وزمالءه من املعار�ضني اجلدد ،هم
مت�سك بخ�شبة لننجو من الغرق».
“كمن ّ
ويُعرف عن ج��رادة قربه من النا�س وحبّه للأر�ض الذي
ترجمه مبزرعة �أن�ش�أها قبل �سنوات تنتج �أنواعا غنية من
ال�ف��واك��ه واخل���ض��ار وي��رب��ي فيها ال�سمك وخمتلف �أنواع
ال�ط�ي��ور .ويق�ضي غالبية وق�ت��ه متنق ً
ال ب�ين ع�ي��ادات��ه يف
لبنان والإم��ارات .خالل وقت م�ستقطع بني جدول �أعمال
مزدحم بعمليات ومعاينات يف م�ست�شفى متخ�صّ �ص بطب
العيون يف ب�ي�روت ،التقت فران�س بر�س النائب اجلديد
ال��ذي يقول “كرث �س�ألوين �+أن��ت طبيب م�شهور و�آدمي،
م ��اذا ت�ف�ع��ل؟ +ك�م��ا ل��و �أن ال�ع�م��ل ال�سيا�سي لي�س للنا�س
املحرتفني والآوادم» .ويقول �إنه يريد “ك�سر هذه ال�صورة
النمطية” يف بلد يقوم على التوارث ال�سيا�سي واملحا�ص�صة
الطائفية والزبائنية.
وي��درك النائبان اجل��دي��دان �أن مهمتهما �صعبة للغاية.
وي�ق��ول ح�م��دان “ل�سنا م��ن ب�ي��وت �سيا�سية وال �أ�صحاب
ثروات ،بل نحن �أ�شخا�ص عاديون نعمل ونعي�ش بكرامتنا”،
م�ضيفا �أن��ه يطمح �أن يتمكن م��ع املر�شحني امل�ستقلني
الآخ��ري��ن م��ن تكري�س “�أداء” �سيا�سي جديد يقوم على
“املحا�سبة» .ويقول جرادة “قد ال ن�ش ّكل خ�شبة خال�ص،
لكننا �سنخلق �شعلة �أم��ل من �أج��ل امل�ستقبل ..لن�صل اىل
لبنان الذي نحلم به».
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عوا�صم
كييف
قالت قوة الدفاع الإقليمية الأوكرانية �إن مقاتليها ن�سفوا قطارا
مدرعا كان يقل جنودا رو�سيني ،لكن م�ست�شارا للرئي�س فولودميري
زيلين�سكي قال يف وقت الحق �إن الهجوم اقت�صر على �سكك حديدية
بالقرب من القطار.
ومل يت�سن لرويرتز التحقق ب�شكل م�ستقل من ت�أكيد قوة الدفاع،
الذي ُن�شر على في�سبوك� ،أنها نفذت الهجوم يف مدينة ميليتوبول
املحتلة بجنوب �أوكرانيا .وتقع املدينة يف منطقة زابوريجيا ويف حزام
من الأرا�ضي الواقعة يف جنوب �أوكرانيا احتلته القوات الرو�سية بعد
الغزو يف  24فرباير� -شباط .وقالت قوة الدفاع -الفرع االحتياطي
للقوات امل�سلحة الأوكرانية -يف من�شور على الإنرتنت �إن متفجرات
انفجرت حتت عربة �سكة حديدية تقل ع�سكريني .ومل تو�ضح حجم
ال�ضرر .لكن بعد ع��دة �ساعات ،ق��دم امل�ست�شار الرئا�سي �أوليك�سي
�أري�ستوفيت�ش رواي��ة مغايرة ،قائال �إن ال�ق��وات الأوك��ران�ي��ة فجرت
الق�ضبان �أمام القطار .وقال �أري�ستوفيت�ش يف فيديو ُن�شر على مواقع
التوا�صل االجتماعي �إن احل��ادث �أظ�ه��ر �أن املقاتلني الأوكرانيني
يعملون بن�شاط على تعطيل القوات الرو�سية.
وت�ق��ول تقارير �إخ�ب��اري��ة �أوك��ران�ي��ة �إن املقاتلني يعملون بن�شاط يف
ميليتوبول .واحتجزت القوات الرو�سية رئي�س البلدية لعدة �أيام يف
مار�س� -آذار قبل �أن تطلق �سراحه.

برلني
ج � ّردت �أمل��ان�ي��ا �أم����س اخلمي�س امل�ست�شار الأ��س�ب��ق غ�يره��ارد �شرودر،
املق ّرب من الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،من امتيازات ر�سمية
يتم ّتع بها� ،إذ اعتربت �أن��ه ف�شل يف الوفاء بالتزامات جلهة رف�ضه
قطع العالقات مع عمالقة الطاقة الرو�سية.
و�أع �ل��ن ال�برمل��ان �أن “ائتالف الكتل الربملانية ا�ستخل�ص عواقب
ن��اجت��ة ع��ن ��س�ل��وك امل���س�ت���ش��ار الأ� �س �ب��ق وع���ض��و جم�م��وع��ة ال�ضغط
غريهارد �شرودر يف �ضوء الغزو الرو�سي لأوكرانيا لذلك� ،س ُيع َّلق
ت�شغيل مكتب امل�ست�شار ال�سابق» .ولفت �إىل �أن ��ش��رودر “مل يعد
يدعم االلتزامات اجلارية ملكتبه» .وج��اء ق��رار البوند�ستاغ يف وقت
دع��ا امل�ش ّرعون الأوروب �ي��ون يف ق��رار غ�ير ملزم �إىل فر�ض عقوبات
على �شرودر و�أوروبيني �آخرين يرف�ضون التخلي عن مقاعدهم يف
جمال�س �إدارات �شركات رو�سية .وتع ّر�ض �شرودر الذي كان م�ست�شا ًرا
لأمل��ان�ي��ا ب�ين  1998و 2005الن�ت�ق��ادات �شديدة ب�سبب امتناعه
ورف�ضه اال�ستقالة من منا�صبه يف �شركتي “رو�سنفت” و”غازبروم”
الرو�سيتني العمالقتني للطاقة ،بعد بداية الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
ربر،
و�أ�صدر بيا ًنا يدين فيه الغزو الرو�سي لأوكرانيا ويعتربه غري م ّ
لكنه ق��ال � ً
أي�ضا �إن على احل��وار مع مو�سكو �أن ي�ستم ّر .كما حاول
امل�ست�شار االملاين �أوالف �شولت�س الذي ينتمي مثل �شرودر �إىل احلزب
اال�شرتاكي الدميوقراطي ح�ض امل�س�ؤول ال�سابق على التخلي عن
وظائفه يف رو�سيا لكن دون ج��دوى .وي��ر�أ���س ��ش��رودر جمل�س �إدارة
�شركة النفط الرو�سية العمالقة “رو�سنفت».
وا�شنطن
قالت وزارة العدل الأمريكية يف بيان �إن مواطنا �أمريكيا و�أربعة
��ض�ب��اط خم��اب��رات �صينيني ات �ه �م��وا بالتج�س�س ع�ل��ى معار�ضني
وقيادات حقوقية ون�شطاء مدافعني عن الدميقراطية يقيمون يف
الواليات املتحدة .وتقول عري�ضة االتهام �إن وانغ �شوجون من كوينز
يف نيويورك ا�ستغل و�ضعه داخ��ل جمتمعات املغرتبني ال�صينيني
واملعار�ضني واملن�شقني جلمع معلومات عن �أن�شطتهم حل�ساب وزارة
�أم��ن ال��دول��ة ال�صينية .وذك��رت وزارة العدل �أن وان��غ “ 73عاما”
اعتقل يف  16مار�س� -آذار و�سيمثل �أم��ام املحكمة يف موعد الحق.
و�أ�ضافت �أن م�س�ؤويل وزارة �أمن الدولة ال�صينية املتهمني الأربعة
ال يزالون هاربني .ومت الإعالن عن عري�ضة االتهام يوم الثالثاء يف
حمكمة احتادية يف بروكلني .ومل يت�سن التوا�صل بعد مع ممثلني
عن وانغ للح�صول على تعليق.
وق��ال��ت ال�سفارة ال�صينية يف وا�شنطن يف ب�ي��ان مكتوب �أُر� �س��ل �إىل
رويرتز “االتهامات املزعومة التي وجهتها الواليات املتحدة حم�ض
افرتاء» .و�أ�ضافت “نحث اجلانب الأمريكي على �إجراء حتقيق عادل
وقانوين ،والتعامل ب�شكل منا�سب مع الق�ضايا ذات ال�صلة ،وحماية
احلقوق القانونية للمواطنني ال�صينيني املعنيني».

حترير ع ّبارة على متنها 839
�شخ�صا جنحت قبالة �إندوني�سيا
ً

•• مومريي�-أ ف ب

ُفتح املجال �أم�س اخلمي�س ملرور ع ّبارة على متنها �أكرث من � 800شخ�ص
جنحت قبالة �ساحل اندوني�سيا طيلة يومني ،ومتكنت من �إكمال �إبحارها،
ح�سبما �أعلنت البحرية الإندوني�سية .وقال رئي�س القاعدة املحلية للبحرية
دوي يوغا لوكالة فران�س بر�س “بعد جهود حثيثةّ ،
مت فتح املجال �أمام
ع ّبارة  KM Sirimauعند ال�ساعة  04,00( 12,00بتوقيت غرينت�ش)
وتتجه حال ًيا �إىل �أقرب ميناء من ليوليبا” يف جنوب الأرخبيل الإندوني�سي.
وجنحت ع ّبارة  KM Sirimauوعلى متنها  784راك ًبا و 55ف��ردًا من
الطاقم بعد رحلة  184كيلوم ً
رتا يف �إقليم نو�سا تينغارا اي�ست.
ومل ُتنقذ ف��رق االغاثة ال��ر ّك��اب على الفور �إذ �ضاعفت جهودها لتحرير
الع ّبارة برمتها .ومت ّكنت قاطرة �أر�سلتها �شركة املالحة العامة “بي تي
بيلني» � PT Pelniإىل املنطقة اخلمي�س من حترير الع ّبارة بعد انتظار
ارتفاع املد .وت ّوجهت الع ّبارة �إىل ميناء يف جزيرة ليوليبا لكي يت ّم �إجراء
فحو�ص �سالمة قبل �أن ت�ست�أنف رحلتها �إىل مومريي يف جزيرة فلوري�س.
وقالت ايثا تاتينغ ،التي كانت على منت الع ّبارة ،يف ات�صال مع وكالة فران�س
بر�س “بف�ضل اهللُ ،ح ّررت الع ّبارة حال ًيا وها هي تعود �إىل ليوليبا .و�صلنا
تقري ًبا” .وتتكرر احلوادث يف البحر يف �إندوني�سيا وهي �أرخبيل ي�ضم �أكرث
من � 17أل��ف ج��زي��رة ،ويعتمد �سكانها على ال�ع� ّب��ارات وال�ق��وارب الأخرى
لل�سفر ،رغم كون معايري ال�سالمة املعتمدة غري كافية.
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هل العامل م�ستعد للتعامل مع �إيران نووية؟

•• وا�شنطن-وكاالت

10

«حان وقت التخطيط لـ(التعامل مع) �إيران نووية” .بهذه الكلمات ،ي�ستهل
بيرت بروك�س وجيم�س فيليب�س ،الباحثان البارزان يف �أ�سلحة الدمار ال�شامل
و�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة هرييتدج الأمريكية مقالهما يف موقع
“.»1945
فمفاو�ضات �إدارة ب��اي��دن م��ع النظام الإي ��راين ب�ش�أن برناجمه ال�ن��ووي ذي
التهديد املتزايد على و�شك االنهيار .بعد �أك�ثر من ع��ام من االجتماعات،
ف�شلت �إدارة ب��اي��دن يف �إ��ص�لاح �أوج��ه الق�صور التي دفعت الرئي�س دونالد
ترامب �إىل االن�سحاب من االتفاق النووي الأ�سا�سي ال��ذي تفاو�ضت عليه
�إدارة �أوباما �سنة .2015
توقفت حمادثات فيينا لإع��ادة �إحياء االتفاق النووي يف مار�س �-آذار بعدما
طالبت رو�سيا باحل�صانة من العقوبات املفرو�ضة عليها لغزوها �أوكرانيا
كي ت�ستطيع اال�ستفادة من مليارات الدوالرات يف �إطار عملها النووي داخل
�إيران مبوجب االتفاق .بعدما وافقت �إدارة بايدن على هذه امل�س�ألة ،انهارت

املفاو�ضات ب�سبب مطلب �إيران برفع الواليات املتحدة العقوبات عن احلر�س
ال�ث��وري لتورطه يف الإره ��اب� .أم�ك��ن �أن تكافئ خطوة كهذه �إي ��ران مبنافع
�إ�ضافية غري م�شمولة باالتفاق النووي الذي رفع العقوبات املت�صلة بجهود
�إيران النووية فقط .لي�س وا�ضحاً متى �س ُت�ست�أنف املحادثات �أو حتى �إذا كانت
�ست�ست�أنف.
وما يثري القلق �أي�ضاً وفقاً للباحثني �إدالء وزي��ر اخلارجية �أنتوين بلينكن
ب�شهادة �أم ��ام الكونغر�س م ��ؤخ��راً ق��ال فيها �إن �إي ��ران ق��د تنجز تخ�صيب
اليورانيوم الذي حتتاج �إليه ل�صنع قنبلة نووية يف ب�ضعة �أ�سابيع �إذا ارادت
ذل��ك .رف�ضت �إي ��ران ب�شدة م��ا وع��د ب��ه فريق ب��اي��دن م��ن “�إطالة وتعزيز”
االت�ف��اق ال�ن��ووي املعيوب ج��داً .يعني ه��ذا �أن ان��دالع �أزم��ة نووية م�ستقبلية
م��ع ال�ن�ظ��ام الإي ��راين يبقى اح�ت�م��ا ًال ق��وي�اً حتى ل��و مت التو�صل �إىل اتفاق
معيوب �آخ��ر ،وه��و �أم��ر يبدو م�ستبعداً على نحو متزايد .الآن ه��و الوقت

املنا�سب للبدء بالنظر �إىل ما �سيح�صل على الأرج��ح �إذا ف�شلت املفاو�ضات
النووية ب�شكل كامل� .أح��رزت �إي��ران تقدماً كبرياً يف برناجمها النووي منذ
�أن بد�أت بانتهاك االتفاق �سنة  .2019انتهكت طهران حدود االتفاق بطرق
ع��دة ،مبا فيها القيود على حجم خم��زون اليورانيوم املخ�صب وم�ستويات
تخ�صيب اليورانيوم وا�ستخدام �أجهزة الطرد املركزي املتطورة .ت�ضع هذه
الإمكانات وامل��وارد العلمية والتقنية �إي��ران على م�سار تطوير ون�شر �سالح
نووي� .إن الف�شل يف التو�صل �إىل اتفاق ينهي طموحات �إيران النووية ب�شكل
دائم �سيكون �إخفاقاً ديبلوما�سياً بارزاً� .سوف يزعزع ال�شرق الأو�سط ويرتك
تداعيات كبرية على الأم��ن الأمريكي وال��دويل مبا ي�شمل حتول �إي��ران �إىل
دولة ذات �سالح نووي ،مع امل�شاكل الناجمة عنه.
من املتوقع �أن ي�ؤدي �أي دليل على �أن �إيران مت�ضي قدماً نحو تطوير �أو ن�شر
�سالح نووي �إىل �إث��ارة رد فعل كبري يف ال�شرق الأو�سط بفعل التهديد الذي

ميثله هذا الأمر لإ�سرائيل وجريان �إيران العرب � .إنه مرجح و�أكرث �أن تقوم
�إ�سرائيل بعمل ع�سكري ملنع �إيران من تطوير �سالح نووي عرب �ضرب املن�ش�آت
النووية الإيرانية رمب��ا بالتعاون مع �شركاء ع��رب على امل�ستوى نف�سه من
القلق.
وي�ج��ب �أن ي�ك��ون متوقعاً �أي���ض�اً ع��دم اك�ت�ف��اء �إي ��ران بامت�صا�ص الهجمات
الإ�سرائيلية من دون رد عنيف .لدى طهران �أكرب تر�سانة �صواريخ يف ال�شرق
الأو��س��ط وب�إمكان ع��دد منها �أن ي�صل �إىل م��دن �إ�سرائيلية ب��ارزة .ولإيران
حليف يف �سوريا التي ت�ست�ضيف قواعد للحر�س الثوري ق��ادرة على �ضرب
�إ�سرائيل .و�ستطلب طهران �أي�ضاً من حزب اهلل يف لبنان وحما�س واجلهاد
الإ�سالمي يف غزة ،وامليلي�شيات التي ت�سيطر عليها يف العراق �أن ت�ساعدها يف
االنتقام من �إ�سرائيل.
تابع الباحثان �أن النظام الإيراين �سيلوم بالت�أكيد الواليات املتحدة كمتواطئة
يف �أي هجوم �إ�سرائيلي على برناجمه النووي ب�صرف النظر عما �إذا كانت
ف�ع� ً
لا م�ت��ورط��ة �أم ال .يجب �أن يتم ت��وق��ع ق�ي��ام �إي ��ران ووك�لائ�ه��ا بت�صعيد
هجماتهم على القواعد وامل�صالح الأمريكية يف اخلارج.

•• الفجر -هيلني في�سري
ترجمة خرية ال�شيباين
ل�سنوات ،كان يردد نف�س
الق�صة يف كل مكان :كان
الأول يف ف�����ص��ل��ه يف
املدر�سة الثانوية قبل
ت��خ�� ّرج��ه م��ن اجلامعة
م���ن ب�ي�ن امل��ت��م�� ّي��زي��ن يف
دفعته ...كذبة �صارخة.
وبعد �ضغط ال�صحفيني،
اع�ت�رف ه�ير���ش��ل ووك���ر،
املر�شح اجلمهوري ملقعد
���س��ن��ات��ور يف ج��ورج��ي��ا،
ب�أنه قام بتلميع �سريته
الذاتية.
مل يلمع هذا ال�سبعيني الأ�سود،
جنم كرة القدم الأمريكية ال�سابق،
يف الف�صل فح�سب ،بل ترك اجلامعة
ل�لان���ض�م��ام �إىل ف��ري��ق حمرتف.
وه� ��ذا ل�ي����س ك��ل � �ش��يء :يف نهاية
الثمانينات من القرن املا�ضي ،بعد
�أن �شعر باالكتئاب ب�سبب تدهور
م�سريته ،ك�شف يف مقابلة� ،أنه بد�أ
لعب ال��رول�ي��ت الرو�سية ،مبفرده
يف مطبخه ...وخ�صو�صا� ،أ�صبح
ع�ن�ي� ًف��ا �أك�ث�ر ف ��أك�ثر  ...تتهمه
زوج �ت ��ه ب �ت �ه��دي��ده��ا ب��ال�ق�ت��ل عدة
م ��رات ب���ش�ف��رة ح�لاق��ة وبندقية،
اىل درج� ��ة �أن �ه��ا ط�ل�ب��ت احلماية
بعد طالقهما .وكتب يف مذكراته،
�أنه قرر ذات يوم ،وهو غا�ضب من
رجل ت�أخر يف �إح�ضار �سيارته ،قرر،
�إط �ل�اق ال �ن��ار ع�ل�ي��ه� .إن ��ه يتخيل،
ي �ق��ول“ ،املتعة العميقة” التي
�سي�شعر ب�ه��ا ع�ن��دم��ا ي�ط�ل��ق النار
عليه ،وي�شاهد “تطاير جمجمته
وال � ��دم ،م�ث��ل الأل� �ع ��اب ال �ن��اري��ة يف
الرابع من يوليو “العيد الوطني
الأمريكي” ،تنفجر خلفه” ،اال
ان��ه ان�ت�ه��ى بالتخلي ع��ن الفكرة.

ت�شارلز هريب�سرت خيب ظن معلمه

طريق من باركهم �سالكة

جي دي فان�س وال�ساحر ترامب

هكذا ي�شدد دونالد ترامب قب�ضته على احلزب اجلمهوري
�ساعدت هذه االنتخابات يف �إبراز حقيقة �أن احلزب
خالل �شهر مايو ،جتري �سل�سلة من االنتخابات التمهيدية
�سـتعطي فكــرة عــن ت�أثيــر الرئيـ�س ال�ســابق على حزبــه اجلمهوري احلايل يظل حزب ترامب من حيث الأ�سلوب وامل�ضمون
ويتباهى ووك��ر �أي��ً��ض��ا ،بنجاحاته
يف جمال االعمال ،ولكن احلقيقة
انه ،مرة �أخرى ،يراكم الف�شل.
بت�شجيع م��ن دون��ال��د ترامب،
وه��و �أح��د معارفه القدامى ،دخل
ال�سيا�سة بينما مل ي��ديل ي�صوته
�أبدًا .ومثل راعيه ومر�شده ،يظهر
ج �هل��ا ك� �ب�ي�را ،وي �ب �ي��ع ك ��ل �أن � ��واع
ال �ن �ظ��ري��ات ال�ب��ائ���س��ة .وق ��د �صرح
م ��رة “ :يقول ال �ع �ل��م �أن الب�شر
ينحدرون من القردة  ...ولكن �إذا
�صحيحا ،فلماذا ال تزال
كان هذا
ً
ه �ن��اك قرود؟” .وم��ع ذل ��ك ،ف�إن
ل��دى هري�شل ووك��ر فر�صة جيدة
للفوز يف االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية

للجمهوريني يف  24مايو ،ويرجع
الف�ضل يف ذل��ك ج��زئ� ًي��ا �إىل دعم
ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق ال ��ذي دف �ع��ه يف
ا��س�ت�ط�لاع��ات ال ��راي وج ��ذب اليه
مكا�سب مالية.
مباركة ترامب
�أ� �ص �ب��ح دون ��ال ��د ت��رام��ب �صانع
ملوك ،وق��د تعهد �شخ�صياً بدعم
نحو  150مر�شحاً يف االنتخابات
املحلية والوطنية ،ويرى يف فوزهم
��ش�ه��ادة ع�ل��ى �شعبيته .ه��دف��ه ،هو
ت�شديد قب�ضته على احل��زب ،و�أن
ي�صبح الأ� �س��ا� �س��ي يف االنتخابات
الرئا�سية لعام  .2024حتى

الآن ميكنه التباهي ،فمر�شحوه
امل �ف �� �ض �ل��ون يف جم �ل ����س ال�شيوخ
وجم�ل����س ال �ن��واب واحل �ك��ام ،فازوا
يف  39م��ن  40حمطة انتخابية
للحزب اجل�م�ه��وري ع��ام ،2022
ي� ��رى م �ع �ه��د ب��روك �ي �ن �غ��ز .ل� ��ذا ال
غ��راب��ة يف �أن ي�صطف املر�شحون
يف م � ��ار االغ � � ��و ل �ل �ح �� �ص��ول على
اعرتافه ومباركته .من الوا�ضح
�أن الإح���ص��ائ�ي��ات م�شوهة قلي ً
ال،
لأن  33م �ن �ه��م ت �ت �ن��زل يف خانة
�إع ��ادة ان�ت�خ��اب يف غ�ي��اب معار�ضة
ذات م �� �ص��داق �ي��ة .غ�ي�ر ان ت�أثري
الرئي�س ال�سابق �أث�ب��ت �أن��ه حا�سم
يف والية �أوهايو على �سبيل املثال،

ح�ي��ث اخ �ت��ار دون��ال��د ت��رام��ب جي
دي ف��ان����س م��ن ب�ين اجلمهوريني
امل�ت�ع��ددي��ن ال��ذي��ن ي �ت��وددون �إليه.
ه��ذا ال�ق��ادم م��ن الأو� �س��اط املالية،
وم ��ؤل��ف ك�ت��اب ل�ق��ي رواج ��ا كبريا
ع ��ن ت ��اري ��خ ع��ائ �ل �ت��ه ،ك� ��ان يعترب
م�ن�ت�ه�ي��ا ق�ب��ل ث�لاث��ة �أ� �س��اب �ي��ع من
االنتخابات .وبف�ضل دعم ترامب،
ح�صل بطريقة �سحرية على 12
ن �ق �ط��ة يف ا� �س �ت �ط�لاع��ات ال� � ��ر�أي،
وا� �س �ت �ف��اد م��ن ت��دف��ق الأم� � ��وال ،ال
�سيما من امللياردير التكنولوجي
بيرت ثيل ،ال��ذي �ضمن له الفوز.
ك�م��ا �سمح ت��دخ��ل ��س��اح��رة ترامب
الطيبة ملر�شحه ملجل�س النواب يف

والية فرجينيا الغربية بالفوز بني
�سجل
اجلمهوريني .وم��ع ذل��كّ ،
ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق ه ��ذا الأ�سبوع،
ه ��زمي ��ة يف ن�ب�را�� �س� �ك ��ا .ت�شارلز
ه�ي�رب �� �س�ت�ر ،ال � ��ذي ج �م��ع ثروته
م��ن خ�لال ال�سائل امل�ن��وي للثور،
خ�سر االنتخابات التمهيدية ملقعد
احلاكم .فهل هذه عالمة على �أن
ق��درة ت��رام��ب املطلقة لها حدود؟
بالن�سبة للمحللني ال�سيا�سيني،
يتعلق الأم��ر �أك�ثر ب ��أن هريب�سرت
ت�لاح �ق��ه ال �ك �ث�ير م ��ن الف�ضائح
وال �ق �� �ض��اي��ا ح �ي��ث ت �ت �ه �م��ه م ��ا ال
ي�ق��ل ع��ن ث�م��اين ن���س��اء باملالم�سة
اجلن�سية.

هري�شل ووكر حتت مظلة امللياردير

مباركة ترامب مطلوبة

�ستكون �ضد م�صالح الواليات املتحدة والأمن الدويل عموم ًا

نا�شونال �إنرت�ست :حرب باردة جديدة مع رو�سيا قد ال تنتهي �أبد ًا
•• وا�شنطن-وكاالت

ت �ن��اول امل�ح�ل��ل ال���س��اب��ق يف وكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية
بول �آر .بيالر امل��آالت التي ميكن
�أن تنتهي �إل�ي�ه��ا احل��رب الباردة
اجل��دي��دة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
ورو��س�ي��ا ،ق��ائ� ً
لا �إن ال��رد الغربي
الذي قادته �أمريكا على الهجوم
الرو�سي على �أوكرانيا ،كان م�ؤثراً
و�أت ��ى عك�س م��ا ت��وخ��ى الرئي�س
فالدميري بوتني ،لكنه تو�سع �إىل
خ��ارج ال�سياق الع�سكري احلايل
يف �أوكرانيا� ،إىل نزاع طويل ودائم
مع رو�سيا.
وقال �إن مثل هذا التو�سع ،يرتكز
ع �ل��ى ع� ��دم و� �ض ��ع ح ��د للهجوم

ال��رو� �س��ي ع�ل��ى �أوك ��ران �ي ��ا ،و�إمن ��ا
على “�إ�ضعاف” رو�سيا عموماً.
ويفرت�ض �أن هدفاً كهذا يعك�س
ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة املعتمدة،
ول�ي����س جم ��رد زل ��ة ل���س��ان كتلك
ال�ت��ي وردت على ل�سان الرئي�س
ج ��و ب ��اي ��دن ع �ن��دم��ا ق ��ال �إن� ��ه ال
ميكن ال�سماح لبوتني بالبقاء يف
ال�سلطة.
وح � � ��ذر م� ��ن �أن احل� ��دي� ��ث عن
�إ�ضعاف رو�سيا كهدف ينجم عنه
م�شكلتان �أ�سا�سيتان� ،إذ �أنه ي�ساعد
يف ت�سويق دع��اي��ة ب��وت�ين م��ن �أن
م��ا يفعله ال�غ��رب لي�س فقط رداً
على احل��رب يف �أوك��ران�ي��ا ،بل �إنه
يعك�س ت�ه��دي��داً �أ��ش�م��ل لرو�سيا.
ك �م��ا �أن� ��ه ي �ج �ع��ل م ��ن ال�صعوبة

مبكان التو�صل �إىل ت�سوية لإنهاء
احلرب احلالية ،من خالل تقليل
ثقة رو�سيا ب�إمكان ح�صولها على
�إعفاء مهم من العقوبات وحالة
النبذ ،مهما فعلت يف �أوكرانيا.
ور�أى �أن ال��والي��ات املتحدة تعلن
ف�ع�ل�ي�اً ح��رب �اً ب� ��اردة ج��دي��دة مع
رو�سيا .وبالن�سبة �إىل امل�ستقبل
ال �ق��ري��ب ،ف� ��إن �إن �ه��اء احل ��رب يف
�أوكرانيا يجب �أن يكون �أولوية.
وح � �ت� ��ى دون ال � ��ذه � ��اب بعيداً
يف ال �ب�ل�اغ ��ة ،ف� � ��إن ه� ��ذه املهمة
�ستكون �صعبة .و��س�ي�ك��ون �شاقاً
�إي�ج��اد �صيغة تلبي احل��د الأدنى
م��ن امل�ت�ط�ل�ب��ات ل ��دى الطرفني
املتورطني يف النزاع� .إن الإخفاق
يف العثور على مثل هذه ال�صيغة،

«احلزب اجلمهوري
ما زال حزب ترامب»
��س�ي�ت��م اخ �ت �ب��ار ت ��أث�ي�ره ح � ًق��ا يف
الأ� �س ��اب �ي ��ع ال� �ق ��ادم ��ة .ع �ل��ى وجه
اخل���ص��و���ص يف والي ��ة بن�سلفانيا،
حيث من املتوقع �أن تكون املناف�سة
ل�صيقة.
وام � ��ام ده �� �ش��ة اجل �م �ي��ع ،وخال ًفا
لن�صائح م�ست�شاريه� ،أعلن دونالد
ت ��رام ��ب دع �م��ه مل �ح �م��د �أوز ،وهو
�شخ�صية مثرية للجدل ،ومبتد ًئا
يف ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ة .ه� � ��ذا الطبيب
ال �ك��اث��ودي م��ن �أ� �ص��ل ت��رك��ي ،قدّم
�اجم��ا �صح ًيا
ط�ي�ل��ة � �س �ن��وات ب��رن� ً
� �ش �ه�ي ً�را ر ّوج ل �ع�ل�اج��ات مل تكن

دائ ًما علمية للغاية .ثم �ستكون
ه�ن��اك ج��ورج �ي��ا ،ح�ي��ث ل�ئ��ن يبدو
ه�ي�ر� �ش��ل وال� �ك ��ر يف و�� �ض ��ع جيد،
ف ��إن ديفيد ب�يردي��و ،ال��ذي ي�سعى
مل�ن���ص��ب احل��اك��م ،مل ي�ستفد بعد
م ��ن ت� ��أث�ي�ر ت ��رام ��ب ،وي �ت ��أخ ��ر يف
ا�ستطالعات الر�أي .ومبعنى ما،
وح�ت��ى ل��و مل ي�ت��م ان�ت�خ��اب جميع
�أمهاره ،ميكن للرئي�س ال�سابق �أن
يحتفي بانت�صاره من االن“ .هذه
االنتخابات �ساعدت يف �إبراز حقيقة
�أن احلزب اجلمهوري احلايل يظل
ح��زب ت��رام��ب م��ن حيث الأ�سلوب
وامل�ضمون” ،تالحظ �آم��ي والكر
املحللة يف موقع ك��وك بوليتيكال
ريبورت.
خالل اخلطب وجولة احلانات،
يقدم جميع املر�شحني ،منهم �أولئك
الذين رف�ض دعمهم� ،أنف�سهم على
�أن �ه��م ا��س�ت�ن���س��اخ م �ن��ه ،ميدحونه
ويتعهدون باتباع �أف�ك��اره حرفياً.
ويبقى �أن نرى ما �إذا كان من �ش�أن
ت�شديدهم على الوالء للرتامبية،
�أن يدفع الناخبني املعتدلني اىل
تف�ضيل الدميقراطيني عليهم يف
نوفمرب املقبل.

