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مو�صكو: املناورات مع بيالرو�صيا تهدف لثني اأوكرانيا عن الت�صعيد

القوات الرو�سية تعلن ال�سيطرة التامة على �سوليدار اال�سرتاتيجية
رئي�س الأركان: نعمل على حتديد موقع ال�صواريخ الإيراينة 

اإ�سرائيل جتهز ثالث خطط ا�ستباقية ل�سرب اإيران
•• القد�س-وكاالت:

ك�سف رئي�ش اأركان اجلي�ش االإ�سرائيلي املنتهية واليته 
اجلرنال اأفيف كوخايف، اأن اجلي�ش بلور خالل العام 
املن�سرم ثالث خطط ل�سن هجوم يف اإيران، ك�سربة 
لتدمري  النووي،  بالربنامج  لها  عالقة  ال  انتقامية 
املن�ساآت واملن�ساآت النووية الداعمة للم�سروع النووي.

اأن��ه ل��و تعلق االأم���ر ب��دخ��ول معركة كبرية،  واأ���س��اف 
ف�ستدخل مواقع ع�سكرية واأ�سول اإ�سافية اإىل قائمة 
البث  ن�����س��رت هيئة  م��ا  ه���ذا بح�سب  االأه�����داف. ج���اء 
األقاه  اأخ��ري  خطاب  عن  العربية  باللغة  االإ�سرائيلية 

كوخايف قبل ترك من�سبه.
ويف حديث مع و�سائل االإعالم قبيل مغادرته املن�سب، 
مواد  اليوم  متتلك  اإي��ران  اأن  اأ�ساف  املقبل،  االثنني 
- ثالث  ن��ووي��ة  ق��ن��اب��ل  اأرب����ع  الإن��ت��اج  تكفي  خم�سبة 
مب�ستوى %20 وواحدة مب�ستوى %60. ويف �ساأن 
ذي �سلة حذر منظمة حزب اهلل من اأن اجلي�ش اأعد 

ا اإذا قررت ت�سعيد الو�سع. خطًطا هجوية لها اأي�سً

مهمني:  اأمرين  على  نعمل  “نحن  كوخايف  واأ���س��اف 
االأول ه��و حت��دي��د م��وق��ع ال�����س��واري��خ االإي��ران��ي��ة لكي 
منها.  ممكن  ع��دد  اأك���رب  ب�سرب  التنفيذ  ي��وم  ن��ق��وم 
دف��اع جوي لتحييد هذه  اإن�ساء نظام  الثاين  واالأم��ر 

ال�سواريخ”.
هجوًما  اأن  عملًيا  ا  افرتا�سً “نفرت�ش  اأننا  واأ���س��اف 
اإي���ران وحملة يف  اإي���ران قد ي��وؤدي اإىل حملة �سد  يف 
ورمبا  اهلل  ح���زب  فيها  ي�����س��ارك  ال�سمالية،  املنطقة 
يقودها”. وقال قائد اجلي�ش االإ�سرائيلي اإن اإ�سرائيل 
اإىل  50 عاماً  يف هذه احلالة م�ستعدة الإع��ادة لبنان 
الوراء اإذا دخلت يف حرب مع حزب اهلل اللبناين، الأنها 
لن تكتفي با�ستهداف التنظيم امل�سلح، و�ست�سرب كل 

البنية التحتية اللبنانية.
وجاءت تهديدات كوخايف اجلمعة يف مقابلة معه قبل 
اأبرز  اأن  اإىل  املقابلة  واأ���س��ارت  اخل��دم��ة.  من  تقاعده 
اأن يتفاخر بها كوخايف تكمن  االإجن��ازات التي ميكن 
يف منع اإيران من اإن�ساء ن�سخة جديدة من ميلي�سيا 

حزب اهلل داخل �سوريا.

املبعوث االأممي لليبيا: امل�ساحلة 
لن تكتمل اإال بحكومة موحدة

•• طرابل�س-وكاالت:

بعد خم�سة اأيام من امل�ساورات داخل طرابل�ش، اختتمت يف العا�سمة الليبية اأعمال 
امللتقى التح�سريي ملوؤمتر امل�ساحلة الوطنية.

لن  امل�ساحلة  اأن  امللتقى،  باتيلي يف ختام  ليبيا عبداهلل  اإىل  االأمم��ي  املبعوث  واأك��د 
د. دة ونظام اقت�سادي واجتماعي و�سيا�سي موَحّ تكتمل اإال بحكومة موَحّ

ليبية  مدينة  يف  �سهرين  خ��الل  النهائي  اجل��ام��ع  امل��وؤمت��ر  عقد  على  االت��ف��اق  ومت 
والعلم  الن�سيد  البت يف  تاأجيل  اأنه مت  واالأق��رب مدينة غدام�ش، م�سيفاً  حمايدة 

اإىل املوؤمتر اجلامع.
الليبي، االأح��د، =وال��ذي �سم  املوؤمتر الذي ي�سرف عليه املجل�ش الرئا�سي  وانطلق 
الليبية، بح�سب  واملناطق  واملكونات  االأط��راف  140 م�ساركا من جميع  اأك��ر من 
بيان املجل�ش. واملجل�ش الرئا�سي الليبي هو هيئة تاأ�س�ست عام 2015 برعاية االأمم 
الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة  واالع���رتاف  ليبيا  ال��دم��وي يف  ال�سراع  الإن��ه��اء  املتحدة 

ممثال �سرعيا للبالد.
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امل�شتك�شف را�شد يُكمل �شهرًا 
يف م�شاره نحو �شطح القمر 

اأخبار الإمارات

الأزمة الرو�شية الأوكرانية 
تثقل كاهل القارة العجوز

عربي ودويل

�شتيغن يقود بر�شلونة اإىل 
نهائي الكاأ�ص ال�شوبر الإ�شبانية

الفجر الريا�شي

الأوىل من نوعها يف الدولة والأكرث تقدمًا وتطورًا على م�صتوى ال�صرق الأو�صط 

حمدان بن زايد يد�سن �سفينة هيئة 
البيئة - اأبوظبي لالأبحاث البحرية »جيَون« 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  د�سن �سمو 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
ال��ب��ي��ئ��ة -  اإدارة ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
البحرية  االأب���ح���اث  �سفينة  اأب��وظ��ب��ي 
والتي  الهيئة  طورتها  “جيَون” التي 

تعترب االأوىل يف الدولة واالأكر تقدماً 
وتطوراً على م�ستوى ال�سرق االأو�سط. 
اجلهود  تعزيز  يف  ال�سفينة  و�ست�ساهم 
الوطني  امل�����س��ت��وي��ني  ع���ل���ى  امل���ب���ذول���ة 
البحرية  ال��ع��ل��وم  جم���ال  يف  وال��ع��امل��ي 
م�سروع  تنفيذ  م��ن  الهيئة  و�ستمكن 
“اكت�ساف عامل املحيطات” والت�سدي 

تقييم  واإج���������راء  امل����ن����اخ  ت���غ���ري  الآث�������ار 
البحرية  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���س��ام��ل��ة  وم���راق���ب���ة 
واإدارة  ب��ت��ق��ي��ي��م  ال���ت���زام���ه���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وتوفري  ال��ب��ح��ري  البيولوجي  ال��ت��ن��وع 
من�سة علمية موثوقة تلبي احتياجات 

البحوث البحرية يف الدولة. 
)التفا�سيل �ش2(

اجلي�ش االإثيوبي: قوات من 
اأمهرة غادرت اإقليم تيجراي 

•• اأدي�س اأبابا-رويرتز:

قال اجلي�ش االإثيوبي اإن قوات من 
اإق��ل��ي��م اأم���ه���رة، ك��ان��ت ت��ق��ات��ل دعما 
ل��ل��ق��وات االحت���ادي���ة خ���الل احلرب 
اإقليم  يف  ع���ام���ني  ا���س��ت��م��رت  ال���ت���ي 
امتثاال  ان�سحبت  املجاور،  تيجراي 
الت���ف���اق وق���ف اإط�����الق ن���ار يدعمه 

االحتاد االأفريقي.
لكن اأحد العاملني يف جمال االإغاثة 
يف مدينة �ساير قال اإن قوات اأمهرة 
كبرية«.  »باأعداد  موجودة  زالت  ما 
التحقق  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ي��ت�����س��ن  ومل 
واتفقت  االأر����ش.  على  الو�سع  من 
االإثيوبية  االحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 
لتحرير  ال�������س���ع���ب���ي���ة  واجل����ب����ه����ة 
م�سلحة  ج��م��اع��ة  وه����ي  ت���ي���ج���راي، 
ي�سيطر  �سيا�سي  حزب  اإىل  حتولت 
على املنطقة، يف الثاين من نوفمرب 

على وقف القتال بعد حمادثات.
والقوات  اأم���ه���رة  ق���وات  وان�����س��ح��اب 
ت��دع��م اجلي�ش  ال��ت��ي  االإري����رتي����ة، 
اأ�سا�سي يف الهدنة  االإثيوبي، �سرط 
اإىل جانب نزع �سالح قوات تيجراي 
اأ�سلحتها  ت�����س��ل��ي��م  يف  ب�����داأت  ال���ت���ي 

الثقيلة يوم االأربعاء.
 2020 نوفمرب  يف  ال�����س��راع،  اأدى 
اأدي�ش  حكومة  ب��ني  خ��الف��ات  بفعل 
اإىل  ت��ي��ج��راي،  يف  وال�سلطات  اأب��اب��ا 
ظروف اأ�سبه باملجاعة ملئات االآالف، 
وراح �سحيته ع�سرات االآالف وت�سرد 

املاليني يف �سمال اإثيوبيا.

املر�سد االأورومتو�سطي: انحدار 
�سحيق للحريات حتت حكم احلوثيني

•• عوا�صم-وكاالت:

اإىل االإفراج  دعا املر�سد االأورومتو�سطي حلقوق االإن�سان، جماعة احلوثي 
الفوري وغري امل�سروط عن اأربعة ن�سطاء مينيني � ثالثة منهم من مدوين 
اأواخ��ر �سهر دي�سمرب املا�سي على خلفية  الفيديو � حتتجزهم تع�سفًيا منذ 
بيان  االأورومتو�سطي يف  املر�سد  ال��راأي والتعبري. وقال  تهم تتعلق بحرية 
املتخ�س�سة  اجلزائية  االبتدائية  املحكمة  بدء  بالغ  بقلق  تابع  اإن��ه  �سحايف، 
ب�سنعاء حماكمة الن�سطاء االأربعة، اإذ ُوجهت ملدوين الفيديو الثالثة وهم 
كاذبة  اإ�ساعات  اإذاع��ة  تهمة  واأحمد حجر  واأحمد عالو  املوموري  م�سطفى 

ومغر�سة ودعايات مثرية بق�سد تكدير االأمن العام.
النا�سط املومري يف  الرابع وهو حمود امل�سباحي مب�ساعدة  النا�سط  واُتهم 
قبل  الفيديوهات  حمتويات  تن�سيق  خالل  من  ال�سابقة  االتهامات  ارتكاب 

ن�سرها ب�سفته خمرًجا و�سكرترًيا له يدير كل اأعماله.
االأمنية  االأج��ه��زة  اعتقلت  فقد  االأورومتو�سطي،  املر�سد  متابعة  وبح�سب 
التابعة جلماعة احلوثي النا�سط حجر ب�سبب مقطع م�سور ن�سره يف قناته 
معرتف  )غ��ري  للحكومة  بالف�ساد  اتهامات  فيه  وّج��ه  يوتيوب  موقع  على 
املوموري  النا�سط  احُتجز  وق��د  احلوثي،  جماعة  تديرها  التي  دول��ي��اً(  بها 
الأ�سباب م�سابهة، واحُتجز النا�سط عالو بعد ت�سامنه مع زمالئه ومطالبته 

باالإفراج عنهم.
ويتابع قنوات الن�سطاء االأربعة جمتمعني = ثالثة ماليني و270 األف متابع 

على موقع يوتيوب، ويحظون ب�سعبية وا�سعة لدى كثري من اليمنيني.

   

يف زيارة تر�صخ ال�صراكة ال�صرتاتيجية بني البلدين 

 الرئي�ش الكوري اجلنوبي ي�سل اأبوظبي اليوم
•• اأبوظبي -وام:

متثل الزيارة املرتقبة لفخامة يون �سوك يول رئي�ش جمهورية كوريا 
والتي  ال�سبت،  اليوم  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  اإىل  اجلنوبية 
يلتقي خاللها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
الثنائية بني  العالقات  ب��ارزة يف م�سرية  الدولة حفظه اهلل، حمطة 
را�سخة  ا�سرتاتيجية  �سراكة  تربطهما  اللذين  ال�سديقني  البلدين 
اأ�سهمت يف دفع م�سرية التنمية امل�ستدامة وحتقيق مزيد من االزدهار 

والتقدم والتطور لكال البلدين.
االأمن  م�ست�سار  ل�سان  على  يونهاب  الكورية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأك���دت 
االإمارات  اختيار  اأن  ه��ان   - �سونغ  كيم  الرئا�سي  املكتب  يف  الوطني 
الرئي�ش  ن��ي��ة  يعك�ش  ال��ع��ام،  ه���ذا  اخل��ارج��ي��ة  للرحلة  ك����اأول حم��ط��ة 
الكوري اجلنوبي القوية لرتكيز اجلهود الدبلوما�سية على التن�سيط 
االقت�سادي وتو�سيع ال�سادرات، وال�سعي لتعزيز التعاون اال�سرتاتيجي 
مع االإمارات ب�سكل كبري يف املجاالت االأربعة الرئي�سية، وهي الطاقة 

واال�ستثمار والدفاع والطاقة النووية.      )التفا�سيل �ش3(

االإمارات وباك�ستان توؤكدان يف بيان م�سرتك 
�سعيهما لتعزيز �سراكتهما اال�سرتاتيجية 

•• اأبوظبي -وام:

حر�سهما  االإ���س��الم��ي��ة  باك�ستان  وجمهورية  االإم����ارات  دول���ة  اأك���دت 
�سراكتهما  تعزيز  اأجل  من  امل�سرتك  والتن�سيق  الت�ساور  تكثيف  على 
اال�سرتاتيجية خا�سة يف املجاالت االقت�سادية والتجارية والثقافية 

وتطوير امل�ساريع امل�سرتكة.                    )ن�ش البيان �ش3(

جنود اأوكرانيون خالل تدريبات بالقرب من احلدود مع بيالرو�سيا . )رويرتز(

هل ت�ساهم فرن�سا يف االإ�سعاف التدريجي حللف الناتو ؟

•• عوا�صم-وكاالت

الرو�سية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
امل������ن������اورات  اإن  اجل����م����ع����ة،  اأم�����������ش 
االأ�سبوع  �ستجريها  التي  الع�سكرية 
امل��ق��ب��ل م��ع ب��ي��الرو���س��ي��ا ت��ه��دف ملنع 

خ�سوم البلدين من الت�سعيد.
اأوك��ران��ي��ا تدريبات  ب��دوره��ا، اأج���رت 
فولني  منطقة  يف  اأم�����ش  ع�سكرية 
البيالرو�سية.  احل��دود  بالقرب من 
ومار�ش اجلنود االأوكرانيون خالل 
واإطالق  قتالية  تكتيكات  امل��ن��اورات 
مدفعي  ق�سف  ظل  يف  وتقدم  النار 
مبتفجرات  حماكاته  متت  حمتمل 

حقيقية.
ب��رئ��ا���س��ة ق��ائ��د القوات  وك����ان وف���د 
�ساليكوف  اأول��ي��غ  الرو�سية  ال��ربي��ة 
لتفقد  اأم�������ش  ب��ي��الرو���س��ي��ا  زار  ق���د 
م�سرتكة  لقوة  القتايل  اال�ستعداد 

تتمركز هناك.
وج������اءت ال����زي����ارة ب��ع��د ي����وم واح���د 
نواب  ك��اأح��د  �ساليكوف  تعيني  م��ن 
الرو�سية  الع�سكرية  العملية  ق��ادة 
�سل�سلة من  اأح���دث  اأوك��ران��ي��ا يف  يف 
الع�سكرية  ال��ق��ي��ادة  يف  ال��ت��ع��دي��الت 

الرو�سية.
هذا واأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، 
�سيطرت  قواتها  اأن  اجلمعة،  اأم�ش 

الدفاع االأوكراين اإن الو�سع �سعب 
البلدة �سعب للغاية، لكنه حتت  يف 

ال�سيطرة.
�سابق  اأوك��ران��ي��ا يف وق��ت  فقد قالت 
تزال �سامدة  اإن قواتها ال  اجلمعة 
ل��ي��ل��ة حممومة  ب��ع��د  ���س��ول��ي��دار  يف 
اأكر  اأح��د  اأ�سبح  فيما  القتال  م��ن 
���س��اح��ات ال��ق��ت��ال دم��وي��ة يف احلرب 

برمتها.
من جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع 
االأوكرانية  القوات  اإن  ماليار  هانا 
���س��م��دت، ي���وم اجل��م��ع��ة، ب��ع��د ليلة 

حممومة من املعارك يف البلدة.
وت��ع��ت��رب ���س��ول��ي��دار، ال��واق��ع��ة على 
باخموت،  م��ن  كيلومرتا   15 بعد 
لكييف،  ا�سرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  ذات 
الدفاع  خ���ط  و����س���ط  ت��ق��ع يف  ف��ه��ي 
اأنها  ورغ��م  �سيفري�سك.   - باخموت 
نقطة حت��ول يف احلرب،  ت�سكل  لن 
يد  يف  ����س���ول���ي���دار  ����س���ق���وط  اأن  اإال 
ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة ب��ع��د اأ���س��ه��ر من 
عالمة  �سيكون  االأوك����راين  ال��دف��اع 
و�سيوفر  امل��ع��رك��ة،  �ساحة  يف  ف��ارق��ة 
انطالق  نقطة  ال��رو���س��ي��ة  ل��ل��ق��وات 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة جل��ه��وده��ا م��ن اأجل 
القريبة..  باخموت  مدينة  تطويق 
يف  فادحة  خ�سائر  اجلانبان  وتكبد 

املعركة من اأجل �سوليدار.

