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اأذربيجان تعتقل 39 �سخ�سًا نفذوا ن�سف مليون متظاهر.. اأكرب اإ�سراب يف بريطانيا منذ �سنوات
مهمات ل�سالح اأجهزة الأمن الإيرانية

•• عوا�صم-وكاالت:

 39 الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  موظفو  احتجز 
باأن�شطة  ل��ق��ي��ام��ه��م  خ��ا���ش��ة  ع��م��ل��ي��ة  خ����ال  ���ش��خ�����ش��اً 
تخريبية يف الباد حتت �شتار الدين، ح�شب ما ذكرت، 

اأم�س الأربعاء، وكالة الأنباء الأذربيجانية.
نتيجة لعملية خا�شة نفذها عنا�شر  الوكالة  وبح�شب 
�شخ�شاً   39 واح��ت��ج��از  حت��دي��د  مت  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
قاموا بتنفيذ اأن�شطة تخريبية يف اأذربيجان حتت �شتار 

الدين.
وفقاً للوكالة فاإن املعتقلني متنكرون كموؤمنني، قاموا 
التوا�شل  مواقع  على  اإي��ران  ل�شالح  ترويجي  بن�شاط 
ا���ش��ت��خ��دام احل��ري��ة الدينية  الج��ت��م��اع��ي، واأ����ش���اوؤوا يف 
)الأمن(  اأجهزة  ل�شالح  مهمات  نفذوا  كما  الباد،  يف 

الإيرانية.
املا�شي، نفذت  الثاثاء  اأف��ادت وكالة ترند،  وح�شب ما 
�شبكة  اأذربيجان عملية خا�شة �شد  الداخلية يف  وزارة 
ال���ب���اد، مت خالها  ل��ل��م��خ��اب��رات الإي��ران��ي��ة يف  ت��اب��ع��ة 
تنفيذ  مت  فقد  الوكالة،  وبح�شب  اأ�شخا�س.   7 اعتقال 

يف  مبا  باجلمهورية،  اأخ��رى  ومناطق  باكو  يف  العملية 
»�شام  لإي���ران  املوالية  الإع��ام��ي��ة  املوؤ�ش�شات  يف  ذل��ك 
نيوز وانرت اآز«. هذا ومل ت�شدر معلومات ر�شمية حول 

العملية.
وكانت و�شائل اإعام اإيرانية قد اأوردت اأم�س، اأن القوات 
وا�شعة  عملية  اأطلقت  اأذرب��ي��ج��ان  جلمهورية  الأم��ن��ي��ة 
التج�ش�س  ب�شبكة  ب��اك��و  و�شفتها  م��ا  لك�شف  ال��ن��ط��اق 

الإيرانية.
فاإن  اأذربيجان،  جمهورية  يف  الداخلية  وزارة  وبح�شب 
اأخرى يف  املكثفة م�شتمرة يف باكو ومدن  العملية  هذه 

جمهورية اأذربيجان.
الأذربيجانية  اخلارجية  وزارة  اأو�شت  �شابق،  وقت  ويف 
تكن  مل  اإذا  اإي���ران  اإىل  ال�شفر  ع��ن  بالمتناع  رع��اي��اه��ا 
الهجوم  خلفية  على  وذل���ك  ق�����ش��وى،  ���ش��رورة  لديهم 
يناير   27 ي��وم  ال��ب��اد يف ط��ه��ران  ���ش��ف��ارة  امل�شلح على 
وقتها  الأذربيجانية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت  املا�شي. 
الباد يف طهران،  �شفارة  عن وق��وع هجوم م�شلح على 
الدبلوما�شية  البعثة  اأم��ن  رئي�س  مقتل  ع��ن  اأ�شفر  م��ا 

واإ�شابة اثنني من زمائه.
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الإمارات تعلن ر�شمياً عن تر�شيح عبد اهلل 
املندو�ص لرئا�شة املنظمة العاملية للأر�شاد اجلوية

اأخبار الإمارات

و�شط اأجواء احلرب.. ملاذا 
تتجنب ال�شني دعم رو�شيا؟

عربي ودويل

 اإن�شو فرناندي�ص..  اأغلى �شفقة 
يف تاريخ الدوري الإنكليزي 

الفجر الريا�شي

مو�سكو تهدد بتدمري الدبابات الأملانية يف اأوكرانيا

وا�سنطن تخطط لإر�سال �سواريخ بعيدة املدى اإىل كييف

الع�شرات من دبابات ليوبارد 1 الأملانية يف بلجيكا تنتظر ت�شريح من احلكومة ومن املانيا لإر�شالها اإىل اأوكرانيا. )رويرتز(

�ستفتتح  ت�����س��اد  نتنياهو: 
اليوم اإ�سرائيل  يف  �سفارتها 

•• جنامينا-القد�س-رويرتز:

ق��������ال م����ك����ت����ب رئ����ي���������س ال������������وزراء 
اإن  نتنياهو  بنيامني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
اخلمي�س  ال���ي���وم  ���ش��ت��ف��ت��ت��ح  ت�����ش��اد 
مرور  بعد  اإ�شرائيل،  يف  لها  �شفارة 
اإحياء العاقات  اأعوام على  خم�شة 

الثنائية.
وج��اء الإع��ان يف حني ق��ال مكتب 
رئي�س ت�شاد حممد ديبي اإنه و�شل 
اإىل اإ�شرائيل اأم�س الأربعاء يف زيارة 

ت�شتمر 48 �شاعة.
ال�������ش���ادر عن  ال���ب���ي���ان  ي���ق���دم  ومل 
التفا�شيل  م���ن  م���زي���دا  جن��ام��ي��ن��ا 
ح���ول ج���دول اأع���م���ال دي��ب��ي. وقال 
ت�شاد  رئ��ي�����س  اإن  ن��ت��ن��ي��اه��و  م��ك��ت��ب 

�شيفتتح ال�شفارة.
الآن عن  ح��ت��ى  الإع�����ان  ي��ت��م  ومل 

موقعها.
وت���وج���د م��ع��ظ��م ال�����ش��ف��ارات يف تل 
اإ�شرائيل  ت��ع��ت��ر  ب��ي��ن��م��ا  اأب����ي����ب. 
ال��ق��د���س ع��ا���ش��م��ة ل���ه���ا، ل��ك��ن هذا 
ب��اع��رتاف دويل  ال��و���ش��ع مل يحظ 

وا�شع النطاق.
وت�شاد  اإ�����ش����رائ����ي����ل  وا����ش���ت���اأن���ف���ت 
زيارة  عقب   2018 يف  ال��ع��اق��ات 
اآنذاك  ت�شاد  رئي�س  دي��ب��ي  اإدري�����س 
الدولة  وخ��ف�����ش��ت  ال���ق���د����س.  اإىل 
امل�شلمة  الأغلبية  ذات  الأف��ري��ق��ي��ة 
م�شتوى العاقات �شابقا احتجاجا 
ع��ل��ى اح���ت���ال اإ����ش���رائ���ي���ل لأرا������س 

فل�شطينية يف حرب عام 1967.

الحتجاجات تت�ساعد يف ايران 
ورئي�سي يتوعد من�سات التوا�سل

•• طهران-وكاالت:

و�شط  وذل���ك  النظام  �شد  احتجاجاتهم  اإي���ران  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  وا���ش��ل 
حلني  م��دين  ع�شيان  يف  للدخول  وال��دع��وة  النظام  باإ�شقاط  مطالبات 

حتقيق مطالبهم.
وبح�شب موقع اإيران اإنرتنا�شيونال هتف املتظاهرون “من زاهدان اإىل 

اإيذه، الدم ي�شيل من الوطن واملوت خلامنئي، اللعنة على اخلميني.
الفيديو،  مقطع  وبح�شب  ال��ب��اد.  يف  الإ���ش��راب��ات  عملية  ا�شتمرت  كما 
رنكني  فلز  م�س  �شركة  ع��م��ال  قبل  م��ن  والع��ت�����ش��ام  الإ����ش���راب  ا�شتمر 

احتجاًجا على تدين الرواتب، اأمام حمافظ مدينة كرمان.
وتظهر مقاطع الفيديو اأي�شاً هتافات وا�شعة النت�شار يف اأماكن خمتلفة 
املتظاهرون يف غرب  ردد  املقاطع،  العا�شمة طهران. وبح�شب هذه  من 
طهران، مبا يف ذلك اأحياء �شهران و�شهر زيبا وباقري وباغ فايز، �شعارات 

مناه�شة للنظام م�شاء الثاثاء.
ويف مقطع فيديو اآخر هتف �شكان حي بونك بطهران املوت للديكتاتور، 
بطهران  ن��ارم��ك  ح��ي  يف  املتظاهرين  اأن  الفيديو  مقاطع  اأظ��ه��رت  كما 

هتفوا اأي�شاً ب�شعارات مناه�شة للنظام.
اأماكن خمتلفة.  الإي��راين يف  النظام  رم��وز  املتظاهرون تدمري  ووا�شل 
املحتجني  اأن  اإنرتنا�شيونال” يظهر  “اإيران  اإىل  فيديو  مقطع  وو�شل 
قادة  وعليها �شورة  الفجر  ع�شرة  النار يف لفتة  اأ�شرموا  يف كارد�شت 

النظام الإيراين وقا�شم �شليماين.
فيما زعم رئي�شي يف مقابلته التلفزيونية اأن املن�شات الأجنبية حتولت 
النظام  �شلطات  ادع��اء كررته  الباد، وهو  الأم��ن يف  اأدوات لنعدام  اإىل 

الإيراين مرات عديدة يف الأ�شهر الأخرية.

ليبيا.. الدبيبة يدافع عن 
التفاقية املوقعة مع اإيطاليا

•• طرابل�س-وكاالت:

دافع رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
ع��ب��د احل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة ع��ن الت��ف��اق��ي��ة التي 
الغاز  جم��ال  يف  اإيطاليا  مع  حكومته  وقعتها 
م�شبوق  غ��ري  ا�شتثمار  اإن��ه��ا  وق���ال  وال��ن��ف��ط، 

وت�شب يف م�شلحة الباد.
اأب���رم���ت حكومة  ون��ه��اي��ة الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي، 
رئي�شة  بح�شور  اإيطاليا  مع  اتفاقاً  طرابل�س 
يق�شي  ميلوين  جورجيا  الإيطالية  ال���وزراء 
دولر  م��ل��ي��ارات   8 “اإيني”  �شركة  با�شتثمار 
اإجمايل  ي��ب��ل��غ  ل��ي��ب��ي��ني  ب��ح��ري��ني  ح��ق��ل��ني  يف 

احتياطهما 6 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي ل�شتخراجها خال 
جدًل واعرتا�شات حملية وا�شعة، و�شط  اأثارت  اخلطوة  هذه  لكن  عاماً.   25
فيها،  الباد  وم�شلحة  قانونيتها  وم��دى  التفاقية  ه��ذه  نزاهة  يف  ت�شكيك 
�شرعيتها  لدعم  امل�شروع  هذا  توظيف  مبحاولة  الدبيبة  حلكومة  واتهامات 

والبقاء يف ال�شلطة.
خ  �شي�شّ امل�����ش��روع  ه���ذا  اإن  ال��دب��ي��ب��ة  ق���ال  الن���ت���ق���ادات،  ه���ذه  ع��ل��ى  رد  اأول  ويف 
ا�شتثمارات يف ليبيا بقيمة 8 مليارات دولر وهو ما مل ت�شهده الباد منذ ربع 
قرن، معتراً اأن التاأخر يف تنفيذ هذا امل�شروع يعني اأن ليبيا �شتتحول يف عام 

دولة م�شّدَرة للغاز اإىل دولة م�شتوِردة. من   2027
واأ�شاف يف كلمة خال اجتماع ملجل�س الوزراء اليوم الأربعاء اأن باده يف اأم�ّس 
احلاجة لإعادة تفعيل م�شروعات الغاز وتطويرها ب�شكل عاجل لأن الدرا�شات 
الر�شمية والبيانات الدولّية توؤكد اأن التاأخر �شي�شبب نق�شاً يف قدرة ليبيا على 

اإنتاج الغاز.
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مكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي 
يفت�ش منزل بايدن يف ديالوير 

•• وا�صنطن- اأ ف ب:

بداأت �شلطات اإنفاذ القانون الفدرالية اأم�س الأول الثاثاء تفتي�س منزل 
الرئي�س جو بايدن يف ولية دياوير، على ما اأعلن حماميه، يف مرحلة 
جديدة من عملية لتقفي اأثر وثائق م�شّنفة �شرية تعود اإىل فرتة توليه 
من�شب نائب الرئي�س. واأجري البحث يف ريهوبوث يف عملية قال املحامي 
بوب باور اإنها حظيت »بدعم وتعاون تام من الرئي�س« عقب عمليات بحث 
مماثلة ك�شفت عن جمموعة من الوثائق يف منزل بايدن يف ويلمنغتون 

ومكتب �شابق ا�شتخدمه الرئي�س يف وا�شنطن.
اإعان  اأنه يعتزم  اإىل بايدن، خ�شو�شا  وتبدو الق�شية حمرجة بالن�شبة 

تر�شحه لولية رئا�شية ثانية يف 2024.
عّينت وزارة العدل جلنة خا�شة لإجراء حتقيق م�شتقل، على غرار جلنة 
اأخرى ت�شرف على حتقيق مماثل بحق الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب على 

خلفية نقله �شناديق عدة حتوي وثائق ر�شمية اىل منزله يف فلوريدا.
املتحدة  للوليات  والربعني  ال�شاد�س  الرئي�س  اأن  بايدن  حمامو  ويوؤكد 

احتفظ بهذه الوثائق »من غري ق�شد«.

العراق.. ق�سف �ساروخي ي�ستهدف 
قاعدة ع�سكرية ت�ست�سيف قوات تركية

•• بغداد-وكاالت:

ذكر اإعام عراقي اأن ثمانية �شواريخ ا�شتهدفت قاعدة زليكان الع�شكرية 
التي ت�شت�شيف قوات تركية. واأفاد جهاز مكافحة اإرهاب اإقليم كرد�شتان، 
يف بيان اأن 8 �شواريخ وجهت ال�شاعة 7:45 من �شباح ام�س الأربعاء 
اإىل مع�شكر زليكان بناحية بع�شيقة التي ت�شم القوات الرتكية. واأ�شاف 
داخل  ال�شواريخ  اثنان من  �شقط  الأولية  املعلومات  اأنه بح�شب  البيان 
املع�شكر، يف حني �شقطت ال�شواريخ الأخرى يف اأطرافه، دون اأن ت�شفر 

عن خ�شائر ب�شرية.

عمال م�شربون ي�شاركون مب�شرية يف لندن، بريطانيا.   )رويرتز(

•• لندن-وكاالت:

مليون  ن�شف  اإىل  ي�شل  م��ا  ���ش��ارك 
امل��ع��ل��م��ني وموظفي  ب��ري��ط��اين م��ن 
القطارات  و�شائقي  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع 
الأربعاء،  اجلامعيني،  واملحا�شرين 
يف اإ����ش���راب ي��ع��د اأك���ر ع��م��ل من�شق 
ل����ع����ق����ود وت�����ق�����ول احل����ك����وم����ة اإن�����ه 
على  الأع��م��ال  تعطيل  يف  �شيت�شبب 

نطاق وا�شع النطاق.
اإغ����اق مدار�س  الإ����ش���راب  و���ش��ه��د 
امل�شاعدة  لتقدمي  اجلي�س  وت��اأه��ب 
على احلدود، كما �شتتوقف خدمات 
اأنحاء  معظم  يف  احلديدية  ال�شكك 

الباد.
وي���ق���در ق�����ادة ال���ن���ق���اب���ات ع����دد من 
اأكر  وه��ي  األ���ف،   500 ب��  ���ش��ارك��وا 

م�شاركة منذ عقد على الأقل.
مناه�شة  م�������ش���ريات  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
لتقييد  م����زم����ع  ج����دي����د  ل����ق����ان����ون 
الإ�شرابات يف بع�س القطاعات وهو 
اقرتاح يقول املعار�شون اإنه �شيزيد 
ال��ع��اق��ات ب��ني النقابات  م��ن ت��وت��ر 
وامل����وظ����ف����ني م����ن ج����ان����ب وج���ه���ات 
الأعمال واحلكومة من جانب اآخر.

العام  الأم�������ني  ن������واك  ب�����ول  وق������ال 
ي�شم  ال��ذي  العمال،  نقابات  ملوؤمتر 

ال�����ش��ح��ة وال��ن��ق��ل اإىل  يف ق��ط��اع��ي 
ال��ع��ام��ل��ني يف م�����ش��ت��ودع��ات اأم����ازون 
زيادة  م��ع  امللكي  ال��ري��د  وموظفي 
 10 اأك��ر من  اإىل  معدل الت�شخم 
ب��امل��ئ��ة يف اأع���ل���ى م�����ش��ت��وى م��ن��ذ 4 

عقود.
ي���ط���ال���ب امل�������ش���رب���ون ب�����زي�����ادات يف 
الأجور اأعلى من معدلت الت�شخم 
والطاقة  ال��غ��ذاء  تكاليف  لتغطية 
ال�شغوط  تزيد  اإنها  يقولون  التي 
احل�����ادة ع��ل��ي��ه��م وت�����ش��ع��ره��م بغياب 
للوفاء  ت���ك���ف���ي  ل  اإذ  ال���ت���ق���دي���ر، 

باحتياجاتهم.
اإ���ش��راب، الأرب��ع��اء، نحو  ي�شارك يف 
األ���ف  و100  م��ع��ل��م  األ�����ف   300
اأكر  م��ن  تقريبا  حكومي  م��وظ��ف 
وع�شرات  حكومية  اإدارة   120 من 
الآلف من املحا�شرين اجلامعيني 
ال�شكك  ق����ط����اع  يف  وال����ع����ام����ل����ني 

احلديدية.
ممر�شون  ي���ق���وم  اأن  امل����ق����رر  م����ن 
ات�شالت  وم���وظ���ف���و  وم�����ش��ع��ف��ون 
العاملني  م��ن  وغ��ريه��م  ال���ط���وارئ 
مبزيد  ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف 
م��ن الإ����ش���راب���ات، ك��م��ا دع��م��ت فرق 
تنظيم  فكرة  الأ�شبوع  الإطفاء هذا 

اإ�شراب على م�شتوى الباد.

النقابات  م���ن  ع����ددا  م��ظ��ل��ت��ه  حت���ت 
الأجور  انخفا�س  م��ن  �شنوات  بعد 
القا�شي، �شهد املمر�شون واملعلمون 
واملايني من املوظفني احلكوميني 
م�شتوياتهم  يف  ت��ده��ورا  الآخ���ري���ن 
امل��ع��ي�����ش��ي��ة وي��ت��اأه��ب��ون ل��ي��ع��ان��وا من 

املزيد من البوؤ�س ب�شبب الأجور.
واأ�شاف: بدل من التخطيط لطرق 

جديدة ملهاجمة احلق يف الإ�شراب 
يجب على الوزراء رفع الرواتب على 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  م�����ش��ت��وى 
لرواتب  منا�شبة  ب��زي��ادة  البدء  مع 

العاملني يف القطاع العام.
اتخاذ  �شيتم  اإن��ه  احلكومة  وت��ق��ول 
تبعات  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  اإج��������راءات 
الإ�����ش����راب����ات، ل��ك��ن��ه��ا ���ش��ي��ك��ون لها 

تاأثري كبري.
الوزراء  رئي�س  با�شم  وقال متحدث 
نحن  لل�شحفيني:  �شوناك  ري�شي 
�شيعطل حياة  ه���ذا  ب����اأن  ث��ق��ة  ع��ل��ى 
املفاو�شات  اأن  نعتقد  ولهذا  النا�س 
النهج  ه�����ي  الإ���������ش��������راب  ول����ي���������س 
ال�شحيح. و�شهدت بريطانيا موجة 
من الإ�شرابات بداية من العاملني 

•• عوا�صم-وكاالت:

لإر�شال  املتحدة  الوليات  تخطط 
للمرة  امل������دى  ب���ع���ي���دة  �����ش����واري����خ 
ما  بح�شب  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  الأوىل 

نقلت وكالة رويرتز، الأربعاء.
ع��ل��ى اخلطوة  ال��ك��رم��ل��ني  وع���ل���ق 
بقوله، اإن »اإمداد اأمريكا لأوكرانيا 
امل��دى لن مينعنا  بعيدة  ب�شواريخ 

من حتقيق اأهدافنا«.
اإمكانية لعقد  اأي  الكرملني  ونفى 
الوقت  يف  م��ن��ت��ظ��رة  م���ف���او����ش���ات 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ب���ني  احل�����ايل 
ف�������ادمي�������ري ب������وت������ني ون�����ظ�����ريه 

الأمريكي جو بايدن.
النووية،  ���ش��ت��ارت  م��ع��اه��دة  وح���ول 
اأن وا�شنطن دمرت  ذكر الكرملني 
القواعد القانونية ملعاهدة �شتارت 
اجلديدة. وكانت الوليات املتحدة 
رو�شية  ان��ت��ه��اك��ات   ، ان��ت��ق��دت،  ق��د 

للمعاهدة.
وب���ي���ن���م���ا اأع����ل����ن رئ���ي�������س ال��������وزراء 
الأوكراين دني�س �شميغال عن قمة 
ب��ني اأوك��ران��ي��ا والحت���اد الأوروب���ي 
غ����دا اجلمعة  ك��ي��ي��ف،  ���ش��ت��ع��ق��د يف 
الرو�شي فادميري  الرئي�س  طلب 
التفاو�س مع  بوتني من حكومته 
تدريب  م���راك���ز  لإن�����ش��اء  مين�شك 

ال��ق��ت��ال��ي��ة اأن���ه مي��ك��ن ت��دم��ري هذه 
اأنظمة  مب�شاعدة  حتى  ال��دب��اب��ات 
للدبابات  امل�������ش���ادة  ال�������ش���واري���خ 
تعتر  وال��ت��ي  القدمية،  املحمولة 
اأق����ل ف��ع��ال��ي��ة بكثري  خ�����ش��ائ�����ش��ه��ا 
ال�شاربة  الأ�شلحة  خ�شائ�س  من 

لديها  لي�س  وبالتايل  ديناميكية، 
م�����ا ي���ح���م���ي���ه���ا م�����ن ال���������ش����واري����خ 
التي  واأت�����اك�����ا،  ف��ي��خ��ر  ال���رو����ش���ي���ة 
ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا ال�����ق�����وات اجل���وي���ة 
املركبات  لتدمري  بنجاح  الرو�شية 
امل����درع����ة الأوك����ران����ي����ة. واأ�����ش����ارت 

ع�شكرية م�شرتكة مع بيارو�شيا.
م�شوؤولنينْ  ع���ن  روي������رتز  ون��ق��ل��ت 
اأم����ريك����ي����ني م��ط��ل��ع��ني ل���روي���رتز 
تعد  املتحدة  الوليات  اإن  قولهما، 
بقيمة  ع�شكرية  م�شاعدات  حزمة 

مليار دولر لأوكرانيا.  2.2
امل�شاعدة  اأن  امل�����ش��وؤولن  واأ����ش���اف 
لكييف  الأم���ريك���ي���ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
مرة  لأول  ت�شمل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
بالإ�شافة  امل��دى،  طويلة  �شواريخ 

اإىل ذخائر واأ�شلحة اأخرى.
الرو�شية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واأع��ل��ن��ت  ه���ذا 
احلكومية لتطوير واإنتاج وت�شدير 
املنتجات ال�شناعية عالية التقنية، 
الأربعاء،  اأم�����س  رو���ش��ت��ي��خ،  ���ش��رك��ة 
الأملانية،   2 ل��ي��وب��ارد  دب���اب���ات  اأن 
دول حلف  م��ن  ع��دد  ي�شتعد  ال��ت��ي 
تزويد  )ال��ن��ات��و(  الأطل�شي  �شمال 
اأوكرانيا بها، تتمتع بحماية جيدة، 
بوا�شطة  ت��دم��ريه��ا  مي��ك��ن  ول��ك��ن 
للدبابات  امل�������ش���ادة  امل���ن���ظ���وم���ات 
و�شواريخ  ك��ورن��ت  مثل  الرو�شية 
بالإ�شافة  اجل��وي��ة،  واأت��اك��ا  فيخر 
طراز  من  ملم   125 قذائف  اإىل 
لوكالة  ال�����ش��رك��ة  وق���ال���ت  م��ان��غ��و. 
تا�س، اإن ليوبارد 2- دبابة حديثة 
لكنها  ج���ي���دة،  ب��ح��م��اي��ة  وت��ت��م��ت��ع 
قابلة للتدمري، واأظهرت التجربة 

الرو�شي، مبا  اجلي�س  احلديثة يف 
يف ذلك منظومات �شواريخ كورنت 

امل�شادة للدبابات.
دبابات  اأن  رو���ش��ت��ي��خ  واأو����ش���ح���ت 
الدبابات  ع��ك�����س  ع���ل���ى  ل���ي���وب���ارد 
ل��دي��ه��ا حماية  ل��ي�����س  ال���رو����ش���ي���ة، 

اأن  اإىل  احل����ك����وم����ي����ة  ال���������ش����رك����ة 
اأمام  ت�شمد  لن  الأملانية  الدبابات 
125 ملم،  ع��ي��ار  م��ان��غ��و  ق��ذائ��ف 
بغ�س النظر من اأي جانب تتلقى 
من  اأو  املقدمة  يف  ���ش��واء  ال�شربة 

اجلنب، �شتدمر. 

تلقي  الرو�سية  الأم��ن  اأجهزة 
القب�ش على 3 اأ�سخا�ش خططوا 
لتنفيذ هجمات مبنطقة الأورال 

•• مو�صكو-وام:

الرو�شية  الأم��ن  اأجهزة  األقت 
اأ�شخا�س   3 ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
هجمات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  خ���ط���ط���وا 
����ط  َو�����شَ الأورال  مب���ن���ط���ق���ة 

رو�شيا. 
الفيدرايل  الأم��ن  وقال جهاز 
له  ب��ي��ان  يف   )FSB(الرو�شي
اعتقال  من  متكنت  قواته  اإن 
ثاثة مواطنني رو�س خططوا 
�شد  اإرهابية  هجمات  لتنفيذ 
احلديدية  ال�����ش��ك��ة  خ���ط���وط 
�شفريدلوف�شك  مب��ق��اط��ع��ة 

مبنطقة الورال الرو�شي 
خال  مت  ال���ب���ي���ان  واأ������ش�����اف 
اأماكن  يف  التفتي�س  عمليات 
العثور  امل���ع���ت���ق���ل���ني،  اإق�����ام�����ة 
العمال  لتنفيذ  م����واد  ع��ل��ى 
اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  الإره����اب����ي����ة، 
و�شائل لات�شالت والتوا�شل 
للمواقع  خم����ط����ط  وف����ي����ه����ا 
ا�شتهدافها  ����ش���ي���ت���م  ال����ت����ي 

بالتفجريات. 
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اأخبـار الإمـارات
ق�ساء اأبوظبي تنجز 251 األف معاملة رقمية للكاتب العدل والتوثيق خالل 2022

•• اأبوظبي -وام:

معاملة   98 و  األفاً   251 اأبوظبي،  يف  الق�شاء  دائ��رة   اأجنزت 
رق��م��ي��ة م��ن م��ع��ام��ات ال��ك��ات��ب ال��ع��دل وال��ت��وث��ي��ق خ���ال عام 
ملقار  زي��ارة  األ��ف   502 من  اأك��ر  توفري  يف  اأ�شهم   ،2022
الدائرة، مع اإمتام جميع الإجراءات عن ُبعد و توفري ما ي�شل 
اإىل  ا�شتبدالها  621 ورق��ة ج��رى  و  األ��ف��اً   244 و  اإىل مليون 
اإمكانية ح�شول  اإىل جانب  ب��دًل من طباعتها،  رقمي  م�شتند 
املتعاملني على الن�شخة الرقمية يف اأي وقت من دون احلاجة 

اإىل طلب �شورة طبق الأ�شل.
 واأكد �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العري، وكيل دائرة الق�شاء 

يف اأبوظبي، على اإهتمام الدائرة بتوفري جتربة رائدة ومتميزة 
اإجناز املعامات يف القطاع العديل والق�شائي، وال�شتفادة  يف 
واملعززة  وال�شريعة  ال��ذك��ي��ة  واخل��دم��ات  التقني  ال��ت��ط��ور  م��ن 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذاً  ال�شطناعي،  بالذكاء 
ديوان  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الرئا�شة ، رئي�س دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، مبواكبة امل�شتجدات 

لتقدمي خدمات ق�شائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
منظومتها  حتديث  يف  الق�شاء،  دائ��رة  ا�شتمرارية  اإىل   واأ�شار 
الرقمية،  والتوثيق  العدل  الكاتب  بخدمات  املرتبطة  التقنية 
لت�شمل اإتاحة تقدمي الطلب عر املوقع الإلكرتوين للدائرة، 
اأو التطبيق الذكي خلدمات الكاتب العدل، واإجناز املعاملة عن 

ُبعد ب�شكل كامل عن طريق تقنيات الت�شال املرئي يف حال دعت 
احلاجة اإىل اإجراء مقابلة مع املتعاملني، ومن دون احلاجة اإىل 

تكبد عناء ح�شورهم ال�شخ�شي.
الق�شاء جنحت يف  دائ��رة  اأن  العري  يو�شف  امل�شت�شار   واأو�شح 
تفعيل مراحل متقدمة من منظومة الربط الإلكرتوين وتبادل 
البيانات مع عدد من اجلهات املعنية وال�شركاء الإ�شرتاتيجيني، 
اأن��واع املعامات املقدمة بطريقة  ما ي�شاعد يف اإجن��از خمتلف 
للوقت  م��ط��ل��وب��ةاخ��ت�����ش��اراً  م��رف��ق��ات  وب���اأق���ل  وم��ي�����ش��رة  �شهلة 
واجلهد، ف�شا عن دعم التحول اإىل امل�شتندات الرقمية بدل 
والتزام  ال��دول��ي��ة  التوجهات  م��ع  يتما�شى  مب��ا  الطباعة،  م��ن 

حكومة دولة الإمارات باحلفاظ على البيئة.

املعا�سات تطلق �سل�سلة من املبادرات الإبداعية مبنا�سبة �سهر البتكار 
•• اأبوظبي-وام: 

�شهر  فعاليات  يف  الأن�شطة  من  بالعديد  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  ت�شارك 
البتكار، التي تقام هذا العام حتت �شعار )الإمارات تبتكر 2023(. 

وت�شتهدف م�شاركة الهيئة ن�شر الوعي باأهمية التفكري النقدي والبتكار يف جمال العمل التاأميني 
بني املوظفني، واإ�شراك اأفراد املجتمع يف جهود الهيئة لتطوير اأفكار مبتكرة ت�شهم يف حت�شني جودة 

حياتهم، ورفع م�شتوى رفاهيتهم. 
 25 ال�  الإم��ارات لابتكار حتدي  الهيئة كجزء من �شهر  التي �شتنفذها  املبتكرة  املبادرات  ومن بني 
العماء  م�شاركة  حتقيق  يف  البتكار  ح��ول  وور�شة  احلكومية،  واملن�شة  الإم���ارات،  وهاكاثون  يوماً، 
من  وغريها  لابتكار،  من�شة  واإن�شاء  الرابعة،  ال�شناعية  الثورة  حكومات  حول  واأخ��رى  الرقمية، 

الرامج والفعاليات. 

املجل�ش الوزاري للتنمية برئا�سة من�سور بن زايد ي�ستعر�ش عددًا من املبادرات والت�سريعات لدعم املنظومة احلكومية

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�سة جمل�ش ال�سيوخ الأوزباك�ستاين يف واحة الكرامة

اللتزام والوعي .. اأبرز م�سوؤوليات الأفراد يف عام ال�ستدامة 

•• اأبوظبي -وام:

الوزراء  اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ من�شور بن زايد  تراأ�س �شمو 
ال��وزاري للتنمية الذي ُعِقد يف ق�شر  وزير ديوان الرئا�شة، اجتماع املجل�س 
الوطن يف العا�شمة اأبوظبي، حيث جرت خاله مناق�شة عدد من الت�شريعات 

وال�شيا�شات واملبادرات الهادفة اإىل دعم وتطوير منظومة العمل احلكومي.

ت�شمنت اأجندة الجتماع مناق�شة ال�شيا�شات واملبادرات املرتبطة بدعم برامج 
من  احلكومي  العمل  كفاءة  رفع  و�شيا�شة  بالدولة،  املائية  الأحياء  ا�شتزراع 
لتعزيز  املقرتحة  وال�شيا�شات  ال�شطناعي،  الذكاء  تقنيات  ا�شتخدام  خال 
منظومة الأمن ال�شيراين، وم�شروع هيكلة ال�شكوك الإ�شامية، بالإ�شافة 
املجل�س  ناق�س  الفندقية. كما  املن�شاآت  العاملني يف  �شوؤون  اإع��ادة تنظيم  اإىل 
النقل  ب�شاأن  الحتادية  القوانني  اإع��داد عدد من  م�شاريع  للتنمية  ال��وزاري 

للف�شاء، وم�شروع  الإم��ارات  الف�شاء، وتنظيم وكالة  الري، وتنظيم قطاع 
اإ�شدار الائحة التنفيذية يف �شاأن املن�شاآت ال�شحية اخلا�شة، واإن�شاء �شندوق 

الف�شاء الوطني.
واطلع املجل�س على عدد من التقارير احلكومية ب�شاأن نتائج احلملة الوطنية 
"الإمارات نظيفة 2022"، وم�شتجدات تطبيق الائحة الوطنية ل�شروط 
وموا�شفات الأبنية اخل�شراء، وتقرير ب�شاأن م�شتجدات م�شروع ال�شتغال 

اإىل  بالإ�شافة  والتوطني،  الب�شرية  امل��وارد  ل��وزارة  اململوكة  للمباين  الأمثل 
لعام  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  واأعمال  اإجن��ازات  تقرير 
جلنة  وتقرير   ،2022 لعام  املايل  التنظيم  اإعادة  جلنة  واأعمال   ،2022
اإىل تقرير ديوان املحا�شبة يف  2022، بالإ�شافة  التكامل القت�شادي لعام 
�شاأن احل�شاب اخلتامي جلهاز الإمارات لا�شتثمار عن ال�شنة املالية املنتهية 

يف 2021/12/31.

•• اأبوظبي-وام:

�شوؤون  تنفيذي مكتب  نهيان مدير  اآل  ال�شيخ خليفة بن طحنون  ا�شتقبل 
اأ�شر ال�شهداء اأم�س الأربعاء يف واحة الكرامة معايل تنزيا نارباييفا رئي�شة 
جمل�س ال�شيوخ الأوزباك�شتاين والوفد املرافق لها خال زيارتها الر�شمية 

للدولة.
خليفة  ال�شيخ  مع  ا�شتعر�شت  الكرامة  واح��ة  اإىل  معاليها  و�شول  ول��دى 
بن طحنون اآل نهيان مرا�شم حر�س ال�شرف ثم و�شعت اإكليا اأمام ن�شب 
كرمز  الآخ���ر  على  منها  ك��ل  ي�شتند  لوحا   31 م��ن  يتكون  ال��ذي  ال�شهيد 
الإم��ارات و�شعبها وجنودها  للوحدة والتكاتف والت�شامن بني قيادة دولة 

الأبطال.
من  مف�شل  ل�شرح  م�شتمعة  الواحة  اأجنحة  خمتلف  يف  معاليها  وجتولت 
جت�شد  التي  ومرافقها  ال��واح��ة  ع��ن  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
البوا�شل وت�شحياتهم وتعر عن  الإم��ارات  دولة  اأبناء  تفا�شيلها بطولت 
قامت  اجلولة  ختام  ويف  اجلليلة..  الوطنية  وال��دللت  القيم  من  الكثري 

رئي�شة جمل�س ال�شيوخ الأوزباك�شتاين بت�شجيل كلمة يف �شجل الزوار عر 
فيها عن تقديره ل�شهداء دولة المارات العربية املتحدة.

ي�شار اإىل اأن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وح�شاريا يف العا�شمة اأبوظبي 
حيث مت ت�شييده تخليدا لبطولت �شهداء الإمارات وت�شحياتهم يف �شبيل 

الدفاع عن الوطن وحماية مكت�شباته ومنجزاته.

•• اأبوظبي-وام:

مع اإعان الإمارات العام 2023 عاماً لا�شتدامة يتبادر اإىل الأذهان دور 
املجتمع  اأف���راد  ال��ت��زام  ي�شهم  حيث  ال�شدد،  ه��ذا  يف  وم�شوؤولياتهم  الأف���راد 
البيئية، وحتقيق  البيئية يف جهود تعزيز ال�شتدامة  بالقوانني وال�شوابط 

التنمية امل�شتدامة. 
ق��ان��وين حمكم يف حماولة  ب�شياج  البيئة  ق�شايا  الإم����ارات  دول��ة  واأح��اط��ت 
لتقليل خمالفات الأفراد وال�شركات عر جمموعة من القوانني والقرارات 
على امل�شتويني الحتادي واملحلي، اإ�شافة اإىل احلمات التوعوية والرامج 

البيئية التي تهدف اإىل تعميق وعي الأفراد مب�شوؤولياتهم البيئية. 
وعلى الرغم من �شعوبة الإحاطة بكافة ال�شلوكيات التي ينبغي على الأفراد 
اتباعها يف اإطار تعزيز جهود ال�شتدامة اإل اأنه ميكن ح�شر اأبرز ال�شلوكيات 
الواجب اتباعها من قبل الأفراد لاإ�شهام ب�شكل فاعل يف تعزيز جهود الدولة 

يف هذا ال�شدد. 
وي�شكل ال�شعي لتقليل هدر الطاقة، وتر�شيد ا�شتهاك املياه، اإ�شافة اإىل تعزيز 
ثقافة التنقل اجلماعي اأو النقل العام، واملحافظة على التنوع البيولوجي يف 

الر والبحر من اأهم تلك الواجبات امللقاة على عاتق الأفراد. 

-الأماكن العامة.. 
العامة  ترز العديد من املخالفات املرتبطة ب�شلوكيات الأف��راد يف الأماكن 
والهدم  ال��ب��ن��اء  خم��ل��ف��ات  اأو  ال�شخ�شية  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  التخل�س  وت�شمل 
والعمليات الفنية يف الأماكن العامة اأو يف غري املواقع املخ�ش�شة اأو خافاً 

لاأ�شول وال�شرتاطات املعتمدة من قبل اجلهات املعنية. 
غ�شيل  م��ي��اه  اإ���ش��ال��ة  ك��ذل��ك  العامة  ب��الأم��اك��ن  املرتبطة  املخالفات  وت�شمل 
واملن�شورات  الإع����ان����ات  ول�����ش��ق  امل��خ�����ش�����ش��ة،  الأم���اك���ن  غ���ري  امل��رك��ب��ات يف 
واملطبوعات وغريها ب�شورة ت�شّوه املظهر العام، واإ�شعال النريان اأو ال�شواء يف 

الأماكن العامة غري امل�شموح بها. 
واإتاف  الرتبة  الدولة عمليات جتريف  املحلية يف  اأغلب اجلهات  وتخالف 
الغطاء النباتي وقطع الأ�شجار املعمرة وغري املعمرة ذات الأهمية الوطنية 

والبيئية لأي غر�س. 
املناطق الرية  التي ت�شنف كمخالفة يرتكبها مرتادي  ال�شلوكيات  وت�شمل 
الت�شرفات ال�شلبية التي توؤدي لتدهور البيئة مثل ترك خملفات الأطعمة، 
املنطقة  مامح  وتغيري  ال�شخور،  وحت��ري��ك  ال��ري��ة،  املناطق  يف  وال�����ش��واء 

الرية، والإ�شرار بالنباتات املحيطة. 
وتفر�س العديد من اجلهات املعنية يف الدولة خمالفات م�شددة على عمليات 

وحدات  واإن�شاء  ت�شريح،  دون  من  الآب��ار  وحفر  للمياه،  اجلائر  ال�شتنزاف 
التحلية الع�شوائية وغري املطابقة للموا�شفات �شمن م�شاعيها لتقليل ن�شب 
هدر املياه اجلوفية.  ويف ال�شياق ذاته تقنن الإمارات عمليات ال�شيد بهدف 
احلد من الت�شرفات الع�شوائية لهواة ال�شيد.. فيما حتظر �شيد اأو قتل اأو 
اإم�شاك قائمة حمددة من احليوانات الرية والبحرية حفاظا على التنوع 
الطيور  اأن��واع  عدد  يبلغ  ب�شفة خا�شة حيث  املهاجرة  والطيور  البيولوجي 
500 نوع من الطيور، وت�شمل عمليات  ال�  الإم��ارات ما يقارب  املهاجرة يف 

التقنني ال�شيد يف املحميات الطبيعية الرية والبحرية. 
وعلى م�شتوى حماية التنوع البيولوجي يف املناطق البحرية تواجه اجلهات 
املعنية يف الدولة املخالفات املرتبطة بال�شيد اجلائر التي تت�شمن عمليات 
ا�شطياد الأ�شماك ال�شغرية واأمهات الأ�شماك وا�شتخدام معدات �شيد غري 

م�شموح بها اأو ال�شيد يف موا�شم الإخ�شاب والتكاثر. 
البيئة  تلويث  عمليات  ال��دول��ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  جت��رم  ذات���ه  ال�شياق  ويف 
فيما  املخالفني،  على  �شارمة  عقوبات  وتفر�س  اأنواعها  مبختلف  البحرية 
تعمل على تو�شيع قاعدة املحميات الطبيعية اإ�شافة اإىل املبادرات املتعددة يف 

اإطار تعزيز ا�شتدامة البيئة البحرية يف الدولة. 
البا�شتيكية  الأكيا�س  ا�شتخدام  اإنهاء  يف  الإم��ارات  ب��داأت  مت�شل  �شياق  ويف 

ذات ال�شتخدام الواحد بالنظر اإىل تاأثرياتها البيئية اخلطرة، فيما �شت�شمل 
القائمة اإيقاف تداول املنتجات ذات ال�شتخدام الواحد ب�شكل تدريجي، وهو 

ما يتطلب ا�شتجابة فورية من الأفراد واملوؤ�ش�شات. 
 " ال�شتدامة  ب�"عام   2023 العام  ت�شمية  عن  اأعلنت  قد  الإم���ارات  وكانت 
وفعالياته  م��ب��ادرات��ه  خ��ال  م��ن  ي��ه��دف  وال���ذي  للغد"،  "اليوم  �شعار  حت��ت 
الغني يف  الإم���ارات  دول��ة  ت��راث  ال�شوء على  ت�شليط  اإىل  املتنوعة  واأن�شطته 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  عهد  منذ  امل�شتدامة،  املمار�شات  جم��ال 
ق�شايا  الوعي حول  ن�شر  اإىل  اإ�شافة  ثراه"..  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
ال�شتدامة البيئية وت�شجيع امل�شاركة املجتمعية يف حتقيق ا�شتدامة التنمية 
ودعم ال�شرتاتيجيات الوطنية يف هذا املجال نحو بناء م�شتقبٍل اأكر رخاًء 

وازدهاراً. 
العربية  الإم��ارات  ال�شجل الري لدولة  "عام ال�شتدامة" يج�شد  اأن  يذكر 
امل��ت��ح��دة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ال���ش��ت��دام��ة م���ن خ����ال م��ب��ادرات��ه��ا وجهودها 
واإ�شرتاتيجياتها امللهمة يف هذا املجال ويف مقدمتها "املبادرة الإ�شرتاتيجية 
2050" والتي توؤكد التزام الدولة بتعزيز حماية  لتحقيق احلياد املناخي 
للعي�س  مثالية  وجهًة  الدولة  مكانة  وتر�شيخ  القت�شادي،  والتقدم  البيئة 

والعمل واإن�شاء جمتمعات مزدهرة. 

�سدور العدد 589 من جملة اجلندي
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرت جملة »اجلندي« التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 
.2023 فراير  ل�شهر   589

العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ع���دده���ا اجل���دي���د  امل��ج��ل��ة يف  وت���ن���اول���ت 
الق�شايا  م���ن  ع�����دداً  وال��ت��ح��ل��ي��ل  ب��ال��ب��ح��ث  والإجن���ل���ي���زي���ة، 
املتعلقة  والأخ��ب��ار  الفعاليات  واأه��م  احليوية  واملو�شوعات 

بوزارة الدفاع والقوات امل�شلحة.
عام   2023“ ع���ن���وان  حت���ت  اجل����ن����دي«  »ك��ل��م��ة  وج������اءت 
اإعان  "اإن  فيها:  ق��ال��ت  حيث  الإمارات”،  يف  ال���ش��ت��دام��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
�شكَّل  لا�شتدامة،  2023 عاماً  "حفظه اهلل" عام  الدولة 

ت��ت��وي��ج��اً مل�����ش��رية ال��دول��ة ال���رائ���دة يف جم���ال احل��ف��اظ على 
البيئة، ومتهيد الطريق ل�شت�شافة الإم��ارات لأكر حدث 
الأط���راف يف  "موؤمتر  وه��و  املناخي  العمل  دويل يف جم��ال 
املناخ" )كوب  تغري  ب�شاأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
28(، حيث تعمل الدولة على جعله حدثاً فارقاً يف م�شرية 
ل عليه  العامل نحو الت�شدي خلطر التغري املناخي، كما تعوِّ
الإمارات كثرياً يف اإيجاد احللول التي ُت�شهم بعاج اعتالت 
الأر�س ب�شكل كامل، و�شيكون فر�شة لعر�س روؤية الإمارات 

يف هذا املجال احليوي«.
واأ�شافت املجلة اأن "اختيار هذا العام ليكون عام ال�شتدامة 
فيه كثري من الدللت والإ�شارات، كونه ُيعيد اإىل الذاكرة 
املوؤ�ش�س وباين الحتاد املغفور  اجلهود الكرى التي بذلها 

ثراه" يف  اهلل  "طيَّب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
احلفاظ على البيئة، والتي كان يراها "رحمه اهلل" مبثابة 

املكمل الأ�شا�شي لبناء الدولة«.
وير�شد العدد اجلديد ، اأبرز الأحداث ال�شيا�شية والع�شكرية 
والأم���ن���ي���ة، واأخ���ب���ار ج��دي��د ال�����ش��اح وال���ت���ط���ورات العلمية 
والتكنولوجية التي و�شلت اإليها التقنيات احلديثة والذكاء 

ال�شطناعي يف املجال الع�شكري.
فراير  �شهر  ل��ع��دد  الرئي�شي  اجل��ن��دي  جملة  ملف  وج���اء 
لعام  النا�شئة  الع�شكرية  “التقنيات  عنوان  حتت   2023

بعده”. وما   2023
ويف باب “درا�شات وحتليات”، اأعدت املجلة درا�شة، بعنوان: 
من  جديدة  اأمناط  امل�شرية..  البحرية  املركبات  “توظيف 

يف  الناتو  “م�شتقبل  بعنوان:  اأخ��رى  ودرا�شة  التهديدات”، 
�شوء املفهوم ال�شرتاتيجي اجلديد للحلف”.

واأفردت م�شاحات من �شفحاتها ل�شتعرا�س اآراء وحتليات 
نخبة من الكتاب الإماراتيني والعرب للحديث عن خمتلف 

الق�شايا والأمور التي تهم القراء.
جدير بالذكر اأن جملة »اجلندي« تاأ�ش�شت يف عام 1973، 
والقوات  ال���دف���اع  وزارة  ون�����ش��اط��ات  اأخ���ب���ار  تغطية  ب��ه��دف 

امل�شلحة .
وحت�����ر������س امل����ج����ل����ة ب���ن�������ش���خ���ت���ه���ا امل����ط����ب����وع����ة وم���وق���ع���ه���ا 
الرقمية  وم��ن�����ش��ات��ه��ا   )Aljundi.ae( الإل����ك����رتوين 
كل  وم��واك��ب��ة  ر���ش��د  ع��ل��ى   ،)@aljundijournal(

جديد يف عامل الإعام الع�شكري.
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات تعلن ر�سميًا عن تر�سيح عبد اهلل املندو�ش لرئا�سة املنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية

فتح باب الت�سجيل يف الن�سخة الثانية من الربنامج التدريبي يف الأمن ال�سيرباين 
•• دبي -وام:

اأعلن مركز دبي لاأمن الإلكرتوين يف هيئة دبي الرقمية 
"الرنامج  م��ن  الثانية  ل��ل��دورة  الت�شجيل  ب��اب  فتح  ع��ن 
التدريبي يف الأمن ال�شيراين" والذي ينظمه املركز يف 
تنمية  الإل��ك��رتوين بهدف  الأم��ن  دب��ي لبتكارات  جممع 
الأمن  جم��ال  يف  واملوؤهلة  �شة  املتخ�شّ الب�شرية  ال��ك��وادر 

ال�شيراين. 
وي�شتهدف الرنامج الذي ينطلق يف 20 فراير اجلاري 
اخل��ري��ج��ني اجُل����دد وامل��وّظ��ف��ني ال�����ش��اع��ني ل��ب��ن��اء م�شرية 

مهنية يف جمال الأمن اللكرتوين. 
لتقدمي  واملخت�شني  اخل��راء  باأبرز  املجّمع  ا�شتعان  وقد 

الإلكرتوين.  الأم����ن  جم���ال  يف  مكّثفة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
ويتم تدريب امل�شاركني على �ُشبل واآليات التعامل الفّعال 
وال�شريع مع املخاطر ال�شيرانية اإىل جانب الرتكيز على 
و�شع �شيناريوهات حتاكي الواقع وذلك با�شتخدام اأ�شلوب 

التدريب ال�شامل واملكّثف. 
ال�شيراين"  الأم����ن  يف  ال��ت��دري��ب��ي  "الرنامج  وُي�����ش��ل��ط 
ال�����ش��وء ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن امل���ح���اور ال��رئ��ي�����ش��ي��ة والتي 
ال�شبكات  واأم���ن  ال�����ش��ي��راين  الأم���ن  منهجيات  تت�شمن 
و�ُشبل تقييم نقاط ال�شعف ال�شائعة يف تطبيقات الويب 

التي قد توؤدي اإىل املخاطر ال�شيرانية. 
روؤي��ة وا�شحة حول  اكت�شاب  اآليات  الرنامج  يناق�س  كما 
متطلبات  وفهم  ال�شحابية  البيئات  يف  الأم���ان  حت��ّدي��ات 

تاأمينها ومنهجيات كتابة اللغات الرجمية باتباع اأف�شل 
بالإ�شافة  تطبيقها  وكيفية  ال�شيراين  الأمن  ممار�شات 

اإىل حتديد ُطرق تنفيذ الهجمات والت�شّدي لها. 
وُي��ع��ّد جممع دب��ي لب��ت��ك��ارات الأم���ن الإل��ك��رتوين الذراع 
مبركز  متمثلة  الرقمية  دب��ي  لهيئة  واملعرفية  البحثية 
دب���ي ل��اأم��ن الإل���ك���رتوين وق���د مت اإط��اق��ه مت��ا���ش��ي��اً مع 
روؤية اإمارة دبي لتحقيق الزدهار القت�شادي الذي يدعم 
اأم���ن ف�شائها  ي��ر���ّش��خ  ب�شكل  ل��اإم��ارة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 

الإلكرتوين. 
وُي����ق����دم امل���ج���ّم���ع م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن الب���ت���ك���ارات 
من  املقبل  اجليل  متكني  اإىل  تهدف  التي  الإل��ك��رتون��ي��ة 

خراء الأمن اللكرتوين. 

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة الدعوة والرتويج جلمع التربعات بدون ترخي�ش 
•• اأبوظبي-وام:

اأو�شحت النيابة العامة للدولة، من خال مادة فيلمية ن�شرتها ام�س على ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل الجتماعي 
عقوبة الدعوة والرتويج جلمع الترعات بدون ترخي�س. 

واأ�شارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 46 من املر�شوم بقانون احتادي رقم 34 ل�شنة 2021 يف �شاأن مكافحة 
ال�شائعات واجلرائم الإلكرتونية ، يعاقب باحلب�س والغرامة التي ل تقل عن )200،000( درهم ول تزيد على 
ن�شر  اأو  عليه  اأ�شرف  اأو  اإلكرتونياً  اأدار موقعاً  اأو  اأن�شاأ  كل من  العقوبتني،  هاتني  اأوباإحدى  دره��م،   )500،000(
بدون  الترعات  جلمع  الرتويج  اأو  للدعوة  املعلومات  تقنية  و�شائل  اإح��دى  اأو  املعلوماتية  ال�شبكة  على  معلومات 

ترخي�س معتمد من ال�شلطة املخت�شة اأو باملخالفة ل�شروط هذا الرتخي�س. 
وياأتي ن�شر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�شتمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع 
ون�شر جميع الت�شريعات امل�شتحدثة واملحدثة بالدولة ، ورفع م�شتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر 

ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة. 

•• اأبوظبي-وام:

�شعادة  تر�شيح  عن  ام�س  ر�شمياً  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
لرئا�شة  لاأر�شاد،  الوطني  املركز  ع��ام  مدير  املندو�س،  اهلل  عبد  الدكتور 

املنظمة العاملية لاأر�شاد اجلوية للفرتة من 2023 حتى 2027. 
ي�شغل  حيث  للمن�شب،  يرت�شح  اآ�شيا  ق��ارة  م��ن  عربي  اأول  املندو�س  ويعد 
التابع  اجلوية  لاأر�شاد  الأ�شيوي  الحت��اد  رئي�س  من�شبي  حالًيا  �شعادته 
لدى  الإم��ارات  لدولة  الدائم  واملمثل  لاأر�شاد اجلوية،  العاملية  للمنظمة 

املنظمة. 
وياأتي تر�شيح �شعادة الدكتور عبد اهلل املندو�س لهذا املن�شب الهام يف ظل 
التقدير الوا�شع الذي يحظى به يف اأو�شاط جمتمع الأر�شاد الدويل بف�شل 
خرته املتميزة التي متتد لأكر من 30 عاًما يف جمال الأر�شاد اجلوية 
وعلوم املناخ، ف�شًا عن جهوده امللمو�شة لتطوير قدرات الأر�شاد اجلوية 
الأع�شاء يف لاحتاد  الدول  الوطنية لدى  الأر�شاد  ودعم مرافق وهيئات 

الإقليمي الثاين )اآ�شيا(. 
العاملية لاأر�شاد  املنظمة  الدائم للدولة لدى  املمثل  كما يتما�شى تر�شيح 
يف  مكانتها  لرت�شيخ  ال��دول��ة  ت��وج��ه  م��ع  رئا�شتها  من�شب  ل��ت��ويل  اجل��وي��ة 
الدويل  املجتمع  م��ع  وال��ت��ع��اون  التوا�شل  ج�شور  وم��د  ال��دول��ي��ة،  املنظمات 
ودعم جهوده الرامية للو�شول اإىل حلول عملّية طويلة الأمد على امل�شتوى 

القت�شادي والجتماعي تعود بالنفع على املنطقة والعامل ككل. 
وقال �شعادة الدكتور عبد اهلل املندو�س - بهذه املنا�شبة - : "ياأتي اإعان دولة 

الإمارات ر�شمياً عن تر�شيح ا�شمي لتويل هذا املن�شب من منطلق الهتمام 
الذي توليه دولتنا لق�شايا الأر�شاد اجلوية واملناخ والطق�س واملجالت ذات 
املوؤ�ش�شات واملنظمات  اإىل اجلهود التي تبذلها خمتلف  ال�شلة، والن�شمام 
�شكان  جلميع  مبكر  اإن���ذار  اأنظمة  لإن�شاء  الأخ���رى  والدولية  والإقليمية 
العمل  تعزيز  عن  ف�شًا  الطبيعية،  ال��ك��وارث  تداعيات  من  للحد  العامل 
اجلوية  لاأر�شاد  العاملية  املنظمة  خدمات  مبنظومة  لارتقاء  امل�شرتك 
املتزايد على ه��ذه اخل��دم��ات، مبا  ال��ع��امل يف ظ��ل الطلب  اأن��ح��اء  يف جميع 
يواكب احلاجة اإىل تطوير اأبحاث وتقنيات جديدة من �شاأنها توفري بيانات 

ومعلومات دقيقة ويف الوقت املنا�شب يف جمال التنبوؤ بالطق�س واملناخ." 
املنظمات  مدير  علي،  اآل  عبداهلل  حممد  �شيماء  �شعادة  قالت  جانبها  من 
الدولية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل : “يف الوقت الذي يواجه فيه 
الدكتور  �شعادة  تر�شيح  ي�شكل  املناخ،  تغري  ب�شبب  متعددة  حتديات  العامل 
عبد اهلل املندو�س لرئا�شة املنظمة قراراً �شائباً بالنظر اإىل اخلرة املتميزة 
الوطنية  املنظمات  من  العديد  قيادة  يف  اأظهرها  التي  العالية  والكفاءة 
والإقليمية والدولية املعنية بعلوم الطق�س واملناخ، ما يجعله اخليار الأمثل 
يف  امل�شتدامة  التنمية  دع��م  يف  احليوي  دوره��ا  وا�شتمرار  املنظمة  لرئا�شة 
�شعادته ميتلك  ب��اأن  ثقة  على  " نحن   : واأ���ش��اف��ت  العامل”.  اأن��ح��اء  جميع 
الروؤية والقدرة على حتمل امل�شوؤولية التي �شتقع على عاتقه يف حال اختياره 
لرئا�شة املنظمة، وندعو كافة الدول الأع�شاء يف املنظمة اإىل دعم تر�شحه 
والعمل معه من اأجل اإيجاد حلول فاعلة للتحديات العديدة التي �شتواجه 
املنظمة على �شعيد التعامل مع اآثار تغري املناخ للو�شول اإىل م�شتقبل اأكر 

ا�شتدامة وازدهاًرا ل�شعوب العامل." 
وب�شفته املر�شح الر�شمي للدولة لرئا�شة املنظمة العاملية لاأر�شاد اجلوية، 
�شي�شعى �شعادة الدكتور عبد اهلل املندو�س اإىل ت�شريع وترية العمل الدويل 
اإنذار  اأنظمة  لإن�شاء  املتحدة  ل��اأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  دع��وة  لتحقيق  املن�شق 
اأ�شحاب  والعمل مع  �شنوات،  العامل يف غ�شون خم�س  �شكان  مبكر جلميع 
على  ال��دول  ق��درات  تعزيز  املنظمة يف  روؤي��ة  لتحقيق  الرئي�شيني  امل�شلحة 
مواجهة التداعيات الجتماعية والقت�شادية للكوارث الطبيعية واملناخية، 
اإىل خم�شة حماور رئي�شية  ت�شتند  من خال الرتكيز على منهجية عمل 
واملندوبني  الإقليمية  الحت����ادات  روؤ���ش��اء  دور  تفعيل  يف  امل�شاهمة  ت�شمل 
اأر�س  على  للجميع" وترجمتها  املبكر  "الإنذار  مبادرة  وتنفيذ  الدائمني، 
الطاقة  واأبحاث  املائي  الأم��ن  ا�شتباقية يف جمال  واتخاذ خطوات  الواقع، 
الوعي  الدقة، وتعميق  املناخية عالية  اأبحاث احلو�شبة  املتجددة، وتطوير 

بدور املنظمة العاملية لاأر�شاد اجلوية لدى املجتمع الدويل. 
ومنذ توليه من�شب رئي�س الحتاد الأ�شيوي لاأر�شاد اجلوية يف 2017، 
اأن�شطته  وتوجيه  الحت��اد  دورات  املندو�س  اهلل  عبد  الدكتور  �شعادة  تراأ�س 
اإىل  التابعة له، ف�شًا عن تقدمي وجهة نظر الحتاد  العمل  وجمموعات 
التحديات  ب�شاأن  التنفيذي  وجمل�شه  اجلوية  لاأر�شاد  العاملية  املنظمة 

والأولويات الإقليمية فيما يتعلق بتنفيذ اأن�شطة الأر�شاد اجلوية. 
اأ�شرف   ،2008 منذ  ل��اأر���ش��اد  ال��وط��ن��ي  للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وب�شفته 
لاأر�شاد  الوطنية  ال�شبكة  وتعزيز  التحتية  بنيته  تطوير  على  �شعادته 
وال��زلزل، اإ�شافة اإىل م�شاهماته يف تطوير نظام ال��رادار املتكامل للر�شد 

علوم  لبحوث  الإم���ارات  برنامج  على  والإ���ش��راف  العربية  اجل��زي��رة  ل�شبه 
ال�شتمطار، وهو مبادرة بحثية عاملية اأطلقها �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة يف 2015 بهدف 

ت�شجيع وتعزيز التقدم العلمي والتقني يف جمال ال�شتمطار. 
ويقدم �شعادته امل�شورة ب�شاأن املوا�شيع املتعلقة بالأر�شاد والتنبوؤات اجلوية، 
اأبريل  اخ��ت��ي��اره يف  وغ��ريه��ا، ومت  الأزم����ات،  واإدارة  امل��ائ��ي��ة،  امل�����ش��ادر  واإدارة 
خراء  فريق  �شمن  اجلوية  لاأر�شاد  العاملية  املنظمة  قبل  من   2021
الدوليني،  اخل���راء  م��ن  ع���دداً  ي�شم  وال���ذي  ل��ه��ا،  التابع  الطق�س  تعديل 

ويهدف اإىل تعزيز املمار�شات العلمية يف اأبحاث تعديل الطق�س. 
يذكر اأن املنظمة العاملية لاأر�شاد اجلوية هي وكالة متخ�ش�شة من وكالت 
املنظمة  وتعد  والأقاليم.  ال��دول  من  ع�شواً   193 وت�شم  املتحدة،  الأمم 
الهيئة املرجعية الر�شمية يف منظومة الأمم املتحدة ب�شاأن الطق�س واملناخ 

واملاء. 

�سراكة بني جامعة خليفة وحياة بايوتك يف جمال البحوث والتوظيف الإمارات للخدمات ال�سحية تك�سف عن م�سروع »غياث« لإدارة الطوارئ والأزمات
•• اأبوظبي-وام:

للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  وق���ع���ت 
تفاهم  م���ذك���رة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�شركة  بايوتك"  "حياة  م����ع 
املتخ�ش�شة يف جمال التكنولوجيا 
الإمارات،  دولة  ومقرها  احليوية 
امل�شاريع  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  ت��ه��دف 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وت���ط���وي���ر راأ��������س امل����ال 
الب�شري وتعزيز فر�س التوظيف. 
الدكتور  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وق����ع 
�شري جون اأورايلي، رئي�س جامعة 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة 
الرئي�س  نائب  اليماحي،  ونا�شر 
بايوتك  �شركة حياة  التنفيذي يف 
امل�شوؤولني  م����ن  ع�����دد  ب��ح�����ش��ور 
على  الطرفني  كا  من  البارزين 
العربي  ال�شحة  م��وؤمت��ر  ه��ام�����س 

.2023
وت����ه����دف م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م اإىل 
ت�شهيل ال�شراكة بني اجلانبني يف 
امل�شاريع البحثية املتعلقة بالرعاية 
ال�شحية وبرامج التدريب وفر�س 

التوظيف لطلبة جامعة خليفة.
يف  التفاهم  مذكرة  توقيع  وي��اأت��ي 
على  خليفة  جامعة  حر�س  اإط���ار 
م��وا���ش��ل��ة ت��ق��دمي ال��ب��ح��وث التي 
والدولية،  املحلية  الق�شايا  تعالج 
القوى  ب�����اإع�����داد  ت�����ش��اه��م  ح���ي���ث 

•• دبي-وام:

للخدمات  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
"غياث"  م�������ش���روع  ع����ن  ال�����ش��ح��ي��ة 
و�شمان  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة 
ا������ش�����ت�����م�����راري�����ة الأع��������م��������ال خ����ال 
م�شاركتها معر�س وموؤمتر ال�شحة 
2023 املقام حاليا مبركز  العربي 
ال����ع����امل����ي.  ح�شر  ال����ت����ج����اري  دب�����ي 
الإع����������ان ع����ن امل���������ش����روع - ال����ذي 
م�شاريع  م���ن  ح���زم���ة  ���ش��م��ن  ي���اأت���ي 
الدكتور  �شعادة   - املبتكرة  املوؤ�ش�شة 
حممد �شليم العلماء رئي�س جمل�س 
للخدمات  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة 
يو�شف  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  ال�شحية 
حممد ال�شركال مدير عام املوؤ�ش�شة 
والدكتورة وداد امليدور مديرة مركز 
عمليات الطوارئ وعدد من م�شوؤويل 
وموظفي املوؤ�ش�شة.  ويعتر "غياث" 
مركزية  ومن�شة  ذكياً  رقمياً  نظاماً 
ت�����ش��م ب��ي��ان��ات امل�����وارد ال�����ش��ح��ي��ة يف 
املوؤ�ش�شة ت�شتهدف مراقبة العمليات 
احليوية يف املن�شاآت ال�شحية التابعة 
مبا  ب��امل��خ��اط��ر  وال��ت��ن��ب��وؤ  للموؤ�ش�شة 
ي�شمن ال�شتجابة بفاعلية وحرفية 
عالية وتعزيز ال�شتباقية واملرونة يف 
اإ�شافة  وا�شتدامتها  العمليات  اإدارة 
والتوافق  التكامل  ج��ه��ود  دع��م  اإىل 

بني ال�شركاء ال�شرتاتيجيني . 
املرحلة  خ����ال  ال��ن��ظ��ام  رب����ط  ومت 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  م��ع  الأوىل 

ع��م��ل قطاع  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
جاهزيته  وتعزيز  ال�شحية  الرعاية 
امل�شتقبلية  للتحديات  وا�شتعداداته 
ال�شرتاتيجيات  لتحقيق  ب��ك��ف��اءة 
ال��وط��ن��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��ت��ع��زي��ز جودة 
م�شتقبل  اإىل  وال���و����ش���ول  احل���ي���اة 
���ش��ح��ي م�����ش��ت��دام مب���ا ي���واك���ب روؤى 
التي  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  وط��م��وح��ات 
تويل القطاع ال�شحي اأهمية بالغة.  
ولفت اإىل اأن دولة الإم��ارات كر�شت 
اأعلى  ت���ق���دمي  جم����ال  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا 
الذكية  ال�شحية  اخلدمات  معايري 
للمجتمعات  ملهماً  من��وذج��اً  وباتت 
م�شاركة  اأن  م���و����ش���ح���اً  ال���ع���امل���ي���ة، 
املوؤ�ش�شة مبن�شة مبتكرة تاأتي بهدف 
ا����ش���ت���ع���را����س واإط��������اق ح���زم���ة من 
الفريدة  والنماذج  املبتكرة  امل�شاريع 
الوقائية  ال�شحية  امل��م��ار���ش��ات  م��ن 
التي  وال��ع��اج��ي��ة  وال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 

الطوارئ والأزمات والكوارث واملركز 
الوطني لاأر�شاد اجلوية والإ�شعاف 
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  ووزارة  ال��وط��ن��ي 
ا�شتقبال  ح��ال��ي��اً  ي��ت��م  اإذ  امل��ج��ت��م��ع 
الإ�شعارات من هذه اجلهات كل وفق 
نطاق اخت�شا�شه.  ومن املزمع ربط 
ال�شحية  النظام مع جميع اجلهات 
م�شتقبًا  وربطه  واأبوظبي  دب��ي  يف 
�شت�شهد  حيث  الداخلية،  وزارة  مع 
"غياث"  نظام  م��ن  الثانية  املرحلة 
دع���م���ه ب���ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي من 
املخاطر  ب����ح����دوث  ال���ت���ن���ب���وؤ  ح���ي���ث 
من  واخل��روج  بفعالية  وال�شتجابة 
الدكتور  واأك�����د  ب���ت���ع���ايف.   الأزم�������ات 
الإع�������ان عن  اأن  ال��ع��ل��م��اء  حم��م��د 
اإط����ار  يف  ي���اأت���ي  "غياث"  م�������ش���روع 
عنها  اأعلنت  التي  امل�شاريع  �شل�شلة 
"معر�س  خال  املوؤ�ش�شة  واأطلقتها 
وذلك   "2023 ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ح��ة 
الهادفة  ال��ري��ادي��ة  م�شريتها  �شمن 

تقدم  التي  التكنولوجية  واملمكنات 
م�شيداً  وم�شتدامة  تنبوؤية  ح��ل��وًل 
 2023 امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب��اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال����زاخ����رة  ال���ط���م���وح���ة   -2026
بجملة من الأه��داف املحورية التي 
الرعاية  ق��ط��اع  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 

ال�شحية يف الدولة. 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  اأو���ش��ح  جانبه  م��ن 
م�شروع  اأن  ال�شركال  حممد  يو�شف 
امل�شاريع  اأح������د  ي��ع��ت��ر  "غياث" 
القيادة  روؤي���ة  جت�شد  التي  ال��رائ��دة 
ال��ر���ش��ي��دة وط��م��وح��ات��ه��ا وت�����ش��ه��م يف 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  ق���ط���اع  ت��ع��زي��ز 
اإن�شاء  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ت��ت�����ش��م��ن حتقيق  ج����دي����دة  ح��ق��ب��ة 
ا�شرتاتيجية الإمارات جلودة احلياة 
 "2031 الإم������ارات  "نحن  وروؤي�����ة 
الإمارات  ا�شرتاتيجية  اإىل  و���ش��وًل 
ا�شتدامة  ���ش��رت���ش��خ  ال��ت��ي   2071

قطاع الرعاية ال�شحية. 
من  ت��ع��م��ل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ون����وه 
املبتكرة  ال�شحية  م�شاريعها  خ��ال 
الرعاية  اأه����داف  حتقيق  دع��م  على 
اأف�شل  ت���ط���ب���ق  ال����ت����ي  ال�������ش���ح���ي���ة 
اأ�شا�شي  ك��ه��دف  العاملية  امل��م��ار���ش��ات 
للخدمات  الإم�������������ارات  مل���وؤ����ش�������ش���ة 
ال�شحية يقود اإىل مواكبة توجهات 
دولة الإمارات نحو تعزيز اجلاهزية 
وبناء  ال�����ش��ح��ي��ة  وال�����ش����ت����ع����دادات 
جمتمع �شحي معافى يتمتع بجودة 

احلياة ال�شحية. 