عالوة على ت�سببه بزيادة معاناة
ال�شعب الأوكراين ،ف�إنه �سيكر�س
ح��رب �اً ب� ��اردة ط��وي�ل��ة م��ع رو�سيا
�ستهيمن على العالقات الدولية
ل���س�ن��وات ق��ادم��ة .وه ��ذا �سيكون
��ص�ح�ي�ح�اً يف ح� ��ال ا� �س �ت �م��ر هذا
امل�ستوى م��ن امل �ع��ارك �أو يف حال
حت��ول الأم ��ور �إىل ن��زاع جممد،
م ��ن دون ال �ت��و� �ص��ل �إىل تفاهم
ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل الأرا� � �ض � ��ي التي
�سيطرت عليها رو�سيا.
وهنا يتعني على املرء �أن يت�ساءل
ع��ن م �ق��دار التفكري يف الدوائر
ال��ر� �س �م �ي��ة ح� ��ول امل� ��� �س ��ار ال ��ذي
�ستتجه �إليه حرب ب��اردة جديدة
وك� �ي ��ف � �س �ت �ن �ت �ه��ي؟ وق � ��د يكون
البع�ض را�ضياً عن ا�ستمرار مثل

هذا النزاع �إىل ما ال نهاية ،متاماً
مثلما ك ��ان ال�ب�ع����ض ي ��ؤي��د مثل
هذا الإجت��اه �إب��ان احلرب الباردة
ال�سابقة.
�إن حرباً باردة جديدة مع رو�سيا
��س�ت�ك��ون ��ض��د م���ص��ال��ح الواليات
املتحدة والأم��ن ال��دويل عموماً.
و� �س �ت�ترت��ب ع�ل�ي�ه��ا �آث � ��ار �سلبية
بالن�سبة ل�ل�م��وازن��ات الع�سكرية،
وك��ذل��ك ملخاطر حت��ول الأزم ��ات
�إىل ح� � ��روب ،وت �ع �ل �ي��ق معاجلة
امل���ش��اك��ل ال�ع��امل�ي��ة ذات الإهتمام
امل�شرتك ،من بني �أمور �أخرى.
ومن املفيد التذكري ب�أفكار وا�ضع
� �س �ي��ا� �س��ة االح � �ت� ��واء الأمريكية
ج��ورج كينان عند ب��داي��ة احلرب
ال� �ب ��اردة ال���س��اب�ق��ة .ف�ق��د �أو�صى

كينان بالتمهل يف �شن مثل هذه
احل ��رب ،وت��وق��ع يف م �ق��ال ن�شره
ع ��ام  1947ب � ��أن ت���س�ت�م��ر هذه
احلرب لفرتة ترتاوح بني ع�شرة
�أعوام و 15عاماً ،لكن تبني �أنها
ا�ستمرت  40عاماً.
وك ��ان ��ت ن �ه��اي��ة احل � ��رب اثباتاً
ل �ت �ح �ل �ي �ل ��ه ب � � � � ��أن ال �� �ش �ي ��وع �ي ��ة
ال�سوفياتية حت�ت��وي ع�ل��ى بذور
فنائها يف داخلها ،وب�أنها �ستنهار
يف ال� �ن� �ه ��اي ��ة ن �ت �ي �ج��ة �ضعفها
الداخلي.
وخل�ص �إىل �أن حرباً باردة جديدة
م��ع رو��س�ي��ا ل��ن ت�ك��ون ع�ل��ى غرار
�سابقتها .ول��ن تنتهي بانت�صار
“حلظة �أحادية القطب” .ومن
املمكن �أن ال تنتهي �أبداً.

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

•• وا�شنطن-وكاالت

ر�أى موقع “بلومربغ” الأمريكي �أن��ه مع تعرث احل��رب يف �أوكرانيا ،ف�إن
جمهوريات �سوفيتية �سابقة تدر�س احتماالت االن�سحاب من دائرة النفوذ
الرو�سي ،على رغم جمازفتها باندالع نزاعات حدودية.
وت�سببت احلرب بارتدادات على امتداد قو�س من عدم اال�ستقرار ميتد من
مولدوفا املجاورة لأوكرانيا عرب القوقاز �إىل كازاخ�ستان يف �آ�سيا الو�سطى.
وباتت نيات بوتني م�س�ألة ملحة تتعلق بالأمن القومي يف بلدان ت�شهد
ما يطلق عليه “نزاعات جممدة” �أو تلك التي توجد فيها �أقليات رو�سية
كبرية .وق��ال اخلبري يف ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية مبعهد كارنيغي-
مو�سكو �ألك�سندر بونوف �إن رو�سيا “قد تلج�أ �إىل فتح جبهات �أخرى يف حال
احتاج بوتني لتمويه ف�شله يف �أوكرانيا ...ويف الوقت نف�سه تدرك القيادة
الرو�سية �إن امل�صادر لي�ست غري حمدودة و�أن املوجود يف �أوكرانيا ال يكفي».
و�أ�ضاف املقال �إنها منطقة مطوقة بالقوى املتناف�سة ال�ساعية وراء الهيمنة.
فرتكيا تتطلع �إىل تعزيز نفوذها عقب م�ساعدة حليفتها �أذربيجان على
�إحل��اق الهزمية ب�أرمينيا يف ح��رب  ،2020بينما ال�صني تو�سع وجودها
على طول طرق التجارة �إىل �أوروب��ا ،و�إي��ران ت�سعى �إىل تدعيم م�صاحلها
يف منطقة بحر قزوين.
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تت�شكّل الأخبار وفق اخلط ال�سيا�سي للحكومة:

كيف يبدو العامل يف عيون ال�صحافة ال�صينية...؟
بالن�سبة لل�صحافة ال�صينية ،كانت العرو�ض
الع�سكرية التي ُنظمت يف مو�سكو يف  9مايو ،2022
فر�صة لت�سليط ال�ضوء على قوة اجلي�ش الرو�سي.
وذكرت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة (�شينخوا)� ،أن
“نحو � 11ألف جندي ،مق�سمني �إىل ثالثة وثالثني
ت�شكيال� ،ساروا يف ال�ساحة احلمراء ،تبعتهم قافلة

•• الفجر -ريت�شارد �أرزت -ترجمة خرية ال�شيباين
يف ال�صني ،تعيد الرقابة ال�صارمة على االعالم
ر�سم ع��امل يتبع اخل��ط ال�سيا�سي ل�شي جني بينغ.
و�سواء كانت الأخبار وطنية �أو دولية ،فهي دائ ًما ما
تتنا�سب متا ًما مع خط احلزب ال�شيوعي ال�صيني.

ميكانيكية م�ؤلفة من � 131سالحا ومعدات ع�سكرية
حديثة» .ويف �إ�شارة �إىل �أن الأمر يتعلق ب�إحياء
الذكرى الـ  77النت�صار االحتاد ال�سوفياتي يف احلرب
الوطنية العظمى� ،أ�شارت الوكالة �إىل �أن فالدميري
بوتني قد �أعلن“ :من واجبنا االحتفاظ بذكرى
�أولئك الذين �سحقوا النازية و�أورث��ون��ا اليقظة،

والقيام بكل �شيء حتى ال يتكرر رعب احلرب العاملية
مرة �أخرى” .كما مت اال�ست�شهاد بكلمات الرئي�س
الرو�سي التي تدين الدول الغربية “لتزييفها الوقح
لتاريخ احل��رب العاملية الثانية” .مبا يكفي ،دون
ذكرها مبا�شرة ،لتربير احلرب الرو�سية يف �أوكرانيا
بعبارات ت�ستن�سخها وكالة �شينخوا ب�أمانة.

11
ت�ل�ع��ب ال���ص�ح��اف��ة دور الناقل
ل�سفراء احل��زب ال��واح��د ،وتت�ش ّكل
الأخبار وفق اخلط ال�سيا�سي الذي
تدافع عنه احلكومة ،دون حرمان
نف�سها من �إعادة كتابتها �أو �إخفاء
بع�ض جوانبها.
�إعادة كتابة احلرب
ع �ل ��ى م� � ��دار � �ش �ه ��ري ��ن ،ج� ��ددت
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة ب�شكل
منتظم الدعوات لإجراء مفاو�ضات
�� �س�ل�ام ب�ي�ن رو� �س �ي ��ا و�أوك ��ران � �ي ��ا.
لكن يبدو �أن همها الرئي�سي هو
ال�ت�ن��دي��د ب ��دور ال��والي��ات املتحدة
يف ال���ص��راع امل�ستمر .يف  9مايو،
ك�ت�ب��ت ال���ش�ع��ب�� ،ص�ح�ي�ف��ة احلزب
ال���ش�ي��وع��ي ال���ص�ي�ن��ي :يف الواقع،
الواليات املتحدة هي التي ت�سببت
يف ه��ذه الأزم� ��ة .ل�ق��د �أدى تو�سع
ال �ن��ات��و امل���س�ت�م��ر ب ��اجت ��اه ال�شرق
بقيادة وا�شنطن �إىل بث النريان،
ث ��م ا� �س �ت �م��رت يف ت ��أج �ي��ج �أل�سنة
ال�ل�ه��ب ،و�سكب ال��زي��ت على النار
واال�ستفادة منها� .أوكرانيا لي�ست
�سوى بيدق على رقعة ال�شطرجن
اجليو�سيا�سية ل�ل��والي��ات املتحدة
“ ”...الح � �ت� ��واء رو�� �س� �ي ��ا .منذ
البداية ،ما تريده الواليات املتحدة
حقًا هو احلفاظ على هيمنتها� ،أما
م���ص�ير “قطع ال�شطرجن” فال
تبايل به �إطالقاً .يف هذه الأيام،
احل � ��وار ب�ي�ن ال �� �ص�ين وال ��والي ��ات
املتحدة متوتر .يف � 4أبريل ،قدرت
وزارة اخلارجية الأمريكية ،فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��امل���س��أل��ة الأوك ��ران� �ي ��ة� ،أن
“امل�س�ؤولني ال�صينيني وو�سائل
الإع �ل�ام ،ت�ضخم بانتظام دعاية
ال �ك��رم �ل�ي�ن ون� �ظ ��ري ��ات امل � ��ؤام� ��رة
واملعلومات امل�ضللة».
ورد امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ال�سفارة
ال�صينية يف وا�شنطن على الفور،
ب ��أن “موقف ال�صني م��ن امل�س�ألة
الأوك ��ران �ي ��ة حم��اي��د ومو�ضوعي
وال ميكن الطعن فيه” .قبل �أن
ي���ض�ي��ف“ :عندما ي�ت�ع�ل��ق الأم ��ر
ب��امل�ع�ل��وم��ات امل���ض�ل�ل��ة ،ي�ج��ب على
اجلانب الأمريكي �أن ينظر بجدية
يف امل ��ر�آة .على م��ر ال�سنني� ،شنت
الواليات املتحدة حرو ًبا يف العراق
و�أفغان�ستان و�سوريا� ،أ�سفرت عن
مقتل � 335أل��ف م��دين ...وهذه
لي�ست معلومات م�ضللة «.
حتت الرقابة
تناولت ال�صحف ال�صينية على
ن �ط��اق وا� �س��ع رواي� ��ة وج ��ود جي�ش
�أمريكي م�س�ؤول عن غزو القوات
الرو�سية لأوكرانيا .هذه ال�صحف
ع ��دي ��دة وم �ت �ن ��وع ��ة :ك� ��ان هناك
ح� ��وايل �أرب �ع�ي�ن ��ص�ح�ي�ف��ة يومية
ع ��ام  ،1968وال� �ي ��وم ي��وج��د ما
ي�ف��وق � 2200صحيفة .وه��ذا ال
يعني �أن ال�صحافة ال�صينية ت�سمح
ب�سماع �أ�صوات خمتلفة .يف الواقع،
ت�ت��م م��راق�ب��ة ك��ل م��ا ت�ن���ش��ره هذه
ال�صحافة عن قرب.
يف كل غرفة �أخبار �-سواء كانت
ج ��رائ ��د م�ط�ب��وع��ة �أو اذاع� � ��ات �أو
ق�ن��وات تلفزيون -ي�ت��واج��د اعوان
من مكتب الرقابة للت�أكد من �أن
روح املو�ضوعات ون�صو�صها التي
ي �ت��م ت �ن��اول �ه��ا ت �ت �ف��ق م ��ع مواقف
احل� ��زب ال �� �ش �ي��وع��ي� .إن معاجلة
الأخ�ب��ار م��ن قبل و�سائل الإعالم
الر�سمية ت�سمح على الأقل مبعرفة
ن��وع املعلومات التي ينوي احلزب

�إطالق املهمة  419ل�صاروخ لونغ مار�ش دي.-2

احياء الذكرى املئوية لرابطة ال�شبيبة ال�شيوعية ال�صينية

الطريقة التي تر ّو�ض بها ال�صني الفريو�س �أثبتت �أنها علم ّية وفعالة ،ت�شهد على القوة امل�ؤ�س�سية للبالد
ت�ق��دمي�ه��ا �إىل ال���ش�ع��ب ال�صيني.
الأخ �ب��ار الرئي�سية ل�شبكة “�سي
ج��ي ت��ي ان” ،ت �ل �ف��زي��ون ال�صني
امل��رك��زيُ ،ت�ب��ث ي��وم� ًي��ا يف ال�ساعة
 7م���س��ا ًء وي�ع��ر��ض�ه��ا ال�ع��دي��د من
ح��وايل  180حمطة تلفزيونية
�إقليمية وحملية.
طبعا ،يحتل كوفيد 19-مكا ًنا
ريا يف هذه الأخبار التلفزيونية.
كب ً
وترتبط العديد م��ن املو�ضوعات
ب�شنغهاي ،املدينة الرئي�سية التي
ت��أث��رت منذ �شهر ون�صف مبتغري
�أوم �ي �ك��رون ،ح�ي��ث ظ�ه��رت حوايل
 4000حالة هذا الأ�سبوع ،بينما
كانت �أكرث من  25000يف نهاية
�أبريل .ويُعتقد �أن �أكرث من 500
�شخ�ص قد لقوا حتفهم ،يف حني
�أن الغالبية العظمى من احلاالت
ال تظهر عليها �أعرا�ض.
مت تروي�ض كوفيد-19
مل ت��ذك��ر ال���ص�ح��اف��ة الر�سمية
االحتجاجات واال�ستياء الوا�ضح
جل� � � ��زء م� � ��ن � � �س � �ك� ��ان �شنغهاي
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ق�ي��ود �صارمة
و�� �ص� �ع ��وب ��ات يف احل� ��� �ص ��ول على
الإم � � � � � � � ��دادات ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة .على
العك�س م��ن ذل��ك ،ت��ؤك��د القنوات
التلفزيونية ع�ل��ى م�ه��ام الوقاية
م��ن الأوب �ئ ��ة وم�ك��اف�ح�ت�ه��ا .وعلى
وجه اخل�صو�ص ،قامت ببث �صور
مت � ّ�ج ��د امل �ج �م��وع��ات ال� �ت ��ي تقوم
بتطهري �أح �ي��اء ب��أك�م�ل�ه��ا و�إي� ��داع
وج�ب��ات غ��داء معب�أة �أم��ام املباين،
والتي ال ميكن ل�سكانها املغادرة �إال
لالختبار.
بلدية �شنغهاي �شعرت باحلاجة
�إىل ت�ن�ظ�ي��م م� ��ؤمت ��ر ��ص�ح�ف��ي يف
 5م��اي��و لتقييم الإج � ��راءات التي
ات �خ ��ذت �ه ��ا امل ��دي� �ن ��ة يف مواجهة
متح ّور �أوميكرون .وكانت فر�صة
لتو�ضيح �أن��ه مت �إن���ش��اء م��ا يقرب
من  9االف موقع الختبار الك�شف
ع ��ن احل �م ����ض ال � �ن� ��ووي .وميكن
فتح م��راك��ز اخ��رى ح�سب احلالة
ال��وب��ائ�ي��ة ومتطلبات ال �ع��ودة �إىل
ال �ع �م��ل .وق� ��د مت ت�ث�ب�ي��ت مواقع
الفح�ص هذه ،الثابتة واملتنقلة ،يف
جميع �أنحاء املدينة.
يف  6م ��اي ��و ،دخ� �ل ��ت ال�سلطة
املركزية يف بكني احللبة .ون�شرت

وك��ال��ة �شينخوا م �ق �الاً م �ف��اده �أن
“ال�صني � �س �ت �ف��وز ب��ال �ت ��أك �ي��د يف
احل��رب �ضد فريو�س كوفيد19-
ب�ف���ض��ل ��س�ي��ا��س�ت�ه��ا يف ال�سيطرة
ال�ع�ل�م�ي��ة وال �ف �ع��ال��ة ع �ل��ى الوباء،
وال � �ت ��ي � �س �ت �� �ص �م��د ام� � ��ام اختبار
الزمن” .ك ��ان ��ت ت �ل��ك خال�صة
اج�ت�م��اع الأع���ض��اء ال�سبعة� ،أعلى
�سلطة يف احلزب ال�شيوعي ،اللجنة
الدائمة للمكتب ال�سيا�سي.
وي��و��ض��ح ال�ب�ي��ان ال �� �ص��ادر عقب
ه��ذا االج�ت�م��اع� ،أن ال��وب��اء منت�شر
يف ال �ع��امل ،و�أن ك��ورون��ا فريو�س
م�ستمر يف التحور .ويف ظ��ل هذه
ال �ظ��روف“ ،هناك ق��در كبري من
ال�شك ب�ش�أن تطوره” .كما حذرت
اللجنة ال��دائ�م��ة م��ن �أي تقاع�س
يف جهود املكافحة ،متوقعة ب�أن:
“الرتاخي ��س�ي��ؤدي ب�لا �شك �إىل
ح��دوث ع��دد ه��ائ��ل م��ن الإ�صابات
واحل � � ��االت احل ��رج ��ة وال ��وف �ي ��ات،
مما �سيكون له ت�أثري خطري على
ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة واملجتمع
وعلى حياة و�صحة ال�شعب.
ول �ل �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى �أن� ��ه ال تغيري
ل�ل�ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ،ف� � ��إن اللجنة
ال ��دائ� �م ��ة “ت�شدد ع �ل��ى �أهمية
االن� �خ ��راط ال �ث��اب��ت يف ال�سيا�سة
الديناميكية ل�ـ “�صفر كوفيد”،

والن�ضال احل��ازم �ضد �أي حماولة
ل�ت���ش��وي��ه �أو ال�ت���ش�ك�ي��ك �أو رف�ض
�سيا�سة ال�صني املناه�ضة لكوفيد».
منذ بداية موجة كوفيد 19-قبل
عامني ،مت ت�سجيل حوايل 5000
حالة وفاة ر�سم ًيا يف ال�صني ،والتي
ت� �ب ��دو م�ن�خ�ف���ض��ة ج� � �دًا مقارنة
ب��ال �ع��دي��د م ��ن ال �ب �ل��دان الأخ� ��رى
(ل�ل�م�ق��ارن��ة ،ي��وج��د يف ف��رن���س��ا ما
جمموعه  147،048حالة وفاة،
اىل ح� ��دود  10م��اي��و .)2022
وظ �ه��ر ال ��وب ��اء جم � ��ددًا يف نهاية
�أب��ري��ل يف بكني ،حيث مت الإبالغ،
ي ��وم الأح � ��د 8 ،م��اي��و ،ع��ن 727
حالة �إ�صابة بـ كوفيد .19-لكن
على عك�س �شنغهاي ،ف ��إن احلجر
ال�صحي لي�س معم ًما يف العا�صمة:
يف املناطق التي توجد بها حاالت
كوفيد ،يتم على وجه اخل�صو�ص
منع ارت�ي��اد املتاجر �أو املطاعم �أو
�صاالت الأل�ع��اب الريا�ضية .وقلة
من النا�س يتجولون يف بكني ،التي
تبدو وك�أنها مدينة �أ�شباح.
وي��ؤك��د م�س�ؤولو جلنة ال�صحة
الوطنية� ،أن و��ض��ع وب��اء كوفيد-
 19يتح�سن يف ال�صني ،با�ستثناء
مقاطعات مثل لياونينغ وت�شجيانغ
وهنان ،التي ت�شهد موجات جديدة
م ��ن �أوم � �ي � �ك� ��رون .وق ��ال ��ت �إدارة

ال�صحة امل��رك��زي��ة ان�ه��ا �ستوا�صل
“مع الإدارات الأخرى ذات ال�صلة،
ت��وج�ي��ه ال���س�ل�ط��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة يف
التنفيذ ال�صارم لتدابري الوقاية
م��ن ال��وب��اء وم�ك��اف�ح�ت��ه ،م��ن �أجل
تعزيز الدفاع �ضد الفريو�س” .من
جانبها ،تن�شر العديد من ال�صحف
افتتاحيات ت�شرح �أن “الطريقة
التي تر ّو�ض بها ال�صني الفريو�س،
�أثبتت �أنها علم ّية وفعالة ،ت�شهد
على القوة امل�ؤ�س�سية للبالد».
الت�صاق الأخبار
بحمالت احلزب
بالإ�ضافة �إىل املو�ضوعات املهمة
التي تثري العديد من التعليقات،
تختار و�سائل الإعالم ال�صينية �أن
تذ ّكر ب�إيجاز بالوقائع الرئي�سية
امل���س�ت�م��دة م��ن الأخ �ب ��ار الوطنية
والدولية .لكن قبل ذل��ك ،تتناول
ال �ق �ن��وات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ب�إ�سهاب
امل� ��و� � �ض� ��وع� ��ات ال � �ت� ��ي ت� � ��أت � ��ي من
احل �م�ل�ات ال �ت��ي ي�ط�ل�ق�ه��ا احلزب
ال�شيوعي.
يف الأي � � ��ام الأخ � �ي ��رة ،مت طرح
حت�سني ن�صيب �أف�ق��ر الفالحني.
ف��ر� �ص��ة ل�ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض ��وء على
امل �ب��ادرات م��ن جميع الأن ��واع التي
اتخذتها احلكومة جلعل اقت�صاد

اال�ستعرا�ض دليل على قوة اجلي�ش الرو�سي

امل �ن��اط��ق ال �ن��ائ �ي��ة م��رب� ً�ح��ا ب�شكل
خ ��ا� ��ص ،م ��ع ت �� �ص��وي��ر موا�ضيع
املناظر الطبيعية الرائعة وال�صور
الأر�شيفية ل��زي��ارات الرئي�س �شي
ج�ين ب�ي�ن��غ ل�ل�ق��اء ه � ��ؤالء ال�سكان
ال � ��ري � �ف � �ي �ي��ن .ق �� �ض �ي��ة �أخ� � ��رى
ذات �أول ��وي ��ة ب��ال�ن���س�ب��ة لل�سلطة
ال�صينية :الدفاع عن البيئة ،التي
ت�ع��ر���ض يف الأخ �ب��ار التلفزيونية
حت��ت ع�ن��وان “�صني خ�ضراء ذات
مياه �صافية و�سماء زرقاء” .يتم
�إع��داد التقارير م��ن جميع �أنحاء
ال�ب�لاد لتثقيف امل�شاهدين حول
“الإجناز ال� �ت ��اري� �خ ��ي حلماية
الطبيعة وا�ستعادتها” .وتظهر،
على �سبيل امل�ث��ال ،مناظر خالبة
لأل ��واح كهرو�ضوئية مثبتة على
ت�لال ريفية .ويف لقطات �أخرى،
�صور لطيور حتلق و�سط م�ساحات
م�ف�ت��وح��ة وا� �س �ع��ة .ويف ك�ث�ير من
الأحيان ،يتعلق االمر ب�إبراز جهود
احلكومة ال�صينية لل�سيطرة على
التلوث.
العلم كر�أ�س حربة
يف �أ� � �س � �ب� ��وع  2م � ��اي � ��و ،حتت
� �ش �ع��ار “حتقيق م �� �س �ت��وى ع ��الٍ
م � ��ن اال�� �س� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة العلمية
والتكنولوجية” ،ت�ن��اول��ت ن�شرة

االخ �ب��ار الرئي�سية “�سي ج��ي تي
ان” ،غ��زو الف�ضاء .م ��ؤك��دة على
ح� � ��دث :يف  5م� ��اي� ��و ،يف ق��اع��دة
تاييوان مبقاطعة �شان�شي� ،شمال
ال���ص�ين ،مت �إط�ل�اق امل�ه�م��ة 419
ل�صاروخ لونغ مار�ش دي.2-
�أر� �س �ل��ت جم�م��وع��ة م��ن ثمانية
�أقمار �صناعية �إىل الف�ضاء :واحد
ي�سمى جيلني  1-كوانفو � 01سي،
و�سبعة اخرين ت�سمى كوانفو .0
 3دي .و�أع �ل �ن��ت وك��ال��ة �شينخوا،
�أن “جميعهم و��ص�ل��وا �إىل املدار
امل �خ �ط��ط له” ،م �� �ش�يرة �إىل �أن
جيلني  1-كوانفو قادر على توفري
�صور مل�سافة  150كيلومرتا من
�سطح الأر���ض ،وب�إمكانه االر�سال
ب�سرعة عالية .و�سيتم ا�ستخدامه
ل � �ت � �ق� ��دمي خ � ��دم � ��ات خ�صو�صا
للتنقيب ع��ن ال�ت�ع��دي��ن وتطوير
املدن الذكية.
و�سيتم تن�سيق كل ه��ذه الأقمار
ال�صناعية الثمانية اجل��دي��دة مع
��س�ت��ة و�أرب� �ع�ي�ن �أق� �م ��ا ًرا �أخ� ��رى مت
�إطالقها �سابقًا ،والتي توفر بيانات
يف جماالت مثل الزراعة والغابات
وحماية البيئة .كل هذا جزء من
ب��رن��ام��ج ا�ستك�شاف �صيني وا�سع
للكواكب وكذلك الكويكبات.
يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة�“ ،سلطت
��س��ي ج��ي ت��ي ان” ال �� �ض��وء � ً
أي�ضا
على فريق مكون م��ن  270عاملًا
ت�سلقوا اجلانب ال�صيني من جبل
ت�شوموالنغما� ،أعلى قمة يف العامل
على احل��دود ال�صينية النيبالية،
وامل� � �ع � ��روف � ��ة يف ال� � �غ � ��رب با�سم
�إف��ر��س��ت .عملت البعثة على ت�آزر
الرياح الغربية والرياح املو�سمية،
وال� �ت� �غ�ي�رات يف �إم � � � ��دادات امل �ي��اه،
وال �ت �ك �ي��ف ال �ب �� �ش��ري م��ع البيئات
ال�ق��ا��س�ي��ة يف م�ن��اط��ق االرتفاعات
ال�ع��ال�ي��ة ج � �دًا .ث��م �أق��ام��ت ثماين
حم�ط��ات �أر� �ص��اد ج��وي��ة� ،أ�صبحت
�إحداها ،على ارتفاع  8800مرت،
الأعلى يف العامل.
وت�ت�ي��ح ه��ذه ال�ت�ق��اري��ر العلمية
يف جبال التبت فر�صة مترير �أن
“الناجت امل�ح�ل��ي الإج �م��ايل لهذه
املقاطعة املتمتعة باحلكم الذاتي،
قد تقدم بن�سبة  6فا�صل  4باملائة
يف ال��رب��ع الأول م��ن ه��ذا العام”.
وع �ل��ى وج� ��ه اخل �� �ص��و���ص ،ت�شري

الهم الرئي�سي هو التنديد بدور الواليات املتحدة يف ال�صراع امل�ستمر
يف امل�س�ألة الأوكرانيةّ ،

اوكرانيا ..امريكا هي ال�سبب

قراءة خا�صة الزمة كوفيد يف �شنغهاي

ال�سلطات ال�صينية يف املقاطعة،
�إىل �أنه نظ ًرا الرتفاع �أ�سعار اخلام
يف ال�سوق الدولية ،قفزت القيمة
امل �� �ض��اف��ة ل �� �ص �ن��اع��ة ال �ت �ع��دي��ن يف
التبت بن�سبة  24فا�صل  2باملائة
يف الأ�شهر الثالثة الأوىل من عام
 2022م�ق��ارن��ة ب��ال�ف�ترة نف�سها
من العام ال�سابق.
�سكان معزولون عن العامل
الغالبية العظمى من �أك�ثر من
 1.4م �ل �ي��ار ��ص�ي�ن��ي ال ميكنهم
ال��و� �ص��ول �إال �إىل ه��ذا ال �ن��وع من
املعلومات من ال�صحافة الر�سمية.
را م ��ن ال�سكان
ل �ك��ن ج � ��ز ًء ك� �ب�ي� ً
ي�صعب حتديد عددهم -يتمكنون،من خالل التحايل على احلواجز
يف الإن �ت��رن � ��ت ،وخ��ا� �ص��ة بف�ضل
ال�شبكات االف�ترا��ض�ي��ة اخلا�صة،
من معرفة املزيد عن �أخبار البلد
وم�سرية العامل.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،يف الآونة
الأخرية على ال�شبكات االجتماعية،
ينتقد ال�ع��دي��د م��ن �أه��ل �شنغهاي
�صراحة ظ��روف حب�سهم .عندما
يحذف الرقيب تعليقاتهم ،يعاود
�أ�صحابها الكتابة بتغيري العنوان
وب�ضع كلمات .ال تكت�شف برجمية
الرقابة ه��ذا التغيري على الفور،
ومي�ك��ن ق ��راءة الن�ص ونقله على
نطاق وا��س��ع .وباملثل ،عندما يتم
ح� ��ذف م �ق �ط��ع ف �ي��دي��و بوا�سطة
هذه الربجميات ،ف�إنه يظهر مرة
�أخ��رى ب�صور متغرية �أو برتتيب
خمتلف حتى ُتفهم املناورة وتمُ حى
ب�شكل ر�سمي.
وع�ل��ى النقي�ض ،ه�ن��اك �أحداث
ي�ت��م ت�سليط ال���ض��وء عليها بقوة
يف و�� �س ��ائ ��ل الإع � �ل� ��ام ال�صينية
ال��ر��س�م�ي��ة .وه �ك��ذا ،يف  10مايو،
يف ق�صر ال�شعب ،م�ي��دان تيان �آن
مني يف بكني ،ح�ضر الرئي�س �شي
جني بينغ ،وهو � ً
أي�ضا الأمني العام
للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي
ال�صيني ورئي�س اللجنة الع�سكرية
املركزية ،حفلاً مبنا�سبة الذكرى
املئوية لرابطة ال�شبيبة ال�شيوعية
ال���ص�ي�ن�ي��ة .وق ��ال يف خ�ط��اب��ه �إن
“�أمل احل��زب ال�شيوعي ال�صيني
وال � �ب � �ل ��د يف �أي � � � ��دي ال�شباب”،
و�أ�ضاف ،بالغنائية املعتادة للحزب،
ف�ك��رة �أن “مثل الأ� �ش �ج��ار الفتية
التي تنمو على الأر� ��ض� ،سي�صبح
ال�شباب ال�صيني يومًا ما �أ�شجا ًرا
عمالقة” ...ج �م ��ل ت � ��ؤك� ��د �أن
قيادة احل��زب ال�شيوعي تنظر �إىل
م�ستقبل ال���ص�ين يف ا�ستمرارية
تامة لأ�سلوب عملها احلايل.
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العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/8460

70197

املنذر  :م�صرف الهالل �ش م ع .
املنذر �إليه  :حممد وجيه حممد عبد ح�سن .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )68,460.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 66575خ�صو�صي /ابي�ض /ال�شارقة ) من نوع ( ني�سان باترول
_ ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2015ل��ون (ابي�ض ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
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�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/8309

Date 20/ 5/ 2022 Issue No : 13548

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 20/ 5/ 2022 Issue No : 13548

70522

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

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

فقدان جواز �سفر

Date 20/ 5/ 2022 Issue No : 13548

فقد امل��دع��و  /ارفيند كومار
رام �ي �� �ش��وار ��س�ي�ن��غ ج ��اخ ��ار ،
الهند اجلن�سية ج��واز �سفره
رقم ( )S4043210يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ح �ن��ان �صديق
ال� � ��رح � � �م� � ��ن  ،ب � �ن � �غ �ل�ادي � �� ��ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )A0281533يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
البنغالدي�شية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /حممد هارمني
ان � �� � �ص� ��ار ح� ��� �س�ي�ن  ،الهند
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � ��م ()U2374162
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0562098786

ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و  /ه � � � ��ارون
ن � � �ظ� � ��رى  ،اف � �غ� ��ان � �� � �س � �ت� ��ان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()02657200P
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0552556133

فقد املدعو  /ي�س تري�سناواتى
بنت كاتريان ماد  ،اندوني�سيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � ��م ()C3505690
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0565334216
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70530

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

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و � � /س��اج��ار مياه
ج� �م ��ال م� �ي ��اه  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )A02148379يرجى
مم� ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70392

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد احمد
ع� �ب ��داهلل ن��ا� �ص��ر  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()07298630
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0553080032
فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حم�سن عبداهلل
ح �� �س��ن احل� ��ام� ��د  ،اليمن
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )08447029من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0552226050

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363
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POWER VALLEY ELECTROMECHANICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

KHALEEL ALHOSANI PROJECTS MANAGEMENT

�إىل /دي�سينرتو لإدارة امل�شاريع واال�ستثمارات
DECENTRO PROJECTS MANAGEMENT AND INVESTMENTS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�ستثمار وتطوير امل�شروعات العقارية و ت�أ�سي�سها و
ادارتها 6499004
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات
املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايباك للتغليف املتخ�ص�ص ذ م م
رخ�صة رقم CN 1179102:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /بوري�س �سريجى نوكوفيت�ش من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /بوري�س �سريجى نوكوفيت�ش من � % 39إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جاكو�س ايفونن رينيه ديبار
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد عبداهلل على حممد
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ايباك للتغليف املتخ�ص�ص  -ذ م م

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احل�صن للعقارات
رخ�صة رقم CN 2464903:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد حممد خالد الطويل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نهى عمران حممد ابو �سعد
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /احل�صن للعقارات
AL HOSN REAL ESTARE

�إىل /احل�صن للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL HOSN REAL ESTARE - SOLE - .PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /ايباك للتغليف املتخ�ص�ص � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

IPAC SPECIALIZED PACKING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط  /حذف ا�سترياد 4610008
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توب برو للعناية بال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2132307:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حميد �سعيد خمي�س خامت الكتبى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حميد �سعيد خمي�س خامت الكتبى من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل �سعيد خمي�س خامت الكتبى %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /توب برو للعناية بال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة املو�سم
رخ�صة رقم CN 1027096:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شيتارى بوتيا فاالبيل عبدالرحمن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد �سعيد مرعى �ساملني الكثريى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيتارى بوتيا فاالبيل عبدالرحمن
تعديل وكيل خدمات  /حذف خمي�س حممد �سعيد �سامل املزروعى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /بقالة املو�سم

�إىل /توب برو للعناية بال�سيارات ذ.م.م

�إىل /بقالة املو�سم ذ.م.م

TOP PRO AUTO CARE

ALMOSAM BAQALA

TOP PRO AUTO CARE L.L.C.