�سوليدار  مدينة  على  كامل  ب�سكل 
الليلة  اأوك���ران���ي���ا  ���س��رق��ي  ال��واق��ع��ة 
�سر�سة  معارك  بعد  وذل��ك  املا�سية، 

على مدار االأيام املا�سية.
الرو�سية  القوات  اإن  ال��وزارة  وقالت 
ظلت  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دة،  ع��ل��ى  �سيطرت 
عنيف  ق��ت��ال  م�سرح  طويلة  ل��ف��رتة 
اخلمي�ش.  اأم�������ش  م�����س��اء  وق�����س��ف 

لقواتها  �سي�سمح  ذلك  اأن  واأ�سافت 
عن  االأوكرانية  القوات  بقطع  االآن 
ب��ل��دة ب��اخ��م��وت ال��ق��ري��ب��ة واالأك����رب 

بكثري من �سوليدار.
ال�سيطرة  اأن  م��و���س��ك��و  واع���ت���ربت 
���س��ول��ي��دار  خ��ط��وة حا�سمة يف  على 
اأوكرانيا:  يف  الع�سكرية  عملياتها 
خ����ط����وة م���ه���م���ة ب�����اجت�����اه ال���ق���ي���ام 

بهجمات ناجحة يف امل�ستقبل.
وقالت الدفاع الرو�سية اإن ال�سيطرة 
على �سوليدار �ست�سمح بعزل القوات 

االأوكرانية يف باخموت.
ب�ساأن  املعلومات  ت�سارب  وي�ستمر 
الو�سع فيها، اإذ تربز روايتان يف هذا 
رو�سيا  ق��وات  ت�سّر  ففيما  االإط���ار؛ 
اأنها �سيطرت على البلدة، قال وزير 

االنعطاف الع�سكري الفرن�سي نحو اأوروبا
•• جودي دميب�صي- باحثة بكارنيجي اأوروبا

 ترجمة  : خرية ال�صيباين 

نظرائه  اإزع����اج  ب��رباع��ة  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ش  يتمتع 
االحتاد  يف  فرن�سا  حلفاء  اأق���رب   ، اأملانيا  ت�سكو  م��ا  وغالًبا  االأوروب��ي��ني، 
طموحة  خطابات  ماكرون  األقى  كلما  ا�ست�سارتهم  ع��دم  من  االأوروب���ي، 
حول اأوروب��ا. ال يعني ذلك اأن برلني ، �سواء يف عهد امل�ست�سارة ال�سابقة 
مقرتحات  اأي��ة  قدمت  قد   ، �سولتز  اأوالف  خليفتها  اأو  مريكل  اأجنيال 

جديدة الأوروبا.
)التفا�سيل �ش11(
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•• بريوت-رويرتز:

قال الرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد اإن املحادثات 
هدفني  اأ�سا�ش  على  ُتبنى  اأن  يجب  تركيا  مع 
ووقف  ال�سورية  االأرا���س��ي  احتالل  اإن��ه��اء  هما 
اإ���س��ارة على ما  ب��االإره��اب، يف  الدعم ملا و�سفه 
يبدو اإىل قوات اأنقرة يف �سمال �سوريا ودعمها 

ملعار�سني.
ب�ساأن  عنه  منقولة  علنية  ت�سريحات  اأول  ويف 
رو�سيا،  حليفته  فيها  تتو�سط  التي  املحادثات 
ق���ال االأ���س��د اأي�����س��ا اإن االج��ت��م��اع��ات ي��ج��ب اأن 
ت��ب��ن��ى ع��ل��ى ت��ن�����س��ي��ق وت��خ��ط��ي��ط م�����س��ب��ق بني 
�سوريا ورو�سيا من اأجل الو�سول اإىل االأهداف 
من  �سوريا  تريدها  ال��ت��ي  امللمو�سة  والنتائج 

هذه اللقاءات.
واأدىل االأ�سد بهذه الت�سريحات، التي اأوردتها 
اجلمعة  اأم�����ش  �سورية،  ر�سمية  اإع���الم  و�سائل 
األك�سندر الفرنتييف  اخلمي�ش، يف اجتماع مع 
املبعوث اخلا�ش للرئي�ش الرو�سي يف العا�سمة 

دم�سق.
كانت تركيا داعما رئي�سيا للمعار�سة ال�سيا�سية 
ال�سوري  ال�����س��راع  ل��الأ���س��د خ���الل  وامل�����س��ل��ح��ة 
اإىل  قواتها  واأر���س��ل��ت  ع��ام��ا،   12 منذ  امل�ستمر 

مناطق يف �سمال �سوريا.
واأنقرة،  دم�سق  ب��ني  التقارب  مو�سكو  وت��دع��م 

وا�ست�سافت حمادثات بني وزراء دفاع البلدان 
ترتيب  على  وتعمل  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ال��ث��الث��ة 
بني  ث���م  اخل���ارج���ي���ة  وزراء  ب���ني  اج���ت���م���اع���ات 

الروؤ�ساء يف نهاية املطاف.
ال�����س��وري��ة لالأنباء  ال��ع��رب��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
)�سانا( عن الفرنتييف قوله اإن مو�سكو تنظر 
الجتماع وزراء الدفاع باإيجابية وتاأمل يف نقل 

املحادثات اإىل م�ستوى وزراء اخلارجية.
اإىل  ت�ستند  اأن  يجب  النتائج  اإن  االأ���س��د  وق��ال 
اإنهاء االحتالل ودعم االإرهاب، وهو م�سطلح 
ت�ستخدمه ال�سلطات ال�سورية لالإ�سارة اإىل كل 

جماعات املعار�سة امل�سلحة.
واأفاد م�سدر مطلع على املفاو�سات باأن �سوريا 
قواتها من مناطق يف  �سحب  تركيا  تريد من 
ال�سمال ووقف دعمها لثالثة ف�سائل رئي�سية 

من املعار�سة.
اأن  على  ���س��وري��ا حري�سة  اأن  امل�����س��در  واأ���س��اف 
خالل  من  املطالب  تلك  ب�ساأن  تقدما  تلم�ش 
جلان متابعة قبل املوافقة على اجتماع لوزراء 

اخلارجية.
وقال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش 
ال�سوري  ن��ظ��ريه  م��ع  يجتمع  ق��د  اإن����ه  اأوغ���ل���و 
نافيا  �سباط  ف��رباي��ر  اأوائ���ل  امل��ق��داد يف  في�سل 
ت��ق��اري��ر ع��ن اح��ت��م��ال ع��ق��د اج��ت��م��اع االأ�سبوع 

املقبل.

اأوغلو يتوقع الإجتماع مع املقداد يف اأوائل فرباير 

االأ�سد: حمادثات تركيا يجب اأن 
ُتبنى على اأ�سا�ش اإنهاء االحتالل 

تنظيم  عمليات  قائد  مقتل 
داع�ش االإرهابي يف ال�سومال

•• مقدي�صو-وكاالت:

اأم�����ش اجلمعة،  م��ق��دي�����س��و،  اأع��ل��ن��ت 
داع�ش  تنظيم  عمليات  قائد  مقتل 
االإره�������اب�������ي ف������رع ال���������س����وم����ال، يف 
بونتالن  بوالية  م�سلحة  مواجهات 
�سرطة  وق����ال����ت  ال����ب����الد.  ����س���رق���ي 
التلفزيون  نقله  بيان  يف  بونتالن، 
االأمنية  عنا�سرها  اإن  احل��ك��وم��ي، 
عنا�سر  م������ن  ل����ه����ج����وم  ت���������س����دت 
بلدة  االإره��اب��ي على  داع�����ش  تنظيم 
ب��ل��ي ط��ي��ط��ني. واأ����س���اف ال��ب��ي��ان اأن 
املواجهات وقعت يف ال�ساعات الليلة 
القوات  متكنت  حيث  املا�سية،  قبل 
خ����الل امل���واج���ه���ات م���ن ق��ت��ل قائد 
االإرهابي  داع�����ش  تنظيم  ع��م��ل��ي��ات 
اأب����وال����رباء االأم�����اين، ال����ذي يحمل 
االإثيوبية.وبح�سب  اجل��ن�����س��ي��ة 
اأب��وال��رباء عني يف هذا  البيان، ف��اإن 
 ،2021 املن�سب يف يوليو )مت��وز( 
عدد  �سم  يف  ك��ب��رياً  دوراً  لعب  كما 

من االإثيوبيني اإىل التنظيم.
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اأخبـار الإمـارات

اخلليج  مياه  تتميز  املنطقة حيث  ظ��روف  لتنا�سب  وبناوؤها  ال�سفينة  ت�سميم  مت 
ب�سحالتها وارتفاع ن�سبة امللوحة فيها. 

اأولية يف  اإج��راء جتارب بحرية  اأبوظبي مت  اإىل  ال�سفينة برحلتها  انطالق  وقبل 
التجارب  تلك  وت�سمنت  لالإبحار  جاهزيتها  من  للتاأكد  باإ�سبانيا  فيجو  ميناء 
فح�ش واختبار املعدات العلمية التي �سيتم ا�ستخدامها على منت ال�سفينة واإجراء 

جمموعة كاملة من التجارب البحرية العلمية والتي متت بنجاح. 
واأبحرت ال�سفينة من ميناء فيجو باإ�سبانيا بنهاية �سهر نوفمرب املا�سي وا�ستغرقت 
الرحلة حوايل �سهر عربت خاللها ثالث قارات اأوروبا واأفريقيا واآ�سيا �سمت مياه 
25 دولة عرب ثمانية بحار اإقليمية قطعت خاللها م�سافة تزيد عن 10،000 

كيلومرت. 
وبهذه املنا�سبة قالت �سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري االأمني العام للهيئة 
: “يعترب ا�ستكمال بناء �سفينتنا اجلديدة للبحوث البحرية خطوة هامة بالن�سبة 
للغاية لال�ستفادة منها يف دعم  اأبوظبي ونحن متحم�سون   - البيئة  لنا يف هيئة 
اجلهود التي تبذلها االإمارة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي البحري يف 

اأبوظبي واملوارد البحرية يف دولة االإمارات العربية املتحدة”. 
البحرية وال�سمكية  امل�سوحات  اإجراء  ال�سفينة بقدرتها على  “ تتميز   : واأ�سافت 
العميقة  امل��ي��اه  يف  االأ�سا�سية  البحرية  البيئية  امل�سوحات  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�ساملة 
واالأع�ساب  املرجانية  ال�سعاب  موائل  وم�سح  ال�سمكية  امل���وارد  تقييم  وم�سوحات 
البحرية ودرا�سة جودة املياه البحرية والروا�سب وم�سوحات االأحياء البحرية يف 
املياه العميقة مثل الدالفني واأبقار البحر وال�سالحف.. عالوة على ذلك �ستلعب 

اأنواع  اأج��ود  اأح��د  اإىل  ا�سم حملي يرمز  هو  “جيَون”  ال�سفينة  ا�سم  اأن  اإىل  ي�سار 
اللوؤلوؤ واأثمنها نظراً لتمتعها بال�سفاء والنقاء وال�ستدارتها املكتملة. 

اأهمها م�سروع  ومن خالل ال�سفينة �سيتم تنفيذ عدد من املبادرات البيئية ومن 
خالله  من  �سيتم  وال��ذي  املحيطات  يف  االأ�سماك  مل�سايد  االأزرق  الكربون  تقييم 
اأول م�سح لتقييم الكربون االأزرق املحيطي للم�سايد ال�سمكية يف املنطقة  تنفيذ 
للمبادرة اال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي يف دولة االإم��ارات العربية  دعماً 

املتحدة بحلول عام 2050 و�سيتم تنفيذ امل�سح يف مياه الدولة. 
و �سيتم العمل على حتديد خط اأ�سا�ش للحم�ش النووي الأنواع االأ�سماك الرئي�سية 
يف الدولة مع درا�سة ت�سل�سل اجلينوم الكامل الأكر من ع�سرة اأنواع من االأ�سماك 
الرئي�سية.. و يجمع امل�سح بني تقنيات جمع الكائنات البحرية وا�ستخدام تقنيات 

املوجات ال�سوتية حتت املاء. 
و�سيت�سمن امل�سروع م�سحا �سامال لتقييم امل�سايد ال�سمكية ملياه الدولة خالل عام 
2023 و�سيتم تقييم ودرا�سة املخزون ال�سمكي واملوارد البحرية يف مياه الدولة 

لتحديث املعلومات املتعلقة بحالته. 
يعترب م�سروع م�سح تقييم امل�سايد ال�سمكية االأكر �سموال وهو يف غاية االأهمية 
امل�سايد  حلالة  وا�سحة  ���س��ورة  يعطي  كونه  واالإقليمي  الوطني  امل�ستوى  على 
الالزمة  والتدابري  االإج��راءات  اتخاذ  وي�سهم يف  الدولة واجتاهاتها  ال�سمكية يف 

ال�ستدامته وتنميته وتنفيذ خطط لتعايف امل�سايد ال�سمكية. 
بتطوير  اإ�سبانيا  فيجو-  يف  ال�سفن  لبناء  فريري  �سركة  كلفت  قد  الهيئة  كانت 
الهيئة  فريق  م��ن  وب��دع��م  ال�سفن  لبناء  اأبوظبي  �سركة  اإ���س��راف  حت��ت  ال�سفينة 

•• اأبوظبي-وام:

الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  د�سن 
“جيَون”  البحرية  االأبحاث  �سفينة  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
التي طورتها الهيئة والتي تعترب االأوىل يف الدولة واالأكر تقدماً وتطوراً على 

م�ستوى ال�سرق االأو�سط. 
والعاملي  الوطني  امل�ستويني  على  املبذولة  اجلهود  تعزيز  يف  ال�سفينة  و�ست�ساهم 
عامل  “اكت�ساف  م�سروع  تنفيذ  من  الهيئة  و�ستمكن  البحرية  العلوم  جم��ال  يف 
للبيئة  �ساملة  ومراقبة  تقييم  واإج��راء  املناخ  تغري  الآث��ار  والت�سدي  املحيطات” 
وتوفري  البحري  البيولوجي  التنوع  واإدارة  بتقييم  التزامها  لتحقيق  البحرية 

من�سة علمية موثوقة تلبي احتياجات البحوث البحرية يف الدولة. 
ح�سر مرا�سم التد�سني التي اأقيمت يف مارينا مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش 
معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع نائب رئي�ش جمل�ش 
اإدارة الهيئة ومعايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي 
املجتمع  تنمية  دائ���رة  رئي�ش  اخلييلي  خمي�ش  مغري  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  والبيئة 
ومعايل فالح حممد االأحبابي رئي�ش دائرة البلديات والنقل ومعايل اللواء فار�ش 
خلف املزروعي القائد العام ل�سرطة اأبوظبي و�سعادة رزان خليفة املبارك الع�سو 
املنتدب للهيئة و�سعادة اأحمد �سقر ال�سويدي الرئي�ش التنفيذي الأدنوك البحرية 
و�سعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
و �سعادة عي�سى حمد بو�سهاب م�ست�سار �سمو رئي�ش هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
– اأبوظبي  البيئة  لهيئة  العام  االأم��ني  الظاهري  �سامل  �سيخة  الدكتورة  و�سعادة 
وعدد من كبار امل�سوؤولني.  واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن الهيئة 
ومنذ اإن�سائها ركزت على البحث العلمي والدرا�سات اال�ستك�سافية للبيئة واحلياة 
الفطرية لتعزيز معرفتها بال�سغوط البيئية واالإيكولوجية والتنوع البيولوجي 
يف االإمارة بقيادة فريق متخ�س�ش من خرباء البيئة ال�سغوفني ومن خالل �سفينة 
االأبحاث متعددة االأغرا�ش التي تتميز بكونها ت�ستخدم تقنيات حتقق اال�ستدامة 
البيئية �ستتمكن الهيئة من موا�سلة اإجراء االأبحاث املتخ�س�سة التي توفر املعرفة 
واملعلومات الالزمة لتحقيق ر�سالتها وتطوير فهم اأعمق ميكنها من اال�ستجابة 
للتهديدات التي تواجه البيئة البحرية وو�سع االأ�سا�ش العلمي الرا�سخ ل�سمان 
بامل�ساركة يف  االإم��ارات  دولة  التزام  اإدارتها بطريقة فعالة وم�ستدامة كجزء من 

و�سع احللول الأبرز الق�سايا املتعلقة بالبيئة البحرية يف املنطقة. 
و�ستعمل ال�سفينة التي يقدر طولها ب� 50 مرتاً يف املياه االإقليمية لدولة االإمارات 
الهيئة من خاللها من  ُعمان و�ستتمكن  العربي وبحر  املتحدة باخلليج  العربية 
درا�ستها  مت  التي  املياه  يف  ال�سمكية  وال��روة  البحرية  للبيئة  درا�ساتها  ا�ستكمال 

م�سبقاً والتي يبلغ عمقها اأكر من 10 اأمتار. 
وت�سم ال�سفينة التي �سيعمل على متنها ما يقارب 30 فرداً اأحدث معدات البحث 
وحتوي 6 خمتربات لدرا�سة العينات على ال�سفينة ومركبة يتم ت�سغيلها عن ُبعد 

ولديها القدرة على الغو�ش حتت املاء. 
و�ستمكن �سفينة االأبحاث الهيئة من مراقبة املخزون ال�سمكي والتنوع البيولوجي 
االإماراتيني  الباحثني  �سغف  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة  عليهما  واحل��ف��اظ  البحري 
اأكر  يف  االأ�سماك  وم�سايد  املحيطات  علوم  يف  واأبحاث  درا�سات  الإج��راء  ال�سباب 

البحار حرارة يف العامل - اخلليج العربي. 

فيها 30 باحثاً اأجروا بحوثا عن جودة الهواء واملناخ والتلوث البال�ستيكي. 
وا�ستعر�ش جمل�ش االإدارة اأي�سا االإجنازات يف جمال اجلودة البيئية حيث اأ�سدرت 
الهيئة 1536  رخ�سة بيئية ل�عدد 841 من�ساأة �سناعية و282 جتارية و 413 

م�سرعا تطويريا ومت اإجراء مراجعة 250 درا�سة بيئية. 
ال�سناعي  للقطاع  تفتي�سية  زي���ارة   1056 بالهيئة   التفتي�ش  ف��ري��ق  اأج���رى  كما 
جنحت  كما   . %  97 البيئي  االمتثال  ن�سبة  بلغت  حيث  والتجاري  والتطويري 
بف�سل  وذل��ك   80% بن�سبة  التفتي�ش  لعملية  الزمنية  الفرتة  تقلي�ش  يف  الهيئة 
نظام التفتي�ش االإلكرتوين اجلديد “التزام” . وقد مت ت�سجيل 875  خمالفة بيئية 
مت ت�سحيحها �سمن القطاع ال�سناعي والتطويري والتجاري. كما مت والأول مرة 
ا�ستك�ساف خ�سائ�ش مياه االآبار اجلوفية العميقة )700-1000 مرت( للتعرف 

على اإمكانية ا�ستخدامها على النحو االأمثل. 
وفق  البيئية  والت�سريعات  ال�سيا�سات  عمل  �سري  م�ستجدات  على  االط��الع  مت  كما 
اخلطة املعتمدة التي و�سعتها الهيئة باالإ�سافة اإىل م�ستجدات ملف التغري املناخي 
ودور الهيئة يف دعم جهود اأبوظبي حملياً واحتادياً ودولياً ملواجهة تغري املناخ ومت 
الهيئة  اأعدتها  التي  اأبوظبي  اإم��ارة  املناخي يف  التغري  �سيا�سة  ال�سوء على  ت�سليط 
م�ستوى  على  املناخي  للتغري  ا�سرتاتيجية  الإع��داد  كمدخل  ا�ستخدامها  مت  والتي 

اإمارة اأبوظبي. 
اال�سرتاتيجية  الإع��داد  الوطنية  اللجنة  اجتماعات  يف  الهيئة  م�ساركة  عر�ش  ومت 
املفاو�سات  يف  ال��دول��ة  وف��د  �سمن  وم�ساركتها   2050 املناخي  للحياد  الوطنية 
اأقيم يف مدينة �سرم  ” ال��ذي   27 “ كوب  والفعاليات اجلانبية مبوؤمتر االأط��راف 

ال�سيخ بجمهورية م�سر العربية خالل �سهر نوفمرب املا�سي. 
ويف جمال التوعية البيئية مت الرتكيز على تطبيق “بادر” املبتكر لتعزيز ممار�سات 
احلفاظ على البيئة الذي اأطلقته الهيئة خالل عام 2022 كتطبيق جماين �سديق 
ومقيمني  مواطنني  من  اأبوظبي  ل�سكان  البيئية  ال�سلوكيات  لتغيري  ّمم  �سُ للبيئة 

ال�سقور و)Leylaiya medioccipitalis( من حممية البدعة وحممية الطوي. 
 )Epoligosita arabica( كذلك مت اكت�ساف نوعني من الدبابري ال�سغرية وهما
لالأرا�سي  الوثبة  حممية  يف   )Ufens curvipenis(و احلبارى  حممية  يف 
الرطبة.  وتناول االجتماع كذلك النجاح الذي حققته الهيئة يف ا�ستزراع اأكر من  

