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مهرجان طريان الإمارات للآداب يفتتح دورته 
الـخام�صة ع�رشة باأبيات من اأعماق ال�صحراء

اأخبار الإمارات

كي�صنجر يعرتف باخلطاأ مع 
اأوكرانيا.. فماذا عن تايوان؟

عربي ودويل

اإ�صابة مبابي تثري قلق �صان 
جريمان قبل مواجهة بايرن 

الفجر الريا�صي

زيلين�شكي يعرتف ب�شعوبة الو�شع على اجلبهة ال�شرقية 

بوتني ياأمر قواته بال�سيطرة على 
دونيت�سك ولوغان�سك بحلول مار�س

جنديان اأوكرانيان على مدرعة على خط املواجهة يف منطقة دونيت�سك. 

•• عوا�صم-وكاالت:

تنّفذه  ح������اّد  ه���ج���وم  وق�����ع  ع���ل���ى 
وزارة  اأع���ل���ن���ت  ه����ن����اك،  ق���وات���ه���ا 
يف  تتقدم  اأن��ه��ا  الرو�سية  ال��دف��اع 

دونيت�سك.
اخلمي�س،  ب���ي���ان  يف  واأ�����س����اف����ت 
ت�����س��ّن هجمات  ب��ات��ت  ق��وات��ه��ا  اأن 
اال�سرتاتيجية  املنطقة  يف  كبرية 

الهامة.
ل��ف��ت م�سوؤول  ب��ع��دم��ا  ذل���ك  اأت����ى 
اأوكراين اإىل اأن الرئي�س الرو�سي 
ف����ادمي����ري ب����وت����ن ق����د اأع���ط���ى 
اأرا�سي  على  بال�سيطرة  اأوام����ره 
ولوغان�سك  دونيت�سك  منطقتي 

بحلول مار�س املقبل..
وق���������ال ال����رئ����ي���������س االأوك������������راين 
تقييم  يف  زيلين�سكي  فولودميري 
ع�سكري قامت اآخر من كييف، اإن 
االأمامية  اخلطوط  على  الو�سع 
�سعوبة  ي�����زداد  ال���ب���اد  ���س��رق  يف 
الرو�سية  ال����ق����وات  ت��ك��ث��ي��ف  م���ع 

هجومها.
�ساحة  يف  زخما  رو�سيا  واكت�سبت 
اإحراز تقدم يف  اأعلنت  اإذ  املعركة، 
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رئي�س العراق: الريا�س وبغداد من 
الركائز االأ�سا�سية ال�ستقرار املنطقة

•• بغداد-وكاالت:

اأن  اخلمي�س،  اأم�س  ر�سيد،  جمال  اللطيف  عبد  العراقي  الرئي�س  اأك��د 
الريا�س وبغداد تعدان من الركائز االأ�سا�سية ال�ستقرار املنطقة.

ال�سعودية  العربية  اململكة  خارجية  وزي��ر  ا�ستقباله  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
االأمري في�سل بن فرحان والوفد املرافق له.

و�سددا  والعامل،  املنطقة  يف  ال�سيا�سية  التطورات  اآخر  اجلانبان  وبحث 
االأزم��ات من خال احل��وار وامل�ساورات مبا يحقق  اأهمية معاجلة  على 

االأمن وال�سام لكافة ال�سعوب، وفق بيان رئا�سة اجلمهورية العراقية.
وحر�س  البلدين،  بن  العاقات  عمق  على  العراقي  الرئي�س  اأك��د  كما 
باده على تعزيز اأطر التعاون على خمتلف االأ�سعدة، وموا�سلة العمل 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�سايا  من  عدد  ب�ساأن  والت�ساور  والتن�سيق 
االهتمام امل�سرتك. بدوره، اأكد وزير اخلارجية ال�سعودي، االأمري في�سل 
بن فرحان، اخلمي�س، اأن العراق يلعب دورا اأ�سا�سيا يف تعزيز اال�ستقرار 
باملنطقة، م�سريا اإىل اأن اململكة تدعم جهود احلكومة العراقية يف تعزيز 

اال�ستقرار.

 اأمريكا حتبط تهريب قارب اأ�سلحة اإىل اليمن
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

املا�سي  ال�سهر  منت�سف  نفذها  عملية  عن  االأمريكي  اجلي�س  اأعلن 
حلفاء غربيون اأ�سفرت عن حجز مركب حمّمل باالأ�سلحة والذخرية 

يعتقد اأن اإيران اأر�سلته اإىل اليمن.
وقالت القيادة املركزية يف اجلي�س االأمريكي اأنه مت العثور على اأكرث 
من ثاثة اآالف بندقية هجومية و578 األف طلقة و23 �ساروًخا 
موجًها م�ساًدا للدبابات يف العملية التي متت يف 15 كانون الثاين 

يناير يف خليج عمان.

اإميانا بق�شاء اهلل وقدره ومبزيد من احلزن والأ�شى  
نتقدم  باأ�شدق اآيات التعازي واملوا�شاة اإىل )اآل املال( الكرام وذلك يف وفاة املرحوم

حممد �سعيد املال »اأبو�سعيد«
وزير املوا�شالت الأ�شبق

�شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 
جناته ويلهم اآله وذويه ال�شرب وال�شلوان 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

عبيد حميد املزروعي 
را�سد حميد املزروعي

عبد اهلل حميد املزروعي

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سومًا باإن�ساء 
مركز ال�سركات العائلية يف دبي 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
دبي،  الإم���ارة  حاكماً  ب�سفته  اهلل،  رع��اه  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
مر�سوماً باإن�ساء مركز ال�سركات العائلية يف دبي، بهدف تعزيز ا�ستدامة 

و ال�سركات العائلية يف االإمارة.  ونمُ
َرف دبي،  ومبوجب املر�سوم يتم اإن�ساء املركز �سمن الهيكل التنظيمي لغمُ
ويتوىل القيام باالخت�سا�سات املنوطة به مبوجب هذا املر�سوم والقرارات 
ال�سادرة مبقت�ساه والت�سريعات ال�سارية يف االإمارة.  )التفا�سيل �س2(

باخموت،  مدينة  وج��ن��وب  �سمال 
�سهور.  م��ن��ذ  ال��رئ��ي�����س��ي  ه��دف��ه��ا 
املعلنة  ال���ق���ت���ال  م���واق���ع  وت�����س��ري 
بو�سوح اإىل تقدم رو�سي متزايد.

خطابه  يف  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  وق�������ال 
امل�����س��ائ��ي امل�����س��ور ل��وح��ظ��ت زيادة 
الهجومية  العمليات  يف  م��وؤك��دة 
بادنا.  ����س���رق  يف  اجل��ب��ه��ة  ع��ل��ى 

اأ�سبح الو�سع اأ�سعب.
حذر  �سرقاً،  املعارك  احتدام  ومع 

وزير الدفاع االأوكراين اأوليك�سي 
ريزنيكوف، من اأن رو�سيا تخطط 
ل�����س��ن ه��ج��وم ك��ب��ري ي��ت��زام��ن مع 
ال�سنوية االأوىل للحرب  الذكرى 

يف اأوكرانيا يف 24 فرباير.
االإع�����ام  ل��و���س��ائ��ل  ويف ح��دي��ث��ه 
من  ريزنيكوف  ح��ذر  الفرن�سية، 
اأن رو�سيا �ست�ستدعي وحدة كبرية 
من القوات املح�سودة، بح�سب ما 

نقلت الغارديان الربيطانية.

االإمارات  العربي:  النقد 
االأوىل عربيًا يف تناف�سية 
العربية االق��ت�����س��ادات 

•• اأبوظبي -وام:

ك���������س����ف �������س������ن������دوق ال���ن���ق���د 
ال��ع��رب��ي ع���ن حم��اف��ظ��ة دولة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
املوؤ�سر  يف  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
االقت�سادات  لتناف�سية  العام 
ال�ستحواذها  نتيجة  العربية، 
على املركز االأول على م�ستوى 
املجموعة ككل يف موؤ�سر بيئة 

وجاذبية اال�ستثمار.
تقرير  يف  ال�سندوق،  واأ�ساف 
تناف�سية االقت�سادات العربية 
ج����اءت  ق���ط���ر  اأن   ،2022
املوؤ�سر  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف 
االقت�سادات  لتناف�سية  العام 
حلت  ب����ي����ن����م����ا  ال������ع������رب������ي������ة، 
وال��ك��وي��ت وعمان  ال�����س��ع��ودي��ة 
الثالث  امل��راك��ز  يف  والبحرين 
وال�ساد�س  واخلام�س  والرابع 
وبح�سب  ال�������ت�������وايل.  ع����ل����ى 
االإمارات  ا�ستحوذت  التقرير، 
وال�������س���ع���ودي���ة ع���ل���ى امل����راك����ز 
موؤ�سر  يف  وال��ث��ان��ي��ة  االأويل 
ق��ط��اع م��ال��ي��ة احل��ك��وم��ة على 
ال��رتت��ي��ب، وي��ع��زي ذل���ك اإىل 
مركز  على  االإم���ارات  ح�سول 
احلرية  م���وؤ����س���ر  يف  م���ت���ق���دم 

املالية   )التفا�سيل �س15(
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اأخبـار الإمـارات
مركز اأبوظبي لل�سحة العامة وطلبات االإمارات يوقعان اتفاقية لتعزيز العادات الغذائية 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي لل�سحة العامة و"طلبات االإمارات" من�سة تو�سيل  وقع مركز 
هام�س  على  تفاهم  م��ذك��رة  ال�سريعة  االإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  ال��ط��ع��ام 

معر�س وموؤمتر ال�سحة العربي 2023. 
يف  ال�سحية  الغذائية  ال��ع��ادات  تعزيز  يف  التعاون  اإىل  ال�سراكة  وتهدف 

اأبوظبي باال�ستفادة من البيانات واالأبحاث. 
وتدعم "طلبات" مبوجب هذه ال�سراكة مركز اأبوظبي لل�سحة العامة يف 
حتقيق روؤيته نحو جمتمع يتمتع بال�سحة وال�سامة وجهوده الدوؤوبة 
لزيادة الوعي من خال تزويده بتحاليل البيانات ذات ال�سلة حول عادات 
طلب الطعام لدى م�ستخدميها وي�سمح و�سع ت�سور �سامل حول اأناط 
طلب الطعام للمركز بتحديد العادات واالأخطاء ال�سائدة باالإ�سافة اإىل 

اإطاق حمات توعية هادفة يف املجتمع. 
لل�سحة  اأبوظبي  ملركز  العام  املدير  النعيمي  �سعيد  مطر  �سعادة  وق��ال 
العامة " نحن يف مركز اأبوظبي لل�سحة العامة ملتزمون باإجناز مهمتنا 
اأبوظبي والأهمية  اأف��راد جمتمع  االأ�سا�سية وهي حتقيق �سامة و�سحة 
الدور الكبري الذي تلعبه االأغذية ومكوناتها يف التاأثري على م�ستويات 
انت�سار االأمرا�س املرتبطة باأناط  اأجل احلد من  ال�سحة العامة ومن 
ب��ي ذ.م.م  ال��ت��ع��اون م��ع دليفري ه��ريو طلبات دي  احل��ي��اة ج��اءت خطوة 
من اأجل تطوير ور�سم خرائط لعادات االأكل ال�سحي يف االإم��ارة بهدف 
التعرف على الدميوغرافية الغذائية ل�سكانها حيث �ستكمل هذه ال�سراكة 
ل�سمان  امل�سلحة  واأ�سحاب  املجتمع  اأف���راد  وع��ي  رف��ع  يف  املركز  م�ساعي 
اخليارات  نحو  للتوجه  وحتفيزهم  امل��غ��ذي��ة  االأط��ع��م��ة  على  ح�سولهم 

الغذائية ال�سحية باأ�سلوب تثقيفي". 

من جانبها قالت تاتيانا رحال املديرة العامة لدى "طلبات االإمارات".. 
" ي�سرنا التعاون مع مركز اأبوظبي لل�سحة العامة وامل�ساركة يف اجلهود 
الرامية لزيادة الوعي باأهمية اعتماد عادات غذائية اأكرث توازناً ونفخر 
بقدرتنا على امل�ساهمة يف اإحداث تغيري اإيجابي يف املجتمعات التي نن�سط 
بها من خال تزويد املركز بالبيانات الازمة لفهم اأناط طلب الطعام 
بن  ال�سراكات  وتتيح  معها  يتاءم  مبا  جهوده  وتعديل  العماء  ل��دى 
الإحداث  واخل��ربات  اجلهود  توحيد  اإمكانية  واخلا�س  العام  القطاعن 

تاأثري اأكرب". 
لذا  معتدل  غ��ذائ��ي  نهج  اع��ت��م��اد  باأهمية  طلبات  يف  " نعتقد  واأ���س��اف��ت 
املاأكوالت  من  ومتنوعة  كبرية  مبجموعة  عمائنا  تزويد  على  نحر�س 
من جميع اأنحاء العامل كما تركز حماتنا يف قطاع البقالة على الفواكه 
واخل�سروات الطازجة كما اأ�سفنا جمموعة من املطاعم التي تقدم قوائم 

�سحية على التطبيق �سمن جمموعة "عرو�س �سحية" لدعم عمائنا 
يف اتخاذ خيارات �سحية". 

لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي  مركز  ب��ن  املتوا�سل  ال��ت��ع��اون  ال�سراكة  ه��ذه  وتعك�س 
االإم��ارة ومتثل  االإمارات" لتعزيز جودة حياة جمتمع  و"طلبات  العامة 
ال�سراكة  وتعزز  البيانات  حتليل  جمال  يف  الطرفن  بن  االأول  التعاون 
لاأبحاث  رئي�سياً  مركزاً  ب�سفته  العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  مكانة 
العلمية يف املنطقة وت�سلط ال�سوء على اخلربات التي متتلكها "طلبات" 

يف جمال البيانات كونها من�سة رائدة يف جمال التكنولوجيا. 
الوطنية جلودة  اال�سرتاتيجية   2019 عام  االإم��ارات يف  دولة  واأطلقت 
بجودة  االرت��ق��اء  اإىل  تهدف  �ساملة  خطة  ت�سمن  التي   2031 احل��ي��اة 
احلياة من خال عدد من ال�سيا�سات واملبادرات املخ�س�سة لتعزيز عافية 

و�سعادة املجتمع.

و ال�شركات العائلية يف الإمارة   بهدف تعزيز ا�شتدامة ونمُ

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سومًا باإن�ساء مركز ال�سركات العائلية يف دبي
•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأ����س���در 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ب�سفته  اهلل"،  "رعاه  ال��������وزراء 
مر�سوماً  دب����ي،  الإم������ارة  ح��اك��م��اً 
العائلية  ال�سركات  مركز  باإن�ساء 
ا�ستدامة  تعزيز  ب��ه��دف  دب���ي،  يف 
������و ال�������س���رك���ات ال���ع���ائ���ل���ي���ة يف  ونمُ

االإمارة. 
اإن�ساء  ي��ت��م  امل���ر����س���وم  ومب���وج���ب 
التنظيمي  الهيكل  �سمن  امل��رك��ز 
القيام  وي����ت����وىل  دب�������ي،  �����َرف  ل�����غمُ
ب���االخ���ت�������س���ا����س���ات امل����ن����وط����ة به 
والقرارات  املر�سوم  هذا  مبوجب 
والت�سريعات  مبقت�ساه  ال�سادرة 

ال�سارية يف االإمارة. 
مركز  اإن�����س��اء  م��ر���س��وم  وين�سجم 
دبي،  اإم��ارة  العائلية يف  ال�سركات 
م����ع امل���ر����س���وم ب���ق���ان���ون احت�����ادي 
والذي  العائلية،  ال�سركات  ب�ساأن 
قانوين  اإط����ار  و���س��ع  اإىل  ي��ه��دف 
ملكية  لتنظيم  وم��ي�����س��ر،  ���س��ام��ل 
يف  العائلية  ال�����س��رك��ات  وح��وك��م��ة 
انتقالها  االإم��ارات، وتي�سري  دولة 
ا�ستمرارية  ودع��م  االأج��ي��ال،  ب��ن 
وتعزيز  ال���ع���ائ���ل���ي���ة  ال�������س���رك���ات 
النمو  يف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  دور 
االقت�سادي وامل�ساهمة املجتمعية 

يف الدولة. 

وفقاً  ال��ع��ائ��ل��ي��ة،  امللكية  وتنظيم 
ملتطلبات ال�سركاء فيها، واقرتاح 
واملعوقات  �����س��ك��ات  ل��ل��ممُ احل���ل���ول 
العائلية  ال�سركات  تواجهها  التي 
مع اجلهات احلكومية واخلا�سة، 

ق ت�سويتها.  رمُ وطمُ
مركز  اخ��ت�����س��ا���س��ات  وت��ت�����س��م��ن 
ال���ع���ائ���ل���ي���ة يف دب����ي،  ال�������س���رك���ات 
التن�سيق مع الوحدات التنظيمية 
اأدوات  الق��رتاح  الغرف  املعنية يف 
وال�سركات  ���َرف  ال���غمُ ب��ن  ال��رب��ط 
وتنظيم  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ال���ع���ائ���ل���ي���ة 
ال��ت��ج��اري��ة مب���ا يعود  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
بالنفع على الطرفن، والتنظيم 
وامل�ساركة يف الفعاليات واملعار�س 

اخلا�سة بهذه ال�سركات. 
ك��م��ا ي��ت��وىل امل��رك��ز دع���م املهارات 
لل�سركاء يف  االإداري����ة  وال��ك��ف��اءات 
وؤ�س�سيها  وممُ العائلية  ال�����س��رك��ات 
واأع�سائها واأوالدهم، مبا ي�سمن 
االإداري��ة، ومبا  تطوير مهاراتهم 
القيادة  ت��ع��اق��ب  ���س��ا���س��ة  ��ح��ق��ق  يمُ
ال�سركات، وتوعية  لتلك  واالإدارة 
ال�سركة  يف  ال�����س��رك��اء  وت��ع��ري��ف 
احلكومية  ب��اخل��دم��ات  العائلية 
ال�سركات  ل����ه����ذه  م  �����ق�����دَّ تمُ ال����ت����ي 
املطبقة  والت�سريعات  وامللكّيات، 
باأهمية  وع��ي��ه��م  ورف�����ع  ع��ل��ي��ه��ا، 
ال�سليمة  احل��وك��م��ة  ��ظ��م  نمُ ت��ب��ّن��ي 
العائلية  ���س��رك��ات��ه��م  ال���س��ت��دام��ة 

اإن���������س����اء مركز  م���ر����س���وم  وح������دد 
دبي،  اإم��ارة  العائلية يف  ال�سركات 
م��ه��ام و���س��اح��ي��ات امل���رك���ز التي 
الفني  ال����دع����م  ت���ق���دمي  ت�����س��م��ل 
مبا  العائلية،  لل�سركات  واالإداري 
والتعاقب  ا���س��ت��دام��ت��ه��ا،  ي�سمن 
واإعداد  فيها،  ل��اأج��ي��ال  ال�سل�س 
لدعم  ����س���ام���ل���ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
وت��ط��وي��ر ال�����س��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف 
االإمارة، وطرح اخليارات املبتكرة 
للتعامل مع هذه ال�سركات وتعزيز 
ّوها، وتقدمي املقرتحات  مُ فر�س نمُ
حول ال�سيا�سات واملبادرات املمُتعّلقة 
ال�سركات  و  ونمُ ا�ستدامة  بتعزيز 
ذل���ك احلوافز  ال��ع��ائ��ل��ي��ة، مب��ا يف 

ذات  امل�����ج�����االت  يف  وامل������وؤمت������رات 
ال�سلة بال�سركات العائلية، والتي 
َرف،  تمُ�ساهم يف حتقيق اأهداف الغمُ
االأو�ساع  واإعداد ودرا�سة وحتليل 
يف  العائلية  بال�سركات  اخلا�سة 
االإمارة، واإعداد التقارير الازمة 

ب�ساأنها. 
احلكومية  اجلهات  املر�سوم  ودعا 
امل��ع��ن��ّي��ة يف االإم�����ارة وغ��ريه��ا من 
اجل��ه��ات اإىل ال��ت��ع��اون ال��ت��ام مع 
امل���رك���ز، وت���ق���دمي ال���دع���م ال���ازم 
باملهام  ال��ق��ي��ام  م��ن  لتمكينه  ل���ه، 
وال�ساحيات املنوطة به مبوجب 
ال�سادرة  والقرارات  املر�سوم  هذا 
ال�سارية  والت�سريعات  مبقت�ساه 

وملكياتهم العائلية. 
مركز  اخ���ت�������س���ا����س���ات  وت�������س���م���ل 
اإعداد  دبي،  العائلية يف  ال�سركات 
لعقود  اال���س��رت���س��ادي��ة  ال���ن���م���اذج 
العائلية  ال�������س���رك���ات  ت���اأ����س���ي�������س 
بهذه  اخلا�سة  العائلية  واملواثيق 
ال�سركات، وعقود امللكية العائلية، 
املر�سوم  الأح���ك���ام  وف��ق��اً  امل��ن��ظ��م��ة 
ال�سركات  ب�ساأن  احت��ادي  بقانون 
تنظيم  وق������ان������ون  ال����ع����ائ����ل����ي����ة، 
اإم�����ارة دبي،  امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف 
والت�سريعات ال�سارية يف االإمارة. 

الن�سح  ت��ق��دمي  امل���رك���ز،  وي��ت��وىل 
تاأ�سي�س  اإج���راءات  حول  وامل�سورة 
ال�������س���رك���ات ال���ع���ائ���ل���ي���ة واإن�������س���اء 

يف االإمارة. 
رئي�س  ي�سدر  اأن  على  ن�س  كما 
جمل�س اإدارة غرف دبي القرارات 
ال����ازم����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ اأح����ك����ام هذا 
اأي  ن�����س يف  اأي  امل��ر���س��وم، وي��ل��غ��ى 
ال���ذي  امل�����دى  اإىل  اآخ�����ر  ت�����س��ري��ع 
يتعار�س فيه واأحكام هذا املر�سوم، 
ت���اري���خ �سدوره  م���ن  ب���ه  ��ع��م��ل  ويمُ

ويمُن�سر يف اجلريدة الر�سمية. 
ي��ذك��ر اأن����ه وف��ق��اً الآخ����ر االأرق�����ام، 
دولة  يف  العائلية  ال�سركات  ف���اإن 
%90 من  االإم���ارات متثل نحو 
اخلا�سة  ال�سركات  ع��دد  اإج��م��ايل 
 ،2021 ال����ع����ام  يف  ال����دول����ة  يف 
وتعد من اأكرب امل�ساهمن بالناجت 
املحلي االإجمايل الوطني، واأكرب 
والتوطن،  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  م�����س��در 

جماالت  يف  ا�ستثماراتها  وت��ت��وزع 
قطاع  اأب������رزه������ا  م�����ن  م���ت���ن���وع���ة 
بن�سبة  واالإن���������س����اءات  ال���ع���ق���ارات 
بن�سبة  التجزئة  وجتارة   ،22%
وال�سياحة  وال�����س��ي��اف��ة   ،19%
وال�سفر بن�سبة %14، وال�سناعة 
 ،10% ب���ن�������س���ب���ة  وال���ت�������س���ن���ي���ع 
واالإلكرتونيات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بن�سبة %8، وال�سحن واخلدمات 

اللوج�ستية بن�سبة 7%. 
العائلية  ال�����س��رك��ات  ح��ق��ق��ت  ك��م��ا 
االإماراتية ريادة وتناف�سية عالية 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االإق��ل��ي��م��ي حيث 
ا�ستحوذت على %25 من قائمة 
الأقوى  االأو���س��ط  ال�سرق  فورب�س 
100 �سركة عائلية عربية خال 

عام 2021. 

مهام مركز ال�شركات العائلية يف دبي: 
العائلية.  ال�سركات  ومنو  ا�ستدامة  بتعزيز  املُتعّلقة  واملبادرات  ال�سيا�سات  حول  املقرتحات  • تقدمي 

واأوالدهم.  واأع�سائها  وُموؤ�س�سيها  العائلية  ال�سركات  يف  لل�سركاء  االإدارية  والكفاءات  املهارات  • بناء 
بها.  اخلا�سة  العائلية  واملواثيق  ال�سركات  تاأ�سي�س  لعقود  اال�سرت�سادية  النماذج  • اإعداد 

فيها.  ال�سركاء  ملتطلبات  وفقًا  العائلية  امللكية  وتنظيم  واإن�ساء  العائلية  ال�سركات  تاأ�سي�س  اإجراءات  حول  وامل�سورة  الن�سح  • تقدمي 
فيها.  لالأجيال  ال�سل�س  والتعاقب  ا�ستدامتها  ي�سمن  مبا  العائلية  لل�سركات  واالإداري  الفني  الدعم  • تقدمي 

طحنون بن حممد وال�سيوخ يح�سرون اأفراح اآل نهيان 
•• اأبوظبي-وام:

ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب��ن حم��م��د  ط��ح��ن��ون  ال�����س��ي��خ  �سمو  ح�سر 
اآل  ب��ن زاي��د  ال�سيخ ه��زاع  ال��ع��ن، و�سمو  احل��اك��م يف منطقة 

نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي، و�سمو 
ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
واالإن�سانية،  اخلريية  لاأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية، و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد 
اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي .. اأفراح اآل 

نهيان يف جمل�س البطن يف اأبوظبي. 
ال�سيخ  اأق��ام��ه  ال���ذي  اال�ستقبال  حفل  �سموهم  ح�سر  فقد 

“حمدان  اآل نهيان مبنا�سبة زفاف جنله  خليفة بن حمدان 
“ على كرمية ال�سيخ حممد بن حمدان بن حمدان اآل نهيان 

يف جمل�س البطن يف اأبوظبي. 
وهناأ �سموهم العري�س وذويه متمنن له حياة اأ�سرية هانئة 

عدد  ح�سره  ال���ذي   - اال�ستقبال  حفل  وتخلل  وم�ستقرة. 
من ال�سيوخ وامل�سوؤولن وجمع من املدعوين - عرو�س من 
واالأهازيج  الرتاثية  واللوحات  االإماراتية  ال�سعبية  الفنون 

التي تعرب عن هذه املنا�سبة ال�سعيدة. 
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اأخبـار الإمـارات
امل�سرف املركزي يفر�س عقوبات على �سركة متويل عاملة يف الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

ف��ر���س م�����س��رف االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل���رك���زي ع��ق��وب��ة مالية 
ومتطلبات ت�سغيلية على �سركة متويل عاملة يف الدولة، وفقاً الأحكام 
ب�ساأن   2018 ل�سنة   20 رق��م  بقانون احت��ادي  املر�سوم  14 من  امل��ادة 
التنظيمات  مواجهة غ�سل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب ومتويل 
غري امل�سروعة، واملادة 137 من املر�سوم بقانون احتادي رقم 14 ل�سنة 

املالية. واالأن�سطة  املن�ساآت  وتنظيم  املركزي  امل�سرف  ب�ساأن   2018
فيما  دره���م،   1،800،000 املفرو�سة  املالية  العقوبة  قيمة  وبلغت 
مبعاجلة  التمويل  �سركة  اإل����زام  ب��ن  الت�سغيلية  املتطلبات  ت��راوح��ت 
املخالفات، وبن مطالبة جمل�س اإدارتها لاجتماع بت�سحيح التجاوزات 
املتعلقة بت�سكيله. وتاأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتي�س التي اأجراها 

امل�سرف املركزي واملراجعة اال�ست�سارية التي قام بها طرف ثالث، والتي 
ك�سفت عن وجود خماطر عالية وجت��اوزات متكررة يف �سركة التمويل 
اإىل ق�سور  باالإ�سافة  االإره��اب،  االأم��وال ومتويل  ب�ساأن مواجهة غ�سل 
اأو�سحت النتائج  يف العمليات الت�سغيلية من قبل جمل�س االإدارة. كما 
بالغة،  خماطر  وذات  متكررة  باإنتهاكات  متورطة  التمويل  �سركة  اأن 
امل�سممة  واالإج���راءات  لل�سيا�سات  االمتثال  يف  الق�سور  اىل  باالإ�سافة 
ملنع حدوث اأي جرائم مت�سلة بغ�سل االأموال ومتويل االإرهاب. ويعمل 
م�سرف االإمارات العربية املتحدة املركزي من خال مهامه الرقابية 
يف  العاملة  التمويل  �سركات  جميع  ال��ت��زام  �سمان  على  واال���س��راف��ي��ة، 
واالأنظمة  الدولة  ال�سارية يف  بالقوانن  ومالكيها وموظفيها  الدولة، 
ب��ه��دف احل��ف��اظ على  امل��رك��زي،  امل�����س��رف  وامل��ع��اي��ري املعتمدة م��ن قبل 

�سفافية ونزاهة اأعمال �سركات التمويل وحماية النظام املايل للدولة.

ال�سيخة فاطمة ت�ستقبل رئي�سة جمل�س ال�سيوخ يف اأوزبك�ستان 
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ا�ستقبلت 
رئي�سة املجل�س االأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
االأ�سرية " اأم االإمارات "، اأم�س، معايل تنزيلة ناربايفا رئي�سة جمل�س ال�سيوخ 
الدولة.   اإىل  عمل  ب��زي��ارة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال�سديقة  اأوزب��ك�����س��ت��ان  جمهورية  يف 
ورحبت �سموها - خال اللقاء الذي جرى يف ق�سر البحر - مبعايل رئي�سة 
االإمارات،  االإقامة يف دولة  زيارة موفقة وطيب  ال�سيوخ متمنية لها  جمل�س 
وتبادال االأحاديث الودية التي تعرب عن عمق عاقات ال�سداقة التي جتمع 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وبحثت  و�سعبيهما.   واأوزبك�ستان  االإم��ارات  دول��ة 
مبارك ومعايل تنزيلة ناربايفا خال اللقاء اإمكانيات تنمية التعاون وتبادل 
والطفولة  املراأة  ب�سوؤون  املعنية  املوؤ�س�سات واجلهات  والتجارب بن  اخلربات 

ومتكن االأ�سرة يف دولة االإمارات ونظرياتها يف اأوزبك�ستان. 
ك��م��ا ت��ط��رق ال��ل��ق��اء اإىل االإجن�����ازات ال��ت��ي حققتها امل����راأة يف دول���ة االإم����ارات 
والفر�س التي حظيت بها حتى اأ�سبحت �سريكة رئي�سية يف بناء الدولة وتقدم 
املجتمع على خمتلف امل�ستويات.  واأ�سادت معايل رئي�سة جمل�س ال�سيوخ بدور 
املبادرات  واأهمية  امل��راأة ومتكينها  دعم  مبارك يف  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
ما حققته  الهدف، مثمنة  اإىل هذا  للو�سول  �سموها  اأطلقتها  التي  النوعية 
امل����راأة وت��ع��زي��ز دوره���ا وحقوقها بجانب  دول���ة االإم����ارات يف جم���االت متكن 
االهتمام الذي توليه الدولة باملوؤ�س�سات التي تعنى بالطفل وتن�سئته واإعداده 
للم�ستقبل.  كما اأعربت عن �سكرها وتقديرها ل�سمو ال�سيخة فاطمة حلفاوة 
اال�ستقبال وكرم ال�سيافة اللذين حظيت بهما والوفد املرافق خال زيارتها 
الدولة.  ح�سر اللقاء عدد من ال�سيخات والقيادات الن�سائية والوفد املرافق 

لل�سيفة االأوزبكية. 

برعاية هزاع بن زايد .. انطالق اأعمال منتدى القادة يف اأبوظبي 

اإىل اأن املركز يحر�س على تطبيق 
االرتقاء  ل�سمان  العاملية،  املعايري 
امل�ستمر، وموا�سلة اجلهود املبتكرة 
العاملية،  ال�سدارة  للمحافظة على 
وه�����و االأم�������ر ال������ذي ي���ت���واف���ق مع 
التي  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  طموحات 
ت�ستهدف ال�سدارة الدولية يف كل 

املجاالت. 
االأوىل  ال���ع���م���ل  ج��ل�����س��ة  وخ�������ال 
امل����ن����ت����دى حتت  ع����ق����دت يف  ال����ت����ي 
لعامل  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  عنوان" 
علي  امل��ه��ن��د���س  واأداره�������ا  متغري" 
رئ��ي�����س مهارات  امل���رزوق���ي  حم��م��د 
االإمارات يف "اأبوظبي التقني" قال 
الرئي�س  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي  اإ���س��م��اع��ي��ل 
يف  م��دي��ر  ل�"�سرتاتا"  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف  اال�سرتاتيجية  املجمعات  وحدة 
برعاية  التزامنا  اإن  مبادلة  �سركة 
وتطوير قادة الغد هو اأ�سا�س النمو 
طويل االأج��ل للدولة، ومن خال 
املختلفة،  وامل����ب����ادرات  ال�����س��راك��ات 
�سباب  ت�سجيع  على  ق���ادرون  نحن 
ل����ل����دخ����ول يف جم�����االت  ال������دول������ة 
الطريان  ك�سناعة  جديدة  مهنية 

وال�سناعات املتقدمة. 
الرئي�س  كما قالت لورن�س جيت�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ه��ارات االأوروب���ي���ة، 
ع�سو جمل�س اإدارة منظمة املهارات 

العاملية  امل�����س��اب��ق��ات  اإن  ال��ع��امل��ي��ة 
ل��ل��م��ه��ارات ه���ي اأك�����رث م���ن جمرد 
و���س��ي��ل��ة لقيا�س  ك��ون��ه��ا  م�����س��اب��ق��ات 
التقني  والتدريب  التعليم  اأنظمة 
وامل���ه���ن���ي ال��وط��ن��ي��ة ..م�����وؤك�����دة اأن 
التجارب  وتبادل  ال��دويل  التعاون 
�سيكون  ال���ن���اج���ح���ة  وامل���م���ار����س���ات 
اأنظمة  مل�����س��اع��دة  اأ���س��ا���س��ًي��ا  ع��ام��ًا 
واملهني  التقني  والتدريب  التعليم 
على توليد االبتكار الازم الإعداد 

القوى العاملة يف امل�ستقبل 
واأك��������د ن���ع���ي���م ي����زب����ك م����دي����ر ع���ام 
مايكرو�سوفت يف االإمارات و مرييف 
جان�سون الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
على  التعليمية  لل�سراكات  لومينا 
واملهني  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأه��م��ي��ة 
يف ���س��ن��اع��ة ال���ك���وادر ال���ق���ادرة على 

التوافق مع وظائف امل�ستقبل. 
جل�سة  املنتدى  خ��ال  ع��ق��دت  كما 
ع��م��ل ث��ان��ي��ة حت��ت ع��ن��وان ال�سباب 
بع�سر  ال��ف��ائ��ز  امل��ل��ه��م  االإم�����ارات�����ي 
م����ي����دال����ي����ات م���ن���ه���ا ذه����ب����ي����ة و9 
امل�سابقة  خ���ال  مت��ي��ز  م��ي��دال��ي��ات 
اأبناء  اأع����رب   ، ل��ل��م��ه��ارات  ال��ع��امل��ي��ة 
فخرهم  ع����ن  خ���ال���ه���ا  ال�����دول�����ة 
ال���ذي جاء  االإجن����از  ه���ذا  بتحقيق 
ثمرة لدعم قيادة الدولة الر�سيدة 

وجهود "اأبوظبي التقني" . 

اأومنيا  و�سركة  للت�سنيع،  �سرتاتا 
لل�سراكات التعليمية، بجانب نخبة 
من ال�سباب االإماراتي امللهم الذين 
فازوا بع�سر ميداليات منها ذهبية 
و9 ميداليات متيز خال امل�سابقة 
العاملية للمهارات حيث ا�ستعر�سوا 
متيزهم وتفوقهم ال��دويل يف عدة 
وتكنولوجية  هند�سية  تخ�س�سات 

مهمة. 
القادة  منتدى  خ��ال  كلمتها  ويف 
ب��ن��ت يو�سف  ����س���ارة  ق��ال��ت م��ع��ايل 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف  روؤي�������ة  اإن  االأم��������ريي 
االأجيال  ل��ت��اأه��ي��ل  ت��ه��دف  ال���دول���ة 
احل���ال���ي���ة وال����ق����ادم����ة وت���زوي���ده���ا 
املهن  ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا  ال���ت���ي  ب���امل���ه���ارات 
امل�ستقبلية والتي نعمل على خلقها 
يف  املختلفة  القطاعات  خ��ال  من 

الدولة". 
واأ�سافت معاليها: "قطاع ال�سناعة 
اال�سرتاتيجية  خ��ال  وم��ن  مثا 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية 
مليار"   300 "م�سروع  املتقدمة 
ل�سبابنا  ه��ائ��ل��ة  ف��ر���س��ا  ���س��ي��خ��ل��ق 
التعليم  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ت�����س��ت��دع��ي 
االأكادميي والتقني واملهني، وعلينا 
احتياجات  تلبي  ب��رام��ج  ت�سميم 
جميع طلبتنا واهتماماتهم، تربط 
والتدريب  امل��در���س��ي  التعليم  ب��ن 

ال��ع��م��ل��ي امل��رت��ب��ط ب���امل���ه���ارات التي 
املختلفة  ال���ق���ط���اع���ات  ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا 
و�سراكات  امل����رون����ة  اىل  ون���ح���ت���اج 
القطاعات  ج���م���ي���ع  ب����ن  ف���اع���ل���ة 
ل��ت�����س��م��ي��م ب����رام����ج ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
تطلعات واحتياجات طلبتنا و�سوق 

العمل يف نف�س الوقت". 
واأ�����س����ادت م��ع��ال��ي��ه��ا ب��ج��ه��ود مركز 
لدعم  ال��دائ��م��ة  التقني،  اأب��وظ��ب��ي 
واملهني،  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع 
اإن  وقالت  املجال  ه��ذا  يف  والطلبة 
بف�سل  مت  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  ال��و���س��ول 
املثابرة  م����ن  و�����س����ن����وات  ����س���ن���وات 

واجلهود الكبرية". 
الدكتور  ���س��ع��ادة  رح��ب  جانبه  م��ن 
مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
ال���ت���ق���ن���ي وامل���ه���ن���ي ب���احل�������س���ور يف 
"اأ�سبوع  م����ن  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال��������دورة 
واالبتكار2023"  التقني  التعليم 
التي تمُقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
اآل نهيان، �ساكرين  زاي��د  ه��زاع بن 

ل�سموه رعاية هذا احلدث املهم. 
تاأتي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه�����ذه  اأن  واأك�������د 
الر�سيدة  القيادة  حلر�س  ترجمًة 
امل��ب��ادرات التي ت�سهم يف  على دع��م 
وبالتاأكيد  ال��وط��ن،  �سباب  متكن 
ف���اإن ح�سول دول���ة االإم����ارات على 

والتدريب  التعليم  االأول يف  املركز 
ع��امل��ي��اً يف موؤ�سر  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
واملركز   ،2022 ال��ع��امل��ي  امل��ع��رف��ة 
االأول على م�ستوى الدول العربية 
لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل، ياأتي 
ثمرة اجلهود التي تبذلها القيادة 
الر�سيدة يف �سبيل حتقيق االأف�سل 
وتطوير  االإم�����ارات،  دول���ة  ملجتمع 
لتحقيق  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ك�����ف�����اءات 
تر�سيخ  خ��ال  من  م�ستدام  تعليم 
لدى  واالب��ت��ك��ار  ال���ري���ادة  مفاهيم 
التكنولوجيا  دور  وتعزيز  ال�سباب 
والتدريب  التعليم  ج��ودة  ل�سمان 
التقني واملهني من اأجل بناء جيل 
العلمي�ة  متمكن ومواكب للث�ورات 

والتكنولوجي�ة يف �سوق العمل". 
اأبوظبي  م��رك��ز  "يعمل  واأ����س���اف: 
العاملية  املعايري  اأرقى  وفق  التقني 
الدولية،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ن��ظ��م  يف 
حيث النظام التعليمي يف ثانويات 
اأ�سبح  التطبيقية  التكنولوجيا 
املعايري  ب��اأف�����س��ل  م��رت��ب��ط��اً  ال��ي��وم 
املتبعة يف النظم التعليمية الدولية 
الرتبوية  ب���ال���ت���ج���ارب  وم��ت�����س��ًا 
املتقدمة  ال���ب���ل���دان  يف  ال��ن��اج��ح��ة 
م��ع اجلامعات،  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل 
وهدفنا حتقيق التناف�سية العاملية 
يف  اأ�سهم  مم��ا  التقني،  التعليم  يف 

•• اأبوظبي-وام:

بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم���������ارة اأب����وظ����ب����ي.. 
د���س��ن��ت م��ع��ايل ���س��ارة ب��ن��ت يو�سف 
االأمريي وزيرة دولة للتعليم العام 
منتدى  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
الدورة  اأع��م��ال  م�ستهل  يف  ال��ق��ادة 
التعليم  "اأ�سبوع  م���ن  ال��ت��ا���س��ع��ة 
الذي  واالبتكار2023"  التقني 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ي��ن��ظ��م��ه 
خال  واملهني؛  التقني  والتدريب 
فرباير   9 اإىل   2 م����ن  ال����ف����رتة 
"التعليم  ���س��ع��ار  حت���ت  اجل�������اري، 

التقني واملهني للجميع". 
ح�����س��ر امل���ن���ت���دى ال������ذي اأق����ي����م يف 
باأبوظبي  لاأعمال  اأدن���وك  مركز 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ���س��ه��ر االب���ت���ك���ار يف 
ال����دول����ة، م���ع���ايل ال���دك���ت���ور مغري 
خ��م��ي�����س اخل��ي��ي��ل��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
و�سعادة  باأبوظبي،  املجتمع  تنمية 
ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  الدكتور 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
والتدريب التقني واملهني، و�سعادة 
غنام املزروعي، االأمن العام ملجل�س 
ت��ن��اف�����س��ي��ة ال����ك����وادر االإم����ارات����ي����ة، 
الهاملي  را����س���د  حم��م��د  و����س���ع���ادة 
مدير عام هيئة اأبوظبي لاإ�سكان، 
الهاجري  م��ب��ارك  غ���امن  و���س��ع��ادة 
مدير عام املوؤ�س�سة العامة حلديقة 
بالعن،  املائية  واالأح��ي��اء  احليوان 
اأحمد  ي��ا���س��ر  ال���دك���ت���ور  و����س���ع���ادة 
اأبوظبي  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  النقبي 
احل����ك����وم����ي����ة، و�����س����ع����ادة ع���ب���داهلل 
العامري، مدير عام هيئة اأبوظبي 
للدعم االجتماعي و�سعادة الدكتور 
الرتبية  وزارة  وكيل  املعا  حممد 

والتعليم لل�سوؤون االأكادميية. 
القادة"  "منتدى  يف  ���س��ارك  ك��م��ا 
نخبة من كبار امل�سوؤولن واخلرباء 
من موؤ�س�سات دولية متميزة منها 
املهارات  ومنظمة  مايكرو�سوفت، 
و�سركة  وال���ع���امل���ي���ة،  االأوروب������ي������ة، 

 1997 ع��ام  يف  للمهارات  العاملية 
العاملية  امل�����س��اب��ق��ة  اأق���ي���م���ت  ك���م���ا 
للمهارات للمرة االأوىل يف منطقة 
ال�سرق االأو�سط يف اأبوظبي يف عام 
2017 وكنتيجة للجهود املبذولة 
اأبوظبي  م���رك���ز  ب��ه��ا  ي���ق���وم  ال���ت���ي 
التقني من خال التدريب امل�ستمر 
ونقل  واالآالت  املعدات  اأح��دث  على 
واملتابعة  املناهج  وحتديث  املعرفة 
فقد فازت املت�سابقة نوف ال�سكيلي 
ال�سحية  للعلوم  فاطمة  كلية  من 
بامليدالية الذهبية عن فئة الرعاية 
ال�سحية واالجتماعية يف امل�سابقة 
والتي   2022 للمهارات  العاملية 
فرن�سا  ب��وردو يف  عقدت يف مدينة 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ل��ت��ك��ون 
تفوز  ع��رب��ي��ة  دول����ة  اأول  امل��ت��ح��دة 
امل�سابقة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
تاأ�سي�س  م��ن��ذ  ل��ل��م��ه��ارات  ال��ع��امل��ي��ة 
كما   ،1946 عام  العاملية  املنظمة 
ح�سل 10 مت�سابقن اآخرين على 
خ�س�سنا  وق���د  التميز  م��ي��دال��ي��ات 
لا�ستماع  ال��ي��وم  الثالثة  اجلل�سة 

اىل رحلتهم نحو التميز. 
اإىل  ي��ه��دف  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
مت��ك��ن االأف��������راد، وت��ع��زي��ز فر�س 
العمل والتعلم مدى احلياة، حيث 
ي�سهم التعليم والتدريب يف املجال 
وتطوير  تنمية  يف  واملهني  التقني 
م�����ع�����ارف االأف������������راد وم���ه���ارات���ه���م 
تعزيز  اأج��������ل  م�����ن  وك����ف����اءات����ه����م 
ح��ظ��وظ��ه��م يف ال���ع���م���ل وال����ت����درج 

الوظيفي والتعلم مدى احلياة. 
اأن��ه م��ن ه��ذا املنطلق قام  واأو���س��ح 
بتطوير  ال��ت��ق��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
للتلمذة  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ظ��ام  دل���ي���ل 
ي�ساعد  مم����ا  وت��ط��ب��ي��ق��ه  امل��ه��ن��ي��ة 
االأف�����راد ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ل ب��ن املجال 
واجلمع  ال��ع��م��ل،  وبيئة  التعليمي 
اىل  م�����س��رياً  وال��ع��م��ل،  التعلم  ب��ن 
اإن م��ن اأه���م اأه����داف امل��رك��ز خال 
ن�سبة  زي��ادة  هو  القادمة  ال�سنوات 
اإق����ب����ال ال��ف��ت��ي��ات وال�������س���ب���اب على 
اإ�سافة  وامل��ه��ن��ي،  التقني  التعليم 

ت�سّدر طلبة ثانويات التكنولوجيا 
املتقدمة  امل�����راك�����ز  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
القيا�سي  االإم����������ارات  اخ���ت���ب���ار  يف 
م�ستوى  ع���ل���ى   )EMSAT(
املركزين  على  بح�سولهم  الدولة 
العام  الرتتيب  يف  وال��ث��اين  االأول 
االإمارات  اختبار  عامات  ملجموع 

 .)EMSAT( القيا�سي
واأ�سار اإىل اأنه نظراً الأهمية القطاع 
التنمية  اخلا�س يف جميع جوانب 
ومتا�سياً  ال��دول��ة،  يف  االقت�سادية 
م��ع خ��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ل���زي���ادة ن�سبة 
م�ساركة املواطنن يف هذا القطاع، 
تناف�سية  جمل�س  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
"ناف�س"،  االإم����ارت����ي����ة  ال�����ك�����وادر 
التقني  اأب��وظ��ب��ي  مركز  عمل  فقد 
ع���ل���ى ت����ق����دمي ب����رام����ج ال���ت���دري���ب 
التجزئة  ق���ط���اع  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
للح�سول  امل����واط����ن����ن  ل��ت��م��ك��ن 
الازمة  امل��ه��ن��ي��ة  امل����وؤه����ات  ع��ل��ى 
اأج���ل زي���ادة ال��ك��وادر الب�سرية  م��ن 
املهنية  الكفاءات  ذات  من  املواطنة 
وال��ت��ق��ن��ي��ة يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����س، 
درا�سية  ِم��ن��ح  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���س��اف��ة 
للمواطنن؛ للح�سول على �سهادة 
البكالوريو�س يف التمري�س، وطب 
العايل ودبلوم  الطوارئ، والدبلوم 
فاطمة  كلية  يف  ال�سحي،  امل�ساعد 
اأجل �سناعة  للعلوم ال�سحية، من 
ك���وادر م��واط��ن��ة ج��دي��دة يف جمال 
ال��ت��م��ري�����س مب��ا ي�����س��اه��م يف زي���ادة 
اأع��������داد امل���واط���ن���ن ال���ع���ام���ل���ن يف 

القطاع ال�سحي بالدولة". 
امل�����ه�����ارات  ت���ط���وي���ر  "اإن  وق���������ال: 
واملوؤهات املطلوبة يف �سوق العمل 
االإماراتي  ال�سباب  ودع��م  لتمكن 
من امل�ساركة يف خمتلف القطاعات 
وال�سناعات يعترب من اأهم اأهداف 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
اأولت القيادة  التقني واملهني، وقد 
وتهيئة  اإع�����داد  اأه��م��ي��ة  ال��ر���س��ي��دة 
من  مبنظومة  االإم��ارات��ي  ال�سباب 
املهارات التقنية ، والفنية ، واملهنية 
للمنظمة  ال��دول��ة  ان�سمت  حيث   ،

العامل يحتفي باالأخوة االإن�سانية.. واالإمارات وجهة الت�سامح والتعاي�س االأوىل
•• اأبوظبي-وام: 

ال�سبت  غ�����دا  االإم����������ارات  حت��ت��ف��ي 
االإن�سانية  ل��اأخ��وة  العاملي  باليوم 
العامة  اجلمعية  اعتمدته  ال���ذي 
لاأمم املتحدة بعد مبادرة تقدمت 
وال�سعودية  االإم����ارات  م��ن  ك��ل  بها 
والبحرين وم�سر بهدف جعل يوم 
الرابع من فرباير منا�سبة �سنوية 
والوحدة  الت�سامح  على  للت�سجيع 
التعاي�س  ق��ي��م  ون�����س��ر  الب�سر  ب��ن 

وتقبل االآخر.
املتنامي  ال��ت��اأث��ري  املنا�سبة  وت���ربز 
م��ل��ف تعزيز  االإم������ارات يف  ل��دول��ة 
امل�ساعي  وتعميق  ال�����س��ام  م��ب��ادئ 
الت�سامح  م��ب��ادئ  لن�سر  االأمم���ي���ة 

والتعاي�س، حيث تت�سدر العا�سمة 
العامل  اأبرز مراكز  اأبوظبي قائمة 

تاأثرياً يف هذا املجال.
وحت���ظ���ى ج���ه���ود دول�����ة االإم�������ارات 
االإن�سانية  االأخ����������وة  ت���ع���زي���ز  يف 
ب���ن خم��ت��ل��ف ال�����س��ع��وب واالأدي������ان 
باعرتاف وتقدير اأممي على اأعلى 
امل�ستويات حيث تكفي االإ�سارة اإىل 
ال��ع��امل��ي لاأخوة  ال��ي��وم  اع��ت��م��اد  اأن 
بناء  ج��اء  ف��رباي��ر   4 يف  االإن�سانية 
االأهم  الوثيقة  مولد  ذك��رى  على 
يف التاريخ االإن�ساين احلديث التي 
مت توقيعها يف نف�س اليوم من عام 
اأهم  من  اثنن  قبل  من   2019
ف�سيلة  العامل  الدينية يف  الرموز 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأك������رب  االإم�������ام 

بالوقوف  التزامنا  وجن��دد  جميعا 
معا كاأ�سرة ب�سرية واحدة. و�سكلت 
ت��وق��ي��ع��ه��ا منطلقا  م��ن��ذ  ال��وث��ي��ق��ة 
تكر�س  التي  امل��ب��ادرات  للعديد من 
روح الت�سامح والتعاي�س بن جميع 
اأبرزها م�سروع »بيت  االأديان ومن 
جزيرة  يف  االإب��راه��ي��م��ي��ة«،  العائلة 
االإماراتية  بالعا�سمة  ال�سعديات 
اأب����وظ����ب����ي، وال�������ذي ���س��ي�����س��م عند 
وكني�ساً  وم�سجداً  كني�سة  افتتاحه 
لي�سكل  واح���د،  ���س��رح  �سقف  حت��ت 
م�سرتكاً،  جمتمعاً  االأوىل  للمرة 
تتعزز فيه ممار�سات تبادل احلوار 

واالأفكار بن اأتباع الديانات.
وت����ربز ج��ه��ود االإم��������ارات ودوره����ا 
االإن�سانية  االأخ����وة  قيم  تعزيز  يف 

ال�سريف  االأزه�������ر  ���س��ي��خ  ال��ط��ي��ب 
ال���ب���اب���ا ف��رن�����س��ي�����س بابا  وق���دا����س���ة 
اأبوظبي  يف  الكاثوليكية،  الكني�سة 
ع��ا���س��م��ة االأخ�����وة االإن�����س��ان��ي��ة. ويف 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ل��ه  ر�سالة 
اأنطونيو  ق��ال  االإن�سانية  ل��اأخ��وة 
غ��وت��ريي�����س االأم����ن ال��ع��ام لاأمم 
االأخ������وة  اإعان”  اإن  امل����ت����ح����دة: 
ال�سام  اأج�������ل  م����ن  االإن�������س���ان���ي���ة 
الذي  امل�سرتك“-  والعي�س  العاملي 
قدا�سة  ع����ن  اب���وظ���ب���ي  يف  ����س���در 
االإمام  وف�سيلة  فرن�سي�س  البابا 
 – الطيب  اأح��م��د  الدكتور  االأك���رب 
متثل ن���وذج ل��ل��وئ��ام ب��ن االأدي���ان 
فدعونا  االإن�������س���اين،  وال��ت�����س��ام��ن 
لنا  اإل��ه��ام  ذل��ك م�سدر  م��ن  نتخذ 

وال��ت�����س��ام��ح ب��ن ال��ب�����س��ر واالأدي�����ان 
خال  م��ن  ال���دويل  امل�ستوى  على 
الدورية  االأن�سطة  م��ن  جمموعة 
الدولية  اجل���ه���ود  م��ن��ت��دى  م��ث��ل 
يناق�س  ال���ذي  ال�����س��ن��وي  للت�سامح 
اخلطوط العري�سة ال�سرتاتيجية 
دول����ي����ة ل��ت��ع��زي��ز ال���ت�������س���ام���ح على 
الوعي  ورف�����ع  ال���ع���امل���ي،  ال�����س��ع��ي��د 
ال�سلمي  التعاي�س  مفاهيم  وتعزيز 
العنف  نبذ  مع  ال��دويل،  والتعاون 
وتوفري  وال���ك���راه���ي���ة  وال���ت���ط���رف 
لن�سر  وم���ب���دع���ة  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول 
ال��وع��ي ع��ن ال��ت�����س��ام��ح ب��ن �سباب 

العامل.
وت�ست�سيف االإمارات ب�سكل �سنوي 
يف  ال�سلم  "تعزيز  العاملي  املنتدى 

م��ن اأب���رز م��ب��ادرات دول��ة االإمارات 
ل��ن�����س��ر وت���ع���م���ي���م قيم  ال����رام����ي����ة 

الت�سامح والتعاي�س االإن�ساين.
رم���زي���ة خا�سة  وحت��م��ل اجل���ائ���زة 
املوؤ�س�س  القائد  با�سم  بارتباطها 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
ثراه”،  اهلل  “طيب  ن���ه���ي���ان  اآل 
تعميق  يف  دوره��������ا  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
الت�سامح  بتعزيز  املرتبطة  املبادئ 

املجتمعات امل�سلمة"، الذي يعد من 
اأهم املنتديات يف العامل االإ�سامي 
التي تناق�س االإ�سكاليات والق�سايا 
االإن�����س��ان��ي��ة امل��ح��دق��ة ب��االإن�����س��ان يف 
ع����امل ال����ي����وم، وال���ت���ي جن��م��ت عن 
والطائفية يف  الفكرية  ال�سراعات 

املجتمعات امل�سلمة.
لاأخوة  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  وتعد 
واحدة  انطاقتها  منذ  االإن�سانية 

والتعاي�س ال�سلمي حول العامل.
وحت�����ت�����ف�����ي اجل���������ائ���������زة ����س���ن���وي���ا 
التي  امل��وؤ���س�����س��ات  اأو  ب��االأ���س��خ��ا���س 
تعمل على تر�سيخ ال�سام والعي�س 
التوا�سل  ج�سور  وب��ن��اء  امل�����س��رتك، 
الثقايف واالإن�ساين، وطرح مبادرات 
للتقريب  وم��وؤث��رة  ناجحة  عملية 
ب������ن امل����ج����ت����م����ع����ات ع����ل����ى امل������دى 

الطويل.

حماكم دبي تطلق خدمة الزواج املدين لغري امل�سلمني

ي��ن��ظ��م �سروط  ال��ق��ان��ون اجل���دي���د 
العقد  اإب������رام  واإج��������راءات  ال������زواج 
غري  ل����اأزواج  و�سي�سمح  وتوثيقه 
على  ب��ال��ق��ان��ون  ب��ال��زواج  امل�سلمن 
هناك  اأن  على  امل��دن��ي��ة،  الطريقة 
����س���روط���اً رئ��ي�����س��ي��ة الإب��������رام عقد 
ال��زواج امل��دين يف ام��ارة دب��ي، اأولها 
على اأن يكون طرفا العقد )الزوج 
واأن  امل�سلمن  وال��زوج��ة( من غري 
�سنة   21 ال���ط���رف���ن  ���س��ن  ي���ك���ون 
ال�سرط  ، ويتمثل  واأك��رث  ميادية 

امل�����س��ل��م��ن، والتي  ل��اأج��ان��ب غ��ري 
امل�ستمرة  ال��ت��ط��وي��ر  ج��ه��ود  ت��دع��م 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة، يف ظل  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة 
لقانون  امل�����س��ت��ح��دث��ة  االإج��������راءات 
االأحوال ال�سخ�سية لاأجانب غري 
امل�سلمن، وي�سمن تقدمي خدمات 
م�سلمن  غ��ري  للمقيمن  متميزة 

على اأر�س امارة دبي.
ومن جانبه اأو�سح �سعادة القا�سي 
املحاكم  رئ��ي�����س  احل��و���س��ن��ي  خ��ال��د 
اأن  االب���ت���دائ���ي���ة يف حم���اك���م دب�����ي، 

•• دبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت حم��اك��م دب���ي ع���ن اإط���اق 
لغري  امل�������دين  " ال���������زواج  خ����دم����ة 
املمار�سات  الأف�سل  وفقاً  امل�سلمن، 
االأ�سرة  م�سائل  لتنظيم  العاملية، 
ويطبق  م�سلمن،  غ��ري  ل��اأج��ان��ب 
الق�سايا  تنظيم  يف  املدنية  املبادئ 
التطور  م��ع  ليتما�سى  االأ���س��ري��ة، 
ال��ذي حققته ام��ارة دب��ي يف جمال 
ال��ث��ق��اف��ات، ويج�سد  ت��ن��وع  اح���رتام 
الروؤية احلكيمة لقيادتنا الر�سيدة 
ت��ط��وي��ر منظومة  وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى 
اخلدمات  من  ومتطورة  متكاملة 

حتقق الريادة والتميز.
ط������ار�������س عيد  �����س����ع����ادة  و�������س������رح 
ع�����ام حماكم  م���دي���ر  امل���ن�������س���وري 
دب���ي، ان خ��دم��ة " ال����زواج املدين" 
دبي  �سعي حم��اك��م  اإط����ار  ت��اأت��ي يف 
لتنظيم  م�����دين  ق����ان����ون  ل���ت���وف���ري 
يف  امل�سلمن،  لغري  االأ�سرة  م�سائل 
وذلك  امل�ستحدثة  االإج���راءات  ظل 
ال�سخ�سية  االأح��وال  لقانون  وفقاً 

اإقامة  الأح��ده��م��ا  يكون  اأن  ال��ث��اين 
اأن  وثالثا  دب���ي،  اإم���ارة  يف  �سكن  او 
يثبت حالتهما  ما  الطرفان  يرفق 
االج��ت��م��اع��ي��ة واأن��ه��م��ا خ��ال��ي��ان من 
احل�سور  ويتوجب  راب��ع��اً  االأزواج، 
الوكيل  ح�������س���ور  اأو  ال�����س��خ�����س��ي 
مع  خا�سة  ر�سمية  وكالة  مبوجب 
اأجل قراءة  اأ�سل الهوية من  اإبراز 
العاقة،  ل�ساحب  الهوية  بيانات 
امل�ستندات  ج��م��ي��ع  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
اأن  و   PDF وب�سيغة  اإلكرتونية 
العربية  اللغة  اإىل  تكون مرتجمة 
ترجمة قانونية معتمدة من وزارة 
كانت  واإذا   ، االإم������ارات  يف  ال��ع��دل 
����س���ادرة م���ن خ����ارج ال���دول���ة يجب 
اجلهات  م���ن  ت�����س��دي��ق��ه��ا  ي��ت��م  اأن 
الر�سمية وزارة اخلارجية يف البلد 
البلد  االإم���ارات يف  �سفارة  و  املعني 
املعني و وزارة اخلارجية والتعاون 
ال��دويل يف دولة االإم��ارات العربية 
ب�ساأن  احل��و���س��ن��ي  ون����وه  امل��ت��ح��دة. 
لغري  االإرث  )ح�����س��ر  اإ�����س����ه����ادات 
توزيع  ي��ع��ت��م��د يف  اأن����ه  امل�����س��ل��م��ن( 

ما  امل�سلم  غري  للمتوفى  االن�سبة 
ب��ق��ان��ون احت���ادي  امل��ر���س��وم  ورد يف 
�ساأن  يف   2022 ل�سنة   41 رق���م 
ووفق  امل��دين  ال�سخ�سية  االأح���وال 
املحدد  ال�سابق  االإل��ك��رتوين  امل�سار 
لغري  االإرث  ح�����س��ر  اإ����س���ه���ادات  يف 
اأحوال  امل�سلمن، اما ب�ساأن دعاوى 
النف�س لغري امل�سلمن فاإنه ي�سرح 
طلب  املت�سمنة  الدعوى  بت�سجيل 
حاجة  دون  وال��ت��ط��ل��ي��ق  ال���ط���اق 
يف  االأ�سري  التوجيه  من  لاإحالة 
حال كانت الدعوى مقت�سرة فقط 

على هذا الطلب.
ولفت احلو�سني اإىل انه يتم طلب 
اخل��دم��ة م��ن خ��ال ت��ق��دمي طلب 
اإلكرتوين من قبل املراكز املعتمدة 
تقدمي  قنوات  اإىل  الر�سوم  و�سداد 
القنوات  ت��ل��ك  اأح�����د  يف  اخل���دم���ة 
اخلدمات  ت���ق���دمي  م���راك���ز  م��ن��ه��ا، 
حماكم  خدمات  مركز  احلكومية، 
دب���ي يف ك���ًل م���ن، ال��ي��اي�����س، وايف 
ال���رب����س���اء، ال�ستام  م����رور  م����ول، 

العقد االإلكرتوين املعتمد.

اإع����الن
حملة ا�شتدعاء ملنتجات برينكلي �شتيب برينكلي اأفنيو وبرينكاي 

�شور - باللون الكحلي والكحلي الغامق
بالتن�شيق مع اإدارة حماية املناف�شة يف وزارة القت�شاد وان�شجامًا مع التزام الوزارة باملتابعة الدائمة واملتوا�شلة 

جلميع املنتجات داخل اأ�شواق دولة الإمارات العربية املتحدة وتوفري احلماية املطلوبة  للم�شتهلك.
العربية  الم��ارات  دولة  يف  كالرك�س  الأحذية  املحلي  امل�شتورد    ) م  )ذ.م.  الوطنية  جا�شنمال  �شركة  تعلن 
املتحدة، وبائع التجزئة الر�شمي يف دولة المارات العربية املتحدة، عن اطالق حملة ا�شتدعاء لالأنواع التالية 
من اأحذية كالرك�س - برينكلي �شتيب برينكلي اأفينيو وبرينكلي �شور - باللون الكحلي والكحلي الغامق امل�شنعة 

يف ال�شني.
توجد بالأحذية امل�شمولة بال�شتدعاء كميات زائدة من اأ�شباغ اأزوي املوجودة يف الأجزاء   العلوية من القما�س 
لبع�س العينات التي مت اختبارها من املتوقع اأن ت�شمل حملة ال�شتدعاء هذه عدد )654( زوجا من الأحذية 

على م�شتوى دولة الإمارات العربية املتحدة.
وحر�شًا منها على توفري اأرقى معايري اجلودة من "كالرك�س"، �شتبادر  �شي اند جيه كالرك انرتنا�شيونال بالت�شال 
بال�شتدعاء  امل�شمولة  اأحذيتهم  لإح�شار  ال�شتدعاء  هذا  حول  لإبالغهم  الإمكان  بقدر  املعنيني  بالعمالء 

با�شتخدام التعليمات املوجودة على بوابة ال�شتدعاء يف كالرك�س .
ملزيد من املعلومات يرجى الت�شال مبركز خدمة ال�شتدعاء لدى كالرك�س على الرقم 800562 من ال�شاعة 
املوقع  على  كالرك�س  لدى  ال�شتدعاء  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�شلة عرب الربيد اللكرتوين

اإننا نعتذر عن اأي اإزعاج قد يت�شبب به هذا الأمر، ونتوجه بال�شكر اإىل عمالئنا الكرام على �شربهم وتفهمهم.
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اأخبـار الإمـارات
2022 عام  خالل  الزكاة  �سندوق  م�سروفات  درهم  169مليون 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �سندوق الزكاة عن �سرف حوايل 169.8 مليون درهم خال عام 
2022 ا�ستفاد منها م�ستحقون لها �سمن 18 م�سروعا تندرج جميعها 

حتت امل�سارف ال�سرعية لفري�سة الزكاة.
اإدارة �سوؤون م�ستحقي  البلو�سي مدير  واأو�سح الدكتور حممد �سليمان 
 181 2022 ح���وايل  ال��ع��ام  بنهاية  ع��ق��دت  ال�����س��رف  اأن جلنة  ال��زك��اة 
بمُعد(، و55 اجتماًعا  )عن  121مرئياً  العام، كان منها  اجتماًعا طيلة 
بالتمرير، اأقرت خالها تقدمي 167 مليونا و752 األفا و214 درهما 
مل�ستحقيها من االأمُ�سر املحتاجة، بلغ عددها 11 األفا و591 عائلة ممن 

تنطبق عليهم �سروط ا�ستحقاق الزكاة.
وحول طبيعة امل�ساريع واملبالغ امل�سروفة لها اأو�سح البلو�سي اأن م�سروع 

"مودة" املوجه للمواطنة زوجة غري املواطن يقع �سمن اأعلى امل�ساريع 
األفا  و439  مليونا   38 م�سروفاته  بلغت  حيث  الفرتة،  خال  �سرًفا 
و500 درهم ا�ستفاد منها نحو 1143 عائلة م�ستحقة مببالغ �سهرية، 
"�سعف الدخل" ،  الزكاة من م�سروع  اأم��وال  امل�ستفيدون من  يلي ذلك 
األفا و764 درهما  حيث بلغت اإجمايل م�سروفاته 22 مليونا و867 
ثم  وم��ن  ا،  اأي�سً �سهرية  مببالغ  م�ستحقة  عائلة   1815 منها  ا�ستفاد 
"املطلقات" حيث  تاحم  م�سروع  م��ن  ال��زك��اة  اأم���وال  م��ن  امل�ستفيدون 
بلغت اإجمايل م�سروفات امل�سروع 21 مليونا و135 األفا و500 درهم 
امل�سروفات على  ذلك  بعد  وتتوزع  801 عائلة م�ستحقة،  ا�ستفاد منها 

باقي امل�ساريع بح�سب امل�ستفيدين منها.
واأكد الدكتور البلو�سي باأن �سندوق الزكاة يدعم ال�سرائح امل�ستفيدة من 
اأيام ال�سنة، كما يحر�س  الفئات امل�ستحقة عرب م�ساريع م�ستمرة طيلة 

القائمون على ال�سندوق على االرتقاء الدائم مب�ساريعه التي تنبع من 
عن  لل�سرف  اال�ستجابة  �سرعة  اإىل  اإ�سافة  ال�سرعية،  الزكاة  م�سارف 
اأكرب  باإجناز  لاإ�سراع  ال�سرف،  للجنة  االأ�سبوعية  االجتماعات  طريق 

قدر من املعامات ويف اأقل وقت ممكن.
على  واملتعاملن  للمح�سنن  بال�سكر  البلو�سي  حممد  الدكتور  وتقدم 
اأن ال�سندوق  اأوىل الأداء زكاتهم، موؤكداً  اختيار �سندوق الزكاة كوجهة 
موؤ�س�سة حكومية احتادية، واأنه ثمة لوائح خا�سة ب�سرف الزكاة معتمدة 
وحمدثة با�ستمرار مبنية وفق امل�سارف ال�سرعية املذكورة يف كتاب اهلل 
عز وجل، اإ�سافة اإىل وجود جلنة �سرعية مكونة من اأع�ساء م�سهود لهم 
ال�سرعية،  لل�سوابط  وفقاً  و�سفافية  تعمل مب�سداقية  والكفاءة  بالعلم 
والرقابة  التدقيق  مكتب  يف  تتمثل  داخ��ل��ي��ة  رق��اب��ة  وج���ود  ع��ن  ف�سًا 

واملتابعة، ورقابة خارجية تتمثل يف ديوان املحا�سبة واملدقق اخلارجي.