واملهارات  الكفاءات  ذات  الب�شرية 
املتميزة وتدريبهم لقيادة اقت�شاد 
املعرفة الذي ي�شهد منوا مت�شارعا 
ب�شركات  وامل���ت���م���ث���ل  ال����دول����ة  يف 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
متهيد  يف  املذكرة  هذه  و�شت�شاهم 
امل��ال الب�شري  اأم��ام راأ���س  الطريق 
لإث����ب����ات ق���درت���ه يف امل��ن��ط��ق��ة ويف 

جميع اأنحاء العامل.
نائب  ال���ي���م���اح���ي،  ن���ا����ش���ر  وق������ال 
 : بايوتك  يف  التنفيذي  الرئي�س 
بتنمية  بايوتك  حياة  يف  نلتزم   "
قطاع الرعاية ال�شحية وتطويره 
يف جميع اأنحاء الدولة من خال 
والتعليم  ب���ال���ب���ح���وث  الرت�����ق�����اء 

التعاون  ه�����ذا  وي����وؤك����د  ال���ط���ب���ي، 
املوؤ�ش�شة  خ��ل��ي��ف��ة،  ج���ام���ع���ة  م����ع 
واملرموقة  ال���رائ���دة  الأك���ادمي���ي���ة 

الرا�شخ  التزامنا  على  الدولة،  يف 
بالتعاون مع املوؤ�ش�شات البارزة من 

خمتلف القطاعات الهامة " .

�سحة دبي تك�سف عن فر�ش جديدة لال�ستثمار يف القطاع ال�سحي 
•• دبي-وام:

ك�شفت هيئة ال�شحة بدبي عن فر�س ال�شتثمار املتاحة 
يف القطاع ال�شحي يف اإمارة دبي. 

واأكدت الهيئة يف دليل ال�شتثمار املطور - الذي عر�شته 
يف من�شتها مبعر�س وموؤمتر ال�شحة العربي 2023 
دبي  اأن   - العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف  حاليا  امل��ق��ام 
هذه  واأن  ال�شحي  املجال  يف  ال��واع��دة  بالفر�س  مليئة 
املحفزة  الت�شهيات  م��ن  بحزمة  م�شحوبة  ال��ف��ر���س 
الراغبة  العاملية  ال�شحية  واملوؤ�ش�شات  للم�شتثمرين 

للعمل يف دبي. 
واأظهر الدليل حاجة اإمارة دبي اإىل املزيد من اخلدمات 
والتاأهيل  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��ع��اج  تخ�ش�شات  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
العاجلة  واخل���دم���ات  الأم����د  ط��وي��ل��ة  الطبية  ال��رع��اي��ة 

والطارئة وال�شحة النف�شية. 
وقالت الدكتورة ابت�شام الب�شتكي مديرة اإدارة ال�شتثمار 
التحولت  اإن  الهيئة  القطاع اخلا�س يف  وال�شراكة مع 

ال�شريعة التي ي�شهدها القطاع ال�شحي يف دبي فتحت 
القطاع  ه���ذا  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  لتنويع  ج��دي��دة  اآف���اق���اً 
احليوي الذي ي�شم نخبة من املن�شاآت الطبية الكرى 
والعاملية ومتعددة اجلن�شيات التي وجدت يف اإمارة دبي 

املناخ الأف�شل ل�شتثمار روؤو�س اأموالها. 
اأن هناك طلبا متناميا على اخلدمات الطبية  وذك��رت 
مبختلف تخ�ش�شاتها واأن هذا الطلب ناجت عن الوعي 
جانب  اإىل  ال�شحة  على  املحافظة  باأهمية  املجتمعي 
ال��ت��ي ت�شهدها  ال��ن�����ش��ط��ة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  ح��رك��ة 
دب���ي وخ��ا���ش��ة م��ن ج��ان��ب ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ب��ي��ئ��ة مميزة 

لا�شت�شفاء ومفعمة بجودة احلياة. 
واأكدت اأن هيئة ال�شحة بدبي اأدركت يف وقت مبكر ما 
ومن  وا�شتثماراته  ال�شحي  للقطاع  امل�شتقبل  يحمله 
الأ�شا�شية  البو�شلة  ليكون  ال�شتثمار  دليل  ج��اء  هنا 
للم�شتثمرين ومر�شدهم للتخ�ش�شات الطبية املطلوبة 
وامل��ن��اط��ق وامل���واق���ع ال��ت��ي حت��ت��اج امل��زي��د م��ن اخلدمات 

ال�شحية يف كل ربوع دبي. 

اإ�سعاف دبي ت�ستعر�ش م�ساريعها 
املبتكرة مبعر�ش ال�سحة العربي

•• دبي-وام:

دب���ي خلدمات  ع��ر���ش��ت م��وؤ���ش�����ش��ة 
الإ����ش���ع���اف خ����ال م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
العربي  ال�شحة  وموؤمتر  معر�س 
اأح����دث   "2023 ه��ي��ل��ث  "اأراب 
وم�شاريعها  امل��ج��ه��زة  ���ش��ي��ارات��ه��ا 
"التطبيب  م��ن  التقنية  الطبية 
“الإ�شعاف  ووح�������دة  بعد"  ع����ن 
ت�شميمها  مت  التي  الكهربائي”، 
�����ش����م����ن م�����������ش�����اري�����ع امل����وؤ�����ش���������ش����ة 
الإ�شعاف  مل���رك���ب���ات  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
تطوير  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا  يعك�س  م��ا 
خ��دم��ات��ه��ا وا����ش���ت���دام���ة م���وارده���ا 
رائدة  اإ�شعافية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 

وعاملية.
ال���دك���ت���ورة م���رمي طار�س  وق���ال���ت 

ملوؤ�ش�شة  الطبي  امل��دي��ر  املن�شوري 
دبي خلدمات الإ�شعاف، اإن الهدف 
"اإ�شعاف  م�شاركة  م��ن  الأ���ش��ا���ش��ي 
علي  ال�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط  دبي" ه���و 
بعد"،  ع���ن  "التطبيب  م�����ش��روع 
والذي انطلق يف �شبتمر من العام 
املبا�شر  التوا�شل  بهدف  املا�شي، 
بني طبيب العمليات مع امل�شعفني 
اأف�شل  اأجل تقدمي  امليدان من  يف 

رعاية طبية يف دولة الإمارات .
يف   ، "املن�شوري"  واأ���������ش��������ارت 
اإ�شعاف  دور  اإىل  ل��ه��ا  ت�شريحات 
دب���ي يف ت��ق��دمي اأف�����ش��ل ال�����دورات 
ملدة  العملية  وال��ور���س  التدريبية 
تاأهيل وتدريب  اأجل  اأ�شهر من   4
من  ال����ش���راف  واأي�����ش��اً  امل�شعفني، 
طريقة  علي  بامل�شت�شفى  الأط��ب��اء 
اإعطاء امل�شعفني لاأدوية بطريقة 
ت�شتدعي  التي  للحالت  �شحيحة 
النتائج  اأب��رز  اأن  موؤكدة   ، بامليدان 
هو ارتفاع ن�شبة انقاذ املر�شي فيما 
يخ�س حالت توقف القلب بن�شبة 
33 % مقارنة بنف�س الوقت من 

العام املا�شي.
ولفتت اإىل التطور التكنولوجي يف 
التي حتتاجها  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة 
الإ����ش���ع���اف ويائم  ع��م��ل  ط��ب��ي��ع��ة 
خال  من  امليداين  العمل  طبيعة 
300 �شيارة  توفري ما يقرب من 

اإ�شعاف جمهزة يف دبي.

اإع����الن
حملة ا�ستدعاء ملنتجات برينكلي �ستيب برينكلي اأفنيو وبرينكاي 

�سور - باللون الكحلي والكحلي الغامق
بالتن�سيق مع اإدارة حماية املناف�سة يف وزارة القت�ساد وان�سجامًا مع التزام الوزارة باملتابعة الدائمة واملتوا�سلة 

جلميع املنتجات داخل اأ�سواق دولة الإمارات العربية املتحدة وتوفري احلماية املطلوبة  للم�ستهلك.
العربية  الم��ارات  دولة  يف  كالرك�س  الأحذية  املحلي  امل�ستورد    ) م  )ذ.م.  الوطنية  جا�سنمال  �سركة  تعلن 
املتحدة، وبائع التجزئة الر�سمي يف دولة المارات العربية املتحدة، عن اطالق حملة ا�ستدعاء لالأنواع التالية 
من اأحذية كالرك�س - برينكلي �ستيب برينكلي اأفينيو وبرينكلي �سور - باللون الكحلي والكحلي الغامق امل�سنعة 

يف ال�سني.
توجد بالأحذية امل�سمولة بال�ستدعاء كميات زائدة من اأ�سباغ اأزوي املوجودة يف الأجزاء   العلوية من القما�س 
لبع�س العينات التي مت اختبارها من املتوقع اأن ت�سمل حملة ال�ستدعاء هذه عدد )654( زوجا من الأحذية 

على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة.
وحر�سًا منها على توفري اأرقى معايري اجلودة من "كالرك�س"، �ستبادر  �سي اند جيه كالرك انرتنا�سيونال بالت�سال 
بال�ستدعاء  امل�سمولة  اأحذيتهم  لإح�سار  ال�ستدعاء  هذا  حول  لإبالغهم  الإمكان  بقدر  املعنيني  بالعمالء 

با�ستخدام التعليمات املوجودة على بوابة ال�ستدعاء يف كالرك�س .
ملزيد من املعلومات يرجى الت�سال مبركز خدمة ال�ستدعاء لدى كالرك�س على الرقم 800562 من ال�ساعة 
املوقع  على  كالرك�س  لدى  ال�ستدعاء  بوابة  زي��ارة  يرجى  اجلمعة.   اىل  الثنني  من  م   6:00  - �س   9:00

 http://tinyurl.com/ClarksRecall  :اللكرتوين
clarks.support@jshanmalgroup.com :اأو املرا�سلة عرب الربيد اللكرتوين

اإننا نعتذر عن اأي اإزعاج قد يت�سبب به هذا الأمر، ونتوجه بال�سكر اإىل عمالئنا الكرام على �سربهم وتفهمهم.
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مركز الت�سال:800-562

جهاجنري  امل����دع����و/  ف���ق���د 
بنغادي�س   ، على  حم�شن 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0353846EF( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ش اخليمة ي�ستقبل �سفري ليتوانيا 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة، بق�شر �شموه يف مدينة �شقر بن حممد، اأم�س، �شعادة رامونا�س دافيدوني�س، 
�شفري جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، الذي قدم لل�شام على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه 

مهام عمله اجلديد. 
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�شعادة ال�شفري، متمنياً له التوفيق والنجاح 
ال�شديقني  البلدين  ب��ني  التعاون  ع��اق��ات  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  عمله،  مهام  اأداء  يف 
بالغ �شكره  ال�شعد.  من جانبه، عر �شعادة رامونا�س دافيدوني�س، عن  على خمتلف 
ال�شتقبال،  ال�شيافة وح�شن  راأ�س اخليمة، على كرم  ال�شمو حاكم  وتقديره ل�شاحب 

م�شيداً باملكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات. 

اأحمد النعيمي ي�سدر قرارًا ب�ساأن ح�ساب تكاليف وت�سعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة عجمان
•• عجمان-وام:

اأ����ش���در ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
لل�شوؤون  احل��اك��م  ممثل  النعيمي، 
الإداري��������ة وامل���ال���ي���ة رئ��ي�����س دائ����رة 
امل��ال��ي��ة يف ع��ج��م��ان ال��ق��رار رق���م 1 
اإطاراً  ي�شع  ال���ذي   2023 ل�شنة 
تكاليف  حل�شاب  موحداً  تنظيمياً 
احلكومية  اخل����دم����ات  وت�����ش��ع��ري 
للقرارات  يف الإم����ارة وذل��ك دع��م��اً 
بت�شعري  اخل��ا���ش��ة  ال�شرتاتيجية 
ه������ذه اخل�����دم�����ات مب�����ا ي�������ش���ه���م يف 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة املُ�������ش���ت���دام���ة يف 

الإمارة وتعزيز تناف�شيتها.
دليل  اعتماد  على  ال��ق��رار  ين�س  و 

جودة  حت�شني  يف  ي�شهم  ما  املالية 
روؤية  وحتقيق  الإم����ارة  يف  احل��ي��اة 
جمتمع  بناء  اإىل  الرامية  عجمان 

�شعيد واقت�شاد م�شتدام.
ال�������دائ�������رة على  ح�����ر������س  واأك�����������د 
ال�شيا�شات  موا�شلة عملية تطوير 
�شاأنها  م���ن  ال���ت���ي  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
املالية  امل��وارد  ا�شتدامة  الإ�شهام يف 
ورف������ع ك����ف����اءة ال��ت��خ��ط��ي��ط امل����ايل 
العمل  اأنظمة  بفعالية  والرت��ق��اء 
يحقق  مب����ا  احل���ك���وم���ي���ة  امل����ال����ي����ة 
الهدف الأ�شمى للدائرة املتمّثل يف 
اإ�شعادجميع املعنيني وتعزيز جودة 

احلياة وحتقيق تطّلعات الإمارة.
ح�شاب  دل��ي��ل  اأن  علي  اآل  واأو���ش��ح 

توزيع  يف  امل�����ش��اع��دة  اإىل  اإ����ش���اف���ًة 
املوارد املالية بكفاءة ودعم القرارات 
وذلك  ال�شنوية  باملوازنة  اخلا�شة 
وا�شتدامة  الإم��ارة  تعزيزاً لزدهار 
التنمية ال�شاملة فيها مبا ين�شجم 
مع الروؤية امللهمة ل�شاحب ال�شمو 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  ع��ج��م��ان 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 

عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي.
ب��ن حميد  اأح��م��د  ال�شيخ  واأ���ش��اف 
اإطار  القرار يندرج يف  اأن  النعيمي 
لرت�شيخ  ل��اإم��ارة  ال��دائ��م  ال�شعي 
اأف�شل  على  يرتكز  حوكمة  اإط���ار 

اخلدمات  وت�شعري  تكاليف  ح�شاب 
عجمان  ح���ك���وم���ة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
����ق ع���ل���ى ج���م���ي���ع اجل���ه���ات  وُي����ط����َبّ
لت�شعري  اأ�شا�شاً  ويكون  احلكومية 
با�شتثناء  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال�شرائب  حتديد  ط��رق  اأو  اأ�ش�س 
اأو احت�شاب الغرامات التي  املحلية 

ُتفر�س على املخالفات.
وعن حيثيات القرار .. اأّكد ال�شيخ 
اأحمد بن حميد النعيمي اأن القرار 
وال��دل��ي��ل املُ��ل��ح��ق ب��ه ي��ه��دف��ان اإىل 
م��ن��ه��ج��ي��ة ح�شاب  ت��وح��ي��د  ���ش��م��ان 
ع��ل��ى م�شتوى  ت��ك��ال��ي��ف اخل���دم���ات 
اجلهات  وت�شجيع  عجمان  حكومة 
احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى حت�����ش��ني اأدائ���ه���ا 

امل��م��ار���ش��ات واأع���ل���ى امل��ع��اي��ري التي 
املعنيني  جل��م��ي��ع  امل��ن��ف��ع��ة  حت��ق��ق 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  وي�����ش��اه��م 
الإمارة  يف  امل�شتدامة  القت�شادية 
و�شوًل اإىل م�شتقبل اأكر ا�شتدامة 
واإ�شراقاً لإم��ارة عجمان ولكل من 

يقطن على اأر�شها.
من جهته قال �شعادة مروان اأحمد 
اآل علي مدير عام دائ��رة املالية يف 
د  يوؤِكّ اجل��دي��د  ال��ق��رار  اإن  عجمان 
ح����ر�����س ح���ك���وم���ة ع���ج���م���ان على 
البيئة  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  ا���ش��ت��م��رار 
وتعزيز  الإم�������ارة  يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
احلكومي  العمل  وفاعلية  ك��ف��اءة 
اخلدمات  ت���ق���دمي  يف  والرت�����ق�����اء 

احلكومية ب�شاأن الر�شوم والأثمان 
على  امل����ف����رو�����ش����ة  وال�����ت�����ع�����رف�����ات 
اخل��دم��ات وع��ق��د ال����دورات وور�س 
ال��ع��م��ل ح���ول الإج������راءات ال����واردة 
لتدريب  بالقرار  املرفق  الدليل  يف 
ذوي  احلكومية  اجل��ه��ات  موظفي 

العاقة.
معايري  ال�����ق�����رار  ي��ت�����ش��م��ن  ك���م���ا 
ت�شنيف اخلدمات احلكومية وفقاً 
وت�شمل:  القت�شادية  للخ�شائ�س 
واخلدمات  ال��ع��ام  ال��ن��ف��ع  خ��دم��ات 
واخلدمات  والتنظيمية  الإداري����ة 
التناف�شي  ب�شقيها  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وغ��������ري ال����ت����ن����اف���������ش����ي وم����ع����اي����ري 

ت�شعريها.

ت���ك���ال���ي���ف وت�������ش���ع���ري اخل�����دم�����ات 
احلكومية يف حكومة عجمان يقدم 
للجهات  م��وح��داً  تنظيمياً  اإط����اراً 
احلكومية يف عجمان ي�شتمل على 
املعايري الواجب مراعاتها يف جمال 
حتديث ر�شوم اخلدمات احلكومية 
الكلية  ال��ت��ك��ال��ي��ف  اإىل  وال��و���ش��ول 
احلكومية  ل��ل��خ��دم��ات  امل�شتهدفة 
والب�شاطة  ال�شفافية  م��راع��اة  م��ع 
وت��وف��ري ق��ن��وات الت�����ش��ال لتمكني 
ال�شتعام  وال�شركات من  الأف��راد 

عن الر�شوم
ومب���وج���ب ال����ق����رار ت���ت���وىل دائ����رة 
م���راج���ع���ة  ع����ج����م����ان  امل�����ال�����ي�����ة يف 
اجلهات  م���ن  ة  امل����ع����َدّ ال����درا�����ش����ات 

ي�شار اإىل اأن الدليل املرفق بالقرار 
اأو  ���ش��ن��وي��اً  امل��راج��ع��ة  اإىل  ي��خ�����ش��ع 
اأو وفق ما تقت�شيه احلاجة  دورّي��اً 
والقدرة  باملرونة  يت�شم  يجعله  ما 
اجلوهرية  التغريات  علىمواكبة 
واأي ع��وام��ل اأخ���رى ق��د ي��ك��ون لها 

اأي تاأثري.

تعاون بني جمل�ش تناف�سية الكوادر الإماراتية و اأدنوك يتيح للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ش ال�ستفادة من برنامج مزايا

بهدف توفري بنية حتتية عاملية املوا�سفات لرفاهية و�سعادة م�ستخدمي الطرق باأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي تعيد تاأهيل ج�سر املقطع با�ستخدام تقنيات عاملية حديثة يف �سيانة اجل�سور

•• اأبوظبي -وام:

وق����ع جم��ل�����س ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال���ك���وادر 
الإم����ارات����ي����ة ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون مع 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ���ش��رك��ة 
"اأدنوك"، تهدف اإىل اإتاحة املجال 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  م��وظ��ف��ي  اأم������ام 
برنامج  من  لا�شتفادة  املواطنني 
"اأدنوك"  ب�شركة  اخلا�س  )مزايا( 
وعرو�س  خ�شومات  يوفر  وال��ذي 
اجلهات  تقدمها  متنوعة  ح�شرية 

ال�شركاء يف الرنامج.
وقع التفاقية كل من �شعادة غنام 
بطي املزروعي، الأمني العام ملجل�س 
تناف�شية الكوادر الإماراتية، و�شيف 
تنفيذي،  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ف��اح��ي، 
دع�����م اأع����م����ال امل���ج���م���وع���ة وامل���ه���ام 
بح�شور  "اأدنوك"،  يف  اخل��ا���ش��ة 
�شعادة �شيف ال�شويدي، وكيل وزارة 
املوارد الب�شرية والتوطني ل�شوؤون 

العاملني  للمواطنني  وام��ت��ي��ازات 
يف ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س ت�����ش��اه��م يف 
عليهم"،  وامل��ح��اف��ظ��ة  ا�شتبقاءهم 
بني  الأدوار  ت��ك��ام��ل  ع��ل��ى  م���وؤك���دا 
والتوطني  الب�شرية  امل���وارد  وزارة 
احلكومية  واجل���ه���ات  و"ناف�س" 
بال�شراكة  ال��ت��وط��ني،  ملف  ل��دع��م 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال���ذي يبدي 
وبرامج  خطط  م��ع  لف��ت��ا  تفاعا 
التوطني، م�شريا اإىل دور الكفاءات 
وا�شتدامة  من��و  دع���م  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

اأعمال ال�شركات اخلا�شة.
الفاحي:  �شيف  ق��ال  جانبه،  م��ن 
مع  التفاقية  هذه  توقيع  "ي�شرنا 
برنامج "ناف�س" والتي تاأتي �شمن 
م�شاعي "اأدنوك" الهادفة اإىل دعم 
الكوادر الإماراتية وتعزيز  ورعاية 
اخلا�س،  ال��ق��ط��اع  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
حيث �شيتمكن املواطنون العاملون 
احل�����ي�����وي من  ال����ق����ط����اع  ه������ذا  يف 

الدعم املتبادل فيما بيننا لتحقيق 
كافة  ل��اأط��راف  العامة  امل�شلحة 
تاأتي  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   ،
البناء،  ال��ت��ع��اون  جل��ه��ود  ت��ع��زي��زاً 
مل���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م التي  وام����ت����داداً 
املا�شي،  ال���ع���ام  اجل���ان���ب���ان  وق��ع��ه��ا 
لتت�شع مظلة املكا�شب يف التفاقية 
اجل������دي������دة ل�������ش���ال���ح امل����واط����ن����ني 
القطاع  ����ش���رك���ات  يف  امل���وظ���ف���ني 
اخلا�س مبا يحقق لهم التناف�شية 

وال�شتقرار والرفاه".
التفاقية  "متثل   : وق��ال�����ش��ع��ادت��ه 
ا�شتكماًل لعمل املجل�س يف الرتقاء 
الب�شرية  ال���ت���ن���م���ي���ة  مب���ن���ظ���وم���ة 
الإماراتية واإعداد راأ�س مال ب�شري 
اإماراتي منتج وم�شتدام يف القطاع 
امل�شاركة  اأه��داف  لتحقيق  اخلا�س 
للمواطنني  الفاعلة  القت�شادية 
اقت�شاد  ي��دع��م  مب���ا  الإم���ارات���ي���ني 
الدولة، ولتحقيق ذلك، مت اإطاق 

التوطني.
واأكد �شعادة غنام املزروعي - بهذه 
امل��ن��ا���ش��ب��ة - ح��ر���س امل��ج��ل�����س على 
الر�شيدة  القيادة  توجهات  تطبيق 
املواطنني  التحاق  وتعزيز  دعم  يف 
ب�����ش��وق ال��ع��م��ل اخل��ا���س، وحت�شني 
ظ�����روف ال��ع��م��ل ب���ه م���ن اأج�����ل اأن 
يحظوا باحلياة الكرمية التي تليق 
بهم، حيث متثل التفاقية ترجمة 
ل��ه��ذه ال��ت��وج��ه��ات ل��ا���ش��ت��ف��ادة من 
المتيازات واملكا�شب املتعددة التي 
برنامج  اإىل  الن�����ش��م��ام  يحققها 
م���زاي���ا اخل���ا����س ب�����ش��رك��ة اأدن������وك، 
قواعد  ب����ني  ال���ت���ك���ام���ل  وحت���ق���ي���ق 

البيانات للطرفني.
�شريكاً  )اأدن���وك(  “تعد   : واأ���ش��اف 
تناف�شية  مل��ج��ل�����س  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��اً 
اإن�شائه،  منذ  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر 
ح��ي��ث ن��ع��م��ل م��ع��ه ي����داً ب��ي��د �شمن 
ت��وج��ه ح��ك��وم��ي م�����ش��رتك لتقدمي 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  "ناف�س"  ب��رن��ام��ج 
بهدف  ال�شرتاتيجيني،  ال�شركاء 
للكوادر  التناف�شية  ال��ك��ف��اءة  رف���ع 
الإم���ارات���ي���ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن �شغل 
القطاع  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ال��وظ��ائ��ف 
اخل���ا����س وامل�������ش���ريف، ح��ي��ث ي�شم 
ال��رن��ام��ج ع�����ش��ر م���ب���ادرات �شمن 
ا�شرتاتيجية  ت����وج����ه����ات  ث������اث 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ج��ع��ل  ت�شتهدف 
اأكر جاذبية للمواطنني، وتقدمي 
للقطاع  الكفوؤ  الإم��ارات��ي  املوظف 
بع�س  م����ع����اجل����ة  م�����ع  اخل������ا�������س، 
وبناء  املجتمعية،  الثقافة  تاأثريات 
النجاح  عوامل  لتوفري  ال�شراكات 
�شعادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن  كافة". 
بني  التفاقية  اإن  ال�شويدي  �شيف 
خطوة  تعد  و"اأدنوك"  "ناف�س" 
ت�شجيع  يف  وت�������ش���ه���م  م���ت���ق���دم���ة 
القطاع  يف  ل���ل���ع���م���ل  امل����واط����ن����ني 
اخل��ا���س م��ن خ���ال ت��وف��ري مزايا 

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن������زت 
التحتية  البنية  ق��ط��اع  خ��ال  م��ن 
واأ�شول البلدية املرحلة الأوىل من 
اإعادة  ي�شتهدف  متكامل  م�شروع 
ج�شر  كفاء  ورف��ع  وتاأهيل  �شيانة 
املقطع با�شتخدام اأحدث التقنيات 
وذلك  اجل�شور،  �شيانة  يف  العاملية 
البلدية  ح����ر�����س  اإط���������ار  ����ش���م���ن 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة عاملية  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
م�شتخدمي  لإ���ش��ع��اد  امل��وا���ش��ف��ات 
مرافق  وتوفري  باأبوظبي،  الطرق 
�شامة  م��وا���ش��ف��ات  ذات  م���روري���ة 

طويل. مرت   900
الكلية  ال���ع���م���ل  ����ش���اع���ات  وت���ب���ل���غ 
امل�����ش��روع كامًا  امل��ت��وق��ع��ة لإجن����از 
اأكر من  191،847 �شاعة عمل 
متوا�شلة، وفقاً لأف�شل موا�شفات 

ومعايري ال�شامة وال�شتدامة.
نبذة تاريخية

اجلدير بالذكر اأن "ج�شر املقطع" 
هو اأحد ال�شواهد على تاريخ مدينة 
اأبوظبي، حيث تروي اأعمدته منط 
احل���ي���اة ق���دمي���اً وط��ب��ي��ع��ة ال����دروب 
املارة  يقطعها  ك��ان  التي  القدمية 

بني اأبوظبي، ودبي، والعني.  
وي���ع���د ج�����ش��ر امل��ق��ط��ع واح������داً من 

الأع�����م�����ال خ�����ال ف�����رتة ال�������ذروة 
با�شتفادة  ي�����ش��م��ح  مم���ا  امل����روري����ة، 
اأكر من الوقت، مع الت�شديد على 
ال�شامة  متطلبات  اأق�شى  توفري 
ل��ل��ع��ام��ل��ني يف امل�������ش���روع، وات���خ���اذ 
الازمة  الح��رتازي��ة  الحتياطات 
ل��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اآم���ن���ة حتفظ 

�شامة العمال، واملارة.
امل�شروع  يف  البلدية  ت�شتخدم  كما 
الرمال  و  بالغبار  التحكم  تقنية 
لعدم  ال��ده��ان  اإزال����ة  م��ن  املنبعثة 
اأو  امل�������روري�������ة،  اإع�����اق�����ة احل�����رك�����ة 
امل��ح��ي��ط احل��ي��وي للج�شر  ت��ل��وي��ث 
اإزعاج  اأو  اأ���ش��رار  ب��اأي  الت�شبب  اأو   ،

واأم����ن ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث اأول����ت بلدية 
اأه���م���ي���ة كبرية  اأب���وظ���ب���ى  م��دي��ن��ة 
خال  من  املقطع،  ج�شر  ل�شيانة 
نظراً  ال�شنوية،  ال�شيانة  خطط 
واجلمالية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ل��ق��ي��م��ت��ه 

والعمرانية الكبرية.  
���ش��ي��ان��ة ج�شر  ع��م��ل��ي��ات  وت��ت�����ش��م 
تقنية  ت�����ش��ت��ع��م��ل  ب��ك��ون��ه��ا  امل��ق��ط��ع 
جديدة يف م�شاريع �شيانة اجل�شور، 
اإزال��ة الدهان، و تركيب الدهان  و 
حيث  م��ب��ت��ك��رة،  بطريقة  اجل��دي��د 
يتعلق العمال باحلبال اأثناء تنفيذ 
الأعمال بهدف عدم اإعاقة احلركة 
ا�شتمرارية  و����ش���م���ان  امل�����روري�����ة، 

مل�������ش���ت���خ���دم���ي ال�����ط�����ري�����ق، وع�����دم 
اأ�شفل  العربي  تلويث مياه اخلليج 

اجل�شر.
العديد  ال�شيانة  اأع��م��ال  وت�شمل 
من املحاور منها على �شبيل املثال: 
من  مربعاً  م��رتاً   4،130 �شيانة 
اجل�شر،  اأعلى  احلديدية  الأقوا�س 
و�شيانة 16،100 مرت مربع من 
اجل�شر،  اأ�شفل  احلديدية  املقاطع 
من  مربع  مرت   8،500 و�شيانة 
القدمية،  اخل��ر���ش��ان��ي��ة  الأج�������زاء 
600 م��رت ط���ويل من  و ���ش��ي��ان��ة 
مم����رات امل�����ش��اة، و���ش��ي��ان��ة واإع�����ادة 
بطول  اخلر�شانية  احلواجز  دهان 

الدولة".
"مزايا"  اأن برنامج  بالذكر  جدير 
"اأدنوك"  اأطلقته  ذكي  تطبيق  هو 
وخ�شومات  ام���ت���ي���ازات  ل��ت��ق��دمي 
يتنا�شب  ت��روي��ج��ي��ة مب��ا  وع��رو���س 
مع احتياجات املوظفني الرتفيهية 

والعرو�س  امل��زاي��ا  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
"مزايا"  ب��رن��ام��ج  ي��وف��ره��ا  وال��ت��ي 
جهود  يعك�س  مما  لأدن���وك،  التابع 
الوطنية  الكوادر  لتمكني  ال�شركة 
م�شرية  يف  م�������ش���اه���م���ت���ه���ا  ورف��������ع 
ت�شهدها  التي  امل�شتدامة  التنمية 

وال�شحية والتعليمية، حيث يعمل 
واخلدمات  املنتجات  ت��وف��ري  على 
ي�شاهم  مم��ا  للموظفني  امل��ت��م��ي��زة 
اأف�شل  يف حتقيق م�شتوى معي�شي 
وب��ال��ت��ايل خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ع��م��ل فّعالة 

واإيجابية.

و يبلغ عمر اجل�شر اجلديد باجتاه 
�شنة   23 اأب���وظ���ب���ي  م���ن  اخل������ارج 
وي��ح��ت��وي ع��ل��ى 4 ح����ارات وممري 
 8 م��ع  اجل�شر  ج��وان��ب  على  امل�شاة 
 8 باطات خر�شانية حمملة على 

عوار�س حديدية.   

اجل�شور الأربعة التي تربط جزيرة 
اأب��وظ��ب��ي- اأك���ر ج���زر الإم�����ارات - 
حمورياً  دوراً  وي��ل��ع��ب  ب��ال��ي��اب�����ش��ة، 
امل�شفح،  اإىل جانب ج�شر  يف ذلك، 
وج�شر ال�شيخ زايد، وج�شر ال�شيخ 

خليفة.

اأم���ا ع��م��ر اجل�����ش��ر ال��ق��دمي باجتاه 
�شنة، ويحتوي   54 الداخل فيبلغ 
4 ح��ارات وممري امل�شاة على  على 
ج��وان��ب اجل�����ش��ر م���ع   8 باطات 
8 عوار�س  خر�شانية حمملة على 

حديدية.  

وفاة خادمتني موؤخرًا اأ�سعلتا الوقود داخل غرفة مغلقة

�سرطة دبي حتذر من حالت الت�سمم الناجمة عن ا�ستن�ساق اأول اأك�سيد الكربون

الأماكن  تهوية  من  التاأكد  ومنها 
النوافذ  ف���ت���ح���ات  ع����ر  امل���غ���ل���ق���ة 
امليكانيكية،  ال�����ش��ف��ط  اأن��ظ��م��ة  اأو 
تدفئة  اأو  تريد  اأج��ه��زة  وتركيب 
املحلية،  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  م��ط��اب��ق��ة 
اأو حرق  امل��داخ��ن  ا�شتخدام  وع��دم 
وتركيب  اأماكن مغلقة،  الفحم يف 
اأجهزة الك�شف عن الغازات ال�شامة 
و�شيانة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة،  ال���وح���دات  يف 
الأج���ه���زة م��ن ق��ب��ل ف��ن��ي مرخ�س 
ت�شغيل  وع��������دم  وم���ت���خ�������ش�������س، 
لفرتات  ب��ه��ا  وامل����ك����وث  امل���رك���ب���ات 

•• دبي-الفجر:

حذرت القيادة العامة ل�شرطة دبي، 
والختناق،  ال��ت�����ش��م��م  ح����الت  م��ن 
اأك�شيد  اأول  ا�شتن�شاق  الناجمة عن 
ال���ك���رب���ون امل��ن��ب��ع��ث م����ن اح�����رتاق 
الوقود يف الأماكن املغلقة. واأو�شح 
ب���ن دروي�س  اأح���م���د  ب��ط��ي  ال�����ش��ي��د 
التوعية  اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ا���ش��ي، 
لإ�شعاد  العامة  الإدارة  يف  الأمنية، 
حوادث  اأن  دب��ي،  ب�شرطة  املجتمع 
عن  الناجمة  والخ��ت��ن��اق  الت�شمم 
ا�شتن�شاق غاز اأول اأك�شيد الكربون، 
تكر يف مو�شمي ال�شتاء وال�شيف، 
واملمار�شات  ال���وع���ي  ق��ل��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
الذين  الأف����راد،  لبع�س  اخلاطئة 
اإىل  ال�شتاء  مو�شم  خال  يلجوؤون 
اأماكن  يف  ل��ل��وق��ود  م�����ش��در  ح����رق 
مغلقة تفتقر للتهوية متاماً، بحثاً 
ع���ن ال������دفء، ف��ي��ن��ج��م ع���ن عملية 
الحرتاق غاز اأول اأك�شيد الكربون، 
وي�شتن�شقه الأفراد دون �شعور بهذا 

خطورة الغاز
اأو�����ش����ح����ت خبري  م�����ن ج���ان���ب���ه���ا، 
الرحمن  عبد  ابت�شام  �شموم  اأول 
الأدل�����ة  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ب���دويل، 
الإدارة  يف  التخ�ش�شية،  اجلنائية 
ال��ع��ام��ة ل���اأدل���ة اجل��ن��ائ��ي��ة وعلم 
اأفراداً  اأن  دب��ي،  ب�شرطة  اجلرمية 
ي���ل���ج���وؤون يف م��و���ش��م ال�����ش��ت��اء اإىل 
غرف  داخ���ل  للتدفئة  ن���ار  اإ���ش��ع��ال 
اأك�شيد  اأول  غ���از  ف��ي��ح��ل  م��غ��ل��ق��ة، 
الأك�شجني  غ����از  حم���ل  ال���ك���رب���ون 
ل��ع��دم وجود  ون���ظ���راً  ال���غ���رف���ة،  يف 
اأول  رائحة ول طعم ول لون لغاز 
اأك�شيد الكربون، فاإن جزيئاته حتل 
تدريجيا حمل الأك�شجني يف الدم، 
في�شعر ال�شخ�س باأعرا�س طفيفة، 
التنف�س  يف  و����ش���ي���ق  ك���ال�������ش���داع، 
يت�شبع  وال��غ��ث��ي��ان، ح��ت��ى  وال�����دوار 
دمه باأول اأك�شيد الكربون، ليدخل 

يف حالة اإغماء ثم يفارق احلياة.
وقالت خبري العبدويل " ينتج غاز 
احرتاق  عن  الكربون،  اأك�شيد  اأول 

ال�شامت، فُي�شابون بحالة  القاتل 
وال�شعف،  وال���وه���ن  الإع���ي���اء  م��ن 
ي���دخ���ل���ون ب��ع��ده��ا يف غ��ي��ب��وب��ة ثم 
مو�شم  ويف  احل�����ي�����اة.  ُي����ف����ارق����ون 
الت�شمم  ح������وادث  ت��ق��ع  ال�����ش��ي��ف، 
اأف���راد  ج��ل��و���س  نتيجة  والخ��ت��ن��اق 
متوقفة  الت�شغيل  قيد  مركبات  يف 
تهوية،  دون  م��ن  مغلق  م����راآب  يف 
الوقود  اح����رتاق  عملية  ون��ت��ي��ج��ة 
اأك�شيد  اأول  غاز  يدخل  املركبة،  يف 
التكييف،  ف��ت��ح��ات  ع���ر  ال���ك���ب���ون 
املركبة،  داخ��ل  الأف��راد  وي�شت�شنقه 
الت�شمم  اأع��را���س  ب���ذات  لي�شعروا 

والختناق.

تعليمات ال�سالمة
العامة  القيادة  اأن  الفا�شي  واأك��د 
حملتها  جت������دد  دب�������ي،  ل�������ش���رط���ة 
كل  ال�شامت"  "القاتل  التوعوية 
عام، وتكثف جهودها لزيادة الوعي 
و�شرورة  اخل��اط��ئ��ة،  ب��امل��م��ار���ش��ات 
ال�شامة،  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  الل�����ت�����زام 

خمتلفة،  م�������ش���ادر  م����ن  ال����وق����ود 
والبا�شتيك  واحل��ط��ب  كالفحم 
عملية  ك���ان���ت  م����ا  واإذا  وغ�������ريه، 
مغلق  م����ك����ان  داخ�������ل  الح����������رتاق 
املباين  اأو  ك��ال��غ��رف  ت��ه��وي��ة،  دون 
املركبات  اأو  )ك���ارف���ان(،  اخل�شبية 
امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��رح��ات )ال���ف���ان(، 
كمية  ف��اإن  اخليام،  اأو  العزب  اأو يف 
�شتزداد  الكربون  اأك�شيد  اأول  غ��از 
تدريجيا، اإىل حني حدوث الت�شمم 
القاتل  ه����ذا  وي��ت�����ش��ب��ب  وال����وف����اة، 
يف  �شنويا  وف��ي��ات  ب��وق��وع  ال�شامت 
قلة  نتيجة  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
اخلاطئة  املمار�شات  بهذه  ال��وع��ي 

واملميتة."

وفاة خادمتني
خ���ادم���ت���ان  وف�������اة  اإىل  واأ��������ش�������ارت 
اآ�شيويتان موؤخرا، نتيجة اإ�شعالهما 
بحثاً  املغلقة،  غرفتهما  يف  للفحم 
وهما  احلياة  لُتفارقا  ال��دفء،  عن 

نائمتان.

وعدم  املغلقة،  الأم��اك��ن  يف  طويلة 
ا���ش��ت��خ��دام ���ش��واي��ات ال��ف��ح��م داخل 
اأو  اأو داخ��ل اخليم  القبو  اأو  املنزل 
نافذة،  اأي  م��ن  بالقرب  اأو  امل���راآب 
الغاز،  ب��ف��رن  امل��ن��زل  تدفئة  وع���دم 
والح�����ت�����ف�����اظ دائ�����م�����ا مب����ول����دات 
 6 بعد  على  امل��ن��زل  خ���ارج  الطاقة 
اأو  اأي نافذة  اأمتار على الأق��ل من 
باب اأو فتحة تهوية، وعدم ت�شغيل 
���ش��اح��ن��ة داخ�����ل م����راآب  اأو  ���ش��ي��ارة 
الباب  كان  لو  حتى  باملنزل  ملحق 

مفتوحاً.
ا�شتهدفت  احل��م��ل��ة  اأن  واأو�����ش����ح 
3 مناطق، جبل  العمال يف  ثكنات 
حيث  والق�شي�س،  وال��ق��وز،  ع��ل��ي، 
مت توزيع اأكر من 2000 حقيبة 
توعوية عليهم، حتوي م�شتلزمات 
توعوية  وم����ط����وي����ات  ����ش���ت���وي���ة، 
والأوردو،  الجن��ل��ي��زي��ة  باللغتني 
اإىل جانب مل�شقات ولفتات  هذا 
اإىل  للو�شول  ال�شوارع  يف  توعوية 

اأكر عدد من اأفراد اجلمهور.

ما  اإذا  ال��ت�����ش��رف  ك��ي��ف��ي��ة  وح�����ول 
���ش��ع��ر ال��ب��ع�����س ب���اأع���را����س وج���ود 
حال  اأو  الكربون،  اأك�شيد  اأول  غ��از 
عثورهم على اأفراد يف حالة اإغماء، 
�شحب  ب�شرعة  ال��ع��ب��دويل  وج��ه��ت 

خارج  عليهم  امل��غ��م��ى  الأ���ش��خ��ا���س 
النوافذ  وفتح  ف���وراً،  املغلق  امل��ك��ان 
املكان،  اإىل  الأك�����ش��ج��ني  لإدخ������ال 
لتخاذ  ب���الإ����ش���ع���اف  والت���������ش����ال 

الإجراءات الازمة.
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•• اأبوظبـي - الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م����رك����ز  اأط����ل����ق 
الت�شال  »م��ك��ت��ب  وال����ش���ت�������ش���ارات 
الذراع  ليكون  لرتيندز«  الإعامي 
الإع����ام����ي����ة ال����ت����ي ت��ع��ك�����س روؤي�����ة 
املركز،  واأن�شطة وفعاليات ودرا�شات 
وال���رتوي���ج ل��ه��ا، ك��ح��ل��ق��ة رب���ط بني 
مبا  الإعاميني،  و�شركائه  تريندز 
يحقق اأهدافه ال�شرتاتيجية ويعزز 

روؤيته العاملية.
احلو�شني  ال��ي��ازي��ة  تعيني  مت  وق���د 
الفزاري  وخ��ال��د  للمكتب،  م���دي���ًرا 
تهدف  خ���ط���وة  ل��ل��م��دي��ر يف  ن���ائ���ًب���ا 
ال�شباب  ق��درات  من  ال�شتفادة  اإىل 
وت��ع��زي��ز دوره�����م ومت��ك��ي��ن��ه��م، ومبا 
اإىل  و���ش��ع��ي��ه  امل��رك��ز  اأه�����داف  يحقق 
بناء �شراكات اإقليمية وعاملية تخدم 
تريندز كمركز بحثي م�شتقل ي�شعى 
ي��ك��ون ج�����ش��ًرا م��ع��رف��ًي��ا دولًيا  ل��ك��ي 
ين�شر عر فعالياته واإ�شداراته قيم 
ويقدم  والت�شامح  والتعاي�س  اخلري 

حمتوى علمًيا موثًقا.
الت�������ش���ال  م���ك���ت���ب  دور  وي���ت���م���ث���ل 
الإعامي ل� "تريندز" يف فتح اآفاق 
�شراكات  وب���ن���اء  ج���دي���دة  اإع��ام��ي��ة 
�شوت  اإي�������ش���ال  يف  ت�����ش��ه��م  دول����ي����ة 

تريندز اإىل اأبعد مدى.
ن�شاطاته  امل���ك���ت���ب  ا����ش���ت���ه���ل  وق������د 
ب�����ش��راك��ات اإع��ام��ي��ة م���ع ع���دد من 
ال�شحف يف عدة دول لن�شر مقالت 
عنوان  حتت  ال�شباب،  املركز  باحثي 
اأقام �شابة "وغريها من العناوين، 
وكذلك ن�شر اأخبار وفعاليات تريندز 
والإجنليزية  العربية  واإ���ش��دارات��ه 
الفائدة  يحقق  مبا  متوا�شل  ب�شكل 
املهتمني  اإىل  و�شولها  يف  وي�شاهم 

والباحثني حول العامل.
ب��روؤي��ت��ه اجلديدة  امل��ك��ت��ب  وي�����ش��ع��ى 
البحثية  ج��ه��وده  اإب���راز  اإىل  ال�شابة 

اإعامياً،  وف��ع��ال��ي��ات��ه  ون�����ش��اط��ات��ه 
اإع��ام��ي��ة بني  وي��ك��ون حلقة و���ش��ل 
ال��ع��امل��ي��ة حملًيا  واجل����ه����ات  امل���رك���ز 
�شورة  و�شناعة  ودول��ًي��ا،  واإقليمًيا 
من���ط���ي���ة اإي����ج����اب����ي����ة ع������ن امل����رك����ز 
البحث  اأه��م��ي��ة  ت���وؤك���د  ون�����ش��اط��ات��ه 
العلمي وحتلل الق�شايا والأحداث، 
روؤى  وت��ق��دم  امل�شتقبل  وت�شت�شرف 

وازنة.
وحتقيًقا لهذا الهدف ي�شعى مكتب 
لرتيندز  الإع������ام������ي  الت���������ش����ال 
وهو  الإع��ام��ي��ة،  �شراكاته  لتعزيز 
تعاون  اتفاقيات  ع��دة  اإب���رام  ب�شدد 

انت�شار  لتعزيز  ع��امل��ي��ة  �شحف  م��ع 
املركز وروؤيته البحثية.

مكتب  اإن  احلو�شني  اليازية  وقالت 
لرتيندز  الإع������ام������ي  الت���������ش����ال 
جتعل  متقدمة  روؤي���ة  وف��ق  �شيعمل 
انطاق  نقطة  عاملًيا  النت�شار  من 
نحو تعزيز ن�شر نتاج املركز البحثي، 
وت��ق��دمي روؤي���ت���ه ب��ل��غ��ات ع���دة وعر 
و���ش��ائ��ل م��ت��ع��ددة حت��ق��ق الأه�����داف 
اأجندة  ت�شمنتها  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة 
موؤكدة   ،2023 ل��ل��ع��ام  ت���ري���ن���دز 
ت�شافر جهود فريق املكتب بالتعاون 
واإدارات���ه،  املركز  قطاعات  كافة  مع 
وب��ت��ع��اون وث��ي��ق م��ع ال�����ش��رك��اء لنقل 
�شوت تريندز ال�شت�شرايف البحثي.

اإن فريق  بدوره قال خالد الفزاري 
الإعامي  الت�����ش��ال  م��ك��ت��ب  ع��م��ل 
خطته  تنفيذ  يف  الفور  على  �شيبداأ 
وامل�شتمع  ال����ق����ارئ  اىل  ل��ل��و���ش��ول 
باأف�شل  ودول���ًي���ا  اإق��ل��ي��ًم��ا  وامل�����ش��اه��د 
تريندز  �����ش����ورة  ت��ع��ك�����س  ط���ري���ق���ة 
واأهدافه ال�شرتاتيجية عر كفاءات 
�شابة طموحة تعمل بكل اقتدار من 
موثقة،  عاملية  علمية  معرفة  اأج��ل 
روابط  تر�شيخ  اأهمية  على  م�شدًدا 
واجلمهور  امل����رك����ز  ب����ني  ال���ع���اق���ة 

كمنهج عمل تراكمي ومتطور.

ي�سكل الذراع الإعالمية ملركز تريندز

تريندز يطلق مكتب الت�سال الإعالمي لتعزيز ون�سر نتاجه البحثي

خالد الفزاريليازية احلو�سني

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي قائد عام �شرطة اأبوظبي حر�س 
روؤية  لتحقيق  ومتكينها  املوؤ�ش�شية،  البتكار  ثقافة  تر�شيخ  على  اأبوظبي  �شرطة 
واأهداف اإمارة اأبوظبي ومواكبة تطلعات القيادة الر�شيدة فيما يتعلق بتعزيز الريادة 

العاملية يف ا�شتدامة الأمن والأمان.
لرفع  ال��ازم��ة  اجل��ه��ود  كافة  بت�شخري  اأبوظبي  �شرطة  ال��ت��زام  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
الازمة  املعرفة  وم�شاركة  اأبوظبي  �شرطة  يف  لابتكار  املوؤ�ش�شي  الن�شج  م�شتوى 
بالتعاون مع جميع ال�شركاء ملواكبة اأحدث التوجهات امل�شتقبلية والعاملية يف جمال 

اإنفاذ القانون، وذلك عن طريق توفري كافة و�شائل الدعم واملوارد املتاحة لت�شريع 
يعزز  ال�شرطية مبا  القطاعات  الأثر يف خمتلف  ذات  البتكارية  وامل�شاريع  املبادرات 

ثقة املجتمع يف اإمارة اأبوظبي.
يف  وم��وؤث��ًرا  هاًما  دورا  يلعب  واأ�شبح  اجلميع  م�شوؤولية  هو  اليوم  البتكار  اأن   واأكد 
من  العديد  وتطوير  لتح�شني  فاعلة  �شراكات  وتطوير  املجتمع  مع  الثقة  تعزيز 
العمليات ال�شرطية، بالإ�شافة اإىل �شعي �شرطة اأبوظبي امل�شتمر دائًما ملواكبة اأحدث 
التقنيات والتكنولوجيا وت�شمينها �شمن املمار�شات الرائدة ملواجهة كافة التحديات 
الأمنية املتغرية واملت�شارعة عاملًيا، وذلك عر ال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري بدعم 
واملنهجيات يف جمال  التقنيات  اأحدث  الب�شرية على  الكوادر  كافة  ورعاية وتدريب 

الإبداع و البتكار مما ي�شمن ويدعم اجلاهزية للم�شتقبل.
من جهتها اأو�شحت اإدارة البتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل يف �شرطة اأبوظبي اأن برنامج 
�شرطة اأبوظبي خال �شهر الإمارات لابتكار 2023 يت�شمن تنظيم ملتقى البتكار 
ال�شرطي يف دورته الثالثة، وتنظيم معر�س لابتكارات ال�شرطية، كما �شيتم تنفيذ 
جمموعة من اجلل�شات احلوارية ومناظرات ور�س عمل وزيارات ميدانية وخمترات 
اإطاق  اإىل  بالإ�شافة  ال�شركاء،  مع  بالتعاون  وذلك  البتكار  مع  ال�شلة  ذات  ابتكار 
العديد من املبادرات للتوعية بالبتكار عر خمتلف القنوات الإعامية؛ مما يتيح 
الطاع  اجلمهور  و�شرائح  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات  ملختلف  الفر�شة 

على بع�س البتكارات ال�شرطية والتفاعل مع املبتكرين يف �شرطة اأبوظبي.

�سرطة اأبوظبي تطلق فعالياتها ل�سهر البتكار 2023

حتّلق يف تاريخ اخلليج من العني اإىل م�سقط و�سنعاء

)ليوا( يف عددها اجلديد.. تبحر يف تاريخ 
القت�ساد والثقافة واملجتمع وال�سيا�سة 

 

ال�شحة املهنية هي ال�شحة التي تعنى بالعمل وبيئة 
من  درج���ة  اأع��ل��ى  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  بحيث  العمل 
ال�شامة اجل�شدية والعقلية والجتماعية  درجات 
للعاملني يف جميع املهن املختلفة واملحافظة عليها 

والتي تهدف اإىل:
الناجمة  العمال  بني  ال�شحية  الأخ��ط��ار  منع   ■
املخاطر  م����ن  ع��م��ل��ه��م وح��م��اي��ت��ه��م  ع����ن ظ������روف 

الناجمة عن العمل اأو بيئة العمل.
الوظيفة  يف  وو�شعه  املنا�شب  ال�شخ�س  تكييف   ■
والنف�شية  اجل�شدية  ق��درات��ه  ناحية  م��ن  املنا�شبة 
العملية  وخ���رات���ه  العلمية  مل��وؤه��ات��ه  ب��الإ���ش��اف��ة 

ل�شمان اأعلى درجات ال�شامة املهنية.
الإنتاجية.  من  الأعلى  القدر  ■ حتقيق 

وم���ن���ه���ا ي�����ش��ت��ق اخ��ت�����ش��ا���س ال���ط���ب امل���ه���ن���ي وهو 
والإدارة  بالت�شخي�س  املعني  ال�شريري  التخ�ش�س 
وال��وق��اي��ة م��ن الأم���را����س ال��ن��اج��م��ة ع��ن العوامل 

املختلفة واملتوافرة يف مكان العمل اأو تفاقمها.
وباحلديث عن ال�شامة املهنية تعرف باأنها العلم 
والفن املعني بتحديد وقيا�س والتحكم يف العوامل 
اأو عن مكان العمل  النا�شئة يف  البيئية  وال�شغوط 
اأو  ال�شحة  تدهور  اأو  الأم��را���س  ت�شبب  قد  والتي 
ب�شورة  املجتمع  اأو  للعمال  الوظيفي  الر�شا  ع��دم 

عامة.
وعند احلديث عن ال�شامة املهنية يجب التعرف 
على العوامل اخلطرة يف بيئة العمل  ويتحقق ذلك 

من خال درا�شة اإجراءات �شري العمل :

امل�شتخدمة.  املواد  ■ طبيعة 
املعنية. الثانوية  واملنتجات  ■ املنتجات 

اخلطرة.  للعوامل  املحتمل  ■ النطاق 
�شري العمل.  خال  العمال  وحتركات  ■ و�شعيات 

خاله. الراحة  وفرتات  العمل  ■ مدة 
ال���وق���اي���ة يف حال  و����ش���ائ���ل  و  م���ع���دات  ط��ب��ي��ع��ة   ■

وجودها.
 

يتم تقييم درجة املخاطر من خال :
يف  اخلطري  العنا�شر  تركيز  اأو  كثافة  قيا�س   ■

بيئة العمل.
التاأثريات  باملعايري والتاأكد من  النتائج  ■ مقارنة 
خال  م��ن  ال��ع��م��ال  على  الب�شرية  الف�شيولوجية 
ومنها  الطبية  امل�شادر  توفرها  التي  الخ��ت��ب��ارات 
البول  وحتليل  ال���دم  اخ��ت��ب��ارات  امل��ث��ال  �شبيل  على 
واختبار وظائف الرئة و�شرعات التو�شيل الع�شبي 

وغريها.
التي  الأم���را����س  ب��اأن��ه��ا  املهنية  الأم���را����س  وت��ع��رف 
جمموعة  اأو  ع��ام��ل  ب�شبب  العمل  اأث��ن��اء  تن�شاأ  ق��د 
اأو  ال�شيلي�شي  كال�شحار  املهنة  بتلك  عوامل خا�شة 
الأمرا�س التي تتفاقم اأو يرتفع معدل الإ�شابة بها 
ب�شبب ظروف العمل كاأمرا�س القلب التاجية كما 
اأن هناك اأي�شا الأمرا�س التي ل عاقة لها باملهنة 

ومنها على �شبيل املثال الأنفلونزا.
ل����ذا ف����اإن امل���ر����س امل��ه��ن��ي ي�����ش��م��ل ج��م��ي��ع احل����الت 
العمل  عن  الناجم  الأجهاد  ي�شببها  التي  املر�شية 
تفاقم  اإىل  ب��دوره��ا  ت���وؤدي  وال��ت��ي  ل��ف��رتات طويلة 
للعوامل  والتعر�س  بالعمل  املرتبطة  الأم��را���س 

ال�شارة املتاأ�شلة يف مواد اأو معدات اأو بيئة العمل.

العنا�شر املهمة لتحديد الأمرا�س املهنية هي :
ال��ت��ع��ر���س وه����ي ال��ع��اق��ة بني  ت���اأث���ري  ■ ع���اق���ة 
التدهور  و����ش���دة  اخل����ط����ورة  ل���ع���وام���ل  ال��ت��ع��ر���س 

الناجمة.
بني  العاقة  وهي  للتعر�س  ال�شتجابة  ■ عاقة 

التعر�س والعدد الن�شبي لأنواع ال�شحية املتاأثرة.
بالعمل  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  التعرف   ■
ال�����ش��ف وال��ع��م��ل��ي��ات وامل����واد امل�شتخدمة  م��ن م���واد 
املنتجات  ح�شب  وال��ن��ه��ائ��ي��ة  الو�شيطة  وامل��ن��ت��ج��ات 

امل�شببة للحوادث املحتملة.
الأويل. امل�شح  ■ جولة 

■ التقييم.
من  وذل��ك  املحتملة  اخل��ط��ورة  عوامل  ح��دوث   ■
خال حتديد خ�شائ�شها وحتديد حجم التعر�س 

لها.

اأن التعرف  ي��ج��ب م��ع��رف��ة  ���ش��ب��ق  وب��احل��دي��ث ع��م��ا 
اإىل منع  ي��وؤدي  اأو تقييمها ل  على املخاطر املهنية 
املرتتبة عليها  ال�شحية  الآث��ار  اأو ح��دوث  حدوثها 

مما ي�شتدعي ا�شتخدام تكنولوجيا التحكم.

خدمات ال�شحة املهنية املقدمة :
والفحو�شات  ال��ت��وظ��ي��ف  ق��ب��ل  م���ا  ف��ح��و���ش��ات   ■

الدورية.
العمل. حوادث  ■ فحو�شات 

اإىل العمل. العودة  ■ فحو�شات 
املهنية  والأم��را���س  الأول��ي��ة  الإ���ش��ع��اف��ات  ■ ع��اج 

وحوادث العمل ومتابعتها.

املواد  جتهيز  عمليات  ع��ن  الكاملة  املعلومات   ■
الو�شيطة والنهائية من اي �شنف ح�شب  واملعدات 

خطورة هذه املنتجات على ال�شحة.
واملن�شاأت  امل����واق����ع  ع��ل��ى  ال�������دوري  ال��ت��ف��ت��ي�����س   ■

ال�شناعية.
عمليات املراقبة البيئية. يف  ■ امل�شاركة 

وا�شابات  املهنية  الأم���را����س  ح���الت  ت�شجيل   ■
العمل وجدولتها �شهريا.

ال�شحي. ■ التثقيف 
وح����وادث  اأم���را����س  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ط��رة  ■ ال��وق��اي��ة 

واأ�شابات العمل والأمرا�س املعدية والطفيلية.

فحو�شات ما قبل التوظيف تهدف اإىل :

الناحية  م����ن  امل���ن���ا����ش���ب���ة  ال���ع���م���ال���ة  ت���وظ���ي���ف   ■
ال�شحية.

■ و�شع �شجل طبي بدئي للحالة ال�شحية للعمال 
قبل التوظيف للك�شف عن اآثار العمل املرتتبة على 

احلالة ال�شحية للعمال.
ذلك بالفح�س العام. ■ ويتم 

تاأخذ  التي  النوعية  الفحو�س  اإىل  بالإ�شافة   ■
بالأعتبار العوامل التي يتعر�س لها العمال يف بيئة 

العمل.

الفحو�شات الدورية وتهدف اإىل :
مرحلة ما قبل  يف  مر�س  اأي  عن  املبكر  ■ الك�شف 

الأعرا�س.
ال�شحية. املخاطر  للمزيد من  التعر�س  ■ جتنب 
العمل  بيئة  يف  ال�شحية  احلالة  على  التعرف   ■

واتخاذ تدابري ال�شامة الازمة.

ال��ت��داب��ري الح����رتازي����ة ل��ل�����ش��ام��ة امل��ه��ن��ي��ة تهدف 
للعوامل  ال��ت��ع��ر���س  م��ن  احل���د  اأو   - ع��ل��ى  للق�شاء 

ال�شارة يف بيئة العمل وت�شمل:

■ الت�شميم املنا�شب من البداية حيث من ال�شعب 
ال�شحية  املخاطر  تقليل  اأجل  اإج��راء تغيريات من 
يف مكان العمل غري الآمن الذي مت اإن�شاوؤه م�شبقا 

لذلك يتم دفع تكاليف الرعاية :
الآمن للم�شنع. • للتن�شيب 

وت�شميمها. الآمنة  والعمليات  • لاآلت 
املنا�شبتني. والتهوية  • لاإ�شاءة 

م�شدرها  م��ن  ال�����ش��ارة  ال��ع��وام��ل  على  الق�شاء   ■
حيث توقف العملية لكنها �شعبة ب�شبب :

القت�شادي. •املقابل 
الوكيل. اأو  العملية  هذه  وجود  •�شرورة 

•عدم وجود تعديل اآخر.
كبديل. امل�شتخدمة  املواد  •ا�شتبدال 
العمليات واملعدات. و�شيانة  •تعديل 

: ■ العزل 
مي��ك��ن ع���زل امل����واد ال�����ش��ارة ح��ت��ى ل ت��ت��ام�����س مع 

العامل بعدة طرق :
الكيميائية  ل���ل���م���واد  م��غ��ل��ق��ة  اأن���ظ���م���ة  و����ش���ع   •

ال�شامة.
• التطويق.

منعزلة(. وكبائن  )مناطق  الفا�شلة  • اجلدران 
يف مكان بعيد. اخلطرة  العمليات  • اأبعاد 

التعر�س. وقت  • تقليل 
: ■ التهوية 

امللوثات  وتخفيف  العمل  مكان  يف  الهواء  لتجديد 
العوامل  ملنع  جيدة  ح��راري��ة  بيئة  وج��ود  من  تاأكد 
اخل��ط��رة م��ن ال��و���ش��ول اإىل منطقة اخل��ي��وط عن 

طريق :
خمففة. تهوية  اأو  مركزية  • تهوية 

حملية. عوادم  • تهوية 
باملكن�شة الكهربائية. • التنظيف 

الغبار. يف  للتحكم  فيليه  وحلقة  البلل  ■ طرق 
: املنزيل  للتدبري  جيد  ■ تخزين 

ال�شخ�شية الرقابة  •تدابري 
التعر�س للمخاطر ال�شحية : من  • احلد 

اأو  التوليد  م��ن  بالتقليل   : العمل  مم��ار���ش��ات   •
التعر�س للعوامل اخلطرة يف مكان العمل.