AL MOSAM BAQALA L.L.C.

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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
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�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة فيه بي ات�ش �سي فاليو
هومز برايفيت ليمتد  -مكتب متثيل عقاري (اجلن�سية :الهند)
قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة دبي (العنوان:
املركز التجاري االول  -بردبي  -مكتب رقم  E 3001ملك
مركز بي اي اي لالعمال � -ص.ب )114660:واملقيدة حتت رقم
( )4467يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام
القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية
وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق
يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب - )3625(:دبي.
ادارة الت�سجيل التجاري

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

IPAC SPECIALIZED PACKING - L L C

Notification by publication
Advertisement claiming to be published
At the Case Management Office, Sharjah Federal Court,
Federal Civil Court of First Instance,
)in Case No. SHCFICIREA2022/0001691 Civil (Partial
To the defendant : BIKASH BK Unknown place of residence:
As per the plaintiff / Emirates cab LLC
The filed the above mentioned case claiming the below:
- Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 7583 dirhams the value of
the traffic violations and accidents he committed.
- Second : Obligating the defendant to pay fees, expenses, and attorney fees
You are mandated to attend the hearing on 23/05/2022 before the Case Management
Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager
Office No. 2) in person or through an authorized reprsentative, and submit response
memorandum to the case attached with all Documents - as a defendant, within a period
not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider the case
whose number is mentioned above.
Judjical services office
MOHAMMED HUSSAIN AMIN AL MULLA
Issued on 11/05/2022

Date 20/ 5/ 2022 Issue No : 13548

�إىل  /باور فايل للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

70522

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First
)Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0009743, Civil (Partial
To the defendant : Kelechi Kennedy Ugwa, Address : 9429864
We inform you that on 17/05/2022. this court ruled against you in the abovementioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C, as follows:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence:
 )Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of 14,395.25 dhsFourteen thousand three hundred ninety-five dirhams and twenty-five fils, and
to pay expenses, refusing more than this.
Judgment is subject to appeal within the legal term from the date of
publication.
Judge
Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

Date 20/ 5/ 2022 Issue No : 13548

POWER VALLEY ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0007339, Civil (Partial
To the defendant:
Muhammad Usman Allah Ditta Awan, Address: 9386393
We inform you that on 17/05/2022, this court ruled against you in the abovementioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C. as follows:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence:
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of 13,017.5 dhs) Thirteen
thousand seventeen dirhams and five fils only, and to pay expenses, refusing
more than this.
Judgment is subject to appeal within the legal term from the date of
publication.
Judge / Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/باور فايل للمقاوالت الكهربائية
وامليكانيكية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2019964:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة في�صل عبداهلل على عبدالغفار احلمادى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف في�صل عبداهلل على عبدالغفار احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امين حممود حممد ال�صعيدى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /باور فايل للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خليل احلو�سني لإدارة امل�شاريع
رخ�صة رقم CN 2851351:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /خليل احلو�سني لإدارة امل�شاريع

�إعــــــــــالن

املنذر  :م�صرف ابوظبي اال�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليه  :عمار علي عبدالباقي ح�سن املرزوقي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )79,917.90درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من
تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم (
 / 55056خ�صو�صي  /R/دبي ) من نوع ( VOLKSWAGEN GOLFR
_ هات�شباك ) موديل ( _ )2019لون (ازرق ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم مونتانا
رخ�صة رقم CN 1194456:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم مونتانا
MONTANA RESTAURANT

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات ( 8299010
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/3100

تنفيذ رقم 2022/3309

تنفيذ رقم 2022/155

تنفيذ رقم 2021/16243

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

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

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/05/25لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده جوناثان امانويل المى و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
17,850
اثاث �شقه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/05/25لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �صالون دونا ريت�شي للتجميل و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
معدات �صالون 14,600
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

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

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/05/25لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده جولد�س جيم انرتنا�شيونال  +نيو ايج فتن�س �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو
التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
133,950
معدات �صاله ريا�ضيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده املن�شف للتجارة �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
7,915
دراجات هوائيه و�سيارات اطفال
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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وا�شنطن تعيد فتح �سفارتها يف كييف
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعادت الواليات املتحدة فتح �سفارتها يف كييف بعدما �أغلقتها
ملدة ثالثة �أ�شهر ب�سبب الغزو الرو�سي لأوكرانيا ،وفق ما �أعلنت
وزارة اخلارجية .وقال وزير اخلارجية �أنتوين بلينكن يف بيان
�إن “ال�شعب الأوكراين ،ومب�ساعدتنا الأمنية ،دافع عن �أر�ضه
يف مواجهة الغزو الرو�سي غري املعقول ونتيجة ذلك عاد العلم
الأمريكي لريفرف جمدداً فوق ال�سفارة» .و�أ�ضاف “نقف بكل
اعتزاز �إىل جانب الأوكرانيني ونوا�صل دعمهم حكومة و�شعبا
يف وقت يدافعون عن بلدهم يف وجه حرب الكرملني القا�سية
القائمة على عدوان» .ويف وقت مت�أخر من ليل الأربعاء �صادق

جمل�س ال�شيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيني الدبلوما�سية
بريدجت برينك �سفرية للواليات امل ّتحدة يف �أوكرانيا.
ومل يكن للواليات املتحدة �سفري يف �أوك��ران�ي��ا منذ 2019
عندما �أق��ال الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب ال�سفرية ماري
ي��وف��ان��وف�ي�ت����ش م��ن ه��ذا امل�ن���ص��ب .و�أ��ص�ب�ح��ت يوفانوفيت�ش
الح�ق�اً �شاهدة رئي�سية يف �أول حماكمة �أج��راه��ا الكونغر�س
لعزل ترامب ب�سبب دواف��ع ق��راره تعليق امل�ساعدة الع�سكرية
لأوكرانيا.
ويف تغريدة على تويرت قال رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف
جمل�س ال�شيوخ ،ال�سناتور بوب مينينديز �إ ّنه “فخور بقيادة
امل�صادقة ال�سريعة ملجل�س ال�شيوخ” على تعيني يوفانوفيت�ش

�إيطاليا تدعو �إىل وقف عاجل لإطالق النار يف �أوكرانيا

�سفرية يف كييف ،وهو من�صب ّ
ر�شحها �إليه الرئي�س جو بايدن
قبل ب�ضعة �أ�سابيع فقط .و�أ��ض��اف ال�سناتور الدميوقراطي
“بالنظر �إىل التحديات املقبلة ،فقد �أ ّك��دن��ا �أ� �س��و�أ خماوف
بوتني :ت�صميم الغرب حازم والتزام الواليات املتحدة بحزبيها
الرا�سخ جتاه �أوكرانيا وا�ضح متاماً» .و�أغلقت الواليات املتحدة
�سفارتها يف كييف يف � 14شباط-فرباير ،قبل ع�شرة �أيام من
دخ��ول ال�ق��وات الرو�سية ع�بر احل��دود يف حم��اول��ة للإطاحة
باحلكومة الأوكرانية وا�ستبدالها ب�أخرى موالية ملو�سكو.
ووا� �ص��ل الدبلوما�سيون الأم�يرك�ي��ون ت��وف�ير اخل��دم��ات من
مدينة لفيف “غرب” ،بينما ا��ض�ط��روا �أح�ي��ان��ا للمبيت يف
بولندا املجاورة نتيجة خماوف �أمنية.

•• روما-رويرتز

دعا رئي�س الوزراء الإيطايل ماريو دراجي �أم�س اخلمي�س �إىل
وقف عاجل لإط�لاق النار يف �أوكرانيا حتى تبد�أ مفاو�ضات
جادة لإنهاء احلرب التي بد�أت مع الغزو الرو�سي قبل ثالثة
�أ�شهر تقريبا.
و�أبلغ دراج��ي جمل�س ال�شيوخ يف روم��ا �أن��ه “يجب التو�صل
�إىل وقف �إطالق النار يف �أ�سرع وقت ممكن” وذلك يف افتتاح
جل�سة حول دور �إيطاليا يف دعم �أوكرانيا.
وذكر دراجي �أنه من املهم موا�صلة ال�ضغط على رو�سيا من
خالل العقوبات االقت�صادية “لأنه يتعني علينا جلب مو�سكو
�إىل طاولة املفاو�ضات».

•• كييف�-أ ف ب

�سيكون ال�ن��زاع يف �أوك��ران�ي��ا حيث
ال ي� ��زال ال �غ �م��و���ض ي �ل��ف م�صري
�آخر اجلنود املتح�صنني يف م�صنع
�آزوف�ستال يف م��اري��وب��ول ،حا�ضرا
ب �ق��وة خ�ل�ال ل �ق��اء ب�ي�ن الرئي�س
الأمريكي وق��ادة ال�سويد وفنلندا
اللتني ت�سعيان �إىل االن�ضمام �إىل
حلف �شمال الأطل�سي لالتقاء من
مو�سكو.
ويجري الأمني العام حللف �شمال
الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ �أي�ضا
حم ��ادث ��ات م ��ع رئ �ي �� �س��ة ال� � ��وزراء
ال��دمن��ارك�ي��ة ميتيه فريدريك�سن
التي ان�ضمت بالدها �إىل احللف
العام .1949
يف املقابل ،با�شرت ال�سويد وفنلندا
للتو �إجراءات االن�ضمام �إىل حلف
� �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي م��ع تقدمهما
برت�شيحهما الر�سمي الأربعاء.
ورح� ��ب ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي جو
ب� ��اي� ��دن “بقوة بالرت�شيحني
ال �ت��اري �خ �ي�ين ل�ف�ن�ل�ن��دا وال�سويد
ل�ل�ان �� �ض �م��ام �إىل ح� �ل ��ف �شمال
الأطل�سي».
وق ��ال ��ت ال �ن��اط �ق��ة ب��ا� �س��م البيت
الأب �ي ����ض ك��اري��ن ج ��ان-ب �ي ��ار� ،إن
ب ��اي ��دن ��س�ي���س�ت�ق�ب��ل اخل �م �ي ����س يف
وا�شنطن رئي�سة الوزراء ال�سويدية
م��اغ��دال�ي�ن��ا ان��در� �س��ون والرئي�س
الفنلندي �سويل نيني�ستو.
وال�ب�ل��دان م��ن دول ع��دم االنحياز
تاريخيا �إال انهما ب��دال موقفهما
ج� ��ذري� ��ا م� �ن ��ذ ال � �غ� ��زو ال ��رو�� �س ��ي
لأوكرانيا يف � 24شباط-فرباير
ما �أدى �إىل تغري جذري يف الر�أي
ال �ع��ام ف�ي�ه�م��ا ال ��ذي ك ��ان م�ت�رددا
يف االن �� �ض �م��ام �إىل ح �ل��ف �شمال
الأطل�سي.
وتت�شارك فنلندا حدودا متتد على
�أك�ث�ر م��ن  1300ك�ي�ل��وم�تر مع
رو�سيا.
ويف انتظار �إمتام عملية االن�ضمام
التي قد ت�ستغرق �أ�شهرا وتتطلب
�إجماع �أع�ضاء احللف� ،أكد البيت
الأبي�ض يف بيان “فيما يتم النظر
يف طلبهما لالن�ضمام �إىل حلف
�شمال الأط�ل���س��ي (ن��ات��و) �ستعمل
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة م ��ع فنلندا
وال���س��وي��د م��ن �أج ��ل ال�ت��أه��ب لأي
تهديد لأمننا امل�شرتك ومواجهة
�أي اعتداء �أو تهديد بالعدوان».

�إمتام عملية االن�ضمام قد ت�ستغرق �أ�شهرا

الناتو يح�ضر ل�ضم فنلندا وال�سويد ..وبايدن يرحب
وف �ي �م��ا ت �ع �م��ل ال � � ��دول الغربية
ع�ل��ى ر���ص ال���ص�ف��وف يف حماولة
الحتواء مطامع الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني ،يف دول �أخرى،
ت �ت��وا� �ص��ل امل � �ع ��ارك يف �أوك ��ران� �ي ��ا
خ���ص��و��ص��ا يف م���ص�ن��ع �آزوف�ستال
ل �ل �� �ص �ل��ب يف م��دي �ن��ة م ��اري ��وب ��ول
ال�ساحلية اال�سرتاتيجية يف جنوب
�شرق البالد.
و�أك � ��دت وزارة ال ��دف ��اع الرو�سية
الأرب � � �ع� � ��اء �أن “ 959مقاتال
(�أوك ��ران� �ي ��ا) ب�ي�ن�ه��م  80جريحا
ا�ست�سلموا و�أ�سروا” منذ االثنني.
وام�ت�ن�ع��ت �أوك��ران �ي��ا ع��ن التعليق
على هذه املعلومات.
وقال ديني�س بو�شيلني وهو زعيم
انف�صايل موال لرو�سيا �إن “قادة
وم �ق ��ات �ل ��ي (ك �ت �ي �ب ��ة) �آزوف مل
يخرجوا بعد” م��ن ه��ذا املجمع،
م�ؤكدا �أن نحو �ألف عن�صر يف هذه
الوحدة �شبه الع�سكرية املنخرطة
يف اجلي�ش الأوك��راين ،ما زالوا يف
امل�صنع.
وك��ان��ت �أوك��ران �ي��ا �أك ��دت الأ�سبوع
املا�ضي �أن �أك�ث�ر م��ن �أل��ف جندي
�أوك��راين من بينهم  600جريح،
موجودون يف هذا املجمع ال�ضخم
ال ��ذي يعترب �آخ ��ر معقل ملقاومة
ال�ق��وات الرو�سية يف املدينة التي

دمرتها املعارك.
وق ��ال ��ت ه �ي �ئ��ة الأرك � � � ��ان العامة
الأوك ��ران� �ي ��ة � �ص �ب��اح الأرب � �ع ��اء �إن
اجل �ي ����ش ال��رو� �س��ي ي��رك��ز جهوده
“على حم��ا� �ص��رة وح��دات �ن��ا قرب
�آزوف�ستال” ب �ق �� �ص��ف مدفعي
و�ضربات جوية .ويف �شوارع كييف،
حيا ال�سكان “الرجال اخلارقني”
ال��ذي��ن ي�ق��ات�ل��ون يف ه��ذا امل�صنع.
وق� ��ال �أن ��دري ��ه ( 37ع��ام��ا) لقد
“حققوا امل�ستحيل».
ومن �ش�أن ال�سيطرة الكاملة على
ماريوبول الواقعة على بحر �آزوف
�أن ي�شكل تقدما ك�ب�يرا لرو�سيا.
فت�سمح لها بالربط برا بني �شبه
ج��زي��رة ال �ق��رم يف اجل �ن��وب التي
��ض�م�ت�ه��ا م��و��س�ك��و ال �ع��ام 2014

وب�ين �أج��زاء من منطقة دونبا�س
يف ال�شرق ي�سيطر عليها موالون
لور�سيا.
لكن رئي�س بلدة ماريوبول فادمي
بويت�شينكو �أك ��د مطلع ني�سان/
�أب��ري��ل �أن امل��دي�ن��ة م��دم��رة بن�سبة
“ ”% 90ف �ي �م��ا  % 40من
من�ش�آتها غري قابلة للت�صليح».
وقالت بلدية املدينة م�ساء الأربعاء
عرب تلغرام “الرو�س ي�سرقون يف
ماريوبول .يحاول املحتلون الآن
و� �ض��ع امل��رف ��أ يف اخل��دم��ة جمددا
ل �ت �� �ص��دي��ر ك �م �ي��ات م ��ن احلبوب
وم� �ن� �ت� �ج ��ات ال� ��� �ص� �ل ��ب مباليني
الدوالرات».
وق � ��ال م� ��� �س� ��ؤول �أم �ي�رك� ��ي طلب
ع� ��دم ك �� �ش��ف ا� �س �م��ه الأرب � �ع� ��اء �إن
“م�س�ؤولني رو� �س ��ا ي �ق ��رون ب ��أن
ق ��وات رو� �س �ي��ة ت��رت�ك��ب ممار�سات
خ� �ط ��رة يف امل ��دي� �ن ��ة مب� ��ا ي�شمل
� � �ض ��رب م� ��� �س� ��ؤول�ي�ن يف املدينة
و�صعقهم بالتيار الكهربائي وهم
ينهبون م�ساكن” م��ع ت�أكديهم
�أنهم +ح��رروا ماريوبول الناطقة
بالرو�سية».
و�أ� � �ض� ��اف “امل�س�ؤولون الرو�س
ي�ق�ل�ق��ون م��ن �أن ه ��ذه املمار�سات
ق��د حت�ض �سكان م��اري��وب��ول على
مقاومة االحتالل الرو�سي �أكرث

بعد».
وجت� ��رى ال �� �س �ل �ط��ات الأوك ��ران �ي ��ة
وهيئات اجنبية حتقيقات ب�ش�أن
ات� �ه ��ام ��ات ع � ��دة ب �ق �ي ��ام ال� �ق ��وات
ال��رو� �س �ي��ة مب �م��ار� �س��ات وجرائم
ح��رب .و�أر�سلت املحكمة اجلنائية
الدولية  42حمققا وخبريا �إىل
اوك��ران�ي��ا يف �أك�بر مهمة ميدانية
لها.
وقالت املدعية العامة الأوكرانية
�إيرينا فينيديكتوفا نهاية ني�سان/
�أب ��ري ��ل �إن “�أكرث م ��ن ”800
جرمية حرب مفرت�ضة حددت يف
�أوكرانيا.
وبعد حواىل ثالثة �أ�شهر من بدء
ال�غ��زو ال��رو��س��ي لأوك��ران �ي��ا ،بد�أت
الأربعاء يف كييف حماكمة جندي
رو�سي يبلغ  21عاما متهم بقتل
مدين �أعزل يبلغ  62عاما نهاية
�شباط/فرباير.
وهذه �أول حماكمة جلندي رو�سي
بتهمة ارت�ك��اب جرمية ح��رب منذ
دخول قوات مو�سكو �إىل الأرا�ضي
الأوكرانية الأربعاء يف كييف ،وقد
�أق ��ر اجل �ن��دي امل�ت�ه��م بقتل مدين
ب�أنه مذنب معرتفا بكل الوقائع
التي ن�سبت اليه.
ويواجه اجلندي عقوبة ت�صل �إىل
ال�سجن مدى احلياة.

Friday

م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال �ك��رم �ل�ين �إن
لي�س لديه “معلومات” عن هذه
امل�ح��اك�م��ة وال ع��ن امل�ت�ه��م ،م�ؤكدا
�أن االت �ه��ام��ات ال�ع��دي��دة بارتكاب
جرائم حرب �ضد اجلي�ش الرو�سي
“مزيفة �أو مفربكة».
وق��ال��ت ف�ي�ن�ي��دي�ك�ت��وف��ا �إن مثول
اجلندي “م�ؤ�شر وا�ضح ( )...فما
م��ن ج�لاد �سيفلت م��ن العدالة”
م���ش��ددة ع�ل��ى ف�ت��ح �أك�ث�ر م��ن 11
�أل � ��ف حت �ق �ي��ق ب �ح �� �ص��ول جرائم
حرب.
وت�ستمر احلرب على الأر�ض .ففي
�شرق �أوك��ران�ي��ا “ق�صف املحتلون
 43ب�ل��دة يف منطقتي دونيت�سك
ولوغان�سك” م��ا �أدى �إىل مقتل
“ما ال يقل عن  15مدنيا” على

ما �أعلن اجلي�ش الأوك��راين م�ساء
الأربعاء.
وي� � � �ح � � ��اول ال � � ��رو� � � ��س ت�سجيل
اخ �ت��راق ق� ��رب ب��وب��ا� �س �ن��ا باجتاه
��س�ي�ف�يرودون�ي�ت���س��ك �إح� ��دى املدن
الكبرية التي ال يزال الأوكرانيون
ي�سيطرون عليها يف هذه املنطقة
على ما �أكد م�س�ؤول حملي.
و�أو� � � �ض � � �ح� � ��ت ه� �ي� �ئ ��ة الأرك � � � � � ��ان
الأوك ��ران �ي ��ة ��ص�ب��اح اخل�م�ي����س �أن
“املحتلني” با�شروا هجوما قرب
�سيفريودونيت�سك “من دون �أن
ينجحوا” يف م�سعاهم.
وق��ال الناطق با�سم وزارة الدفاع
الأوكرانية �ألك�سندر موتوزيانك
الأرب � �ع � ��اء �إن اجل �ي ����ش الرو�سي
يحاول “تطويق القوات امل�سلحة
الأوك��ران �ي��ة وه��زمي�ت�ه��ا م��ن �أجل
ال�سيطرة التامة على دونيت�سك
ولوغان�سك وخري�سون».
وي���ش�ك��ل � �ش��رق �أوك��ران �ي��ا الهدف
الأ��س��ا��س��ي ل�ل�ق��وات ال��رو��س�ي��ة منذ
ان�سحابها م��ن حميط العا�صمة
الأوكرانية نهاية �آذار-مار�س.
ويف رو��س�ي��ا قتل �شخ�ص و�أ�صيب
�آخرون يف جنوب غرب البالد بعد
هجوم على قرية عند احلدود مع
�أوك��ران�ي��ا ،كما ق��ال حاكم منطقة
كور�سك اخلمي�س.
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و�أو�ضح احلاكم رومان �ستاروفويت
على ت�ل�غ��رام “هجوم �آخ��ر للعدو
على تيوتكينو وق��ع ف�ج��را انتهى
للأ�سف مب�أ�ساة .حتى الآن ،هناك
قتيل مدين على الأقل” م�ضيفا
�أن �آخرين �أ�صيبوا ويتلقون رعاية
طبية.
و�� �س� �ع ��ى ال ��رئ� �ي� �� ��س الأوك � � � � ��راين
ف� ��ول� ��ودمي�ي��ر زي �ل �ي �ن �� �س �ك��ي �إىل
ال �ط �م ��أن��ة يف ر� �س��ال �ت��ه امل�صورة
اليومية م�ساء الثالثاء “القوات
امل �� �س �ل �ح ��ة الأوك� � ��ران � � �ي� � ��ة ()...
�ستحرر �أر�ضنا خطوة خطوة .كم
�سي�ستغرق ذلك من الوقت؟ وحده
الو�ضع الفعلي على �أر�ض املعركة
�سيجيب عن هذا ال�س�ؤال .نحاول
حتقيق ذلك ب�أ�سرع وقت ممكن».
يف ظ ��ل ه ��ذه الأج� � � ��واء ،ال حترز
املحادثات بني مو�سكو وكييف �أي
“تقدم” على م��ا �أك��د الكرملني
الأرب� � � �ع � � ��اء م �ت �ه �م��ا امل �ف ��او� �ض�ي�ن
الأوك ��ران� �ي�ي�ن ب��االف �ت �ق��ار “التام
�إىل الإرادة” للتو�صل �إىل ت�سوية
�سيا�سية.
ويف اليوم ال�سابق ،قالت الرئا�سة
الأوك��ران �ي��ة �إن امل �ح��ادث��ات ع ّلقت
ب�سبب رو�سيا.
على ال�صعيد الدبلوما�سي� ،أعادت
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ف�ت��ح �سفارتها
يف كييف ال�ت��ي اغلقتها قبل بدء
الهجوم الرو�سي.
وبالتزامن� ،أعلن الكرملني طرد
 34دب �ل��وم��ا� �س �ي��ا ف��رن���س�ي��ا و24
�إي�ط��ال�ي��ا و� 27إ��س�ب��ان�ي��ا ردا على
طرد دبلوما�سيني رو�س بعيد بدء
الغزو الرو�سي.
ون ��ددت ب��اري����س ب��ال�ق��رار الرو�سي
“بقوة” ف �ي �م��ا اع �ت�ب�رت ��ه روم ��ا
“عدائيا” ورف�ضته مدريد.
�إال ان �إج��راءات ال��رد هذه ال تنال
م ��ن ع� ��زم ال� � ��دول ال �غ��رب �ي��ة على
م�ساعدة اوكرانيا من خالل مدها
�أ�سلحة وم�ساعدات مالية.
واعرب زيلين�سكي عن “امتنانه”
“للم�ساعدة امل��ال�ي��ة اال�ستثنائية
اجلديدة” الني اقرتحها االحتاد
االوروبي بقيمة “ت�صل �إىل ت�سعة
مليارات يورو يف .»2022
وع��ر��ض��ت ب��روك���س��ل خ�ط��ة بقيمة
 210م � �ل � �ي� ��ارات ل� �ك ��ي يتمكن
االحتاد الأوروبي من التخلي “يف
ا� �س��رع وق��ت ممكن” ع��ن واردات
الغاز الرو�سي.

رو�سيا تغلق مكتب هيئة
الإذاعة والتلفزيون الكندية

متويل �أوكرانيا يت�صدر
جدول �أعمال جمموعة ال�سبع

�أعلنت رو�سيا �أ ّنها �أغلقت مكتب هيئة الإذاع��ة والتلفزيون الكندية “�سي
بي �سي-راديو كندا” يف مو�سكو و�ألغت اعتمادات �صحفيي هذه امل�ؤ�س�سة
الإعالمية الكندية وت�أ�شرياتهم ،يف ق��رار اعتربه رئي�س ال��وزراء الكندي
جا�سنت ترودو “غري مقبول».
وهذه هي املرة الأوىل التي حتظر فيها مو�سكو و�سيلة �إعالم غربية منذ
بد�أت قواتها هجومها على �أوكرانيا يف � 24شباط-فرباير.
و�أو�ضحت ال�سلطات الرو�سية �أنّ ق��رار �إغ�لاق مكتب امل�ؤ�س�سة الإعالمية
الكندية �أتى ر ّداً على قرار ا ّتخذته �أوتاوا يف منت�صف �آذار-مار�س وحظرت
مبوجبه ب��ثّ ال�ق�ن��وات التابعة ملجموعة “�آر تي” الإع�لام�ي��ة الرو�سية
احلكومية يف كندا.
و�سارع رئي�س الوزراء الكندي �إىل التنديد بقرار مو�سكو ،معترباً �أنّ الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني يريد من ورائ��ه منع الإع�لام الكندي من نقل
حقيقة ما يجري يف رو�سيا.
وقال ترودو يف تغريدة على تويرت �إ ّنه “بقراره طرد و�سائل �إعالم كندية من
مو�سكو ،يحاول بوتني منعها من نقل احلقائق وهذا �أمر غري مقبول».
و�أ�ضاف “يجب �أن يكون ال�صحفيون قادرين على العمل ب�أمان  -من دون
رقابة �أو ترهيب �أو تدخّ ل يف �ش�ؤونهم».
لكنّ املتحدّثة با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية ماريا زاخاروفا ا ّتهمت خالل
م�ؤمترها ال�صحايف الأ�سبوعي احلكومة الكندية “بانتهاج م�سار (�سيا�سي)
معا ٍد للرو�س ب�شكل علني” ،معتربة �أنّ
“�سي ب��ي �سي �أ�صبحت مكبرّ �صوت
دعائياً” مناه�ضاً لرو�سيا.
ك�م��ا �شجبت زاخ ��اروف ��ا دع ��م �أوت� ��اوا
لكييف ،قبل ب��دء ال�ه�ج��وم الرو�سي
علي �أوكرانيا وبعده.
م��ن جهتها� ،أع��رب��ت “�سي ب��ي �سي-
رادي� � ��و كندا” ع ��ن “خيبة �أملها
ال�شديدة” �إزاء ق� ��رار الكرملني،
مذ ّكرة ب�أنّ مكتبها موجود يف مو�سكو
م �ن��ذ  44ع ��ام� �اً وب� ��أ ّن� �ه ��ا امل�ؤ�س�سة
الإع�لام�ي��ة الكندية ال��وح�ي��دة التي
لديها وجود دائم يف رو�سيا.

من املتوقع �أن ين�صب تركيز وزراء مالية جمموعة الدول ال�صناعية الكربى
ال�سبع يف اجتماعاتهم يومي اخلمي�س واجلمعة على كيفية م�ساعدة �أوكرانيا
على دف��ع ف��وات�يره��ا و�إع ��ادة الإع �م��ار بعد احل��رب �ضمن ق�ضايا �أخ��رى منها
الت�ضخم العاملي والتغري املناخي و�سال�سل التوريد و�أزم��ة الغذاء الو�شيكة.
و�سيعقد وزراء املالية وحمافظو البنوك املركزية من دول جمموعة ال�سبع وهي
الواليات املتحدة واليابان وكندا وبريطانيا و�أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا املحادثات
يف حني جتاهد �أوكرانيا ل�صد الغزو الرو�سي الذي بد�أ يوم  24فرباير �شباط.
وغريت احلرب الأوكرانية قواعد اللعبة بالن�سبة للقوى الغربية لأنها جتربهم
على �إعادة النظر يف العالقات القائمة منذ عقود مع رو�سيا لي�س فقط يف املجال
الأمني ولكن �أي�ضا يف جماالت الطاقة والغذاء وحتالفات التوريدات العاملية
من الرقائق الإلكرتونية �إىل املعادن الأر�ضية النادرة.