عبداهلل بن زايد يهنئ هاتفيا 
اأمني عام جمل�س التعاون اخلليجي 

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
.. معايل جا�سم حممد البديوي االأمن العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج 
واأعرب  للمجل�س.    عاما  اأمينا  عمله  مهام  توليه  ب��دء  مبنا�سبة  العربية 
يف  والنجاح  التوفيق  ملعاليه  متنياته  عن   - هاتفي  ات�سال  خال   - �سموه 
ويلبي  امل�سرتك  اخلليجي  العمل  م�سرية  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  عمله  مهام 
تطلعات �سعوب دول املجل�س اإىل التنمية واالزدهار والرخاء.  وجرى خال 
االت�سال الهاتفي بحث عدد من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك باالإ�سافة 

اإىل تطورات االأو�ساع يف املنطقة واآخر امل�ستجدات االإقليمية والدولية. 

برعاية وح�سور نهيان بن مبارك.. مهرجان االأخوة االإن�سانية ينطلق يف ن�سخته الرابعة غدا
•• اأبوظبي - وام:

ي��ن��ط��ل��ق غ�����دا م���ه���رج���ان االأخ������وة 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  االإن�����س��ان��ي��ة 
رعاية  حت��ت  والتعاي�س  الت�سامح 
م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س 
حكماء  جم���ل�������س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

امل�سلمن مب�ساركة دولية بارزة.
 4 ي�ستمر  ال��ذي  املهرجان  وي��رك��ز 
اأيام - هذا العام على تعزيز اجلهود 
الدولية من اأجل االإن�سانية يف كل 
مكان، كما يحمل املهرجان ر�سائل 
ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  وا����س���ح���ة 
اجلهود  تعزيز  على  تركز  واملحلي 
الت�سامح  ق��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز  ال���دول���ي���ة 

واالخوة االإن�سانية.
ويلقى املهرجان ال�سوء على جهود 
الت�سامح  ق��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز  االإم������ارات 
االإن�سانية  واالأخ�������وة  وال��ت��ع��اي�����س 
كافة  مع  بالتعاون  وعامليا،  حمليا 

االأ�سقاء واالأ�سدقاء حول العامل.
العاملية  ال��ق��م��ة  امل��ه��رج��ان  وي�����س��م 
التي  االإن�سانية  واالأخ��وة  للت�سامح 
تحدون  " ممُ ���س��ع��ار  حت���ت  ت��ن��ط��ل��ق 
اإ�سافة  امل�سرتكة"،  ب��اإن�����س��ان��ي��ت��ن��ا 

اللعبة  بطات  من  العبة   100
حول العامل، يتناف�سن يف م�سابقة 
الثاثة  امل���راك���ز  ع��ل��ى  اح��رتاف��ي��ة 
األعاب  برنامج  ويت�سمن  االأوىل، 
دورة  ه��ي  اأج���زاء،  ثاثة  الت�سامح 
ب��ط��ول��ة خا�سة  م��ك��ث��ف��ة  ت��دري��ب��ي��ة 
دورات  اإىل  اإ����س���اف���ة  ل����اأط����ف����ال، 
م��ت��خ�����س�����س��ة ت���ق���دم���ه���ا الع���ب���ات 
ال�سطرجن احلائزات على بطوالت 
الرئي�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ث���م  ع��امل��ي��ة، 
ال�سريع  ال�سطرجن  م�سابقة  وه��ي 
 100 فيها  ت�����س��ارك   ”Blitz“

كام دولين. مت�سابقة، ويديرها حمُ
و���س��ي��ت��م خ����ال امل���ه���رج���ان اإزاح�����ة 
ال�ستار عن "جدارية االأديان" التي 
ت��ر���س��د ت���اري���خ االإم�������ارات ودوره����ا 
الداعم حلرية االعتقاد والت�سامح 
واالأخ����وة االإن�����س��ان��ي��ة، وذل���ك مبقر 
للت�سامح  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ان��ع��ق��اد 
واالأخ������وة االإن�����س��ان��ي��ة، وال��ت��ي تعد 
اإ���س��ه��ام��ا م��ق��درا م��ن دائ����رة تنمية 
اأن�سطة  يف  ظ��ب��ي  ب���اأب���و  امل��ج��ت��م��ع 

املهرجان.
م�سابقات  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ي��ت��م  ك���م���ا 
م��ت��ن��وع��ة يف ال��ت�����س��ام��ح واالأخ������وة 
“املدار�س واجلامعات”،  االإن�سانية 

االزهر ال�سريف
ال���راب���ع م��ن فرباير  ب��اأب��وظ��ب��ي يف 
لعمل  ب��داي��ة  لتكون   ،2019 ع��ام 
ع��امل��ي كبري م��ن اأج���ل االإن�����س��ان يف 

كل مكان.
املخل�سة  اجل��ه��ود  ال����وزارة  وثمنت 
حكماء  جم���ل�������س  ي���ب���ذل���ه���ا  ال����ت����ي 
التح�سري  اأج������ل  م����ن  امل�����س��ل��م��ن 
للت�سامح  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة  اجل��ي��د 
واالأخوة االإن�سانية والتي تعد اأهم 
اأن�سطة املهرجان الدولية، ك�سريك 
للوزارة، وهو ما يدل على  رئي�سي 
ع��م��ق اه��ت��م��ام��ه ب��ق�����س��اي��ا االأخ����وة 
اإىل  تتحول  اأن  واأهمية  االإن�سانية 

ثقافة عامة بن �سعوب العامل.
ودع���ت و���س��ائ��ل االإع����ام وخمتلف 
اأن�سطة  متابعة  اإىل  املجتمع  فئات 
و�سول  يف  واالإ����س���ه���ام  امل���ه���رج���ان، 
ر�سالته اإىل اجلميع حمليا وعامليا، 
هو  الرئي�سي  ال��ه��دف  اأن  م��وؤك��دة 
و�سول ر�سالة املهرجان اإىل خمتلف 
فئات املجتمع وخمتلف اجلهات يف 
القطاع احلكومي واخلا�س، لن�سر 

مبادئ وثيقة االأخوة االإن�سانية.
واأك��دت اأن ال��وزارة تهتم كثريا باأن 
االإن�سانية  االأخ�����وة  ث��ق��اف��ة  ت�����س��ل 

لبطولة  امل��ه��رج��ان  اح��ت�����س��ان  اإىل 
لل�سطرجن،  ال���دول���ي���ة  ال��ت�����س��ام��ح 
لل�سطرجن  االآ���س��ي��وي��ة  وال��ب��ط��ول��ة 
االأن�سطة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ل�����س��ي��دات، 
اجل���م���اه���ريي���ة ال����ت����ي ت��ن��ط��ل��ق يف 
امل������دار�������س واجل�����ام�����ع�����ات، وك���اف���ة 
م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
واخلا�سة،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
وامل��ج��ال�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب���اإم���ارات 

الدولة.
واأكدت وزارة الت�سامح والتعاي�س اأن 
احتفال  ات�ساقا مع  ياأتي  املهرجان 
االإم�����ارات ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لاأخوة 
اإماراتي  كل  جتع  والتي  االإن�سانية 
ي�سعر بالفخر واالعتزاز الأن اإقرار 
لاأخوة  عاملي  ليوم  املتحدة  االأمم 
اإال ثمار اجلهود  االإن�سانية ما هي 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  املخل�سة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
“حفظه اهلل”، الذي عمل  الدولة 
ع��ل��ى م����دى ���س��ن��وات ل��ك��ي يجتمع 
االأخوة  وثيقة  مبادئ  على  العامل 
قدا�سة  وق��ع��ه��ا  ال��ت��ي  االإن�����س��ان��ي��ة، 
الكني�سة  ب���اب���ا  ف��رن�����س��ي�����س  ال��ب��اب��ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وف�����س��ي��ل��ة االإم������ام 
االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �سيخ 

للجميع، ولذا �سيتم توزيع مبادئ 
وث��ي��ق��ة االأخ������وة االإن�����س��ان��ي��ة التي 
وقعها ف�سيلة �سيخ االأزهر وقدا�سة 
برعاية  باأبوظبي  فرن�سي�س  البابا 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
خمتلفة  ب��ل��غ��ات  اهلل”،  “حفظه 
واجلامعات  امل��دار���س  ط��اب  على 
�سيتم  كما  احلكومية،  واملوؤ�س�سات 
مببادئ  االأيقونية  امل��ب��اين  اإ���س��اءة 
اإ�سافة  االإن�سانية،  االأخ���وة  وثيقة 
بالتعاون  جماهريية  اأن�سطة  اإىل 

مع خمتلف اإمارات الدولة.
ك���م���ا ي���ط���ل���ق م����ه����رج����ان االأخ��������وة 
من  االأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  االإن�����س��ان��ي��ة 
م����ب����ادرة األ����ع����اب ال��ت�����س��ام��ح حتت 
االأ����س���ي���وي���ة  "البطولة  ع����ن����وان 
لل�سطرجن الن�سائي"، وهي مبادرة 
الدولية  امل��ف��و���س��ي��ة  ع���ن  منبثقة 
االإلكرتونية،  االألعاب  يف  للت�سامح 
بن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  برئا�سة 
الت�سامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  م��ب��ارك 
االحتاد  م��ع  بالتعاون  والتعاي�س، 
االآ����س���ي���وي ل��ل�����س��ط��رجن واالحت�����اد 
على  وت�ستمر  لل�سطرجن،  ال��دويل 
مدار يومن يف اأبوظبي، مب�ساركة 

حا�سنة  احل��ك��وم��ة  "جلان  ت��ن��ظ��م 
متنوعة  اأن�������س���ط���ة  للت�سامح" 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��وؤ���س�����س��ات،  مبختلف 
التنفيذية  املجال�س  م��ع  ال��ت��ع��اون 
يف كل اإمارة للم�ساركة يف املهرجان 
اإنارة املعامل العمرانية،  من خال 
مبادئ  ون�سر  املجتمعية  والتوعية 
وخمتلف  ال�سا�سات  ع��رب  الوثيقة 
م��ن�����س��ات اجل��م��ه��ور امل���ت���اح���ة، كما 

الطلبة  ع��ل��ى  ال��وث��ي��ق��ة  وت����وزي����ع 
وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، ودرو�����س 
اأهمية  ل�����س��رع  ت��خ�����س�����س  ���س��ف��ي��ة 
اإ�سافة  االإن�سانية،  االأخ���وة  وثيقة 
من  ��ن��ظ��م  تمُ �سفية  ال  اأن�����س��ط��ة  اإىل 
املدار�س  يف  الت�سامح  اأندية  خال 

واجلامعات.
باملوؤ�س�سات  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  اأم�������ا 
واحتادي”  “حملي  احل��ك��وم��ي��ة 

وقن�سليات  �����س����ف����ارات  ت���������س����ارك 
ال��ع��امل يف املهرجان،  ال��دول��ة ع��رب 
مبحتوى  ت���زوي���ده���م  خ����ال  م���ن 
اإعامي لوثيقة االأخوة االإن�سانية، 
اإ�سافة اإىل دور بارز لوزارة ال�سوؤون 
االإ�سامية واالأوقاف، كما ت�سارك 
املختلفة  ال���ري���ا����س���ات  احت��������ادات 
فعاليات  يف  خم��ت��ل��ف��ة  ب��اأن�����س��ط��ة 

املهرجان.

يف اليوم الأول ملوؤمتر تريندز حول التعليم والبتكار

خرباء دوليون ي�ستعر�سون مواءمة التعليم مع االأهداف املن�سودة، ودور تكنولوجيات التعليم
مبادرة ل� »تريندز«  بتوزيع 5000 كتاب من اإ�سداراته على مكتبات اجلامعات واملوؤ�س�سات االأكادميية

•• اأبوظبـــي -الفجر:

تريندز  مل��رك��ز  االأول  امل��وؤمت��ر  فعاليات  االأرب���ع���اء  م�ساء  ب���داأت 
روؤي���ة  "و�سع  ���س��ع��ار  حت���ت  للتعليم  واال���س��ت�����س��ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
مل�ستقبل التعليم: حمركات التغيري واالبتكار"، وي�ستمر يومن 
ا من عدة  واأكادميًيا متخ�س�سً 20 خبرًيا  اأكرث من  مب�ساركة 

دول، وذلك �سمن االحتفاء باليوم العاملي للتعليم.
واأكد الدكتور حممد عبد اهلل العلي الرئي�س التنفيذي ملركز 

تريندز، يف كلمة افتتح بها اأعمال املوؤمتر 
الدول  ك��اف��ة  يف  التعليم،  بها  ال��ت��ي يحظى  ال��ك��ب��رية،  االأه��م��ي��ة 
التي ت�سعى لتحقيق التنمية والريادة، وقال اإن التعليم يعترب 
وحتقيق  ال�ساملة،  التنمية  عمليات  النطاق  املتن،  االأ�سا�س 
وارت���ق���اء مكانة  وت���ط���ور،  ت��ق��دم  م���ن  يتبعها  وم���ا  ال��رف��اه��ي��ة، 
فبالتعليم  واملتقدمة،  املتح�سرة  الدول  م�ساف  بن  مرموقة، 

تنه�س االأمم وتتطور املجتمعات.
تدخر  ال  واأهميته،  التعليم  دور  حمورية  ظل  يف  اأن��ه  واأ���س��اف 
دول العامل و�ْسًعا، وال تاألو جهًدا، من اأجل تطوير منظوماتها 
التي  الهائلة،  والتحوالت  التغريات  ظل  يف  خا�سة  التعليمية، 
�سهدها العامل خال العقود القليلة املا�سية، واليزال ي�سهدها، 
واملعرفية  التكنولوجية  بالثورة  منها،  يتعلق  ما  وبالتحديد 
املت�سارعة التي ي�سهدها، والتحوالت احلادثة يف جمال الذكاء 

اال�سطناعي، وتطبيقاته املتعددة. 
واأ�سار الدكتور العلي اإىل اأن هذه التحوالت، تتيح العديد من 
مكوناته،  مبختلف  التعليم،  تطوير  يف  ت�ساعد  التي  الفر�س، 
التطوير  اأج��ل  من  كبرية،  حتديات  املقابل  يف  تفر�س  ولكنها 
امل�ستمر لعملية التعليم والتعلم، مبا ي�ساعد يف تخريج اأجيال 
التكنولوجية  ال��ث��ورة  ه���ذه  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�س  ق����ادرة، 
ال��ع��م��ل، واإنا  ���س��وق  ال��ت��ي فر�ستها يف  وامل��ع��رف��ي��ة، وال��ت��غ��ريات 
قادرة على املناف�سة وتطوير املهارات والقدرات، التي حتتاجها 
الدول واملجتمعات، لتحقيق التفوق والريادة، يف ع�سر الثورة 

ال�سناعية الرابعة والذكاء اال�سطناعي. 
واأو�سح اأهمية االطاع على اأف�سل املمار�سات الدولية، يف جمال 
من  الناجحة  التجارب  بع�س  عند  والوقوف  التعليم،  تطوير 
اأجل اال�ستفادة منها، اإ�سافة اإىل معرفة اآراء الطاب اأنف�سهم، 
باعتبارهم  التعليمية،  العملية  تطوير  بجهود  امل�ستهدفن 
االأ�سا�س يف اأي حترك جاد لتحقيق االإ�ساح املن�سود يف جمال 
التعليم، الفًتا اإىل تنظيم تريندز عدًدا من املناظرات العلمية، 
بن جمموعات من طاب عدد من اجلامعات املرموقة، داخل 
مقر تريندز، لا�ستماع اإىل اآرائهم وم�ساركة روؤاهم يف م�ستقبل 
التعليم. وكانت بالفعل جتربة مثمرة ورائعة، وغنية باالأفكار 

املبتكرة واملهمة.
وقال الرئي�س التنفيذي لرتيندز اإنه اإمياًنا من املركز باأهمية 
فكرة  ج���اءت  التعليمية،  املنظومة  تطوير  و���س��رورة  التعليم 
للبحوث  تريندز  ملركز  مبادرة  عن  معلًنا  املوؤمتر،  هذا  تنظيم 
واال�ست�سارات بتوزيع 5000 كتاب من اإ�سداراته املتنوعة على 
مكتبات اجلامعات واملوؤ�س�سات االأكادميية املختلفة، تاأكيداً منه 
على دعمه لن�سر املعرفة ودعم املوؤ�س�سات التعليمية باالإ�سدارات 

الوازنة واملو�سوعية التي تعزز الوعي العلمي واملعريف للطاب 
والباحثن ال�سباب.

نظمها  مناظرات طابية  ملبادرة  فيديو  ذلك مت عر�س  عقب 
تريندز متهيًدا للموؤمتر، ناق�س خالها طاب جامعيون من 
جامعات مرموقة تطرقت اإىل التعليم و�سرورة الرتكيز على 
مناهج التفكري النقدي والبحثي التي تنمي قدرات املتعلمن 
اآفاق  ا�ستعرا�س  مت  كما  واالإب����داع،  االبتكار  ط��رق  لهم  وتفتح 
التعليم وطموحات ال�سباب مب�ساركة جامعات ذات �سمعة دولية 
وقيمة معرفية، واأكد املتحاورون �سرورة الرتكيز على التفكري 
االإبداعي ومواكبة التعليم للع�سر ومتطلباته، واأن يعمل على 
حت�سن فر�س ال�سباب يف احل�سول على وظائف الئقة والتمتع 

بحياة اأف�سل.
وبعد ذلك جاءت فقرة "ماحظات الباحث امل�ستقبلي" قدمتها 
الطالبة نوف حممد الف�سلي، واأعربت يف بدايتها عن �سكرها 
ملركز تريندز على اإتاحته الفر�سة للطلبة اجلامعين ملناق�سة 
ا حول االأمور التعليمية، م�سرية اإىل اأن املناظرات  بع�سهم بع�سً
اإجاباتهم،  يف  والعفوية  النقدي  التفكري  على  القدرة  تفيد يف 
اأنها  كما  امل�سكات.  ومهارات حل  االإبداعي  التفكري  يعزز  مبا 
�سحيحة  مفاهيم  لت�سكيل  باالأفكار  الكلمات  رب��ط  يف  ت�ساعد 

اأثناء املناق�سة، اإ�سافة اإىل اكت�ساب اخلربة.
 " ع��ن��وان  امل��وؤمت��ر باجلل�سة االأوىل حت��ت  اأع��م��ال  ا�ستمُهلت  وق��د 
تطوير املعرفة ومقت�سيات الع�سر العاملي: مواءمة التعليم مع 
القرن احلادي والع�سرين"، وقال مدير  املن�سودة يف  االأه��داف 
اجلل�سة الدكتور �سعيد الظاهري، مدير مركز درا�سات امل�ستقبل 
املطلوبة،  التعليم  خمرجات  اإىل  �ستتطرق  اإنها  دب��ي،  بجامعة 
وتكنولوجيا  اال�سطناعي،  الذكاء  ع�سر  يف  التعليم  وم�ستقبل 
التعليمية،  العملية  م�سار  يف  وتاأثريها  واالت�ساالت  املعلومات 
جمال  يف  العاملية  االأه���داف  خلدمة  البيئي  التعليم  وتوظيف 
التغري املناخي. واأكد اأهمية املرونة يف اأنظمة التعلم ومواكبة 

التطورات التكنولوجية والرتكيز على التعليم االإبداعي.
للتخطيط  االإقليمي  امل��رك��ز  م��دي��ر  املطيوعي،  م��ه��رة  وذك���رت 
الرتبوي، اأن التعليم ي�سكل حمور التنمية امل�ستدامة والتطور، 
م�سرية اإىل اأن االهتمام العاملي بالتعليم ينبع من اأنه املحرك 
تكون  اأن  امل�ستقبل، موؤكدة �سرورة  العامَل، وهو قاطرة  لتقدم 
دول  توجهات  اإن  وقالت  واالبتكار،  ل��اإب��داع  حا�سنة  امل��دار���س 
على  توؤكد  التعليمية  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
بجودة  تعليمي  ن��ظ��ام  وت��وف��ري  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  االإب����داع 
عالية قادر على التكيف مع امل�ستقبل وي�سعى للريادة، وكذلك 

ال�سراكة املجتمعية.
للبحث  دافع  متكامل  تعليمي  نظام  اأهمية وجود  اإىل  واأ�سارت 
وقادر  ومتكامل  الب�سرية  للقدرات  وممّكن  واالبتكار،  العلمي 
على املناف�سة يف �سوق املهارات التي تقود للم�ستقبل، ويرقى اإىل 
م�ستوى االأنظمة التعليمية واالأداء القوي واملتوائم مع الع�سر. 
وقالت املطيوعي اإن القمة العاملية للتعليم التي انعقدت موؤخًرا 
اأكدت جمدًدا حمورية التعليم وجودته، وقدمت مبادرات تعيد 

له اأولوياته، خا�سة بعد جائحة كورونا.
ب��وج��ود معلمن  ت��وؤك��د على االهتمام  ال��درا���س��ات  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأنواعها  بكافة  املهارات  على  تركز  تعليم  وخمرجات  موؤهلن، 
تواكب  التعليمية  املنظومة  يف  تغيري  واإح����داث  ل��ه��ا،  وداع��م��ة 
الع�سر وتتما�سى معه، مو�سحة اأن ذلك ميكن من خال عدة 
اأمور، هي: نظم تقييم جديدة، وتكنولوجيا متطورة، ومتكن 
نحو  ال��ت��وج��ه  ت��ع��زز  ج��دي��دة  منهجيات  وف��ق  الب�سرية  امل����وارد 
اإىل  اإ�سافة  املتغريات،  مع  والتكيف  باملرونة  وتتميز  امل��ه��ارات 
الرتكيز على التعلم الذاتي ومهارات التفاعل واحرتام االآخر.

اأهمية  ال��رتب��وي،  للتخطيط  االإقليمي  امل��رك��ز  م��دي��ر  وذك���رت 
التطورات  وا�ستثمار  التعليم  لتكنولوجيا  املنا�سب  اال�ستخدام 
�ساملة  تكون  بحيث  التعليمية  العملية  لدعم  فيه  احلا�سلة 
املتاحة  امل��ن�����س��ات  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رية  م��ت��ع��ة،  واأك����رث  للجميع 

و�سرورة اال�ستفادة منها لدعم الكادر الب�سري املتمثل يف املعلم 
واالإدارة، موؤكدة اأن املعلم هو القلب الناب�س للتعليم. وطالبت 
ومواكبة  والتدريب  التاأهيل  يف  اال�ستمرار  ب�سرورة  املطيوعي 
كل جديد والتخطيط وفق معايري جديدة وروؤي��ة تركز على 

جودة التعليم مبرونة ونظرة بعيدة. 
اأك�����د ال��ربوف��ي�����س��ور دان���ي���ال ك�����ريك، م���دي���ر التطوير  ب�����دوره 
االأكادميي، بجامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي، اأهمية 
اأن يائم التعليم و�سكله الفهم االجتماعي لغر�س التعليم يف 
ت�سكيل  يف  اأك��رب  دوًرا  �سياأخذ  التعليم  اأن  مو�سًحا  امل�ستقبل، 
النموذج  ه��ذا  طليعة  يف  التكنولوجيا  دور  و�سيكون  املجتمع 

اجلديد.
�ستلعبه  ال������ذي  ال�������دور  م����ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  اأن������ه ال مي���ك���ن   وذك������ر 
التكنولوجيا، وخا�سة الذكاء اال�سطناعي، يف م�ستقبل التعّلم. 
مو�سًحا اأن تقنيات مثل chatGPT اأ�سبحت اأداة تعليمية 
يجب اأن يدرك التعليم اأهميتها، الفًتا اإىل اأن فريو�س كورونا 
واحدة  مل��رة  فر�سة  التعليم  لقطاع  اأت��اح   )COVID-19(
يف القرن للتوقف واإع��ادة التفكري يف الطريقة التي يعمل بها 
التعليم، م�سدًدا على اأهمية عدم العودة اإىل املا�سي، بل يجب 

اإعادة التفكري يف قطاع التعليم واإعادة �سبطه.
امل�سارك  االأ�ستاذ  العنوتي،  فاطمة  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
اإن  زاي���د،  بجامعة  العامة،  وال�سحة  الطبيعية  العلوم  بق�سم 
وتوحيد  ال�سراكة  خ��ال  م��ن  يتم  البيئية  اال�ستدامة  حتقق 
اجلهود بن جميع القطاعات مبا يف ذلك ال�سناعة واملوؤ�س�سات 
واإ����س���راك  ت��ث��ق��ي��ف  اأن  اإىل  وامل�����س��ّرع��ن، م�����س��رية  االأك���ادمي���ي���ة 
ملعاجلة  االأ�سا�سية  االأم��ور  من  يعد  املبكرة  املراحل  يف  ال�سباب 
التعليم  يوفر  اأن  ميكن  اإنه  العنوتي  وقالت  البيئية.  الق�سايا 
املرونة  تبني  على  اجلديدة  االأج��ي��ال  لتحفيز  من�سات  العايل 
وامل�سوؤولية  االأكادميية  املناهج  واال�ستدامة من خال  البيئية 
للبحوث  تريندز  مركز  بتبني  م�سيدة  والبحث،  االجتماعية 
ال�سباب  يف  "اال�ستثمار  ���س��ع��ار  حت��ت  لل�سباب  واال���س��ت�����س��ارات 
ال�سباب هم املحرك للتعليم  اأن  امل�ستقبل"، موؤكدة  ا�ستثمار يف 
وم�ستقبله، كما �سددت على مو�سوع املرونة يف مناهج التعليم 
امل�ستمر، اإ�سافة اإىل التفاعل، وتطرقت اإىل عدة جتارب وبرامج 
تعليمية، قام بها طلبة اجلامعة، وما تو�سلوا اإليه من خا�سات 

واكت�ساب خربات حمفزة.
عنوان  حتت  الثانية  اجلل�سة  ب��داأت  ق�سرية  ا�سرتاحة  وعقب 
ج التحويلية  همُ "دور تكنولوجيات التعليم يف تعزيز التعلم: النُّ
ابت�سام  ال��دك��ت��ورة  اجلل�سة  م��دي��ر  واأ����س���ارت  واال�ست�سرافية" 
املزروعي، مدير وحدة الذكاء اال�سطناعي عرب املراكز مبعهد 
التعليم  ح��ول  تتمحور  اجلل�سة  اأن  اإىل  التكنولوجي  االبتكار 
الرقمي  والتحول  والتاأثر،  التاأثري  ح��دود  التقني..  واالبتكار 
وتكنولوجيات  الرقمية،  احلكومات  اأجندة  �سمن  التعليم،  يف 
اإن  وق��ال��ت  التعليمية.  العملية  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره����ا  التعليم 
اإىل  اأدت   Chat GBT مثل  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  من�سات 
اإىل  االأ�ساتذة للطاب، م�سرية  تغيري جذري يف كيفية تقييم 
املهارات؛  ه��ذه  ا�ستخدام  كيفية  ال��ط��اب  يتعلم  اأن  يجب  اأن��ه 
والتفكري  االبتكار  على  يركز  اأف�سل  تعليم  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما 

النقدي. وذكر الدكتور عبداهلل الكوايف اأبو نعمة، رئي�س، وكيل 
اأبوظبي  كلية  والتحليات  االآيل  والتعلم  احلو�سبة  واأ���س��ت��اذ 
االأنظمة  مهًما يف  ج��زًءا  بات  اال�سطناعي  الذكاء  اأن  ل���اإدارة، 
يف  اأث���رت  الرائعة  التقنيات  بع�س  اأن  اإىل  م�سرًيا  التعليمية، 
التدري�س والتعلم ل�سنوات عديدة. وتطرق اإىل برنامج )�سات 
جي بي تي( )ChatGPT( القائم على الذكاء اال�سطناعي، 
واأول  الرقمية،  وامل�ساعدة  املحادثة  روب��وت  يعد  اأن��ه  مو�سًحا 
اإن  التعليم. وقال  اال�سطناعي يف  الذكاء  ا�ستخدام  مثال على 
)معاجلة  الكام  فهم  على  ال��ق��درة  متتلك  املحادثة  روب��وت��ات 
نية  ملطابقة  االآيل  التعلم  ن��اذج  وا�ستخدام  الطبيعية(  اللغة 

ال�سوؤال لاإجابة والتو�سية باإجراء حمدد.
وترية  ويكيف  يغري  ال���ذي  التكيفي،  التعلم  اإىل  ت��ط��رق  كما 
املتعلم وم�ستوى ترتيب التعلم بناًء على اخلوارزمية واإ�سقاط 
التعلم وكيف ي�ستجيب الطاب للمواد املختلفة التي تقدمها 

اخلوارزمية.
الذكاء  مب�ساعدة  والتعليقات  ال��ع��ام��ات  و���س��ع  عند  وت��وق��ف 
اأنظمة  فيه  تنظر  اأن  ميكن  ال��ذي  ال��وق��ت  وه��و  اال�سطناعي، 
وت�سحيحها  وال��واج��ب��ات  االخ��ت��ب��ارات  يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 

وتقدمي ماحظات قيمة.
ب�سكل  التعليم  يف  ي��وؤث��ر  ب��ات  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأن  واأو���س��ح 
وتطرق  ي��وم.  بعد  يوًما  يتزايد  فيه  اال�ستثمار  اأن  كما  عميق، 
اأبو نعمة اإىل ما يقدمه الذكاء اال�سطناعي للتعليم من خال 
املحتوى واملحادثة والتعليم التعاوين، مطالًبا بتبني التطورات 
واأن��ه ال  التعليمي،  النظام  التكنولوجية لكي ت�سبح ج��زًءا من 
واأع���رب عن  ال��رك��ب.  ال��ت��ط��ورات ومواكبة  متابعة  م��ن  منا�س 
التكنولوجية  التطورات  حول  الدائم  احل��وار  باأهمية  اعتقاده 

اجلديدة ومدى ماءمتها للنظم التعليمية.
بوحدة  ال�سيا�سات  رئي�س  يو�ساد،  األك�سندر  الدكتور  وحت��دث   
العاملي  التغيري  ع��ن  ب��ل��ري،  ت���وين  ال��رق��م��ي��ة مبعهد  احل��ك��وم��ة 
باململكة املتحدة، فقال اإن اأزمة التعليم كانت مدفوعة بالتوتر 
الوطني،  والنطاق  العالية،  اجل���ودة  ه��ي:  ثاثة  اأه���داف  ب��ن 
�ساأنها  من  التكنولوجيا  اأن  اإىل  م�سرًيا  امل�ستدامة،  والتكلفة 

امل�ساهمة الفعالة يف حل هذه املع�سلة الثاثية.
اأو منتًجا  Edtech لي�س منتًجا جتارًيا  اأن برنامج   واأو�سح 
على  ت��اأث��ري  لتحقيق  واأن���ه  اأ�سا�سي،  عن�سر  ه��و  ب��ل  ا�ستهاكًيا 
ن��ط��اق وا���س��ع ال ب��د ل��ن��ا م��ن م���واءم���ة احل���واف���ز ب��ن املعلمن 
من  وامل�ستثمرين  اخل��دم��ة  ومقدمي  ناحية،  م��ن  واحل��ك��وم��ة 
الناحية االأخرى. وذكر بو�ساد اأن التكنولوجيا �ستكون حتويلية 
عندما يتم ا�ستخدامها ب�سكل جيد عرب النظام باأكمله. كما اأن 
اإيجاد الظروف "الدنيا القابلة للحياة" التي يحدث فيها ذلك 

هو عمل �سانعي ال�سيا�سات.
تركزت  واحل�سور  امل�ساركن  ب��ن  مناق�سات  درات  ذل��ك  عقب 
حول ما جاء يف اأعمال اجلل�سة االأوىل، حيث اأكدت على اأهمية 
وا�ستخدام  االإب��داع��ي،  التعليم  على  والرتكيز  امل��ه��ارات،  تنمية 
ام�س  امل��وؤمت��ر،  اأع��م��ال  واختتم  ه��ذا،   . امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا 
اخلمي�س، بجل�ستي عمل، اإ�سافة اإىل جل�سة ختامية تمُعلَن فيها 

تو�سيات خرباء املوؤمتر.
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•• اأبوظبي-وام:

تبداأ هيئة البيئة - اأبوظبي يف قيا�س 
انبعاثات املركبات عن بمُعد على طرق 
التقنيات  اأح��دث  با�ستخدام  اأبوظبي 
مرة  الأول  تمُ�ستخدم  وال��ت��ي  املبتكرة 
يف املنطقة بال�سراكة مع �سركة اإيرث 
البيئية  ل��ا���س��ت�����س��ارات  اإن��ت��ل��ي��ج��ن�����س 
لتقنيات  ه��ي��ج��ر  و���س��رك��ة   "4EI"
"هيت"  اجل�����وي  وال����غ����اف  ال��ب��ي��ئ��ة 
ال���والي���ات  وم���ق���ره���ا   "”HEAT

املتحدة االأمريكية. 
و�ستقوم الهيئة با�ستخدام تكنولوجيا 
الناجتة  االنبعاثات  لقيا�س  متطورة 
ع��ن ع����وادم امل��رك��ب��ات وال��ت��ي طورتها 
البيئة  ل���ت���ق���ن���ي���ات  ه���ي���ج���ر  ����س���رك���ة 
 "HEAT" اجل��������وي  وال������غ������اف 
واحل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى ب����راءة اخ����رتاع من 
نا�سا  االأم���ري���ك���ي���ة  ال���ف�������س���اء  وك����ال����ة 
واالإب����اغ  االن��ب��ع��اث��ات  ك�سف  وتقنية 
تقي�س  ال���ت���ي   ”EDAR“ ع��ن��ه��ا 
با�ستخدام  الطرقات  على  االنبعاثات 
على  القائمة  االآن��ي��ة  الك�سف  اأج��ه��زة 

الليزر. 
و�سيتم قيا�س االنبعاثات من املركبات 
مل���دة ث��اث��ة اأ���س��اب��ي��ع، وذل����ك يف �ستة 

مواقع خمتلفة يف اإمارة اأبوظبي. 
�ستكون  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذه  وم����ن خ����ال 
االنبعاثات  قيا�س  على  ق��ادرة  الهيئة 

املنبعثة من عوادم املركبات املتحركة 
بدقة ويف الوقت الفعلي ..كما ميكن 
ال�سيارة  ترخي�س  لوحة  رقم  حتديد 
للح�سول  ف��ق��ط  ي�����س��ت��خ��دم  وال������ذي 
للمركبة  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات  ع���ل���ى 
والطراز  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ة  م��ث��ل 
ووزن  االنبعاث  ومعيار  الوقود  ون��وع 
ال�سيارة ولن يتم ا�ستخدام اأي بيانات 

�سخ�سية يف هذه الدرا�سة. 
وتعترب هذه املبادرة جزءاً من برنامج 
ال���ه���واء  جل������ودة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  االإدارة 
�ست�ساهم  حيث  الهيئة  و�سعته  ال��ذي 
لل�سيا�سات  ع��ل��م��ي��اً  اأ���س��ا���س��اً  و���س��ع  يف 
جودة  مل��راق��ب��ة  امل�ستقبلية  وال��ل��وائ��ح 
ت�سريعية  اأدوات  وت��ط��وي��ر  ال���ه���واء 
م��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��ق��ل��ي��ل االن���ب���ع���اث���ات من 
واأ�سناف  اأن������واع  وحت���دي���د  امل��رك��ب��ات 
فئتها  ح�سب  تلويثاً  االأك��رث  املركبات 
فيها  امل�����س��ت��خ��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��دخ��ات اخل��ا���س��ة ببيانات  واإن�����س��اء 
النمذجة  ل���ن���ظ���ام  ال�����ه�����واء  ج�������ودة 
انبعاث  ع��وام��ل  وت��ط��وي��ر  الريا�سية 
الهواء املحلي وغازات الدفيئة ف�سًا 
االأكادميي  البحث  جهود  تعزيز  ع��ن 

وم�ساريع االبتكار. 
�سامل  �سيخة  الدكتورة  �سعادة  وقالت 
البيئة  لهيئة  العام  االأمن  الظاهري 
- اأبوظبي: "تتمثل مهمتنا االأ�سا�سية 
البيئة  ����س���ح���ة  ت���ع���زي���ز  ال���ه���ي���ئ���ة  يف 

اأف�سل  ح��ي��اة  ت��وف��ري  يف  للم�ساهمة 
ل�سكان اإمارة اأبوظبي واأن تكون جودة 
املعايري  لدينا مطابقة الأعلى  الهواء 
امل�����س��روع خ��ط��وة رئي�سية  ��ع��د ه���ذا  ويمُ
يف االجت�����اه ال�����س��ح��ي��ح ب��ال��ن�����س��ب��ة لنا 
حكومة  روؤي���ة  حتقيق  يف  للم�ساهمة 
اأبوظبي لتكون مدينة اأبوظبي االأكرث 

ماءمة للعي�س يف العامل". 
النقل  ق��ط��اع  اأن  "نعلم  واأ����س���اف���ت: 
الهواء  ج��ودة  على  كبري  ب�سكل  يوؤثر 
م�سدر  اإن  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة  وال�����س��ح��ة 
االن��ب��ع��اث��ات ال��رئ��ي�����س��ي يف امل����دن هو 
املركبات والذي يوؤثر �سلباً على جودة 
جلمع  ن�سعى  ون��ح��ن  املحيط  ال��ه��واء 
ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة من 
العلمية  واالأب��ح��اث  الدرا�سات  خ��ال 
ح���ت���ى ن��ت��م��ك��ن م����ن ات����خ����اذ ق������رارات 
�سي�ساهم يف  كما  �سحيحة ومدرو�سة 
ال�سيا�سات  تنفيذ  على  قدرتنا  تعزيز 
مب�ستويات  ل��ارت��ق��اء  اأك���رب  بفعالية 

جودة الهواء وحماية املجتمع. 
الرئي�س  ك��ري��ت�����س��ل��ي  دي���ف���ي���د  وق������ال 
"تلتزم   :"4EI" ل�سركة  التنفيذي 
خدمات  ب��ا���س��ت��خ��دام   4EI ���س��رك��ة 
كوكب  حلماية  بعد  ع��ن  اال�ست�سعار 
االإن�سان  رف��اه��ي��ة  وحت�����س��ن  االأر������س 
تكامل  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  م����ث����ال  وه�������ذا 
وا�ستخدام  احل���ك���وم���ي���ة  امل�����ب�����ادرات 
التكنولوجيا احلديثة لتعزيز املعرفة 

وحت�سن وحماية بيئتنا". 
م���دي���ر �سركة  ه��ي��ج��ر  ي�����وال  وق����ال����ت 
امل�سروع  ه��ذا  "يمُعد   :"HEAT"
�سعى  ب��ال��غ��ة يف  اأه��م��ي��ة  ذا  امل�����س��رتك 
يف  ج��دي��د  اإجن�����از  لتحقيق  اأب��وظ��ب��ي 
جمال حماية البيئة وعلينا اأن نعمل 
معاً لتحقيق اال�ستدامة فمع ت�سافر 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ن  ج���ه���ود 
الهواء  ج���ودة  حت�سن  م��ن  �سنتمكن 
املركبات  انبعاثات  تقليل  خ��ال  م��ن 

التي تلوث البيئة". 
و���س��ت�����س��ارك ال��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ان��ات التي 
�سيتم جمعها من خال هذا امل�سروع 
مع ثاثة من �سركائها الرئي�سين يف 

اأبوظبي  �سرطة  وه��م  اأبوظبي  اإم���ارة 
ودائرة البلديات والنقل ومركز النقل 

املتكامل ومركز املتابعة والتحكم. 
ويقدم امل�سروع �سورة �ساملة ودقيقة 
ع��ن االن��ب��ع��اث��ات م��ن ع���وادم املركبات 
با�ستخدام  الطرقات  �سريها يف  اأثناء 
ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا م����ت����ق����دم����ة ل���ر����س���د 

االنبعاثات وحتليلها. 
�ستكون  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  خ����ال  وم����ن 
توفري  عن  امل�سوؤولة  اأبوظبي  �سرطة 
واإدارة  للمركبات  الفنية  امل��ع��ل��وم��ات 
املراقبة  عملية  خ��ال  امل���رور  ح��رك��ة 
وجمع البيانات يف حن �ستقدم دائرة 
الازمة  الت�ساريح  والنقل  البلديات 

 " بعد  اال�ست�سعار عن  معدات  لو�سع 
EDAR" على جانب الطريق كما 
ا باإدارة جميع الرتاخي�س  �ستقوم اأي�سً
الدرا�سة  لتنفيذ  االأخ��رى  واملوافقات 
ك��م��ا و���س��ي��ق��وم م��رك��ز ال��ن��ق��ل املتكامل 
بتن�سيق معلومات تدفق حركة املرور 
وتقدمي تو�سيات فيما يخ�س اختيار 
املرورية  التعرفة  بوابات  مثل  املوقع 

واجل�سور وما اإىل ذلك. 
املتطورة  التقنية  ه���ذه  خ���ال  وم���ن 
�ستتمكن الهيئة من معاجلة البيانات 
اأتوماتيكية  بطريقة  جمعها  مت  التي 
والتن�سيق مع اجلهات املعنية ملطابقة 
معلومات وبيانات اال�ست�سعار عن بعد 
بيانات  ق��واع��د  امل��وج��ودة يف  م��ع تلك 
و�سيتم  االم���ارة  يف  امل��رك��ب��ات  ت�سجيل 
حتاليل  توفري  الدرا�سة  فرتة  خال 
جمعها  �سيتم  التي  للبيانات  مف�سلة 
بالكيلومرتات  االن���ب���ع���اث���ات  )م���ث���ل 
املقطوعة ونوع ال�سيارة و�سنة الطراز 
يف  �سي�سهم  مما  وغريها(  واحلمولة 
تلوث  اآث��ار  من  للحد  تو�سيات  و�سع 

الهواء الناجم عن املركبات. 
املهند�س في�سل على  قال  من جانبه 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل��دي��ر  احل���م���ادي 
 – ال��ب��ي��ئ��ة  هيئة  يف  البيئية  اجل����ودة 
دعمهم  ���س��رك��اوؤن��ا  “يقدم  اأب��وظ��ب��ي: 
والهام  اجلديد  امل�سروع  لهذا  الكامل 
يف  ن���وع���ه  م����ن  االأول  ���ع���د  يمُ وال�������ذي 

اأحدث  ا�ستخدم  �سيتم  حيث  املنطقة 
ملراقبة  بعد  ع��ن  اال�ست�سعار  تقنيات 
الفعلي  الوقت  يف  املركبات  انبعاثات 
�سنجمعها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  و���س��ت��ك��ون 
تنظيمية  كهيئة  ل��ن��ا  للغاية  م��ف��ي��دة 
واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
�ستكون  وك���ذل���ك  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

مفيدة ل�سركائنا يف االمارة”. 
البيانات  ه���ذه  "�ست�ساهم  وا����س���اف: 
دائرة  تبذلها  التي  اجلهود  تعزيز  يف 
النقل  وم����رك����ز  وال���ن���ق���ل  ال���ب���ل���دي���ات 
امل��ت��ك��ام��ل ل��و���س��ع ال�����س��ي��ا���س��ات للحد 
قطاع  ع��ن  الناجمة  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن 
توفري  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة  امل����رك����ب����ات 
عن  ومعلومات  االأ�سا�س  خط  بيانات 
املركبات  اأ����س���ط���ول  م���ن  االن��ب��ع��اث��ات 
احل�����ايل يف ام������ارة اأب���وظ���ب���ي ..وم����ن 
�سرطة  �ستتمكن  امل�سروع  ه��ذا  خ��ال 
قاعدة  اإىل  ال��و���س��ول  م���ن  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�سطول  خل�سائ�س  �ساملة  ب��ي��ان��ات 
امل��رك��ب��ات احل����ايل وامل��ع��ل��وم��ات التي 
عملية  تعزيز  يف  ت�ساعدهم  اأن  ميكن 

ترخي�س املركبات". 
ذلك  م���ن  االأه�����م  "ولكن  واأ�����س����اف: 
فاأن  اأك���رب  ا�سرتاتيجي  ن��ط��اق  وع��ل��ى 
���ا يف  ه����ذا امل�������س���روع ���س��ي�����س��اع��د اأي�������سً
انبعاثات  م��ن  للحد  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر 
امل��ل��وث��ات ال�����س��ارة يف ال��ه��واء ل�سمان 
اأف�سل  ج����ودة ه����واء وح���ي���اة ���س��ح��ي��ة 

امل�ستقبل  ويف  اأبوظبي  اإم���ارة  ل�سكان 
�����س����رك����اوؤن����ا يف م����واءم����ة  ���س��ي�����س��اه��م 
�سيا�ساتنا وا�سرتاتيجياتنا ف�سًا عن 
املطلوبة  واملعلومات  البيانات  توفري 
معرفتنا  ل��ت��ع��زي��ز  ال������ازم  وال����دع����م 
الفرعية  وال��ق��ط��اع��ات  النقل  لقطاع 
التخفيف  ت���داب���ري  ل��دع��م  وذل����ك  ل���ه 
اأحد  ان��ه  نعلم  وال���ذي  انبعاثاته  م��ن 
يف  الهواء  مللوثات  الرئي�سية  امل�سادر 

االمارة". 
عن  اال�ست�سعار  اأنظمة  اأن  اإىل  ي�سار 
الطيفي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ت�����س��ت��خ��دم  ب��ع��د 
ل���ام���ت�������س���ا����س ل���ق���ي���ا����س ت���رك���ي���زات 
املركبات  ع��وادم  الناجتة عن  امللوثات 
تداخلي  غ��ري  ب�سكل  ال��ط��رق��ات  على 
�سعاع  ليمر  االأداة  توجيه  يتم  حيث 
ال�سوء الناجت عن امل�سدر عرب عوادم 

املركبات املارة. 
ع�����ن طريق  ق���ي���ا����س  ك�����ل  وي�������س���ت���م���ر 
اال���س��ت�����س��ع��ار ع���ن ب��ع��د مل����دة اأق����ل من 
لرتكيز  ت����ق����دي����ًرا  وي���ع���ط���ي  ث���ان���ي���ة 
وتقي�س  امل���رك���ب���ة  ع�����ادم  يف  امل���ل���وث���ات 
اأنظمة اال�ست�سعار عن بعد اأول اأك�سيد 
اأك�سيد  وث��اين   )NO( النيرتوجن 
اأك�سيد  النيرتوجن )NO2( واأول 
والهيدروكربونات   )CO( الكربون 
الكربون  اأك�����س��ي��د  وث�����اين   )HC(
ال��ع��ال��ق��ة يف  واجل�����س��ي��م��ات   )CO2(

 .)PM( الهواء

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفا�سي وزير الرتبية 
للنهو�س  التنموية  يف م�سريتها  االإم��ارات ما�سية قدماً  دولة  اأن  التعليم  و 
بالقطاع التعليمي يف الدولة والو�سول اإىل خمرجات التعلم املطلوبة �سمن 

اجلامعات على م�ستوى الدولة. 
وال�سحافين  االإعامين  من  ع��دد  مع  اأج���راه  لقاء  خ��ال  معاليه  واأ���س��ار 
وممثلي و�سائل االإعام يف الدولة، اإىل �سرورة التكاتف وتظافر اجلهود بن 
خمتلف اجلهات املعنية، من وزارة اإىل موؤ�س�سات تعليم واأولياء اأمور وطلبة، 
يف  التعليمية  باملنظومة  واالرتقاء  التعليمية  العملية  م�ستهدفات  لتحقيق 
التعليم  ملف  يف  للم�ستجدات  ومتابعتها  القيادة  روؤي��ة  يج�سد  مبا  ال��دول��ة 
ب�سكل كامل، يف �سبيل حتقيق تعليم متكافئ للجميع، وتعزيز كفاءة الهيئات 

واملوؤ�س�سات التعليمية و�سمان جودة التعليم يف كافة مراحله. 
موؤ�س�سات  القبول يف  و�سروط  معايري  ب�ساأن  ق��راراً  اعتمدت  ال��وزارة  وكانت 
يف  "اإم�سات" اختيارياً،  اختبار  مبوجبه  لي�سبح  الدولة،  يف  العايل  التعليم 

– 2024، وه��و ما   2023 االأك��ادمي��ي  العام  ب��دًء من  اجلامعات اخلا�سة 
ي�سمح ملوؤ�س�سات التعليم العايل حرية االختيار بن ا�ستيفاء اعتماد "اإم�سات" 
اإىل  اإ�سافة  الدولة،  املعتمدة يف  الطلبة  اختبارات قيا�س كفاءة  �سواه من  اأو 

حتديد احلد االأدنى لدرجات االختبارات املطلوبة للقبول. 
الوزارة،  اتخذتها  التي  الهدف من خال هذه اخلطوة  " اإن  وق��ال معاليه 
هو توفري جمموعة متنوعة من اخليارات اأمام الطلبة اجلامعين، وتفعيل 
م�سوؤولية اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة يف حتديد اختبارات 

القبول اخلا�سة برباجمها ومناهجها التعليمية وم�ستوى الكليات فيها". 
اأ�سهر،   6 اأجرتها ال��وزارة على مدى  " بعد درا�سة  واأ�ساف معايل الفا�سي 
قامت خالها بتحليل نتائج الطلبة يف اختبار "اإم�سات" على مدار ال�سنوات 
2017-2018، وجدنا اأن احلل  املا�سية ومنذ اإطاقه يف العام الدرا�سي 
طابنا  وحتفيز  ال��دول��ة،  يف  ال��ع��ايل  التعليم  م�ستهدفات  لتحقيق  االأم��ث��ل 
القرار  اتخاذ  عملية  يف  اجلامعات  واإ�سراك  املواهب،  من  املزيد  وا�ستقطاب 
يف  امل��ح��ددة  امل���واد  �سمن  املطلوبة  وال��دراج��ات  التعليمي  امل�ستوى  وحت��دي��د 

االخت�سا�سات املختلفة". 

اإلغاء  اأن القرار اجلديد ال ين�س على  اأ�سار وزير الرتبية والتعليم اإىل  كما 
اأخرى  خ��ي��ارات  توفري  جانب  اإىل   ، اختيارياً  يجعله  بل  "اإم�سات"،  اختبار 
وبرناجمها  التعليمي  للمنهج  وفقاً  التعليمية  املوؤ�س�سات  من  لاختبارات 

املعتمد، بعد الت�ساور مع الوزارة. 
امل�ساركة يف  اأهمية هذا القرار يف حتفيز اجلامعات على  و�سدد معاليه على 
اإىل  اإ�سافة   ، الدولة  يف  العايل  التعليم  واالرتقاء مبنظومة  القرار  �سناعة 
تتما�سى  متنوعة  خيارات  توفري  عرب  الطلبة  ل��دى  امل�سوؤولية  ح�س  تعزيز 
املرغوبة. كما تطرق معاليه  الكلية  التعليمية وبح�سب  املناهج  مع خمتلف 
االختبار، الأن يف  الطالب واجلامعة حق  اأهمية منح  اإىل  ال�سحافين  اأم��ام 
والطالب  التعليمية  "املوؤ�س�سة  ثاثية  على  تقوم  م�سرتكة،  م�سوؤولية  ذلك 

والوزارة" لارتقاء مبنظومة التعليم ورفع م�ستوى التعليم اجلامعي. 
باعتماد  "اإم�سات"، عليها  التي لن تعتمد على  " اجلامعات  الفا�سي  وقال 
اختبار قبول مواٍز له، وفق جمموعة من املعايري املعتمدة من قبل الوزارة. 
كما يتوجب على موؤ�س�سات التعليم اجلامعي حتديد معدالت جناح الطاب 
يف االختبارات التي تختارها، مع �سمان احلفاظ على م�ستوى تعليمي الئق 

يتوافق مع روؤية الوزارة وخمرجات قطاع التعليم االإماراتي". 
كما اأكد الفا�سي حق الطالب يف اأن يختار اإما خو�س اختبار "اإم�سات"، اأو 
يجتاز  ال��ذي  الطالب  اأن  موؤكداً  اجلامعة،  قبل  املحدد من  االختبار  اعتماد 
اإم�سات بنجاح وباملعدالت املطلوبة، �سيكون خمواًل بدخول اجلامعة  اختبار 

والكلية املحددة، يف حن اأن اجلامعة �ستكون ملزمة يف قبول طلبه. 
واأ�ساف " نعّول على م�سوؤولية اجلامعات يف تعزيز م�ستوى التعليم العايل، 
اجلامعية  للتخ�س�سات  اختيارهم  ويف  الطابي  بالوعي  ثقة  لدينا  اأن  كما 
ل��دي��ه��م، مبا  ال��ق��وة  ن��ق��اط  ال��ت��ي تتنا�سب م��ع مهاراتهم وم��ع��ارف��ه��م، وت��ع��زز 
ي�سمن لهم م�ستقبًا واعداً ويقوي م�ساركتهم الفاعلة وتاأثريهم االإيجابي 

يف املجتمع، باعتبارهم �سناع امل�ستقبل ورواده". 
وكانت وزارة الرتبية والتعليم اأطلقت اختبار "اإم�سات" عام 2019، ويت�سّمن 
جمموعة اختبارات اإلكرتونية معيارية مبنية على املعايري الوطنية لقيا�س 
وتقييم اأداء الطلبة يف دولة االإمارات يف املراحل االنتقالية، واالنتقال ملرحلة 
موؤ�س�سات  ومتكن  وعاملياً،  حملياً  اأدائهم  م�ستوى  وحتديد  العايل،  التعليم 

التعليم العايل من ا�ستخدامه الأغرا�س القبول اجلامعي. 

•• اأبوظبي-وام:

ال��ق��ب��ول يف  و���س��روط  ب�����س��اأن معايري  ق����راراً  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اع��ت��م��دت 
"اإم�سات"  اختبار  اعتماد  ي�سبح مبوجبه  الدولة،  العايل يف  التعليم  موؤ�س�سات 
بالعام  اخلا�سة  اجلامعي  القبول  اإج���راءات  من  ب��دءاً  تطبيقه  ويتم  اختيارياً، 

االأكادميي 2023 – 2024. 
ا�ستيفاء  العايل بالدولة مرونة االختيار بن  التعليم  القرار موؤ�س�سات  ومينح 
اعتماد "اإم�سات" اأو �سواه من اختبارات قيا�س كفاءة الطلبة املعتمدة يف الدولة، 
مينحها  كما  االأك��ادمي��ي��ة،  وال��ربام��ج  التخ�س�سات  خمتلف  يف  القبول  بغر�س 
املرونة يف حتديد احلد االأدنى لدرجات اأٍي من تلك االختبارات املطلوبة �سمن 
���س��روط واإج����راءات القبول، وذل��ك م��ع �سمان احل��ف��اظ على ج��ودة خمرجات 

العملية التعليمية بح�سب معايري االعتماد االأكادميي. 

-تطوير منظومة التعليم بالدولة. 
وقال معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفا�سي وزير الرتبية 
و التعليم : "اإن القرار ياأتي �سمن اجلهود املتوا�سلة لتطوير منظومة التعليم 
بالدولة، وفق اأف�سل املمار�سات العاملية املعتمدة، وهو ما ي�سمل تطبيق عملية 
لها  يخ�سع  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة  الوطنية  االخ��ت��ب��ارات  ل�سيا�سات  �ساملة  تطوير 

الطلبة". 
اآراء اجلهات  "القرار ا�ستبقته درا�سة م�ستفي�سة ا�ستوعبت كافة  اأن  اإىل  واأ�سار 
والطلبة  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات  ذل��ك  يف  مب��ا  التعليمية،  بالعملية  املعنية 
واأولياء االأم��ور، حول كيفية االرتقاء مبنظومة الدرا�سة اجلامعية مبا يخدم 

م�سلحة الطلبة وم�ستقبلهم االأكادميي". 

واأ�ساف معاليه : اأن الوزارة �ستقوم وب�سكل دوري يف مراجعة م�ستجدات القرار 
املخرجات  اأف�سل  ل�سمان  ال��دول��ة  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  مع  بالت�ساور 

والنتائج التعليمية للطلبة". 

- تعزيز مرونة تقييم مهارات الطلبة 
واأ�ساف معايل الدكتور الفا�سي: "يوفر اختبار "اإم�سات" الذي �سممته وزارة 
ملوؤ�س�سات  ال��ق��رار  ويتيح  الطلبة،  مل��ه��ارات  فعالة  تقييم  اأداة  والتعليم  الرتبية 
االختبارات  من  �سواه  اأو  "اإم�سات"  اعتماد  اختيار  ال��دول��ة  يف  العايل  التعليم 
فيما  املختلفة،  وتخ�س�ساتها  االأكادميية  براجمها  مع  يتما�سى  مبا  املعتمدة 
املرونة  من  م��زي��داً  القبول،  معايري  حتديد  من  املوؤ�س�سات  ه��ذه  متكن  مينح 
اإج��راءات قبولهم اجلامعي، ما  اآلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة �سمن  يف 
يعزز قدرتهم على اختيار التخ�س�س اجلامعي املنا�سب وفق ميولهم ومهاراتهم 

واإمكاناتهم، ومبا يتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل احلالية وامل�ستقبلية". 

-حتديث ا�شرتاتيجيات قطاع التعليم. 
واأكد معاليه اأن "وزارة الرتبية والتعليم �ستوا�سل العمل على حتديث املنظومة 
التعليمية يف الدولة، وتطوير ا�سرتاتيجيات قطاع التعليم وتفعيل وا�ستحداث 
ومبا  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  وفق  تطبيقها  كفاءة  ل�سمان  االأن�سب  االأدوات 
يتما�سى مع توجهات القيادة الر�سيدة وم�ستهدفات مئوية االإمارات 2071." 
ويتوجب على موؤ�س�سات التعليم العايل حتديد الكفاءة املرتبطة بالربامج من 
خال اعتماد درجة الطالب يف اختبار "اإم�سات" ونتائجه يف املادة ذات ال�سلة، 
اأو يف اأحد اختبارات قيا�س الكفاءة املعتمدة، اأو من خال اعتماد درجة الطالب 
يف ذات املادة املدر�سية �سمن اأحد املناهج الدولية ذات االمتحانات املركزية )مثل 

اأو درجة الطالب يف امتحان  اأو نظام البكالوريا الدولية(،  النظام الربيطاين 
القبول الذي تطرحه موؤ�س�سة التعليم العايل واملعتمد من الوزارة، على اأن يتاح 
ذات  الإثبات كفاءتهم يف  املعتمدة  اأكرث من خيار واحد من اخليارات  للطاب 

املادة. 

-�شراكة �شاملة. 
يذكر اأن وزارة الرتبية والتعليم ملتزمة مبنهجية ثابتة تتيح ملختلف موؤ�س�سات 
مبعايري  �سلة  ذات  مقرتحة  م�ساريع  ب���اأي  ال��ت��ق��دم  ب��ال��دول��ة  ال��ع��ايل  التعليم 
القبول، اأو �سواها من االآليات املنظمة للعملية التعليمية، والت�ساور ب�ساأنها مع 
االإدارات املخت�سة بالوزارة، ف�سًا عن ا�ستي�ساح ما يمُ�ستجد من اإجراءات، وذلك 
التعليمية، حيث  املنظومة  ال�ساملة مع خمتلف مكونات  ال�سراكة  اإطار من  يف 
من  املقدمة  املقرتحات  من  عدد  بدرا�سة  حالياً  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم 

بع�س موؤ�س�سات التعليم العايل ب�ساأن اإجراءات ومعايري قبول الطلبة. 
2019، وهو  "اإم�سات" عام  وكانت وزارة الرتبية والتعليم قد اأطلقت اختبار 
عبارة عن جمموعة اختبارات اإلكرتونية معيارية مبنية على املعايري الوطنية 
لقيا�س وتقييم اأداء الطلبة يف دولة االإمارات، يتم تطبيقها على جمموعة من 

املراحل الدرا�سية. 
االختبارات  خمتلف  مع  معيارية  مقارنات  اإج��راء  "اإم�سات" بعد  ت�سميم  ومت 
املراحل االنتقالية،  الطلبة يف  املعتمدة بهدف تقييم معارف ومهارات  العاملية 
وعاملياً،  حملياً  اأدائ��ه��م  م�ستوى  وحت��دي��د  ال��ع��ايل،  التعليم  ملرحلة  واالن��ت��ق��ال 
القبول اجلامعي،  ا�ستخدامه الأغرا�س  العايل من  التعليم  ومتكن موؤ�س�سات 
الدقيقة وال�ساملة حول قدرات ومهارات الطلبة  املعلومات والبيانات  وتوفري 

يف الدولة. 

وزير الرتبية يوؤكد اأن الطلبة هم حمور العملية التعليمية و�سريك اأ�سا�سي بنجاح منظومة التعليم 

وزارة الرتبية تعتمد قرارًا يتيح ملوؤ�س�سات التعليم العايل عدم اإلزامية اعتماد اختبارات اإم�سات يف القبول اجلامعي 

•• الفجرية -وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س 
ب��ن حممد  ب��ن حمد  ال�سيخ حممد  �سمو  ودع��م   ، الفجرية  االأع��ل��ى حاكم 
الدويل  الفجرية  مهرجان  فعاليات  تنطلق  الفجرية،  عهد  ويل  ال�سرقي 
24 فرباير اجل��اري، مب�ساركة  17 حتى  للمونودراما خال الفرتة من 
عرو�س م�سرحية من 30 دولة يقدمها اأهم فناين م�سرح املمثل الواحد، 
وح�سور 500 �سيف من املوؤثرين وال�سخ�سيات الرائدة يف جمال الفنون 

االأدائية من خمتلف دول العامل. 
اإّن اإمارة الفجرية  وقال �سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين رئي�س املهرجان، 
لروؤية  تنفيًذا  االإن�سانية،  بالفنون  يحتفي  عاملًيا  ثقافًيا  جتّمًعا  اأ�سحت 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
الفجرية وحر�س �سموه على دعم الثقافة والفن مبختلف اأ�سكالهما، حيث 
يعد املهرجان نقطة التقاء الأهم فناين امل�سرح وخربائه وموؤ�س�ساته عرب 

اأن�سطته املتنوعة وفعالياته املرثية. 
العام ع�سرات  املهرجان ي�ستقطب يف ن�سخته هذا  اأن  ال�سنحاين،  واأ�ساف 
دبا  جمعية  م�سرَحي  على  واالأج��ن��ب��ي��ة  العربية  امل��ون��ودرام��ا  ع��رو���س  م��ن 
والتي  الفجرية،  دبا  مبدينة  املونودراما  وبيت  وامل�سرح،  والفنون  للثقافة 
خمتلف  عن  وتعرب  لاآخر  الثقايف  موروثها  تنقل  دول  ع��دة  بها  ت�سارك 

االأفكار وامل�ساعر وتعك�س ق�س�س الذات االإن�سانية بكل جتلياتها. 
تطبيقية  ن���دوة   11 امل�سرحية  ال��ع��رو���س  هام�س  على  امل��ه��رج��ان  وينظم 
وحوارات نقدية تناق�س مو�سوعات العرو�س وتطرح ت�ساوؤالتها الوجودية 

والفكرية، باالإ�سافة اإىل الور�س امل�سرحية التفاعلية التي ت�ستهدف املواهب 
االإبداعية لتبادل االأفكار واكت�ساب املعارف حول امل�سرح والفنون االأدائية. 

كما ينعقد خال املهرجان ملتقى حواري ي�سارك فيه روؤ�ساء الوفود وروؤ�ساء 
املهرجانات العربية، اإ�سافًة اإىل ندوة حتديات مهرجان الفجرية الدويل 
واال�ستمرار،  واالنطاقة  الفكرة  بن  عاًما   20 للمونودراما على مدار 
و�سعادة  املهرجان،  رئي�س  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  �سعادة  فيها  يتحدث 

حممد االأفخم مدير املهرجان، وعبداهلل را�سد. 
هذا  للمونودراما  ال��دويل  الفجرية  مهرجان  ي�ستقطب  اأن  املتوقع  وم��ن 
العام ح�سوًرا جماهرًيا كبرًيا من خمتلف اجلن�سيات من املهتمن بامل�سرح 
قطاع  يف  نوعية  نقلة  وي�سكل  عامة،  االأدائية  الفنون  جمال  يف  واملوؤثرين 

احلركة امل�سرحية على ال�سعيد املحلي والدويل. 