: ال�شخ�شية  الرقابة  • تدابري 
ال�شحية  التعر�س للمخاطر  وتتمثل يف احلد من 

يف املجمل :
اإزالة  اأو  العامل  لهذا  التعر�س  وق��ت  كخف�س   •
ا�شتخدام  يف  الإه���م���ال  جت��ن��ب  اأو  امل��ن��ت��ج��ات  بع�س 
العوامل  مع  الدقيق  التعامل  اأو  ال�شامة  تدابري 

اخلطرة.
: ال�شخ�شية  احلماية  • معدات 

واقيات  و  الطويلة  والأحذية  والقفازات  الكمامات 
غري  واملاب�س  الواقية  والنظارات  واملقاب�س  الأذن 

العازلة. 
يجب اأن تكون منا�شبة لاأخطار املعنية واأن تتمتع 

باملعايري التالية للجودة والكفاءة اجليدة :

املعني. العامل  ¤ تنا�شب 
بانتظام. وتنظيفها  جيدة  ¤ �شيانتها 

• النظافة ال�شخ�شية :
ال�شخ�س. ¤ نظافة 
البيئية. ¤ املراقبة 

البيولوجية. ¤ املراقبة 
التن�شيب. قبل  الطبي  ¤ الفح�س 

الدوري. الطبي  ¤ الفح�س 

: املخاطر  ■ تقييم 
ي��ط��ل��ق جم��م��وع��ة اخلدمات  ال�����ذي  ال����ش���م  ه���و  و 
ل��ل��خ��ط��وات ال��ت��ي ت�����ش��ف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م فيها 
ا�شتخدام البيانات العلمية لتحديد الآثار ال�شحية 
لتعر�س الأفراد ملواد اأو مواقف خمتلفة وهي عادة 

تتكون من اأربع خطوات :
حتديد اخلطر :

وهو حتديد ما اإذا كانت مادة معينة مرتبطة �شببيا 
بتاأثري �شحي معني.

 تقدير اجلرعة وال�شتجابة :
وهو حتديد الأ�شئلة يف العاقة بني حجم التعر�س 

للمادة واحتمال حدوث تاأثري �شحي.
تقييم التعر�س :

• وهو حتديد مدى تعر�س الإن�شان للمادة يف ظل 
ظروف خمتلفة.

 •تو�شيف املخاطر :
الب�شرية  املخاطر  وحجم  طبيعة  و�شف  وه��و   •
يف ك��ث��ري م���ن الأح���ي���ان مب���ا يف ذل���ك ع���دم اليقني 

امل�شاحب.

اإدارة املخاطر :
وه����ي م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى ع��م��ل��ي��ة و����ش���ع وتنفيذ 
مع  املخاطر  تقييم  نتائج  تدمج  التي  ال�شيا�شات 
الجتماعية  وامل��ج��م��وع��ات  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

والتنظيمية والقانونية.

الأمرا�س  ع��ل��ى  م��ث��اًل  ن�����ش��وق  �شبق  م��ا  ولإي�����ش��اح 
املهنية واملنت�شر كاأمرا�س الرئة املهنية :

: اخلالية  الرئة  ■ اأمرا�س 
اللتهابية  ال����ش���ط���راب���ات  م���ن  جم��م��وع��ة  وه����ي 
اجلهاز  يف  اخلبيثة  وغ��ري  املعدية  وغ��ري  املنت�شرة 

التنف�شي ال�شفلي وميكن ت�شنيفها اإىل :
: ال�شبب  جمهول  الرئة  • مر�س 

كالتليف الرئوي جمهول ال�شبب و داء ال�شاركويد.
 • مر�س الرئة معروف ال�شبب :

التهاب  م��ث��ل  ال��ع�����ش��وي  ال���غ���ب���ار  ك��ا���ش��ت��ن�����ش��اق   •
احلوي�شات التح�ش�شية اخلارجية.

كال�شحار   : الع�شوي  غ��ري  ال��غ��ب��ار  كا�شتن�شاق   •
والتهاب  الأ�شب�شتي  ال��رئ��ت��ني  وتليف  ال�شيلي�شي 

الرئة لدى عمال الفحم.
والأبخرة. والأدخنة  الأدوية  • ا�شتن�شاق 

التهاب احلوي�شات اخلارجية التح�ش�شي :
: احل�شا�شية  مفرط  الرئوي  • الألتهاب 

وه����و م���ر����س رئ�����وي ي��ن��ت��ج ع���ن ال��ت��ع��ر���س للغبار 
الع�شوي.

: • الت�شخي�س 
املتعفن الذي يحتوي  التعر�س للغبار   : التاريخ   -
ال�شعاعية  وال��ف��ط��ري��ات  املختلفة  الفطريات  على 

املحبة للحرارة.
- الأع���را����س احل����ادة : احل��م��ى وال�����ش��ع��ال و�شيق 

التنف�س والتوعك.
ت�شلل  الفيلم  يظهر   : ال�شينية  ال�����ش��در  اأ���ش��ع��ة   -

بران�شيمي منت�شر.
حجم  انخفا�س  يظهر   : ال��رئ��ة  وظ��ائ��ف  اختبار   -

الرئة وانخفا�س القدرة على النت�شار.
امل�شادة  الأج�����ش��ام  تظهر  وف��ي��ه��ا   : ال���دم  ���ش��ورة   -

النوعية للم�شت�شد.
 • ال�شحار ال�شيلي�شي :

وه���و م��ر���س رئ���وي ن���اجت ع��ن ال��ت��ع��ر���س لل�شيليكا 
)ث�����اين اأك�����ش��ي��د ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ون(. ي���ح���دث يف امل����واد 

الكا�شطة ال�شناعية واحلجر واجلرانيت.
: والعامات  • الأعرا�س 

�شيق التنف�س وال�شعال وتعجر الأ�شابع اأمر �شائع 
ال�����ش��ل كم�شاعفات  ي��ت��ط��ور الأم�����راإىل  اأي�����ش��ا وق���د 

لل�شحار ال�شيلي�شي وقد يحدث ف�شل الرئة.
مدورة  عقيدات  تظهر   : ال�شينية  ال�شدر  اأ�شعة   -
مناطق  جميع  يف  متو�شطة  كثافة  ذات  متقطعة 
1-3 مم م���ع تقدم  ق��ط��ره��ا م���ن  ي�����رتاوح  ال���رئ���ة 
وال���ع���دد حتى  احل��ج��م  التعتيم يف  وي�����زداد  امل��ر���س 

ت�شبح عتامات كبرية غري منتظمة.
- اخ��ت��ب��ار وظ��ائ��ف ال��رئ��ة : ع��دم وج���ود خ�شائ�س 
وتقليل  الكلية  ال��رئ��ة  �شعة  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  ت����وؤدي 

ال�شعة احليوية.
وللمو�سوع بقية ..
دمتم بال�سحة والعافية ..
الدكتور/�سامل خما�سن

م�ستقبل القوى العاملة من منظور 
ال�سحة املهنية )1(

ال�صحة والنا�س

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

يعلن ال�سيد/ حممد عو�س الهاجري وال�سيدة / ون�سه 
�سركة  عن  �سادرة  اأ�سهم  �سهادات  فقدان  عن  ب�سري  

اإعمار العقارية
ي���رج���ى مم����ن ي���ج���ده���ا الت�������س���ال ع���ل���ى ال���رق���م 
اأبوظبي  بنك  اإىل  ت�سليمها  اأو   0525702260

التجاري م�سكورا.

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  اأ�شدر 
28 من جملة ليوا العلمية  العدد 
املحكمة، والذي يبحر القارئ على 
���ش��ف��ح��ات��ه م���ع ب��ح��وث حم��ك��م��ة يف 
تاريخ وتراث واآثار الإمارات العربية 
العربي  اخلليج  ومنطقة  امل��ت��ح��دة 
و���ش��ب��ه اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة، وذلك 

باللغتني العربية والإجنليزية.
وت���اأت���ي ب���ح���وث امل��ج��ل��ة ك��ام��ل��ة مبا 
واملكتبة  الأر�شيف  دور  مع  ين�شجم 
الوطنية يف تقدمي معلومات موثقة 
ل���ل���ق���راء ع���ن ت���اري���خ وت������راث دول���ة 
املتحدة ومنطقة  العربية  الإمارات 
الباحثني  ي�����ري  ومب�����ا  اخل���ل���ي���ج، 
ويقربهم  واملهتمني،  والأكادمييني 
ال���ت���ي تتمثل  ال���وط���ن  ذاك������رة  م���ن 
العربية  الإم��������ارات  دول����ة  ب��ت��اري��خ 
يف  يفيدهم  ومب��ا  وتراثها،  املتحدة 

بحوثهم الدرا�شية والأكادميية.
ب�������داأ ال�����ع�����دد اجل�����دي�����د ب���ب���ح���ث يف 
لبيوت  والفنية  املعمارية  "ال�شمات 
كتبه  العني"  م���دي���ن���ة  يف  ال���ط���ني 
الطوالبة،  ال��دي��ن  ���ش��ي��اء  ال��ب��اح��ث 
وقد خُل�س اإىل اأن البيوت الطينية 
بالب�شاطة  تتميز  العني  مدينة  يف 
والفنية،  امل��ع��م��اري��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  يف 
وتوزيع  التخطيط  يف  والن�شجام 
احلّيز الفراغي مبا ينا�شب ظروف 
العادات  م��ع  ين�شجم  ومب���ا  امل���ن���اخ، 

والتقاليد املوروثة.
البيوت  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث  وي�����ش��ري 
الطراز  مييزها  العني  يف  الطينية 
امل��ح��ل��ي، وق���د ب��ن��ي��ت ب��ي��وت مدينة 
ال��ع��ني م��ن امل���واد الأول��ي��ة املتوفرة 
يف البيئة املحلية: الطني واخل�شب 
وق�ّشم  ال��ن��خ��ي��ل،  اأ���ش��ج��ار  وج�����ذوع 
ت�شميمها  بح�شب  البيوت  البحث 

جمموعات:  ث��اث  اإىل  الهند�شي 
ال��ب��ي��وت ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى فناء 
الكبرية  وال��ب��ي��وت  ب�����ش��ور،  حم���اط 
فناء  ت�شم  وه��ي  الأدوار،  امل��ت��ع��ددة 
وحم���اط���ة ب�����ش��ور، وال��ب��ي��وت بدون 
وتتكون من  امل�شاحة  اأفنية �شغرية 

غرفة.
وتناول البحث الثاين "نخيل التمر 
واإن�شان الإمارات القدمي.. مليحة 
الباحث  ت���ط���رق  وق����د  منوذجاً"، 
خالد ح�شني �شالح اإىل عوامل قيام 

وحما�شيلها  مليحة،  يف  ال��زراع��ة 
�شجرة  ثم  ال��زراع��ي،  مليحة  واإرث 
التمور  ا�شتهاك  وب��داي��ة  النخيل 
يف الإم��ارات، واأدل��ة ا�شتفادة اإن�شان 

مليحة من النخيل... وغريها.
للدكتور  كانت  الثالث  البحث  ويف 
"اإطالة  ع���ن���ب  اأح�����م�����د  حم���م���د 
�شنعاء  م�����ش��اج��د  ع��ل��ى  ت��اري��خ��ي��ة 
البحث  ا�شتعر�س  وقد  القدمية"، 
الأدوار الوظيفية املختلفة مل�شاجد 
����ش���ن���ع���اء ال���ت���اري���خ���ي���ة، وامل����ام����ح 
لها،  املعمارية  وال�شمات  العمرانية 
ثم تخطيطها ومكوناتها املعمارية، 
وتنوع مواد البناء، وتطرق البحث 

اأي�شاً ملاآذن م�شاجد �شنعاء.
م�شاجد  اأن  اإىل  ال��ب��ح��ث  وخ��ُل�����س 
حافظت  وق�����د  ت���ن���وع���ت،  ���ش��ن��ع��اء 
الذي  املحلي  اليمني  طابعها  على 
امل��وروث احل�شاري  يعّر عن عمق 
�شد  قروناً  �شمدت  وقد  والثقايف، 
عدوان الإن�شان والتقلبات املناخية 
وع����وام����ل ال��ط��ب��ي��ع��ة، وب��ق��ي��ت اإىل 
عربية  ح�شارة  على  �شاهداً  اليوم 

اإ�شامية اأ�شيلة.

وعن مكتبات العائات يف الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وحت���دي���داً عن 
ال�����ش��رك��ال، كتب  م��ك��ت��ب��ة ع��ب��د اهلل 
ن��ا���ش��ر ب���ن اأح���م���د ال�����ش��رك��ال عن 
ه����ذه امل��ك��ت��ب��ة ال���ت���ي اح���ت���وت ع����دداً 
م����ن امل���خ���ط���وط���ات ال��ن��ف��ي�����ش��ة يف 
واملاحة  والفلك،  الكيمياء  علوم 
نادراً  بع�شها  �شار  وق��د  وال��ت��اري��خ، 

على م�شتوى من معلومات قّيمة.
وع�����ن ال�������دور ال���ث���ق���ايف واخل�����ريي 
لتجار اللوؤلوؤ يف الإمارات يف العقد 
التا�شع من القرن الع�شرين اتخذت 
الباحثة حليمة علي النقبي ال�شاعر 
وجمعة  العوي�س،  على  بن  �شلطان 
املاجد اأمنوذجاً، وخل�شت يف بحثها 
كانت  ال���ل���وؤل���وؤ  جت���ار  ك��ب��ار  اأن  اإىل 
ول  كبرية  اإ�شهامات ح�شارية  لهم 
القرن  الأول من  الن�شف  �شيما يف 
ينال  اأن  يف  رغ��ب��وا  اإذ  ال��ع�����ش��ري��ن؛ 
وطنهم ولو ج��زءاً ي�شرياً من ذلك 
اأخرى  دول  �شهدته  ال��ذي  التقدم 
العربي  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��ب��ق��ت 
القت�شادي،  والزده���ار  التقدم  يف 
وم��ع قيام دول��ة الإم���ارات العربية 
امل������ت������ح������دة، وان�����ت�����ع�����ا������س احل����ي����اة 
احلياة  مناحي  وكافة  القت�شادية 
برزت �شخ�شيات مهمة يف املجتمع 
علي  بن  �شلطان  ال�شاعر  كالتاجر 
امل��اج��د اللذين  ال��ع��وي�����س، وج��م��ع��ة 
ح���ذوا ع��ل��ى م��ث��ال جت���ار ال��ل��وؤل��وؤ يف 
وت�شجيع  وال��ث��ق��اف��ة  التعليم  ن�شر 

العلماء واملفكرين.
اإ�شدارها  يف  املجلة  ون�����ش��رت  ه��ذا   
باللغة  البحوث  من  ع��دداً  اجلديد 
الإجن���ل���ي���زي���ة، اأب�����رزه�����ا: )ال������دور 
اللوؤلوؤ  ل��ت��ج��ار  واخل����ريي  ال��ث��ق��ايف 
من  التا�شع  العقد  يف  الإم����ارات  يف 
ال�شاعر �شلطان  الع�شرين..  القرن 
اأمنوذجاً(،  املاجد  وجمعة  العوي�س 
البدواوي  �شيف  الدكتور  وما كتبه 
-اأ���ش��ت��اذ ال��ت��اري��خ احل��دي��ث للخليج 
العربي بجامعة ال�شارقة- عن دور 
ال�شيد وليم لو�س يف اخلليج ما بني 

1971م.  1970-
الثامن  ع��دده��ا  )ل��ي��وا( يف  ون�شرت 
والع�شرين اأي�شاً باللغة الإجنليزية 
بحثاً بعنوان: التن�شئة الجتماعية 
مطلع  يف  البحرين  يف  وال�شيا�شية 
وعر�شاً  املا�شي،  القرن  �شبعينيات 
بعنوان:  ب��ان��ك��ارد،  ب��اي��ري  ل��ك��ت��اب 
 ..1771 م�����ش��ق��ط  يف  الق��ت�����ش��اد 

احل�شاب املن�شي.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-�صمري ال�صعدي:

احل�شارات  بلد  ال�شعيد..  اليمن 
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ن��ذ قرون 
ال���ت���اري���خ.. ح�شارة  ط��وي��ل��ة وق��ب��ل 
ماأرب  و�شد  حمري،  وح�شارة  �شباأ 
القدمي  ال��ع��امل  يف  ين�شاأ  ���ش��د  اأول 
ال���ي���م���ن بكل  ك������ان  واحل�������دي�������ث.. 
ح�����ش��ارات��ه ال�����ش��اب��ق��ة ال����ذي يلعب 
اأحداث  جم��رىات  يف  اأ�شا�شيا  دورا 
التاريخ وكانت له مواقفه كعامات 
تنبيء عنه.. مين اجلبال والوديان 
فوق  املعلقة  وال��ب��ن��اي��ات  وال�شهول 
اجلبال، اليمن الذي انت�شرت منه 
اأ�شل  ه��ي  وال��ت��ي  العربية  القبائل 
العامل  ك���ل  وا���ش��ت��ق��رت يف  ال���ع���رب 
تاريخه  ك��ان  التي  اليمن  العربي، 
ال��ف��رح والأمل..  مم��زوج��ا م��ا ب��ني 
تقلب على حكمه منذ قدم التاريخ 
اأ�شعد  م��ن  امل��ل��وك والأئ��م��ة ومنهم 
�شيق  م��ن  ومنهم  ورف��ع��ه  ال�شعب 
عليه واأرهقه.. اليمن الذي رف�س 
ال������ذل وامل����ه����ان����ة وان���ت���ف�������س ينر 
واملهانة  واجل���ور  الظلم  غبار  عنه 
الطبيعية  مكانته  لياأخذ  واجلهل 
وي�شاركهم  العامل  دول  �شعوب  بني 
والفعاليات  والتاريخ  الأح���داث  يف 
العاملية  ال��ق��ري��ة  وم��ن��ه��ا  وامل��وا���ش��م 
بدبي حيث ي�شارك اليمن فيها منذ 
عليها  م��ر  وم��ه��م��ا  الأوىل  دورت��ه��ا 
من اأحداث واأزمات اإل انه حري�س 
دائما على امل�شاركة ليقدم ل�شيوفه 
تاريخه  م���ن  ال��د���ش��م��ة  ال���وج���ب���ات 
م���ن خالها  وي��ل��ق��ي  وح�����ش��ارات��ه 

املعروفة،  منتجاته  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
والع�شل  امل�شهورة  اليمنية  القهوة 
الكرمية  والأح����ج����ار  وال���ب���ه���ارات 
واأ�شهرها  اأن��واع��ه��ا  ب��ك��ل  النفي�شة 
امل�شغولت  ج���ان���ب  اإىل  ال��ع��ق��ي��ق، 
الرتاثية  الف�شية  والإك�ش�شوارات 
منها واحلديثة والتي ي�شتهر بها.. 
هذا هو اليمن ال�شعيد بكل تاريخه 

وم�شاركاته.  
ومت ت�شميم واجهة اجلناح اليمني 
م�����ش��ت��ث��م��ر اجل�����ن�����اح عبد  ي����ق����ول 
ثاثة  ميثل  اإن��ه  الكد�س  الرحمن 
معامل يف اليمن الأول ق�شر بق�شان 
مباين  وال����ث����اين  ح�������ش���رم���وت،  يف 
فهو  الثالث  اأم��ا  القدمية،  �شنعاء 
باب اليمن.. وق�شر بق�شان هو اأحد 
معامل الأثرية بح�شرموت ويعتر 
الأي�شر  دوعن  وادي  اأكر ق�شر يف 
يف  يقع  ال���ذي  لدن  ب��ن  ق�شر  بعد 

الوادي الأمين لدوعن وبالتحديد 
ويعتر  ب��اع�����ش��ن،  رب�����اط  يف  ي��ق��ع 
املعمارية  امل���ب���اين  اأح�����د  ال��ق�����ش��ر 
الفريدة الأكر جمال واأحد اأكر 
للمنازل  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��ي��ن��ات 
واليمن،  ح�����ش��رم��وت  يف  ال��ق��دمي��ة 
ويقع ق�شر بق�شان يف خيلة بق�شان 
عام  بق�شان يف  �شعيد  اأح��م��د  وب��ن��اه 
مباين  الثاين  واملعلم  1956م.. 
مدينة  فتتميز  ال��ق��دمي��ة  �شنعاء 
معمارها  ب��ط��راز  القدمية  �شنعاء 
القدمي الذي ميتلك زخارف غنية 
توجد باأ�شكال ون�شب خمتلفة مثل 
وامل�شاجد  والأ�����ش����وار  ال���ن���وب  ك��ت��ل 
والأ�شواق  واحلمامات  وال�شما�شر 
واملعا�شر واملدار�س اإل اأنه ل يعرف 
متى مت بناء هذا الطراز املعماري 
املتاأثر بالطراز احلمريي، و�شنعاء 
القدمية وهي مدينة م�شورة وكان 

اإل  منها  يبق  مل  اأب���واب  �شبعة  لها 
اإح��دى تلك املدن  باب اليمن وهي 
من  با�شتمرار  امل��اأه��ول��ة  ال��ق��دمي��ة 
على  امل��ي��اد  قبل  اخلام�س  ال��ق��رن 
ع��ا���ش��م��ة موؤقتة  اأ���ش��ب��ح��ت  الأق�����ل 
ململكة �شباأ يف القرن الأول للمياد 
بعد ا�شتعادة اأ�شر من قبيلة همدان 
احلمرييني  م��ن  ال�شبئي  للعر�س 
امل�شند  ن�����ش��و���س  ذك��ره��ا يف  وج����اء 
من  م�شتقة  وه���ي  �شنعو  ب�شيغة 
العربية  يف  ح�شن  وتعني  م�شنعة 
اجلنوبية القدمية.. واملعلم الثالث 
تاريخي  اليمن وهو معلم  باب  هو 
و���ش��ي��اح��ي ع���م���ره اأك�����ر م���ن األ���ف 
الأ�شا�شي  امل��دخ��ل  ي��ع��د  ح��ي��ث  ع���ام 
ملدينة �شنعاء القدمية من اجلهة 
بكامله  املتبقي  والوحيد  اجلنوبية 
من بني اأربعة اأبواب اأخرى عرفت 
يف ال�شابق كمداخل للمدينة ويعد 

ه���ذا ال��ب��اب م��ن اأق����دم الأب�����واب يف 
اليمن، وت�شري املرويات التاريخية 
القدمية  ���ش��ن��ع��اء  ����ش���ور  اأن  اإىل 
باأبوابه الأربعة واأبرزها باب اليمن 
وجد يف عهد الدولة اليعفرية فيما 
ت�شري م�شادر اأخرى اإىل اأنه بني يف 
عهد الدولة ال�شليحية يف القرنني 
واأن  الهجري  وال�شاد�س  اخلام�س 
قاموا  الأي��وب��ي��ة  ال��دول��ة  �شاطني 
ب��ت��ك��م��ل��ت��ه ع��ق��ب ���ش��ي��ط��رت��ه��م على 

اليمن عام 569ه . 
واأم�����ا اجل���ن���اح م���ن ال���داخ���ل الذي 
اأم���ت���ار   2010 م�����ش��اح��ت��ه  ت��ب��ل��غ 
مت  فقد  حم��ا   23 و�شم  مربعة 
اأ�شوار  ت�شميم حماته على غرار 
اأما  ح�شرموت..  يف  بغ�شان  ق�شر 
و���ش��ط اجل��ن��اح ف��ب��ه ���ش��اح��ة كبرية 
تقدم  التي  اليماين  كافترييا  بها 
اأنواع امل�شروبات  لل�شيوف خمتلف 

الباردة مثل ع�شري الرمان اليمني 
الليم،  وع�����ش��ري  ال���ت���وت  وع�����ش��ري 
ال�شاي  مثل  ال�شاخنة  وامل�شروبات 
العدين، كما تقدم بع�س الوجبات 
اليمنية  ال�شمبو�شة  مثل  اخلفيفة 
اليمني  والكعك  ح�شواتها  ب��اأن��واع 
املحمرة  وال��ب��ط��اط�����س  وب��اخ��م��ري 
و���ش��ب�����س ال��ب�����ش��ب��ا���س ووج���ب���ة بنت 
ال�����ش��ح��ن م���ع ال��ع�����ش��ل  وال���ت���ي هي 
الزيت  عليه  ير�س  خبز  عن  عبارة 
ال�شاحة  و����ش���ط  ويف  وال���ع�������ش���ل.. 
والكرا�شي  ال��ط��اولت  م��ن  العديد 
ليتناولوا  ال�شيوف  عليه  ليجل�س 
م���ا ي��ط��ل��ب��وه م���ن ال��ك��اف��ت��ريي��ا اأو 
اجلناح  ف��رق��ة  تقدمة  م��ا  مل�شاهدة 
اجلناح  م�شرح  خ�شبة  على  اليمني 
امل���وج���ود يف ن��ه��اي��ة ال�����ش��اح��ة، كما 
ل�شاعة  ب��ال�����ش��اح��ة جم�����ش��م  ي��وج��د 
لغرفة  وجم�شمني  ع���دن،  ب��ن  بيج 

البيوت  ف��وق  تبنى  التي  طريمانة 
اأثناء  ال��ب��ي��ت  اأه����ل  وي��ج��ل�����س ف��ي��ه��ا 
ت����ن����اول ال����ق����ات ول���ي�������ش���اه���دوا من 
خال �شبابيكها الكثرية ما يجري 
هذه  م�شحة  وتختلف  ال�����ش��ارع  يف 
اللغرفة تعتمد على م�شاحة البيت 
البيت.. كما  وعلى مقدرة �شاحب 
يوجد بال�شاح اإثنان من احلرفيني 
بف�شو�س  اخل��وامت  ي�شنع  اأحدهم 
العقيق اليمني وااآخر يقوم بحياكة 

املاب�س اليمنية التقليدية.
نهاية  يف  امل����وج����ود  امل�������ش���رح  واأم������ا 
ال�����ش��اح��ة ���ش��م��م��ت خ��ل��ي��ف��ت��ه طبقا 
الكثريي  ق�شر  اأو  �شيوؤون  لق�شر 
الوقت احلايل  كما هو معروف يف 
ل�شاطني  احل�����ك�����م  ق�������ش���ر  ه������و 
ال���ت���ي حكمت  ال��ك��ث��ريي��ة  ال����دول����ة 
من  خلت  لفرتة  ح�شرموت  وادي 
ال��ت��اري��خ وي��ع��د اأح����د اأك����ر املباين 
امل���ب���ن���ي���ة م�����ن ال�����ط�����وب ال����ل����ن يف 
ال��ع��امل وت�����ش��ت��خ��دم ���ش��ورة لق�شر 
من  ال��ورق��ي��ة  العملة  على  �شيئون 
واتخذه  ميني،  ري��ال   1000 فئة 
ال�����ش��ل��ط��ان ب����در اأب�����و ط���وي���رق من 
لإقامته  م��ق��را  كثري  اآل  �شاطني 
اأن  ب��ع��د  ه���ج���ري   992 ال���ع���ام  يف 
جدد عمارته وبنى بجانبه م�شجًدا 
مدينة  اأ����ش���ب���ح���ت  ح��ي��ن��ه��ا  وم�����ن 
الكثريية  للدولة  عا�شمة  �شيئون 
وعا�شمة للوادي ككل، وتقدم على 
امل�شرح فرقة جناح اليمن عرو�شها 
من  مكونة  وه��ي  القرية  ل�شيوف 
ع�شرة فنانني يقودهم الفنان ب�شام 
العودري عازف الإيقاع، والفنانني 

ال�شيبامي  حممد  هم  معه  الذين 
عازف الأورج وبندر املطري عازف 
اأح�������ش���ن عامر  امل����زم����ار وحم���م���د 
عازف اإيقاع وجنيب البيجر عازف 
الإيقاع واملطرب اأمين املدار واأربعة 
ال�شاو�س  ي���ا����ش���ني  ه����م  راق�������ش���ني 
وع���ل���ي متا�س  ال�����ش��او���س  وو����ش���اح 
ال��را���ش��دي وت��ق��دم الفرقة  وع��م��ار 
ال�����ذي ي�شم  ال��ي��م��ن��ي  ال��ف��ل��وك��ل��ور 
كل  متثل  التي  الراق�شة  الأغ���اين 
حمافظاته  كل  يف  اليمن  فلوكلور 
والرتاث  ال�شنعاين  ال���رتاث  مثل 
احل�����ش��رم��ي وال�����رتاث ال��ع��دين اأو 
اللحجي وال�شرح والرتاث التهامي 
وال����������رتاث ال�������ش���ع���دي وال�������رتاث 
امل�����اأرب�����ي وال���ب���ي�������ش���اين وال������رتاث 
ال��ي��اف��ع��ي.. وت���ه���دف ال��ف��رق��ة اإىل 
املتنوع  اليمني  الفولكلور  تقدمي 
اليمنية  ال���رتاث���ي���ة  الأزي���������اء  م����ع 
ل��ك��ل ت������راث، ف��ع��ن��د ت���ق���دمي ت���راث 
على  ال��ف��رق��ة  حت��ر���س  منطقة  اأي 
التقليدية  الرتاثية  الأزياء  ارتداء 
ال�شيوف  لتعريف  املنطقة  لتلك 
ل��ك��ل مناطق  ال���رتاث���ي���ة  ب����الأزي����اء 

اليمن ال�شعيد.   

•• الفجرية-وام:

اأف�����ش��ل املمار�شات  اأوغ���ن���دي زائ����ر ع��ل��ى  اط��ل��ع وف���د 
للطريان  ال��ف��ج��رية  اأك��ادمي��ي��ة  يف  املتبعة  وال��ت��ج��ارب 
جمال  يف  العاملية  والتطورات  امل�شتجدات  اأه��م  وعلى 
ال��ت��دري��ب . واأ����ش���ادت رئ��ي�����ش��ة ال��وف��د ���ش��ع��ادة اأوليف 
العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  نائبة  لومونيا  ب��ريوجن��ي 
للطريان املدين الأوغندية بامل�شتوى التقني والفني 
امل�شتخدمة  وال����رام����ج  الأك���ادمي���ي���ة  ت��ت��ب��ع��ه  ال�����ذي 
برامج  و  ح��دي��ث��ة  اأن��ظ��م��ة  م��ن  ال��ت��دري��ب  يف عمليات 

تدريبية. 
مدير  نائب  النعيمي  يعقوب  الكابنت  الوفد  والتقى 

.كما  لاكادميية  بزيارتهم  رح��ب  ال��ذي  الكادميية 
وال��ت��اأه��ي��ل لطاب  ال��ت��دري��ب  لكيفية  ع��ر���ش��ا  ���ش��ه��د 
العمليات  ���ش��ري  اآل���ي���ة  ع��ل��ى  ت���ع���رف  و  الك���ادمي���ي���ة 
الت�شغيلية مبطار الفجرية الدويل من خال جولة 
و مبنى مركز  ال��دويل  الفجرية  �شملت مبنى مطار 
الزيارة  ج��اءت  اجلوية.   املاحة  اخلدمات  الفجرية 
والدولية  اخلارجية  العاقات  وح��ده  مع  بالتن�شيق 

بالهيئة العامة للطريان املدين . 
نوعيا  تعليما  للطريان  الفجرية  اأك��ادمي��ي��ة  وت��ق��دم 
عر اأحدث الطائرات التدريبية . وكانت قد تاأ�ش�شت 
تقدم  العربي  اخلليج  يف  اأكادميية  ك��اأول   1986 يف 

التدريب الأ�شا�شي للطيارين ومهند�شي الطريان . 

وفد اأوغندي يزور اأكادميية الفجرية للطريان 

جناح اليمن بالقرية العاملية وحكايات طويلة عرب التاريخ.. )1(

•• دبي-الفجر:

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة دبي ممثلة يف اإدارة ال�شوؤون 
الإداري�������ة وجم��ل�����س الب���ت���ك���ار، وب��ال��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة دبي 
الرقمية، و�شركة الت�شالت "دو"، و�شركة اإك�شنت�شر ال�شرق 
 innovation" الأو�شط، فعاليات مبادرة �شتاء البتكار
ب���دء ف��ع��ال��ي��ات �شهر  ت��زام��ن��اً م��ع  ت��اأت��ي  ال��ت��ي   "winter
ن�شخته  يف   "2023 تبتكر  "الإمارات  لابتكار  الإم���ارات 

الثامنة.
امل����ري، رئي�س  ���ش��ب��اع  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  واأك����د العقيد 
ياأتي  امل��ب��ادرة  تنظيم  اأن  دب��ي،  �شرطة  يف  الب��ت��ك��ار  جمل�س 
مبتابعة من �شعادة اللواء اأحمد رفيع م�شاعد القائد العام 
ل�شوؤون الإدارة، ويف اإطار حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي 
الإم��ارات لابتكار،  �شهر  فعاليات  امل�شاركة يف  على  الدائم 

يف  البتكار  تعزيز  يف  الر�شيدة  القيادة  لتطلعات  حتقيقاً 
باأفكار  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على  والعمل  احلكومي،  العمل 

ريادية و�شباقة.
واأ�شار اإىل اأن املبادرة تت�شمن تنفيذ العديد من املحا�شرات 
"الإمارات  التي تواكب فعاليات  الذهني  الع�شف  وجل�شات 
الإم���ارات  دول��ة  حكومة  اأطلقتها  التي   ،"2023 تبتكر 
بال�شراكة مع املجال�س التنفيذية على م�شتوى الدولة، مع 
�شاحب  لإع��ان  جت�شيداً  ال�شتدامة  حمور  على  الرتكيز 
الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

حفظه اهلل، 2023 عام ال�شتدامة.
املبادرة �شُتنفذ بح�شور العديد من  اأن فعاليات  اإىل  ولفت 
روؤى �شاحب  يعك�س  القطاعات، مبا  ال�شركاء من خمتلف 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة، رئي�س جمل�س ال��وزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، التي 

تركز على حمورية تعزيز ون�شر وتعميم البتكار يف العمل 
احلكومي واملجتمع.

موا�سيع اجلل�سات 
اأكدت وداد احلمادي، نائب رئي�س ق�شم خمترات  بدورها، 
الب���ت���ك���ار، اأن ف��ع��ال��ي��ات امل����ب����ادرة ت��ت�����ش��م��ن جم��م��وع��ة من 
موا�شيع  تتناول  الذهني،  الع�شف  وجل�شات  املحا�شرات 
توؤثر على العمل احلكومي واحلياة  ُم�شتقبلية مهمة جداً 
املجتمعية اأبرزها امليتافري�س، والتقنيات النا�شئة يف ع�شر 
التطور، وتكنولوجيا الذكاء الإ�شطناعي وغريها، مبينًة اأن 
جميع املحا�شرات وجل�شات الع�شف الذهني تهدف للخروج 
ال��ع��م��ل ال�شرطي  ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة  ت�����ش��اه��م يف  ب��ت��و���ش��ي��ات 
ال�شتباقية يف جمال تعزيز  امل�شتقبل وحتقيق  وا�شت�شراف 

الأمن والأمان والعمل على اإ�شعاد املجتمع.

امليتافري�س...
حما�شرة  تنظيم  للمبادرة  الأول  اليوم  فعاليات  وت�شمنت 
ح���ول م��ف��ه��وم امل��ي��ت��اف��ري���س، ق��دم��ه��ا ب�����ش��ار ك��ي��اين املدير 
التنفيذي يف �شركة اإك�شنت�شر ال�شرق الأو�شط، بني خالها 
اأن امليتافري�س، كلمة لتينية تعني "ما بعد املكان والكون" 
اأن امليتافري�س يعتر مرحلة  اأو الواقع الفرتا�شي، مبيناً 
�شيوفر فر�س  املُقبلة  جديدة من مراحل تطور النرتنت 
والعي�س  العمل  من  الب�شر  مُيكن  مبا  جديدة،  واإمكانيات 
اف��رتا���ش��ي. وحت��دث الكياين ع��ن مرحل تطور  يف ع��امل 
اإىل انرتنت  املا�شي و�شوًل  النرتنت من ت�شعينات القرن 
الأ�شياء وامليتافري�س، م�شرياً اإىل اأن جائحة كورونا �شّرعت 
من  الرابعة  املرحلة  اإىل  وال��دخ��ول  الرقمي  التعامل  م��ن 
مراحل النرتنت والو�شول اإىل عامل امليتافري�س، ومبيناً 
امليتافري�س  اقت�شاد  قيمة  و���ش��ول  يتوقعون  اخل���راء  اأن 

يف  ال��ي��اب��ان  اق��ت�����ش��اد  مت��اث��ل  واأن  دولر،  م��ل��ي��ار   180 اإىل 
دبي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل  ال��ك��ي��اين  واأ����ش���اد   .2030 ع���ام 
ل��ل��م��ي��ت��اف��ري���س، ال��ه��ادف��ة اإىل ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة دب���ي �شمن 
ال����رائ����دة يف جمال  الق���ت�������ش���ادات  ُم�����دن يف   10 اأف�������ش���ل 
امليتافري�س  ملجتمع  رئي�شياً  م��رك��زاً  وجعلها  امليتافري�س، 
اأ�شعاف   5 ت�شني  البلوك  �شركات  عدد  وم�شاعفة  العاملي، 
دبي  حققته  ال��ذي  النجاح  وتعزيز  احل��ايل،  بالعدد  قيا�شاً 
ت�شني  البلوك  جم��ال  يف  تعمل  �شركة   1000 با�شتقطاب 
ت�شهم  افرتا�شية  األ��ف وظيفة   40 ودع��م  و"امليتافري�س"، 
2030. ويف  ع��ام  دب��ي بحلول  الزده���ار القت�شادي يف  يف 
البتكار"  " �شتاء  مبادرة  يف  امل�شاركون  ناق�س  اليوم،  ختام 
"امليتافري�س" يف  ا�شتخدام  كيفية  ذهني،  ع�شف  جل�شة  يف 
تطبيق مبادرات جمتمعية ت�شاهم يف تعزيز الأمن والأمان 

والعمل على اإ�شعاد اأفراد املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  الحت���ادي،  الوطني  املجل�س  يف  والبيئية  ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة  عقدت 
الأول حلقة نقا�شية افرتا�شية بعنوان " حتديات الأمن املائي يف دولة الإمارات 
" ، برئا�شة �شعادة ناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�شة 
يف  احلكومة  �شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  اللجنة  عمل  خطة  �شمن  وذلك  اللجنة، 

�شاأن الأمن املائي. 
�شارك يف احللقة النقا�شية اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من نا�شر حممد اليماحي 
املجل�س  اأع�شاء  ركا�س  بن  ح�شن  وع���ذراء  امل��ا  حممد  وعائ�شة  اللجنة  مقرر 

الوطني الحتادي. 
وناق�شت احللقة حماور تلبية احتياجات املجتمع من املياه يف خمتلف القطاعات 

الوعي  ون�شر  امل��ائ��ي،  الأم���ن  حتقيق  ت��واج��ه  التي  والتحديات  جودتها،  وم��دى 
املجتمعي باأهمية احلفاظ على املوارد املائية و�شمان ا�شتدامتها. 

وطرح امل�شاركون جمموعة من املاحظات تناولت النمو الب�شري وتاأثريه على 
املوارد املائية، والتغري املناخي والقت�شادي والتلوث البيئي، والتاأكيد على اأهمية 
ن�شر الوعي الثقايف البيئي جلميع فئات املجتمع وخا�شة لفئة ال�شباب بالتعاون 
مع املوؤ�ش�شات املعنية، ومت طرح احللول التي ت�شاهم يف احلد من ن�شبة ا�شتهاك 
اأن اللجنة حر�شت على ال�شتماع لآراء  املياه.  واأك��دت �شعادة ناعمة ال�شرهان، 
يف  احلكومة  �شيا�شة  مو�شوع  حول  املجتمع  فئات  جميع  ومقرتحات  وحتديات 
�شاأن الأمن املائي و�شتناق�س خمرجات احللقة يف اجتماعاتها القادمة، لت�شمني 
يف  مناق�شته  �شيتم  ال��ذي  املو�شوع  ب�شاأن  النهائي  تقريرها  يف  التو�شيات  اأب��رز 

املجل�س بح�شور ممثلي احلكومة. 

تت�سمن حما�سرات وجل�سات ع�سف ذهني تناق�س حتديات امل�ستقبل

�سرطة دبي تطلق مبادرة »�ستاء البتكار« تزامنًا مع �سهر الإمارات لالبتكار

جلنة يف الوطني الحتادي تعقد حلقة نقا�سية افرتا�سية حول حتديات الأمن املائي يف الدولة 

جمل�ش حكماء امل�سلمني يدين 
تفجري م�سجد يف باك�ستان

•• اأبوظبي -وام:

الأزهر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  د.  اأ.  الأك��ر  الإم��ام  برئا�شة ف�شيلة  امل�شلمني  اأدان جمل�س حكماء 
بي�شاور  م�شجًدا يف مدينة  ا�شتهدف  الذي  الإرهابي  التفجري  ب�شدة   ، املجل�س  رئي�س  ال�شريف، 

�شمال غربي باك�شتان واأ�شفر عن �شقوط عدد من القتلى واجلرحى.
ه القاطع ملثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم  واأكد املجل�س - يف بيان له - رف�شَ
د عدم ا�شتهداف دور  الأديان وكافة ال�شرائع ال�شماوية والقوانني والأعراف الدولية، التي توؤِكّ
اإىل تكاتف اجلهود الدولية  ا ما توؤكد عليه وثيقة الأخوة الإن�شانية.. داعيا  اأي�شً العبادة، وهو 

للق�شاء على كافة اأ�شكال العنف والتع�شب والكراهية والإرهاب.
واأعرب املجل�س عن خال�س تعازيه لأهايل واأ�شر ال�شحايا، متمنًيا ال�شفاء العاجل للم�شابني.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

فاز الفنان البحريني حممد يا�شني )1946( بجائزة ال�شارقة لاإبداع 
الغنية، ل�شيما  الفنية  مل�شريته  16 تقديراً  العربي يف دورتها  امل�شرحي 
جهوده يف توظيف الدراما التلفزيونية وامل�شرح يف تربية وتعليم الن�سء. 
من  بتوجيهات  ال��ع��رب��ي،  امل�شرحي  ل��اإب��داع  ال�شارقة  ج��ائ��زة  وتاأ�ش�شت 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة، �شنة 2007، ومتنح لأ�شحاب التجارب امل�شرحية 

العربية الرائدة واملتميزة. 
اأواخر  الأول  امل�شرحي  ح�شوره  يا�شني  حممد  القدير  الفنان  و�شجل 
ويف  املدر�شية،  العرو�س  من  جمموعة  عر  املا�شي،  القرن  خم�شينيات 

الكوميدي  الطابع  ذات  امل�شرحية  العرو�س  بتقدمي  ع��رف  لح��ق  وق��ت 
1970 انتدب للعمل مدر�شاً يف  وال�شعبي يف املدن البحرينية، ويف عام 
تلك  و�شهدت   ،1983 لغاية  التعليمي  امل��ج��ال  يف  ظ��ل  حيث  الإم����ارات، 
الفرتة بروزه يف اأجنح الرامج التلفزيونية املوجهة اإىل الأطفال، اإ�شافة 

اإىل جمموعة من امل�شل�شات اخلليجية. 
اأيام ال�شارقة  32 من  ويت�شلم يا�شني اجلائزة يف حفل افتتاح الدورة ال� 

امل�شرحية، التي تنظم يف الفرتة 13-20 مار�س املقبل. 
يف ال�شياق ذاته، اختارت اللجنة العليا املنظمة لأيام ال�شارقة امل�شرحية، 
الثانية  ال���دورة  يف  املكرمة«  املحلية  »ال�شخ�شية  اإبراهيم  ع��ادل  الفنان 
يف  امللحوظ  وعطائه  الإبداعية،  لتجربته  تثميناً  للتظاهرة،  والثاثني 

جمال التمثيل امل�شرحي على مدى اأربعة عقود. 

واإب��راه��ي��م ول��د يف ال��ك��وي��ت )1963( وت��رع��رع يف ال�����ش��ارق��ة، وي��ع��د من 
الأع�شاء املوؤ�ش�شني مل�شرح دبي ال�شعبي، وب�شفته ممثًا م�شرحياً �شارك 
يف اأكر من 40 عر�شاً، وعرف ب��اأدواره الكوميدية، وقد تتلمذ على يد 
م�شرحية  ور�شة  اأول  يف  و�شارك  الر�شود،  �شقر  الراحل  الكويتي  الفنان 
التون�شي  الفنان  عليها  واأ�شرف  الثمانينيات،  الإم��ارات مطلع  نظمت يف 

الراحل من�شف ال�شوي�شي. 
واأول عر�س م�شرحي �شارك فيه اإبراهيم كان بعنوان » ولد فقر طايح يف 
نعمة« 1976، وهو للمخرج اإ�شماعيل حممد، ومثلت م�شاركته بالتمثيل 
يف م�شرحية »ماأ�شاة بائع الدب�س الفقري« 1983 للمخرج الراحل يحيى 
احلاج، انتقالية نوعية يف رحلته مع »اأبو الفنون« حيث فاز بجائزة اأف�شل 

ممثل »دور ثان«. 

ويف عام 1987 حقق ح�شوراً لفتاً يف م�شرحية »املخدوع« اإخراج اأحمد 
الأن�شاري، حني قدمت يف الن�شخة الثانية من مهرجان ال�شباب للم�شرح 
ب���رز ع��ر م�شرحية »رح��ل��ة حنظلة«  ال�����ش��ارق��ة، وك��ذل��ك  ن��ظ��م يف  ال���ذي 
1988 التي اأخرجها عبد الإله عبدالقادر وقدمت يف مهرجان دم�شق 

امل�شرحي. 
و�شارك اإبراهيم اأخرياً يف عر�س »غرب« للمخرج حممد �شعيد ال�شلطي 

الذي قدم يف اأيام ال�شارقة امل�شرحية )مار�س 2022(. 
وتعقد  امل�شرحية،  ال�شارقة  اأي��ام  افتتاح  حفل  يف  اإبراهيم  تكرمي  و�شيتم 
حماورة حول م�شواره مع التمثيل، على اأن ي�شدر كتاب يعك�س جانباً من 
�شريته مع امل�شرح، ويت�شمن �شهادات ملعا�شريه من امل�شرحيني املحليني 

والعرب حول جتربته الفنية امل�شتمرة. 

البحريني حممد يا�سني يفوز بجائزة ال�سارقة لالإبداع امل�سرحي العربي 

•• اأبوظبي-الفجر:

معايل  الحت����ادي،  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  ا�شتقبل  
مقر  يف  اأوزبك�شتان  جمهورية  يف  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�شة  ناربايفا  تنزيا 
املجل�س باأبوظبي خال زياتها احلالية ايل دولة المارات والوفد املرافق 

لها .  
ومت خال اللقاء مناق�شة عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك والتي 
من اأبرزها تطوير وتفعيل الدبلوما�شية الرملانية بني اجلانبني من خال 
ذات  الق�شايا  خمتلف  حيال  والت�شاور  التن�شيق  وتعزيز  ال��زي��ارات  تبادل 
الهتمام امل�شرتك، مبا يعزز التعاون والتن�شيق القائم بني دولة الإمارات 
وجمهورية اأوزبك�شتان يف املجالت كافة ، يف ظل حر�س قيادتي وحكومتي 

البلدين على تطوير خمتلف اأوجه العاقات .
ح�شر اللقاء �شعادة كل من :-  حمد الرحومي النائب الول لرئي�س املجل�س 
الطنيجي   ن�شال  والدكتورة  الك�شف،  عي�شي  وحممد  الحت���ادي   الوطني 
واأ�شامة ال�شعفار وكفاح الزعابي اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي ، و�شعادة 
الب�شطي  عفراء  و�شعادة   ، للمجل�س  العام  الم��ني  النعيمي  عمر  الدكتور 
املرزوقي  اأحمد  ط��ارق  و�شعادة  الرملاين،  لات�شال  امل�شاعد  العام  الأم��ني 

المني العام امل�شاعد ل�شئون رئا�شة املجل�س.
ويف بداية اللقاء رحب معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 
،  والوفد املرافق لها. ،  اأوزبك�شتان  برئي�شة  جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية 
موؤكدا على عمق العاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية 
مبادئ  على  تاأ�ش�شت  ق��د  ع��ق��ود   3 م��دى  على  متتد  ال��ت��ي  ،و  اأوزب��ك�����ش��ت��ان 

الق�شايا  خمتلف  ح��ي��ال  امل�����ش��رتك  وال��ع��م��ل  والتن�شيق  امل��ت��ب��ادل  الح����رتام 
العاقات  �شاهم يف منو هذه  الذي  الأم��ر  والدولية،  والإقليمية  الوطنية 
العاقات  تعزيز  على  الر�شيدة  القيادة  ،وحر�س  م�شتمر  ب�شكل  وتطورها 
البلدين  م�شلحة  يخدم  مبا  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  وتطويرها 

وال�شعبني ال�شديقني.
الوطني الحت��ادي على مواكبة  املجل�س  واأك��د معايل �شقر غبا�س حر�س 
تعزيز  مقدمتها  ويف  الق�شايا  خمتلف  ح��ي��ال  وروؤي��ت��ه��ا  ال��دول��ة  توجهات 
ال�شام والأمن وال�شتقرار لدى �شعوب املنطقة والعامل، ف�شا عن تفعيل 
التوا�شل والتعاون مع خمتلف الرملانات والحتادات واملنظمات الرملانية 
العاملية، لأهمية دور الرملانات يف متثيل �شعوبها يف ظل ما ي�شهده العام من 

تطور على خمتلف ال�شعد .
ال�شداقة  ج�شور  مد  على  تعمل  الإم���ارات  دول��ة  �شيا�شة  ان  معاليه  وق��ال 
امل�شرتك  التعاون  مفاهيم  واإر�شاء  العامل،  دول  كافة  مع  التعاون  وتو�شيع 
كانت  اأي��ا  اخل��اف��ات  ونبذ  الت�شامح  اأ�ش�س  على  والتفاهم  احل��وار  وت��ب��ادل 
واحللول  الدبلوما�شية  وتقدمي  والتعاي�س  الت�شامح  نهج  واتباع  طبيعتها، 

ال�شلمية يف حل ال�شراعات على اأية اعتبارات اأخرى.
اأوزبك�شتان  الإ�شامية يف جمهورية  افتتاح مركز احل�شارة  وثمن معاليه 
هذا العام، الأمر الذي يوؤكد مكانة جمهورية اأوزبك�شتان الثقافية باعتبارها 
مركزاً لتاقي الثقافات واحل�شارات والديانات املختلفة وقدرتها على نقل 
لاأجيال  ال�شلمي  التعاي�س  ومفاهيم  ال�شحيح  الإ�شامي  الدين  تعاليم 

القادمة. 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  لتعزيز  طيبة  ف��ر���ش��ة  بلدينا  اأم����ام  اإن  معاليه  وق���ال 

الزراعية  والتكنولوجيا  املتجددة  الطاقة  جمالت  يف  ل�شيما  وال�شتثمار 
بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأن  ايل  م�شريا  ال��غ��ذائ��ي.  والأم���ن  احلديثة 
للتعاون بني  نواة  حكومة اأوزبك�شتان وموؤ�ش�شتي "طاقة ومبادلة" �شت�شكل 
الكثري  يف  امل�شتقبلية  ال�شتثمار  وفر�س  للنمو  م�شاراً  و�شتخلق  البلدين 

من املجالت القت�شادية الأخرى .
يف  املجل�شني  بني  امل�شرتك  والعمل  التن�شيق  اأهمية  على  اجلانبان  واأك��د   
واحتاد  الآ�شيوية،  الرملانية  اجلمعية  ومنها  والدولية  الإقليمية  املحافل 
جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شامي، والحتاد الرملاين 
النزاعات وحتقيق  امل�شرتكة لحتواء  بامل�شاعي  يتعلق  فيما  �شيما  ال��دويل، 

ال�شلم والمن الدوليني. 
ومعايل  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  وق��ع  فيما 
خال   ، اأوزبك�شتان  جلمهورية  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�شة  ناربايفا-  تنزيا 
اللقاء على مذكرة تعاون، اأكدا فيها على امل�شالح امل�شرتكة بني املجل�شني يف 
تعزيز الأمن وال�شتقرار وال�شام وحماية حقوق الن�شان، وتعزيز امل�شالح 
اعتبارا  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تقوية  خ��ال  م��ن  امل�شرتكة 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  امل�شتدامة  التنمية  جم��الت  يف  امل�شرتكة  للم�شالح 
ب��ني اجل��ان��ب��ني، وتعزيز  ال��رمل��ان��ي��ة  والب��ت��ك��ار وت��ب��ادل اخل���رات املعرفية 
امل�شرتك،  الهتمام  ذات  الق�شايا  خمتلف  حيال  ال���راأي  وت��ب��ادل  الت�شاور 
املتحدة،  الأمم  ميثاق  مقدمتها  ويف  الدولية  املواثيق  اح���رتام  ولأهمية 
والقانون الدويل، والقانون الدويل الإن�شاين والتفاقيات الدولية امل�شدق 

عليها وفق الإجراءات الوطنية. 
كما اكدت مذكرة التعاون علي اأهمية تطوير وتعزيز العاقات ال�شيا�شية 

وال�شياحية  والإن�شانية  والثقافية  وال�شتثمارية  والقت�شادية  والتجارية 
وغ��ريه��ا ب��ني ال��ط��رف��ني، واه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ف��اع��ل واإق���ام���ة ع��اق��ات بني 
تبادل  ،وت�شجيع  املتخ�ش�شة  وال��ل��ج��ان  ال��رمل��ان��ي��ة  ال�����ش��داق��ة  جم��م��وع��ات 
املجالت  الت�شريعات يف  وتطبيق   ، ال��رمل��اين  الن�شاط  اخل��رات يف جم��ال 
والعلمية  والإن�شانية  والثقافية  وال�شتثمارية  والقت�شادية  التجارية 
جمموعات  بني  اجتماعات  عقد  اأهمية  و  وغ��ريه��ا،  وال�شياحية  والتقنية 

ال�شداقة الرملانية؛ والت�شجيع على تبادل املعلومات.
اأكدت معايل تنزيا ناربايفا رئي�شة جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية  بدورها 
اأوزبك�شتان على اأهمية العاقات التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شديقني، 
واأهمية تعزيز التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجالت خا�شة الرملانية نظرا 
لأهمية الدور الذي تلعبه الرملانات يف تعزيز احلوار احل�شاري والت�شامح 

والتعاي�س ال�شلمي بني ال�شعوب.  
يف  اليوم  توقيعها  مت  التي  التعاون  مذكرة  اأهمية  اإىل  معاليها   واأ���ش��ارت   
التن�شيق  اأرح��ب، ويف تعزيز  اآفاق  اإىل  الرملانية  العاقات  الدفع مبختلف 
ال��دور املهم للرملانات يف ت�شهيل  وتبادل اخل��رات وال��زي��ارات، مبا يعك�س 
عمل احلكومات، �شيما يف �شرعة اإجناز التفاقيات وتطوير الت�شريعات يف 
ظل ما ي�شهده العامل من تطورات تتطلب تعاون وتكاتف خمتلف املوؤ�ش�شات 

واملنظمات على ال�شعد الوطنية والدولية.
واأ�شادت معاليها مبا حتققه دولة الإم��ارات من تقدم يف جمالت التنمية 
امل�شتدامة و التعليم والبتكار والف�شاء وحقوق املراأة ، وخا�شة رفع ن�شبة 
متثيل املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي لت�شل اإىل %50 وهذا بحد ذاته 

اجناز كبري ومهم يف جمال متكني املراأة.     

•• ال�صارقة-الفجر:

القافلة  ف��ر���ش��ان  "م�شرية  اأع��ل��ن��ت 
الوردية"، اإحدى مبادرات "جمعية 
اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان" املعنية 
الثدي  ���ش��رط��ان  ب��ال��ت��وع��ي��ة ح���ول 
وتقدمي الفحو�س الطبية املجانية 
ع���ن���ه، ع���ن �شعار  امل��ب��ك��ر  ل��ل��ك�����ش��ف 
دورتها ال�11، "بك ن�شتمر"، الذي 
الإيجابية  والطاقة  القوة  يج�شد 
ال��ت��ي ت�����ش��ت��م��ده��ا امل�����ش��رية م���ن كل 
الإماراتي  املجتمع  اأف��راد  من  ف��رد 
دع���م جهودها  ي�����ش��ارك��ون يف  مم��ن 
وتقدمي  املجتمعي،  ال��وع��ي  ل��رف��ع 
ودعم  املجانية،  الطبية  الفحو�س 
�شرطان  ملكافحة  الرامية  اجلهود 
ال���ث���دي واحل����د م���ن ان��ت�����ش��اره من 
خال الوقاية منه، والك�شف املبكر 

عنه، وعاجه.
العام  ه����ذا  دورة  ���ش��ع��ار  وي�����ش��ل��ط 
ال�شوء على الدور املحوري للدعم 
ت�شهده  الذي  النجاح  يف  املجتمعي 
م�������ش���رية ال���ف���ر����ش���ان يف ك����ل ع����ام، 
ر���ش��ال��ة احل��م��ل��ة لدعم  اأن  م���وؤك���داً 
ه���ذه ال��ق�����ش��ي��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة ل���ن تكون 
الفاعل  التاأثري  اإحداث  قادرة على 

بدون  الإيجابي  التغيري  و�شناعة 
ط��اق��ات وت��ف��اع��ل وم�����ش��ارك��ة كافة 

اأفراد املجتمع.
اجلاري  العام  دورة  �شعار  ويحتفي 
ب�شجاعة  ال��ف��ر���ش��ان  م�����ش��رية  م���ن 
امل���ر����ش���ى ال���ذي���ن ي�����ش��ك��ل��ون ج����زءاً 
م��ه��م��اً م���ن امل��ج��ت��م��ع وي��ث��ب��ت��ون يف 
م��واج��ه��ة ال�����ش��رط��ان ب��ك��ل عزمية 
التي  للتحديات  ي�شت�شلمون  ول 
بخطط  وي���ل���ت���زم���ون  ت���واج���ه���ه���م، 

كما  ال�شرطان،  لهزمية  عاجهم 
للمنظمات  ت��ك��رمي��اً  ال�شعار  ي��اأت��ي 
وال�شركاء الذين مل يدخروا جهداً 
يف منا�شرة هذه الق�شية وم�شاعدة 
الفحو�شات  ت��ق��دمي  على  امل�����ش��رية 
املبكر  للك�شف  امل��ج��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
فئات  جلميع  ال��ث��دي  �شرطان  ع��ن 

املجتمع.
عن  ن�شتمر"  "بك  ���ش��ع��ار  وي���ع���ّر 
ال�����وردي�����ة لكل  ال���ق���اف���ل���ة  ت���ق���دي���ر 

ومتطوعيها،  وفار�شاتها،  فر�شانها 
يعملون  ال��ذي��ن  الطبية،  وف��رق��ه��ا 
امل�شرية  ل�����ش��م��ان جن���اح  ج��اه��دي��ن 
ع��ل��ى مر�س  ل��ل��ت��غ��ل��ب  رح��ل��ت��ه��ا  يف 

ال�شرطان.
وت����دع����و ال���ق���اف���ل���ة ال�����وردي�����ة هذا 
ال��ع��ام ك��ل ف��رد م��ن اأف����راد املجتمع 
م�شرية  يف  للم�شاركة  الإم���ارات���ي 
فر�شانها ال�شنوية ملكافحة �شرطان 
الثدي، �شواء كان فار�شاً اأم متطوعاً 

تقدمي  يف  يرغب  عادياً  �شخ�شاً  اأم 
ال���دع���م ل��ه��ذه امل���ب���ادرة م���ن خال 
احل�������ش���ور، حم���ف���زة ك���اف���ة اأف������راد 
املجتمع على توحيد اجلهود لدعم 
التوعية  تعزيز  يف  احلملة  ر�شالة 
باأهمية الك�شف املبكر عن �شرطان 

الثدي وهزميته.
اجلماعي  ال����دع����م  خ������ال  وم������ن 
امل�شرتكة،  امل��ت�����ش��اف��رة  واجل���ه���ود 
ت�شعى م�شرية الفر�شان لا�شتمرار 

الك�شف  اأهمية  ح��ول  الوعي  بن�شر 
الطبية  الفحو�س  وتقدمي  املبكر 
املجتمع،  اأف�����راد  امل��ج��ان��ي��ة جل��م��ي��ع 
ل�شمان اكت�شاف املر�س يف مراحله 
والرجال  ال�����ش��ي��دات  ل���دى  امل��ب��ك��رة 
وعاجه ب�شرعة وكفاءة، وذلك يف 
عياداتها الثابتة يف املواقع التالية: 
اأرب���ع  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  خ�ش�شت 
ع��ي��ادات ث��اب��ت��ة يف ال�����ش��ارق��ة، حيث 
ت�شتقبل اجلمهور يف واجهة املجاز 

وهايرماكت  م��ول،  وميغا  املائية، 
البطينة،  ف����رع  ل��ل��ت�����ش��وق  ال��ل��ول��و 

وهايرماركت اللولو املركزي.
وت��ق��دم ال��ع��ي��ادات ال��ث��اب��ت��ة يف دبي 
خ��دم��ات ال��ف��ح�����س امل��ج��اين يف كل 
للت�شوق  اللولو  هايرماركت  من 
�شيتي �شنرت،  يف الر�شاء، ومردف 
القافلة  اأم��ا يف عجمان فخ�ش�شت 
ال�شيني  ال�����ش��وق  ع���ي���ادة  ال���وردي���ة 
لتقدمي الفحو�س الطبية املجانية 

للرجال وال�شيدات. 
وت�����ش��ت��ق��ب��ل ال����ع����ي����ادة ال���ث���اب���ت���ة يف 
ب���اإج���راء  ال���راغ���ب���ني  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
املجانية  الفحو�شات وال�شت�شارات 
للت�شوق،  اللولو  ه��اي��رم��ارك��ت  يف 
اإم���ارت���ي  ويف  ال���ق���ي���وي���ن،  اأم  م����ول 
يتمكن  وال��ف��ج��رية،  اخليمة  راأ����س 
امل����واط����ن����ون وامل����ق����ي����م����ون، رج�����اًل 
ون�����ش��اًء، م��ن اإج����راء ال��ف��ح��و���س يف 
مل�شرية  التابعة  الثابتة  ال��ع��ي��ادات 
املوزعة  ال��وردي��ة،  القافلة  فر�شان 
على هايرماكت اللولو للت�شوق يف 
وهايرماركت  اخليمة،  راأ�س  مول 
ل���ول���و مول  ل��ل��ت�����ش��وق يف  ال���ل���ول���و 

الفجرية. 
اأ�شدقاء  "جمعية  اأن  اإىل  ُي�����ش��ار 
مر�شى ال�شرطان" تنظم فعاليات 
الدورة ال�11 من "م�شرية فر�شان 
القافلة الوردية" على مدار �شبعة 
 10  -  4 م����ن  ال����ف����رتة  يف  اأي��������ام 
فراير، وتدعو كافة اأفراد املجتمع 
ودع����م جهودها  ف��ي��ه��ا  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�شرطان  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال���رام���ي���ة 
عليه،  والق�شاء  ومكافحته  الثدي 
�شعار  حتت  جناحها  يف  وامل�شاهمة 

ن�شتمر" . "بك 

اأكدا على اأهمية ا�ست�سراف امل�ستقبل والبتكار وتبادل اخلربات املعرفية الربملانية بني اجلانبني

�سقر غبا�ش يوقع مذكرة تعاون مع رئي�سة جمل�ش ال�سيوخ الأوزبك�ستاين  

تعبريًا عن القوة والطاقة التي ت�ستمدها امل�سرية من املجتمع 

)بك ن�ستمر( �سعار الدورة 11 من القافلة الوردية لكل فرد وداعم
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العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

CN 1967 للتجارة العامة رخ�شة رقم:3890805 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

لا�شت�شارات واخلدمات الريا�شية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4233607 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

روبوت �شاورما
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2870214 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

�شاورما بوينت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2970067 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4029226 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

ات�س ار مودرن للمقاولت وال�شيانة العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3885635 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

لل�شيانة والديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3897805 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

اخلري�س للفعاليات الرتاثية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4398588 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
ال�شادة : كافترييا دونر  باأن /  الإقت�شادية  التنمية  تعلن دائرة 

CN بوك�س  رخ�شة رقم: 2463305 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف رمي �شامل عبداهلل م�شبح الكتبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة حمد خمي�س عبيد خر�شان الرميثي %100

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
لوؤلوؤة  : مطبعة  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN المارات  رخ�شة رقم: 1170283 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف علي �شفر يعقوب احلو�شني

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة ا�شماء احمد علي مبارك احلارثي %100

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كافترييا دكالة  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم: 1913591 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حمد عبداهلل خلفان �شالح املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة ر�شيد حممد علي نايت با�س %100
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ريد �شيد للنقليات  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم: 2822626 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل حميد حممد �شامل املرر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة �شامل �شعيد حممد بالنعت الرا�شدي %100
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
ال�شم التجاري:لقطة لانتاج الفني ذ.م.م

عنوان ال�شركة:جزيرة يا�س - يا�س جنوب 0.1 مبنى الدار للعقارات ال�شتثمارية ذ.م.م
CN 2719065 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه- حما�شبون قانونيون - كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2022/3/1 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305004194
تاريخ التعديل:2023/2/1

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : خلية الع�شل اليمنى ذ م م

رخ�شة رقم: CN 1034856 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من/ 300000 اىل/ 50000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح عمر �شالح اجلابري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اياد م�شطفى يون�س اخل�شور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شطفى يون�س عبداهلل اخل�شور

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شبري علي عبدالرحمن كولوت %100
تعديل ال�شم التجاري من/ خلية الع�شل اليمنى ذ م م

YEMANI HONEY HIVES W L L
اىل / خلية الع�شل اليمنى - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

YEMENI HONEY HIVES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ثاثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ترافل فاكتوري لل�شفريات

رخ�شة رقم: CN 2368585 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد حمد ح�شن قمر النعيمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد ن�شيم رئي�س احمد من مدير اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد ن�شيم رئي�س احمد من 0% اىل %100

تعديل ال�شم التجاري من/ ترافل فاكتوري لل�شفريات
TRAVEL FACTORY TRAVEL

اىل / ترافل فاكتوري لل�شفريات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
TRAVEL FACTORY TRAVEL SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة .
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
ل�شوي  فر�س  اند  في�س   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الأ�شماك الطازجة
رخ�شة رقم: CN 4035446 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شم التجاري من/ في�س اند فر�س ل�شوي الأ�شماك الطازجة
FISH AND FRESH FISH GRILLING

اىل / كيلو باترا لدارة املطاعم
CLEOPATRA RESTAURANTS MANAGEMENT

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

الإجراءات املطلوبة .
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شيدلية امياريت�س فيوت�شر 

�شايكايرتي ذ.م.م
رخ�شة رقم: CN 4405153 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شم التجاري من/ �شيدلية امياريت�س فيوت�شر �شايكايرتي ذ.م.م
EMIRATES FUTURE PSYCHIATRY PHARMACY L.L.C

اىل / �شيدلية رمي نيورو�شين�س ذ.م.م 
REEM NEUROSCIENCE PHARMACY L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة .
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
بيوتي  هيلث  فيفا  مركز   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الطبي ذ.م.م رخ�شة رقم: CN 1161265-1 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شم التجاري من/ مركز فيفا هيلث بيوتي الطبي ذ.م.م 

VIVA HEALTH BEAUTY MEDICAL CENTER L.L.C

اىل / عيادات ازور الطبية ذ.م.م 

AZURE MEDICAL CLINICS L.L.C

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

القت�شادية خال يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة 

غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل 

الإجراءات املطلوبة .