•• مو�سكو�-أ ف ب

•• كونيجزفينرت-رويرتز

اليابان ت�ضاعف الدعم املايل لأوكرانيا

ا�ستئناف املزيد من الأن�شطة يف �شنغهاي
•• �شنغهاي-رويرتز

قال نائب رئي�س بلدية �شنغهاي �أم�س اخلمي�س �إن املدينة ،املركز املايل
املت�ضرر من فريو�س كورونا� ،ستبد�أ يف ال�سماح ملزيد من ال�شركات يف
املناطق اخلالية من كوفيد با�ستئناف العمليات الطبيعية اعتبارا من
بداية يونيو -حزيران ،مع تطلع املدينة �إىل �إنهاء الإغالق.
وت�سمح �شنغهاي ،التي تكافح �أك�بر تف�ش لفريو�س كورونا يف ال�صني،
ب�شكل مطرد ب�إعادة فتح املزيد من ال�شركات ومبغادرة املزيد من ال�سكان
منازلهم لأول مرة منذ ما يقرب من �سبعة �أ�سابيع.
وقال نائب رئي�س بلدية املدينة ت�شانغ وي يف �إف��ادة �صحفية �إن املدينة
“ت�سعى جاهدة من �أجل ا�ستئناف العمل والإنتاج ب�شكل كامل ويف �أ�سرع
وقت ممكن”.
و�أ�ضاف �أن “�إيقاع ا�ستئناف العمل” �سيعتمد على حالة الوقاية من
الوباء ،م�ضيفا �أنه بالن�سبة لبقية �شهر مايو� -أيار� ،سيبقى الكثري من

العاملني يف “دوائر مغلقة” ،والتي غالبا ما ت�شمل عي�ش املوظفني يف
�أماكن عملهم.
وذكر �أن ا�ستقرار البنية التحتية للطاقة واملياه واملعلومات يف �شنغهاي
طوال فرتة تف�شي املر�ض “يدعم ا�ستمرار انتعا�ش اقت�صاد املدينة».
وقال ت�شانغ �إنه بعد ما يقرب من �شهرين من اال�ضطراب ،عاد ت�سليم
�شحنات الب�ضائع تدريجيا �إىل طبيعته ،حيث و�صل معدل نقل احلاويات
اليومي يف موانئ �شنغهاي الآن �إىل حوايل  90باملئة من م�ستوياته قبل
عام.
وو�صل معدل نقل الب�ضائع يف مطار بودونغ �إىل  70باملئة من م�ستويات
العام املا�ضي.
وقال يو فولني ،امل�س�ؤول بلجنة النقل ب�شنغهاي ،يف امل�ؤمتر ال�صحفي
�إن املدينة �ستبد�أ يف ا�ستعادة حركة و�سائل النقل العام الرئي�سية عرب
املناطق يف  22مايو �أي��ار ،و�ستكون الأول��وي��ة لإع��ادة فتح الطرق التي
تربط بني مطارات املدينة وحمطات ال�سكك احلديدية وامل�ست�شفيات.

•• طوكيو-رويرتز

قال رئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�شيدا لل�صحفيني �أم�س اخلمي�س �إن بالده
�ست�ضاعف م�ساعداتها املالية لأوكرانيا �إىل  600مليون دوالر يف خطوة من�سقة
مع البنك الدويل لدعم ال�ضروريات املالية على املدى القريب للبالد التي تعر�ضت
لغزو رو�سي .وقال كي�شيدا “بلدنا يقف �إىل جانب �أوكرانيا” ،م�ضيفا �أن اليابان
�ست�ؤكد على موقفها الأ�سا�سي بتقدمي دع��م ق��وي لأوكرانيا مع ال��دول الأخرى
يف القمة الأمريكية اليابانية يف الأ�سبوع
امل�ق�ب��ل واالج �ت �م��اع ال��رب��اع��ي الأو� �س ��ع مع
�أ�سرتاليا والهند .كانت اليابان ،الع�ضو يف
جمموعة الدول ال�صناعية ال�سبع الكربى،
قد �أعلنت يف وقت �سابق عن قرو�ض بقيمة
 300مليون دوالر لأوك��ران�ي��ا .وان�ضمت
اليابان �أي�ضا �إىل حلفاء و�أع�ضاء �آخرين
يف جمموعة ال�سبع يف فر�ض عقوبات على
رو�سيا ب�سبب ما ت�صفه مو�سكو ب�أنه عملية
ع�سكرية خا�صة يف �أوكرانيا ،بتجميد �أ�صول
وكذلك حظر بع�ض ال�صادرات والواردات،
مبا يف ذلك موارد الطاقة.
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�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0001576ال�شيكات املرجتعة

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0001545ال�شيكات املرجتعة

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0002949مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :سيد �شابري حيدر
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ البنك العربي املتحد يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 126985.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :عبداحلميد وفا عبداحلميد ال�صمادي
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صرف ال�شارقة اال�سالمي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 60074.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :اخلالدية لتوريد االيدي العاملة
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ يا�سمني حممد امري �شيخ  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 6888.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة عجمان الإحتادية
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -احمد جمدي عبداهلل حممد عفيفي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0001571ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :احمد جمدي عبداهلل حممد عفيفي
العنوان � :إمارة عجمان � -شارع اجلرف  2بناية الريحان � 2شقة رقم  202متحرك  0566645505عنوان
العمل �شركة �سيما لأعمال االملنيوم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ البنك العربي املتحد يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  98345 :درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0003135مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ح�ضرت منري خان باد�شاه غل جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعية � /أجرة ال�شارقة (ذ م م)
قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها  .1 -:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظره و�إعالن املدعى
عليها .2 .الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره ( 1090.62درهم) �ألف
وت�سعون درهما و�إثنان و�ستون فل�سا .3 .الزام املدعي عليهم بالفائدة الت�أخريية بواقع 12%
من تاريخ �إقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام .4 .الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .اعالن املدعى عليه بالن�شر وبت�صحيح �شكل الدعوى وبلغتي العربية والإجنليزية.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/31أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة � 8.30صباحا مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/5/17م.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
حممد عمر �شهرزاد بلو�ش مالك احمد نواز رب
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2022 /0001808مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
حممد عمر �شهرزاد بلو�ش مالك احمد نواز رب
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2022 /0001808مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :مالك احمد نواز رب
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ راجا حممد نعيم حممد ازاد اخرت  -اجلن�سية باك�ستاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 7008
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :حممد عمر �شهرزاد بلو�ش
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ راجا حممد نعيم حممد ازاد اخرت  -اجلن�سية باك�ستاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 7008
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0001598ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :راتي�ش كيزهاكى فيدو
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ البنك العربي املتحد يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 175049.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001098جتاري (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007339مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009743مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ا�شرف �سعيد �سليمان دغل�س
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/26أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/19م.

�إىل  :املحكوم عليه  /حممد عثمان اهلل ديتا عون  ،العنوان 9386393 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/5/17قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة  -ذ م م  -بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  13,017.5درهم (ثالثة
الفا و�سبعة ع�شر درهما وخم�سة فلو�س فقط) مع الزامه بامل�صاريف  ،ورف�ض
ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

�إىل  :املحكوم عليه  /كيلي�شي كينيدي اجوا  ،العنوان 9429864 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/5/17قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة  -ذ م م  -بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  14,395.25درهم � ،أربعة
ع�شر الفا وثالثمائة وخم�سة وت�سعون درهما وخم�سة وع�شرون فل�سا  ،مع
الزامه بامل�صاريف  ،ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
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يف الدعوى رقم  2022/462جتاري م�صارف جزئي  -دبي
املدعى  /بنك ملى ايران
بوكالة املحامي  /الراية للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية
املعلن �إليهم  /املدعي عليهم  -1 /الوان الف�صول للتجارة العامة (�ش ذ م م)
 -2ح�سن غالمر�ضا عدالتي ا�صفهاين  -3 ،غالمر�ضا ح�سن جان عدالتي ا�صفهاين
يف الدعوى رقم ( )2022/462جتاري م�صارف جزئي  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق
 2022/5/24يف متام ال�ساعة التا�سعة �صباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا
لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى،
وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم
امل�ستندات والتعقيب عليها.
اخلبري � /سعيد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

وزارة العدل

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/108104

70197

املنذرة  :عذراء للتجارة العامة � -ش ذ م م
املنذر اليه  :و�سام عبداحل�سني الزم املوزان
(جمهول حمل الإقامة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد مبلغ ق��دره ( 500,000خم�سمائة
الف) درهم يف خالل ا�سبوع من تاريخ �إ�ستالمه لهذا الإنذار ويف حالة
عدم ال�سداد �سن�ضطر اىل �إتخاذ كافة الإج��راءات القانونية الالزمة
مع �إحتفاظ املنذرة بكافة جتاه املنذر اليه هذا للعلم.
الكاتب العدل

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
ال �ع �ن��وان  :م�ك�ت��ب رق ��م  914م �ل��ك م ��ؤ� �س �� �س��ة حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د لدعم
م�شاريع ال�شباب  -دي��رة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س :
 04-2973071مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت
تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �سي مايل�س للتجارة  -ذ م م وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/10واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/5/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

ا�سم ال�شركة � :سي مايل�س للتجارة  -ذ م م
ال �ع �ن��وان  :مكتب رق��م  OFF-FL-7-059م�ل��ك را� �ش��د حم�م��د م �ب��ارك املن�صور
النعيمي  -ديرة  -املرقبات  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة
 906113 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1513637 :مبوجب هذا تعلن دائرة
الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/10واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/5/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب
رق��م  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -دي��رة  -بور�سعيد
هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()105011/2022

70021

املنذر  :تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�صفة (البائع)  -وينوب عنه بالوكالة /
�أمين عبد الفتاح علي مو�سى  ،مبوجب وكالة موثقة ا�صوال لدى الكاتب العدل مبحرر رقم
 2018/1/170555فرع الطوار  -العنوان � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مبنى فندق
�سمايا  ،الطابق الثاين بالكامل  -هاتف متحرك 0508770778
املنذ �إليه  :اوليامي ادميوال او�ضوتوال  -عنوانه  :كودفوار مدينة ابدجان منطقة  4ريوبول
بالل ب�شري ال�سكاين طابق  - 3هاتف 0022503672672 :
ينذر امل�ن��ذر  /امل�ن��ذر اليه با�ستكمال عملية البيع وال���ش��راء واخل��ا��ص��ة ب��ال��وح��دة  2807برج
 ، Noblesوذلك خالل مدة (�أق�صاها خم�سة ع�شر يوما) من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليه هذا
الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر �إليه و�إنهاء
مذكرة احلجز اخلا�صة بالوحدة وذل��ك لإخاللكم بالإلتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0002767عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :جلوبال لتجارة وت�أجري ال�سقاالت  -جمهول حمل الإقامة
نعلمكم بان املدعي  /حاجي حممود حاجي الل زامري اجلن�سية  -باك�ستان يف الدعوى رقم
 2767/2022دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :
الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  8700درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/26أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )15شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/5/12م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

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

امل�س�ؤول املخول

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()105043/2022

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70021

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب
ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أعاله
لت�صفية ار ام ام للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2022/5/9واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/9
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال�ت�ق��دم �إىل امل�صفي امل�ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

املنذر  :تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�صفة (البائع)  -وينوب عنه بالوكالة /
�أمين عبد الفتاح علي مو�سى  ،مبوجب وكالة موثقة ا�صوال لدى الكاتب العدل مبحرر رقم
 2018/1/170555فرع الطوار  -العنوان � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مبنى فندق
�سمايا  ،الطابق الثاين بالكامل  -هاتف متحرك 0508770778
املنذ �إليه  :اوالم��ي ادمي��وال او�ضوتوال  -عنوانه  :كودفوار مدينة ابدجان منطقة  4ريوبول
بالل ب�شري ال�سكاين طابق  - 3هاتف 0022503672672 :
ينذر املنذر  /املنذر اليه با�ستكمال عملية البيع وال�شراء واخلا�صة بالوحدة  1623برج Blue
 ، waveوذلك خالل مدة (�أق�صاها ثالثون يوما) من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليه هذا الإنذار
و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر �إليه و�إنهاء مذكرة
احلجز اخلا�صة بالوحدة وذلك لإخاللكم بالإلتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065767
�إعــالن تنــــازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :روجو ديب با�شو ديب  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش
�إىل الطرف الثاين  :هاربهاجان �سنك افتار �سنك  -اجلن�سية  :الهند
باال�سم التجاري (ور�شة اهنا�سيا لت�صليح ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (ال�صيانة والأ�صالح
العام للمركبات (كراجات) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان -
ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم  241760ال�صادرة بتاريخ 1993/10/18
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0001691مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :بيكا�ش بي كي  -جمهول حمل الإقامة :
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنبية
بناء على طلب املدعية  :اجرة الإمارات  -ذ م م
قد رفعت الدعوى املذكورة �أعاله تطالبكم ب  -:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  7583درهم
قيمة املخالفات املرورية واحلوادث التي ارتكبها  -الزام املدعي عليه تقابال بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/11م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة
العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70392

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70021

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

ا�سم ال�شركة  :ار ام ام للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  6ملك احمد حممد حممود  -ديرة  -الرا�س  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  647668 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1068850مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2022/5/9واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/9
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق
احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع
ال�شباب  -دي��رة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س 04-2973071 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب
ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أعاله
لت�صفية اورمت للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/4/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/20
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70021

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

ا�سم ال�شركة  :اورمت للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  F3ملك عبيد غ��امن عبدالرحمن املطبوعى  -ال��را���س  -ديرة
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  700258 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1127028 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/4/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2022/4/20وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -دي��رة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س :
 04-2973071م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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عدد قيا�سي 59,1 ..مليون نازح داخليا يف العامل 2021
•• جنيف�-أ ف ب

�أجربت النزاعات والكوارث الطبيعية ماليني الأ�شخا�ص على النزوح داخل
بلدانهم العام املا�ضي ما رفع العدد الإجمايل للنازحني �إىل م�ستوى قيا�سي
وفقا لدرا�سة �أ�صدرتها منظمتان غري حكوميتان �أم�س اخلمي�س.
وبلغ عدد النازحني داخليا  59,1مليونا عام  2021ن�صفهم تقريبا دون
�سن الثامنة ع�شرة وفقا ملركز ر�صد النزوح الداخلي ( )IDMCواملجل�س
الرنوجي لالجئني ( .)NRCوي�ستمر هذا العدد الذي ال ي�شمل الالجئني
خارج بلدانهم الأ�صلية ،يف االرتفاع ويفرت�ض �أن يبلغ م�ستوى قيا�سيا يف العام
 2022ب�سبب غزو رو�سيا لأوكرانيا الذي بد�أ يف �24شباط -فرباير.
وهذه املرة الثانية التي يبلغ فيها عدد النازحني داخليا م�ستوى قيا�سيا يف
ع�شر �سنوات ،بعد العام  2020الذي �شهد عددا قيا�سيا من عمليات النزوح

ب�سبب �سل�سلة من الكوارث الطبيعية .وقالت �ألك�سندرا بيالك مديرة مركز
ر��ص��د ال�ن��زوح ال��داخ�ل��ي خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي �إن “العام � 2022سيكون
قامتا” خ�صو�صا مع احلرب يف �أوكرانيا.
فقد نزح �أكرث من ثمانية ماليني �شخ�ص داخل �أوكرانيا بعد مرور �أكرث من
�شهرين على بدء الغزو الرو�سي للبالد ،وفق �أرقام الأمم املتحدة.
من جانبه� ،أ�شار الأمني العام للمجل�س الرنوجي لالجئني يان �إيغالند �إىل �أن
الو�ضع يف العامل “مل يكن بهذا ال�سوء من قبل” م�ؤكدا �أن “العامل ينهار».
و�أو�ضح “الو�ضع اليوم �أ�سو�أ بكثري مما توحي به هذه الأرقام .نحن نحتاج �إىل
�أن يغيرّ قادة العامل طريقة تفكريهم من �أجل جتنب ال�صراعات وت�سويتها
لإنهاء هذا االرتفاع احلاد يف املعاناة الإن�سانية».
العام املا�ضي ،كانت �إفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى املنطقة التي �سجلت
�أكرب عدد من حاالت النزوح الداخلي (العديد من الأ�شخا�ص تنقلوا مرات

هل يدفع �شولتز ثمن تردده؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين
خالف مع �أوكرانيا ،خالف مع اخل�ضر حول ت�سليم
الأ�سلحة ،وانزعاج بني الدميقراطيني اال�شرتاكيني
ب�����ش���أن ���ص�لات��ه��م ب��رو���س��ي��ا  ...ي��ع��ط��ي الزعيم
انطباعا ب�أنه لي�س يف م�ستوى التحديات
الأمل��اين
ً
والرهانات.
هل ميتلك �أوالف �شولتز �أكتافا قوية مبا يكفي
لقيادة �أملانيا؟ �إن افتقاره �إىل الت�صميم فيما يتعلق
ب��احل��رب يف �أوك��ران��ي��ا ،يثري يف ك��ل االح���وال قلق
الأوروب��ي�ين ،وخا�صة يف ال�شرق ،حيث يت�ساءلون
عما �إذا كان قد اختار مع�سكره ح ًقا.
ي�ت�ه�م��ه ال���س�ف�ير الأوك� � ��راين يف
برلني� ،أندريه ميلنيك ،ب�أنه يلعب
دور الطابور اخلام�س للكرملني،
وب � � ��أن � � ��ه ي� �ف� �ت� �ق ��ر �إىل ال� �ع� �م ��ق.
فبينما ت�ك��اف��ح �أوك��ران �ي��ا للدفاع
ع ��ن وج ��وده ��ا ،ي�ع�ت�م��د امل�ست�شار
مواقف “رخوة” ت�صنع خالفات
يتح�سر
دبلوما�سية ال اهمية لها،
ّ
هذا الدبلوما�سي ،م�ضيفا “لي�س
هذا ما هو متوقع من رجل دولة».
يف ال � ��واق � ��ع ،رف� �� ��ض امل�ست�شار
ال ��ذه ��اب �إىل ك �ي �ي��ف لأن رئي�س
اجل�م�ه��وري��ة ال�ف�ي��درال�ي��ة ،فرانك
فالرت �شتاينماير� ،أُعترب �شخ�صية
غ�ير م��رغ��وب فيها ه�ن��اك ب�سبب
�سيا�سته املوالية لرو�سيا يف العقود
الأخرية.

�أ�ضعف م�ست�شار يف تاريخ
اجلمهورية االحتادية
يف موقف دفاعي با�ستمرار ،مل
يتمكن �أوالف �شولتز من اخلروج
من دوامة النقد �ضد حوكمة مليئة
بالتناق�ضات .يف كل مقابلة ،عليه
�أن يربر ب�ش�أن مماطلته ،وال �سيما
ت�سليم الأ�سلحة �إىل �أوكرانيا ،وهو
الأمر الذي رف�ضه لفرتة طويلة،
�أو ب���ش��أن ح�ظ��ر ال �ط��اق��ة ،وه��و ما
يرف�ضه.
«�إن ��ه رج��ل ح��ذر ل�ل�غ��اي��ة ،يقول
م��ارك��و���س ل �ي �ن��دن� ،أ� �س �ت��اذ العلوم
ال�سيا�سية يف جامعة ترير وع�ضو
احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي.
لديه دائ ًما نف�س اال�سرتاتيجية:
ت �ق �ي �ي��م امل � �خ� ��اط� ��ر ق� �ب ��ل ات� �خ ��اذ

عدة) �شملت �أكرث من خم�سة ماليني �شخ�ص يف �إثيوبيا وحدها ،وهي دولة
تعاين جفافا خطرا وحيث اندلع �صراع نهاية العام  2020يف �إقليم تيغراي.
وهذا �أعلى رقم ي�سجّ ل يف بلد واحد.
كذلك �سجّ لت �أعداد قيا�سية العام املا�ضي يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية
و�أفغان�ستان حيث �أجربت عودة طالبان �إىل ال�سلطة بالإ�ضافة �إىل اجلفاف،
الكثري من ال�سكان على الفرار من ديارهم.
ويف بورما حيث �سيطر اجلي�ش على ال�سلطة بعد انقالب يف �شباط-فرباير
 ،2021و�صل عدد النازحني �أي�ضا �إىل م�ستوى قيا�سي.
يف املقابل� ،سجلت منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا �أدن��ى م�ستويات
نزوح منذ ع�شر �سنوات ،مع تراجع ال�صراعات يف �سوريا وليبيا والعراق بع�ض
ال�شيء ،لكن العدد الإجمايل للنازحني يف املنطقة ما زال مرتفعا.
فما زال لدى �سوريا �أكرب عدد من النازحني داخليا ب�سبب النزاع 6,7 ،ماليني

هام�ش مناورته ال�سيا�سية حمدود:

نهاية العام  ،2021تليها جمهورية الكونغو الدميوقراطية ( 5,3ماليني)
وكولومبيا ( 5,2ماليني) و�أفغان�ستان واليمن ( 4,3ماليني).
ورغم ارتفاع حاالت النزوح املرتبطة بال�صراعات ،تبقى الكوارث الطبيعية
ال�سبب الرئي�سي وراء معظم حاالت النزوح الداخلي اجلديدة ( 23,7مليونا
يف ال�ع��ام  .)2021و ُي�ع��زى م��ا ال يقل ع��ن  % 94م��ن ح��االت ال�ن��زوح هذه
�إىل الكوارث اجلوية واملناخية ،مثل الأعا�صري والفي�ضانات واجلفاف ،وهي
ظواهر تزداد تواترا و�شدة ب�سبب تغري املناخ.
و�سجّ لت  % 70من حاالت النزوح الداخلي املرتبطة بالكوارث الطبيعية عام
 2021يف ال�صني والفيليبني والهند.
ويف �أم��اك��ن مثل موزمبيق وب��ورم��ا وال���ص��وم��ال وج�ن��وب ال���س��ودان ،تتداخل
الأزم��ات وهو �أم��ر ي�ؤثر على الأم��ن الغذائي ويفاقم ه�شا�شة و�ضع ماليني
الأ�شخا�ص.

مريز ينتظر ب�صرب دوره لتويل ال�سلطة

�أملانيا� :أوالف �شولتز ،م�ست�شار جتاوزته الأحداث...؟
يتمتع امل�ست�شار الأملاين ب�سلطة �أقل
بكثري من �سلطة الرئي�س الفرن�سي
القرارات” .ول� �ت�ب�ري ��ر ت � ��ردده
يف ت���س�ل�ي��م م ��واد ه�ج��وم�ي��ة ،حذر
�شولتز الأمل��ان من “حرب نووية”
حم�ت�م�ل��ة .وب �ع��د �أي � ��ام ق�ل�ي�ل��ة من
ت�صريحاته املثرية للقلق ،تراجع
...
ان �ق�ل�اب ي�ف���س��ره م��ا ي�ت�م�ت��ع به
م� ��ن ه ��ام �� ��ش م � �ن � ��اورة �سيا�سية
حم��دود للغاية“ .يتمتع امل�ست�شار
الأمل � ��اين ب�سلطة �أق ��ل ب�ك�ث�ير من
�سلطة الرئي�س الفرن�سي” ،يذ ّكر
ماركو�س ليندن.
يجب �أن يح�سب ح�سابا للربملان،
فاحلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
ح�صل على  25باملائة فقط من
الأ�صوات يف االنتخابات الت�شريعية،
مم��ا ي�ج�ع�ل��ه �أ� �ض �ع��ف م���س�ت���ش��ار يف
تاريخ اجلمهورية االحتادية“ .ال
ميكن �أن يُطلب منه �أن يكون يف
فئة ال��وزن الثقيل ،بينما ه��و من
وزن الري�شة فقط” ،يحلل جريد
ميلكه� ،أ��س�ت��اذ ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية

بجامعة ماينز .ي�ضاف �إىل ذلك،
حقيقة �أن هذا امل�ست�شار يقود لأول
م��رة �أمل��ان�ي��ا يف “زيجة ثالثية”.
اخل�ضر والليرباليون ،الذين فازوا
معا بعدد من الأ�صوات مياثل عدد
احل��زب اال�شرتاكي الدميقراطي،
ميار�سان �أق�صى قدر من ال�ضغط
عليه لت�سليم �أ�سلحة هجومية �إىل
كييف.
التبا�س اال�شرتاكيني
الدميقراطيني مع رو�سيا
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،ي�ج��ب على
� �ش��ول �ت��ز �أن ي� ��أخ ��ذ يف احل�سبان
االن � � ��زع � � ��اج ال � �� � �ش� ��دي� ��د ل �ل �ح ��زب
اال�شرتاكي الدميقراطي ،الذي ال
يزال مذهولاً من الغزو الرو�سي.
“ف�شل الي�سار الأمل ��اين يف تقاربه
االقت�صادي مع مو�سكو ،كان مبثابة
ت �� �س��ون��ام��ي ل �ل �ح��زب اال�شرتاكي
الدميقراطي ،يُذ ّكر جريد ميلكه،
ال ي��زال ق�سم كبري ،لي�س موال ًيا

ت����غ����ي��ي�ر لديه دائ ًما نف�س اال�سرتاتيجية:
الأغلبيـــة يف تقييم املخاطر قبل اتخاذ القرارات
البوند�ســتاغ
ي�����ل�����وح يف
الأف�����������ق
ً
مرتبطا
ل��رو� �س �ي��ا يف ح ��د ذات � ��ه،
ب�سيا�سة االن�ف��راج يف ال�شرق التي
دافع عنها �سابقًا ويلي براند».
ويف ه � � ��ذا ال � �� � �س � �ي� ��اق ،تغيري
الأغلبية يف اجلمعية الفيدرالية
(البوند�ستاغ) يلوح يف االفق ،بينما
مل يتجاوز �شولتز ال�ستة �أ�شهر منذ
توليه من�صبه.
ن� � �ظ � ��ري � ��ا ،ي� ��� �س� �ت� �ط� �ي ��ع اخل� ��� �ض ��ر
وال �ل �ي�ب�رال �ي��ون �إدارة �أمل��ان �ي��ا مع
م�ست�شار حمافظ.
ول �ي ����س م ��ن ق �ب �ي��ل ال �� �ص��دف��ة �أن
زعيم املعار�ضة ،فريدري�ش مريز،
�سافر �إىل كييف للقاء فولودميري

زي�ل�ي�ن���س�ك��ي ه �ن��اك -ق �ب��ل �أوالف
� �ش��ول �ت��ز .رح �ل��ة مت ��ت امل �ب��ال �غ��ة يف
تغطيتها اعالميا..
وذل � ��ك يف ع�ل�اق��ة باالنتخابات
الإقليمية يف  15م��اي��و يف �شمال
الراين و�ستفاليا ،املنطقة الأكرث
كثافة �سكانية يف �أملانيا.
ه��ذا اخلطر ،ح��دده �شولتز� .إنه
ي�ضع يف اع�ت�ب��اره ��ص��دم��ة احلزب
اال�� �ش�ت�راك ��ي ال ��دمي �ق ��راط ��ي عام
 ،1982ع �ن��دم��ا مت��ت الإطاحة
مبعلمه امل���س�ت���ش��ار الدميقراطي
اال� �ش�تراك��ي هيلموت �شميدت يف
ال�ب�رمل ��ان ب���س�ب��ب ان �ق�ل�اب احلزب
ال� �ل� �ي�ب�رايل ال �� �ص �غ�ير يف “�أزمة
اليورو”.
وه � �ك� ��ذا �أ�� �ص� �ب ��ح ه �ي �ل �م��وت كول
م �� �س �ت �� �ش ��ا ًرا ل� �ل� �ب�ل�اد دون حتى
ال��ذه��اب �إىل ��ص�ن��ادي��ق االق�ت�راع.
�إن “التهديد ب ��وج ��ود �أغلبية
�أخ � � ��رى يف ال�ب��رمل� ��ان حقيقي”،
يرى تور�سنت فا�س� ،أ�ستاذ العلوم

ال�سيا�سية بجامعة برلني احلرة.
“مريز ينتظر ب�صرب دوره لتويل
ال�سلطة .وتتمثل فكرته يف تكرار
ان �ق�لاب ع��ام  ،1982م��ن خالل
تقدمي اق�تراح بحجب الثقة �ضد
�شولتز” ،ي�ضيف ماركو�س ليندن.
قريب من �أزمة حكومية
لقد قرر الزعيم اجلديد لليمني
املحافظ تركيز ك��ل هجومه على
تردد �شولتز.
وم � ��ن خ �ل��ال ال �ت �ه��دي��د بتقدمي
ل �ل �ب��ون��د� �س �ت��اغ ،يف ن �ه��اي��ة �أب ��ري ��ل،
�راح��ا ل�صالح ت�سليم �أ�سلحة
اق�ت ً
ث�ق�ي�ل��ة ،وال� ��ذي ك ��ان امل���س�ت���ش��ار ال
يزال يعار�ضه حينها ،جنح يف �أول
عملية ل��زع��زع��ة اال��س�ت�ق��رار :كان
ع�ل��ى �أوالف ��ش��ول�ت��ز ال �ت �ن��ازل ملنع
تغيري ن��واب الأغلبية مع�سكرهم
وتفجري �أزمة حكومية.
يجب على امل�ست�شار ،الذي مل يكن
اب��دا جيدًا يف جم��ال االت�صال� ،أن

بني �أن�صار ومليلية ..احلياة تعود للمعرب املهم بعد �إغالق �سنتني
•• عوا�صم-وكاالت

ع�ل��ى اجل��ان�ب�ين ب�ين مدينتي بني
�أن �� �ص��ار ال�ت��اب�ع��ة لإق�ل�ي��م الناظور
� �ش �م��ال � �ش��رق��ي امل� �غ ��رب ،ومليلية
اخلا�ضعة للإدارة الإ�سبانية ،يبدو
الو�ضع �أم�س الأول الأربعاء �أف�ضل
ح��اال� ،إث��ر فتح امل�ع�بر ال�ب�ري بني
اجلانبني.
ف� �ف ��ي م �ن �ت �� �ص��ف ل� �ي ��ل الإث � �ن�ي��ن
الثالثاء ،فتح املعرب بني مدينتي
ال �ن��اظ��ور وم �ل �ي �ل �ي��ة ،ب �ع��د �إغ�ل�اق
ا��س�ت�م��ر ل���س�ن�ت�ين ن�ت�ي�ج��ة جائحة
ك ��ورون ��ا والأزم � � ��ة الدبلوما�سية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن� ،إذ ع ��ادت احلركة
م��ن ج��دي��د ب �ع��دم��ا ك��ان��ت املعابر
“موح�شة” ملدة طويلة.
و�أت ��اح ف�ت��ح م�ع�بر ب�ن��ي �أن���ص��ار مع
مليلية تنقال ب��ري��ا للم�سافرين
الأوروبيني� ،أو املغاربة احلا�صلني
على ت��أ��ش�يرة “�شينغن” ،ال�سفر
ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن ،م��ع ع� ��ودة بع�ض
امل �غ��ارب��ة ال��ذي��ن ك��ان��وا ع��ال�ق�ين يف
مليلية طيلة فرتة الإغالق.
وع� ��اي� ��ن م ��وق ��ع “�سكـاي نيوز
عربية” ،عودة احلياة �إىل معبـــــر
ب�ن��ي �أن���ص��ار م��ع مليليــــــة ،وذلك
ب�ع�ب��ور ال��راج �ل�ين وال �ع��رب��ات من
اجل��ان �ب�ي�ن وف�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا لل�شــــــروط
امل � �ح� ��ددة � �س �ل �ف��ا م� ��ن ال�سلطات
املغربيـة والإ�سبانية.
ويف ح ��دي� �ث� �ه ��م مل� ��وق� ��ع “�سكاي

ن�ي��وز عربية” ،ع�بر ال�ع��دي��د من
امل��واط �ن�ين ع��ن ��س�ع��ادت�ه��م ب�إعادة
فتح املعرب وا�ستئناف احلركة بني
املدينة املغربية وجيب مليلية ،بعد
�إغالق �سنتني.
كما عربوا �أي�ضا عن عميق ت�أثرهم
النف�سي من ج��راء الإغ�لاق الذي
ت��وا� �ص��ل ع �ل��ى م ��دى � 26شهرا،
بعدما ح��رم��وا االل�ت�ق��اء ب�أ�سرهم
وذوي�ه��م ،خا�صة يف امل��دن املحيطة
مب�ل�ي�ل�ي��ة ع �ل��ى غ� ��رار ب �ن��ي �أن�صار
وال �ن��اظ��ور ،ال�ت��ي تبعد بنحو 16
كيلومرتا عن مليلية.
حلظة تاريخية م�ؤثرة
واع �ت�بر رئ�ي����س م��ؤ��س���س��ة مغاربة
ال� �ع ��امل غ�ي�ر احل �ك��وم �ي��ة �سفيان
امل�ق��دم� ،أن “�إعادة فتح معرب باب
مليلية حلظة تاريخية بالن�سبة
ملدينة الناظور واملغاربة القاطنني
مبليلية بعد �سنتني من الإغالق».
و�أ�� �ض ��اف امل �ق��دم يف ح��دي�ث��ه ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن “الكل
ك��ان ي�ترق��ب ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،وهي
حل �ظ��ة م� ��ؤث ��رة ب��ال�ن���س�ب��ة للأ�سر
وال�ساكنة بالناظور �أو مليلية فقد
ع��ان��ت ال�سكن والقاطنني مبليلة
ب�شكل كبري� ،إذ ك��ان البع�ض يلج�أ
�إىل امل��رور عرب مايوركا وملغا يف
�إ��س�ب��ان�ي��ا ،م��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول �إىل
املناطق املحيطة مبليلية» .وقال
رئ�ي����س م��ؤ��س���س��ة م�غ��ارب��ة العامل:
“هناك ارت �ي ��اح ن���س�ب��ي ب �ع��د هذه