برعاية حمد ال�سرقي.. انطالق مهرجان الفجرية للمونودراما العا�سر 17 فرباير 

هيئة البيئة تراقب انبعاثات ملوثات الهواء من عوادم املركبات 

ويل عهد ال�سارقة ي�سدر قرارًا بتعيني 
مدير لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى 

•• ال�صارقة - وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد ونائب 
حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي ، قرار املجل�س رقم 5 ل�سنة 2023 

ب�ساأن ترقية وتعين مدير لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى يف االإمارة. 
ون�س القرار على اأن يمُرّقى �سعادة الدكتور عبداهلل �سليمان الكابوري النقبي 
اإىل درجة "مدير دائرة" على نظام الوظائف اخلا�سة يف حكومة ال�سارقة، 

ويمُعّن مديراً لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى يف اإمارة ال�سارقة. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

املتحدة  ال��والي��ات  بعثة  اأم�س،  اأه��دت، 
ن�سخة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  اإىل 
الكرمي  ل����ل����ق����راآن  م���رتج���م���ة  ن�������ادرة 
عر�سها  ليتم   1764 عام  وال�سادرة 
ب�سكل دائم يف مكتبة حممد بن را�سد. 
وجاء هذا التربع، خال حفل ر�سمي 
���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م���ه���رج���ان ط���ريان 
االإم��ارات ل��اآداب واإثر �سراكة البعثة 
را�سد  ب��ن  م��ن مكتبة حممد  ك��ل  م��ع 
اجلهة  ل����اآداب،  االإم����ارات  وموؤ�س�سة 

املنظمة ملهرجان االإمارات لاآداب.
خارج  م��رة  الأول  الن�سخة  ع��ر���س  مت 
الواليات املتحدة يف اجلناح االأمريكي 
وت�ستمل  دب����ي؛   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
الن�سخة على جملدين وتمُعترب طبعة 
عام  يف  ال�سادرة  الرتجمة  من  ثانية 
1734 للم�ست�سرق االإجنليزي جورج 
�سيل. اظهر توما�س جيفر�سون، وهو 
-1801( اأم����ريك����ي  رئ��ي�����س  ث���ال���ث 
بالوجهات  خا�ساً  اهتماماً   ،)1809
هذه  واقتنى  املختلفة  الدينية  النظر 
درا�سته  اأث��ن��اء   1765 ع��ام  الن�سخة 
العمر  من  يبلغ  ك��ان  عندما  للقانون 
اإيزابيل  ال�سيدة  وع��ربت  عاماً.   22
اأبو الهول، الرئي�سة التنفيذية وع�سو 
جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���س�����س��ة االإم�������ارات 
باحلدث  �سعادتها  بالغ  ع��ن  ل����اآداب، 
التاريخي قائلًة: "نحتفي هنا، اليوم، 
والوئام،  وال�����س��ام  ال��ت�����س��ام��ح  ب��ث��م��ار 
القيم التي ت�سكل بنية دولة االإمارات 
ن�سهد  اإذ  الرا�سخة  املتحدة  العربية 
ال��ت��اري��خ وه��و يف ط��ور تكوينه ونحن 
ن���رح���ب ب��ان��ت��ق��ال ن�����س��خ��ة ن������ادرة من 
القراآن الكرمي الأول مرة منذ القرن 
مكتبة  يف  هنا  لت�ستقر  ع�سر  الثامن 
حم��م��د ب���ن را�����س����د، ال�������س���رح االأدب�����ي 
االأكرب يف املنطقة"، "ي�سرنا وي�سرفنا 
املتحدة  ال��والي��ات  بعثة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
ومكتبة حممد بن را�سد لعك�س روؤية 
الدولة واإميانها ب�سرورة حفظ االإرث 
االإ�سامي والعربي وتعزيز مكانته يف 

املجتمع والعامل". 
وتمُعر�س ن�سخة "توما�س جيفر�سون" 
دائم  ب�سكل  الكرمي  للقراآن  املرتجمة 
ب���ن را����س���د �سمن  يف م��ك��ت��ب��ة حم��م��د 
معر�س "ذخائر املكتبة"، والذي ي�سم 

جمموعات تاريخية وكنوزاً نادرة من 
ح�سارات العامل. 

وا���س��ت��ه��ل م��ع��ايل حم��م��د اأح���م���د املر، 
مكتبة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اآل م��ك��ت��وم، كلمته  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
مبنا�سبة االإهداء، بالرتحيب بالوفد، 
بن  بكم  الرتحيب  »ي�سعدين  قائًا: 
اأروق������ة م��ك��ت��ب��ة حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
الدائم  ال��ذخ��ائ��ر  وم��ع��ر���س  م��ك��ت��وم، 
مب��ح��ت��وي��ات��ه ال���ن���ادرة ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل 

القرن الثالث ع�سر امليادي«.
الذخائر  م��ع��ر���س  »يحت�سن  وت��اب��ع، 
املخطوطات  م��ن  العديد  مكتبتنا  يف 
الطبية  وال��ر���س��ائ��ل  ال��ن��ادرة  الدينية 
التاريخية  واالأط����ال���������س  ال�����س��اف��ي��ة 
واملقتنيات  ال�����س��ع��ري��ة  وال�����دواوي�����ن 
رائعة  جمموعة  جانب  اإىل  الثمينة، 
من الكتب واملخطوطات النادرة، ومن 
الكرمي،  القراآن  نادرة من  بينها ن�سخ 
مطبوعات  م���ن  م��ب��ك��رة  واإ������س�����دارات 
وترجمات  االأدب����ي����ة،  ال��ك��ا���س��ي��ك��ي��ات 
الع�سر  م��ن  علمية  الأع��م��ال  التينية 
عربية  ودوري���ات  االإ�سامي،  الذهبي 

نادرة من العامل العربي وخارجه«.
الكرمي  ال��ق��راآن  ن�سخة  »اأنَّ  واأ���س��اف، 
املرتجمة والنادرة، التي اأمُهديت ملكتبة 
حممد بن را�سد، �ست�سكل اإ�سافة قوية 
ومهمة بان�سمامها اإىل جمموعة من 
االإن�سانية  وامل��وؤل��ف��ات  االأع��م��ال  اأروع 
ت���روي ق�سة ع��ق��ود م��ن املعرفة  ال��ت��ي 

واحل�سارة يف معر�س الذخائر«.
والتقدير  بال�سكر  م��ع��ال��ي��ه،  وت��وج��ه 
االإمارات  اإىل  املتحدة  الواليات  لبعثة 
االإه���داء  ه��ذا  على  امل��ت��ح��دة،  العربية 
جيفر�سون  توما�س  طبعة  من  القّيم 
النادرة من القراآن االإجنليزي، الذي 
العاقات  وم��ت��ان��ة  ع��م��ق  ع���ن  ي���ع���رّب 

والثقافية  اال�سرتاتيجية  وال�سراكات 
بن البلدين.

للديانة  ق��وي��اً  رم���زاً  الن�سخة  تر�سخ 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  االإ����س���ام���ي���ة 
االأعوام  التاريخية يف  اأهميته  وجتّلت 
م�سرعون  ط��ل��ب  ع��ن��دم��ا  االأخ��������رية، 
اأع�ساء  انتخبوا  اأمريكيون،  م�سلمون 
يف جمل�س النواب االأمريكي، باأن يوؤدوا 
املرتجم  امل�سحف،  ه��ذا  على  ق�سمهم 
ل��ل��غ��ة االإجن���ل���ي���زي���ة، وم�����ن اأب����رزه����م 
يمُنتخب  �����س��ل��م  ممُ اأول  اإل��ي�����س��ون،  ك��ي��ث 
عام  االأمريكي  الكوجنر�س  لع�سوية 
على  دل��ي��ل  الن�سخة  متثل   .2006
دينياً  مت�ساحمن  اأ���س��خ��ا���س  وج����ود 
اآمنوا  بادنا،  ن�ساأة  منذ  روؤي��ة،  وذوي 
با�ستقاء املعرفة واحلكمة من م�سادر 
عدة، من بينها القراآن.  �سرح القائم 
املتحدة  الواليات  �سفارة  يف  باالأعمال 
“تفخر  ����س���ون م�����رييف:  ب���اأب���و ظ���ب���ي، 
االإمارات  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  بعثة 
العربية املتحدة بتقدمي ن�سخة نادرة 
باللغة االإجنليزية من القراآن الكرمي 
العربية  اجل���زي���رة  ل�����س��ب��ه  وخ��ري��ط��ة 
حممد  مل��ك��ت��ب��ة   1764 ع����ام  �����س��رت  نمُ
جناح  يف  عر�سها  مت  والتي  را�سد  بن 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة خال 
دب����ي. هذا   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���س 
املعر�س هو رمز قوي الحرتام التنوع 
للت�سامح  امل�سرتكة  وقيمنا  ال��دي��ن��ي 
الديني والتعاي�س. " واجلدير بالذكر 
اأن حفل االإهداء كان �سمن اأوىل اأيام 
م��ه��رج��ان ط���ريان االإم�����ارات ل���اآداب، 
اأحد اأبرز ع�سر مهرجانات اأدبية حول 
��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان يف  ال��ع��امل. تمُ
فندق انرتكونتيننتال دبي في�ستيفال 
�سيتي وم��ك��ت��ب��ة حم��م��د ب��ن را���س��د يف 
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ال���ع���ط���اء، وه����ي منظمة  ع��ق��دت دب����ي 
باإدارة  جمتمع مدين مرتبطة ر�سمياً 
االت�����س��االت ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لاأمم 
اأم�س   ،)UN DGC( امل���ت���ح���دة 
لل�سركاء  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع  اج��ت��م��اع��اً 
"ريوايرد"  ل��ق��م��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ن 
لو�سع   Summit()RewirEd
روؤي�������ة م����وح����دة ل��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
COP28. وياأتي  موؤمتر االأطراف 
ه���ذا االج��ت��م��اع ب��ع��د اأ���س��ب��وع��ن فقط 
االإن�سانية  املوؤ�س�سة  عن  االإع��ان  من 
العاملية التي تتخذ من دولة االإمارات 
ك�سريك  لها  م��ق��راً  امل��ت��ح��دة  العربية 
ت��ع��ل��ي��م��ي ح�����س��ري مل���وؤمت���ر االأط�����راف 
�ست�ست�سيف  ح���ي���ث   ،COP28
"ريوايرد".  الثانية من قمة  الن�سخة 
ومي��ث��ل ه���ذا االج��ت��م��اع اأي�����س��اً خطوة 
الرامية  م�سريتها  يف  اأخ��رى  رئي�سية 
لارتقاء  العاملية  اجل��ه��ود  ح�سد  اإىل 
بدور التعليم كاأداة متكن قوية للعمل 
املناخي. وخال االجتماع، قامت دبي 
اللون  اإىل  ���س��ع��اره��ا  بتغيري  ال��ع��ط��اء 
حول  للعامل  قوية  كر�سالة  االأخ�سر، 
الدور احلا�سم الذي يلعبه التعليم يف 
حتقيق الطموحات املناخية. و�ستتبنى 
دبي العطاء ا�ستخدام ال�سعار االأخ�سر 
م��ن موؤمتر  ال���دورة  ه��ذه  نهاية  حتى 
الوعي  COP28لزيادة  االأط���راف  
وح�سد االلتزامات وحتفيز العمل من 

اأجل دمج التعليم يف املناخ.  
وا�����س����ت���������س����اف اج����ت����م����اع ال�������س���رك���اء 
"ريوايرد"  ل��ق��م��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ن 
امل�ستوى  رفيعي  املتحدثن  من  ع��دداً 
مب��ا يف ذل���ك، م��ع��ايل ج����وردن ب���راون، 
ال�سابق  ال��ربي��ط��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
اخلا�س  امل���ت���ح���دة  االأمم  وم���ب���ع���وث 
ليوناردو  وال�سيد  ال��ع��امل��ي؛  بالتعليم 
لاأمن  اخل��ا���س  امل�ست�سار  غارنييه، 
ال��ع��ام ل����اأمم امل��ت��ح��دة ل��ق��م��ة حتويل 
املديرة  و�ستيفانيا جيانيني،  التعليم؛ 
يف  التعليم  ل�����س��وؤون  امل�ساعدة  العامة 
منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم 
ويا�سمن  )ال��ي��ون�����س��ك��و(؛  وال��ث��ق��اف��ة 
ال  "التعليم  �سندوق  مديرة  �سريف، 
الع�سو  زاه��ي��دي،  و�سعدية  ينتظر"؛ 
العاملي،  املنتدب للمنتدى االقت�سادي 
اجلهات  بع�س  ع��ن  ممثلن  بح�سور 
امل�ساركة مبن فيهم الدكتورة لي�سبيت 

التعليم؛  م��ف��و���س��ي��ة  رئ��ي�����س��ة  ���س��ت��ري، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ف�����راي،  وك��ي��ف��ن 
دع���وا  ح��ي��ث  طليق"،  "جيل  مل���ب���ادرة 
لا�ستفادة  التعليم  جمتمع  خ��ال��ه 
م����ن ه�����ذه ال���ف���ر����س���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة يف 
موؤمتر االأطراف COP28، لو�سع 
���س��م��ي��م جميع  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  حت���وي���ل 

اأهداف التنمية امل�ستدامة. 
توفري  على  العطاء  دبي  قيادة  مهنئاً 
االأطراف  م��وؤمت��ر  يف  للتعليم  من�سة 
ال�سركاء  اجتماع  وعقد   COP28
قال  ري��واي��رد،  لقمة  اال�سرتاتيجين 
ب��راون، رئي�س الوزراء  معايل ج��وردن 
االأمم  وم��ب��ع��وث  ال�سابق  ال��ربي��ط��اين 
العاملي:  بالتعليم  اخل��ا���س  امل��ت��ح��دة 
موؤمتر  يف  ’ريوايرد‘  ق��م��ة  "متثل 
فر�سة مميزة   COP28 االأط��راف 
له  امل��ن��اخ  اأن تغري  لي�س فقط الإث��ب��ات 
التعليم،  ع��ل��ى  م��دم��ر  ت��اأث��ري  بالفعل 
ولكنه اأي�ساً فر�سة الإثبات اأن التعليم 
ه���و اأي�������س���اً و���س��ي��ل��ة ل��ل��ح��د م���ن تغري 
�سعادة  معه."  وق���ال  والتكيف  امل��ن��اخ 
الدكتور طارق حممد القرق، الرئي�س 
اإدارة  رئي�س جمل�س  ونائب  التنفيذي 
وال  ف��رتة طويلة  "منذ  العطاء:  دب��ي 
زلنا نتحدث عن العقبات والتحديات 
ال���ت���ي مت��ن��ع��ن��ا م����ن حت��ق��ي��ق اأه������داف 
التنمية امل�ستدامة، وحان الوقت االآن 
اإج�������راءات م��ل��م��و���س��ة وحلول  الت���خ���اذ 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ك��ي ي�����س��ب��ح ال��ت��ع��ل��ي��م اأحد 
االأطراف  مل��وؤمت��ر  االأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز 
هذا االإجناز يف حد ذاته   .COP28
يعك�س التقدم امللحوظ الذي اأحرزناه 
ال��ت��ع��ل��ي��م - كحل  يف ���س��م��ان ح�����س��ول 
رئي�سي للمناخ - على مقعد يف جميع 
امل��ن��اق�����س��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة حول 
موؤمتر  اإىل  طريقنا  ويف  االآن،  امل��ن��اخ. 

اأي�ساً  نحتاج   ،COP28 االأط���راف 
اأهدافنا  ل��دف��ع  اأ���س��وات��ن��ا  توحيد  اإىل 
اأن احل����وار  ن�����س��م��ن  ل��ك��ي  امل�����س��رتك��ة 
ح����ول امل���ن���اخ ه���و اأي�������س���اً ح�����وار حول 
التعليم والتعلم. ومن خال عقد هذا  
اال�سرتاتيجين  لل�سركاء  االج��ت��م��اع 
اإىل  ج��ن��ب��اً  ق��م��ن��ا،  "ريوايرد"،  ل��ق��م��ة 
جنب مع االأطراف الفاعلة الرئي�سية 
والتنمية،  التعليم  جمال  يف  االأخ��رى 
ب��و���س��ع روؤي����ة م�����س��رتك��ة ح���ول كيفية 
التعليم  و���س��ع  يف  ج��ه��ودن��ا  م��وا���س��ل��ة 
اأقوى اال�سرتاتيجيات لتحقيق  كاأحد 

االزدهار للب�سرية والكوكب."
غارنييه،  ل���ي���ون���اردو  ال�����س��ي��د  واأ�����س����اد 
العام  ل����اأم����ن  اخل����ا�����س  امل�����س��ت�����س��ار 
التعليم،  املتحدة لقمة حتويل  لاأمم 
لتمثيل  الخ���ت���ي���اره���ا  ال���ع���ط���اء  ب���دب���ي 
االأط����راف  م��وؤمت��ر  يف  التعليم  ���س��وت 
اأن  نعلم  "نحن  وق��ال:   ،COP28
التعليم مير باأزمة عميقة، ولقد قمنا 
مبناق�سة العديد من التحديات التي 
ت���واج���ه ال��ت��ع��ل��ي��م خ���ال ق��م��ة حتويل 
التعليم. ويف الوقت الذي ن�ستعد فيه 
للن�سخة الثانية من قمة ’ريوايرد‘ يف 
موؤمتر االأطراف COP 28، نحتاج 
اإعادة النظر  اإىل موا�سلة العمل على 
اأج������ل حتويل  ال��ت��ع��ل��ي��م م����ن  ب���ح���ال���ة 
وفهمنا  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ت��م��وي��ل  ق���درات���ن���ا 
اإجنازات  للتعليم كا�ستثمار."  مثمنًة 
تعليمي  ك�سريك  ودوره��ا  العطاء  دبي 
 ،COP28 ح�سري ملوؤمتر االأطراف
قالت �سعدية زاهيدي، الع�سو املنتدب 
للمنتدى االقت�سادي العاملي: "ميكن 
الدعم  ال��ع��ط��اء االع��ت��م��اد على  ل��دب��ي 
االقت�سادي  املنتدى  قبل  من  الكامل 
العاملي يف تعزيز اأجندة املناخ والتعليم 
 ،COP28 االأط��������راف  م���وؤمت���ر  يف 

وذل������ك م����ن خ�����ال م�������س���ارك���ة اأو����س���ع 
للقطاع اخلا�س. نحن  فاعلية  واأكرث 
نتطلع ب�سدة اإىل مواءمة اأجنداتنا مع 
اأهدافنا  لدفع  العاملي  التعليم  قطاع 
امل�سرتكة نحو م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة 
املناق�سات  وت�����س��م��ن��ت  للجميع." 
اال�سرتاتيجيون  ال�����س��رك��اء  حت��دي��د 
اأول����وي����ات  "ريوايرد"ثاث  ل��ق��م��ة 
االأ�سا�سية  النتائج  باعتبارها  رئي�سية 
امل�ساركات يف قمة  املن�سودة من خال 
االأطراف  موؤمتر  �سمن  "ريوايرد" 
االأولويات  وت�سمل هذه   .COP28
دمج التعليم واملناخ كركيزة اأ�سا�سية يف 
جميع موؤمترات االأطراف امل�ستقبلية؛ 
مواءمة جداول االأعمال وااللتزامات 
يف  الفاعلة  االأط����راف  ب��ن  والتمويل 
جمال املناخ وقطاع التعليم؛ باالإ�سافة 
اإىل توحيد اجلهات الفاعلة يف جمال 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  والتعليم  املناخ 
تغري  م��ع  للتكيف  ال��ع��امل��ي��ة  االأه�����داف 
والقدرة  حدته  من  والتخفيف  املناخ 
اأنظمة  خ�����ال  م����ن  ال�������س���م���ود  ع���ل���ى 
مراعاة  م��ع  �سياغتها  امل��ع��اد  التعليم 
والكوارث  ال��ن��زاع��ات  م��ن  املت�سررين 
هذه  ولتحقيق  واالأوب��ئ��ة.   الطبيعية 
قمة  م�����س��ارك��ات  �ستعر�س  االأه�����داف، 
االأط�������راف  م����وؤمت����ر  يف  "ريوايرد" 
العاملية  االل����ت����زام����ات   COP28
رفيعة  ف���ع���ال���ي���ة  خ�����ال  وال���وط���ن���ي���ة 
وور�س  ديناميكية  وجل�سات  امل�ستوى، 
انعقاد موؤمتر  ف��رتة  م��دى  عمل على 
اإىل  COP28، باالإ�سافة  االأطراف 
لت�سليط  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م�����س��اح��ة  ت���وف���ري 
املبتكرة  امل���م���ار����س���ات  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
واحل���ل���ول ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر الإب����راز 
املمُ��ح��ول��ة يف  التعليم  اأن��ظ��م��ة  اإم��ك��ان��ات 
مزدهر  م�ستقبل  ن��ح��و  ال��ت��ق��دم  دف���ع 

وم�ستدام للب�سرية والكوكب. 
"ريوايرد"  ق��م��ة  اأج��ن��دة  و�ستتمحور 
 COP28 االأط���������راف  م����وؤمت����ر  يف 
اأ�سا�سية،  م���وا����س���ي���ع  خ��م�����س  ح�����ول 
اإع������ادة ���س��ي��اغ��ة م�سهد  ذل����ك  مب���ا يف 
للمهارات  م�سارات  والتعلم؛  التعليم 
وال��وظ��ائ��ف اخل�����س��راء م��دى احلياة؛ 
اأجل  التحول من  �سدارة  املعلمون يف 
املرونة املناخية؛ اال�ستثمار يف التعليم 
من اأجل املناخ واالزده��ار؛ وباالإ�سافة 
اإىل ال�سباب ب�سفتهم �سانعي التغيري 

مل�ستقبل الب�سرية والكوكب. 
العطاء  دب����ي  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
 2020 اإك�������س���ب���و  م�����ع  ب���ال�������س���راك���ة 
دب���ي وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق ال��وث��ي��ق م���ع وزارة 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل بدولة 
ا�ست�سافت  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
"ريوايرد"  قمة  من  االأوىل  الن�سخة 
خال   2021 دي�������س���م���رب  ���س��ه��ر  يف 
ملعاجلة  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�س 
اأب������رز ال��ق�����س��اي��ا ال���ت���ي ت���واج���ه قطاع 
ال��ت��ع��ل��ي��م. وا���س��ت�����س��اف��ت ال��ق��م��ة التي 
من  متحدثاً   500 3اأيام  ا�ستمرت 
وزي����راً،  و33  دول  روؤ����س���اء   7 بينهم 
بح�سور  ف��رداً   2،810 و�سارك فيها 
�سخ�سي و 1،492 ب�سكل افرتا�سي، 
حيث ان�سموا اإىل اجلل�سات النقا�سية 
ومّثل  التوا�سل.  وحلقات  واحل��واري��ة 
140 جن�سية  اأك��رث م��ن  احل��ا���س��رون 
م��ن اأك����رث م��ن 256 م��وؤ���س�����س��ة، مما 
و�سامًا  حقيقياً  عاملياً  ح��واراً  جعلها 
رفيعة  املحادثات  من  مزيجاً  ت�سمن 
امل�����س��ت��وى وال��ن��ق��ا���س��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة، مع 
التعاون  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  ال��رتك��ي��ز 
ان��ع��ق��اد الن�سخة  وال�����س��راك��ة.  وي��اأت��ي 
خال  "ريوايرد"  ق��م��ة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
يف   COP28االأطراف م����وؤمت����ر 
املناخ  تغري  فيها  ميثل  دقيقة  مرحلة 
للتنمية  وخ���ط���رياً  م��ع��ق��داً  ت���ه���دي���داً 
العاملية، ويدفع تاأثرية مبئات املاين 
2030 من  ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال��ف��ق��ر  اإىل 
بن عواقب كارثية اأخرى. ومع ذلك، 
والق�سايا  امل��ن��اخ  ب��ن  ال��ت��داخ��ل  ف����اإن 
ال��ع��امل��ي��ة االأخ�������رى يوفر  واالأزم���������ات 
فر�سة لي�س فقط للحد من التغريات 
التطلعات  لدفع  اأي�ساً  املناخية، ولكن 
من  ال��ت��ق��دم  نحو  وال��ع��امل��ي��ة  الوطنية 
تزامناً  �ستمُحَقق،  التي  املكا�سب  خال 
والتنمية  االأخ�سر  النمو  من  كل  مع 

الب�سرية. 

•• دبي-وام:

بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  بح�سور 
اآل م��ك��ت��وم، رئي�سة  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
دب��ي، ع�سو  والفنون يف  الثقافة  هيئة 
طريان  مهرجان  افتتح  دب��ي،  جمل�س 
االإمارات لاآداب، اأحد اأبرز الفعاليات 
االأدب����ي����ة ال����رائ����دة يف ال���ع���امل، دورت����ه 
االأم�سية  ب��ع��ر���س  ع�����س��رة  اخل��ام�����س��ة 
اأعماق  م���ن  "اأبيات  ���س��ه��رة،  االأك�����رث 
ال�سحراء"، وفيها حتتفي كوكبة من 
االأجداد  واملتحدثن بحكمة  املبدعن 
اأجواء ممتعة من  واإرث املا�سي و�سط 
ق��ل��ب �سحراء  وال�����س��ع��ر يف  امل��و���س��ي��ق��ى 
دبي.  ح�سر حفل االفتتاح كوكبة من 
االإمارات  من  واملبدعن  تَّاب  الكمُ اأب��رز 
ومن حول العامل اإ�سافة اإىل املواه�ب 
ال�����س��اع��دة، ح��ي��ث ا�ستمل  االإم��ارات��ي��ة 
ب�����دفء ورحابة  ال�����ذي مت��ي��ز  احل���ف���ل 
االإماراتي،  ال��رتاث  وجمال  ال�سيافة 
واملو�سيقى  لل�سعر  حية  عرو�س  على 
وو�سط  دب��ي  �سحراء  قلب  يف  واالأداء 
االأم�سية  ورك����زت  ال��رم��ل��ي��ة؛  ال��ك��ث��ب��ان 
وحكمة  املا�سي  بثقافة  االحتفاء  على 
احلا�سر  يف  امل��ا���س��ي  ودور  االأج�������داد 
وامل�ستقبل، كما ا�ستمتع احل�سور ب�سرد 
حواري مع كل من ال�ساعرة الدكتورة 
غلوم،  حبيب  والدكتور  عتيق،  عفراء 
امل����زروع����ي، وع���ب���داهلل جمال  وم������وزة 

احلمادي. 
ال�سيخ  �سمو  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د 

االأعلى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة 
االإم��������ارات، رئي�س  مل��ج��م��وع��ة ط����ريان 
جمل�س اإدارة موؤ�س�سة االإمارات لاآداب 
ب�سراكتها  االإم���ارات  ط��ريان  " تفخر 
مع مهرجان طريان االإمارات لاآداب 
اإذ جنح املهرجان-على مدى اخلم�سة 
ع�سر عاماً املا�سية- يف جمع النا�س من 
خمتلف اأرجاء العامل بهدف اإلهامهم، 
وتقدمي جتربة ثقافية ترفيهية غنية 
مكانة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ل��ه��م، 
االإمارة وجهًة ثقافيًة عاملية" ، م�سرياً 
الرثوة  ميثل  "االإبداع  اأن  اإىل  �سموه 
حيث  دول���ة  اأي  ل��دى  االأه���م  القومية 
تفخر دولة االإمارات بامتاك العديد 
من املواهب والطاقات االإبداعية التي 

تنب�س بها دولتنا". 
تكرار  اإىل  نتطلع   " ���س��م��وه  واأ����س���اف 
جناح دورة هذا العام يف موا�سلة اإثراء 
ال�ساحة االأدبية يف االإمارات كي يبقى 
لارتقاء  ف���ري���دًة  م��ن�����س��ًة  امل��ه��رج��ان 
واالإم��������ارات  دب����ي  يف  االآداب  ب��ق��ط��اع 
املعريف  للتوا�سل  وج�����س��راً  وامل��ن��ط��ق��ة، 
والثقايف بن املبدعن يف �ستى جماالت 
وخ����ارج  داخ�����ل  م���ن  وال��ث��ق��اف��ة  االأدب 
الدولة".  يف الوقت ذاته، اأ�سارت �سمو 
ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد 
التي  امل��رم��وق��ة  املكانة  اإىل  مكتوم  اآل 
يحظى بها مهرجان طريان االإمارات 
لاآداب �سمن اأبرز التظاهرات االأدبية 
الفعاليات  خ����ارط����ة  ع���ل���ى  ال�����رائ�����دة 

االإبداعية ال�سنوية، الفتًة اإىل اأن دبي 
ت�سعى من خال املهرجانات الثقافية 
تطوير  اإىل  تقيمها  ال��ت��ي  واالأدب����ي����ة 
املنطقة،  امل��ع��ريف يف  احل����راك  واإث�����راء 
جتمع  ح�سارية  كقوة  الثقافة  واإب��راز 

العامل يف مكان واحد. 
متعددة  مدينة  " دبي  �سموها  وقالت 
ال��ث��ق��اف��ات حت���ر����س ب��ا���س��ت��م��رار على 
ب��ن��اء ���س��راك��ات ع��امل��ي��ة ق��وي��ة ومثمرة 
مهرجان  ويعد  امل��ج��االت،  خمتلف  يف 
من�سًة  ل�������اآداب  االإم���������ارات  ط�����ريان 
م��ث��ال��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف مبا 
ت��ب��ادل ثقايف وم��ع��ريف بن  يتيحه م��ن 
العامل،  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل��ب��دع��ن 
وما يوفره من فر�س فاعلة الكت�ساب 

اإبداعية  م��ع��رف��ي��ة  وجت�����ارب  خ����ربات 
ال�سيخة  ���س��م��و  واأك�������دت  جديدة".  
االأدب  دور  اأهمية  حممد  بنت  لطيفة 
يف اإبراز هوية دبي احل�سارية وتنوعها 
الثقايف الغني، م�سريًة اإىل دور الكلمة 
املكتوبة يف االرتقاء بالوعي االإن�ساين، 
وال��ت��اأ���س��ي�����س حل���وار ف��ك��ري رف��ي��ع بن 
والعرب  االإم���ارات���ي���ن  االأدب������اء  ن��خ��ب��ة 
املهرجان،  يف  امل�����س��ارك��ن  وال��ع��امل��ي��ن 
لارتقاء  حقيقية  ف��ر���س��ًة  ��ث��ل  ميمُ م��ا 
وي�����س��ه��م يف تعزيز  ال��ث��ق��ايف،  ب��ال��واق��ع 
وي�سكل  دب���ي،  يف  الثقافية  ال�سياحة 
اإ����س���اف���ة ن��وع��ي��ة ل��ل��م�����س��ه��د االإب���داع���ي 
اإيزابيل  ع��رّبت   ، املحلي.  من جانبها 
اأبو الهول، الرئي�سة التنفيذية وع�سو 

جم��ل�����س اأم����ن����اء م��وؤ���س�����س��ة االإم�������ارات 
 " ق��ائ��ل��ًة  ب��ال��غ �سعادتها  ل�����اآداب، ع��ن 
ب��ال��ذك��رى اخل��ام�����س��ة ع�سرة  ن��ح��ت��ف��ل 
الن��ط��اق مهرجان ط��ريان االإم���ارات 
الأم�سية  العا�سرة  وبالذكرى  ل��اآداب، 
اأبرز  ال�سحراء"،  اأعماق  من  "اأبيات 
ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان ال�����س��ن��وي��ة. لقد 
اأ���س��ب��ح م��ه��رج��ان ط�����ريان االإم������ارات 
الثقافية  الفعاليات  اأهم  اأحد  ل��اآداب 
دب��ي ووج��ه��ة م�ستقطبة  واالأدب���ي���ة يف 
دول  ك��اف��ة  م��ن  وامل��ب��دع��ن  للمثقفن 
فر�سة  املهرجان  يوفر  حيث  ال��ع��امل، 
الثقافة  واأه���ل  املبدعن  م��ع  للتفاعل 
االأدبية،  امل��ج��االت  خمتلف  يف  والفكر 
ما ينعك�س اإيجابياً على امل�سهد الثقايف 

املحلي. بالغ ال�سكر والتقدير للراعي 
الر�سمي، طريان االإمارات، وال�سريك 
املوؤ�س�س، هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
"دبي للثقافة"، على دعمهما املتوا�سل 
للمهرجان".  وا�ستمتع ال�سيوف باأداء 
زجزاج غامن و�سوفيا كافور كامبو�س 
الأغنية �سلتيك وومن "ال�سوت"، وتا 
لل�سباب  دب��ي  جوقة  غناء  االأداء  ه��ذا 
الأغنية "ماذا عنا؟" للمغنية ال�سهرية 
والفنان  ال�����س��اع��ر  اأدى  ك��م��ا  ب��ي��ن��ك. 
من�سب  ���س��غ��ل  ال����ذي  م��ك��ي��ف��ا  زوالين 
الراحل  للرئي�س  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��ت�����س��ار 
"بارك  ق�����س��ي��دة  م��ان��دي��ا،  ن��ي��ل�����س��ون 
ال�ساعرة  وق��ام��ت  اإفريقيا".  يف  اهلل 
العديد  على  احل��ائ��زة  دو�سي  تي�ساين 

"العثور  ب��ع��ن��وان  ب����اأداء  م��ن اجل��وائ��ز 
�سديقة  وت��ع��اون��ت  ال�سعراء"،  ع��ل��ى 
فرقة  م��ع  ليند�سي  فيونا  امل��ه��رج��ان، 
"كو  م�سرح  جمموعة  "الكورال" من 
"مرئي"  ق�����س��ي��دة  الأداء  البتوري" 
ال�����س��اع��رة ف��ي��ون��ا واأدى  ت���األ���ي���ف  م���ن 
وريا�س  ���س��اك��ر  م��اري��ي��ا  املو�سيقيان 
م�سرتكاً  م��و���س��ي��ق��ي��اً  ع��ر���س��اً  ن��ي��ق��وال 
قامت  بينما  البحر"،  "اأمواج  بعنوان 
رو�سة  املرموقة  ال�سودانية  ال�ساعرة 

احلاج باأداء ق�سيدة "هوية". 
�سي�ساي،  ل��ي��م��ن  ال�����س��اع��ر  األ���ق���ى  ك��م��ا 
يف  م�سارك  ومن�سق  �سرف  �سيف  اأول 
خفية".  "قبات  ق�سيدته  الربنامج، 
زي���ن���ة ها�سم  ال�������س���اع���رة  ف��ي��م��ا ع�����ادت 
من  "اأبيات  اأم�سية  م�سرح  اإىل  بيك 
اأعماق ال�سحراء" حيث األقت ق�سائد 
يفعل  "ماذا  ال�سعرية  دواوي��ن��ه��ا  م��ن 
اأبهرت  كما  و"النبوءة".  العائدون؟" 
موكي كاتبجباك الكوي�ستا اجلماهري 
باأداء "امليدان"، بينما قام "مركز الفن 

للجميع" باأداء "وعد البحار". 
زجزاج  اأداء  م��ع  االأم�����س��ي��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
غامن عر�ساً �سوفياً الأغنية املهرجان 
"خري جلي�س" ب�سحبة عر�س �سويف 
الدراوي�س، و�سّور جريج �ستوب�س  مع 
مبا�سر  تو�سيحي  ر�سم  عرب  االأم�سية 
للجماهري. وا�ستمتع ال�سيوف بعزف 
ال�سابقة يف  ال��ف��ائ��زة  ق��ا���س��م،  زي��د  الرا 
الر�سائل،  لكتابة  امل��وؤ���س�����س��ة  م�سابقة 
اإ�سافة اإىل ماأدبة ع�ساء بنكهة اإماراتية 

مميزة. 

•• ابوظبي- وام:

عقدت جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئية يف املجل�س الوطني 
النائب  ال�سرهان  عبداهلل  ناعمة  �سعادة  برئا�سة  االحت��ادي 
الثاين لرئي�س املجل�س رئي�سة اللجنة، جل�سة مباحثات مع 
�سعادة �سيو يونغ �سيوك رئي�س وفد جلنة ال�سحة والرعاية 

يف اجلمعية الوطنية جلمهورية كوريا.
العامة  التي عقدت يف مقر االأمانة  املباحثات  ح�سر جل�سة 
للمجل�س باأبوظبي، اأع�ساء جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئية 
���س��ع��ادة ك���ل م����ن: خ��ال��د ع��م��ر اخل���رج���ي، وع��ائ�����س��ة حممد 
الوطني  املجل�س  اأع�����س��اء  رك��ا���س،  ب��ن  امل���ا، وع���ذراء ح�سن 

االحتادي.
وجرى خال اجلل�سة بحث �سبل توطيد وتطوير العاقات 
الربملانية بن املجل�س الوطني االحتادي، واجلمعية الوطنية 
الربملانية  الزيارات  اأهمية  على  والتاأكيد  كوريا  جلمهورية 
البلدين ال�سديقن، خا�سة  الثنائي بن  التعاون  يف تعزير 
واال�ستدامة،  والتقنية  واالقت�سادية  الطبية  امل��ج��االت  يف 
االأكرب  ال�سريك  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تعترب  اإذ 
لكوريا يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا، ومت بحث 
التعاون بن اللجنتن من خال تبادل اخلربات واملعلومات 
القطاع  ق�سايا  مناق�سة  يف  ال��ربمل��اين  االخ��ت�����س��ا���س  وف���ق 
ال�سحي  التعاون  اإىل  املباحثات  جل�سة  وتطرقت  ال�سحي. 

بن دولة االإمارات وكوريا ونظام التنظيم الكوري للمنتجات 
الدول  قائمة  الكوري يف  الطبي  املنتج  اإدراج  الطبية، ودعم 
املرجعية لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف دولة االإمارات. 
كما اأكد اللقاء على الدور الهام للربملانات يف تعزيز احلوار 
ال�سعوب،  ب��ن  ال�سلمي  وال��ت��ع��اي�����س  وال��ت�����س��ام��ح  احل�����س��اري 
ال�سحي  القطاعن  يف  خا�سة  املجاالت  جميع  يف  والتعاون 
والثقايف، ل�سمان التقارب املعريف بن البلدين ال�سديقن. 
من جانبه اأ�ساد اأع�ساء جلنة ال�سحة الكورية بعمق عاقات 
كوريا  وجمهورية  االإم���ارات  دول��ة  بن  والتعاون  ال�سداقة 
موؤكدين اأنها متثل نوذجاً متميزاً للعاقات الثنائية بن 

الدول يف خمتلف القطاعات وخا�سة يف قطاع ال�سحة.

�سحية الوطني االحتادي تعقد جل�سة مباحثات مع نظريتها الكورية

بح�شور لطيفة بنت حممد

مهرجان طريان االإمارات لالآداب يفتتح دورته ال�خام�سة ع�سرة باأبيات من اأعماق ال�سحراء
اأحمد بن �شعيد: املهرجان جنح على مدى خم�شة ع�شر عامًا يف تعزيز مكانة دبي وجهًة ثقافيًة عاملية 

دبي العطاء تك�سف عن خططها ملوؤمتر االأطراف COP28 خالل اجتماع ال�سركاء 
اال�سرتاتيجيني لقمة »ريوايرد« لو�سع التعليم يف �سدارة جدول اأعمال املناخ العاملي

�شمن حفل ر�شمي خالل مهرجان الإمارات لالآداب

بعثة الواليات املتحدة تهدى مكتبة حممد بن 
را�سد ن�سخة نادرة مرتجمة للقراآن الكرمي 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة - احلمرية-الفجر:

ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة م��ن خال   نظمت 
من  �سل�سلة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة  ق�����س��م 
حما�سرات التوعية والتثقيف بهدف 
يف  ب��اأدواره��ا  واالأ�سر  املجتمع  تعريف 
ال�سحية.  االأمرا�س  نواقل  مكافحة 
بالتعاون  املحا�سرات  تنظيم  وج��رى 
التابع  احلمرية  منطقة  جمل�س  مع 
ال�����س��واح��ي والقرى  ���س��وؤون  ل��دائ��رة 
بلدية  خ���ط���ة  م����ع  وذل������ك مت���ا����س���ي���اً 
لاأعوام  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  احل��م��ري��ة 
واملن�سجمة   2026  -  2023
لتعزيز  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  خ��ط��ط��ه��ا  م����ع 
ج��وان��ب ال��ت��وع��وي��ة امل�����س��ت��م��رة، وقدم 
خم��ت�����س��و ق�����س��م ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة يف 
بلدية احلمرية عددا من املحا�سرات 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وط�����رح�����وا ج���م���ل���ة من 
يف  للم�ساركن  ال��ت��وع��وي��ة  الن�سائح 
اإغاق  اأه��م��ي��ة  ت�سمنت  امل��ح��ا���س��رة؛ 
وا�ستخدام  ب��اإح��ك��ام،  امل��ي��اه  خ���زان���ات 
احلدائق  ري  يف  احل��دي��ث��ة  ال���ط���رق 
مل���ن���ع جت���م���ع امل����ي����اه ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف 
ت��ك��اث��ر ال��ب��ع��و���س واالآف�����ات، وجتديد 

هذا  ال�سباحة. ويف  اأح��وا���س  يف  املياه 
املهريي  �سلطان  حممد  اأف��اد  ال�سدد 
رئي�س ق�سم ال�سحة العامة يف بلدية 
احلمرية باأنه جرى خال املحا�سرة 
���س��روح��ات وافية  ت��ق��دمي  ال��ت��وع��وي��ة 
العامة  ال�سحة  ق�سم  خمت�سو  ع��رب 
يف ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة ل��ل��م�����س��ارك��ن يف 
املتعلقة  امل��وا���س��ي��ع  امل��ح��ا���س��رة ح��ي��ال 
بهدف  ال�سحية،  االأم��را���س  بنواقل 
التعريف باالآفات الناقلة لاأمرا�س، 
والقوار�س،  وال��ذب��اب  البعو�س  مثل 
واحل���د م��ن ف��ر���س ت��ك��اث��ره��ا، وذلك 
العاملية،  امل��م��ار���س��ات  الأف�����س��ل  وف���ق���اً 

ال�سائعة  مب�������س���ادره���ا  وال���ت���ع���ري���ف 
الت�سييد  حت���ت  وامل���ب���اين  امل���ن���ازل  يف 
والعزب، والتعريف بالطرق ال�سليمة 
ملكافحتها وطرق الوقاية من اآثارها، 
م�ستعر�سن طرق املكافحة ال�سليمة، 
وعر�س جمموعة من التطبيقات يف 
مكافحة البعو�س ودور ق�سم ال�سحة 
امل���ج���ال م���ن جهته؛  ال��ع��ام��ة يف ه���ذا 
ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  �سعادة  اأك��د 
اهتمام  على  احلمرية،  بلدية  مدير 
ب�سحة  كبري  ب�سكل  احلمرية  بلدية 
البلدية  خطة  من  انطاقاً  االإن�سان 
 -  2023 ل��اأع��وام  اال�سرتاتيجية 

2026 ويف اإطار خططها املجتمعية 
عقب  امل�ستمرة، خ�سو�ساً  والتوعوية 
التي �سهدتها  االأخرية  اأمطار اخلري 
املجتمعي  الوعي  رفع  بهدف  الدولة 
ح��ي��ال م��ك��اف��ح��ة ن���واق���ل االأم���را����س، 
الب�سري  ال��ع��ن�����س��ر  ع���ل���ى  ح���ر����س���اً 
باعتباره الرثوة احلقيقية للمجتمع 
�سمن  احلمرية  بلدية  حت��ر���س  ل��ذا 
على  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا  اأه����داف����ه����ا 
باحلمرية.  ال�سحية  احل��ي��اة  توفري 
بلدية  ب�������اأن  ال�������س���ام�������س���ي  واأو�������س������ح 
املكافحة  ب���اأع���م���ال  ت���ق���وم  احل��م��ري��ة 
خمتلف  يف  م�ستمر  وب�����س��ك��ل  ي��وم��ي��اً 

امل���واق���ع مب��ن��ط��ق��ة احل���م���ري���ة، وذلك 
ومدرو�سة  منظمة  عمل  خطط  عرب 
ال�سكينة  امل�����واق�����ع  ك���اف���ة  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
وال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة وذل����ك من 
خال الزيارات الدورية لفرق بلدية 
القيام  ل�سمان  املخت�سة  احل��م��ري��ة 
كلي  ب�سكل  االآف���ات  مكافحة  باأعمال 
باالإ�سافة  ال�سنة  اأيام  وم�ستمر طيلة 
ملختلف  املكافحة  اأع��م��ال  تقدمي  اإىل 
احلكومية  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال�����دوائ�����ر 
مبنطقة احلمرية، وذلك عن طريق 
الروتينية  واخل�����ط�����ط  اجل����������داول 

ال�سهرية والطلبات الر�سمية.

•• دبي-�صمري ال�صعدي:

ع����ن امل���ع���رو����س���ات امل�����وج�����ودة داخ����ل 
اجل����ن����اح ال���ي���م���ن���ي ك���م���ا ي���ق���ول عبد 
اإنها  اجل��ن��اح  م��دي��ر  ال�سرميي  االإل���ه 
اأنواعه  بكل  اليمني  الع�سل  ما  تتنوع 
وال���������ذي ي���رغ���ب���ه وي���ح���ب���ه ك�����ل من 
اليمنية  والبهارات  وت��ذوق��ه..  عرفه 
املعروفة واملتعددة والتي حتر�س كل 
مطبخها..  يف  تواجدها  على  �سيدة 
االأن����واع  امل��ت��ع��ددة  اليمنية  وال��ق��ه��وة 
ال��ت��ي ي��ع��رف��ه��ا وي�����س��رب��ه��ا ك��ل �سعوب 
واالك�س�سواالات  وامل�سغوالت  العامل، 
منها  االأث���ري���ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  الف�سية 
وبكل  ت�سميماتها  وب��ك��ل  واحل��دي��ث��ة 
والعديد  ال��ك��رمي��ة،  حجارتها  اأن����واع 
من االآالت واملعدات اليمنية القدمية، 
واخلناجر  وال�����س��ي��وف  واجل��ن��ب��ي��ات 
اليمني  والعقيق  القدمية،  اليمنية 
ب��ك��ل ال���وان���ه واأح���ج���ام���ه، وك���ل اأن����واع 
اليمنية  وال�سبح  الكرمية،  االأح��ج��ار 
وحجارتها،  واأنواعها  مقا�ساتها  بكل 
واالأزياء اليمنية الن�سائية والرجايل 
بكل  الطبيعية  والعطور  الرتاثية.. 
والعربية  م��ن��ه��ا  ال��ي��م��ن��ي��ة  اأ���س��ن��اف��ه��ا 
مع�سرة  وي�����وج�����د  واالأوروب����������ي����������ة، 

لتح�سري كل اأنواع الزيوت.
الداخل  م��ن  للجناح  ن��ق��رتب  واالآن 
املعرو�سات  ح��ك��اي��ة  ع��ل��ى  ل��ن��ت��ع��رف 
�سيء  كل  ولن�سمع منهم  والعار�سن 
عن معرو�ساتهم وما يرغبه �سيوف 

القرية بكرثة منها.

التوابل والبهارات اليمنية:

الكتابية  ال��رواي��ات  التوابل يف  ك��رت  ذمُ
ا�ستخدامها  على  اأدبية  اأدل��ة  وهناك 
�سجل  هناك  القدمية،  املجتمعات  يف 
لليونانين  التاميلية  الن�سو�س  من 
ال��ذي��ن ي�����س��رتون اأك��ي��ا���ًس��ا ك��ب��رية من 
اجلزيرة  جنوب  من  االأ���س��ود  الفلفل 
يف  الو�سفات  م��ن  وال��ع��دي��د  العربية 
التي حتتوي  الرومانية  الطبخ  كتب 
القرن  اإىل  وت����ع����ود  ال���ت���واب���ل  ع���ل���ى 
التوابل  جت��ارة  وانخف�ست  االأول..  
بعد �سقوط االإمرباطورية الرومانية 
لكن الطلب على الزجنبيل والفلفل 
وجوزة  وال��ق��رف��ة  والقرنفل  االأ���س��ود 
ال���ط���ي���ب اأع�������اد اإح����ي����اء ال���ت���ج���ارة يف 
القرون الاحقة.. وكانت اليمن بكل 
و�سباأ  ح�����س��رم��وت  م��ث��ل  مقاطعاتها 
وحمري معروفة وم�سهورة ببهاراتها 
وت���واب���ل���ه���ا وب��ق��ي��ت ع��ل��ى ذل����ك حتى 
بهارات  على  تفوفها  درج��ة  اىل  االأن 
وتوابل الهند وا�سبحت االآن امل�سدر 
الرئي�سي لهذه التجارة.. وهنا يحكي 
ال��ي��م��ن حكاية  ب��ج��ن��اح  ال���ع���ار����س���ون 

توابلهم وبهاراتهم: 
-ع��ل��وي ال��ك��د���س.. ال���ذي ي��ق��ول عن 
ال��ت��واب��ل وال���ب���ه���ارات ال��ي��م��ن��ي��ة التي 
ت�ستهر  اليمن  اأن  ويبيعها  يعر�سها 
كثرية  ب��اأن��واع  وه��ي  املتعدد،  بتوابلها 
جدا ولو اأردنا ح�سرها الأحتجنا اىل 
التوابل  وت�ستهر  ع��دي��دة،  �سفحات 
م���ت���ع���ددة ح�سب  ب�����اأن�����واع  ال��ي��م��ن��ي��ة 
ا�ستخداماتها مثل خلطات الربياين 
واملندي  وال�سمك  وامل�ساوي  والكب�سة 
بديلة  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب����ه����ارات  وخ���ل���ط���ة 
واخل�سار  واللحوم  ال��دج��اج  ملكعبات 
وال�سماق  الكركم  وهنااك  وغريها.. 
والكاري  ب��ه��ارات  وال�سبع  وال��ك��م��ون 
الناعم  والزجنبيل  عثمان  وب��ه��ارات 
وامل��ج��ف��ف وال��ف��ل��ف��ل االأ�����س����ود احلب 
والفلفل  االأبي�س  والفلفل  والناعم 
والكزبرة  وال��ق��رف��ة  ال��ن��اع��م  االأح��م��ر 
احل���ب وال��ن��اع��م��ة.. وج����وزة الطيب 
وال���ث���وم االأ����س���ود وال��ل��ي��م��ون املجفف 
االأ�سود املقطع منه والتاعم وال�سومر 
والعادي  النجمي  والين�سون  وامل���رة 

واحلبة  واحل���ل���ب���ة  اخل�����ام  وال���ك���رك���م 
والكركديه  احلب  والكمون  ال�سوداء 
وق�������س���ر ال���ق���ه���وة ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��ر بها 
اأي�������س���ا حبوب  وي���ع���ر����س  ال���ي���م���ن.. 
وال�سنوبر  باأنواعها  اليمنية  القهوة 
وبذور  واأنواعه  األوانه  بكل  والزبيب 
ال�سنعاين  وال��ل��وز  املجففة  ال��رم��ان 
ونوى امل�سم�س وبذور النبق وامل�ستكة 
املجفف،  اجل���م���ي���د  وه������و  وال���ي���ق���ب 
والع�سار العدين وهو خملل الليمون 
اأنواعه  بكل  ال�سبت واحلبهان  وبذور 
وامل�ستكة اليمنية والكركدية واجلوز 
اللوز بكل اأنواعة.. كما يعر�س ويبيع 
واملحم�سات..  امل��ك�����س��رات  اأن�����واع  ك��ل 
والنبق  وال�����س��ع��ري  ال��ق��م��ح  واأي�������س���ا 
الكويل  االأح���م���ر  وال��ف��ل��ف��ل  امل��ج��ف��ف 
وال��ق�����س��ري وال�����س��ط��ة وك��ل��ه��ا جمففة 
وع��ي��دان ال��ق��رف��ة واحل��ف�����س املجفف 
وق�������رون اخل�������روب امل��ج��ف��ف��ة وع����رق 
الهندي احلب  الق�س  وعود  ال�سو�س 

واملطحون، وغريها من التوابل.
اليمن  �سنعاء  من  كبري..  حممد   -

للتوابل والع�سل اأي�سا والذي يعر�س 
التوابل  م��ن  والكثري  الكثري  ويبيع 
والبهارات اليمني، ويقول ان البهارات 
ا�ستخدامها  ح�����س��ب  م��ت��ع��ددة  اأن�����واع 
وال�سمك  الربياين  خلطات  اأ�سهرها 
وال����دج����اج وغ���ريه���ا، وك���ذل���ك اأن����واع 
االأ�سود  والفلفل  الكمون  اأخرى مثل 
والقرنفل  والقرفة  والهبل  والكركم 
والقهوة  وغ��ريه��ا،  ال�سطة  والفلفل 
يف  وامل�����س��ه��ورة  اأن��واع��ه��ا  بكل  اليمنية 
ك���ل اأن���ح���اء ال���ع���امل، واأي�������س���ا احلنة 
احل����م����راء وال���������س����وداء، وك�����ل اأن������واع 
بكل  الطبيعية  واالأع�����س��اب  املك�سرات 
اأنواعها مثل املرة واحللثيث وال�سرب 
وال�سيخ والافندر و اللبان باأنواعه، 
والبنف�سج  املرمرية  مثل  والزهورات 

وامللي�سة وورق الزعرت االأخ�سر.

الع�شل اليمني:
ال���ذي ينتجه  ال��ع�����س��ل  ي��اأت��ي دور  ث��م 
النحل وال��ذي ذك��رة امل��وىل عز وجل 
فيه  اأن  وو���س��ف��ه  ال���ك���رمي  ك��ت��اب��ه  يف 

منذ  مهروف  والع�سل  للنا�س،  �سفاء 
منذ  االإن�سان  ويقتنية  الزمن  قدمي 
والع�سل  ودواء..  كغذاء  اأي�سا  القدم 
كثرية،  واأ�����س����ن����اف  اأن��������واع  ال��ي��م��ن��ي 
والع�سل هو مادة ت�ستخل�س من جمع 
الع�سل  بوا�سطة نحل  االأزه��ار  رحيق 
ث��م ي��ح��ول��ه ال��ن��ح��ل اإىل ���س��ائ��ل اأكرث 
كثافة كغذاء له ويخزنه يف االأقرا�س 
�سميك  ان���ه  خ��وا���س��ه  ال�سمعيةومن 
املذاق  حلو  الرائحة  عطري  ال��ق��وام 
اأهمية  ت��ع��ط��ي��ه  م�����واد  م���ن  وي��ت��ك��ون 
الفيتامينات  من  وغذائية  عاجية 
وامل���ع���ادن وم�����ادة اجل��ل��وك��وز وبع�س 
االأح���م���ا����س امل��ع��دن��ي��ة وك���م���ي���ات من 
ال���ربوت���ي���ن���ات���اأال وه����و ال��ع�����س��ل، وعن 
وفوائد  ومم��ي��زات��ه  واأن���واع���ه  الع�سل 

حاورنا بع�س العار�سن له:
- �سمر االأ�سموري.. من اأنهار للع�سل 
اليمني بعر�س ويبيع الع�سل اليمني 
اأن����واع الع�سل  اأ���س��ه��ر  وع��ن��ه ي��ق��ول ان 
اأفخر  وهو  ال�سدر  ع�سل  هي  اليمني 
اأنواع الع�سل وله اأنواع عديدة ح�سب 

املناطق امل�ستخرج منها مثل  دوعني 
والع�سيمي  بح�سرموت  دوع��ن  م��ن 
واجل���رداين  الع�سيمات  ع��م��ران  م��ن 
من �سبوه،  وال�سمر الدوعني واالأبيني 
من جبال اأبن، والزهور وهو ينتج يف 
كل مكان من اليمن ويكرث يف ف�سل 
ال��رب��ي��ع ح��ي��ث ي��ت��غ��ذى ال��ن��ح��ل على 
خمتلف اأنواع زهور االأ�سجار باأنواعها 
الكبرية  ال��غ��ذائ��ي��ة  بقيمته  ومي��ت��از 
اإنتاجه،  يف  ال��داخ��ل  ال��رح��ي��ق  لتنوع 
اأن��واع اأخرى من الع�سل مثل  وهناك 
ع�سل ال�سام التهامي وع�سل األ�سال 
اأب والع�سل ال�سوقطري  احلراق من 
م����ن ����س���وق���ط���رة، وت���خ���ت���ل���ف اأن�������واع 
الغذائية  ف��وائ��ده  ب��اخ��ت��اف  الع�سل 
وال��ع��اج��ي��ة واالإق����ب����ال دائ���م���ا بكون 

مكثفا على ع�سل ال�سدر وال�سمر.
اأنهار  م��ن  م��ود���س..  اأح��م��د خ�سر   -
الع�سل  اليمني، يعر�س ويبع  للع�سل 
عديدة  اأن���واع  هناك  ويقول  اليمني، 
وال�سمر  ال�������س���در  واأ����س���ه���ره���ا  م���ن���ه 
ب��االإ���س��اف��ة الأن�����واع اأخرى  وال���زه���ور 

وال�سوقطري،  وال�سام  األ�سال  مثل 
ي���ت���وق���ف على  االأن���������واع  وال����ف����رق يف 
النحل،  عليها  يتغذى  األ��ت��ي  ال��زه��ور 
ف��ال�����س��در ي��ت��غ��ذى ف��ي��ه ال��ن��ح��ل على 
زه����ور ���س��ج��ر ال�����س��در وال�����س��م��ر على 
زه�����ور ���س��ج��ر ال�����س��م��ر وه����ك����ذا، وقد 
ي�����س��م��ى ال��ع�����س��ل اأي�����س��ا ب��ا���س��م املكان 
من  الع�سيمي  مثل  فيه  ينتج  ال��ذي 
من  وال��دوع��ن��ي  ب�سنعاء  الع�سيمات 
وادي دوعن بح�سرموت وهكذا، ويف 
اأكفر  على  النحل  يتغذى  �سوقطرة 
النادرة  االأ�سجار  من  نوع   250 من 
اإال يف  ال��ت��ي ال ت��وج��د يف ال��ع��امل كله 

�سوقطرة فقط.
اأنهار  م��ن  ال��ن��ه��اري..  نا�سر  خالد   -
اأفخر  ان  ي���ق���ول  ال��ي��م��ن��ي،  ل��ل��ع�����س��ل 
ال��ي��م��ن��ي الأ�سباب  ال��ع�����س��ل ه��و  اأن�����واع 
والت�ساري�س  امل���ن���اخ  اأه��م��ه��ا  ك��ث��رية 
واأ�سهر  باليمن  ال���ن���ادرة  واالأ���س��ج��ار 
ف�سل  ولكل  وال�سمر،  ال�سدر  االأن��واع 
ع�سله اخلا�س الذي ينتج فيه.. ففي 
الربيع ينتج ع�سل الزهور وغي بداية 
اجلبلي  ال�سدر  ع�سل  ال�ستاء  ف�سل 
الظبايا،  ع�����س��ل  ال�����س��ي��ف  ف�����س��ل  ويف 
واأف�سل اأنواع الع�سل هو ع�سل ال�سدر 
اجلبلي والدوعني وللجبلي اأف�سلية 
�سنويا  واح���د  مو�سم  ل��ه  الن  خا�سة 
بعده  ياأتي  حيث يقطف يف نوفمرب، 
الربيع  م��و���س��م��ان يف  ول���ه  ال��دوع��ن��ي 
ال�سمر  وع�����س��ل  ن��وف��م��رب،  ���س��ه��ر  ويف 
الطبيعي  ال�سكر  ون�سبة  اأ���س��ود  لونه 
�سهر يوليو  اأق��ل ويتم قطفه يف  فيه 
وي�����س��ت��خ��دم ل��ف��ق��ر ال����دم والأم���را����س 

اجلهاز التنف�سي.

جناح اليمن بالقرية العاملية ومعرو�ساته امل�سهورة لل�سيوف .. )2(

•• ال�صارقة-الفجر:

يوم   : معر�س  القا�سمية  باجلامعة  الطلبة  �سوؤون  عمادة  نظمت 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  العامة  ال�سامة 
اإدارة  باإداراتها املختلفة ،و هي )اإدارة مكافحة املخدرات،و  ممثلة 
و ق�سم  الدوريات  و  امل��رور  اإدارة  و  املباحث اجلنائية  و  التحريات 

التفتي�س االأمني( و كذلك هيئة ال�سارقة للدفاع املدين.
القا�سمية االأ�ستاذ  ح�سر فعاليات املعر�س �سعادة مدير اجلامعة 
ال��دك��ت��ور ع���واد اخل��ل��ف و ���س��ع��ادة ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة لل�سوؤون 
االأكادميية و �سعادة عميد �سوؤون الطلبة و ال�سادة العمداء حيث 
،و  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأق�سام  على  الطلبة  ت��ّع��رف 
كيفية الوقاية من املخدرات و اأ�سراها على ال�سباب ، و كذلك رفع 

م�ستوى الوعي املجتمعي واحل�س االأمني لدى الطلبة وتعريفهم 
باملخاطر التي قد تواجههم يف حال تعر�سهم لابتزاز االإلكرتوين 
، وحثهم على اأخذ احليطة واحلذر عند تعاملهم مع االأ�سخا�س 

الغرباء اأو جمهويل الهوية عرب ال�سبكة املعلوماتية .
 و تعرفوا اأي�ساً على قوانن املرور و ال�سري و اأحدث التقنيات التي 
ت�ستخدمها اإدارة املرور و الدوريات ،و ف�سًا عن ذلك تعرفوا على 
و  املغلقة  االأماكن  داخل  االأم��ن  اأ�ساليب  و  اإطفاء احلرائق  كيفية 

كيفية االإخاء حال حدوث احلرائق .
االأمني  التفتي�س  لق�سم  ح��ي  عر�س  بح�سور  الطلبة  ق��ام  ق��د  و   
على مرتكبي اجلرائم  التعرف  كيفية  و  البولي�سية  للكاب   k9
املواد  التعرف على  و  الربية و اجلوية  املوانئ  داخ��ل  التفتي�س  ،و 

املمنوع دخولها لدولة االإمارات العربية املتحدة.

واأكد �سعادة االأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف مدير اجلامعة القا�سمية 
على اأهمية املعر�س وما يقدمه من تنوع يف برامج التوعية بهدف 
تعريف الطلبة مبتطلبات االأمن وال�سامة يف خمتلف املجاالت، 
املحافظة على �سامتهم مبا فيها االط��اع على قوانن  واأهمها 
الدراجات  اأو  املركبات  قيادة  اأث��ن��اء  امل��روري��ة  ال�سامة  وار���س��ادات 

الهوائية .
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اإدارات  ملختلف  ال�سكر  اخل��ل��ف  ووج���ه 
للطلبة  هامة  توعية  ر�سائل  ب��ث  ف��ى  احل��ي��وي  ل��دوره��ا  ال�سارقة 
،باالإ�سافة  بها  املرتبطة  وال��ق��وان��ن  امل��خ��درات  خم��اط��ر  تناولت 
ل��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ر����س���ائ���ل االح���ت���ي���ال امل��ج��ه��ول��ة واخ�����رتاق 
للطالب  اأهمية  ت�سكل  التي  املعطيات  من  وغريها  اخل�سو�سية 

خال الفرتة الراهنة .

اجلامعة القا�سمية تنظم معر�س يوم ال�سالمة العامة بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة

•• عجمان-الفجر:

يف اإطار حر�س هيئة النقل على تطوير وتقدمي خدمات ذات 
جودة عالية تائم متطلبات اجلمهور و�سماناً الإ�ستمرارية 
االأعمال وتطبيق اأعلى معايري تقدمي اخلدمات احلكومية، 
 " خدمة  يطلق  امل��رك��ب��ات  وت�سجيل  لفح�س  �سبيد  مركز 
املركبة  فح�س  للمتعامل  تتيح  وال��ت��ي  واإنطلق"  اإفح�س 
الفح�س  اأثناء عملية  للمركبة  الذاتية  القيادة  من خال 
واالإنطاق دون احلاجة اإىل التعامل مع موظف اخلدمة 
ل�سداد الر�سوم واإ�ستام �سهادة الفح�س ليكون اأول مركز 

على م�ستوى الدولة يطبق هذه االآلية منذ عام 2020.
حيث اأكد �سعادة عمر حممد لوتاه مدير عام هيئة النقل باأن 
الهيئة حري�سة كل احلر�س على االإرتقاء بخدمات مركز 
على  االإعتماد  فيها  يتم  مرحلة  اإىل  بها  واالإنتقال  �سبيد 
وتقدمي  احلكومي  العمل  اأداة  لتح�سن  الرقمي  التحول 
واالإمتياز وذلك  ع��اٍل من اجل��ودة  اخلدمات على م�ستوى 

اإتباعاً لاإ�سرتاتيجية التي تتبناها حكومة عجمان.

واأ����س���اف ل���وت���اه م���ن مم���ي���زات ه���ذه اخل���دم���ة ب��اأن��ه��ا تتيح 
ومبجرد  الفح�س  عملية  اأث��ن��اء  املركبة  ق��ي��ادة  للمتعامل 
اإنتهاء الفاح�س من كافة مراحل واإجراءات فح�س املركبة 
دون  الفح�س  ح��ارة  وم��غ��ادرة  االإن��ط��اق  للمتعامل  ميكن 
اأن  حيث  الفح�س،  ر���س��وم  ل�����س��داد  االإن��ت��ظ��ار  اإىل  احل��اج��ة 
العميل ي�ستلم ر�سالة ن�سية تفيد باإنتهاء الفح�س ورابط 
من  االإن��ت��ه��اء  ومب��ج��رد  الفح�س  لقيمة  ال��رق��م��ي  ال��دف��ع 
اإ�ستام �سهادة الفح�س الرقمية . كما  عملية ال�سداد يتم 
اأن الهيئة توفر حرية االإختيار للمتعامل يف حالة الرغبة 
خال  من  وذل��ك  اللحظة  نف�س  يف  الفح�س  قيمة  ب�سداد 
تواجد موظف اخلدمة الذي يقوم باإ�ستام ر�سوم الفح�س 
من خال عدة خيارات متاحة ) دفع بالبطاقة البنكية اأو 
الدفع نقدي ( وت�سليم �سهادة الفح�س دون حاجة املتعامل 

اإىل مغادرة املركبة.
اأث��ن��اء فح�س املركبة  ب���اأن خ��دم��ة ال��ق��ي��ادة ال��ذات��ي��ة  ع��ل��م��اً 
وخدمة الدفع الرقمي لقيمة الفح�س والتي مت تطبيقها 

للمرة االأوىل على م�ستوى الدولة يف مركز �سبيد.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ل�����دوره امل��ج��ت��م��ع��ي ن��ف��ذ ق�سم  ت���ع���زي���زاً 
ط����ريان ���س��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة خال 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي 88 م��ه��م��ة م��ت��ن��وع��ة يف 
خمتلف مناطق االإم��ارة من بينها 20 

مهمة بحث واإنقاذ .
واأو�����س����ح ال��ع��ق��ي��د رك����ن دك���ت���ور يو�سف 
املهام  اإدارة  مدير  الزعابي  يعقوب  بن 
اخلا�سة يف �سرطة راأ�س اخليمة اأن ق�سم 
ق��ام بهذا  راأ���س اخليمة  ط��ريان �سرطة 
العدد من املهام على مدار العام املا�سي 
يف اإطار م�سوؤوليات العمل املوكلة اإليه . 

العام  الق�سم خال  نفذها  التي  املهام  اأن عدد  اإىل  م�سرياً 
تزيد بعدد 10 مهام مقارنة بالعام 2021 الذي   2022
ركن  العقيد  ولفت  خمتلفة.  مهمة   78 تنفيذ  خاله  مت 
راأ���س اخليمة  �سرطة  ق�سم ط��ريان  اأن  اإىل  الزعابي  دكتور 
اجلبلية  املناطق  يف  متنوعة  م�سوؤوليات  عاتقه  على  ياأخذ 

اأو يف جماري الوديان الناجمة عن ت�ساقط االأمطار وتبذل 
ط��واق��م��ه ك��ل ج��ه��د مم��ك��ن يف �سبيل احل��ف��اظ ع��ل��ى حياة 
و�سامة اجلمهور، موؤكداً اجلاهزية واال�ستعداد الدائمن 
من قبل منت�سبي ق�سم طريان �سرطة راأ�س اخليمة لتلبية 
اإليهم  املهام الروتينية املوكلة  اال�ستجابة الطارئة وتنفيذ 

بحرفية عالية ووفق اأعلى معايري االأمن وال�سامة . 