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شالون با�شيفيك للرجال ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 2627947 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه �شعيد طحنون اليماحي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد طارق اني�س نا�شر احمد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد حممد عبداهلل اخلمريي الطنيجي %100
تعديل ال�شم التجاري من/ �شالون با�شيفيك للرجال ذ.م.م

PACIFIC GENTS SALOON L.L.C
اىل / �شالون  با�شيفيك للرجال - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

PACIFIC GENTS SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة .
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : يونيك بيوتي �شبا

رخ�شة رقم: CN 2948844 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 10000

تعديل ال�شكل القانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيخه حممد عبداهلل املزروعي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ب�شرى حممد خليل �شالح %100
تعديل ال�شم التجاري من/ يونيك بيوتي �شبا

UNIQUE BEAUTY SPA

اىل / يونيك بيوتي �شبا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
UNIQUE BEAUTY SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة .
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اأم�س  �شتولتنرج  ين�س  الأطل�شي  �شمال  حللف  ال��ع��ام  الأم���ني  اأك��د 
الأرب���ع���اء اأه��م��ي��ة ت��ع��اون احل��ل��ف ع��ن ك��ث��ب م��ع ال�����ش��رك��اء يف منطقة 
ما  جتاهل  ميكنها  ل  اأوروب���ا  اإن  قائا  وال��ه��ادي  الهندي  املحيطني 

يحدث يف �شرق اآ�شيا لأن الأمن العاملي مرتابط.
وقال �شتولتنرج يف حدث ا�شت�شافته جامعة كيئو اليابانية “العمل 
املحيطني  منطقة  يف  وخا�شة  العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�شركاء  مع 
فيه  ت��زداد  التعامل مع عامل  اأ�شلوب  والهادي هو جزء من  الهندي 

املخاطر ول ميكن التنبوؤ به«.
اإنها  الأم��ن مرتابط.  اأن  كيف  تو�شح  اأوكرانيا  “احلرب يف  واأ�شاف 
تو�شح اأن ما يحدث يف اأوروبا له عواقب على �شرق اآ�شيا وما يحدث 
�شمال  تهم حلف  ال�شني ل  اأن  فكرة  لأوروب���ا...  اآ�شيا مهم  �شرق  يف 

الأطل�شي فكرة غري عملية«.
مع  العاقات  بتعزيز  خالها  تعهد  لليابان  زي��ارة  يف  و�شتولتنرج 
رو�شيا  غ��زو  ب�شبب  املت�شاعدة  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��وت��رات  ملواجهة  طوكيو 

اأوكرانيا وتعاونها الع�شكري املتزايد مع ال�شني.
وقبل و�شوله اإىل اليابان، زار �شتولتنرج كوريا اجلنوبية وحث �شول 
على زيادة الدعم الع�شكري لأوكرانيا مطلقا حتذيرات مماثلة ب�شاأن 

التوتر املتزايد مع ال�شني.
 

جمل�س  يف  اخل��ارج��ي��ة  وال�شيا�شة  القومي  الأم���ن  جلنة  ع�شو  ه��دد 
�شرتّد  ب��اده  ب��اأن  زاده م�شكيني،  الإي���راين، حممود عبا�س  ال�شورى 
لوزارة  التابعة  الع�شكرية  املن�شاأة  على  الهجوم  على  منا�شباً”  “رداً 

الدفاع الإيرانية يف مدينة اأ�شفهان.
“�شبوتنيك”  ل��وك��ال��ة  ت�شريحات  يف  م�شكيني  زاده  ع��ب��ا���س  وق���ال 
لوزارة  التابعة  الع�شكرية  املن�شاأة  على  الهجوم  مير  “لن  الرو�شية: 
الدفاع الإيرانية يف مدينة اأ�شفهان دون رد، اإنهم ينتظرون الآن رد 

اإيران الذي �شياأتي يف الوقت املنا�شب. انتهى زمن ا�شرب واهرب«.
واأ�شاف امل�شوؤول الإيراين قائًا: “اإنهم يعرفون مدى الرد الإيراين 
املا�شية  الفرتة  كانت هجماتهم يف  ال�شبب  لهذا  ورمبا  ب�شكل جيد، 
حمدودة، اإنهم خائفون جداً من مدى الرد الإي��راين. ويعرفون اأن 

اإيران ل متزح مع اأحد«.
للذخرية  م�شتودع  يف  امل��ا���ش��ي،  ال�شبت  م�شاء  ق���وي،  ان��ف��ج��ار  ووق���ع 
اإن  الإيرانية  الدفاع  وزارة  وقالت  اإي��ران،  و�شط  اأ�شفهان  مدينة  يف 
انفجاراً وقع يف امل�شنع الع�شكري يف اأ�شفهان جنم عن هجوم فا�شل 

بثاث م�شريات.

قالت اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر اإن حت�شن الو�شع الأمني يف 
منطقة تيجراي باإثيوبيا منذ وقف اإطاق النار يف نوفمر ت�شرين 
يتعذر  كان  التي  املناطق  اإىل بع�س  امل�شاعدات  بو�شول  �شمح  الثاين 

الو�شول اإليها قبل ذلك لكن الحتياجات الإن�شانية ل تزال ملحة.
 2020 الثاين  ت�شرين  نوفمر  يف  اندلعت  التي  احل��رب  واأ�شفرت 
اجلبهة  بقيادة  وق���وات  الحت��ادي��ة  احلكومة  ب��ني  عامني  وا�شتمرت 
ال�شعبية لتحرير تيجراي، وهو الطرف الذي يهيمن على املنطقة، 
ت�شبه  ل��ظ��روف  الآلف  م��ئ��ات  وت��ع��ر���س  الآلف  ع�����ش��رات  مقتل  ع��ن 

املجاعة ونزوح املايني.
العدائية يف  الأع��م��ال  وق��ف  تيجراي على  وق��وات  واتفقت احلكومة 
اإىل  اإ�شافية  م�شاعدات  بو�شول  �شمح  مما  الثاين  ت�شرين  نوفمر 

املنطقة وا�شتعادة بع�س اخلدمات.
بيان �شحفي  الأحمر يف  لل�شليب  الدولية  اللجنة  ومع ذلك، قالت 
امل�شت�شفيات  تدمري  اإن  حملية  �شحية  ملن�شاآت  حديثة  ب�شور  مرفق 
اخلدمات  نق�س  يف  ت�شبب  احل��رب  خ��ال  الإ���ش��ع��اف  �شيارات  ونهب 

الطبية اإىل الآن.
ح�شني  ر���ش��وان  ول  الإثيوبية  ال�شحة  وزي��رة  تادي�شي  ليا  ت��رد  ومل 
وهو  ر�شا  جيتا�شيو  ول  ال����وزراء  لرئي�س  القومي  الأم���ن  م�شت�شار 
على  للتعليق  طلبات  على  الآن  حتى  تيجراي  ق��وات  با�شم  متحدث 

الو�شع الإن�شاين.

عوا�صم

طوكيو

طهران

نريوبي

الحتاد العام التون�سي لل�سغل 
يندد بتوقيف اأحد قيادييه 

•• تون�س-اأ ف ب

اأم�س الأربعاء  النقابة العمالية املركزية   “الحتاد العام التون�شي لل�شغل”،  ندد 
بتوقيف اأحد قيادييه واعتر ذلك “خرقا” للحقوق النقابية وللد�شتور التون�شي 
�شيا�شية«.  “ملاآرب  ال�شراب  بتوظيف  فيه  ندد  �شعّيد  قي�س  للرئي�س  خطاب  اثر 
الأجور  زي��ادة  اأج��ل  من  والثاثاء  الثنني  يومي  ا�شرابا  الطرقات  نقابة  نفذت 

ف�شا عن مطالب اأخرى.
اخل�شو�شية  “للنقابة  العام  الكاتب  الكعبي  اأني�س  توقيف  مت  الأرب��ع��اء  وم�شاء 
للطرقات ال�شيارة«. واعتر الحتاد يف بيان الأربعاء اأن ذلك ميثل “�شربا للعمل 
النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا لاتفاقيات الدولية امل�شادق عليها من 
طرف الدولة التون�شية وملا ورد يف د�شتور اجلمهورية التون�شية من ف�شول تن�ّس 

على احرتام احلريات النقابية وحّق الإ�شراب«.
اأمنية يف  اثر لقائه بقيادات  الثاثاء  �شعّيد م�شاء  الرئي�س قي�س  األقاها  يف كلمة 
ثكنة اأمنية بالعا�شمة تون�س، اأكد اأن “من يتولون قطع الطرق اليوم ويهددون 

بقطع الطريق ال�شيارة ل ميكن اأن يبقوا خارج دائرة امل�شاءلة«.
واأ�شاف اأن “احلق النقابي م�شمون بالد�شتور ولكن احلق الد�شتوري ل ميكن ان 

يتحول اإىل ماآرب �شيا�شية مل تعد تخفى على اأحد«.
النقابي  العمل  حرية  �شّد  حتري�شا  “ت�شّمن  �شعّيد  خطاب  ان  الحت��اد  واعتر 
ودعا ان�شاره اإىل “التعبئة وال�شتعداد للدفاع  واحلّق يف الحتجاجات ال�شلمية”، 
الأ�شكال  ب��ك��ّل  وال��ف��ردي��ة  العامة  الإ���ش��راب واحل��ري��ات  النقابي وح���ّق  ع��ن احل���ّق 
ت�شريحات  يف  حممودي  حمزة  الحت��اد  يف  القيادي  واأك��د  امل�شروعة«.  الن�شالية 
�شكوى  “تقدمي  اإىل  يعود  الكعبي  اأني�س  توقيف  �شبب  اأن  اإع��ام حملية  لو�شائل 

بخ�شو�س ت�شريحاته الذاعية كبدت �شركة )الطرق( خ�شائر مالية«.

ال�سودان..ملاذا تراجعت »الكتلة الدميقراطية« عن تاأييد الإطاري؟

موقع اإ�سرائيلي: »حرب الظل« الإ�سرائيلية �سد اإيران طويلة

�ستولتنربغ ي�سيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي 
املحلي  الناجت  من  باملئة   2 البالغ  الناتو  معيار  لبلوغ 

الإجمايل املخ�ش�س للدفاع«.
ب��امل��ئ��ة ت��ق��ري��ب��ا من  ال��ي��اب��ان واح����د  ول��ع��ق��ود خ�ش�شت 
لكن يف  ال��دف��اع��ي.  الإج��م��ايل لانفاق  املجلي  ال��ن��اجت 
اأواخر العام املا�شي وافقت حكومة فوميو كي�شيدا على 
لزيادة  خططا  تت�شمن  ج��دي��دة  اأمنية  ا�شرتاتيجية 
املالية  ال�شنة  بحلول  باملئة   2 اإىل  ال��دف��اع��ي  الن��ف��اق 

.2027
اليابان  اأن  على  يدل  “هذا  الأربعاء  �شتولتنرغ  وقال 

تاأخذ الأمن الدويل على حممل اجلد«.
اأدت التهديدات املتزايدة من ال�شني وكوريا ال�شمالية، 
اإ�شافة اإىل حرب رو�شيا يف اأوكرانيا، اإىل ت�شاعد الدعم 

ال�شعبي لزيادة الإنفاق الع�شكري يف اليابان.
م�شكلة  الرو�شية  احل��رب  اأن  على  �شتولتنرغ  و���ش��دد 
وقال  اآ�شيا.  يف  الأمني  امل�شهد  على  اأي�شا  اأث��رت  عاملية 
اإن الرئي�س الرو�شي فادميري بوتني “ا�شتخف متاما 
باأوكرانيا” وبالتكاتف القوي بني اأع�شاء الناتو لدعم 

هذا البلد.
وفيما �شدد على اأن الناتو ل يعتر ال�شني خ�شما، قال 
م�شاألة  وطموحاتها  لبكني  الع�شكرية  التعزيزات  اإن 

ينبغي النظر فيها.
وقال “حاليا، النظام العاملي الذي خدمنا ب�شكل جيد 
لعدة عقود مهدد. مو�شكو وبكني يف طليعة ... اجلبهة 

ال�شتبدادية«.

•• طوكيو-اأ ف ب

اأ�شاد الأمني العام حللف �شمال الأطل�شي )ناتو(  اأم�س 
الأربعاء بخطة اليابان زيادة اإنفاقها الدفاعي مبقدار 
البلد على  يعك�س عزم هذا  التعهد  اإن  وق��ال  ال�شعف، 

م�شاركة اأمنية اأكر يف عامل ي�شهد ا�شطرابات.
تركيز  اإن  طوكيو  يف  متحدثا  �شتولتنرغ  ين�س  وق��ال 
اليابان املتجدد على الأمن يجعلها “اأكر” من �شريك 

ال�شام«. اأجل  “من 
عن  كيو يف طوكيو  األ��ق��اه يف جامعة  وع��ر يف خطاب 
ع�شكرية(  )ميزانية  تخطط  اليابان  لأن  “�شروره 

•• اخلرطوم-وكاالت

اأرب���ك���ت ال��ك��ت��ل��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل�����ش��ه��د ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
ال�شودان جمددا، بعد تراجعها عن بيان اأ�شدرته الأحد 
اأكدت فيه اقرتابها من التوقيع على التفاق الإطاري، 
اإىل املدنيني، يف وقت تعهدت  ال�شلطة  الذي يتيح نقل 
والحتاد  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن  امل��ك��ون��ة  الثاثية  الآل��ي��ة 
ق��دم��ا يف دعم  الإي���ك���اد بامل�شي  الأف��ري��ق��ي وجم��م��وع��ة 

العملية ال�شيا�شية بالباد.
وبعد اجتماع ا�شتمر 6 �شاعات الأحد، ا�شتجابة ملبادرة 
حمدان  حممد  ال�����ش��ي��ادة،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ق��اده��ا 
اإنه مت  دقلو، قال بيان �شادر عن الكتلة الدميقراطية 
املئة من ق�شايا التفاق الإطاري،  95 يف  توافق حول 

مع ا�شتمرار امل�شاورات حل�شم ال�5 يف املئة املتبقية.
لكن الكتلة فاجاأت اجلميع ببيان جديد الثنني قالت 

فيه: اإن البيان الأول كان “خطاأ اإجرائيا«.
ب��ع�����س ق���ي���ادات ال��ك��ت��ل��ة ال��ت��ق��ت ب��ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيادة واأ�شدرت بيانها الأول دون الرجوع اإىل الكتلة.
قالت الكتلة اإنها ما�شية يف ا�شتجابتها للدعوة املقدمة 

من جمهورية م�شر ل�”ت�شهيل احلوار ال�شوداين«.
التوقيع  رف�شت  ق��د  الدميقراطية”  “الكتلة  وك��ان��ت 
على التفاق الإط��اري يف دي�شمر املا�شي، على اعتبار 
بعد  عليه  الكتلة  موافقة  اأن  وُيعتقد  “اإق�شائي”،  اأن��ه 
اإ�شافية، لكن ذلك  امتناع ملدة �شهرين قد يك�شبه قوة 

مل يحدث حتى الآن.

•• القد�س-وكاالت

توقع موقع “جوي�س نيوز” الإ�شرائيلي اأن تكون “حرب 
بعد  الأمد”  “طويلة  واإي������ران  اإ���ش��رائ��ي��ل  ب��ني  الظل” 
ال�شربة الأخرية للمن�شاآت ال�شناعية الع�شكرية الإيرانية 
اأخرى  اأن�شطة  م��ع  ت��زام��ن��ت  وال��ت��ي  اأ���ش��ف��ه��ان،  مدينة  يف 

للجي�س الإ�شرائيلي يف املنطقة.
اأن الأي��ام الأخ��رية �شهدت عدداً  “جوي�س نيوز”  واأ�شاف 
من العمليات الع�شكرية املاأ�شوية يف اأنحاء ال�شرق الأو�شط، 
م�شرياً اإىل اأن التقارير الدولية اتفقت على اأمرين، الأول 
هو اأن اأهداف تلك العمليات كانت اإيرانية، والثاين هو اأن 

عمليات ال�شتهداف ُن�شبت اإىل اإ�شرائيل.
ن�شاط اإ�شرائيلي “خفي«

واأفاد م�شوؤولون اأمريكيون اأن اإ�شرائيل كانت وراء الغارة 
التي مت تنفيذها بطائرة بدون طيار، يوم ال�شبت املا�شي، 
يف اأ�شفهان، واأفادت تقارير اأن املوقع الذي مت ا�شتهدافه 
بدون  وط��ائ��رات  بالي�شتية  ���ش��واري��خ  ُينتج  م�شنعاً  ك��ان 

طيار.
ولفت املوقع الإ�شرائيلي اإىل التقارير التي اأفادت مبقتل 
7 اأ�شخا�س وتدمري 6 �شاحنات يف غارة جوية اإ�شرائيلية 
اإىل  ال��ع��راق  م��ن  طريقها  يف  ك��ان��ت  ���ش��اح��ن��ات  ا�شتهدفت 
�شوريا. ووقعت ال�شربة يف مدينة البوكمال، حيث كانت 

تنقل تلك القافلة اأ�شلحة اإيرانية.
وق���ال امل��وق��ع اإن ك��ل ه��ذه الأح����داث وق��ع��ت قبيل و�شول 
وزير اخلارجية الأمريكي، اأنتوين بلينكن، اإىل اإ�شرائيل، 
اإي���ران، وح��ول ال�شراع  الإث��ن��ني، لإج���راء مناق�شات ح��ول 
الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  مع  الفل�شطيني،  الإ�شرائيلي 

بنيامني نتانياهو.

ت�سليح حزب اهلل
بح�شب املوقع، حتاول اإيران منذ �شنوات تهريب الأ�شلحة 
ولبنان،  و���ش��وري��ا  ال��ع��راق  يف  لت�شنيعها  ال��ازم��ة  وامل����واد 
م�شرياً اإىل اأن الهدف من كل هذا هو ت�شليح وكيل اإيران 
اهلل  ح��زب  اإن�شاء  وكذلك  اهلل”  “حزب  تنظيم  اللبناين، 

عملية  ل�شتحداث  وال�شعي  حاليا  اجلارية  ال�شيا�شية 
اإبراهيم  اأن حركتي جريل  اإىل  ت�شري عو�س  موازية. 
ومني اأركو مناوي هما الأكر يف هذه الكتلة، والأقرب 
ال�شخ�شية  ك��ان  اأن��ه  باعتبار  دقلو  مل��ب��ادرة  لا�شتجابة 
الأك����ر ت���اأث���ريا يف ات��ف��اق ال�����ش��ام ال����ذي وق��ع��ت عليه 
وكان املكونان الع�شكري  احلركتان يف اأكتوبر 2020. 

اأ�سباب تغري الكتلة
اأن  “التغيري”  جريدة  حترير  رئي�شة  عو�س  ر�شا  راأت 
“التناق�س” بني بياين الكتلة الدميقراطية ي�شري اإىل 

طبيعة تركيبة الكتلة والتباينات داخلها.
مكونة  الكتلة  اإن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  ق��ال��ت 
العملية  اإف�شال  على  التفاق  فقط  يجمعه  خليط  من 

وا�شحة، يف جميع اأنحاء ال�شرق الأو�شط، مع جتنب حرب 
وا�شعة النطاق. ويتم تنفيذ تلك احلملة من خال تفوق 
املخابرات الإ�شرائيلية والقوات اجلوية. وعلى الرغم من 
اأنها ل تخلو من املخاطر، اإل اأن الأي��ام املُقبلة قد ت�شهد 
اجلي�س  اأن  اأك��د  ال��ذي  للموقع  وفقاً  فيها،  كبرياً  تو�شعاً 
�شمولية  نظرة  الأخ���رية  ال�شنوات  يف  تبنى  الإ�شرائيلي 
جتاه اإيران، معتراً اأن التهديد الذي متثله اأو�شع بكثري 
م��ن جُم����رد خ��ط��ر ن��اج��م ع��ن ب��رن��اجم��ه��ا ال���ن���ووي الذي 

يتطور بطريقة ُمقلقة.
ويرى “جوي�س نيوز” اأن الرنامج النووي �شيبقى اأخطر 
اأ�شلحة نووية، فاإن  اإيران على  تهديد، واأنه حال ح�شول 
ويف  كبري،  ب�شكل  �شيتغري  معها  التعامل  يف  ال��ع��امل  نهج 
ال�شرق  يف  الإي�����راين  الإره�����اب  �شبكة  ف���اإن  نف�شه  ال��وق��ت 
ا�شتمرار،  يف  يتطور  تهديد  هي  اأخ��رى  واأماكن  الأو�شط 

�شد  ظل”  “حرب  اإ�شرائيل  ت�شن  عقد،  ومنذ  ال�شوري. 
ا�شتهدفت  جوية  غ��ارات  ونفذت  �شوريا،  يف  اإي���ران  جهود 
حماولت تهريب اإيرانية. ومذذاك، تطورت احلملة التي 
اأطلق عليها م�شوؤولو الدفاع الإ�شرائيليون ا�شم “احلملة 
الأمنية  العقيدة  رك��ائ��ز  اإح���دى  لت�شبح  احلروب”،  ب��ني 
لإ�شرائيل، وازدادت حدتها ب�شكل ملحوظ مبرور الوقت.

قيل   ،2013 ع��ام  ب��داأت احلملة  “عندما  امل��وق��ع:  وتابع 
اإنها كانت ت�شمل 3 عمليات يف ال�شنة، ولكن وفًقا لرئي�س 
اأرك�����ان اجل��ي�����س الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ال�����ش��اب��ق اأف��ي��ف ك��وخ��ايف يف 
النوع من  هذا  تنفيذ  حالياً  يتم  الأول،  -كانون  دي�شمر 

العمليات كل اأ�شبوع تقريباً«.
الرغم  املنطق وراء احلملة ب�شيط على  اإن  املوقع  ويقول 
البناء  ت��ع��ط��ي��ل  ف��ال��ه��دف ه���و  ت��ن��ف��ي��ذه��ا م��ع��ق��د،  اأن  م���ن 
الع�شكري لإيران واأذرعها من خال اأعمال ع�شكرية غري 

واملدين يف ال�شودان قد تو�شا يف دي�شمر املا�شي اإىل 
اإىل  ال�شلطة  نقل  ي�شعى  الإطاري”  ب�”  ُع��رف  ات��ف��اق 

املدنيني، وذلك عر فرتة انتقالية متتد اإىل عامني.

 ت�سريح الآلية الثالثية
ويف خ�شم هذه التطورات، قال ممثلو الآلية الثاثية 
اإن العملية ال�شيا�شية يف ال�شودان دخلت مرحلة جديدة 
بني  الإط���اري  ال�شيا�شي  الت��ف��اق  توقيع  بعد  وحا�شمة 

عدد كبري من القوى ال�شيا�شية.
“جنحت اجلهود ال�شودانية خال املرحلة  واأو�شحت: 
الوىل يف التاأ�شي�س لعملية حوار �شلمي يعلو فيه �شوت 
املنطق ويخُفت فيه �شوت العنف بهدف التو�شل حللٍّ 

�شيا�شي ي�شنعُه ال�شودانيون«.
التي  التالية  املراحل  اأن  اإىل  الثاثية  الآلية  واأ���ش��ارت 
�شتبداأ خال اليومني املقبلني تهدف للو�شول اإىل حل 

فّعال ي�شمن العودة ملرحلة انتقالية يقودها املدنيون.
ويحظى التفاق الإطاري بتاأييد حملي ودويل وا�شع، اإل 
اأنه واجه معار�شة من عدة جهات من بينها جمموعة 
الدميقراطية وجمموعات اخرى متحالفة مع  الكتلة 
الإخ����وان اإىل ج��ان��ب ج��زء م��ن جل��ان امل��ق��اوم��ة وبع�س 

الأحزاب والكيانات ال�شيا�شية.
اإىل حل  العملية احلالية  اأن توؤدي  وياأمل مراقبون يف 
الإج���راءات  اأع��ق��اب  يف  اندلعت  التي  ال�شيا�شية  الأزم���ة 
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ق��ائ��د اجل��ي�����س ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��ره��ان يف 
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وثيق  �شكل  يف  مرتبط  املنطقة  يف  اإي��ران  موقع  وتر�شيخ 
بانت�شار الأ�شلحة خ�شو�شا يف �شوريا ولبنان.

عقيدة جديدة
يف مايو -اأيار 2022، اأ�شدر اللواء احتياط اإيال زمري، 
املدير العام لوزارة الدفاع الإ�شرائيلية، درا�شة مهمة تقدم 
ملحة عن عقيدة جديدة توؤثر ب�شكل تدريجي على موؤ�ش�شة 

الدفاع الإ�شرائيلية.
ال�شرق  ل�شيا�شة  التي ن�شرها معهد وا�شنطن  الورقة  ويف 
الأدن�����ى، و���ش��ع زم���ري، وه���و ن��ائ��ب رئ��ي�����س اأرك����ان اجلي�س 
“املناف�شة  با�شم  ُي��ع��رف  مفهوماً  ال�����ش��اب��ق،  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
املدى  بعيد  اإي��ران  اأن هدف  اعتر فيها  الأجل”،  طويلة 
الإقليمية  ال��ق��وة  ت�شبح  واأن  اإ�شرائيل  على  الق�شاء  ه��و 
امل��ه��ي��م��ن��ة، وه���ي ت��ن��وي حت��ق��ي��ق ذل���ك م���ن خ���ال ت�شليح 
الوكاء وال�شركاء، وتطويق اإ�شرائيل بحلقات من قواعد 

ال�شواريخ والقذائف، بالإ�شافة اإىل املظلة النووية.
جديدة  نظرية  تطوير  اإ���ش��رائ��ي��ل  على  اأن���ه  زم��ري  وك��ت��ب 
العدو  الأم��د مع هذا  املناف�شة طويلة  اإىل مفهوم  ت�شتند 
ال�شتفادة من  على  القدرة  اإىل  ي�شتند  اللدود،  الإقليمي 

املزايا والعمل مع احللفاء ولعب اللعبة الطويلة.

احلر�س الثوري “هدف«
وط��ال��ب زم��ري بجعل احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين الهدف 
الأول لهذه احلملة، كونه مركز الثقل احلقيقي لإيران، 

معتراً اأن اإ�شعافه يعني تاآكل القوة الإقليمية لطهران.
امل�شتمر  ال�������ش���رب  امل��ن��ت��ظ��رة م���ن  ب���ني الأه��������داف  وم����ن 
لاأهداف املتعلقة بوكاء اإيران، ممار�شة ال�شغط املبا�شر 
على النظام، وتو�شيع العمليات ال�شرية لإ�شرائيل لت�شمل 
ال��ن��ظ��ام الإي����راين ب��اأك��م��ل��ه، واحل��ر���س ال��ث��وري والأ�شول 

الإيرانية الإقليمية.
وح����ث زم����ري اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ل��ى ا���ش��ت��ه��داف ق�����درات اإي����ران 
زعزعة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  م��ن  وح��رم��ان��ه��ا  اأوًل،  ال��ه��ج��وم��ي��ة 
على  منوها  وق�شر  ومواردها،  بجي�شها  املنطقة  ا�شتقرار 

الدول املجاورة.
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•• وا�صنطن-وكاالت

“يديعوت  ����ش���ح���ي���ف���ة  ق�����ال�����ت 
اإن  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  اأحرونوت” 
التحديات التي واجهتها اإ�شرائيل 
خال خم�شة اأيام متتالية “غري 
عملية  يف  ومت���ث���ل���ت  عادية”، 
جنني،  يف  امل�شلحني  �شد  نفذتها 
اأُطلقت من  واعرتا�شها �شواريخ 
ُم�شلح يف  ق��ط��اع غ���زة، وه��ج��م��وم 
يف  من�شاأة  على  و�شربة  القد�س، 
اإيران، وهجوم من�شوب لإ�شرائيل 

على اأ�شلحة يف �شوريا.

اأن  وذكرت “يديعوت اأحرونوت”، 
الأيام اخلم�شة بدءاً من اخلمي�س 
وا�شعة  روؤي������ة  ق���دم���ت  امل���ا����ش���ي، 
الإ�شرائيلية  الأمنية  للتحديات 
اأن  م�شيفة  امل��ن��اط��ق،  خمتلف  يف 
“ح�شا�شة”  ال��ت��ح��دي��ات  تلك  ك��ل 
وت����ت����ط����ل����ب م�����ع�����اجل�����ة ف�����ري�����دة 
لتلبية  والذكاء  القوة  با�شتخدام 

املهام املُعقدة.

اإيران ومناورة 
“بازلت اأوك�س«

الهجوم  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
الإيرانية  اأ�شفهان  يف  وقع  ال��ذي 
للبحث  م����ن���������ش����اأة  وا�����ش����ت����ه����دف 
اأمر  ال�شواريخ  واإنتاج  والتطوير 
مهم، ولكن احلدث الأكر اأهمية 
الإ�شرائيلي،  باجلي�س  يتعلق  كان 
وهو اختتام املناورة امل�شرتكة مع 
الأمريكيني “بازلت اأوك�س” يوم 
اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي، م�����ش��رية اإىل 
تنفذها  التي  الأك��ر  املناورة  اأنها 

�شملت  ح���ي���ث  م����ع����اً،  اجل���ي���و����س 
6500 �شابط وجندي.

وك���ان���ت امل����ن����اورة امل�����ش��رتك��ة بني 
املتحدة  وال�����ولي�����ات  اإ����ش���رائ���ي���ل 
على  لهجوم  حم��اك��اة  الأمريكية 
امل���ن�������ش���اآت ال���ن���ووي���ة الإي����ران����ي����ة، 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات خمتلفة  و���ش��م��ل��ت 
مب�����ش��ارك��ة م��ق��ات��ات وط���ائ���رات 
بالوقود،  ت����زود  وط���ائ���رات  ن��ق��ل، 
وطائرات اإنقاذ عمودية، وطائرات 
ا�شتطاع،  بدون طيار، وطائرات 
وق����اذف����ات اأم��ري��ك��ي��ة ث��ق��ي��ل��ة من 
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الإ�شرائيلية،  لل�شحيفة  ووف��ق��اً 
ك�������ش���ف���ت امل�������ن�������اورة ب���ع�������ش���اً من 
تطوراً،  اجلي�شني  ق����درات  اأك���ر 
وخ�����ش��و���ش��اً جل��ه��ة ال���ق���درة على 
م���ه���اج���م���ة امل����ن���������ش����اآت ال���ن���ووي���ة 
الإي���ران���ي���ة.  وق��ال��ت اإن���ه يف حال 
الهجوم،  الأمريكيني يف  م�شاركة 
مُيكن التقدير باأن القوات اجلوية 

�شتكون على م�شتوى املهمة.

ونقلت ال�شحيفة ت�شريحات عن 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ك��ب��ري �شارك  ���ش��اب��ط 
“دراما  اإن��ه��ا  ق��ول��ه  م  امل���ن���اورة  يف 
للن�شاط  وال�شتعداد  حقيقية”، 
املحتمل يف اإي��ران قد مت حتديثه 
هذا  اأن  اإىل  م�شرياً  كبري،  ب�شكل 
الإيرانيني  لأن  م��ه��م  ال���ت���ط���ور 
وقت  اأي  م���ن  اأق������رب  اأ����ش���ب���ح���وا 

م�شى اإىل القنبلة.

زيارات هامة
الأمن  م�شت�شار  اإ���ش��رائ��ي��ل  وزار 
ورئي�س  �شوليفان  جيك  القومي 
املركزية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  وك���ال���ة 
ول���ي���ام ب���رين���ز اإ����ش���رائ���ي���ل ووزي����ر 
الذي  بلينكني  اأنتوين  اخلارجية 
اإي����ران  اأن  ع��ل��ى  “اتفقنا  ق��������������ال: 
اأ�شلحة  ع��ل��ى  حت�����ش��ل  األ  ي��ج��ب 
اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت  ن��ووي��ة«. 
تقارير اأجنبية اأن اإ�شرائيل تظهر 
ُمبهرة،  ون��ت��ائ��ج  ع��ال��ي��ة  ق�����درات 
ح��ي��ث ت�����ش��ت��م��ر ال�����ش��رب��ات داخل 

اإيران وخارجها، على �شبيل املثال 
يف �شوريا ويف مناطق بعيدة جداً، 
املن�شوب  ال��ه��ج��وم  اإىل  اإ����ش���ارة  يف 
ال�شبت  ي��وم  م�شاء  اإ�شرائيل،  اإىل 

املا�شي، يف اأ�شفهان.
املفتوحة  احل��رب  مع  وبالتزامن 
ه��ن��اك عملية  ك��ان��ت  اإي����ران،  �شد 
ناجحة بالتعاون مع جهاز الأمن 
العام الإ�شرائيلي “�شاباك” �شد 
خ��ل��ي��ة ُم�����ش��ل��ح��ة يف خم��ي��م جنني 
القبة  واع����رت�����ش����ت  ل���اج���ئ���ني، 

احلديدية ال�شواريخ من غزة.

ُم�سلحون منفردون
اأما عن الأحداث يف القد�س، تقول 
الأمنية  املوؤ�ش�شة  اإن  ال�شحيفة 
واجهوا  وال�شاباك  ال�شرطة  م��ع 
وا�شفة  خ��ط��ريي��ن،  اع���ت���داءئ���ني 
املُ�شلحني  م��واج��ه��ة  يف  ال��ت��ح��دي 
اأمر اأكر تعقيداً،  املنفردين باأنه 
خال  من  حتري�شهم  يتم  حيث 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ع���ل���ى  م������واد 

قتل  اإىل  ت����ه����دف  الج���ت���م���اع���ي 
اليهود. ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن 
كان  ال��ث��اين  -ك��ان��ون  يناير  �شهر 
حيث  الفل�شطينيني،  على  �شعباً 
معظمهم   ،35 م��ن  اأك���ر  مقتل 
وقد  ُم�شلحة،  عمليات  يف  ت��ورط 
النتقام  اإىل  الأم����ر  ه���ذا  ي����وؤدي 
من  العديد  هناك  اأن  وخ�شو�شاً 
ال�شوارع،  يف  امل��وج��ودة  الأ���ش��ل��ح��ة 
ذلك  ي������وؤدي  “قد  م�����ش��ت��ط��ردة: 
�شيكون  ال��ع��ن��ف  م���ن  م��وج��ة  اإىل 
مثل  معها  التعامل  ال�شعب  من 

التحدي الإيراين«

نتنياهو يفكر يف التو�سط بني رو�سيا واأوكرانيا 
•• القد�س-رويرتز

اإنه م�شتعد للنظر يف التو�شط بني  ال��وزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو  قال رئي�س 
رو�شيا واأوكرانيا اإذا طلب منه البلدان املتحاربان والوليات املتحدة ذلك.

وقال نتنياهو يف مقابلة مع �شي.اإن.اإن “اإذا طلبت مني جميع الأطراف املعنية ذلك، 
واأ�شاف اأن ذلك يجب اأن يكون يف “الوقت  �شاأفكر بالتاأكيد، لكنني ل اأفر�س نف�شي”. 
املنا�شب والظروف املنا�شبة«. وقال اإنه يجب اأن يكون هناك طلب اأي�شا من الوليات 
املتحدة حليف اإ�شرائيل املقرب لأنه “ل ميكن اأن يكون هناك طهاة اأكر من الازم 
اأن يكون و�شيطا بعد فرتة وجيزة من  اإن��ه ُطلب منه  نتنياهو  وق��ال  املطبخ«.  داخ��ل 
كان  لأن��ه  رف�س  لكنه  املا�شي،  العام  من  �شباط  فراير  يف  لأوكرانيا  الرو�شي  الغزو 
زعيم املعار�شة الإ�شرائيلية يف ذلك الوقت ولي�س رئي�س الوزراء. وقال “لدي قاعدة: 

رئي�س وزراء واحد يف كل فرتة«.
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مذبحة  اأم��ر  انك�شاف  اإث��ر   2022 ني�شان/اأبريل  يف  الرو�شي  ال�شفري 
اُتّهمت القوات الرو�شية بارتكابها يف مدينة بوت�شا الأوكرانية.

والأ�شبوع املا�شي، قالت اإ�شتونيا اإّنها �شتطرد ال�شفري الرو�شي رّداً على 
اإعان الكرملني �شفريها يف مو�شكو �شخ�شاً غري مرغوب فيه.

وقالت وزارة اخلارجية الإ�شتونية يومها يف تغريدة “نحن نحرتم مبداأ 
املعاملة باملثل يف العاقات مع رو�شيا”، م�شيفًة اأّنه يتعنّي على ال�شفري 
فيه نظريه  �شيغادر  ال���ذي  ال��وق��ت  نف�س  ال��ب��اد يف  ي��غ��ادر  اأن  ال��رو���ش��ي 
�شباط-  7 حتى  الإ�شتوين  ال�شفري  رو�شيا  واأمهلت  مو�شكو.  الإ�شتوين 

فراير ملغادرة اأرا�شيها.
�شتطرد  اأّنها  البلطيق،  دول  ثالثة  اأعلنت لتفيا،  اإ�شتونيا  مع  وت�شامناً 

ال�شفري الرو�شي و�شت�شحب �شفريها من مو�شكو.

 �سلطات كييف تداهم منازل ومكاتب م�سوؤولني 
•• كييف-اأ ف ب

واإدارات  نافذة  �شخ�شية  ا�شتهدفت  اأمنية  وعمليات  مداهمات  �شل�شلة  اأم�س  الأوكرانية   ال�شلطات  نّفذت 
ا يف جمال اإمدادات اجلي�س، يف خ�شّم احلرب  وم�شوؤولني يف اإطار مكافحة الف�شاد امل�شت�شري يف البلد خ�شو�شً
مع رو�شيا. واأعلن زعيم حزب الرئي�س الأوك��راين فولودميري زيلين�شكي، ديفيد اأراخاميا، عر تلغرام اأن 
ا امللياردير اإيغور كولوموي�شكي ووزير الداخلية ال�شابق  العمليات التي نّفذتها ال�شرطة ا�شتهدفت خ�شو�شً
املحققني  زي��ارات  اإدارة اجلمارك. و�شملت  ُعّلقت مهام  الأوك��راين فيما  ال�شرائب  اأفاكوف ومكتب  اأر�شني 

ا منازل ومكاتب م�شوؤولني كبار يف وزارة الدفاع. اأي�شً
واأ�شاف اأراخاميا “الباد تتغرّي خال احلرب. اإذا مل يكن �شخ�س ما م�شتعدا للتغيري، فاإن الدولة نف�شها 

�شتاأتي وت�شاعده على التغيري«.
تعاين اأوكرانيا من الف�شاد امل�شت�شري منذ �شنوات لكّن اجلهود املبذولة ملحاربته طغت عليها حرب مو�شكو 

ال�شاملة امل�شتمرة منذ قرابة عام. والأ�شبوع املا�شي، اأقالت ال�شلطات ع�شرات امل�شوؤولني.

•• فيلنيو�س-اأ ف ب

طرد  على  الأوروب����ي  الحّت���اد  دول  بقية  ليتوانيا  خارجية  وزي��ر  ح�ّس 
دول  بني  الدبلوما�شية  التوترات  فيه  تت�شاعد  وقت  يف  رو�شيا،  �شفراء 

البلطيق ومو�شكو منذ الغزو الرو�شي لأوكرانيا.
“ل  ريغا  وقال غابرييليو�س لند�شبريغي�س خال موؤمتر �شحفي يف 

فائدة من وجود �شفري، �شفري رو�شي، يف عا�شمة اأوروبية«.
معظم  يف  ت��ع��د،  “مل  الرو�شية  الدبلوما�شية  البعثات  اأّن  على  و���ش��ّدد 
احلالت، موؤ�ّش�شة دبلوما�شية، اإّنها موؤ�ّش�شة دعائية، تت�شرّت على جرائم 

احلرب وت�شّوق عموماً لأجندة اإبادة جماعية«.
وتدهورت العاقات الدبلوما�شية بني ريغا ومو�شكو منذ طردت ليتوانيا 

اد الأوروبي على طرد �سفراء رو�سيا  ليتوانيا حت�شحّ دول الحتحّ

•• عوا�صم-وكاالت

العاملية  ال�����ش��ح��ف  اأب������رز  ���ش��ل��ط��ت 
ال�������ش���ادرة ���ش��ب��اح اأم�������س الأرب���ع���اء، 
جولة  خم�����رج�����ات  ع���ل���ى  ال���������ش����وء 
اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
ا�شتمرت  ال��ت��ي  للمنطقة  بلينكن، 
ث��اث��ة اأي�����ام، و���ش��ط ت��ق��اري��ر تفيد 
باأنها “ف�شلت” يف ر�شم اإطار وا�شح 
لح����ت����واء الأو�����ش����اع امل���ت���وت���رة بني 

الفل�شطينيني والإ�شرائيليني.
ك��م��ا حت��دث��ت ال�����ش��ح��ف ع���ن ب���وادر 
تلوح  “خطرية”  دبلوما�شية  اأزم��ة 
يف الأف��ق بني اأكر قوتني نوويتني 
الوليات  ات��ه��م��ت  ب��ع��دم��ا  ب��ال��ع��امل، 
املتحدة رو�شيا ب�”انتهاك” معاهدة 
النووي اخلا�شة  الت�شلح  احلد من 

فيما بينهما.
تقارير  اأخ�����رى  ���ش��ح��ف  ون��اق�����ش��ت 
دول الحت�����اد  ب������اأن  ت��ف��ي��د  اأخ�������رى 
ال�����ش��وف��ي��ت��ي ال�������ش���اب���ق ت��ب��ح��ث عن 
رو�شيا”،  عن  بعيداً  “حليف جديد 
ب�شبب ان�شغال الأخرية باحلرب مع 
نحو  الكرملني  يدفع  ما  اأوكرانيا؛ 
تخ�شع  منطقة  يف  ج��دي��دة  اأزم����ة 

للنفوذ الرو�شي.
“وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  اع�����ت�����رت 
اإىل  بلينكن  “زيارة  اأن  بو�شت”، 
فيما  ث���م���اره���ا  ت������وؤت  مل  امل��ن��ط��ق��ة 
املتفجرة  الأو���ش��اع  بتهدئة  يتعلق 
والفل�شطينيني  الإ�شرائيليني  بني 
ب���ع���د اأح��������داث دام����ي����ة وق���ع���ت بني 

الطرفني«.
“زيارة  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 
ال�شخط  املقابل، عّمقت  بلينكن، يف 
ب�شاأن  والفل�شطيني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ال�شراع  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  دور 
طويل الأمد، واأن اجلانبني اأ�شبحا 
ويحتقران  ب���ل  ب�����ش��دة،  مت�شككني 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة  ال��دع��وات 
اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن، 
ك��اأف�����ش��ل �شامن  ال���دول���ت���ني  حل���ل 

لل�شام«.
“وفقاً  اإن������ه  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
يرى  ح��دي��ث��ة،  راأي  ل���ش��ت��ط��اع��ات 
والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  ثلث 
الدولتني، حيث  فقط فر�شة حلل 
املتحدة  ال���ولي���ات  ي��ل��وم اجل��ان��ب��ان 
ب��امل��زي��د لتحقيق  ال��ق��ي��ام  ع��دم  على 
وا�شنطن  اأن  موؤكدين  احللم،  ه��ذا 
الدعوات  ���ش��وى  ���ش��يء  اأي  تفعل  ل 

الروتينية«.
على  ال�����ش��وء  ال�شحيفة  و���ش��ل��ط��ت 
لبلينكن  املواقف”  “ت�شارب 
الجتماعات  م���ن  ي���وم���ني  خ����ال 
م������ع م���������ش����وؤول����ني اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني 
“خال  اإن��ه  وقالت  وفل�شطينيني. 
اأم�س  اأول  اأول  نتنياهو   مع  لقائه 
ب�شكل  بلينكن  يتطرق  مل  الث��ن��ني 

ك����اف مل��ف��ه��وم ال���دول���ت���ني، ك��م��ا اإنه 
اإىل  وج���ي���زة  ل���ف���رتة  اإل  ي��ل��م��ح  مل 
جرياننا  م����ع  ع��م��ل��ي  ح����ل  اإي����ج����اد 

الفل�شطينيني«.
ولكن يف املقابل، اأكد بلينكن خال 
الفل�شطيني،  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ل��ق��ائ��ه 
اقتناع  اأم���������س،  ع���ب���ا����س،  حم���م���ود 
الرئي�س بايدن الرا�شخ باأن ال�شبيل 
ال����وح����ي����د ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���������ش����ام هو 
حكومة  حم����ذراً  الدولتني”،  ح��ل 
املتحدة  “الوليات  اأن  من  نتنياهو 
�شيء  اأي  م��ع��ار���ش��ة  يف  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر 
املنال”،  بعيد  ال��ه��دف  ه���ذا  يجعل 
ال�شتيطاين  التو�شع  اإىل  اإ�شارة  يف 
الغربية  ال�شفة  ل�شم  وال���دع���وات 

املحتلة.
اأقوياء يف حكومة  اأع�شاء  ويعار�س 
اإقامة  املتطرفة  اليمينية  نتنياهو 
�شم  وي����وؤي����دون  فل�شطينية  دول����ة 
ال�����ش��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة امل��ح��ت��ل��ة وحل 

ال�شلطة الفل�شطينية.
بلينكن  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
غادر املنطقة دون الدعوة اإىل جولة 
ال�شام،  حم����ادث����ات  م���ن  ج���دي���دة 
للهدوء.  ب��ال��دع��وة  ف��ق��ط  م��ك��ت��ف��ي��اً 
للرتويج  الأخ���رية  املحاولة  وكانت 
الرئي�س  ع��ه��د  يف  ال��دول��ت��ني  حل���ل 
اأوباما،  ب���اراك  ال�شباق،  الأم��ري��ك��ي 
بالف�شل  ب����اءت  لكنها   ،2014 يف 

اأي�شاً.
فيما  اأن��������ه  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  وذك���������رت 
الدائم،  ال�����ش��ام  مب��و���ش��وع  يتعلق 
الفل�شطينيني  م��ن  ال��ع��دي��د  ينظر 
الزيارة  ه���ذه  اإىل  والإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 

لها اإنه بعد عام من الغزو الرو�شي 
لأوك���ران���ي���ا، مل ت��ف�����ش��ل م��و���ش��ك��و يف 
ت��اأك��ي��د ه��ي��م��ن��ت��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة على 
اإن���ه���ا خ�شرت  ب���ل  ك��ي��ي��ف ف��ح�����ش��ب، 
ال�����دول  ع���ل���ى  ن���ف���وذه���ا  “جزئياً” 
يف  تتجه  التي  ال�شابقة  ال�شوفيتية 
الوقت احلايل اإىل بناء عاقات مع 

القوى املتناف�شة.
الحتاد  دول  م��ن  م�شوؤولون  واأب��ل��غ 
اآ�شيا  و���ش��ط  يف  ال�شابق  ال�شوفيتي 
احلرب  اأن  “بلومبريغ”  والقوقاز 
البحث  اإىل  ح���ك���وم���ات���ه���م  دف���ع���ت 
ع���ن ���ش��ب��ل ل��ت��ق��ل��ي��ل الع���ت���م���اد على 
م��و���ش��ك��و م���ن خ����ال ال���ل���ج���وء اإىل 
القوى املناف�شة، مبا يف ذلك تركيا 
ال�شرق  ودول  الأوروب�����ي  والحت����اد 

الأو�شط.
– الذين طلبوا  امل�شوؤولون  و�شرح 
ع���دم ال��ك�����ش��ف ع��ن ه��وي��ت��ه��م - باأن 
يف  بامل�شوؤولية  تتحلى  “ل  مو�شكو 
اإنها جلاأت  تعاملها مع احل��رب، بل 
للعنف املتزايد؛ ما جعلها اأقل ثقة 
يف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��اأك��ي��د ن��ف��وذه��ا يف 

فنائها اخللفي.«
اإيكاترينا  ع����ن  ال���وك���ال���ة  ون���ق���ل���ت 
ال�شاأن  يف  خ���ب���رية  وه����ي  ����ش���ومل���ان، 
كانت  مو�شكو  اإن  قولها  ال��رو���ش��ي، 
الأكر  “الاعب  عقود  م��دى  على 
اأورا�شيا،  �شمال  يف  ب��واب��ة  وح��ار���س 
�شيء  اأي  يحدث  اأن  ميكن  ل  حيث 

اإل مبباركة الكرملني.«
اأن  يبدو  “الآن  ���ش��ومل��ان:  واأ���ش��اف��ت 
اأن  املرجح  اإذ من غري  يتغري،  ه��ذا 
اأق��وى من احل��رب يف  تخرج رو�شيا 

اأمريكي  دبلوما�شي  بها  ق��ام  ال��ت��ي 
رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى ع��ل��ى اأن��ه��ا “جمرد 
ب���رن���ام���ج طويل  اأخ������رى يف  ح��ل��ق��ة 
الأم��د، مبو�شوعات قدمية وطاقم 
عاودوا  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من 
اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت  ال��ظ��ه��ور«. 
والإ�شرائيلي  الفل�شطيني  اجلانب 
خا�س،  ب�����ش��ك��ل  ي��ائ�����ش��ني  اأ���ش��ب��ح��ا 
حيث �شارع كاهما اإىل ا�شتنتاج اأن 
الهدوء  اإىل  “ي�شعون  الأمريكيني 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط لأنهم  ق��ل��ي��ًا يف 
اأك���ر قادمة  ت��ه��دي��دات  م��ن  قلقون 

من رو�شيا وال�شني.«
ونقلت ال�شحيفة عن األي�س كريغر، 
اأبيب،  ت��ل  م��ن  ���ش��ام  نا�شطة  وه��ي 
اإن زي��ارة بلينكن عملت على  قولها 
ب�شكل  الفل�شطينيني  “ا�شتفزاز” 
“�شراع  اأن  م����ن  حم������ذرة  ك���ب���ري، 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط ل���ن ي��ن��ت��ه��ي لأن 

الأمور �شتزداد �شوًءا«.
بلينكن  اأن  اإىل  ك��ري��غ��ر  واأ�����ش����ارت 
نتنياهو،  م��ع  لقائه  خ��ال  اأع����رب، 
عن تعازيه ملقتل �شبعة اإ�شرائيليني 
خارج  فل�شطيني  م�شلح  بر�شا�س 
املحتلة،  ب��ال��ق��د���س  ي��ه��ودي  كني�س 
�شنته  الذي  الهجوم  لكنه مل يذكر 
ق����وات الح���ت���ال يف خم��ي��م جنني 
اأ�شفر عن  وال��ذي  الغربية  بال�شفة 

ا�شت�شهاد 10 فل�شطينيني.
نا�شط  ق������ال  م���ت�������ش���ل،  ����ش���ي���اق  يف 
اأي  ن��ت��وق��ع  ل  “نحن  فل�شطيني: 
�����ش����يء م����ن زي��������ارة ب��ل��ي��ن��ك��ن وم���ن 
م�شرياً  عام”،  ب�شكل  الأمريكيني 
�شيقفون  “الأمريكيني  اأن  اإىل 

األقت بظالها على  اأوكرانيا  ب�شاأن 
التفاق فيما بعد. وقالت اإنه عندما 
ل�شتئناف  املتحدة  ال��ولي��ات  �شعت 
اأغ�شط�س  يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ع��م��ل��ي��ات 

املا�شي، رف�شت رو�شيا طلبها.
اأ�شارت  رو�شيا  اأن  من  الرغم  وعلى 
عمليات  اإج���������راء  ت���ع���ق���ي���دات  اإىل 
اأن  اإل  ال��وب��اء،  خ�شم  يف  التفتي�س 
رف�س  اأن  اإىل  ي�شري  اأم�����س  تقرير 
عن  ر�شاها  ع��دم  من  نابع  مو�شكو 
احلرب  اإزاء  وا���ش��ن��ط��ن  مم��ار���ش��ات 

الأوكرانية.
اجتماع  ع���ق���د  امل����ق����رر  م����ن  وك������ان 
م�شر  يف  امل����ح����ادث����ات  ل���ش��ت��ئ��ن��اف 
امل���ا����ش���ي، لكن  اأواخ������ر ن��وف��م��ر  يف 
امل�����ش��وؤول��ني ال���رو����س ان�����ش��ح��ب��وا يف 
اللحظة الأخرية ومل يوافقوا على 
ت�شت�شهد  وال�����ذي  ج���دي���د،  م���وع���د 
ثاٍن  ك��م��ث��ال  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ب���ه 
ما  بح�شب  المتثال”،  “عدم  على 

اأوردته “اجلورنال«.

الدول ال�سوفيتية ال�سابقة 
تبحث عن “حلفاء جدد«

“بلومبريغ”  اأن���ب���اء  وك��ال��ة  ذك����رت 
الرو�شية  احل����رب  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة 
دول الحتاد  دفعت  الأوك��ران��ي��ة قد 
“حلفاء  ن��ح��و  ال�����ش��اب��ق  ال�شوفيتي 
معترة  مو�شكو”،  عن  بعيداً  جدد 
فادميري  ال���رئ���ي�������س،  ج���ه���ود  اأن 
الرو�شية  الهيمنة  بوتني، ل�شتعادة 
على جريانها باتت بعيدة اأكر من 

اأي وقت م�شى.
وقالت الوكالة الإخبارية يف تقرير 

تبني  ب���ي���ن���م���ا  الأي�����������دي  م����ك����ت����ويف 
امل�شتوطنات يف  املزيد من  اإ�شرائيل 
وت�شتويل  املحتلة  الغربية  ال�شفة 

على املزيد من الأرا�شي.«

ت�سعيد “خطري” 
بني مو�سكو ووا�سنطن

�شرتيت  “وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  ���ش��ل��ط��ت 
على  ال�شوء  الأمريكية  جورنال” 
اأزم����ة خ��ط��رية ت��ل��وح يف الأف����ق بني 
بعدما  امل��ت��ح��دة،  وال��ولي��ات  رو�شيا 
بانتهاك  مو�شكو  الأخ����رية  اتهمت 
النووية اخلا�شة  معاهدة الأ�شلحة 
با�شم  امل����ع����روف����ة  ب��ي��ن��ه��م��ا،  ف���ي���م���ا 

“�شتارت اجلديدة«.
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
الثاثاء،  اأم�����س  ت��ق��ري��راً،  اأر���ش��ل��ت 
اأن  اإىل  خ��ل�����س  ال���ك���ون���غ���ر����س  اإىل 
“�شتارت  م��ع��اه��دة  انتهكت  رو���ش��ي��ا 
من  ب���احل���د  اخل��ا���ش��ة  اجلديدة” 
بعمليات  ال�شماح  برف�شها  الت�شلح، 
مع  والج���ت���م���اع  م��ي��دان��ي��ة  تفتي�س 

وا�شنطن لت�شحيح امل�شار.
و�شف  اأن  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  ون�����وه�����ت 
باأن  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
امتثال”،  ع��دم  ح��ال��ة  “يف  مو�شكو 
فيها  تتهم  التي  الأوىل  امل��رة  ميثل 
بانتهاك  رو�شيا  املتحدة  ال��ولي��ات 
التنفيذ  حيز  دخلت  التي  املعاهدة 
امل��ع��اه��دة عدد  2011. وحت���دد  يف 
الروؤو�س احلربية والقنابل النووية 
ب�1550، وتت�شمن بنوداً  املن�شورة 

لعمليات التفتي�س امليداين.
اأن اخلطوة  اإىل  واأ�شارت ال�شحيفة 

تاأتي و�شط خماوف من اأن التوترات 
العظميني  ال��ق��وت��ني  ب���ني  احل�����ادة 
ب�����ش��ب��ب احل������رب الأوك�����ران�����ي�����ة قد 
ال��ت��ع��اون يف  اآف����اق  ت��ع��ر���س للخطر 
والتفاو�س  الأ���ش��ل��ح��ة  م���ن  احل����د 
تابعة �شتدخل  اأخ��رى  اتفاقية  على 
معاهدة  انتهاء  بعد  التنفيذ  حيز 

“�شتارت اجلديدة” يف 2026.
خطورة  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
معاهدة  اأن  يف  ت��ك��م��ن  ال���ت���ط���ورات 
اآخ����ر  ت���ع���د  اجلديدة”  “�شتارت 
املناف�شة  ت��ن��ظ��م  رئ��ي�����ش��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
النووية بني اجلانبني، الأمر الذي 
ل يزال يدفع اإدارة بايدن للحفاظ 
رو�شيا  ع���ل���ى  وال�������ش���غ���ط  ع���ل���ي���ه���ا 

لت�شحيح امل�شار.
ووف���ق���اً ل��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ح��ي��ف��ة، كان 
ي�شتعدون  ال����رو�����س  امل�������ش���وؤول���ون 
لتقرير اخلارجية الأمريكية ب�شاأن 
ل�”�شتارت  م��و���ش��ك��و  ام��ت��ث��ال  ع����دم 
اإلقاء  اإىل  �شعوا  حيث  اجلديدة”، 
اللوم على الوليات املتحدة لرتاجع 

التعاون يف تنفيذ املعاهدة.
وك��������ان ن����ائ����ب وزي��������ر اخل����ارج����ي����ة 
�شرح  ريابكوف،  �شريغي  الرو�شي، 
ال�شعب  من  باأنه  املا�شي  الأ�شبوع 
“طاملا  وا�شنطن  خم��اوف  معاجلة 
اأن الوليات املتحدة ل تعيد النظر 
ل��ل��غ��اي��ة جتاه  ال���ع���دائ���ي  يف خ��ط��ه��ا 

رو�شيا«.
واأو������ش�����ح�����ت ال�������ش���ح���ي���ف���ة اأن�������ه مت 
مار�س  يف  التفتي�س  عمليات  تعليق 
باتفاق متبادل بعد تف�شي   2020
التوترات  ل��ك��ن  ك����ورون����ا،  ج��ائ��ح��ة 

اأوكرانيا، وهذا يجعل اإماء اإرادتها 
ع��ل��ى ج��ريان��ه��ا م�����ش��ك��ل��ة، ع��ل��ى اأقل 

تقدير.«
وقال تقرير الوكالة اإنه يف حني اأن 
الرئي�س للحرب يتجلى  “الف�شل” 
اللتني  وم���ول���دوف���ا،  اأوك���ران���ي���ا  يف 
الحتاد  لع�شوية  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��ت��ا 
الأوروبي وح�شلتا على و�شع مر�شح 
ب��ع��د ان�����دلع ال�������ش���راع، ف��ق��د اأجر 
التقليديني،  الأ�شدقاء  الغزو حتى 
مثل كازاخ�شتان واأرمينيا، على بناء 
عاقات ن�شطة مع دول اأخرى، مبا 

يف ذلك تركيا التي ماأت الفراغ.
والتي  امل����ج����اورة،  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  ويف 
التجارة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل  تعتمد 
اإنها  ال���وك���ال���ة  ق���ال���ت  م���ع رو����ش���ي���ا، 
قبل  حتى  “النفتاح”  اإىل  تتطلع 
احلرب، حيث وقعت اتفاقية �شراكة 
وتعاون معززة يف يوليو مع الحتاد 
دي�شمر  يف  اأعلنت  كما  الأوروب����ي، 
الوليات  مع  للعمل  انفتاحها  عن 

املتحدة.
“من  ال�����وك�����ال�����ة:  ت���ق���ري���ر  وق��������ال 
جبارة  ق��وة  تظل  رو�شيا  اأن  امل��وؤك��د 
العقوبات  م���ع  ول��ك��ن  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
الدولية التي اأغلقت طرق التجارة 
ال��غ��رب��ي��ة ل��رو���ش��ي��ا، اأ���ش��ب��ح جريان 
ال�شوفيتية  ال������دول  م���ن  م��و���ش��ك��و 
لها  بالن�شبة  اأهمية  اأك��ر  ال�شابقة 

كقنوات للتجارة.«
الأمريكية  للوكالة  حمللون  وق��ال 
واأوزب���ك�������ش���ت���ان  ك���ازاخ�������ش���ت���ان  اإن 
لتنويع  جهدهما  ق�شارى  ت��ب��ذلن 
عاقاتهما طاملا اأن مو�شكو من�شغلة 
تغيري  ميكن  ل  “لكن  ب��اأوك��ران��ي��ا، 
عميقة  رواب���ط  فهناك  اجلغرافيا، 
“ل  و�����ش����ددوا:  طويلة.”  وح�����دود 
بالن�شبة  رو���ش��ي��ا  ع��ن  ف�شل  ي��وج��د 
لآ�شيا الو�شطى، على الأقل ل�شنوات 

عديدة.«
احل�����رب  اأن  امل���ح���ل���ل���ون  واأ�������ش������اف 
�شلطت  ذل��ك  تلت  التي  والعقوبات 
العتماد  خم���اط���ر  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
امل���ف���رط ع��ل��ى م��و���ش��ك��و، ح��ي��ث مل 
اأك��ر من  اأي مكان  ذل��ك يف  يت�شح 
اأرمينيا، احلليف الوثيق للكرملني 
قاعدته  وم�����وط�����ن  ال����ق����وق����از  يف 

الع�شكرية الوحيدة هناك.
واأو�شحت “بلومبريغ” اأن ال�شخط 
قدرة  ب�شبب عدم  يتزايد  الأرميني 
رو�شيا على التدخل يف نزاع اإقليمي 
طويل الأمد مع جارتها اأذربيجان، 
وقالت  ت��رك��ي.  ب��دع��م  تتمتع  ال��ت��ي 
غا�شبون  الأرم�����ن  امل�����ش��وؤول��ني  اإن 
“ممر  ع��ل��ى  الأذري  احل�����ش��ار  م��ن 
حيوي  ط����ري����ق  وه�����و  لت�شني”، 
يربط بني الأرم��ن الذين يعي�شون 
يف منطقة ناغورنو قره باغ املتنازع 

عليها، دون اأي تدخل من رو�شيا.

�سحف عاملية: الدول ال�سوفيتية ال�سابقة تبحث عن »حلفاء جدد«

زيارة بلينكن للمنطقة »بال نتيجة«.. وبوادر اأزمة »خطرية« بني اأمريكا ورو�سيا

•• عوا�صم-وكاالت

امل�شت�شار  انت�شر خر ر�شوخ  عندما 
الأملاين اأولف �شولت�س يف 24 يناير 
اأوكرانيا  مل��ط��ال��ب  ال��ث��اين  -ك���ان���ون 
واأقرب حلفائها الأوروبيني املتعلقة 
كييف،  اإىل  ليوبارد  دبابات  باإر�شال 
الأوروبية  ال���دول  روؤ���ش��اء  يقف  مل 
على  امل�شت�شار  يهنئوا  ك��ي  بال�شف 

قراره.
وع����و�����س ذل������ك، ق�����ال ك����ث����ريون اإن 
القرار اأتى متاأخراً، واأنه كان نتيجة 
قرار  بفعل  خارجي-ولي�س  �شغط 
اأملاين يرمي اإىل التاأكيد على اإظهار 

جبهة موحدة �شد رو�شيا.
ال�شتني  ال���ذك���رى  اإح���ي���اء  وخ�����ال 
ملعاهدة الإليزيه الفرن�شية-الأملانية، 
الفرن�شي  الرئي�س  �شولت�س  التقى 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون الأح����د املا�شي 
ت��ب��ادل الأن���خ���اب، و�شارا  اأج����ل  م��ن 
الأوروبي  الأم��ن  حول  وحتدثا  معاً 
والطاقة وال�شيا�شة القت�شادية، يف 
تعر  الأن��ب��اء عن  حماولة لدح�س 

ال�شراكة الفرن�شية-الأملانية.
ويف الوقت نف�شه، كان رئي�س الوزراء 
الريطاين �شابقاً بوري�س جون�شون 
كييف،  يف  الأب��ط��ال  ا�شتقبال  يلقى 
�شرتيت.  داونينيغ  يغادر  مل  وك��اأن��ه 

كما اأن القوة الإ�شتك�شافية امل�شرتكة 
ب��ري��ط��ان��ي��ا لربط  ت���ق���وده���ا  ال���ت���ي 
من  البلطيق  ودول  ال�����ش��م��ال  دول 
بريطانية،  اأم��ن��ي��ة  �شمانات  خ��ال 
وكاأنها  م���وؤخ���راً  اإل��ي��ه��ا  ي��ن��ظ��ر  ب���ات 
عن  وال�شويد  لفنلندا  م��ت��اح  ب��دي��ل 
الناتو،  حلف  يف  الكاملة  الع�شوية 
نظراً اإىل املعار�شة الرتكية لتو�شيع 
احللف حتت ذريعة م�شاندة ال�شويد 

ملجموعات اإرهابية كردية.
معهد  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  وي��ق��ول 
كوربيا  فيلي  الإب��ت��ك��اري  ال��ت��اأث��ري 
املعهد  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وامل���ح���ل���ل���ة 
مبوقع  م��ق��ال  يف  جمي�شرتي  دي��ان��ا 
رغم  اإن����ه  اإنرت�شت”  “نا�شيونال 
ال�شراكة  ت���واج���ه���ه  ال������ذي  امل��������اأزق 

الفرن�شية-الأملانية،  الإ�شرتاتيجية 
منه  منتظراً  يكن  مل  �شريكاً  ف���اإن 
الأوروبية،  الأمنية  ال�شوؤون  قيادة 
قد برز على ال�شاحة، وهو بريطانيا 
الدولة  ك��ان��ت  وب��ع��دم��ا  ال��ع��ظ��م��ى. 
التي  الأوىل  الرئي�شية  الأوروب���ي���ة 
�شارت  اأوكرانيا،  اإىل  دبابات  تر�شل 
ال�شيا�شة  ق��ائ��دة  جم���دداً  بريطانيا 
اأنها  رغ��م  على  الأوروب��ي��ة،  الأمنية 
اأن  وي��ب��دو  �شيا�شياً.  اأوروب����ا  غ���ادرت 
واجهت  التي  ال�شيا�شية  التحديات 
بريك�شت،  ب��ع��د  حم��ل��ي��اً  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
احلكومات  ان��ت��ه��اج  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  مل 
���ش��ي��ا���ش��ات طموحة  امل��ت��ع��اق��ب��ة ف��ي��ه��ا 
ال�����ش��ع��ي��د اخل���ارج���ي، وجعلت  ع��ل��ى 
عنيداً  كل واح��دة من نف�شها داعماً 

ذل�����ك بدعم  لأوك����ران����ي����ا. وح���ظ���ي 
الدول الأع�شاء يف ال�شفة ال�شرقية 
لاحتاد الأوروبي، كون هذه الدول 
اأن ت�شري ال�شحية  ت�شعر بقلق من 
كانت  لو  الرو�شي،  للهجوم  التالية 

�شقطت اأوكرانيا.
بقلوب  ف����ازت  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  ورغ����م 
دول الحتاد الأوروبي الأكر تاأييداً 
لأوكرانيا، فاإن اأملانيا تتلقى انتقادات 
متزايدة ب�شبب عدم م�شاهمتها مبا 
ومع  الأوكرانية.  الق�شية  يف  يكفي 
اأق����ل ق�شوة  ذل����ك، ك����ان امل��ن��ت��ق��دون 
يكن  مل  التي  فرن�شا،  اإىل  بالن�شبة 
اق�����ش��اده��ا م��رت��ب��ط��اً ب��رو���ش��ي��ا على 

غرار ما كانت عليه اأملانيا.