4000 حمارة خالل العام املا�سي  �سمن مزرعة جتريبية مت تاأ�سي�سها الإنتاج حمار 
10،000 حمارة  ا�ستزراع  اإطار م�سروع ي�ستهدف  الفاية يف  العذبة يف  املياه  لوؤلوؤ 
ا�ستزراع هذا  واالأب��ح��اث يف جم��ال  الدرا�سات  �سيعزز من  2024 مما  ع��ام  بحلول 

النوع من املحار. 
االأ�سماك  اأن���واع  اإن���زال  يف  ملحوظة  زي��ادة   2022 ع��ام  بنهاية  الهيئة  �سجلت  كما 
واالإج����راءات  ال��ق��رارات  بف�سل  وذل��ك   2021 بعام  مقارنة  االإم���ارة  يف  الرئي�سية 

املتعلقة ب�سيد االأ�سماك التي اتخذتها الهيئة حلماية املخزون ال�سمكي. 
اإنتاج �ستالت الأن��واع من النباتات املحلية  كذلك مت االط��الع على جهود الهيئة  يف 
�سمن م�ستل النباتات املحلية يف منطقة الظفرة ف�سال عن ترقيم 3500  �سجرة 
ا�ستمراراً لربنامج ترقيم االأ�سجار  اأبوظبي وذلك  اإمارة  غاف و�سمر الأول مرة يف 

املحلية الذي اأطلقته الهيئة خالل عام 2021. 
اأبحاث  اأدوار ومهام �سفينة االأبحاث التي تعترب مركز  اأع�ساء املجل�ش على  واطلع 
واملوؤ�سرات  البحرية  املوائل  فهم  وتعزيز  العلمية  الدرا�سات  بحري متنقل الإج��راء 
الرئي�سية لالأحياء املائية مبا ي�سمل ال�سالحف واأبقار البحر اإىل جانب دعم م�سايد 
االأ�سماك ومراقبة املخزون ال�سمكي.    كما مت ت�سليط ال�سوء على اأول رحلة بحث 
ا�ستك�سافية للغالف اجلوي التي نفذتها الهيئة على منت �سفينة االأبحاث البحرية 
التي طورتها الهيئة ومت تزويدها مبعدات مراقبة متطورة مت تركيبها وت�سغيلها 
قرب�ش  ملعهد  التابع  اجل��وي  وال��غ��الف  امل��ن��اخ  اأب��ح��اث  مركز  م��ن  باحثني  بوا�سطة 
من  االأوىل  تعترب  التي  اال�ستك�سافية  والرحلة  للكيمياء.  بالنك  ماك�ش  ومعهد 
نوعها يف العامل، حيث غطت ثالث قارات وثمانية م�سطحات مائية رئي�سية و�سارك 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ش 
جمل�ش اإدارة هيئة البيئة – اأبوظبي ب�سرورة ا�ستمرار اجلهود التي تبذلها الهيئة 
لتعزيز مكانة اأبوظبي على خريطة العمل البيئي وموا�سلة القيام بدورها الريادي 
يف جمال الدار�سات واالأبحاث البيئية التي تعزز من قدراتها يف جمال حماية البيئة 

واملحافظة على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لتحقيق التنمية امل�ستدامة. 
ح��دود  ي��وج��د  ال  امل�س��تقبل  اإىل  دائ��م��ا  تتطلع  ال��ت��ي  الهيئة  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
هامة  اإجن��ازات  حقق��ت  بف�سله��ا  والت��ي  البيئ��ة  عل��ى  احلف��اظ  ف��ي  لطموحاته��ا 
ترك��ت اأ�س��داء حملية واإقليمية ونالت اعرتافا من اأبرز املوؤ�س�سات واملنظمات البيئية 
الدولية والتي كان منها اختيار برامج الهيئة الإعادة تاأهيل النظم البيئية ال�ساحلية 
10 مبادرات  اأف�سل  اأبوظبي خالل نهاية العام املا�سي �سمن قائمة  والبحرية يف 

عاملية ال�ستعادة وتاأهيل النظم البيئية من قبل برنامج االأمم املتحدة للبيئة. 
اأن  ف�ي  االإم����ارة  وتطلعات  توجه�ات  حتقق  اأن  اإىل  ت�سعى  الهيئة  اإن  �سموه  وق���ال 
تت�س�در اأبوظب�ي امل�س�هد العامل�ي كمدين�ة ت�ست�س�رف امل�س�تقبل وحتظ�ى ببيئ�ة �سحي��ة 
وحيوي��ة لالأجيال القادم��ة وذلك من خالل تنفيذ اخلطط واملبادرات التي حددتها 
التي   2071 البيئي��ة  املئوي��ة  ويف   2025-2021 املوؤ�س�سية  اإ�سرتاتيجيتها  يف 
اآف��اق  تر�س��م  ومرن��ة  �س��املة  بيئي��ة  روؤي��ة  وت�سمنت  املا�سي  العام  خالل  اأطلقتها 
امل�س��تقبل خلم�س��ة عق��ود قادم��ة وتوفر من��وذجاً تنم��وياً مت��وازناً يراع��ي الطبيع��ة 

ويحق��ق التنمي��ة اخل�س��راء والتق��دم املعرف��ي والتكنولوج��ي ال�سديق للبيئة. 
اأبوظبي الذي  اإدارة هيئة البيئة -  جاء ذلك خالل تروؤ�ش �سموه الجتماع جمل�ش 
عقد يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ش بح�سور معايل حممد بن اأحمد البواردي 
بنت  ومعايل مرمي  الهيئة  اإدارة  رئي�ش جمل�ش  نائب  الدفاع  ل�سوؤون  الدولة  وزير 
املناخي والبيئة ومعايل الدكتور مغري  التغري  حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة 
خمي�ش اخلييلي رئي�ش دائرة تنمية املجتمع ومعايل فالح حممد االأحبابي رئي�ش 
عام  قائد  املزروعي  خلف  فار�ش  طيار  ركن  اللواء  ومعايل  والنقل  البلديات  دائ��رة 
اأحمد  و�سعادة  للهيئة  املنتدب  الع�سو  املبارك  رزان خليفة  و�سعادة  اأبوظبي  �سرطة 

�سقر ال�سويدي الرئي�ش التنفيذي الأدنوك البحرية . 
كما ح�سر االجتماع �سعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب �سمو ممثل احلاكم 
لهيئة  العام  االأم��ني  الظاهري  �سامل  �سيخة  الدكتورة  و�سعادة  الظفرة  منطقة  يف 
البيئة - اأبوظبي.  ومت خالل االجتماع االطالع على اأبرز االإجنازات التي حققتها 
الهيئة خالل عام 2022 حيث اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن هذه 
االإجنازات ما كانت لتتحقق لوال املتابعة احلثيثة وروؤى وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” ودعمه املتوا�سل الذي 

مكَّن الهيئة من حتقي�ق التمي��ز والري��ادة البيئي��ة. 
وا�ستعر�ش االجتماع اأبرز هذه االإجن��ازات ومنها اإجن��ازات الهيئة يف جمال حماية 
2700  رخ�سة �سيد بال�سقور  اأكر من  اأ�سدرت الهيئة  التنوع البيولوجي حيث 
خالل املو�سم احلايل  بعد اأن مت تفعيل اخلدمة الفورية الإ�سدار تراخي�ش ال�سيد 
احلكومية  اأبوظبي  خ��دم��ات  منظومة  ع��رب  وذل��ك  بال�سقور(  )ال�سيد  التقليدي 
وال��ربي��ة اجلديدة  البحرية  االأن���واع  ال�سوء على  ت�سليط  كما مت  “مت”.   امل��وح��دة 
اأول اكت�ساف لنوع جديد من  التي اكت�سفتها الهيئة خالل العام املا�سي وت�سمنت 
ت�سجيل  كما مت  ال�سمكي  املخزون  العامل خالل م�سح  اللخم على م�ستوى  اأ�سماك 
اأن��واع جديدة الأول مرة على م�ستوى العامل يف عدة حمميات طبيعية تابعة   )4(
 Leylaiya( وه��م��ا  ال�سغري  النحل  ذب���اب  م��ن  ن��وع��ني  �سملت  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة 
من حممية البدعة وحممية الوثبة لالأرا�سي الرطبة وحممية برقا   )citrina

تعايف  ل�سمان  اإداري���ة  وخطط  ا�سرتاتيجيات  و�سع  على  يف  مهماً  دوراً  ال�سفينة 
وا�ستدامة املخزون ال�سمكي”. 

واأ�سارت الدكتورة �سيخة الظاهري اإىل “ اأن تطوير �سفينة اأبحاث تابعة للهيئة 
الذي  العلمي  النهج  دعم  اأبوظبي على  اإم��ارة  قيادة وحكومة  ليوؤكد حر�ش  جاء 
تتبعه الهيئة من اأجل تعزيز جهود االإدارة امل�ستدامة للبيئة البحرية واملحافظة 

على النظم االإيكولوجية املائية ال�سليمة خ�سو�ساً يف املحيطات”. 
ماك�ش  ومعهد  قرب�ش  معهد  مع  تفاهم  مذكرة  م��وؤخ��راً  وقعت  قد  الهيئة  كانت 
للغالف  ا�ستك�سافية  بحث  رحلة  لتنفيذ  التعاون  ب�ساأن  باأملانيا  للكيمياء  بالنك 
من  30 خبرياً  فيها ح��وايل  ي�سارك  العامل  نوعها يف  االأوىل من  تعترب  اجل��وي 

االأطراف الثالثة املوقعة على مذكرة التفاهم. 
مت  ال��ت��ي  البحرية  االأب��ح��اث  �سفينة  م��نت  على  اال�ستك�سافية  الرحلة  تنفيذ  مت 
من  باحثني  قبل  من  وت�سغيلها  تركيبها  مت  متطورة  مراقبة  مبعدات  تزويدها 
مركزاً  يعترب  وال��ذي  قرب�ش  ملعهد  التابع  اجل��وي  والغالف  املناخ  اأبحاث  مركز 
املناخ ومعهد ماك�ش بالنك  وتغري  الهواء  تلوث  اأبحاث  للتميز يف  رائ��داً  اإقليمياً 
للعمليات  ال�سامل  الفهم  على  ترتكز  رائ��دة  اأبحاث  بتنفيذ  يقوم  ال��ذي  للكيمياء 

الكيميائية وتفاعالتها يف الغالف اجلوي لكوكب االأر�ش. 
للتعرف  قّيمة  جديدة  بيانات  توفري  يف  الهامة  البحثية  الدرا�سة  هذه  وت�ساهم 

ب�سكل اأف�سل على جودة الهواء ال�ساحلي والبحري وتغري املناخ. 
22 معياراً خمتلفاً مبا يف ذلك املعايري  اأكر من  وخالل هذه الرحلة مت ر�سد 
املنظمة جلودة الهواء وتركيزات غازات الدفيئة باالإ�سافة اإىل املركبات الع�سوية 

املتطايرة والعوا�سف الغبارية وخ�سائ�ش الهواء اجلوي. 
ذراع  �سفني”  “جمموعة  مع  اتفاقية  املا�سي  اأكتوبر  يف  وقعت  قد  الهيئة  كانت 
اخلدمات البحرية التابع ملجموعة موانئ اأبوظبي الإدارة وت�سغيل و�سيانة �سفينة 

االأبحاث البحرية. 
واأكد الكابنت حممد جمعة ال�سام�سي الع�سو املنتدب والرئي�ش التنفيذي ملجموعة 
موانئ اأبوظبي حر�ش املجموعة على دعم البحث العلمي و�سعيها الدائم ملواكبة 
اأحدث التقنيات وتبني االبتكار ثقافة عمل على امتداد املجموعة مبا يتوافق مع 

روؤية القيادة الر�سيدة. 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  اجلزيل  بال�سكر  تقدم  و 
يف منطقة الظفرة رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة البيئة - اأبوظبي لت�سريفه بتد�سني 
تقدماً  واالأك��ر  الدولة  االأوىل يف  تعد  التي  “جّيَون”  البحرية  االأبحاث  �سفينة 

وتطوراً على م�ستوى ال�سرق االأو�سط”. 
“جمموعة �سفني”  اأبوظبي فخورون بتويل  “اأننا يف جمموعة موانئ  واأ�ساف: 
الذي  االأم��ر  املتطورة  االأب��ح��اث  �سفينة  و�سيانة  وت�سغيل  اإدارة  مهام  لنا  التابعة 
يعك�ش التطور التقني الكبري الذي نتمتع به اإ�سافة اإىل قدراتنا املتنامية ودورنا 
3 مذكرات  اأي�سا  الهيئة قد وقعت  كانت  و  العلمية”.   االأبحاث  دعم  الفاعل يف 
اأبوظبي  وجامعة  خليفة  وجامعة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  مع  تفاهم 
لل�سفينة وبناء  البحثي  الدور  لتعزيز  البحث والتطوير  التعاون يف جمال  ب�ساأن 

القدرات ومتكني الطلبة والباحثني يف جمال البحوث العلمية. 
والبحثية  االكادميية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  نطاق  تو�سيع  على  الهيئة  و�ستعمل 
والتي  البحثية  ال�سفينة  من  الق�سوى  اال�ستفادة  لتحقيق  وخارجها  الدولة  يف 

�ست�سبح من�سة رائدة لالأبحاث البحرية على م�ستوى الدولة. 

وحتفيزهم ليكونوا قادة م�سرية التحول االإيجابي. وخالل الن�سف االأول من العام 
املا�سي ا�ستخدم التطبيق 1816 م�ساركاً. 

كما �سارك 697 فردا يف برامج التطوع البيئي التي تنفذها الهيئة باالإ�سافة اإىل 
اأكر من 800 م�سارك بحمالت التنظيف التي ت�ساهم يف تعزيز علم املواطنة ومت 
تنفيذها يف الن�سف الثاين من عام 2022. باالإ�سافة اإىل عقد 65 جل�سة  لتوعية 

املجتمع باأهمية احلفاظ على البيئة مب�ساركة 5677 �سخ�ساً. 
ومت ا�ستعرا�ش اأبرز االإجنازات التي حققتها احلملة املجتمعية “معاً جنو ال�سفر” 
االأجل  الطويل  الطموح  املا�سي لتحقيق هدفها  العام  الهيئة خالل  اأطلقتها  التي 
املتمثل يف حتقيق �سفر نفايات من املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واحدة و�سفر 
انبعاثات كربونية دون ترك اأي اأثر يذكر على التنوع البيولوجي والذي يعترب اأحد 

املكونات الرئي�سية ل�سيا�سة املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واحدة. 
اخلارجية  واالإع��الن��ات  والفعاليات  االأن�سطة  من  العديد  تنظيم  احلملة  و�سملت 
حلث خمتلف فئات املجتمع على التحول نحو ا�ستخدام بدائل م�ستدامة و�سديقة 
للبيئة.  واطلع االجتماع على اجلوائز التي ح�سلت عليها الهيئة خالل عام 2022 
االأول  باملركز  الهيئة  ف��ازت  حيث  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  وت�سمنت 

�سمن فئة امل�ساريع االإنتاجية التنموية. 
كما ح�سلت الهيئة على املركز الثاين يف جائزة تطبيق املعيار الوطني لنظام اإدارة 
اأبوظبي . كما فازت  اإمارة  ا�ستمرارية االأعمال على م�ستوى اجلهات احلكومية يف 
الرقمية  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  جوائز  �سمن  الذهبية  باجلائزة  الهيئة 
2021: امليزانية ال�سغرية “فئة اأف�سل ا�ستخدام لو�سائل التوا�سل االجتماعي” 
واختيار   LEED(( والبيئة  الطاقة  ت�سميمات  يف  ال��ري��ادة  �سهادة  ع��ن  ف�سال 
م�سروع نر بذور القرم كواحد من اأهم 12 ابتكارا يف جمال الكربون االأزرق من 

ِقبل املنتدى االقت�سادي العاملي. 
االأوروب��ي��ة الأبحاث اجلودة  اختيار اجل��ودة من اجلمعية  الهيئة بجائزة  ف��ازت  كما 
اإدارة  فئة   - ال��ذك��ي��ة  وامل���دن  احل��ك��وم��ة  لتمّيز  االأو���س��ط  ال�����س��رق  وج��ائ��زة  باإ�سبانيا 

املعرفة. 
اأبوظبي لل�سقور الذي ا�ستمر يف تقدمي خدماته  ومت ا�ستعرا�ش جهود م�ست�سفى 
متت  التي  ال�سقور  ع��دد  وو�سل  الكبرية  االإجن���ازات  من  العديد  وحتقيق  املتميزة 
التي  االأليفة  احليوانات  وع��دد  �سقرا   7272 اإىل  املا�سي  العام  خالل  معاجلتها 
متت معاجلتها و�سل اإىل 10780 حيوانا يف حني بلغ عدد الفحو�سات املخربية 

78393  فح�سا. 
البيئية  لل�سياحة  امل�ست�سفى  برنامج  �سمن  �سائحا   6558 ال�سياح  ع��دد  بلغ  كما 

احلائز على العديد من اجلوائز العاملية. 
 50 يف  حتققت  التي  النتائج  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  واأث��ن��ى 
على  رك��زت  وال��ت��ي   2022 لعام  ال�سنوية  الرئي�سية  االأداء  م��وؤ���س��رات  م��ن  م��وؤ���س��راً 
القطاعات البيئية املختلفة مبا فيها النفايات وجودة املياه البحرية وجودة الهواء 

وجودة الرتبة والتنوع البيولوجي واملياه اجلوفية. 
اأداء  اإىل  باالإ�سافة   2022 لعام  للهيئة  امل��ايل  التقرير  االجتماع  ا�ستعر�ش  كما 
الوراثية  امل�سادر  مركز  اإن�ساء  وت�سمل  الهيئة  تنفذها  التي  الراأ�سمالية  امل�ساريع 
الرئي�سي  املقر  وت�سميم  الظفرة   مبنطقة  ال��ب��ذور  حفظ  مركز  واإن�����س��اء  النباتية 
املرفاأ  ميناء  يف  البيئية  االإدارة  مركز  وتاأ�سي�ش  البيئية  االأب��ح��اث  وم��رك��ز  للهيئة 
اأقفا�ش  واإن�ساء  البيئة  لهيئة  التابعة  الربية  املحميات  اأ�سيجة  وا�ستبدال  وال�سلع 
البيئة  واإن�ساء مراكز حماية  وال�سلع  دملا  ال�سمكي حول جزيرة  لال�ستزراع  بحرية 
احل��ي��وان��ات يف  ج��دي��دة جلمع  م��راف��ق  اإن�ساء  م�سروع  م��ن  الثانية  واملرحلة  ال��ربي��ة 

حممية الدليكة. 

جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي تنظم �سل�سلة من النقا�سات خالل القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل
•• اأبوظبي -وام:

�سل�سلة من  اال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  زاي���د  ب��ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د  ت�ست�سيف 
امل�ستقبل  لطاقة  العاملية  القمة  فعاليات  يف  م�ساركتها  خالل  النقا�سات 

التي تعقد يف اإطار فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة.
للتحديات  حلول  الإيجاد  اال�سطناعي  الذكاء  دور  اجلامعة  وت�ستعر�ش 
التي تواجه الب�سرية مثل التغري املناخي، اإىل جانب تطبيقاته الرائدة 

�سمن قطاعات جوهرية مثل التعليم والرعاية ال�سحية.
ومتا�سياً مع روؤية دولة االإمارات للتقليل من اأثار التغري املناخي، وتطوير 
واالقت�سادية،  االجتماعية  التحديات  ملواجهة  التقنية  احللول  اأف�سل 

�ست�ستعر�ش اجلامعة بحوثها �سمن قطاع التعليم، وال�سحة، واملناخ.