اإطالق خدمة )افح�س و انطلق( يف مركز �سبيد لفح�س وت�سجيل املركبات بعجمان

طريان �سرطة راأ�س اخليمة ينفذ 88 مهمة خالل 2022

بلدية احلمرية تنظم �سل�سلة من حما�سرات التوعية للتعريف بدور املجتمع يف مكافحة نواقل االأمرا�س

•• اأبوظبي – الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي من خال مركز بلدية املدينة 
بنظافة  االرتقاء  ا�ستهدفت  �سركائها حملة  مع  وبالتعاون 
املخلفات  اأن���واع  كافة  من  بيئتها  وحماية  ال��ل��وؤل��وؤ،  جزيرة 

وم�سوهات املظهر العام.
للجزيرة،  اجلمايل  املظهر  تعزيز  احلملة  ا�ستهدفت  كما 
اأن����واع  وح��م��اي��ة بيئتها ال�����س��اط��ئ��ي��ة وال��ب��ح��ري��ة م��ن ك��اف��ة 
النفايات، حيث جنحت احلملة يف جمع كميات كبرية من 
املخ�س�سة  النفايات  مكبات  اإىل  ترحيلها  ومت  النفايات، 

وكانت  البيئية.  امل��م��ار���س��ات  الأف�سل  وف��ق��اً  ال��غ��ر���س،  ل��ه��ذا 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ق��د ن��ف��ذت ���س��اب��ق��اً خ��ط��ة لر�سد 
التن�سيق  على  وحر�ست  اجلزيرة،  يف  وامل�سوهات  املخلفات 
الرونق  واإع����ادة  املعنية الإزال��ت��ه��ا  وال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��ه��ات 
واجلمال للجزيرة املقابلة لكورني�س اأبوظبي . �سمن هذا 
االإطار دعت البلدية جميع اأفراد املجتمع ومرتادي البحر 
زر  واجلزر اإىل اأهمية امل�ساهمة يف احلفاظ على نظافة اجلمُ
اأنواعها  اخ��ت��اف  على  النفايات  اإل��ق��اء  وع��دم  و�سواطئها، 
وتعزيز  احل��ي��وي��ة  البحرية  احل��ي��اة  حماية  ب��ه��دف  وذل���ك 

امل�سهد اجلمايل جلزر اأبوظبي .

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة لالرتقاء بنظافة وبيئة »جزيرة اللوؤلوؤ«

الفجرية للموارد الطبيعية تطلق فعاليات اأر�س االبتكار
•• الفجرية -وام: 

متنوعة  فعاليات  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة  اأطلقت 
االبتكار"  وور�س عمل واأن�سطة تفاعلية جذابة حتت �سعار" اأر�س 
بهدف تر�سيخ ثقافة االبتكار ممار�سة يومية يف العمل احلكومي 
اإىل  الهادفة  الدولة  جهود  يعزز  مبا  املجتمعية  امل�ساركة  وتعزيز 

بناء اقت�ساد تناف�سي متنوع وم�ستدام.
باأن  للموؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  قا�سم  علي  املهند�س  ���س��ع��ادة  وق���ال 
تتمثل  رئي�سية  حم��اور   3 على  تركز  االب��ت��ك��ار(  )اأر����س  فعاليات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  الإع���ان  جت�سيداً  اال���س��ت��دام��ة  حم��ور  يف 
حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 2023 عام 

واجلهود  باملخترب  للتعريف  االبتكار  خمترب  وحمور  اال�ستدامة 
وم�ساريعنا  التنموية  �سيا�ساتنا  يف  االب��ت��ك��ار  لتعزيز  امل�ستمرة 
امل�ستقبلية باعتباره ركيزة اأ�سا�سية خللق نوذج عمل اأكرث مرونة 
ّثل  ميمُ مب��ا  ال��ع��امل  يف  �ستاء  اأج��م��ل  حم��ور  ج��ان��ب  اإىل  وتناف�سية، 
م�ساعينا يف اإبراز جمال اإمارة الفجرية لزّوارها وت�سليط ال�سوء 
علي  املهند�س  اأو�سح  و   . املميز  ومناخها  وجبالها  طبيعتها  على 
قا�سم اأن خمترب االبتكار بداأ با�ستقبال زّواره يوم اأم�س االأول من 
خمتلف الفئات و�سيوا�سل ا�ست�سافتهم ب�سكٍل يومي طوال �سهر 
فرباير اجلاري ال�ستعرا�س التقنيات احلديثة واحللول املبتكرة 
وحتقيق  املوؤ�س�سة  عمليات  تطوير  يف  �ساهمت  التي  واال�ستباقية 
احتياجات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  التعديني،  ال��ق��ط��اع  يف  اال���س��ت��دام��ة 

االأعمال.  وامل�ستثمرين ورجال  املعنين من خدماتها  ومتطلبات 
واأ�سار اإىل اأهمية املعر�س الذى يعقد خال الفرتة من 23 و 25 
فربايراجلاري حيث �سي�سهد عر�س ناذج اأعمال مبتكرة لرت�سيخ 
30 جهة حكومية حملية  ممار�سات االبتكار مب�ساركة اأكرث من 
كما  واالأك��ادمي��ي،  اخلا�س  القطاعن  من  واملوؤ�س�سات  واحت��ادي��ة 
امل�ساحات  وتخ�سي�س  الرتفيهية  امل�سابقات  من  العديد  �سي�سمل 
العائلية وم�ساحات للت�سوير والعرو�س احلية املمُبهرة، باالإ�سافة 
املوؤ�س�سة  موظفي  من  ال�سابة  املواهب  لدعم  من�سات  توفري  اإىل 
من اأ�سحاب امل�ساريع املبتكرة، و اإتاحة الفر�سة اأمامهم للم�ساركة 
يف  وابداعاتهم  ابتكاراتهم  اإب��راز  على  حتفيزهم  عرب  احل��دث  يف 

�ستى املجاالت .
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العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بريلينت 

CN مايند لل�سيانة العامة رخ�سة رقم:3895126 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/اأت�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الإدارة امل�ساريع رخ�سة رقم:4017982 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يونيفر�سال 

CN لتنظيف على البخار رخ�سة رقم:1056839-1 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/لوكيديا 

CN للخدمات الت�سويقية رخ�سة رقم:3896456 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/امواج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN زمان للهدايا رخ�سة رقم:2192320 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون ريجن�سى 

CN للحاقة رخ�سة رقم: 1013968 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سلطان يو�سف خليل ابراهيم احلمادي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة عبداهلل دروي�س خليل ابراهيم احلمادي %100

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
النقي  الذهب   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN كويف �سوب رخ�سة رقم: 1125803 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف موزه بخيت �سعيد جابر اخلييلي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة عبداهلل عي�سه حممد عبدات الكثريي %100

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:كيوب انرتنا�سيونال �سيلو�سن للمقاوالت ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 16 ق 32 ط 1 مكتب 07 وحدة حكومة اأبوظبي واخرين

CN 2480195 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعين ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/12/1  لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350001887 

تاريخ التعديل:2023/2/1
املعن  امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:الطراز املمتاز للمقاوالت العامة وادارة العقارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 3 ،0 �سيف حارب �سيف
CN 1172981 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

2 - تعين ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/5  لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105013023 

تاريخ التعديل:2023/2/2
املعن  امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سخ�س  العقاري-�سركة  للتطوير  انرتنا�سيونال  التجاري:�سكايد  اال�سم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:املنطقة ال�سناعية بطحاء احلائر 2 الثاين مبنى ال�سيد �سالح 
حممد �سالح بن ن�سره واخرين

CN 3910655 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
�سامل(  احمد  )�سليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�سادة/الدرة  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/04/1  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   -
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

بالرقم:2305002296 تاريخ التعديل:2023/2/2
املعن  امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : النوافذ للديكور واملقاوالت العامة ذ.م.م 

رخ�سة رقم: CN 1125606 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف علي املر علي الكعبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مي�سيل توفيق عبود من �سريك اىل مدير
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مي�سيل توفيق عبود من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مي�سيل توفيق عبود من 49% اىل %0
تعديل ن�سب ال�سركاء/ مي�سيل توفيق عبود من 49% اىل %100

تعديل اال�سم التجاري من/ النوافذ للديكور واملقاوالت العامة ذ.م.م
NAWAFTH DECOR & GENERAL CONTRACTING L.L.C

اىل / النوافذ  للديكور واملقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NAWAFTH DECOR & GENERAL CONTRACTING - SOLE   .PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بروفي�سنال للربجميات 

رخ�سة رقم: CN 1094989 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بروفي�سنال للربجميات

PROFESSIONAL SOFTWARE

اإىل/ بروفي�سنال للربجميات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PROFESSIONAL SOFTWARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

االإجراءات املطلوبة..
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : انريجي خلدمات النظافة 

رخ�سة رقم: CN 1123532 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عي�سى حممد احمد البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمدي مو�سى خالد مو�سى %100
تعديل اإ�سم جتاري من/ انريجي خلدمات النظافة

ENERGY CLEANING SERVICE

اإىل/ انريجي خلدمات النظافة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ENERGY CLEANING SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون بيت ال�سعر للرجال 

رخ�سة رقم: CN 2707254 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال / اإىل 50000

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

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي ر�سا خان حممد ر�سا خان اليا�س خانى من مالك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي ر�سا خان حممد ر�سا خان اليا�س خانى من 100% اىل 0%

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون بيت ال�سعر للرجال

BAYT ALSHAER MEN SALOON

اإىل/ �سالون بيت ال�سعر للرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

BAYT ALSHAER MEN SALOON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون حممد تازول للرجال 

رخ�سة رقم: CN 1184377 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون حممد تازول للرجال

MOHAMMED TAZUL GENTS SALON

اإىل/ �سالون حممد تازول للرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MOHAMMED TAZUL GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP  .L.L.C

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

االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافترييا الرامية 

رخ�سة رقم: CN 2988992 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا الرامية

AL RAMIA CAFETERIA

اإىل/ مطعم وم�ساوي فودي دوت�س
FOODY DOTS RESTAURANT GRILLS

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7549/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3034 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )25449.21( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة جمموعة االمارات لات�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س.م.ع
عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - ابوظبي - �سارع �سارع خليفة - مبنى بناية بطي العتيبة - 

�سقة مكتب 604
املطلوب اإعانه : 1- عبداهلل قا�سم احمد عي�سى الق�ساب - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )25449.21( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
اأيام من تاريخ  االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )7( 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:40/2023/41 عقاري 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثانية رقم 401
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )2.252.898.97( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
يف  طلباته  بكافة  املدعي  للبنك  واحلكم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة   واتعاب 

الائحة . 
املدعي:بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود - فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مكتب االدارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - برج ات�س 
بي �سي - وميثله:حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي

اإعانهما :  1- في�سل افتخار خان افتخار احمد خان 2- افتخار احمد خان ريا�س  -  �سفتهما  املطلوب 
: مدعي عليهما 

وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : االإع���ان  مو�سوع 
)2.252.898.97( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام 
امل��واف��ق  2023/2/9   ي��وم اخلمي�س   لها جل�سة  - وح��ددت  الائحة  بكافة طلباته يف  املدعي  للبنك  واحلكم 
ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 70448

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2173/2022/11 مدين جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7500000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  . 

املدعي:حممد عقيل علي ح�سن الزرعوين
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الورقاء الرابعة - دبي - �سارع 30 - مبنى فيا 32

املطلوب اإعانهم :  1- اي �سي �سي ايجل ملقاوالت البناء )فرع من ايجل ملقاوالت البناء ذ.م.م( - فرع دبي 
2- ايجل ملقاوالت البناء - فرع ال�سارقة 3- ايجل ملقاوالت البناء ذ.م.م - فرع عجمان  -  �سفتهم : اخل�سم 

املدخل
مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7500000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة - وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2023/2/8  ال�ساعة 09.00 �س  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 70608

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  118/2022/240 تنفيذ احكام املركز املايل 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة بن حفيظ للمقاوالت العامة ذ.م.م

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كارتراك تكنولوجيز �س.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )685096.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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تنعقد اأول قمة ثنائية بن اإ�سبانيا واملغرب منذ ثماين �سنوات يف اإطار 
هدنة  من  واال�ستفادة  االقت�سادية  العاقات  لتعزيز  البلدين  �سعي 
الهجرة  ب�ساأن  خافات  بعد  املا�سي  العام  اإليها  تو�سا  دبلوما�سية 
�سانت�سيث و12  االإ�سباين بيدرو  ال��وزراء  واالأرا�سي. ويلتقي رئي�س 
وزيرا يف حكومته مع نظرائهم يف الرباط لتوقيع ما ي�سل اإىل 20 
اتفاقية لتعزيز التجارة واال�ستثمار مبا ي�سمل خطوط ائتمان ت�سل 
اإىل 800 مليون يورو )873 مليون دوالر( والتقريب بن البلدين 
الثنائية بن  اأخرى غري الهجرة. ارتفع حجم التجارة  يف قطاعات 
البلدين اإىل 17 مليار يورو يف 2022 لت�سبح اإ�سبانيا اأكرب �سريك 
العاقات  م��ن  �سفحة  ط��ي  اإىل  م��دري��د  وت�سعى  للمغرب.  جت���اري 
اآخرها  ك��ان  مطردة  دبلوما�سية  اأزم���ات  اأث���ارت  ال��رب��اط  مع  املتوترة 
اقتحام ثمانية اآالف مهاجر جيب �سبتة االإ�سباين يف �سمال اأفريقيا 

عام 2021 بعد اأن خفف املغرب من اإجراءات �سبط احلدود.
على  ال�سيطرة  يف  امل��غ��رب  على  اإ�سبانيا  اع��ت��م��اد  اخل��اف��ات  وت��وؤك��د 
ي�سعون  ال��ذي��ن  ال�سحراء  جنوبي  اأفريقيا  و�سكان  امل��غ��ارب��ة  ه��ج��رة 
يف  املغرب  وا�ستعر�س  االأوروب���ي.  لاحتاد  اجلنوبية  احل��دود  لعبور 
اأحبطت جهات  عندما  الهجرة  ق�سية  املهم يف  دوره  يونيو حزيران 
اإنفاذ القانون لديه حماولة عبور جماعي للحدود اإىل جيب مليلية، 
وهو اجليب االإ�سباين االآخر يف �سمال اأفريقيا، يف خطوة اأ�سفرت عن 

�سقوط 23 قتيا على االأقل وع�سرات اجلرحى. 

 
اأ�سخا�س على االأقل يف حريق �سّب يف م�ساكن موقتة  ق�سى ثمانية 
لعمال بناء يف �سبه جزيرة القرم التي �سمتها مو�سكو، ح�سبما اأعلنت 

وزارة الطوارئ الرو�سية اأم�س اخلمي�س.
واندلع احلريق ليل االأربعاء اخلمي�س يف مبنى من طابقن خم�س�س 
القرم،  يف  ال�ساحلية  �سيفا�ستوبول  مدينة  ق��رب  بناء  ور�سة  لعمال 
اأ�سخا�س  ثمانية  لقي  احلريق،  “بنتيجة  اإن��ه  وقالت  ال���وزارة.  وف��ق 
“اأخمد  احلريق  اأن  موؤكدة  بجروح”  اآخ��ران  اثنان  واأ�سيب  حتفهم 
حالتهما  اجلرحى  من  واث��ن��ان  اخلمي�س.  �سباح  بحلول  بالكامل” 
ميخائيل  مو�سكو،  من  املعّن  �سيفا�ستوبول  حاكم  بح�سب  م�ستقرة، 
رازفوجايف. واأو�سح اأن ال�سحايا هم عمال بناء من “مناطق رو�سية 
خمتلفة” كانوا ي�ساركون يف م�سروع �سق طريق �سريع رئي�سي يف �سبه 
اجلزيرة. واأكد حمققون حمليون بدء حتقيق جنائي ب�سبهة “الوفاة 

ب�سبب االإهمال«.
واأ�سافوا اأن اأكرث من 100 �سخ�س يقيمون يف املبنى املوقت. ونقلت 
القانون  اأجهزة تطبيق  الرو�سية لاأنباء عن م�سدر يف  تا�س  وكالة 
قوله اإن احلريق قد يكون جنم عن ما�س ت�سببت به اإحدى االأدوات 
عقب   2014 يف  اأوك��ران��ي��ا  م��ن  ال��ق��رم  رو���س��ي��ا  �سمت  الكهربائية. 

ا�ستفتاء مل تعرتف به كييف وال حلفاوؤها الغربيون.

االنتخابات  موعد  لتقريب  ثانية  حماولة  البريو  برملان  رف�س   
اإليها  �سعت  خطوة  يف  العام،  هذا  اإىل   2024 ني�سان-اأبريل  من 
املناه�سة  الدامية  االحتجاجات  لتهدئة  بولوارتي  دينا  الرئي�سة 

للحكومة.
قانون  م�����س��روع  ال��ن��واب  رف�����س  النقا�س،  م��ن  ���س��اع��ات  بعد خم�س 
االأول-دي�سمرب  ك��ان��ون  اإىل  االن��ت��خ��اب��ات  ت��ق��دمي  ���س��اأن��ه  م��ن  ك���ان 
�سوًتا مقابل 54، مع امتناع ع�سوين عن   68 باأغلبية   2023

الت�سويت.
منذ  يومية  �سبه  ت��ظ��اه��رات  م��ع  �سيا�سية  اأزم���ة  يف  ال��ب��ريو  دخلت 
الرئي�س  واأوق��ف  ��زل  عمُ عندما  االأول/دي�سمرب،  كانون  ال�سابع من 

بيدرو كا�ستيو بعد حماولته حّل الربملان واحلكم مبرا�سيم.
بينهم   - ا  �سخ�سً  48 التظاهرات  من  اأ�سابيع  �سبعة  خال  وقتل 
واملحتجن، وفق  االأم��ن  ق��وات  - يف �سدامات بن  �سرطة  عن�سر 

مكتب اأمن املظامل املعني بحقوق االإن�سان.
ت�س������ببت احلواجز على الطرق التي اأقامه���ا املتظاهرون يف نق�س 
الغ������ذاء والوق�������ود وال�س�������لع االأ�سا�سية االأخرى يف عدة مناطق من 

الدولة الواقعة يف منطق����������ة االأنديز.
يطالب املتظاهرون بحّل الربمل�������ان وو�سع د�ستور جديد وا�ستقالة 

بولوارتي التي تولت الرئا�سة اثر عزل كا�ستيو.

عوا�صم

الرباط

مو�صكو

ليما

اإيران تتهم اإ�سرائيل 
بامل�سوؤولية عن هجوم اأ�سفهان 

•• دبي-رويرتز

األ��ق��ت باللوم على  اإي���ران  اأن  اأم�����س  اأن��ب��اء الطلبة االإي��ران��ي��ة  اأف���ادت وك��ال��ة 
من  بالقرب  ع�سكري  م�سنع  على  م�سرية  بطائرات  الهجوم  يف  اإ�سرائيل 
مدينة اأ�سفهان بو�سط الباد، متعهدة بالرد بعد ما بدا اأنه اأحدث حلقة يف 

حرب خفية طويلة االأمد.
ويف ر�سالة اإىل االأمن العام لاأمم املتحدة، قال اأمري �سعيد اإيرواين مبعوث 
اإىل م�سوؤولية  االأولية ت�سري  التحقيقات  اإن  الدولية  املنظمة  طهران لدى 

اإ�سرائيل عن الهجوم الذي وقع م�ساء ال�سبت.
واأ�ساف اإيراواين يف الر�سالة اأن “اإيران حتتفظ باحلق يف رد حازم يف الوقت 
ارتكبته  ال��ذي  الفعل  “هذا  واأن  �سرورية”،  اأن��ه��ا  ت�سعر  التي  والطريقة 

اإ�سرائيل يتعار�س مع القانون الدويل«.
جاء الهجوم و�سط ت�ساعد للتوتر مع الغرب ب�سبب ملف طهران النووي 
“طائرات  اأوكرانيا، مبا يف ذلك  باالأ�سلحة يف حربها مع  وتزويدها رو�سيا 
حلكومة  امل��ن��اه�����س��ة  امل���ظ���اه���رات  ق��م��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة  انتحارية”،  م�����س��رية 

اجلمهورية االإ�سامية.
وتهدد اإ�سرائيل منذ وقت طويل بالقيام بعمل ع�سكري �سد اإيران اإذا ف�سلت 
الدبلوما�سية يف احلد من براجمها النووية اأو ال�ساروخية لكنها تتبع نهج 

االإحجام عن التعليق على وقائع بعينها.

قمة مقدي�سو.. دول اجلوار تتفق على عملية م�سرتكة لدحر االإرهاب

االإرهاب والف�ساد يجربان نيجرييا على تغيري عملتها الوطنية

 النم�سا تطرد اأربعة دبلوما�سيني رو�سا  االدعاء االإ�سرائيلي يحذر نتنياهو ب�ساأن النظام الق�سائي 
•• فيينا-اأ ف ب

وكالة  ت��ل��ّق��ت  ب��ي��ان  يف  النم�ساوية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأربعة دبلوما�سين  فران�س بر�س ن�سخة منه، اخلمي�س طرد 

رو�س منهم اثنان معتمدان لدى االأمم املتحدة يف النم�سا.
واأ�سارت الوزارة اإىل اأن هوؤالء ت�سرفوا “بطريقة ال تتنا�سب 
اإىل  “مدعوون  اأنهم  مو�سحة  الدبلوما�سي”،  و�سعهم  مع 
ومل  �سباط-فرباير”.   8 اأق�ساه  االأرا�سي يف موعد  مغادرة 

يحدد البيان االتهامات املوجهة اإليهم.
على  النم�سا  يف  مهًما  دبلوما�سًيا  متثيًا  رو���س��ي��ا  ومتتلك 
االأمم  يف  لتمثيلها  ا  اأي�سً ولكن  الثنائية  العاقات  م�ستوى 

املتحدة وكذلك يف منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا.

ك��م��ا و�سف  امل��ا���س��ي��ة.  القليلة  ال�����س��ن��وات  ح����دوده يف  جت����اوز 
عن  ومنف�سلة  نخبوية  باأنها  العليا  املحكمة  حكومته  وزراء 
على  ال�سيا�سية  ال�سيطرة  تعزيز  خطط  لكن  امل��واط��ن��ن.  
تعيينات الق�ساة مع اإ�سعاف قدرة املحكمة العليا على اإلغاء 
ت�سريع اأو اإ�سدار حكم �سد احلكومة دفعت بع�سرات االآالف 
م�ستوى  على  احتجاجات  ال�سوارع يف  اإىل  االإ�سرائيلين  من 

الباد.
ويقول منتقدو التغيريات املقرتحة اإنها �ستوؤدي اإىل ت�سيي�س 
الدميقراطية  وت��ق��وي�����س  ا���س��ت��ق��ال��ه  م��ن  وال��ن��ي��ل  ال��ق�����س��اء 

وت�سجيع الف�ساد واالإ�سرار باالقت�ساد.
اأمريكية يف الفرتة  اإعام  اأجرتها معه و�سائل  ويف مقابات 

االأخرية،دافع نتنياهو عن اخلطة يف م�سعى لتهدئة املخاوف 
من اأن امل�ستثمرين �سيفرون من اإ�سرائيل اإذا اأ�سبحت اخلطة 
اأنها  “اأعتقد  بيزن�س  فوك�س  ل�سبكة  نتنياهو  وق��ال  قانونا. 
اأن  م�سيفا  كبري”،  ب�سكل  االإ�سرائيلي  االقت�ساد  �ست�ساعد 
التعديل يف النظام الق�سائي �سي�ساعد على تقلي�س التقا�سي 

غري ال�سروري.
جلوبال  ب��ورز  اند  �ستاندرد  مدير  ريبنيكوف  ماك�سيم  وق��ال 
التغيريات  اإن  ل���روي���رتز  االئ��ت��م��اين  للت�سنيف  ري��ت��ي��ن��ج��ز 
ال�سيادي  االئ��ت��م��اين  الت�سنيف  على  ت�سغط  ق��د  امل��ق��رتح��ة 
الإ�سرائيل. وحث ع�سرات اخلرباء االقت�سادين نتنياهو على 

العدول عن اخلطة. 

•• القد�س-رويرتز

على  اإن  اخلمي�س  اأم�س  االإ�سرائيلية   العامة  املدعية  قالت 
رئي�س الوزراء بنيامن نتنياهو االبتعاد عن م�ساعي حكومته 

لتغيري النظام الق�سائي يف الباد.
اإن نتنياهو رمبا يواجه  وقالت جايل باهراف ميارا يف بيان 
ف�ساد.  ق�سايا  يف  مبحاكمته  م�ست�سهدة  امل�سالح،  يف  ت�ساربا 

وينفي رئي�س الوزراء ارتكاب اأي خمالفات.
ومل يدل ممثلو نتنياهو باأي تعليق.

�ساد�سة  لوالية  املن�سب  يتوىل  ال��ذي  ال���وزراء،  رئي�س  ويقول 
الق�ساء  اإن  مت�سددة،  ميينية  ائتافية  حكومة  راأ����س  على 

•• مقدي�صو-وكاالت

اتفق قادة ال�سومال وكينيا وجيبوتي 
واإثيوبيا على القيام بعملية م�سرتكة 
ل��ت��ح��ري��ر م����ا ت��ب��ق��ى م����ن االأرا�����س����ي 
ال�����س��وم��ال��ي��ة م���ن ق��ب�����س��ة االإره�����اب، 
التي  الت�ساورية  القمة  خ��ال  وذل��ك 
يف  االأرب����ع����اء  االأول  اأم�������س  ان��ع��ق��دت 

مقدي�سو.
ويتفاءل املحلل ال�سيا�سي ال�سومايل 
معددا  ال���ق���م���ة،  ب��ن��ت��ائ��ج  ه��ي��ب��ة  اآدم 
ثمارها  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع 
القوات  اإجن���ازات  تعزيز  يف  املنتظرة 
ال�سباب  ح���رك���ة  ���س��د  ال�����س��وم��ال��ي��ة 

االإرهابية موؤخرا.
وال��ق��م��ة ال��ت�����س��اوري��ة ل����دول اجل����وار 
الرئي�س  اأع���م���ال���ه���ا  ت�����راأ������س  ال����ت����ي 
حممود،  ���س��ي��خ  ح�����س��ن  ال�������س���وم���ايل 
اإ�سماعيل  جيبوتي  رئي�س  ح�سرها 
عمر جيلي، ورئي�س كينيا ليام روتو، 
اأحمد،  اآب��ي  اإثيوبيا  حكومة  ورئي�س 

االأمن  وتعزيز  االإره���اب  مواجهة  ملف  ملناق�سة  وذل��ك 
واال�ستقرار يف املنطقة.

نتائج الت�شاور
بيان  ورد يف  ما  االأرب��ع��ة بح�سب  القادة  اتفق عليه  مما 

�سحفي �سادر عن القمة:
���س��رورة زي���ادة ال��ت��ع��اون يف دع��م دول اجل���وار يف حرب 

ال�سومال �سد حركة ال�سباب.
القيام بعملية م�سرتكة لتخلي�س ما تبقى من مناطق 
االإرهاب من اأجل حترير ال�سومال بالكامل من حركة 

ال�سباب.
ت�سهيل تقلي�س قوات االحتاد االإفريقي حلفظ ال�سام 

•• اأبوجا-وكاالت

ح�����ددت ال�����س��ل��ط��ات ال��ن��ي��ج��ريي��ة 10 
اأكرب  ل�سريان  نهائيا  م��وع��دا  ف��رباي��ر 

خطوة  يف  “النرية”،  الوطنية  عملتها  من  فئات  ث��اث 
تهدف لتغيري العملة القدمية واإدخالها النظام امل�سريف 

بغية جتفيف موارد االإرهاب والف�ساد.
ال��ب��ن��وك ازدحاما  ال��ن��ه��ائ��ي، ت�سهد  امل��وع��د  اق���رتاب  وم��ع 
�ساعات   6 اأك��رث من  الذين يق�سون  املودعن  كبريا من 

يف �سفوف طويلة اأمام امل�سارف.
وقال اخلبري اال�سرتاتيجي، �سليمان علي، ملوقع “�سكاي 
املقام  يف  تهدف  العملة  تغيري  خطوة  اإن  عربية”،  نيوز 
االأول المت�سا�س ال�سيولة املتداولة خارج النظام امل�سريف 
وال�سريبي واملقدرة بنحو 70 يف املئة من اإجمايل الكتلة 
ال��ن��ق��دي��ة يف ال���ب���اد وامل���ق���درة ب��ن��ح��و 4 ت��ري��ل��ي��ون نرية 

)الدوالر يعادل نحو 94 نرية(.
من  الهاربة  النقدية  الكتلة  معظم  اأن  اإىل  علي  وي�سري 
امل��ظ��ل��ة امل�����س��رف��ي��ة وال�����س��ري��ب��ة ت��رتك��ز يف اأي����دي �سبكات 

اإرهابية وجمموعات متار�س اأن�سطة اقت�سادية فا�سدة.
وي�سيف “يبدو اأن حملة تغيري العملة اأثارت  الرعب يف 
اأو�ساط االإرهابين، اإذ اأ�سارت تقارير اإىل م�سارعة بع�س 
ال�سخمة  االأم���وال  من  للتخل�س  االإرهابية  املجموعات 
على  بتوزيعها  ي��ق��وم  بع�سهم  اأن  ل��درج��ة  متتلكها  ال��ت��ي 

املارة«.
والف�ساد؛  االإره��اب  متويل  م�سادر  جتفيف  اإىل  واإ�سافة 
يقول علي اإن اخلطوة تهدف اأي�سا اإىل جتفيف االأموال 
التي درجت بع�س االأحزاب ال�سيا�سية على �سراء اأ�سوات 
الناخبن بها، وذلك مع اقرتاب موعد االنتخابات العامة 

املقررة يف اخلام�س والع�سرين من اأكتوبر.
امل�سارف، ا�سطر  اأم��ام  الكبري  ويف ظل االزدح��ام والهلع 
البنك املركزي النيجريي اإىل زيادة اأيام و�ساعات العمل 

يف امل�سارف التجارية والعامة.
الطويلة  االنتظار  و�سفوف  ال�سديد  االزدح���ام  وت�سبب 
���س��ل احل��رك��ة واالأن�سطة  امل�����س��ارف يف  اأم����ام  ل��ل��م��ودع��ن 
ال��ت��ج��اري��ة يف امل���دن ال��ك��ب��ربة، وي��ق��ول حم��م��د ث���اين وهو 
اأ���س��واق مدينة الغو�س؛  اأح��د  �ساحب متجر ماب�س يف 
العا�سمة التجارية لنيجرييا، اإنه ا�سطر الإغاق متجره 

هزمية  يف  ال�سومالية  ال��دول��ة  ق���وات  م��ع  امل�ساركة  يف 
اجلماعات االإرهابية وتدمريها.

م��ن ج��ان��ب��ه��م، رح���ب ال���ق���ادة ب��ت��ق��دمي ال��دع��م لتجهيز 
الوحدات اجلديدة من القوات امل�سلحة الوطنية وزيادة 
الوطنية  امل�سلحة  القوات  لوحدات  الت�سليحية  القدرة 

العاملة حاليا.
ال�سومال  دف����اع  وزراء  ع��ق��د  ال��ق��م��ة،  ان��ع��ق��اد  وق��ب��ي��ل 
ناق�س  اجتماعا  الثاثاء،  واإثيوبيا،  وكينيا  وجيبوتي 
ا�ستكمال العمليات الع�سكرية لتحرير املناطق املتبقية 
فلولها،  وت�سفية  االإرهابية،  ال�سباب  حركة  اأي��دي  من 
ع���ن وزي����ر االإع����ام  “�سونا”  ن��ق��ل��ت وك���ال���ة  وف����ق م���ا 

والثقافة وال�سياحة يف ال�سومايل، داود اأوي�س جامع.

وحتميل  ال�����س��ب��اب،  ح���رك���ة  ���س��د  ال��ع��ام��ل��ة  “اأمت�س” 
ال�����س��وم��ال للقوات  اأم�����ن  ت��دري��ج��ي��ا ع���ن  امل�����س��وؤول��ي��ة 

ال�سومالية.
التخطيط امل�سرتك وتنظيم حملة عمليات قوية يف دول 
املواجهة، وا�ستهداف املناطق املهمة التي تتواجد فيها 

حركة ال�سباب، خا�سة يف جنوب وو�سط ال�سومال.
ال��ت��ع��اون يف ت���اأم���ن امل��ن��اط��ق احل����دودي����ة، مب��ن��ع عبور 
واإر����س���اء نهج  اإىل دول اجل�����وار،  االإره���اب���ي���ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 
م�سرتك الأمن احلدود، و�سمان الو�سول القانوين اإىل 

التجارة واحلركة ال�سعبية.
القمة،  خ��ال  حم��م��ود،  �سيخ  ح�سن  الرئي�س  وط��ال��ب 
بالتزام ودعم دول اجلوار التي لها قوات يف ال�سومال 

قيد  اإذ  كبري  ب�سكل  املبيعات  تقل�ست  القدمية،  العمات 
البنك املركزي ب�سكل كبري �سحب العمات اجلديدة التي 

طرحت بالفعل و�سط اإجراءات م�سددة.

عقبات باجلملة
ويف اجلانب االآخر؛ وعلى الرغم من الفوائد االقت�سادية 
العملة  اأن تنجم عن خطوة تغيري  التي ميكن  واالأمنية 
النيجريية، تتزايد املخاوف من تاأثر فئات �سعبية لي�ست 
بحث  ي�سري  اإذ  وال��ف�����س��اد،  االإره����اب  ب�سبكات  ع��اق��ة  لها 
اأجرته موؤ�س�سة “ال�سمول” املالية، املتخ�س�سة يف رعاية 
�سكان  بن  من  اأن  اإىل  دخ��ا؛  االأق��ل  الفئات  م�سروعات 
الباد البالغ عددهم نحو 200 مليون ن�سمة فاإن 54 يف 
املائة من االأقل دخا ال يتعاملون مع البنوك ويف�سلون 
مما  حملها؛  اأو  املنزل  يف  اآم��ن  مكان  يف  اأموالهم  توفري 

ليومن من اأجل اإيداع ما ميلكه من نقود دون جدوى.
اأيام  “تبقت  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ثاين  ويو�سح 
واإال  نلكها  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة  ال��ن��ق��ود  اإي����داع  ملهلة  قليلة 
يتدافعون  ال��ن��ا���س  ل���ه..  قيمة  ال  ورق  جم���رد  �ست�سبح 
اأن�سطتنا  باالآالف خوفا من اخل�سارة، نحن نخ�سر عائد 

اليومية من اأجل �سمان عدم فقدان كل مدخراتنا«.
الوقوف  اإىل حيل عديدة لتفادي  البع�س  ويف حن جلاأ 
الدوالر  ���س��راء  بينها  م��ن  الطويلة  االإي����داع  �سفوف  يف 
انخفا�س  اإىل  اأدى  مم��ا  االأخ�����رى  ال�سعبة  وال��ع��م��ات 
النرية باأكرث من 6 يف املئة خال االأ�سبوع احلايل، لكنه 
ي�سري اإىل ف�سل هذه احليلة اأي�سا نظرا لت�سديد البنوك 
اإجراءات اأي اإيداعات بالعملة االأجنبية تفوق قيمتها 10 

اآالف دوالر؛ اإذ يطلب من املودع اإثبات م�سدر اأمواله.
ا�ستام  رف�����س  اإىل  وال��ب��ائ��ع��ون  ال��ت��ج��ار  ح���ن جل���اأ  ويف 

تعاون مب�شر
ال�سومايل  ال�سيا�سي  املحلل  ي�سف 
“خطوة  باأنها  القمة  نتائج  اآدم هيبة 
ال�سباب  ح����رك����ة  دح�������ر  يف  م���ه���م���ة 
التي  ال���ن���ت���ائ���ج  وم�����ن  االإره�����اب�����ي�����ة«. 

يتوقعها لهذا التعاون االإقليمي:
وتعاون  لتن�سيق  بداية  ت�سكل  القمة 
لقطع  االإف���ري���ق���ي  ال���ق���رن  دول  ب���ن 
الطريق اأمام متدد االإرهاب يف القارة 

وال�سرق االأو�سط.
م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي����وؤدي ال��ت��ع��اون اإىل 
مع  ال�سومايل،  اجلي�س  جهود  دع��م 
قوية  ����س���رب���ات  ت��وج��ي��ه  يف  جن���اح���ه 
بلدات  وحت����ري����ر  ال�������س���ب���اب  حل���رك���ة 

ا�سرتاتيجية.
تعاون  الع�سكري يعزز من  االجتماع 
دول اجلوار مع ال�سومال يف تدريب 
وحت�سن  ال�������س���وم���ال���ي���ة،  ال�����ق�����وات 

قدراتها الع�سكرية.
بن  التعاون  اأ�سكال  اأب���رز  م��ن  وك��ان 
االإرهاب  ب�ساأن  وجريانها  ال�سومال 
وعربها  ال�سام،  حلفظ  “اأمت�س”  ق��وة  يف  متمحورا 
3500 جندي يف ال�سومال،  تواجد من كينيا حوايل 
وح����وايل 4500 ج��ن��دي م��ن اإث��ي��وب��ي��ا، ي��ن��ت�����س��رون يف 
ال��ق��ط��اع��ن ال��ث��اين وال�����س��اد���س ع��ل��ى ال��ت��وايل يف والية 
ال�سباب  حلركة  متركز  نقطة  كانت  والتي  جوباالند، 
ال�سومالية  القوات  البلدين. وحقق تعاون  ال�ستهداف 
و”اأمت�س” جناحات كبرية بتحرير بلدات ا�سرتاتيجية 

من حركة ال�سباب، وقتل نحو 500 من اأفرادها.
واأدى ال��ت��ع��اون االأم��ن��ي واال���س��ت��خ��ب��ارات��ي الإغ���اق 70 
اإىل  التحويل  يف  لتورطها  االأم�����وال،  لتحويل  �سركة 
االأموال  الإي���داع  بنكيا  ح�سابا   250 وحجب  احل��رك��ة، 

تابعة للحركة املتطرفة.

امل��ائ��ة من  50 يف  اأك���رث م��ن  اأن  يعني 
تفقد  قد  ال�سكان  من  ال�سريحة  ه��ذه 
ا�ستبدال  يف  ف�����س��ل��وا  اإذا  م��دخ��رات��ه��ا 
ب�����اأوراق  ال��ق��دمي��ة  ال��ن��ق��دي��ة  االأوراق 
جديدة؛ يف ظل االإزدحام احلايل ال�سديد واقرتاب موعد 

نهاية مهلة اال�ستبدال.
ويف حن تبدو املكا�سب االقت�سادية ومنع تزوير العملة 
امل��ظ��ل��ة ال�سريبية؛  امل��زي��د م��ن االأم�����وال حت��ت  واإدخ�����ال 
العملة  تغيري  عملية  وراء  من  الرئي�سية  االأه���داف  هي 
النيجريية؛ اإال اأن هنالك اعتقاد وا�سع بان النتائج التي 
اأكرث و�سوحا يف كبح  �ستكون  العملة  تغيري  �ستنجم عن 

جماح �سبكات الف�ساد واجلماعات االإرهابية.
وظلت نيجريا تعاين ل�سنوات طويلة من انت�سار الف�ساد 
البلدان  �سمن  العاملية  ال�سفافية  منظمة  ت�سنفها  حيث 

ال�25 االأكرث ف�سادا.
االأعمال  رج��ال  االآالف من  اأن  وا�سع  ويعتقد على نطاق 
ال��ن��ي��ج��ريي��ن ي��ك��د���س��ون اأم�����واال ���س��خ��م��ة خ����ارج النظام 

امل�سريف خوفا من امل�سائلة.
 - نيجرييا  اقت�ساد  موؤ�سرات  ت��ده��ورت  الف�ساد  وب�سبب 
االأكرب يف اإفريقيا بناجت اإجمايل يقدر بنحو 510 مليار 
من  اأك���رث  اإىل  اخل��ارج��ي��ة  ال��دي��ون  و�سلت  حيث  دوالر- 
13 يف املئة من اإجمايل ديون  100 مليار دوالر تعادل 

القارة االإفريقية.
ح��رام يف  بوكو  االآخ���ر، ومنذ ظهور جماعة  ويف اجلانب 
�سمال الباد يف العام 2003؛ وجماعات اإرهابية اأخرى؛ 
اأدت  متوا�سلة  اإرهابية  اأعمال  من  تعاين  نيجرييا  ظلت 
اإىل قتل وت�سريد ع�سرات اآالف �سخ�س، خال العقدين 

املا�سين ودمرت العديد من البنيات التحتية واملوارد.
وت��غ��ريت ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ل��ك اجل��م��اع��ات خ���ال الفرتة 
من  جمموعات  خطف  على  تركز  باتت  حيث  االأخ���رية، 
مالية  فدية  على  احل�سول  اأج��ل  م��ن  املحلين  ال�سكان 
الإطاق �سراحهم، وهو ما اأدى اإىل تكد�س اأموال �سخمة 
زيادة  م��ن  االإره��اب��ي��ة مكنتها  اجل��م��اع��ات  تلك  اأي���دي  يف 
بلدان  يف  اأخ��رى  مناطق  اإىل  رقعتها  وتو�سيع  هجماتها 
غرب اأفريقيا املجاورة. ويرى مراقبون اأن خطوة تغيري 
متويل  م�سادر  جتفيف  يف  �ست�سهم  النيجريية  العملة 

تلك اجلماعات ب�سكل كبري.

مر�سح الرئي�س الربازيلي يفوز برئا�سة جمل�س ال�سيوخ 
•• برازيليا-اأ ف ب

الرئي�س  مع  متحالف  مر�سح  ف��از 
�سيلفا  دا  ل����وال  اي��ن��ا���س��ي��و  ل��وي�����س 
ال�سيوخ  جمل�س  برئا�سة  االأرب��ع��اء 
يف ال��ك��ون��غ��ر���س ب��ع��دم��ا مت��ك��ن من 
ت���خ���ط���ي م���ن���اف�������س���ه امل�����دع�����وم من 
الرئي�س اليميني املتطرف ال�سابق 

جايري بول�سونارو.
با�سيكو يف  رودري���غ���و  وي��ع��د جن���اح 
على  والتغلب  مبن�سبه  االحتفاظ 
روج����ريي����و م��اري��ن��ي��و م���ن احل���زب 
اليه  ي��ن��ت��م��ي  ال�������ذي  ال����ل����ي����ربايل 
�سوتا   49 ب��غ��ال��ب��ي��ة  ب��ول�����س��ون��ارو 

للرئي�س  ان��ت�����س��ارا   ،32 م��ق��اب��ل 
باأم�س  الي�ساري املخ�سرم لوال هو 

احلاجة اليه.
احل�����زب  اىل  ب���ا����س���ي���ك���و  وي���ن���ت���م���ي 
اال�������س������رتاك������ي ال�����دمي�����وق�����راط�����ي 
ال��و���س��ط��ي ال���ذي مت��ك��ن اأي�����س��ا من 
ال�سيوخ  الهيمنة يف جمل�س  انتزاع 
بف�سل  ال����ل����ي����ربايل  احل������زب  م����ن 
اللحظات  يف  ���س��ري��ع��ة  حت���ال���ف���ات 

االأخرية.
لكن ال يزال املحافظون ي�سيطرون 
ع��ل��ى ال��ك��ون��غ��ر���س اجل���دي���د الذي 
جرى انتخابه مع لوال يف ت�سرين 
اأن  باعتبار  املا�سي،  االأول/اأكتوبر 

احل����زب ال��ل��ي��ربايل ه��و االأك����رب يف 
جمل�س النواب.

بعرقلة عمل  تهدد  الغالبية  وهذه 
77 ع���ام���ا وال�����ذي  ال���ب���ال���غ  ل�����وال 
انتخب لوالية رئا�سية ثالثة بفارق 
بول�سونارو  مناف�سه  ���س��د  �سئيل 
ت�سرين   30 االإع����ادة يف  ج��ول��ة  يف 

االأول/اأكتوبر.
ال���ن���واب  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  واأدى 
513 مقعدا وال�سيوخ  املوؤلف من 
املوؤلف من 81 اليمن الد�ستورية 
االأربعاء يف مرا�سم خ�سعت حلرا�سة 
م�سددة، بعد نحو �سهر من اقتحام 
الكونغر�س  مل�����ق�����رات  حم���ت���ج���ن 

الرئا�سي  العليا والق�سر  واملحكمة 
اعرتا�سا على فوز لوال.

ك���م���ا اأع����ي����د ان���ت���خ���اب اآرث�������ر لريا 
بغالبية  ال����ن����واب  مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ا 
وهو  �سوتا،   464 بلغت  قيا�سية 
ائتاف  يف  رئ��ي�����س��ي��ة  ���س��خ�����س��ي��ة 
اأح��زاب ف�سفا�س يمُطلق عليه ا�سم 
على  بقدرته  ��ع��رف  ويمُ “�سنرتاو” 

اقتنا�س املنا�سب الر�سمية.
وقال لريا بعد فوزه “حان الوقت 
ال�����ن�����ريان يف ال����ربازي����ل  الإخ�����م�����اد 
�سلطات اجلمهورية يجب اأن تكون 

مثاال يحتذى«.
فوزهما  على  الرجلن  ل��وال  وه��ن��اأ 

متمنيا  ت���وي���رت،  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف 
“اإدارة جيدة«. ويعد من�سب  لهما 
ل��ريا م��وؤث��را يف ال��ربازي��ل، اإذ ياأتي 
الرتاتبية  يف  الرئي�س  ن��ائ��ب  بعد 
الرئي�س  اإخ�ساع  �سلطة  له  وتعود 

الإجراءات العزل.
وك���ان ل��ريا ق��د ���س��ارع للتخلي عن 
والئه لبول�سونارو وتقدمي عر�س 
اىل لوال للتعاون منذ فوز االأخري 

يف االنتخابات الرئا�سية.
اأول اجتماع  وقال لوال لوزرائه يف 
املا�سي  ال�����س��ه��ر  ال�������وزراء  مل��ج��ل�����س 
بل  الكونغر�س،  ن��رتاأ���س  ال  “نحن 

نعتمد عليه«.

مد  مبثابة  اع��ت��ربت  تعليقات  ويف 
املحافظن،  للنواب  زيتون  غ�سن 
ي��ك��ون هناك  ل��ن  ب��اأن��ه  ل���وال  تعهد 
للفيتو  “عقائدي”  ا����س���ت���خ���دام 

الرئا�سي يف الكونغر�س.
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اآخر هو تايري نيكولز،  اأ�سود  اإثر تعّر�س رجل  اإاّل موؤخراً و�سط جدل  تظهر 
الثاين/يناير جنوب  اأوائ��ل كانون  املربح على يد �سرطة ممفي�س يف  لل�سرب 
العا�سر من  يف  عاماً   29 العمر  البالغ من  نيكولز  وت��ويف  املتحدة.  ال��والي��ات 
كانون الثاين/يناير، بعد ثاثة اأيام على تعّر�سه لل�سرب على اأيدي عدد من 
اإليهم تهمة  ّجهت  ومُ ال�سرطة كما  �سل خم�سة من عنا�سر  ال�سرطة. وفمُ رجال 

القتل يف هذه الق�سية.
وبح�سب �سرطة هانتغتون بارك وهي مدينة �سغرية واقعة يف �ساحية لو�س 
اإجنلي�س، فقد تدّخل عنا�سرها خال هجوم ب�سّكن من قبل رجل على كر�سي 

متحّرك.
امل�ستبه  اأّن  االأمريكية  اإع��ام  و�سائل  ع��ّدة  نقلته  ال��ذي  ال�سرطة  بيان  واأ�ساف 
ال�سرطة  اأوام��ر  جتاهل  �سنتمرتاً،   30 بطول  �سّكن  بحوزته  كانت  ال��ذي  به 
باإ�سقاطها. واأو�سحت ال�سرطة اأّن العنا�سر ا�ستخدموا م�سّد�ساً �ساعقاً مّرتن 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

تطال ال�سرطة اتهامات جديدة با�ستخدام القوة املفرطة بعد وفاة اأمريكي من 
تل باأيدي �سرطة يف مدينة  اأ�سل اإفريقي مبتور ال�ساقن يف كاليفورنيا حيث قمُ

هانتغتون بارك اأثاء تدخلها لوقف هجوم ب�سّكن.
واأثارت مقاطع فيديو خمتلفة ملحاولة اعتقال اأنتوين لوي جداًل االأربعاء.

فقد اأظهرت �سور التقطها ماّرة الرجل البالغ من العمر 36 عاماً وهو يرتك 
كر�سيه املتحّرك ليحاول الرك�س على ما تبّقى من �ساقيه بينما يوجه عدد من 

رجال ال�سرطة اأ�سلحتهم اإليه.
مل تمُظهر اللقطات ب�سكل وا�سح ما جرى الحقاً، ولكن ثبت اأّن عنا�سر ال�سرطة 

اأطلقوا النار على لوي، ما اأدى اإىل وفاته.
مل  الفيديو  مقاطع  لكّن  املا�سي،  اخلمي�س  ج��رت  االعتقال  حماولة  وكانت 

امل�ستبه  وا�سل  بيانها  يف  ال�سرطة  وقالت  اإخ�ساعه.  من  يتمّكنوا  اأن  دون  من 
النار عليه من قبل  اإط��اق  اإىل  اأدى  ال�سّباط ب�سكن اجل��ّزار مّما  به تهديد 

من دون حتديد عدد رجال ال�سرطة الذين فتحوا النار. �سرطي”، 
وتمُظهر مقاطع الفيديو املتوفرة اأنتوين لوي وهو يحمل �سيئاً ي�سبه ال�سكن.

ويف ال�سور، كان يظهر مبتعداً عن ال�سرطة وال ي�سري باجتاههم. وفقاً لق�سم 
�سرطة لو�س اأجنلي�س امل�سوؤول عن التحقيق، فقد فتح �سرطيان النار حواىل 

10 مّرات على لوي الذي اأ�سيب بر�سا�سة يف �سدره وتويّف على الفور.
ا�سطرابات  يعاين من  كان  اأنه  االثنن،  واأو�سحت عائلته يف موؤمتر �سحايف 

عقلية. ومل يرد اأقاربه على اتهامات باأنه طعن �سخ�ساً اآخر.
وقالت والدته دوروثي لوي “قتلوا ابني، قتلوه بينما كان على كر�سي متحّرك، 
واأ�سافت “لذا عليهم اأن يفعلوا �سيئاً، الأنني اأريد العدالة  من دون �ساقيه”. 

البني«.

ال�سرطة تقتل اأمريكيًا من اأ�سل اإفريقي مبتور ال�ساقني 

•• وا�صنطن-وكاالت

وزارة  يف  ال�سابق  امل�سوؤول  تطرق 
الدفاع االأمريكية جوزيف بو�سكو 
على  ط������راأ  ال������ذي  ال��ت��غ��ي��ري  اإىل 
االأ�سبق  م��وق��ف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
امل�ساألة  ح��ي��ال  كي�سنجر  ه���ري 
براأيه  ذل���ك  االأوك���ران���ي���ة، وق����ارن 
ح��ي��ال ت��اي��وان، م��ع��ت��رباً اأن���ه دليل 
ال�سن  يف  ال��ت��ق��دم  اأن  ع��ل��ى  ح����ي، 
ال ي��ع��ن��ي اأن����ك ل���ن ت��ت��ع��ل��م اأم�����وراً 
االأ�سياء  ع��ن��ك  تنفي  اأو  ج��دي��دة، 

القدمية املغلوطة.
وقال بو�سكو، يف مقال مبوقع “ذا 
عاماً(   99( كي�سنجر  اإن  هيل”، 
اأخ���ط���اأ جذرياً  ب���اأن���ه  اأق�����ّر ���س��م��ن��اً 
يف ت��ق��دي��ر رو���س��ي��ا، وح��رب��ه��ا �سد 
اأوكرانيا، و�سفات القادة وال�سعب 

يف اأوكرانيا.
الرو�سي  الرئي�س  و�سف  فبعدما 
االحتاد  تفكيك  بوتن  فادميري 
“الكارثة  ك���ان  ب��اأن��ه  ال�����س��وف��ي��ت��ي 
القرن  يف  االأك���رب  اجليو�سيا�سية 
يجب  ب��اأن��ه  م��وح��ي��اً  الع�سرين”، 
كي�سنجر  ح�����س  اإح���ي���ائ���ه،  اإع�����ادة 
ح�سا�سية  “اإظهار  ع��ل��ى  اأم��ري��ك��ا 
اأكرب حيال التعقيدات الرو�سية«.

وبعدما غزا بوتن جورجيا، قال 
لي�ست  رو�سيا  “عزل  اإن  كي�سنجر 
املدى  على  للحياة  قابلة  �سيا�سة 
البعيد”. ومن ثم عندما ا�ستوىل 
بوتن على �سرق اأوكرانيا والقرم، 
تبني  على  كييف  كي�سنجر  ح�س 

احلياد بن رو�سيا والغرب.

فكرة  اإن  م����ائ����م����ة..  “نتيجة 
اأوك��ران��ي��ا حم��اي��دة مب��وج��ب هذه 

ال�سروط مل تعد ذات معنى«.
ال��ذي كان  وه��ك��ذا، ف��اإن كي�سنجر 
ع��ل��ى خ��ط��اأ مل���دة 30 ع��ام��اً يف ما 
واجلمهوريات  ب��رو���س��ي��ا  ي��ت��ع��ل��ق 
على  ك��ان  ال�سابقة،،  ال�سوفياتية 
ال�سن  ح���ي���ال  اخل���ط���اأ  اجل���ان���ب 

وتايوان منذ خم�سن عاماً.
اخلاطئ  م�سلكه  كي�سنجر  وب����داأ 
�سنغهاي،  ب��ي��ان  على  بالتفاو�س 
الذي يعترب اخلطيئة االأ�سلية يف 
ال�سينية.  االأمريكية-  العاقات 
اأن��ه من دون حل  كي�سنجر  وكتب 
على  ير�سي بكن جزئياً  لتايوان 
الرئي�س  ان��ف��ت��اح  ك���ان  مل���ا  االأق�����ل، 
التاريخي  ن��ي��ك�����س��ون  ري���ت�������س���ارد 
االإنتخابات  ق��ب��ي��ل  ال�����س��ن  ع��ل��ى 

الرئا�سية عام 1972، ممكناً.
وعلى غرار ما فعل جزئياً بالن�سبة 
على  يتعن  واأوك���ران���ي���ا،  ل��رو���س��ي��ا 
كي�سنجر ت�سحيح حكمه اخلاطئ 
التي  وت���اي���وان،  لل�سن  بالن�سبة 
اأن��ه كان خمطئاً يف ما  ثبت فعًا 

يتعلق بدميومة دميوقراطيتها.

قال   ،2022 )اأي������ار(  م��اي��و  ويف 
كي�سنجر اأمام املنتدى االإقت�سادي 
العاملي يف دافو�س، اإن “ثمة حاجة 
ال�سهرين  يف  مفاو�سات  ب��دء  اإىل 
املقبلن قبل اأن تولد ا�سطرابات 
ال�سهولة  من  يكون  لن  وت��وت��رات 
مب����ك����ان ال���ت���غ���ل���ب ع���ل���ي���ه���ا. وم���ن 
الناحية املثالية، فاإن خط الف�سل 
يجب اأن يكون بالعودة اإىل الو�سع 
ال�سابق. اإن موا�سلة احلرب يف ما 
يتجاوز هذه النقطة لن تكون من 
واإن��ا حرباً  اأوكرانيا،  اأجل حرية 

جديدة �سد رو�سيا نف�سها«.

و�سرح اأن ما عناه بالو�سع ال�سابق 
ال��ت��ي �سبقت احلرب  ه��و احل���دود 
24 فرباير )�سباط(. وبذلك  يف 
لكن  الرو�سية،  الفتوحات  تتوقف 
احتلتها  ال��ت��ي  االأرا�����س����ي  ل��ي�����س��ت 
قبل عقد من الزمن، مبا يف ذلك 
القرم. اإن تلك االأرا�سي ميكن اأن 
بعد  للمفاو�سات  مو�سعاً  ت��ك��ون 

وقف اإطاق النار«.
االأوك����������������راين  ال�����رئ�����ي�����������س  ورد 
على  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ف����ول����ودمي����ري 
اقرتاح كي�سنجر قائًا: “يبدو اأن 
روزنامة كي�سنجر لي�ست 2022، 

واإنا 1938، وهو يعتقد باأنه ال 
دافو�س،  يف  جمهور  اإىل  يتحدث 

ولكن يف ميونيخ ذاك الزمن«.
 ،2022 ي�����ول�����ي�����و)مت�����وز(  ويف 
االن���ت���ق���ادات  ع���ل���ى  ك��ي�����س��ن��ج��ر  رد 
االأوك��ران��ي��ة ق��ائ��ًا :”مل اأق��ل اإنه 
ي��ج��ب ال���ت���ن���ازل ع���ن االأرا�����س����ي. 
اإقرتحت فح�سب و�سعاً خا�ساً يف 
واأ�ساف اإن �سرق  اأي مفاو�سات”. 
اأن يتم  ي��ج��ب  وال���ق���رم  اأوك���ران���ي���ا 
خمتلف  ب�سكل  معهما  ال��ت��ع��ام��ل 
لرو�سيا  بالن�سبة  اأهميتهما  “الأن 

كانت وراء االأزمة احلالية«.

زيلين�سكي،  ق��ي��ادة  ام��ت��دح  وبينما 
روؤيته  ت�ساءل حول  فاإن كي�سنجر 
ال��ع��امل��ي��ة ق���ائ���ًا: “مل ي��ع��رب عن 
ل��ل��ك��ي��ف��ي��ة التي  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ن��ف�����س��ه 
�سيبدو عليها العامل بعد احلرب، 
نف�سيهما  واالق���ت���ن���اع  ب��ال��و���س��وح 
اإىل  خالهما  م��ن  �سعى  ال��ل��ذي��ن 

موا�سلة احلرب«.
الثاين(  ي��ن��اي��ر)ك��ان��ون   17 ويف 
اآخر ملنتدى دافو�س،  اأمام موؤمتر 
بداأ كي�سنجر تراجعاً جزئياً، قائًا 
الناتو،  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  ان�سمام  اإن 
�سيكون  ع��ار���س��ه،  ل��ط��امل��ا  وال����ذي 

حكومة  ت�سكيل  عن  اأ�سفر  وم�سار، 
وحدة وطنية.

جتدد التوتر مرة اأخرى   :2020
اأدى  املت�سارعة مما  الف�سائل  بن 
ونزوح  االآالف  ع�سرات  مقتل  اإىل 
اأك�����رث م���ن م��ل��ي��وين ���س��خ�����س اإىل 

بن ف�سيل يتبع للرئي�س �سلفاكري 
ميارديت واآخر يتبع لنائب الرئي�س 

رياك م�سار.
دام  واق��ت��ت��ال  ت��وت��ر  بعد   :2018
اتفاق  اإىل  التو�سل  مّت  �سنوات،   5
�سلفاكري  ب���ن  ال�����س��ل��ط��ة  ل��ت��ق��ا���س��م 

جوبا-وكاالت
الذي  املتحرك  كر�سيها  علي  م��ن 
�سنوات   5 م��ن  الأك���رث  ت�ستخدمه 
بعد اإ�سابتها ب�سظية، تعمل مريي 
من  جمموعة  م��ع  بن�ساط  دان��ي��ال 
ال�����س��ب��ان وال�������س���اب���ات ع��ل��ى تزين 
الكاثوليكية  ال��ك��ن��ائ�����س  اإح������دى 
ع��ا���س��م��ة جنوب  ج���وب���ا  و����س���ط  يف 
البابا  ل��زي��ارة  ا�ستعدادا  ال�����س��ودان، 
للدولة  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ف��رن�����س��ي�����س 
العاملية  اخل����ارط����ة  يف  االأح��������دث 
اإن�سانية  ازم���ات  م��ن  تعاين  وال��ت��ي 

واقت�سادية واأمنية كبرية.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  دانيال  وقالت 
اإن �سكان جنوب ال�سودان،  عربية”، 
ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن احل��رب االأهلية 
يف  ياأملون  �سنوات،  منذ  امل�ستمرة 
لبادهم  ال��ب��اب��ا  زي����ارة  ت��و���س��ل  اأن 
الر�سالة التي يحملها والتي تدعو 
واإنهاء  ال�سلمي  والتعاي�س  للتوحد 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��ن��زاع��ات االأه��ل��ي��ة 

�سخ�س،  األ����ف   500 ن��ح��و  م��ق��ت��ل 
اأو�ساعا  وخلفت  املاين،  و�سردت 

اإن�سانية �سيئة.
وت��رتق��ب ج��وب��ا زي����ارة ال��ب��اب��ا هذه 
وليامز  روان  فيها  ي��راف��ق��ه  ال��ت��ي 
رئي�س اأ�ساقفة كانتربي اإ�سافة اإىل 

رئي�س كني�سة ا�سكتلندا.
وتاأتي زيارة البابا و�سط انق�سامات 
�سيا�سية وقبلية حادة اأعاقت تقدم 
الدولة الوليدة منذ انف�سالها عن 
حرب  ب��ع��د   ،2011 يف  ال�����س��ودان 
6 ع���ق���ود قتل  ا���س��ت��م��رت  ط��اح��ن��ة 
و�سرد خالها اأكرث من 4 ماين 

�سخ�س.
وع����ن ال����زي����ارة ال���ت���اري���خ���ي���ة، قال 
واالجتماعي  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ب��اح��ث 
“�سكاي  مل��وق��ع  ���س��ك��وب��ا���س  دي��ن��ي�����س 
�سكان  اه��ت��م��ام  اإن  عربية”،  ن��ي��وز 
البابا  ب����زي����ارة  ال�������س���ودان  ج���ن���وب 
لل�سام  ال�سديد  تعط�سهم  يعك�س 
الغنية  دولتهم  وبناء  واال�ستقرار 
بعد  الطبيعية  وامل������وارد  ب��ال��ن��ف��ط 

�����س����ن����وات ط���وي���ل���ة م�����ن احل������روب 
الدموية.

البابا  ر�سالة  اأن  �سكوبا�س  وي���رى 
ل��دى �سكان  اأذان��ا �ساغية  قد جتد 
امل�سيحين  ي�سكل  الذين  اجلنوب، 
من  امل��ئ��ة  يف   52 نحو  الكاثوليك 
ال��ب��ال��غ عددهم  ال�����س��ك��ان  جم��م��ل 
بح�سب  ن�����س��م��ة  م��ل��ي��ون   11 ن��ح��و 
اإح�سائية �سادرة عن االأمم املتحدة 

يف 2019.
وع����رّب ���س��ك��وب��ا���س ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 
للت�سالح  ف��ر���س��ة  ال���زي���ارة  ت��ك��ون 
ومل ال�سمل ل�سعب جنوب ال�سودان 
من جهة، ولفت اأنظار العامل نحو 
االن�سغال  من  عامن  بعد  دولتهم 
واحل�����رب   19 ك���وف���ي���د  ب��ج��ائ��ح��ة 

االأوكرانية.
روث  ن���ع���وم���ي  راأى  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
امل��ح��ا���س��ر يف ج��ام��ع��ة باث  ب���ن���دل 
الربيطانية واملهتم ب�سوؤون جنوب 
ق�����س��اي��ا جنوب  اأن ح��ل  ال�����س��ودان، 
اأكرث  اإىل  يحتاج  املعقدة  ال�سودان 

من ما هو منتظر من زيارة البابا، 
م�سريا اإىل حتدين مهمن يتمثل 
الدينين  ال��ق��ادة  ح��اج��ة  يف  االأول 
النا�س  ا�ستعداد  ع��دم  �سبب  لفهم 
فيتلخ�س  الثاين  اأم��ا  للت�س������امح، 
التي  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات  دور  يف 
ت��واج��ه ���س��ع��وب��ات ك��ب��رية يف وقف 

العنف.
“يف ال�����س��اب��ق دعا  واأو����س���ح ب��ن��دل: 
العديد من القادة الدينين النا�س 
الر�سائل  تلك  لكن  امل�ساحمة،  اإىل 
مل جتد اآذان��ا �ساغية لدى الكثري 
الذين  ال�سودان  جنوب  �سكان  من 
يكون  اأن  بد  ال  الت�سامح  اأن  ي��رون 
م�سبوقا بامل�ساءلة وحتقيق العدالة 

وجرب ال�سرر«.
تعوي�سا  ال��ن��ا���س  “يريد  وت���اب���ع: 
م��ن اأج��ل اإع��ال��ة اأ���س��ر م��ن قتلوا يف 
لل�سام  احل��اج��ة  ف��رغ��م  احل����رب، 
والتعوي�س  ال��ع��دال��ة  غياب  اأن  اإال 
اأي  ي��ق��ّو���س  للمت�سررين  ال����ازم 

جهود الإنهاء العنف«.

حمطات مهمة يف
 تاريخ جنوب ال�شودان

احل����ك����وم����ة  وق�����ع�����ت   :2005  
ال�سعبية  واحل����رك����ة  ال�����س��ودان��ي��ة 
لتحرير ال�سودان بقيادة جون قرنق 
�ساحية  يف  �ساملة  �سام  اتفاقية 
العا�سمة  ق���رب  ال��ك��ي��ن��ي��ة  ن��ي��ف��ا���س��ا 
نريوبي، ون�س االتفاق على اإجراء 
لتقرير   2011 العام  يف  ا�ستفتاء 
امل�سري وهو اال�ستفتاء الذي �سّوت 
90 يف املئة ل�سالح  اأك��رث من  فيه 

اال�ستقال.
جنوب  ا�ستقال  اإع��ان   :2011
ال�سودان  عن  وانف�سالها  ال�سودان 
بعد حرب اأهلية ا�ستمرت نحو 60 
اأكرث من  عاما قتل و�سرد خالها 
4 ماين �سخ�س، واأه��درت فيها 
مليار   600 ب��ن��ح��و  ت��ق��در  م�����وارد 

دوالر.
من  ع������ام������ن  ب�����ع�����د   :2013
اأهلية  ان��دل��ع��ت ح���رب  اال���س��ت��ق��ال 
اأعنفها  ف�سائل  ع��دة  فيها  �ساركت 

•• بغداد-وكاالت

ت����ل����وح ن������ذر اأزم���������ة ج�����دي�����دة بن 
املحكمة االحتادية العليا يف العراق 
حيث  ك��رد���س��ت��ان،  اإق��ل��ي��م  و�سلطات 
دعاوى  يف  النظر  املحكمة  تعتزم 
قانونية  يف  ت��ط��ع��ن  ل��ه��ا  م��ق��دم��ة 
متديد عمر برملان اإقليم كرد�ستان 

العامة  االن��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  ب��ع��د 
فيه.