ال�ق�ط�ي�ع��ة ال �ت��ي ��س�ب�ب�ت�ه��ا جائحة
ك ��ورون ��ا والأزم � � ��ة الدبلوما�سية
ب�ين امل�غ��رب و�إ�سبانيا”� ،آم�ل�ا �أن
“تنعك�س هذه العالقات اجلديدة
بني اململكتني على �صورة اال�ستثمار
يف املنطقة وحت�سن مناخ الأعمال،
وكذا على ال�سكان املحليني».
قرب من الأهل والعمل
ويرى الكاتب العام لنقابة العمال
وال �ع��ام�لات ال�ق��ان��ون�ي�ين يف �سبتة
ومليلية م��روان �شكيب� ،أن “فتح
امل �ع��اب��ر ي �ع �ن��ي ال �ك �ث�ي�ر بالن�سبة
للمواطنني الإ�سبانيني من �أ�صول

مغربية ،وبالن�سبة للعمال املغاربة
القانونيني داخل مليلية و�سبتة».
يف ح ��دي ��ث مل ��وق ��ع “�سكاي نيوز
عربية” ،ذكر �شكيب �أن املواطنني
الإ� � �س � �ب ��ان م ��ن �أ� � �ص� ��ول مغربية
“�سيكونون قريبني من عائالتهم
وذوي� �ه ��م ،وح �ت��ى م��ن م�شاريعهم
و�أع �م��ال �ه��م داخ ��ل امل ��دن املحيطة
مبليلية و�سبتة».
غ�ي�ر �أن “العمال القانونيني
ب��ال �ث �غ��ري��ن ي ��واج� �ه ��ون ق� � ��رارات
�إ�سبانية جديدة للدخول للعمل يف
مليلية �أو يف �سبتة ،باعتماد بطاقة

العمل و�إعمال الت�أ�شرية” ،ح�سب
النا�شط النقابي.
و�أو� � � �ض � � ��ح امل � �ت � �ح� ��دث ذات� � � � ��ه� ،أن
“احلكومة الإ� �س �ب��ان �ي��ة فر�ضت
الت�أ�شرية على العمال القانونيني
يف م�ل�ي�ل�ي��ة و� �س �ب �ت��ة يف ح ��ال ��ة مل
يح�صلوا من م�شغليهم على طلب
جتديد وثائق العمل� ،أو يف حالة
غياب بطاقة العمل �سارية املفعول
ب��ر� �س��م ال �� �س �ن��ة اجلارية” ،لهذا
“نحن نعمل على حل هذا امل�شكل،
و�� �س�ن�را�� �س ��ل ال �� �س �ل �ط��ات املحلية
ب��امل �غ��رب ل �ك��ي ت��را� �س��ل احلكومة

الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،ح �ت��ى ت�ت�راج ��ع على
هذه القرارات التي تخ�ص العمال
القانونيني ب�سبتة ومليلية الذين
كانوا ينتظرون بفارغ ال�صرب ملدة
� 26شهرا كي يعودوا لعملهم من
دون �شروط م�سبقة».
حركة ال�سكان واالقت�صاد
ع�ل��ى ج��ان��ب �آخ ��ر م��ن �أه�م�ي��ة فتح
معرب بني �أن�صار مليلية ،يرتقب
ال�ساكنة املحيطة ع��ودة احلركية
االقت�صادية ب�إقليم الناظور.
ويعتقد الباحث يف التنمية املجالية

�أي ��وب ال �� �ش��او���ش� ،أن “�إعادة فتح
امل�ع�بر احل ��دودي ب�ين بني �أن�صار
ومليلة �سينعك�س ب�شكل �إيجابي
على احلركية االقت�صادية بالإقليم
ككل ،نظرا لتوافد عدد كبري من
�ساكنة مليلة على املنطقة القتناء
جم �م��وع��ة م��ن امل � ��واد والأج� �ه ��زة،
وك��ذا بزيارتهم لفنادق ومطاعم
ومقاهي و�أ�سواق �إقليم الناظور».
وتابع ال�شاو�ش يف ات�صال مع موقع
“�سكاي ن�ي��وز عربية”� ،أن �إقليم
ال �ن��اظ��ور امل �ح��اذي مل��دي�ن��ة مليلية
“يزخر مب�ؤهالت �سياحية ،نذكر
منها م�شاريع مارت�شيكا ،و�شواطئ
الإق�ل�ي��م ،وم��واق��ع �أث��ري��ة ،ومنتزه
غابوي».
و�أ�� � �ض � ��اف“ :كل ذل � ��ك ال ميكن
�أن ي�ح�ق��ق ل�ن��ا الأه � ��داف املرجوة
وامل �ن �ت �ظ��رة يف ظ ��ل ع� ��دد زي � ��ارات
متو�سطة �أو �ضعيفة .لكن مع فتح
احل� ��دود �ستتكثف ال ��زي ��ارات من
�ساكنة مليلية ،ما �سينع�ش احلركة
االق �ت �� �ص��ادي��ة امل�ه�ي�ك�ل��ة للمنطقة
ب�شكل �أف�ضل من الو�ضع احلايل”،
يقول الباحث يف التنمية املجالية.
كما يخل�ص نف�س امل�صدر �إىل �أن
“�إعادة فتح احلدود �سيكون له وقع
على امل�ستوى االجتماعي والثقايف،
ال�سيما �أن ن�سبة كبرية من �ساكنة
مليلية لهم عائالت وم�سكن ثانوي
ب ��إق �ل �ي��م ال �ن��اظ��ور ،ال �� �ش��يء الذي
�سيخلق حركة �سكانية مهمة».
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ي�صحح ب�شكل عاجل ا�سرتاتيجيته
يف هذا املجال.
ف� �ع� �ن ��دم ��ا ك � � ��ان الأم � �ي � ��ن ال � �ع ��ام
ل�ل�ح��زب اال� �ش�تراك��ي� ،أط �ل��ق عليه
ل�ق��ب “�شولزومات” لإجاباتــه
اجلاهزة.
ع �ل �م��ا ان خ �ط �ي �ب�ين م��وه��وب�ي�ن،
يحجبانه على ال�ساحة ال�سيا�سية
الأمل � ��ان� � �ي � ��ة :ف� ��ري� ��دري� ��ك م �ي��رز،
وخ�صو�صا روب ��رت ه��اب�ي��ك ،وزير
اخل�ضر ال�شهري لالقت�صاد واملناخ،
وال � � ��ذي ُي �ط �ل ��ق ع �ل �ي��ه م� ��ن االن
“م�ست�شار الظل».
ان اجل��زء الأ��ص�ع��ب على قائمة
االن� �ت� �ظ ��ار :ت �ن �ف �ي��ذ “التح ّول”
ال ��ذي وع ��د ب��ه ��ش��ول�ت��ز الأمل � ��ان يف
البوند�ستاغ يف  27فرباير .وعلى
وجه اخل�صو�ص ،التجديد الكامل
جلي�ش يف ح��ال��ة م��زري��ة ق��دم من
�أجله متويلاً
خا�صا بقيمة 100
ً
مليار يورو ،ما زال ال يُعرف كيف
�سيموله .خا�صة �أن وزي��ر املالية،
الليربايل كري�ستيان ليندنر ،يريد
ال�ع��ودة اىل ال�صرامة يف امليزانية
عام .2023
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،مل يبد�أ بعد
تنفيذ االنتقال الطاقي ،امل�شروع
الرئي�سي للحكومة“ .يف الوقت
احل��ايل ،متيل احل��رب �إىل توحيد
�أح � ��زاب التحالف” ،ي ��رى جريد
م�ي�ل�ك��ه ،وال �� �ص �ع��وب��ات احلقيقية
�ستبد�أ مع ال�ق��رارات الأوىل ب�ش�أن
�سيا�سة املناخ  ...عن الك�سربي�س

�إطالق نار يف مدر�سة
�شمال �أملانيا
•• برلني�-أ ف ب

�أ�صيب �شخ�ص ب�إطالق نار �صباح
�أم� �� ��س اخل �م �ي ����س يف م��در� �س��ة يف
برميرهافن �شمال �أملانيا و�أوقف
املهاجم ،كما قالت ناطقة با�سم
ال�شرطة لوكالة فران�س بر�س.
و�أو� � �ض � �ح ��ت ال �� �ش��رط��ة املحلية
يف ب� �ي ��ان �أن احل� � � ��ادث وق � ��ع يف
مدر�سة لويد الثانوية يف و�سط
ب��رمي��ره��اف��ن م���ض�ي�ف��ة “قب�ض
ع�ل��ى امل���س�ل��ح وه��و حمتجز لدى
ال�شرطة” .ولفتت ال�شرطة �إىل
�أن امل�صاب لي�س تلميذا ونقل �إىل
امل�ست�شفى.
وب �� �س �ح��ب � �ص �ح �ي �ف��ة “بيلد”،
ال�ضحية هي ام��ر�أة وقد �أ�صيبت
بجروح خطرة.
وت ��اب �ع ��ت ال �� �ش��رط��ة يف تغريدة
“التالميذ يف � �ص �ف��وف �ه��م مع
مد ّر�سيهم” والو�ضع يف املدر�سة
“حتت ال�سيطرة».
و�أخ� � �ط � ��رت ت �ل �م �ي��ذة ال�شرطة
بالواقعة بعدما �سمعت طلقات
نارية يف هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية
التي يرتادها �أكرث من �ألف تلميذ
وتلميذة بح�سب “بيلد».
يف ك ��ان ��ون ال �ث��اين-ي �ن��اي��رُ ،قتل
ط��ال��ب و�أ� �ص �ي��ب ث�لاث��ة �آخ� ��رون
يف ح ��ادث �إط�ل�اق ن��ار يف جامعة
ه��اي��دل�برغ “جنوب غرب” .ثم
انتحر املهاجم البالغ  18عاما يف
احلرم اجلامعي.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  A، 3401 - 8B-3401ملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي
 املركز التجاري االول  -هاتف  04-3215355 :فاك�س 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية اف ار اي دي غورميت لتجارة املواد الغذائية �ش ذ م م
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/17واملوثق لدى كاتب العدل
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التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان امل��ذك��ور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من
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ا�سم ال�شركة  :اف ار اي دي غورميت لتجارة املواد الغذائية �ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  706ملك احمد حممد امني حممد �صديق الكاظم  -منخول
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  825651 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري  1391141 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2022/5/17وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم 3401 - 8B-3401
 A،ملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي  -املركز التجاري االول  -هاتف 04-3215355 :
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ا�سم امل�صفي � :سجاد حيدر و�شركاهم حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  O-08A-005ملك �سمو ال�شيخ احمد بن را�شد
ب��ن ��س�ع�ي��د ال م�ك�ت��وم  -دي ��رة  -رق ��ة ال�ب�ط�ين  -ه��ات��ف -2222126 :
 04فاك�س  04-2238881 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة
يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية 2022/4/13
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/4/13واملوثق لدى كاتب
العدل حماكم دبي بتاريخ �إينت �سوليو�شنز � -ش ذ م م وعلى من لديه
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على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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اىل املدعي عليه  :والء توفيق ابو ح�شمه فل�سطني  /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي خالد حممد يو�سف  ،لبناين اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة 0.0
لذا يجب عليكم احل�ضور امام حمكمة ال�شارقة الإحتادية  ،املحكمة الإبتدائية ال�شرعية
 ،املوافق ال�ساعة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم ح�ضوركم او
�إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
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املنذرة  /نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق
وعنوانها املختار � :إمارة دبي -ديرة – بور�سعيد – مبنى قرية الأعمال ( - )Bالطابق ال�سابع – مكتب رقم – 706
هاتف رقم  – 042566800مكاين رقم  - 3149594523بوكالة املحامي  /حممد �إبراهيم احلمادي
املنذر �إليه  /حممد �إبراهيم حممد �إبراهيم املناعي – �إماراتي اجلن�سية (جمهول العنوان)
بالإ�شارة �إىل �إتفاقيات �إي��واء اخليل الثالث املربمة جميعها بينكم وبني املنذرة بتاريخ  ، 02/09/2015والتي
مبوجبها مت الإتفاق على �أن تقوم املنذرة ب�إيواء اجلواد اململوك لكم مع توفري �إ�سطبل دائم للجواد مع مراعاة توفري
الفرا�ش املنا�سب وتوفري الرعاية البيطرية وكافة اخلدمات املن�صو�ص عليها يف العقد املحرر ،وحيث مبوجبها قد
تر�صد يف ذمتكم مبلغ ق��دره  704,717.25دره��م �سبعمائة و�أربعة �آالف و�سبعمائة و�سبعة ع�شر درهماً وخم�سة
وع�شرون فل�ساً نظري الإيواء وكافة اخلدمات املقدمة للجواد من املنذرة .
ف�إن املنذرة تنذركم بوجوب �سداد �إجمايل املبلغ املرت�صد يف ذمتكم للمنذرة مبلغ قدره  704,717.25درهم �سبعمائة
و�أربعة �آالف و�سبعمائة و�سبعة ع�شر درهماً وخم�سة وع�شرون فل�ساً نظري �إي��واء اجل��واد وكافة اخلدمات املقدمة له
من الفائدة القانونية بواقع  %5املنذرة مع من تاريخ من ال�سداد التام املطالبة وحتى وذلك خالل خم�سة �أيام من
تاريخ تبليغكم بهذا االنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم وحتميلكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف والأتعاب.

الكاتب العدل

�إىل املدعي عليه  :ا�شيئات دوت كوم للتجارة العامة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/6/2أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/19م.

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/108265

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
املو�ضوع  :اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1723 / 2021ا�ستئناف عقاري دبی

حيث �أن امل�ست�أنف  :ماجد عبيد عبد اهلل حممد العبيديل”
�أق��ام عليكم الدعوى رقم  1723/2021ا�ستئناف عقاري دب��ي ،وبناءاً على القرار ال�صادر من قبل
حماكم دبي بتاريخ  19/05/2022بندب م/عائ�شة �سليمان �آل علي خبريا هند�سياً للدعوى ،لذلك
يجب عليكم ح�ضور جل�سة اخل�برة (االج�ت�م��اع واملعاينة على الطبيعة) امل�ح��دد ي��وم الثالثاء املوافق
 24/05/2022ال�ساعة  4:00م�ساء وذلك مبوقع العني حمل التداعي،كما يجب عليكم تقدمي
دفوعكم واملذكرة اجلوابية املتعلقة بالدعوى و�أي م�ستندات �أو �أوراق ترغبون بتقدميها قبل او بحلول
يوم الثالثاء املوافق  ، 24/05/2022على امييل اخلربة  Info@aishaalali.comويف حال
وجود �أي ا�ستف�سارات يرجي التوا�صل مع اخلربة عرب الهاتف ، 0555513311
علما ب�أن اخلربة �ستقوم مببا�شرة امل�أمورية ولو يف غياب اخل�صوم.
اخلبري الهند�سي  /عائ�شة �سليمان �آل علي
حماكم دبي  | 169وزارة العدل  | 2دائرة الق�ضاء �أبوظبي | حماكم ر�أ�س اخليمة 256

املنذر  :تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�صفة (البائع)  -وينوب عنه بالوكالة /
�أمين عبد الفتاح علي مو�سى  ،مبوجب وكالة موثقة ا�صوال لدى الكاتب العدل مبحرر رقم
 2018/1/170555فرع الطوار  -العنوان � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مبنى فندق
�سمايا  ،الطابق الثاين بالكامل  -هاتف متحرك 0508770778
املنذ�إليه-1:نهال�أمينة-2م�صعبماناباتريني عنوانه:جيبرياندون�سكر�شارعرقم930,1780
وينمي بريك�سلي�س بلجيكا ه��ات��ف 0032489864031 / 0032489459905 :
ينذر املنذر  /املنذر اليه با�ستكمال عملية البيع وال�شراء واخلا�صة بالوحدة  1410برج ،The V
وذل��ك خالل مدة (�أق�صاها خم�سة ع�شر يوما) من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليه هذا الإن��ذار و�إال
�سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر �إليه و�إنهاء مذكرة احلجز
اخلا�صة بالوحدة وذلك لإخاللكم بالإلتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
70021

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0002996جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :بدر جماهد حاجي نواب علي
جمهول حمل الإقامة :
باللغتني (العربية والإجنليزية)
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/30أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )4
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/18م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()108728/2022

70197

امل�س�ؤول املخول

امل�س�ؤول املخول

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/103600

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  380/2011/211تنفيذ عقاري

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م  2009/58عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 613060دره��م) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :سكورو باتي�س كريياكو�س  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -مكتب البحر وم�شاركوه  -بردبي  -جانب هيئة كهرباء ومياه دبي -
مكاتب عود ميثاء  -ط رقم  - 3مكتب رقم  316و  - 317وميثله  :مهدي �صفر غلوم عبداهلل
املطلوب �إعالنه � :شتون لال�ستثمار املحدودة  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -بجانب دوار الدفاع  -فندق مريوج روتانا  -اجلهة اخللفية  -بناية
�صن فالور  -الطابق االول  -بني بنك امل�شرق ومقهى ا�ستار بوك�س
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده � :شون للإ�ستثمار املحدودة
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه
�أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين )http://www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه
ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة
التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي
بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 29املنطقة  :جممع دبي لال�ستثماراالول  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :سون
بزن�س بارك  -رقم العقار  - 270 :امل�ساحة  368,07 :مرت مربع  -التقييم  1619888,28 :درهم العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70197

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

ا�سم ال�شركة  :جرين �سفري ملقاوالت تركيب اجهزة الطاقة ال�شم�سية �ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  239ملك علي عبداهلل علي ال�شعفار املري  -بردبي  -القوز ال�صناعية
االوىل  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  794460 :رقم القيد
بال�سجل التجاري  1319314 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�لاه  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2022/5/12واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2022/5/12وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم 3401 - 8B-3401
 A،ملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي  -املركز التجاري االول  -هاتف 04-3215355 :
فاك�س  04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70021

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/108271

70197

املنذر � :ستار ديفن�س لوجي�ستيك�س اند اجنينريينج ا�س ال
املنذر اليها  :تريبل ا�س ذ.م.م
املو�ضوع
يكلف املنذر  -املنذر �إليه بالت�ضامن ب�سداد مبلغ وقدره ( 3,813,000درهم)
ثالثة ماليني و ثمامنائة وثالثة ع�شر ال��ف دره��م ،خ�لال م��دة �أق�صاها خم�سة
�أيام من تاريخ ا�ستالمها هذا الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات
القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�صدار امر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب
عن �أي عطل �أو �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر �إليه بكافة ر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي و�أتعاب املحاماة .

املنذر  :بنك م�صر  -فرع دبي
املنذر �إليهم � /شركة بيربك�س العاملية �(-ش ذ م م)
عبداجلبار كمايل عثمان ( -هندي اجلن�سية)
�شركة احمد و�سليم ل�صناعة املنتجات البال�ستيكية
�سليم الدين علي حليم ( -هندي اجلن�سية) ( -جمهول حمل الإقامة)
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليهما لإنذارها بالآتي:
ف�إن املنذر ينذر وير�سل هذا االنذار للمر�سل اليهم للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وتطالب املنذر
اليهم ب�سرعة �سداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره  125,000درهم ( مائة وخم�سة وع�شرون الف
درهم ) يف موعد خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ..و�إال فـ�سـوف يتخذ املنذر جتاهكم كافة الإجراءات
القانونية املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذكور �أعاله وذلك ب�إتخاذ طريق الق�ضـاء �سبيل لكي ي�ست�أدى حقـه مبـا يف
ذلك �إقامـة الـدعاوى املو�ضوعية وامل�ستعجلة مبا فيها احلجوزات على احل�سابات البنكية والرخ�ص التجارية
واملنع من ال�سفر وترقب الو�صول حتى ت�ست�أدى كامل حقوقها مع املطالبة بالتعوي�ضات عن جميع الأ�ضرار
التي حلقت بها جراء االمتناع عن �سداد املبلغ املذكور اعاله.

املنذرة  /نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق.
وعنوانها املختار� :إمارة دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -مبنى قرية الأعمال ( - )Bالطابق ال�سابع  -مكتب رقم  - 706هاتف رقم
 - 042566800مكاين رقم  - 3149594523بوكالة املحامي  /حممد �إبراهيم احلمادي
املنذر �إليه  /جهاد ح�سن غزال � -سوري اجلن�سية (جمهول العنوان)
بالإ�شارة �إىل �إتفاقية �إيواء خيل املربمة بينكم وبني املنذرة بتاريخ  ، 03/02/2011والتي مبوجبها مت الإتفاق على
�أن تقوم املنذرة ب��إي��واء اجل��واد اململوك لكم مع توفري �إ�سطبل دائ��م للجواد مع مراعاة توفري الفرا�ش املنا�سب وتوفري
الرعاية البيطرية وكافة اخلدمات املن�صو�ص عليها يف العقد املحرر ،وحيث مبوجبه قد تر�صد يف ذمتكم مبلغ قدره
 277,149.50درهم  .مائتان و�سبعة و�سبعون �ألفاً ومائة وت�سعة و�أربعون درهماً وخم�سون فل�ساً نظري الإيواء وكافة
اخلدمات املقدمة للجواد من املنذرة
ف�إن املنذرة تنذركم بوجوب �سداد �إجمايل املبلغ املرت�صد يف ذمتكم للمنذرة مبلغ  277,149.50درهم مائتان و�سبعة
و�سبعون �ألفاً ومائة وت�سعة و�أربعون درهماً وخم�سون فل�ساً نظري �إيواء اجلواد وكافة اخلدمات املنذرة الفائدة القانونية
بواقع  %5مع ال�سداد التام وذلك من تاريخ من خالل خم�سة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف والأتعاب.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()104999/2022

70021

املنذر  :تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�صفة (البائع)  -وينوب عنه بالوكالة /
�أمين عبد الفتاح علي مو�سى  ،مبوجب وكالة موثقة ا�صوال لدى الكاتب العدل مبحرر رقم
 2018/1/170555فرع الطوار  -العنوان � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مبنى فندق
�سمايا  ،الطابق الثاين بالكامل  -هاتف متحرك 0508770778
املنذ �إليه  :اوالوايل �ساندى اوجونالجا  -عنوانه  2 :تايوا �سكال كلوز والية كبار اوجوكورو
ليجا�س  -هاتف 002348037196416 :
ينذر امل�ن��ذر  /امل�ن��ذر اليه با�ستكمال عملية البيع وال���ش��راء واخل��ا��ص��ة ب��ال��وح��دة  3012برج
 ، NOBLESوذلك خالل مدة (�أق�صاها ثالثون يوما) من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليه هذا
الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر �إليه و�إنهاء
مذكرة احلجز اخلا�صة بالوحدة وذل��ك لإخاللكم بالإلتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

فقدان �شهادات ا�سهم

وزارة العدل
العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70197

ا�سم ال�شركة � :إينت �سوليو�شنز � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب  307ملك جمعه املاجد عبداهلل املهريي  -الكرامة -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  628235 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1047630 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة الإق�ت���ص��اد وال���س�ي��اح��ة يف دب��ي ب ��أن��ه ق��د مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/4/13واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/4/13وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
�سجاد حيدر و�شركاهم حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم O-08A-005
ملك �سمو ال�شيخ احمد بن را�شد بن �سعيد ال مكتوم  -ديرة  -رقة البطني  -هاتف :
 04-2222126فاك�س  04-2238881 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

املنذرة  /نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق .
وعنوانها املختار� :إمارة دبي  -ديرة – بور�سعيد – مبنى قرية الأعمال ( - )Bالطابق ال�سابع – مكتب رقم – 706
هاتف رقم  – 042566800مكاين رقم  - 3149594523بوكالة املحامي  /حممد �إبراهيم احلمادي
املنذر �إليها  /حنان �أحمد كاظم ريا عبداهلل الكعبي � -إماراتية اجلن�سية (جمهولة العنوان)
بالإ�شارة �إىل �إتفاقيتي �إيواء خيل املربمتني بينكم وبني املنذرة بتاريخي  18/10/2010 ،25/10/2010والذي
مت الإتفاق مبوجبهن على �أن تقوم املنذرة ب�إيواء اجلواد اململوك لكم مع توفري �إ�سطبل دائم للجواد مع مراعاة توفري
الفرا�ش املنا�سب وتوفري الرعاية البيطرية وكافة اخلدمات املن�صو�ص عليها يف العقد املحرر ،وحيث �إنه قد تر�صد يف
ذمتكم مبلغ قدره  373,437.75درهم ثالثمائة وثالثة و�سبعون �ألف و�أربعمائة و�سبعة وثالثون درهماً وخم�سة
و�سبعون فل�ساً نظري الإيواء وكافة اخلدمات املقدمة للجواد من املنذرة.
ف ��إن امل�ن��ذرة تنذركم ب��وج��وب ��س��داد �إج�م��ايل املبلغ املرت�صد يف ذمتكم للمنذرة مبلغ ق��دره  373,437.75درهم
ثالثمائة وثالثة و�سبعون �ألف و�أربعمائة و�سبعة وثالثون درهماً وخم�سة و�سبعون فل�ساً نظري �إي��واء اجلواد وكافة
اخلدمات املقدمة له من املنذرة مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ من املطالبة وحتى ال�سداد التام وذلك
خالل خم�سة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �ضدكم
وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف والأتعاب.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70021

مكتب اخلدمات الق�ضائية

ا�سم امل�صفي  :الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  A، 3401 - 8B-3401ملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي
 املركز التجاري االول  -هاتف  04-3215355 :فاك�س 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية جرين �سفري ملقاوالت تركيب اجهزة الطاقة ال�شم�سية �ش ذ م م
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/5/17واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2022/5/17وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان امل��ذك��ور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن

�إعالن بالن�شر
70459

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70533

�إىل املدعي عليه  :الفا�ضل للمقاوالت ومن ميثلها قانونيا
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2022/5/30ال�ساعة � 8:30صباحا � ،أمام مكتب
�إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/19م.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

حماكم دبي االبتدائية

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001266جتاري (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

70197

حماكم دبي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0001202عمايل (جزئي)

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()104976/2022

70197

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20

فقدت �شهادات ا�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة
�ش م ع (ا�سماك) كالبيانات التايل :
اال�سم

رقم ال�شهادة

عدد الأ�سهم

نوره حممد عي�سى حممد القبي�سي

ASMAK1730058

1200

فاخره حممد عي�سى حممد القبي�سي

ASMAK1730059

1200

ابراهيم حممد عي�سى حممد القبي�سي

ASMAK1730060

1200

فعلى من يجدها برجاء ت�سليمها اىل ال�شركة املذكورة اعاله
او االت�صال على الرقم 0508186699

الكاتب العدل

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()105007/2022

70021

الكاتب العدل

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()105026/2022

70021

املنذر  :تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�صفة (البائع)  -وينوب عنه بالوكالة /
�أمين عبد الفتاح علي مو�سى  ،مبوجب وكالة موثقة ا�صوال لدى الكاتب العدل مبحرر رقم
 2018/1/170555فرع الطوار  -العنوان � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مبنى فندق
�سمايا  ،الطابق الثاين بالكامل  -هاتف متحرك 0508770778
املنذ �إليه  :اوالوايل �ساندى اوجونالجا  -عنوانه  2 :تايوا �سكال كلوز والية كبار اوجوكورو
ليجا�س  -هاتف 002348037196416 :
ينذر امل�ن��ذر  /امل�ن��ذر اليه با�ستكمال عملية البيع وال���ش��راء واخل��ا��ص��ة ب��ال��وح��دة  3204برج
 ، NOBLESوذلك خالل مدة (�أق�صاها ثالثون يوما) من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليه هذا
الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر �إليه و�إنهاء
مذكرة احلجز اخلا�صة بالوحدة وذل��ك لإخاللكم بالإلتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

املنذر  :تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�صفة (البائع)  -وينوب عنه بالوكالة /
�أمين عبد الفتاح علي مو�سى  ،مبوجب وكالة موثقة ا�صوال لدى الكاتب العدل مبحرر رقم
 2018/1/170555فرع الطوار  -العنوان � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مبنى فندق
�سمايا  ،الطابق الثاين بالكامل  -هاتف متحرك 0508770778
املنذ �إليه  :احمد طلعت فهمي احمد عنوانه � :شارع عثمان بن �سليمان  ،القيمة  ،الريا�ض اململكة
العربية ال�سعودية  -هاتف 00966550226378 :
ينذر املنذر  /املنذر اليه با�ستكمال عملية البيع وال�شراء واخلا�صة بالوحدة  2307ب��رج ذا
�سكوير ،وذلك خالل مدة (�أق�صاها خم�سة ع�شر يوما) من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليه هذا الإنذار
و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر �إليه و�إنهاء مذكرة
احلجز اخلا�صة بالوحدة وذلك لإخاللكم بالإلتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()105015/2022

70021

املنذر  :تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�صفة (البائع)  -وينوب عنه بالوكالة /
�أمين عبد الفتاح علي مو�سى  ،مبوجب وكالة موثقة ا�صوال لدى الكاتب العدل مبحرر رقم
 2018/1/170555فرع الطوار  -العنوان � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مبنى فندق
�سمايا  ،الطابق الثاين بالكامل  -هاتف متحرك 0508770778
املنذ �إليه  :لعمارة حبو�ش
عنوانه � 18 :أي رود دانتان كوديبي�س لي�س البيوف  -هاتف 0033751850341 :
ينذر املنذر  /املنذر اليه با�ستكمال عملية البيع وال�شراء واخلا�صة بالوحدة  811برج The
 ، Squareوذلك خالل مدة (�أق�صاها ثالثون يوما) من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليه هذا الإنذار
و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر �إليه و�إنهاء مذكرة
احلجز اخلا�صة بالوحدة وذلك لإخاللكم بالإلتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

العدد  13548بتاريخ 2022/5/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()105037/2022

70021

املنذر  :تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�صفة (البائع)  -وينوب عنه بالوكالة /
�أمين عبد الفتاح علي مو�سى  ،مبوجب وكالة موثقة ا�صوال لدى الكاتب العدل مبحرر رقم
 2018/1/170555فرع الطوار  -العنوان � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مبنى فندق
�سمايا  ،الطابق الثاين بالكامل  -هاتف متحرك 0508770778
املنذ �إليه  - 1 :لوال �سيلفيا �أجوك�ص  -2 ،الوال اومليدي كولين�س كاظم
عنوانه � 25 :شارع فيتاكارن طالغيت دابلني اي�ؤلندا
هاتف 00353857428287 / 00353868478785 :
ينذر املنذر  /املنذر اليه با�ستكمال عملية البيع وال�شراء واخلا�صة بالوحدة  1715برج Blue
 ، Waveوذلك خالل مدة (�أق�صاها خم�سة ع�شر يوما) من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليه هذا
الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر �إليه و�إنهاء
مذكرة احلجز اخلا�صة بالوحدة وذل��ك لإخاللكم بالإلتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

اجلمعة  20مايو  2022م  -العـدد 13548

الفجر الريا�ضي

20 May 2022 - Issue No 13548

Friday

17

اجلواد «هتال» بطل ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف فرن�سا
•• باري�س-وام:

فاز اجلواد هتال ليا�س لإدارة �سباقات اخليل العائدة ل�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة بلقب اجلولة
االفتتاحية الأوىل ل�سل�سلة �سباقات ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للخيول
العربية الأ�صيلة بن�سختها التا�سعة والع�شرين التي �شهدها م�ضمار لونغ �شامب
الفرن�سي يف باري�س � ،ضمن مهرجان �سباقات الإمارات جينز الفرن�سية.
وجنح هتال ابن "مهب" والفر�س " مزنة بنت �أكرب "�صاحب الت�صنيف /118/
يف احلفاظ على لقب الك�أ�س الغالية يف فرن�سا الفائز به العام املا�ضي ،ومتكن من
التفوق على جمموعة كبرية من نخبة اخليول القوية التي �شاركت يف ال�سباق
مل�سافة  2000مرت ع�شبي �ضمن الفئة الأوىل ،وا�ستطاع البطل الفوز بزمن
قدره  2:10:99 /دقيقة ،/حتت �إ�شراف املدرب توما�س اكزفري وقيادة الفار�س

يوريتز منديزابال ،لريفع هتال ر�صيد انت�صاراته �إىل  8مرات يف املركز الأول
ومرة يف مركز الو�صيف من �أ�صل  9م�شاركات  ،وتفوق بفارق طولني عن املهر
حرقان  /امل��أم��ون مونلو /خميفه بنت عامر  /وح��ل باملرتبة الثالثة ج��ارف /
داح�س  /كي�س دي غزال بنت دورمان ،/كما �شهد ال�سباق م�شاركة  8من �أف�ضل
اخليول العربية املنتمية لنخبة مرابط اخليل العربي يف �أوروبا.
من ناحية �أخ��رى متكن جنم جودلفني املهر م��ودرن جيمز  /دب��اوي  /مودرن
ايدلز-نيو ابروت�ش /من الفوز بلقب �سباق الألفي جينز الإم��ارات��ي الفرن�سي
للمهور ال��ذي �أق�ي��م مل�سافة  1600م�تر برعاية ك��أ���س �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة للخيول العربية الأ�صيلة ،ومب�شاركة  15خي ً
ال  ،ومبجموع جوائز 600
�أل��ف ي��ورو �ضمن الفئة الأوىل  ،وقد حتقق ذلك ب�إ�شراف امل��درب �شاريل ابلبي
وقيادة الفار�س ويليام بويك ،وجنح البطل من قطع م�سافة ال�سباق بزمن قدره
 1:34:98دقيقة ،وحل ثانيا تك�سا�س /ووتن با�سيت /تك�سالوفا-كيندور ، /فيما

حل باملركز الثالث /ترايبالي�ست /جلودلفني  /فرح /فاير دوتر – ناثانيال./
كما جنحت املهرة ماجنو�ستني العائدة لـ /انفينتي ناين هور�س�س -قطر ري�سينغ
ليمتد /واملنحدرة من ن�سل /دارك اجن��ل /زوتيال-زاميندار /يف الفوز بلقب
الأل��ف جينز الإم��ارات��ي الفرن�سي للمهرات مل�سافة  1600مرت للفئة الأوىل
و�شهد م�شاركة  15مهرة من نخبة املرابط العاملية ،وبلغت قيمة جوائز ال�شوط
� 500أل��ف ي��ورو ،وحتقق ذل��ك بقيادة جريالد مو�س و�إ��ش��راف امل��درب مايكل
ديلزاجنلي�س  ،وقطعت البطلة م�سافة ال�سباق بزمن قدره  1:35:72دقيقة،
لرتفع ر�صيد انت�صاراتها �إىل  4من �أ�صل  5م�شاركات ،وحل باملرتبة الثانية
كا�شيت  /اك�لامي /بويل �صويف-تيوفيلو /يف حني جاءت باملرتبة الثالثة تامي
�سكوير  /زراق� /سي يو اول ويز – �سيوين./
من جهته �أكد �سعادة في�صل الرحماين م�شرف عام �سل�سلة �سباقات ك�أ�س رئي�س
الدولة للخيول العربية الأ�صيلة �أهمية االنطالقة القوية ل�سل�سلة �سباقات

الك�أ�س الغالية يف �أوىل حمطاتها من بوابة اجلينز الإم��ارات��ي الفرن�سي الذي
يفتتح مو�سم �سباقات اخليل العاملية ،معربا عن اعتزازه بنجاح ال�سباق ،واهتمام
الإعالم الفرن�سي ،م�شريا �إىل �أن هذا التناول الوا�سع يدل على امل�سرية التاريخية
املميزة ل�سل�سلة �سباقات الك�أ�س الغالية ،ودورها الكبري يف ترك ب�صمة وا�ضحة يف
كل حمطة من حمطاتها حول العامل ،مبينا �أن ال�سباقات ترتجم حر�ص واهتمام
القيادة الر�شيدة لإبراز الرتاث والرتويج لعراقته و�أ�صالة اخليل العربي.
و�أ�ضاف  " :الك�أ�س الغالية توا�صل حتقيق �أهدافها ال�سامية ودورها الريادي يف
امل�ضامري العاملية ،ون�شيد بحجم املكت�سبات التي حققها �سباق املحطة الفرن�سية
انطالقا من توجيهات ور�ؤية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة واهتمامه الكبري الذي يدفعنا نحو املقدمة
والنجاح ،ونعتز بالفوز الذي حققته خيول الإمارات بداية من فوز هتال بلقب
ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية وفوز جنم جودلفني املهر مودرن جيمز.