للذكاء  زاي���د  ب��ن  حممد  جامعة  رئي�ش  زي��ن��غ  اإري���ك  الربوفي�سور  وق���ال 
مثالية  م��ن�����س��ة  ل��ال���س��ت��دام��ة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  "يوّفر  اال���س��ط��ن��اع��ي: 
ال�ستعرا�ش البحوث التي جتريها اجلامعة والتي تربز االإمكانات الهائلة 

التي يوفرها الذكاء اال�سطناعي لتعزيز جهود اال�ستدامة".
واأ����س���اف ان ب��ح��وث اجل��ام��ع��ة ت��دع��م ري����ادة دول����ة االإم������ارات يف خف�ش 
االنبعاثات، و�سال�سل التوريد واالإنتاج، وو�سع ال�سيا�سات، وجهود الدولة 
تطوير  على  اأي�ساً  اجلامعة  تعمل  كما  النظيفة،  الطاقة  يخ�ش  فيما 

تقنيات ذكاء ا�سطناعي اأكر ا�ستدامة.
و �ساركت جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي ال�سهر اجلاري يف 
وال�سحة  نو مور" للمناخ  "مالريا  التي تقودها منظمة  املبادرة  تو�سيع 
االأطراف  وقعت  حيث  االأخري"،  امليل  "بلوغ  مبادرة  مع  جنب  اإىل  جنباً 

الثالثة اتفاقية �سراكة مو�سعة لتعزيز جهود دولة االإمارات طويلة االأمد 
�سد االأمرا�ش التي ميكن الوقاية منها بهدف توفري حياة كرمية واأكر 

�سحة.
، �ستلقي جمموعة من الباحثني يف  اأبوظبي لال�ستدامة  اأ�سبوع  وخالل 
اجلامعة ال�سوء على بحوثهم �سمن قطاعات املناخ، والتعليم، وال�سحة، 
"اأتريوم" و�سيحظى  وذلك يف من�سة اجلامعة رقم )A190( يف قاعة 
احل�سور بفر�سة اال�ستماع اإىل �سل�سلة مقابالت �سمن املدونة ال�سوتية 
ال�سابقة من خالل  اإىل حلقاتها  الو�سول  )YouAI(، والتي ميكنكم 

./mbzuai.ac.ae/youai زيارة الرابط التايل
وفقا لبيانات اإح�سائية عاملية حول تاأثري الذكاء اال�سطناعي يف ثالثة 
جماالت رئي�سية ، من املتوقع منو ا�ستخدام تقنية الذكاء اال�سطناعي يف 

�سوق الرعاية ال�سحية العاملي مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 38.4 يف 
املائة من العام 2022 حتى 2030 ليبلغ 208.2 مليار دوالر بحلول 

عام 2030.
كما ت�سري التقديرات اإىل ارتفاع معدل منو اال�ستخدام ال�سنوي للذكاء 
املائة،  45 يف  ليبلغ  العامل  التعليم على م�ستوى  اال�سطناعي يف قطاع 
واإىل   ،2027 ع��ام  بحلول  دوالر  مليار   12 اإىل  ي�سل  اأن  املتوقع  وم��ن 

.2030 عام  بحلول  دوالر  مليار   32.27
انبعاثات  للم�ساعدة خلف�ش  الذكاء اال�سطناعي  وميكن توظيف تقنية 
10 يف املائة، ما يعادل اإجمايل  5 اإىل  الغازات الدفيئة بن�سبة تبلغ من 
2.6 اإىل 5.3 جيجا طن من غازات ثاين اأك�سيد الكربون املكافئة يف حال 

ا�ستخدام هذه التقنية على م�ستوى العامل.

الأوىل من نوعها يف الدولة والأكرث تقدمًا وتطورًا على م�صتوى ال�صرق الأو�صط 

حمدان بن زايد يد�سن �سفينة هيئة البيئة - اأبوظبي لالأبحاث البحرية »جيَون«

حمدان بن زايد يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش اإدارة هيئة البيئة - اأبوظبي ويطلع على اأهم اإجنازاتها خالل عام 2022 
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اأخبـار الإمـارات

عقب اإطالق دائرة ال�صحة – اأبوظبي حملة اأبوظبي املجتمعية لدعم الربنامج

»حياة« ي�ستقطب اأكرث من 10,000 متربع باالأع�ساء 

واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
لتحقيق هدف �ساٍم قائم على اإنقاذ 
ملا  االأم��ل  و�سناعة  الكثريين  حياة 
يف رفاه املجتمعات يف دولة االإمارات 

واملنطقة." 
املجتمعية  اأبوظبي  حملة  وترتكز 
تت�سمن  اأ����س���ا����س���ي���ة  حم������اور  ع���ل���ى 
على  املجتمع  اأف����راد  ك��اف��ة  ت�سجيع 
التربع  يف  ال��رغ��ب��ة  اإب����داء  ت�سجيل 
الوفاة  بعد  واالأن�����س��ج��ة  ب��االأع�����س��اء 
ق�س�ش  ع���ل���ى  ال�������س���وء  وت�����س��ل��ي��ط 
اأبوظبي  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ن���ج���اح 
وا����س���ت���ع���را����ش جت���رب���ة واإم���ك���ان���ات 
االإم��ارة يف جم��االت التربع وزراعة 
الب�سرية.  واالأن�������س���ج���ة  االأع�������س���اء 

القوى  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال�سحة  دائ��رة  ال�سحية يف  العاملة 
حققته  مب���ا  "�سعداء  اأب���وظ���ب���ي: 
احلملة منذ انطالقها حيث �سهدت 
يوؤكد على  كبرياً  تفاعاًل جمتمعياً 
مدى الوعي والتكاتف املجتمعي يف 
اأبوظبي. ما�سون يف حتقيق اأهداف 
الربنامج  دع��م  وموا�سلة  احلملة 
االأع�ساء  وزراع���ة  للتربع  الوطني 
"حياة"  ال���ب�������س���ري���ة  واالأن���������س����ج����ة 
روؤيتنا  من  انطالقاً  به  والتعريف 
القائمة على جعل اأبوظبي جمتمع 
معافى، حيث تربهن االأعداد التي 
على  ال��ربن��ام��ج  يف  بالفعل  �سجلت 
احلر�ش املجتمعي على امل�ساركة يف 

العاملية  واملمار�سات  املعايري  اأع��ل��ى 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
واملنطقة، حيث نعمل بالتن�سيق مع 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  خمتلف 
االأرواح  الإن����ق����اذ  وع���امل���ي���اً  حم���ل���ي���اً 
وموا�سلة االرتقاء ب�سحة و�سالمة 
ج����ودة احلياة.  امل��ج��ت��م��ع وحت�����س��ني 
وُي��ع��ت��رب ال��ربن��ام��ج ت��ك��ات��ف��اً جلهود 
ال���ع���دي���د م���ن اجل���ه���ات االحت���ادي���ة 
واملحلية مبا يف ذلك وزارة ال�سحة 
ال�سحة  دائ�����رة  امل��ج��ت��م��ع،  ووق���اي���ة 
بدبي،  ال�سحة  هيئة  اأبوظبي،   –
ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة 
كليفالند  وم�ست�سفى  "�سحة"، 
ال�سيخ  وم��دي��ن��ة  اأب��وظ��ب��ي،  كلينك 

احلملة  وان���ط���ل���ق���ت  احل���م���ل���ة.   يف 
املوؤمتر  فعاليات  خ��الل  املجتمعية 
ال�����دويل مل���ب���ادرات ال���ت���ربع وزراع����ة 
االأع�ساء واالأن�سجة الب�سرية الذي 
من  الفرتة  يف  اأبوظبي  ا�ست�سافته 
تو�سيع  ومت  ن��وف��م��رب،   9 حتى   7
ن��ط��اق��ه��ا م���ن خ����الل ���س��ل�����س��ل��ة من 
املجتمعية  واالأن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
زايد  م��اراث��ون  يف  امل�����س��ارك��ة  �سملت 
اأبوظبي  اأدن��وك  اخلريي وماراثون 
من  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل   ،2022
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة االأخ�����رى 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ����س���رك���اء احل��م��ل��ة يف 

موؤ�س�ساتهم. 
ال�سويدي،  را���س��د  ال��دك��ت��ور  وق����ال 

رفع  موا�سلة  اإىل  احلملة  وتهدف 
باأهمية  املجتمع  اأف���راد  بني  الوعي 
يجنبهم  �سحي  حياة  اأ�سلوب  تبني 
مرتبطة  الأم������را�������ش  ال���ت���ع���ر����ش 
االأع�ساء  وف�����س��ل  احل��ي��اة  ب��اأ���س��ل��وب 
ويت�سمن  ال��زراع��ة.  اإىل  واحل��اج��ة 
البدين  ال��ن�����س��اط  ذل����ك مم���ار����س���ة 
بانتظام واتباع نظام غذائي �سحي 
لتجنب االأمرا�ش املزمنة كال�سكري 

و�سغط الدم وال�سمنة وغريها.
ال��وط��ن��ي للتربع  ال��ربن��ام��ج  وُي��ع��د 
وزراع����������ة االأع���������س����اء واالأن�������س���ج���ة 
وطنية  منظومة  "حياة"  الب�سرية 
ل���ت���ع���زي���ز ج���ه���ود ال����ت����ربع وزراع������ة 
وفق  الب�سرية  واالأن�سجة  االأع�ساء 

الذي  النبيل  االإن�ساين  العمل  هذا 
ُي�سهم يف اإنقاذ حياة الكثريين ممن 
هم يف اأم�ش احلاجة للم�ساعدة." 

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ال����دك����ت����ور علي 
الوطنية  اللجنة  رئي�ش  العبيديل، 
للتربع وزراعة االأع�ساء واالأن�سجة 
والدعم  اجلهود  "نثمن  الب�سرية: 
الكبري الذي تقدمه دائرة ال�سحة 
اأبوظبي  حملة  �سمن  اأبوظبي   –
�سك  ب��ال  �ساهمت  ال��ت��ي  املجتمعية 
حيث  املجتمعي،  ال��وع��ي  تعزيز  يف 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  �سمن  ت��ت��وح��د 
للتربع وزراعة االأع�ساء واالأن�سجة 
نخبة  ج���ه���ود  "حياة"  ال��ب�����س��ري��ة 
واملحلية  االحت���ادي���ة  اجل���ه���ات  م���ن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  حملة  ع��ن  االإع���الن  عقب 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ل�����دع�����م ال����ربن����ام����ج 
االأع�ساء  وزراع���ة  للتربع  الوطني 
التي  "حياة"،  الب�سرية  واالأن�سجة 
اأطلقتها دائرة ال�سحة – اأبوظبي، 
الرعاية  لقطاع  التنظيمية  اجلهة 
ال�����س��ح��ي��ة يف االإم������ارة، و���س��ل عدد 
"حياة" اأكر  برنامج  يف  امل�سجلني 
من 10،000 متربعاً من خمتلف 
اجلن�سيات والثقافات واالأعمار ممن 
باالأع�ساء  بالتربع  رغبتهم  اأب���دوا 
اإميانهم  من  انطالقاً  ال��وف��اة،  بعد 
ب�سفته  باالأع�ساء  التربع  باأهمية 
اأ�سمى  يج�سد  نبياًل  اإن�سانياً  عماًل 
االآخرين  ال��ع��ط��اء، ومي��ن��ح  م��ع��اين 
ويعزز  احل����ي����اة  يف  ج����دي����داً  اأم�������اًل 
جودتها يف �سورة م�سيئة للتكاتف 
التربع  ي��ن��ق��ذ  ح���ي���ث  امل���ج���ت���م���ع���ي، 
ب��االأع�����س��اء ���س��واء خ��الل احل��ي��اة اأو 
ال��ع��دي��د م���ن املر�سى  ال���وف���اة  ب��ع��د 

ومينحهم ال�سفاء التام. 
– اأبوظبي  ال�سحة  دائ���رة  وك��ان��ت 
ق���د اأط���ل���ق���ت ب��ال��ت��ع��اون م���ع نخبة 
م��ن ال�����س��رك��اء يف ال��ق��ط��اع��ني العام 
اأبوظبي املجتمعية  واخلا�ش حملة 
اإىل  تهدف  والتي  الربنامج،  لدعم 
على  املجتمع  اأف����راد  ك��اف��ة  ت�سجيع 
االأع�ساء  يف  كمتربعني  الت�سجيل 
واالأن�����س��ج��ة وامل�����س��اه��م��ة يف حت�سني 
يعانون  الذين  املر�سى  حياة  ج��ودة 
م��ن ال��ف�����س��ل ال��ع�����س��وي، ح��ي��ث كان 
اآل  ب����ن حم���م���د  اهلل  ع���ب���د  م���ع���ايل 
ح���ام���د، رئ��ي�����ش دائ�����رة ال�����س��ح��ة – 
التنفيذية  االإدارة  وفريق  اأبوظبي، 
امل�سجلني  اأوائ���ل  ال��دائ��رة �سمن  يف 
واالأن�سجة  ب��االأع�����س��اء  كمتربعني 

�سخبوط الطبية، وعدد من املن�ساآت 
يف  واخل��ا���س��ة  احلكومية  ال�سحية 

خمتلف اأنحاء الدولة.
املجتمعية  اأب��وظ��ب��ي  حملة  وت�����س��م 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��رك��اء مب��ا يف ذلك 
كلينك  ك���ل���ي���ف���الن���د  ب���ي���وره���ي���ل���ث، 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  اأبوظبي، 
للطريان،  االحت�����اد  اأب���وظ���ب���ي،   –
الطبية،  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة 
الطبية،  �سخبوط  ال�سيخ  م��دي��ن��ة 
ال��ط��ب��ي��ة، �سركة  ب��رج��ي��ل  وم��دي��ن��ة 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي 
لرعاية  �سحة  وم��رك��ز  "�سحة"، 
وب����ي����ورالب، ه��ي��ئ��ة الهالل  ال��ك��ل��ى، 
االأحمر االإماراتي، وهيئة امل�ساهمات 
اأبوظبي  ومركز  – معاً،  املجتمعية 
اأبوظبي،  و�سرطة  العامة،  لل�سحة 
اخلريية  لالأعمال  زاي��د  وموؤ�س�سة 
اأبوظبي  وجم��ل�����ش  واالإن�������س���ان���ي���ة، 

الريا�سي. 
وميكن ل�سخ�ش واحد اأن ينقذ حياة 
احلاجة  باأم�ش  كانوا  اأ�سخا�ش   8
ل���الأع�������س���اء م����ن امل���ر����س���ى مب����ا يف 
وامل�سابني  ال�سرطان  مر�سى  ذل��ك 
الرئوي،  والف�سل  القلب  باأمرا�ش 
الكلوي،  والف�سل  الكبدي،  والتليف 
الربنامج  ذل��ك. وكجزء من  وغ��ري 
االأع�ساء  وزراع���ة  للتربع  الوطني 
"حياة"،  ال��ب�����س��ري��ة  واالأن�������س���ج���ة 
– اأبوظبي  ال�����س��ح��ة  دائ����رة  ت��دع��و 
التعرف  اإىل  املجتمع  اأف����راد  ك��اف��ة 
واالن�سمام  ال��ربن��ام��ج  ع��ل��ى  اأك����ر 
بالت�سجيل  املبادرة  خالل  من  اإليه 
"حياة" وامل�����س��اه��م��ة يف  ب��رن��ام��ج  يف 
حولهم  من  الكثريين  اأرواح  اإن��ق��اذ 
وحت�سني حياتهم. من خالل املوقع 

االإلكرتوين:
 /http://giftoflifead.ae 

بالتعاون مع �صرطة دبي

ال�سلطات الكندية تعلن عن اأكرب عملية �سبط ملخدر االأفيون يف تاريخها
•• دبي-الفجر:

اأع���ل���ن���ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ك��ن��دي��ة عن 
اأك�����رب كمية  مت��ك��ن��ه��ا م���ن ���س��ب��ط 
تاريخها  يف  االأف���ي���ون  خم���در  م��ن 
التي  امل��ع��ل��وم��ات  بف�سل  املُ��ع��ا���س��ر، 
العامة  القيادة  م��ن  عنها  ح�سلت 
ل�سرطة دبي ممثلة باالإدارة العامة 
مل��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات، م�����س��رية اإىل 
طن   2 بلغت  ال�سخمة  الكمية  اأن 
االأفيون  م��ن  غ��رام��اً  كيلو  و500 
ال�50  جت�������اوزت  م����ادي����ة  ب��ق��ي��م��ة 
خمباأه  كانت  كندي،  دوالر  مليون 

يف 19 حاوية �سحن بحرية.
وخ����الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي عقدته 
توجهت  ال���ك���ن���دي���ة،  ال�������س���ل���ط���ات 
ال�����س��ل��ط��ات ال��ك��ن��دي��ة ب��ال�����س��ك��ر اإىل 
على  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
الدائم  وتعاونهم  دعمهم احلا�سم، 
معها يف مواجهة اجلرمية املنظمة 
ال���ع���اب���رة ل���ل���ح���دود، م��و���س��ح��ة اأن 
 247 �سبط  يف  �ساهمت  الق�سية 
حتوي  بال�ستيكية  �سحن  من�سة 

ب���ني اجلانبني  امل��ت��ي��ن��ة  ل��ل��ع��الق��ات 
لتعزيز االأمن، ومكافحة اجلرمية 
��م��ة. واأو���س��ح��ت ���س��رط��ة دبي  امل��ن��ظَّ
موثوقة،  م��ع��ل��وم��ات  ت��ل��ق��ت  اأن���ه���ا 
اأظ��ه��رت م�سار احل��اوي��ات، ع��رب 5 
وجهتها  اإىل  و���س��ول��ه��ا  ق��ب��ل  دول، 
داخل  خمباأة  امل��خ��درات  واأن  كندا، 
ُمثبتة  بال�ستيكية  �سحن  من�سات 
بحرية،  ���س��ح��ن  ح����اوي����ة   19 يف 
مع  عاجال  اجتماعا  عقدت  واأن��ه��ا 
وزودته  الكندي،  االرتباط  �سابط 
ب��امل��ع��ل��وم��ات االأول���ي���ة، وم���ن خالل 
ا�ستمرت  التي  واملتابعة  التن�سيق 
و�سول  ح���ت���ى  ي����وم����اً   73 ق����راب����ة 
فانكوفر  م��ي��ن��اء  اإىل  احل����اوي����ات 
ال�سلطات  دور  ل���ي���اأت���ي  ك���ن���دا،  يف 
احلاويات  عن  الك�سف  يف  الكندية 

و�سبطها. 

الأمن الدويل
املفو�ش  جن  وي��ل  ق��ال  جهته،  م��ن 
امل�ساعد يف �سرطة اخليالة الكندية 
خالل الك�سف عن تفا�سيل الق�سية 

اأنها وم��ن خ��الل عملها حتت  دب��ي 
مظلة وزارة الداخلية، ترتجم نهج 
التعاون الدويل  االإم��ارات يف  دولة 
امل�����س��ت��م��ر وامل���ث���م���ر م����ع االأج����ه����زة 
ال���ع���امل،  دول  ك����ل  يف  ال�����س��رط��ي��ة 
مكان،  ك��ل  يف  للجرمية  للت�سدي 
التوا�سل  ج�����س��ور  م���د  خ���الل  م���ن 
وتبادل  اجل���ه���ود  وت���وح���ي���د  م��ع��ه��ا 

من  غ����رام  ك��ي��ل��و   2،500 ق���راب���ة 
خم����در االأف����ي����ون م���وزع���ة يف 19 
بقيمة  ب���ح���ري���ة،  ���س��ح��ن  ح����اوي����ة 
مليون  ال�50  جت������اوزت  ���س��وق��ي��ة 

دوالر كندي.