اأ�سداء  تتفاعل  فيما  ه��ذا  وي��اأت��ي 
العليا  االحت���ادي���ة  امل��ح��ك��م��ة  ق����رار 
الرواتب  حت��وي��ل  مب��ن��ع  ال��ق��ا���س��ي 

ب����ن����اًء على  مل���وظ���ف���ي ك���رد����س���ت���ان، 
دعوى من م�سطفى �سند، النائب 
ع��ن ال��ب�����س��رة، وامل���ق���رب م��ن قوى 
امل�سيطرة  التن�سيقي”  “االإطار 
على الربملان. وق�سى القرار باإلغاء 

كوريا ال�سمالية: التدريبات االأمريكية 
دفعت الو�سع اإىل »خط اأحمر خطري« 

•• �صول-رويرتز

قالت وزارة اخلارجية يف كوريا ال�سمالية اأم�س اخلمي�س اإن التدريبات التي 
جتريها الواليات املتحدة وحلفاوؤها دفعت الو�سع اإىل “خط اأحمر خطري” 
“تر�سانة حرب �سخمة ومنطقة حرب  اإىل  �سبه اجلزيرة  بتحويل  وتهدد 

اأ�سد خطورة«.
واأ�سافت يف بيان نقلته وكالة االأنباء املركزية الكورية اأن بيوجنياجن غري 

مهتمة باحلوار ما دامت وا�سنطن تنتهج �سيا�سات عدائية.
وقال متحدث با�سم الوزارة مل يمُذكر ا�سمه يف البيان اإن “الو�سع الع�سكري 
اأحمر  خ��ط  اإىل  و�سل  املنطقة  ويف  الكورية  اجل��زي��رة  �سبه  يف  وال�سيا�سي 
العدائية  واالأع��م��ال  املتهورة  الع�سكرية  املواجهة  م��ن��اورات  ب�سبب  خطري 

للواليات املتحدة والقوات التابعة لها«.
ويف وا�سنطن، رف�س البيت االأبي�س بيان بيوجنياجن واأكد جمددا رغبته يف 

لقاء دبلوما�سين كورين �سمالين “يف الوقت واملكان املنا�سبن لهم«.
“اأو�سحنا  االأبي�س  بالبيت  القومي  االأم���ن  جمل�س  با�سم  متحدث  وق��ال 
ال�سعبية  الدميقراطية  كوريا  نية عدائية جتاه جمهورية  لدينا  لي�س  اأنه 
تهم  التي  الق�سايا  ملعاجلة جميع  وم�ستمرة  دبلوما�سية جادة  اإىل  ون�سعى 

البلدين واملنطقة«.
اأو�سنت  لويد  االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  لزيارة  ال�سمالية  كوريا  بيان  واأ���س��ار 
اإىل ���س��ول ه��ذا االأ���س��ب��وع. وتعهد اأو���س��نت ون��ظ��ريه ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي يوم 
“االأ�سول  من  املزيد  ون�سر  الع�سكرية  التدريبات  نطاق  بتو�سيع  الثاثاء 
مثل حامات الطائرات والقاذفات بعيدة املدى، ملواجهة  اال�سرتاتيجية”، 

تطوير اأ�سلحة بيوجنياجن ومنع احلرب.
االأمريكي  ال�سيناريو  عن  وا�سح  تعبري  “هذا  ال�سمالية  كوريا  بيان  وق��ال 
اخلطري الذي �سينتج عنه حتويل �سبه اجلزيرة الكورية اإىل تر�سانة حرب 

�سخمة ومنطقة حرب اأ�سد خطورة«.
للواليات  ع�سكرية  حتركات  اأي  على  �سرتد  بيوجنياجن  اأن  البيان  واأ�ساف 
املتحدة، ولديها ا�سرتاتيجيات قوية للرد، ت�سمل ا�ستخدام “القوة النووية 
االأكرث اجتياحا” اإذا لزم االأمر. واأجرت الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 
اأم�س االأربعاء تدريبات جوية م�سرتكة بقاذفات اأمريكية من طراز بي-1بي 
البلدين،  كا  من  اإف-35  مقاتات  اإىل  باالإ�سافة  اإف-22،  ومقاتات 

وفقا ملا ذكرته وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية.
يف  �سركائنا  م��ع  تدريباتنا  اأن  فكرة  “نرف�س  االأبي�س  البيت  بيان  وق��ال 
متاما  تتفق  روتينية  تدريبات  هذه  اال�ستفزاز.  من  نوع  اأي  متثل  املنطقة 

مع املمار�سات ال�سابقة«.

داخل االأرا�سي ال�سودانية.
ن���زاع ج��دي��د بن  ان��دل��ع   :2022
واأخ�����رى متمردة  ق����وات ح��ك��وم��ي��ة 
النيل وجونقلي،  اأع��ايل  يف واليتي 
واأدى ا�ستمرار ال�سراع اإىل خ�سائر 

فادحة يف �سفوف املدنين.

كي�سنجر يعرتف باخلطاأ مع اأوكرانيا.. فماذا عن تايوان؟

هل حتل زيارة البابا اأزمات جنوب ال�سودان الغارقة يف العنف؟

»�سرعية« برملان كرد�ستان العراق.. حتذيرات من اأزمة �سيا�سية
���س��ت�����س��دره امل��ح��ك��م��ة االحت���ادي���ة يف 
الدعاوى املرفوعة اأمامها بالطعن 
قانون  اإ�����س����دار  د����س���ت���وري���ة  ب���ع���دم 
الت�سريعية  ال�سلطة  عمل  متديد 
يف االإقليم املمثلة بربملان كرد�ستان 
ال����ع����راق، ���س��ي��وؤث��ر ب�����دون ���س��ك يف 
اإذا  ال��دول��ة،  اإدارة  ائتاف  متا�سك 
ذه��ب ال��ق��رار ب��اجت��اه احل��ك��م بعدم 
ل��ع��م��ر برملان  ال��ت��م��دي��د  د���س��ت��وري��ة 
االإق��ل��ي��م. ق��د ي��رتت��ب ع��ن القرار 
ال���دول���ة  اإدارة  ائ����ت����اف  ت�������س���دع 
نف�سه، ورمبا يرتتب عليه انفراط 
والداعم  امل�����س��ك��ل  االئ���ت���اف  ع��ق��د 
ل��ل��ح��ك��وم��ة االحت���ادي���ة، مم��ا يهدد 
لدعم  وفقدانها  اأعمالها  بعرقلة 
التكويني  م��ث��ل��ث��ه��ا  اأ����س���اع  اأح�����د 
وه��م االأك���راد، ورمب��ا يرتتب عليه 
الثقة  �سحب  لطرح  حتى  ال��ذه��اب 
ح��ت��ى م��ن احل��ك��وم��ة ك��ح��د اأق�سى 
قرار  هكذا  مثل  اإ�سدار  لتداعيات 

ق�سائي من املحكمة االحتادية.
�سيعتمد  ب�����االأم�����ر  امل���ح���ك���م���ة  ب����ت 
قبل  م��ن  لها  املقدمة  االأدل���ة  على 
راف��ع��ي ال��دع��اوى ال��ث��اث التي مت 
من  جمتمعة  وت��ن��ظ��ر  ت��وح��ي��ده��ا، 

بتحويل  احلكومة  ق���رارات  جميع 
اإىل كرد�ستان، فيما عزت  االأم��وال 
التزامها  اإىل  ق����راره����ا  امل��ح��ك��م��ة 
م�سددة  للوطن،  للعليا  بامل�سلحة 
بعينها.  فئة  ي�ستهدف  ال  اأن��ه  على 
ب���ردود فعل �سديدة  ال��ق��رار  ق��وب��ل 
اإقليم  راف�����س��ة م��ن ق��ب��ل ���س��ل��ط��ات 
ال����ع����راق، ح��ي��ث تعترب  ك��رد���س��ت��ان 
الكردية  االأو�����س����اط  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال��ر���س��م��ي��ة وال�����س��ع��ب��ي��ة، م��ا يحدث 
مكت�سبات  ع��ل��ى  ان���ق���اب  مب��ث��اب��ة 
العراق،  يف  ال��د���س��ت��وري��ة  االأك������راد 
حكمه  يف  �سراكتهم  من  وانتقا�سا 

واال�ستفادة من ثرواته.
�سدور  اأن  م���ن  م���راق���ب���ون  وح����ذر 
قرار عن املحكمة االحتادية يطعن 
كرد�ستان،  ب��رمل��ان  م��دة  يف مت��دي��د 
اال�ستقرار  على  �سلبا  ينعك�س  ق��د 
الباد  يف  واالجتماعي  ال�سيا�سي 
واأن  مكوناتها،  بن  التوازن  وعلى 
االأم�������ور ق���د ت���ذه���ب حل���د ح���دوث 

�سرخ يف االإئتاف احلكومي.
اآخ���������رون من  ق���ل���ل  امل����ق����اب����ل،  ويف 
ت��ب��ع��ات ����س���دور ال���ق���رار، ح��ي��ث اإن 
اإدارة  اإئ���ت���اف  اأط�����راف  م�سلحة 

جبهات  فتح  ع��دم  تقت�سي  الدولة 
ج���دي���دة، واإث������ارة م��ل��ف��ات خافية 
بطبيعة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  م��ت��ف��ج��رة 
واأربيل  بغداد  بن  العاقة  و�سكل 
االحتادية  االخت�سا�سات  وت��ن��ازع 
ترد  اأن  م��رج��ح��ن  واالإق���ل���ي���م���ي���ة، 
املحكمة الدعاوى كون االأمر يتعلق 

ب�ساحيات االإقليم املحلية.

راأي اخلرباء
التفكري  م����رك����ز  م����دي����ر  ي����ق����ول 
اإح�سان  الدكتور  ببغداد  ال�سيا�سي 
ال�سمري، يف ت�سريح ملوقع “�سكاي 

نيوز عربية«:
بعدم  اأف���ت���ى  م���ا  اإذا  ح��ت��ى  ال���ق���رار 
كرد�ستان  ب��رمل��ان  مت��دي��د  �سرعية 
�سلبا  ينعك�س  اأن  بال�سرورة  لي�س 
وب�سكل مبا�سر على طبيعة العاقة 
لكن  واأرب��ي��ل،  بغداد  حكومتي  بن 
اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ���س��ي�����س��اع��ف وال 
القرارات  تواتر  من  ا�ستياءه  �سك 
االحتادية  املحكمة  ع��ن  ال�����س��ادرة 

حياله.
تقدم  م��ن  اأن  تعلم  باملقابل  اأرب��ي��ل 
الق�سية  ه���ذه  وح����رك  ب��ال��دع��وى 

ق�سائية  �سلطة  اأعلى  �سعيد  على 
ود����س���ت���وري���ة ب���ال���ع���راق ه����م ن����واب 
اأك��راد، وهذا ما يزبد االأمر حرجا 
اأن �سدور  وح�سا�سية، لكن ال �سك 
هكذا قرار �سينعك�س ب�سورة �سلبية 
العاقة  طبيعة  على  جزئيا  ول��و 
واالإقليم،  امل���رك���ز  ب���ن  االإداري��������ة 
املحكمة  قبل  الطعن من  اأن  حيث 
ا����س���ت���م���رار ال���ربمل���ان  يف ����س���رع���ي���ة 
قد  باالإقليم،  احلالين  واحلكومة 
العاقة  تلك  �سا�سة  على  ي��رت��د 

وتطورها.

تبعات �شيا�شية خطرية
اخلبري القانوين العراقي الدكتور 
حوار  يف  ق��ال  ال�سامرائي،  حممد 
عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي  م��وق��ع  م��ع 

اإن:
جاء  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل 
غالبية  �سم  كبري  ائتاف  نتيجة 
الكتل ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان 
حتت م�سمى ائتاف اإدارة الدولة، 
وم�����ن اأب��������رز اأع���������س����اءه احل���زب���ان 
الكرديان الرئي�سين الدميقراطي 
واالحت����اد ال��وط��ن��ي. ال��ق��رار الذي 

بالدرجة  ويعتمد  امل��ح��ك��م��ة،  ق��ب��ل 
االأ�سا�س على القناعة التي �ستتولد 
ب�سحة  االحت���ادي���ة  املحكمة  ل���دى 
ووجاهة ود�ستورية تلك االأدلة من 

عدمها.

موعد اجلل�شة
ك����ان����ت امل���ح���ك���م���ة االحت������ادي������ة قد 
اأ���س��درت ال��ث��اث��اء، بيانا ج��اء فيه 
اأنها “قررت تاأجيل موعد مرافعة 
الدعوى الد�ستورية بالعدد )233 
- احتادية - 2022( وموحداتها، 
املقامة من قبل املدعية �سروة عبد 
الواحد قادر وجماعتها على املدعى 
عليهما كل من رئي�س برملان اإقليم 
كرد�ستان  اإقليم  ورئي�س  كرد�ستان 
اإ�سافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم 
د�ستورية القانون رقم )12( ل�سنة 
الدورة  ا�ستمرار  )ق��ان��ون   2022

اخلام�سة لربملان كرد�ستان(«.
موعد  “تاأجيل  اأن  البيان  واأ�ساف 
وكاء  ح�سور  لعدم  ج��اء  املرافعة 
نواب  جمل�س  رئي�س  عليه  امل��دع��ى 
لوظيفته  اإ���س��اف��ة  كر�ستان  اإقليم 
ولغر�س  اجل��وي��ة،  االأح���وال  ل�سوء 
ا�ستكمال تدقيقات املحكمة لها، مت 
حتديد يوم 7/2/2023 موعدا 

للمرافعة«.
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•• القاهرة-وكاالت

ي����ر�����س����م ال�������س���ف���ري ال�����رو������س�����ي يف 
بوري�سينكو،  جيورجي  ال��ق��اه��رة، 
ال��ع��امل��ي اجلديد  ال��ن��ظ��ام  م��ام��ح 
اإخراجه  اإىل  ب���اده  ت��ه��دف  ال���ذي 
للوجود من رماد احلرب الدائرة 
يف اأوكرانيا، ودور توثيق العاقات 
مع م�سر والعرب يف هذا االجتاه.
“�سكاي  م����وق����ع  م����ع  ح��������واره  يف 
بوري�سينكو  ي���رد  عربية”،  ن��ي��وز 
لباده  م���وّج���ه���ة  ات���ه���ام���ات  ع��ل��ى 
الغذاء  اأزم���ات  تفاقم  �سبب  باأنها 
اأ�سعلت  واأنها  العامل،  يف  والطاقة 
عن  ويتحدث  م���ربرة،  غ��ري  حربا 
اأه�����داف ع��اق��ة ب���اده م��ع م�سر 
عامة،  االأو���س��ط  وال�سرق  خا�سة، 
يف ه����ذه امل���رح���ل���ة، وامل���ت���وق���ع من 

خطوات قادمة.

�شراكة ا�شرتاتيجية
يح�سي ال�سفري مظاهر العاقات 
ب��اأن لها  مع م�سر، والتي و�سفها 
اال�سرتاتيجية”  ال�سراكة  “طابع 

فيما يلي:
اال�سرتاتيجية  ال����ع����اق����ات   •
االتفاقية  ح��ددت��ه��ا  ال��ق��اه��رة  م��ع 
يناير  التنفيذ  ح��ي��ز  دخ��ل��ت  ال��ت��ي 

.2021
• امل�������س���ري���ون اأح�������د امل���ب���ادري���ن 
عربية  ات�سال  جمموعة  لت�سكيل 

خا�سة باأوكرانيا.
ال���ت���ج���اري عام  ال���ت���ب���ادل  ب���ل���غ   •

2022 نحو 6 مليارات دوالر.
 5 ال��رو���س��ي��ة  ال�����س��ادرات  قيمة   •
مليار،  وال����واردات  دوالر  مليارات 
باالإ�سافة اإىل وجود 470 �سركة 
 8 ا�ستثماراتها  تتجاوز  م�سر،  يف 

مليارات دوالر.
• رغ���م ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة على 
بتعاونها  ملتزمة  فاإنها  مو�سكو، 
حمطة  اإن�����������س�����اء  يف  م�������س���ر  م�����ع 
ال�سبعة للطاقة النووية، وتوريد 
عربات ال�سكك احلديدية وجتميع 
منطقة  واإن�ساء  “الدا”،  �سيارات 
منطقة  يف  رو�����س����ي����ة  ����س���ن���اع���ي���ة 
ق��ن��اة ال�����س��وي�����س، وزي�����ادة رحات 

ال�سياحة.
اأك���رب م���ورد للقمح اإىل  رو���س��ي��ا   •
دي�سمرب  اإىل  يوليو  وم��ن  م�سر، 
مليون   5.9 ���س��ح��ن��ت   ،2022
ط��ن م��ن احل��ب��وب ل��ل��ق��اه��رة التي 
األف طن   191.5 ا�سرتت كذلك 
يناير   10 اإىل   1 من  القمح  من 

اإزالة  مقابل  االأوك��ران��ي��ة،  امل��وان��ئ 
ال�سادرات  على  الغربية  ال��ق��ي��ود 
وفائنا  م��ن  “وبالرغم  الرو�سية، 
املنتجات  ت���وري���د  ع���ق���ود  ب��ج��م��ي��ع 
وال�سرق  اأف��ري��ق��ي��ا  اإىل  ال��زراع��ي��ة 
ال�سرط  تنفيذ  يتم  مل  االأو���س��ط، 

الرو�سي«.

�شالح الطاقة
اأخ��رى تاحق مو�سكو على  تهمة 
ا�ستخدام  وه����ي  خ�����س��وم��ه��ا،  ي���د 

الطاقة ك�ساح �سد اأوروبا.
ي�سف بوري�سينكو هذا باأنه “كذبة 
رو�سيا  ب����اأن  م�����س��ت��دال  مطلقة”، 
الطاقة،  يف  ب���ه  م���وث���وق  ���س��ري��ك 
ورغم العقوبات، ما زلنا ملتزمن 
ب��ت��ع��اق��دات��ن��ا، ب��ي��ن��م��ا االأوروب����ي����ون 

يف�سدون العقود.

ر�شم نظام عاملي جديد
فاإن  ال��رو���س��ي،  ال�سفري  تقدير  يف 
“عدًدا كبرًيا من الدول تنظر اإىل 
ففي  وام��ت��ن��ان،  ب��اأم��ل  االآن  رو�سيا 
راأيهم اأ�سبحت ترتاأ�س ك�سر نظام 

اأحادي القطب«.

وي�شتدل على ذلك، باأنه:
رغم ال�سغط الهائل من وا�سنطن 
مل  ال����دول  بع�س  ف���اإن  وحلفائها 
ل���ف���ر����س ع���ق���وب���ات على  ت��ن�����س��م 
م���و����س���ك���و. ����س���م���ود رو����س���ي���ا اأم�����ام 
العقوبات اأعطى ثقة للكثريين يف 

نهاية الهيمنة الغربية.

�شمات النظام اجلديد
يراها  ما  الرو�سي  ال�سفري  ير�سم 
�سمات العامل اجلديد الذي ت�سعى 

رو�سيا اإىل ت�سكيله:
تقوم  االأق�����ط�����اب،  م���ت���ع���دد  ع�����امل 
العدل  على  ال���دول  ع��اق��ات  فيه 
ومراعاة  ال�����س��ي��ادة  يف  وامل�������س���اواة 
واخل�سائ�س  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��ال��ح 

الثقافية والتاريخية والتقاليد.
م�����ن ب�����ن االأق������ط������اب اجل����دي����دة 
العربي  امل��ج��ت��م��ع  ���س��ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي 
الإم��ك��ان��ي��ات��ه ال��ب�����س��ري��ة وم�����وارده 
اأن نعمل  ل��ذل��ك، يجب  ال��ه��ائ��ل��ة.  
ال��ع��امل اجل��دي��د مكانا  معا جلعل 
اإن�����س��ان��ي��ة وعدالة  واأك����رث  اأف�����س��ل 
و������س�����دق�����ا. امل���ه���ي���م���ن���ون ال����ذي����ن 
فر�سوا اال�ستعمار لقرون، واآمنوا 
بتفردهم، مل يعد باإمكانهم اإيقاف 
عن  النظر  بغ�س  العملية،  ه��ذه 

كيفية حماولتهم.

2023، مقارنة ب�103 اآالف طن 
يف الفرتة نف�سها  العام املا�سي.

اجلنيه والروبل
�سرده  ال��رو���س��ي  ال�سفري  ي��وا���س��ل 
ت�سعى  ما  ومنها  التعاون،  لنقاط 
التغلب  اإىل  مو�سكو  خ��ال��ه  م��ن 
على العقوبات التي فر�سها عليها 
ووا�سنطن،  االأوروب��������ي  االحت������اد 
والقاهرة  مو�سكو  تعمل  ق��ائ��ا: 
الت�سويات  اإج�����راء  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى 
الغذائية  ل��ل��م��ع��ام��ات  امل��ت��ب��ادل��ة 
البنك  وب��داأ  الوطنية،  بالعمات 
�سعر  حتديد  يف  الرو�سي  املركزي 

�سرف الروبل للجنيه امل�سري.
ف��ت��ح ح�سابات  ال��ت��ال��ي��ة،  اخل��ط��وة 
ال��زراع��ي��ة يف  ال��ب��ن��وك  مرا�سلة يف 
املبا�سرة،  ل��ل��م��ع��ام��ات  ال��ب��ل��دي��ن 
امل�سري  امل�����س��ريف  ال��ن��ظ��ام  ورب����ط 
بنظام تبادل الر�سائل املالية املقرر 
 ،SWIFT ن��ظ��ام  حم��ل  ي��ح��ل  اأن 

واإدخال بطاقات Mir يف م�سر.

حرب اأوكرانيا
وعودا حلديث ال�ساعة، وهو حرب 
بوري�سينكو  ي��و���س��ح  اأوك����ران����ي����ا، 
ب��اده، وي��رد على اتهامها  موقف 

باأنها اأ�سعلت حربا ال مربر لها:
ال�سعب  ت���ق���ات���ل  ال  رو�����س����ي����ا   •
االأوك�������������������������راين، ل�����ك�����ن ال�����ذي�����ن 

ي�ستخدمونه “كوقود للمدافع«.
حللف  ت����اب����ع����ون  ع�������س���ك���ري���ون   •

اأزمتي الغذاء والطاقة، بقوله:
دع���اي���ة غربية  االت���ه���ام���ات  ه����ذه 

�سدنا.
رو�سيا  على  املفرو�سة  العقوبات 
�سا�سل  بع�س  قطعت  ال��ت��ي  ه��ي 

التوريد، مثل توريد االأغذية.
مم����ا ي������رّبئ ب����ادن����ا اأن����ه����ا امل�����ورد 
ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ق��م��ح ل���ل���ع���امل، ومت 
عام  ط���ن  م��ل��ي��ون   100 ح�����س��اد 
اأكرث  لت�سدير  ت�ستعد   ،2022
من 50 مليونا منها، اأما اأوكرانيا 
%1 م��ن جتارة  اأق���ل م��ن  فتمثل 
القمح. قمح رو�سيا يكفي لتموين 
مثل  العقوبات،  لكن  كثرية،  دول 
نظام  الرو�سية عن  البنوك  ف�سل 
حتوياتها  وم���ن���ع   SWIFT
وال��ي��ورو، ومنع �سركات  ب��ال��دوالر 
ال��ت��ي توؤمن  ال��ت��اأم��ن االأج��ن��ب��ي��ة 
الغربية  ال�سفن  ومنع  �سحناتنا، 
الرو�سية،  امل�����وان�����ئ  زي��������ارة  م����ن 
التجاري  االأ�سطول  دخ��ول  ومنع 
رفعت  االأوروبية،  املوانئ  الرو�سي 

تكاليف ال�سحن.
قيمة  رف��ع  األغاما  اأوك��ران��ي��ا  و�سع 
منطقة  يف  والنقل  ال�سفن  تاأمن 

البحر االأ�سود.

حماولت ملنع املجاعة
بوري�سينكو  ي���وا����س���ل  ذل�����ك،  م���ع 
فمو�سكو  نيوز عربية”،  ل�”�سكاي 
اإ�سطنبول  ات����ف����اق����ي����ات  وّق�����ع�����ت 
ل��ت�����س��ه��ي��ل ت�����س��دي��ر احل���ب���وب من 

اأن  وبعد  خمططا،  ك��ان  اأوك����راين 
رف�ست �سلطات كييف، بتحري�س 

من الغرب، املفاو�سات.

نتائج املعارك
احلرب  ن��ت��ائ��ج  بوري�سينكو  ي��ق��ّي��م 
بعد 11 �سهرا من اإطاقها، فيما 
يخ�س ما حتقق من اأه��داف، وما 

تاأخر حتقيقه:
ا���س��ت��ع��ادت رو���س��ي��ا االأرا����س���ي التي 

كانت تنتمي اإليها تاريخيا.
داخليا  ب���ح���را  اآزوف  ب���ح���ر  ع�����اد 

اأوكرانيا  يف  م��وج��ودون  “الناتو” 
لقتل الرو�س.

اأجلنا  م����ن  ن��ن��ا���س��ل  ال  ن���ح���ن   •
عادل  نظام  اأج��ل  بل من  فح�سب، 
ل��ل��ع��امل ب���اأ����س���ره، وحت����ري����ره من 
هيمنة الغرب، الذي يحاول اإبطاء 
ويتخلى  االأخ��رى،  البلدان  تنمية 
الكراهية  وي����زرع  امل�سيحية  ع��ن 
لاإ�سام، ويدعم الزواج من نف�س 

اجلن�س.
اإطاقها  مت  الرو�سية  العملية   •
هجوم  م����ن  دون����ب����ا�����س  حل���م���اي���ة 

ال�ساح  ن��زع  وراء  ن�سعى  زل��ن��ا  م��ا 
واإزالة النازية يف اأوكرانيا.

املفرت�س  العملية  مت��دي��د  �سبب 
مل  مو�سكو  اأن  �سريعة  ت��ك��ون  اأن 
و�ستتوا�سل  ل��ه��ا،  م���وع���دا  حت���دد 
القادمة  التهديدات  على  للق�ساء 

من كييف.

اأزمة غذاء العامل
يعقب �سفري رو�سيا يف م�سر على 
اتهام باده بامل�سوؤولية عن امل�ساكل 
مثل  احل��رب،  عقب  رت  تفجَّ التي 

الناتو  خطط  واأحبطت  لرو�سيا، 
ب���ح���ري���ة على  ق�����اع�����دة  الإق������ام������ة 

�سواطئه.

اأهداف تاأخرت
رغ���م اإب���دائ���ه ���س��ع��ادت��ه مب��ا حتقق 
ي��ل��ف��ت الأه�����داف مل تتحقق  ف��اإن��ه 

بعد:
االأوكرانيون  القوميون  ي���زال  ال 

يحتلون االأرا�سي الرو�سية.
ال���رو����س م���ا زال�����وا ي��ع��م��ل��ون على 

اإعادة دمج االأرا�سي املحررة.

الفلبني ت�سمح للواليات املتحدة با�ستخدام املزيد قواعدها الع�سكرية 
•• مانيال-اأ ف ب

اأعلنت الواليات املتحدة والفلبن اأم�س اخلمي�س اأنهما 
با�ستخدام  االأمريكين  للجنود  ي�سمح  اتفاقا  اأبرمتا 
اأربع قواعد اإ�سافية يف هذه الدولة الواقعة يف جنوب 
اإىل  القدمية،  حليفتها  غ��رار  على  وت�سعى  اآ�سيا  �سرق 

الت�سدي لل�سعود الع�سكري لل�سن.
وقال م�سوؤولون فلبينيون واأمريكيون يف بيان م�سرتك 
قائم  اتفاق  تو�سيع  على  اتفقتا  ومانيا  وا�سنطن  اإن 
لي�سمل اأربعة مواقع جديدة “يف مناطق ا�سرتاتيجية 

من الباد«.

واب��رم االت��ف��اق خ��ال زي��ارة لوزير ال��دف��اع االأمريكي 
لويد اأو�سنت ملانيا بينما ت�سعى الدولتان اإىل اإ�ساح 
عهد  يف  االأخ���رية  ال�سنوات  يف  قطعت  التي  العاقات 
الذي  دوتريتي  رودريغو  ال�سابق  الفيليبيني  الرئي�س 

ف�سل التقارب مع ال�سن
ماركو�س  فرديناند  للرئي�س  اجل��دي��دة  االإدارة  لكن 

تبدو حري�سة على عك�س هذا التوجه.
املتحدة  وال����والي����ات  “الفيليبن  اإن  ال��ب��ي��ان  وق�����ال 
الكامل  التنفيذ  لت�سريع  باإعان خططهما  فخورتان 
على  االتفاق  عرب  املعزز،  الدفاعي  التعاون  التفاقية 
مناطق  يف  عليها  متفق  جديدة  مواقع  اأربعة  حتديد 

ا�سرتاتيجية من الباد«.
كبري  فيليبيني  م�سوؤول  �سرح  البيان،  ���س��دور  وقبل 
لوكالة فران�س بر�س اأن املحادثات جارية ب�ساأن قاعدة 

خام�سة حمتملة.
وي���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن حت��ال��ف اأم���ن���ي م��ن��ذ ع��ق��ود ي�سمل 
معاهدة للدفاع املتبادل واتفاق التعاون الدفاعي املعزز 
املوقع يف 2014 وي�سمح للقوات االأمريكية بالتواجد 
يف خم�س قواعد فيليبينية مبا فيها تلك القريبة من 

مياه متنازع عليها.
ب��ت��خ��زي��ن املعدات  ل��ل��ج��ي�����س االأم���ري���ك���ي  ي�����س��م��ح  ك��م��ا 

واالإمدادات الدفاعية يف تلك القواعد.

بوينغ تفوز بعقد لتزويد �سواريخ بال�ستية باأنظمة توجيه 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( يف بيان اأن جمموعة بوينغ فازت بعقد قيمته 1،6 مليار دوالر مع وا�سنطن لتزويد 
ال�سواريخ البال�ستية العابرة للقارات “مينيومتان 3” باأنظمة توجيه. وقالت الوزارة التي تن�سر العقود املمنوحة ملختلف املوردين 
يوميا، اإن العقد ال ين�س على عدد حمدد من اأنظمة التوجيه التي �ست�سلمها “بوينغ” لكنه ين�س على ا�ستمراره حتى االأول من 
واأو�سحت اأنه “�سيتم العمل يف قاعدة اإير فور�س وان يف هيل بوالية يوتا«. و”مينيومتان 3” املو�سوع  �سباط/فرباير 2039. 
يف اخلدمة منذ خم�سن عاما هو �ساروخ مزود براأ�س حربي ميكن تزويده يف زمن احلرب بقنبلة نووية. واأجرى البنتاغون يف 
ال�سابع من اأيلول/�سبتمرب اختبارا روتينيا لل�ساروخ لكن اأعلن عن العملية م�سبًقا لتجنب اأي ت�سعيد للتوتر مع رو�سيا يف خ�سم 
ال�سراع يف اأوكرانيا. واأطلق ال�ساروخ غري املزود بقنابل من قاعدة فاندنربغ اجلوية يف كاليفورنيا وقطع 6760 كيلومرتا فوق 
املحيط الهادئ قبل اأن ي�سقط يف البحر بالقرب من اأرخبيل كواجالن ال�سغري يف جزر مار�سال. وهو ال�ساروخ البال�ستي العابر 
للقارات الوحيد الذي يمُطلق من االأر�س يف الرت�سانة النووية للواليات املتحدة. وهو موجود يف من�سات اإطاق موزعة على ثاث 

قواعد اأمريكية يف واليات وايومينغ وداكوتا ال�سمالية ومونتانا )�سمال الواليات املتحدة(.

�سفري رو�سيا بالقاهرة: هذه �سمات العامل اجلديد الذي ن�سعى اإليه

بلينكن يزور ال�سني مع ملفات تقلق العامل.. للتهدئة اأم ج�س نب�س؟
•• وا�صنطن-وكاالت

زي����ارة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأمريكي  اأن تثمر  ِم���ن اح��ت��م��ال  ق��ّل��ل خ���رباء 
ي�ستد حدة  ال��ذي  التوتر  تهّدئ  نتائج  ال�سن، عن  اإىل  بلينكن،  اأنتوين 
اأن متهد للقاءات على  اأغ�سط�س املا�سي، واإن رجحوا  بن البلدين منذ 

م�ستوى اأرفع.
واأعلن البيت االأبي�س اأن وزير اخلارجية �سيزور بكن يف 5 و6 فرباير 
اجلاري، بزيارة هي االأوىل على هذا امل�ستوى منذ عام 2018، و�ستكون 

حرب اأوكرانيا واأزمة تايوان على راأ�س املباحثات.
رغم اأن وزارَتي خارجيتي البلدين كانتا االأكرث ا�ستباكا منذ اندالع اأزمة 

ال�سينية عربت  فاإن اخلارجية  املا�سي  اأغ�سط�س  تايوان 
وزير  ج��ان��غ،  ت�سن  اأن  م��وؤك��دة  ببلينكن،  ترحيبها  ع��ن 

اخلارجية، على راأ�س م�ستقبليه.

خالفات اأخرية
موؤخرا، ظهرت على ال�سطح ملفات �ساخنة زادت التوتر 

بن البلدين، اأبرزها:
اأنها  ال�سن  اعتربت  التي  اليابان  دف��اع  ميزانية  زي��ادة 

املق�سودة بها، وبتحري�س اأمريكي.
اأجراها االأمن العام حللف �سمال االأطل�سي  اأدت زيارة 
ين�س �ستولتنربغ، لليابان وكوريا اجلنوبية،  “الناتو”، 
ال�سن  بحر  على  ال�سيطرة  مبحاولة  لبكن  واتهامه 
اجلنوبي، اإىل غ�سب ال�سن التي ردت باتهام وا�سنطن 

واأوروبا مبحاولة تاأجيج الو�سع يف املنطقة.
ال�����س��ن مبناورات  ق��ي��ام  م��ن  ا�ستيائها  ع��ن  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اأع��رب��ت 
التي  التجارة  باملئة من   60 بتعطيل  وتهديدها  تايوان،  م�ستمرة قرب 

متر من هناك.
اتهمت الواليات املتحدة اأي�سا ال�سن بتقدمي دعم ع�سكري لرو�سيا يف 

احلرب �سد اأوكرانيا.

قال خبري العالقات الدولية 
جا�شر مطر، لوقع “�شكاي نيوز عربية«:

اأكب���ر بكثي����ر ِمن  اإىل تفاهمات  االأو�س�����اع بن ال�سن واأمريك�ا حتت�����اج 

تلك الت���ي �س�����يجريها بلينكن مع نظي���ره ال�سيني.
يتوقع اأن الزيارة قد تكون “ج�س نب�س” من الواليات املتحدة الختبار 

العاقات بن البلدين قبل االإعداد للقاءات اأكرب على م�ستوى اأعلى.
ت��ر���ِس االآخر،  اأف��ع��اال مل  ال��دول��ت��ان  ب��اأن��ه م��وؤخ��را مار�ست  ي�ستدل مطر 
وظهر هذا جليا يف تقارب “الناتو” مع اليابان وكوريا اجلنوبية وتعزيز 
القدرات الدفاعية للبلدين على ح�ساب ال�سن، بينما كانت االأخرية ترد 
مبزيد من االإجراءات قرب تايوان لتوجيه ر�سالة الأمريكا باأن التجارة 
يف املنطقة قد تكون يف اأيدي ال�سن اإذا مار�ست املزيد من اال�ستفزازات.

                           بناء على ما �شبق، يرجح مطر
 اأن هذه الزيارة قد تتناول:

ولي�ست  الب�سيطة  امل�����س��ك��ات  ب��ع�����س  ب�����س��اأن  احل��دي��ث 
5 �سنوات  العميقة؛ فهي اأول زيارة بهذا امل�ستوى منذ 

تقريبا.
ت��اي��وان مل ي��خ��لمُ احل��دي��ث عنها يف اأي حم��ادث��ات منذ 

فرتة كبرية، وبالتاأكيد �سيتم مناق�ستها.
ال��دول��ي��ة م���ازن ح�سن، يف  ال��ع��اق��ات  يتفق اخل��ب��ري يف 
بالتاأكيد يف تهدئة االأو�ساع  الزيارة لن تكون �سببا  اأن 

امل�ستعلة بن البلدين.
االأزم����ات  بع�س  لبحث  ب��داي��ة  ت��ك��ون  اأن  ك��ذل��ك  ت��وق��ع 
والتفاو�س حولها، خا�سة اأن االت�سال بن البلدين قل 

كثري موؤخرا.

املحلل ال�شيا�شي،
 ي�شيف ملفات اأخرى قد ت�شملها املحادثات:

اإجراء كوريا ال�سمالية مزيدا من التجارب ال�ساروخية قد يكون حمورا 
هذه  لوقف  ال�سغط  على  ق��ادرة  ال�سن  ب��اأن  وا�سنطن  يقن  مع  مهما 
التجارب، لكن ال�سن لن ت�ساعد اأمريكا يف هذا قبل حلحلة مزيد من 

االأزمات بن اجلانبن.
احلديث عن احلرب الرو�سية االأوكرانية طبيعي االآن، خا�سة اأن اأمريكا 
ترى اأن بكن تقدم دعما �سيا�سيا وع�سكريا لرو�سيا يف هذه احلرب، لكنها 
يف الوقت نف�سه ترى اأن ال�سن لن تكون العبا مهما الفرتة املقبلة يف 

هذا امللف.

وا�سنطن تعلن عقوبات 
جديدة على طالبان

•• وا�صنطن-اأ ف ب

قيود  ف���ر����س  وا����س���ن���ط���ن  اأع���ل���ن���ت 
التاأ�سريات  م���ن���ح  ع���ل���ى  ج����دي����دة 
على  رداً  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  الأف������راد 
الن�ساء وتعليمهن يف  منع توظيف 

اأفغان�ستان.
االأمريكية  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
“اأّتخذ  ب��ي��ان  يف  بلينكن  اأن���ت���وين 
قيود  ل����ف����ر�����س  ال�����ي�����وم  ت�����داب�����ري 
املمنوحة  التاأ�سريات  على  اإ�سافية 
احلالين  طالبان  اأع�ساء  لبع�س 
جماعات  واأع�����س��اء  ال�����س��اب��ق��ن،  اأو 
اأم����ن����ي����ة غ����ري ح���ك���وم���ي���ة واأف��������راد 
اآخ���ري���ن ي��ع��ت��ربون م�����س��وؤول��ن اأو 
والفتيات  الن�ساء  قمع  يف  ���س��رك��اء 
وف��ر���س��ت حركة  اأف��غ��ان�����س��ت��ان.  يف 
ال�سلطة  اإىل  عودتها  منذ  طالبان 
 2021 اآب/اغ�سط�س  يف  جم���دداً 
االأفغانيات،  ع��ل��ى  م�����س��ّددة  ق���ي���وداً 
ال��ن�����س��اء وظائف  ت����ويل  ف��ح��ظ��رت 
ارتياد  م���ن  وم��ن��ع��ت��ه��ّن  ح��ك��وم��ي��ة، 
امل��دار���س ال��ث��ان��وي��ة واجل��ام��ع��ات اأو 

حتى احلدائق العامة.
املنظمات  ط��ال��ب��ان  م��ن��ع��ت  ك��ذل��ك 
الن�ساء  م��ع  العمل  م��ن  احلكومية 
االأول/ ك���ان���ون  م��ن��ذ  االأف��غ��ان��ي��ات 
دي�سمرب، ما دفع منظمات عديدة 

اإىل تعليق ن�ساطها.
املتحدة  الواليات  اأّن  بلينكن  واأك��د 
���س��ت��وا���س��ل ال��ع��م��ل ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
“بهدف جعل طالبان  دول حليفة 
تدرك اأن تداعيات مهمة �سترتتب 
الطريق  �ستغلق  التي  اأفعالها  على 
اأمام حت�سن عاقاتها مع املجتمع 

الدويل«.

اإ�سرائيل ت�سن غارات جوية على قطاع غزة 
•• غزة-اأ ف ب

غارات  اخلمي�س  اأم�س  مبكر  وق��ت  يف  ا�سرائيل  �سنت 
ج��وي��ة ا���س��ت��ه��دف��ت و���س��ط ق��ط��اع غ����زة، وف���ق م���ا ذكر 
مرا�سلو وكالة فران�س بر�س و�سهود، بعد �ساعات من 

اعرتا�سها �ساروخا اأطلق من القطاع.
واأع����ق����ب ال�����غ�����ارات اإط�������اق جم���م���وع���ة ج����دي����دة من 
معت اأ�سوات انفجارات يف  ال�سواريخ من غزة، حيث �سمُ

القطاع قرابة ال�ساعة 3،15 �سباحا.
ف���اإن الغارات  اأم��ن��ي��ة حملية و���س��ه��ود،  ووف���ق م�����س��ادر 
االأوىل التي ال تقل عن �سبع ا�ستهدفت مركز تدريب 
حلركة  الع�سكري  اجلناح  الق�سام،  الدين  عز  لكتائب 
قطاع  و�سط  امل��غ��ازي  خميم  يف  امل��رك��ز  ويقع  حما�س. 

غزة.
وا�ستهدفت جولة ثانية من غارات اجلي�س االإ�سرائيلي 

مركز تدريب اآخر لكتائب الق�سام جنوب غرب مدينة 
غزة، وفق م�سادر اأمنية حملية.

وكالة  م��را���س��ل  �ساهد  االأوىل،  اجل��وي��ة  ال��غ��ارة  وب��ع��د 
��ط��ل��ق��ان باجتاه  ف��ران�����س ب��ر���س ���س��اروخ��ن اآخ���ري���ن يمُ
اإ�سرائيل من القطاع، كما اأفاد �سهود عيان عن اإطاق 

�سواريخ اأخرى من مواقع خمتلفة.
مليون   2،3 �سكانها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي  غ��زة  وتخ�سع 
ال�سلطة  حما�س  تويل  منذ  اإ�سرائيلي  حل�سار  ن�سمة 

فيها عام 2007.
اإطاق  فل�سطن  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  وتبنت 
“وابل من ال�سواريخ ... ردا على العدوان ال�سهيوين 

على قطاع غزة«.
وك���ان اجل��ي�����س االإ���س��رائ��ي��ل��ي اأف����اد يف وق���ت ���س��اب��ق عن 
اإطاق �سفارات االإنذار يف مدينة �سديروت )جنوب( 

ويف مناطق اأخرى حماذية لغزة.
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العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ماج�ستيك للتجهيزات الطبية والفنية - ذ م م 

رخ�سة رقم: CN 1078472 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال /من 150000 اإىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وليد �سعيد �سامل ال�سعيدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مناف �سهيل ف�سل اهلل من �سريك اىل مدير
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ مناف �سهيل ف�سل اهلل من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ مناف �سهيل ف�سل اهلل من من 49% اىل 0 %

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مناف �سهيل ف�سل اهلل من من 49% اىل 100 %
تعديل اإ�سم جتاري من/ ماج�ستيك للتجهيزات الطبية والفنية - ذ م م

MAJESTIC MEDICAL & TECHNICAL SUPPLIES - L L C
اإىل/ ماج�ستيك  للتجهيزات الطبية والفنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MAJESTIC MEDICAL AND TECHNICAL SUPPLIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال  فعلى كل من له حق 
ثاثون يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ووتر بيي للمقاوالت العامة ذ.م.م 

رخ�سة رقم: CN 1994585 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال /اإىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بن اليك�س جيفار اجي�س اليفاندير

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد حممد �سعيد حوفان املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة بن الكي�س جيفاراجي�س اليفاندير %100

تعديل اإ�سم جتاري من/ ووتر بيي للمقاوالت العامة ذ.م.م
WATER BAY GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ ووتر بيي للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
WATER BAY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : حور�س للطباعة والت�سوير 

رخ�سة رقم: CN 2500963 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال /اإىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي ح�سن علي ال�سيخ الرميثي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة حممد عبداحلميد جنيب عبداحلميد  %100

تعديل اإ�سم جتاري من/ حور�س للطباعة والت�سوير

HORUS TYPING & PHOTOCOPYING

اإىل/ حور�س  خلدمات رجال االعمال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

HORUS BUSINESSMEN SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : دالبريغ ال�سرق االو�سط لا�ست�سارات ذ.م.م 

رخ�سة رقم: CN 1769838 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال /اإىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جون بول كان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي علي العيد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة جون بول كان  %100

تعديل اإ�سم جتاري من/ دالبريغ ال�سرق االو�سط لا�ست�سارات ذ.م.م
DALBERG MIDDLE EAST CONSULTANCY L.L.C

اإىل/ دالبريج  ال�سرق االأو�سط لا�ست�سارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DALBERG MIDDLE EAST CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : الطائف لاملنيوم والزجاج ذ.م.م 

رخ�سة رقم: CN 1498602 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال /اإىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سيف اال�سام حممد نور اال�سام

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �ساهروخ حا�سن حممد فاروق تالو كدر
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل عبدالرحمن حممد عبدالرحمن البناي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/م�سطفى فاروق تالوكدير من �سريك اىل مدير
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ م�سطفى فاروق تالوكدير من �سريك اىل مالك

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ م�سطفى فاروق تالوكدير من �سريك اىل مفو�س بالتوقيع
تعديل ن�سب ال�سركاء/ م�سطفى فاروق تالوكدير من 17 % اىل %0

تعديل ن�سب ال�سركاء/ م�سطفى فاروق تالوكدير من 17% اىل %100
تعديل ن�سب ال�سركاء/ م�سطفى فاروق تالوكدير من 17% اىل %0

تعديل اإ�سم جتاري من/ الطائف لاملنيوم والزجاج ذ.م.م
AL TAYEF GLASS & ALUMINIUM L.L.C

اإىل/ الطائف لاأملنيوم والزجاج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DALBERG MIDDLE EAST CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بينفري فرايت خلدمات ال�سحن 

رخ�سة رقم: CN 2617666 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة اني�س ابراهام ابراهام نو�سومانيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اني�س ابراهام ابراهام نو�سومانيل 100 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زهره عي�سى حممد عبداهلل

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بينفري فرايت خلدمات ال�سحن
PENFFER FREIGHT SERVICES

اإىل/ بينفري فرايت خلدمات ال�سحن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PENFFER FREIGHT SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ميدي في�سان للنظارات 

رخ�سة رقم: CN 2972034 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ ميدي في�سان للنظارات

MEDIVISION OPTICALS

اإىل/ �سالون وندر �ستايل لوك للرجال

WONDER STYLE LOOK GENTS  SALOON

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

التنمية االقت�سادية خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بابلز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ميديا اآند اإفنت�س رخ�سة رقم:2823155 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دي�سكفري 

ون ال�ساح االدوات الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2894405 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/كرين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

باندا للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3764487 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/معر�س 

CN ال�سماح لل�سيارات رخ�سة رقم:1003993 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مركز القاد�سية 

CN املتقدم خلدمة ال�سيارات رخ�سة رقم: 4228613 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف علي �سلطان حمد �سلطان الكندي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة علي مبارك علي �سعيد الظاهري %100

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:بيت الكري�ستال لا�ساءه والهدايا ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي غرب 2، 0 مبنى ال�سيدة رو�سه حارب حممد

CN 1029275 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

التجارية  ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�سركة  وت�سفية  حل   -  1
ابتدائي- املحكمة التجارية بتاريخ 2022/10/10 للق�ساء يف اإمارة اأبوظبي.

لل�سركة  ق�سائي  كم�سفي  النقبي  را�سد  حممد  موزة  ال�سيده/  تعين   -  2
بتاريخ 2022/10/10 

تاريخ التعديل:2023/2/2
املعن  امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:نورا�س لا�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 9، 0 مبنى ال�سيخ �سيف حممد خليفة واخرين

CN 3829042 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - قانونيون  حما�سبون  ال�سادة/القمة-  تعين   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/07/01 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350002391
 تاريخ التعديل:2023/2/2

املعن  امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

 اإعـــلن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة فينكانتريي ا�س بيه 
�سطب  بطلب  تقدمت  قد  )اجلن�سية:ايطاليا(  اأبوظبي  اي- 
قيد فرع ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: اأبوظبي جزيرة 
الرمي الرمي طموح 1- مبنى �سركة الطموح لا�ستثمارات ذ.م.م 
�س.ب:53609( واملقيدة حتت رقم )5156( يف �سجل ال�سركات 
القانون االحتادي رقم  وتنفيذا الحكام  الوزارة.  االجنبية يف 
و  وتعدياتة  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2(
القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج 
احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�سر على  تاريخ  ال يتجاوز �سهر من 

االقت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : تاق مي الكرتوميكانيكال 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 1495357 
تعديل راأ�س املال /اإىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد حممد خمي�س عامر العي�سائى من مالك اىل �سريك

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�سعود خان امن احلق 49 %
تعديل ن�سب ال�سركاء/ خالد حممد خمي�س عامر العي�سائى من 100% اىل %51

تعديل اإ�سم جتاري من/ تاق مي الكرتوميكانيكال
TAG ME ELECTROMECHANICAL 

اإىل/ تاق مي الإدارة املرافق ذ.م.م
TAG ME FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8089/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 367/2022 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )86،148( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : رامادا لل�سقق الفندقية - و�سط مدينة برج دبي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - برج امل�سرف - الطابق 14 - مكتب رقم 1407 - 

1408 بجوار بلدية دبي - الهاتف املتحرك 0557909785 - رقم مكاين:3005495192
املطلوب اإعانه : 1- الفا لل�سياحة �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)86148( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  9000/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2765 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )21484629.7( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك اال�ستثمار �س.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع مرا�سي درايف - مبنى O14 - �سقة 14
املطلوب اإعانهما : 1- توب لينك للمقاوالت والنقليات العامة �س.ذ.م.م - فرع دبي 2- �سركة تاركت وجيما 

لان�ساءات ذ.م.م - �سفتهما: منفذ �سدهما
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )21484629.7(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )7( اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 70353

اعلن بالن�شر        
 248/2023/42 جتاري 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- اأولو اأ�سيون اأبايومي ايليمو  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :بي اأور غي�ست لتاجري بيوت العطات �س.ذ.م.م 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)33675( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد التام �سم ملف 

النزاع رقم 5553/2022 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2023/2/8 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/12694 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- بريتيفرياج براتاب راو دي�ساي  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )23368( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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عربي ودويل

ال�سودان.. الفرقاء يخو�سون يف تفا�سيل االتفاق ال�سيا�سي •• اخلرطوم-وكاالت

ال�سودانية  املدنية  القوى  وا�سلت 
امل��وق��ع��ة ع��ل��ى االت���ف���اق االإط�����اري 
وجم��م��وع��ات ك��ب��رية ت�����س��م اأكرث 
من 400 من اخلرباء واأ�سحاب 
اأم�س  متعمقة  نقا�سات  امل�سلحة 
االأول االأربعاء حول اتفاق ال�سام 
امل��وق��ع ب��ن احل��ك��وم��ة وع���دد من 
اأكتوبر  يف  امل�����س��ل��ح��ة  احل����رك����ات 
حركتي  رف�����س  ظ��ل  يف  2020؛ 
ج���ربي���ل اإب����راه����ي����م وم���ن���ي ارك����و 
م��ن��اوي التي ه��ددت ب��ال��ع��ودة اإىل 

احلرب.
اتفاق  م��ن��اق�����س��ات  ور������س  وت����اأت����ي 
ال�سام كجزء من 5 ق�سايا ت�سعى 
حل�سمها  ال�����س��ودان��ي��ة  االأط������راف 
متهيدا للو�سول اإىل اتفاق نهائي 
لنقل ال�سلطة للمدنين؛ وفقا ملا 
ن�س عليه االتفاق االإطاري املوقع 
االأحزاب  م��ن  وع��دد  ب��ن اجلي�س 
اخلام�س  يف  ال�سيا�سية  والكيانات 
وال����ذي  2022؛  دي�����س��م��رب  م���ن 
للمدنين  ال�سلطة  لنقل  مي��ه��د 

ويحظى بدعم دويل وا�سع.
اإ�سافة  اخلم�س  الق�سايا  وت�سمل 
االإ����س���اح  ال�������س���ام؛  ات���ف���اق  اإىل 
والعدالة  وال��ع�����س��ك��ري  االأم����ن����ي 
متكن  وتفكيك  ال�سودان  و�سرق 
نظام االإخ��وان ال��ذي حكم الباد 
به  اأن تطيح  ق��ب��ل  ع��ام��ا  ث��اث��ن 

ثورة �سعبية يف اأبريل 2019.
وو�����س����ط ان����ت����ق����ادات ك����ب����رية من 

الفرتة  خ����ال  اأظ���ه���را  وم���ن���اوي 
ال���ت���ي اأع���ق���ب���ت ت���وق���ي���ع االت���ف���اق 
باجلزئية  اأك��رب  مت�سكا  االإط���اري 
ال�سلطة وهو ما  اخلا�سة بق�سمة 

يربر رف�سهما لاتفاق.
“�سكاي  ملوقع  العظيم  وق��ال عبد 
نيوز عربية” اإن االتفاق االإطاري 
الكفاءة  اعتماد  على  بجاء  ن�س 
دي�سمرب  ث��ورة  واالل��ت��زام مببادئ 
املنا�سب  يف  ل��اخ��ت��ي��ار  ك��اأ���س��ا���س 
ال�سيا�سية؛ عليه فقد جتاوز هذه 
اجلزئية التي اأثبتت ف�سلها خال 

الفرتة املا�سية.
ويف حن ترف�س حركتي جربيل 
حماوالت  اأي  وم���ن���اوي  اب��راه��ي��م 
ملناق�سة او مراجعة اتفاق ال�سام؛ 
يرى طيف وا�سع من ال�سودانين 
وخ�سو�سا املت�سررين من احلرب 
االآن  ال�سام ف�سل حتى  اتفاق  اأن 
يف وق��ف اآل���ة امل���وت ال��ت��ي اندلعت 
اأرواح  وح�سدت   2003 العام  يف 
املاين؛  و���س��ردت  االآالف  م��ئ��ات 
ف���ب���ع���د اأك��������رث م�����ن ع����ام����ن من 
وعمليات  املعاناة  ت��زال  ال  االتفاق 
القتل م�ستمرة؛ مما اأثار انتقادات 
كبرية لاتفاق؛ وت�ساوؤالت عديدة 
اإىل  اأدت  ال���ت���ي  االأ����س���ب���اب  ح����ول 
اإخفاق االتفاق يف حتقيق تطلعات 
احلقيقين؛  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 
االخرية  االأح���داث  بعد  خ�سو�سا 
االأزرق وجنوب  دارف��ور والنيل  يف 
مقتل  اإىل  اأدت  وال���ت���ي  ك���ردف���ان 

وت�سريد ع�سرات االآالف.

التي  ل���ل���ن���ت���ائ���ج  ال���������س����ودان����ي����ن 
ال�سام  ات����ف����اق  ع����ن  مت��خ�����س��ت 
تقول  املا�سين؛  العامن  خ��ال 
اإنها  اأط�����راف االت���ف���اق االإط������اري 
ت�سعى للو�سول اإىل مقررات تتيح 
االأمثل  بال�سكل  االت��ف��اق  تنفيذ 
ال�سام  حت��ق��ي��ق  ي�����س��م��ن  ال�����ذي 

احلقيقي على االأر�س.
واأو�سح خالد عمر يو�سف؛ الوزير 
املدنية  احل���ك���وم���ة  يف  ال�������س���اب���ق 
با�سم  الر�سمي  وال��ن��اط��ق  امل��ق��ال��ة 
مناق�سات  اإن  ال�سيا�سية؛  العملية 
لتو�سيع  ت��ه��دف  ال�����س��ام  ات���ف���اق 
ق��اع��دة امل��ن��اق�����س��ة ال��وط��ن��ي��ة حول 
اأ�سباب تعرث  تعزيز وبحث  كيفية 
ال�����س��ام م��ع احلركات  ا���س��ت��ك��م��ال 
امل�سلحة التي مل توقع على اتفاق 
ت�سكل  جوبا؛ واخل��روج بتو�سيات 
اأ����س���ا����س ال��ن�����س��و���س ال��ت��ي �سرتد 
النهائي  ال�����س��ي��ا���س��ي  االت���ف���اق  يف 
��ع��ن احلكومة  تمُ وخ��ارط��ة ط��ري��ق 
ع��ل��ى تنفيذ  االن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��دن��ي��ة 

ال�سام وا�ستكماله.
ترف�س  االآخ����ر؛  اجل��ان��ب  لكن يف 
اإبراهيم ومناوي  حركتي جربيل 
اتفاق  مل��ن��اق�����س��ة  حم��������اوالت  اي 
الناجمة  ال�����س��ل��ب��ي��ات  اأو  ال�����س��ام 
ع��ن��ه؛ وه����ددت االأخ�����رية يف بيان 
اإىل احل���رب؛  ب��ال��ع��ودة  االأرب����ع����اء 
االت���ف���اق  م��ن��اق�����س��ة  اأن  م���ع���ت���ربة 

تعرث جهود �سم حركتي اإبراهيم 
هو  ال�سيا�سية  للعملية  وم��ن��اوي 
ق�سمة  يف  بن�سيبهما  مت�سكهما 
ال�سلطة. وف�سلت حتى االآن كافة 
النظر  وج��ه��ات  لتقريب  اجل��ه��ود 
والتغيري  احل�����ري�����ة  ق������وى  ب�����ن 
ال��ت��ي ت�����س��م ع����ددا م���ن االأح�����زاب 
وال��ك��ي��ان��ات امل��دن��ي��ة امل��وق��ع��ة على 
م�����ن جهة  االإط������������اري  االت������ف������اق 
وح��رك��ت��ي اإب��راه��ي��م وم��ن��اوي من 

اجلهة االأخرى.
اآخر حماولة ل�سم  وجرت االأحد 
ال�سيا�سية  للعملية  احل��رك��ت��ن 
لكنها مل تنجح اأي�سا؛ فبعد بيان 
 95 بن�سبة  اقرتابها  ع��ن  حت��دث 
ب��امل��ئ��ة م��ن ال��ت��واف��ق م��ع اأط����راف 
اجتماع  نتيجة  االإط���اري  االتفاق 
دقلو  ح�����م�����دان  حم����م����د  ع����ق����ده 
ال�سيادة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
م�����ع ق����ي����ادي����ن م�����ن احل���رك���ت���ن 
الكتلة  ع��ادت  �ساعات؛   6 وا�ستمر 
تن�سوي  ال���ت���ي  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
ل��ل��رتاج��ع عن  احل��رك��ت��ن  حتتها 
البيان وقالت اإن البيان االأول كان 
اأن  اإىل  اإجرائيا”؛ م�سرية  “خطاأ 
بع�س قيادات الكتلة التقت بنائب 
واأ�سدرت  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س 

بيانها دون الرجوع اإىل الكتلة.
�سوقي  ال�����س��ح��ف��ي  امل��ح��ل��ل  وراأى 
اإبراهيم  جربيل  اأن  العظيم  عبد 

املتحدة  وال�������والي�������ات  امل����ت����ح����دة 
مناق�سة  ور���س  دعمها  االأمريكية 
الكامل  والتزامها  ال�سام  اتفاق 
ب��االت��ف��اق االإط������اري ال����ذي قالت 
ال���ذي ميكن  اإن���ه ي�سكل االأ���س��ا���س 
عليه اإن�ساء حكومة جديدة بقيادة 
ال�������س���ودان بفرتة  ت���ق���ود  م��دن��ي��ة 
حرة  الن��ت��خ��اب��ات  ت���وؤدي  انتقالية 
ون���زي���ه���ة. وح�����ذرت ال���رتوي���ك���ا يف 
ب��ي��ان م��ن خ��ط��ورة ع���دم التنفيذ 

تعني تعديله دون م�ساركة بع�س 
اإىل  يوؤدي  االأ�سا�سية مما  اأطرافه 
قالت  فيما  احل���رب؛  اإىل  ال��ع��ودة 
ملناق�سات  ور���س  اإن  حركة جربيل 
تعديل  اأ�سا�س  على  تقوم  احلالية 
ي�سكل  ذل��ك  اأن  االت��ف��اق؛ معتربة 

خرقا �سريحا لاتفاق نف�سه.
وب�������ال�������ت�������زام�������ن م��������ع ان�����ط�����اق 
الرتويكا  دول  اأك���دت  املناق�سات؛ 
واململكة  ال����روي����ج  م���ن  امل���ك���ون���ة 

اإبراهيم  ج��ربي��ل  ح��رك��ت��ي  غ��ي��اب 
ومناوي اأثار جدال كبريا.

وي����رف���������س اإب�����راه�����ي�����م وم����ن����اوي 
االن�������س���م���ام ل���ات���ف���اق االإط������اري 
ي�سمل  ال  اأن����ه  ب��ح��ج��ة  االآن  ح��ت��ى 
طه  �سهاب  لكن  االأط����راف؛  كافة 
القيادي يف قوى احلرية والتغيري 
وحزب التحالف ال�سوداين املوقع 
ق��ال ملوقع  على االتفاق االإط���اري 
�سبب  اإن  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي 

التفاقية  وال�������س���ري���ع  ال����ف����اع����ل 
حتقيق  اإىل  م�������س���رية  ال�������س���ام؛ 
م�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��ت��ق��ر وم����زده����ر يف 
ال�سودان يتطلب معاجلة االأ�سباب 
جميع  ومتكن  لل�سراع  اجلذرية 

�سعوبه بطريقة عادلة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م�����س��ارك��ة عدد 
اتفاق  على  املوقعة  احلركات  من 
ال�������س���ام م��ث��ل ح��رك��ت��ي ال���ه���ادي 
اأن  اإال  اإدري�������س وال��ط��اه��ر ح��ج��ر؛ 

اأن�ساري  ج���اه  م��ع��ّظ��م  بختونخوا 
احلرا�س  اإن  ���س��ح��ف��ي،  م��وؤمت��ر  يف 
هويته  يف  ي��دق��ق��وا  “مل  امل��ن��اوب��ن 
الأنه كان يرتدي زي ال�سرطة )...( 
ك����ان ذل����ك ت��ق�����س��ريا )يف جم���ال( 

االأمن«.
“فكرة  ال�����س��رط��ة  ل���دى  اأّن  واأك�����د 
بعدما  ه��وي��ت��ه،  ع��ن  جداً”  دقيقة 
��رث عليه  عمُ ال��ذي  راأ�سه  قارنت بن 
يف مكان االنفجار، و�سور كامريات 

•• بي�صاور-اأ ف ب

ال�������س���رط���ة  م�����������س�����وؤول يف  اأع�����ل�����ن 
اأّن  اخل��م��ي�����س  اأم�����س  الباك�ستانية 
الذي  االن��ت��ح��اري  التفجري  منّفذ 
يف  ���س��خ�����س   101 ب��ح��ي��اة  اأودى 
م�����س��ج��د يف جم���ّم���ع ل��ل�����س��رط��ة يف 
بي�ساور يف باك�ستان كان يرتدي زي 

ال�سرطة.
خيرب  والي���ة  �سرطة  رئي�س  وق���ال 

خرق اأمني يف منطقة تعد من بن 
االأكرث خ�سوعا للمراقبة يف املدينة 
اال�ستخبارات  م��ك��ت��ب��ي  ت�����س��م  اإذ 
بجانب  وت��ق��ع  االإره����اب  ومكافحة 

االأمانة العامة االإقليمية.
وه������ذا ال���ه���ج���وم ه����و االأع�����ن�����ف يف 
ب���اك�������س���ت���ان م���ن���ذ �����س����ن����وات ع�����دة، 
يف  العنف  ت�ساعد  منذ  واالأخ��ط��ر 
على  طالبان  �سيطرة  بعد  املنطقة 

اأفغان�ستان يف 2021.

امل���راق���ب���ة. واأ�����س����اف اأن�������س���اري اأن 
وراءه”،  ت���ق���ف  ك���ام���ل���ة  “�سبكة 
االث���ن���ن مل  ه���ج���وم  اأّن  م��و���س��ًح��ا 

يخطط له �سخ�س واحد.
ال�سرطة  امل��ئ��ات م��ن رج����ال  وك����ان 
ي�������س���ل���ون ب���ع���د ظ���ه���ر االث����ن����ن يف 
بهم  خ���ا����س  م�����س��ج��د يف جم���ّم���ع 
اإىل  واأدى  االن��ف��ج��ار  وق���ع  ع��ن��دم��ا 

انهيار جدار و�سحق عنا�سر.
ق ال�سلطات يف كيفية ح�سول  قِّ وحتمُ

وزرائه �سوتوا ل�سالح االقرتاح، يف 
اإ�سارة اإىل “نية احلكومة تطبيقه” 

رغم من اأنها غري ملزمة بذلك.
وقال “اإنها اإ�سارة وا�سحة اإىل اأننا 
االإن�سان  حقوق  انتهاكات  نقبل  ال 
م�سيًفا  االأويغور”،  ���س��ع��ب  ���س��د 
غري  ل���اأوي���غ���ور  ي���ح���دث  “ما  اأن 

مقبول«.
الذين  االأوي���غ���ور  اأن  ال��ن�����ّس  ي���ورد 
يواجهون  ثالثة  دول  اإىل  “فروا 

“حلرمان النظام  املجتمع الدويل 
من اكت�ساب م�سداقية دولية«.

املجل�س  ع���زم  ب��راي�����س  �سجب  ك��م��ا 
ي�سمى  “ما  ت��ن��ظ��ي��م  ال��ع�����س��ك��ري 

•• اوتاوا-اأ ف ب

باالإجماع  ال��ك��ن��دي  ال��ربمل��ان  واف���ق 
ع�سرة  ال���س��ت��ق��ب��ال  اق�������رتاح  ع���ل���ى 
فروا  االأوي����غ����ور  م���ن  الج���ئ  اآالف 
وي��واج��ه��ون �سغوًطا  ال�����س��ن  م��ن 

للعودة.
ب����ن����اًء ع���ل���ى خطوة  وي����اأت����ي ذل�����ك 
ات��خ��ذه��ا امل�����س��ّرع��ون ال��ك��ن��دي��ون يف 
لو�سف   2021 ���س��ب��اط/ف��رباي��ر 
وغريهم  لاأويغور  بكن  معاملة 
بالرتكية  الناطقن  امل�سلمن  من 
غرب  ب�سمال  �سينجيانغ  اإقليم  يف 

ال�سن باأنها “اإبادة جماعية«.
ما ال  اأن  تعتقد منظمات حقوقية 
يقل عن مليون اأويغوري وغريهم 
اأودع���وا  م��ن االأق��ل��ي��ات امل�سلمة ق��د 
حيث  امل��ن��ط��ق��ة  يف  م��ع�����س��ك��رات  يف 
الن�ساء  ا بتعقيم  اأي�سً تتهم ال�سن 

وفر�س العمل الق�سري.
من  االآالف  ع���������س����رات  ف�����ر  وق������د 
االأويغور من ال�سن. ووفق ع�سو 
ال��ذي رعى  الربملان �سمري زب��ريي 
االق������رتاح، مت اع��ت��ق��ال م��ا ال يقل 
عن 1600 �سخ�س يف دول اأخرى 
اإعادتهم  متت  اأو  بكن  من  بطلب 
ق�سراً اإىل ال�سن. واأ�سار الزبريي 
رئي�س  اأن  اإىل  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف 
وجمل�س  ت���رودو  جا�سنت  ال����وزراء 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

امل��ت��ح��دة بتمديد  ال���والي���ات  ن���ددت 
املجل�س الع�سكري احلاكم يف بورما 
ذلك  اأن  معتربة  ال��ط��وارئ،  ح��ال��ة 
يفاقم املعاناة يف الباد بعد مرور 
اأطاح  ال��ذي  االنقاب  على  عامن 

باحلكومة املدنية املنتخبة.
اخلارجية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
“تعار�س  براي�س  نيد  االأم��ريك��ي��ة 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ب�������س���دة ق����رار 
النظام الع�سكري يف بورما متديد 
ح��ال��ة ال����ط����وارئ، م���ا ي��ط��ي��ل اأمد 
للجي�س  ال�������س���رع���ي  غ����ري  احل���ك���م 

واملعاناة التي يلحقها بالباد«.
احلاكم  الع�سكري  املجل�س  واأع��ل��ن 
الثانية  االن������ق������اب  ذك���������رى  يف 
متديد حالة الطوارئ �ستة اأ�سهر، 
انتخابات  اإج���راء  اإرج���اء  وب��ال��ت��ايل 

عامة وفق ما ين�س الد�ستور.
ال����والي����ات  اأن  ب���راي�������س  واأ������س�����اف 
مع  العمل  على  م�سممة  املتحدة 

االأوي���������غ���������ور ال�����ت�����ي ت���ق���ي���م���ه���ا يف 
�سرورية  اإن��ه��ا  قائلة  �سينجيانغ، 
وت���وف���ري  “االإرهاب”  مل���ح���ارب���ة 

التدريب املهني لاأقليات.
ل��ك��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق��ال��ت اإن 
اإىل  يرقى  لاأويغور  ال�سن  قمع 
ودانت  جماعية”،  “اإبادة  م�ستوى 
ال�سن  ا���س��ط��ه��اد  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ل��اأوي��غ��ور وغ��ريه��م م��ن امل�سلمن 

الناطقن بالرتكية.