خالفات بني فرن�سا واأملانيا
ف��اإن خافات جوهرية  الواقع،  ويف 
ت��ف�����ش��ل ف��رن�����ش��ا ع���ن اأمل���ان���ي���ا. وعلى 
اجليوا�شرتاتيجية  الق�شايا  �شعيد 
وما تعنيه اأوروبا “ال�شيادية” التي 
تدعو اإليها كلتا الدولتان، فاإن اأملانيا 
هي اأكر الت�شاقاً بالناتو والوليات 
املتحدة، بينما فرن�شا تلتزم النظرة 
و�شيطة  ك��ق��وة  لأوروب����ا  الديغولية 
وع��ام��ل ت���وازن ب��ني ال��ق��وى العاملية 
اأن اخل��اف��ات ترتكز  ال��ك��رى. كما 
توا�شل  اإذ  ال��ط��اق��ة،  �شيا�شة  ح���ول 

النووية  مظلتها  ب�شط  يف  اأم��ري��ك��ا 
اأي  اإن  اأملانيا من دون �شروط.  فوق 
رئ��ي�����س اأم��ري��ك��ي ل��ن ي��غ��ام��ر بحرب 
ن���ووي���ة م���ن اأج����ل ب��رل��ني حت���ت اأي 
ظ��رف م��ن ال��ظ��روف. وب��وج��ود قوة 
فاإن  بريطانيا،  مثل  اأخ���رى  ن��ووي��ة 
الدفاع  ب��ق��وة  تلتزم  اأن  الإم��ك��ان  يف 
عن اأوروبا وتهدئ املخاوف الأملانية 
وتقلل من خماطر ت�شعيد التناف�س 

بني باري�س وبرلني.
ال�شحافيون  كان  ال��ذي  الوقت  ويف 

اأن  ي��ج��ب  “َمن  ت���ق���ول:  ك��ي�����ش��ن��ج��ر 
اأه��ات��ف ع��ن��دم��ا اأري����د ال��ت��ح��دث اإىل 
يلوح  ال��ذي  ال�����ش��وؤال  اإن  اأوروبا؟”. 
اأذه�������ان اجل��م��ي��ع هو  الأف������ق يف  يف 
الأمريكي  الل���ت���زام  م�شتقبل  ع��ن 
بالأمن الأوروب��ي. ومن دون املظلة 
�شت�شعى  ه��ل  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة 
النووية  قدراتها  تطوير  اإىل  اأملانيا 
اخلا�شة، مبا �شيوؤدي اإىل مزيد من 
الفرن�شية- العاقة  يف  التعقيدات 

الأملانية؟ ل يتوقع الأملان اأن ت�شتمر 

بينما  النووية  الطاقة  دع��م  فرن�شا 
من  الأخ���رية  املرحلة  يف  ه��ي  اأملانيا 

التخلي عن مفاعاتها النووية.

م�ستقبل القيادة الأوروبي
ق�شية  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ان  وي��ل��ف��ت 
اأوكرانيا  اإىل  اأملانية  دب��اب��ات  اإر���ش��ال 
توؤ�شر اإىل ق�شية اأكر اأهمية تتعلق 
الذي  الأوروب��ي��ة،  القيادة  مب�شتقبل 
اإل���ي���ه ع���ب���ارة ���ش��ه��رية لوزير  ت��رم��ز 
هرني  �شابقاً  الأمريكي  اخلارجية 

يركزون  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون  وال���ن���اق���دون 
وعلى  الأملانية  ليوبارد  دبابات  على 
كييف،  اإىل  جون�شون  بوري�س  ع��ودة 
يجب  ال��ذي  احلقيقي  ال�شوؤال  ف��اإن 
اإننا  ه���ل  اأن��ف�����ش��ن��ا،  اإىل  ن��وج��ه��ه  اأن 
ع���ودة  م���ن  الأول  ال��ف�����ش��ل  ن�����ش��ه��د 
الإحت�����اد  ك��ن��ف  اإىل  ال��ري��ط��ان��ي��ني 
الأوروب��ي-ل��ك��ن ه��ذه امل��رة ب�شفتهم 
اإذا  اأوكرانيا.  اإنقاذ  جهود  متزعمي 
ما حدث ذلك، فاإنها �شتكون معجزة 

الع�شر.

هل تعود بريطانيا اإىل الحتاد الأوروبي؟
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ملجرد اأنه الأمر ال�شحيح لفعله”. 
وه���ن���ا ت��ك��م��ن امل�����ش��ك��ل��ة واجل���ان���ب 
املتزايدة  للعداوة  املحتمل  ال�شلبي 

مع ال�شني.

هذا ما �ستحتاج اإليه اأمريكا
لقد وا�شل الرئي�س الأمريكي جو 
بايدن �شيا�شة �شلفه دونالد ترامب 
ف����زاد ال�����ش��غ��ط الق��ت�����ش��ادي على 
ال�شني لي�شمل حظر ت�شدير اأكر 
واملعدات  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��رق��اق��ات 
امل�����ش��ن��ع��ة ل��ه��ا ت���ط���وراً. ه��و يعطي 
ال�شيا�شة  ه����دف  ب�����اأن  الن���ط���ب���اع 
مواجهة  ف��ق��ط  ل��ي�����س  الأم���ري���ك���ي 
الع�شكري،  ال�����ش��ي��ن��ي  ال���ت���ه���دي���د 
�شحيفة  يف  ال��ك��ات��ب  لح����ظ  ك��م��ا 
فاينن�شال تاميز جدعون راخمان، 
القت�شادي  ال�����ش��ع��ود  وق����ف  ب���ل 

لل�شني.
لإقناع ال�شني باأن تكون اأكر تعاوناً 
وق�شايا  الأوك���ران���ي���ة  احل�����رب  يف 
ملحة اأخرى مثل كوريا ال�شمالية، 
�شنحتاج  “اإننا  ل���ب���وت  ه���ري  ق����ال 
الأقل  باأننا على  ال�شينيني  لإقناع 
التعاي�س  اإىل  ب��ال�����ش��ع��ي  م��ه��ت��م��ون 
ال�شرتاتيجي  وال��ت��ع��اون  ال�شلمي 
مبقدار اهتمامنا مبتابعة تناف�شنا 
يف  لكن  املنهجي.”  ال�شرتاتيجي 
التوترات  امل��ن��اخ احل���ايل م��ن  ظ��ل 
�شئيل  الأم��ر  ه��ذا  يبقى  املتزايدة، 

الحتمال، ح�شب هري.
باإمكان  الأدن���ى،  ذل��ك، وباحلد  مع 
ال�شني  حث  موا�شلة  بايدن  اإدارة 
ع�شكرية  معدات  توفري  عدم  على 
اأن  ب����وت. ط��امل��ا  اإىل رو���ش��ي��ا وف����ق 
ال�����ش��ني ت��ب��ق��ى ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري على 
اأوكرانيا  ل��دى  �شيكون  ال��ه��ام�����س، 

فر�شة قتالية للفوز.

•• وا�صنطن-وكاالت

اأوك���ران���ي���ا، متتلك  ب��امل��ق��ارن��ة م���ع 
واقت�شاداً  اأك��ر  �شكان  عدد  رو�شيا 
اأكر وجي�شاً اأقوى. لهذه الأ�شباب، 
رو�شيا  ت�شحق  اأن  املتوقع  من  ك��ان 

اأوكرانيا منذ بداية احلرب.
اخلارجية  ال�شوؤون  حملل  ويكتب 
بو�شت”  “وا�شنطن  �شحيفة  يف 
ي��ح��دث ذلك،  اأن���ه مل  ب��وت  ماك�س 
عامها  نحو  تتوجه احلرب  وبينما 
الثاين وتتمتع كييف مبوقف جيد 
ل���ش��ت��ع��ادة امل���زي���د م���ن الأرا����ش���ي. 
اإىل حد  الأم���ر  ه��ذا  تف�شري  ميكن 
ك��ب��ري ب���اأن لأوك��ران��ي��ا ال��ع��دي��د من 

احللفاء بعك�س رو�شيا.
لاقت�شاد  ك��ي��ي��ل  م��ع��ه��د  وي���ق���در 
تعهدات  اإج�����م�����ايل  اأن  ال��������دويل 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا بدعم 
بلغ  واقت�شادياً  ع�شكرياً  اأوكرانيا 
منذ  دولر  م��ل��ي��ار   100 ت��ق��ري��ب��اً 
رو�شيا  ال���رو����ش���ي. وحت���ت���اج  ال���غ���زو 
اإىل م�شاعدة خارجية. تنفد  اأي�شاً 
كل معداتها الع�شكرية من قذائف 
و�شوًل  بامل�شرّيات  م��روراً  املدفعية 
دولتني  ل���ك���ن  ال���������ش����واري����خ.  اإىل 
ا�شتعداداً  اأب���دت���ا  ف��ق��ط  م��ارق��ت��ني 
بالتجهيزات  ال��ك��رم��ل��ني  ل��ت��زوي��د 
ال����ع���������ش����ك����ري����ة: اإي������������ران وك�����وري�����ا 
اأكر  اأن  الكاتب  اأ�شاف  ال�شمالية. 
هو  لرو�شيا  ع�شكري مفقود  م��ورد 
ال�����ش��ني ال��ت��ي مت��ث��ل اأك���ر م�شّدر 
اأكر  لل�شلع العالية التقنية ورابع 
م�شّدر لاأ�شلحة. اإذا لعبت ال�شني 
مع رو�شيا الدور نف�شه الذي تلعبه 
اأوكرانيا  م���ع  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
النت�شار  ح����ظ����وظ  ف�������ش���رتت���ف���ع 
ال���رو����ش���ي ب�����ش��ك��ل م�����ش��اع��ف. لكن 

اأنه  ي��ح��دث مم��ا يفرت�س  ه��ذا مل 
ث��م��ة ح����دود قاطعة  امل��م��ار���ش��ة،  يف 
التي  حدود”  ال�”با  ل��ل�����ش��داق��ة 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����ش��ان  ع��ن��ه��ا  اأع���ل���ن 
ف��ادمي��ري ب��وت��ني وال�����ش��ي��ن��ي �شي 
اأ����ش���اب���ي���ع قليلة  ق���ب���ل  ب��ي��ن��غ  ج����ني 
24 فراير  ال��غ��زو يف  ب��داي��ة  على 

)�شباط(.

التجارة مع ال�سني
لقد كانت ال�شني �شعيدة مبوا�شلة 
ال��ت��ج��ارة م��ع رو���ش��ي��ا وف���ق �شروط 
والهند  ال�شني  لقد حلت  موؤاتية. 
حم���ل اأوروب�������ا ب��اع��ت��ب��اره��م��ا اأك���ر 
امل�شرتين للنفط والغاز الرو�شيني، 
بفعل  اأ����ش���ع���اره���م���ا  وان���خ���ف�������ش���ت 
باملقابل، ووفق  الغربية.  العقوبات 
�شيلفريادو  “م�شرح  يف  ب��اح��ث��ني 
ال�شني  اأ����ش���ب���ح���ت  لل�شيا�شة”، 
الكرملني،  ل����واردات  م�شدر  اأك���ر 
التي  امل��و���ش��ات  اأ���ش��ب��اه  خ�شو�شاً 
لت�شنيع  رو����ش���ي���ا  اإل���ي���ه���ا  حت���ت���اج 

التجهيزات املدنية والع�شكرية.
و”�شام�شونغ”  “اأبل”  اأن  ومب���ا 
الهواتف  رو���ش��ي��ا  ب��ي��ع  ع��ن  توقفتا 
ال�������ذك�������ي�������ة، ت�����دخ�����ل�����ت ال���������ش����ني 
من  املئة  يف   70 على  وا�شتحوذت 
الربع  خ����ال  ال���رو����ش���ي���ة  ال�������ش���وق 
هذه  وتدعم   .2022 من  الثالث 
ال��ت��ج��ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة الجت�����اه جهد 
بوتني احلربي ب�شكل غري مبا�شر، 
ويف ق�شية الرقاقات الإلكرتونية، 
اإنتاج  الأخ������رية  مت��ك��ن  اأن  مي��ك��ن 

الأ�شلحة الرو�شية.
ل��ك��ن ت���ذك���روا، ت��اب��ع ب���وت متتعت 
اقت�شادية  بعاقة  اأي�����ش��اً  ال�شني 
�شلبة مع اأوكرانيا قبل الغزو. كما 
العاقات  جمل�س  يف  الباحث  ق��ال 

ت�شاءلت  ق��وة �شغرى  ال��ن��زاع  م��ن 
ك��ث��رياً اق��ت�����ش��ادي��اً و���ش��ي��ا���ش��ي��اً على 
اأخرى،  بكلمات  العاملي«.  امل�شتوى 
مفيدة  املهزومة  رو�شيا  تكون  ل��ن 
لل�شني  م�شتقبلي  كحليف  ج����داً 
ت�شبح  اأن  ت�شتطيع حتمل  ل  التي 
اأكر  اأنها  معزولة كما رو�شيا، مبا 
ال��ع��امل. ي�شاعد  �شريك جت��اري يف 
هذا يف تف�شري �شبب توا�شل بكني 
تخفيف  وحم����اول����ة  اأوروب���������ا  م����ع 
ال��ع��داء م��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة من 
“الذئاب  اأ�شد  اأحد  تهمي�س  خال 

املحاربني” من ديبلوما�شييها.

اقرتاحات..
 الفر�سة موجودة

دعا  بولي�شي”،  “فورين  جملة  يف 
الأكادمييان من مركز �شتيم�شون، 
وهما �شابط ال�شتخبارات ال�شابق 
ال�شيني  واخل��ب��ري  مانينغ  روب���رت 
اإىل  الأمريكية  الإدارة  �شن،  ي��ون 
احلرب  حيال  �شي  ت��ردد  ا�شتغال 
لإب��ع��اده ع��ن رو���ش��ي��ا. واق��رتح��ا اأن 
تدر�س الإدارة عر�س ال�شني املبكر 
الأوكرانية  الأزم�����ة  يف  ل��ل��ت��و���ش��ط 
ل���دى  ل���ي�������س  اأن  اإىل  م�������ش���ريي���ن 
من  تخ�شره  م��ا  املتحدة  ال��ولي��ات 
فر�شاً  اإن  القائل  امل��ق��رتح  اختبار 
بالتعاون  ت�������ش���م���ح  ق�����د  ج�����دي�����دة 
الأمريكي-ال�شيني حول اأوكرانيا. 
الذي  اأن بول هري  اإىل  ولفت بوت 
خ������دم يف وك����ال����ة ال����ش���ت���خ���ب���ارات 
امل���رك���زي���ة ث���اث���ني ���ش��ن��ة ق�����ال له 
“فر�شة  اإن����ه م��واف��ق ع��ل��ى وج����ود 
بوتني  اأن  ه���ري  راأى  حمتملة”. 
يكن  اإن مل  ل�شي،  اإحراجاً  “اأ�شبح 
لن  “بكني  ل��ك��ن  �شافياً”.  ع��ب��ئ��اً 
مو�شكو  �شد  جانبنا  اإىل  ت�شطف 

وو للكاتب اإن “ال�شني تريد روؤية 
لأنها  اأوك��ران��ي��ا،  يف  مطولة  ح��رب 
عنها،  ال��غ��رب  )اه��ت��م��ام(  �شتحول 
بينما حت�شل ال�شني على الطاقة 
رو�شيا.”  م��ن  منخف�شة  ب��اأ���ش��ع��ار 
�شعيدة  لي�شت  ال�شني  لكن  رمب���ا، 
القت�شادية  ال���ش��ط��راب��ات  ب�����ش��اأن 
التي ت�شبب بها الغزو الرو�شي وفق 
للدول  دائ���ن  اأك���ر  ب�شفتها  ب���وت. 
ذات الدخل املنخف�س، على ال�شني 
الدول  �شداد  اإع��ادة  ب�شاأن  تقلق  اأن 

ليو:  زوي  زون���غ���ي���وان  اخل��ارج��ي��ة 
ال�شني  ح��ل��ت   ،2019 “بحلول 
حمل رو�شيا كاأكر �شريك جتاري 
لأوكرانيا، واأ�شبحت اأكر م�شتورد 
لل�شعري الأوك��راين وخام احلديد، 
اأوك�����ران�����ي�����ا على  ت���ف���وق���ت  ب��ي��ن��م��ا 
ذرة  مورد  كاأكر  املتحدة  الوليات 

لل�شني«.

هل تريحها احلرب؟
وقال وزير خارجية تايوان جوزف 

لبوتني  وق��ال  الرو�شي  الغزو  اإزاء 
النووية.  الأ���ش��ل��ح��ة  ي�شتخدم  األ 
عاطفي  غ����ري  مم���ار����ش���اً  ب�����ش��ف��ت��ه 
�شي  يريد  ل  الواقعية،  لل�شيا�شة 
يكون  اأن  ميكن  ما  عند  ينتهي  اأن 

اجلانب اخلا�شر.
“فاينن�شال”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وت�����ش��ري 
ت���امي���ز ب���ن���اء ع��ل��ى حم����ادث����ات مع 
م�شوؤولني �شينيني اإىل اأن “ال�شني 
رو�شيا  تف�شل  اأن  احتمال  تت�شور 
وتخرج  اأوك��ران��ي��ا  على  ال��ت��ف��وق  يف 

اأ�شعار  ب��ارت��ف��اع  �شلباً  ت��اأث��رت  ال��ت��ي 
ال�شلع الأ�شا�شية لتلك القرو�س.

ل يريد اأن يكون خا�سرًا
ال�شينيون  الديبلوما�شيون  ك��ان 
ي��ق��ول��ون ل��اأوروب��ي��ني يف جمال�س 
خا�شة اإن �شي مل يعلم ب�شاأن الغزو 
واأن���ه���م واجهوا  م�����ش��ب��ق��اً  ال��رو���ش��ي 
اآلف   6 ي��ج��ل��ون  وه����م  ال��ف��و���ش��ى 
اأوك��ران��ي��ا. واأع���رب �شي  �شيني من 
علناً  وخم��اوف��ه  �شكوكه  ع��ن  اأي�شاً 

مبحاولة  اّت���ه���ام���ه  ب��ع��د  وت��وق��ي��ف��ه 
انقاب لأنه اأراد حّل الرملان الذي 

كان ي�شتعّد لإقالته من من�شبه.
وتعك�س الأزمة الفجوة العميقة بني 

ممفي�ش تقيم جنازة اأمريكي اأ�سود ق�سى نتيجة اعتداء ال�سرطة 
•• ممفي�س-اأ ف ب

ُت��ق��ي��م م��دي��ن��ة ممفي�س م��را���ش��م دف���ن اأم��ريك��ي اأ���ش��ود ق�شى 
ل  فيما  ال�شرطة،  اأي��دي  على  م��رح  ل�شرب  تعر�شه  نتيجة 

تزال �شدمة وفاته ترتدد يف اأنحاء الوليات املتحدة.
وي��ح�����ش��ر م��را���ش��م ج��ن��ازة ت��اي��ري ن��ي��ك��ول��ز، ن�����ش��ط��اء ب����ارزون 
امل��دن��ي��ة و�شيا�شيون واأف���راد  ال��دف��اع ع��ن احل��ق��وق  يف جم��ال 
عائات اأمريكيني �شود اآخرين ق�شوا جراء ممار�شات عنيفة 
يف  والوح�شية  العن�شرية  ب�����ش��اأن  اجل���دل  اأج��ج��ت  لل�شرطة، 

�شفوف عنا�شر قوات انفاذ القانون.
الذي  فلويد  ج��ورج  �شقيق  فلويد،  فيلونيز  ح�شور  ويتوقع 
قتل اختناقا حتت ركبة �شرطي يف 2020، يف وقائع �شورها 
ع��دد م��ن امل���ارة واأث����ارت م��وج��ة م��ن ال���ش��ط��راب��ات يف الباد 
ولية  يف  �شتجري  التي  املرا�شم  يح�شر  كذلك،  وخارجها. 
تيني�شي النا�شط البارز يف جمال احلقوق املدنية اآل �شاربتون 

ونائبة الرئي�س الأمريكي كامال هاري�س.
با�شم  م��ع��روف��ة  لل�شرطة  خ��ا���ش��ة  وح���دة  م��ن  عنا�شر  وك���ان 
من  ال�شابع  يف  ممفي�س  يف  نيكولز  اأوق��ف��وا  “�شكوربيون” 

كانون الثاين/يناير ملخالفة مرورية، بح�شب ال�شرطة.
29 عاما ل�شرب مرح من عنا�شر  البالغ  ال�شاب  وتعر�س 
والتقطت  امل�شت�شفى.  يف  اأي���ام  ث��اث��ة  بعد  وت���ويف  ال�شرطة، 
ال�شرطة،  م��اب�����س  ع��ل��ى  مثبتة  واأخ�����رى  اأم��ن��ي��ة  ك���ام���ريات 

م�شاهد ال�شرب التي ن�شرت علنا. وُف�شل خم�شة من عنا�شر 
القتل.  تهمة  اإليهم  ال�شالعني يف احلادث ووجهت  ال�شرطة 
اآخران وثاثة من عنا�شر الإطفاء وحّلت  وف�شل عن�شران 

ال�شلطات وحدة �شكوربيون.
من  م���زي���د  اإىل  ودع�������وا  ال�������ش���ارع  اإىل  م���ت���ظ���اه���رون  ون������زل 
اأع���ق���اب وف����اة نيكولز.  ال�����ش��رط��ة يف  الإ����ش���اح���ات يف ج��ه��از 
كتلك  وا�شعة  �شغب  اعمال  ان��دلع  ال�شلطات  وبعدما خ�شيت 
التي اأعقبت مقتل فلويد واأمريكيني �شود اآخرين على اأيدي 

ال�شرطة، بقيت التظاهرات �شلمية اإىل حد كبري.
ل�����ش��ان �شركة  ع��ل��ى  امل��را���ش��م  ت��اأك��ي��د ح�����ش��ور فيلونيز  وج���اء 
املحاماة التي متثل عائلة نيكولز، فيما اأعلن البيت الأبي�س 

عن ح�شور هاري�س.
وقال بن كرامب، املحامي املخت�س يف احلقوق املدنية والذي 
تلبية لدعوة والدي  �شتاأتي  اإن هاري�س  نيكولز،  ميثل عائلة 

ال�شحية لها.
وعائات  فلويد  عائلة  اأي�شا  ميثل  ال��ذي  ك��رام��ب،  واأو���ش��ح 
ال�شرطة،  اآخرين ق�شوا جراء عنف  �شود  اأمريكيني  �شحايا 
نيكولز،  وال��دة  ويلز  روف��ون  اإىل  التعزية  قدمت  هاري�س  اإن 
يف ات�شال هاتفي. ويعك�س قرار هذه ال�شخ�شية البارزة من 
البيت الأبي�س ح�شور اجلنازة، مدى الوقع ال�شيا�شي لوفاة 
نيكولز. وكان الرئي�س جو بايدن قد عر عن “غ�شبه واأمله” 

مل�شاهد ال�شرب.

ال����ن����واب  ي���ت���م���ك���ن  وال�����ث�����اث�����اء مل 
اتفاق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  م���ن  جم�����ددا 
ب�����ش��اأن ان��ت��خ��اب��ات حم��ت��م��ل��ة خال 
النقا�س  ت��اأج��ي��ل  ومت   ،2023 ع��ام 
اقرتاح  رف�شهم  بعد  الأرب��ع��اء  اىل 
ب��ول��وارت��ي اجل��م��ع��ة والث���ن���ني على 

التوايل.
للرملان  الر�شمي  احل�شاب  واأع��ل��ن 
ع���ل���ى ت���وي���رت م�������ش���اء ال���ث���اث���اء اأن 
“اجلل�شة العامة ُعّلقت و�شُت�شتاأنف 
���ش��ب��اط/ف��راي��ر عند  م��ن  الأول  يف 
ال�شاعة 11،00 �شباحا )16،00 
ك��ان فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  ت غ(«. ويف 
ال���ن���واب ي��ن��اق�����ش��ون ت��ق��ري��ب موعد 
يف  املتظاهرون  جتمع  النتخابات، 
ليما على م�شافة قريبة من  و�شط 
“دينا  بع�شهم  الرملان وهتف  مقر 
مبكر  وق���ت  ويف  الآن«.  ا���ش��ت��ق��ي��ل��ي 
ال�شرطة  رج���ال  احت�شد  ال��ث��اث��اء، 
املتظاهرين  لإب��ع��اد  ك��ب��رية  ب��اأع��داد 

•• ليما-اأ ف ب

اأخ���ف���ق ال���رمل���ان ال���ب���ريويف جمددا 
خطة  ح��ول  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل  يف 
ل��ت��ق��ري��ب م���وع���د الن���ت���خ���اب���ات من 
لاحتجاجات  ح����د  و�����ش����ع  اأج�������ل 
الباد.  يف  اأ�شابيع  منذ  املتوا�شلة 
�شيا�شية  اأزم�����ة  ب��ال��ب��ريو  وت��ع�����ش��ف 
يومية  �شبه  تظاهرات  م��ع  ت��رتاف��ق 
ب���اإج���راء ان��ت��خ��اب��ات فورية  ت��ط��ال��ب 
اأ�شفرت  وقد  جديد،  د�شتور  وو�شع 
�شخ�شا   48 مقتل  ع��ن  الآن  حتى 
ال�شرطة  ب����ني  امل����واج����ه����ات  ج������راء 
اأقر  املا�شي  وال�شهر  واملتظاهرين. 
التي  الن��ت��خ��اب��ات  تقريب  ال��رمل��ان 
كان من املقرر اإجراوؤها عام 2026 
لكن   ،2024 ن��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل  اىل 
الرئي�شة  دفع  التظاهرات  ا�شتمرار 
اإجراء  اق���رتاح  اإىل  ب��ول��وارت��ي  دي��ن��ا 

النتخابات هذا العام.

عن مطار العا�شمة.
ال�شابع  الح��ت��ج��اج��ات يف  وان��دل��ع��ت 
من كانون الأول-دي�شمر اإثر اإقالة 
كا�شتيو  ب��ي��درو  ال��ي�����ش��اري  الرئي�س 

التي  الفقرية  العا�شمة واملقاطعات 
كانت تدعم الرئي�س كا�شتيو وترى 
ي�شعرون  ملا  انتقام  مبثابة  انتخابه 

به من احتقار من جانب ليما.

 منظمة ال�سفافية الدولية: املجر اأكرث دول الحتاد الأوروبي ف�سادًا
•• بوداب�صت-اأ ف ب

اح��ت��ّل��ت امل��ج��ر امل��رت��ب��ة الأخ����رية ب��ني دول الحت����اد الأوروب����ي 
ال�شفافية  منظمة  ن�شرته  تقرير  بح�شب  الف�شاد  موؤ�شر  يف 
يف  ال�شيا�شية”  “النخب  الثاثاء واتهم  الأول  اأم�س  الدولية 
على  والتكتل  احلكومة  اأم��وال  ا�شتخدام  باإ�شاءة  الدولة  هذه 

حّد �شواء.
ودخلت بوداب�شت يف خاف طويل مع بروك�شل ب�شاأن خماوف 
تتعّلق بالف�شاد وحكم القانون اأدت اإىل جتميد التكتل متويات 

مبليارات اليوروهات للمجر.
ويف حماولة منه لإقناع بروك�شل بالإفراج عن هذه الأموال، 

القانونية  الإ����ش���اح���ات  م��ن  ب��وداب�����ش��ت جم��م��وع��ة  ال��ت��زم��ت 
ومكافحة الف�شاد، مبا يف ذلك اإن�شاء هيئة رقابية ت�شّم ممثًا 

عن منظمة ال�شفافية الدولية.
وحّلت املجر مكان بلغاريا يف املرتبة الأخرية بني دول الحتاد 
مدركات  “موؤ�شر  تقرير  يف  الغربية  اأوروب���ا  ودول  الأوروب����ي 

الف�شاد” لعام 2022 الذي ُن�شر الثاثاء.
واأ�شار التقرير اإىل “عقٍد من تراجع الدميوقراطية والتدهور 

املنهجي ل�شيادة القانون على يد احلزب احلاكم«.
واأ�شاف اأّن “الأدلة تتزايد �شّد النخب ال�شيا�شية ب�شاأن اإ�شاءة 

ا�شتخدامها لأموال احلكومة والحتاد الأوروبي«.
ورّدت بوداب�شت على تقرير املنظمة، م�شرية اإىل ف�شيحة ف�شاد 

لرئي�شة  نائبة  وط��اول��ت  املا�شي  ال�شهر  ظ��ه��رت  بروك�شل  يف 
“من  ح��ك��وم��ي  ب��ي��ان  وق���ال  ر����ش���اوى.  بتلّقي  ال��رمل��ان متهمة 
يف  حتقق  مل  الدولية  ال�شفافية  منظمة  اأّن  لاهتمام  املثري 

بريوقراطية بروك�شل اأو الرملان الأوروبي«.
واّتهم البيان املنظمة الرقابية “بالنتماء اإىل �شبكة �شورو�س”، 
�شورو�س  املولد جورج  املجري  الأمريكي  املمّول  اإىل  اإ�شارة  يف 
ال��وزراء املجري فيكتور  وال��ذي يقول رئي�س  92 عاماً  البالغ 

اأوربان اإّنه يتدخل يف ال�شيا�شة املجرية والعاملية.
العامل  حول  دول��ة   180 ال�شنوي  ال�شفافية  تقرير  وي�شّنف 
1995 بناء على ا�شتطاعات  على مقيا�س الف�شاد منذ عام 

راأي خلراء ورجال اأعمال.

 الق�ساء الإيراين يعلحّق تنفيذ حكم الإعدام يف حق متظاهر 
•• طهران-اأ ف ب

اأعلن الق�شاء الإيراين اأم�س الأربعاء تعليق تنفيذ حكم الإعدام ال�شادر بحق ال�شاب حممد قبادلو 
لتورطه املفرت�س يف حركة الحتجاج.

من  عنا�شر  لده�شه  الأر�س”  يف  ب�”الإف�شاد  الأول-اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف  عاما”   22“ قبادلو  ودي��ن 
ال�شرطة ب�شيارة، ما اأدى اإىل وفاة اأحدهم واإ�شابة اآخرين خال الحتجاجات التي اندلعت اإثر وفاة 
مه�شا اأميني “22 عاما” يف اأيلول-�شبتمر بعد ثاثة اأيام من توقيفها من جانب �شرطة الأخاق 
لعدم التزامها القواعد ال�شارمة للبا�س يف اجلمهورية الإ�شامية. وكانت املحكمة العليا ثبتت حكم 
“الإف�شاد يف  24 كانون الأول-دي�شمر. لكّنها قررت تعليق تنفيذ القرار املتخذ بتهمة  الإع��دام يف 
الأر�س” حلني التحقيق يف ق�شية قتل �شرطي عمدا، وفق ما اأفاد موقع “ميزان اأوناين” التابع 
من  يعاين  قبادلو  اأن  م��وؤّك��دة  عنه  العفو  طلبت  ق��د  عائلته  وك��ان��ت  الإي��ران��ي��ة.  الق�شائية  لل�شلطة 

ال�شطراب ثنائي القطب.

اأكرب مورد ع�سكري مفقود ملو�سكو هو بكني

و�سط اأجواء احلرب.. ملاذا تتجنب ال�سني دعم رو�سيا؟

اأكرث من مليون �سخ�ش �ساركوا يف قدا�ش اأحياه البابا يف كين�سا�سا 
ا�شتقبال  البابا  يلقى  و�شوله  منذ 
�شعبيا حارا مع جتمع ع�شرات اآلف 
الأ�شخا�س على طول �شوارع املدينة 
البالغ عدد �شكانها 15 مليون ن�شمة 
تقريبا. ويلتقي احلر الأعظم بعد 
اأعمال عنف  الأرب��ع��اء �شحايا  ظهر 
يف �شرق الباد يف ما ي�شكل حمطة 

بارزة يف زيارته.

يرتدي  “وهو  واأ���ش��اف  ال��ق��دا���س«. 
زيارة  ���ش��ع��ار  يحمل  م��ل��ون��ا  قمي�شا 
يف  امل�����ش��احل��ة  اإىل  “ن�شعى  ال��ب��اب��ا 
كثرية  م�شاكل  ي��ع��اين  ال���ذي  ب��ل��دن��ا 
ترتكنا  لكي  ر�شالة  البابا  و�شيوجه 
متنى  ل�شاأننا«.  بنا  املحيطة  ال��دول 
احلر الأعظم يف عظته التي تاها 
بالإيطالية وترجمت اإىل الفرن�شية 
اأول ال�شام للموؤمنني بلغة لينغال 
اإحدى اللهجات الأرب��ع الوطنية يف 
الباد. ودعاهم بعد ذلك اإىل “عدم 

الر�شوخ لانق�شامات«.
األ����ق����اه  ال�������ذي  الأول  خ���ط���اب���ه  يف 
دول���ة كاثوليكية  اأك���ر  ال��ث��اث��اء يف 
يف اإفريقيا ندد البابا ب� “ال�شتعمار 
القت�شادي” امل�شت�شري خ�شو�شا يف 
الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية 
كبرية  ب��روات  باطنها  يزخر  التي 
ثلثا  يعي�س  فيما  خ�شبة  وب���اأر����س 
مئة  ن��ح��و  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  �شكانها 

مليون ن�شمة، حتت عتبة الفقر.
“توقفوا  الأع����ظ����م  احل�����ر  واأك�������د 
اإن���ه���ا لي�شت  اأف���ري���ق���ي���ا،  ع���ن خ��ن��ق 
لا�شتغال، ول هي اأر�س للخراب 

والنهب. لتن اإفريقيا م�شريها«.

••كين�صا�صا-اأ ف ب

اأك�����ر م���ن م��ل��ي��ون �شخ�س  جت��م��ع 
بح�شب ال�شلطات  اأم�س الأربعاء يف 
والرق�س  الرتاتيل  و�شط  كين�شا�شا 
�شخم  ق������دا�������س  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 
اأق���ام���ه ال��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س يف ثاين 
الكونغو  جل��م��ه��وري��ة  زي���ارت���ه  اأي�����ام 

الدميوقراطية.
و���ش��ل ال��ك��ث��ري م���ن امل���وؤم���ن���ني منذ 
م����درج مطار  اإىل  ال��ث��اث��اء  م�����ش��اء 
ال��ع��ا���ش��م��ة حيث  ����ش���رق  ن���دول���و يف 
الذي  ال��ق��دا���س  قبل  الليل  اأم�����ش��وا 
وتراأ�شه  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء  يف  اأق���ي���م 
ال��ب��اب��ا. وو���ش��ل احل���ر الأع���ظ���م يف 
ال��ب��اب��وي��ة وح��ي��ا احل�شود  ال�����ش��ي��ارة 
بالأعام  م��ل��وح��ة  ا�شتقبلته  ال��ت��ي 
اأجواء  يف  تقليدية  اأنا�شيد  وم��وؤدي��ة 
حما�شية للغاية حتت �شم�س �شاطعة 

وو�شط انت�شار اأمني كبري.
وق�����ال اأدري��������ان ل���وك���ا ال�����ذي و�شل 
بر�س  فران�س  لوكالة  الفجر  قبيل 
بول�س  ي��وح��ن��ا  ال��ب��اب��ا  زار  “عندما 
كنت يف اخلام�شة  اأوىل  الثاين مرة 
يف  اأ����ش���ب���ح���ت  وق�����د  والن  ع�������ش���رة 
املهم  اخل��ام�����ش��ة واخل��م�����ش��ني م���ن 
اأح�شر  اأن  يل  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  ج������دا 

برملان البريو يخفق يف التفاق حول اإجراء انتخابات مبكرة 

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعلن بالن�ضر للح�ضور امام اخلبرية

عجمان جزئي  جتارى  يف الق�ضية رقم 3661 ل�ضنة 2022 
املطلوب اعانه : املدعى عليه/ عبد الكرمي بن عائ�س بن نا�شر العنزي

حيث اأن املدعية/ موؤ�ش�شة عقار عجمان )عقار( وميثلها ال�شيد غالب جابر اأقامت 
الكرمي  عبد  حممد  هيفاء  املنتدبة/  اخلبرية  وحددت  اعاه  املذكورة  الق�شية 
11:00 �شباحاً لإجراء  2023/02/07 ال�شاعة  موعد يوم الثاثاء املوافق 
املعاينة واجتماع اخلرة الأول وذلك مبوقع املعاينة، لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأمام اخلبرية �شخ�شياً اأو بوا�شطة وكيل معتمد واح�شار مذكرة دفاعك واأ�شول 
امل�شتندات املزمع تقدميها للخبرية، ويف حالة تخلفك �شتقوم اخلبرية مببا�شرة 

مهامها املكلفة بها طبقاً للقانون.
اخلبري املهند�س / هيفاء حممد عبد الكرمي )متحرك-766 0555507(

اإعلن بالن�ضر 
للح�ضور اأمام اخلبرية 

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 70197
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  8617/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/256 جتاري م�شارف جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )8840698.36( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : يونايتد بنك ليمتد )مكتب ادارة(
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �شارع ال�شيخ زايد - بالقرب من فندق فريمونت

املطلوب اإعانه : 1- عبدالنا�شر حممد عقيل احمد عبا�س - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  وقدره )8840698.36( درهم اىل طالب التنفيذ 
اأيام( من تاريخ ن�شر  الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )7 

هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 00000

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  13207/2022/253 تنفيذ �ضيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : 

املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم:000070 وال�شادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )10000( درهم
املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم:000039 وال�شادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )10500( درهم 

املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم:000040 وال�شادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة )10500( درهم .
طالب التنفيذ : حممد خالد لتجارة معدات امل�شانع ذ.م.م �شركه ال�شخ�س الواحد

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى بناية اركيدا - �شقة 306 - الطابق الثالث - بجوار 
البناء  ملقاولت  اأبو�شيخه   -2 عبدالفتاح  ابراهيم  احمد  عاء   -1  : اإعانهما  املطلوب   - جيكو  جي  مرتو  حمطة 

�س.ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14744( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

اأح�����م�����د   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع��ب��داخل��ال��ق ���ش��ال��ح حممد 
جواز   - اجل��ن�����ش��ي��ة  ال��ي��م��ن   ،
 �شفره رقم )08446783(
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0507728886

فقدان جواز �سفر
ن��ه��ى م�شباح   / امل��دع��و  ف��ق��د 
الردن     ، حجله  اب���و  حم��م��ود 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)512761Q(  رق����������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0505927611

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / م��ام��ون مياه 
بنغادي�س     ، ال���دي���ن  غ����وث 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)00237593A(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0566343942

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / الزه����ر بن 
، تون�س    ال��ط��اه��ر احل��اج��ي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)069344C(  رق�������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0556801693

فقدان جواز �سفر
ن���ا����ش���ر   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اليمن     ، على  �شامل  �شالح 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )09103343( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0509993996

فقدان جواز �سفر
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العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : جمموعة املعارف ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 1083231 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 5000000

تعديل ال�شكل القانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ABU DHABI UNIVERSITY LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جامعة ابوظبي ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة منا القاب�شة ذ.م.م
NEMA HOLDING COMPANY LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة منا للتعليم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
NEMA EDUCATION -SOLE PROPRIETORSHIP L. L.C

تعديل ال�شم التجاري من/ جمموعة املعارف ذ.م.م
KNOWLEDGE GROUP LLC

اىل / جمموعة املعارف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KNOWLEDGE GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ليون لا�شت�شارات الهند�شية

رخ�شة رقم: CN 3945211 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال/من 100000 اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد مبارك �شفر �شليم الهاجري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شريف ح�شو %100

تعديل ال�شم التجاري من/ ليون لا�شت�شارات الهند�شية

LYON ENGINEERING CONSULTANTS

اىل / ليون لا�شت�شارات الهند�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

LYON ENGINEERING CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
للمحاماه  والزرعونى  العبيدىل   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وال�شت�شارات القانونية ذ م م

رخ�شة رقم: CN 1158043 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شم التجاري من/ العبيدىل والزرعونى للمحاماه وال�شت�شارات القانونية ذ م م

ALOBAIDLI & ALZAROONI - ADVOCATE & LEGAL CONSULTANTS  LLC

اىل / العبيدىل والزرعونى وم�شاركوه للمحاماه وال�شت�شارات القانونية ذ م م

AL OBAIDLI AL ZAROONI AND PARTNERS ADVOCATES LEGAL  .CONSULTANTS L.L.C

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

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
جلوبال  مارية  اجن   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتجارة احلديد ذ.م.م
رخ�شة رقم: CN 2190760 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شم التجاري من/ اجن مارية جلوبال لتجارة احلديد ذ.م.م
EDGEN MURRAY GLOBAL STEEL TRADING L.L.C

اىل / ات�س ا�س بي لتجارة ال�شمامات ذ.م.م
H S P VALVES TRADING L.L.C

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

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

ماجي�شتيك للعطور والبخور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3792781 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

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

�شيمبلك�س لدارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2549035 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/1014209 

لهدايا واألعاب الطفال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3911761 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
ال�شادة : جرين جرانت   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم: 2966906 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �شامل فرحان ب�شري احلمادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
ا�شافة حممد علي يو�شف نا�شر احلو�شني %100

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : يوبتك اخلليج الهند�شيه ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 1450603 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/من 150000

تعديل ال�شكل القانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد �شيف حممد ال �شاملني املن�شوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جو�شف دروزي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جو�شف دروزي %100

تعديل ال�شم التجاري من/ يوبتك اخلليج الهند�شيه ذ.م.م
EUPTECH GULF ENGINEERING L.L.C

اىل / يوبتك اخلليج الهند�شيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
EUPTECH GULF ENGINEERING  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/11044

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
باأنه  دب��ي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  الم���ارات  تعلن 
وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد 
العائدة  امل��ح��ج��وزات  لبيع   2023/02/08 الرب��ع��اء  ي��وم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة  مت��ام  يف 
غياث  حممد  غياث  ماأمون   + م  م  ذ  ك��ويف  ان��د  جوكليت  تاميل�س  مطعم  �سده  للمنفذ  ملكيتها 

�سعر التقييم    و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :      الو�سف  
 47،900                                                                              معدات مطعم   

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/17683

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/02/08 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
تاكوردا�س  �سيام  �سيوارامانى  �سيام  نارين   + ذ.م.م  املالب�س  لتجارة  كوتور  عبايه  ديفا  �سده 

�سعر التقييم    �سيوارامانى و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :  الو�سف  
 5،730                                                                                                      عبايات    

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/16868

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/02/08 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده توب ون خلدمات تخلي�س املعامالت + �سلمان فايافالبيل موتامال احمد تودوبورايل ليت 

 و او�ساف املحجوزات على النحو التايل : الو�سف         �سعر التقييم  
                                                                     اغرا�س مكتبيه    3،150 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإنذار عديل بالن�ضر 
رقم )  2023/1512 (

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .
املنذر اإليه  :  احمد حممود احمد حممد حممود    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )17،561.00( درهم نتيجة الإخال 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم  ) 79489 
CHEVROLET CRUZE _ �شالون(  / خ�شو�شي /S/ دبي ( من نوع ) 
موديل )2015( _ لون ) ا�شود ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
     الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 

اإنذار عديل بالن�ضر 
رقم )  2023/1513 (

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .
املنذر اإليه  :  دجله لتاجري ال�شيارات  .

نتيجة  درهم   )126،588.00( وقدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال اأ�شبوع 
من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم  ) 
76798 / خ�شو�شي /1/ ال�شارقة( من نوع )�شيفروليه ماليبو  _ �شالون( موديل 
)2015( _ لون ) ابي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
     الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )469/2023(

املنذرة / كيو �شي - فري�س بي تي واي ال تي دي 
املنذر اليها / اأي�شورف تريدينغ �س ذ م م.

مبوجب طلبات ال�شراء ال�شادرة عن املنذر اإليهما، قامت موكلتنا بتوريد الب�شائع املطلوبة من قبل املنذر 
اإليهما اللذان ا�شتلماها بالكامل. ف�شل املنذر اإليهما، ب�شوء نية، يف ت�شوية قيمة فواتري املنذرة البالغ مقدارها 
م�شوغ بالرغم من كافة املطالبات  اأو  مرر  بدون  ا�شرتايل(  دولر  وخم�شمائة  الف  ع�شر  )�شتة   16500
والتذكريات من جانب موكلتنا. فاإننا مبوجب هذا الإنذار نخطركم لت�شوية املبلغ املرت�شد املذكور بعاليه 
اأيام من تاريخ ا�شتامكم  خم�شة  مدة  خال  ا�شرتايل  دولر  وخم�شمائة  الف  ع�شر  �شتة  وقدره 16500 
هذا الإنذار القانوين. وبخاف ذلك، ويف حال ف�شلكم بالرد على هذا الإنذار وت�شوية املبلغ املرت�شد املذكور 
اأق�شى  اإىل  املنا�شبة  اأعاه، فاإن موكلتنا �شتكون م�شطرة لتخاذ الإجراءات القانونية  خال املدة املحددة 
حد م�شموح به يف القانون، ورفع الدعوى اأمام املحكمة للح�شول على حكم باإلزام املنذر اإليهما ب�شداد املبلغ 
املرت�شد، بالإ�شافة، دون ح�شر اىل كافة النفقات املتكبدة كر�شوم الدعوى واتعاب املحاماة ور�شوم الرتجمة 

وكافة امل�شاريف الأخرى وبدون اإجحاف بباقي احلقوق القانونية ملوكلتنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2023/433(

املنذر : �شوريندر بال �شينغ اوبرييو، وميثلها / حممد �شفيق اأبو ال�شعود �شلمان، مبوجب 
وكالة م�شدقة حمرر رقم )2018/1/125620( ت : 0555564669

املنذر اليه : ترين تراك�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م
العنوان : جمهول حمل القامة

درهم   9600 مببلغ  امل�شتحقة  اليجار  قيمة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
واخاء العقار وذلك كله يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة 
املخت�شة  ال�شلطات  اىل  اللجوء  ذلك  فى  مبا  واملياه  الكهرباء  وم�شاريف  اليجارية 
وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  و  حقوقه  حلفظ  الق�شائية  واجلهات 

التقا�شي مبا فيها العاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2023/434(

املنذر : �شوريندر بال �شينغ اوبرييو، وميثلها / حممد �شفيق اأبو ال�شعود �شلمان، مبوجب 
وكالة م�شدقة حمرر رقم )2018/1/125620( ت : 0555564669

املنذر اليه : ريانكو للتجارة العامة �س.ذ.م.م
العنوان : جمهول حمل القامة

درهم   8250 مببلغ  امل�شتحقة  اليجار  قيمة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وال  النذار  هذا  ن�شر  تاريخ  من  �شهر  اق�شاها  مدة  يف  كله  ذلك  و  العقار  واخاء 
ب�شداد  املطالبة  يف  حقه  حتفظ  التي  القانونية  الجراءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر 
كامل القيمة اليجارية وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�شلطات 
و  ر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�شائية  واجلهات  املخت�شة 

م�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعلن بيع  عقار بالن�ضر 

يف الدعوى رقم  96/2016/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن عقار باإمارة دبي برج اخلليفة رقم الر�س 168 م�شاحتها 
املديونية  نظري   10 الطابق   1003 الوحدة  رقم   2 املبنى  رقم  �شانت  تي  لوفت�س  املبنى  ا�شم  مربع  قدم   1456

املرت�شدة يف ذمة املنفذ �شد البالغ قدرها 3791739.32 مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�شي�س الثانية - �شارع دم�شق - مبنى نيهال  
وميثله : موزرة عبيد ربيع اخلظر  

املطلوب اإعانه : افيجيت �شالوجا جوربا�شان �شينغ  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �شي 
Avijeet@dtdic.com - 0505539577 - 113 شقة� - SEA GULL غال

مو�شوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى 
ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا 
مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : 
�شقة �شكنية - رقم الر�س 168 - املنطقة : برج خليفة - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : لوفت�س تي �شنت - رقم الوحدة 

: 1003 - امل�شاحة : 131.54 مرت مربع - التقييم )1،776،996/31( درهم. 
ماحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعلن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

مرهون عقار  بيع  يف الدعوى رقم48/2022/250 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

احلجز  وتوقيع  التنفيذية  بال�شيغة  الرهن  عقد  بتذييل  ق��رار  ا���ش��دار  امل��وق��ره  املحكمة  عدالة  من  نلتم�س   : ال��دع��وى  مو�شوع 
املبني  ا�شم   1- املبني  رقم   423 ? ور�شان الوىل - ار�س رقم  ام��اره دبي  التاليه -  العقار املرهون بالتفا�شيل  التنفيذي على 
ا�س 01 ا�س 01 رقم الطابق 2 رقم العقار 209 رقم البلدية 1-621 وفق �شهادة امللكية للعقار ال�شادرة من دائرة الرا�شي 

التنفيذ.  طالب  البنك  ل�شالح  واملرهونه   47291/2011 رقم  بالعقد  وامل�شجلة  والماك بدبي بتاريخ 2017/8/29 
وبيع العقار باملزاد العلني وفقا لاجراءات املعمول بها لدى دائرة الرا�شي والماك بدبي ? نظري املديونية املرت�شده بذمة املنفذ 
�شده والبالغ مبلغ )345.966( ثاثمائة وخم�شة واربعون الف وت�شعمائة و�شتة و�شتون درهم - حتى تاريخ 2021/10/27م 
ووفقا لك�شف احل�شاب املرفق بالوراق مع الت�شريح لطالب التنفيذ با�شتام مبلغ الدين امل�شار الية �شلفا ? من ثمن البيع باملزاد 
العلني بال�شافة اىل كافة الر�شوم وامل�شاريف وكذا حفظ حقة يف الرجوع على املنفذ �شده بالفرق بني ح�شيلة البيع باملزاد وقيمة 

املديونية فى حالة ما اذا كانت احل�شيلة ل تغطي املديونية كاملة
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري )بنك الحتاد الوطني �شابقا(

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي - ور�شان الأوىل - دبي - وميثله : عبد اهلل حمد عبد اهلل عمران العمران ال�شام�شي
املطلوب اإعانه : ع�شام الدين �شلبي �شام �شلبي الد�شوقي

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي ور�شان الأوىل - ار�س رقم 423 رقم املبني 1 ا�شم املبني ا�س 01 - ا�س 01 - رقم الطابق 2 رقم 
العقار 209 رقم البلدية 621-1 - 0540000000

مو�شوع الإعان :  اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف 
املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ور�شان الوىل - رقم الر�س 423 - رقم البلدية : 0 -621 -امل�شاحة :76 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : S01 - رقم الوحدة : 209 - التقييم : 385.767.58 درهم ويباع لعلى عطاء. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اعلن بيع  عقار بالن�ضر 

مرهون عقار  بيع  يف الدعوى رقم48/2022/250 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

احلجز  وتوقيع  التنفيذية  بال�شيغة  الرهن  عقد  بتذييل  ق��رار  ا���ش��دار  امل��وق��ره  املحكمة  عدالة  من  نلتم�س   : ال��دع��وى  مو�شوع 
املبني  ا�شم   1- املبني  رقم   423 ? ور�شان الوىل - ار�س رقم  ام��اره دبي  التاليه -  العقار املرهون بالتفا�شيل  التنفيذي على 
ا�س 01 ا�س 01 رقم الطابق 2 رقم العقار 209 رقم البلدية 1-621 وفق �شهادة امللكية للعقار ال�شادرة من دائرة الرا�شي 

التنفيذ.  طالب  البنك  ل�شالح  واملرهونه   47291/2011 رقم  بالعقد  وامل�شجلة  والماك بدبي بتاريخ 2017/8/29 
وبيع العقار باملزاد العلني وفقا لاجراءات املعمول بها لدى دائرة الرا�شي والماك بدبي ? نظري املديونية املرت�شده بذمة املنفذ 
�شده والبالغ مبلغ )345.966( ثاثمائة وخم�شة واربعون الف وت�شعمائة و�شتة و�شتون درهم - حتى تاريخ 2021/10/27م 
ووفقا لك�شف احل�شاب املرفق بالوراق مع الت�شريح لطالب التنفيذ با�شتام مبلغ الدين امل�شار الية �شلفا ? من ثمن البيع باملزاد 
العلني بال�شافة اىل كافة الر�شوم وامل�شاريف وكذا حفظ حقة يف الرجوع على املنفذ �شده بالفرق بني ح�شيلة البيع باملزاد وقيمة 

املديونية فى حالة ما اذا كانت احل�شيلة ل تغطي املديونية كاملة
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري )بنك الحتاد الوطني �شابقا(

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي - ور�شان الأوىل - دبي - وميثله : عبد اهلل حمد عبد اهلل عمران العمران ال�شام�شي
املطلوب اإعانه : ع�شام الدين �شلبي �شام �شلبي الد�شوقي

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي ور�شان الأوىل - ار�س رقم 423 رقم املبني 1 ا�شم املبني ا�س 01 - ا�س 01 - رقم الطابق 2 رقم 
العقار 209 رقم البلدية 621-1 - 0540000000

مو�شوع الإعان :  اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف 
املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ور�شان الوىل - رقم الر�س 423 - رقم البلدية : 0 -621 -امل�شاحة :76 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : S01 - رقم الوحدة : 209 - التقييم : 385.767.58 درهم ويباع لعلى عطاء. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2023/473(

املنذرة : احلارث عبد الرزاق خالد الزيد اخلالد كويتي اجلن�شية ب�شفته مدير �شركة الإمارات للغازات ال�شناعية )ذ.م.م(
املنذر اليه / نا�شر حممد خالد الزيد اخلالد - كويتي اجلن�شية ب�شفتي الع�شو املنتدب ومدير �شركة الإمارات للغازات 
كاتب  امام   2019/2/28 بتاريخ   2019/1/45743 حمرر  برقم  التاأ�شي�س  عقد  لتعديل  وفقا  )ذ.م.م(  ال�شناعية 

العدل - الر�شاء وبناء على طلب ال�شركاء الوارد بياناتهم ادناه.... 
ال�شادة / �شركة خالد الزيد اخلالد للتجارة والتعهدات العامة - عبد الرزاق وم�شاري خالد الزيد اخلالد و�شركاهم - خالد 
عبد الرزاق خالد الزيد اخلالد - احلارث عبد الرازق خالد - �شاف عبد الرازق خالد الزيد - مي�شاء عبد الرازق خالد 
- نوار ح�شن خالد اخلطيب - فاطمة م�شعان اخل�شري- اأمال حممد خالد الزيد اخلالد - رمي حممد خالد الزيد اخلالد 
- خالد حممد خالد الزيد اخلالد - اإياد حممد خالد الزيد اخلالد - براك�شري يوروهولدجن. اإ�س اإل - لولوه خالد الزيد 

اخلالد - ملياء زيد خالد - جهاد زيد خالد الزيد - منى زيد خالد الزيد اخلالد - مرمي زيد خالد الزيد اخلالد
تخطركم برغبة ال�شركاء �شالفي الذكر بالتنازل عن ح�ش�شهم والتي تقدر بن�شبة 93،69665% من ح�ش�س ال�شركة 
وذلك   1979/12/18 بتاريخ  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   300226 رقم  التجارية  للرخ�شة  وفقا 
للم�شرتي )املتنازل اإليه( Linde UK Holdings No.2 Limited )جمموعة ليندي الريطانية هولدينج 
2 املحدودة( وذلك مقابل مبلغ وقدره 1200 دولر للح�شة الواحدة. وحيث انه ب�شفتي املذكورة اعاه كمدير ل�شركة 
الإمارات للغازات ال�شناعية )ذ.م.م( قد ا�شتلمت اخطارا برغبة ال�شركاء �شالفي الذكر يف بيع ح�ش�شهم. وحيث انه وفقا 
لن�س املادة 80 )ب�شان اجراءات التنازل عن ح�شة ال�شريك بال�شركة( بند )1( يجب على مدير ال�شركة ان يقوم باإخطار 
باقي ال�شركاء غري املتنازلني مبجرد و�شول الإخطار اإليه، فاإنني اخطركم بهذا الإخطار علما باأنه اإذا انق�شت املدة امل�شار 
اإليها يف البند )2( من املادة �شالفة الذكر )30( )ثاثون يوم من تاريخ ا�شتامكم الإخطار املاثل دون ان ي�شتعمل املخطر 
عن  التنازل  اجراءات  تبداأ  �شوف  باأنه  يخطركم  املخطر  اأن  عليه  وبناء  عنكم  الأخري  احلق  �شقط  الإ�شرتداد  حق  اإليهم 
احل�ش�س وذلك يف موعد اق�شاه /30/ يوم من تاريخ تبلغكم هذا النذار على النحو املتبع قانونا وق�شاءا يف حال عدم 
جتاوب املخطر اليهما مع ما �شبق من مرا�شات، مع اتخاذ كافة الجراءات الازمة للتنازل عن تلك احل�ش�س وفقا للمتبع 
مبوجب القوانني املطبقة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة. لذلك فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به 

ونفاذا ملفعوله ول�شريان كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519

ناويدا  حم��م��د  امل���دع���و/  ف��ق��د 
ارجوم منظور احمد ، باك�شتان 
اجل��ن�����ش��ي��ة    ج���واز �شفره رقم 
)AP1789492( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
دي���ب���ي���ن���در   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند   ، �شينك  �شاندر  �شينغ 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )R2860830(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

»ثالثاء اأ�سود« ي�سلحّ 5 قطاعات بفرن�سا.. وترقب لرد احلكومة

نتانياهو يدر�ش اإر�سال 
م�ساعدات ع�سكرية اإىل اأوكرانيا 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

م�شاعدات  اإر���ش��ال  يدر�س  اإن��ه  نتانياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
النزاع، بعد  الو�شيط يف  ا�شتعداده للعب دور  اأي�شا  اأوكرانيا، مبديا  اإىل  ع�شكرية 

دعوات اأمريكية ملزيد من امل�شاركة الن�شطة.
ومل يقدم نتانياهو اأي تعهدات جازمة لأوكرانيا، خا�شة واأن باده حافظت على 
عاقاتها مع رو�شيا التي ت�شيطر على اأجواء �شوريا املجاورة وتغ�س الطرف عن 

الغارات الإ�شرائيلية التي ت�شتهدف مواقع هناك تابعة لعدوتها اللدودة اإيران.
باإمكان  اإذا كان  ما  “�شي ان ان”  وعندما �شئل نتانياهو خال مقابلة مع �شبكة 
اإ�شرائيل تقدمي امل�شاعدة لأوكرانيا يف جمالت مثل القبة احلديدية التي حتمي 

اإ�شرائيل من الهجمات اجلوية، اأجاب “ح�شنا، اأنا بالتاأكيد اأدر�س هذا الأمر«.
واأكد نتانياهو اأن الوليات املتحدة نقلت خمزونا من ذخرية املدفعية املخ�ش�شة 
لإ�شرائيل اإىل اأوكرانيا، مقارنا بني هذا اجلهد والعمليات التي ت�شنها باده �شد 

اإيران.
وقال اإن “الوليات املتحدة اأخذت جزءا كبريا من الذخائر املخ�ش�شة ل�شرائيل 
ومررتها اإىل اأوكرانيا. وب�شراحة فاأن اإ�شرائيل اي�شا تت�شرف بطرق لن اأف�شلها 

هنا �شد م�شانع الأ�شلحة الإيرانية التي ت�شتخدم �شد اأوكرانيا«.
منخف�شة  م�شرّية  ط��ائ��رات  ببيع  اإي���ران  وغربيون  اأوك��ران��ي��ون  م�شوؤولون  واتهم 
طهران  نفي  من  الرغم  على  اأوكرانيا،  غزو  يف  ل�شتخدامها  رو�شيا  اىل  التكلفة 
بعد  النزاع  ر�شمي يف  ب�شكل غري  التو�شط  ُطلب منه  اأنه  نتانياهو  واأ�شاف  ذلك. 
يتابع ذلك لأنه كان حينها يف  غزو رو�شيا لأوكرانيا يف �شباط-فراير، لكنه مل 

�شفوف املعار�شة.
ولفت اىل اأنه م�شتعد للعب دور الو�شيط يف حال طلب منه الطرفان ذلك اإ�شافة 

اإىل الوليات املتحدة.
وقال “لدي خرة كافية لأعرف اأنه يجب اأن يكون هناك وقت منا�شب وظروف 

منا�شبة. ويف حال ظهرت �شاأفكر يف ذلك بالتاأكيد«.
بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  زي��ارة  غ��داة  الت�شريحات  هذه  وتاأتي 
الإ�شرائيليني  بني  العنف  ت�شاعد  اأع��ق��اب  يف  ال��ه��دوء  اإىل  دع��ا  حيث  القد�س  اىل 

والفل�شطينيني، كما ح�س اإ�شرائيل على زيادة دعمها لأوكرانيا.
وبا�شتخدام لغة ماألوفة لدى الإ�شرائيليني، قال بلينكن اإن اأوكرانيا بحاجة اإىل 

امل�شاعدة “لأنها تدافع ب�شجاعة عن �شعبها وعن حقها يف الوجود«.
واأبلغ وزير اخلارجية الإ�شرائيلي اإيلي كوهني بلينكن اأنه �شيزور اأوكرانيا لإعادة 

فتح �شفارة باده، وهي اأول زيارة من نوعها منذ احلرب.
وكان رئي�س الوزراء ال�شرائيلي ال�شابق نفتايل بينيت قد قام بزيارة مفاجئة اإىل 

مو�شكو يف اآذار-مار�س للتو�شط مع بوتني.
ونقل بينيت اأي�شا ر�شائل من بوتني اإىل الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�شكي، 

لكنه مل ينجح يف ترتيب مفاو�شات مبا�شرة بني الطرفني.

•• باري�س-وكاالت

ق��ط��اع��ات ع��م��ل يف فرن�شا  اأُ���ش��ي��ب��ت 
ب��ال�����ش��ل��ل ال���ت���ام ي�����وم  اأم�������س الأول 
الإ�شراب  يف  مل�����ش��ارك��ت��ه��ا  ال��ث��اث��اء 
�شن  رف��ع  على  احتجاجا  ال�شخم، 
ال��ت��ق��اع��د، و����ش���ط ق��ل��ق م���ن دخ���ول 
فو�شى  يف  امل��ق��ب��ل��ة  الأي������ام  ال���ب���اد 
القت�شادية.  اأزم��ت��ه��ا  تتحّملها  ل 
و���ش��ارك��ت يف الإ����ش���راب ال���ذي دعت 
اعرتا�شا  العمالية؛  النقابات  اإليه 
على رفع �ِشن التقاعد من 62 اإىل 
64 عاما، قطاعات النقل العمومي 
وامل�شايف  وامل�����دار������س  وال���ك���ه���رب���اء 
وت�شبب  الإع��ام،  وو�شائل  النفطية 
والكهرباء  النقل  حركة  تعطيل  يف 
وامل���دار����س والإع������ام، ح��ت��ى ُو�شف 

ووف���ق لوك  اأ����ش���ود«.  “ثاثاء  ب��اأن��ه 
فار، الأمني العام لاحتاد الوطني 
اخلدمة  ملوظفي  امل�شتقلة  للنقابات 
غري  الإ���ش��اح  “هذا  ف���اإن:  املدنية 
عادل وقا�ٍس. رفع �شن التقاعد اإىل 

64 ميّثل تراجعا اجتماعيا«.

حجم الحتجاجات وتاأثريها
�شارك  ب���اري�������س،  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف   •
اأكر من مليون �شخ�س يف م�شرية 
انتهت خارج مقر اجلمعية  واح��دة، 
الوطنية )الرملان الفرن�شي( حيث 

يجري مناق�شة م�شروع القانون.
زي����ادة عدد  اإىل  ال��ن��ق��اب��ات دع���ت   •
املتظاهرين خال ال�شاعات املقبلة.

تعطيل  مت  امل���ظ���اه���رات  ب�����ش��ب��ب   •
م�����رتو ب���اري�������س ب�����ش��ك��ل ك����ام����ل، يف 

التقاعد  ���ش��ن  رف����ع  اأن  م����اك����رون، 
بامليزانية،  تتعلق  ل����دواٍع  ���ش��روري 
يعملوا  اأن  ال��ف��رن�����ش��ي��ني  ع��ل��ى  واأن 
و�شائل  ع��ن��ه  ن��ق��ل��ت  ح�شبما  اأك����ر، 

اإعام فرن�شية.
الفرن�شية  احل��ك��وم��ة  ا�شتبعدت   •
القانون  على  تعديات  اأي  اإج���راء 

ا�شتجابة لاحتجاجات الغا�شبة.
احلكومة  رئي�شة  قالت  اأن  �شبق   •
اإل��ي��زاب��ي��ث ب�����ورن، الأح������د، لإذاع����ة 
�شّن  رف�����ع  اإن  اإنفو”  “فران�س 
قابل  “غري  عاما   64 اإىل  التقاعد 

للتفاو�س«.
جديدا،  لي�س  احل��ك��وم��ة  م��وق��ف   •
النقابات  ن��ظ��م��ت  ي��ن��اي��ر   19 ف��ف��ي 
اأي�شا،  ���ش��ام��ا  اإ����ش���راب���ا  ال��ع��م��ال��ي��ة 
احتجاجية  م�������ش���ريات  وخ����رج����ت 

 3 حني مت ت�شغيل واح��د فقط من 
بني  تربط  ال�شرعة  فائقة  قطارات 

املدن.
اأي�شا  ت��اأث��رت  اإم�����دادات ال��ط��اق��ة   •
بنحو  انخف�شت  حيث  ب��الإ���ش��راب، 
العاملني  اإع��ان  بعد  املئة  يف   4.4
امل�شاركة فيه، وفق بيانات جمموعة 

)اإي دي اإف(.
اإنه  اإنرجيز”  “توتال  �شركة  قالت 
ل يتم ت�شليم منتجات برتولية من 
مواقعها يف فرن�شا ب�شبب الإ�شراب، 
ال���وق���ود مت  اأن حم���ط���ات  م�����ش��ي��ف��ة 
ب��ال��ك��ام��ل وي��ج��ري تلبية  اإم���داده���ا 

احتياجات العماء.