التعاون الدويل
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  واأك�����دت 

تعزيز  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  امل���ع���ل���وم���ات 
العامل  ج��ع��ل  يف  بامل�ساهمة  دورن����ا 
باالأمن  اجلميع  فيه  ينعم  م��ك��ان��اً 

واالأمان.
العملية تعترب منوذجاً  اأن  واأك��دت 
للتعاون بني �سرطة دبي وال�سلطات 
العمليات  م��ن  وواح����دة  ال��ك��ن��دي��ة، 
نتيجة  ج�������اءت  ال����ت����ي  امل�������س���رتك���ة 

املحليني  ال�سركاء  ب�سكل وثيق مع 
ا�ستباقياً  نهجاً  ونتخذ  والدوليني 
ملكافحة منظومة اجلرائم العابرة 
للحدود، يف اأكتوبر من عام 2022 
يف  الكندية  اخليالة  �سرطة  اتبعت 
برناجماً  الربيطانية،  كولومبيا 
مل���ك���اف���ح���ة اجل������رمي������ة امل���ن���ظ���م���ة، 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع وك����ال����ة خ���دم���ات 
الكندية، الذي متكن من  احل��دود 
فيما  امل�سرتكة  التحقيقات  خ��الل 
كيلو   2.5 م�������س���ادرة  م���ن  ب��ي��ن��ه��م 
تقدر  بقيمة  االأف���ي���ون  م��ن  ج����رام 
باأكر من 50 مليون دوالر كندي 

كولومبيا  "بريت�ش  �سرطة  اإن:" 
عن  امل���������س����وؤول����ة  الفيدرالية" 
التهديدات  م��ن  الكنديني  حماية 
االإج���رام���ي���ة االأك����ر ت��ع��ق��ي��ًدا، مبا 
العابرة  املنظمة  اجلرمية  ذلك  يف 
للحدود واجلرائم املتعلقة باالأمن 
ا ب�سكل  الدويل، وهي امل�سوؤولة اأي�سً
م�����س��رتك ع��ن ح��م��اي��ة ح���دود كندا 
م�سرتكة  ا�سرتاتيجية  خ��الل  من 
م������ع وك������ال������ة خ������دم������ات احل��������دود 
املجرمني  م��ن��ع  ب��ه��دف  ال��ك��ن��دي��ة، 
الو�سول  ع��ن  ال��دول��ي��ني وردع��ه��م 
نعمل  ن���ح���ن  جم���ت���م���ع���ات���ن���ا،  اإىل 

اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  ال�سحنة  وم��ن��ع 
مقاطعة كولومبيا الربيطانية. 

واأ�ساف اأن "التحقيق للو�سول اإىل 
ال�سحنة  عن  امل�سوؤولني  املجرمني 
ال زال م�ستمرا، نوا�سل العمل مع 
الكندية  احل����دود  خ��دم��ات  وك��ال��ة 
وال���وك���االت االأخ�����رى الإن���ه���اء هذا 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ب��ن��ج��اح،  التحقيق 
الفر�سة  ه��ذه  اأغتنم  اأن  اأود  ذل��ك 
يف  املخدرات  مكافحة  اإدارة  الأ�سكر 
�سرطة دبي، وال�سرطة الفيدرالية 
احلا�سم  دعمهم  على  االأ�سرتالية، 

وتعاونهم الدائم."

االإمارات وباك�ستان توؤكدان يف بيان م�سرتك �سعيهما لتعزيز �سراكتهما اال�سرتاتيجية 
•• اأبوظبي -وام:

اأك����دت دول����ة االإم������ارات وج��م��ه��وري��ة ب��اك�����س��ت��ان االإ���س��الم��ي��ة حر�سهما 
�سراكتهما  تعزيز  اأج��ل  م��ن  امل�سرتك  والتن�سيق  الت�ساور  تكثيف  على 
والثقافية  والتجارية  االقت�سادية  املجاالت  يف  خا�سة  اال�سرتاتيجية 
الذي  امل�سرتك  البيان  ن�ش  يلي  وفيما  امل�سرتكة.   امل�ساريع  وتطوير 
اأ�سدره البلدان مبنا�سبة الزيارة التي قام بها دولة �سهباز �سريف رئي�ش 
وزراء باك�ستان اإىل دولة االإم��ارات :  اأجرى دولة �سهباز �سريف رئي�ش 
وزراء جمهورية باك�ستان االإ�سالمية زيارة اإىل دولة االإم��ارات العربية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  دع��وة  على  بناًء  يناير   13-12 يف  املتحدة 
الزيارة  " حفظه اهلل" وتعد  الدولة،  نهيان رئي�ش  اآل  زاي��د  حممد بن 

توليه من�سبه.   الدولة منذ  اإىل  ال��وزراء  رئي�ش  بها  يقوم  التي  الثالثة 
�سهباز  ودول��ة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وعقد 
�سريف اجتماعاً ناق�سا خالله تعزيز العالقات الثنائية وتبادال وجهات 
تعزيز  وبحثا   .. املنطقة  يف  واالأمنية  ال�سيا�سية  امل�سائل  ب�ساأن  النظر 
والتجارية  واالقت�سادية  والدفاعية  ال�سيا�سية  امل��ج��االت  يف  التعاون 
والثقافية، وتطوير امل�ساريع امل�سرتكة، بجانب تعزيز التعاون يف قطاع 
املوارد الب�سرية.  و�سكر رئي�ش الوزراء الباك�ستاين �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان للدعم الذي قدمته دولة االإم��ارات اإىل بلده 
خالل الفي�سانات االأخرية يف باك�ستان ال �سيما من خالل ج�سر جوي 
اأن�سئ لهذا الغر�ش .. وا�ستناداً اإىل عالقات ال�سداقة التي تربطهما منذ 

عقود، اأعرب البلدان عن ت�سامنهما امل�سرتك يف خمتلف الظروف. 

ال�سراكة  الت�ساور والتن�سيق بهدف تعزيز  واتفق اجلانبان على تكثيف 
املعلومات  تكنولوجيا  جم���ال  يف  �سيما  ال  اال���س��رتات��ي��ج��ي،  وال��ت��ع��اون 

واالت�ساالت والعمل معاً ل�سد الفجوة الرقمية. 
و�سعيهما  املتجذرة  التاريخية  عالقاتهما  وباك�ستان  االإم���ارات  واأك��دت 
عن  اجل��ان��ب��ان  واأع����رب   .. وال��ع��امل��ي  االإقليمي  وال�سلم  االأم���ن  لتحقيق 
ارت��ي��اح��ه��م��ا ل��ت��الق��ي وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ح���ول جم��م��وع��ة م���ن الق�سايا 
يف  وه��ادف  ملمو�ش  ثنائي  تعاون  تطوير  بغية  و  والعاملية.   االإقليمية 
املجاالت الرئي�سية..اتفق اجلانبان على تكثيف امل�ساورات والتن�سيق من 
اأجل تعزيز �سراكتهما اال�سرتاتيجية.  و وقع اجلانبان مذكرات تفاهم 
بالب�سر والتبادل االإخباري والتعاون بني  يف جماالت مكافحة االجتار 

االأكادمييات الدبلوما�سية يف كال البلدين. 

جمل�ش حكماء امل�سلمني يدين الهجوم االإرهابي يف كابول 
•• اأبوظبي-وام:

اأدان جمل�ش حكماء امل�سلمني برئا�سة ف�سيلة االإمام االأكرب االأ�ستاذ الدكتور 
اأحمد الطيب، �سيخ االأزهر ال�سريف، رئي�ش املجل�ش ب�سدة الهجوم االإرهابي 
الذي وقع بالقرب من وزارة اخلارجية االأفغانية يف العا�سمة كابول واأ�سفر 

عن �سقوط عدٍد من القتلى واجلرحى. 
واأك��د املجل�ش يف بيان له رف�سه القاطع ملثل هذه االأعمال االإرهابية التي 
والقوانني  ال�سماوية  ال�سرائع  وكافة  ال�سمحة  االإ�سالم  تعاليم  تتنافى مع 
من  اجلهود  تن�سيق  على  العمل  ���س��رورة  اإىل  داع��ًي��ا  االإن�سانية،  واالأع���راف 
اآفاته و���س��روره.  واأعرب  اأج��ل الق�ساء على االإره��اب وتخلي�ش العامل من 
جمل�ش حكماء امل�سلمني عن خال�ش التعازي لل�سعب االأفغاين واأهايل وذوي 

ال�سحايا، �سائاًل املوىل عز وجل اأن ميَنّ على امل�سابني بال�سفاء العاجل. 

يف زيارة تر�سخ ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين .. الرئي�ش الكوري اجلنوبي ي�سل اأبوظبي اليوم
•• اأبوظبي -وام:

امل��رت��ق��ب��ة لفخامة  ال���زي���ارة  مت��ث��ل 
جمهورية  رئي�ش  ي��ول  ���س��وك  ي��ون 
كوريا اجلنوبية اإىل دولة االإمارات 
ال�سبت،  ال��ي��وم  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
�ساحب  خ���الل���ه���ا  ي��ل��ت��ق��ي  وال����ت����ي 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل"، 
حمطة ب��ارزة يف م�سرية العالقات 
ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائية 
ال�����ل�����ذي�����ن ت����رب����ط����ه����م����ا �����س����راك����ة 
يف  اأ�سهمت  را���س��خ��ة  ا�سرتاتيجية 
امل�ستدامة  التنمية  م�����س��رية  دف���ع 
وحت���ق���ي���ق م����زي����د م�����ن االزده���������ار 

والتقدم والتطور لكال البلدين.
الكورية  االأن����ب����اء  وك���ال���ة  واأك������دت 
م�ست�سار  ل�سان  على  “يونهاب” 
االأمن الوطني يف املكتب الرئا�سي 
اختيار  اأن  ه�����ان   - ����س���ون���غ  ك���ي���م 

قطاعات  يف  العمالقة  امل�سروعات 
والتكنولوجيا  واالب��ت��ك��ار  ال��ط��اق��ة 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  وامل�����س��اري��ع 
والطب والتعليم والرعاية ال�سحية 
حجم ال�سراكة الواعدة التي تربط 
البلدين، فيما تعد االإم��ارات ثاين 
كوريا  اإىل  للنفط  م�����س��درة  دول���ة 
اجل��ن��وب��ي��ة، وث�����اين م�����س��ت��ورد من 
االأو�سط،  ال�سرق  كوريا يف منطقة 
ومي��ث��ل ���س��وق دول���ة االإم����ارات منذ 
2018 الوجهة االأكرب عامليا  عام 
وكذلك  ال��ك��وري��ة،  البناء  ل�سركات 
يف  ال��ك��وري��ة  لل�سلع  م�ستورد  اأك���رب 

ال�سرق االأو�سط.
ال�سحي  املجال  يف  التعاون  وحقق 
اجلنوبية  وك���وري���ا  االإم������ارات  ب��ني 
العديد  ت��رج��م��ت��ه��ا  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
والتعاون  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رات  م��ن 
جماالت  يف  البلدين  ب��ني  امل��وق��ع��ة 
تبادل اخلربات يف التعليم وبرامج 

 )KBIZ( واملتو�سطة  ال�سغرية 
عن نيته دعم ما يقرب من 170 
معار�ش   8 يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ���س��رك��ة 
العام  خالل  االإم���ارات  ت�ست�سيفها 

اجلاري.
خا�سة  اأه��م��ي��ة  ال���زي���ارة  وتكت�سب 
احلر�ش  اإط�������ار  يف  ت����اأت����ي  الأن����ه����ا 
العالقات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  امل�����س��رتك 
الثنائية التي بداأت ر�سميا منذ عام 
1980 واإعطائها قوة دفع جديدة 
لتحقيق املزيد من االإجنازات التي 
للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  حتقق 

و�سعبيهما ال�سديقني.
البلدين  ب���ني  ال��ع��الق��ات  وت�����س��ه��د 
بف�سل  م�����س��ت��م��را  ومن�����وا  ت���ط���ورا 
دعم وحر�ش قيادة الدولتني على 
اأوا�سر التعاون يف املجاالت  توثيق 
ك����اف����ة ح���ي���ث ت���رت���ك���ز ال�������س���راك���ة 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال�������س���ام���ل���ة بني 
ال�سيا�سية  االإرادة  على  الدولتني 

للرحلة  ك�����اأول حم��ط��ة  االإم�������ارات 
ال��ع��ام، يعك�ش نية  اخل��ارج��ي��ة ه��ذا 
القوية  اجلنوبي  الكوري  الرئي�ش 
الدبلوما�سية  اجل���ه���ود  ل��رتك��ي��ز 
ع����ل����ى ال���ت���ن�������س���ي���ط االق����ت���������س����ادي 
وال�سعي  ال���������س����ادرات،  وت���و����س���ي���ع 
اال�سرتاتيجي مع  التعاون  لتعزيز 
املجاالت  يف  كبري  ب�سكل  االإم���ارات 
الطاقة  وه��ي  الرئي�سية،  االأرب��ع��ة 
والطاقة  وال����دف����اع  واال���س��ت��ث��م��ار 

النووية.
�سي�سم  الوفد  اأن  الوكالة  واأك���دت 
100 �سركة كورية على  م�سوؤويل 
االأعمال  روؤ�ساء جمموعات  راأ�سهم 
الرئي�سية يف كوريا اجلنوبية.. فيما 
���س��رتك��ز امل��ب��اح��ث��ات ع��ل��ى جماالت 
املناخ،  وت��غ��ري  ال���ن���ووي���ة،  ال��ط��اق��ة 
وال��ف�����س��اء، وال�����س��ح��ة، وال���زراع���ة 
بينما  الثقايف..  والقطاع  الذكية، 
لل�سركات  ال��ك��وري  االحت���اد  ك�سف 

الطبي  وال���رتخ���ي�������ش  ال��ت��ق��ي��ي��م 
الطبية  امل��ن��ظ��وم��ة  اإىل  وال��ت��ع��رف 
الرائدة يف كال البلدين، باالإ�سافة 
الدولة،  يف  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  الإدارة 

وعالج املر�سى وتبادل اخلربات.
وي��ت��ل��ق��ى م���ا ي���زي���د ع��ل��ى 3500 
�سنوياً  ال��ع��الج  اإم���ارات���ي  م��ري�����ش 
خمتلف  يف  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  يف 
ال���ع���الج���ات ال��ط��ب��ي��ة م��ن��ه��ا عالج 
االأع�������س���اء  وزرع  ال�������س���رط���ان���ات، 
والكبد  ال��ك��ل��ى  زرع  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي 
وال���ب���ن���ك���ري���ا����ش وال���ق���ل���ب وال���رئ���ة 
والقرنية، وعالج العظام واأمرا�ش 
ع�سرة  اأرق�������ى  يف  وذل������ك  ال���ق���ل���ب، 
اجلنوبية،  ب��ك��وري��ا  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
م��ن��ه��ا م�����س��ت�����س��ف��ى ����س���ان���ت م����اري 
ب�سيئول، م�ست�سفى جامعة �سيوؤول 
الطبي  �سام�سونغ  مركز  الوطنية، 
الرائدة  امل�ست�سفيات  من  وغريها 

يف خمتلف العالجات.

الدولتني  ق��ي��ادت��ي  ل���دى  ال��ق��وي��ة 
ل���الرت���ق���اء مب�������س���ار ال���ع���الق���ات يف 
ال���روؤى  امل���ج���االت، وت��واف��ق  جميع 
اأو  االإقليمية  الق�سايا  جممل  اإزاء 
لطبيعة  التام  واالإدراك  الدولية، 

امل�سالح امل�سرتكة.
»ب���راك���ة« للطاقة  ومي��ث��ل م�����س��روع 
متميزاً  منوذًجا  ال�سلمية  النووية 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ن��م��وي  ل��ل��ت��ع��اون 
حيث  من  فقط  لي�ش  ال�سديقني، 
اأول  الأن��ه  اأي�ساً  بل  امل��ادي��ة،  قيمته 
للطاقة  حم���ط���ات  ب���ن���اء  م�������س���روع 
اجلنوبية،  ك��وري��ا  خ����ارج  ال��ن��ووي��ة 
املحطات  اأول  امل���������س����روع  وي����ع����د 
ال���ع���امل  ال�������س���ل���م���ي���ة يف  ال����ن����ووي����ة 
ال����ع����رب����ي، ح���ي���ث مت���ك���ن���ت ك���وري���ا 
عقد  على  اجلنوبية من احل�سول 
بناء امل�سروع بف�سل الثقة العميقة 

بني البلدين.
وعلى امل�ستوى االقت�سادي ترتجم 

ويف ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي وق���ع���ت دائ����رة 
تفاهم  م��ذك��رة  اأب��وظ��ب��ي،  ال�سحة 
مع مركز اأبوظبي لل�سحة العامة 
القطاع  لتطوير  ال��ك��وري،  باملعهد 
ال�سحي، وتعزيز التعاون يف جمال 
لوج�ستيات و�سناعات علوم احلياة 
والتكنولوجيا احليوية مبا يف ذلك 

لرت�سيخ  ال���ت���ع���اون  ف���ر����ش  ب��ح��ث 
لوج�ستي  كمركز  اأب��وظ��ب��ي  مكانة 
ل��ت�����س��دي��ر م��ن��ت��ج��ات ع��ل��وم احلياة 
وال�سيدلة والرعاية ال�سحية من 
التطوير  ودع���م  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة 
واال�ستثمار يف �سركات علوم احلياة 

يف دولة االإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

بـ 130راأ�صًا يقام اأول مزاد لالأغنام وح�صور لفت من املربني موؤ�س�سة االإمارات العامة للبرتول »اإمارات« الراعي الذهبي للن�سخة الرابعة من االألعاب احلكومية

انطالق امل�سابقات امل�ساحبة جلائزة ال�سيخ من�سور بن زايد للتميز الزراعي يف مهرجان ال�سيخ زايد  •• دبي-وام:

لالألعاب  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
موؤ�س�سة  ان�����س��م��ام  ع��ن  احل��ك��وم��ي��ة 
االإمارات العامة للبرتول "اإمارات"، 
من  الرابعة  للن�سخة  ذهبياً  �سريكاً 
اأبرز  اإح��دى  احلكومية"  "االألعاب 
االأجندة  على  اجلماعية  الفعاليات 
تقام  وال���ت���ي  دب�����ي،  ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
حمدان  ال�����س��ي��خ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل مكتوم ويل  بن حممد بن را�سد 
عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي، 
مار�ش   5 اإىل   2 م���ن  ال���ف���رتة  يف 

.2023
وت���اأت���ي رع���اي���ة م��وؤ���س�����س��ة االإم�����ارات 
"اإمارات"،  ل����ل����ب����رتول  ال����ع����ام����ة 
تعزيز  على  حر�سها  م��ن  ان��ط��الق��اً 
واملتفرد  ال�����س��ح��ي  احل��ي��اة  اأ���س��ل��وب 
دب��ي، حيث حتظى  ب��ه  ال��ذي تتميز 
االألعاب احلكومية بدعم جمموعة 
وال�سركات  امل��وؤ���س�����س��ات  ك���ربى  م��ن 
احلكومي  القطاعني  م��ن  ال��رائ��دة 
االإم������������ارات،  دول��������ة  واخل������ا�������ش يف 
من  اجلمهور  من  وا�سعة  وم�ساركة 

خمتلف القطاعات.

ت�صجيع اأفراد املجتمع
اأكد �سعادة علي خليفة ال�سام�سي  و 
مدير عام موؤ�س�سة االإمارات العامة 
للبرتول )اإمارات( - بهذه املنا�سبة- 
لالألعاب  امل���وؤ����س�������س���ة،  رع����اي����ة  اأن 
ب�سحة  التزامها  تعك�ش  احلكومية، 
مبادرات  ع���رب  امل��ج��ت��م��ع  ورف���اه���ي���ة 
وبرامج ريا�سية و�سحية متكاملة.