ا�ستهدفت  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  ���س��اب��ق 
اإط����ار جهودها  ال��ط��اق��ة يف  ق��ط��اع 
املجل�س  ع���ل���ى  ال�����س��غ��ط  ل����زي����ادة 

الع�سكري.

الدولة  م���ن  وت���ره���ي���ًب���ا  ���س��غ��وًط��ا 
ال�سن”،  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ال�سينية 
مبمار�سة  ����ا  اأي���������سً ب���ك���ن  وي���ت���ه���م 
واقت�سادية  دبلوما�سية  ���س��غ��وط 
على الدول الحتجازهم وترحيلهم 

“ما يرتكهم بدون ماذ اآمن«.
اإعادة توطن ع�سرة اآالف  ويقرتح 
م��ن االأوي���غ���ور يف ك��ن��دا على مدى 

عامن، بدًءا من عام 2024.
مع�سكرات  ع����ن  ال�������س���ن  داف����ع����ت 

ب��االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ����س���ت���وؤدي اإىل 
تفاقم العنف وعدم اال�ستقرار ولن 

تكون ممثلة لل�سعب«.
وقت  املتحدة يف  ال��والي��ات  واأعلنت 

�سركة اأمريكية تعر�س بيع اأوكرانيا طائرتني م�سرّيتني متطورتني بدوالر واحد
•• وا�صنطن-وكاالت

امل�سرّية  ال��ط��ائ��رات  �سناعة  يف  رائ���دة  اأمريكية  �سركة  اأعلنت   
طائرتن  لبيع  م�ستعدة  اأنها  الع�سكرية  للمراقبة  املخ�س�سة 
الأوكرانيا مقابل دوالر واحد فقط، يف حال موافقة احلكومة 
اأتوميك�س  “جرال  �سركة  وق��ال��ت  ال�سفقة.  على  االأم��ريك��ي��ة 
اإنها منذ ا�سهر وهي حت�س وا�سنطن  ايرونوتيكال �سي�ستمز” 
اإيغل”  “غراي  م���ن ط����راز  ب��ط��ائ��رات  اأوك���ران���ي���ا  ت���زوي���د  ع��ل��ى 
القوات  ا�ستخدمتها  واأن  �سبق  والتي  تنتجها  التي  و”ريرب” 
االأمريكية ب�سكل كبري يف اأفغان�ستان و�سوريا والعراق ومناطق 

نزاع اأخرى.
مل�سافات  التحليق  على  القادرة  امل�سرّية  الطائرات  اأن  واأ�سافت 

طويلة وعلى ارتفاعات متو�سطة هي اأكرث ما حتتاجه اأوكرانيا 
االآن يف حربها �سد رو�سيا.

ب��ط��ائ��رات م�سرّية  اأوك��ران��ي��ا  زّود  ق��د  وك���ان اجلي�س االأم��ريك��ي 
�سغرية عدة تمُ�ستخدم يف جماالت اال�ستطاع والهجوم، ولكن 

االأمر مل يتو�سع لي�سمل طائرات ذات قدرات متقدمة.
وقال ليندن بلو الرئي�س التنفيذي ل�سركة “جرال اأتوميك�س” 
يف بيان “منذ بداية الغزو الرو�سي، بداأنا يف البحث عن خيارات 
لا�ستجابة عرب منتجاتنا لطلبات القوات االأوكرانية، مبا يف 
و”اأم كيو-وان  “اأم كيو-ناين ريبري”  ذلك تزويدها م�سرّيات 

�سي غراي اإيغل«.
اأوكرانين  م�سغلن  ت���دري���ب  ع��ر���س��ت  ال�����س��رك��ة  اأن  واأ����س���اف 
اأو  االأم��ريك��ي��ة  احل��ك��وم��ت��ن  ع��ل��ى  تكلفة  اأي  دون  ل��ط��ائ��رات��ه��ا 

اأوكرانيا  لت�سليم  ا�ستعدادها  اأي�سا  ال�سركة  واأبدت  االأوكرانية. 
للتدريب مع حمطة  املخ�س�سة  تلك  م�سرّيتن من  طائرتن 
حتكم اأر�سية واأجهزة اأخرى، مقابل مبلغ رمزي هو دوالر واحد 

فقط.
اأو اأي جهة اأخرى  اأوكرانيا  اأنه �سيتعن على  ولفت ليندن اىل 
يف  لن�سرها  واإع��داده��ا  ونقلها  ال��ط��ائ��رات  جتهيز  تكاليف  دف��ع 

اجلو فوق �ساحة املعركة.
وو�سف بلو العر�س باأنه “�سفقة رائعة بدون �سروط اأو قيود”، 

قائا اإن املطلوب فقط هو موافقة حكومة الواليات املتحدة.
ولفت بلو اىل حاجة القوات االأوكرانية للهيمنة املعلوماتية من 
اأج��ل ك�سب هذه احل��رب، وقد مر وقت طويل ومل يتم متكن 

هذه القوات من هذه الناحية.

 ق�سف مبنى �سكني يف كراماتور�سك االأوكرانية 
•• كراماتور�صك-اأ ف ب

اأ�سخا�س على االأقل جراء �سقوط �ساروخ رو�سي على مبنى �سكني  اأعلنت ال�سلطات االأوكرانية مقتل ثاثة 
يف مدينة كراماتور�سك ب�سرق الباد. و�ساهد مرا�سلو وكالة فران�س بر�س جثتن يف مكان الق�سف بينما كان 
عمال االنقاذ يزيلون االأنقا�س. وقال حاكم املنطقة بافلو كرييلينكو “قبل �ساعتن ق�سف املحتلون الرو�س 

بناية �سكنية يف و�سط املدينة ب�ساروخ دمرها كليا«.
واأ�سار املوقع االلكرتوين الر�سمي ل�سرطة املنطقة يف معلومات اأولية اإىل “�سقوط ثاثة قتلى مدنين اإ�سافة 
اىل اإ�سابة 20 �سخ�سا«. وقال الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�سكي يف تعليق على ال�سربة ال�ساروخية 
تل اأنا�س م�ساملون وهم حتت االأنقا�س«. واأ�ساف “هذا هو الواقع اليومي للحياة يف بلدنا. بلد على حدود  “قمُ
املدعومون  االنف�ساليون  ي�سيطر  التي  دونيت�سك  ال�سرقية من  املنطقة  كراماتور�سك يف  تقع  املطلق«.  ال�سر 
من الكرملن على اأجزاء منها، مبا يف ذلك اأكرب مدنها، منذ عام 2014. وت�سعى مو�سكو اإىل ال�سيطرة على 

املنطقة باأكملها بعد اإعانها جزًءا من االأرا�سي الرو�سية العام املا�سي.

هجوم بي�ساور نفذه انتحاري يرتدي »زي ال�سرطة« 

 الربملان الكندي يوافق على ا�ستقبال 10 اآالف الجئ من االأويغور 

وا�سنطن: متديد الطوارىء يف بورما يطيل اأمد »احلكم غري ال�سرعي« 

زعيم اجلمهوريني يوؤكد عقد حمادثات »جّيدة« مع بايدن
•• وا�صنطن-اأ ف ب

�سداد  عن  الكارثي  التخّلف  خطر  عن  خطوة  املتحدة  الواليات  ابتعدت 
اجلمهوري  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأع��ل��ن  بعدما  ديونها 

بايدن  ج��و  الرئي�س  م��ع  حمادثاته  اأن  ماكارثي  كيفن 
وقال  ب��ع��د.  ات��ف��اق  اإىل  يتو�سا  مل  واإن  ج��ّي��دة،  ك��ان��ت 
البيت  يف  بايدن  مع  اجتماع  بعد  لل�سحفين  ماكارثي 
االأبي�س دام قرابة ال�ساعة “حاولنا اأنا والرئي�س اإيجاد 
اأن  “اأعتقد  واأ�ساف  معا”.  العمل  من  متكننا  طريقة 

باإمكاننا اإيجاد اأر�سية م�سرتكة يف نهاية املطاف«.
ال  ل��ك��ن  جّيدا”،  ك���ان  “النقا�س  اأن  م��اك��ارث��ي  واأك�����د 

“اتفاقات وال وعود غري اأننا �سنوا�سل هذا احلديث«.
بدا البيت االأبي�س اإيجابيا اأي�سا، م�سريا يف بيان اإىل اأن 
بايدن وماكارثي عقدا حمادثات “�سريحة ومبا�سرة” 

و”اتفقا على موا�سلة النقا�س«.
وي��ع��د ا���س��ت��ق��رار اأك���رب ق���وة اق��ت�����س��ادي��ة يف ال��ع��امل على 

املحك.
وي��ه��دد اجل��م��ه��وري��ون مب��ن��ع امل��واف��ق��ة ال��ت��ي ت��ك��ون روت��ي��ن��ي��ة ع����ادة على 
على  اأوال  الدميوقراطيون  ي��واف��ق  مل  م��ا  للباد  االئتماين  احل��د  رف��ع 
تخفي�سات كبرية يف امليزانية م�ستقبا. يف االأثناء، يّتهم البيت االأبي�س 
امل�سوؤولية  مبظهر  ليظهروا  “رهينة”  االقت�ساد  ب��اأخ��ذ  اجلمهورين 

املالية. وحتّذر وزارة اخلزانة من اأن الف�سل يف رفع �سقف الدين بحلول 
دينها  �سداد  عن  املتحدة  ال��والي��ات  تخّلف  اإىل  �سيوؤدي  حزيران-يونيو 
اأن  �ساأنها  31،4 تريليون دوالر، يف �سابقة تاريخية من  البالغة قيمته 
ق��ادرة على �سداد قيمة فواتريها  ترتك احلكومة غري 
وتقّو�س �سمعة االقت�ساد االأمريكي وتثري على االأرجح 

الذعر يف اأو�ساط امل�ستثمرين.
اأن لدى اجلمهورين والدميوقراطين  اأكد ماكارثي 
املهلة  اإىل  الو�سول  قبل  للتفاو�س  اأ�سهر  خم�سة  نحو 
هذا  ك��ل  ت�ستغرق  ب��اأال  “ناأمل  اأ���س��اف  لكنه  النهائية، 

الوقت«.
وح�������ّس رئ��ي�����س االح��ت��ي��اط��ي ال���ف���درايل ج����ريوم باول 
اأن هذا هو  الكونغر�س على رفع �سقف الدين، معتربا 

الطريق الوحيد للم�سي قدما.
اأن  اأي كان  “ال يجب على  االأربعاء  وقال لل�سحافين 
حماية  على  ق��ادر  ال��ف��درايل  االحتياطي  اأن  يفرت�س 
بالتوقيت  التحّرك  يف  الف�سل  تداعيات  من  االقت�ساد 
املنا�سب«. وكانت هناك خافات اأخرى خال ال�سنوات 
الواليات  الدين يف  بارتفاع  ال�سماح  املا�سية عندما رف�س اجلمهوريون 
املتحدة اإىل م�ستويات قيا�سية. لكن يف معظم احلاالت، �سرعان ما كانت 
االقت�ساد  عجلة  الإبقاء  ال�سقف  الكونغر�س  رفع  مع  النزاع  ت�سوية  تتم 

دائرة.
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املال والأعمال
القيمة ال�سوقية للبور�سات العربية تتجاوز 4.1 تريليون دوالر االأ�سبوع املا�سي   5G مبادرة )�ستاء االبتكار( تلقي ال�سوء على خدمات اجليل اخلام�س

•• دبي-وام:

وا�سلت مبادرة �ستاء االبتكار التي اأطلقتها القيادة العامة ل�سرطة دبي ممثلة يف اإدارة ال�سوؤون االإدارية وجمل�س االبتكار، 
الثاين  االأو�سط فعالياتها لليوم  ال�سرق  اإك�سنت�سر  “دو”، و�سركة  الرقمية، و�سركة االت�ساالت  وبالتعاون مع هيئة دبي 
بت�سليط ال�سوء على خدمات اجليل اخلام�س “5G” املقدمة من قبل �سركة “دو” وخدمات اإنرتنت االأ�سياء.  وحتدثت 
رمي الفا�سي مهند�سة تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت واخلدمات النا�سئة يف �سركة دو، عن خدمات اجليل اخلام�س 
من االنرتنت املمُ�ستخدم من قبل �سركة دو، وم�ساريع اإنرتنت االأ�سياء املمُ�ستخدمة يف املواقف وال�ساعات الذكية، واأجهزة 
�ستعر�سة يف الوقت ذاته ال�سيا�سة التنظيمية الإنرتنت االأ�سياء.  كما ا�ستعر�ست الفا�سي م�ساريع  البيع، املنازل وغريها، ممُ
�ستقبًا يف العديد من القطاعات احليوية منها، قطاع النفط والغاز،  ا�ستخدامات اإنرتنت االأ�سياء يف دولة االإم��ارات ممُ
الدين مهند�س  اللوج�ستية وغريها.  و حتدث حمي  الزراعة، واخلدمات  املباين، والنقل، والطاقة واملياه،  اإدارة  قطاع 
ت�سميم وتطوير التكنولوجيا يف �سركة دو، عن تاريخ �سبكات االإنرتنت وتطورها وميزات وخ�سائ�س اجليل اخلام�س، 

فيما انتهت فعاليات اليوم بتنظيم جل�سة ع�سف ذهني ملناق�سة مدى اال�ستفادة من تطورات اجليل اخلام�س .

•• عجمان- الفجر: 

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
ال�������س���رك���اء لعام  ع��ج��م��ان م��ل��ت��ق��ى 
�سركائها  ل����ت����ك����رمي   ،2022
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ن م����ن اجل���ه���ات 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة واالحت����ادي����ة 
واجل������ه������ات اخل�����ا������س�����ة، ت����ق����دي����راً 
وم�ساريع  اإجن���ازات  يف  مل�ساهمتهم 

الغرفة خال العام 2022.
�سعادة  ال����ت����ك����رمي،  ح���ف���ل  ح�����س��ر 
اآل علي  خ��ل��ي��ف��ة  اآم���ن���ة  ال���دك���ت���ورة 
اإدارة غرفة عجمان  ع�سو جمل�س 
اأعمال  ���س��ي��دات  ورئ��ي�����س��ة جم��ل�����س 
عجمان، و�سعادة حممود عثمان اأبو 
ال�سوارب ع�سو جمل�س اإدارة غرفة 
ال�سويدي  ���س��امل  و���س��ع��ادة  عجمان 
ومدراء  عجمان  غرفة  ع��ام  مدير 
احلكومية  اجل���ه���ات  وم�������س���وؤويل 
وم��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س من 
ال��غ��رف��ة، وذل���ك يف �ساحة  ���س��رك��اء 

باري�ستا فايب�س كافيه بعجمان.

ل�سمان �سرعة اجناز املعامات.
واأ������س�����ارت ���س��ي��خ��ة ال���ظ���اه���ري، ان 
احلكومية  اجلهات  بن  ال�سراكات 
والقطاع اخلا�س تهدف ب�سكل عام 
وجودة  الفرد  رفاهية  حتقيق  اإىل 
حياة املجتمع وحتقيق املنافع لكا 
توجهات  يتوافق مع  اجلهتن مبا 
ك����ل ج���ه���ة، واأو�����س����ح����ت ان دائ�����رة 
التنمية االقت�سادية دائما ما ت�سعى 
من �سراكاتها مع كافة اجلهات اإىل 
االعمال  الأ�سحاب  ال��دع��م  تقدمي 
املقدمة،  ب���اخل���دم���ات  واالرت����ق����اء 
امثلة  من  ع��دد  للح�سور  وقدمت 
الدائرة  ب���ن  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ات 
احلكومية  اجلهات  من  و�سركائها 

واخلا�سة.
�سعادة  ق�����ام  امل���ل���ت���ق���ى  خ����ت����ام  ويف 
ب��ت��ك��رمي �سركاء  ال�����س��وي��دي  ���س��امل 
اال�سرتاتيجين  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة 
املحلية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
القطاع  وم���ن�������س���اآت  واالحت�����ادي�����ة 

اخلا�س.

�سراكة ا�سرتاتيجية بني �سحة دبي و�سلطة 
دبي للمناطق االقت�سادية املتكاملة دييز 

•• دبي-وام: 

اأعلنت هيئة ال�سحة بدبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع �سلطة دبي للمناطق 
االقت�سادية املتكاملة “دييز” والتي حتدد اأطر التعاون والتن�سيق الثنائي 
بن اجلانبن لتعزيز الفر�س اال�ستثمارية يف قطاع الرعاية ال�سحية على 
بالقطاع  املتخ�س�سة  النا�سئة  ال�سركات  تاأ�سي�س  ودعم  دبي  اإم��ارة  م�ستوى 
وتطوير احللول التقنية املبتكرة وذلك متا�سياً مع اأجندة دبي االقت�سادية 
والتي اأعلن عنها موؤخراً �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”. 
“معر�س  فعاليات  يف  بدبي  ال�سحة  هيئة  م�ساركة  هام�س  على  ذلك  جاء 
وموؤمتر ال�سحة العربي 2023 “التي اختتمت اأم�س يف مركز دبي الدويل 
عو�س  �سعادة  م��ن  ك��ل  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع  حيث  وامل��ع��ار���س  للموؤمترات 
حممد  الدكتور  و�سعادة  بدبي  ال�سحة  لهيئة  العام  املدير  الكتبي  �سغري 
املتكاملة  االقت�سادية  للمناطق  دبي  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س  الزرعوين 

“دييز” بح�سور عدد من امل�سوؤولن واملوظفن لدى اجلانبن. 
نقلة نوعية جديدة  ت�سكل  التي  ال�سراكة  و�سيعمل اجلانبان مبوجب هذه 
وتعزيز  دبي،  ال�سحي اخلا�س يف  القطاع  ا�ستثمارات  التو�سع يف  ت�ستهدف 
مكانة هذا القطاع ودوره يف اأعمال التطوير امل�ستمرة التي ت�سهدها املن�ساآت 
اإعداد خطة عمل متكاملة لدعم تطوير وتاأ�سي�س  الطبية ب�سكل عام على 
االأعمال  رواد  ودع��م  ال�سحية  الرعاية  بقطاع  متخ�س�سة  نا�سئة  �سركات 
التابع  النا�سئة”  ال�سركات  ح�سانة  “برنامج  من  لا�ستفادة  وال�سركات 
حماية  �ساأنه  من  مبا  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  عن  ف�سًا  “دييز”  ل� 

العامة الفكرية والتجارية للم�ستثمرين احلالين واجلدد. 
ال�سركات  تلبية  م��دى  يحدد  خا�س  اإط���ار  اإع���داد  على  اجلانبان  و�سيعمل 
النا�سئة يف قطاع الرعاية ال�سحية بدبي ملعايري االبتكار والتعاون املتبادل 
الازمن  وال��ب��ح��ث  التوجيه  وت��ق��دمي  ل��ل��خ��ربات،  داع��م��ة  من�سة  الإن�����س��اء 
تبعاً  ال�سحية  الرعاية  تكنولوجيا  جمال  يف  اال�ستثمارية  الفر�س  جلذب 
اخلربات  تبادل  عن  ف�سًا  املتاحة  واالإمكانيات  امل�ستقبلية  لاحتياجات 
ال�سركات  برتخي�س  اخلا�سة  العمل  اأنظمة  تطوير  جم��ال  يف  وامل��ع��ارف 
الرعاية  من�ساآت  يف  لاأبحاث  االأولية  النماذج  الختبار  واملعتمدة  النا�سئة 
بدبي  ال�سحة  هيئة  اأن  اإىل  الكتبي  �سغري  عو�س  واأ�سار  بدبي.   ال�سحية 
حري�سة على بناء ال�سراكات وتوثيق العاقات بينها وبن جميع املوؤ�س�سات 
والهيئات والدوائر، ال�سيما املنتمية حلكومة دبي، وذلك اإمياناً منها باأهمية 
وقيمة العمل امل�سرتك و�سرورة ت�سافر كل اجلهود، التي ت�سب مبا�سرة يف 

خدمة اأهداف اإمارة دبي وتطلعاتها امل�ستقبلية. 
ا�ستجابة  االأ�سرع  املوؤ�س�سات  اأن تكون من  على  دائماً  الهيئة تعمل  اأن  واأكد 
يتعلق  ما  اال�سرتاتيجية خا�سة  واأهدافها  دبي  توجهات حكومة  تنفيذ  يف 
باال�ستثمار يف القطاع ال�سحي حيث ال تدخر “�سحة دبي” و�سعاً يف تن�سيط 
هذا النوع املهم من اال�ستثمارات، وفتح املجال اأمامه للنماء ال�سريع، وذلك 

بال�سراكة والتعاون مع جميع اجلهات املعنية. 

التكرمي  حفل  فعاليات  ا�ستهلت   
ال�سويدي،  ���س��امل  ���س��ع��ادة  ب��ك��ل��م��ة 
رح����ب خ��ال��ه��ا ب��احل�����س��ور واأك����د 
غرفة  �سركاء  ملتقى  اأهمية  على 
باعتباره   2022 ل��ع��ام  ع��ج��م��ان 
ال�سراكة  عاقات  لتجديد  فر�سة 
الروؤى  لتبادل  ومن�سة  والتكامل، 
اأكرث ثراًء  ووجهات النظر لتعاون 
املقبلة،  امل���رح���ل���ة  خ����ال  ومت����ي����زاً 
وامل�ساركة يف دعم �سمعة وتناف�سية 
اإم����ارة ع��ج��م��ان ودولة  اق��ت�����س��اد يف 

االإمارات ب�سكل عام. 
واأو����س���ح ان اإم�����ارة ع��ج��م��ان حتت 
ك��ن��ف ق��ي��ادت��ه��ا ال���ر����س���ي���دة ع���ززت 
م��ن ت��واج��ده��ا على خ��ارط��ة جذب 
اال�ستثمارات املبا�سرة عاملياً، واأر�ست 
اقت�سادية  ب��ي��ئ��ة  دع���ائ���م  االإم������ارة 
رائ����دة وم�����س��ت��دام��ة وداع���م���ة لنمو 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  اأع���م���ال م��ن�����س��اآت 
وتكاتف  ال�����س��راك��ات  بف�سل  وذل���ك 
واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  ب��ن  اجل��ه��ود 

احلكومية املحلية واالحتادية.

جل�سة  تنظيم 
حوارية اأدارتها 
نورا  الدكتورة 
امل�����������رزوق�����������ي، 
و����������������س���������������ارك 
حممد  ف���ي���ه���ا 
اجل��������ن��������اح��������ي 
امل������������������دي������������������ر 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
تنمية  ل��ق��ط��اع 
ال����������ت����������ج����������ارة 
وال������ع������اق������ات 
الدولية، و�ساكر 
زينل � رئي�س اإدارة امل�ساريع ال�سغرية 
وامل��ت��و���س��ط��ة يف م�����س��رف االم����ارات 
مدير  الظاهري  و�سيخة  للتنمية، 
بدائرة  احلكومي  االت�سال  مكتب 

التنمية االقت�سادية.
اأ�����س����ار حممد   وخ������ال اجل��ل�����س��ة 
غرفة  ج����ه����ود  اإىل  اجل�����ن�����اح�����ي، 
�سراكاتها  ت���ن���م���ي���ة  يف  ع���ج���م���ان 
اخل��ارج��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات مع 

واأكد �سعادة �سامل 
اأن  ال���������س����وي����دي، 
عجمان  غ�����رف�����ة 
م�������������س������ت������م������رة يف 
�سراكاتها  تنمية 
بيئة  وت����ه����ي����ئ����ة 
تناف�سية  اأع���م���ال 
ه�����دف�����ه�����ا ج�����ذب 
اال������س�����ت�����ث�����م�����ارات 
م�سالح  ورع���اي���ة 
من  االأع�������������س������اء 
وتقدمي  امل��ن�����س��اآت 

ا�ستباقية  خدمات 
القطاع  م��ن�����س��اآت  اأع���م���ال  وت��ن��م��ي��ة 
اخلا�س، م�سريا اإىل حر�س الغرفة 
ع���ل���ى املمُ�������س���ي ب���ث���ب���ات وث���ق���ة نحو 
م�سرية  لت�ستمر  م�ستدامة،  ري��ادة 

املنجزات خال العام 2023.
امل��ل��ت��ق��ى فيديو  اأع���م���ال  و���س��ه��دت 
حمطات  اأب����رز  ي�ستعر�س  ���س��ام��ل 
عجمان  غرفة  واجن���ازات  م�ساريع 
2022. وخال حفل التكرمي مت 

جديدة  اأ���س��واق  لفتح  ال��ع��امل  دول 
ل�����س��ادرات االإم�����ارة وال���دول���ة عرب 
ت���وق���ي���ع جم���م���وع���ة وا�����س����ع����ة من 
ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون، كما اأك���د على 
اأهمية البحوث والدرا�سات لر�سد 
كذلك  اخلارجية،  االأ�سواق  اف�سل 
اأك���د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل��ع��ر���س العاملي  
ال�سراكات  دعم  يف   2020 اك�سبو 
الدولية واإتاحة الفر�سة لالتقاء 

مع وفود دول العامل.
اأو����س���ح ���س��اك��ر زينل،  م���ن ج��ان��ب��ه 
للتنمية  االإم����ارات  م�سرف  جهود 
ل���ت���وف���ري ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة داع���م���ة 
ال�سناعة  الدولة وتنمية  القت�ساد 
حر�س  اإىل  م���������س����رياً  امل���ح���ل���ي���ة، 
�سراكاته  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  امل�������س���رف 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
امل�سرف  ان  واأو����س���ح  واخل���ا����س���ة، 
الت�سريعات  حت�����س��ن  اإىل  ي�����س��ع��ى 
التمويل  عمليات  لت�سهيل  املنظمة 
التقني  الربط  وتعزيز  لاأعمال، 
وامل�سرف  احلكومية  اجلهات  بن 

بح�شور مدراء وم�شوؤويل اجلهات احلكومية واخلا�شة

غرفة عجمان تنظم ملتقى �سركاء عام 2022 لتكرمي �سركائها اال�سرتاتيجيني

•• اأبوظبي -وام:

ك�سف �سندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة ال�سوقية للبور�سات 
نهاية  %0.6 مع  ن�سبته  اأو ما  22.6 مليار دوالر  بنحو  العربية 

االأ�سبوع املا�سي. 
واأو�سح ال�سندوق، يف الن�سرة االأ�سبوعية الأ�سواق املال العربية التي 
تر�سد 13 بور�سة عربية، اأن القيمة ال�سوقية للبور�سات العربية 
تريليونات و106 مليارات و974 مليون درهم يف   4 اإىل  و�سلت 
مليارا  و84  تريليونات   4 نحو  مقابل  املن�سرم،  االأ���س��ب��وع  نهاية 

و404 ماين دوالر يف االأ�سبوع ال�سابق عليه. 
لاأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  ال�سوقية  القيمة  اأن  اإىل  الن�سرة  واأ���س��ارت 

القيمة  و���س��ل��ت  فيما  دوالر،  م��ل��ي��ار   684.7 اإىل  و���س��ل��ت  امل��ال��ي��ة 
ال�سوقية ل�سوق دبي املايل اإىل 158.2 مليار دوالر. 

لبور�سة  ال�سوقية  القيمة  و�سلت  النقد،  �سندوق  ن�سرة  وبح�سب 
ال�سعودية اإىل 2.707 تريليونات دوالر، وبور�سة قطر 173.17 
مليار دوالر وبور�سة الكويت 153.16 مليار دوالر، و�سوق م�سقط 
دوالر  م��ل��ي��ار   52 ال��ب��ي�����س��اء  ال����دار  وب��ور���س��ة  دوالر  م��ل��ي��ار   61.2
والبور�سة امل�سرية 36.15 مليار دوالر وبور�سة البحرين 30.7 

مليار دوالر. 
وبلغت القيمة ال�سوقية لبور�سة عمان 27.6 مليار دوالر، وبور�سة 
بريوت 14.8 مليار دوالر، وبور�سة فل�سطن 4.89 مليار دوالر، 

و�سوق دم�سق 2.36 مليار دوالر. 

مدينة م�سدر ت�سع حجر االأ�سا�س مل�سروع »ذا لينك«
والتنقل.  واال�سرتخاء  واللعب  للت�سوق  م�سرتكة  م�ساحات  مع  وربطها  والعمل، 
ويعد امل�سروع جت�سيداً رئي�سياً للب�سمة اخل�سراء ملدينة م�سدر يف جمال التنمية 
احل�سرية امل�ستدامة، وي�سكل كذلك و�سيلة للتعبري عن تقديرنا الإعان 2023 
الدول االأطراف  االإم��ارات، متهيداً ال�ست�سافة موؤمتر  عاماً لا�ستدامة يف دولة 

.”COP28
وخال مرا�سم و�سع حجر االأ�سا�س، مت االإعان عن اختيار �سركة “دتكو” مقاواًل 
“دتكو”:  ل�سركة  املقوالت  لقطاع  التنفيذي  املدير  باقر،  زاي��د  وق��ال  للم�سروع. 
“متلك مدينة م�سدر اإرثاً غنياً من البناء امل�ستدام واالبتكار، االأمر الذي يجعلها 

�سريكاً مثالياً بالن�سبة لنا ..ونت�سرف حقاً بامل�ساركة يف تنفيذ هذا امل�سروع”.
ومن اأهم العوامل وراء اختيار �سركة “دتكو” لتنفيذ امل�سروع، ح�سولها على درجة 
عالية يف �سهادة القيمة املحلية امل�سافة )ICV(، الذي ميثل مقدار الفائدة التي 

ت�سيفها اأعمال ال�سركة اإىل اقت�ساد دولة االإمارات.
من جانبه، قال مارتن بري�سميدت املدير التنفيذي ل�سركة “اإيدج” التي �سممت 
التي  الدولية  اال�ستدامة  مبادئ  دم��ج  يف  الرئي�سية  اأولويتنا  “متثلت  امل�سروع: 
والرتفيه  والعمل  للعي�س  امل�ستوى  عاملية  اأماكن  مع  م�سدر  مدينة  بها  ت�ستهر 

الإن�ساء معلم معماري مميز وجتربة جمتمعية رائدة”.

•• اأبوظبي - وام:

يف  لابتكار  الرائدة  والوجهة  والتطوير  البحث  جممع  م�سدر،  مدينة  و�سعت 
اأبوظبي، حجر االأ�سا�س مل�سروعها اجلديد “ذا لينك”، وهو م�سروع تطوير مبتكر 
ت�سل م�ساحته اإىل 30 األف مرت مربع وي�سم اأول مبنى م�سرتك �سفري الطاقة 

للعي�س والعمل يف املنطقة.
تعادل  م�ستدامة  م�سادر  من  طاقة  ينتج  عندما  الطاقة  �سفري  املبنى  ويعترب 

.net-zero energy مقدار الطاقة املطلوبة لت�سغيل املبنى
وي�سمل م�سروع “ذا لينك” تطوير خمترب م�سرتك للطاقة ال�سفرية، ويت�سمن 
اأخرى  م��ب��اٍن  اأرب��ع��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال�سكنية،  املكتبية  امل�����س��اح��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
منخف�سة الكربون مع م�ساحة خم�س�سة ال�ست�سافة الفعاليات، و�ساحات عامة، 
واللياقة  اال�ستجمام  وم�ساحات خارجية مظللة، وجمموعة متنوعة من مرافق 
فر�سة   2000 من  اأك��رث  خلق  يف  امل�سروع  ي�سهم  اأن  ..ويتوقع  واملتاجر  البدنية 

عمل يف الدولة.
وقال اأحمد باقحوم، الرئي�س التنفيذي باالإنابة ملدينة م�سدر: “ير�سي ’ذا لينك‘ 
نوذجاً جديداً للمجتمعات امل�ستدامة من خال تطوير م�ساحة م�سرتكة للعي�س 

وتوا�سل  ال��رب��ح��ي.  ال��ه��ام�����س  لتعزيز 
ال�����س��رك��ة ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل م��ري��ح �سمن 
التكلفة  م��ن��ح��ن��ى  م���ن  االأع���ل���ى  ال���رب���ع 
االأولية  امل����واد  ع��ق��ود  ب�سبب  ال��ع��امل��ي��ة، 
التناف�سية، ف�سًا عن وفورات احلجم 

وتوفر جمموعة االأ�سول احلديثة.
ال��ن��ق��دي��ة اجليدة  وب��ف�����س��ل ت��دف��ق��ات��ه��ا 
بروج  توؤكد  القوي،  الت�سغيلي  واأدائ��ه��ا 
مليون   975 اإج��م��ايل  بدفع  التزامها 
للم�ساهمن  اأرب�����اح  ك��ت��وزي��ع��ات  دوالر 
ب��ع��د م��رح��ل��ة ال���ط���رح ال���ع���ام ع���ن عام 
1.3 مليار دوالر على  ودف��ع   ،2022
االأقل لل�سنة املالية 2023. كما قامت 
اأرب�����اح م��وؤق��ت��ة بقيمة  ال�����س��رك��ة ب��دف��ع 
يف  للم�ساهمن  دوالر  م��ل��ي��ون   325
وقامت بروج يف يناير  اأكتوبر 2022. 
مليون   500 ���س��داد  ب���اإع���ادة   2023
دوالر من ت�سهياتها التجارية االآجلة 
دوالر  م��ل��ي��ار   3.65 قيمتها  وال��ب��ال��غ 
م��دع��وم��ة ب�����س��ي��ول��ة ���س��خ��م��ة جت����اوزت 
املا�سي.  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف  دوالر  امل��ل��ي��ار 
ت��وف��ري قيمة  ذل���ك يف حتقيق  واأ���س��ه��م 
الفائدة  ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س  ع���رب  اأك�����رب 
بقيمة  للت�سهيات  حم���دث  ور���س��ي��د 
3.15 مليار دوالر و�ستوا�سل ال�سركة 
املال  راأ������س  وت��خ�����س��ي�����س  دي��ن��ه��ا  اإدارة 
ال�سائدة،  ال�سوق  بيئة  ظ��ل  يف  بحكمة 
تاأهباً  ح�ساباتها  دع���م  يف  �سي�سهم  م��ا 
للنمو ويعزز قدرتها على دفع توزيعات 

االأرباح امل�ستقبلية.

ال���دورة وال��ت��ي تعترب ميزة  على م��دار 
بالرغم  ل��ل�����س��رك��ة  رئ��ي�����س��ي��ة  ت��ن��اف�����س��ي��ة 
واجهتها  التي  ال�سغوطات  بع�س  من 
وه��و ما ميثل  �سنوي،  رب��ع  اأ�سا�س  على 
ال��ق��ط��اع يف ظل  ع��ل��ى م�ستوى  حت��دي��اً 
بروج  وحققت  احلالية.  ال�سوق  اأو�ساع 
الفوائد  احت�ساب  قبل  معدلة  اأرب��اح��اً 
واال�ستهاك  واالإه�����اك  وال�����س��رائ��ب 
خال  دوالر  م���ل���ي���ون   541 ب��ق��ي��م��ة 
الربع الرابع من العام املا�سي، وبقيت 
�سايف  وبلغ  �سنوي.  اأ�سا�س  على  ثابتة 
دوالر مبا  247 مليون  للفرتة  الربح 

يتما�سى مع توقعات ال�سوق.
وحت�����س��ن��ت ال��ت��ك��ال��ي��ف ن�����س��ب��ي��اً خال 
تكاليف  انخف�ست  الرابع، حيث  الربع 
املرتفعة  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا  م���ن  ال�����س��ح��ن 
اأن ي�سهم ذلك يف  املتوقع  للغاية، ومن 

حت�سن الهوام�س الربحية.
وتتوقع ال�سركة اأن ي�ستمر هذا التوجه 
يف ظل تنفيذها لربنامج تعزيز القيمة 
التكاليف  خ��ف�����س  ي�����س��ت��ه��دف  ال�����ذي 
ال��ث��اب��ت��ة وامل��ت��غ��رية ب�����س��ورة اأك����رب، اإىل 
اإىل  اإ�سافة  االإي���رادات.  حت�سن  جانب 
ذلك، تلعب وحدة حتويل االأوليفينات 
دوراً  ل����ربوج  ال��ت��اب��ع��ة   )”OCU“(
م��ه��م��اً يف خ��ف�����س ت��ك��ل��ف��ة امل�����واد اخلام 
داخلية  م�سادر  م��ن  عليها  باحل�سول 
م��ن م���ادة ال��ربوب��ي��ل��ن اخل���ام ولي�ست 
ت�سغيل  موا�سلة  �سيتم  كما  خارجية. 
هذه الوحدة باأق�سى طاقتها االإنتاجية 

وتوفري اأ�سناف اأكرثتنوعاً وجودة من 
املنتجات  ت�سنيع  املنتجات ودعم  مزيج 
امل��م��ت��ازة. وا���س��ت��ك��م��ااًل جل��ه��ود ب���روج يف 
اأعلنت   ،2022 التكلفة خال  خف�س 
التاأثري  ع����ايل  ب���رن���ام���ج  اإط������اق  ع���ن 
لتعزيز القيمة وحتقيق وفورات، وذلك 
م���ن خ����ال م����ب����ادرات ف��ع��ال��ة خلف�س 

التكلفة وحت�سن االإيرادات.
الكفاءة  تعزيز  على  ال��ربن��ام��ج  وي��رك��ز 
والثابتة،  املتغرية  التكاليف  خف�س  يف 
االإي����رادات، ومن  وحت�سن فر�س ن��و 
حتقيق  يف  ذل�����ك  ي�����س��ه��م  اأن  امل���ت���وق���ع 
مليون   400 بقيمة  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري 
الفوائد  خ�سم  قبل  االأرب����اح  يف  دوالر 
واال�ستهاك  واالإه�����اك  وال�����س��رائ��ب 
خال عام 2023. وتتوقع اإدارة بروج 
اإيجابي  تاأثري  على  احلفاظ  ذلك  بعد 

•• اأبوظبي - وام: 

اأع���ل���ن���ت ام�������س ����س���رك���ة ب������روج ب����ي اإل 
�����س����رك����ات  اإح������������دى  “بروج”  �����س����ي 
البرتوكيماويات الرائدة يف توفريحلول 
البويل اأوليفن املبتكرة واملتنوعة، عن 
 31 يف  املنتهية   12 ل�  املالية  نتائجها 
من  ال��راب��ع  ول��ل��رب��ع   2022 دي�سمرب 
ب�سكل  االإي��رادات  وارتفاع  املا�سي  العام 
ج��ي��د ب��ف�����س��ل ال��ن��م��و ال���ق���وي يف حجم 
املبيعات على اأ�سا�س �سنوي. وبلغ �سايف 
املا�سي  ال��ع��ام  خ���ال  “بروج”  اأرب�����اح 
مع  ي��ت��م��ا���س��ى  مب���ا  دوالر  م��ل��ي��ار   1.4
 ، ب�سكل جيد  ال�سوق و�سموده  توقعات 
فيما بلغت االأرباح املعدلة قبل الفوائد 
واال�ستهاك  واالإه�����اك  وال�����س��رائ��ب 
للعام باأكمله 2.6 مليار دوالر. وحققت 
بروج زيادة يف االإيرادات بن�سبة 8.2% 
بلغت 6.7 مليار دوالر مقارنة بالفرتة 
2021، وذلك بف�سل  نف�سها من عام 
نو اإجمايل مبيعات البويل اأوليفينات 

خال هذه الفرتة بن�سبة 14.9%.
الطاقة  يف  ن��واً  الفرتة  ه��ذه  و�سهدت 
 10% بن�سبة  االإج��م��ال��ي��ة  االإن��ت��اج��ي��ة 
ا�ستكمال  ب��ع��د  ���س��ن��وي  اأ����س���ا����س  ع��ل��ى 
ت�����س��غ��ي��ل ال����وح����دة اخل���ام�������س���ة الإن���ت���اج 
البويل بروبيلن التابعة لربوج ب�سكل 
كامل،االأمر الذي اأدى اإىل دعم االإنتاج 
املتميز من خال توفري قدرة اإنتاجية 
�سنوياً  طن  كيلو   500 بلغت  اإ�سافية 

اجلغرافية  امل���ن���اط���ق  ع���ل���ى  ال���ت���و����س���ع 
واالأ�سواق التي تدعم اأولويات ال�سركة 
بحث  و�سيتم  احلالية،  اال�سرتاتيجية 
�سيا�سة  اإط����ار  ال��ت��و���س��ع ���س��م��ن  ف��ر���س 
بروج املن�سبطة لتخ�سي�س راأ�س املال. 
وقال هزمي �سلطان ال�سويدي الرئي�س 
“نتائجنا  “بروج”:  ل�سركة  التنفيذي 
اأعمالنا  م��رون��ة  تعك�س  القوية  املالية 
حتقيق  على  قدرتنا  وت��وؤك��د  وكفاءتها 
نو ق��وي يف املبيعات واالإي���رادات رغم 
اإىل  نتطلع  وبينما  ال�����س��وق.  حت��دي��ات 
نوؤكد   ، املقبلة  واالأع����وام   2023 ع��ام 
وا�ستك�ساف  النمو  مبوا�سلة  التزامنا 
فر�س جديدة للتو�سع يف دولة االإمارات 

لاأرباح قبل خ�سم الفوائد وال�سرائب 
 15% واالإهاك واال�ستهاك بن�سبة 
مقارنة   ،2024 ع����ام  م���ن  اع���ت���ب���اراً 
 ،2022 ل��ع��ام  االإج��م��ال��ي��ة  بالتكاليف 
تعوي�س  اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي�����ه�����دف 
ال�سركة  وم�ساعدة  ال�سوقية  ال�سغوط 

يف �سمان النمو امل�ستقبلي.
العالية  ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا  م���ن  وان���ط���اق���اً 
وا�سرتاتيجيتها  القوي  املايل  وو�سعها 
فقد  امل�����س��ت��دام،  للنمو  االأج����ل  ط��وي��ل��ة 
اإدارت���ه���ا  ب�����روج  اإدارة  جم��ل�����س  ف���و����س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��ا���س��ت��ك�����س��اف ف���ر����س نو 

جديدة عرب التو�سع الدويل.
و���س��ي��ت��م ال��رتك��ي��ز خ���ال ال�����س��ع��ي نحو 

التخطيط بحر�س على توفري اأحجام 
اإنتاج منا�سبة لتلبية الطلب املتغري”.

االأ�سهر  خ�����ال  “بروج”  وح���ق���ق���ت 
 31 امل��ن��ت��ه��ي��ة يف  ال���ث���اث���ة االأخ��������رية 
 1.6 اإي��رادات بقيمة   2022 دي�سمرب 
�سغوطات  وج������ود  م����ع  دوالر  م���ل���ي���ار 
ت�سعريية، والتي قابلتها جزئياً اأحجام 

مبيعات قوية للغاية.
االإجمالية  املبيعات  حجم  ارت��ف��ع  كما 
 23.8% بن�سبة  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��ال 
كيلو   1،415 اإىل  �سنوي  اأ�سا�س  على 
بالربع  مقارنة   5.5% وبن�سبة  ط��ن، 
ال�سابق. وحتافظ بروج على توجهاتها 
بها  ال��ت�����س��ع��ري اخل���ا����س���ة  ع������اوات  يف 

ا�سرتاتيجيتنا للنمو  ودولياً، مبا يعزز 
عاملي  كمنتج  ومكانتنا  االأج���ل  ط��وي��ل 

رائد للبويل اأوليفينات.”
بجودة  عملياتنا  “تتميز   : واأ����س���اف 
وم��ق��ي��ا���س ع����اٍل ع��ل��ى م�����س��ت��وى عاملي، 
ويت�سح ذلك من خال اأحجام االإنتاج 
القوية للغاية، كما نحر�س على تنويع 
على  ونعمل  اأك���رب،  ب�����س��ورة  منتجاتنا 
دعم العاوات ال�سعرية وتعزيز مكانتنا 
الطلب  ي�ستمر  اأن  ونتوقع  التناف�سية. 
على  وي��ت��ف��وق  االأ���س��ا���س��ي��ة  مناطقنا  يف 
العاملية، و�سنم�سي  الطلب يف االأ�سواق 
لابتكار،  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا  يف  ق���دم���اً 
مع  للعماء  جديدة  منتجات  وتوفري 

مليار دوالر �سايف اأرباح بروج خالل 2022  1.4
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املال والأعمال

النقد العربي: االإمارات االأوىل عربيًا يف تناف�سية االقت�سادات العربية
يف  املتقدمة  مكانتها  من  ال�سعودية  ا�ستفادت  بينما  االإجمايل،  املحلي  الناجت 

موؤ�سر االإيرادات العامة اإىل الناجت املحلي االإجمايل.
واأ�سار تقرير �سندوق النقد العربي اإىل اأن دولة الكويت جاءت يف املركز الثالث 
موؤ�سر  من  م�ستفيدة  ال��دول  م�ستوى  على  احلكومة  مالية  قطاع  موؤ�سر  يف 

االإيرادات العامة اإىل الناجت املحلي االإجمايل.
وحلت االإمارات يف املركز االأول على م�ستوى الدول العربية يف موؤ�سر القطاع 
النقدي وامل�سريف م�ستفيدة من ح�سولها على مركز متقدم يف موؤ�سر ال�سيولة 
االأجنبية  االأ�سول  نو  معدل  موؤ�سري  ويف  االإجمايل  املحلي  للناجت  املحلية 
بينما  االإجمايل،  املحلي  الناجت  اإىل  اخلا�س  للقطاع  املمنوح  االئتمان  ون�سبة 
من  املتعرثة  القرو�س  موؤ�سر  ت��دين  نتيجة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  الكويت  ج��اءت 
اإجمايل القرو�س وح�سولها على مركز متقدم يف موؤ�سر ن�سبة االئتمان املمنوح 
للقطاع اخلا�س اإىل الناجت املحلي. وذكر التقرير اأن ال�سعودية حققت املركز 

حقوق  موؤ�سر  يف  متقدمة  ومراكز  ال�سريبي  العبء  موؤ�سر  يف  الثالث  املركز 
يف  متقدم  مركز  على  حل�سولها  الثالث  املركز  يف  الكويت  حلت  فيما  امللكية، 
بع�س املوؤ�سرات الفرعية. وجاءت االإمارات يف املركز االأول على م�ستوى الدول 
العربية يف موؤ�سر قطاع املوؤ�س�سات واحلوكمة الر�سيدة نتيجة ح�سولها على 
تلتها  احلكومة،  وفعالية  االإداري  الف�ساد  مكافحة  موؤ�سري  يف  الثاين  املركز 
قطر يف املركز الثاين مع تقدمها يف موؤ�سري مكافحة الف�ساد االإداري و�سيادة 
القانون، بينما جاءت ال�سعودية يف املركز الثالث كمح�سلة لتقدمها يف موؤ�سري 
مكافحة الف�ساد االإداري وفعالية احلكومة. وح�سلت االإمارات على املركز االأول 
على م�ستوى الدول العربية يف موؤ�سر قطاع البنية التحتية ويعزي ذلك اإىل 
ا�ستحواذها على املركز االأول يف موؤ�سرات النقل وال�سحن اجلوي، واال�سرتاك 
الكهربائية،  الطاقة  على  للح�سول  املخ�س�س  والوقت  اخللوية،  الهواتف  يف 

فيما �سجلت قطر املركز الثاين وحلت الكويت ثالثاً.

•• اأبوظبي -وام:

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حمافظة  عن  العربي  النقد  �سندوق  ك�سف 
نتيجة  العربية،  االق��ت�����س��ادات  لتناف�سية  ال��ع��ام  امل��وؤ���س��ر  يف  االأول  امل��رك��ز  على 
بيئة  موؤ�سر  يف  ككل  املجموعة  م�ستوى  على  االأول  املركز  على  ال�ستحواذها 
االقت�سادات  تناف�سية  تقرير  يف  ال�����س��ن��دوق،  واأ���س��اف  اال�ستثمار.  وج��اذب��ي��ة 
لتناف�سية  العام  املوؤ�سر  يف  الثاين  املركز  يف  ج��اءت  قطر  اأن   ،2022 العربية 
يف  والبحرين  وعمان  والكويت  ال�سعودية  حلت  بينما  العربية،  االقت�سادات 
التقرير،  وبح�سب  التوايل.  على  وال�ساد�س  واخلام�س  والرابع  الثالث  املراكز 
والثانية يف موؤ�سر قطاع  االأويل  املراكز  وال�سعودية على  االإم��ارات  ا�ستحوذت 
مالية احلكومة على الرتتيب، ويعزي ذلك اإىل ح�سول االإم��ارات على مركز 
متقدم يف موؤ�سر احلرية املالية، واملركز الثاين يف موؤ�سر الفائ�س - العجز اإىل 

االأول على م�ستوى الدول العربية يف موؤ�سر القطاع اخلارجي نتيجة ح�سولها 
االحتياطيات  م��وؤ���س��ري  يف  ككل  املجموعة  م�ستوى  على  االأول  امل��رك��ز  على 
الر�سمية للواردات ال�سلعية، بينما جاءت االإمارات يف املركز الثالث م�ستفيدة 
من ح�سولها على املركز الثالث يف موؤ�سر ن�سبة احل�ساب اجلاري اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل ومرتبة متقدمة يف موؤ�سر �سروط التبادل التجاري.
الدول  م�ستوى  على  االأول  امل��رك��ز  حققت  االإم����ارات  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
العربية يف موؤ�سر بيئة وجاذبية اال�ستثمار، فيما حلت قطر وعمان والبحرين 
وال�سعودية يف املركز الثاين والثالث والرابع واخلام�س على م�ستوى جمموعة 

الدول العربية على التوايل.
وت�سدرت االإمارات املركز االأول عربياً على موؤ�سر احلرية االقت�سادية نتيجة 
�سجلت  فيما  الفرعية،  امل��وؤ���س��رات  جميع  يف  متقدمة  م��راك��ز  على  ح�سولها 
قطر املركز الثاين على م�ستوى الدول العربية م�ستفيدة من ح�سولها على 

ت�شتهدف تعزيز تناف�شية القطاع وتر�شيخ نوه وا�شتدامته

غرفة جتارة دبي تطلق اأربع جمموعات اأعمال لن�ساطات اقت�سادية �سمن قطاع الت�سييد والبناء

لتنظيم املعار�س وفتح اأ�شواق جديدة واعدة

توقيع مذكرة تفاهم بني غرفتي
 راأ�س اخليمة وفادودارا الهندية

مكتب اأبوظبي للموؤمترات واملعار�س يفتتح مكتبًا خارجيًا يف كوريا 

االأ�سهم املحلية تربح 3.6 مليار درهم 
و�سوق دبي الأعلى م�ستوياته يف �سهرين ون�سف 

ون�سعى  االأعمال.  فعاليات  لتنظيم  مف�سلة  وجهة  اأبوظبي 
م��ن خ���ال ه���ذه امل���ب���ادرة اإىل ت��ع��زي��ز ح�����س��ورن��ا ال��ع��امل��ي يف 
االأهداف  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  اجلديدة،  الواعدة  االأ�سواق 
الطموحة لقطاع ال�سياحة يف االإمارة. كما اأنها تتزامن مع 
ازدهار حركة ال�سياحة الدولية، حيث نتوقع طلباً كبرياً يف 
واأن�سطة احلوافز  االجتماعات  برامج  كوريا اجلنوبية على 

واملوؤمترات واملعار�س املمُقامة بالعا�سمة االإماراتية”. 
ويعتمد مكتب اأبوظبي للموؤمترات واملعار�س مبادرات عديدة 
ل��ارت��ق��اء ب��ج��وان��ب ال��دع��م امل���ادي واال���س��ت�����س��اري لفعاليات 
�سياحة االأعمال اال�سرتاتيجية، من خال مبادرته “فر�س 
املزايا  من  متنوعة  وب��اق��ات  امل�ساندة  توفر  التي  اأبوظبي” 
ملنظمي االجتماعات وبرامج احلوافز واملوؤمترات يف االإمارة 
اأثناء جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرتويج، مبا يف 
ذلك تزويدهم بحوافز مالية وعرو�س خا�سة على التجارب 
“االحتاد  مع  التعاون  املبادرات  هذه  وتت�سمن  ال�سياحية.  
التي  ال�سركات  ملجموعات  اإ�سايف  دع��م  لتقدمي  للطريان” 
تتطلع اإىل تنظيم فعالياتها يف اأبوظبي، مثل تذاكر طريان 
خمف�سة، وخ�سم على حجوزات املجموعات، وتذاكر جمانية 
على الرحات املبا�سرة للوفود الكبرية، واأ�سعار خا�سة على 
رحات الزيارات التفقدية لربامج ومرافق اإقامة الفعاليات 

واأن�سطة احلوافز يف االإمارة. 

واإدارة امل�ساريع التطويرية.  وقال طال الذيابي، الرئي�س 
 : امل��ن��ا���س��ب��ة-  ب��ه��ذه   - ال��ع��ق��اري��ة  ال����دار  ملجموعة  التنفيذي 
من  والتو�سع  للنمو  ج��دي��دة  ف��ر���س  ع��ن  البحث  “نوا�سل 
لنا  يوفر  التحويل، مما  للنمو  ا�سرتاتيجيتنا  تنفيذ  خال 
م�سادر جديدة لاإيرادات وحتقيق قيمة اأكرب للم�ساهمن. 
تاريخ  يف  مهمة  حمطة  العقاري  دب��ي  �سوق  دخولنا  وميثل 
دبي  التعاون مع  اإىل  نتطلع  كما  ال��دار، 
القاب�سة، التي متثل �سريكاً ا�سرتاتيجياً 
لا�ستفادة  اخلطوة،  هذه  يف  لنا  مثالياً 
االإمارة  يف  ال��واع��دة  النمو  اإمكانات  من 

على املدى البعيد”. 
ا�ستك�ساف  اأي�����س��اً  “�سنوا�سل  واأ���س��اف: 
واال�ستثمار  التو�سع  ف��ر���س  م��ن  امل��زي��د 
العقاري  ���س��وق��ه��ا  ب��ه  يتمتع  مل��ا  دب���ي  يف 
م��ن اأ���س��ا���س��ي��ات ق��وي��ة وم��ا تت�سم ب��ه من 
�سمعة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وت���ط���ور،  ن�����س��ج 
بالفر�س  االإم��ارة ك�سوق مزدهرة تزخر 
�سوق  ي�سهد  ذل���ك،  اإىل ج��ان��ب  امل��ج��زي��ة. 
طويلة  ط��ل��ب  م�ستويات  ال��ع��ق��اري  دب���ي 
النهائين  امل�����س��ت��خ��دم��ن  م���ن  االأج������ل 
االإمارة  اقت�ساد  وامل�ستثمرين بدعم من 
املتنوع وال�سيا�سة احلكومية اال�ستباقية 
عن  ف�����س��ًا  امل�ستقبل،  ت�ست�سرف  ال��ت��ي 
النمو ال�سكاين امل�ستمر الذي ت�سهده”. 

و�ستنطلق اأعمال تطوير امل�ساريع خال 
اإجن��ازه��ا على عدة  و�سيتم   2023 ع��ام 
م���راح���ل، و���س��ت�����س��م اأك����رث م���ن 9000 
وال��ت��اون هاو�س  الفلل  تتنوع بن  وح��دة 
م�ساحات  تكملها  ال�����س��ك��ن��ي��ة،  وال�����س��ق��ق 
مب�ساحة  جم��ت��م��ع��ي��ة  وم���راف���ق  جت���زئ���ة 
مليون   19.3 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  طابقية 

قدم مربعة )1.8 مليون مرت مربع(. 
ال�سكنية  امل���ج���م���ع���ات  ه�����ذه  و����س���ت���وف���ر 
اجل��دي��دة خ��ي��ارات ف��ري��دة م��ن نوعها يف 
�سوق دبي مما ميكن الدار من ا�ستهداف قاعدة عماء اأو�سع 
واأكرث تنوعاً، و�سيكون الرتكيز اأكرث على جوانب الت�سميم 
عايل اجل��ودة وراح��ة ورف��اه القاطنن واال�ستدامة واحلياة 

املجتمعية. 

بارتفاع  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  اأداء  وت��ع��زز  ن��ق��ط��ة.    9858.42
%0.38 و”اإعمار  بن�سبة  “االإمارات دبي الوطني”  اأ�سهم 
 2.22% للطريان”  و”العربية   0.86% للتطوير” 
 1.81% لا�ستثمار”  و”دبي   0.28% و”اأرامك�س” 
و”تيكوم” %0.44 و”اإمباور” %2 و”دو” 0.96%. 

وت�سدر “اإعمار العقارية” الن�ساط م�ستقطباً �سيولة بنحو 
الوطني”  دب��ي  “االإمارات  ت��اه  دره���م  مليون   104.05
االإ�سامي”  “دبي  ث��م  دره����م،  م��ل��ي��ون   46.1 ن��ح��و  ج��اذب��اً 

ب�سيولة 19.6 مليون درهم. 
 1.59% للتوزيع”  “اأدنوك  ارت��ف��ع  اأب��وظ��ب��ي،  �سوق  وف��ى 
و”ملتيباي” %0.99 و”طاقة” %0.95 و”اأغذية” 
االأول”  و”اأبوظبي   0.55% اآند”  و”اأي   0.73%
وت�سدر   .0.12% التجاري”  و”اأبوظبي   0.14%
مليون   433.3 نحو  جاذباً  الن�ساط  القاب�سة”  “العاملية 
درهم، تاه “الفا ظبي” بنحو 130.19 مليون درهم، ثم 

“اأبوظبي االأول” م�ستقطباً اكرث من 90 مليون درهم.
 وزاد �سهم “الدار العقارية” %0.92 مع اإعان ال�سركة 
دخولها �سوق دبي العقاري عرب �سراكة ا�سرتاتيجية مع دبي 
القاب�سة، كما ارتفع �سهم “اجلرافات البحرية” باأكرث من 
اأرباحها  �سايف  يف  ن��واً  حتقيقها  ال�سركة  اإع��ان  مع   3%

بن�سبة %30 اإىل 1.3 مليار درهم خال العام املا�سي. 

•• اأبوظبي-وام:

افتتح مكتب اأبوظبي للموؤمترات واملعار�س بدائرة الثقافة 
وال�سياحة – اأبوظبي اأول مكاتبه اخلارجية يف كوريا وذلك 
اجلديدة،  ال���واع���دة  االأ����س���واق  م��ع  للتوا�سل  ج�����س��ور  ل��ب��ن��اء 
على  ال�سوء  وت�سليط  فيها،  ال�سانحة  الفر�س  واكت�ساف 
مقومات �سياحة االجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�س 
زائراً   30،408 ا�ستقبلت  اأبوظبي قد  االإم���ارة.  وكانت  يف 
من كوريا اجلنوبية خال الفرتة ما بن يناير واأغ�سط�س 
2022، ما يعك�س االإقبال الكبري الذي حتظى به االإمارة 

بن ال�سياح والزوار من كوريا اجلنوبية. 
املهنية،  واجلمعيات  ال�سركات،  تعريف  على  املكتب  ويركز 
االجتماعات  �سياحة  برامج  ووك��االت  الفعاليات،  ومنظمي 
كوريا  يف  املعنية  واجلهات  واملعار�س،  واملوؤمترات  واحلوافز 
اجلنوبية، بالعرو�س اال�ستثنائية، واملرافق والبنية التحتية 
التي  املمُلهمة  والثقافية  الرتفيهية  وال��ت��ج��ارب  املتكاملة، 
عوا�سم  على خريطة  ري��ادت��ه��ا  وت��ك��ر���س  االإم�����ارة،  ت��وف��ره��ا 

فعاليات االأعمال يف العامل. 
للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب  مدير  ال�سام�سي،  مبارك  وق��ال 
يف  اخل��ارج��ي��ة  مكاتبنا  اأول  ب��اف��ت��ت��اح  “�سعداء  وامل��ع��ار���س: 
مكانة  تر�سيخ  نحو  خطواتنا  يدعم  مب��ا  اجلنوبية،  ك��وري��ا 

اأدنوك توقع اتفاقيات مع 23 �سركة لال�ستفادة من 
فر�س ت�سنيع حملية بقيمة ت�سل اإىل 17 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

االنبعاثات،  منخف�سة  للطاقة  وامل�سوؤول  املوثوق  امل��زود  “اأدنوك”،  اأعلنت 
اإماراتية وعاملية لا�ستفادة من  23 �سركة  اتفاقيات مع  اأم�س عن توقيع 
االأ�سا�سية  ال�سناعية  املنتجات  من  وا�سعة  ملجموعة  حملية  ت�سنيع  فر�س 

بقيمة 17 مليار درهم )4.63 مليار دوالر اأمريكي(. 
وت��وؤك��د االت��ف��اق��ي��ات ع���زم ال�����س��رك��ات ع��ل��ى ت�سنيع ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات يف دولة 
من  ج���زءاً  تعد  وه��ي  االإمارات”،  يف  “ا�سنع  حملة  ي��دع��م  مب��ا  االإم�����ارات، 
منتجات بقيمة 70 مليار درهم اإماراتي )19 مليار دوالر اأمريكي( �سمن 
خطط م�سرتيات “اأدنوك” ملنتجات ميكن ت�سنيعها حملياً كانت ال�سركة 

قد حددتها يف يوليو 2022. 
وتوا�سل “اأدنوك” دعوة القطاع اخلا�س لا�ستفادة من الفر�س التجارية 
اأعمالها يف خمتلف  ت�ستخدم �سمن  التي يوفرها ت�سنيع منتجات حملية 
جماالت وجوانب قطاع النفط والغاز، وذلك من خال برناجمها لتعزيز 
القيمة املحلية امل�سافة، ويف اإطار �سعي “اأدنوك” لتو�سعة اأعمالها واحلد 

من انبعاثات عملياتها. 
وبهذه املنا�سبة، قال الدكتور �سالح الها�سمي، رئي�س دائرة ال�سوؤون التجارية 
وتعزيز القيمة املحلية امل�سافة يف “اأدنوك”: “متا�سياً مع توجيهات القيادة 
الر�سيدة، توفر ’اأدنوك‘ فر�سا للت�سنيع املحلي طويل االأمد ملنتجات �سمن 
دولة  يف  ال�سناعية  القاعدة  دع��م  يف  للم�ساهمة  وذل��ك  م�سرتياتها،  خطة 
االإمارات، وتعزيز مرونة �سا�سل اإمدادات ال�سركة، ويف اإطار �سعي ال�سركة 

لتوفري طاقة اأنظف مع اال�ستثمار يف الطاقات امل�ستقبلية النظيفة”. 
للنمو  رئي�سي  كمحرك  ’اأدنوك‘  دور  االتفاقيات  ه��ذه  “تمُر�سخ  واأ���س��اف: 
ال�سناعي يف دولة االإمارات، كما توفر اإمكانات كبرية تمُ�ساهم يف دفع حتفري 
من  للمواطنن  الوظيفية  الفر�س  من  املزيد  وخلق  االقت�سادي  التنويع 
اأ�سحاب الكفاءات، ونحن نتطلع للعمل مع هذه ال�سركات لتنفيذ االتفاقيات 

املهمة املربمة معها وحتقيق قيمة م�ستدامة لدولة االإمارات”. 
ي�سار اإىل اأن “اأدنوك” وقعت خال العام املا�سي اتفاقيات لفر�س ت�سنيع 
25 مليار درهم )6.8 ملياردوالر( مع �سركات  حملية تزيد قيمتها على 

اإماراتية وعاملية. 
توقعاتها  االإع��ان عن  بال�سفافية يف  يت�سم  نهج  اتباع  “اأدنوك”  وتوا�سل 

املتعلقة باالإنتاج كجزء من برناجمها لتعزيز القيمة املحلية امل�سافة. 
ويوؤكد هذا النهج جهود “اأدنوك” لتحفيز امل�ستثمرين واملوردين لتاأ�سي�س 

قدرات ت�سنيعية يف دولة االإمارات وامل�ساهمة يف تو�سعة القائم منها. 
 48( اإم��ارات��ي  دره���م  مليار   175 توجيه  اإع����ادة  اإىل  “اأدنوك”  وت��ه��دف 
مليار دوالر اأمريكي( اإىل االقت�ساد االإماراتي من خال برناجمها لتعزيز 
القيمة املحلية امل�سافة كجزء من خطة اأعمالها لل�سنوات اخلم�س القادمة 

 .)2027-2023(

•• اأبوظبي-وام:

تطوير  ال��رائ��دة يف جم��ال  ال�سركة  العقارية،  ال��دار  اأبرمت 
وا�ستثمار واإدارة العقارات يف اأبوظبي؛ ودبي القاب�سة، �سركة 
اال�ستثمار العاملية التي تدير حمفظة متنوعة من االأ�سول 
بقيمة 130 مليار درهم يف قطاعات عدة؛ اتفاقية اإلزامية 

م�سرتكة لتطوير م�ساريع جديدة توفر 
مواقع  �سمن  م��ت��م��ّي��زة  �سكنية  جت���ارب 

رئي�سية يف دبي. 
متثل هذه االتفاقية املهمة دخول الدار 
اإىل �سوق العقارات عالية االأداء يف دبي، 
يف اإطار م�ساعيها امل�ستمرة نحو التو�ّسع 
داخ����ل االأ�����س����واق اجل���دي���دة، ك��م��ا ت�سكل 
م�ساريع  حم��ف��ظ��ة  اإىل  ك��ب��رية  اإ���س��اف��ة 
ا�ستحواذها  بعد  ال��ت��ط��وي��ر،  قيد  ال���دار 
اأبوظبي  يف  الفاهد  جزيرة  على  موؤخراً 
التطويري  م�����س��روع��ه��ا  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اجلديد على الواجهة البحرية يف راأ�س 

اخليمة. 
وم���ن خ���ال ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة، �سيمتلك 
اأرا���س��ي كبرية  امل�����س��رتك قطع  امل�����س��روع 
مربع  ق����دم  م��ل��ي��ون   38.2 مب�����س��اح��ة 

“3.55 مليون مرت مربع”. 
ال�سكنية  امل��ج��م��ع��ات  ت��ط��وي��ر  و���س��ي��ت��م 
اجل��������دي��������دة �����س����م����ن ث������اث������ة م�����واق�����ع 
ا�سرتاتيجية يف قلب املخطط احل�سري 
 E611و  E311 ���س��ارع��ي  على  ل��دب��ي 
املجمعات  م����ن  ال���ع���دي���د  م����ن  ب���ال���ق���رب 
اأواخر  من  باأنها  علماً  البارزة،  ال�سكنية 
امل��ت��وف��رة وغ��ري املطورة  قطع االأرا���س��ي 
التطويرية  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف  امل��ت��ب��ق��ي��ة 

املهمة واجلذابة. 
ال�سركة  القاب�سة،  دب��ي  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
القطاعات  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  ال�����رائ�����دة 

واالبتكار  للنمو  رئ��ي�����س��ي��اً  حم��رك��اً  ��ع��ّد  تمُ وال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ال����دار عملية  �ستتوىل  دب���ي،  اإم����ارة  امل��ع��ريف يف  واالق��ت�����س��اد 
و�سع  ذل��ك  يف  مب��ا  م��راح��ل��ه��ا،  مبختلف  الكاملة  التطوير 
املفهوم والت�سميم مروراً مبرحلة البيع وو�سواًل اإىل تنفيذ 

•• اأبوظبي- وام:

تعامات  ختام  يف  مكا�سبها  املحلية  االأ�سهم  اأ���س��واق  ع��ززت 
مليار   3.6 على  يربو  م��ا  ال�سوقي  راأ�سمالها  ورب��ح  اأم�����س، 
درهم، مع �سيطرة التفاوؤل على معنويات امل�ستثمرين بدعم 
للعام  قوية  وتوزيعات  اأرب���اح  عن  امل��درج��ة  ال�سركات  اإع��ان 
ال�سوقي لاأ�سهم املدرجة من  املال  راأ�س  وارتفع    .2022
3.111 تريليون درهم يف نهاية جل�سة اأم�س اإىل 3.115 
تريليون درهم بنهاية جل�سة اليوم، موزعة بواقع 2.531 
لاأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  املدرجة  لاأ�سهم  درهم  تريليون 
املالية و583.8 مليار درهم لاأ�سهم املدرجة يف �سوق دبي 

املايل. 
ال�����س��ع��ود الأع��ل��ى م�ستوياته يف  امل���ايل يف  ���س��وق دب���ي  وجن���ح 
�سهرين ون�سف بعد ارتفاع موؤ�سره العام بن�سبة %0.51 اأو 
 3365.25 17.33 نقطة ليغلق عند م�ستوي  ما يعادل 
نوفمرب  منت�سف  منذ  للموؤ�سر  م�ستوي  اأع��ل��ى  وه��و  نقطة 

املا�سي. 
نو  مع  املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي  �سوق  موؤ�سرات  و�سعدت 
 0.03% بن�سبة   ”15 “فادك�س  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  م��وؤ���س��ر 
ليغلق عند 9776.44 نقطة، فيما زاد موؤ�سر فوت�سي �سوق 
م�ستوى  ليبلغ   0.14% بن�سبة  “فادجي”  العام  اأبوظبي 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت غرفة جتارة دبي، اإحدى الغرف 
الثاث العاملة حتت مظلة غرف دبي، 
اأعمال  اأرب��ع جمموعات  اإطاقها  عن 
متثل ن�ساطات اقت�سادية �سمن قطاع 
ال���ب���ن���اء، وه����ي جم��م��وع��ة ع��م��ل مواد 
االأ�سمنت  ع��م��ل  وجم��م��وع��ة  ال��ب��ن��اء، 
واخلر�سانة اجلاهزة، وجمموعة عمل 
ال�سرياميك، وجمموعة عمل الطاء 

واجلب�س.
جمموعات  ت��اأ���س��ي�����س  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
االأع��م��ال اجل��دي��دة، ق��ال حممد علي 
را���س��د ل��وت��اه، م��دي��ر ع��ام غ��رف دبي: 
االأعمال  جمموعات  اإط���اق  “ي�سكل 
اجلديدة دفعة جديدة ونوعية لدعم 
احل��ي��وي يف  وال��ب��ن��اء  الت�سييد  ق��ط��اع 
اإمارة دبي، وال �سيما يف �سوء االنتعا�س 
ال���ذي ���س��ه��ده ه���ذا ال��ق��ط��اع م��ن��ذ عام 
البناء  مب�����س��اري��ع  م��دف��وع��اً   2021
رت قيمة �سوق البناء  دِّ ال�سكنية. وقد قمُ

درهم يف حن بلغت قيمة جتارة دبي 
االأ�سمنت  م���ن  ال���ف���رتة  ن��ف�����س  خ���ال 
مليون   555 اجل��اه��زة  واخل��ر���س��ان��ة 
دره��م.  و�سرتكز جمموعات االأعمال 
ت��ط��ور �سركات  اجل���دي���دة ع��ل��ى دع���م 
البناء  قطاع  مكانة  وتر�سيخ  البناء، 
الدويل.  االأع��م��ال  جمتمع  يف  املحلي 
وم�����ن خ�����ال ت���وف���ري م��ن�����س��ة لدعم 
احلوار املتبادل بن اأ�سحاب االأطراف 
املعنية يف القطاع والهيئات احلكومية، 
����س���ت���ن���اق�������س جم����م����وع����ات االأع�����م�����ال 
ال�سيا�سات  وم�سائل  القطاع  حتديات 
جانب  اإىل  ال�سلة  ذات  والت�سريعات 
ال���ع���دي���د م����ن اجل�����وان�����ب االأخ��������رى. 
االأعمال  اإط����اق جم��م��وع��ة  وي���ن���درج 
الغرفة  خ���ط���ط  ����س���م���ن  اجل�����دي�����دة 
لزيادة عدد جمموعات االأعمال التي 
واالأن�سطة  القطاعات  خمتلف  متثل 
 100 اإىل  دب������ي  يف  االق���ت�������س���ادي���ة 
جم��م��وع��ة ب��ح��ل��ول م���ار����س م���ن هذا 

العام.