 رد احلكومة
• يرى الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 

الأزم��������ة  اإىل  احل�����ط�����اب  واأ��������ش�������ار 
املحرك  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ال�شعبي،  الغ�شب  حلالة  الرئي�شي 
املتنامي  ال���ش��ت��ق��ط��اب  ج��ان��ب  اإىل 
املثرية  ال���ق���وان���ني  ت��ف��ر���ش��ه  ال�����ذي 
“اإرهاقا  للجدل، ويراها عدد كبري 
حقوقهم  من  ونيا  العمال  لطاقة 

الجتماعية«.
فرن�شا  يف  الأج�������������واء  ت���ب�������ش���ر  ل 
ب���ان���ف���راج���ة ق���ري���ب���ة، ع���ل���ى ح����د ما 
ي��رج��ح��ه احل����ط����اب، خ��ا���ش��ة “مع 
رف�س ال�شلطات العرتاف بالأزمة 
املواطنني،  غالبي������ة  تواج������ه  التي 
املعي�شية،  الظروف  بتدين  وترتبط 
وانهيار القت�شاد، وارتفاع الأ�شعار، 
اأع���ل���ى  اإىل  ال���ت�������ش���خ���م  وو������ش�����ول 

م�شتوى«.

ال��ب��اد، لكن  اأرج���اء  �شخمة يف ك��ل 
احلكومة ظلت متم�شكة بقرارها.

توقعات الأيام املقبلة
ح����ذر ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال��ف��رن�����ش��ي م���راد 
احل��ط��اب، م��ن اأن ي���وؤدي م��ا و�شفه 
لتو�شيع  احلكومي”  ب�”التعنت 
وت�شعيد  الح����ت����ج����اج����ات،  رق����ع����ة 
اأكر  ق��ط��اع��ات  لي�شمل  الإ����ش���راب 

وم�شاركة اأو�شع.
ون�شح احلكومة مبراجعة �شيا�شتها 
الجتماعية  باملنظومة  يتعلق  فيما 
تفاقم  م��ع  “خا�شة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
الأزمة القت�شادية نتيجة تداعيات 
الأزم����ة الأوك��ران��ي��ة، واأي�����ش��ا النهج 
اخل��ط��اأ يف ال��ت��ع��ام��ل احل��ك��وم��ي مع 

عدد من امللفات«.

ك��ل ه��ذه ال��ت��ط��ورات البيئية ت��اأت��ي يف 
لذلك  ال��ع��امل��ي،  املناخي  التغري  اإط���ار 
العامل  م���ن���اط���ق  م����ن  ال���ع���دي���د  ف������اإن 
ت��دف��ع ث��م��ن��ا ك��ب��ريا. ل ���ش��ك اأن����ه من 
عاجلة  خ��ط��ط  ي��وج��د  اأن  امل��ف��رت���س 
البنى  ل���ش��ت��ب��دال  ال��ع��امل  دول  ل���دى 
ا�شتيعاب  على  قادرة  باأخرى  التحتية 
كميات عالية من املياه؛ نظرا لهطول 

الأمطار بغزارة.
واأي�شا هناك مناطق اأخرى �شتتعر�س 
وخطرية؛  ���ش��دي��دة  ج��ف��اف  ل��ن��وب��ات 
�شبل  ع�����ن  ال���ب���ح���ث  ي���ن���ب���غ���ي  ل����ذل����ك 

ملواجهتها ومنع تداعياتها الكارثية.
تعر�س  ي�����ش��ت��م��ر  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
لهطول  اجل������وار  ودول  ن��ي��وزي��ل��ن��دا 
كتل من  دخ��ول  ب�شبب  اأمطار غزيرة 
وامل�شبعة  ال��ع��ال��ي��ة  ال��رك��ام��ي��ة  ال��غ��ي��وم 
في�شانات  اإىل  �شيوؤدي  ما  بالرطوبة 

جارفة.

تداعيات
 التغري املناخي

“�شكاي  م����وق����ع  م�����ع  ح����دي����ث  ويف 
حزب  رئ��ي�����س  اأرج�����ع  عربية”،  ن��ي��وز 
�شيول  ك��ام��ل،  دوم��ي��ط  العاملي  البيئة 

نيوزيلندا اإىل:
ت�شارع كتل هوائية م�شبعة بالرطوبة 
ب��ن�����ش��ب��ة ع���ال���ي���ة ب�����ش��ب��ب ال���ت���غ���ريات 

املناخية.
طبقات اجلو العليا باردة مما ي�شاعد 
وال�شيول  الأم�����ط�����ار  ه���ط���ول  ع���ل���ى 
التي  امل�شاحات  لأن  وذل���ك  اجل��ارف��ة، 
قطعتها الغيوم كانت يف مناطق دافئة 

وو�شلت فجاأة ملناطق باردة.
ال�48 �شاعة القادمة من املتوقع ب�شكل 
كبري اأن ت�شهد نف�س هطول الأمطار 

ب�شبب حترك الكتل الهوائية.
ال�شيول ت�شببت يف اجنرافات كبرية يف 
ب�شبب  بال�شوارع،  وفي�شانات  الرتبة، 

•• عوا�صم-وكاالت

جديد  م��ن  نيوزيلندا  �شيول  �شلطت 
ب��ل��د مب���ن���اأى عن  اأن ل  ال�����ش��وء ع��ل��ى 
ال���ت���غ���ريات ال��ع��ن��ي��ف��ة وامل���ف���اج���ئ���ة يف 
البنية  اأن  و�شط حتذيرات من  املناخ، 
تتحمل  ل  ال���ع���امل  ل�����دول  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

ال�شيول والفي�شانات القادمة.
نيوزيلندا؛  يف  اأ���ش��خ��ا���س   4 وق���ت���ل 
ت�شببت  ج���ارف���ة،  ف��ي�����ش��ان��ات  ن��ت��ي��ج��ة 
كذلك يف خ�شائر كبرية، واإجاء اآلف 
الأ���ش��خ��ا���س يف ظ��ل ا���ش��ت��م��رار هطول 

اأمطار غري م�شبوقة.
ال��ت��ي �شقطت  الأم��ط��ار  وت��ق��در كمية 
�شاعة   15 يف  اأوك���ان���د  ولي����ة  ع��ل��ى 
فقط بحوايل 75 باملئة من الأمطار 
دفع  ما  ال��ب��اد؛  يف  املعتادة  ال�شيفية 
ل�شكان  اإج����اء  ع��م��ل��ي��ات  اإج�����راء  اإىل 

الولية.

ا�شتيعاب  ع��ن  التحتية  ال��ب��ن��ى  ع��ج��ز 
هذه الكميات.

بنى حتتية عاجزة
العاملي  البيئة  ح���زب  رئ��ي�����س  وي��ع��ت��ر 
كل  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ى  اأن  ي��ع��ط��ي 
ل�شتيعاب  جم��ه��زة  غ��ري  ال��ع��امل  دول 
ال��ت��غ��ريات اخلطرية،  ت��داع��ي��ات ه���ذه 
وهطول الأمطار ب�شكل غري م�شبوق.

 وعما يتوقعه من تداعيات يقول:
ه��ن��اك م��ن��اط��ق ���ش��ه��ول وا���ش��ع��ة جدا 
املت�شاقطة،  الأم���ط���ار  ف��ي��ه��ا  ت��رتاك��م 
وتوؤدي ل�شيول جارفة وتدمري الرتبة 
اأر����ش���ي���ة وت��ع��ط��ل حركة  وان���ه���ي���ارات 

النقل لنهيار الطرق.
مناطق �شجرية تعد ثروة بيئية مهمة 
تتعر�س للتدمري يف مناطق ال�شيول، 
الزراعي  ال��ق��ط��اع  ت��اأث��ر  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ب�شكل كبري.

اأزمة رواتب كرد�ستان العراق.. قلق من ردود مت�شحّ اأمن الدولة
•• اأربيل-وكاالت

تواجه احلكومة الحتادية يف العراق اأزمة جديدة مع حكومة اإقليم كرد�شتان، 
ب�����ش��اأن روات����ب م��وظ��ف��ي الإق��ل��ي��م، ُي��خ�����ش��ى م��ع��ه��ا خ����روج اح��ت��ج��اج��ات ووقوع 

ا�شطرابات اأمنية.
الرواتب  حتويل  مبنع  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة  ق��رار  مع  التوتر  وت�شاعد 
ملوظفي كرد�شتان، بناًء على دعوى من م�شطفى �شند، النائب عن الب�شرة، 

واملقّرب من قوى “الإطار التن�شيقي” امل�شيطرة على الرملان.
وت�شّمن القرار اإلغاء جميع قرارات احلكومة بتحويل الأموال اإىل كرد�شتان، 
واأرجعت قرارها اإىل التزامها بامل�شلحة للعليا للوطن، واأنه ل ي�شتهدف فئة 
بعينها. وياأتي هذا على خلفية اأزمة قدمية بني احلكومة الحتادية وحكومة 

بالإقليم  النفط  م��وارد  ب�شاأن حتويل  اتفاق  مّت  بالنفط، حيث  الغني  الإقليم 
بعدم  اتهامات  وث��ارت  الإقليم،  موظفي  روات��ب  دف��ع  توليها  مقابل  لبغداد، 

التزام اإدارة الإقليم بذلك.
املحلل ال�شيا�شي العراقي، الدكتور غازي في�شل ح�شني، رئي�س املركز العراقي 

للدرا�شات ال�شرتاتيجية، عّلق على م�شوغات املحكمة مت�شائا:
ملاذا �شكتت املحكمة الحتادية خال 20 عاما على حتويل املبالغ، �شواء اأكانت 
مالية من  اإج���راءات  اأو  املوظفني  روات��ب  اأو  كرد�شتان  لإقليم  املقررة  الن�شبة 

احلكومة الحتادية، اإىل �شلطات اإقليم كرد�شتان؟
اإذا كان هناك انتهاك للد�شتور والقانون خال هذه الفرتة بالفعل، فينبغي 
هذا  يومنا  حتى   2005 منذ  املتعاقبة  ال�����وزارات  روؤ���ش��اء  جميع  حما�شبة 

لتحويلهم الأموال دون وجود قاعدة اأو �شند قانوين ود�شتوري.

يفرت�س اليوم درا�شة الكيفية التي يتم بها حتويل رواتب املوظفني يف اإقليم 
كرد�شتان كما حتّول الرواتب اإىل كل حمافظات العراق.

اتخاذ قرار بهذه ال�شورة القطعية دون حما�شبة َمن انتهك الد�شتور وطّبق 
اأخذنا براأي املحكمة الد�شتورية، يظلم املواطن  اإذا ما  قاعدة غري د�شتورية، 
اأن  املفرت�س  وال��ذي من  الدولة،  موؤ�ش�شات  يعمل يف  ال��ذي  الكردي  العراقي 

مُينح راتبه ال�شرعي املقرر قانونا وطبقا للنظام يف العراق.
القرار تداعياته لن مت�ّس متطلبات احلياة اليومية ل�شكان الإقليم فقط، لكن 
�شتنعك�س على م�شاعرهم اإزاء املحكمة واحلكومة الحتاديتني، بل وعلى اأمن 

كرد�شتان، كما اأو�شح ح�شني:
- العاقة مع املحكمة الحتادية �شتتوتر، ومن املمكن لهذه الأزمة اأن تت�شع، 

وتداعياتها القت�شادية وال�شيا�شية خطرية.

يتطور  اأن  املمكن  ومن  القرار،  هذا  �شلبية جتاه  نظرة  �شينظرون  الأك��راد   -
الأمر ملواقف احتجاجية وتظاهرات من املوظفني والعاملني.

- هذه الحتجاجات من املمكن اأن تطال البي�شمركة )القوات الكردية( التي 
تتوىل اأمن الإقليم، وحماية احلدود الوطنية، وهي تداعيات خطرية ينبغي 

جتنبها قدر الإمكان.
الكرد�شتاين،  الدميقراطي  احل��زب  رئي�س  ب��ارزاين،  م�شعود  الكردي  الزعيم 
�شبق اأن وجه انتقادات للقرار، قائا: “مع الأ�شف مرة اأخرى، اأظهرت املحكمة 
الحتادية موقفا عدوانيا �شد اإقليم كرد�شتان”، معترا اأن لي�س املق�شود هنا 
اأن  املبادئ واحل��ق��وق.. اجلميع يعلم  امل�شكلة تكمن يف خرق  “بل  امل��ايل  املبلغ 
م�شاركتنا يف ائتاف اإدارة الدولة كان على اأ�شا�س برنامج وا�شح ومف�شل، واأن 

اإر�شال الأموال لاإقليم �شمن الرنامج«.

�سيول نيوزيلندا حتذر العامل.. البنى التحتية ل حتتمل القادم

ال�سومال ت�ست�سيف قمة اإقليمية ملناق�سة املعركة �سد حركة ال�سباب 

تقرير:  معركة خالفة عبا�ش تهدد بانهيار ال�سلطة الفل�سطينية  •• رام اهلل-اأ ف ب

معركة  اأّن  م���ن  دويل  ت��ق��ري��ر  ح�����ّذر 
حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  خافة 

وقمع  �شعبية  ب�”احتجاجات  تت�شّبب  ق��د  عاما   87 البالغ  عبا�س 
وعنف، ورمّبا انهيار ال�شلطة الفل�شطينية«.

الدولية ومقّرها يف بروك�شل  الأزم��ات  ن�شر تقرير جمموعة  واأت��ى 
غداة مباحثات �شّمت الثاثاء يف رام اهلل بال�شّفة الغربية املحتّلة 
ال���ذي طالب  بلينكن  اأن��ت��وين  الأم��ريك��ي  عّبا�س ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

اجلانبني الإ�شرائيلي والفل�شطيني بخف�س الت�شعيد.
عبا�س  خلف  هوية  ح��ول  تكّهنات  الفل�شطيني  ال�شارع  يف  وت�شري 
الذي تراأ�س ال�شلطة الفل�شطينية يف 2005 لولية كان يفرت�س 
اأن تنتهي يف 2009. وراأى التقرير اأّن اإجراء “انتخابات وفق اأ�ش�س 

مّرراً  القرار  ه��ذا  عن  عبا�س  ع��اد   ،2021 يف  وت�شريعية  رئا�شية 
التي  ال�شرقية  القد�س  يف  باإجرائها  ال�شماح  اإ�شرائيل  برف�س  ذلك 
عا�شمة  الفل�شطينيون  وي��ع��ت��ره��ا   1967 ال���ع���ام  م��ن��ذ  حت��ت��ل��ه��ا 

لدولتهم امل�شتقبلية.
�شعبية حركة  تراجع  اإىل خ�شيته من  وعزا حمللون خطوة عبا�س 

فتح التي يتزّعمها وت�شّدر حركة حما�س التي حتكم قطاع غزة.
ويخّيم التوتر على العاقة بني احلركتني منذ العام 2007 بعد 
ا�شتباكات دامية �شيطرت بنتيجتها حما�س ع�شكريا على قطاع غزة 

وطردت حركة فتح منه.
ال�شنوات  خ��ال  احل��رك��ت��ني  ب��ني  امل�شاحلة  حم���اولت  ك��ل  وف�شلت 

“الأقّل  اأف�شل �شيناريو لكن يبقى هذا الحتمال  يعتر  قانونية” 
ترجيحاً«. وبعد وفاة يا�شر عرفات يف اأواخر 2004، تراأّ�س عبا�س 
حركة فتح ومنظمة التحرير الفل�شطينية، املمّثل ال�شرعي والوحيد 
لل�شعب الفل�شطيني، وانُتخب يف كانون الثاين-يناير 2005 رئي�شاً 

لل�شلطة الفل�شطينية.
واأ�شار التقرير اإىل اأّن عبا�س “اأفرغ املوؤ�ّش�شات والآليات الفل�شطينية 
لذا  من مهامها فيما هي خمولة اتخاذ قرار ب�شاأن من �شيخلفه”، 

اأ�شبح “من غري الوا�شح من �شيخلفه وباأي طريقة �شيتم ذلك«.
اأي   2005 اإىل �شناديق الق��رتاع منذ  الفل�شطينيون  ومل يتوّجه 
انتخابات  تنظيم  ع��ن  اأع��ل��ن  وبعدما  ال�شلطة.  عبا�س  ت��راأ���س  منذ 

اأج��رت��ه��م قوات  ال��ذي��ن  املتطرفني  الإف��ري��ق��ي. لكن  ل��احت��اد  تابعة  وق��وة 
2011، نفذوا هجمات  الحتاد الإفريقي على اخلروج من العا�شمة عام 

انتقامية متكررة.
ياأتي الجتماع بعد يوم على عقد وزراء الدفاع والأمن من البلدان الأربعة 

اجتماعا يف مقدي�شو للتح�شري للقمة.
اإىل  التعاون  يقود هذا  باأن  “يتوقع  الثاثاء  ال�شومالية  وقالت احلكومة 
حترير �شريع للباد من اخلوارج الذين مت ت�شديد �شربات موجعة لهم يف 
م�شتخدمة العبارة املعتادة  �شاحة املعركة خال الأ�شابيع القليلة املا�شية”، 

لها لدى الإ�شارة اإىل عنا�شر حركة ال�شباب.
امل���راك���ز احل�شرية  م���غ���ادرة مقدي�شو وغ��ريه��ا م��ن  ع��ل��ى  اإج��ب��اره��ا  ورغ���م 
منها  ت�شن  التي  الأري���اف  يف  تتمركز  ال�شباب  حركة  زال��ت  م��ا  الرئي�شية، 

هجمات �شواء يف ال�شومال اأو يف بلدان جماورة.
العام  العملية  ب��دء  منذ  دم��وي��ة  الأك���ر  يعد  ال�شباب  حل��رك��ة  ه��ج��وم  ويف 
املا�شي، قتل 121 �شخ�شا يف انفجار �شيارتني مفخختني يف وزارة التعليم 
يف مقدي�شو يف ت�شرين الأول-اأكتوبر. كما تن�شط املجموعة عر احلدود يف 
كينيا. ت�شارك يف قوة الحتاد الإفريقي كل من اأوغندا وبوروندي وجيبوتي 

واإثيوبيا وكينيا وتن�شر جنودها يف جنوب وو�شط ال�شومال.
بحلول  مهمتهم  اإن��ه��اء  حتى  تدريجيا  جنودها  ع��دد  خف�س  اإىل  وت��ه��دف 
2024 لتتوىل قوات اجلي�س وال�شرطة ال�شومالية الأمن بحلول  اأواخر 

ذلك املوعد.

•• مقدي�صو-اأ ف ب

ا�شت�شاف الرئي�س ال�شومايل ح�شن �شيخ حممود  اأم�س الأربعاء قمة لقادة 
عدة دول جماورة ملناق�شة احلرب �شد حركة ال�شباب فيما يت�شاعد هجوم 

وا�شع النطاق �شد املجموعة املتطرفة.
واأو�شحت الرئا�شة ال�شومالية اأن قادة من “ثاث دول �شقيقة” ي�شاركون 
روتو  وليام  كينيا  رئي�شي  لو�شول  ن�شرت �شور  بينما  اجتماع مقدي�شو،  يف 

وجيبوتي اإ�شماعيل عمر غيله ورئي�س الوزراء الإثيوبي اأبيي اأحمد.
املرتبطة  �شد احلركة  املن�ّشقة  الع�شكرية  العملية  يناق�شوا  اأن  املقرر  ومن 
بتنظيم القاعدة التي تخو�س متّردا يف الدولة امل�شطربة الواقعة يف القرن 

الإفريقي منذ اأكر من 15 عاما.
مت تعزيز الأمن يف املدينة حيث فر�شت قيود على احلركة بينما انت�شرت 

الدوريات الع�شكرية وُعّلقت جميع الرحات اجلوية التجارية.
وقال ع�شو وكالة الأمن القومي عبد اهلل ح�شن “اأُغلقت الطرق وال�شوارع 

الرئي�شية يف املدينة اليوم ول ي�شمح باأي حركة للمدنيني«.
اأعلن حممود بعد توليه ال�شلطة يف اأيار-مايو العام املا�شي “حربا �شاملة” 
عنا�شر  على  الق�شاء  يف  للم�شاركة  ال�شوماليني  داع��ي��ا  اجل��ه��ادي��ني  �شد 

احلركة املتطرفة.
وا�شتعاد اجلي�س وميلي�شيات حملية يف الأ�شهر الأخرية مناطق من قب�شة 
عنا�شر احلركة املتطرفة يف اإطار عملية مدعومة ب�شربات جوية اأمريكية 

ا�شمي  ال���ت���ق���ري���ر  واأورد  امل���ا����ش���ي���ة. 
مر�شحني  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  م�����ش��وؤول��ني 
وزير  هما  عبا�س  خلافة  حمتملني 
اللجنة  �شر  واأم���ني  امل��دن��ي��ة  ال�����ش��وؤون 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية ح�شني ال�شيخ ورئي�س جهاز 
بثقل  الرجلني  الفل�شطينية ماجد فرج. ورغم متّتع  ال�شتخبارات 
املجتمع  مع  العمل  على  وقدرتهما  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  كبري 
يف  كافية  ب�شعبية  متّتعهما  عدم  اإىل  اأ�شار  التقرير  اأّن  اإل  ال��دويل، 
�شفوف الفل�شطينيني. وذكر التقرير اأي�شاً كّاً من رئي�س الحتاد 
الأمن  ال��رّج��وب ورئ��ي�����س ج��ه��از  ال��ق��دم ج��ري��ل  ل��ك��رة  الفل�شطيني 

الوقائي ال�شابق حممد دحان ورئي�س الوزراء حممد ا�شتية.
وراأى التقرير اأّن لكّل “من هوؤلء �شبكة عاقات خا�شة” ومع ذلك 

راأى اأّن اأياً منهم ل “ي�شتطيع العمل مبفرده«.
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املال والأعمال
الأوراق املالية وال�سلع تتوىل التنظيم والرقابة والإ�سراف على قطاع الأ�سول الفرتا�سية

الإماراتي يحتوي  ال�شوق  اأن  واأكد 
الواعدة  الفر�س  العديد من  على 
ت���و����ش���ع ومنو  ���ش��ت�����ش��ه��م يف  ال���ت���ي 
املبتكرة،  الإي��رل��ن��دي��ة  ال�����ش��رك��ات 
النموذج  ب����دوره  �شيدعم  م��ا  وه���و 
الق����ت���������ش����ادي اجل�����دي�����د ل����دول����ة 
اأن حجم التجارة  الإم��ارات. يذكر 
غ�����ري ال���ن���ف���ط���ي���ة ب�����ني الإم����������ارات 
11 �شهراً  واإيرلندا قد بلغ خال 
 907 قيمته  ما   2022 ع��ام  من 
بلغت  من��و  بن�شبة  دولر،  م��اي��ني 
نف�شها  الفرتة  مع  مقارنة   15%
دول����ة  وت���ع���د   .2021 ع�����ام  م����ن 
الأول  التجاري  ال�شريك  الإم��ارات 
م�شاهمة  بن�شبة  لإي��رل��ن��دا  عربياً 
مع  م���ن جت���ارت���ه���ا   27% ب��ل��غ��ت 
%45 من  العربية، ونحو  الدول 
دول جمل�س  م��ع  اإي��رل��ن��دا  جت����ارة 

التعاون لدول اخلليج العربية.
بلغت  ال�شتثمارات،  �شعيد  وعلى 
الإيرلندية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ق��ي��م��ة 
مليون   292 الإم������ارات  دول����ة  يف 
يف   ،2020 ع�����ام  ب��ن��ه��اي��ة  دولر 
ال�شتثمارات  حجم  جتاوز  املقابل، 
الإم��ارات��ي��ة يف اإي��رل��ن��دا اأك���ر من 
عام  ب��ن��ه��اي��ة  دولر  م���ل���ي���ار   1.3
قطاعات  يف  وت���رت���ك���ز   ،2021
وال�شياحة  امل��ال��ي��ة،  التكنولوجيا 
وال������ط������ريان، والأم���������ن ال���غ���ذائ���ي 

والنقل.

•• دبي-وام:

اأكد معايل عبداهلل بن طوق املري 
وزير القت�شاد ، اأن دولة الإمارات 
العربية املتحدة وجمهورية اإيرلندا 
ورا�شخة  متينة  عاقات  تربطهما 
امل�شرتكة  ب������ال������روؤى  م����دع����وم����ة 
لقيادتي البلدين ال�شديقني، جتاه 
جميع الق�شايا وقطاعات التعاون 
امل�����ش��رتك، ومب���ا ي��دع��م الأه�����داف 
التنموية للبلدين ويحقق الرخاء 

والزدهار ل�شعبيهما.
ج���اء ذل���ك خ���ال ل��ق��اء معاليه يف 
ك��ال��ريي، وزير  دارا  ، مبعايل  دب��ي 
والتحول  التجارة  لرتويج  الدولة 

الرقمي، يف جمهورية اإيرلندا.
على  “حري�شون  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
يف  ت�شهم  م�شرتكة  اآل��ي��ات  تفعيل 
زي���ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري، وحتفيز 
وتنويعها  امل��ت��ب��ادل��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
لت�شمل جمالت القت�شاد اجلديد 
ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  بينها  وم��ن 
والتكنولوجيا  الف�شاء،  و�شناعة 
الأع��م��ال، وغريها،  وري��ادة  املالية، 
يف  لل�شراكة  ج��دي��دة  فر�س  وخلق 
املُقبلة،  هذا الإط��ار خال املرحلة 
القت�شادي  ال��ن��م��وذج  م��ع  متا�شياً 
اجل��دي��د ل��دول��ة الإم�����ارات القائم 
امل���ع���رف���ة والب����ت����ك����ار، ومبا  ع���ل���ى 
يتنا�شب مع اأهداف وجهود اإيرلندا 

كما جرى التاأكيد خال الجتماع 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ا����ش���ت�������ش���اف���ة دول����ة 
الثالث  ال���وزاري  املوؤمتر  الإم���ارات 
يف  العاملية  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة  ع�شر 
مكانة  تعزيز  يف  ودوره  اأب��وظ��ب��ي، 
ي�شاهم  رئ��ي�����ش��ي  ك��اع��ب  ال���دول���ة 
مامح  ر�����ش����م  يف  ف����ع����ال  ب�������ش���ك���ل 

م�شتقبل التجارة العاملية.
اأع�������رب م���ع���ايل دارا  م����ن ج���ان���ب���ه 
ال���دول���ة لرتويج  وزي����ر  ك���ال���ريي، 
ال���ت���ج���ارة وال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي، يف 
�شعادته  ع��ن  اإي��رل��ن��دا،  ج��م��ه��وري��ة 
ب���زي���ارة دول����ة الإم��������ارات يف اإط����ار 
بعثة حكومية، وذلك لبحث تعزيز 
اأوا����ش���ر ال��ت��ع��اون يف امل��ج��الت ذات 
امل�شرتك، ومناق�شة �شبل  الهتمام 
نحو  الثنائية  بالعاقات  الرتقاء 
م��ن خال  زخ��م��اً  اأك���ر  م�شتويات 
النمو  ت���ع���زز  م�����ش��رتك��ة  م����ب����ادرات 

امل�شتدام لقت�شاد البلدين.
وقال: “ اإن حركة التجارة املتبادلة 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة، 
منواً  ت�شهد  اإي��رل��ن��دا  وج��م��ه��وري��ة 
املرحلة  خال  ونتطلع  متوا�شًا، 
من  النمو،  ه��ذا  تعزيز  اإىل  املُقبلة 
خال حتفيز ال�شتثمارات املتبادلة 
اجلديد،  الق��ت�����ش��اد  ق��ط��اع��ات  يف 
ع��ر م�����ش��ارات اأك���ر م��رون��ة، تتيح 
ال�شتفادة من الفر�س املتوفرة يف 

اأ�شواق البلدين”.

يف التحول الرقمي”.
تطوير  ���ش��ب��ل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
القت�شادية  ال���ع���اق���ات  وت��ن��وي��ع 
امل�����ش��رتك��ة، وت��ع��زي��ز ال���رواب���ط بني 
املجالت  يف  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع��ي 
تخدم  التي  اجلديدة  القت�شادية 
للبلدين،  ال��ت��ن��م��وي��ة  الأه���������داف 
ا�شتثمارية  ف���ر����س  وا���ش��ت��ك�����ش��اف 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت  يف  جديدة 
تنويع  ت�����ش��ه��م يف  ال���ت���ي  امل�����ش��رتك 
التجارية  ال�������ش���راك���ة  وت���و����ش���ي���ع 
ب�شكل  زخمها  من  وتزيد  القائمة 

م�شتدام.
التعاون  اأط���ر  تعزيز  على  وات��ف��ق��ا 
امل�شتقبل  اق��ت�����ش��اد  ق���ط���اع���ات  يف 
وخلق فر�س يف جمالت القت�شاد 
امل����ع����ريف م����ن خ�����ال دع�����م قطاع 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
وذل��ك من  البتكاري،  الطابع  ذات 
املتكامل  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��روع  خ��ال 
اإىل  الأعمال”،  ري�����ادة  “موطن 
ج���ان���ب ت�����ش��ج��ي��ع امل��ب��ت��ك��ري��ن من 
باأفكارهم  الرت��ق��اء  على  البلدين 
ال�شركات،  م�شتوى  اإىل  الإبداعية 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون يف  اأك����ّدا على  كما 
بالقت�شاد  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ع��ل��ى تطوير  وال��ع��م��ل  ال����دائ����ري، 
مبادرات م�شرتكة وفر�س عمل يف 

جمالت ال�شتدامة.
اأبرز  ط��وق  اب��ن  معايل  وا�شتعر�س 

القطاع ال�شياحي يف الناجت املحلي 
الإجمايل للدولة اإىل 450 مليار 
درهم بحلول عام 2031، وجذب 
 100 بقيمة  ج��دي��دة  ا�شتثمارات 
يف  ال�شياحي  للقطاع  دره��م  مليار 
اأ����ش���واق ال���دول���ة، وا���ش��ت��ق��ط��اب 40 

مليون نزيل يف فنادق الدولة.
ال�شدد،  ه���ذا  وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان يف 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة خ���ل���ق ف���ر����س اأم�����ام 
البلدين  يف  ال�شياحية  ال�����ش��رك��ات 
التي  املزايا  اإىل  و�شولها  وت�شهيل 
بهدف  البلدين،  اقت�شاد  يقدمها 
حت��ف��ي��ز ح���رك���ة ال�������ش���ف���ر، وزي������ادة 

الرحات اجلوية امل�شرتكة.

املواهب والعقول يف كافة  اأ�شحاب 
الدولة  مكانة  لتعزيز  القطاعات 

كمركز دائم لاإبداع والبتكار.
ودعا معاليه ال�شركات الإيرلندية 
امل�����زاي�����ا  م������ن  ال������ش�����ت�����ف�����ادة  اإىل 
واحلوافز الذي يقدمها القت�شاد 
ال����وط����ن����ي، ل��ل��ن��م��و وال���ت���و����ش���ع يف 
ال�شرق  الإم���ارات ومنطقة  اأ���ش��واق 
الأو�شط واأفريقيا، ومن بينها قمة 
الإمارات لا�شتثمار “اإنف�شتوبيا” 
الفر�س  �شناعة  ت�شتهدف  وال��ت��ي 
امل�شتقبل،  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ومت���ك���ني 
ال�شراكة  ات��ف��اق��ي��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وقعت  التي  ال�شاملة  القت�شادية 

البيئة  �شهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات 
القت�شادية لدولة الإمارات خال 
ال���ف���رتة امل��ا���ش��ي��ة، م���ن اأج����ل خلق 
مناخ اقت�شادي داعم لنمو وازدهار 
ال�شتثمارات،  وج����ذب  الأع����م����ال، 
ال�شت�شرافية  ل���ل���روؤي���ة  ت��ن��ف��ي��ذاً 
����ش���وء  ال����ر�����ش����ي����دة يف  ل����ل����ق����ي����ادة 
وحمددات  اخلم�شني  م�شتهدفات 
 ،2071 الإم������������������ارات  م����ئ����وي����ة 
اإت���اح���ة التملك  وذل���ك م��ن خ���ال 
 ،100% اإىل  ل��ت�����ش��ل  الأج���ن���ب���ي 
ت�شريعات  م���ن���ظ���وم���ة  واإ�������ش������دار 
واإطاق  الفكرية،  امللكية  حلماية 
ل�شتقطاب  طموحة  ا�شرتاتيجية 

الإمارات حتت مظلتها 3 اتفاقيات 
واإندوني�شيا  واإ�شرائيل  الهند  مع 
اأخرى  دول  م��ع  التوقيع  وب�����ش��دد 

خال املرحلة املقبلة.
اإىل ذلك، �شهد الجتماع ا�شتعرا�س 
اأطلقتها  التي  ال�شياحية  املبادرات 
�شاهمت يف  والتي  م��وؤخ��راً  ال��دول��ة 
الإماراتي  ال�شياحة  قطاع  حتقيق 
منواً كبرياً عزز من مكانة الدولة 
يق�شدها  م�شتدامة  عاملية  كوجهة 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  ال����زوار 
ال�شرتاتيجية  اآخ��ره��ا  ك��ان  والتي 
 ،2031 ل��ل�����ش��ي��اح��ة  ال���وط���ن���ي���ة 
م�شاهمة  رف����ع  ت�����ش��ت��ه��دف  وال���ت���ي 

الإمارات واإيرلندا تبحثان حتفيز ال�ستثمارات املتبادلة يف امل�سروعات النا�سئة البتكارية والقت�ساد الدائري وال�سياحة

الف��رتا���ش��ي��ة، وو�شيط الأ���ش��ول الف��رتا���ش��ي��ة، واحل��اف��ظ الأم���ني لاأ�شول 
بالدولة  ال�شارية  الت�شريعات  بتطبيق  التزامهم  من  والتحقق  الفرتا�شية، 

مبا فيها حماية البيانات ال�شخ�شية.
الازمة  والإر���ش��ادات  التعليمات  اإ���ش��دار  ذل��ك  جانب  اإىل  الهيئة  تتوىل  كما 
خدمات  م���زودي  ور���ش��د  تقييم  اآل��ي��ة  لو�شع  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
الأ����ش���ول الف��رتا���ش��ي��ة، والإج�������راءات وال��ت��داب��ري ال���واج���ب ات��خ��اذه��ا ب�شاأن 
املعامات امل�شبوهة التي تتم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون احتادي رقم 
)20( ل�شنة 2018 يف �شاأن مواجهة جرائم غ�شل الأموال ومكافحة متويل 
الإرهاب ومتويل التنظيمات غري امل�شروعة، وتعدياته، ولئحته التنفيذية، 
واملتطلبات  ال��دول��ة  يف  ال�ّشارية  والت�شريعات  مُبوجبه  ال�شادرة  وال��ق��رارات 
الدولية، اإىل جانب توعية وتثقيف امل�شتثمرين بقطاع ال�شتثمار يف الأ�شول 

الفرتا�شية وخماطره.

التي تتم لغايات ال�شتثمار داخل الدولة مبا فيها املناطق احلرة، ول ت�شري 
حيث  ال��دف��ع،  لأغ��را���س  ت�شتخدم  التي  الفرتا�شية  الأ���ش��ول  على  اأحكامه 
اإنها تخ�شع لخت�شا�س امل�شرف املركزي، كما ل ت�شري على املناطق احلرة 

املالية.
وي��ه��دف ق���رار جمل�س ال����وزراء اإىل تنظيم ق��ط��اع الأ���ش��ول الف��رتا���ش��ي��ة يف 
الدولة والأن�شطة املرتبطة بها ومزودي خدماتها مبا ي�شمن حماية اأموال 
امل�����ش��روع��ة، كما  امل��م��ار���ش��ات غ��ري  امل�شتثمرين يف الأ���ش��ول الف��رتا���ش��ي��ة م��ن 
ي�شتهدف القرار دعم جهود الدولة لتوفري البيئة ال�شتثمارية والقت�شادية 
الأ�شول  قطاع  يف  العاملة  العاملية  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  اجل��اذب��ة  وامل��ال��ي��ة 
الفرتا�شية لتقدمي خدماتها يف الدولة، اإىل جانب �شمان التزام املوؤ�ش�شات 
املالية العاملة يف قطاع الأ�شول الفرتا�شية مبتطلبات مواجهة جرائم غ�شل 

الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل التنظيمات غري امل�شروعة.

احلد  فيها  مبا  الفرتا�شية  الأ�شول  لتنظيم  العام  الإط��ار  القرار  وت�شمن 
الأدنى ملتطلبات الرتخي�س وممار�شة الأعمال، على اأن تتوىل الهيئة اإ�شدار 
املرتبطة  لاأن�شطة  املهام  مزاولة  واآلية  للرتاخي�س  التف�شيلية  ال��ق��رارات 
الأ�شول  اأن�شطة  مزاولة  �شخ�س  اأي  على  القرار  وق��د حظر  ال��دول��ة.  بها يف 
الفرتا�شية يف الدولة، دون احل�شول على موافقة وترخي�س من الهيئة اأو 
�شلطات الرتخي�س املحلية - ح�شب الأحوال -  وب�شرط اأن يتخذ من الدولة 
اأحد الأ�شكال القانونية املعتمدة لدى اجلهات  اأعماله، وفق  له ملزاولة  مقراً 

املحلية املعنية بالرتاخي�س التجارية.
وتف�شيًا .. فاإنه ومبقت�شى قرار جمل�س الوزراء �شتخت�س الهيئة بالإ�شراف 
اأن�شطة الأ�شول الفرتا�شية، ومزودي خدماتها، وتعاماتها  والرقابة على 
املنظمة  القرارات  واإ�شدار  املناطق احل��رة،  الدولة، مبا فيها  داخل  تتم  التي 
الأ�شول  واآليات عملهم مثل م�شغل من�شة  م��زودي خدماتها  لها وترخي�س 

•• اأبوظبي-وام:

م�شوؤولية  اإ�شناد  مت   ،2022 ل�شنة   111 رق��م  ال���وزراء  جمل�س  لقرار  وفقا 
الأوراق  لهيئة  وتنظيمه  بالدولة  الفرتا�شية  الأ�شول  الإ�شراف على قطاع 
املالية وال�شلع، وذلك بهدف تطوير املنظومة الت�شريعية للقطاع والأن�شطة 
الأطراف  كافة  وواجبات  ي�شمن حقوق  وم��زودي خدماته، مبا  به  املرتبطة 

امل�شاركة فيه .
 “ اأنها  الأ���ش��ول الفرتا�شية على  ف  ال���وزراء ع��رَّ ق��رار جمل�س  اأن  اإىل  ي�شار 
متثيل رقمي للقيمة التي ميكن تداولها اأو حتويلها رقمياً، وميكن ا�شتخدامها 
لأغرا�س ال�شتثمار، ول تت�شمن عمليات التمثيل الرقمي للعمات الورقية 

اأو الأوراق املالية اأو غريها من الأموال”.
وت�شري اأحكام القرار على جميع التعامات املرتبطة بالأ�شول الفرتا�شية 

الحتاد لل�سحن تتخطى اأهداف الأداء الت�سغيلي املقررة لعام 2022

�سمن امل�سار املايل ملجموعة الع�سرين

الإمارات ت�سارك يف الجتماع الأول 
ملجموعة عمل الهيكل املايل الدويل للعام 2023

وخال الجتماع �شدد فريق الدولة على اأهمية التن�شيق متعدد الأطراف 
بنوك  دور  لتنمية  اخل��ا���س  كالقطاع  اأخ���رى  وج��ه��ات  التنمية  ب��ن��وك  ب��ني 
ال�شتدامة  يخ�س  وف��ي��م��ا  ال��ع��امل��ي.  امل���ايل  ال���ش��ت��ق��رار  ت��ع��زي��ز  يف  التنمية 
املرونة  تنمية  اإىل  الهادفة  الرامج  اأهمية  اىل  الدولة  فريق  اأ�شار  املالية، 
الق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��دول ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ال��دي��ون وذل���ك للتخفيف م��ن اآثار 
لتعزيز  ودعمها  ال��دول  هذه  اقت�شاد  على  العاملية  القت�شادية  التحديات 

مواردها نحو تنمية اقت�شاداتها املحلية.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن الجتماع القادم ملجموعة عمل الهيكل املايل الدويل 
�شيعقد خال يومي 30-31 مار�س املقبل، وذلك ملناق�شة التقدم املحرز يف 

خطة عمل املجموعة لعام 2023.

•• الهند-الفجر: 

�شاركت دولة الإمارات العربية املتحدة 
عمل  مل��ج��م��وع��ة  الأول  الج��ت��م��اع  يف 
للعام   )IFA( الهيكل املايل الدويل
ملجموعة  املايل  امل�شار  �شمن   2023
عقد  وال�����ذي   ،)G20( ال��ع�����ش��ري��ن 
رئا�شة  حتت  الأوىل  للمرة  ح�شوريا 
الهند ملجموعة الع�شرين، وذلك على 
مدى يومي 30 و31 يناير 2023 
يف مدينة �شانديغار يف الهند. وناق�س 
الرئي�شية  املالية  الق�شايا  الجتماع 
املالية  وال��ف��ر���س  باملخاطر  املتعلقة 

العاملية.
و�شم فريق دولة الإمارات امل�شارك يف 
�شليمان  بن  اأحمد  من  كل  الجتماع 
العام  ال����دي����ن  اإدارة  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
الفهيم،  وخ��ل��ي��ف��ة  امل��ال��ي��ة،  وزارة  يف 
يف  النقدية  العمليات  م�شوؤول  مدير 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  م�����ش��رف الإم�����ارات 

املركزي. وح�شر الجتماع اأع�شاء جمموعة دول الع�شرين والدول املدعوة، 
وممثلي املنظمات الدولية وممثلي املنظمات الدولية مثل البنك الدويل، 
و�شندوق النقد الدويل )IMF(، ومنظمة التعاون القت�شادي والتنمية 
بنوك  ق��درة  تعزيز  �شبل  الجتماع  خ��ال  الأع�شاء  )OCED(.وناق�س 
و�شبل  امل�شرتكة،  العاملية  التحديات  ملواجهة  الأط���راف  متعددة  التنمية 
الدخل،  واملتو�شطة  املنخف�شة  ال��ب��ل��دان  يف  امل��ال��ي��ة  ال���ش��ت��دام��ة  ا���ش��ت��م��رار 
املال  راأ����س  تدفقات  خ��ال  م��ن  املالية  امل��رون��ة  بناء  �شبل  ب�شاأن  والتباحث 
ال�شحب  حلقوق  العامة  املخ�ش�شات  الجتماع  ا�شتعر�س  كما  امل�شتدامة. 

اخلا�شة من �شندوق النقد الدويل.

من  كل  يف  الدوائية  املنظومة  لربط 
اأبوظبي وبلجيكا والفريق املتخ�ش�س 
يف م���ب���ي���ع���ات الأدوي�����������ة، ف�������ش���ًا عن 
املخ�ش�س   2.0 ف��ارم��ا  مم��ر  تاأ�شي�س 

لتوزيع الأدوية.
الحتاد  ك�شفت  اأخ����رى،  ناحية  وم��ن 
اخليول  ن�شبة  ارت���ف���اع  ع��ن  لل�شحن 
�شتابلز  ���ش��ك��اي  خ��دم��ة  نقلتها  ال��ت��ي 
باملقارنة   6% ب���واق���ع  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
ذروة  مو�شم  ولعب  ال�شابق.  العام  مع 
ومن  الغرب  نحو  ال�شرق  من  ال�شفر 
ث��م م��ن ال��غ��رب نحو ال�����ش��رق، والذي 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  اأ���ش��ه��ر  ل�شتة  ي�شتمر 
ومو�شم  ال��ف��رو���ش��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اأب�����رز 
�شباقات اخليول، دوراً رئي�شياً يف هذه 
لل�شحن  الحت����اد  وح�شلت  ال���زي���ادة. 
اعتماد  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى   2022 ع���ام  يف 
امل�شتقلني  للمدققني  التميز  م��رك��ز 
اجلوي  للنقل  ال����دويل  الحت����اد  م��ن 
احليوانات  ن��ق��ل  خ���دم���ات  جم����ال  يف 
الأوىل  الناقلة  بذلك  لُت�شبح  احلية، 
وال��ث��ال��ث��ة عاملياً  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف 
���ش��ه��ادات متيز   3 ع��ل��ى  ال��ت��ي حت�شل 
اجلوي  للنقل  ال����دويل  الحت����اد  م��ن 
احليوانات  ن��ق��ل  خ���دم���ات  جم����ال  يف 
واملنتجات  ال����ط����ازج����ة  وال���ب�������ش���ائ���ع 

الدوائية.

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت الحتاد لل�شحن، ذراع عمليات 
اللوج�شتية  واخل�����دم�����ات  ال�����ش��ح��ن 
للطريان،  الحت����اد  ملجموعة  ال��ت��اب��ع 
عن جناحها يف تخطي اأه��داف الأداء 
 ،2022 ل���ع���ام  امل����ق����ررة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي 
موؤ�شر  على   80.5% ن�شبة  حمققًة 
لرحات  امل���ح���دد  ال���وق���ت  يف  الأداء 
على  و84.1%  امل����غ����ادرة  ال�����ش��ح��ن 
املحدد  ال����وق����ت  يف  الأداء  م���وؤ����ش���ر 
متجاوزًة  ال��واف��دة،  ال�شحن  لرحات 

الن�شبة امل�شتهدفة عند 80%.
ال�شركة  �شجلت  ذل����ك،  ج��ان��ب  واإىل 
اللتزام  موؤ�شر  على   86.6% ن�شبة 
حت�شن  يف  ال���وع���د،  ح�شب  بالت�شليم 
العام  م���ع  ب��امل��ق��ارن��ة   2.6% ب���واق���ع 
امل�شتهدفة  للن�شبة  وجت���اوز  ال�شابق 

عند 85%.
وق���ال ري���ان اإب��راه��ي��م ال���ه���دار، مدير 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  مبيعات 
ل���ل���ط���ريان:  يف جم���م���وع���ة الحت��������اد 
“رّكزت الحتاد لل�شحن بعد حتقيقها 
الن�شف  خ��ال  القيا�شية  الإي�����رادات 
ال�شتفادة  على   2022 ل��ع��ام  الأول 
من هذا الدافع ل�شمان قدرتها على 
م��وا���ش��ل��ة ت��ل��ب��ي��ة ط��ل��ب ال��ع��م��اء من 

اأهم  م��ن  ثمانية  ع��ر  النمو  حتقيق 
فارما  وا�شلت  اإذ  املميزة؛  منتجاتها 
ليف، اخلدمة احلائزة على اجلوائز 
واملوثوق  الآم���ن  النقل  يف  واملخت�شة 
لاأدوية ومنتجات الرعاية ال�شحية، 
منوها املطرد برغم الرتاجع يف حركة 

نقل لقاحات كوفيد-19.
وجددت الحتاد لل�شحن �شهادة فارما 
للمنتجات  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
وال�شادرة  احلياة  وعلوم  ال�شيدلنية 
امل�شتقلني  املدققني  متيز  مركز  ع��ن 
التابع لاحتاد الدويل للنقل اجلوي 
تعك�س  خ���ط���وة  يف   ،2022 ع����ام  يف 
املحددة  الطبية  ب��ال��ل��وائ��ح  امتثالها 
ال��ت��وزي��ع اجل��ي��د ونظام  ومم���ار����ش���ات 
اجلودة للم�شتودعات ومراكز التوزيع 

املخ�ش�شة لاأدوية.
ويف اإطار م�شاعيها لتعزيز الربط بني 
طورت  العامل،  اأنحاء  وبقية  اأبوظبي 
 1،330 م��ن  اأك���ر  لل�شحن  الحت���اد 
اعتمادي  اعلى  حا�شل  جت��اري��ا  مم��را 
نقل املنتجات ال�شيدلنية وممار�شات 
�شامة  ل�����ش��م��ان  اجل���ي���د،  ال���ت���وزي���ع 

املنتجات خال عملية النقل.
ك��م��ا ُت���ع���زى ال����زي����ادة الإج���م���ال���ي���ة يف 
اأحجام املنتجات الدوائية اإىل مذكرة 
التفاهم العاملية التي وقعتها ال�شركة 

خ���ال ت��وف��ري ال�����ش��ع��ة امل��ط��ل��وب��ة بكل 
�شرعة ومرونة”.

الأهداف  “ ي�شلط تخطي   : واأ�شاف 
املقررة على موؤ�شري الأداء يف الوقت 
ح�شب  بالت�شليم  والل����ت����زام  امل���ح���دد 
لقيا�س  ُي�شتخدمان  اللذين  ال��وع��د، 
ال�شركة على تو�شيل ال�شحنات  قدرة 
ح�شب املوعد املتفق عليه وعلى التزام 
اأ�شطول ال�شحن التابع لها باجلداول 
مدى  على  ال�شوء  املعتمدة،  الزمنية 
بامل�شداقية  لل�شحن  الحت���اد  ال��ت��زام 
وبناء الثقة وتكري�س �شمعتها ك�شريك 

مف�شل يف قطاع ال�شحن اجلوي”.
واأخ����رج����ت الحت�����اد ل��ل�����ش��ح��ن يف عام 
لنقل  املهيئة  طائراتها  اآخ��ر   2022
اخلدمة.  من  املق�شورة  يف  ال�شحنات 
ال��ط��ل��ب على  اأث�����ر ارت���ف���اع  ويف ح���ني 
حافظت  ال�شعة،  ج��ان��ب  على  ال�شفر 
حمولة  ع��ام��ل  على  لل�شحن  الحت���اد 
حمولة  م��زي��ج  ن�����ش��ب��ة  م�شجلة  ق���وي 
الطائرة  لبطن   58% اإىل  و���ش��ل��ت 
نهاية  يف  ال�شحن  ملق�شورة  و42% 
ال�شركة  ح��ق��ق��ت  ك��م��ا   .2022 ع���ام 
ومعدل   91% ع��ن��د  ح��م��ول��ة  ع��ام��ل 
 14.3 عند  �شحن  ط��ائ��رات  ت�شغيل 

�شاعة.
ك��ذل��ك يف  وجن��ح��ت الحت����اد لل�شحن  �سوق دبي ي�سعد باأكرب وترية يومية يف 4 اأ�سهر مبكا�سب 5.8 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

عززت اأ�شواق الأ�شهم املحلية مكا�شبها يف ختام تداولت اأم�س، مع �شيطرة التفاوؤل 
على معنويات امل�شتثمرين اأثر تواىل اإعان ال�شركات املدرجة عن اأرباح وتوزيعات 
%1.35، وهي اأكر وترية  �شنوية جيدة.  و�شعد موؤ�شر �شوق دبي املايل بن�شبة 
مكا�شب يومية يف 4 اأ�شهر منذ 4 اأكتوبر املا�شي، ليغلق عند م�شتوي 3347.92 
نقطة مبكا�شب �شوقية ناهزت 5.8 مليار درهم و�شط �شعود جماعي للموؤ�شرات 
واملالية   1.72% وال�����ش��ن��اع��ة   1.63% بن�شبة  ال��ع��ق��ار  يت�شدرها  القطاعية 
اإىل   0.38% بن�شبة   ”15 “فادك�س  اأبوظبي  �شوق  موؤ�شر  وارتفع    .1.37%
بنحو  “فادجي”  العام  اأبوظبي  �شوق  فوت�شي  موؤ�شر  زاد  فيما  نقطة،   9773.1
 0.6% املالية  9844.4 نقطة، مع �شعود موؤ�شر قطاع  ليقفل عند   0.33%
  .0.87% والطاقة   2.66% ال�شتهاكية  وال�شلع   1.4% الأ�شا�شية  وامل��واد 
تريليون   3.11 اإىل  ال�شوقني  يف  امل��درج��ة  لاأ�شهم  ال�شوقي  امل��ال  راأ����س  وو���ش��ل 
لاأ�شهم  دره���م  تريليون   2.527 ب��واق��ع  م��وزع��ة  ال��ي��وم،  ت����داولت  بختام  دره���م 
اأبوظبي لاأوراق املالية و583.6 مليار درهم لاأ�شهم املدرجة  املدرجة يف �شوق 
1.88 مليار  باأكر من  �شيولة  املحلية  الأ�شهم  وا�شتقطبت  امل��ايل.   �شوق دبي  يف 
اأبوظبي و236.1 مليون درهم  1.64 مليار درهم يف �شوق  درهم موزعة بواقع 

يف �شوق دبي، وجرى التداول على نحو 313.5 مليون �شهم عر تنفيذ ما يربو 
املعلنة  النتائج  مع  املدرجة  ال�شركات  اأ�شهم  وتفاعلت  �شفقة.   األ��ف   22.4 على 
حيث ارتفع “اأبوظبي التجاري” بن�شبة %3.33 مع اإعان البنك ارتفاع �شايف 
الأرباح ال�شنوية بن�شبة %23 اإىل 6.434 مليار درهم مع تو�شية بتوزيع اأرباح 
وزاد �شهم  للم�شاهمني بقيمة 55 فل�شاً لل�شهم الواحد عن العام املا�شي 2022.  
“اأغذية” %0.74 بعد اإعان ال�شركة ارتفع �شايف اأرباحها بن�شبة %14 على 
2022 يف حني ارتفع الإيرادات  247 مليون درهم يف  اإىل  اأ�شا�س �شنوي لي�شل 

اإىل 4.07 مليار درهم. 
 1.86% اأبوظبي”  و”موانئ   1.47% الأول”  “اأبوظبي  اأ�شهم  �شعدت  كما 
و”بيانات” %1.67 و”بروج” %1.54 و”فريتيغلوب” %1.25 و”اأدنوك 
للحفر” %0.88 و”ملتيباي” %0.25 و”اأبوظبي الإ�شامي” 0.21%. 
مليون   475.2 بنحو  �شيولة  م�شتقطباً  الن�شاط  القاب�شة”  “العاملية  وت�شدر 
“ملتيباي”  ث��م  دره���م،  مليون   169.1 ج��اذب��اً  الأول”  “اأبوظبي  ت��اه  دره���م، 
الوطني”  دب��ي  “الإمارات  ارتفع  امل��ايل،  دب��ي  �شوق  وف��ى  دره���م.   158.1 مليون 
 0.36% الإ�شامي”  و”دبي   1.4% العقارية”  و”اإعمار   2.3% بن�شبة 
و”اإعمار للتطوير” %3.6 و”العربية للطريان” %2.27 و”دبي لا�شتثمار” 

%1.84 و”�شالك” %2.38 و”اإمباور” %0.67 و”تريد” 5.18%. 

تفاهم بني اينوك و وزارة الطاقة بتنزانيا لتطوير من�ساأة تخزين ملنتجات النفط والغاز 
••دار ال�صالم-وام:

وّقعت جمموعة اينوك مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة التنزانية لتاأ�شي�س 
النفط  ملنتجات  امل�شتوى  عاملية  تخزين  ومن�شاأة  وطنية  ا���ش��ت��رياد  ب��واب��ة 
�شرق  ومنطقة  تنزانيا  �شعيد  على  رائ��دة  خدمات  لتوفري  وذل��ك  وال��غ��از، 
وو�شط اإفريقيا.  وتن�شجم هذه اخلطوة مع اأولويات دولة الإمارات العربية 
اإفريقيا  2023، واملتمثلة بتو�شيع ال�شراكات القت�شادية يف  املتحدة لعام 

الإم��ارة على مدى  اقت�شاد  مل�شاعفة حجم  القت�شادية  دبي  اأجندة  ودع��م 
العقد املقبل.  و�شتف�شي املذكرة اإىل مناق�شات اأولية للوقوف على متطلبات 
امل�شروع وو�شع اإطار عمل لتنفيذ من�شاأة تخزين جديدة خم�ش�شة ملنتجات 
ذات  املنتجات  ل�شترياد  حتتية  بنية  تطوير  اإىل  بالإ�شافة  والغاز،  النفط 
الفا�شي،  حميد  �شيف  �شعادة  التفاهم  مذكرة  الطاقة.وقع  بقطاع  �شلة 
ماكامبا،  ج��ان��واري  معايل  بح�شور  اي��ن��وك،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

وزير الطاقة التنزاين .. 
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املال والأعمال
بدور القا�سمي توؤكد اأهمية امل�ساريع ال�سياحية يف ال�سارقة لتعزيز مكانتها يف املنطقة والعامل 

من مائة عام ليمنح ع�شاق ال�شيافة الأ�شيلة الفاخرة جتربة فريدة 
ومعا�شرة. 

�شعادة  األقا�شمي خال اجلولتني  �شلطان  بنت  بدور  ال�شيخة  ورافق 
ال�شارقة  لهيئة  ب��الإن��اب��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  الق�شري  عبيد  اأح��م��د 

لا�شتثمار والتطوير )�شروق( وفريق عمل �شروق . 
الذي  احلرية”  “�شاطئ  م�شروع  القا�شمي  ب��دور  ال�شيخة  دت  وتفَقّ
الف�شة حيث ميتد  ال�شارقة يف منطقة  �شاطئ يف مدينة  اأط��ول  يعد 
على طول 3.5 كيلومرت ويطل على اخلليج العربي واطلعت خال 
جولتها على الوحدات التي تت�شمن نادي ريا�شي للرجال وال�شيدات 
وجمموعة من املطاعم واملقاهي واملرافق الريا�شية والرتفيهية التي 

ت�شتهدف خمتلف الفئات العمرية. 

بحيث يقدم للزوار جتربة متزج بني جماليات التاريخ واأ�شالته مع 
فخامة احلا�شر. 

الع�شرين وكان  ال��ق��رن  اإىل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ب��ي��ت خ��ال��د  ت��اري��خ  وي��ع��ود 
التي  الفري�������دة  املن������ازل  م��ن  وه�������و  ال�شابق  ال��ل��وؤل��وؤ  لتاجر  م��ن��زًل 
العم������ارة  جمالي��������ات  وتعك�س  ال�ش�������ارقة”  “قلب  منطقة  يف  تق�ع 
ال�ش������ارقة  واإم��ارة  الإم��ارات  دول��������ة  يف  للبيوت  التقليدي  والت�شميم 
ج����زءاً  ت�شكل  التي  املعمارية  العنا�شر  من  العديد  ويحمل  حتديداً 
احل�شاري  وتراثها  الإماراتي����ة  الثقافي�������ة  مكونات  من  اأ�ش������ا�شياً 
حيث ت�ش����عى “�شروق” اإىل تكري�ش������ه كعن�شر ا�شتثماري يلبي �شغف 
الزوار بالأماكن التاريخية وي�شتمد متيزه من طابع ال�شارقة الثقايف 

وخ�شو�شيتها. 

•• ال�صارقة-وام:

ال�شارقة  هيئة  رئي�شة  األقا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  اأك���دت 
يف  ال�شياحية  امل�شاريع  اأهمية  على  )���ش��روق(  والتطوير  لا�شتثمار 
اإمارة ال�شارقة لتعزيز مكانتها بني اأبرز الوجهات ال�شياحية اجلاذبة 

لا�شتثمار يف املنطقة العربية والعامل . 
البحرية  الواجهة  احل���رية-  �شاطئ  اأم�����س  زيارتها  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
الأحدث ل� “�شروق” يف منطقة الف�شت - و”جناح ال�شراي بيت خالد 
حيث  ال�شارقة”  “قلب  يف  حالياً  تطويره  يتم  ال��ذي  اإبراهيم”  بن 
يعد واحداً من م�شاريع “�شروق” ال�شياحية الفاخرة امل�شتلهمة من 
الرتاث بعد اأن كان منزًل لتاجر اللوؤلوؤ خالد بن اإبراهيم قبل اأكر 

التي  النهائية  الإن�����ش��اءات  القا�شمي  ب��دور  ال�ش�����يخة  دت  تفَقّ كم�������ا 
على  )���ش��روق(  وال��ت��ط��وي��ر  لا�شتثمار  ال�ش�����ارقة  هيئ�ة  جتريه������ا 
م�شروع “جناح ال�شراي بيت خالد بن اإبراهي�م” الذي يتاألف من 12 
“فن������دق ذا ت�ش�����يدي البيت،  اإ�شاف�����ة جديدة مل�ش������روع  غرفة وميثل 
 .. امل�ش��روع  من  املنج�������زة  الأق�ش��������ام  على  اطلع�ت  حيث   ، ال�شارقة” 
الرتاثي�������ة  الأبنية  يف  ز  ت��ع��ِزّ التي  ال�شتثمارات  اأهمي�������ة  اإىل  لفتة 
يف  ال�شكان  حي�������اة  مام������ح  وت���رز  الأ�شال����������ة  روح  والتاريخية 

املا�شي. 
وعنايتهم  امل�����ش��روع  يف  العاملني  ج��ه��ود  على  ب���دور  ال�شيخة  واأث��ن��ت 
اللوؤلوؤ مبعامله  التي احتفظ من خالها بيت تاجر  التفا�شيل  ب��اأدق 
املكان  على  معا�شرة  وت�شاميم  ابداعية  مل�شات  اإ�شفاء  مع  القدمية 

% منها يقام للمرة الأوىل يف اإمارة اأبوظبي ومنطقة ال�سرق الأو�سط  33

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش ي�ستعد ل�ست�سافة مو�سم حافل من الفعاليات الدولية الكربى خالل العام 2023

غرفة راأ�ش اخليمة تبحث مع الربتغال تطوير �سراكات ثنائية تخدم جمتمع الأعمال يف القطاع الطبي

% ارتفاع الطلب على الطاقة بدبي خالل 2022   5.5
•• دبي -وام:

ك�����ش��ف م��ع��ايل ���ش��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر، ال��ع�����ش��و امل��ن��ت��دب الرئي�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع الطلب على الطاقة 
مقارنة  امل��ائ��ة  يف   5.5 بن�شبة   2022 ع���ام  خ���ال  دب���ي  اإم����ارة  يف 
 53،180 املا�شي  العام  الطاقة  على  الطلب  وبلغ    .2021 بعام 
عام  يف  �شاعة  ج��ي��ج��اوات   50،401 م��ع  مقارنة  �شاعة  ج��ي��ج��اوات 

اأن الرتفاع يف الطلب على الطاقة يعك�س  واأكد الطاير    .2021
اإىل  اإ�شافة  دب��ي،  يف  القت�شادية  القطاعات  ملختلف  القوي  الأداء 
الإم��ارة يف  ت�شهده  ال��ذي  والتو�شع  ال�شكان  املتوا�شل يف عدد  النمو 

خمتلف الأن�شطة احليوية. 
وقال : “ نوا�شل العمل على زيادة القدرة النتاجية من الكهرباء 
واملياه ورفع قدرة وكفاءة �شبكات النقل والتوزيع مبا يواكب الطلب 
امل�شتقبلية  بالحتياجات  وال��وف��اء  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء  على  امل��ت��زاي��د 

واملطورين  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
وق���ط���اع���ات الأع����م����ال، مع 
احتياطي  ه��ام�����س  ت��وف��ري 
بالعتماد  وذل��ك  منا�شب، 
التقنيات  اأح���������دث  ع���ل���ى 
ال�����ذك�����ي�����ة وال���ت���خ���ط���ي���ط 
ال���ع���ل���م���ي ال�������ش���ل���ي���م. وق���د 
الإنتاجية  القدرة  ارتفعت 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
ميجاوات   14،517 اإىل 

م��ن ال��ك��ه��رب��اء و490 م��ل��ي��ون ج��ال��ون م��ن امل��ي��اه امل��ح��اة يومياً”  
يذكر اأن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة ال�شركات 
الرئي�شية،  الأداء  موؤ�شرات  من  العديد  يف  والأمريكية  الأوروب��ي��ة 
فقد بلغت ن�شبة الفاقد يف �شبكات نقل وتوزيع الكهرباء يف الإمارة 
2.2 يف املائة مقارنة مع 6-7 يف املائة يف اأوروبا والوليات املتحدة.  
وحققت الهيئة رقماً عاملياً جديداً يف متو�شط انقطاع الكهرباء لكل 
لكل  انقطاع  دقيقة   1.19 متو�شط  دب��ي  �شجلت  حيث  م�شرتك، 
�شركات  من  نخبة  ل��دى  دقيقة   15 مع  مقارنة  العام،  يف  م�شرتك 

الكهرباء يف دول الحتاد الأوروبي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطني  اأبوظبي  مركز  ي�شت�شيف 
اأدنيك  ملجموعة  التابع  للمعار�س 
فعاليات   2023 ال����ع����ام  خ�����ال 
وم�����ع�����ار������س وم�������وؤمت�������رات دول����ي����ة 
واخلراء  ال���زوار  ت�شتقطب  ك��رى 
وامل�شاركني من جميع اأنحاء العامل، 
الفعاليات  ه��ذه  م��ن   33% وي��ق��ام 
اأبوظبي  اإم������ارة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
الأمر  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  ومنطقة 
جمموعة  جهود  مع  ين�شجم  ال��ذي 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  ل��رت���ش��ي��خ  اأدن���ي���ك 
ك��ع��ا���ش��م��ة ل�����ش��ي��اح��ة الأع�����م�����ال يف 
تاأثري  لإح�����داث  و�شعيها  امل��ن��ط��ق��ة، 
النمو  ودع��م  واقت�شادي،  اجتماعي 
امل�شتدام لقطاع ال�شياحة يف اأبوظبي 

ب�شكل عام.
مركز  فعاليات  اأج��ن��دة  ت�شتمل  كما 
اأب���وظ���ب���ي ال���وط���ن���ي ل��ل��م��ع��ار���س يف 
من  ال���ع���دي���د  ع��ل��ى   2023 ال���ع���ام 
ذات  ���ش��ت��ق��ام يف  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��وق��ت، ح��ي��ث ���ش��اه��م اف��ت��ت��اح قاعة 
اأك�����ر قاعة  امل���اري���ن���ا ال���ت���ي ت��ع��ت��ر 
منطقة  يف  للمعار�س  متخ�ش�شة 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
ع��ل��ى ال��واج��ه��ات امل��ائ��ي��ة مت��ت��د على 
م��رب��ع يف  م���رت  الآف   10 م�����ش��اح��ة 
زيادة امل�شاحات املخ�ش�شة للعرو�س 
اإىل  لت�شل  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
م���رت مربع  األ����ف   153 م���ن  اأك����ر 
ا�شت�شافة  املركز على  ما عزز قدرة 
يف  ال��ك��رى  الفعاليات  م��ن  العديد 
مكانته  على  ول��ي��وؤك��د  ال��وق��ت،  ذات 
م��ع��ار���س وموؤمترات  م��رك��ز  ك��اأك��ر 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 

املياه  وم��ن��ت��دى  وم��ع��ر���س   ،2023
ومنتدى  ال��ذك��ي��ة  امل����دن  وم��ن��ت��دى 
املركز  ا�شت�شاف  كما  واملناخ،  البيئة 
يناير  و21   20 ب���ني  ال���ف���رتة  يف 
لل�شحة  ال���ث���اين  اأب��وظ��ب��ي  م���وؤمت���ر 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة وغ���ريه���ا من 

الفعاليات امل�شاحبة الأخرى. 
مركز  ي�شت�شيف  فراير  �شهر  ويف 
اأبوظبي الوطني للمعار�س م�شابقة 
“ اإك�س برايز اإطعام املليار التايل” 
 7 اإىل   2 ال��ف��رتة م��ن  التي تقام يف 
م�شابقة  وه����ي  اجل�������اري،  ف���راي���ر 
تهدف  �شنوات  اأرب��ع  كل  تقام  دولية 
اإىل اإحداث ثورة يف �شل�شلة التوريد 
ال���غ���ذائ���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة واأث����ره����ا على 

املجتمعات حول العامل. 
وحتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

ا�شت�شافة  وت�������اه  ل���ل���م���ع���ار����س، 
ال��ف��ع��ال��ي��ات �شمن  جم��م��وع��ة م���ن 
والتي  لا�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مركز  يف  اأقيمت 
للمعار�س يف الفرتة من 16 ولغاية 
روؤ�شاء  وجمعت  املا�شي،  يناير   18
القرارات  ���ش��ن��اع  م��ن  ون��خ��ب��ة  دول 
التكنولوجيا  ورواد  الأع��م��ال  وق��ادة 
هذه  وت�شمنت  ال���ع���امل،  ح���ول  م��ن 
لطاقة  العاملية  القمة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  
الفعاليات  من  جمموعة  امل�شتقبل 
العاملية التي تقام يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س مثل حفل توزيع 
لا�شتدامة”،  زايد  “جائزة  جوائز 
لا�شتدامة،  اأبوظبي  اأ�شبوع  وقمة 
وملتقى تبادل البتكارات يف جمال 
اإيكووي�شت  ومنتدى  معر�س  املناخ، 

اأب���رز اجل��ه��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف دولة 
الإمارات يف باقي دول العامل”.

الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وا���ش��ت��ه��ل 
ل��ل��م��ع��ار���س اأج���ن���دة ال���ع���ام اجل���اري 
ال�شرطة  ق������ادة  م����وؤمت����ر  ب���اأع���م���ال 
والأربعني،  ال�شاد�س  العرب  والأمن 
ي��ن��اي��ر بح�شور   9 ع��ق��د يف  وال����ذي 
ال��ع��ام بالدول  ج��م��ي��ع ق����ادة الأم����ن 
هيئات  ع�����ن  ومم���ث���ل���ني  ال���ع���رب���ي���ة 
وم��ن��ظ��م��ات ع��رب��ي��ة وع���امل���ي���ة، ومن 
الأبحاث  �شفينة  تد�شني  حفل  ث��م 
طورتها  ال��ت��ي  “جيَون”  البحرية 
– اأب��وظ��ب��ي وتعتر  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة 
تقدماً  والأك����ر  ال��دول��ة  يف  الأوىل 
ال�شرق  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  وت�����ط�����وراً 
قاعة  يف  اإق����ي����م  ال������ذي  الأو������ش�����ط، 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  امل��اري��ن��ا يف مركز 

ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
تنظم  اهلل”،  “حفظه  ال�����دول�����ة 
جمموعة اأدنيك بالتعاون مع وزارة 
ال�شاد�شة  الن�شخة  فعاليات  الدفاع، 
ع�شرة من معر�س “الدفاع الدويل 
والن�شخة   ”)2023 )اآي���دك�������س 
“الدفاع  م���ع���ر����س  م����ن  ال�����ش��اب��ع��ة 
يف   ”)2023 )نافدك�س  البحري 
فراير   24 اإىل   20 م��ن  ال��ف��رتة 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  وذل���ك   ،2023

الوطني للمعار�س.
مار�س   5 3 وحتى  الفرتة من  ويف 
اأبوظبي  م���رك���ز  ي�����ش��ه��د  ال�����ق�����ادم، 
الوطني للمعار�س انطاق معر�س 
ال�شرق الأو�شط لاأفام والق�ش�س 
 2023 كون”  “كوميك  امل�����ش��ورة 
الق�ش�س  حم���ب���ي  ي���ج���م���ع  ال�������ذي 

لأول  يقام  ال��ذي   2023 ال�شنوي 
ويتخلله  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة  يف  م����رة 
والفعاليات،  الأن�شطة  من  العديد 
الطاولة  واجتماعات  املعر�س  مثل 
كما  ل���ا����ش���ت���ث���م���ار.  امل���������ش����ت����دي����رة 
الوطني  اأبوظبي  مركز  ي�شت�شيف 
 16 ب����ني  ال����ف����رتة  ل���ل���م���ع���ار����س يف 
و18 مايو موؤمتر )اإياتا( خلدمات 
لأول  يقام  ال��ذي  الأر���ش��ي��ة  املناولة 
وي�شاهم  الإم�������ارات،  دول����ة  يف  م���رة 
جلميع  كمن�شة  مهم  ب��دور  املوؤمتر 
الأر�شية  امل���ن���اول���ة  ق��ط��اع��ي  ق�����ادة 
وال����ط����ريان مل��ن��اق�����ش��ة ال���ع���دي���د من 

الأمور املتعلقة بهذا املجال.
ال�شرق  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���س  وي��ع��ق��د 
الأو�شط لل�شكك احلديدية 2023 
يومي 15 و16 مايو بالتزامن مع 
 ،2023 م��ع��ر���س ال��ط��رق وامل�����رور 
وم��ع��ر���س م��وب��ي��ل��ي��ت��ي لي����ف الذي 
ال�شرق  منطقة  يف  م��رة  لأول  ي��ق��ام 
التنقل  ح����دث  وي��ع��ت��ر  الأو�����ش����ط، 
والذي  املنطقة،  يف  اأه��م��ي��ة  الأك���ر 
ي�شلط ال�شوء على مفاهيم البتكار 
والتكنولوجيا لتحقيق تغيري كبري 

وملمو�س يف هذه القطاعات. 
اأبوظبي  م���رك���ز  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  ك���م���ا 
من  ال��ف��رتة  يف  للمعار�س  الوطني 
معر�س  امل��ق��ب��ل  م���اي���و   28  -22
اأبوظبي الدويل للكتاب الذي يوفر 
�شنوياً  ف��ي��ه  ي��ج��ت��م��ع  اأدب���ي���اً  م���ن���راً 
منطقة  يف  الن�شر  �شناعة  اأق��ط��اب 
اأفريقيا،  و�شمايل  الأو���ش��ط  ال�شرق 
اأج��ن��دت��ه احلافلة  امل���رك���ز  وي��خ��ت��ت��م 
ابتكار  قمة  مبعر�س  مايو  �شهر  يف 
يف  تقام  التي  الكهربائية  ال�شيارات 

الفرتة من 29 و31 مايو. 

امل�شورة، وع�ّشاق الأفام والفنانني 
املبتكرة،  وال�شخ�شيات  وامل��ب��دع��ني 
اأبوظبي  م���رك���ز  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  ك���م���ا 
من  ال��ف��رتة  يف  للمعار�س  الوطني 
ال���دورة  ف��ع��ال��ي��ات  5 م��ار���س  اإىل   4
اأبوظبي  م���وؤمت���ر  ع�����ش��ر  ال���راب���ع���ة 
يف  وي�شت�شيف  ب���اجل���روح،  للعناية 
مار�س   8 وح���ت���ى   6 م����ن  ال����ف����رتة 
اخلدمة  جمندي  توظيف  معر�س 
تنظمه  ال�����ذي   2023 ال��وط��ن��ي��ة 
بهيئة اخلدمة  الدفاع ممثلة  وزارة 
فتح  بهدف  والحتياطية  الوطنية 
ب����ني جمندي  ال���ت���وا����ش���ل  ق����ن����وات 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
من  املعر�س  يف  امل�شاركة  واجل��ه��ات 
ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل���ا����س 

لإيجاد فر�س وظيفية لهم.
مركز  ي�شت�شيف  اأب��ري��ل،  �شهر  ويف 
يومي  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
املدر�شة  معر�س  اأب��ري��ل  و30   29
ي�شتقطب  ال��������ذي  واحل���������ش����ان����ة، 
ودور  امل�������دار��������س  م�����ن  جم����م����وع����ة 
احل�����ش��ان��ة، وي��وف��ر ف��ر���ش��ة فريدة 
اأ�شئلتهم  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  ل���اإج���اب���ة 

التعليمية حتت �شقف واحد.
مركز  ي�شت�شيف  م��اي��و،  �شهر  ويف 
اأكر  للمعار�س  الوطني  اأب��وظ��ب��ي 
من 7 فعاليات معار�س وموؤمترات، 
 8 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ي�شت�شيف  حيث 
واملوؤمتر  املعر�س  مايو   10 وحتى 
رواد  يجمع  ال��ذي  للمرافق،  العاملي 
التقارب  اأج��ل  م��ن  الطاقة  �شناعة 
والتقنيات  الجت���اه���ات  وم��ن��اق�����ش��ة 
التي توؤثر على الطلب على الطاقة 
يف امل�شتقبل. وي�شهد يف الفرتة من 
8 وحتى 10 مايو ملتقى ال�شتثمار 

اأفريقيا.
وقال حميد مطر الظاهري، الع�شو 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اأدنيك:”نتطلع يف جمموعة اأدنيك 
متنوعة  بباقة  حافل  اآخ��ر  ع��ام  اإىل 
من الفعاليات واملعار�س واملوؤمترات 
كوجهة  اأبوظبي  مكانة  تعزز  التي 
ل�����ش��ي��اح��ت��ي الأع���م���ال وال��رتف��ي��ه يف 
لهذا  النمو  عملية  وتدعم  املنطقة، 
ال��ق��ط��اع ال��ه��ام، مب��ا يحقق م���ردوداً 
اإيجابياً على القطاعات القت�شادية 
والج��ت��م��اع��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي ودول���ة 
الإم������ارات ع��م��وم��اً، ك��م��ا ت�����ش��اه��م يف 
ودوره���ا  امل��ج��م��وع��ة  م��ك��ان��ة  تكري�س 
احليوي والأ�شا�شي يف ر�شم مامح 
الأعمال،  �شياحة  ق��ط��اع  م�شتقبل 
قيادتنا  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع  وت��ت��م��ا���ش��ى 
اخلم�شني  ل������اأع������وام  ال����ر�����ش����ي����دة 
الداعمة  ال��ف��ر���س  ب��ت��وف��ري  املقبلة 
وتطوير  املحلية  ال�شناعات  لتطور 
اجل������وان������ب امل����ع����رف����ي����ة ل����ل����ق����درات 

والكفاءات الوطنية”. 
يف  م�����ش��ت��م��رون  ن��ح��ن  واأ�شاف:” 
كوجهٍة  اأب���وظ���ب���ي  م���ك���ان���ة  ت���ع���زي���ز 
عامليٍة ا�شتثنائيٍة من خال توظيف 
التحتية  والبنية  احلديثة،  املرافق 
اجلودة  عالية  واخلدمات  املتطورة، 
اأن���واع  جميع  وا���ش��ت�����ش��اف��ة  لتنظيم 
من�شات  ت���وف���ر  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
جتمع  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ملنظمي  مثالية 
و�شناع  واملتخ�ش�شني  ال��ع��ار���ش��ني 
اأنحاء  وال���زوار من خمتلف  ال��ق��رار 
ال���ع���امل، ت��ت��ي��ح ل��ه��م ع��ر���س اأح���دث 
املنتجات واآخر البتكارات يف جميع 
وا�شعة  ���ش��ب��ك��ة  وب���ن���اء  ال���ق���ط���اع���ات 
م���ن ال���ع���اق���ات م���ع جم��م��وع��ة من 

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

راأ���س اخليمة  بحثت غرفة جت��ارة 
اأم�������������س، خ������ال ا����ش���ت���ق���ب���ال وف���د 
چورچ  برئا�شة  برتغايل  اقت�شادي 
ماركولينو ، رئي�س رابطة العمال 
تنمية وتطوير  �شبل  الرتغال،  يف 
اإمارة  ب��ني  القت�شادية  العاقات 
والدور  وال��رت��غ��ال،  اخليمة  راأ����س 
و�شفارة  ال��غ��رف��ة  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي 
الرتغال لدى الدولة يف دفع تلك 
امل�شاعي احلثيثة اإىل اآفاق اأرحب ، 
التعاون  مب�شتوى  الرتقاء  بهدف 
الق��ت�����ش��ادي ب��ني دول����ة الإم�����ارات 
لتحقيق   ، ع���ام  ب�شكل  وال��رت��غ��ال 
����ش���راك���ات ث��ن��ائ��ي��ة م��ت��م��ي��زة تخدم 
ال��ع��اق��ات امل��ت��ن��ام��ي��ة ، وت�����ش��ه��م يف 
اإيجاد فر�س وجمالت ا�شتثمارية 
باإمارة  الطبي  القطاع  يف  جديدة 
الزيارة  ، وتاأتي هذه  راأ�س اخليمة 
الرتغال  م�����ش��ارك��ة  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
املنعقد  العربي  ال�شحة  مبعر�س 

حالياً يف دبي.
ال���وف���د حممد  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ك����ان يف 
الغرفة  ع��ام  م��دي��ر  ال�شبب  ح�شن 
م�شاعد  الهيا�س  واميان  بالوكالة، 

م����ن خاله  ب��ي��ن��ا  ال���رت���غ���ال���ي���ني 
الفريدة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل��ق��وم��ات 
التي تتمتع بها اإمارة راأ�س اخليمة 
، والطبيعة امل�شجعة ملناخ الأعمال 
منظومتها  ا�شتعر�شا  كما   ، فيها 
الق���ت�������ش���ادي���ة ����ش���دي���دة ال���ت���ن���وع ، 
ال���ت���ي جت���ع���ل م����ن ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
���ش��ت��ى ال��ق��ط��اع��ات جم��زي��ا وواع����دا 
العمال  رج����ال  ا���ش��ت��ع��ر���س  ك��م��ا   ،
اإتاحة الفر�شة  اآليات  الرتغاليني 
لأع�شاء غرفة راأ�س اخليمة لبناء 
����ش���راك���ات وع���ق���د ���ش��ف��ق��ات معهم 
وجمل�س  ال���غ���رف���ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت   ،
اإىل جانب   ، ال��رت��غ��ايل  الأع���م���ال 
بحث اأهمية هذا التبادل التجاري 

لكا الطرفني.
بدوره اأ�شاد رئي�س الوفد الرتغايل 
، ب��احل��ف��اوة ال��ت��ي لقيها ال��وف��د يف 
على  مثنيا   ، اخليمة  راأ����س  اإم����ارة 
جهود الغرفة يف تنظيم مثل هذه 
ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي جت��م��ع ن��خ��ب��ة من 
التعاون  بتطوير  املهتمة  اجل��ه��ات 
بيئة  وا�شفا  الثنائي،  القت�شادي 
باأنها متميزة  الم���ارة  الأع��م��ال يف 
عاملية  مبقومات  وتتمتع  ومبتكرة 

ومزايا تناف�شية كبرية. 

دائرة الزراعة وتعاونية ال�سارقة 
تبحثان ت�سويق قمح مزرعة مليحة 

•• ال�صارقة-وام:

ال�شارقة  تعاونية  مع  بال�شارقة  احليوانية  وال��روة  ال��زراع��ة  دائ��رة  بحثت 
�شبل التعاون يف ت�شويق منتج قمح مزرعة مليحة وذلك تزامناً مع اقرتاب 
خال  ذلك  جاء  املقبل.    2023 مار�س  منت�شف  املتوقع  احل�شاد  مو�شم 
لقاء �شعادة املهند�س الدكتور خليفة م�شبح الطنيجي رئي�س دائرة الزراعة 
الرئي�س  اجلنيد  م��اج��د  ���ش��ع��ادة  م��ع  اأم�����س  بال�شارقة  احل��ي��وان��ي��ة  وال����روة 
بيع  منافذ  بفتح  املتعلق  التعاون  ل�شتعرا�س  ال�شارقة  لتعاونية  التنفيذي 
اأع�شاء  ق��دم  اللقاء  وخ��ال  مليحة.   مزرعة  قمح  منتج  وت��وزي��ع  وت�شويق 
التي تعد اإحدى اجلمعيات الرائدة يف جمال البيع  “تعاونية ال�شارقة” - 
بالتجزئة - ، عر�شاً تو�شحياً حول كيفية التوزيع واآلية عر�س املنتج وطرق 
الدكتور خليفة  املهند�س  �شعادة  واأ�شاد    . وتغليفه بطرق مميزة  ت�شويقيه 
م�شبح الطنيجي بجهود “تعاونية ال�شارقة”، موؤكداً حر�س �شاحب ال�شمو 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
ت�شويقية  قنوات  فتح  خ��ال  من  املحلي  املنتج  ت�شويق  دع��م  على  ال�شارقة 
حملية التزاماً با�شرتاتيجية الدائرة الهادفة اإىل حتقيق ا�شتدامة القطاع 
الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالتعاون مع جميع اجلهات ذات 
ال�شنوات  مدى  على  املحلي  الذاتي  الكتفاء  وحتقيق  ال�شارقة  يف  العاقة 
الآمنة  ال��زراع��ة  على  املعتمد  املحلي  القمح  منتج  ب��ج��ودة  منوهاً  املقبلة، 
اأك��د �شعادة  ب��ذور نقية غري معدلة وراث��ي��اً.  من جانبه  والنظيفة وانتقاء 
�شريك  ال�شارقة  يف  احليوانية  وال���روة  ال��زراع��ة  دائ���رة  اأن  اجلنيد  ماجد 
ا�شرتاتيجي، م�شريا اإىل اأهمية توفري �شوق دائمة ملنتج املزارع املحلية الذي 
عن  واأع���رب  عموماً.   والإم���ارات  خ�شو�شاً  لل�شارقة  الغذائي  الأم��ن  يعزز 
اعتزازه بالروؤية التي تتبناها حكومة ال�شارقة لتحقيق التنمية مبفهومها 
اأدوار الدوائر احلكومية مع املوؤ�ش�شات الوطنية  ال�شامل من خال تكامل 

لتعزيز التنمية امل�شتدامة. 

امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ق��ط��اع اخل���دم���ات 
ال���ت���ج���اري���ة وت���ط���وي���ر الأع�����م�����ال ، 
وممثلني عن مناطق راأ�س اخليمة 
وهيئة راأ�س  القت�شادية “ راكز”، 
وعدد   ، ال�شياحة  لتنمية  اخليمة 
القطاع  يف  العاملة  ال�شركات  م��ن 
الطبي ، و�شم الوفد نونوكاردنيو 
الرتغالية  ال���������ش����ادرات  م���دي���ر 
باأبو  بال�شفارة  ال��ت��ج��اري  وامل��م��ث��ل 

املتكاملة  التحتية  والبنية  املي�شرة 
التي ت�شهم يف ازدهار ا�شتثماراتهم 
من�شاآت  ه���ن���اك   ان  اىل  لف���ت���اً   ،
برتغالية بالمارة متار�س ن�شاطها 
و�شناعية  جت���اري���ة  ق���ط���اع���ات  يف 
وم���ه���ن���ي���ة ، وق�����د اح���ت���ل ك����ا من 
والتجزئة  اجلملة  جت��ارة  قطاعي 
املحركات  ذات  امل��رك��ب��ات  واإ���ش��اح 
وقطاع   ، ال����ن����اري����ة  وال������دراج������ات 

ظ��ب��ي ، واأ���ش��ح��اب ���ش��رك��ات  تعمل 
يف ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ب��ال��رت��غ��ال ، 
حيث ا�شتعر�س مدير عام الغرفة 
ب��ال��وك��ال��ة ، احل��واف��ز امل��ت��اح��ة اأمام 
جم���ت���م���ع الأع������م������ال ال���رت���غ���ايل 
غرفة  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  وامل������زاي������ا 
وامل�شتثمرين  لل�شركات  ال��ت��ج��ارة 
بيئة  يف  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  امل��ت��ط��ل��ع��ني 
م�شتقرة واآمنة ومزودة باخلدمات 

الن�شيب  التحويلية  ال�����ش��ن��اع��ات 
%36 ، تاه  الأك��ر منها بن�شبة 
والت�شلية  والرتفيه  الفنون  قطاع 
ثم جاء قطاع  %18، من  بن�شبة 
الأن�شطة يف جمال �شحة الإن�شان 

والعمل الجتماعي بن�شبة 9%.
وهيئة  راكز”   “ مم��ث��ل��وا  وق�����دم 
تعريفيا  عر�شا   ، ال�شياحة  تنمية 
وامل�شتثمرين  الأع����م����ال  ل���رج���ال 

اإنف�ستوبيا تعلن �سراكة جديدة مع اأي كونيك�سنز الأمريكية 
•• ميامي-وام: 

اأطلقتها  التي  لا�شتثمار،  العاملية  اإنف�شتوبيا  من�شة  اأعلنت 
جديدة  �شراكة  ع��ن   ،2021 �شبتمر  يف  الإم����ارات  حكومة 
الرائدة  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ن�����ش��ة  ك��ون��ي��ك�����ش��ن��ز  اأي  م���ع 
اآلت�س  جلوبال  كونيك�شنز  اأي  فعالية  خ��ال  للم�شتثمرين، 
2023، املقامة خال الفرتة من 30 يناير اإىل 2 فراير 
2023، يف مدينة ميامي الأمريكية .  وقع مذكرة التفاهم 
ملن�شة  التنفيذي  الرئي�س  ال��زع��اب��ي،  نا�شر  حممد  م��ن  ك��ل 
العاملية لا�شتثمار، ورون بي�شكاردي، الرئي�س  “اإنف�شتوبيا” 
اإنف�شتوبيا  جل�شة  خال  كونيك�شنز‘،  ’اأي  ل�شركة  التنفيذي 
التي عقدت اأم�س يف ميامي .  و�شتمكن هذه ال�شراكة جمتمع 
اإنف�شتوبيا لا�شتثمار، وللمرة الأوىل، من موّزعي الأ�شول، 
و�شناديق  اخلا�شة،  الأ�شهم  و�شناديق  ال�شتثمار،  وم���دراء 
ال�شتفادة  م��ن  العائلية،  ال���روات  اإدارة  ومكاتب  التحوط 
من من�شة’اأي كونيك�شنز‘ الرقمية للتوا�شل ب�شا�شة.  تعد 
الفرتا�شية يف  املجتمعات  اأكر  واح��دة من  كونيك�شنز‘  ’اأي 
العامل لتقدمي راأ�س املال الذي يربط قطاع اإدارة ال�شتثمار، 
اجتماعات  الأ���ش��ول يف  وم��وزع��ي  امل����دراء  بجمع  ت��ق��وم  حيث 

افرتا�شية، مما مينحهم الفر�شة مل�شاركة املعلومات والعمل 
معا يف من�شة واحدة. 

اأكر  170 متحدثاً، و3500 �شخ�س، مبا يف ذلك  و�شارك 
من 900 من املوؤ�ش�شات الرائدة يف جمال توزيع الأ�شول مثل 
الروات  اإدارة  ومكاتب  التقاعد  وموؤ�ش�شات  املانحة  اجلهات 
�شهد  ال��ذي  العام  ه��ذا  كونيك�شنز‘  ’اأي  موؤمتر  يف  العائلية، 

اأكر من 14،000 فر�شة توا�شل واجتماعات مبا�شرة. 
وناق�شت جل�شة اإنف�شتوبيا، خال هذا املوؤمتر دورها يف توجيه 
حيث  اجل��دي��دة،  القت�شادات  اإىل  العاملية  ال�شتثمار  فر�س 
�شهدت ح�شور عدد من امل�شتثمرين العامليني وقادة الأعمال 

املهتمني مبا تقوم به من�شة اإنف�شتوبيا العاملية. 
املن�شة  اإنف�شتوبيا،  تعمل   “ ال��زع��اب��ي:  نا�شر  حممد  وق���ال 
يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  حكومة  اأطلقتها  التي  العاملية 
عام 2021، على مد ج�شور التوا�شل بني جمتمع ال�شتثمار 
وجمع  واملبتكرين  الأع��م��ال  ورواد  ال��ق��رار،  و���ش��ن��اع  ال��ع��امل��ي، 
القت�شادات  يف  ا�شتثمار  فر�س  واإي��ج��اد  ملناق�شة  معا  ق��ادت��ه 
�شياق  يف  ’اأي كونيك�شنز‘  ال�شراكة مع  وتاأتي هذه  اجلديدة، 
الرئي�شي  اإنف�شتوبيا، خا�شة يف �شوء تركيزنا  واأه��داف  روؤية 

على قطاعات التكنولوجيا وال�شتدامة.” 
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العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
مذكرة اإعلن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0002706 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / فريا باري�شان دي جوزمان
العنوان : 9508030 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/12/7 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاه ل�شالح / �شماء اخلليج لتاأجري ال�شيارات مالك املدعية / جا�شم حممد 

خمي�س بن خادم ال�شويدي - بالتايل : ن�س احلكم 
درهم   8539 وقدره  للمدعية مبلغا  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام   : املحكمة  قررت 
)ثمانية اآلف وخم�شمائة وثاثة وت�شعني درهم( والزامها بفائدة بواقع 5% �شنويا 
اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام على ال تزيد على ا�شل املبلغ 

املق�شى به، مع الزامها مب�شروفات الدعوى.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
مذكرة اإعلن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين    SHCFICIREA2022 /0006219 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد �شعيد را�شد يلية الكعبي 
العنوان : 9605953 

2022/11/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة  نحيطكم علما بانه بتاريخ 
يف الدعوى بالرقم اأعاه 

ل�شالح / البيادر لتاأجري ال�شيارات - بالتايل : ن�س احلكم 
بان  عليه  املدعي  بالزام   / احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  الأ�شباب  فلهذه 
بامل�شاريف  والزمته  درهم   2487.55 مقداره  مبلغا  املدعي  للمكتب  يوؤدي 

والر�شوم ورف�س ما عدا من طلبات.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعلن مدعى عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
نظر     اعادة  التما�س   SHCFICIRECON2023 /0000279 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : النجم الأزرق للمقاولت الفنية  - جمهول حمل الإقامة  
ومو�شوعا  �شكا  الإلتما�س  قبول   -1

�شدر  الذي  احلكم  الغاء   -2
الدعوى  لئحة  يف  املقدمة  الطلبات  للملتم�س  توؤدي  بان  �شدها  امللتم�س  الزام   -3

وامل�شاريف.  بالر�شوم  �شدها  امللتم�س  الزام   -4
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/7 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/1/26 م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعلن مدعى عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2023 /0000273 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأحمد حمدى توفيق ح�شاد
جمهول حمل الإقامة

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  حمكمة عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )8 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاه -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/30 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعلن مدعى عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0004210 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احلجر الامع ل�شيانة املباين ذ م م ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل الإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/21 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان  حمكمة 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/24 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعلن يف الق�ضية التنفيذية بالن�ضر 

املرجتعة    ال�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0005659 اإخطار دفع يف  الق�ضية رقم
اإىل املحكوم عليه : كاريز فران�شي�شكا ري�س دي �شويو  

حيث انه  قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  
املنفذ زينب بيال فيا�شقويز ، اجلن�شية فيلبيني - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف : 18174.0 
اأعاه خال )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة
ا�شم ال�شركة : فيوت�سر فيبورز فالفورز تيكنولوجي لتجارة ال�سجائر �س ذ م م 

العنوان : مكتب رقم 2903 ملك خليل ابراهيم عمران معموري - برج خليفة - بردبي 
رقم   ، م(  م  )ذ  الواحد  ال�شخ�س   - ذات م�شوؤولية حم��دودة  �شركة   : القانوين  ال�شكل   -
الرخ�شة : 604765 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1656229 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال 
ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
العنوان  ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
: مكتب رقم 1103 ملك ح�شني يداهلل فاحي - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 
2999555-04 فاك�س : 2999333-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70533

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة

ا�شم ال�شركة : املثالية للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 2904 ملك خليل ابراهيم عمران معموري - برج خليفه - ال�شكل 
الرخ�شة  ، رقم  م(  م  الواحد )ذ  ال�شخ�س   - ذات م�شوؤولية حم��دودة  �شركة   : القانوين 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1593383  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   685256  :
باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
العنوان  ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
: مكتب رقم 1103 ملك ح�شني يداهلل فاحي - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 
2999555-04 فاك�س : 2999333-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70533 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة

ا�شم ال�شركة : املعموري لل�سجائر والتبغ - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 2904 ملك خليل ابراهيم عمران معموري - بردبي - برج خليفة 
563034 رقم القيد  - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�شة : 
دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   70779  : التجاري  بال�شجل 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/1/24 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/1/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
ملك   1103 رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  وم�ساركوه  ال�سعدي  املعني 
ح�شني يداهلل فاحي - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�س 
خال  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-2999333  :

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70533

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1103 ملك ح�شني يداهلل فاحي - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف : 2999555-04 فاك�س : 2999333-04  مبوجب 
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  ه��ذا 
اأعاه لت�شفية فيوت�سر فيبورز فالفورز تيكنولوجي لتجارة ال�سجائر 
�س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 واملوثق 
اأي  2023/1/19 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70533

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1103 ملك ح�شني يداهلل فاحي - بردبي - اخلليج التجاري - 
هاتف : 2999555-04 فاك�س : 2999333-04 مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد 
وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية املثالية للتجارة 
العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70533 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سعدي وم�ساركوه لتدقيق احل�سابات 
اخلليج   - ب��ردب��ي   - ف��اح��ي  ي���داهلل  م��ل��ك ح�شني   1103 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هذا  مبوجب   04-2999333  : فاك�س   04-2999555  : هاتف   - التجاري 
تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  املعموري لل�سجائر والتبغ - �س ذ م م 
 2023/1/24 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/24
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70533

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة

الآيل  للحا�سب  التحتية  البنية  وتركيب  لإن�ساء  تي  ار  ايه   : ال�شركة  ا���ش��م 
 - ال�شريف  �شعد عبداهلل  S03 ملك حممد  : مكتب رقم  العنوان  و�سيانتها ذ م م - 
 : الرخ�شة  ، رقم  : ذات م�شوؤولية حم��دودة  القانوين  ال�شكل  الكبري -  ال�شوق  بردبي - 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1712456  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   1053182
باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/31 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  
رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
  04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : ه��ات��ف   - �شعيد  ب��ور   - دي���رة   -
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
للحا�سب الآيل  التحتية  البنية  ار تي لإن�ساء وتركيب  ايه  لت�شفية  اأع��اه 
و�سيانتها ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/31 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 70021
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة

ا�شم ال�شركة : بالك �ستون ريزيالن�س لدارة امل�ساريع - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 307 ملك غرهام وير - بردبي - اخلليج التجاري - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 943943 رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1555433 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه 
قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/12/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/12/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
العنوان  م  م  ذ  �س   - احل�سابات  لتدقيق  ال�سويدي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
 : دي��رة - هاتف  الغيث - بور�شعيد -  704 ملك حممد �شعيد خلف  : مكتب رقم 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً     : فاك�س   04-2288982

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70640 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات - �س ذ م م
 - بور�شعيد   - الغيث  �شعيد خلف  704 ملك حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد 
بالك  اأع��اه لت�شفية  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  وال�شياحة يف دبي 
�ستون ريزيالن�س لدارة امل�ساريع - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/12/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/12/23
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70640

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعلن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
)كلي(  مدين   FUCEXCICV2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000569/ 

اإىل املحكوم عليه : خليفة خمي�س عبيد خمي�س ال الر�شيد 
العنوان : جمهول مكان الإقامة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بنك ابوظبي الأول - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 3482123.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال 7 اأيام من تاريخ 
اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
اإعلن مدعى عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2023 /0000101 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : را�شد �شامل علي حممد ال علي - جمهول حمل الإقامة  
)مليون   1،904،600.48 وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احلكم 
اىل  ا�شافة   غري(  ل  فل�شا  واربعون  وثمانية  اإماراتي  درهم  و�شتمائة  اآلف  واربعة  وت�شعمائة 
الفائدة التفاقية بواقع %7.20 وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد. ت�شمني 

املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خال مدة ل 

اعاه - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2023/2/1 م.   
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة

ا�شم ال�شركة : اي تي اف لتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1701-04 ملك بافان جوبال �شريف - املركز التجاري - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   843981  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1433523 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/31
ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن 
را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة

ا�شم ال�شركة : كمجه للتجارة - �س ذ م م  
 - بردبي   - عبا�س  ال  عبدالنبي  احمد  ابراهيم  ملك   306-069 رق��م  مكتب   : العنوان 
منخول - ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�س الواحد )ذ م م(،  رقم 
الرخ�شة : 1023914 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1665306 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال 
ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 واملوثق 
اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  رقم 
914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد - هاتف 
: 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحلل �ضركة

ا�شم ال�شركة : كلري ويفز الكهروميكانيكية - �س ذ م م  
704 ملك ايه ات�س كيه القاب�شة - املركز   - 701  + 604  - 601 العنوان : مكتب 
التجاري الول - ا�شتدامة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1135992  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   708966  :
باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/30 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب  
رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب  رق���م 914  م��ل��ك م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن را���ش��د ل��دع��م م�شاريع 
-2973071 2973060-04 فاك�س :  ال�شباب - ديرة - بور �شعيد - هاتف : 
امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب    04
اي تي اف لتجارة العامة - ذ م م وذل��ك مبوجب قرار  اأع��اه لت�شفية  املذكور 
2023/1/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د لدعم 
م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية كمجه للتجارة - �س ذ م م وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13764 بتاريخ 2023/2/2 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
 04-2973071 2973060-04 فاك�س :  - ديرة - بور �شعيد - هاتف : 
مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
اأعاه لت�شفية  كلري ويفز الكهروميكانيكية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
دبي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2023/1/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/30 بتاريخ 
م�شطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ضاد وال�ضياحة

70021
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•• دبي-وام:

يعود الإثيوبي ت�شيجاي ميكونني، 
 ،2014 ع��ام  دب��ي  بطل م��اراث��ون 
اجلديدة  الن�شخة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
 12 يف  ينطلق  وال����ذي   ،2023
فراير اجل��اري، بعد 9 اأع��وام من 
حتقيق لقبه ال�شابق اآما اأن يحقق 
ثاين األقابه يف اأكر واأقدم ماراثون 

يقام بال�شرق الأو�شط. 
الن�شخة  ت��ن��ط��ل��ق  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
 12 دب���ي يف  م���اراث���ون  م��ن  ال�22 
ت�شل  قيا�شية  مب�شاركة  ف��راي��ر، 

اإىل 30 األف عداء وريا�شي. 
ويعد ماراثون دبي، الذي انطلقت 
ن�شخته الأوىل يف عام 2000، من 
العامل؛  امل��اراث��ون يف  �شباقات  اأب��رز 
حيث جذبت ن�شخه ال�شابقة العديد 
والريا�شيني  العدائيني  نخب  من 

من جميع اأنحاء العامل. 
وبعدما جنح ميكونني عام 2014 
يف اأن يكون اأ�شغر عداء يحقق لقب 
م��اراث��ون دب��ي وه��و يف عمر ال�18، 
حم��ق��ق��ا زم��ن��ا ق����دره ���ش��اع��ت��ان و4 
دقائق و32 ثانية، يف وقت مل يكن 
يتخيل اأن يحقق هذا الإجناز حيث 
ك��ان ق��د ���ش��ارك وه��و ي��رت��دي جهاز 
كانت  ل��ذا  القلب،  �شربات  تنظيم 

بدايته غري متوقعة. 

وبرغم عودته من جديد للم�شاركة 
وحتديداً  عامني،  بعد  املاراثون  يف 
عام 2016 لكنه ح�شل على املركز 
ال��ث��ال��ث وق��ت��ه��ا، وه���و الأم����ر الذي 
م�شاركته  ت��ك��ون  اأن  ي��اأم��ل  يجعله 

اجلديدة اأف�شل من ال�شابقة. 
وي��ح��ت��ف��ظ م��ي��ك��ون��ني، ال��ب��ال��غ من 
اأ�شغر  بلقب  27 عاماً  الآن  العمر 
دبي،  م���اراث���ون  ل��ق��ب  ع���داء يحقق 
حيث مل يفز به من هو اأ�شغر منه 
 ،2014 ع��ام  اللقب  حقق  عندما 
ع��ل��م��اً ان زم��ن��ه ال����ذي ح��ق��ق��ه يعد 
تاريخ  يف  ت���وق���ي���ت  اأ������ش�����رع  ث���ال���ث 

املاراثون. 
و اأن اأف�شل زمن يف تاريخ املاراثون 
عام  م��ول  جيتانه  الإثيوبي  حققه 
و3  �شاعتني  بلغ  وال��ذي   ،2019

دقائق و34 ثانية. 
وت��ن��ق�����ش��م ف��ع��ال��ي��ات م���اراث���ون دبي 
املاراثون  رئي�شية،  �شباقات   3 اإىل 
املحرتفني  ل���ل���ع���دائ���ني  ال����ك����ام����ل 
كيلومرت   42.195 مل�������ش���اف���ة 
 10 مل�شافة  اجلماهريي  ،وال�شباق 
العائات  و����ش���ب���اق  ك���ي���ل���وم���رتات، 

"املرح" مل�شافة 4 كيلومرتات 
ويف ت�شريح له عقب تاأكيد م�شاركته 

للماراثون  اجل��دي��دة  الن�شخة  يف 
اأن فوزه  اأك��د ميكونني  ال��ع��ام،  ه��ذا 
2014 �شاهم  باللقب يف دبي عام 

يف تغيري حياته ب�شكل كبري. 
..بالتاأكيد  دب��ي  يف  “الفوز  وق���ال: 
من  يل  بالن�شبة  احل��ي��اة  اختلفت 
وقتها..فقد متكنت من �شراء منزل 
يف اأدي�س اأبابا و �شيارة لأمتكن من 
وبداأت  التدريب،  اإىل  بها  ال��ذه��اب 
على  الكامل  الرتكيز  م��ن  مرحلة 

اجلري” 
وعقب فوزه يف دبي، حقق ميكونني 
ال��ع��دي��د م��ن الإجن������ازات الأخ����رى 
املركز  على  ح�شوله  اأب��رزه��ا،  ك��ان 
اخلام�س يف ماراثون لندن 2014 
بزمن قدره )2:08:06( ، كما فاز 
2017 بزمن  مباراثون هامبورج 
على  وح�شل  قدره)2:07:26( 
�شنغهاي  الثاين يف ماراثون  املركز 

الدويل 2018 )2:09:18(. 
املا�شية، كان  ال�شنوات  وعلى مدى 
الإ�شابات  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل  اأن  ع��ل��ي��ه 
خو�س  ف����ر�����س  ق����ل����ة  وب�����ال�����ت�����ايل 
كورونا،  جائحة  ب�شبب  ال�شباقات 
لكنه يعتر اأن عودته اإىل دبي تعني 
اإحياء ذكرياته القدمية على امل�شار 
ال����ذي غ���ري ح��ي��ات��ه وج��ع��ل��ه يحلم 
جديد  عاملي  قيا�شي  رق��م  بتحقيق 

يف م�شتقبله. 

•• دبي -وام:

حافظ فريق ال�شارقة على �شدارته 
فرق  ب��ني  ت�شويقية  قيمة  لأع��ل��ى 
بنهاية  للمحرتفني،  اأدن��وك  دوري 
�شهر يناير املا�شي، وقبل �شبعة اأيام 
ال�شتوي  القيد  باب  فقط من غلق 

للمو�شم الكروي احلايل.
ومن املقرر اأن يغلق باب النتقالت 
يوم  اأب��واب��ه  الإم�����ارات  يف  ال�شتوية 
ف����راي����ر اجل�������اري،   8 الأرب������ع������اء 
معامل  ك���ب���ري  ح����د  اإىل  ل��ت��ت�����ش��ح 
امل�شابقة،  لفرق  الت�شويقية  القيم 
ال�شفقات  كافة  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد 

اجلديدة.
لل�شارقة  ال�شوقية  القيمة  وبلغت 
اجل�����اري،  ف���راي���ر  م���ن  الأول  يف 
ماركت،37  تران�شفري  موقع  وفق 
مليون يورو، دون تغيري يذكر على 
ال�شهر  منت�شف  ال�شابقة  قيمته 

املا�شي.
ويف الوقت الذي كان نادي الوحدة 
اأع���ل���ى قيمة  اإىل  ف��ي��ه��ا  و���ش��ل  ق���د 
املا�شي  ال�����ش��ه��ر  منت�شف  ���ش��وق��ي��ة 
وهي 39.78 مليون يورو، اإل اأنه 
مع بداية فراير تراجعت القيمة 
نف�س  وف���ق  امل���ائ���ة،  يف   10 بن�شبة 
 35.78 اإىل  حالياً  لت�شل  املوقع 
املركز  حاليا  لي�شغل  ي��ورو،  مليون 

ت�شويقيا  الأع��ل��ى  قائمة  يف  الثاين 
يف دوري اأدنوك للمحرتفني.

الناديان  هما  والوحدة  ال�شارقة  و 
حاجز  تخطيا  ال��ل��ذان  ال��وح��ي��دان 
ال�30 مليون يورو كقيمة ت�شويقية، 
املركز  امل�����ش��اب��ق��ة.. ويف  اأن��دي��ة  ب��ني 
الأهلي  �شباب  ن���ادي  ي��اأت��ي  ال��ث��ال��ث 

مليون   29.73 ت�شويقية  بقيمة 
يورو، ويف املركز الرابع نادي العني 
مليون   28.24 ت�شويقية  بقيمة 
ي���ورو، ث��م ي��اأت��ي ن���ادي اجل��زي��رة يف 
�شوقية  ب��ق��ي��م��ة  اخل��ام�����س  امل���رك���ز 

يورو. مليون   22.39
لباقي  الت�شويقية  القيمة  وت��ق��ل 

20 مليون  اأدن��وك عن  فرق دوري 
القيمة  اإج���م���ايل  اأن  ع��ل��م��اً  ي�����ورو، 
امل�شابقة  ف��رق  جلميع  الت�شويقية 
تبلغ حاليا 271.74 مليون يورو 
اآخ��ر قيمة  1.5 يف املائة عن  باأقل 
 275.74 بلغت  والتي  ت�شويقية 

مليون يورو.

•• ال�صارقة -وام:

رئي�س  ب��وع�����ش��ي��ب��ة  م��ن�����ش��ور  اأك������د 
اأن ما  احت����اد الإم������ارات ل��ل��دراج��ات 
الوطني  امل���ن���ت���خ���ب  لع���ب���و  ح��ق��ق��ه 
امل��ا���ش��ي��ة مبختلف  ال���ف���رتة  خ����ال 
واخلارجية،  ال��داخ��ل��ي��ة،  امل�����ش��ارك��ات 
و�شع م�شوؤولية كبرية على الحتاد 
خال  امل��زي��د  لتحقيق  وال��اع��ب��ني 
ت�شهد  وال�����ت�����ي  امل���ق���ب���ل���ة،  ال�����ف�����رتة 

وامل�شاركات  البطولت  م��ن  العديد 
الوطني  املنتخب  وك��ان   . اخلارجية 
للدراجات حقق 25 ميدالية ملونة 
التي  املجمعة،  العربية  البطولة  يف 
اأق��ي��م��ت م���وؤخ���را ب��ال�����ش��ارق��ة؛ وتوج 
املن�شوري  اأحمد  اأح��رز  كما  بلقبها، 
الذهبية  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  دراج 
الإمارات  تاريخ م�شاركات  الأوىل يف 
بدورات األعاب الت�شامن الإ�شامي، 
برتكيا.  املا�شي  العام  اأقيمت  والتي 

اخلليجية  ال���������دورة  ����ش���ه���دت  ك���م���ا 
اإجنازات   2022 مايو  يف  بالكويت 

اأخرى لاعبي الفريق.
واأو�����ش����ح رئ��ي�����س احت�����اد الإم�������ارات 
اأن  ل���ه  ت�����ش��ري��ح��ات  ل���ل���دراج���ات يف 
الحت���������اد ل����دي����ه خ���ط���ة وا����ش���ح���ة، 
العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
اأوملبياد  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل  ل��ل��ري��ا���ش��ة، 
2024؛ حيث يتم الرتكيز  باري�س 
الاعبني، ومن  ع��دد من  الآن على 

امل��ن�����ش��وري، معربا  اأح��م��د  اأب���رزه���م 
للهدف  ال����و�����ش����ول  يف  اأم����ل����ه  ع����ن 
املطلوب خال الفرتة املقبلة، حيث 
ال��ت��اأه��ل ل��اأومل��ب��ي��اد على راأ�س  ي��اأت��ي 

الأولويات " .
اأن  اإىل  “ نطمح   : بوع�شيبة  وق��ال 
ي��ك��ون ل��دي��ن��ا ف��ري��ق م��ن املحرتفني 
حتت 23 �شنة، مثل فريق الإمارات 
القاب�شة  وف�����ري�����ق  ل�����ل�����دراج�����ات، 
عنه  الإع���ان  مت  وال���ذي  لل�شيدات، 

امل��زي��د من  م��وؤخ��را، وذل���ك لتقدمي 
لدعم  النا�شئة  الإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب 
اأن  اإىل  م�شريا  الوطنية،  املنتخبات 
3 م�شاركات  �شت�شهد  املقبلة  الفرتة 
وهي  ال��وط��ن��ي،  للمنتخب  خ��ارج��ي��ة 
ط���واف اجل��زائ��ر وك��اأ���س امل�شمار يف 
وطواف  املقبل،  مار�س  خال  م�شر 

املغرب يف اأبريل املقبل ” .
ريا�شة  ممار�شي  عدد  اأن  اإىل  ولفت 
الدراجات يف الدولة يرتاوح بني 36 

و40 األفا ، وهو رقم جيد للغاية يف 
للعبة، بف�شل  املتزايد  النت�شار  ظل 
باإن�شاء  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام 
اأعلى  ع��ل��ى  ل����ل����دراج����ات،  م�������ش���ارات 
اآمنة  لتكون  والتجهيزات  امل�شتويات 
وف���ق اأع���ل���ى م��ع��اي��ري ال�����ش��ام��ة، ما 
الدراجني  من  املزيد  بظهور  يب�شر 
امل���وه���وب���ني، م���ن خم��ت��ل��ف الأع���م���ار 

واملراحل ال�شنية .
طواف  م��ن  الثامنة  الن�شخة  وع��ن 

ال�شارقة، والتي اأ�شدل عليها ال�شتار 
" هذه   : ب��وع�����ش��ي��ب��ة  اأك������د  اأم���������س، 
الن�شخة من الطواف حققت جناحا 
توا�شل  ال��ل��ع��ب��ة  اأن  واأك������دت  لف���ت���ا 
دعم  بف�شل  الإم������ارات  يف  ت��ط��وره��ا 
الر�شيدة، ما يجعلنا ننتظر  القيادة 
اخلام�شة  للن�شخة  ج��دي��دا  جن��اح��ا 
م��ن ط���واف الإم�����ارات ه���ذا ال�شهر، 
طواف  من  الأوىل  الن�شخة  وكذلك 

الإمارات للدراجات لل�شيدات".

دور  يقت�شر  " ل   : بالقول  واختتم 
امل�شاركات  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اق��ات  ه����ذه 
يعد  بل  فقط،  والتتويج  الريا�شية 
للدولة  واقت�شاديا  �شياحيا  ترويجا 
باإظهار معاملها املختلفة عر �شا�شات 

التلفزيون العاملية " .

•• اأبو ظبي-وام:

اأك���د ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال��دك��ت��ور اأحمد 
نا�شر الري�شي رئي�س احتاد الإمارات 
العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة، 
لبطولة كاأ�س العامل للقدرة اأن دولة 
الر�شيدة  قيادتها  ب��روؤي��ة  الإم����ارات 
وريادتها  املرموقة  مكانتها  تر�شخ 
وا�شت�شافة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
الدولية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

باأف�شل املعايري واملمار�شات.
واأو����ش���ح اأن ث��ق��ة الحت�����اد ال���دويل 
للفرو�شية كبرية با�شت�شافة وجناح 
احلدث العاملي املرتقب يف اأبو ظبي، 
م��وط��ن ال���ب���ط���ولت ال��ع��امل��ي��ة، على 

اأعلى م�شتوى واأف�شل �شورة.
واأو�����ش����ح رئ��ي�����س احت�����اد الإم�������ارات 
عقد  ال��ذي  الجتماع  اأن  للفرو�شية 
ظبي  ب��اأب��و  ثاين"  "دو�شت  ب��ف��ن��دق 
اللجان  ا�شتعر�س عمل  اأم�س الول 
مع  املا�شية  الفرتة  خال  املختلفة 
ال��ت��ن��ازيل لنطاق  ال��ع��د  اق�����رتاب 
اجلاري،  فراير   25 يوم  البطولة 
هيئة  ا������ش�����ت�����ع�����دادات  خ�������ال  م�����ن 
واخلتام،  الفتتاح  حلفلي  ال�شياحة 
واخلطة  وال���ب���ل���دي���ات  والإع����������ام، 
ال�شحة  وجهود  وترتيبات  الأمنية، 
الفر�شان  ���ش��ح��ة  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

واخليول واملاك.

واأ�شارت اللجنة املنظمة اإىل م�شاركة 
129 فار�شاً وفار�شة و143 خيًا 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  دول�����ة   37 م���ن 
160 كم،  مل�شافة  والتحمل  للقدرة 
حيث  للبيئة"،  "�شديقة  تعد  التي 
لأول  الأخ�شر"  "ال�شباق  ت�����ش��ه��د 
م����رة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل وعلى 
م�شتوى بطولت القدرة، كما �شيتم 
اإعداد جدول تعريفي بقرية بوذيب 
وبنيتها التحتية التي تعزز قدراتها 
الفعاليات  ا�شت�شافة  يف  التنظيمية 

الدولية.
حيث  م�شارات،   6 البطولة  وت�شهد 

 33 الأوىل  امل��رح��ل��ة  م�����ش��اف��ة  ت��ب��ل��غ 
 29 30 كم، والثالثة  كم، والثانية 
ك��م، واخلام�شة   28 وال��راب��ع��ة  ك��م، 
20 كم، وال�شاد�شة 20 كم، بجانب 
ل�شيارات  خ��ا���ش��ة  م�����ش��ارات  ت��وف��ري 
امل�����ش��ان��دة ح�����ش��ب ال��ق��ان��ون ال���دويل 
لإبعاد ال�شيارات عن اخليول، واحلد 

من انبعاثات الكربون.
روؤ�شاء  ح�����ش��ور  الج���ت���م���اع  و���ش��ه��د 
واللجان  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�����ش��اء 
عبدالعزيز  ���ش��ع��ود  وه���م  ال��ف��رع��ي��ة 
الثقافة  دائ������رة  وك���ي���ل  احل��و���ش��ن��ي 
العليا،  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  وال�����ش��ي��اح��ة 

ال�����ش��ع��دي مدير  ي��ع��ق��وب  و����ش���ع���ادة 
ق��ن��وات اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي��ة ع�شو 
الدكتور  و���ش��ع��ادة  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��ل��ج��ن��ة 
�شوؤون  ع����ام  م���دي���ر  ال��ك��ع��ب��ي  ����ش���امل 
والنقل،  البلديات  بدائرة  العمليات 
املن�شوري  ج��ا���ش��م  دك��ت��ور  وال��ع��م��ي��د 
اأحمد  و�شعادة  للجان،  العام  املن�شق 
لحتاد  التنفيذي  املدير  ال�شويدي 
الإمارات للفرو�شية وال�شباق مدير 
البطولة، ومن�شور املن�شوري ممثل 
دائرة �شحة، وعبداهلل النقبي مدير 
اإدارة الت�شويق والفعاليات بالحتاد 
حممد  الإع��ام��ي��ة،  اللجنة  رئي�س 

الفعاليات  م��دي��ر  اجل��ن��ي��ب��ي  ح���امت 
للقدرة  ال���ع���امل���ي���ة  ب����وذي����ب  ب���ق���ري���ة 
وحممود  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  جلنة  رئي�س 
والتحمل  القدرة  ق�شم  رئي�س  زي��ود 
القانونية،  اللجنة  رئي�س  بالحتاد 
املالية،  اللجنة  رئي�س  عبادة  ويا�شر 
و���ش��ل��ط��ان احل��و���ش��ن��ي رئ��ي�����س جلنة 
املفو�شي  وم�����ش��ط��ف��ى  امل�����ش��رتي��ات، 
ومعاذ  ال���ف���ن���ي���ة،  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 
العقربي ال�شكرتري التنفيذي مقرر 

اللجنة.
اجلنيبي مدير  ح��امت  واأك���د حممد 
العاملية  ب��وذي��ب  ب��ق��ري��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

اجلارية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  اأن  ل��ل��ق��درة 
ل�شت�شافة البطولة و�شلت مراحلها 
الأخ�������رية، ل�����ش��م��ان جن����اح احل���دث 
ال�شامة  ا���ش��رتاط��ات  ك��ل  وت��وف��ري 
و�شط  واخل��ي��ول  للفر�شان  والأم���ان 
اأجواء الطبيعة اجلغرافية اخلابة 

التي تعزز ال�شت�شافة املتميزة.
ت�شهد  العاملية  البطولة  اأن  واأو�شح 
ال�شباق  ت���اري���خ���ه���ا  يف  م�����رة  لأول 
الأخ�������ش���ر، ب���احل���ر����س ع��ل��ى اإع�����ادة 
التريد  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����اء  ت���دوي���ر 
اإىل الزراعة، واإعادة تدوير  ليذهب 

املياه". "قارورات 

حمددة  ب��اأم��اك��ن  "�شمحنا  وق�����ال: 
البديلة،  وال��ط��رق  اخل��ي��ل  ل��ت��ري��د 
ون��ف��خ��ر ب���اأن ق��ري��ة ب��وذي��ب للقدرة 
وحققنا  النظام  ه��ذا  بتطبيق  تقوم 

خاله جناحاً كبرياً".
امل��ف��و���ش��ي رئي�س  وق����ال م�����ش��ط��ف��ى 
الإم����ارات  دول���ة  اإن  الفنية  اللجنة 
ال��ن��ظ��م يف احلفاظ  اأف�����ش��ل  ت��ت��ب��ّن��ى 
على البيئة ومواردها، وتعزيز جودة 
احلياة امل�شتدامة للموارد الطبيعية، 
واأن هذا  البطولة،  ه��ذه  من خ��ال 
ال�شباق هو الأول من نوعه يف العامل 
الذي يعتر "�شديقاً للبيئة"، حيث 

يتم التقليل من ا�شتخدام "قارورات 
 5 وحت��دي��د  البا�شتيكية"،  امل��ي��اه 
اجلمهور  وت��وع��ي��ة  ت��ري��د،  مناطق 
الف�شاء  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

الطبيعي اجلميل.
�����ش����رورة  اإىل  امل���ف���و����ش���ي  واأ�������ش������ار 
ت��واج��د ���ش��رك��ة م��ع��ت��م��دة دول���ي���اً مبا 
وفنية  لوج�شتية  ق����درات  م��ن  ل��ه��ا 
وب��ي��ط��ري��ة ل���ش��ت��ق��ب��ال اخل���ي���ول يف 
مع  يتما�شى  مب��ا  ال��ظ��روف،  اأف�شل 
ال��ت��ي وفرتها  ال��ك��ب��رية  الإم���ك���ان���ات 
الإم�����������ارات ل���ش��ت�����ش��اف��ة احل�����دث، 
واأن����ه مت و���ش��ع خ��ط��ة ف��ن��ي��ة متقنة 
ل�شتقبال امل�شاركني وتقدمي جميع 
اأف�شل  امل��ق��ررة لهم وف��ق  اخل��دم��ات 

املعايري.
زي����ارة وف���د الحتاد  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 
الدويل للفرو�شية برئا�شة الدكتور 
الأر�شيات  خبري  ريب�شتورف  لر�س 
بهدف  ال���ع���امل���ي���ة  ب����وذي����ب  ل���ق���ري���ة 
اخليول  م�������ش���ارات  ع��ل��ى  الط������اع 
بال�شيارات  اخل���ا����ش���ة  وامل���������ش����ارات 
امل�شاندة، والطاع على التجهيزات 

والرتتيبات الفنية والإدارية.
اأ�شاد  ال���زي���ارة  ت��ق��ري��ر  اأن  واأو����ش���ح 
بالرتتيبات املمتازة يف قرية بوذيب، 
العالية  الفنية  يوؤكد اجلاهزية  مبا 
اجلهود  ظ��ل  يف  احل���دث  ل�شتقبال 

اجلارية من جميع اللجان.

ميكونني اأ�سغر فائز بلقب ماراثون دبي 
يعود للم�ساركة من جديد يف ن�سخة 2023 

ال�سارقة يحافظ على �سدارته لأعلى قيمة 
�سوقية يف دوري اأدنوك للمحرتفني

رئي�ش احتاد الدراجات: الإعداد لأوملبياد باري�ش على راأ�ش 
الأولويات .. واإجنازات املنتخب �ساعفت امل�سوؤولية

»العليا ملونديال القدرة« ت�ستعر�ش تقارير اللجان وتوؤكد اكتمال ال�ستعدادات ل�ست�سافة احلدث
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الفجر الريا�ضي

•• الفجرية-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
الفجرية  بطولة  مناف�شات  اجل��اري  فراير   6 يف  تنطلق  الفجرية، 
دولة   40 من  متناف�شا   444 مب�شاركة  اجلبلية،  للرماية  الدولية 

حول العامل . 
اإم���ارة  دب���ا يف  ت��ق��ام يف وادي غ���وب مب��دي��ن��ة  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  وت�شتمر 
الفجرية حتى 11 فراير اجلاري، وتعد الأوىل من نوعها يف املنطقة 
يف ريا�شة رماية الأطباق )ال�شبورتينغ(، مبجموع جوائز تزيد على 

مليون درهم. 
اأيام   3 يليه  اف��ت��ت��اح  وح��ف��ل  ت��دري��ب،  اأي���ام   3 اإىل  البطولة  وتنق�شم 
يف  الفئات  جميع  يف  املتاأهلني  الفائزين  واإع��ان  الأ�شا�شية  للبطولة 
 8 ديجويد،  ج��ورج  العاملي  الرماية  بطل  وق��د �شمم  الأخ���ري،  ال��ي��وم 
جديدة  جتربة  للم�شاركني  لتقدم  امل�شتوى،  عالية  رم��اي��ة  من�شات 
بنظامها  الدولية  البطولة  تتميز  كما  اجلبلية،  الرماية  ريا�شة  يف 
اخلا�س الذي يحاكي جتربة ال�شيد با�شتخدامها الأطباق )ال�شحون( 
الفئات  خمتلف  ا�شتخدام  جميع  تنا�شب  وال��ت��ي  للبيئة،  ال�شديقة 
العمرية.  وقال �شيف الزحمي مدير البطولة “ اإن البطولة تت�شمن 

وت�شتقطب  والن�شاء،  والنا�شئني،  والكبار،  املفتوحة،  هي  فئات  اأرب��ع 
توفري  اإىل  اإ�شافة  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  املحرتفني  امل�شاركني 
جولت تناف�شية م�شاحبة للمبتدئني والهواة، مبا ي�شهم يف ت�شليط 
ال�شوء على الريا�شات اجلبلية باملنطقة، وتعزيز مكانة الفجرية على 
خارطة الأحداث الريا�شية وا�شت�شافتها للمناف�شات النوعية متا�شياً 

مع توجهات دولة الإمارات يف دعم الأنواع املختلفة للريا�شات”. 
حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر  الزحمي  ووج��ه 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية، على رعاية �شموه للبطولة،  بن حممد 

ودعمه الدائم للريا�شات مبختلف اأنواعها. 

برعاية حممد ال�سرقي .. انطالق بطولة الفجرية الدولية للرماية اجلبلية 6 فرباير 

•• الظفرة-وام: 

ملهرجان  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���وج���ت 
يف  الفائزين   16 ال���  ب��دورت��ه  الظفرة 
تنظيمها  مت  والتي  الرماية  م�شابقة 
بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية يف 
خال  الظفرة،  مبنطقة  زاي��د  مدينة 
املا�شي.   يناير  الفرتة من 9 اإىل 31 
ح�شر التتويج عبيد خلفان املزروعي، 
وامل�شاريع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م��دي��ر 
والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف 
وعدد  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية 
وع�شاق  امل�����ش��اب��ق��ة  يف  امل�����ش��ارك��ني  م���ن 
امل�شابقات الرتاثية.  و�شهدت م�شابقة 
الرماية مناف�شات بني 156 م�شاركا، 
واأ�شفرت نتائجها عن فوز كثري م�شلم 
وجاء  الأول،  ب��امل��رك��ز  ال��ك��ث��ريي  ن��ق��ل 
�شعيد فهم  ال��ث��اين حم��م��د  امل��رك��ز  يف 
الثالث  امل���رك���ز  يف  وح����ل  ال���ده���م���اين، 

املنهايل،  ���ش��امل  �شليح  �شالح  حممد 
اأحمد  الرابع من ن�شيب  املركز  وك��ان 
حني  يف  ال��ك��ث��ريي،  �شعيد  �شهيل  ب��ن 
جاء يف املركز اخلام�س �شالح �شفيان 
�شليم املنهايل.  وحل يف املركز ال�شاد�س 
م�شلم بن �شهيل عبداهلل اخل��وار، ويف 

امل���رك���ز ال�����ش��اب��ع حم��م��د ���ش��امل �شعيد 
الثامن  امل��رك��ز  ويف  ال��ق��اي��دي،  عاي�س 
ح�شن بن �شامل علي ك�شوب، ويف املركز 
التا�شع نايف �شعيد الأخ�شر الكثريي، 
بخيت  ب��ن  م�شلم  العا�شر  امل��رك��ز  ويف 
جعبوب.  وقال عبيد خلفان املزروعي، 

وامل�شاريع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م��دي��ر 
باللجنة، اإن الرماية تعد اأحد مظاهر 
تراث الإمارات الأ�شيل، وتهدف هذه 
ملجتمع  اأف����راد  ت�شجيع  اإىل  امل�شابقة 
على  وزوار  ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن 

الرتاثية  ال��ري��ا���ش��ة  ه����ذه  مم���ار����ش���ة 
الأ�شيلة وتعريفهم باأهميتها. 

واأ�����ش����اد ب���ال���ت���ع���اون امل��ث��م��ر م���ع ن���ادي 
دورات  خ�����ال  ل���ل���رم���اي���ة،  ال���ظ���ف���رة 
يف  �شاهم  وال���ذي  ال�شابقة،  امل��ه��رج��ان 

املزيد من  وا�شتقطاب  امل�شابقة،  جناح 
اأن  اإذ  املناف�شات،  خلو�س  املت�شابقني 
ع�شاق ريا�شة الرماية ينتظرونها كل 
عام وهذا جعلها على اأجندة م�شابقات 

هواة الرماية يف الدولة. 

تتويج الفائزين يف م�سابقة الرماية مبهرجان الظفرة 

»رميونتادا« �سباب الأهلي تقوده اإىل ال�سدارة بدوري اأدنوك للمحرتفني 
•• اأبو ظبي-وام:

حققها  ال��ت��ي  الن��ت�����ش��ارات  �شكلت 
ف����ري����ق �����ش����ب����اب الأه�������ل�������ي، خ����ال 
مبارياته هذا املو�شم ببطولة دوري 
للمحرتفني،  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اأدن����وك 
ال��ن��ت��ي��ج��ة عاما  ال���ت���اأخ���ر يف  ب��ع��د 

اأ���ش��ا���ش��ي��ا يف ح��ف��اظ ال��ف��ري��ق على 
�شدارة جدول البطولة. 

قائمة  الأه����ل����ي  ���ش��ب��اب  وي��ت�����ش��در 
بعد  للنقاط  ح�شدا  ال��ف��رق  اأك���ر 
ال��ت��اأخ��ر يف ال��ن��ت��ي��ج��ة، ب���واق���ع 12 
رابطة  لإح�شائيات  طبقا  نقطة، 

املحرتفني الإماراتية. 

والو�شل يف  فريقا اجلزيرة  وياأتي 
 7 بر�شيد  بالقائمة  الثاين  املركز 
نقاط لكل منهما، ويليهما الوحدة 
يا�س  وب��ن��ي  وال���ع���ني  ن���ق���اط(،   6(

وال�شارقة ب�5 نقاط لكل منهم. 
املكت�شبة  ال���ن���ق���اط  ه����ذه  و���ش��ك��ل��ت 
العودة  ع��ل��ى  ال���ف���ري���ق  ق�����درة  م���ن 

نحو  "الرميونتادا"  النتيجة  يف 
الفريق  ن���ق���اط  م����ن   %  41.4

البالغة 29 نقطة. 
وي���ح���ت���ل ����ش���ب���اب الأه�����ل�����ي امل���رك���ز 
هجوم  خ����ط  ك�����اأق�����وى  اخل����ام���������س 
ال��ع��ني )35 هدفا(،  ك��ل م��ن  ب��ع��د 
والو�شل  ه��دف��ا(،   29( وال��وح��دة 

 26( واجل�����زي�����رة  ه����دف����ا(،   27(
هدفا(. 