االأل���ع���اب  ر����س���ال���ة  "ندعم   : وق�����ال 

•• اأبوظبي - الفجر

حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
الرئا�سة،  دي������وان  وزي�����ر  ال�������وزراء 
اأبوظبي  هيئة  اإدارة  رئي�ش جمل�ش 
الغذائية،  وال�������س���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
امل�ساحبة  امل�������س���اب���ق���ات  ان��ط��ل��ق��ت 
جل��ائ��زة ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زايد 
م�ساء  اأقيم  حيث  الزراعي،  للتميز 
مزاد  اأول  اخلمي�ش  االأول   اأم�����ش 
مهرجان  فعاليات  �سمن  لالأغنام 

ال�سيخ زايد بالوثبة.
�سمن  لالأغنام  االأول  امل��زاد  وياأتي 
12 م������زاداً  ���س��ل�����س��ة م���ك���ون���ة م����ن 
اإقامة  تنظيمها خالل فرتة  �سيتم 
مهرجان ال�سيخ زايد الذي ي�ستمر 
حتى 18 مار�ش 2023، ومبعدل 
مل�ساعدة  اأ���س��ب��وع  ك��ل  م��زادي��ن  نحو 
منتجاتهم،  ت�����س��وي��ق  ع��ل��ى  امل��رب��ني 
الروة  تنمية  ج��ه��ود  ي��دع��م  ومب���ا 
من  ال��ذات��ي  واالك��ت��ف��اء  احليوانية، 
ال��ل��ح��وم احل���م���راء ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
زيادة دخل مربي الروة احليوانية 
واالإثارة  املتعة  من  املزيد  واإ�سفاء 

لفعاليات مهرجان ال�سيخ زايد.
وت�سم امل�سابقات امل�ساحبة جلائزة 
ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زاي����د للتميز 
رئي�سية  ف��ع��ال��ي��ات   6 ال�����زراع�����ي، 
ال�سالالت،  اأف�����س��ل  م�����س��اب��ق��ة  ه���ي 
وم�سابقة اأف�سل االأوزان، وم�سابقة 
امل����رب����ني على  احل���ل���ي���ب ل��ت��ح��ف��ي��ز 
اال����س���ت���ف���ادة م���ن ح��ل��ي��ب االأغ����ن����ام، 

خ��ل��ف ال��ف��ع��ال��ي��ات واالأن�����س��ط��ة التي 
تعزز مكانة دبي العاملية.

وق��ال : " ت��روج االأل��ع��اب احلكومية 
للريا�سة  الكبري  االإي��ج��اب��ي  ل��الأث��ر 
والعقلية  ال��ب��دن��ي��ة  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى 
�سمن  اال����س���رتات���ي���ج���ي  وال��ت��ف��ك��ري 
من  تعزز  حما�سية  تناف�سية  اأج��واء 
اأبرز  روح الفريق الواحد، وهي من 
تر�سيخ  يف  ت�ساهم  التي  الفعاليات 
موقع دبي كوجهٍة ريا�سية واإحدى 
اأه�����م امل�����دن ن�����س��اط��اً واإق����ب����ااًل على 

ممار�سة الريا�سة يف العامل".
جدير بالذكر اأن االألعاب احلكومية 
الثالث  ال��������دورات  خ����الل  ح��ظ��ي��ت 
واإقليمية  حملية  مب�ساركة  املا�سية 
اآالف   3 ال���  وا�سعة جت��اوزت  وعاملية 
احلكوميني  املوظفني  من  م�ساركة 
تعزيز  وت�ستهدف  املجتمع،  وف��ئ��ات 
والتفكري  واالن�سجام  التعاون  قيم 
من  البدنية  والقوة  اال�سرتاتيجي 
قوة  واإب��راز  العمل اجلماعي  خالل 

احلكومية بكل قوة، ونحن على ثقة 
جميع  �ست�سجع  الرعاية،  ه��ذه  ب��اأن 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  امل��وظ��ف��ني 
امل���ح���ل���ي���ة واالحت�������ادي�������ة وال���ق���ط���اع 
اخلا�ش لتو�سيع م�ساركتهم يف هذا 
الجتياز  الكبري  الريا�سي  احل��دث 
التحديات والفوز باجلائزة الكربى، 
على  املجتمع  اأف����راد  �ست�سجع  ك��م��ا 
تبني اأمناط حياة �سحية وريا�سية 

�سليمة".
ب��ن عي�سى،  اأك���د م���روان  م��ن جهته 
اأن  م���دي���ر االأل�����ع�����اب احل���ك���وم���ي���ة، 
املوؤ�س�سات الوطنية تلعب دوراً مهماً 
اأفراد  ورفاهية  ب�سحة  االرت��ق��اء  يف 
لالأحداث  رع��اي��ت��ه��ا  ع���رب  امل��ج��ت��م��ع 
عن  معرباً   ، الريا�سية  واملنا�سبات 
االإمارات  موؤ�س�سة  برعاية  �سعادته 
العامة للبرتول "اإمارات"، للن�سخة 
احلكومية  االأل����ع����اب  م���ن  ال���راب���ع���ة 
القوية  وامل�ساندة  �سنوات،   3 ومل��دة 
املوؤ�س�سة  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت��ق��ف  ال��ت��ي 

التحديات  مواجهة  يف  الفريق  روح 
وتخطي ال�سعاب، وحتفيز الطاقات 

البدنية والذهنية.
وت���ه���دف االأل����ع����اب احل��ك��وم��ي��ة اإىل 
اإبراز اأهمية الريا�سة يف حتقيق اأثر 
اإيجابي كبري على ال�سحة النف�سية 
والبدنية والذهنية لالأفراد وحتقيق 
واملدن من  املوؤ�س�سات  التوا�سل بني 

خالل املناف�سات الريا�سية.
الإمارة  التنفيذي  املجل�ش  وي�سرف 
دبي على تنظيم البطولة بالتعاون 
م���ع جم��ل�����ش دب����ي ال���ري���ا����س���ي، ومت 
اإع����الن م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة راعياً 

ر�سمياً للبطولة.
م�ستجدات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ومي��ك��ن 
عرب  احلكومية"  "االألعاب 
www. االإل��������ك��������رتوين  امل�����وق�����ع 
عرب  اأو   ،govgames.ae
على  االجتماعي  التوا�سل  ح�سابات 
وفي�سبوك  وت���وي���رت  االن�����س��ت��ج��رام 

.GovGames@ وتيك توك

منظومتي االأمن الغذائي واحليوي 
يف االإمارة. وتعترب مزادات الروة 
احل��ي��وان��ي��ة اإح����دى ث��م��رات جهود 
وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
على  املنتجني  مل�ساعدة  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
ت�سويق منتجاتهم، كما تعد وجهة 
احليوانية  ب��ال��روة  يهتم  من  لكل 
من االإبل واملا�سية، وع�ساق النوادر، 
تنمية  ي�ستهدفون  الذين  واملربني 
حاللهم ، مبا ي�سمن تنمية الروة 
وزيادة  اإنتاجيتها،  احليوانية ورفع 
تلبية  امل��ح��ل��ي يف  امل��ن��ت��ج  م�����س��اه��م��ة 
اللحوم  م���ن  ال�������س���وق  اح���ت���ي���اج���ات 

وغريها من املنتجات احليوانية.
احليوانية  ال���روة  قطاع  ويحظى 
ب���ع���ن���اي���ة واه����ت����م����ام ك���ب���ريي���ن من 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي ت��ق��دم كل 
امل����رب����ني على  ل��ت�����س��ج��ي��ع  ال����دع����م 
احلالل،  ورعاية  برتبية  االهتمام 

اإنتاجاً  ال�����س��الالت االأك���ر  واق��ت��ن��اء 
منتج  اأف�����س��ل  وم�����س��اب��ق��ة  للحليب 
املنتجات  تخ�ش  وه��ي  التمور،  من 
التمور  م�����س��ت��ق��ات  م����ن  امل�����س��ن��ع��ة 
املنتجة  واالأ���س��ر  املحلية  للم�سانع 
اإىل جانب م�سابقات وعرو�ش حية 
للطبخ باملنتجات املحلية ومنتجات 
للروة  اأ�سبوعي  م���زاد  ث��م  التمر. 
احليوانية، حيث �سيتم تنظيم 12 
اأ�سبوع  بواقع مزاد واحد كل  مزاداً 
امل���ه���رج���ان.  و�سارك  ط����وال ف���رتة 
 130 االأول نحو  االأغنام  م��زاد  يف 
راأ�ساً من االأغنام تنق�سم اإىل اأغنام 
للذبح،  ج���اه���زة  واأغ����ن����ام  ال��رتب��ي��ة 
اإقباال مكثفاً من  امل��زاد  �سهد  حيث 
املربني والتجار واأ�سحاب العالقة 
ت�����س��وي��ق��ي��ة ملربي  ق���ن���اة  ب���اع���ت���ب���اره 
املبا�سر  للبيع  احل��ي��وان��ي��ة  ال����روة 
دعم  ي�����س��ه��م يف  ل���ل���ج���م���ه���ور، مب����ا 

للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وحت��ر���ش  
حتقيق  على  الغذائية  وال�سالمة 
امل�������س���ت���دام���ة يف جم���ال  ال���ت���ن���م���ي���ة 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  احليوانات  تربية 
وذل���ك ع��رب ت��وع��ي��ة م��رب��ي الروة 
احل����ي����وان����ي����ة مب���خ���ت���ل���ف ال����ط����رق 
االأ�س�ش  حول  االإر�سادية  والو�سائل 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ل��ي��م��ة يف 
وذلك  احل��ي��وان��ي��ة،  ال�����روة  اإدارة 
للممار�سات  ال���رتوي���ج  خ���الل  م��ن 
ال���ت���ي تهدف  ال����زراع����ي����ة اجل����ي����دة 
املردود  وتعظيم  االإن��ت��اج  زي��ادة  اإىل 
املايل للمربني، ويتوىل املخت�سون 
الهيئة  يف  احل���ي���وان���ي���ة  ب����ال����روة 
التوا�سل ب�سورة دائمة مع املربني 
املمار�سات  ب���اأف�������س���ل  ل��ت��وع��ي��ت��ه��م 
اإىل  وتوجيههم  ب��احل��الل  للعناية 
احليوانية  ال������روة  ت��ن��م��ي��ة  ط����رق 

وزيادتها.         

اأبوظبي للجودة واملطابقة ينفذ اأكرث من 316 األف فح�ش خمربي خالل 2022 
•• اأبوظبي-وام:

عن  اأك��ر   2022 العام  خ��الل  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�ش  نفذ 
يف  املتخ�س�سة  خم��ت��ربات��ه  خ���الل  م���ن  خم���ربي  ف��ح�����ش  األ����ف   316
جم���االت امل��ي��اه واالأغ���ذي���ة وال�����س��وائ��ل وال��ب��ي��ئ��ة وم����واد ال��ب��ن��اء والت�سييد 
وزي���وت امل��ح��والت وال���زراع���ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل االأدوي����ة واالأج���ه���زة الطبية 

وم�ستح�سرات التجميل. 
التابع  امل��رك��زي  الفح�ش  خمترب  الإجن����ازات  ال�سنوي  التقرير  وك�سف 
و430  األفاً   211 �سجلت  املياه  فحو�سات  اأن   2022 للعام  للمجل�ش 
التي  امل��خ��ربي��ة  ال��ف��ح��و���س��ات  اإج��م��ايل  % م��ن   67 ن�سبته  مب��ا  فح�ساً 
فح�ساً  و239  األفاً   61 على  واملوزعة  املا�سي  العام  خالل  تنفيذها  مت 

فح�سا  و9413  للبيئة  فح�ساً  و966  األفاً  و22  وال�سوائل  لالأغذية 
ملواد البناء والت�سييد و6950 فح�سا لزيوت املحوالت و1898 فح�ساً 
زراعياً و392 فح�ساً الأدوات واملعدات الطبية و376 فح�ساً مل�ستح�سرات 

التجميل. 
ونوه التقرير اإىل اأن املخترب نفذ خالل العام املا�سي اأربع دورات تدريبية 
واآليات  املختربات  االإ�سعاعية وجودة  الفحو�سات  تخ�س�سية يف جماالت 
 16 وق���دم  امل��ي��اه  لعينات  الفيزيائية  وال��ف��ح��و���س��ات  امل��ي��اه  عينات  جمع 
ا�ست�سارة فنية متخ�س�سة و9 اأبحاث ودرا�سات اإ�سافة اإىل 857 تقييماً 
و973 فح�ساً يف االختبارات البدنية والوزن ال�سايف وغريه و75 فح�ش 

مناذج خمتلفة. 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  املعيني  ح�سن  اهلل  عبد  املهند�ش  �سعادة  واأك���د 

املجل�ش  خطة  وفق  يعمل  املخترب  اأن  باملجل�ش  املركزي  الفح�ش  خمترب 
اال�سرتاتيجية التي تهدف اإىل تطوير القدرات الفنية للمخترب وتو�سعة 
نطاق خدماته يف جماالت عدة وذلك لتلبية احتياجات اجلهات احلكومية 
واالإن�ساء،  البناء  م��واد  حالياً  ت�سمل  التي  اخل��دم��ات  ه��ذه  م��ن  املتنامية 
البيئة، االأغدية وال�سوائل، املياه، االإ�سعاع، الزراعة، مواد التجميل، املواد 

املالم�سة لالأغذية، واالأدوية واملواد الطبية واالأجهزة الطبية. 
واأ�سار �سعادته اإىل توفري املخترب خدماته للقطاعني ال�سناعي واخلا�ش 
اللذين ا�ستفادا من )%29( من حتاليل الفح�ش التي مت تقدميها يف 
املجل�ش على حت�سني وترقية خدمات خمترب  واأك��د حر�ش   2022 عام 
الفح�ش املركزي مبا ي�سهم يف تقليل الوقت والتكلفة، وذلك من خالل 
درا�سة وتقييم توزيع تقدمي اخلدمات جغرافياً بني مواقع املخترب وفق 

فعال  ب�سكل  امل���وارد  اإدارة  يف  ي�ساعد  مم��ا  واملتعاملني،  ال�سركاء  احتياج 
واإ�سراك  االحتياجات  لتلبية  اخلدمات  نطاق  يف  التو�سع  اإىل  باالإ�سافة 

القطاع اخلا�ش يف عمليات التفوي�ش وال�سراكات املربمة. 
ور�سد التقرير ال�سنوي الإجنازات خمترب الفح�ش املركزي التابع ملجل�ش 
العام  خ��الل  حتقيقها  مت  ال��ت��ي  االإجن����ازات  واملطابقة  للجودة  اأب��وظ��ب��ي 
2022 ومن اأهمها دعم القطاع ال�سناعي املحلي عرب توفري 8 م�ساريع 
لتقدمي  املحلية  للمنتجات  املحليني  امل�سنعني  مع  التطبيقية  للدرا�سات 
خدمة درا�سة متديد فرتات �سالحية املنتجات مع املحافظة على �سالمة 
درا�سة نفذتها  �سارك يف  الدولة حيث  لت�سديرها خارج  املنتجات  وجودة 
امل�ستحدثة  االأغ��ذي��ة  جم��ال  يف   )X-prize( اأمريكية  خا�سة  �سركة 

)NOVEL FOODS( لتقييم املنتجات امل�سنعة وامل�ستحدثة، 

د�صن فعالياته للعام 2023

جمل�ش �سباب تريندز ورابطة طلبة االإمارات يبحثان تعزيز التعاون

"اإن  تريندز  �سباب  جمل�ش  رئي�ش 
التعاون مع رابطة طلبة االإمارات 
البحث  يف  رئي�سًيا  حم���وًرا  ي�سكل 
التح�سيل  اإن  ح���ي���ث  ال���ع���ل���م���ي، 
العلمي يتطلب جهوًدا بحثية، وهو 
اإي�ساله  على  املجل�ش  يحر�ش  م��ا 
املجل�ش  اأن  واأ�����س����اف  للطلبة". 
ل��ق��اءات��ه م���ع جمال�ش  ���س��ي��وا���س��ل 
�سلبة،  ق��اع��دة  لت�سكيل  ال�����س��ب��اب، 

واأ�سار اإىل اأن جمل�ش �سباب تريندز 
ورابطة طلبة االإمارات، اإ�سافة اإىل 
جمال�ش ال�سباب االأخرى ي�سكلون 
�سوت ال�سباب وروؤيته الرامية اإىل 
حتقق  متطورة،  عمل  بيئة  اإي��ج��اد 
وطموحاتهم،  تطلعاتهم  وتعك�ش 
واإ�سراكهم  حتقيقها،  على  والعمل 
من  ومتكينهم  االأم�����ور،  اإدارة  يف 
البحث  وت��ع��زي��ز  ال����ق����رارات  ر���س��م 

اللقاء  "اإن  تريندز  �سباب  جمل�ش 
الذي مت مع رابطة طلبة االإمارات 
اإط���ار تعزيز ال��ت��ع��اون بني  ج��اء يف 
اجلانبني، حيث مت توقيع اتفاقية 
ت���ع���اون ب��ح��ث��ي م�����س��رتك ، ك��م��ا مت 
البحث  ح��ول  نقا�سية  حلقة  عقد 
اإىل  م�����س��رية  وال�سباب"،  ال��ع��ل��م��ي 
ي�سعى  ت��ري��ن��دز  �سباب  جمل�ش  اأن 
ل��ق��اءات��ه م��ع املجال�ش  م��ن خ���الل 

اأوائل اجلهات  املركز يعد من  "اإن 
لل�سباب  جم��ل�����ًس��ا  ���س��ك��ل��ت  ال���ت���ي 
باعتبارهم قادة امل�ستقبل"، موؤكًدا 
اأن »تريندز« ومنذ انطالقته و�سع 
ال�سباب يف �سلب اهتماماته، واأخذ 
ومتكينهم،  دع��م��ه��م  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى 
وخا�سة يف جمال البحث العلمي، 
اأي  ال���ت���ق���دم يف  ع���م���اد  ب���اع���ت���ب���اره 

جمتمع والنهو�ش به.

وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى االن����خ����راط يف 
البحث العلمي، مبا يخدم الوطن 
ويحقق  وامل���ه���ت���م���ني،  وامل���ج���ت���م���ع 
الت�سامح  ق��ي��م  وي��ن�����س��ر  ال��ع��امل��ي��ة 
االإن�سانية،  واالأخ������وة  وال��ت��ع��اي�����ش 
موؤكًدا اأن جمل�ش تريندز لل�سباب 
اأو  فكرة  �ساحب  لكل  اأبوابه  يفتح 
قالت  جانبها  م��ن  �سبابية.  روؤي���ة 
ال��ي��ازي��ة احل��و���س��ن��ي، ن��ائ��ب رئي�ش 

العلمي.
واأعرب العلي عن ثقته باأن جمل�ش 
من  ي�سمه  مب��ا  لل�سباب،  تريندز 
والباحثات،  الباحثني  من  اأع�ساء 
التطلعات  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  ق�������ادر 
ال�سباب  م��ن  ن��ظ��رائ��ه��م  وت�سجيع 
البحثي  العمل  االنخراط يف  على 

الذي هو اأ�سا�ش املعرفة.
ال�سريف  ���س��ق��ر  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 

•• اأبوظبـي -الفجر:

تريندز  ����س���ب���اب  جم���ل�������ش  د�����س����ن 
 ،2023 اجلديد  للعام  ن�ساطاته 
طلبة  راب�����ط�����ة  مل���ج���ل�������ش  ب�����زي�����ارة 
ا�ستعرا�ش  مت  ح��ي��ث  االإم��������ارات؛ 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ت��ف��ع��ي��ل  ���س��ب��ل 
وامل�ساريع  اجلانبني،  ب��ني  املوقعة 
وامل���ب���ادرات امل�����س��رتك��ة، مب��ا يخدم 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وي���ع���زز ق����درات 

الباحثني ال�سباب.
تريندز،  جم��ل�����ش  وف�����د  وال���ت���ق���ى 
الذي �سم كاًل من �سقر ال�سريف 
رئي�ش املجل�ش، واليازية احلو�سني 
من  وع����دداً  املجل�ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب 
طلبة  رابطة  يف  نظريه  االأع�ساء، 
االإم�������ارات ب��رئ��ا���س��ة خ��ل��ي��ف��ة خالد 
للرابطة؛  ال��ع��ام  االأم����ني  ع��ب��داهلل 
اأوجه  ال��راأي ح��ول  حيث مت تبادل 
ت���ع���زي���ز حركة  و����س���ب���ل  ال����ت����ع����اون، 
ال�سباب  وت�سجيع  العلمي،  البحث 
على االن��خ��راط فيها. واأك���دا على 
باعتباره  العلمي،  البحث  اأهمية 
ع����ام����اًل م���ه���ًم���ا ل��ل��م�����س��اع��دة على 

تطوير العامل املتغري با�ستمرار. 
كما �سدد اجلانبان على اأن االأجيال 
والعلماء  الباحثني  من  اجل��دي��دة 
وميكنهم  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  م��ف��ت��اح  ه���م 
املجتمع  فهم  امل�ساهمة يف حت�سني 

والت�سدي لتحدياته الكبرية.
وق����ال ال���دك���ت���ور حم��م��د ع��ب��د اهلل 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ش  ال��ع��ل��ي، 
واال�ست�سارات:  للبحوث  ت��ري��ن��دز 

ت�سكيل  اإىل  االأخ������رى  ال�����س��ب��اب��ي��ة 
قاعدة �سبابية، وت�سجيع االآخرين 
على االنخراط يف البحث العلمي، 
وتقدمي االأفكار والروؤى التي من 
�ساأنها دعم ح�سور ال�سباب لكونهم 
يف  م�ساركتهم  وتعزيز  ال��غ��د،  ُب��ن��اة 
م�سرية  وال��ف��ع��ال��ي��ات،  االأن�����س��ط��ة 
مد  على  �سيعمل  املجل�ش  اأن  اإىل 
اجل�����س��ور، ومت��ك��ني ال�����س��ب��اب على 
البحث  ال��ع��امل يف جم��ال  م�ستوى 

العلمي. 
اأ�����س����اد خ��ل��ي��ف��ة خالد  م���ن ج��ان��ب��ه 
لرابطة  ال���ع���ام  االأم�����ني  ع���ب���داهلل، 
ب��ج��ه��ود مركز  ط��ل��ب��ة االإم���������ارات، 
واال�ست�سارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
وجم���ل�������ش ال�������س���ب���اب ال���ت���اب���ع ل���ه، 
الذي  العلمي  بالبحث  واهتمامه 
نه�سة  ال����زاوي����ة يف  ح��ج��ز  ي�����س��ك��ل 
االأمم وتطورها. وقال "اإن التعاون 
يوؤكد  وت����ري����ن����دز  ال����راب����ط����ة  ب����ني 
واأهمية  اجل���ام���ع���ات،  ���س��ب��اب  دور 
ال���ت���وج���ه ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي؛ الأن���ه 
واالبتكار  والعلوم  املعرفة  طريق 
تريندز  اأن  م�����س��ي��ًف��ا  والتفوق"، 
الباحثني  ال�����س��ب��اب  ب���واب���ة  ي�����س��ك��ل 
اأف�سل من�سة  العاملية، وميثل  اإىل 
بحثية عاملية تعزز قدرات ال�سباب.

املقبلة  امل���رح���ل���ة  اأن  ع���ل���ى  واأك�������د 
ال��ت��ع��اون بني  �ست�سهد م��زي��ًدا م��ن 
وجمل�ش  االإم�����ارات،  طلبة  راب��ط��ة 
����س���ب���اب ت����ري����ن����دز، وال���ف���ع���ال���ي���ات 
املعرفة  ت�����ري  ال���ت���ي  امل�������س���رتك���ة 

بروؤية علمية عاملية.

جمل�سًا لل�سباب باعتبارهم قادة امل�ستقبل �سكلت  التي  اجلهات  اأوائل  من  تريندز  العلي:  حممد  • الدكتور 
العاملية اإىل  الباحثني  ال�سباب  بوابة  تريندز  مركز  االإمارات:  طلبة  لرابطة  العام  • االأمني 
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•• العني-الفجر: 

ت�سعى كلية الزراعة والطب البيطري 
متطورة  تعليمية  ب��رام��ج  ت��وف��ري  اإىل 
ال���زراع���ي���ة  امل�����ج�����االت  وم���ع���ت���م���دة يف 
كفاءات  الإعداد  والغذائية  والبيطرية 
العمل،  �سوق  باحتياجات  تفي  موؤهلة 
وخدمات  تطبيقية  اأب��ح��اث  وت��ق��دمي 
ا�ست�سارية وتدريبية متميزة للمجتمع 
املحلي، مبا ي�سهم يف التنمية الزراعية 
واالأم�������ن ال���غ���ذائ���ي وال���ب���ي���ئ���ي، وذل���ك 
وتفعيل  امل���ع���اي���ري  اأف�������س���ل  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
ال���������س����راك����ات اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة مع 
يف  ودول��ي��اً  واجل��ه��ات حملياً  ال�سركات 
الكلية  خطة  وف��ق  م�سبوقة  خ��ط��وات 
الربوفي�سور  واأو���س��ح   .2023 للعام 
بهانو ت�سودهاري، عميد كلية الزراعة 
والطب البيطري: "يعد العام 2023 
للكلية  وج����دي����دة  ن��وع��ي��ة  ان���ط���الق���ة 
الربامج  وت��ط��وي��ر  اإط�����ار حت��دي��ث  يف 
كما  احل��دي��ث��ة،  والعلمية  االأك��ادمي��ي��ة 
البيطري  والطب  ال��زراع��ة  كلية  تعد 
م���ن ال��ك��ل��ي��ات ال��ف��ري��دة وال����رائ����دة يف 
املتحدة، وهي  العربية  االإم��ارات  دولة 

اإحدى منارات العلم واملعرفة العلمية 
و�سحة  ب��االإن��ت��اج  يتعلق  فيما  القّيمة 
ال��ن��واة لنقل  النبات واحل��ي��وان، وه��ي 
هذه املعرفة لل�سباب الذين يتطلعون 
ق��ادة وخ��رباء يف  امل�ستقبل  ليكونوا يف 
ت�سودهاري  التخ�س�سات" واأ�سار  هذه 
الزراعة  على  الكلية  ت��رك��ز  اأنه"  اإىل 
وقت  اأي  من  اأك��ر  البيطري  والطب 
م�����س��ى ل�������س���م���ان االأم��������ن ال���غ���ذائ���ي، 
كما  واال�ستدامة،  الغذائية  وال�سالمة 
اجلامعيني  ب��ال��ط��الب  الكلية  ت��رح��ب 
واخلريجني   )البكالوريو�ش(،  اجل��دد 
م���ن )امل��اج�����س��ت��ري وال����دك����ت����وراه(، يف 
الزراعة،  يف  املتنوعة  املهنية  براجمها 

وعلوم االأغذية، والطب البيطري.
وخمترباتنا  البحثية  مزارعنا  وتعد   
م�سوؤوليتنا  م����ن  ي���ت���ج���زاأ  ال  ج�������زءاً 
ومفتاحاً  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�سناعية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع  لتفاعلنا 

والهيئات الوطنية يف الدولة" 
 واأ�ساف: " يقع ملف االأمن الغذائي 
ال��ك��ربى، ملا  ال��دول��ة  اأول���وي���ات  �سمن 
ق�سوى  اأهمية  م��ن  امل��ل��ف  ه��ذا  ميثله 
على �سعيد غذاء و�سحة االإن�سان على 

�ساهمت  ولقد  املعطاءة،  االأر���ش  ه��ذه 
ال��ع��م��ل بالعديد  ���س��وق  ب��رف��د  ال��ك��ل��ي��ة 
م���ن اخل���ري���ج���ني يف جم����ال ال���زراع���ة 
وكذلك  احل��ي��واين  اأو  النباتي  ���س��واًء 
ال�سناعات الغذائية و �سحة احليوان.  
كما �ساهمت الكلية بتنفيذ العديد من 
االأبحاث الزراعية و البيطرية خالل 
العام 2022 وا�ستقطبت الطالب يف 
برامج الدرا�سات العليا، يف تخ�س�سات 
الغذائية،  وال�سناعات  الب�ستنة،  علوم 
اأرقى  ون�سرت العديد من االأبحاث يف 
ال��ع��امل��ي��ة عالية  امل��ج��الت وال����دوري����ات 
التاأثري.  و�سوف ت�ستمر كلية الزراعة 
االمارات  بجامعة  البيطري  الطب  و 
ك����واح����دٍة م���ن ال��ك��ل��ي��ات امل���رم���وق���ة و 
ال���رائ���دة ب��ال��دول��ة، ال��ت��ي ت��رف��د �سوق 
ال��ع��م��ل ب��اخل��ري��ج��ني امل��ت��م��ي��زي��ن، كما 
طلبة  ا�ستقطاب  على  الكلية   �ستعمل 
املجاالت  يف  للعمل  العليا،  ال��درا���س��ات 

املرتبطة ب�سحة النبات واحليوان.

وروؤيـــة   2022 الــعــام  اإجنــــازات 
م�صتقبلية لعام 2023 

���س��رح ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د املح�سن 

بق�سم  امل�������س���ارك  االأ����س���ت���اذ  ال��ي��اف��ع��ي، 
الزراعة التكاملية، وكيل كلية الزراعة 
العام  "خالل  باأنه:  البيطري  والطب 
برامج  ث���الث���ة  اع��ت��م��اد  مت   ،2022
بكالوريو�ش يف ق�سم الزراعة التكاملية 
البيطري،  وال��ط��ب  ال��زراع��ة  كلية  يف 
وهي برنامج علم الب�ساتني، وبرنامج 
احليواين،  واالإنتاج  البحرية  امل�سايد 
من  ال��زراع��ي��ة،  امل���وارد  اإدارة  وبرنامج 
ت�سارترد  )معهد   CIWEM قبل 
الإدارة املياه والبيئة( يف اململكة املتحدة 

ملدة 5 �سنوات )2021 – 2026(.

خمتربات  ث��م��ان��ي��ة  اإن�������س���اء  مت  ك���م���ا 
الطب  ق�����س��م  م���ت���ط���ورة يف  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
البيطري بطاقة ا�ستيعابية ت�سل اإىل 
املختربات  ه��ذه  وت�سمل  ط��ال��ًب��ا،   30
الفريو�سات،  وع��ل��م  ال��ت�����س��ري��ح،  ع��ل��م 
الطفيليات،  وع��ل��م  اجل��راث��ي��م،  وع��ل��م 
وع���ل���م االأن�������س���ج���ة، وع���ل���م االأم����را�����ش 
االأع�ساء،  وظ��ائ��ف  وع��ل��م  ال�����س��ري��ري، 
من�سة  اإن�ساء  كما مت  العقاقري،  وعلم 
رقمية ثالثية االأبعاد لتعليم الطالب 
ب�سكل  ال��ت�����س��ري��ح��ي��ة  ال��ه��ي��اك��ل  ح����ول 

خا�ش.

ا�صرتاتيجية  الــغــذائــي  ـــن  الأم  
وطنية ن�صعى لتحقيقها  

ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، اأ���س��ب��ح االأم���ن 
ال���غ���ذائ���ي م���ن اأه�����م االأول�����وي�����ات على 
كبرية  زي��ادة  وهناك  الدولة،  م�ستوى 
يف عدد الطالب الراغبني يف االلتحاق 
وكذلك  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ك��ل��ي��ة  ب���ربام���ج 
ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي من 
خالل ا�ست�سافة امل�ساريع املتخ�س�سة.

املح�سن  عبد  حممد  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
اإح�����راز تقدم  " مت  اأن����ه  اإىل  ال��ي��اف��ع��ي 
البيطري.  ال��ط��ب  ب��رن��ام��ج  ل��ت��ع��زي��ز 
اأق�سامها  خ��الل  م��ن  الكلية  وح�سلت 
ال��ث��الث��ة علي مت��وي��ل خ��ارج��ي بقيمة 
)2.474 مليون درهم(. مبا يف ذلك 
ال��ب��ح��ث اخل����ارج����ي  متعدد  م�����س��روع 
الزراعة )70 مليون  التخ�س�سات يف 
اأ�سا�سي  مرفق  اإن�ساء  مت  كما  دره���م(. 
ليخدم  طاقته  بكامل  يعمل  للجينوم 
الكلية. و�سارك اأع�ساء هيئة التدري�ش 
املوؤمترات  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  الكلية  يف 

العمل  وور��������ش  وال����دول����ي����ة  امل��ح��ل��ي��ة 
جمموعة  ا���س��ت��ق��ط��اب  ومت  ال��ع��ل��م��ي��ة. 
املختربات  وان�ساأت  املتخ�س�سني  من 
التي تبحث يف املجاالت ذات  احلديثة 
االأولوية الوطنية، مثل �سحة واحدة، 
واالأم�������ن ال���غ���ذائ���ي، واحل����ف����اظ على 

التنوع البيولوجي.
جديد  بحثي  تعاون  اإن�ساء  مت  كذلك 
م���ع ج��ام��ع��ات ب��ح��ث��ي��ة م��ع��روف��ة مثل 
فاغينينغني،  جامعة  ت�ساملرز،  جامعة 
�سنغافورة،  يف  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 
االأكادميية ال�سينية للعلوم الزراعية، 
زيورخ.  وجامعة  كوينزالند،  جامعة 
هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  بع�ش  ح�سل  ك��م��ا 
التدري�ش يف الكلية على براءة اخرتاع 
اأمريكية واحدة، ون�سر كتاب والعديد 
م��ن ف�����س��ول ال��ك��ت��ب واحل�����س��ول على 
امل��ت��م��ي��ز، ومت تكرمي  ال��ب��اح��ث  ج��ائ��زة 
التدري�ش  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  م���ن  اإث���ن���ني 
الإدراجهما يف قائمة جامعة �ستانفورد 

الأف�سل ٪2 من العلماء. 
زي���ادة مب��ق��دار )15٪(  ك��ان��ت هنالك 

العليا  ال�����درا������س�����ات  ط���ل���ب���ة  ع������دد  يف 
والطب  ال�����زراع�����ة  ك��ل��ي��ة  ب����رام����ج  يف 
اأكر  ن�سر  ومت  املختلفة.  ال��ب��ي��ط��ري 
ب���ح���ٍث ع�����ايل اجل�������ودة يف   180 م����ن 
خمتلف  يف  م��رم��وق��ة  علمية  جم��الت 
تخ�س�سات الزراعة والطب البيطري، 
وك�����ان م��ت��و���س��ط ال��ن�����س��ر ل��ك��ل ع�سو 
هو   2022-21 لعام  تدري�ش  هيئة 

.3.20
للكلية  امل�ستقبلية  اخلطة  و�ستتمثل 
لق�سم  تعليمي  م�ست�سفى  اإن�����س��اء  يف 
ال��ب��ي��ط��ري. وحت��دي��ث وترقية  ال��ط��ب 
البنية التحتية للمختربات وتزويدها 
الكلية  وتتطلع  التجهيزات.  ب��اأح��دث 
املوؤ�س�سات  مع  التعاون  من  مزيد  اإىل 
)اأف�سل  امل�����س��ت��وى  ع��ال��ي��ة  التعليمية 
�سيتم  كما  تعليمية(،  موؤ�س�سة   50
والبناء  املثمر  التعاون  يف  اال�ستمرار 
ممثلة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع 
مبختلف  ال���زراع���ي���ة  ب���االأك���ادمي���ي���ات 
املزيد من  الدولة ال�ستقطاب  اإم��ارات 

الطلبة.

•• دبي-الفجر:

نظمت مكتبة حممد بن را�سد، حفاًل مميزاً، لتكرمي �سركائها من اجلهات 
وامل�ساهمني؛  وال��رع��اة  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  احلكومية  و�سبه  احلكومية 
بح�سور معايل حممد اأحمد املر، رئي�ش جمل�ش االإدارة، والدكتور حممد 
���س��امل امل���زروع���ي، وع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني وامل��وظ��ف��ني؛ وذل���ك �سمن 
التعاون  ودع��م  وامل�ساهمة يف حتقيق،  �سركائها  اإجن��ازات  لتقدير  جهودها 
وقيادة  الوعي  وحت�سني  للجميع  الرئي�سية  االأه���داف  لتحقيق  امل�سرتك 

اجليل اجلديد حول الدعم الثقايف.
تقدير  هو  وامل�ساهمني،  والرعاة  �سركائنا  تكرمي  »اإّن  »امل��ر«،  معايل  وق��ال 
لعطائهم وجهودهم املخل�سة يف دعم مكتبة حممد بن را�سد، لت�سبح اأحد 

اأبرز الوجهات الثقافية التي حتت�سن اأكرب ت�سكيلة معرفية متنوعة ت�سم 
اأكر من مليون عنوان يف جميع املجاالت بلغات عّدة«.

واأ�ساف، »نحتفل اليوم باالإجنازات والنجاحات التي حققتها مكتبة حممد 
بن را�سد يف فرتة وجيزة منذ افتتاحها العام املا�سي، على اأمل اأن ن�ستكمل 
التعاون امل�سرتك بني ال�سركاء على املدى البعيد، �ساكرين لهم اإ�سهاماتهم 
ت�ستمر  اأن  اآم��ل��ني  وتنوعه،  املكتبة  حمتوى  اإث���راء  يف  وجهودهم  الكبرية 
يدعم  مبا  باملعرفة  ال�سغف  وحتفيز  لرت�سيخ  جهودنا  يعزز  مبا  �سراكتنا 
القادمة متا�سياً  لنا والأجيالنا  اأف�سل  ال�ساملة وم�ستقبل  التنمية  حتقيق 

مع روؤية نحن االإمارات 2031.« 
عر�ش  مت  بعدها  امل��ر،  حممد  ملعايل  كلمة  التكرمي،  حفل  فعالية  وب���داأت 
فيديو م�سجل يعك�ش اأبرز االإجنازات التي حققتها مكتبة حممد بن را�سد 

واالإح�سائيات التي �سجلتها منذ انطالقها حتى اليوم، ومراحل التاأ�سي�ش 
اإ�سافة  وامل�ساهمني،  والرعاة  ال�سركاء  تكرمي  ثم  الواقع،  اإىل  الفكرة  من 
اإىل االإعالميني وعدد من اجلهات االإعالمية املرئية واملقروءة والرقمية 
على اإ�سهاماتها الكبرية يف دعم القطاع الثقايف يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة ومكتبة حممد بن را�سد خا�سة.
امل�ست�سار  ق��رق��ا���ش،  اأن����ور  د.  م��ع��ايل  را����س���د،  ب��ن  مكتبة حم��م��د  وك���ّرم���ت 
الرحمن  ع��ب��د  وم��ع��ايل  ال���دول���ة،  رئ��ي�����ش  ال�سمو  ل�ساحب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
و�سعادة  الفطيم،  عمر  و�سعادة  املجتمع،  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�ش، 
املهند�ش ح�سني نا�سر لوتاه، املدير العام ال�سابق لبلدية دبي، اإىل جانب 
الها�سمي، وعبداهلل  نور  املرزوقي، وحممد  الغرير، و�سبيب  �سعادة جمال 

حممد طيب خوري.