وحتفيز م�سار نو القطاع”.
وق����د ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة جت�����ارة دب����ي غري 
-2011 ال���ف���رتة  خ����ال  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

 247.4 ال��ب��ن��اء  م����واد  م��ن   2021
واجلب�س  وال����ط����اء  دره�������م،  م���ل���ي���ار 
نف�س  خ�����ال  دره������م  م���ل���ي���ار   11.6
مليار   35.4 وال�سرياميك  ال��ف��رتة، 

وتعد  لاإمارة.  املختلفة  االقت�سادية 
االأ�سمنت  وم��ن��ت��ج��ات  ال���ب���ن���اء  م�����واد 
وال�سرياميك  اجل��اه��زة  واخل��ر���س��ان��ة 
يف  اأ�سا�سية  ركائز  واجلب�س  والطاء 
اإن�ساء  ب��اأن  نوؤمن  حيث  القطاع،  ه��ذا 
�سي�سهم يف  املجموعات اجلديدة  هذه 
ت�سجيع احلوار ال�سفاف بن اأع�سائها، 

والت�سييد يف دولة االإمارات بنحو 81 
ومن   ،2021 ع���ام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار 
املتوقع اأن ترتفع هذه القيمة مبعدل 
خال   3% ي���ت���ج���اوز  ����س���ن���وي  ن����و 
واأ�ساف  الفرتة 2026-2023”.  
“ن�سعى يف غ��رف دبي  ق��ائ��ًا:  ل��وت��اه 
والن�ساطات  ال���ق���ط���اع���ات  دع����م  اإىل 

به  يتمتعان  اىل ما  ، نظراً  وثيقة 
كبرية  اقت�سادية  ق��درات  من  معاً 
اإح����دى دول  ال��ه��ن��د  ب��اإع��ت��ب��ار ان   ،
الكربى  ال�����س��اع��دة  االق��ت�����س��ادات 
اقت�ساد  ان  وب��اإع��ت��ب��ار   ، ال��ع��امل  يف 
االمارات ميثل اأحد اأهم اقت�سادات 
و�سمال  االو���س��ط  ال�سرق  منطقة 

افريقيا.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

راأ���س اخليمة  وقعت غرفة جت��ارة 
م��ذك��رة ت��ف��اه��ٍم م��ع غ��رف��ة جتارة 
حول   ، فادودارا”   “ و���س��ن��اع��ة 
االق��ت�����س��ادي بن  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
هام�س  ع��ل��ى  وذل�����ك   ، اجل��ان��ب��ن 
زي����ارة وف���د غ��رف��ة راأ�����س اخليمة 
الهندية  ك����وج����ارات  م��دي��ن��ة  اإىل 
“ اأك�سبو  مب��ع��ر���س  ل��ل��م�����س��ارك��ة   ،
 “ غرفة جتارة و�سناعة ف��ادودارا 
، و�سملت  يف دورت��ه احلادية ع�سر 
م��ذك��رة ال��ت��ع��اون ال��ت��ي وقعها من 
جانب غرفة راأ�س اخليمة يو�سف 
حم��م��د اإ���س��م��اع��ي��ل ال��ن��ائ��ب االول 
لرئي�س غرفة جتارة راأ�س اخليمة ،  
رئي�س اللجنة العليا ملوؤ�س�سة �سعود 
بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب  
، وم�����ن ج���ان���ب غ���رف���ة ف��������ادودارا 

تبادل   M. D. Patel رئي�سها 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ج��اري��ة واخل����ربات 
م�ساريع  وتطوير   ، اال�ستثمارية 
م�����س��رتك��ة ون��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ، 
البعثات  وتبادل  املعار�س  وتنظيم 
االأعمال  رج���ال  ودع���م  ال��ت��ج��اري��ة 
اجلهود  وتن�سيق   ، الغرفتن  م��ن 
امل�سرتكة  االأه�������داف  ي��ح��ق��ق  مب���ا 

للجانبن.
واع���ت���رب ي��و���س��ف اأ����س���م���اع���ي���ل  اأن 
تعك�س   ، املوقعة  التفاهم  م��ذك��رة 
بتطوير  امل�����ت�����ب�����ادل  االل��������ت��������زام 
واالرتقاء   ، ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
، م�سريا  اإىل م�ستويات عالية  بها 
ثمار  اإح����دى  ه��ي  امل��ذك��رة  اأن  اإىل 
التجاري  للوفد  الناجحة  الزيارة 
اإىل معر�س  لغرفة راأ�س اخليمة  
فادودارا”  اأك�سبو غرفة جت��ارة   “
ال��ه��دف م��ن تلك  ان  اىل  ، الف��ت��اً 

م���ع غرفة  وال���ت���ع���اون   ، ال����زي����ارة 
الهندية  ف��ادودارا  جتارة و�سناعة 
، ه��و دع���م ل��ل�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
اأ�سواق  ودخ�����ول   ، اخل��ي��م��ة  راأ������س 
ج��دي��دة واالإط�����اع ع��ل��ى الفر�س 
اال����س���ت���ث���م���اري���ة امل�������س���رتك���ة بن 
جم��ت��م��ع��ي االع���م���ال  يف ك���ًا من 
راأ�����س اخل��ي��م��ة وم��دي��ن��ة ف�����ادودارا 
مكونات  مع  والتوا�سل   ، الهندية 
املدينة  ه��ذه  االأع��م��ال يف  جمتمع 
الواعدة ، م�سيفاً اأن الهند تعترب 
ال�سريك االقت�سادي االأول لدولة 
االإم��ارات ، وتمُعد مدينة كوجارات 
كما   ، الهند  اأك��رب والي��ة يف  �سابع 
تمُعد قوة اقت�سادية للهند ، وتعترب 
توقيع  مت  والتي  ف���ادودارا  مدينة 
غرفة  رئي�س  مع  التفاهم  مذكرة 
التجارة بها ، ثالث اأكرب مدينة يف 
ال�سناعي  والية كوجارات واملركز 

غرفة راأ�س اخليمة ، الرامية اإىل 
تعزيز تناف�سية جمتمع االأعمال ، 
ومد ج�سور التعاون والتن�سيق مع 
الواعدة  االأ�سواق  جمتمعات  كافة 
مبا يحقق م�سلحة بيئة االأعمال 

باالمارة .
 M. D. Patel اأكد  من جهته 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  رئ���ي�������س 

فادودارا ، على اأن مذكرة التعاون 
غرفة  م�����ع  ت���وق���ي���ع���ه���ا  مت  ال����ت����ي 
�ستكون   ، اخل��ي��م��ة  راأ�������س  جت�����ارة 
�سراكات  لتاأ�سي�س  خطوة  مبثابة 
م�سرتكة ب��ن رج���ال االأع��م��ال يف 
فادودارا وراأ�س اخليمة م�ستقبًا ، 
خا�سة وان دولة االمارات والهند 
اقت�سادية  ب��ع��اق��ات  ت��رت��ب��ط��ان 

،  ولذلك فاإن فر�س التعاون  لها 
راأ����س اخليمة  ب��ن  قائمة وك��ب��رية 

وفادودارا الهندية .
لرئي�س  االول  النائب  األتقى  كما 
مب�سوؤولن   ، اخليمة  راأ���س  غرفة 
�سركات  وا�سحاب  اع��م��ال  ورج���ال 
معتربا   ، املعر�س  فعاليات  خال 
اأن هذه اللقاءات باالهمية ، نظرا 

كل  توفر  اأن  ميكن  التي  للمزايا 
النجاح ، لهذا التعاون ومنها مزايا 
التناف�سية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اإم�����ارة 
وموقعها اجلغرايف الهام ، م�سرياً 
اىل ان زي��ارة مثل هذه املعار�س ، 
الواعدة  االأ���س��واق  واالط���اع على 
وا�ستك�ساف الفر�س اال�ستثمارية ، 
بات ركيزة اأ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية 

الدار تدخل �سوق دبي العقاري 
ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع دبي القاب�سة 
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العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : تيمي�سكريا للخياطة ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 4706132 
تعديل راأ�س املال /اإىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رنيز احمد كبري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ماهريا على كونهى على حمى الدين كوتى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ماهريا على كونهى على حمى الدين كوتى 100 %

تعديل اإ�سم جتاري من/ تيمي�سكريا للخياطة ذ.م.م
THEMISCYRA TAILORING L.L.C

اإىل/ تيمي�سكريا للخياطة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
THEMISCYRA TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :ج�ست جولدن بيك للحلويات واملعجنات  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم: 2482706 
تعديل راأ�س املال /اإىل 900000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نعيم حمد حريز خمي�س احلر�سو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جراند بيك للحلويات واملعجنات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
RAND BAKE SWEETS AND PASTRIES- SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل اإ�سم جتاري من/ ج�ست جولدن بيك للحلويات واملعجنات
JUST GOLDEN BAKE AND SWEETS

اإىل/ جراند بيك للحلويات واملعجنات -�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - فرع
GRAND BAKE SWEETS AND PASTRIES- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- BRANCH

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :حمد جا�سم الوكاع للحداده والنجاره 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: امل�سلحه رخ�سة رقم: 1164019 
تعديل راأ�س املال /اإىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد جا�سم الوكاع

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة  حممد رم�سان ال�سهاب 100 %
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمد جا�سم الوكاع للحداده والنجاره امل�سلحه

HAMAD JASSEM ALWAKAA RE & INFORNCED CARPENTRY - BLACKSMITH

اإىل/ الدروب ال�ساخمة للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALDROB ALSHAMIKHA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة امل�سيف لاثاث امل�ستعمل

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم: 1130125 
تعديل راأ�س املال /اإىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبيد حممد را�سد الكعبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد خان ع�سمت اهلل خان 100 %
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة امل�سيف لاثاث امل�ستعمل

AL MADHIAF USED FURNITER EST

اإىل/ امل�سيف لاثاث امل�ستعمل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL MADHIAF USED FURNITER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطبخ نريان

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم: 3681094 
تعديل راأ�س املال /اإىل 180000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل عتيق �سامل حميد الرميثى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زيد بن عبداملح�سن بن ح�سن اخل�سريى 50 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مازن ح�سنى من�سور 50 %

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطبخ نريان 
NIRAAN KITCHEN 

اإىل/ مطعم هيتز ت�سكن ذ.م.م 
HEATZ CHICKEN RESTAURANT L.L.C

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :جممع كا�سيك كري الطبي

 رخ�سة رقم: CN 2135159 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال /اإىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سليمان �سعيد حممد �سامل ال�ساعدى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سمره نورين قي�سر �ساهزاد 30 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد و�سيم مريزا مريزا حممد يو�سف 70 %
تعديل اإ�سم جتاري من/ جممع كا�سيك كري الطبي 

CLASSIC CARE MEDICAL CENTER

اإىل/ جممع كا�سيك كري الطبي ذ.م.م  
CLASSIC CARE MEDICAL CENTER L.L.C

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

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اإع����������الن
لاعمال  الفيحاء  جنمة  :�سركه  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: االلكرتوميكانيكال - ذ م م  رخ�سة رقم: 1156224 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / وليد عبدالكرمي ملوك من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / وليد عبدالكرمي ملوك من 49 % اإىل 100 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / وليد عبدالكرمي ملوك من �سريك اإىل مدير
تعديل ن�سب ال�سركاء / وليد عبدالكرمي ملوك من 49 % اإىل 0 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على خمي�س �سالح خمي�س امل�سجرى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركه جنمة الفيحاء لاعمال االلكرتوميكانيكال - ذ م م
NAJMAT AL FAYHA ELECTROMECHANICAL WORKS- LLC 

اإىل/ �سركه جنمة الفيحاء لاعمال االلكرتوميكانيكال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 NAJMAT AL FAYHA ELECTROMECHANICAL WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:113/2023/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعاوي اال�ستئنافية ال�سابعة رقم 858

جزئي  جت���اري  رق������م:1741/2022  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 

امل�ستاأنف:اخلط احلاد للنقليات العامة ملالكها احمد علي عامر الربعمي املهري
عنوانه:امارة دبي - منطقة بور�سعيد - �سارع املكتوم - برج امل�سعود 2 - مكتب 702

وميثله:حممد علي �سعيد حميد اخلييلي 
املطلوب اإعانه :  1- اخلط احلاد للنقل الربي العام �س.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإع��ان :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم: /   . وح��ددت لها جل�سة 
، وعليه يقت�سى  التقا�سي عن بعد  ال�ساعة 09.00 �س بقاعة  املوافق  2023/2/8   يوم االربعاء  

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70392

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2381/2022/11 مدين جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : دعوى املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجمايل مبلغ وقدره )118.900( 
مائة وثمانية ع�سر الف وت�سعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�ستحقاق الدين وحتى متام 

ال�سداد مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بقوة القانون وبا كفاءة  . 
املدعي:ماريلو انرتوليزو كا�سياج

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - مبنى دبي الوطنية للتاأمن - �سقة طابق 8 - مكتب 804
املطلوب اإعانه :  1- كرمي نبيل لوي�س اندراو�س  -  �سفتهما : مدعي عليه

مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
اجمايل مبلغ وقدره )118.900( مائة وثمانية ع�سر الف وت�سعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من 
 - كفاءة  وب��ا  القانون  بقوة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  مع  ال�سداد  مت��ام  وحتى  الدين  ا�ستحقاق  تاريخ 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2023/2/7  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
اعلن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2945/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )100.000( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة و�سموله بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة  . 
املدعي:خالد علي عبداهلل

بناية  دراي��ف - مبنى  �سارع مرا�سي   - - دبي  التجاري  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج   - عنوانه:االمارات 
برلينغتون - �سقة 3111 - وميثله:عبداهلل امن عبدالرحيم كيخوه الزرعوين

املطلوب اإعانه :  1- طونى جورج قزيلي  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعان :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2023/1/3 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )100.000( درهم مائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع 
اتعاب  درهم مقابل  وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  5% من 
املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب االحوال عما 

بن�س املادة 147 من قانون االجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70591

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  16692/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- هيثم نبيل ابواحل�سن  -   جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك را�س اخليمة الوطني - �سركة م�ساهمة عامة

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )51515( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
اعلن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  591/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )00505( مببلغ 200000 الف درهم  - املطالبة بقيمة ال�سيك 
املرجتع رقم )00506( مببلغ 200000 الف درهم - املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )00507( مببلغ 200000 الف 
درهم - املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )00508( مببلغ 300000 الف درهم - املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع 
رقم )00509( مببلغ 307334 الف درهم - املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )001285( مببلغ 300000 الف درهم 
- املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )001286( مببلغ 263283 الف درهم عدد �سبعة �سيكات باجمايل مبلغ واحد 
مليون و�سبعمائة و�سبعون الف و�ستمائة و�سبعة ع�سر درهم الغري واملح�سوبن جميعا على بنك ابوظبي التجاري.

طالب التنفيذ : ات�ساالت الدارة املرافق ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي

املطلوب اإعانهما : 1- روح اهلل رم�سان حممد رم�سان 2- ام جيه بي الدارة املن�ساأت واملرافق �س.ذ.م.م - �سفتهما 
: منفذ �سدهما

مو�سوع االإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي الوحدة رقم G19 - باملبنى امل�سمى ال�سيف 1 
- املقام على االر�س رقم 0/65 مبنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة - املحل رقم 6 - بالعقار �سنرتال 3 املقام على االر�س 

رقم 0/188 مبنطقة مر�سى دبي - وفاءا للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1187/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753

النزاع وحتديد اقرب جل�سة لنظره واعان  الت�سريح بهذا  املوقر 1-  املركز  املتنازع من  املنازعة : يلتم�س  مو�سوع 
الف  وت�سعون  واح��د  دره��م  وق��دره )91.767.83(  للمتنازع مبلغ  ي��وؤدي  بان  املتنازع �سده  ال��زام   -2 به  املتنازع �سده 
وقدره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �سده  املتنازع  ال��زام   -3 فل�سا  وثمانون  وثاثة  دره��م  و�ستون  و�سبعة  و�سبعمائة 
)25.000( درهم خم�سة وع�سرون الف درهم تعوي�سا عما ا�ساب املتنازع من خ�سائر وا�سرار 4- والفائدة القانونية 
بواقع 9% للمبالغ التي �سيحكم بها من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 5- الزام املتنازع �سده بالر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سعد بن عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سيف

الكعبي  �سماء م�سبح  املتحدة مكتب  العربية  االم��ارات  املختار بدولة  ال�سارقة - موطنه  ام��ارة   - عنوانه:االمارات 
للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - امارة ال�سارقة - منطقة املجاز - �سارع كورني�س البحرية - مبنى بالر�سيد - 

الطابق - وميثله: �سماء م�سبح �سعيد خلف الكعبي 
املطلوب اإعانه :  1- عبدالقادر كمال �سوام  -  �سفته: متنازع �سده

مو�سوع االإعان :  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�س املادة 54 من الائحة التنظيمية لقانون 
االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي مبلغ )91.767.83( درهم والفائدة %5 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70608

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
 التاريخ : 31 يناير 2023 

املو�شوع : اإعالن قائمة الدائنني املقبولة ديونهم
يف الدعوى رقم : 73ل�شنة 2022–اإجراءات اإفال�س – دبي

            اجلهة املدعية          جهة اخل�شم املدخل
�سركة اإمباير بر�ستيج للعقارات الطالب : خالد اإ�سماعيل مريزا عبد اجلبار   

ال�سيد / خالد اإ�سماعيل مريزا عبد اجلبار                       املحرتم
ي�سرنا اأن نبعث لكم حتية طيبة وخال�سة، راجن لكم دوام التوفيق وال�سداد ،،،،، 

اإ�ستكمااًل الإجراءات االإفا�س بالدعوى املذكورة اأعاه  وطبقاً ملا ورد ن�ساً مبر�سوم بقانون احتادي رقم )9(ل�سنة 2016 ب�ساأن االإفا�س وتعدياته، فاإنه 
توجب ن�سر االإعان التايل يف �سحيفتن حمليتن يوميتن وا�سعتي االنت�سار ت�سدر اإحداهما باللغة العربية والثانية باللغة االجنليزية.

ن�س االإعان

وعلى الطالب ن�سر االإعان واإحت�ساب امل�سروفات من �سمن نفقات االإفا�س. على اأن يتم موافاة اأمن االإجراءات بن�سخة اأ�سلية من االإعان مبيناً فيها 
اجلريدة النا�سرة واليوم وال�سفحة.

وتف�سلوا بقبول فائق االإحرتام والتقدير
اأمني الإجراءات / الدكتور عبد اهلل حممد العو�شي
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اإعلن قائمة 
الدائنني املقبولة ديونهم

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

قد ال�شادة: ورثة �شالح �شعد عبد اهلل ال�شيباين �شهادة اأ�شهم �شادرة  فمُ

من املوؤ�ش�شة الوطنية لل�شياحة والفنادق با�شم: 

 NCTH121675 1- �شالح �شعد عبد اهلل ال�شيباين..  رقم ال�شهادة

- عدد الأ�شهم 122.583 �شهما.

الرجاء ممن يجدها ت�شليمها لل�شركة املذكورة اعاله اأو الت�شال على 

موبايل رقم 0506133686 م�شكورا.

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

اأ�شهم  �شهادتي  ال�شيباين  اهلل  عبد  �شعد  �شالح  ورثة  ال�شادة:  قد  فمُ
�شادرتني من �شركة اأبوظبي للفنادق با�شم: 

 ADNH0303 1-�شالح �شعد عبد اهلل ال�شيباين..  رقم ال�شهادة 
- عدد الأ�شهم 4999 �شهما.

رقم  ال�شيباين..  اهلل  عبد  �شعد  �شالح  زوجة  اهلل  عبد  فاطمة    -2
ال�شهادة ADNH0284 - عدد الأ�شهم 2499 �شهما.

اأو الت�شال  الرجاء ممن يجدهما ت�شليمهما لل�شركة املذكورة اعاله 
على موبايل رقم 0506133686 م�شكورا.

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 

فقدت ال�شيدة / مرمي ر�شاد �شالح عبداهلل بانافع )امارات اجلن�شية(  

�شهادة اأ�شهم �شادرة من م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي.

رقم ال�شهادة 10180050

عدد ال�شهم 212 �شهما

  الرجاء ممن يجدها ت�شليمها لأقرب فرع من فروع م�شرف ابوظبي 

الإ�شالمي.. او الت�شال على تيلفون رقم  0556922844 م�شكورا.

يرجى الت�شال علىالإعالناتكم يف 
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6748/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- تك تونريز للكمبيوتر - موؤ�س�سة فردية
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بر�سيدينتيال لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة �س.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )69386( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خال 0 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13765 بتاريخ 2023/2/3 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:513/2023/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�سر رقم 765

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )27509.75( درهم والفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف  . 

املتنازع:األف لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - القوز ال�سناعية الرابعة - دبي - �سارع رقم 15 - مبنى م�ستودع 3 - �سقة 

مكتب رقم 3 - بالقرب من يا جراج لل�سيارات 
املطلوب اإعانه :  1- ا�سانبيك اوكايف  -  �سفته : متنازع �سده

وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��ان  مو�سوع 
املدعي عليه  وال��زام  التام  ال�سداد  املطالبة حتى  تاريخ  القانونية بواقع 5% من  )27509.75( درهم والفائدة 
بقاعة  �سباحا  ال�ساعة:09:00  امل���واف���ق:2023/2/6  االثنن  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف-  بالر�سوم 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70642
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•• دبي-وام:

للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���ك���ت���ب  اع���ت���م���د 
االأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة ت�����س��ك��ي��ل جلنة 
ال��اع��ب��ن االأومل��ب��ي��ن وال��ت��ي تتمثل 
باملو�سوعات  ال���ن���ظ���ر  يف  اأه����داف����ه����ا 
وتقدمي  ب���ال���ري���ا����س���ي���ن،  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الوطنية،  االأومل��ب��ي��ة  للجنة  امل�����س��ورة 
وامل�ساريع  امل���ب���ادرات  يف  واالن���خ���راط 
الريا�سين  وت����دع����م  حت���م���ي  ال���ت���ي 
اللعب؛ ومتثيل  داخ��ل وخ��ارج ميدان 
وتقدمي  الريا�سين  وم�سالح  حقوق 
على  والبقاء  ال�سلة،  ذات  التو�سيات 
ات�������س���ال م����ع جل���ن���ة ال���ري���ا����س���ي���ن يف 

اللجنة االأوملبية الدولية.
وت�سم اللجنة كا من يو�سف مريزا 
الكتبي،  وفي�سل  ال��ن��اخ��ي،  وحممد   ،
خ�سيف،  وع��ل��ي  فطي�س،  ب��ن  و���س��ي��ف 

وحوراء العجمي، وفهيمة فلكناز.
ت�سمية  التنفيذي  املكتب  اعتمد  كما 
���س��امل ب��ن �سلطان  امل��ه��ن��د���س  ال�����س��ي��خ 
التنفيذي  للفريق  رئي�ساً  القا�سمي 
اليوم  م��ب��ادرة  م��ن  الثامنة  للن�سخة 
اأن يتوىل  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي،  ال��ري��ا���س��ي 
والرتويج  واالإع��داد  التن�سيق  الفريق 
ال����ذي ينطلق يف  ل��ف��ع��ال��ي��ات احل����دث 
ا�ستجابة  املقبل؛  م��ار���س  م��ن  ال��ث��اين 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  لدعوة �ساحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال����دول����ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء، 
اليوم  دبي -رع��اه اهلل- الإقامة  حاكم 
لوحدة  جت�سيدا  ال��وط��ن��ي  الريا�سي 
وت����اح����م جم��ت��م��ع دول������ة االإم��������ارات 
والفئات  ال�����س��رائ��ح  جميع  وان�����س��ج��ام 
العمرية املختلفة، من خال ا�ستثمار 

والريا�سية  احل���رك���ي���ة  االأن�������س���ط���ة 
والرتفيهية والرتويحية واملجتمعية 

والتثقيفية والتناف�سية.
املكتب  اج���ت���م���اع  خ�����ال  ذل�����ك  ج�����اء 
الوطنية  االأومل��ب��ي��ة  للجنة  التنفيذي 
ال������ذي ع���ق���د ال����ي����وم اخل��م��ي�����س عرب 
تقنية االت�سال املرئي برئا�سة معايل 
الفا�سي  ب��ال��ه��ول  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
النائب االأول لرئي�س اللجنة االأوملبية 
ال��وط��ن��ي��ة، وح�����س��ور ���س��ع��ادة حممد 
املحمود النائب الثاين لرئي�س اللجنة 
االأومل��ب��ي��ة، وك��ّل م��ن االأع�����س��اء ال�سيخ 
القا�سمي،  �سلطان  بن  �سامل  املهند�س 
نا�سر  اأح����م����د  ال����دك����ت����ور  وال������ل������واء 
بنت  ع��زة  املهند�سة  و�سعادة  الري�سي، 
�سليمان االأمن العام امل�ساعد لل�سوؤون 
االإداري��ة واملالية للجنة ، واللواء "م" 
اأحمد  والعميد  القرقاوي،  اإ�سماعيل 
حممد  اإىل  اإ�سافة  الزيودي،  حمدان 
للجنة  التنفيذي  امل��دي��ر  دروي�����س  ب��ن 

االأوملبية الوطنية.
ب��داي��ة االجتماع  وث��م��ن احل�����س��ور يف 
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات  روؤي��ة 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
الوطنية  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
االأوملبية  احلركة  مب�ستوى  لاإرتقاء 
ال���وط���ن���ي���ة وال���ت���وج���ي���ه مب��ت��اب��ع��ة كل 
مع  كافة،  االأ�سعدة  على  امل�ستجدات 
الازمة خلو�س  اال�ستعدادات  اإجراء 
واال�ستحقاقات  امل��ح��اف��ل  م��ن��اف�����س��ات 
دورة  وم���ن���ه���ا  امل���ق���ب���ل���ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
االأل���ع���اب االآ���س��ي��وي��ة ال��ت��ا���س��ع��ة ع�سرة 
�ستقام  وال��ت��ي  بال�سن  هانغت�سو  يف 
 8  - �سبتمرب   23" ال��ف��رتة  ب��ن  م��ا 
و�سواًل  اجل���اري،  ال��ع��ام  اأكتوبر" م��ن 
ال�سيفية  االأوملبية  االألعاب  دورة  اإىل 
ب��ب��اري�����س ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، وم���ا يتخلل 
احلدثن  ب��ن  الزمنية  ال��ف��رتة  تلك 
ميثل  متنوعة  ريا�سية  حم��اف��ل  م��ن 
االإمارات  اأبناء  من  الريا�سين  فيها 

وطنهم اأمام العامل.
للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  واع���ت���م���د 
االإداري  التقرير  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
الوطنية  االأومل����ب����ي����ة  ل����اأك����ادمي����ي����ة 
اخلتامي  واحل�����س��اب   ،2022 ل��ع��ام 
مت  كما  ذات���ه،  للعام  االأومل��ب��ي��ة  للجنة 
العتماد  االإدارة  ملجل�س  تو�سية  رف��ع 
امل�����س��م��ى اجل���دي���د الحت�����اد االإم������ارات 
باللجنة  ع�����س��واً  ب��اع��ت��ب��اره  ل��ل��ج��ودو 
وعر�س  امل�سارعة،  لعبة  ف�سل  عقب 
جمعية  اأول  يف  ل����اط����اع  االأم��������ر 

عمومية للجنة.
التنفيذي على تو�سية  املكتب  واطلع 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اأع���م���ال  ج����دول 
جمل�س  على  لعر�سه  متهيداً  للجنة 
العتماده  املقبل  اجتماعه  يف  االإدارة 
العمومية  اجلمعية  النعقاد  والدعوة 
لعامي "2021 – 2022"، اإ�سافة 
اأع���م���ال  ع���ل���ى ج������دول  اإىل االط�������اع 

اجتماع جمل�س اإدارة اللجنة.

•• دبي-الفجر:

بداأت اللجنة املنظمة ملهرجان ماراثون دبي العاملي 2023 يف ن�سخته الثانية 
"التكاملي"  احل��دث  تفا�سيل  على  االأخ���رية  اللم�سات  بو�سع  والع�سرين 
جاهزية  اىل  ي�سري  العمل  ب���داأ  حيث  ال��ع��ام  ه��ذا  وال��ع��امل  باملنطقة  االأب����رز 
خمتلف اللجان مب�سرح ال�سباقات الثاث الرئي�سي وهو �سباق النخبة من 
ابطال العامل وم�سافته 42.195 مرتا وال�سباق اجلماهريي ويجمع بن 
الهواة واملحرتفن وم�سافته 10 كيلومرتات وال�سباق العائلي " الرتفيهي 

. كيلومرتات   4 "وم�سافته 
وقد او�سك العمل على االنتهاء من اإعداد خيمة كبار ال�سخ�سيات وال�سيوف 
وخيمة االإعامين واملركز االإعامي وخيمة االإ�سعاف واالمن وغريها من 
كل  ي�سغلها  والتي  الرئي�سية  امل�سجعن  ومق�سورة  اللوج�ستي  الدعم  جلان 
"فاكهة املهرجان" كما مت االنتهاء من قيا�س خط  عام اجلمهور االثيوبي 
ال�سري للمرة الثالثة والذي روعي فيه ان مير بعدد من االأماكن ال�سياحية 

واملعامل االثرية واحل�سارية بدبي .
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ�����ر ي�����س��ت��م��ر ا���س��ت��ق��ب��ال رغ���ب���ات امل�����س��ارك��ن م���ن اجلن�سن 

وم���ن خم��ت��ل��ف االع���م���ار ع��ل��ى م��وق��ع ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة االل���ك���رتوين وه���و - 
يوم  م�ساء  م��ن  التا�سعة  حتى  وذل���ك    dubaimarathon.org
يبداأ  بينما  ال�سباق"  "ليلة  املقبل  فرباير  �سهر  من  ع�سر  احل��ادي  ال�سبت 
�سرف قم�سان امل�ساركة ملن مت قبول ت�سجيلهم اعتبارا التا�سعة من �سباح  
يوم اخلمي�س التا�سع من فرباير وحتى التا�سعة م�ساء ال�سبت 11 فرباير 

مبحات اديدا�س ب� "مول دبي ".
واأعلنت اللجنة املنظمة للماراثون اأنها تعتزم اإقامة موؤمتر �سحفي  �سباح 
يوم اخلمي�س املوافق التا�سع من �سهر فرباير املقبل بفندق كوين اليزابيث 
مقابل امل�سجد الكبري " برب دبي " وهو الفندق الر�سمي املعتمد للماراثون 
حيث �سيتم يف املوؤمتر االإعان عن تفا�سيل ال�سباقات الثاث بح�سور ممثل 
اللجنة املنظمة وجمل�س دبي الريا�سي وعدد من اأبرز امل�ساركن وامل�ساركات 

يف املاراثون .
اأكرب عدد من  ت�سيطر على  العاملية  املاراثون جمموعة جمريا  اخبار  ومن 
امل�ساركن حتى االآن حيث ت�سارك بعدد 2000 مت�سابق من اجلن�سن كما 
ت�سنيعه  بتجربة فعلية حل��ذاء جري مت  الراعية قامت  اأدي��دا���س  �سركة  اأن 

حديثا مبنا�سبة اإقامة ال�سباق .

•• دبي-الفجر:

ك�سفت بطوالت �سوق دبي احلرة للتن�س 
للم�ساركن  ال��ر���س��م��ي��ة  ال��ق��وائ��م  ع��ن 
الرجال  فئتي  �سمن  مناف�ساتها  يف 
وال�����س��ي��دات، وال��ت��ي ���س��ه��دت االإع����ان 
دجوكوفيت�س،  ن��وف��اك  ان�����س��م��ام  ع��ن 
بلقب  وال��ف��ائ��ز  ع��امل��ي��اً  االأول  امل�سنف 
للتن�س  امل��ف��ت��وح��ة  اأ���س��رتال��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
ي���وم االأح����د، اإىل ج��ان��ب ك��ل م��ن اإيغا 
عاملياً،  االأوىل  امل�سنفة  �سفيونتيك، 
باأول  ف���ازت  ال��ت��ي  �سابالينكا،  واأري���ن���ا 
التن�س  ب����ط����والت  ���س��م��ن  ل���ه���ا  ل���ق���ب 
املناف�سات  وتمُقام  ملبورن.  يف  الكربى 
يف ا�ستاد �سوق دبي احلرة للتن�س على 
م���دى اأ���س��ب��وع��ن م�����س��وق��ن ب���ن 19 
ال�سربي  وياأتي  مار�س.  و04  فرباير 
القوائم  راأ�������س  ع��ل��ى  دج��وك��وف��ي��ت�����س 
البطولة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ن  ال��ر���س��م��ي��ة 
�سمن فئة الرجال، يف حن ين�سم اإىل 
العبة   20 اأف�سل  من   19 املناف�سات 
تن�س على م�ستوى العامل وذلك �سمن 
مناف�سات البطولة يف ا�ستاد �سوق دبي 
احلرة للتن�س. وتن�سم اإيلينا ريباكينا، 
كّل  اإىل  ومي��ب��ل��دون،  ببطولة  الفائزة 

بطولة  لقب  حاملة  �سابالينكا،  م��ن 
و�سفيونتيك،  امل��ف��ت��وح��ة،  اأ���س��رتال��ي��ا 
وفرن�سا  اأمريكا  بطولتي  لقب  حاملة 
امل��ف��ت��وح��ت��ن، ل��ل��م��ن��اف�����س��ة ���س��م��ن فئة 
ف���رباي���ر   25-19 ب����ن  ال�������س���ي���دات 
�سّمت  ذل����ك،  ج��ان��ب  واإىل  اجل������اري. 
العربية  النجمة  الر�سمية  ال��ق��ائ��م��ة 
نهائيات  اإىل  و�سلت  التي  جابر،  اأمُن�س 
بطوالت التن�س الكربى يف منا�سبتن 
جوف،  كوكو  والاعبة  2022؛  عام 
التي و�سلت اإىل نهائي بطولة فرن�سا 

املفتوحة 2022.  ومن ناحية اأخرى، 
امل�ساركن  ال��اع��ب��ن  ق��ائ��م��ة  ت�����س��م��ل 
���س��وق دب��ي احلرة  ب��ط��والت  يف بطولة 
للتن�س، اإحدى بطوالت رابطة العبي 
التن�س املحرتفن 500 نقطة، النجم 
نوفاك دجوكوفيت�س، الفائز ب� 22 من 
جانب  اإىل  ال��ك��ربى؛  التن�س  بطوالت 
املا�سية  ال��دورة  اأن��دري روبليف، بطل 
من البطولة وامل�سنف خام�س عاملياً؛ 
فيليك�س  ال�����س��اع��د  ال��ك��ن��دي  وال��ن��ج��م 
ال�سابع  امل�����س��ن��ف  اأوج��ي��ه-األ��ي��ا���س��ي��م، 

الفائز  ميدفيديف،  ودان��ي��ي��ل  ع��امل��ي��اً؛ 
امل��ف��ت��وح��ة عام  اأم��ري��ك��ا  ب��ط��ول��ة  بلقب 
الذي  زفرييف،  واألك�سندر  2021؛ 
اأمريكا  خا�س املباراة النهائية بطولة 
هذا  على  وتعليقاً    .2020 املفتوحة 
ماكلوغلن،  ك����ومل  ق����ال  امل���و����س���وع، 
االإدارة والرئي�س  نائب رئي�س جمل�س 
التنفيذي يف �سوق دبي احلرة: "حقق 
نوفاك واأرينا اإجنازين تاريخين قبل 
اأقل من اأ�سبوع خال بطولة اأ�سرتاليا 
ملنح  متحم�سون  نحن  ل��ذا  املفتوحة، 

دب����ي فر�سة  ال��ت��ن�����س يف  ك����رة  ع�����س��اق 
امللعب.  اأر���س  النجمن على  م�ساهدة 
اأقوى  من  م�ساركن  البطولة  وت�سم 
العاملين، حيث جنحنا  التن�س  العبي 
تن�س  الع��ب��ات   10 اأع��ل��ى  با�ستقطاب 
وهو  ال��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى  ت�سنيفاً 
اإجناز نادر لبطولة خارج اإطار بطوالت 
ال���ك���ربى. وت��ن��ط��ل��ق بطوالت  ال��ت��ن�����س 
ال�  بن�سختها  للتن�س  احل��رة  دبي  �سوق 
ويعك�س  اجل���اري،  ال�سهر  خ��ال   23
على  ال���رائ���دة  مكانتها  االإجن�����از  ه���ذا 

التن�س".   حم��رتف��ات  راب��ط��ة  اأج���ن���دة 
تهلك، مدير  قال �ساح  ومن جهته، 
للتن�س:  دب���ي احل����رة  ���س��وق  ب���ط���والت 
منذ  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  اإدارة  "اأتوىل 
ن�سخة  ك��ل  يف  ونعمل  ع��ام��اً،  ع�سرين 
من  ممكن  ق��در  اأك��رب  ا�ستقطاب  على 
جنوم اللعبة للم�ساركة يف مناف�ساتها. 
مذهلة  ب��ط��والت  تنظيم  يف  وجن��ح��ن��ا 
على مدى االأعوام املا�سية، وت�ستقطب 
م�سبوقة  العام جمموعة غري  بطولة 
من اأقوى العبات التن�س على م�ستوى 

ال�سمعة  يعك�س  ال���ذي  االأم���ر  ال��ع��امل، 
اأجندة  ع��ل��ى  ب��ن��ي��ن��اه��ا  ال���ت���ي  ال��ق��وي��ة 
ج���والت راب��ط��ة حم��رتيف وحمرتفات 
ال�����س��ن��ن. ونتطلع  م���ر  ع��ل��ى  ال��ت��ن�����س 
لتلبية هذه التطلعات وتعزيز �سمعتنا 
الرائدة عند انطاق البطولة يف 19 

فرباير اجلاري".

طرح التذاكر للبيع
من  ال�31  ال�������دورة  ت���ذاك���ر  ت��ت��وف��ر   
dاالإلكرتوين املوقع  على  البطوالت 

ubaidutyfreetennisch
االآن،    ampionships.com
وباأ�سعار تبداأ من 55 درهم اإماراتي. 
�سباك  خ���ال  م��ن  ��ت��اح��ًة  ممُ و�ست�سبح 
ال��ت��ذاك��ر يف ا���س��ت��اد ���س��وق دب���ي احلرة 
9 ف��رباي��ر يف متام  م��ن  ب���دءاً  للتن�س، 
ال�ساعة  من  وب��دءاً  8 �سباحاً  ال�ساعة 
ليًا   9 ال�����س��اع��ة  ح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً   9
البطولة  منظمو  وي��دع��و  ذل���ك.  بعد 
ال���ت���ذاك���ر وحجز  ل�������س���راء  اجل���م���ه���ور 
اأماكنهم من خال املن�سات الر�سمية. 
الدورة  انطاق  املقبل  ال�سهر  وي�سهد 
���س��وق دب���ي احلرة  ل��ب��ط��والت   23 ال���� 
و25   19 بن  ال�سيدات  لفئة  للتن�س 
فرباير، تليها فعاليات الدورة ال� 31 
���س��وق دب���ي احل����رة للتن�س  ل��ب��ط��والت 
مار�س،  و4  فرباير   26 بن  للرجال 
اإط���ار مناف�سات جولة  ��ق��ام يف  تمُ وال��ت��ي 

رابطة حمرتيف التن�س 500 نقطة.
تمُقام بطوالت �سوق دبي احلرة للتن�س، 
وال���ت���ي مت��ل��ك��ه��ا وت��ن��ظ��م��ه��ا ���س��وق دبي 
احل����رة، حت��ت رع��اي��ة ���س��اح��ب ال�سمو 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي.

بطولت �شوق دبي احلرة للتن�س توؤكد م�شاركة الفائَزين بلقب بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة يف مناف�شاتها

دجوكوفيت�س و�سابالينكا يوؤّكدان م�ساركتهما يف فعالية التن�س املرتقبة خالل ال�سهر اجلاري اإىل جانب امل�سنفة االأوىل عامليًا �سفيونتيك

اعتماد ت�سكيل جلنة الالعبني االأوملبيني

باق ثمانية اأيام على النطالقة

اكتمال التح�سريات وو�سع اللم�سات االأخرية النطالقة ماراثون دبي العاملي 

اأ�سبال ونا�سئات �سقور القوى بنادي االإمارات يح�سدون 
ميدالية يف بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للجري  20

حقق فريق األعاب القوى بنادي االإمارات املراكز االأوىل وح�سد 20 ميدالية يف  بطولة 
كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للجري، حيث ح�سد فريق االأ�سبال بنات املركز الثاين 
فرقي واملركز الثاين فرقي نا�سئات، كما نال اأ�سبال ال�سقور بنن املركز الثاين فرقي 

والثاين فردي عن طريق �سلمى اأ�سرف والثالث فردي عن طريق منى عمر بخيت .
التهاين  بخال�س  النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البطران  اهلل  عبد  يو�سف  �سعادة  وتقدم 
والتي  الدولة  اأندية  م�ستوى  على  امليداليات  هذه  وحتقيقهم  جمهودهم  على  والثناء 
تعك�س العمل الكبري واملجهود املميز لاعبن بقيادة م�سرف االألعاب الفردية واجلماعية 

جمال اأحمد القر�سي واإدارية اللعبة فاطمة جبار علي واملدرب هادي حممد كرمي.

Date 3/ 2/ 2023  Issue No : 13765
Notice to pay in Lawsuit 

No. AJCEXCIREA2022/-0005657 Partially Civil
To the Defendant : Mirza Kashif Baig Mirza
Whereas, the attached judgment was issued in the above case against you in 
favor of the Claimant (Applicant)
Al Tameem Cars and Buses Rental LLC.
And Whereas, the above Claimant have submitted request to enforce the said 
judgment and already paid the fees. The judgment to be enforced is as follows 
: Total amount to be paid including fees and expenses : 10210.0
Therefore, you are hereby ordered to pay according to the enforcement deed 
within (15) days as of receiving this notice. In case you fail to comply, the 
court shall enforce the judgment by force according to the law.
Judge / Ali Almahbali
Federal Court of Ajman
Civil Enforcement Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 3/ 2/ 2023  Issue No : 13765
Date : 1/2/2023

Subject : Public Notice regarding the date of first meeting of accounting expert 
In Case No. 2334/2022- Commercial Appeal

Before the Dubai Court of Appeal
Filed by First Appellant / VAKIL GHOLAM ABBAS; and 
Second Appellant / VAKIL MUHAMMAD ALI WAHID ALI.
Against First Appellee / Farida Abdul Gaffar Khan; and
Second Appellee : Aljoy Investment LLC; and 
Third Appellee : Nasir Gaffar Khan Khan Gaffar Abdulaziz Khan.
- We hereby invited Mrs. / First Appellee/ Farida Abdul Gaffar Khan.
- to attend the first meeting of accounting expert, in person or represented by an attorney, to be 
held on Wednesday, corresponding 8/2/2023, at 03:00 PM, location: Via the website sent by 
the email. - Office Tel/ 043524030 - This to reply on the case and to submit the documents you 
desirous. If you failed to attend in person or represented by an attorney during the prescribed 
period, the expert will initiate the procedures assigned thereto, and submit its report to the 
court based on the available documents. Topic : Case No. 2334/2022- Commercial Appeal - 
Time : Feb, 2023, 03:00 PM, Dubai      Join Zoom Meeting :
https://us05web.zoom.us/j/89756403012?pwd=K1hadlBYQTgrSWhndFJGTTg1R3Y3dz09     
Meeting ID : 897 5640 3012     Passcode : 27tFrD
Dr. Abdallah Ali Al-Qaydi 
Accounting expert delegated before Dubai Courts

Public Notice

70392

Date 3/ 2/ 2023  Issue No : 13765

6748/2022/207 Commercial Execution
Notice and assignment to fulfill by publication

Published Notice details
To The convicted :
1- Tech Tuners Computer (Individual Establishment) - Unknown 
Address, As the Claimant : Presidential to transport passengers in 
luxury cars LLC - The above-mentioned executive case has been 
filed against you for obligated you to pay the amount executed of 
(69386 AED) to Execution request or the court treasury. 
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you 
in the event of non-compliance with the aforementioned decision 
within o days from the date of publishing this announcement

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 3/ 2/ 2023  Issue No : 13765
Legal Notice by Publication 

No. (2023/454)
Notifier : Munif Al-Nahdi Holding Company
Notifiee : Yamashita Tadashi, Japanese National, holding passport no. 
MT096048 - In his capacity the manager of the company and he is the one who 
approved the value of the indebtedness.
His place of the residence is unknown:
The Notifier demands from the Notifiee to pay an amount of USD 2,100,000 
«Only Two Million and One Hundered Thousand American Dollar) or its 
equivalent in U.A.E's Dirham and it should be during maximum period not 
exceeding than five days from the date of this Notice. Otherwise, we shall be 
constrained to recourse to the judges and taking all the legal proceedings and 
shoulding you with the responsibility arisen out of delaying in payment and all 
the compensation including the fees of the court, lawyers in addition to the legal 
interest and any other related fees.

With the preservation and respect...
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

م��ع ال��ف��وز ال��ك��ب��ري ال���ذي حققه االأه��ل��ي امل�����س��ري ع��ل��ى اأوك���ان���د �سيتي 
النيوزيلندي يف افتتاح الن�سخة ال�19 من بطولة كاأ�س العامل لاأندية، 
كانت  طاملا  التي  القيا�سية  االأرق����ام  م��ن  ج��دي��دة  موجة  البطولة  ب���داأت 

عامة مميزة يف الن�سخ املا�سية. 
وتغلب االأهلي على اأوكاند �سيتي 3-0 يف الدور االأول للبطولة، املقامة 
حاليا باملغرب، لي�سق الفريق امل�سري طريقه اإىل الدور ربع النهائي الذي 

يلتقي فيه �سياتل �ساوندرز االأمريكي، الوجه اجلديد. 
ومع �سربة البداية اأم�س االول، كانت هذه الن�سخة على موعد مع رقم 
م�ساركات يف   10 اإىل  ر�سيده  �سيتي  اأوك��ان��د  رف��ع  قيا�سي جديد حيث 

مونديال االأندية ليكون الفريق االأكرث م�ساركة يف تاريخ البطولة، علما 
امل�سري  االأه��ل��ي  االأن��دي��ة هو  الفرق م�ساركة مبونديال  اأك��رث  ث��اين  ب��اأن 
وحقق  تاريخه،  يف  الثامنة  الن�سخة  بخو�سه  االأول  اأم�س  احتفل  ال��ذي 

الفوز الثمن ليتاأهل اإىل ربع النهائي. 
كما �سهدت �سربة بداية املباراة اأم�س االأول رقما قيا�سيا اآخر حيث عزز 
االأهلي �سدارته لقائمة اأكرث الفرق خو�سا للمباريات يف البطولة، رافعا 
ر�سيده اإىل 19 مباراة فيما خا�س اأوكاند، �ساحب املركز الثاين، مباراته 
االإ�سباين،  مدريد  ري��ال  من  لكل  مباراة   12 مقابل  االول  اأم�س  ال�17 

ومونتريي املك�سيكي اللذين يقت�سمان املركز الثالث يف القائمة. 
 20 رقم  املباراة  بخو�س  القائمة  لهذه  �سدارته  تعزيز  االأهلي  و�سمن 

بالبطولة من خال املواجهة مع �سياتل. 

مبباراة  االإ�سبانية  وخا�سة  والعاملية  العربية  االإع���ام  و�سائل  واهتمت 
�سيلتقي  �ساوندرز  و�سياتل  االأهلي  الفائز من مباراة  واأن  االأم�س خا�سة 

ريال مدريد االإ�سباين يف الدور ن�سف النهائي. 
"ابن بطوطة" يف مدينة  وحظي احل�سور اجلماهري الكبري على ا�ستاد 
مل���وؤازرة فريق  األ��ف م�سجع معظمهم   47 املغربية وال��ذي جت��اوز  طنجة 

االأهلي باهتمام الفت من كل املراقبن. 
االإ�سباين  بر�سلونة  مع  ر�سيده  ت�ساوى  االأهلي  حققه  ال��ذي  الفوز  ومع 
 7 بر�سيد  البطولة  بتاريخ  كل منهما  التي حققها  االنت�سارات  يف عدد 
انت�سارات لكل منهما، ويقت�سم الفريقان املركز الثاين يف قائمة االأكرث 
حتقيقا لانت�سارات، وال يتفوق عليهما �سوى ريال مدريد بر�سيد 10 

انت�سارات حتى االآن. 

واإذا حقق االأهلي الفوز على �سياتل يف ربع النهائي، �سينفرد باملركز الثاين 
يف القائمة متفوقا على بر�سلونة. 

ومن خال االأه��داف الثاثة اأم�س االول، رفع االأهلي ر�سيده اإىل 20 
لاأهداف  ت�سجيا  ال��ف��رق  اأك��رث  بقائمة  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  ليكون  هدفا 
بر�سيد  مدريد  ري��ال  يت�سدرها  التي  القائمة  وهي  االأن��دي��ة،  مبونديال 

ملونتريي، و23 هدفا لرب�سلونة.  هدفا   24 مقابل  هدفا،   31
ت��اري��خ مونديال  ال�سحات الع��ب االأه��ل��ي راب��ع الع��ب يف  واأ���س��ب��ح ح�سن 
االأندية يهز ال�سباك يف 3 ن�سخ خمتلفة بواقع )ن�سخة واحدة مع فريقه 
ال�سابق العن االإماراتي ون�سختن مع االأهلي(، وت�سم هذه القائمة كا 
من االأرجنتيني ليونيل مي�سي والربتغايل كري�ستيانو رونالدو والويلزي 

جاريث بيل. 

ثالثية االأهلي تد�سن موجة جديدة لالأرقام القيا�سية يف مونديال االأندية 

•• باري�س-وام:

جترى يف ال�ساعة الثانية من بعد ظهر اليوم اجلمعة 
بطولة  قرعة  مرا�سم  باري�س،  الفرن�سية  العا�سمة  يف 
والتي   ،)2023 لعام  للجودو  �سام  جراند  )باري�س 
بعد   ، اجل���اري  ف��رباي��ر  4 و5  ي��وم��ي  ت��ق��ام مناف�ساتها 
85 دولة  535 العباً والعبة من  االآن  اأن تقدم حتى 

للم�ساركة يف املناف�سات. 
وتكت�سب البطولة اأهمية كربى حيث اأنها فر�سة كبرية 
الأوملبياد  التاأهيلية  النقاط  لتجميع  الاعبن  اأم���ام 

باري�س 2024. 
البدين والفني  اإع��داده  االأول للجودو  واأكمل منتخبنا 
قاعة  يف  ال�سبت  غ��دا  ي��وم  �ستنطلق  ال��ت��ي  للمناف�سات 

اأكوور. وتلقت البعثة ات�ساال هاتفيا من �سعادة حممد 
ب��ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����س احت���اد االإم������ارات للجودو 
ل��اط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ���س��ري االأم������ور ودخ�����ول امل��ن��ت��خ��ب يف 
ببذل  املنتخب  ثعلوب  اب��ن  وط��ال��ب  املناف�سات،  اأج���واء 
اأق�سى جهد لبلوغ من�سة التتويج يف ظل مناف�سة قوية 
امل�سنفن  ال��ع��امل  اأب��ط��ال  م�ساركة  �سوء  على  متوقعة 

دوليا يف خمتلف الفئات. 
وي�سارك منتخبنا الوطني يف البطولة ب� 4 العبن هم، 
وت��ال �سفيلي يف  66 كجم،  اأرام يف وزن حتت  ج��ورام 
اأرام يف وزن حتت  وج��ري��ج��وري  ك��ج��م،   81 وزن حت��ت 
كجم،   100 حتت  وزن  يف  كو�سوف  وظفار  كجم،   90
باالإ�سافة اإىل العبتن هما ميثاء النيادي يف وزن حتت 
األتان يف مناف�سات حتت 57 كجم.  وبات�سو  كجم،   52

•• اأبوظبي-الفجر

ت�������س���ه���د م����اع����ب ن�������ادي غ���ن���ت���وت يف 
اليوم  م�ساء  م��ن  والن�سف  اخلام�سة 
اأبوظبي بولو مع فريق  اجلمعة لقاء 
�ساري�سا بولو يف الدور ن�سف النهائي 
لبطولة كاأ�س �سلطان بن زايد للبولو 
ل�سباق  غ��ن��ت��وت  ن����ادي  ينظمها  ال��ت��ي 
اخل���ي���ل وال���ب���ول���و حت���ت رع���اي���ة �سمو 
ال�سيخ فاح بن زايد اآل نهيان رئي�س 
النادي مب�ساركة 8 فرق، حيث يلتقي 
انكورا  فريق  اليوم  مباراة  الفائز من 
االحتفالية  البطولة  نهائي  يف  بولو 
باإ�ستاد   2/5 املقبل  االحد  يوم  املقرر 
ل��ل��ب��ول��و يف ختام  زاي�����د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 

البطولة.
وجاءت مباراة اأم�س بن فريقي انكورا 
انكورا  ل�سالح  انتهت  ال��ت��ي  وبن�سلي 

من  وم��ت��ك��اف��ئ��ة  ق��وي��ة   4/7 بنتيجة 
بدايتها والتي تقدم فيها فريق انكورا 
بنتيجة ال�سوط االأول 1/2، ثم 1/3 

يف بداية ال�سوط الثاين، ثم 2/3، ثم 
الثاين، ثم  ال�سوط  نهاية  مع   ،2/4
3/4 يف بداية الثالث، ثم 3/5 والذي 

ال�سوط  وج��اء  ال�سوط..  عليه  انتهى 
الرابع احلا�سم، ليتقدم انكورا جمددا 
 4/6 ال��ف��ارق  بن�سلي  ويقل�س   ،3/6
4/7،والذي  ليتقدم  ان��ك��ورا  وي��ع��ود 
ادارها طاقم  املباراة التي  انتهى عليه 
ديك�سون،  جا�سون  من  املكون  احلكام 
ماتيو�س، وبيرت رايت. وتلعب اعتبارا 
م��ن ال��ث��ان��ي��ة و45 دق��ي��ق��ة م��ن ع�سر 
للفرق  الرت�سية  دور  مباراتي  اليوم 
الذهبي  ل��ل��م��رب��ع  ت���ت���اأه���ل  مل  ال���ت���ي 
ل��رتت��ي��ب ف���رق ال��ب��ط��ول��ة وال��ت��ي تبداأ 
بولو مع  بارك  اأنينغ�سلي  بلقاء فريق 
فريق المار بولو، وتعقبها يف الرابعة 
ع�سرا مباراة بن دري بولو مع فريق 

غنتوت بولو.

•• اأبوظبي-وام: 

املنظمة لطواف  اجل��ه��ة  ال��ري��ا���س��ي،  اأب��وظ��ب��ي  اأع��ل��ن جمل�س 
ال��وح��ي��د يف منطقة  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ب��اق   -  2023 االإم������ارات 
 4 – ال�سرق االأو�سط – عن م�ساركة 20 فريقاً )16 عاملياً 
ال��ف��رتة من  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  الن�سخة اخلام�سة  حم��رتف��ة( يف 
اأبوظبي،  يف  وتنتهي  تنطلق  والتي  فرباير،   26 اإىل   20

1028كم.  مل�سافة  مراحل  عرب 7 
“ �سرتوين"    AG2R وت�سم الفرق العاملية كا من فريق
كازاخ�ستان"   و"اأ�ستانا  دي�سيونينك"   األ��ب��ي�����س��ن  و" 
– هانزجروهه"  و"  – فكتوريو�س"  " وب��ورا  و"البحرين 

 ، " FDJ " اإي اإف اإديوكي�سن – اإيزي بو�ست"  و" جروباما
و" اإنيو�س جريناديرز"  و" اإنرتمار�س – �سريك�س – وانتي"  
– كويك  وجامبو- في�سما"  و" موفي�ستار"  و" ���س��ودال   "
�ستيب"  و" فريق DSM "  و" جايكو العمُا"  و" تريك – 

�سغافريدو"  وفريق " االإمارات". 
"لوتو-دي�ستني"  و"  م���ن،  ك��ا  امل��ح��رتف��ن  ف���رق  ت�سمل  و 
اإ�سرائيل – برميري تك" و" جرين بروجكت" – باردياين "  

و" تيودور برو �سايكلنج." 
و�سهدت الن�سخ االأرب��ع املا�سية من ط��واف االإم��ارات حتقيق 
تادي  ال�سلوفيني  ف���از  ح��ي��ث  ان��ت�����س��اري��ن،  االإم������ارات  ف��ري��ق 
الربيطاين  فاز  بينما   ،2022 و   2021 بلقبي  بوجات�سار 

اآدم يايت�س يف الن�سخة الثانية 2020. ويف عام 2019 توج 
ال�سلوفيني برميوز روجليت�س من فريق جامبو في�سما بطًا 

للن�سخة االأوىل من طواف االإمارات. 
وخال الن�سخ االأربع املا�سية، حاز فريق االإمارات على قمي�س 
ال�سدارة االأحمر الأطول فرتة، حيث ارتداه تادي بوجات�سار 
فيما  مرات،   7 روجليت�س  برميوز  ارتداه  بينما  10مرات، 
ياأتي الربيطاين اآدم يايت�س ثالًثا بارتداء القمي�س 3 مرات. 
اأج��ن��دة االحتاد  الثانية يف  االإم����ارات اجل��ول��ة  وميثل ط��واف 
ب��ع��د طواف   ،2023 ل��ل��ع��ام  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  ال����دويل 
���س��ان��ت��و���س داون اأن����در ال����ذي ف���از ب��ه ج���اي ف��اي��ن م��ن فريق 

االإمارات. 

منتخبنا للجودو يرتقب اليوم قرعة 
باري�س جراند �سالم مب�ساركة 85 دولة 

تاأهل اأنكورا للنهائي

اأبوظبي و�ساري�سا يف ن�سف نهائي بطولة كاأ�س �سلطان بن زايد للبولو 

»اأبوظبي الريا�سي« يعلن الفرق امل�ساركة يف الن�سخة اخلام�سة من طواف االإمارات 

•• دبي -وام: 

ال�سابع  امل��و���س��م  م��ن��اف�����س��ات  ت��ت��وا���س��ل 
الهوائية،  للدراجات  ال�سلم  لبطولة 
- ال��ت��ي ت��ق��ام ، حت��ت رع��اي��ة �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
“رعاه  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
�ساحب  م���ك���ت���ب  وي��ن��ظ��م��ه��ا  اهلل”، 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
 ..  - والتمويل  امل�سرتيات   – مكتوم 
باإقامة ال�سباقن اخلام�س وال�ساد�س 
واالأحد  ال�سبت  ي��وم��ي  امل��و���س��م  ل��ه��ذا 

املقبلن.
وي�سهد يوم غٍد ال�سبت ال�سباق الثاين 
�سباق  يقام  فيما  االإماراتين،  للهواة 
النخبة لل�سيدات يوم بعد غٍد االأحد، 

لل�سباقن  م�����س��اف��ت��ه  ت��ب��ل��غ  م�����س��ار  يف 
يف  املرموم  حممية  بقلب  كم   137

منطقة ال�سلم.
وي�����ق�����ام ال���������س����ب����اق ال�����ث�����اين ل���ل���ه���واة 
االإماراتين مب�ساركة اأ�سحاب املراكز 
ال�20 االأوىل يف ال�سباق االأول، الذي 
اإىل  اإ�سافة  املا�سي،  دي�سمرب  اأقيم يف 
"جزر  ���س��ب��اق  م���ن  ال�61  امل��ت��اأه��ل��ن 
يناير  اأق��ي��م يف  ال���ذي  دبي" امل��ف��ت��وح، 

املا�سي.
جوائز  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وخ�س�ست 
مليون  تبلغ  ال��ث��اين  لل�سباق  م��ال��ي��ة 
دره������م، ح��ي��ث ي��ح�����س��ل ال��ب��ط��ل على 
املركز  و�ساحب  دره���م،  األ��ف   200
الثاين على 150 األف درهم، والثالث 

على 100 األف درهم.
لل�سيدات  ال���ن���خ���ب���ة  ����س���ب���اق  وي����ق����ام 

مب�������س���ارك���ة م���ت�������س���اب���ق���ات م�����ن 36 
جن�سية، يف واحد من اأقوى ال�سباقات 
لل�سيدات  ال���ه���وائ���ي���ة  ل����ل����دراج����ات 
املالية  ج����وائ����زه  وت��ب��ل��غ  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
البطلة  وحت�سل  دره��م،  األ��ف   735

و�ساحبة  دره�����م،  األ�����ف   150 ع��ل��ى 
األف درهم،   100 الثاين على  املركز 

والثالثة على 70 األف درهم.
وقال �سعادة عمري بن جمعة الفا�سي 
مل��ك��ت��ب �ساحب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
مكتوم – امل�سرتيات والتمويل رئي�س 
 " للبطولة..  املنظمة  العليا  اللجنة 
الدّراجن  ب��ت��ف��اع��ل  ك��ب��رية  ���س��ع��ادت��ن��ا 
وال�سيدات  ال��رج��ال  االإم��ارات��ي��ن من 
ال��ه��واة، وك��ذل��ك املحرتفن من  م��ن 
اخلليجي  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  دول 
املناف�سات  يف  امل�������س���ارك���ن  وال����ع����امل 

الفردية والفرق".
الفرق  ن�سعد بحر�س  " كما  واأ�ساف 
باأف�سل م�ستوى  دّراجيها  اإعداد  على 
للم�ساركة بقوة يف البطولة والتناف�س 

األقاب خمتلف الفئات، ما يوؤكد  على 
اأهدافها  حتقيق  يف  ال��ب��ط��ول��ة  جن���اح 
الريا�سة  ه��ذه  ممار�سة  ثقافة  بن�سر 
املتكاملة وتوفري الفر�سة للريا�سين 
ال����ه����واة وامل���ح���رتف���ن ل��ل��ت��ن��اف�����س يف 
���س��ب��اق��ات ق��وي��ة ون��ي��ل ج��وائ��ز كبرية 
ت�سكل حافزا لهم لتحقيق املزيد من 

التطور واالإجنازات".
اللجنة  يف  دائ���م���ا  " ن��ح��ر���س  وق�����ال 
املنظمة للبطولة على اختيار م�سارات 
وفئة  �سباق  ك��ل  طبيعة  م��ع  تتنا�سب 
امل�ساركن فيه تت�سمن املرور باأجمل 
م��ن��اط��ق دب���ي وخ��ا���س��ة �سمن اأري���اف 
وب�������راري دب����ي ال���ت���ي ت�����س��م حممية 
العامل،  االأكرب يف  الطبيعية،  املرموم 
املتنوعة،  ومناطقها  ال�سلم  ومنطقة 
جمالية  مل�سات  لل�سباق  ي�سيف  مب��ا 

ومكانته  احل���دث  قيمة  م��ع  تتنا�سب 
ال�����س��ب��اق��ات ���س��م��ن بطولة  يف ج��م��ي��ع 
اأهم  اأ�سبحت واحدة من  ال�سلم التي 

الهوائية  ال��دراج��ات  ريا�سة  بطوالت 
على م�ستوى الدولة واملنطقة".