كثاين  الأهلي،  �شباب  فريق  وياأتي 
اأق���وى خ��ط دف��اع حتى الآن، حيث 

اجلولت  ط���وال  �شباكه  ا�شتقبلت 
املا�شية 13 هدفا، وياأتي يف القائمة 
بعد ال�شارقة الذي ا�شتقبلت �شباكة 

فقط.  اأهداف   10

•• دبي-الفجر:

العامل  ك��اأ���س  بطولة  ع��ودة  تت�شمن   
الإمارات  اإىل  ال�شحراوية  للراليات 
وق��ت لح��ق من  امل��ت��ح��دة يف  العربية 
مكونات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال�����ش��ه��ر  ه����ذا 
الكا�شيكية  ال�������ش���ي���ارات  ري���ا����ش���ة 
ب�شكل كبري  ال��رتك��ي��ز  م��ع  الأخ�����رى، 
الأرق���ام  ال��ت��ي حطمت  ال�����ش��ي��ارة  على 

القيا�شية يف بداية هذا العام.
�شتة  ل���وب  �شيبا�شتيان  ح�����ش��د  وق���د 
رايل  م��راح��ل  يف  متتالية  ان��ت�����ش��ارات 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  الأخ������ري  داك������ار 
ال�شعودية على منت �شيارة برودرايف 
ه��ان��رت، وه���و رق���م ق��ي��ا���ش��ي يف تاريخ 
رايل داكار املمتد اإىل 34 عاماً والذي 
الريا�شة  ه����ذه  جن����وم  اأح�����د  ���ش��ج��ل��ه 

الأ�شطوريني وهو اآري فاتانني.
ب���رودراي���ف هانرتقد  ���ش��ي��ارة  وك��ان��ت 

 14 اأ���ش��ل  ف���ازت بت�شع م��راح��ل م��ن 
مرحلة يف جولة بطولة كاأ�س العامل 
يف  الفتتاحية  ال�شحراوية  للراليات 
رايل داكار يف ال�شعودية، ومتكن لوب 
ت�شدر  م��ن  الرائعة  عرو�شه  بف�شل 
ال��ب��ط��ول��ة م��ع ف��ري��ق ال��ب��ح��ري��ن ريد 
وي�شتعد  ق��دم��اً  ليم�شي  اإك�����ش��رتمي 
للجولة الثانية من البطولة يف رايل 
اأب��وظ��ب��ي ال�����ش��ح��راوي يف الم�����ارات 
خال  يقام  وال���ذي  املتحدة  العربية 
الفرتة من 26 فراير اإىل 3 مار�س 

.2023
للراليات  ال��ع��امل  بطل  ل��وب  وينتظر 
اإىل  للعودة  ال�شر  بفارغ  ت�شع مرات 
املناف�شة يف الإمارات العربية املتحدة، 
قانونية  ن�����ش��خ��ة  الآن  ت��ت��وف��ر  ح��ي��ث 
برودرايف  �شيارة  من  املعبدة  للطرق 
هانرت للقيادة على الطريق، وكذلك 

يف ال�شحراء.

فابيان  وم��اح��ه  ل��وب  اآراء  و�شاعدت 
ل�����ورك�����ني وف�����ري�����ق ال���ب���ح���ري���ن ري���د 
اإك�����ش��رتي��ن��م ���ش��رك��ة ب����رودراي����ف على 

تطوير �شيارة هانرت اجلديدة للطرق 
العامل  يف  �شيارة  اأول  لت�شبح  املعبدة 
جلميع الت�شاري�س، ومت�شي ال�شركة 

ال�شيارة  ببناء عدد حم��دود من هذه 
للموا�شفات  وفقاً  املتحدة  اململكة  يف 
ل���ع���دد خم���ت���ار م���ن ع�شاق  ال���ف���ردي���ة 

ال�شيارات اخلارقة.
�شيبا�شتيان  ق���ال  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
هي  م��ه��م��ت��ن��ا  ف����ان  "بالطبع  ل�����وب: 
ب���ال���رال���ي���ات، وبعد  ال���ف���وز  حم���اول���ة 
ن��ح��ن متحم�شون  داك����ار،  ال��ن��ت��ائ��ج يف 
اأبوظبي  رايل  اإىل  ونتطلع  للبطولة، 
رائعاً  اختباراً  يعد  الذي  ال�شحراوي 

اآخر لنا وللفريق ولل�شيارة".
الطرق  ن�شخة  اأق��ود  اأن  اأي�شاً  "واآمل 
مرة،  لأول  هانرت  �شيارة  من  املعبدة 
برودرايف  �شركة  ق��ام��ت  كيف  واأرى 
ب���ب���ن���اء ه������ذه امل����رك����ب����ة، ب�����ن�����اًء على 
لا�شتخدام  ال����رايل  ���ش��ي��ارات  ن�����ش��ب 

اليومي."
���ش��ي��ارة ه��ان��رت وه���ي �شيارة  وت��ت��م��ي��ز 
مع  600 ح�شان،  بقوة  رب��اع��ي  دف��ع 
ن�شخة  م��ن   50% بن�شبة  اأك���ر  ق���وة 
����ش���ي���ارة ال������رايل ال���ت���ي ج��ع��ل��ت فريق 
ال��ب��ح��ري��ن ري���د اإك�����ش��رتمي ي��ت��ف��ّوق يف 

�شل�شلة بطولة كاأ�س العامل للراليات 
ال�شحراوية.

اأرب���ع جولت  "هناك  ل���وب:  واأ���ش��اف 
م��ت��ب��ق��ي��ة م���ن ال��ب��ط��ول��ة، ومي��ك��ن اأن 
ي��ح��دث ال��ك��ث��ري يف ال��ب��ط��ول��ة خال 
فان  ل��ذل��ك  املقبلة،  القليلة  الأ���ش��ه��ر 
هدفنا هو ال�شتفادة من اخلرة التي 
و�شنحاول  داك��ار  اكت�شبناها من رايل 
ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل  يف  ال��ف��وز 
هذا العام، وتعزيز ت�شدرنا للبطولة 

الوقت  توفري  من  متكن  واإذا  ككل". 
الكايف لختبار �شيارة هانرت اخلارقة 
يف الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، فلن 
يحتاج لوب اإىل التباطوؤ يف ال�شحراء. 
وتت�شارع ال�شيارة من �شفر اإىل 100 
اأرب���ع ثوان،  اأق���ل م��ن  �شاعة يف  ك��م - 
وت��ب��ل��غ ���ش��رع��ت��ه��ا ال��ق�����ش��وى ح���وايل 
لديها  اأن  ك��م��ا  ���ش��اع��ة.   - ك���م   250
و�شط  ل��ل��ق��ي��ادة يف  م��ري��ح��ة  ���ش��رع��ة 

املدينة.

لوب ي�ستعد خلو�س غمار رايل اأبوظبي ال�سحراوي ويتطلع اإىل تعزيز �سجل انت�سارات �سيارة هانرت القيا�سي

مت�سدر بطولة كاأ�ش العامل للراليات ال�سحراوية يتطلع لختبار �سيارة برودرايف اخلارقة يف الإمارات العربية املتحدة

•• اأبوظبي – الفجر:

 تزامناً مع اقرتاب موعد انطاق بطولة مبادلة اأبوظبي املفتوحة، اأعلنت 
اجلهة املنظمة عن تقدمي �شل�شلة من الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية على 
مدار الأ�شبوع اجلاري يف العا�شمة الإماراتية بهدف توفري اأجواء حما�شية 

للم�شجعني من حمبي وع�شاق ريا�شة التن�س مبختلف اأعمارهم. 
والتي  املجانية  والفعاليات  بالأن�شطة  ال�شتمتاع  من  امل�شجعون  ويتمكن 
الألعاب  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  للت�شوير،  خم�ش�شة  رائعة  اأماكن  ت�شمل 
والأن�شطة التفاعلية امل�شتوحاة من ريا�شة التن�س، والتي تتيح للم�شجعني 
مبادلة  بطولة  يف  غ��ام��رة  بتجربة  وال�شتمتاع  ق��درات��ه��م  اختبار  اإمكانية 

اأبوظبي املفتوحة.
 وُتقام البطولة مب�شاركة جمموعة من اأبرز لعبات التن�س املحرتفات عاملياً 

ومنهن اأن�س جابر واإلينا ريباكينا وبيانكا اأندري�شكو وباول بادو�شا.  
ومتتد اأجندة الفعاليات يف العديد من الوجهات الرائدة على م�شتوى اإمارة 
اأبوظبي، حيث ت�شتمر على مدار يومني يف امل�شرف مول خال الفرتة 1 و 
اخلالدية مول من 3 اإىل 4 فراير قبل انطاق  ُتقام يف  بينما  2 فراير، 

بطولة مبادلة اأبوظبي املفتوحة للتن�س.  
كما تتواجد جمموعة من الاعبات يف جل�شات التوقيع مع جنمات رابطة 
الاعبات املحرتفات خال الفعاليات، مما يتيح الفر�شة للم�شجعني للقاء 
البطات قبل م�شاهدة مناف�شتهن القوية يف مدينة زايد الريا�شية اعتباًرا 
الفرتة  للتن�س يف  املفتوحة  اأبوظبي  مبادلة  بطولة  تقام  الأح���د.   ي��وم  من 
– 13 فراير �شمن بطولت رابطة الاعبات املحرتفات ت�شنيف   5 من 
الريا�شي بال�شراكة مع مبادلة  اأبوظبي  وي�شت�شيفها جمل�س  نقطة،   500
لتكون اأول بطولة ر�شمية للعبة يف العا�شمة، حيث تقام جمرياتها يف جممع 
ا�شتمراًرا  اأبوظبي الدويل للتن�س، مبدينة زايد الريا�شية. متثل البطولة 
لحتفالت رابطة الاعبات املحرتفات مبرور 50 عاًما على تاأ�شي�شها، وتبداأ 
املمتازة  التذاكر  فيها  "مبا  للكبار  اإماراتًيا  درهًما  اأ�شعار التذاكر من 50 
ليومي الثنني والثاثاء"، بينما تتوفر باقات لكامل البطولة بتوفري ي�شل 
اإىل %15 مبا يف ذلك باقات ال�شيافة التي تعد ال�شيوف بتجربة ل مثيل 
لها. كما �شتتوفر التذاكر جماًنا لاأطفال دون �شن 12 عاًما عند مرافقة 

حاملي التذاكر املمتازة والعادية خال الأيام الأربعة الأوىل. 

انطالق �سل�سلة من الفعاليات والأن�سطة 
يف العا�سمة الإماراتية هذا الأ�سبوع قبيل 

انطالق بطولة مبادلة اأبوظبي املفتوحة للتن�ش 

�ستوتغارت يتاأهل اإىل دور 
الثمانية بكاأ�ش اأملانيا

على  فوزه  عقب  اأملانيا،  كاأ�س  ببطولة  الثمانية  لدور  �شتوتغارت  فريق  تاأهل 
م�شيفه بادربورن 2-1، خال املباراة التي جمعتهما الثاثاء يف دور ال�16 

من البطولة.
كون�شتانتينو�س  �شجله  نظيف  بهدف  متقدماً  الأول  ال�شوط  بادربورن  اأنهى 
م��اف��روب��ان��و���س، لع���ب ���ش��ت��وت��غ��ارت، ب��اخل��ط��اأ يف م��رم��ى ف��ري��ق��ه يف الدقيقة 

الرابعة.
ت�شجيل  يف  وجن��ح  هجماته  من  �شتوتغارت  فريق  كثف  ال��ث��اين،  ال�شوط  ويف 
هدفني متتاليني، عن طريق جيل دياز و�شريهو جريا�شي يف الدقيقتني 86 

والأخرية من املباراة لي�شعد �شتوتغارت لدور ال�8.

Date 2/ 2/ 2023  Issue No : 13764
Sharjah Federal Court of Appeal - Case management office

Subject : Notice by Publication in both Arabic and English languages 
Against the defendant to attend at Case manager office

In appeal No. 75/2023
At the request of the appellant : Narayan Das Ramani Das - As a manager and 
partner in the licence under name(Mohamed Shaheed Laundry and Ironing) 
The Defendant: Mohammed Shajahan Liton Mohammed Shahi Dulla- 
As a manager and partner in the licence under name(Mohamed Shaheed 
Laundry and Ironing)
You are required to attend at Case Management Office of the Second Civil 
Circuit of the Court of Appeal - Sharjaha, In person or by an authorized 
lawyer, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by all 
documents, on Wednesday 8/2/2023, in order to consider the case whose 
number is mentioned above - as a defendant
Case manager - Hassan Alsalman
Seal/ signature

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 2/ 2/ 2023  Issue No : 13764
Service of Judgment through Publication 

Issued by Federal Court of Sharjah- Civil First Instance Court 
Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0002706 - Partially Civil

To : The Defendant : FRIA PLARISAN DE GUZMAN, Address : 9508030
Whereas, on 07/12/2022, the Court issued the judgment in the above case 
against you in favor of the Claimant M/s. Gulf Sky Car Rental, owned by 
Jassem Mohamed Khamis Bin Khadim Alsuwedi, as follows :
Judgment Text : The Court Decreed : To order the Defendant to pay to the 
Claimant the sum of AED 8539 (Eight Thousand Five Hundred Thirty Nine 
Dirham), with 5% legal interest annually as of claim date to the final payment 
date, provided that the interest shall not exceed the awarded amount, and with 
ordering the Defendant to pay the legal fees.
Judge / Mohamed Ahmed Abdul
Federal Court of Sharjah
Civil First Instance Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70555 Date 2/ 2/ 2023  Issue No : 13764
Public Notice for Summoning the Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance, 

in Case No. 0000106/SHCFICIREA2023, Civil (Restricted Jurisdiction)
Served to the Defendant : Farid Salim Mbarak - Unknown place of residence:
We hereby informed that the Plaintiff, Al waseet Lawer & legal Consultants, owned by 
lawyer/ Mariam Omar Abdalla Salim, has filed the aforementioned case praying the court 
to rule with the following : First: Accepting the case, scheduling the hearing to consider it as 
soon as possible, and to summon the litigants thereof. Second: involving the dispute file No. 
4219/2022 reconciliation. Third: obligating the Defendant to pay the Plaintiff an amount of 
AED 60000 (sixty thousand dirhams) against the outstanding attorney's fee due under contract 
dated 29/5/2012, along with legal interest of 9% per annum as of the date of the judicial 
claim until full payment is affected, with the fees and expenses. You are obligated to attend 
the hearing to be held on 09/02/2023, before the Case Management Office, Sharjah Federal 
Court, Federal Civil Court of First Instance, office No. (Case manager's office) in person or 
represented by an approved attorney, and to submit a reply memorandum to the case, with all 
documents attached thereto during no more than ten days from the date of public notice in 
order to examine the abovementioned case, in its capacity as the Defendant.
Judicial Services Office / Hamid Abdallah Al-Saeedi
Executed at : 01/02/2023 AD

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 2/ 2/ 2023  Issue No : 13764
Dubai Courts First Instance 

SERVICE & PAYMENT ORDER BY PUBLICATION
Execution No. 207/2022/7489-Commercial Execution
Heard before : Eighth Execution Circuit no. 229
Subject of Execution : To execute the judgment issued in Case No. 163/2021 Commercial Full 
Jurisdiction, to pay the amount of execution (AED 16,379,481.40) including the fees and expenses.
Execution Creditor : National Bank of Fujairah (Dubai Branch)
Address : Emirate of Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates & Legal Consultants, Al-Ghanim Business 
Center, 6th Floor, Office No. 606, Tel: 065289955- Fax: 065289922
Notified parties : 1. Raky Yaseen Wahib, Capacity : Execution Debtor
2. Mohammed Raqee Yaseen, Capacity : Execution Debtor
3. Royal Crown Food Manufacturing LLC, Capacity : Execution Debtor
4. Al Taj Al Maleki Foodstuff & Dried Vegetables Industrial Co. LLC, Capacity: Execution Debtor
Notification Subject : The Execution Creditor has filed the above execution case against you and 
requested that you pay the amount of execution of AED 16379481.4 to the Execution Creditor or the 
court treasury. Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event of your 
failure to comply with the said judgment within 7 days from the publication date of this notification.
To get more details about the case, statements and memos and to submit the defense and requests, you 
shall use Dubai's electronic and Smart Court Services. To subscribe, please press the link.
Prepared by : Shamsa Rashid Al Falasi
Approval Date : 01-02-2023 11:08:11

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

Date 2/ 2/ 2023  Issue No : 13764
Amicable Settlement

Notification by Publication
In Dispute No 6441/2022/461 Value-Specific Dispute
To be Considered before : 8th Amicable Settlement of Disputes Circuit No 757
Subject matter of the dispute : Claiming for obliging the Defendant to pay an amount of (AED 
50,000) as compensation for material and moral damage, charges and expenses, attorney's fees and 
interest of 12% from the date of the claim until full payment
Plaintiff : Mostafa Hany Saad Eltbakha - Address : UAE Emirate of Dubai - Al Raqqa - Dubai - Al 
Raqqa Street - Al Dana Building - Apt. 20
Represented by : Abdullah Muhammad Rasool Ali Harmoudi
Name of the person to be notified :

1. NERISA DONES CAWALING, in her capacity as a Defendant
Subject matter of the Notification : It filed a lawsuit against you and its subject matter is claiming 
for obliging the Defendant to pay an amount of (AED 50,000) as compensation for material and 
moral damage, charges and expenses, attorney's fees and interest of 12% from the date of the claim 
until full payment. The Court set a hearing for it on Tuesday, 14/02/2023 at 00:09 Am in the remote 
litigation hall, so you or your legal representative shall attend the hearing. You shall submit your 
briefs or documents to the Court at least three days before the hearing.
To see the Lawsuit details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and 
the requests, the electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please click 
on the link.
Prepared by : Nadia Hassan Al-Janahi   Date of accreditation : 27/01/2023 at 10:46:48

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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اإن�شو  ال������دويل الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  ال���و����ش���ط  ب����ات لع����ب 
مونديال  بلقب   2022 اأواخ���ر  امل��ت��وج  فرناندي�س، 
الإنكليزي  ال�����دوري  ت���اري���خ  اأغ���ل���ى لع���ب يف  ق��ط��ر، 
121 مليون يورو  اأنفق ت�شل�شي  القدم بعدما  لكرة 
اأعلن  م��ا  وف��ق  ال��رت��غ��ايل  بنفيكا  م��ن  معه  للتعاقد 

الأخري يف وقت متاأخر من ليل الثاثاء.
اأف�شل لعب يف  الذي اختري  ال�22 عاماً  ابن  ووقع 
م��ون��دي��ال ق��ط��ر، ع��ق��داً ط��وي��ل الأم���د لثمانية وعام 

ون�شف العام ينتهي يف 2031.
الدوري  ت��اري��خ  اأغ��ل��ى لع��ب يف  فرناندي�س  واأ���ش��ب��ح 
اأنفقه  ال�����ذي  ال��ق��ي��ا���ش��ي  امل��ب��ل��غ  امل���م���ت���از، م���ت���ج���اوزاً 
مان�ش�شرت �شيتي للتعاقد مع جاك غريلي�س قبل عام 

ون�شف وقدره 115 مليون يورو.
وكان بنفكيا تعاقد مع فرناندي�س الذي يجيد القيام 

ري��ف��ر بايت  م���ن  ال��و���ش��ط،  خ���ط  اأدوار يف  ب��ع��دة 
املا�شي  مت��وز/ي��ول��ي��و  يف  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

�شفقة  يف  ي���ورو  م��اي��ني   10 مقابل 
متتد حتى عام 2027.

ب�شاأن  بيان  اأي  ت�شل�شي  ي�شدر  ومل 
الو�شط  لع��ب  م��ع  التعاقد  �شفقة 

مونديال  يف  الأن���ظ���ار  خ��ط��ف  ال����ذي 
قيادة  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  و�شاهم  قطر 

منذ  الأول  ال���ع���امل���ي  ل��ق��ب��ه��ا  اىل  ب�����اده 
فرناندي�س،  مع  وبتعاقده   .1986

ال���ل���ن���دين يف �شوق  ال����ن����ادي  ان����ف����اق  جت������اوز ح���ج���م 
اأكر  اأقفلت ليل الثاثاء،  النتقالت ال�شتوية التي 
مثل  لعبني  �شم  بعدما  ي��ورو  مليون   300 م��ن 
الأوكراين ميخايلو مودريك من �شاختار دانييت�شك 
قلب  اأو  امل��ك��اف��اآت(،  )م��ع  ي��ورو  مليون   100 مقابل 
مقابل  موناكو  من  باديا�شيل  بنوا  الفرن�شي  الدفاع 
يورو، اإ�شافة اىل ح�شوله على خدمات  مليون   40
من  الإع����ارة  �شبيل  على  فيليك�س  ج���واو  ال��رت��غ��ايل 

اأتلتيكو مدريد الإ�شباين.
النتقالت  �شوق  يف  اأي�شاً  اأنفق  اأن  لت�شل�شي  و�شبق 
ال�شيفية اأكر من 300 مليون يورو ب�شمه لعبني 
مثل الفرن�شي وي�شلي فوفانا من لي�شرت، الأرجنتيني 
ماركو كوكوريا من برايتون اأو رحيم �شرتلينغ من 

مان�ش�شرت �شيتي.
وع����و�����س ال�����ن�����ادي ال���ل���ن���دين ب���ع�������ش���اً من 
ال�شيف  اأن��ف��ق��ه��ا يف  ال��ت��ي  الأم������وال 
فرينر  تيمو  الأمل����اين  ع��ن  بتخليه 
ليبزيغ،  ال�شابق  فريقه  ل�شالح 
الإيطايل اإمير�شون جلاره و�شت 
غيلمور  بيلي  ال�شكتلندي  ه��ام، 
الإيطايل  اىل  و�شوًل  لرايتون، 
ج���ورج���ي���ن���ي���و ال�������ذي ان����ت����ق����ال يف 
ال�����ش��اع��ات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة اإىل 
اجل��ار الآخ���ر اأر���ش��ن��ال مت�شدر 
ت���رت���ي���ب ال��������دوري 

املمتاز.

الدور  اإىل  املتاأهلني  اأول  اللقب  ح��ام��ل  م��ي��ان  اإن���رت  ب��ات 
اإيطاليا يف كرة القدم عندما  ن�شف النهائي مل�شابقة كاأ�س 
ملعب  على  -1�شفر  برغامو  اأت��الن��ت��ا  �شيفه  على  تغلب 

يف ربع النهائي. ميانو  ميات�شا" يف  "جوزيبي 
وي��دي��ن اإن���رت م��ي��ان ب��ف��وزه اإىل م��داف��ع��ه ال����دويل ماتيو 
اثر   57 الدقيقة  الوحيد يف  الهدف  الذي �شجل  دراميان 

متريرة من الدويل الأرجنتيني لوتارو مارتيني�س.
امل��ق��رر يف  اإن���رت م��ي��ان م��وع��دا يف ن�شف النهائي  و���ش��رب 
ني�شان/اأبريل املقبل بنظام الذهاب والإياب، �شد يوفنتو�س 

اأو لت�شيو اللذين يلتقيان م�شاء اخلمي�س يف تورينو.
الأربعاء حيث يلعب  الأخريني  النهائي  وتقام مباراتا ربع 

فيورنتينا مع تورينو، وروما مع كرميونيزي.
قمته �شد جاره  على  اأي���ام  قبل خم�شة  اإن���رت  ت��اأه��ل  وج���اء 

ميان يف الدوري الأحد يف املرحلة احلادية والع�شرين.

وخ��ا���س اإن����رت م��ي��ان امل���ب���اراة يف غ��ي��اب م��داف��ع��ه الدويل 
�شفوف  يف  �شيبقى  ال���ذي  �شكرينيار  م��ي��ان  ال�شلوفاكي 
ال���ن���ادي ح��ت��ى ن��ه��اي��ة امل��و���ش��م ب��ع��د ف�����ش��ل رح��ي��ل��ه يف فرتة 

النتقالت ال�شتوية التي اأغلقت اليوم.
يف امل��ق��اب��ل، ع��اد ال��ع��م��اق البلجيكي روم��ي��ل��و ل��وك��اك��و اىل 
كانون  من  الرابع  منذ  الوىل  للمرة  ال�شا�شية  الت�شكيلة 
مرمى  ع��ل��ى  خ��ط��ورة  اأي  ي�شكل  مل  لكنه  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر، 
اإدين دجيكو  البو�شني  ال�شيوف حتى ترك مكانه للدويل 

يف الدقيقة 71.
ت�شالهان  ه��اك��ان  ال��رتك��ي  ال���دويل  الو�شط  لع��ب  وح�شل 
لكن  الأول  ال�����ش��وط  لإن���رت يف  اأف�����ش��ل فر�شة  اأوغ��ل��و على 
القائم حرمه من افتتاح الت�شجيل )41(، قبل اأن يفعلها 
دارميان الذي �شغل مركز قطب الدفاع يف غياب �شكرينيار، 

بت�شديدة عك�شية بي�شراه يف الدقيقة 57.

الإ�شباين  ال���دوري  عماقي  غ��اب  نوعها،  م��ن  �شابقة  يف 
ريال مدريد وبر�شلونة عن �شوق النتقالت ال�شتوي.

مل يرم قطبا الكرة الإ�شبانية اأي �شفقات يف "مريكاتو" 
يناير، با�شتثناء تعاقد ريال مدريد مع اجلوهرة الرازيلية 

فيديريك والذي �شيلتحق بالفريق عام 2024.
اأمرابط  �شفيان  املغربي  ال��دويل  بر�شلونة يف �شم  وتعر 
ال�����ش��ت��وي، حيث مت الإع����ان عن  اآخ���ر حل��ظ��ات القيد  يف 
الفريق  دفعه  ال��ذي  الزهيد  املبلغ  ب�شبب  ال�شفقة  ف�شل 

الكتالين ل�شم لعب و�شط فيورنتينا الإيطايل.
اأبرز مفاجاآت انتقالت ال�شتاء، كانت جواو كان�شيلو،  ويف 
ال���ذي مت ع��ر���ش��ه ع��ل��ى ري���ال م��دري��د وب��ر���ش��ل��ون��ة، اإل اأن 
الناديني معاً مل يتحركا لإمتام �شفقة الدويل الرتغايل 

م���ن م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي، وال���ت���ي ف����از ب��ه��ا ب���اي���رن ميونخ 
الأملاين.

وحدد ريال مدريد اأولويته يف �شوق النتقالت، حيث كان 
ومنتخب  دورمت��ون��د  برو�شيا  جن��م  على  من�شباً  تركيزه 
بيلينغهام، رغم مناف�شة قوية من عماق  اإجنلرتا جود 

الدوري الإجنليزي ليفربول.
دخوله  على  اأث��ر  متاأزماً  مالياً  و�شعاً  بر�شلونة  ويعي�س 
اأبرزهم  رغم خروج ثاث من لعبيه  النتقالت،  نافذة 

الهولندي ديباي ممفي�س اإىل اأتلتيكو مدريد.
"البلوغرانا" على التوقيع مع لعب خط و�شط  وراه��ن 
يف �شفقة انتقال حر اأو بثمن منخف�س، حتى ل يدخل يف 

عقوبة خمالفة اللعب املايل النظيف.

النقاط يف تاريخ دوري  القيا�شي ملجموع  اإ�شافية من الرقم  "امللك" ليرون جيم�س خطوة  اقرتب 
كرة ال�شلة الأمريكي للمحرتفني وامل�شجل با�شم كرمي عبد اجلبار، بتحقيقه "تريبل دابل" يف فوز 
لو�س اأجنلي�س ليكرز على نيويورك نيك�س يف معقل الأخري "مادي�شون �شكوير غاردن" 123-129 

بعد التمديد.
وبات جيم�س على بعد 89 نقطة من رقم عبد اجلبار البالغ 38387، موؤكداً مرة اأخرى اأن اأعوامه 
ال�38 ل متنعه من موا�شلة تاألقه بعدما حقق الثاثاء ثاثة اأرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة 

الأوىل هذا املو�شم.
املركز  اىل  اأي�شاً  ليتقدم  10 متابعات و11 متريرة حا�شمة،  ب�28 نقطة مع  اللقاء  واأنهى جيم�س 
اأم��ام مارك جاك�شون  ال��دوري  للكرات احلا�شمة يف تاريخ  اأكر الاعبني متريراً  الرابع على لئحة 

والكندي �شتيف نا�س.
لكنه  الع�شرين  كما بات "امللك" اأول لعب يف تاريخ الدوري يحقق "تريبل دابل" يف كل من موا�شمه 

اأ�شل اىل هذه النقطة من م�شريتي من خال التفكري بالأرقام القيا�شية اأو عدد النقاط  "مل 
التي اأ�شجلها..."، وفق ما اأفاد بعد الفوز الرابع والع�شرين لليكرز.

اأقارب املباراة كل ليلة  األعب اللعبة بالطريقة ال�شحيحة.  اأفعله هو اأين  "كل ما  و�شدد 
التمريرات  املتابعات،  الت�شجيل،  خال  من  ثاثي  تهديد  بت�شكيل  ح�شراً  اأفكر  واأن��ا 

احلا�شمة اأو الدفاع، وبعدها ليح�شل ما يح�شل".
ولعب جيم�س دوراً اأ�شا�شياً يف عودة فريقه اىل �شكة النت�شارات عقب هزميتني على 
التوايل يف رحلته اىل ال�شرق اأمام بو�شطن �شلتيك�س وبروكلني نت�س، وذلك بتمريره 
الكرة احلا�شمة التي منح بها الأملاين ديني�س �شرودر التقدم لليكرز 121-118 يف 
 19 قبل   121-127 اىل  الفارق  تو�شيع  �شلة  بنف�شه  �شجل  ثم  الإ���ش��ايف،  ال�شوط 

ثانية على النهاية.
اجلديد  وال��واف��د  نقطة(   27( ديفي�س  اأن��ت��وين  م��ن  ك��ل  "امللك" مب�شاندة  وح��ظ��ي 

الياباين روي ها�شيمورا )19 نقطة مع 9 متابعات( ورا�شل و�شتروك )17 
وجوليو�س  نقطة(   37( ب��راون  جايلن  جهود  ذهبت  فيما  نقطة(، 

نيك�س  جهة  م��ن  �شدى  متابعة(   12 م��ع   23( ران���دل 
الذي جنح فقط يف 7 من 34 حماولة ثاثية، 

واخلام�شة  توالياً  الثانية  هزمية  ليتلقى 
والع�شرين هذا املو�شم.

جيدة  ك����رة  "لعبنا  ج��ي��م�����س  وق����ال 
خال الدقائق ال�48 الليلة. 

كنا يف الوترية املنا�شبة 
خل����ط����ة امل������ب������اراة 

طيلة الدقائق ال�48 وقمنا بعمل جيد يف التنفيذ اإن كان هجوماً اأو دفاعاً".
واأ�شر جيم�س على اأنه ل ي�شعر باأي حمل اإ�شايف نتيجة اقرتابه من رقم عبد اجلبار، م�شدداً على اأنه 

واثق من الو�شول اىل الرقم قريباً جداً واإنها "م�شاألة وقت وح�شب".
وكما حال جيم�س، وا�شل العماق ال�شربي نيكول يوكيت�س تاألقه، حمققاً ال�"تريبل دابل" ال�شاد�س 
بيليكانز  اأورليانز  نيو  على  بالفوز  الغربية  للمنطقة  ناغت�س  دنفر  �شدارة  ليعزز  املو�شم  لهذا  ع�شر 

.113-122
واأنهى يوكيت�س اللقاء ب�26 نقطة مع 18 متابعة و15 متريرة حا�شمة، ليمنح فريقه فوزه ال�شاد�س 

ع�شر من اأ�شل 16 مباراة حقق فيها ال�شربي "تريبل دابل" هذا املو�شم.
ولعب جمال موراي دوراً اأ�شا�شياً اأي�شاً يف الفوز اخلام�س والثاثني لناغت�س يف 51 مباراة بت�شجيله 
32 نقطة، بينها 7 ثاثيات، فيما �شاهم كل من �شي دجاي ماكولوم وهربرت جونز بالهزمية التا�شعة 

توالياً لبيليكانز بعدما �شجل كل منهما 21 نقطة.
والرابع  توالياً  لفوزه اخلام�س  باك�س  اأنتيتوكومنبو ميلووكي  ياني�س  اليوناين  وقاد 
الثاأري  الفوز  18 متابعة يف  والثاثني هذا املو�شم، بعدما �شجل 34 نقطة مع 
خال   109-138 فريقه  اأذل  الذي  هورنت�س  ت�شارلوت  على   115-124

لقاء الفريقني يف الأ�شبوع الأول من العام اجلديد.
باك�س  ب��ه  ع��زز  ال��ذي  ال��ف��وز  ه��ذا  يف  اأي�����ش��اً  دوراً  كري�س ميدليتون  ولعب 
و15  ف��وزاً   36( �شلتيك�س  بو�شطن  خلف  ال�شرقية  للمنطقة  و�شافته 
لعبي  من  خم�شة  خاله  و�شل  لقاء  يف  نقطة   18 بت�شجيله  هزمية(، 

فريقه اىل الع�شر نقاط اأو اأكر.
تبادل  لقاء  يف   97-100 كافاليريز  كليفاند  على  هيت  ميامي  وف��از 
خاله الفريقان التقدم 11 مرة واأنهاه جيمي باتلر ب�23 نقطة من جهة 
الفائز، فيما اأ�شاف كل من زمائه كايليب مارتن وبام اأديبايو وتايلر 

هريو 18 نقطة.
وع���زز ل��و���س اأجن��ل��ي�����س ك��ل��ي��رز م��رك��زه ال���راب���ع يف 
املنطقة الغربية بفوزه على م�شيفه 
 103-108 ب��ول��ز  ���ش��ي��ك��اغ��و 
لينارد  كواي  بف�شل جهود 
)33 نقطة( ونورمن 

باول )27(.

جيم�ش يقرتب اأكرث من عبد اجلبار
 ب� »تريبل دابل« يف معقل نيك�ش 

 اإن�سو فرناندي�ش..  اأغلى �سفقة 
يف تاريخ الدوري الإنكليزي 

اأنكورا يلتقي بن�سلي اليوم يف ن�سف النهائي 
لكاأ�ش �سلطان بن زايد للبولو

•• اأبوظبي -وام:

تقام �شباح اليوم اخلمي�س يف ماعب نادي غنتوت مباراة انكورا مع بن�شلي يف الدور ن�شف النهائي 
من بطولة كاأ�س �شلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو حتت 

رعاية �شمو ال�شيخ فاح بن زايد اآل نهيان رئي�س النادي، وتختتم يوم الأحد املقبل.
فريق  مع  اأبوظبي  فريق  بلقاء  اجلمعة  غ��دا  م�شاء  النهائي  ن�شف  يف  الثانية  امل��ب��اراة  وت�شتكمل 

�شاري�شا، على اأن يتاأهل الفائزان يف املباراتني اإىل نهائي البطولة الذي �شيقام م�شاء الأحد املقبل 
املوافق اخلام�س من فراير، وت�شبقها مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع يف اليوم نف�شه.

الأول قد  اأم�س  التي جرت ع�شر  الثانية  املجموعة  التمهيدي لفرق  ال��دور  وكان ختام مباريات 
�شهد فوز فريق لمارعلي فريق بن دري6.5/7، فيما فاز فريق بن�شلي علي فريق بولو 6/7. 
واأدار مباريات ختام الدور التمهيدي طاقم احلكام املكون من جا�شون ديك�شون، وماتيو�س وبيرت 

رايت.

تعر انتقال النجم الدويل املغربي حكيم زيا�س من ت�شل�شي الإنكليزي 
امل�شادقة  لعدم  الإع��ارة  �شبيل  على  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  اإىل 
وكالة  علمت  ما  وف��ق  الثاثاء،  م�شاء  املنا�شب  الوقت  يف  اإداري���اً  عليها 

فران�س بر�س من م�شدرين مطلعني على امللف.
ورغم اتفاق الناديني على تفا�شيل انتقال الاعب الذي �شاهم ب�شكل 
اأ�شا�شي نهاية العام املا�شي يف جعل املغرب اأول منتخب عربي واإفريقي 
جدياً  مهددة  ال�شفقة  اأن  يبدو  ال��ع��امل،  كاأ�س  نهائي  ن�شف  اىل  ي�شل 

ب�شبب تف�شيل اإداري.
وتواجد الاعب البالغ من العمر 29 عاماً يف باري�س الثاثاء واجتاز 

حتى  جرمان  ل�شان  اإعارته  على  ت�شل�شي  واف��ق  بعدما  الطبي  الفح�س 
نهاية املو�شم ومن دون خيار التعاقد معه نهائياً، ما كان �شيمنح نادي 

العا�شمة الفرن�شية دفعاً هاماً ملا تبقى من املو�شم.
لكن كل �شيء انهار يف الدقائق الأخرية من فرتة النتقالت ال�شتوية 

التي اأقفلت ليل الثاثاء.
اأخطاء يف  وبح�شب م�شدرين مطلعني على امللف، ارتكب ت�شل�شي عدة 

اإر�شال الوثائق الإدارية الازمة للموافقة على عقد اجلناح الدويل.
وو�شلت امل�شتندات ال�شحيحة يف وقت متاأخر بعد اإقفال باب النتقالت، 

ما جعل انتقال املغربي اىل "بارك دي برين�س" مهدداً.

الأن��دي��ة حتى منت�شف  القدم يف فرن�شا  ك��رة  واأع��ط��ت رابطة حم��رتيف 
لانتقالت  املخ�ش�س  الرنامج  يف  النتقالت  لت�شجيل  الثاثاء  ليل 

الدولية )فيفا تي اأم اأ�س(.
الأربعاء  ا�شتئناف   �شان جرمان تقدمي  يعتزم  امل�شدرين،  لأحد  ووفقاً 
اأمام رابطة حمرتيف كرة القدم يف فرن�شا ملحاولة امل�شادقة على انتقال 

املغربي اىل �شفوفه.
هذه الهفوة الإدارية ترتك �شان جرمان اأمام خطر اإنهاء فرتة النتقالت 
ال�شتوية من دون اأي تعاقد، وذلك قبل اأ�شبوعني من مواجهته بايرن 

ميونيخ الأملاين يف ثمن نهائي م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا.

تعرث انتقال زيا�ش من ت�سل�سي اإىل �سان جرمان

اإنرت اأول املتاأهلني اإىل ن�سف نهائي كاأ�ش اإيطاليا 

بر�سلونة وريال مدريد يغيبان عن »املريكاتو«



    

دفعت حياتها ثمنا لعملية جراحية ب�سيطة
عملية  م��ن  ���ش��اع��ات  بعد  ع��ام��ا،   21 العمر  م��ن  تبلغ  ف��ت��اة  توفيت 

جتميل لاأنف، انتهت بنزول الدم اإىل الرئتني وان�شدادهما.
وفقدت كارين جوليث كاردينا�س اأوريبي وعيها بعد فرتة وجيزة 
من و�شولها من امل�شت�شفى اإىل املنزل. وبح�شب �شحيفة "ال�شن" 
"كانت ب�شحة جيدة، ومل تكن تعاين  �شقيقها:  الريطانية، قال 
من اأي م�شاكل �شحية خطرية". وبعد اأن فقدت وعيها، مت اإ�شعاف 
اإىل امل�شت�شفى حيث عانت من عدة نوبات قلبية متتالية.  اأوريبي 
واأ�شاف �شقيقها اأن الفحو�شات ك�شفت وجود كمية كبرية من الدم 
التنف�س.  يف رئتيها والق�شبة الهوائية واملريء ومل تعد ت�شتطيع 
وقالت  توفيت".  لكنها  بو�شعهم،  ما  الأط��ب��اء  فعل  "لقد  واأك��م��ل: 
ما  لتحديد  العام  املدعي  مكتب  اإىل  �شكوى  �شتقدم  اإنها  الأ���ش��رة 
للجمعية  ووفقا  الطبي.  الإهمال  عن  م�شوؤول  طرف  اأي  كان  اإذا 
من  الأن����ف  جتميل  عملية  ت��ع��د  التجميل،  جل��راح��ي  الأم��ريك��ي��ة 
الريطانية  تقول اجلمعية  فيما  �شيوعا.  التجميل  اأكر عمليات 
جلراحي التجميل يف اململكة املتحدة، اإن عمليات جتميل الأنف هي 

�شاد�س اأ�شهر جراحة جتميلية جتريها الن�شاء.

طهران ت�سجن زوجني ب�سبب رق�سة
على  �شنوات   10 عن  تزيد  م��دة  بال�شجن  اإيرانية  حمكمة  ق�شت 

خطيبني �شابني رق�شا اأمام اأحد املعامل الرئي�شية يف طهران.
اأحمدي،  حم��م��د  اأم���ري  وخطيبها  حقيقي  ا���ش��ت��ي��اج  ع��ل��ى  وُق��ب�����س 
بعد  امل��ا���ش��ي  نوفمر  مطلع  ال��ع��م��ر،  م��ن  الع�شرين  يف  وك��اه��م��ا 
انت�شار مقطع فيديو لهما على نطاق وا�شع وهما يرق�شان ب�شكل 
رومن�شي اأمام برج اآزادي يف طهران، وفق ما ذكرت "فران�س بر�س"، 
اللبا�س  لقواعد  ت�شع حجابا يف حتد  تكن حقيقي  الثاثاء. ومل 
للن�شاء  ي�شمح  ل  حيث  اإي���ران،  يف  امل���راأة  على  املفرو�شة  ال�شارمة 

بالرق�س يف الأماكن العامة ول الختاط بالرجال.
10�شنوات  بال�شجن  منهما  كل  على  طهران  يف  حمكمة  وحكمت 
و�شتة اأ�شهر، بالإ�شافة اإىل منعهما من ا�شتخدام و�شائل التوا�شل 
الجتماعي ومغادرة اإيران، طبقا ملا اأو�شحت "وكالة اأنباء ن�شطاء 

حقوق الإن�شان" )هرانا( التي تتخذ مقرا يف الوليات املتحدة.
واأو�شحت املنظمة اأن الزوجني اأدينا بتهمة "الت�شجيع على الف�شاد 
بالأمن  الإخ���ال  بهدف  "التجمع  وكذلك  الفح�شاء"  وممار�شة 
عائلتيهما  م��ن  مقربة  م�����ش��ادر  ع��ن  "هرانا"  ونقلت  القومي". 
اإنهما منعا من ا�شت�شارة حمامني خال املحاكمة يف حني ُرف�شت 
اإن حقيقي  حماولت لنيل الإفراج عنهما بكفالة. وقالت املنظمة 
موجودة الآن يف �شجن قرت�شك للن�شاء خارج طهران، حيث يندد 

النا�شطون باأو�شاع امل�شجونات فيه ب�شكل منتظم.

وفاة طالبني غرقا يف نهر النيل
و�شط  ت��وت��ي  ب��ج��زي��رة  النيل  نهر  يف  غ��رق��ا  حتفهما  ط��ال��ب��ان  لقي 
ال��ط��ال��ب��ان بجامعة  وي��در���س  ال�����ش��ودان��ي��ة اخل���رط���وم.    العا�شمة 
التي  متبول  "اأبو�شام" �شمال  منطقة  من  اإليها  قادمني  النيلني، 
اإن  الأزرق،  فهد  امل��دون  وق��ال  الباد.  و�شط  اجلزيرة  بولية  تقع 
الكرمي  عو�س  الطالب  اأن  اإل  الغرق،  حلادثة  تعر�شوا  ط��اب   3
جثماين  على  العثور  يتم  مل  فيما  بحياته،  النجاة  ا�شتطاع  عمر 
الطالبني عبد اهلل حممد البدوي، وحممد عمر ال�شديق. وتعددت 
حوادث الغرق يف النيل خال الفرتة الأخرية ب�شكل لفت، ما دعا 
الدفاع املدين ال�شوداين لإطاق نداءات متكررة للمواطنني بعدم 

القرتاب من النيل اأو ال�شباحة فيه اأثناء في�شان النهر.

   بانوراما
يوتيوبر يعالج األف كفيف على نفقته اخلا�سة

كفيف  �شخ�س  األ��ف  م��ن  لأك��ر  جراحية  عمليات  بتكاليف  اليوتيوب  على  �شهري  اأمريكي  حمتوى  �شانع  تكفل 
مل�شاعدتهم على ا�شتعادة النظر.

قام اليوتيوبر ال�شهري الذي يطلق على نف�شه لقب م�شرت بي�شت بعمل اإن�شاين قل نظريه، دفع خاله تكاليف عاج 
األف �شخ�س كفيف اأو �شبه كفيف، الأمر الذي ترك اأثراً كبرياً يف تغيري حياة املر�شى وا�شتعادة ب�شرهم.

ن�شر م�شرت بي�شت، وا�شمه احلقيقي جيمي دونالد�شون، مقطع فيديو يوم ال�شبت ي�شرح بالتف�شيل كيف �شاهم يف 
عاج اآلف الأ�شخا�س امل�شابني باإعتام عد�شة العني، مب�شاعدة منظمة غري ربحية للعناية بالعيون، وح�شد هذا 

الفيديو اأكر من 32 مليون م�شاهدة بحلول �شباح الثنني.
واأظهر الفيديو التاأثر العميق لدى كل من مت عاجهم، حيث عر الكثري منهم عن �شعادتهم الغامرة ل�شتعادتهم 
ب�شرهم. وتعد قناة م�شرت بي�شت من اأكر القنوات متابعة، اإذ ي�شل م�شرتكوها اإىل 130 مليون م�شرتك رغم عدم 

وجود �شركة راعية لها.
للمر�شى  اجلراحة  وفر  ال��ذي  امل�شروع  ليفن�شون يف  العيون جيف  وج��راح  بال�شرتاك مع طبيب  دونالد�شون  قام 

الذين فقدوا الب�شر، ب�شبب اإعتام عد�شة العني.
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قردان يف عداد املفقودين بحديقة حيوانات دال�ش
 توا�شلت �شل�شلة احلوادث امل�شبوهة يف حديقة حيوانات دال�س، اإذ بعد نفوق 
تك�شا�س  �شرطة  حتقق  ق�شرية،  مل��دة  منر  اأنثى  وه��رب  غام�س  ب�شكل  ن�شر 

راهناً يف فقدان قردين من ف�شيلة تامارين، وت�شتبه يف اأنهما �ُشرقا.
وكانت حديقة احليوانات يف هذه املدينة النفطية الكرى يف ولية تك�شا�س، 
اأجهزة  اأبلغت  ا�شمها،  يحمل  ك��ان  ال��ذي  التلفزيوين  بامل�شل�شل  وامل�شهورة 
اأن  تويرت  عر  احلديقة  واأو�شحت  اختفيا.  احليوانني  اأن  الثنني  الأم��ن 
"قف�شهما بدا بو�شوح مت�شرراً جراء فعل متعمد". ورّجحت �شرطة دال�س 
يف بيان اأن يكون "احليوانان �ُشرقا عمدا من القف�س"، من دون اأن ت�شري 
اأن هذه القرود ال�شغرية ذات  اأو دافع حمتمل. واأو�شح  اأي م�شتبه به  اإىل 
ال�شارب الأبي�س والتي تنت�شر يف غابات اأمريكا اجلنوبية "ل تبتعد عموماً 
املكان الذي تكون موجودة فيه". ومع ذلك بحثت حديقة احليوانات  عن 
عبثاً عنهما يف املناطق املحيطة بها. وغالباً ما تتعر�س قرود الإمراطور 
 ،  2016 ع��ام  فرن�شا  �شمال  يف  لها  ملجاأ  يف  كما  �شرقة،  لعمليات  تامارين 
ويف جنوب �شرقها عام 2011 ويف حديقة حيوانات يف باكبول الريطانية 
عام 2014.  وُعر على الن�شر املحبوب "بني" البالغ 35 عاما نافقاً خال 
اأ�شباب  ع��ن  ن��اجت��اً  نفوقه  يكون  األ  ال�شلطات  ورّج��ح��ت  الفائت.  الأ���ش��ب��وع 

طبيعية نظراً اإىل كونه م�شاباً "بجرح غري ماألوف".

بركان حتت املاء يثري الذعر
حذرت �شلطات فانواتو الأربعاء ال�شفن والطائرات ب�شرورة جتنب منطقة 

ثوران بركان حتت املاء الأربعاء، بعدما بداأ بقذف الرماد يف عنان ال�شماء.
الأر���ش��اد اجلوية واملخاطر اجلغرافية يف  دائ��رة  ري��ك��اردو وليام من  وق��ال 
الدولة اجلزيرة لوكالة فران�س بر�س "نطلب من ال�شكان املحليني احلذر 

من اأي انفجارات قوية لأنها ل تزال م�شتمرة".
"اإي�شت  بركان  ح��ول  كيلومرتات   10 خطر" ب�شعاع  "منطقة  حتديد  ومت 
بورت  العا�شمة  م��ن  كيلومرتا   68 بعد  على  يقع  ال��ذي  امل��اء  اإيبي" حت��ت 

فيا.
وبعد ورود تقارير عن ر�شد اأبخرة فوق املوقع، اأخذ الركان الغائ�س بقذف 

الرماد حتى ارتفاع 100 مرت يف وقت مبكر الأربعاء.
وبداأ الن�شاط الركاين قبل ال�شاعة الثامنة �شباحا )21،00 ت غ الثاثاء(، 

وفقا لإدارة الأر�شاد اجلوية املحلية.
بداأت  الر���س  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  العيان  ال�شاهد  دي��ك  فيليب  واأف��اد 

بالهتزاز قبل اأن يظهر الدخان فوق املوقع.
واأ�شاف "ثم بداأت النفجارات .. ول يزال هناك رائحة كريتية كريهة يف 

القرى املجاورة".
اأي  امل�����ش��ت��وى الأول،  اإىل  ال���رك���ان  ال��ت��اأه��ب م��ن  امل�����ش��وؤول��ون ح��ال��ة  ورف���ع 

با�سم ياخور ينعي 
والده بكلمات موؤثرة

ياخور  با�شم  ال�شوري  الفنان  نعى 
ياخور،  اإبراهيم  الإع��ام��ي  وال��ده 
الأربعاء،  اأم�����س  ف��ج��ر  ت���ويف  ال���ذي 

بكلمات موؤثرة.
من�شور  يف  ي���اخ���ور  ب��ا���ش��م  وك���ت���ب 
في�شبوك:  يف  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ل���ه 
اأبي.. رحلة الأيام الأخرية  "وداعاً 
ما  وحمبطة..  موؤملة  �شعبة  كانت 
اأننا حتدثنا كثرياً  يعزي قلبي هو 
واأخرتني اأ�شياء مل تخرين اإياها 
اأبداً عنك وعني.. ابت�شمنا ونظرنا 
يف اأعني بع�شنا طويًا ب�شمت اأبلغ 
من اآلف الكلمات.. تلم�شت �شعرك 
وم�شحت  م����راراً،  املتعب  ووج��ه��ك 

وجهي ودموعي بيدك املنهكة".
واأ����ش���اف ب��ا���ش��م يف م��ن�����ش��وره: "ما 
اجتمعنا  اأن����ن����ا  ه����و  ق��ل��ب��ي  ي���ع���زي 
اأن���ا واإخ���وت���ي ب��ع��د غ��ي��اب��ات طويلة 
كم  هو  اأي�شاً  وا���ش��اين  وم��ا  قربك، 
بها  غمرنا  التي  والهتمام  املحبة 
والأ�شخا�س  الطيبون  الأ���ش��دق��اء 
ال���رائ���ع���ون امل��ح��ي��ط��ون ب���ن���ا.. لن 
كما  �شورك  اأجمل  يف  اإل  اأتذكرك 

يليق بك.

ر�سد دوامة بي�ساء غريبة يف �سماء هاواي
التقطت كامريا مرتبطة بقمر �شناعي 
ع�شكري على قمة مونا كيا اأعلى القمم 
اجلبلية يف ه��اواي ما ي�شبه دوام��ة تدور 

يف ال�شماء ليا.
تنت�شر  بي�شاء  كرة  الكامريات  واأظهرت 
اأثناء حتركها  دوام��ة  الف�شاء وت�شكل  يف 

ثم تتا�شى وتختفي.
"الغارديان"  ����ش���ح���ي���ف���ة  وب���ح�������ش���ب 
املر�شد  ال��ب��اح��ث يف  ق���ال  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 
�شوبارو  ل��ت��ل�����ش��ك��وب  ال���وط���ن���ي  ال��ف��ل��ك��ي 
يقوم  ك��ان  اإن���ه  ت��ان��اك��ا،  اإيت�شي  ال��ي��اب��اين 
ير  الليلة ومل  ت��ل��ك  يف  اأخ����رى  ب��اأع��م��ال 

امل�شهد على الفور.
قمرا  اإك�س"  "�شبي�س  ���ش��رك��ة  واأط��ل��ق��ت 
�شناعيا ع�شكريا �شباح يوم 18 يناير من 
حمطة كيب كانافريال للقوة الف�شائية 

يف فلوريدا.
وتعتر قمة مونا كيا من اأف�شل الأماكن 
ال���ت���ي ت���وف���ر ظ�����روف م�����ش��اه��دة لأك���ر 

احلوادث الف�شائية روعة واإبهار.

تقتل �سبيهتها لتدعي موتها
اأفادت �شرطة مقاطعة بافاريا الأملانية باأنها ت�شتبه يف اأن 
�شابة اأملانية من اأ�شول عراقية اأقدمت مب�شاعدة �شريك 

لها على قتل �شابة ت�شبهها لكي تدعي اأنها ماتت.
وبح�شب ال�شرطة الأملانية، فاإن ال�شابة العراقية البالغة 
من  لتتمكن  اجل��رمي��ة  ارت��ك��ب��ت  عاما"  العمر"23  م��ن 
وكالة  اأوردت  ملا  طبقا  عائلية"،  م�شاكل  "ب�شبب  التواري 

الثاثاء. الأول  بر�س" اأم�س  "فران�س 
 23 2022 على جثة ام��راأة تبلغ  اأغ�شط�س   16 وُع��ر يف 
اإنغول�شتات  يف  ���ش��ي��ارة  داخ���ل  ب�شكني  طعنا  ٌق��ت��ل��ت  ع��ام��ا 
"بافاريا، جنوب اأملانيا". واعتقد املحققون يف البداية اأن 
ال�شحية هي مالكة ال�شيارة بعد اأن اأكدت عائلتها التعرف 
عليها. ولكن يف اليوم التايل، بعد ت�شريح اجلثة، ات�شح اأن 

ال�شحية امراأة اأخرى واأن القتيلة املزعومة حيٌة ُترزق.
وبّينت حتقيقات �شرطة اإنغول�شتات اأن ال�شابة التي ل تزال 
على قيد احلياة رتبت موؤامرة القتل مب�شاعدة �شريك لها 
من كو�شوفو يبلغ هو الآخر " 23 عاما". ول يزال امل�شتبه 
املا�شي.   اأغ�شط�س  منذ  الحتياطي  التوقيف  رهن  بهما 
وك�شفت ال�شرطة اأن "املحققني ينطلقون من فر�شية اأن 
امل�شتبه بها كانت ترغب يف التواري ب�شبب م�شاكل عائلية، 

واأرادت ادعاء وفاتها زورا" لتتمكن من ذلك.

ي�ستغل و�سمه للتربع  يف الأعمال اخلريية
اتبع رجل بريطاين و�شيلة غريبة يف جمع الأموال ل�شالح 
الأعمال اخلريية، م�شتثمراً و�شماً على ذراعه قام بنق�شه 
كرمز بتغلبه على �شرطان الرو�شتاتا. كان جون هوبكينز 
يف ف��ن��دق م��ع زوج��ت��ه ���ش��ول��ني، عندما اأ���ش��ار رج��ل برفقة 
ذراعه،  على  نق�شه  الذي مت  الأزرق  الو�شم  اإىل  اأ�شدقائه 
و�شاأله فيما اإذا كان الو�شم يرمز اإىل �شرطان الرو�شتاتا. 
اأوماأ جون براأ�شه �شاحكاً، وقال له ممازحاً باأنه �شيخره 
اخلريية.  اجل��م��ع��ي��ات  لإح����دى  ب��ال��ت��رع  ق���ام  اإذا  الق�شة 
واأ�شدقاوؤه  ال��رج��ل  ق��ام  عندما  بالده�شة  ج��ون  واأ�شيب 
قام  وبالفعل  ا�شرتلينياً،  جنيهاً   16 ب���  بالترع  بالفعل 
حني   ،2019 اإىل  ج��ون  ق�شة  ت��ع��ود  بق�شته.  ب��اإخ��ب��اره��م 
كان  متكرر.  ب�شكل  الليل  اأثناء  احلمام  اإىل  ذهابه  لحظ 
اأن م��ا ي��ح��دث معه  ل��ذل��ك ظ��ن  59 ع��ام��اً،  اآن����ذاك بعمر 
اأن زوجته حثته على  ال�شن. ورغم  التقدم يف  ب�شبب  كان 
اأ�شهر  الأمر لبع�شه  اأنه جتاهل  اإل  الطبيب  اإىل  الذهاب 
اأخرى. لدى مراجعته الطبيب، خ�شع جون لفحو�شات 
طبية وخزعة اأظهرت اإ�شابته ب�شرطان الرو�شتاتا. وعلى 
لعملية جراحية  رحلة عاجه وخ�شع  الرجل  بداأ  الفور 
قد  ج��ون  ك��ان   ،2021 ربيع  وبحلول  ال���ورم.  ل�شتئ�شال 

اأنهى عملية العاج و�شفي من املر�س ب�شكل كامل.

قتل اأفراد عائلته اخلم�سة حرقا
هزت جرمية مروعة ال�شارع الليبي، حيث اأقدم �شاب على 
قتل اأفراد عائلته اخلم�شة حرقا. وبح�شب وزارة الداخلية 
الواقع يف  املنزل  البنزين مبحيط  ال�شاب  �شكب  الليبية، 
مدينة غريان واأ�شرم فيه النار اأثناء نوم العائلة املكونة 

من 5 اأفراد، ما اأدى اإىل مقتلهم.
وقالت الوزارة اإن ال�شرطة متكنت من الو�شول اإىل املتهم 
من  الناجني  واأح��د  للعائلة  البكر  الب��ن  وه��و  الرئي�شي 

احلريق واإلقاء القب�س عليه.

تر�سيح اأندريا رايزبورو جلائزة اأو�سكار لن ُيلغى 
رغم  اأف�شل ممثلة  فئة  اأو�شكار يف  لنيل جائزة  راي��زب��ورو  اأن��دري��ا  املمثلة  تر�شيح  ُيلغى  لن 

احلملة الرتويجية غري التقليدية التي �شبقت بروز ا�شمها يف لئحة الرت�شيحات للفوز 
بجازة اأو�شكار، على ما اأعلنت اأكادميية فنون ال�شينما وعلومها الثاثاء.

واأثار تر�شيح املمثلة الريطانية التي متّكنت من اأن تكون اإحدى املر�شحات اخلم�س 
يف  م��ف��اج��اأة  ديفي�س،  ف��ي��ول  مثل  جن��م��ات  على  متقدمة  ممثلة"  "اأف�شل  جل��ائ��زة 
هوليوود الأ�شبوع الفائت واأطلق جدًل، لأّن فيلم "تو لي�شلي" الذي توؤدي فيه دور 

البطولة، مل يحقق اأي مراتب متقدمة يف �شباك التذاكر.
حملة  الإن��ت��اج  �شركة  تطلق  مل  فيما  دولر،  األ��ف   27 الفيلم  اإي����رادات  تتجاوز  ومل 

ت�شويقية وا�شعة، وهي خطوة اأ�شا�شية لاأفام التي تاأمل يف الفوز بجائزة اأو�شكار.
وبدل ذلك، حظيت رايزبورو بحملة اإ�شادة بقدراتها التمثيلية عر مواقع التوا�شل، 

�شارك فيها م�شاهري كغوينيث بالرتو واإدوارد نورتون.
واأثار تر�شيح رايزبورو الت�شاوؤلت عّما اإذا كان تتويجاً حلملة فاعلة اأم نتيجة غ�س.

واأّكدت الأكادميية التي متنح جوائز الأو�شكار يف بيان الثاثاء اأّن "الن�شاط املعني 
مل ي�شل اإىل م�شتوى ي�شتدعي اإلغاء تر�شيح الفيلم".

لورا بريبون لدى ح�سورها حفل ا�ستقبال العر�س اخلا�س يف لو�س اأجنلو�س مل�سل�سل نتفلك�س اجلديد 
ب ف  ا  كاليفورنيا.  هوليوود،  يف    That '90s Show

جديد ماأ�ساة هوليوود.. 
اتهام ر�سمي بالقتل لبالدوين

املمثل  ب��اأن  وث��ائ��ق ق�شائية  اأف���ادت 
األ���ي���ك ب���ال���دوي���ن وامل�������ش���وؤول���ة عن 
هانا  )را����ش���ت(  فيلم  يف  الأ���ش��ل��ح��ة 
الثاثاء  يوم  اُتهما  ريد  غوترييز 
ب��ال��ق��ت��ل غ���ري ال��ع��م��د ع��ل��ى خلفية 
ال����ذي راحت  اإط�����اق ال��ر���ش��ا���س 
ال�شينمائية  امل�������ش���ورة  ���ش��ح��ي��ت��ه 
ت�شوير  اأث����ن����اء  ه��ت�����ش��ي��ن��ز  ه��ال��ي��ن��ا 

الفيلم بنيو مك�شيكو يف 2021.
األتوايز  ك����ارم����اك  م�����اري  وك���ان���ت 
من  �شهور  بعد  التهم  وج��ه��ت  ق��د 
اإن كانت �شتجد  التكهنات حول ما 
اأب����دى  ب���ال���دوي���ن  اأن  دل���ي���ا ع��ل��ى 
عندما  لل�شامة  جنائيا  جتاها 
اأطلق من م�شد�س كان يتدرب عليه 

ر�شا�شة حية قتلت هت�شينز.
واتهم كل من بالدوين وغوترييز 

ريد بتهمتني بالقتل غري العمد.
وال���ت���ه���م���ة الأخ�����ط�����ر، وال����ت����ي قد 
ال�شجن خم�س  اإىل  ت�شل عقوبتها 
اإقناع  املدعني  �شنوات، تتطلب من 
هيئة امل��ح��ل��ف��ني ب���اأن ب��ال��دوي��ن مل 
يكن مهما فح�شب، واإمنا تهور يف 

ا�شتخدامه ال�شاح الناري.
وهناك �شبب حمتمل ينطوي عليه 
ف  ب��الت��ه��ام��ات يو�شّ ب��ي��ان م��رف��ق 
الفيلم  يف  ممثا  بكونه  ب��ال��دوي��ن 
ومنتجا له يقول "يف يوم الت�شوير 
وح��ده، ُتظهر الأدل��ة اأن ما ل يقل 
اإغفال حلدود  اأو  ت�شرفا،   12 عن 
التهور، حدث يف وقت ق�شري قبل 
الغداء ووقت اإطاق النار، وهذا ل 
ي�شمل التعامل املتهور مع ال�شاح 

الناري من قبل بالدوين".

�سوا تعلمهم جراء اإجراءات كوفيد- 19 درا�سة: التالميذ مل يعوحّ
الأطفال  ع��ددا كبريا من  اأن  وا�شعة  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 
"تاأخريات تعّلمية"، ب�شبب  مل يتمكنوا من تعوي�س 
جائحة  بداية  يف  اُتّخذت  التي  ال�شارمة  الإج���راءات 
الثنني  ُن�شرت  التي  الدرا�شة،  واأ�شارت   .19 كوفيد- 
هذه  اأّن  اإىل  بيهيفيري"،  هيومن  "نايت�شر  جملة  يف 
ال�شتنتاجات "توؤكد اخل�شية من اأّن جائحة كوفيد-
كبرية" لاأطفال،  تعلمية  ت��اأخ��ريات  يف  ت�شببت   19

بح�شب ما ذكرت فران�س بر�س.
اإىل نحو  ا�شتندوا يف عملهم  الذين  الباحثون  ولفت 
15 دول���ة، بينها دول  40 درا���ش��ة اأج��ري��ت يف ح��وايل 
اأوروبية اإ�شافة اإىل الوليات املتحدة وجنوب افريقيا، 
درا�شي  ع��ام  ثلث  يعادل  ما  خ�شروا  الأط��ف��ال  اأّن  اإىل 
واحد. وهذا الرقم ل يعطي �شوى فكرة مب�شطة جداً 
عن الو�شع ب�شبب وجود تباينات كبرية حتديداً يف ما 

يتعلق بالبيئات التي يتحدر منها الأطفال.
الأكر  املجتمعات  م��ن  الآت���ني  الأط��ف��ال  اأن  وُي��رّج��ح 

فقًرا عانوا من تاأخريات تعلمية اأكر.
يف  بيتهاو�شر  با�شتيان  الرئي�شي  الدرا�شة  معد  وقال 
موؤمتر �شحفي، اإّن "اأزمة التعّلم هذه هي اأزمة عدم 

م�شاواة"، وفقا لفران�س بر�س.
التي  الإج�����راءات  اإىل  التعلمية  ال��ت��اأخ��ريات  وُت��ع��زى 
ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، وت�شمنت  2020 يف  ع��ام  اُت��خ��ذت 

حجراً �شحياً واإقفاًل للمدار�س يف بلدان عدة.
اأ�شهر،  اأّن هذه التاأخريات تقت�شر على ب�شعة  ورغم 

اإل اأنها قد تت�شبب يف اآثار �شلبية.
واأ�شار بيتهاو�شر يف هذا ال�شدد اإىل "م�شكلة حقيقية 

�شتعانيها الأجيال".
اأّن التعّلم هو اأحد العوامل ورمبا العامل  ولفت اإىل 
الرئي�شي الذي "يحّدد كيف �شيكون مدخل ال�شخ�س 
العمل،  ����ش���وق  يف  وجن���اح���ه  ال��ع��م��ل��ي��ة،  احل���ي���اة  اإىل 
وقدرته على اإعالة نف�شه"، بح�شب ما نقلت الوكالة 

الفرن�شية.
والدرا�شة هي اأكر عمل بحثي مكتمل حتى الآن يف 
�شاأن هذا املو�شوع، رغم اأنها تفتقد ب�شورة كبرية اإىل 

معلومات عن اأو�شاع الدول الفقرية.
وت��ع��ط��ي ب��ع�����س ال��ن��ت��ائ��ج ف��ك��رة ع���ن ال��ك��ي��ف��ي��ة التي 
ح�شلت وفقها التاأخريات التعلمية التي طالت مادة 

الريا�شيات اأكر من القراءة.
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