بلدية دبي،  وامل��وا���س��الت،  ال��ط��رق  دب��ي  م��ن هيئة  ك��ل  املكتبة  ك��ّرم��ت  كما 
وهيئة دبي للثقافة والفنون، ودائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي، ودائرة 
املالية، واالأر�سيف واملكتبة الوطنية، وهيئة تنمية املجتمع، ودائرة ال�سوؤون 
ودائرة  بدبي،  وال�سياحة  االقت�ساد  ودائ��رة  اخل��ريي،  والعمل  االإ�سالمية 
اأبوظبي للثقافة وال�سياحة، وجائزة حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
الدولية للت�سوير ال�سوئي، ومركز دبي التجاري العاملي، وبنك االإمارات 
دبي الوطني، واإعمار، وموؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف، ومركز اخلدمات 
e&«، ومكتب تنظيم االإع��الم يف  امل�ساندة،  باالإ�سافة اإىل »ات�ساالت من 
وزارة الثقافة وال�سباب، وموؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة، وبيت 
احلكمة، و�سركة بروكوي�ست، ون�سيج، على جهودهم وعطائهم الالحمدود 

يف دعم املكتبة لتكون اأبرز الوجهات الثقافية حملياً واإقليمياً.

•• اأبوظبي-وام:

�سرطة  ع��ام  قائد  امل��زروع��ي  فار�ش خلف  رك��ن طيار  ال��ل��واء  تفقد معايل 
والرتاثية،  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�ش  اأبوظبي 

موقع مزاينة مدينة زايد لالإبل يف مهرجان الظفرة بدورته ال� 16 . 
التحكيم  واآلية  االإب��ل  املتبعة يف مزاينة  االإج���راءات  اطلع معاليه على  و 

التحكيم والفرز والت�سبيه  اأع�ساء جلان  املوقع، والتقى  العمل يف  و�سري 
واللجنة الطبية، وتعرف من حمد حممد ال�سام�سي، نائب رئي�ش جلنة 
مراحل  على  باملهرجان  الرت�سي�ش  م�سوؤول  العامري  وعمرب  املحليات، 
املزاينة منذ تركيب ال�سريحة االإلكرتونية )الرت�سي�ش( وثم الت�سجيل 
وت�سنني  طبي  فح�ش  م��ن  ي�ساحبها  وم��ا  املبيت  �سبوك  اإىل  وال��دخ��ول 
وتتويج  النتائج  اإع��الن  اإىل  و�سواُل  االأ�سواط  وثم حتكيم  وف��رز  وت�سبيه 

الفائزين باملراكز االأوىل. 
مهرجان  حمطات  ثالثة  زاي��د  مدينة  مزاينة  تنظيم  اأن  معاليه  واأك���د 
االأ�سيلة  االإب���ل  ُم���الك  لتمكني  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  دع��م  يج�سد  الظفرة 
لال�ستمرار يف تربية االإبل ورعايتها بفئاتها كافة، والتوجيهات ال�سامية 
�سون  م�ساريع  ودع��م  الرتاثية  املهرجانات  وتطوير  لتنمية  املتوا�سلة 

الرتاث. 

جائزة   725 لها  خ�س�ش  �سوطاً  وت�سهد مزاينة مدينة زايد لالأبل 77 
بقيمة تبلغ 11 مليونا و697 األف درهم، منها 36 �سوطاً لفئة املحليات 
و33 �سوطاً لفئة املجاهيم، �سمن اأ�سواط خم�س�سة الإبل اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ واأبناء القبائل )يف اأ�سواط ال�سرايا والتالد وال�سركاء(، و6 اأ�سواط 
املناف�سات يف  ت�ستمر  اإذ  الو�سح،  االأ�سايل، و�سوطني الإبل  املهجنات  الإبل 

الظفرة.  مبنطقة  زايد  مدينة  يف  اجلاري  يناير  املزاينة حتى 16 

التخ�ص�صات يف الزراعة  متعدد  اخلارجي  البحث  مل�صروع  درهم  مليون   70 • تخ�صي�س 
األف درهم  و474  مليون   2 بقيمة  خارجي  • متويل 

البيطري  الطب  لق�صم  تعليمي  م�صت�صفى  لإن�صاء  م�صتقبلية  • خطة 
التكاملية  الزراعة  ق�صم  يف   بكالوريو�س  برامج  لثالثة  دويل  • اعتماد 

يف حفل مميز بح�صور كبار امل�صوؤولني

مكتبة حممد بن را�سد تكّرم ال�سركاء والرعاة والداعمني لر�سالتها الثقافية ال�سامية

فار�ش خلف املزروعي يتفقد مزاينة مدينة زايد لالإبل مبهرجان الظفرة 

كلية الزراعة والطب البيطري يف جامعة االإمارات انطالقة نوعية جديدة يف العام 2023

جمل�ش االأمن ال�سيرباين ي�سارك يف معر�ش اإنرت�سك 2023 بدبي  عبداهلل بن زايد يهنئ هاتفيا ماورو فيريا 
بتعيينه وزيرا للخارجية يف الربازيل

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل معايل ماورو 
فيريا مبنا�سبة تعيينه وزيرا للخارجية يف الربازيل.

واأكد �سموه خالل ات�سال هاتفي تطلعه للعمل مع معاليه مبا ي�سهم يف تعزيز العالقات 
واأعرب  القطاعات..  خمتلف  يف  الربازيلية  االإماراتية  اال�سرتاتيجية  وال�سراكة  الثنائية 

�سموه عن متنياته ملعاليه بالتوفيق وال�سداد يف مهام عمله اجلديد.
وبحث �سموه ومعايل ماورو فيريا خالل االت�سال الهاتفي امللفات ذات االهتمام امل�سرتك 

باالإ�سافة اإىل اآخر امل�ستجدات االإقليمية والدولية.

•• اأبوظبي-وام:

ي�����س��ارك جمل�ش االأم���ن ال�����س��ي��رباين حلكومة دول���ة االإم�����ارات يف 
اإن��رت���س��ك 2023 ال��ت��ج��اري ال��رائ��د ع��امل��ي��اً يف جماالت  م��ع��ر���ش 
ال�سالمة واالأمن واحلماية من احلرائق الذي يقام خالل الفرتة 

من 17 اإىل 9 يناير اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي. 
اإنرت�سك  م��ع��ر���ش  �سمن  ال�����س��ي��رباين  االأم����ن  ق�سم  وي�ست�سيف 
جم��م��وع��ة م��ن اأب����رز خ���رباء ح��ل��ول االأم����ن ال�����س��ي��رباين ب����دءاً من 
القادة املحليني واخلرباء من القطاعني العام واخلا�ش واخلرباء 
وامل�ست�سارين ال�سيربانيني وو�سواًل اإىل خرباء اقت�ساديات االأمن 

ال�سيرباين وامل�سرتين من ال�سركات. 

املعر�ش  يف  م�ساركته  خ��الل  ال�سيرباين  االأم���ن  جمل�ش  وي�سلط 
ال�سوء على املبادرات الرائدة واملبتكرة يف جمال االأمن ال�سيرباين 
وحماية االأ�سول الرقمية التي تت�سدر االأولويات عامليا وذلك يف 
التي  “اإنرت�سك”  ومعر�ش  املجل�ش  ب��ني  الفاعلة  ال�سراكة  ظ��ل 

تعك�ش اأهمية التعاون الدويل يف مواجهة اجلرائم ال�سيربانية. 
كما يقدم جمل�ش االأمن ال�سيرباين العديد من الور�ش التوعوية 
الذي  ال�سيرباين  النب�ش  برنامج  �سمن  الواقي  ال��درع  ومتارين 
ب��ال��ت��ه��دي��دات واملخاطر  ال��وط��ن��ي  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  املجل�ش  اأط��ل��ق��ه 

ال�سيربانية ومتكني م�ستقبل اآمن للدولة. 
واأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ك��وي��ت��ي رئ��ي�����ش جم��ل�����ش االأم���ن 
ال�سيرباين حلكومة دولة االإم��ارات اأن جمل�ش االأمن ال�سيرباين 

اإىل ت�سليط   2023 اإنرت�سك  يهدف خالل م�ساركته يف معر�ش 
ال�سوء على مبادرات االإمارات املبتكرة يف جمال االأمن ال�سيرباين 
اخلربات  وت��ب��ادل  الفاعلة  الدولية  ال�سراكات  عقد  يف  وجهودها 
العابرة  ال�سيربانية  للهجمات  للت�سدي  العاملية  وتوحيد اجلهود 

للحدود مبا يعزز االأمن الرقمي االإماراتي والعاملي. 
ال�سيرباين واحلفاظ  الوطني  االأم��ن  “ اإن حماية  �سعادته  وق��ال 
اأولوية  اال�سرتاتيجية  القطاعات  يف  االأع��م��ال  ا�ستمرارية  على 
االإلكرتونية  الهجمات  ملواجهة  املجل�ش  ا�سرتاتيجية  يف  رئي�سية 
امل�سبوهة با�ستباقية وكفاءة عالية وب�سيناريوهات متقدمة وذلك 
القطاعات  ال��رق��م��ي يف خمتلف  ال��ت��ح��ول  وت���رية  ت�����س��ارع  ظ��ل  يف 

واملجاالت الإن�ساء ف�ساء �سيرباين اأكر اأمناً”. 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

ل�سناعة  قرن  ربع  موؤ�س�سة  اأعلنت 
ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن، ع��ن انطالق 
م�سروعها للم�سرح وفنون العر�ش 
بربامج  يحفل  وال����ذي   ،2023
ت�ستهدف  وم�����س��اب��ق��ات  وم�����س��اري��ع 
منت�سبي موؤ�س�ساتها يف االأعمار من 
6 اإىل 31 عاماً؛ ا�سرت�ساداً مبقولة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ش 
لالأخالق  مدر�سة  امل�سرح  "لنجعل 
االرتقاء  ن��ح��و  و���س��ع��ي��اً  واحلرية"، 
لالأطفال  ال��ق��ي��ادي��ة  بال�سخ�سية 
العمل  على  وت��دري��ب��ه��م  وال�����س��ب��اب، 
مهاراتهم  وت��ن��م��ي��ة  ال��ف��ري��ق  ب���روح 
ومعارفهم.  جاء ذلك خالل اليوم 
الثالثاء  م�ساء  اأقيم  ال��ذي  املفتوح 
2023، يف مقر  10يناير  املوافق 
العر�ش  وفنون  للم�سرح  ق��رن  رب��ع 
ح�سور  و�سط  الزاهية"،  "م�سرح 
�سعادة  ت��ق��دم��ه  الف����ت  ج��م��اه��ريي 
خالد  بن  �سلطان  بن  فاهم  ال�سيخ 
العالقات  دائ��رة  رئي�ش  القا�سمي، 
احل���ك���وم���ي���ة ب������اإم������ارة ال�������س���ارق���ة، 
الوكيل  امل�������ال،  �����س����ذى  و�����س����ع����ادة 
والفنون  ال���رتاث  لقطاع  امل�ساعد 
و�سعادة  وال�سباب  الثقافة  ب���وزارة 
النومان،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال���دك���ت���ور 
ربع  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ش  ع�سو 
واملبتكرين،  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق��رن 
املدير  ب��اول��و،  بيرت  والربوفي�سور 
ال�سارقة  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للفنون االأدائية، واالأ�ستاذ الدكتور 

ع��ط��ا ح�����س��ن ع��ب��دال��رح��ي��م، مدير 
والتطوير  امل�ستمر  التعليم  مركز 
والفنان  ال��ق��ا���س��م��ي��ة،  ب��اجل��ام��ع��ة 
والفنانة  غ��ل��وم،  ح��ب��ي��ب  ال��دك��ت��ور 
عائ�سة  وال��ف��ن��ان��ة  ح�����س��ني  ه��ي��ف��اء 
موؤ�س�سات  ومديري  عبدالرحمن، 
الفنانني  م���ن  ون��خ��ب��ة  ق����رن  رب����ع 
اليوم  وُي����ع����د  امل���������س����رح.   وحم���ب���ي 
املفتوح فر�سة للحوار مع املنت�سبني 
امل�سرح  م�ستقبل  ح��ول  واحل�����س��ور 
ربع  موؤ�س�سات  يف  العر�ش  وف��ن��ون 
امل�سروع يف  وعر�ش منجزات  قرن، 
العام املا�سي 2022، والك�سف عن 
وامل��ب��ادرات اجلديدة  الربامج  اأب��رز 
لعام 2023، وتكرمي املتميزين يف 
املجال امل�سرحي. وا�ستمتع احل�سور 
مب�ساهدة العر�ش امل�سرحى املُ�سارك 
يف م��ه��رج��ان ن��ي��اب��ول��ي�����ش ال����دويل 
اجلمهورية  يف  ال���ط���ف���ل  مل�������س���رح 
القمر"،  "فتاة  بعنوان  التون�سية، 
الطفل  م��رك��ز  منت�سبي  اأداء  م��ن 
ال�سيخ  �سعادة  وك��رم  خ��ورف��ك��ان،  يف 

فاهم القا�سمي، اأع�ساء الفريق من 
اأطفال ومدربني وم�سرفني.

اإجنـــازات ربــع قــرن يف امل�صرح 
لعام 2022

ت���ع���رف احل�������س���ور ع���ل���ى اإجن�������ازات 
ربع  عمل  وور���ش  وم�ساريع  برامج 
العر�ش  وف����ن����ون  ل��ل��م�����س��رح  ق�����رن 
املقطع  خ��الل  م��ن   ،2022 للعام 
امل���رئ���ي، ال����ذي األ��ق��ى ال�����س��وء على 
عددهم  والبالغ  امل�ستفيدين  ع��دد 
موؤ�س�سات  منت�سبي  من   )1192(
"اأطفال  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ق�����رن،  رب����ع 
�سجايا  ال�سارقة،  نا�سئة  ال�سارقة، 
لتطوير  وال�سارقة  ال�سارقة  فتيات 
اأبرزها  م��ن  – تطوير"،  ال��ق��درات 
يف  فنية  ع��رو���ش  بثالثة  امل�ساركة 
ف��ع��ال��ي��ات ال�����س��ارق��ة ���س��ي��ف �سرف 
م���ع���ر����ش ج�������وادااله�������ارا ال�����دويل 
ملنت�سبي  امل���ك�������س���ي���ك،  يف  ل���ل���ك���ت���اب 
ن���ا����س���ئ���ة ال���������س����ارق����ة، وال�������س���ارق���ة 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ق���درات، ب��ال��ت��ع��اون مع 

ل��ل��ك��ت��اب، وتقدمي  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
ك�سي�سة  منتزه  يف  فنياً  21 عر�ساً 
اأي�ساً  العرو�ش  بال�سارقة، وُقدمت 
يف مناطق متعددة مبختلف اأرجاء 
املنت�سبون  ط��ّب��ق  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة 
من  املكت�سبة  م��ه��ارات��ه��م  خ��الل��ه��ا 
امل�سرحية،  ال��ف��ن��ون  يف  ور���س��ة   64
العرائ�ش  ف���ن���ون  يف  ور����س���ة  و36 
وخ��ي��ال ال��ظ��ل وال����راوي، و3 ور�ش 
لقياديي  ق�����رن  رب�����ع  ب���رن���ام���ج  يف 
امل�سرح، اإ�سافة اإىل ثالثة م�سابقات 

تناف�سية.

برامج وم�صاريع نوعّية
وك�سف الدكتور عدنان �سلوم خبري 
ربع  موؤ�س�سة  يف  امل�سرحية  الفنون 
واملبادرات  الربامج  اأه��م  ق��رن، عن 
منها   ،2023 ل��ع��ام  وامل�����س��اب��ق��ات 
مب�ستويات  م��ت��خ�����س�����س��ة  ب���رام���ج 
حرفية ممنهجة ترتابط مع الفئة 
ال��ع��م��ري��ة ال��ت��ي ���س��ُت��ق��دم ل��ه��ا مثل 
امل�سرحية" الذي  "الفنون  برنامج 

ي��ت��ك��ون م��ن ور����ش اإب��داع��ي��ة يف كل 
ومراحل  امل�سرحية  الفنون  اأ�سكال 
"فنون  وب���رن���ام���ج  ال���ع���ر����ش،  ب���ن���اء 
ور�����ش  ي�����س��م  ال������ذي  العرائ�ش" 
العرائ�ش  ف���ن���ون  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
وخ���ي���ال ال���ظ���ل. ك��م��ا ي�����س��ت��م��ل عام 
م�سرح  م�������س���روع  ع���ل���ى   2023
اإىل ن�سر  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��ف��رج��ان، 
ث��ق��اف��ة امل�����س��رح يف ف���رج���ان اإم�����ارة 
ال�سارقة، والذي ُيقام حتت �سعار " 
اأ�سرة حتب امل�سرح"، هذا باالإ�سافة 

لقياديي  ق����رن  رب����ع  ب��رن��ام��ج  اإىل 
قائد  "�سناعة  �سعار  حتت  امل�سرح، 
تدريب  اإىل  يهدف  وال���ذي  الغد"، 
و�سجايا  ال�سارقة  نا�سئة  خريجي 
ق��ت��ي��ات ال�����س��ارق��ة ل��ي��ك��ون��وا مدربي 
قرن،  رب��ع  موؤ�س�سات  يف  امل�ستقبل 
يف  "امل�سرح  م�������س���روع  ج���ان���ب  اإىل 
طالب  ي�ستهدف  ال��ذي  جامعتي"، 
جامعات اإمارة ال�سارقة، لتحفيزهم 
املجموعات  وت�سكيل  االإب����داع  على 

امل�سرحية والتناف�ش فيما بينهم  

م�صابقات م�صرحية تناف�صية
كما مت االإعالن عن "جائزة االإبداع 
يف  "�سركاء  �سعار  حتت  امل�سرحي" 
والتي  املبدعة".،  ال�سخ�سية  �سنع 
ربع  موؤ�س�سات  منت�سبي  ت�ستهدف 
قرن تتويجاً الإبداعاتهم الفردية؛ 
الكتابة  "م�سابقة  جانب  اإىل  ه��ذا 
فئات  ل��ك��اف��ة  امل��وج��ه��ة  امل�سرحية" 
كتابة  يف  امل��ب��دع��ني  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
 " �سعار  حتت  امل�سرحية  الن�سو�ش 
املنا�سب  املحتوى  �سنع  يف  �سركاء 

مل�سرحنا". 

فائزون 
و���س��ه��د ال��ي��وم امل��ف��ت��وح االإع�����الن عن 
الن�سو�ش الفائزة يف م�سابقة الكتابة 
فاز  ح��ي��ث   ،2022 ل��ع��ام  امل�سرحية 
كوكب  "زائر من  ن�ش  االأول  باملركز 
�سنطاوي  ر���س��وان  لقمان  اآخر" ل�" 
رعب"  "هال  ون�ش  النا�سئة،  فئة   "
ل�� "خالد �سيد ح�سونه"، فئة تطوير، 
ويف املركز الثاين جاء ن�ش "كن معي 
فئة  الرفاعي"،  ق���ادر  اأح��م��د  ل�"   "
النا�سئة، ون�ش "دائرة افرتا�سية" ل�� 
تطوير،  فئة  ر�سالن"،  وليد  "خالد 
اأما املركز الثالث فكان لن�ش "كوين 
اليماحي"،  ���س��امل  "علياء  ل��  اأنتي" 
���س��ج��اي��ا، ويف اخل��ت��ام مت تكرمي  ف��ئ��ة 
ج��م��ي��ع ال���ف���ائ���زي���ن وامل���ت���م���ي���زي���ن يف 
والداعمني  العر�ش،  وفنون  امل�سرح 
املجتمع  ودوائ���ر  ق��ي��