وي�سهد املو�سم ال�سابع لبطولة ال�سلم 

�سباقات   7 ال���ه���وائ���ي���ة،  ل���ل���دراج���ات 
م�ساركة  ت�ستهدف  ال��ف��ئ��ات  ملختلف 

اجلن�سيات. كافة  من  دراج   1000

بطولة ال�سلم للدراجات توا�سل فعالياتها ب�سباقي الهواة االإماراتيني والنخبة لل�سيدات

•• اأبوظبي ـ الفجر:

 ع������رّب امل���ت�������س���اب���ق���ون االإم�����ارات�����ي�����ون 
واعتزازهم  ف��خ��ره��م  ع��ن  وال��ع��امل��ي��ون 
فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  ك��اأ���س  يف  بامل�ساركة 
احلواجز،  لقفز  الدولية  مبارك  بنت 
عام  ك��ل  البطولة  تنظيم  اأن  واأك����دوا 
ال�سيدات  ريا�سة  يدعم  اأن  �ساأنه  من 

ويطور اأداء املواهب الوطنية.
من  ال��ع��ا���س��رة  الن�سخة  اختتمت  وق��د 
االأحد  م�ساء  ال��رائ��دة  الفعالية  ه��ذه 
امل��ا���س��ي مب�����س��ارك��ة اأك�����رث م���ن 330 
اأف�سل  300 من  واأك��رث من  ح�ساناً، 
من  اأك��رث  مثلوا  ال��ع��امل،  يف  الفر�سان 
االإم������ارات  ذل����ك  يف  مب���ا  دول�����ة،   34
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وبريطانيا  وم�سر  وعمان  ال�سعودية 
املتحدة االأمريكية والهند،  والواليات 
فئات  ���س��ت  يف  ت��ن��اف�����س��وا  وغ����ريه����ا.. 

�سوطاً. خمتلفة، توزعت على 20 

يف  امل�ساركن  الفر�سان  بن  من  وك��ان 
ال�سباق، الذي يعد اأحد اأ�سهر �سباقات 
ا�ستمر  وال���ذي  ال��ع��امل،  يف  الفرو�سية 
على مدار اأربعة اأيام، البلجيكية كلوي 
جائزة  ب�سباق  ف���ازت  وال��ت��ي  ف��ران��ك��ن، 

لوجنن الكربى.
فرانكن:  ق���ال���ت  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
احلواجز الأكرث  قفز  ريا�سة  "اأمار�س 
ت���ت���ح يل  21 ع����ام����اً، ول���ك���ن مل  م����ن 
مناف�سات  يف  للم�ساركة  قط  الفر�سة 
ل��ل�����س��ي��دات ف��ق��ط، ل��ق��د اأع��ج��ب��ن��ي حقاً 
الأنها  ف��ق��ط،  للن�ساء  ���س��ب��اق��ات  وج���ود 
اخل�سو�سية،  م��ن  مب��زي��د  ت�سعرهن 
وت�سجع املزيد من الفتيات وال�سيدات 
على امل�ساركة يف هذه الريا�سة، وتتيح 
اأكرث مقدرة على  لهن الفر�سة ليكن 
جميعاً  الأن��ه��ن  بينهن،  فيما  املناف�سة 
من جن�س واحد، لذلك تكون الفر�س 

متكافئة اأكرث".
واأ�سافت فرانكن: "اإن كاأ�س اأكادميية 

ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ال��دول��ي��ة لقفز 
احلواجز رائعة بكافة املقايي�س، ويقوم 
القائمون عليها بعمل احرتايف منظم، 
اأماكن  يف  ال�سباقات  اإقامة  ويختارون 
البطولة  ه���ذه  اأن  وال����س���ك  م��ذه��ل��ة، 
تقدم الكثري لريا�سة الفرو�سية ب�سكل 
اأنها  اإىل  باالإ�سافة  االإم����ارات،  يف  ع��ام 
االإمارات  يف  النا�س  من  املزيد  ت�سجع 

على امل�ساركة بها".
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال امل���ت�������س���اب���ق عمر 
ال�����ذي مّثل  امل�����رزوق�����ي،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
"اإن كاأ�س  امل�سابقة:  دولة االإم��ارات يف 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية 
بالن�سبة  رائ��ع��ة  كانت  احل��واج��ز  لقفز 
بفئتن  فوزين  فيها  حققت  فقد  يل، 
خمتلفن..  ي��وم��ن  ويف  خم��ت��ل��ف��ت��ن 
امل�سابقة،  يف  بامل�ساركة  ا�ستمتعت  لقد 
خا�سة واأن والدي نف�سه كان متواجداً 
اأعطاين  م���ا  وه����و  ب��ج��ان��ب اخل���ي���ول، 
احل���اف���ز و���س��ج��ع��ن��ي ع��ل��ى ال���ف���وز، لقد 

اأح��ب��ب��ت اخل��ي��ول منذ ���س��غ��ري، ومنذ 
اأن كنت يف �سن الرابعة ارتبطت بها.. 
وقفز  ع��ام،  ب�سكل  الفرو�سية،  ريا�سة 
احلواجز على وجه اخل�سو�س تتطلب 
الكثري من املثابرة وال�سرب، متنحني 
امل�ساركة يف مثل هذه البطوالت الكثري 

من احلما�س واملتعة".
ال�سويدية،  املت�سابقة  قالت  وبدورها، 
م�ساركتي  "كانت  ب��ي��رت���س:  اأن��ط��ون��ي��ا 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك  يف كاأ�س 
ال�سنوية لقفز احلواجز، ممتعة لغاية، 
يل  بالن�سبة  االأوىل  امل��رة  اأنها  خا�سة 
التي اأ�سارك فيها يف بطولة لل�سيدات 
اليوم  يف  جولة  يف  �ساركت  لقد  فقط، 
لقد  بها.  ال��ف��وز  م��ن  ومتكنت  الثالث 
الكربى  ���س��ب��اق اجل���ائ���زة  ���س��اه��دت يف 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��رو���س ال��رائ��ع��ة التي 
ق��دم��ت��ه��ا ال��ف��ت��ي��ات، وك���ان م��ن املذهل 
حقاً خو�س جتربة �سباق مع ال�سيدات 

فقط، لقد كانت اأكرث حما�سية".

واأ���س��اف��ت، ب��ي��رت���س: "هذا احل���دث ال 
العاملية  امل�سابقات  عن  كثرياً  يختلف 
فيها،  �ساركت  التي  االأخ���رى  ال��ك��ربى 
لقد  خ���ارج���ه���ا،  اأو  اأوروب��������ا  يف  ����س���واء 
الفر�سان  م���ه���ارة  مب�����س��ت��وى  ف��وج��ئ��ت 
اخلليجين والعرب، وبالتاأكيد �سيكون 
وتقام  م�سرق".  م�����س��ت��ق��ب��ل  ل��دي��ه��م 
ك��اأ���س اأك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رعاية  حت��ت  احل��واج��ز  لقفز  الدولية 
مبارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو 
العام، رئي�سة  الن�سائي  رئي�سة االحتاد 
والطفولة،  لاأمومة  االأعلى  املجل�س 
التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة 
وبتوجيهات  االإمارات"،  "اأم  االأ�سرية 
هزاع  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  م��ن 
بن زايد اآل نهيان، رئي�سة جمل�س اإدارة 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة 
الن�سائية، رئي�سة ناديي اأبوظبي والعن 
فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  تعاونت  لل�سيدات. 
مع  الن�سائية  للريا�سة  م��ب��ارك  بنت 

عدد من املوؤ�س�سات الرئي�سية الإطاق 
احلدث  �سركاء  من  وبدعم  البطولة، 
وجمل�س  ل�����وجن�����ن،  ال���ب���ات���ي���ن���ي���ن 
قائمة  �سمت  كما  الريا�سي،  اأبوظبي 
ال�����س��رك��اء اال���س��رتات��ي��ج��ي��ن ك���ًا من 
االحت����اد ال����دويل ل��ل��ف��رو���س��ي��ة واحت���اد 

واأما  وال�����س��ب��اق،  للفرو�سية  االإم����ارات 
ال�سريك الرئي�سي للبطولة كان مركز 
اأبوظبي لل�سحة العامة، وكانت �سركة 
ات�ساالت ال�سريك الر�سمي لات�سال، 
الر�سمي،  االإع��ام��ي  ال�سريك  وي��ا���س 
ال�سريك  ال���ت���ج���اري  اأب���وظ���ب���ي  وب��ن��ك 

واإ�سطبات  احل���������س����ري،  امل�������س���ريف 
ال�سراع ال�سريك الذهبي، ومياه العن 
اأما  باملياه،  للتزود  الر�سمي  ال�سريك 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  االإم������ارات  جمعية 
ال�سريكن  ف��ك��ان��ا  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رط��ة 

الداعمن للبطولة.

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

 كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز 
تعزز ريا�سة الفرو�سية وتطور املواهب االإماراتية
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برعاية حمدان بن زايد.. انطالق �سباق مهرجان 
ال�سيخ زايد للمحامل ال�سراعية 60 قدما بعد غٍد

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم  زايد  ال�سيخ حمدان بن  برعاية �سمو 
يف منطقة الظفرة، اعتمد نادي اأبوظبي للريا�سات البحرية 
فئة  ال�سراعية  للمحامل  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان  �سباق  موعد 
60 قدماً، ليوافق االأحد املقبل 5 فرباير ، بعد اأن مت تاأجيله 

منذ يناير املا�سي ب�سبب تقلبات االأحوال اجلوية.
ميًا  ومن املقرر اأن ي�سهد ال�سباق، والذي �سيمتد مل�سافة 25 
ب��ح��ري��اً حت��دي��ا ق��وي��ا واإث�����ارة ك��ب��رية، وي��ت��وق��ع اأن ي�����س��ل عدد 

املحامل امل�ساركة الأكرث من 100 حممل.
وياأتي تنظيم ال�سباق �سمن م�ساركات نادي اأبوظبي للريا�سات 
والتي  املتعددة،  زاي��د  مهرجان  وفعاليات  اأن�سطة  يف  البحرية 
اأب��ه��ى ���س��وره، وت��ع��رف مبفرداته  تقدم ال���رتاث االإم��ارات��ي يف 
القيمة، ومن بينها �سباقات املحامل ال�سراعية التي حتمل ا�سم 
املهرجان، حيث يويل النادي اأهمية كبرية للجهود الرامية اإىل 

املتنوعة  ال�سباقات  البحري من خال  ال��رتاث  على  احلفاظ 
التي ينظمها يف كل مو�سم.

فئة  ال�سراعية  للمحامل  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان  �سباق  وياأتي 
الرتاثية  للريا�سات  املهمة  املناف�سات  اأحد  ليكون  قدماً   60
النادي  ينظمها  وال��ت��ي  واملتنوعة،  الكثرية  ال�سباقات  �سمن 
وهي  اأب��وظ��ب��ي،  يف  لل�سباقات  البحري  املو�سم  ط��وال  وبنجاح 

الفئة االأكرب بن ال�سباقات.
واأ�ساد خليفة الرميثي رئي�س ق�سم ال�سباقات الرتاثية يف نادي 
اأبوظبي للريا�سات البحرية، باهتمام ودعم القيادة الر�سيدة 
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  وث��ّم��ن  فئاتها،  بكل  ال��رتاث��ي��ة  لل�سباقات 
الظفرة،  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  زاي��د  حمدان بن 
م�سرياً اإىل اأن �سباق مهرجان ال�سيخ زايد للمحامل ال�سراعية 
فئة 60 قدماً يعد اأحد املحطات التي ير�سم خالها امل�ساركون 
وال�سجاعة  وال���ق���وة  ال��ت��ح��دي  مب��ع��اين  مليئة  ت��راث��ي��ة  ل��وح��ة 
ال��ك��ربى التي  ارت��ي��اد البحر، وه��و م��ن االأح���داث الرتاثية  يف 

املحامل  م���اك  ق��ب��ل  م���ن  االإق���ب���ال  ال���ن���ادي، وجت���د  ينظمها 
وال��ن��واخ��ذة وال��ب��ح��ارة، ك��ون��ه الفئة االأك���رب م��ن ب��ن �سباقات 

الفئات االأخرى.
على  احل��ف��اظ  م�سرية  يف  مميزة  من�سة  ال�سباق  ي�سكل  وق��ال 
مياه  يف  وف��ع��ال��ي��ات��ه  باأن�سطته  االإم���ارات���ي  ال��ب��ح��ري  ال����رتاث 
ال��ب��ح��ر، وال��ت��ي ل��ه��ا دالالت���ه���ا ال��ع��م��ي��ق��ة، وحت��م��ل ال��ك��ث��ري من 
للريا�سات  اأبوظبي  نادي  يويل  حيث  النبيلة،  والقيم  املعاين 
البحرية ال�سباقات الرتاثية اهتماماً كبرياً خال كل مو�سم، 
باإقامة العديد منها يف الفئات املختلفة، والتي ت�سجل جناحات 
مميزة، وتنقل اإرث االأجداد واالآباء اإىل االأجيال بكل تفا�سيله، 

وت�سهد تفاعًا اإيجابياً من امل�ساركن.
البحارة والنوخذة مع  الرميثي بتعاون والتزام  واأ�ساد خليفة 
املا�سية،  ال��ف��رتة  خ��ال  ب��ال��ن��ادي  لل�سباقات  املنظمة  اللجنة 
يتوا�سل  ب��اأن  اأمله  عن  معرًبا  املن�سود،  النجاح  �سجلت  والتي 

التعاون بالروح نف�سها يف كل ال�سباقات املقبلة.

بر�سلونة يعزز �سدارته ويبتعد  
ريال مدريد  عن  نقاط   8

عزز بر�سلونة �سدارته وابتعد بفارق 8 نقاط عن غرميه ومطارده املبا�سر 
2-1 يف مباراة موؤجلة من  بيتي�س  ريال مدريد بفوزه على م�سيفه ريال 

املرحلة ال�سابعة ع�سرة من الدوري اال�سباين لكرة القدم.
الكاتالوين  النادي  للقاء، فتقدم  الثاثة  االأه��داف  و�سجل العبو بر�سلونة 
البولندي  املهاجم  االإي��ق��اف  من  والعائد   )65( رافينيا  الربازيلي  بهديف 
روبرت ليفاندوف�سكي )80(، ليعود ويقل�س الفارق ل�سالح بيتي�س بالنريان 

ال�سديقة ملدافعه الفرن�سي جول كونديه )85(.
قال ت�سايف هرناندي�س مدرب بر�سلونة يف ت�سريح لتلفزيون "موفي�ستار": 
املمكن اأن نقتل املباراة براأ�سية اأن�سو فاتي،  رائعة... كان من  "خ�سنا مباراة 

ثم جعلنا نهاية املباراة معقدة بع�س ال�سيء الأنف�سنا..".
واأ�ساف "قّدم الفريق مباراة كبرية، على اأر�س �سعبة للغاية... لقد تطورنا 
امتلكنا  ال�سبت(.  -1�سفر  بر�سلونة  )ف��از  جريونا  �سد  املباراة  منذ  كثرياً 
الو�سط،  يف  االأجنحة،  عرب  امل��رور  من  ومتكنا  وال��ه��دوء،  وال�سرب  الهيمنة 

الإيجاد التفوق العددي... مباراة جيدة من جميع النواحي...".
واردف "نر بوقت جيد ونلك الروح املعنوية ملوا�سلة النجاحات".

ورفع بر�سلونة ر�سيده يف ال�سدارة اإىل 50 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط 
عن ريال مدريد الثاين الذي يواجه فالن�سيا اخلمي�س.

31 نقطة يف املركز  يف املقابل، كان ريال بيتي�س الذي جتمد ر�سيده عند 
ذاتها مع  امل�سافة  على  للبقاء  بر�سلونة  على  بالفوز  النف�س  ال�ساد�س ميني 
اإىل  امل��وؤه��ل  االأخ���ري  نقطة(   34( ال��راب��ع  امل��رك��ز  �ساحب  م��دري��د  اأتلتيكو 

م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل.
وتواجه بر�سلونة وبيتي�س يف 12 ال�سهر احلايل يف كاأ�س ال�سوبر اال�سبانية 
يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س، وكانت الغلبة للنادي الكاتالوين بركات 

الرتجيح بعد التعادل 2-2.
اأك��رث من فر�سة خطرية  على  االول فتح�سل  ال�سوط  بر�سلونة يف  �سغط 
لبيدري الذي ا�سطدم مرتن باحلار�س الربتغايل روي �سيلفا )18 و37(، 
فيما األغى احلكم امل�ساعد هدف رافينيا الراأ�سي بداعي الت�سلل بعد متريرة 

من الهولندي فرنكي دي يونغ )33(.
لكرة  الثالثة  للمرة  االخ��ري  فت�سدى  وكو�ستا،  بيدري  ا�ستعرا�س  وا�ستمر 
رافينيا  يفتتح  اأن  الثاين )48(، قبل  ال�سوط  بداية  اال�سباين مع  ال��دويل 
الت�سجيل بعد ت�سارع رائع من املدافع ال�ساب ابن ال� 19 عاماً األيك�س بالديه 

ومتريرة اأمام مرمى احلار�س �سيلفا )65(.
و�ساعف العائد من االإيقاف لثاث مباريات ليفاندوف�سكي النتيجة ملت�سدر 
اأراوخو  رونالد  االوروغ��وي��اين  وراأ�سية من  بيدري  ركنية من  بعد  ال��دوري 
داخل املنطقة، و�سلت اإىل البولندي �سددها بقدمه اليمنى مل يحرك لها 

�سيلفا �ساكناً )80(.
وقل�س بيتي�س النتيجة بالنريان ال�سديقة من املدافع كونديه بعد عر�سية 
من لوي�س اأنريكي حاول الدناركي اأندريا�س كريتن�سن ت�ستيت الكرة اإىل 
االملاين  ال��دويل  حار�سه  �سباك  هز  الفرن�سي  اأن  اإال  راأ�سية،  ب�سربة  ركنية 

مارك-اأندريه تري �ستيغن )85(.

بنزمية »غا�سب ب�سدة«.. واإدارة 
ريال مدريد ت�ستجيب لطلبه

بعد اأن �سيطرت حالة من اال�ستياء على العبي ريال مدريد، وعلى راأ�سهم 
القائد الفرن�سي كرمي بنزمية، ا�ستجابت اإدارة املريينغي ل�سكوى عدد من 

العبي الفريق خال املو�سم احلايل.
مدريد  ري���ال  الع��ب��ي  ف���اإن  �سنرتال" االإ���س��ب��ان��ي��ة،  "ديفين�سا  ل�سبكة  ووف��ق��ا 
ت�سيطر عليهم حالة من الغ�سب ب�سبب اأر�سية ملعب "�سانتياغو برنابيو"، 

لكنهم يرف�سون الك�سف علًنا عن هذا االأمر.
الفريق  قائد  بنزمية  ك��رمي  الفرن�سي  اأن  اإىل  االإ�سبانية،  ال�سبكة  واأ���س��ارت 
"�سانتياغو  اأر�سية  على وجه اخل�سو�س ي�سعر بعدم راحة من اللعب على 
باإظهار  له  ت�سمح  ال  التي  االأ�سياء  من  الع�سب  حالة  اأن  ويعتقد  برنابيو"، 
اأف�سل ن�سخة من م�ستواه. واأو�سحت "ديفين�سا �سنرتال" اأنه �سيتم تغيري 

الع�سب عقب مباراة فالن�سيا، وقبل مواجة اإلت�سي بعد اأ�سبوعن يف الليغا.
وذكرت اأن �سبب �سوء اأر�سية امللعب يعود اإىل فريو�س ي�سيب الع�سب ب�سبب 
الغبار واالأ�سياء غري النظيفة املتواجدة يف االآالت التي يتم ا�ستخدامها يف 

عملية التطوير للملعب.

•• اأبوظبي-وام:

اأحكمت اأندية دوري اأدنوك لكرة القدم للمحرتفن قب�ستها 
على مقاعد دور الثمانية لبطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 
امل�ساركة من  التام على االأندية  اأكدت تفوقها  الدولة بعدما 
ال�16،  دور  مواجهات  خ��ال  وذل��ك  االأوىل،  ال��درج��ة  دوري 

التي اأقيمت على مدار اليومن املا�سين. 
اأندية  12 فريقا من  ال�16 مب�ساركة  واأقيمت مباريات دور 
دوري املحرتفن، و4 من دوري الدرجة االأوىل، وكان التاأهل 
من ن�سيب 8 فرق من دوري املحرتفن، فيما ودعت جميع 

فرق دوري الدرجة االأوىل البطولة من دور ال�16. 
االإم���ارات، وعجمان على احلمرية،  االأهلي على  �سباب  وف��از 

ودعت  فيما  الفجرية،  على  والو�سل  جلف،  على  واجل��زي��رة 
والن�سر،  )الظفرة،  البطولة  املحرتفن  دوري  من  فرق   4
مناف�سن من  اأم��ام  بعد خ�سارتها  كلباء(  واحت��اد  وخورفكان 

دوري اأدنوك للمحرتفن اأي�سا. 
وحقق فريق البطائح املفاجاأة، وتاأهل للمرة االأوىل يف تاريخه 
اإىل ربع نهائي كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، بعد مباراة 
اللحظات  3-3 يف  بالتعادل  انتهت  كلباء  احت��اد  اأم��ام  مثرية 
االأخرية، وح�سمها البطائح بركات الرتجيح )6-5( علما 
بركات  ح�سمت  التي  ال��دور  ه��ذا  يف  الوحيدة  امل��ب��اراة  باأنها 

الرتجيح. 
بفوز  البطولة  يف  لقبه  عن  ال��دف��اع  رحلة  ال�سارقة  وا�ستهل 
فاز  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  امل��ب��اراة  وه��ي  الن�سر،  على   1-2 ثمن 

فيها �ساحب االأر�س على مناف�سه، فيما كانت خ�سارة جميع 
الفرق االأخرى على ماعبها من اأبرز املامح يف دور ال�16 

للبطولة هذا املو�سم. 
وخال مباريات دور ال�16 مت ت�سجيل 28 هدفا، من بينها 
5 اأهداف من ركات جزاء، منها 3 ركات يف مباراة ال�سارقة 
والن�سر وحدها.  و�سهدت مباراة اجلزيرة وجلف اأكرب ر�سيد 
من االأهداف من بن مباريات دور ال�16 هذا املو�سم بواقع 7 
اأهداف؛ حيث فاز اجلزيرة على م�سيفه جلف 6-1، وكانت 
مباراة العن وخورفكان هي االأقل تهديفا بفوز العن 0-1. 
وخال مباريات هذا الدور، اأ�سهر ق�ساة املاعب 24 بطاقة 
 9 ب��واق��ع  والن�سر  ال�سارقة  م��ب��اراة  اأك��رثه��ا يف  ك��ان  �سفراء، 

بطاقات. 

القدم  لكرة  الدولة  رئي�س  كاأ�س  من   16 ال�  دور  يف  �سفراء  بطاقة  و24  هدفا   28

•• اأبوظبي -وام:

اأع��ل��ن��ت راب��ط��ة امل��ح��رتف��ن االإم��ارات��ي��ة اأ���س��م��اء الفائزين 
بجوائز االأف�سل ال�سهرية، يف دوري اأدنوك للمحرتفن، 
وذلك عن �سهر يناير. وتفوق التوجويل البا كودجو من 
اأف�سل العب، واأحمد �سمبيه  نادي العن، ليفوز بجائزة 
مرمى،  ح��ار���س  اأف�سل  ج��ائ��زة  ليحرز  الن�سر  ن��ادي  م��ن 
ليتوج  االأهلي  �سباب  من  ج��اردمي  ليوناردو  والربتغايل 

بجائزة اأف�سل مدرب.
اأداءه القوي مع العن، حيث  جاء فوز البا بعدما وا�سل 
�ساهم بثنائية يف كل من فوز فريقه على البطائح وعجمان 
خال �سهر يناير، لرتفع اأهدافه االأربعة ر�سيده اإىل 16 
املو�سم،  ه��ذا  ل��ل��دوري  الهدافن  قائمة  ���س��دارة  يف  هدفاً 
يارمولينكو  اأندريه  االآخرين:  املر�سحن  على  وليتفوق 
زميله يف العن، وفابيو ليما العب الو�سل، وجواو بيدرو 

العب الوحدة، ووليد عبا�س العب �سباب االأهلي.
يف  الن�سر  مع  احلا�سمة  بت�سدياته  �سمبيه  اأحمد  وتاألق 
�سهر يناير، مما �ساهم يف جمع فريقه اأربع نقاط بالتعادل 
مع ال�سارقة، ثم حفاظه على نظافة �سباكه يف الفوز على 
نا�سر  االآخرين: ماجد  املر�سحن  ليتفوق على  الظفرة، 

"الوحدة". ال�سام�سي  االأهلي" وحممد  "�سباب 
وجن���ح امل�����درب ال��ربت��غ��ايل ل���ي���ون���اردو ج�����اردمي يف قيادة 
بعد  يناير،  �سهر  يف  الرتتيب  �سدارة  اإىل  االأهلي  �سباب 
ال�سارقة  ال��ت��ع��ادل م��ع  ث��م  ال��ف��وز ع��ل��ى ع��ج��م��ان،  حتقيق 
خارج الديار، ليتفوق على املر�سحن االآخرين االإ�سباين 
بيتزي  خ��وان  واالأرجنتيني  "الوحدة"،  خمينيز  مانويل 

"الو�سل".
املوقع  عرب  اجلماهري  بت�سويت  ج��اء  االختيار  اأن  يذكر 
الهواتف  يف  بالرابطة  اخل��ا���س  والتطبيق  االإل��ك��رتوين 

الذكية، وا�ستمر ملدة 24 �ساعة.

اكتمل عقد الفرق املتاأهلة اإىل الدور ربع النهائي لبطولة 
كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، بنجاح ثمانية فرق يف 
عجمان،  االأه��ل��ي،  �سباب  وه��ي  املقبل  ال���دور  اإىل  الو�سول 

ال�سارقة، بني يا�س، العن، اجلزيرة، البطائح والو�سل.
وكانت املباريات جرت على مدار يومي الثاثاء واالأربعاء، 
م�سيفه  على  الفوز  االأهلي  �سباب  حقق  االأوىل  املباراة  يف 
االإمارات بهدفن دون مقابل با�ستاد نادي االإمارات براأ�س 
الظفرة  اج��ت��ي��از عقبة  ي��ا���س يف  ب��ن��ي  فيما جن��ح  اخل��ي��م��ة، 

بثاثية مقابل هدف با�ستاد حمدان بن زايد اآل نهيان.
اأن  بعد  الن�سر،  على ح�ساب  التاأهل  بطاقة  ال�سارقة  ون��ال 
املباراة  يف  ه��دف  مقابل  بهدفن  الفوز  حتقيق  من  متكن 
ال��ت��ي جمعت ال��ف��ري��ق��ن ب��ا���س��ت��اد ال�����س��ارق��ة، وع���اد عجمان 
ا�ستاد احلمرية، بعد  اإىل الدور املقبل من  العبور  ببطاقة 

تغلبه على �ساحب االأر�س وال�سيافة بهدفن نظيفن.  
وح��ق��ق اجل��زي��رة اأك���رب ف���وز يف ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي، ب��ع��د تغلبه 
املباراة  ه��دف، يف  اأه��داف مقابل  ب�ستة  �سي  اف  على جلف 

التي ا�ست�سافها ا�ستاد حممد بن زايد، كما فاز العن على 
م�ست�سيفه خورفكان بهدف دون رد با�ستاد �سقر بن حممد 

القا�سمي مبدينة خورفكان.
وكانت مباراة البطائح وم�سيفه احتاد كلباء هي الوحيدة 
اأن  بعد  البطائح،  ل�سالح  الرتجيح  بركات  ح�سمت  التي 
االإ�سافين  وال�سوطن  الر�سمي  زمنها  يف  امل��ب��اراة  اأنتهت 
بالتعادل بثاثة اأهداف لكل فريق، وتاأهل الو�سل بتفوقه 
على الفجرية بهدفن مقابل هدف يف املباراة التي يف ا�ستاد 

الفجرية.
حيث  الثقيل،  العيار  من  مباريات  النهائي  رب��ع  و�سي�سهد 
االأهلي  �سباب  وي�سطدم  اجل��زي��رة،  م��ع  ال�����س��ارق��ة  يلتقي 
بني  ي��ن��ازل  فيما  البطائح،  اأم���ام  عجمان  ويلعب  بالعن، 
يا�س الو�سل. يمُذكر اأن مباريات ربع النهائي �ستلعب بنظام 
اإىل  الفائز  يتاأهل  املغلوب من مباراة واح��دة، حيث  خروج 
واالإياب  الذهاب  نظام  الذي يطبق خاله  النهائي  ن�سف 

ليتم حتديد الفريق املتاأهل اإىل املباراة النهائية.

•• دبي -وام:

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة ال�سلة اليوم مع فريق بريوت 
يف  ال��دول��ي��ة،  دب��ي  لبطولة  النهائي  رب��ع  ب��ال��دور  اللبناين 
ن�سختها ال�32، واملقامة حالياً على �سالة را�سد بن حمدان 

بنادي الن�سر بدبي. 
كما يلتقي اليوم فريق دينامو لبنان مع �سا املغربي بنف�س 

الدور. 
بفوزه  النهائي  تاأهله لربع  االإم��ارات �سمن  وكان منتخب 
الدور  82-49، يف ختام مناف�سات  ال�سوري  الوحدة  على 

االأول للمجموعة االأوىل بالبطولة. 
لربع  االأوىل  املجموعة  م��ن  ت��اأه��ل  منتخبنا،  جانب  واإىل 
ال��ن��ه��ائ��ي ك���ل م���ن دي��ن��ام��و ال��ل��ب��ن��اين، و����س���رتوجن جروب 
الثانية كل من  الليبي، ومن املجموعة  الفلبيني، والن�سر 
اللبناين  والريا�سي  التون�سي  واالأفريقي  اللبناين  بريوت 

و�سا املغربي. 
االحتادين  رئي�س  ال��ق��رق��اوي  "م" اإ�سماعيل  ال��ل��واء  واأك���د 
االإماراتي والعربي لكرة ال�سلة اأن البطولة اكت�سبت، على 
يف  طيبة  و�سمعة  وا���س��ع��ة  �سهرة  امل�����س��رف،  تاريخها  م���دار 

خمتلف االأو�ساط العربية والقارية والدولية. 

وقال: "ت�ساهم البطولة يف توفري فر�سة احتكاك منا�سبة 
الر�سمية  م�ساركاتهم  يف  تفيدهم  امل�ساركة  الفرق  جلميع 
ال��ك��ب��رية يف البطولة  ال��ن��دي��ة وامل��ن��اف�����س��ة  اأن  ك��م��ا  امل��ق��ب��ل��ة، 
ت�سعد اجلماهري املحبة لكرة ال�سلة، فاجلميع فائز يف هذه 

البطولة". 
واأو�سح: "منتخب االإمارات، الذي ي�ستعد من خال هذه 
البطولة خلو�س مناف�سات بطولة غرب اآ�سيا، يعتمد على 
عنا�سر �سابة الإك�سابهم اخلربة، يف ظل غياب جمموعة من 

العبيه االأ�سا�سين لظروف االإ�سابة". 
ال���ذي ت�سهده  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج��اح  اأن  اإىل  ال��ق��رق��اوي  واأ����س���ار 
ال��ب��ط��ول��ة يف ك��ل ع���ام اأ���س��ه��م يف زي����ادة اإق��ب��ال ال��ف��رق على 
ال�سركات  ت�سابق  م��ن  ذل��ك  ي�ساحب  وم��ا  فيها،  امل�ساركة 
واملوؤ�س�سات لرعاية اأندية البطولة والت�سويق لها م�ستفيدة 

من الزخم االعامي والبث التلفزيوين". 
فوؤاد  �سعادة  ال��ق��رق��اوي  ا�ستقبل  البطولة،  هام�س  وع��ل��ى 
دندن، �سفري جمهورية لبنان لدى الدولة، والذي اأكد اأن 
دولة االإمارات �سباقة ال�ست�سافة اأكرب الفعاليات الريا�سية 
التي  احل��ك��ي��م��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  بف�سل  وال��دول��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
تنتهجها القيادة الر�سيدة يف �ستى املجاالت ومنها القطاع 

الريا�سي ما جعلها تتبواأ مكانة عالية بن دول العامل. 

فوز »البا كودجو و�سمبيه وجاردمي« بجوائز 
»االأف�سل« يف دوري املحرتفني خالل يناير

اكتمال عقد الفرق املتاأهلة اإىل ربع 
نهائي اأغلى الكوؤو�س

اليوم.. منتخبنا يواجه بريوت اللبناين 
يف ربع نهائي »دولية دبي لل�سلة« 

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستحوذت اإ�سابة الاعب كيليان مبابي مهاجم �سان 
جريمان - برغم الفوز املهم، الذي حققه باري�س �سان 
جريمان على مونبلييه -.. على معظم االهتمام يف 
و�سائل االإعام الفرن�سية واالأوروبية اأم�س اخلمي�س 

يف ظل التوقيت الذي تاأتي فيه االإ�سابة. 
 1-3 مونبلييه  م�سيفه  على  ج��ريم��ان  ���س��ان  وتغلب 
م�ساء اأم�س االأول االأربعاء يف اجلولة ال�21 من الدوري 
الفرن�سي لكرة القدم، لي�ستعيد �سان جريمان نغمة 
االن��ت�����س��ارات يف رح��ل��ة ال���دف���اع ع��ن لقبه 
بر�سيد  ال�������س���دارة  يف  م��وق��ع��ه  وي���ع���زز 
اأمام  نقاط   5 وب��ف��ارق  نقطة   51

مار�سيليا. 
االأول  اأم�س  جريمان  �سان  وحقق 
 3 اآخ����ر  يف  ل���ه  االأول  االن��ت�����س��ار 
م���ب���اري���ات خ��ا���س��ه��ا ال���ف���ري���ق يف 
امل�سابقة كما ظهر الفريق ب�سكل 
ك��ان عليه يف  اأك���رث فعالية مم��ا 
اإ�سابة  ولكن  املا�سية،  املباريات 
�سريخيو  املدافع  وزميله  مبابي 
ال�سدمة  مبثابة  كانت  رام��و���س 
ال��ب��اري�����س��ي يف ظل  ل��ل��ف��ري��ق 
اأهمية املباريات التي ينتظرها 

الفريق يف الفرتة املقبلة. 
اأ�سبوعن  قبل  مبابي  اإ�سابة  وتاأتي 
فقط من املواجهة املرتقبة مع بايرن ميونخ 
دوري  مل�سابقة  ال�16  دور  ذه��اب  يف  االأمل���اين 
يوليها  التي  البطولة  وه��ي  اأوروب���ا،  اأب��ط��ال 
���س��ان ج���ريم���ان االه���ت���م���ام االأك�����رب يف ظل 
يف  االأوىل  للمرة  بلقبها  ال��ف��وز  يف  رغبته 

تاريخه. 
تفا�سيل  عن  الفرن�سي  النادي  يعلن  ومل 
�سحيفة  اأ���س��ارت  فيما  الاعبن،  اإ�سابة 
قد  مبابي  اأن  اإىل  الفرن�سية  "ليكيب" 

يغيب عن مباراة بايرن. 
جالتييه  كري�ستوف  يكن  مل  املقابل،  ويف 
بال�سكل  وا���س��ح��ا  للفريق  الفني  امل��دي��ر 
اإ���س��اب��ة مبابي؛  ال��ك��ايف يف ح��دي��ث��ه ع��ن 
حتى  يت�سح  مل  اأن����ه  اإىل  اأ����س���ار  ح��ي��ث 
االإ�سابة كدمة خلف  كانت  اإذا  ما  االآن 

الركبة اأم اأنها جمرد جتمع دموي. 
اأه��در �سربة ج��زاء للفريق يف  وك��ان مبابي 
امل��ب��اراة؛ حيث ت�سدى لها  وق��ت مبكر م��ن 
حار�س مونبلييه ثم اأعادها احلكم و�سددها 

مبابي مبكرا وت�سدى لها احلار�س. 
وبرغم هذا، ميثل مبابي اأحد اأهم العنا�سر 
ومديره  ج��ريم��ان  ���س��ان  عليها  يعتمد  ال��ت��ي 
الفني خا�سة واأنه هداف الفريق حاليا حيث 
يحتل املركز الثاين يف قائمة هدايف الدوري 
بر�سيد  االآن  حتى  احلايل  باملو�سم  الفرن�سي 
13 هدفا مقابل 12 هدفا لزميله الربازيلي 
لزميلهما  اأه��������داف  و9  ���س��ي��ل��ف��ا  دا  ن���ي���م���ار 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، ال����ذي �سجل 

الهدف الثاين للفريق يف مباراة االأم�س. 

اإ�سابة مبابي تثري قلق �سان 
جريمان قبل مواجهة بايرن 

كرميونيزي يوا�سل مفاجاآته ويطيح بروما 
وا�سل كرميونيزي متذيل جدول الرتتيب يف الدوري االإيطايل لكرة القدم من دون حتقيق انت�سار يف اآخر 20 
بالدور  نابويل  اأط��اح  2-1 بعدما  النهائي بفوزه عليه  ربع  روما يف  الكاأ�س مق�سياً  مرحلة، مفاجاآته يف م�سابقة 

ال�سابق.
ويلتقي النادي اللومباردي الذي اأق�سى نابويل بركات الرتجيح يف دور ال�16، يف ن�سف النهائي االأول يف ني�سان/

اأبريل املقبل، مع فيورنتينا الذي تاأهل يف وقت �سابق على ح�ساب تورينو 1-2.
وافتتح كرميونيزي الت�سجيل يف الدقيقة 28 عن طريق النيجريي �سرييل دي�سري�س من ركلة جزاء، قبل اأن يعّقد 

نادي العا�سمة حمنته بهدف عك�سي من الرتكي زكي جيليك )49(.
حاول رجال املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو العودة يف ال�سوط الثاين، غري اأن هدف اأندريا بيلوتي )90+4( مل 

يكن كافياً لتجنب االإق�ساء.
وتمُختتم مناف�سات ربع نهائي الكاأ�س اخلمي�س، عندما ي�ست�سيف يوقنتو�س نادي الت�سيو. ويلتقي الفائز بينهما يف 

ن�سف النهائي مع اإنرت حامل اللقب الذي تاأهل الثاثاء بفوز على اأتاالنتا بهدف نظيف.



    

اإحالة معيدة جامعية للجنايات بتهمة تعذيب ابنها 
قررت النيابة العامة امل�سرية يف املن�سورة اإحالة "معيدة جامعية" 
اإىل حمكمة اجلنايات ملعاقباتها بتهمة اإجبار طفلها على الت�سول 
با�ستعمال القوة والعنف والتهديد، واإحداث اإ�سابة البنها ب�سربه 
ت�سبب يف فقدان م�ساحة كبرية من  بخرطوم ومياه مغلية؛ مما 
فروة الراأ�س، عاوة على احتجاز الطفل، وتعري�س حياته للخطر. 
وبح�سب �سحيفة "اليوم ال�سابع"، فقد جاء يف اأمر االإحالة للق�سية 
واملقيدة  املن�سورة،  اأول  ق�سم  جنايات   2022 ل�سنة   18684 رقم 
برقم 2453 ل�سنة 2022 كلى جنوب املن�سورة، اأن املتهمة "اإ�سراء 
ا. ع"، 29 عاًما، بتاريخ �سابق على 11-10-2022 بدائرة ق�سم اأول 
املن�سورة، تعاملت مع جنلها الطفل املجني عليه "حممد اأ. �س" 9 
�سنوات؛ لكونها اأحد اأ�سوله وم�سوؤولة عن ماحظته وتربيته ولها 

�سلطة عليه باأن ا�ستعملت القوة والعنف والتهديد بهما".
عليه  املجني  ا�ستغال  بق�سد  ذلك  "وكان  االإح��ال��ة:  اأم��ر  واأ�ساف 
اأعمال الت�سول بالطرق العامة يف احل�سول على منفعة مادية  يف 
الت�سول  ب��اأع��م��ال  قيامه  مقابل  م��ن  عليه  حت�سلت  فيما  متثلت 
البدنية  والتعذيبات  اجل�سيم  االأذى  بطريق  الفعل  ذلك  مت  وقد 
النحو  والنف�سية على  ال�سرعي  الطب  بتقرير م�سلحة  املو�سوفة 

املبن بالتحقيقات".

علماء يكت�سفون كائنا خميفا ي�سبه التم�ساح
التم�ساح،  ي�سبه  خميف  خملوق  من  جديدا  جن�سا  العلماء  ح��دد 
كان ي�سطاد يف املا�سي باملنطقة التي تعرف اليوم ب�ساحل دور�ست 
اجلورا�سي. واكت�سفت بقايا احليوان الذي يبلغ طوله مرتين من 
االأر�سية على  قبل �سائدي االأحافري بعد �سل�سلة من االنزالقات 

ال�ساطئ، واأطلق على هذا "الوح�س" ا�سم "مت�ساح ت�سارماوث".
وينتمي احليوان اإىل ف�سيلة "التاتو�سوت�سيان" وهي من االأنواع 
ال�سقيقة الأ�ساف التما�سيح احلديثة، ويعتقد اأنه كان متواجدا يف 
ديفي�س،  بول  اجليولوجيا  ووفق خبري  اجلورا�سي.  الع�سر  اأوائ��ل 
الكبرية،  الفك  التما�سيح ع�سات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ا مييز  ف��اإن 
االأمر الذي يجعلها قادرة على التقاط الكائنات التي تعي�س يف املياه 

ب�سكل فعال، ح�سبما نقلت �سحيفة "ذا غارديان" الربيطانية.

جتني اأرباحًا طائلة من منتج ثوري لتنظيف فرا�سي املكياج
املكياج  ف��را���س��ي  لتنظيف  منتجاً  اأ���س��رتال��ي��ة  مكياج  فنانة  ط���ورت 
ورذاذاً ال يتطلب اأي ماء الإزالة البقع العنيدة، و�سرعان ما اأ�سبح 
اأدوات التجميل يف  هذا املنتج بن املنتجات االأكرث مبيعاً يف �سوق 

اأ�سرتاليا.
اأول  ملبورن،  يف  تعي�س  التي  عاماً”،   30“ ويل�سون  بيث  ا�ستغلت 
عملية اإغاق مطولة اأثناء جائحة كورونا يف عام 2020 الإعان 
فجوة  وجود  الحظت  وبعدما  جاك”،  “�سانت  التجارية  عامتها 
بتطوير  قامت  ال�سوق،  يف  التجميل  فرا�سي  تنظيف  منتجات  يف 
منتج اأطلقت عليه “بانغ غور يو بران�س كلن”. يعمل املنتج الذي 
امت�سا�س  عرب  ق�سرية،  بفرتة  اإطاقه  بعد  كبرية  اأرب��اح��اً  حقق 
ال�سائل املوجود يف األياف الفر�ساة، وتفكيك املواد العنيدة. كما اأنه 
ي�ساعد على قتل البكرتيا، ويزيل البقع من �سعريات الفر�ساة، مما 
اأخ��رى يف  مرة  لا�ستخدام  ويجعلها جاهزة  ملعاناً مميزاً  يعطيها 
غ�سون دقائق، دون احلاجة لانتظار ل�ساعات حتى جتف. وتقول 
اإن ا�ستخدام املنتج ب�سيط، وما عليك �سوى ر�س الرذاذ على  بيث، 
ما  البكرتيا، وهذا  لتختفي  والكرميات  وامل�ساحيق  االأل��وان  األ��واح 

ي�ساهم يف منع ن�سوء حب ال�سباب وتهيج الب�سرة.

   بانوراما
والدة طفل يحمل �سقيقه التواأم داخل بطنه

�سهدت اإحدى م�سّحات العا�سمة التون�سية، حالة والدة نادرة لطفل يحمل �سقيقه التواأم داخل بطنه، وهي حالة 
حت�سل الأول مرة يف الباد، ويندر حدوثها يف العامل وفق متخ�س�سن.

واأّكد الدكتور و�سام مقني املخت�ّس يف جراحة االأطفال، "ت�سجيل حالة نادرة جدا الأول مرة يف تون�س تتمّثل يف والدة 
طفل يحمل �سقيقه التواأم يف بطنه".

وقال مقني، يف ت�سريحات الإذاعة "موزاييك" املحلية اإّن الطفل ولد يوم 30 كانون الثاين- يناير املا�سي، يف م�سحة 
خا�سة يف العا�سمة. واأ�سار اإىل اأّن االأطّباء الذين تعاملوا مع حالة الوالدة، كانوا يعتقدون يف االأ�سهر االأوىل من 
احلمل بعد الت�سوير، اأّن اجلنن كان يحمل كي�ًسا، اإاّل اأنه مع تقّدم احلمل اأظهرت ال�سور وجود عمود فقري وعظام 

�ساق يف بطن اجلنن، ليتم التفطن اإىل اأنه كان يحمل �سقيقه التواأم داخل بطنه.
واأ�ساف مقني، اأن االأطباء اأبلغوا االأم باأن لديها تواأما، اأحدهما داخل بطن �سقيقه، وهي حالة يندر حدوثها وي�سعب 
اأّن اجلنن الثاين كان يتغذى عن طريق الكلية الي�سرى ل�سقيقه وكان قلبه  ا�ستيعابها. وتابع الطبيب التون�سي، 
ينب�س حتى االأ�سبوع الثامن ع�سر من احلمل قبل اأن يتوقف نب�س قلبه ويفارق احلياة. واأكد اأّن املولود اجلديد 
�سيخ�سع اخلمي�س لعملية جراحية ال�ستئ�سال اجلنن املتوفى داخل بطنه، واأن هذه العملية "ال ت�سكل اأي خطورة" 

على حياة املولود.
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طائر منقر�س منذ قرون قد يعود اإىل احلياة
يعكف علماء بريطانيون واأمريكيون، على تطوير طريقة علمية "ثورية" 
وج���وده على  انتهاء  رغ��م  احل��ي��اة،  اإىل  ب��اإع��ادة طائر منقر�س  ت�سمح  رمب��ا 

االأر�س منذ القرن ال�سابع ع�سر.
احلم�س  درا���س��ة  على  تعتمد  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ف��اإن  علمية،  تقارير  وبح�سب 
النووي للطائر املعروف ب�"دودو"، الذي عا�س يف جزيرة موري�سيو�س و�سط 
اأواخ��ر القرن ال�سابع ع�سر، ومل يكن قادرا على  املحيط الهندي اإىل غاية 
التحليق. ورمبا يبدو االأمر �سربا من اخليال، الأن احليوان منقر�س منذ 
مدرو�سة  خ��ط��وات  اإىل  ي�ستند  �سعيهم  اأن  يو�سحون  العلماء  لكن  ق���رون، 
احلم�س  درا�سة  على  الطموح،  العلمي  امل�سروع  هذا  يعتمد  فائقة.  بعناية 
اإيجاد  ثم  اجلينومية،  متوالياته  يف  التدقيق  جانب  اإىل  للطائر،  النووي 

الطائر االأقرب اإليه من حيث ال�سالة، يف وقتنا احلايل.
�سابق، متت جتربة  وقت  املجال، ففي  تقدما ملمو�سا يف هذا  العلم  اأح��رز 
من  جرثومية  بخايا  ال��ب��ط،  ط��ائ��ر  جنن  حقن  ج��رى  عندما  ن��اج��ح��ة، 
"دودو"  طائر  ك��ان  بالديك.  �سبيه  ن��ووي  حم�س  لديه  فاأ�سحى  ال��دج��اج، 
موجودا بكرثة يف موري�سيو�س، لكن مع و�سول البحارة، انقلبت حياته راأ�سا 
على عقب، ب�سبب االإق��دام على �سيده، وكرثة اجل��رذان. كان هذا احليوان 
م�ساملا للغاية، ومل يكن يخ�سى االق��رتاب من االإن�سان، وهذا االأم��ر جعله 

اأكرث عر�سة ل�سيد جائر، فانقر�س من اجلزيرة يف غ�سون عقود فقط.

يدفع لالنتحار.. انت�سار خمدر البوفا يف املغرب
اإىل م��دم��ن على  ك��ي��ف حت���ول  ب��ع��د  ���س��ف��ي��ان  امل��غ��رب��ي  ال�����س��اب  مل ي�ستوعب 
على  جحيم،  اإىل  و�سحاها  ليلة  بن  حياته  ح��ول  ال��ذي  "البوفا"،  خم��در 
"بداأت  "�سكاي نيوز عربية":  "28 �سنة" ملوقع  حد تعبريه. يقول �سفيان 
االإح�سا�س  ذل��ك  اكت�ساف  يف  مني  رغبة  االأم��ر  بداية  "البوفا" يف  اأتعاطى 
التي  الذهنية واجل�سدية  الن�سوة والقوة  البع�س، وتلك  الذي حتدث عنه 
مينحها املخدر مبجرد ا�ستن�ساقه، وهو ما حتول مع مرور الوقت اإىل �سعور 
بالقلق واخلوف مع فقدان الرتكيز". واأ�ساف ال�ساب الذي توقف موؤخرا 
عن تعاطي املخدرات اأن "ال�سعر املنخف�س ملخدر البوفا وتاأثريه ال�سريع يف 
مدة ال تتجاوز 15 دقيقة هو ما يدفع البع�س للبحث عن جرعات اإ�سافية 
وما يوؤدي بالتايل اإىل االإدمان". وال يتعدى �سعر خمدر البوفا اأو "كوكاين 
الفقراء" كما يطلق عليه يف املغرب 50 درهما )5 دوالرات( للغرام الواحد، 
وهو عبارة عن بقايا خمدر الكوكاين التي يتم طهيها على نار هادئة مع 
مواد كميائية من بينها االأمونياك حتى تتحول اإىل مادة �سبيهة ببلورات 
املخدرات  حماربة  جم��ال  يف  نا�سطة  مدنية  فعاليات  وحت��ذر  الكري�ستال. 
ال�سباب على اخل�سو�س  املخدرات بن  النوع من  انت�سار هذا  من خماطر 
ملا ينطوي عليه من خماطر قد توؤدي اإىل تدمري اجلهاز الع�سبي وتدفع 

معر�س اأعمال يدوية لع�سرات 
الن�ساء النازحات يف القام�سلي

افتتح يف مدينة القام�سلي معر�س 
مب�ساركة  ال����ي����دوي����ة  ل����اأع����م����ال 
نازحات  اأغلبهن  الن�ساء  ع�����س��رات 
الإيجاد  املعر�س  وي��ه��دف  واأرام����ل، 
ملنتجاتهن  الن�ساء  لت�سويق  فر�س 
اإعانة  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  وب��ي��ع��ه��ا ح��ت��ى 

عائلتهن.
وج����دت ه��ي��ام زاوي�����ة ل��ه��ا لعر�س 
خياطة  م����ن  ال���ي���دوي���ة  اأع���م���ال���ه���ا 
وت����ط����ري����ز، ل���ع���ل���ه���ا جت�����د زب���ائ���ن 
ي�����س��رتون م���ا ت��ن��ت��ج��ه، ف��ه��ي تعيل 
بعدما فقدت زوجها  اأطفال  �سبعة 
"عملت  هيام  وقالت  عامن.  قبل 
حتى  واخلياطة  التطريز  مبجال 
اأ�ساعد عائلتي ومن خال املعر�س 
النا�س  يراها  كي  اأع��م��ايل  عر�ست 
وي�����س��رتوه��ا الأمت��ك��ن م��ن ال�سرف 
على عائلتي". و�ساركت يف املعر�س 
"اأحام  ب���ع���ن���وان  اف���ت���ت���ح  ال�������ذي 
 67 القام�سلي،  مبدينة  �سغرية" 
�سيدة، بع�سهن نازحات من مناطق 

�سورية اأخرى.
وع��ر���س��ت ال��ن�����س��اء اأع��م��ال��ه��ن التي 
واالألب�سة  وامل������وؤن  احل��ل��ي  ���س��م��ت 
والتطريز  امل���ن���زل���ي���ة  واالأدوات 
اإ������س�����ارة  وال����ر�����س����م وغ�����ريه�����ا، يف 
الإعالة  اأنف�سهن  على  العتمادهن 
قالت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن  اأ�����س����ره����ن. 
على  م�سرفة  وه��ي  خليل  فاطمة 
مري�سات  معنا  "�ساركت  املعر�س: 
الفئات  كل  ون�ساء من  بال�سرطان، 
حقيقية  م�ساعد  هي  االجتماعية، 
للعائات". هذه هي املرة ال�ساد�سة 
تقوم  اإذ  املعر�س،  فيها  ��ق��ام  يمُ التي 
الن�ساء امل�ساركات بعر�س اأعمالهن 

كل �سهرين اأو ثاثة.

�سورة مذهلة ملجرة 
بعيدة يف الف�ساء

�سورة  االأوروب��ي��ة،  الف�ساء  وكالة  ن�سرت 
"ويب"  ت��ل�����س��ك��وب  ال��ت��ق��ط��ه��ا  م���ذه���ل���ة 

الف�سائي ملجرة حلزونية ال�سكل.
 LEDA جم�����رة  ال���������س����ورة  يف  وت����ب����دو 
اأكرث  بعد  على  تقع  والتي   ،2046648
م���ن م��ل��ي��ار ���س��ن��ة ���س��وئ��ي��ة م���ن االأر������س 
املجرة  وخ���ل���ف  "هرقل".  ك���وك���ب���ة  يف 
اأ�سكال  ذات  بعيدة  جم��رات  اأي�سا  تظهر 
حلزونية، وبع�سها ياأخذ �سكل الوم�سات 
فاإن  الوكالة،  ذكرت  وح�سبما  ال�سوئية. 
للت�سوير  باأداة خا�سة  التقطت  ال�سورة 

باالأ�سعة حتت احلمراء.
ل��ا���س��ت��ف��ادة من  ال��ف��ل��ك  ع��ل��م��اء  وي�سعى 
"ويب"  تل�سكوب  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ور 
كيفية  لفهم   ،2021 �سنة  اأطلق  ال��ذي 

ت�سكل النجوم واملجرات.

يعر�س عليها 246 األف دوالر لق�س �سعرها
بري�ستول  مدينة  من  ع�سرينية  فتاة  الر�سن...  يا�سمن 
طويل  ب�سعر  لتمّيزها  "رابنزول"  لقبها  الربيطانية 
حريري يتجاوز املرت. وك�سفت اأنها تتلقى عرو�ساً مغرية 
لق�سه مقابل ب� 246 األف دوالر وفقاً ملا ذكرته ل�سحيفة 
بال�سدفة،  ال�سهرة  ب��اب  دخلت  اأنها  وذك��رت  �ستار.  ديلي 
فلم تكن تتوقع اأن جمال �سعرها الطويل �سيحولها اإىل 
فتاة موؤثرة على مواقع التوا�سل ويتابعها نحو 100 األف 
العناية  ح��ول  ن�سائحها  ملعرفة  اإن�ستغرام  على  �سخ�س 
خّريجة  ع��ام��اً(   28( الر���س��ن  يا�سمن  وذك���رت  بال�سعر. 
تكون  اأْن  اأب���داً  ببالها  يخطر  مل  اأّن��ه  احليوية،  الكيمياء 
تّلقت  امل��ال،  اإىل  اإ�سافة  اأّنها  اإىل  االأن��ظ��ار، ولفتت  حمط 
مر�سيد�س  �سيارة  مثل  مغرية  وهدايا  ب��ال��زواج،  عرو�ساً 
اإ�سافة اإىل اجلانب  اأّنه  جديدة و�سقة فاخرة. واأو�سحت 
املمُ�سرق، تتعّر�س يف كثري من االأحيان، الأ�سخا�س يحّبون 
بالرج�سية  فيّتهمونها  االإن��رتن��ت،  عرب  كراهيتهم  ن�سر 
املّرة  اأّن  اليومي، فاأعلنت عن  اأما عن روتينها  واالأنانية. 
��ت فيها ���س��ع��ره��ا ك��ان��ت ع���ام 2017،  االأخ�����رية ال��ت��ي ق�����سّ
ال�سيليكون،  زيت �سعر طبيعي خاٍل من  وت�ستعمل حالياً 

اإ�سافة اإىل عاج لفروة الراأ�س، ما�سك ال�سعر.

مقتل البلوغر العراقية طيبة العلي خنًقا على يد والدها
لقيت املدونة العراقية )البلوغر( طيبة العلي م�سرعها 
يوم اأم�س االأول االأربعاء على يد والدها الذي اأقدم على 
قتلها خنقا يف حمافظة الديوانية. واأفادت و�سائل اإعام 
تركيا  م��ن  اأخ���رًيا  ع���ادت  ال�سابة  "البلوغر  ب���اأن  عراقية 
احلياة،  ف��ارق��ت  حتى  بخنقها  وال��ده��ا  وق���ام  بلدها،  اإىل 
قناة  ونقلت  املخت�سة".  االأمنية  للجهات  نف�سه  �سّلم  ثَم 
وقوع  تاأكيده  اأمني،  م�سدر  عن  "ال�سومرية" العراقية 
"بلوغر" �سابة على يد ذويها  جرمية قتل راح �سحيتها 
دون الك�سف عن هويتها. يف حن اأ�سارت قناة "ال�سرقية" 
هي  املقتولة  البلوغر  اأن  اإىل  "تويرت"  يف  ح�سابها  عرب 
"املعلومات  اأن  اإىل  طيبة العلي.  واأ�سارت تقارير حملية 
ال�سابة مت نتيجة ق�سية �سرف"،  ب��اأن قتل  ال��واردة تفيد 
العلي  طيبة  ا���س��م  وت�����س��َدر  بالتفا�سيل.  اخل��و���س  دون 
و�سورها حديث م�ستخدمي مواقع التوا�سل االجتماعي 
ال�سابة،  له  تعر�ست  ما  على  وغ�سًبا  حزًنا  اأب��دوا  الذين 
وطالبوا مبحا�سبة اجلناة وت�سريع قوانن حتمي الن�ساء 
والفتيات من العنف االأ�سري. واأفاد مدونون تفاعلوا مع 
احلادثة باأن "طيبة غادرت العراق منذ �سنوات وتوجهت 
�سقيقها،  قبل  من  للتحر�س  تعر�سها  ب�سبب  تركيا،  اإىل 
تعر�ست عقب  وباأنها  والدتها  اأخ��رًيا بطلب من  وع��ادت 

عودتها للتهديد من عائلتها".

كلب األيف يقتل طفلة يف الرابعة 
بعد  �سنوات   4 العمر  من  تبلغ  بريطانية  طفلة  توفيت 
تعر�سها لهجوم �سر�س من كلب عائلتها االأليف مبنزلها 

يف حي "ميلتون كيينز" االإجنليزي.  
ويف التفا�سيل، هاجم كلب العائلة الطفلة "األي�س �ستونز" 
قال  حيث  للمنزل،  اخللفي  الفناء  يف  تلعب  كانت  بينما 
اإنهم �سمعوا والدة الطفلة وهي ت�سرخ: "لقد  اجلريان، 

ماتت، لقد ماتت".

بيون�سيه تعلن اإطالق اأوىل جوالتها الغنائية منذ 7 �سنوات  
والغناء  املو�سيقى  اأعلنت جنمة  �سنوات،  �سبع  املو�سيقية لنحو  انقطاعها عن اجلوالت  بعد 
اأوروب��ا واأمريكا ال�سمالية التي تروج فيها  اأنحاء  اأحدث جوالتها الغنائية يف  بيون�سيه عن 

الأحدث األبوماتها )ريني�سان�س( "نه�سة".
اأيار، وتنطلق فيها  "جولة ريني�سان�س العاملية" من �ستوكهومل يف العا�سر من مايو  وتبداأ 
املغنية االأمريكية يف جولة عرب القارة حتى نهاية يونيو حزيران، ثم ت�ستاأنفها يف تورونتو 

يف يوليو متوز قبل اأن ت�سل اإىل اآخر حمطاتها يف نيو اأورليانز يف �سبتمرب اأيلول.
ال�سابع  امل�سجل  األبومها  بيون�سيه  اإط��اق  املا�سي  مت��وز  يوليو  �سهر  نهاية  و�سهدت 

)ريني�سان�س( الذي ت�سدر قوائم االأعمال املو�سيقية وحاز اإعجاب النقاد.
يف  جرامي  جوائز  توزيع  حفل  يف  العام  األ��ب��وم  جائزة  على  )ريني�سان�س(  ويتناف�س 

2023 والذي يقام يوم االأحد.
اآنذاك  الألبومها  للرتويج   2016 ع��ام  الغنائية  بيون�سيه  ج��والت  اأح���دث  واأق��ي��م��ت 

"ليمونيد".

اأوبري بالزا حت�شر حفل توزيع جوائز اختيار النقاد ال�شنوي الثامن والع�شرين يف لو�س اأجنلو�س.  رويرتز

فيديو يحب�س االأنفا�س.. 
�سخرة �سخمة  حتطم منزال

انت�سارا  لقي  فيديو،  مقطع  ر�سد 
املا�سية،  ال�����س��اع��ات  خ���ال  وا���س��ع��ا 
���س��خ��رة �سخمة  ���س��ق��وط  حل��ظ��ة 
وحت��ط��م��ه��ا ع��ل��ى م��ن��زل ع��ائ��ل��ة يف 

والية هاواي االأمريكية.
اإن  ويك"  "نيوز  م���وق���ع  وق������ال 
احل�����ادث وق����ع، م�����س��اء ال�����س��ب��ت، يف 
م��ن��ط��ق��ة ب��ال��ول��و ب����اأواه����و، اإح���دى 

كربى جزر والية هاواي.
واأ�ساف اأن �ساحبة املنزل، كارولن 
�سا�ساكي، جنت من املوت باأعجوبة، 
اإحدى  اإىل  حيث كانت يف طريقها 
بال�سخرة  تتفاجاأ  اأن  قبل  الغرف، 
وير�سد  ب�����ق�����وة.  ت�������س���ق���ط  وه������ي 
كامريا  التقطته  ال���ذي  الفيديو، 
م���راق���ب���ة، ال�����س��خ��رة وه����ي حتطم 
ج����دارا م��ن ال��ط��وب، ث��م ت�سطدم 

بجدار ثان.
ن�سرتها  ال��ت��ي  ال��ل��ق��ط��ات،  و���س��اه��د 
املحلية  االإخ�������ب�������اري�������ة  ال�����ق�����ن�����اة 
االإنرتنت،  ع��ل��ى   "KHON 2"
يف  �سخ�س  مليون   1.4 م��ن  اأك���رث 

اأقل من 48 �ساعة.
"اأ�سعر  ����س���ا����س���اك���ي:  واأو�����س����ح����ت 
الليلة  ل���ك���ن  االآن..  ب���ت���ح�������س���ن 
امل��ا���س��ي��ة ك��ن��ت م�����س��دوم��ة ج����دا.. 
اأع�����رف ح��ق��ا م���ا حدث"،  اأك����ن  مل 
النوم  اأج��ل  م��ن  "اأكافح  م�سيفة: 
ال�سخرة جزءا من  اأن دمرت  منذ 

منزيل".
وذك���رت ت��ق��اري��ر اإع��ام��ي��ة اأن هذا 
ال���ث���ال���ث م����ن نوعه  احل�������ادث ه����و 
�ساعة،   24 غ�سون  يف  يقع  ال���ذي 
بعد اأن بداأ م�سروع تطوير جماور 
منزل  خ���ل���ف  ج���ب���ا  ي�������س���ت���ه���دف 

�سا�ساكي.

فك �سيفرة حتنيط املومياوات يف م�سر القدمية
ور�سة  يف  عليها  ع��رث  حل��اوي��ات  جديد  حتليل  ك�سف 
امل�سرين  اأن  عام   2500 عمرها  يتخطى  للتحنيط 
الغريبة  املكونات  من  جمموعة  ا�ستخدموا  القدماء 
�سرق  بعيدة مثل جنوب  اأماكن  بع�سها م�ستورد من 

اآ�سيا لتحنيط موتاهم.
وك�سف الباحثون االأربعاء عن نتائج فحو�س كيميائية 
حيوية لواحد وثاثن اإناء من اخلزف كانت حتوي 
بالقرب  باالآثار  الغني  �سقارة  مواد حتنيط يف موقع 
ممار�سة  كيمياء  �سفرة  بذلك  ليفكوا  ال��ق��اه��رة  م��ن 
التحنيط امل�ستخدم لتجهيز موتى امل�سرين للعامل 
االآخر. واعترب امل�سريون القدماء حفظ اجل�سد بعد 

املوت اأمرا �سروريا ليعرب اإىل العامل االآخر.
وقبل تكفن اجل�سد، كانت تو�سع مواد عديدة، من 
الدرا�سة،  هذه  اإليها  تو�سلت  تقريبا  مادة   12 بينها 
ال��رائ��ح��ة الكريهة  اأن�����س��ج��ة اجل�����س��د وم��ن��ع  حل��ف��ظ 
اأي  وق��ت طويل من  قبل  وذل��ك  الناجمة عن حتلله 

فهم لعلم االأحياء الدقيقة.
ومل يتمكن العلم خال القرنن املن�سرمن اإال من 
يف  م��ذك��ورة  معينة  حتنيط  م��ك��ون��ات  ب�����س��اأن  التكهن 

ن�سو�س عتيقة.
امل�سري  ال��ع��امل  اكت�سفها  التي  ال��ور���س��ة،  ه��ذه  ولكن 
ال���راح���ل رم�����س��ان ح�����س��ن ع���ام 2016 ب��ال��ق��رب من 
اأطال هرم اأونا�س وهرم زو�سر املدرج، حوت جمموعة 
للمحتويات  عتيقة  اأ�سماء  عليها  نق�ست  االأواين  من 
على  "للو�سع  م��ث��ل  تعليمات  ت�سمنت  م��ا  واأح��ي��ان��ا 
من  �ستوكهامر  فيليب  االآث����ار  ع��امل  وق���ال  راأ�سه". 
اأملانيا  يف  مبيونيخ  ماك�سيميليان  ل��ودوي��ج  ج��ام��ع��ة 

م�سر". خارج  من  كانت  املواد  "اأغلب 
ج���اء ال��ك��ث��ري م���ن امل�����واد م���ن م��ن��ط��ق��ة ���س��رق البحر 
العرعر  وق��ط��ران  وزي��ت  االأَْرز  زي��ت  ومنها  املتو�سط 

وال�سرو والقار وزيت الزيتون.
على  م���واد م�سدرها  وج���ود  ه��ي  احلقيقية  امل��ف��اج��اأة 
اآالف  بعد  على  اآ�سيا  �سرق  غابات يف جنوب  يبدو  ما 

االأميال عن م�سر.
����ر، ال��ت��ي ت��ن��م��و فقط  ج����د ���س��م��غ م��ن ���س��ج��رة ال����َدَمّ ومُ
باملنطقة اال�ستوائية يف جنوب �سرق اآ�سيا، و�سمغ من 
�سجرة اإيليمي التي م�سدرها اإما جنوب �سرق اآ�سيا اأو 

اإفريقيا اال�ستوائية.
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