خبري قانوين دويل :الإمارات متلك كل الإمكانات لقيادة وتطوير التحكيم الريا�ضي يف املنطقة
•• �أبوظبي -وام:

�أك ��د خ�ب�ير ق��ان��وين ري��ا��ض��ي دويل
�أن دول��ة الإم� ��ارات متلك �إمكانات
كبرية جلعلها تقود زم��ام التطور
واالزده � ��ار للتحكيم ال��ري��ا��ض��ي يف
املنطقة ،م�شريا �إىل وجود برنامج
م ��و�� �ض ��وع لإق � ��ام � ��ة ال� �ع ��دي ��د من
الدورات املتخ�ص�صة التي ت�سهم يف
ت�أهيل وتطوير م�ستوى املحكمني.
وق��ال الإجن�ل�ي��زي جيم �ستورمان،
امل � �ح� ��ام� ��ي واخل� � �ب �ي��ر ال � �ق ��ان ��وين
الريا�ضي ال��دويل� ،إن كل ال�شواهد
ت�شري �إىل �أن م�ستقبل القانوين
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي يف م �ن �ط �ق��ة ال�شرق
الأو� � �س� ��ط �آخ � ��ذ يف ال �ن �م��و بدليل
وج � ��ود ع ��دد ه��ائ��ل م ��ن املحكمني
ال��ري��ا��ض�ي�ين يف ال��وق��ت ال ��ذي كان
ال يوجد حمكم ريا�ضي حتى عام
 ،1979وك� ��ان االع �ت �م��اد وقتها
على املحكمني التجاريني لتمثيل
الأطراف املتنازعة.

ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال امل �ح��ا� �ض��رة التي
ن�ظ�م�ه��ا م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي للتحكيم
الريا�ضي  /CAS/ام�س بالتعاون
م� ��ع م ��رك ��ز الإم � � � � ��ارات للتحكيم
الريا�ضي ،وم�ؤ�س�سة �صادر للن�شر
ال� �ق ��ان ��وين يف ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط
ب �ع �ن��وان "التطورات الأخ� �ي��رة يف
قانون الريا�ضية وم�ستقبل قانون
ال��ري��ا� �ض��ة يف ال �� �ش��رق الأو�سط"
بقاعة املحا�ضرات بدائرة الق�ضاء
يف �أبوظبي مب�شاركة �سعادة �أحمد
امل��رزوق��ي ،املدير التنفيذي لقطاع
امل�ساندة الإداري ��ة بدائرة الق�ضاء،
و�� �س� �ع ��ادة �� �ض ��رار ح �م �ي��د بالهول
ال �ف�لا� �س��ي ،ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س ملركز
الإمارات للتحكيم الريا�ضي.
وحتدث �ستورمان خالل املحا�ضرة
عن جمموعة من املبادئ التي حتكم
الإط ��ار ال �ع��ام للتحكيم الريا�ضي
�سواء يف �إجنلرتا �أو يف �أوروبا ب�صفة
ع��ام��ة ،وم��ن �أب��رزه��ا حماية حقوق
الالعبني ،واللعب امل��ايل النظيف،

وا�ستقاللية املحكمني ،والهيئات
ال �ت �ح �ك �ي �م �ي��ة ،وت �ع �ي�ي�ن م�ستوى
النزاهة.
و�� �ش ��دد � �س �ت��ورم��ان ع �ل��ى م� �ب ��د�أ �أن
ال��ري��ا� �ض��ة وج � ��دت ل �ك��ي ت��وح��د ال
لتفرق ،مع �ضرورة ف�صل الريا�ضة
عن ال�سيا�سة ،م�شريا �إىل �أن هناك
ط� �م ��وح جل� �ع ��ل م �ن �ط �ق��ة ال�شرق
الأو� �س��ط م�ك��ان�اً م��زده��راً للقانون
الريا�ضي ،وذلك من خالل ت�أهيل

ال�ك��وادر القانونية ووج��ود املن�ش�آت
التحكيمية الريا�ضية وهو ما من
� �ش ��أن��ه �أن ي���س�ه��م يف ه ��ذا التطور
املن�شود.
و�أي � ��د اخل �ب�ي�ر االجن �ل �ي ��زي ،فكرة
�ضرورة االعتماد على اللغة العربية
ك�إحدى اللغات الر�سمية املعتمدة يف

حمكمة التحكيم الدويل /CAS/
باعتبار �أن ذلك من �ش�أنه �أن ي�سهل
عملية ف����ض امل �ن��ازع��ات الريا�ضية
وحتقيق العدالة ،خا�صة تلك التي
يكون �أطرافها جميعهم عرب.
وك ��ان �أح �م��د امل��رزوق��ي ،ق��د �أك ��د يف
بداية املحا�ضرة �أن تنظيم ملتقى

حول التطورات الأخ�يرة يف قانون
ال��ري��ا��ض��ة ،ي��أت��ي يف �إط ��ار احلر�ص
ع �ل��ى ن �� �ش��ر ال �ث �ق��اف��ة القانونية
الريا�ضية وت�أهيل الكوادر القانونية
للتعامل مع الق�ضايا والدعاوى ذات
ال�صلة باملجال الريا�ضي ،وال�سيما
يف ظ ��ل �أه �م �ي��ة ال��ري��ا� �ض��ة وع ��دم

اقت�صارها على اجلانبني ال�صحي
واالج �ت �م��اع��ي ف �ق��ط ،و�إمن � ��ا متتد
لتالم�س املجاالت االقت�صادية� ،إذ
تعد �صناعة وا�ستثمار يعتمد عليها
املاليني من الب�شر.
وحت��دث �ضرار بالهول ،عن �أهمية
ت �ط��وي��ر ال �ق ��وان�ي�ن والت�شريعات

الريا�ضية ملواكبة الر�ؤية امل�ستقبلية
ل � �ل� ��دول� ��ة ،مب� ��ا ي �ح �ف ��ز االرت � �ق� ��اء
مبنظومة العمل الريا�ضي ورفع
كفاءة التمثيل يف املحافل الريا�ضية
ال�ع��امل�ي��ة ،الف �ت �اً ال�ن�ظ��ر �إىل جهود
مركز الإم��ارات للتحكيم الريا�ضي
يف تقدمي مبادرات وبرامج ت�ستهدف
االرت � � �ق� � ��اء مب� ��� �س� �ت ��وى التحكيم
الريا�ضي يف ال��دول��ة ،وتبني �آليات
عمل وا�سرتاتيجيات غري تقليدية
خل��دم��ة م���س�يرة امل��رك��ز يف حتقيق
العدالة بكافة املنازعات الريا�ضية.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن امل��رك��ز وبالتعاون
م��ع حم�ك�م��ة ال�ت�ح�ك�ي��م الريا�ضي
 /CAS/ح��ري ����ص ع �ل��ى �إقامة
دورات م�ت�خ���ص���ص��ة للمحكمني،
لأن�ه��ا تعد م��ن �أه��م اجل��وان��ب التي
يحر�ص امل��رك��ز على حتقيقها من
�أجل تطبيق مفهوم التعلم امل�ستمر
وال��وق��وف ع�ل��ى �أف���ض��ل املمار�سات
يف اجل ��ان ��ب ال �ت �ح �ك �ي �م��ي باملجال
الريا�ضي.

�إنرتاخت فرانكفورت مينح الكرة الأملانية مقعدا �إ�ضافيا يف دوري الأبطال
•• �أبوظبي-وام:

ب ��رغ ��م اح �ت�ل�ال ��ه امل ��رك ��ز احل� ��ادي
ع �� �ش��ر يف ال � � ��دوري الأمل � � ��اين لكرة
القدم /بوند�سليجا /ه��ذا املو�سم،
منح �إن�تراخ��ت ف��ران�ك�ف��ورت الكرة
الأملانية �أك�ثر من مك�سب كبري يف
املو�سم احل��ايل من خ�لال تتويجه
بلقب الدوري الأوروبي على ح�ساب
ري �ن �ج��رز الأ� �س �ك �ت �ل �ن��دي يف �ساعة
مت�أخرة من م�ساء �أم�س االول.
و�أح � � ��رز ان�ت�راخ ��ت ل �ق��ب ال � ��دوري
الأوروب� � � ��ي ب��ال �ف��وز ع �ل��ى رينجرز
بركالت الرتجيح  4-5يف �أم�سية
كروية مثرية على ا�ستاد "�سان�شيز
بيثخوان" مب ��دي� �ن ��ة �أ�شبيلية
الإ�سبانية وذلك بعد التعادل 1-1
بني الفريقني على م��دار الوقتني
الأ�صلي والإ�ضايف للمباراة.
ومنح �إن�تراخ��ت فرانكفورت الكرة
الأمل��ان�ي��ة لقبا مهما على ال�ساحة
الأوروبية هذا املو�سم بعدما خرجت
جميع فرق �أملانيا �صفر اليدين من
بطولة دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا ،التي
ي���س��دل ال���س�ت��ار ع�ل��ى فعالياتها يف
 28م��اي��و احل ��ايل ب��امل��واج�ه��ة بني
ليفربول الإجنليزي وريال مدريد
الإ�سباين.

و�أ� �ص �ب��ح ل�ق��ب ال � ��دوري الأوروب � ��ي
لإن�تراخ��ت م�ساء �أم ����س الأول هو
الأول ل �ل �ف��رق الأمل ��ان� �ي ��ة يف هذه
البطولة بنظامها احل ��ايل ،الذي
ب��د�أ يف مو�سم ،2010 - 2009
وال� ��� �س ��اب ��ع لأمل ��ان� �ي ��ا يف البطولة
بنظاميها ال�ق��دمي /ك��أ���س االحتاد
الأوروب � � ��ي /واحل� ��ايل ل�ك�ن��ه الأول
ل�ل�ف��رق الأمل��ان �ي��ة يف ال�ب�ط��ول��ة منذ
ف��وز ب��اي��رن ميونخ و�شالكه بلقبي
 1996و 1997على الرتتيب.
وع � � ��ادل �إن �ت��راخ � ��ت ب� �ه ��ذا ر�صيد
ب��ورو� �س �ي��ا م��ون���ش�ن�ج�لادب��اخ الذي
كان الفريق الأملاين الوحيد الفائز
بلقب ال�ب�ط��ول��ة م��رت�ين علما ب�أن
مون�شنجالدباخ �أح ��رز اللقبني يف
نظامها القدمي فيما توج �إنرتاخت
بلقب واح��د يف ك��ل م��ن النظامني،
وك ��ان ال�ل�ق��ب ال��وح �ي��د ال���س��اب��ق له
يف ك� ��أ� ��س االحت � ��اد الأوروب� � � ��ي عام
.1980
وك �� �س��ر �إن�ت�راخ ��ت اح �ت �ك��ار الفرق
الإ�سبانية والإجنليزية على لقب
ال � � ��دوري الأوروب� � � � ��ي ب �ع��د مو�سم
 2011 - 2010الذي توج فيه
بورتو بالك�أ�س بالفوز على �سبورتنج
ب��راج��ا يف ن�ه��ائ��ي ب��رت�غ��ايل خال�ص
للبطولة.

وك� � � ��ان امل� �ك� ��� �س ��ب ال� �ك� �ب�ي�ر الآخ� � ��ر
ل �ل �ك��رة الأمل ��ان� �ي ��ة م ��ن ه ��ذا اللقب
الأوروب� � ��ي ه��و زي� ��ادة ع ��دد مقاعد
الفرق الأملانية يف دور املجموعات
ل ��دوري �أب �ط��ال �أوروب ��ا �إىل خم�سة
مقاعد حيث ي�ت��أه��ل ال�ف��ائ��ز بلقب
ال��دوري الأوروب��ي مبا�شرة �إىل دور
املجموعات لدوري الأبطال.

وحلق �إنرتاخت بهذا الفوز بكل من
بايرن ميونخ وبورو�سيا دورمتوند
وب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن والي �ب��زج يف دور
امل�ج�م��وع��ات ل ��دوري الأب �ط��ال هذا
املو�سم لي�صبح لأملانيا �أكرب عدد من
املقاعد يف هذا ال��دور مقابل �أربعة
مقاعد لكل من �إ�سبانيا و�إجنلرتا
و�إيطاليا.

جلنة بـ «الوطني االحتادي» تناق�ش م�سودة
تقريرها حول �سيا�سة دعم قطاع الريا�ضة
اللجنة لهذا االجتماع ،وعائ�شة ر�ضا البريق ،وعفراء بخيت العليلي ،ونا�صر
•• دبي -وام:
حممد اليماحي� ،أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
وا�صلت جلنة ��ش��ؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�ضة والإع�ل�ام يف وتناق�ش اللجنة املو�ضوع �ضمن حماور ال�سيا�سات والت�شريعات التكاملية
املجل�س الوطني االحتادي خالل اجتماع عقدته �أم�س يف مقر الأمانة العامة ل��دع��م وت�ط��وي��ر الريا�ضة ب��ال��دول��ة ،وم �ب��ادرات الهيئة يف تطوير وتعزيز
يف دبي ،برئا�سة �سعادة عدنان حمد احلمادي رئي�س اللجنة ،مناق�شة م�سودة الريا�ضات املختلفة يف الدولة ،ومتكني الكوادر املواطنة يف القطاع الريا�ضي
تقريرها حول مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للريا�ضة يف �ش�أن دعم قطاع ورع��اي��ة املوهوبني الريا�ضيني ،وم�ب��ادرات وب��رام��ج الهيئة يف �ش�أن تطوير
الريا�ضة بالدولة.
البنى التحتية للأندية الريا�ضية ،ودور الهيئة يف بناء ال�شراكات اخلارجية
مقررة
فلكناز
حممد
�سارة
من،
كل
�سعادة
اللجنة
أع�ضاء
ح�ضر االجتماع� ،
وتعزيز القدرات املالية التمويلية لالحتادات الريا�ضية.

ويخو�ض �إنرتاخت دور املجموعات
ل��دوري الأبطال الأوروب��ي بنظامه
احل ��ايل ل�ل�م��رة الأوىل فيما كانت
م �� �ش��ارك �ت��ه ال��وح �ي��دة ال �� �س��اب �ق��ة يف
البطولة مب�سماها القدمي /ك�أ�س
الأن��دي��ة الأوروب�ي��ة البطلة /وذلك
يف ن�سخة  1960 - 1959عندما
خ�سر الفريق  7-3يف النهائي �أمام

ريال مدريد الإ�سباين.
ولعب الأمل��اين ال��دويل كيفن تراب
ح� ��ار�� ��س م ��رم ��ى �إن �ت��راخ � ��ت دورا
ب ��ارزا يف ف��وز ال�ف��ري��ق ب�ه��ذا اللقب
الأوروب � � ��ي ح �ي��ث ت �� �ص��دى برباعة
لت�سديدة قوية من رايان كني قبل
نهاية الوقت الإ�ضايف ،وبالتحديد
يف ال��دق �ي �ق��ة  ،118ث ��م ت�صدى

لركلة الرتجيح الثالثة لرينجرز،
وال�ت��ي �سددها �آرون رام��زي ليقود
الفريق للفوز يف م��اراث��ون ركالت
الرتجيح.
وح���س�م��ت رك �ل�ات ال�ترج �ي��ح لقب
ال��دوري الأوروب ��ي للمو�سم الثاين
ع�ل��ى ال �ت ��وايل ول �ل �م��رة ال�ث��ال�ث��ة يف
ت��اري��خ ال�ب�ط��ول��ة بنظامها احلايل
ل �ك �ن �ه��ا امل � ��رة ال �ت��ا� �س �ع��ة يف تاريخ
البطولة ب�شكل عام منذ بدء �إقامة
الدور النهائي من مباراة واحدة يف
عام .1998
وت��رك �إن�تراخ��ت �أك�ث�ر م��ن ب�صمة
يف تاريخ البطولة عرب م�سريته يف
الدوري الأوروبي هذا املو�سم حيث
�أ�صبح ثالث فريق يف تاريخ البطولة
بنظامها احلايل يتوج باللقب دون
التعر�ض لأي خ�سارة.
وخ�ل�ال  13م �ب��اراة خا�ضها حتى
التتويج باللقب ،حقق �إنرتاخت 7
ان�ت���ص��ارات وت �ع��ادل يف  6مباريات
و�سجل ال�ف��ري��ق ه��دف��ا واح ��دا على
الأقل يف كل من املباريات الـ. 13
وك� ��ان ت���ش�ي�ل���س��ي الإجن �ل �ي��زي توج
باللقب يف  2019دون التعر�ض
لأي هزمية وكرر فياريال الإ�سباين
ه��ذا يف املو�سم املا�ضي  ..كما كان
ت�شيل�سي هو الفريق الوحيد الذي

�سجل يف جميع مبارياته بالبطولة
حتى توج باللقب يف .2019
ورغ� � ��م خ� ��� �س ��ارة ف��ري �ق��ه بركالت
الرتجيح يف م�ب��اراة النهائي �أم�س
االول�� ،س�ج��ل ج��و �أري� �ب ��و مهاجم
ري�ن�ج��رز ا�سمه يف ت��اري��خ البطولة
حيث �أ�صبح الالعب الوحيد الذي
ي �خ��و���ض ج�م�ي��ع امل �ب ��اري ��ات الـ15
ل�ف��ري�ق��ه يف ال�ب�ط��ول��ة ه ��ذا املو�سم
علما ب�أنه كان �أ�سا�سيا يف  13منها
واحتياطيا يف مباراتني.
وبت�سجيله ه��دف ال�ت�ق��دم للفريق
يف ال �� �ش��وط ال� �ث ��اين� ،أ� �ص �ب��ح ثاين
الع ��ب ن �ي �ج�يري ي �ه��ز ال �� �ش �ب��اك يف
نهائي �إح��دى البطوالت الكربى،
ومل ي�سبقه �إىل ذلك �سوى �أليك�س
�إي��وب��ي ال��ذي �أح��رز هدفا لأر�سنال
يف م��رم��ى ت�شيل�سي بنهائي نف�س
البطولة عام  .. 2019وكان هدفه
�أم�س هو الأول له يف البطولة على
الإط�ل�اق .وبعد �إخفاقه يف الدفاع
عن لقب ال��دوري اال�سكتلندي هذا
املو�سم و�ضياع حلمه الأوروب ��ي يف
م �ب��اراة الأم ����س� ،ستكون الفر�صة
�سانحة �أمام رينجرز لتعوي�ض هذا
الإخ�ف��اق م��ن خ�لال نهائي بطولة
ك�أ�س ا�سكتلندا حيث يلتقي فريق
هارت�س غدا ال�سبت.
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املجل�س الباراملبي الآ�سيوي  :حممد بن زايد الداعم الأكرب لأ�صحاب الهمم
•• دبي-وام:

18

�أك��د جمل�س �إدارة اللجنة الباراملبية الآ�سيوية �أن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" هو
الداعم الأكرب لأ�صحاب الهمم وم�صدر �إلهام لهم .
وذك��ر املجل�س  -خ�لال اجتماعه ال ��دوري ال��ذي عقده ع�بر تقنية
االت�صال املرئي برئا�سة ماجد الع�صيمي رئي�س اللجنة الباراملبية
الآ�سيوية على مدار يومني � -إن القيادة الر�شيدة بالإمارات تويل
"�أ�صحاب الهمم" اهتماما كبريا من �أجل حتقيق طموحاتهم يف
كافة املجاالت حتى �أ�صبحت الإم��ارات رائ��دة يف هذا املجال ومركز

�إ�شعاع �إقليمي ودويل لريا�ضات "�أ�صحاب الهمم" ،مبا �أهلها لتتبو�أ
مكانة مرموقة يف اخلريطة العاملية وا�ست�ضافة ك�برى الأحداث
الريا�ضية على ك��اف��ة الأ��ص�ع��دة م��واك�ب��ة احل��رك��ة ال�ب��ارامل�ب�ي��ة على
م�ستوى العامل.
و�أ�شاد جمل�س �إدارة اللجنة الباراملبية الآ�سيوية بدور فقيد الوطن
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان " رحمه اهلل " يف متكني �أ�صحاب
ال�ه�م��م يف امل �ج��االت ك��اف��ة ،وال �سيما ال��ري��ا��ض�ي��ة ودجم �ه��م الكامل
يف املجتمع ،م�ع��ددا م ��آث��ره يف دع��م الأع �م��ال الإن���س��ان�ي��ة حيث كان
لقراره التاريخي الذي �أ�صدره با�ست�ضافة الإم��ارات للمقر الدائم
للجنة الباراملبية الآ�سيوية الأث��ر الكبري وانعكا�ساته الإيجابية يف

دعم "�أ�صحاب الهمم" يف كربى قارات العامل ،والذي مثل حمطة
تاريخية مهمة يف م�سرية احلركة الباراملبية الآ�سيوية.
وخالل االجتماع  ..اتخذ املجل�س العديد من القرارات �أبرزها ت�أجيل
دورة الألعاب الآ�سيوية الباراملبية  2022التي ت�ست�ضيفها مدينة
هانغت�شو ال�صينية �إىل  2023ب�سبب ظ��روف جائحة ك��ورون��ا يف
ال�صني ورغبة املجل�س يف �إقامة هذا احلدث املهم يف ظروف مثالية،
حتى حتقق ن�سخة ال�صني النجاح الذي ين�شده اجلميع.
واطلع املجل�س على تقارير اللجنة املنظمة لأل�ع��اب ال�شباب التي
ت�ست�ضيفها العا�صمة الأوزبكية "ط�شقند" عام  2025والألعاب
الآ�سيوية التي تقام يف اليابان .2026

ا�ستعدادا للحدث  29-27اجلاري

�إطالق البوابة الإلكرتونية ل�سباق القفال 31
ال�سويدي :احلدث ميثل �إرث ًا ور�سالة للأجيال املتعاقبة

•• دبي-الفجر:

�أطلق نادي دبي ال��دويل للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ال� �ب ��واب ��ة الإل �ك�ت�رون �ي��ة
اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ن���س�خ��ة رق ��م  31من
� �س �ب��اق ال �ق �ف��ال ل�ل���س�ف��ن ال�شراعية
املحلية  60قدما والذي يقام بدعم
ورع ��اي ��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،خالل
الفرتة من  29-27اجلاري.
وت��وا� �ص��ل ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
ج �ه��وده��ا لإجن� ��اح احل ��دث برئا�سة
�أح� �م ��د ��س�ع�ي��د ب ��ن م �� �س �ح��ار رئي�س
جم�ل����س �إدارة ن� ��ادي دب ��ي ال ��دويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة ن��ائ��ب رئي�س
احتاد االم��ارات للريا�ضات البحرية
و�سيف جمعة ال�سويدي نائب رئي�س
جمل�س الإدارة نائب رئي�س اللجنة
واالع�ضاء كال من را�شد ثاين العايل
املهريي ع�ضو جمل�س االدارة رئي�س
اللجنة الريا�ضية يف النادي وجمال
زع� ��ل ب ��ن ك��ري �� �ش��ان ع �� �ض��و جمل�س
الإدارة وحممد عبداهلل حارب املدير
التنفيذي
وينطلق ال���س�ب��اق ال�ك�ب�ير واملرتقب
ح�سب م�ع�ط�ي��ات ال�ن���ش��رة البحرية

وتقارير الأر�صاد اجلوية من جزيرة
�صري بونعري يف عمق اخلليج العربي
باجتاه خط النهاية يف �شواطئ دبي
مل�سافة ت��زي��د ع��ن  50ميال بحريا
م��رورا بجزيرة القمر وال�ت��ي متثل
(حم� �ط ��ة �إج � �ب� ��اري� ��ة) خ ��ط نهاية
ل�ل�م��رح�ل��ة الأوىل وال �ت��ي حتت�سب
نتائجها يف حفل اخلتام .
وتت�ضمن البوابة الإلكرتونية كافة
املعلومات املتعلقة بال�سباق �إ�ضافة
اىل رابط الت�سجيل ملالك ونواخذة
ال�سفن واملحامل امل�شاركة ال�ستيفاء
ك��اف��ة املتطلبات وت�سجيل البحارة
والأط� �ق ��م وال �ق �ط��ع ال�ب�ح��ري��ة التي
�سرتافق ك��ل �سفينة خ�لال مراحل

ال�سباق حيث با�شر املوقع �إ�ستقبال
الطلبات م��ن �أج��ل اعتماد القائمة
النهائية و�إعالن امل�شاركني.
و� �س �ي �ن �ط �ل��ق ال � �ن� ��واخ� ��ذة وامل� �ل��اك
والبحارة امل�شاركني يف احل��دث نحو
جزيرة �صري بونعري بعد توجه قافلة
ال �ن��ادي وح���س��ب ت��وج�ي�ه��ات اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ق�ب��ل امل��وع��د امل �ح��دد لبدء
ال���س�ب��اق ب�ي��وم ال��س�ت�ك�م��ال �إج� ��راءات
ف�ح����ص ال �� �س�لام��ة ه �ن��اك وا�ستالم
�أجهزة التتبع اخلا�صة بنظام الر�ؤية

االفرتا�ضية متهيدا لبداية ال�سباق.
وق��ال �سيف جمعة ال�سويدي نائب
رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة ن � ��ادي دبي
ال ��دويل للريا�ضات البحرية نائب
رئي�س اللجنة املنظمة لل�سباق ان
��س�ب��اق ال�ق�ف��ال مي�ث��ل ارث ��ا تاريخيا
وجت�م��ع �سنوي يرتقبه ك��اف��ة افراد
امل �ج �ت �م��ع م �� �ش �ي��دا ب��ال��دع��م الكبري
واملتابعة امل�ستمرة التي يحظى بها
احلدث من قبل �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل

عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي،
الذي وجه با�ستمرار احلدث كر�سالة
للأجيال.
و�أ�� � �ش � ��اد � �س �ي��ف ج �م �ع��ة ال�سويدي
بالتعاون الكبري الذي جتده اللجنة
املنظمة العليا لل�سباق مثمنا جهود
اللجان املختلفة يف النادي و�شركاء
ال �ن �ج��اح م ��ن ال� ��دوائ� ��ر احلكومية
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��وط�ن�ي��ة وال �ت��ي تقف
دوم ��ا وراء �إجن ��اح ك��اف��ة الفعاليات
ومنها ال�سباق الأع ��رق والأغ �ل��ى يف

املو�سم �سباق القفال منذ ت�أ�سي�سه ي�صل هذا املو�سم اىل كتابة النجاح
يف الن�سخة رقم .31
عام .1991
ودع� ��ا ن��ائ��ب رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة العليا
املنظمة ل�سباق القفال كافة النواخذة
وامل� �ل ��اك ل �ل��إ� � �س ��راع يف ا�ستكمال 1991
�إج ��راءات الت�سجيل وا�ستيفاء كافة �أق�ي��م �سباق الن�سخة الأوىل حلدث
ال���ش��روط املتعلقة ب�أهلية البحارة "القفال" ال��ذي �أ�س�سه املغفور له
امل�شاركني و�أي�ضا ابراز كافة الأوراق ب�إذن اهلل ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
املتعلقة بالقوارب م�شيدا بتعاونهم مكتوم -طيب اهلل ثراه -عام 1991
امل�ستمر م��ع جل��ان ال �ن��ادي يف كافة وحتديدا يوم الثالث والع�شرين من
الفعاليات ومنها �سباق القفال الذي ��ش�ه��ر م��اي��و م��ن ن�ف����س ال �ع��ام حيث

�شهد احل��دث م�شاركة  53حممال
من القوارب ال�شراعية املحلية 43
ق��دم��ا وت��وج باللقب حينها القارب
(العوير )47
وك��ان ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة ق��د ن�ظ��م ��س�ب��اق الن�سخة
ال �ث�لاث�ين ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي يف الرابع
م��ن �شهر يونيو مب�شاركة م��ا يزيد
عن � 100سفينة حيث جنح طاقم
ال�سفينة (منران  )211يف الو�صول
�أوال اىل خط النهاية.

جوجيت�سو ..ترقية العب نادي ال�شارقة �سلطان
العوي�س للحزام الأ�سود
•• ال�شارقة  -وام:

ن��ال الع��ب ن��ادي ال�شارقة لريا�ضات ال��دف��اع ع��ن النف�س �سلطان علي
العوي�س احل ��زام الأ� �س��ود يف اجلوجيت�سو وال ��ذي مت��ت ترقيته تثمينا
للنجاحات العديدة التي حققها الالعب على امل�ستويني املحلي والدويل
ولي�صبح بذلك �أول العب مواطن يف نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن
النف�س يح�صل على هذا احلزام.
و�أه��دى الالعب اجن��ازه لأ�سرة اجلوجيت�سو االماراتية ون��ادي ال�شارقة
لريا�ضات الدفاع عن النف�س تثمينا للدعم والرعاية والت�شجيع الذي

جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي يرحب بن�شر
لعبة املالكمة يف الإمارة
•• ال�شارقة-وام:

�أعلن جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ترحيبه بن�شر ريا�ضة املالكمة يف �أندية
الإمارة وت�شجيع ال�شباب على ممار�ستها ،وامل�شاركة م�ستقبال يف بطوالتها
املحلية.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سعادة عي�سى ه�لال احل��زام��ي رئي�س املجل�س
لوفد من احت��اد الإم��ارات للمالكمة ي�ضم ،حممد بو خاطر نائب رئي�س
االحتاد ،وح�سن علي احلمادي الأمني العام ،واملهند�سة مرمي �صادق ع�ضو
جمل�س الإدارة ،بح�ضور كل من نبيل حممد عا�شور مدير �إدارة ال�ش�ؤون
الريا�ضية والتطوير ،ويا�سر عمر الدوخي مدير �إدارة الفعاليات الريا�ضية
واملجتمعية باملجل�س.
وخ�ل�ال االج�ت�م��اع ا�ستعر�ض ال��وف��د �أن�شطة امل�لاك�م��ة وم�سريتها بدولة
الإم��ارات ،و�سلط ال�ضوء على تاريخها احلافل كريا�ضة �أوملبية ،الفتا �إىل
�أن القوانني احلديثة لها ت�ضمن �سالمة ممار�سيها وحتول دون تعر�ضهم
لأي �إ�صابات �أو �أ�ضرار ،ال�سيما و�أن هناك �أدوات حلماية الوجه واجل�سم
خالل املباريات.
م��ن ج��ان�ب��ه رح ��ب احت ��اد الإم� � ��ارات ل�ل�م�لاك�م��ة ب�ت��وج��ه جم�ل����س ال�شارقة
الريا�ضي نحو ن�شر اللعبة يف �أندية الإم��ارة ،و�أكد ح�سن احلمادي الأمني
العام لالحتاد �أن خطوة جمل�س ال�شارقة الريا�ضي يف هذا ال�ش�أن �إيجابية
للغاية و�ست�سهم يف ن�شر اللعبة ب�صورة �أكرب يف جميع �أندية الإمارة بعد �أن
كانت قا�صرة على املراكز اخلا�صة.
و�أك ��د احل �م��ادي �أن��ه خ�لال االج�ت�م��اع مت ع��ر���ض �إجن� ��ازات االحت ��اد خالل
ال�سنوات املا�ضية وم�سرية اللعبة حمليا ودوليا ،بالإ�ضافة �إىل �شرح ملدى
احلاجة مل�شاركة �أندية ال�شارقة يف بطوالتها من خالل العبيها.
جدير بالذكر �أن ريا�ضة املالكمة لها ح�ضورها يف �إمارة ال�شارقة لكنها كانت
متار�س من خالل مراكز وجمعيات خا�صة ،وبناء على هذه اخلطوة �ست�أخذ
�سبيلها �إىل الأندية الريا�ضية بالإمارة لتحقق بذلك نقلة نوعية كبرية.

قاده للو�صول للمراتب العليا.
وب��ارك �سعادة �أحمد عبد الرحمن العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة النادي
لأ�سرة اجلوجيت�سو وجميع ريا�ضيي النادي ولالعب �سلطان ترقيته
للحزام الأ�سود م�ؤكدا �أن ذلك يعك�س دعم وتوجيهات جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي بان يوا�صل الالعبون والالعبات تطوير امكانياتهم لي�صلوا
�إىل �أف�ضل امل�ستويات على امل�ستويني املحلي وال��دويل و�أن يرفع �أفراد
النادي طموحهم نحو حتقيق �أعلى املراتب.
و�أك��د ابراهيم احلو�سني املدير الفني للجوجيت�سو �أن ترقية الالعب
�سلطان علي لنيل احل��زام الأ�سود ترتجم جهوده التدريبية واجنازاته

التي حققها طوال � 10سنوات م�ضت وحقق خاللها �إجنازات كثرية ونال
ميداليات رفيعة امل�ستوى.
و�أعرب الالعب �سلطان عن �سعادته لنيله احلزام الأ�سود وو�صف ذلك �أنه
حلم حتقق بعد تدريبات متوا�صلة وبف�ضل دعم �إدارة النادي وامل�شاركة يف
الكثري من البطوالت ..وقال �إنه يتطلع �إىل املزيد من التدريب للحفاظ
على اجن��ازه ومب��ا يعزز جن��اح اجلوجيت�سو الإم��ارات��ي وي��دع��م تطلعات
ن��ادي ال�شارقة لريا�ضات ال��دف��اع عن النف�س ب��أن يكون الرقم ال�صعب
بني الأندية الإماراتية م�ؤكدا �أنه على ا�ستعداد كامل لكي يدعم زمالئه
الالعبني املوهوبني ليتمكنوا هم �أي�ضا من الرتقية ب�شكل منتظم.

دورة الألعاب الريا�ضية اخلليجية الثالثة يف الكويت

الف�ضالة :مناف�سات �ألعاب القوى كانت ناجحة بكل املقايي�س
و�شهدت �أرقاما تعك�س تطورها يف الدول اخلليجية
اعترب رئي�س االحتاد القطري لألعاب
القوى حممد الف�ضالة �أن مناف�سات
اللعبة يف دورة الأل �ع��اب الريا�ضية
اخلليجية ال�ث��ال�ث��ة ب��ال�ك��وي��ت كانت
ن��اج�ح��ة ،و�أن الأرق � ��ام ال�ت��ي �سجلت
تعك�س مدى تطور امل�ستوى خليجيا.
وقال الف�ضالة� :إن مناف�سات �ألعاب
ال �ق��وى ال�ت��ي اخ�ت�ت�م��ت �أم ����س الأول
كانت ناجحة بكل املقايي�س و�شهدت
ت�سجيل �أرق��ام تعك�س تطور م�ستوى
�أل �ع��اب ال�ق��وى يف ك��اف��ة دول جمل�س
التعاون اخلليجي .و�أ��ش��اد بالنتائج
ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ه��ا امل �ن �ت �خ��ب القطري
لأل �ع ��اب ال �ق��وى يف ال � ��دورة قائال:
جن��ح امل�ن�ت�خ��ب ال �ق �ط��ري يف حتقيق
امليداليات التي ُخطط لها رغم غياب
جن ��وم ب ��ارزي ��ن م �ث��ل عبدالرحمن
�صامبا و�أ��ش��رف ال�صيفي وم�شاركة
 3العبني �شباب �إال �أنهم كانوا على
ق��در امل���س��ؤول�ي��ة وح�ق�ق��وا ميداليات
يف امل�سابقات التي �شاركوا وهذا يدل
على ان قاعدة اللعبة يف قطر قوية.
و�أو��ض��ح :نحن ب�شكل را�ضون متاما
ع��ن ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي حت�ق�ق��ت وح�صد
ثماين ميداليات ذهبية ،بالإ�ضافة
�إىل �أرب ��ع ف�ضيات وب��رون��زي��ة .كما
توجه الف�ضالة بال�شكر �إىل اللجنة

املنظمة ل ��دورة الأل �ع��اب الريا�ضية
اخلليجية ال�ث��ال�ث��ة ،م�شيدا يف هذا
ال�سياق باملجهودات الكبرية املبذولة
لإجن ��اح ال ��دورة و�إخ��راج �ه��ا ب�أف�ضل
�صورة ممكنة.
بر�شم يتقا�سم الذهبية
من جانبه� ،أو��ض��ح البطل القطري

الأومل�ب��ي والعاملي معتز بر�شم املتوج �أك �ب��ر ع� ��دد مم �ك��ن م ��ن امليداليات
بامليدالية الذهبية مل�سابقة الوثب الذهبية.
ال �ع��ايل ب� ��أن ال �ه��دف الأ� �س��ا� �س��ي من وجنح بر�شم يف الوثب لإرتفاع 2,15
م�شاركته كان احل�صول على امليدالية م من حماولته الأوىل ،وو�صل زميله
يف املنتخب القطري حمدي علي �إىل
الذهبية وقد حتقق هذا الهدف.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ق��رار تقا�سم امليدالية هذا الرقم �أي�ضا.
مع زميله حمدي علي جاء من �أجل وكان بر�شم يريد املحاولة على ارتفاع
امل�صلحة العامة للمنتخب وحتقيق  2,18م ل�ك�ن��ه �إك �ت �ف��ى مبحاولته

الأوىل بناء على طلب �إدارة فريقه،
فتقا�سم الذهبية مع حمدي علي.
واع�ت�بر بر�شم �أن م�شاركة املنتخب
القطري يف الدورة مر�ضية وح�صيلة
امليداليات التي حتققت جيدة ،و�أن
ه��ذه ال ��دورة ج��اءت يف ب��داي��ة مو�سم
لأل � �ع ��اب ال� �ق ��وى ورغ � ��م ذل� ��ك فقد
حتققت النتائج امل��رج��وة ،معربا يف

ال��وق��ت نف�سه ع��ن ث�ق�ت��ه يف حتقيق
الأف�ضل بامل�شاركات املقبلة.
وك � ��ان ب��ر� �ش��م ت �ق��ا� �س��م ال��ذه �ب �ي��ة يف
�أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و �أي���ض��ا م��ع مناف�س
�إي �ط��ايل بعد �أن �سجال ال��رق��م ذاته
( 2,37م) ،و�سبق �أن �أح��رز ف�ضية
يف ك��ل م��ن الأل �ع��اب الأومل �ب��ي يف ريو
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يف ر�سالة �إىل الريا�ضيني امل�شاركني بدورة الألعاب الآ�سيوية التا�سعة ع�شرة

امل�سلم :الت�أجيل كان من �أ�صعب القرارات يف تاريخ املجل�س الأوملبي الآ�سيوي
ك�شف ال�سيد ح�سني امل�سلم املدير العام للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي �أن قرار
ت�أجيل دورة الألعاب الآ�سيوية التا�سعة ع�شرة "كان من �أ�صعب القرارات
يف تاريخ املجل�س الأوملبي الآ�سيوي" ،و�إتخذ مل�صلحة الريا�ضيني الذين
�سيتناف�سون يف هانغت�شو بال�صني.
ويف ر�سالة موجهة �إىل جميع الريا�ضيني امل�شاركني يف دورة الألعاب
الآ��س�ي��وي��ة  2022يف هانغت�شو�� ،ش��دد امل��دي��ر ال�ع��ام للمجل�س الأوملبي
الآ�سيوي ورئي�س جلنة الريا�ضيني يف املجل�س ميكاكو كوتاين على �أن
ت�أجيل الأل�ع��اب تقرر لإيجاد بيئة مثالية للريا�ضيني من �أج��ل ال�سفر

«الإمارات للدراجات» يحرز املركز
الثاين يف املرحلة  11من جولة �إيطاليا
•• روما-وام:

حقق فريناندو غافرييا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية املركز الثاين
يف املرحلة احلادية ع�شرة من جولة �إيطاليا ،وبعد �أن مت َّكن مناف�سه �ألبريتو
دينيز من جتاوزه بفارق �ضئيل جداً يف نهاية املرحلة التي �أقيمت على م�سار
م�ست ٍو بطول  203كم انطالقاً من �سانتاركانغيلو دي رومانا و�صو ًال �إىل ريغيو
�إمييليا.
وت�ضمنت هذه املرحلة �سباق ت�سلق ق�صري يف منت�صف امل�سار امت َّد على م�سافة
 369م�ترا ،وق��د �أدى �إىل ت�شكل �صفوف يف جمموعة ال��دراج�ين ال�سيما
ب�سبب هبوب الرياح على منطقة ال�سهول املفتوحة� .إال �أن املجموعة عادت �إىل
االلتحام من جديد بعد حماولة هجوم فردية قام بها الدراج دري دي بون /
�ألبيت�شني-فينك�س./
وقبل  600مرت من خط النهاية ،انطلق ماك�سيميليانو ريت�شيزي ب�أق�صى
�سرعته لينطلق زميله غافرييا يف �إثره ،م�ستغلني الرياح التي هبت من اخللف
لالنطالق يف �سباق ال�سرعة� .إال �أن مناف�سهما �ألبريتو دينيز /دي �إ���س �إم/
مت َّكن من جتاوز غافرييا يف الأمتار الأخرية من ال�سباق ليحل يف املركز الأول،
يليه غافرييا ثانياً ،بينما حل �سيمون كون�سوين /كوفيدي�س /يف املركز الثالث
لي�صعدوا جميعا على من�صة التتويج.
وتعليقاً على النتيجة  ،قال فريناندو غافرييا  " :كنت �أ�سعى �إىل الفوز يف هذه
علي �أن �أتقبَّل املركز الثاين ،فقد قدَّم دينيز �أداء �أقوى وكان �أ�سرع
املرحلة ،لكن َّ
مني يف النهاية .انطلقت يف وقت مبكر بع�ض ال�شيء حم��او ًال اال�ستفادة من
الرياح� ،إال �أنه مت َّكن من انتزاع فوز م�ستحق� .أنا �أمتتع حالياً مب�ستوى لياقة
عالٍ  ،لذا ف�إنني �أتطلع �إىل حتقيق الفوز يف املراحل املقبلة من جولة �إيطاليا
" .كما مت َّكن جواو �أمليدا من البقاء �ضمن قائمة اخلم�سة الأوائل يف الت�صنيف
العام� ،إذ يحتل الآن املركز الثالث بفارق  12ثانية عن مناف�سه ريت�شارد كاراباز
�/إينيو�س  -غريناديريز ،/وهو بدوره مت�أخر بفارق  12ثانية �أخرى عن خوان
بيدرو لوبيز /تريك�-سيغافريدو /الذي يحتل �صدارة الت�صنيف.
وت�ق��ام غ��داً املرحلة الثانية ع�شرة م��ن اجل��ول��ة على م�سار بطول  202كم،
انطالقاً من بارما و�صو ًال �إىل جينوفا.

واملناف�سة واال�ستمتاع بالألعاب.
�سبتمرب  ،2022و�أ�شار �إىل �أنه �سيتم حتديد موعد جديد للألعاب يف
وجاء يف الر�سالة امل�شرتكة� :إن قرار املجل�س الأوملبي الآ�سيوي كان واحدا وقت الحق.
من �أ�صعب القرارات التي اتخذتها منظمتنا يف تاريخها ،ومع ذلك ،ف�إنه وت��اب��ع ال���س�ي��دان امل�سلم وك��وت��اين يف ر�سالتهما :ن��ود �أن ن ��ؤك��د ل�ك��م �أن
مت اتخاذ القرار من قبل جميع ال�شركاء بعد الأخذ باالعتبار بعناية حالة الريا�ضيني هم يف �صميم كل ما نقوم به� .سنعمل بجد مع ق�سم الريا�ضيني
الوباء وحجم الألعاب.
وجلنة الريا�ضيني يف املجل�س الأوملبي الآ�سيوي لال�ستماع �إىل �أ�صواتكم
وك��ان املكتب التنفيذي للمجل�س الأومل�ب��ي الآ�سيوي �صوت بالإجماع يف واهتماماتكم ،من �أجل م�ساعدة بع�ضنا البع�ض لتخطي �أي حتديات قد
ال�ساد�س من مايو اجل��اري على ت�أجيل دورة الألعاب الآ�سيوية التا�سعة نواجهها .نحن م�ستعدون دائما لال�ستماع �إىل �أ�صواتكم وم�ساعدتكم
ع�شرة ال�ت��ي ك��ان��ت م�ق��ررة يف هانغت�شو ��ش��رق ال�صني م��ن � 10إىل  25حتى نحتفل معا جمددا يف الألعاب الآ�سيوية.

«الفيفا» يختار  3حكام من الإمارات لإدارة مباريات ك�أ�س العامل 2022

�أ�سماء احلكام املختارين لإدارة مباريات بطولة ك�أ�س العامل  2022يف قطر.
•• زيوريخ -وام:
ووقع اختيار جلنة احلكام " الفيفا " على ثالثة حكام من دولة الإمارات
�أعلنت جلنة احلكام باالحتاد ال��دويل لكرة القدم "فيفا" �أم�س عن قوائم وهم حممد عبد اهلل ح�سن �ضمن قائمة حكام ال�ساحة ،وحممد احلمادي
وح�سن املهري �ضمن قائمة احلكام امل�ساعدين "حاملو الراية".

نه�ضة بركان لإبقاء اللقب مغربي ًا و�أورالندو لتتويج �أول

يحمل نه�ضة بركان الآمال يف �إبقاء لقب ك�أ�س االحتاد الإفريقي (الكونفدرالية)
لكرة ال�ق��دم مغربياً ،ولإجن��از املهمة يتعني عليه تخطي عقبة �أخ�ي�رة تتمثل
ب�أورالندو بايرت�س اجلنوب �إفريقي ،عندما يتواجهان يف املباراة النهائية اجلمعة
على ملعب "غود�سويل �أكبابيو" يف مدينو �أويو النيجريية.
ي�سعى الرباكنة اىل تتويجهم الثاين باللقب القاري الثاين من حيث الأهمية
خلف دوري الأب �ط��ال ،بعد ت��دوي��ن ا�سمهم قبل عامني على ح�ساب برياميدز
امل�صري ،وخالفة الرجاء البي�ضاوي الذي ح�صد البطولة يف املو�سم املا�ضي �أمام
�شبيبة القبائل اجلزائري ،كما ان الفريق بلغ نهائي  2019يف �أوىل م�شاركاته
القارية قبل �أن يخ�سر �أمام الزمالك امل�صري بركالت الرتجيح.
يف املقابل ،يتطلع "القرا�صنة" لأول لقب يف امل�سابقة بعدما ف�شلوا يف هذا الأمر
عام  ،2015خل�سارتهم يف الدور النهائي �أمام النجم ال�ساحلي التون�سي.
ومل يكن طريق الفريق الربتقايل �سه ً
ال لبلوغ املباراة اخلتامية ،حيث انتظر
حتى اجلولة الأخ�يرة من دور املجموعات حل�سم ت�أهله اىل ربع النهائي �أمام
�أ�سيك ميموزا العاجي ،ثم تخطى امل�صري البور�سعيدي امل�صري ( 2-1ذهابا،
و�1-صفر �إيابا) ،وبعدها �أطاح مبازميبي من الكونغو الدميوقراطية (�صفر-1
ذهابا ،و� 1-4إيابا) .وتبدو الأمور متقاربة بني الطرفني ،مع �أف�ضلية للفريق
املغربي الذي اعتاد اللعب حتت ال�ضغط ف�ض ً
ال عن خربة العبيه الكبرية قارياً.
وميتلك م��درب الفريق ف�ل��وران �إيبينغيه من الكونغو الدميقراطية عنا�صر
مميزة يف كافة اخلطوط �ساهمت يف اللقب الوحيد قبل عامني ،وال �سيما املدافع
البوركيني العمالق �إي�سوفا دايو �إ�ضافة اىل جنمي الو�سط العربي الناجي وبكر

•• �أبوظبي -وام:

م � ��ن ال� �ب� �ط ��ول ��ة� � ،ش �ه ��د ال � � ��دوري
الإجن�ل�ي��زي ا�ستمرار ال�صراع على
ال �ل �ق��ب �إىل اجل ��ول ��ة الأخ� �ي ��رة يف
ثمانية موا�سم ،وك��ان احل�سم فيها
جميعا م��ن ن�صيب ال�ف��ري��ق الذي
و� �ص��ل ل �ل �م �ب��اراة الأخ� �ي��رة وه ��و يف
ال�صدارة ما يعني �أن التاريخ يقف
يف �صف مان�ش�سرت �سيتي قبل نهاية
املو�سم احلايل.
وك� � ��ان مل��ان �� �ش �� �س�تر � �س �ي �ت��ي وج � ��اره
مان�ش�سرت يونايتد ن�صيب الأ�سد
يف املرات الـ  8ال�سابقة حيث فاز كل
منهما باللقب ثالث مرات بحفاظه
على التفوق �أمام مناف�سه يف اجلولة
الأخرية.
وكانت املوا�سم الثمانية على النحو
ال �ت ��ايل : 1995 - 1994 - :
و��ص��ل ب�لاك�ب�يرن اجل��ول��ة الأخ�ي�رة
ب��ر��ص�ي��د  89ن�ق�ط��ة م�ت�ف��وق��ا على
مان�ش�سرت يونايتد بفارق نقطتني،
وخ���س��ر ب�لاك �ب�يرن �أم� ��ام ليفربول
 2-1ل�ك�ن��ه ف ��از ب��ال�ل�ق��ب لتعادل
مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د م��ع وي�ستهام
. 1-1

وتقام بطولة ك�أ�س العامل  2022خالل الفرتة منن  21نوفمرب �إىل 18
دي�سمرب املقبل مب�شاركة  32منتخبا.
ومت اختيار  36حكما و 69حكما م�ساعدا و 24حكم فيديو بالتعاون مع
االحتادات القارية ال�ست يف �ضوء م�ستوى ه�ؤالء احلكام و�أدائهم يف بطوالت

نهائي ك�أ�س االحتاد الإفريقي

التاريخ يدعم مان�ش�سرت �سيتي يف �صراع
«اجلولة الأخرية» بالدوري الإجنليزي
ب � �ع� ��د جن � ��اح � ��ه يف ال � � �ف � � ��وز على
� �س��اوث �ه �م �ب �ت��ون يف اجل� ��ول� ��ة قبل
الأخ �ي ��رة ،دف ��ع ل �ي �ف��رب��ول بلحظة
"احل�سم" يف ��ص��راع م��ع املت�صدر
مان�ش�سرت �سيتي على لقب الدوري
الإجن �ل �ي��زي �إىل اجل��ول��ة الأخ�ي�رة
ال �ت��ي ت �ق��ام م�ب��اري��ات�ه��ا ي ��وم الأح ��د
املقبل.
وت� ��� �ض ��اع� �ف ��ت الإث� � � � � ��ارة يف �سباق
الفريقني نحو اللقب ه��ذا املو�سم
ح�ي��ث اقت�صر ال �ف��ارق بينهما على
نقطة واح��دة قبل مباريات اجلولة
الأخ�يرة لت�صبح امل��رة الثالثة التي
ي�صل فيها ال�صراع ب�ين الفريقني
ع�ل��ى ال�ل�ق��ب �إىل اجل��ول��ة الأخ�ي�رة
بعد مو�سمي  2014 - 2013و
.2019 - 2018
و�أ�شارت تقارير �صحفية �إجنليزية
�إىل �أن راب�ط��ة ال ��دوري الإجنليزي
لكرة ال�ق��دم ا�ستعدت ب�شكل خا�ص
لهذا املوقف من خالل جتهيز ن�سخة
ط�ب��ق الأ� �ص��ل م��ن ك ��أ���س البطولة
لتكون حا�ضرة يف ملعب مان�ش�سرت
�سيتي ،و�أخرى يف ملعب ليفربول يف
ظل �إقامة مباريات اجلولة الأخرية
يف نف�س التوقيت و�أحقية كل فريق
يف االح �ت �ف��ال ب�ك��أ���س ال�ب�ط��ول��ة بني
جماهريه عقب �صفارة النهاية حال
تتويجه باللقب.
وي� ��� �ص� �ط� �ح ��ب ب� �ع� �� ��ض م � �� � �س � ��ؤويل
ال ��راب� �ط ��ة ال� �ك� ��أ� ��س الأ� �ص �ل �ي��ة �إىل
م �ل �ع��ب "االحتاد" يف مان�ش�سرت
حيث ي�ست�ضيف مان�ش�سرت �سيتي
ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ف��ري��ق �أ� �س �ت��ون فيال
فيما ي�صطحب م�س�ؤولون �آخرون
بالرابطة الك�أ�س الأخرى �إىل ا�ستاد
"�آنفيلد" حيث ي�ست�ضيف ليفربول
فريق وولفرهامبتون.
ويت�صدر مان�ش�سرت �سيتي جدول
البطولة بر�صيد  90نقطة وبفارق
نقطة واح ��دة �أم ��ام ل�ي�ف��رب��ول قبل
جولة �إ��س��دال ال�ستار على الن�سخة
الـ 30م� ��ن ال �ب �ط��ول��ة بنظامها
احل � ��ايل ال � ��ذي ان �ط �ل��ق يف مو�سم
.1993 - 1992
وعلى م��دار الـ 29مو�سما املا�ضية
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  : -1996 1995خا�ضمان�ش�سرت يونايتد اجلولة الأخرية
وه��و امل�ت���ص��در ب��ر��ص�ي��د  79نقطة
بفارق نقطتني �أمام نيوكا�سل ،وفاز
باللقب �إث��ر ف��وزه على ميدل�سربه
 0-3وتعادل نيوكا�سل مع توتنهام
. 1-1
  : 1999 - 1998و�صلمان�ش�سرت يونايتد للجولة الأخرية
مت�صدرا بر�صيد  76نقطة بفارق
نقطة واح��دة �أم��ام �أر�سنال ،و�أحرز
اللقب ب��ال�ف��وز على توتنهام 1-2
رغم فوز �أر�سنال �أي�ضا على �أ�ستون
فيال . 0-1
  : 2008 - 2007بلغ مان�ش�سرتيونايتد اجلولة الأخ�ي�رة مت�صدرا
بـ 84نقطة وبفارق الأهداف 17/
هدفا� /أمام ت�شيل�سي ،وتوج باللقب
ب��ال�ف��وز على وي�ج��ان  0-2وتعادل
ت�شيل�سي مع بولتون . 1-1
  : 2010 - 2009و�صلت�شيل�سي للجولة الأخرية مت�صدرا
بـ  83نقطة وب�ف��ارق نقطة واحدة
�أم� ��ام مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ،و�أح ��رز

ال�ل�ق��ب ب��ال�ف��وز ال�ك��ا��س��ح  0-8على
ويجان رغم فوز مان�ش�سرت يونايتد
على �ستوك �سيتي برباعية نظيفة.
  : 2012 - 2011خا�ضم ��ان � �� � �ش � �� � �س �ت�ر � � �س � �ي � �ت ��ي اجل � ��ول � ��ة
الأخ� �ي ��رة م �ت �� �ص��درا بـ 86نقطة
وب � �ف ��ارق الأه� � � ��داف � 8/أه� � ��داف/
�أم� ��ام مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ،و�أح ��رز
ال �ل �ق��ب ب� �ف ��وزه  2-3ع �ل��ى كوينز
ب��ارك ري�ن�ج��رز وف��وز يونايتد على
�سندرالند . 0-1
  : 2014 - 2013بلغ مان�ش�سرت�سيتي اجل��ول��ة الأخ�ي��رة مت�صدرا
بـ 83نقطة وب�ف��ارق نقطتني �أمام
ليفربول ،وت��وج باللقب من خالل
ال �ف��وز ع�ل��ى وي���س�ت�ه��ام  0-2وفوز
ليفربول على نيوكا�سل . 1-2
  : 2019 2018-و� �ص ��لم��ان �� �ش �� �س�تر � �س �ي �ت��ي �إىل اجل ��ول ��ة
الأخرية مت�صدرا بـ 95نقطة مقابل
 94نقطة لليفربول ،و�أحرز �سيتي
اللقب بالفوز على ب��راي�ت��ون 1-4
وفوز ليفربول على وولفرهامبتون
.0-2

الهاليل ،اىل ثنائي الهجوم الكونغويل الدميوقراطي �شادراك لوكومب ويو�سف
الفحلي واحلار�س حمزة احلمياين .وك�شف الناجي يف حديث �صحفي ان العودة
بالك�أ�س من �أر�ض �إفريقية "لها طعم خا�ص" ،وا�ضاف "�سنقاتل حتى ت�سيل �آخر
قطرة عرق من �أج�سادنا" .ور�أى املدرب �إيبينغيه ان فريقه ا�ستحق الو�صول اىل
النهائي ،وا�ضاف "نه�ضة بركان مل ي�صل لهذا الدور ب�سبب تعاطف احلكام معه،
ومن قال عك�س ذلك فلي�شاهد مبارياتنا" .وتابع "منذ املباراة الأوىل يف البطولة
كنا عازمني على الو�صول �إىل النهائي ،وهذا حتقق بف�ضل تركيزنا الكامل يف كل
مباراة و�أمام كل اخل�صوم" .و�أكد "�سنقدم كل ما لدينا للظفر باللقب القاري،
برغم �صعوبة املباراة وعزمية اخل�صم كذلك على حتقيق هدفه".
و�سيفتقد �إيبينغيه العبني م�ؤثرين وال �سيما املوريتاين �أداما با ومعاد فكاك.
وق��ال الفحلي ال��ذي يُع ّد �أب��رز جن��وم الفريق حيث يت�صدر ه��دايف يف امل�سابقة
بر�صيد خم�سة �أهداف" ،منلك جيال موهوبا من الالعبني ومدربا يف امل�ستوى،
�سنحاول �أن نقدّم اف�ضل ما منلك كي نعود بالك�أ�س �إىل مدينة بركان ،كي ن�سعد
اجلماهري الربكانية واملغربية قاطبة" .ومل يكن و�صول �أورالن��دو القادم من
�سويتو يف �ضواحي جوهان�سربغ �أ�سهل ،فت�صدر املجموعة الثانية �أمام االحتاد
الليبي و�شبيبة ال�ساورة اجلزائري ،ويف ربع النهائي �أخرج �سيمبا التنزاين القوي
 3-4بركالت الرتجيح بعد تبادلهما الفوز بهدف نظيف ،ثم ح�صد بطاقة
النهائي على ح�ساب الأهلي طرابل�س الليبي (�2-صفر ذهاباً ،و�صفر� -1إيابا).
ويقود بطل �إفريقيا لعام  1995امل��درب فادلو دايفيد�س ال��ذي �أ��ش��ار اىل ان
الرتكيز عامل �أ�سا�سي حل�صد اللقب .ولفت يف م�ؤمتر �صحايف اىل �أن "نه�ضة

ب��رك��ان مناف�س �صعب جداً" .و� �ش �دّد "بركان مي�ل��ك جت��رب��ة مهمة يف القارة
الإفريقية ،فيما عدد من العبي فريقي �سيح�ضرون لأول مرة يف نهائي �إفريقي
كبري وقد جهزتهم من جميع النواحي".
و�أمل دايفيد�س ب�أن يكون املدافع النيجريي �أولي�سا نداه جاهزاً خلو�ض اللقاء
على ملعب فريقه ال�سابق �أك��وا يونايتد ،وان يلقى الدعم من جماهري بالده،
كما يعتمد املدرب على الثنائي الغاين احلار�س ريت�شارد �أوفوري وكوامي بيرباه
اللذين �ساهما بقوة يف بلوغ النهائي.
و�أ�ضاف دايفيد�س "نحن را�ضون �إىل حد ما لأن اللقاء �سيقام يف �أر�ض حمايدة،
لأنه لو كانت املباراة النهائية يف املغرب لكانت ق�صة خمتلفة".
�أردف "�أحث اجلماهري النيجريية على ال�ق��دوم ودعمنا .ابنهم ال�ضال نداه
�سيعود �إىل ملعبهم .نحن نلعب يف ملعب �أكوا حيث فاز بالدوري قبل االن�ضمام
�إىل بايرت�س .ن�أمل �أن يتبعنا النيجرييون �إىل امللعب و�أن يكونوا الالعب الثاين
ع�شر يف الت�شكيلة" .من جهته ،قال احلار�س �أوفوري الذي يحتل فريقه املركز
ال�سابع يف الدوري اجلنوب افريقي بفارق �شا�سع عن البطل ماميلودي �صنداونز،
"�سنذهب �إىل نيجرييا الحراز اللقب ..ال نقلل من �أهمية بركان ،خ�صو�صا بعد
ت�سجيلهم �أربعة �أهداف �أدت اىل اق�صاء مازميبي".
و�أ�سند االحتاد االفريقي (كاف) �إدارة اللقاء اىل احلكم املثري للجدل الغامبي
جاين �سيكازوي ،و�أوك��ل مهمة الإ�شراف على تقنية حكم الفيديو امل�ساعد (يف
اي��ه �آر) لفريق حتكيمي م��ن م�صر بقيادة حممود عا�شور وم�ساعدة حممود
�أبوالرجال وحممود البنا.

ريال لال�ستعداد ب�أف�ضل طريقة
من �أجل ليفربول

ي�أمل ريال مدريد ،املتوج بلقب الدوري الإ�سباين للمرة اخلام�سة والثالثني
يف تاريخه� ،أن ي�ستعد ملواجهة ليفربول الإنكليزي يف نهائي دوري الأبطال
ب�أف�ضل طريقة ،وذلك من خالل الفوز على �ضيفه ريال بيتي�س اجلمعة يف
مرحلة ختامية هام�شية بالن�سبة للكبار.
وح�سم ريال لقب الدوري يف املرحلة الرابعة والثالثني عقب فوزه الكا�سح
على �إ�سبانيول �4-صفر ،ما جعل مبارياته املتبقية هام�شية وم��ن دون
ح��اف��ز ،فخ�سر واح��دة �أم��ام ج��اره �أتلتيكو �صفر -1وت�ع��ادل يف �أخ��رى يف
املرحلة املا�ضية مع قاد�ش  ،1-1فيما فاز على ليفانتي �6-صفر.
والآن ويف ظهوره اخلتامي بني جماهريه قبل ال�سفر اىل باري�س ملواجهة
ليفربول يف  28احلايل ،ي�أمل فريق املدرب الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي �أن
ي�ستعد ب�أف�ضل طريقة لال�ستحقاق القاري من خالل الفوز على �ضيفه
القوي ريال بيتي�س الذي فقد بدوره الأمل يف الت�أهل اىل امل�سابقة القارية
الأم حتى يف حال فوزه على النادي امللكي وخ�سارة جاره �إ�شبيلية الأحد
�أمام �ضيفه �أتلتيك بلباو ،وذلك ب�سبب �أف�ضلية املواجهتني
املبا�شرتني ل�صالح فريق املدرب خولن لوبيتيغي.
ويف ظل ت�صدره لرتتيب ه��دايف ال��دوري بر�صيد
 27هدفاً وبفارق ت�سعة �أهداف عن مهاجم �سلتا
فيغو ياغو �أ�سبا�س ،من املرجح �أن يخلد املهاجم
الفرن�سي كرمي بنزمية اىل الراحة يف مباراة
اجلمعة ،على غرار العديد من جنوم الفريق
جتنباً لأي �إ�صابة قد حترمهم من خو�ض
اال�ستحقاق القاري.
وع �ل��ى غ� ��رار ري� ��ال م ��دري ��د ،يخو�ض
غرميه الكاتالوين بر�شلونة مباراة
ه��ام���ش�ي��ة الأح� ��د ع�ل��ى �أر� �ض��ه �ضد
فياريال مبا �أن فريق املدرب ت�شايف
هرناندي�س قد ح�سم الو�صافة
ب�ت�ق��دم��ه ب �ف��ارق  5ن �ق��اط على
�أت�ل�ت�ي�ك��و ح��ام��ل ال �ل �ق��ب الذي
ي �ح��ل ب � ��دوره � �ض �ي �ف �اً يف نف�س
ال �ي��وم ع�ل��ى ري ��ال �سو�سييداد
مع خطر خ�سارة املركز الثالث
ل�صالح �إ�شبيلية (تف�صل نقطة
بينهما) من دون �أن ي�ؤثر ذلك
على م�شاركته يف دوري الأبطال
املو�سم املقبل.
وقد ُح�سِ َم �أي�ضاً املقعدان امل�ؤهالن
اىل م�سابقة "يورويا ليغ" ل�صالح
ريال بيتي�س و�سو�سييداد.
وت��وج بيتي�س بلقب ال�ك��أ���س الإ�سبانية
على ح�ساب فالن�سيا ،ليح�سم بطاقة
"يوروبا ليغ" كبطل للم�سابقة ،ما �سمح
ل�سو�سييداد ب ��أن ي��رث بطاقة الدوري
اىل البطولة القارية الثانية من حيث
الأهمية.
وت �ب �ق��ى امل �ن��اف �� �س��ة ق��ائ �م��ة ع �ل��ى بطاقة
"كونفرن�س ليغ" بني فياريال و�أتلتيك
بلباو� ،إذ يتقدم الأول على الفريق البا�سكي

ب�ف��ارق نقطة فقط قبل مواجهتيهما ال�صعبتني ج��داً يف �أر���ض بر�شلونة
و�إ�شبيلية توالياً.
وبعدما ُح�سِ َم هبوط ليفانتي و�أالفي�س اىل الدرجة الثانية� ،سيكون ال�صراع
خما�سياً على جتنب اللحاق بهما بني
خيتايف ( 39نقطة) و�إلت�شي ()39
وغرناطة ( )37وريال مايوركا
( )36وقاد�ش (.)36
و�� �س� �ت� �ك ��ون ه � �ن ��اك مواجهة
ختامية مبا�شرة بني مهددين
جت�م��ع الأح ��د �إل�ت���ش��ي بخيتايف،
ف� �ي� �م ��ا ي� �ل� �ع ��ب غ� ��رن� ��اط� ��ة مع
�إ�سبانيول ،ريال مايوركا مع
م�ضيفه �أو�سا�سونا ،وقاد�ش
مع الهابط �أالفي�س.
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�أعادت ع�صابة من الل�صو�ص �أكرث من اثني ع�شر متثا ًال �سرقوها من معبد هندو�سي قدمي يف الهند ،م�شريين �إىل
�أ ّنهم قرروا القيام بذلك ب�سبب كوابي�س تراودهم منذ �أن نفذوا بفعلتهم ،على ما �أفادت ال�شرطة.
ً
وقال مفت�ش ال�شرطة راجيف �سينغ لوكالة فران�س بر�س �إنّ املجموعة �سرقت الأ�سبوع الفائت  16متثاال من معبد
"لورد باالجي" (وهو جت�سيد لالله الهندو�سي في�شنو) الذي يعود تاريخه �إىل  300عام.
وم�ساء االثنني املا�ضي �أح�ضر ال�سارقون  14متثا ًال �إىل حميط منزل كبري كهنة املعبد يف منطقة ت�شيرتاكوت يف
والية �أوتار برادي�ش.
ّ
ّ
و�أو�ضح �سينغ �أنّ "الل�صو�ص تركوا ر�سالة كتبوا فيها �أنهم �أعادوا التماثيل ب�سبب �أحالم خميفة تراودهم" ،طالبني
املغفرة.
و�ص ّنع �أحد التماثيل امل�سروقة من الأ�شتادهاتو ،وهو مزيج من ثمانية معادن يبلغ وزنه نحو خم�سة كيلوغرامات،
ُ
و�شملت امل�سروقات كذلك زخارف ف�ضية ُت�ستخدم يف تزيني الآلهة.
ومل ُتعرف بعد هوية ال�سارقني .وجاء يف ر�سالتهم املكتوبة باللغة الهندية "مل ن�ستطع النوم وال تناول الطعام وال
العي�ش ب�سالم� .سئمنا من الأحالم املخيفة و�سنعيد التماثيل الثمينة".
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تنجب طفلها مرتني بفارق � 11أ�سبوع ًا

طفلة ت�أكل خ�صالت �شعرها

ع��ادة ما يكون الرتحيب بطفل جديد جتربة ال ُتن�سى،
وبالن�سبة المر�أة �أمريكية� ،سيكون و�صول ابنها بال �شك
ذكرى فريدة من نوعها .وعلمت مد ّونة الفيديو جايدن
�أ�شليا يف املو�ضة واجلمال ومنط احلياة يف الأ�سبوع التا�سع
ع�شر �أن ابنها ال��ذي مل يولد بعد يعاين م��ن ال�سن�سنة
امل�شقوقة ،وق�ي��ل لها �إن��ه ال �أم ��ل ،و�أن طفلهما �سيموت
دماغياً .ومع ذلك ،بعد طلب امل�شورة من الأطباء الآخرين،
متخ�ص�صا يف
وج��د ال��زوج��ان فري ًقا طب ًيا يف �أورالن� ��دو
ً
جراحة اجلنني املفتوحة� ،أي �إجراء عمليات على الأطفال
قبل �أن يكونوا م�ستعدين للوالدة .و متكن ه�ؤالء الأطباء
من �إخ��راج طفل جايدن لإ�صالح عيب الأنبوب الع�صبي
يف ظهره ،قبل �إعادته �إىل رحمها ملدة �أحد ع�شر �أ�سبوعًا
�أخرى .وتتعافى جايدن ،من فلوريدا ،الآن يف امل�ست�شفى،
وحل�سن احل��ظ ،تقول �إن اجلراحة كانت ناجحة .ومنذ
ذلك احلني� ،شاركت جتربتها مع � 15.1ألف متابع على
تيك توك ب�ش�أن جتربتها غري العادية .و يف مقطع فيديو
على تيك توك� ،شاركت جايدن لقطات لنف�سها يف �سرير
امل�ست�شفى ،وكتبت "ولدت طفلي ث��م مت��ت �إع��ادت��ه مرة
اخ��رى ،وبعد � 11أ�سبوعًا ولدته من جديد" .و�أ�ضافت
" لقد فتحوا بطني ب�شكل �أ�سا�سي بعملية قي�صرية،
و�أ�صلحوا العيب يف ظهره ب�أف�ضل م��ا لديهم ،و�أغلقوا
بطني احتياط ًيا و بقيت حامال بقية الوقت".

ت�ع��اين طفلة بريطانية م��ن ح��ال��ة وراث �ي��ة ن ��ادرة جتعلها متزق
خ�صالت �شعرها وت�أكلها مما ت�سبب لها بفقدان ج��زء كبري من
�شعر ر�أ�سها.
�سيدين ميلر ،البالغة من العمر عامني ،م�صابة مبتالزمة زهرة
الربيع والعديد من احل��االت ال�صحية الأخ��رى التي تعني �أنها
بحاجة �إىل متخ�ص�صني مل�ساعدتها على �إدارة �صحتها.
و تعي�ش الطفلة من دنبار� ،إي�ست لوثيان يف ا�سكتلندا يف املنزل
مع والدتها� ،ستاي�سي ( 36عاماً)  ،ووالدها �ستيوارت ( 47عاماً)
و�إخوتها الأرب�ع��ة .وو�صفت الأم كيف تغري �سلوك ابنتها م�ؤخ ًرا
حيث باتت تركز على الع�ض ،مما جعلها تق�ضم دميتها قبل يوم
من بدء نتف �شعرها وق�ضمه.
و ب�سبب احتياجاتها املعقدة ،يتم تغذية الطفلة من خالل �أنبوب
تغذية مو�صول مبعدتها ،لكن هذا ت�سبب يف مزيد من التعقيدات،
حيث ب��د�أ �شعرها يف الت�شابك م��ع الأن��اب�ي��ب ،مم��ا زاد م��ن خطر
الإ�صابة بالعدوى.
وتقول وال��دة �سيدين �إن �أف�ضل �شيء تفعله الآن هو حلق �شعر
ابنتها ،وحولت هذا القرار ال�صعب �إىل ق��رار �إيجابي من خالل
�إطالق حملة جلمع التربعات مل�ساعدة مر�ضى ال�سرطان ،بح�سب
�صحيفة مريور الربيطانية.
وق��ال��ت ال�سيدة �ستاي�سي "ذات ي��وم الحظت وج��ود بقعة �صلعاء
على ر�أ���س ابنتي والحظت �أنها كانت تنتزع خ�صالت من �شعرها،
وحتولت اخل�صالت �إىل تكتالت ثم بد�أت يف �أكل خ�صالت ال�شعر
التي اقتلعتها ،لذلك كان علينا اتخاذ قرار بحلق �شعرها".

مزارع فنزويلي عمره  112عاما

معركة قانونية لإطالق �سراح فيل

هل منح �أنثى فيل بع�ض حقوق الإن�سان يعني �أنه مل يعد مبقدور
النا�س االحتفاظ بالكالب كحيوانات �أليفة؟ كان هذا من �ضمن
�أ�سئلة وجهها ق�ضاة �أعلى حمكمة يف نيويورك خالل مرافعات يف
�ألباين ملحامية جماعة مدافعة عن حقوق احليوان ت�ضغط من
�أج��ل �إط�ل�اق ��س��راح الفيلة هابي م��ن حديقة والفيلة الآ�سيوية
البالغة من العمر  51عاما مودعة يف حديقة احل�ي��وان الكائنة
مبدينة نيويورك منذ عام  .1977وتبقيها �سلطات احلديقة بعيدا
عن الأفيال الأخرى يف حظرية م�ساحتها فدان واحد منذ 2006
تقريبا ،وفقا ل�سجالت املحكمة.
وقبل �أربع �سنوات ،بد�أت م�ؤ�س�سة (نانهيومن رايت�س بروجيكت)
ومقرها فلوريدا يف مطالبة حماكم نيويورك بنقل هابي لإحدى
حمميتني للأفيال يف الواليات املتحدة ،قائلة �إن العيثوم �أو الفيلة
"م�سجونة" دون �سند من القانون.
قالت امل�ؤ�س�سة �إن هابي ينطبق عليها قانون (هابيا�س كورب�س)
ال��ذي مينع االعتقال التع�سفي ،ويتيح للأ�شخا�ص املحتجزين
ب�شكل غ�ير ق��ان��وين �أو م��ن ي �ن��وب عنهم اال��س�ت�ف���س��ار ع��ن �سبب
احتجازهم.
وال ي�ع� ّرف ق��ان��ون (هابيا�س كورب�س) يف نيويورك "ال�شخ�ص"،
وقالت امل�ؤ�س�سة �إنه يجب االعرتاف بهابي �شخ�صا .ومن املفرت�ض
�أن تتناول جل�سة حمكمة اال�ستئناف هذه الق�ضية ،بعد �أن انحازت
حمكمتان �أدن��ى درج��ة �إىل حديقة ح�ي��وان برونك�س ،التي ت�ؤكد
�أن هابي حتظى برعاية جيدة .وب��دا الق�ضاة مت�شككني يف حجج
امل�ؤ�س�سة املعنية بالدفاع عن حقوق احل�ي��وان� ،إذ ت�ساءل البع�ض
عن �سبب تطبيق قانون (هابيا�س كورب�س) بينما ت�سعى امل�ؤ�س�سة
�إىل نقل هابي �إىل حممية بدال من حديقة حيوان .وب��دا ق�ضاة
�آخرون قلقني من �أن تو�سيع بع�ض حقوق الأفيال القانونية ميكن
�أن يتمخ�ض عن عواقب غري مرغوب فيها.

بعدما تويف حامل اللقب ال�سابق� ،أ�صبح مزارع فنزويلي
يبلغ م��ن العمر  112عاما ر�سميا �أك�بر رج��ل على قيد
احل �ي��اة ،وف��ق م��ا �أع�ل�ن��ت م��و��س��وع��ة "غيني�س" للأرقام
القيا�سية .وقالت "مو�سوعة غيني�س" ،يف بيان ن�شرته
على موقعها الإل�ك�تروين� ،إ ّنها تثبتت ر�سميا يف فرباير
املا�ضي من �أن املزارع الفنزويلي خوان في�سينته برييز هو
�أكرب رجل على قيد احلياة .و�أو�ضحت �أن برييز "يتمتع
ب�صحة وذاك ��رة مم�ت��ازت�ين� ،إذ ي�ت��ذ ّك��ر طفولته وزواج ��ه
و�أ�سماء �أ�شقائه و�أطفاله و�أحفاده" ،بح�سب فران�س بر�س.
"يحب �أن يكون حماطاً ب�أفراد
و�أ�ضافت املو�سوعة � ّأن برييز
ّ
عائلته و�أ��ص��دق��ائ��ه ال��ذي��ن ي�خ�برون��ه ق�ص�صاً ويجرون
حم��ادث��ات ممتعة معه" ،كما �أف��ادت الوكالة الفرن�سية.
ووف�ق��ا لبياناته ،فقد ول��د برييز يف ال�سابع والع�شرين
م��ن مايو ع��ام  ،1909يف والي��ة تات�شريا الغربية ،وكان
يف �سن اخلام�سة ي�ساعد والديه يف ح�صاد ق�صب ال�سكر
والنب .وعندما �أ�صبح بالغا ،عمل بيزير م�س�ؤوال عن ح ّل
النزاعات املتعلقة بالأرا�ضي يف البلدة التي كان يقطنها.

بلدة �أملانية تقرر حب�س القطط يف البيوت

ميلودي نيمان خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  Sonic The Hedgehog 2يف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

هذه �ضمانات امل�سرتيحني يغرق �أثناء تقليد م�شهد من تيتانيك مع حبيبته جوليان مور تت�ألق على
غرق رجل ب�شكل م�أ�ساوي
للن�صب على ال�ضحايا
حبيبته.بينما كان يحاول تقليد و�ضع الطريان الأيقوين ال�سجادة احلمراء
يف فيلم تيتانيك مع

ك���ش��ف � �ش �ه��ود ع �ي��ان �أن املتهمني
ب ��ال� �ن� ��� �ص ��ب امل � � �ع � ��روف �ي��ن بلقب
"امل�سرتيحني" يف حمافظة �أ�سوان
ج �ن��وب��ي م �� �ص��ر ،ك ��ان ��وا يجمعون
الأم � � ��وال م ��ن � �ض �ح��اي��اه��م مقابل
�ضمانات مزيفة متنوعة .وح�سب
�شهود عيان حتدثوا ملوقع "�سكاي
نيوز عربية" ،ف ��إن منهم م��ن كان
ي �ك �ت �ف��ي ب �ق �ي��د امل �ب��ال��غ امل�ستحقة
ل�ل���ض�ح��اي��ا يف دف �ت�ر ،وه� ��ذه كانت
الطريقة التي يتبعها "م�صطفى
البنك" ال�شهري با�سم "م�سرتيح
املوا�شي" .و"هناك من كان يت�سلم
الأم � ��وال م��ن ال���ض�ح��اي��ا يف جل�سة
ت���ش�ب��ه اجل �ل �� �س��ات ال �ع��رف �ي��ة ،على
اع�ت�ب��ار �أن ح�ضور اجلل�سة �شهود
ع �ل��ى ح �ق ��وق ال�ضحايا" ،بينما
"كان ال �ب �ع ����ض ي �ق��دم �إي�صاالت
�أم� ��ان� ��ة ل �� �ض �ح��اي��اه ،وت� �ل ��ك كانت
ال� �ط ��ري� �ق ��ة امل� �ت� �ب� �ع ��ة م � ��ن جانب
الطاهر احل�صاوي امل�ع��روف با�سم
م�سرتيح ال�سيارات" .وتعود ت�سمية
"امل�سرتيح" �إىل ق�ضية قدمية،
حيث �ألقي القب�ض على ن�صاب قبل
ع��دة �سنوات يف م�صر ،ك��ان يجمع
الأم ��وال ب��إغ��راء �ضحاياه مبقولة
"اربح وانت م�سرتيح" .وقد ح�صل
م��وق��ع "�سكاي ن�ي��وز عربية" على
� �ص��ور لإي� ��� �ص ��االت �أم ��ان ��ة قدمها
احل �� �ص ��اوي ل �ع��دد م ��ن �ضحاياه،
يظهر يف �أحدها �أن �شخ�صا واحدا
�سلم احل���ص��اوي مبلغ �أك�ب�ر م��ن 5
م�لاي�ين جنيه .ويف ال�سياق ذاته،
�أفاد م�صدر �أمني �أن عدد البالغات
�ضد "امل�سرتيحني" ت�ق�ترب حتى
الآن من � 6آالف يف حمافظة �أ�سوان

Friday

و�سقط فوركان �سيفت�شي وحبيبته ماين دينار ،وكالهما يبلغان من العمر
 23عامًا ،يف البحر يف �إزميت ،تركيا ،بعد حماولتهما تقليد م�شهد ليوناردو
دي كابريو وكيت وين�سلت يف فيلم التايتانيك ال�شهري.
وذكرت التقارير �أن احلبيبني اختارا حافة الر�صيف للح�صول على �صورة
مثالية ،لكن امل�أ�ساة وقعت عندما �سقط كالهما يف البحر .وبح�سب ما ورد،
عرب فوركان وماين عرب �سل�سلة �أمنية ليقفا على حافة الر�صيف ،و�سقطا
يف املاء بعد وقت ق�صري من حماولتهما �إعادة �إن�شاء امل�شهد الأيقوين.
و بينما كان احلبيبان على و�شك تقليد امل�شهد ال�شهري من الفيلم الطويل
احلائز على جائزة الأو�سكار� ،سارت الأم��ور ب�شكل خاطئ ب�شكل م�أ�ساوي،
حيث غ��رق فوركان عندما �سقط ال��زوج��ان من الر�صيف .و دف��ع احلادث
�صيادًا حمل ًيا �إىل الإ�سراع مل�ساعدة احلبيبني ،حيث �سقط فوركان يف البحر،
فيما قام �أحد ال�صيادين ب�إنقاذ ماين بعد �أن �أم�سكت بنهاية ق�ضيب ال�صيد،
و مت �سحبها �إىل بر الأمان ،لكن حبيبها اختفى للأ�سف حتت الأمواج ،ومت
ا�ستدعاء خدمات الطوارئ �إىل مكان احلادث للبحث عنه.

لوحة لبا�سكيا مقابل  85مليون دوالر
باع امللياردير الياباين يو�ساكو مايزاوا املولع بجمع الأعمال الفنية والذي
�سافر �أخريا يف رحلة �سياحية �إىل الف�ضاء ،م�ساء الأربعاء يف نيويورك لوحة
�ضخمة للأمريكي جان مي�شال با�سكيا يف مقابل  85مليون دوالر.
وخالل املزاد العلني يف مانهاتن ،باعت دار فيليب�س لوحة "�أنتايتلد" التي
ر�سمها الفنان املنتمي �إىل تيار التعبريية اجلديدة يف عام  .1982وتويف
با�سكيا عن �سن  27عاما.
وك��ان مايزاوا �أعلن مطلع �آذار-م��ار���س الفائت نيته �أن يبيع يف م��زاد هذه
اللوحة ال�ضخمة التي ا�شرتاها يف مقابل  57,3مليون دوالر .وهو حقق
تاليا ربحا قدره  27,7مليون دوالر.
ّ
وحطم امللياردير الياباين يف �أيار-مايو  2017رقماً قيا�سياً بعدما ا�شرتى
لوحة �أخ��رى لبا�سكيا يف مقابل  110,5ماليني دوالر خ�لال م��زاد لدار
�سوذبيز .و�أ�صبح هذا العمل حينها من بني ع�شرة �أعمال بيعت يف املزادات
ب�أكرث من مئة مليون دوالر.
ومايزاوا البالغ  46عاماً هو م�ؤ�س�س �أكرب موقع لبيع املالب�س والأك�س�سوارات
عرب الإنرتنت يف اليابان "زوزوتاون" .وق��ال امللياردير يف �آذار-م��ار���س �إنّ
ال�سنوات ال�ست التي امتلك فيها اللوحة م ّثلت "�شرفاً كبرياً" له ،لكنّ الفن
"ينبغي م�شاركته لي�صبح جزءاً من حياة كل �شخ�ص".

ت�ألقت املمثلة الأمريكية جوليان مور خالل
افتتاح مهرجان ك��ان يف العر�ض االول لفيلم 
� .The Final Cutإختارت بطلةStill Alice
ف�ستان من جمموعة خريف  2022من عالمة
 Bottega Venetaاالي �ط��ال �ي��ة الفاخرة.
الف�ستان باللون الأ�سود من قما�ش ال�ساتان وهو
مفتوح على جهة ال�صدر ،تزين بتف�صيل العقدة
املربوطة عند االك�ت��اف ،كذلك لفت ت�صميمه
ذات اخل�صر املتديل .مور تركت �شعرها من�سد ًال
على كتفيها واختارت لتزيني اطاللتها قالدة
من املا�س وال��زم��رد من جموهرات  ulgari
B
ال�ف��اخ��رة .ابت�سمت ج��ول�ي��ان م��ور للكامريات
وا�ستدارت الر�ؤو�س لإطاللتها الفاتنة .يبدو
ان دار االزياء االيطالية ت�ستقطب هذا املو�سم
امل�شاهري من الفنانات دوا ليبا اىل لوري هاريف
وغريهما الذين لب�سوا من هذه العالمة.

�أم��رت ال�سلطات يف بلدة ف��ال��دورف جنوب غربي �أملانيا،
بع�ض �أ��ص�ح��اب القطط ،ب��إب�ق��اء حيواناتهم الأل�ي�ف��ة يف
منازلهم حتى نهاية �أغ�سط�س املقبل ،حلماية طائر نادر
خالل مو�سم تكاثره.
ويهدف القرار اىل امل�ساعدة على �إنقاذ الطيور من نوع
"القربة املتوجة" ،التي ت�ضع �أع�شا�شها على الأر�ض
لت�صبح بالتايل فري�سة �سهلة للقطط .وي�أتي هذا القرار
املثري للجدل يف �أملانيا ،بينما انخف�ض ع��دد الطيور يف
غرب �أوروبا ب�شكل حاد خالل العقود الأخرية.

الدالفني تتع ّرف �إىل متجان�ساتها عن طريق مذاق البول
تعتمد ال��دالف�ين على م��ذاق ال�ب��ول لتتع ّرف �إىل
متجان�ساتها امل�ألوفة لها �إىل جانب الأ�صوات التي
تطلقها ه��ذه احل �ي��وان��ات ،على م��ا �أف ��ادت درا�سة
ُن�شرت الأربعاء يف جملة "�ساين�س �أدفان�سز".
وق ��ال م�ع� ّد ال��درا� �س��ة ال��رئ�ي���س��ي ج��اي���س��ون بروك
لوكالة فران�س بر�س �إنّ "الدالفني هي الفقاريات
الأوىل ال�ت��ي �أث�ب�ت�ن��ا �أ ّن �ه��ا ت�ت�ع� ّرف اج�ت�م��اع�ي�اً �إىل
بع�ضها من خالل املذاق فقط" ،مو�ضحاً �أنّ هذه
احليوانات "تبقي �أفواهها مفتوحة وتتذ ّوق بول
الدالفني امل�ألوفة لها لفرتة �أطول" من تناولها
بول تلك غري امل�ألوفة.
ً
وهذه الأبحاث التي جرت ا�ستنادا �إىل مراقبة ردود
�أفعال ثمانية دالفني �شائعة قارورية الأنف� ،أجابت
عن �س�ؤال لطاملا طرحه العلماء منذ زمن وهو ما
�إذا كانت احليوانات ت�ستطيع ت�صنيف �أخ��رى من
نوعها على �أ ّنها "�صديقة" ،على غرار الب�شر.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنّ "احليوانات ي�صعب عليها

تايلور �سويفت تنال درجة الدكتوراة
ت�سلمت املغنية الأمريكية ال�شهرية تايلور �سويفت البالغة من العمر  32عاماً
ك وهي دكتوراة يف الفنون اجلميلة
درجة الدكتوراة الفخرية منجامعة نيويور 
وعالمة فخرية.
احلدث جرى يف حفل بدء املو�سم الدرا�سي للجامعة  2022وتخرج الطلبة يف
ا�ستاد يانكي وقد �ألقت خطاباً ا�ستهلته بالقول �":":أنا مت�أكدة بن�سبة � % 90أن
�سبب وجودي هنا هو �أن لدي �أغنية ت�سمى" ." 22
ومن بني النقاط البارزة الأخرى يف حديثها": ،تعلم كيف تعي�ش جن ًبا �إىل
جنب مع االن��زع��اج .بغ�ض النظر عن م��دى �صعوبة حماولتك لتجنب
ال�شعور بال�ضيق  ،ف�سوف تنظر �إىل حياتك وترتاجع ب�أثر رجعي ،وعدم
دعوتي �إىل احلفالت واملبيت خارج املنزل يف م�سقط ر�أ�سي جعلني �أ�شعر
بالوحدة الي�أ�س .لكن لأنني �شعرت بالوحدة  ،كنت �أجل�س يف غرفتي
و�أكتب الأغاين التي من �ش�أنها �أن متنحني تذكرة �إىل مكان �آخر ".

�أن جتد بع�ضها يف املحيط ،ومبج ّرد �أنها ت�ستند �إىل
املذاق لت�سمع �أو ت�ست�شعر وجود �أخرى م�ألوف لها
مي ّثل م�ؤ�شراً مهماً" للتم ّكن من حتديد موقعها،
خ�صو�صاً و�أنّ البول يتم ّيز ببقائه يف امل��اء لفرتة
طويلة بعد رحيل احليوانات.
ُ
وكالكالب التي ت�ش ّم بع�ضها عندما تلتقي ،تعترب
معاينة الأع�ضاء التنا�سلية ممار�سة �شائعة بني
ال ��دالف�ي�ن ،م��ا ي�ت�ي��ح ل �ه��ا ف��ر� �ص��ة ت� �ت ��ذ ّوق البول
اخلا�ص بها .وللت�أكد من �أنّ الدالفني تتع ّرف على
متجان�ساتها ا�ستناداً �إىل مذاق البول ،د ّرب العلماء
جم�م��وع��ة م��ن ال ��دالف�ي�ن ل �ت��و ّف��ر ب��ول�ه��ا طوعياً
وجمعت عينات البول
بعدما قدّموا لها ال�غ��ذاءُ .
يف حم��اق��ن .ث��م ق��ارن الباحثون ردة فعل ثمانية
دالفني (اثنان منها �أنثى و�ستة ذكور) بعد حقنها
باملاء �أو البول .وبنتيجة ذلك ،احتاجت احليوانات
�إىل �ضعف الوقت الذي ا�ستغرقت يف حتليل املاء،
لتح ّلل البول.

معركة بالأيدي و�شد �شعر
يف ق�ضية ديب وهريد
دخلت �شقيقة �آمرب هريد على خط
الأزمة الدائرة بني املمثلة وزوجها
ال� �ف� �ن ��ان ج� � ��وين دي � � ��ب ،مقدمة
�إف��ادة مهمة يف املحاكمة بدعوتي
ال�ت���ش�ه�ير ،ال �ت��ي رف�ع�ه��ا الزوجان
ال�سابقان �ضد �أحدهما الآخر.
وقالت ويتني هريد هرنيكيز� ،إنها
�شهدت م��رة "معركة" ب�ين هريد
وديب ،تطورت �إىل حد ال�ضرب.
و�أ��ش��ارت هرنيكيز �إىل �أن احلادثة
ت�ع��ود ل�سنة  ،2015حيث �سمعت
ه�ي�رد ت���ص��رخ يف دي��ب م��ن املطبخ
الذي كان يف الطابق العلوي.
وح��اول��ت هرنيكيز تهدئة �أختها،
ل�ك��ن دي��ب رم��ى علبة ع�ل��ى هريد،
واندفع لي�شتبك بها ،وفقما نقلت
�شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية.
و�أ�� �ض ��اف ��ت ه�نري �ك �ي��ز �أن� �ه ��ا كانت
حت� � � � ��اول ف� � ��ك اال� � �ش � �ت � �ب� ��اك بني
الطرفني ،وتلقت �ضربات منهما
�أثناء ف�ضها النزاع.
وب�ح���س��ب ه�نري�ك�ي��ز ف�ق��د �صرخت
ه�يرد يف وج��ه دي��ب قائلة�" :إياك
و�أن��ت تلم�س �أختي" ،م�ؤكدة تلقي
ال�ف�ن��ان ل�صفعة م��ن ه�ي�رد �أثناء
اال�شتباك.
ك��ذل��ك �أ�� �ش ��ارت ه�نري�ك�ي��ز �إىل �أن
ديب �أم�سك ب�شعر هريد ،و�ضربها
ب�شكل متكرر يف وجهها م�ستخدما
يده الثانية.
ويقا�ضي دي��ب زوجته ال�سابقة يف
دع��وى ت�شهري مطالبا بتعوي�ض
مايل قدر  50مليون دوالر ،قائال
�إنها �شوهت �سمعته عندما زعمت
يف مقال �أنها كانت �ضحية للعنف
املنزيل.

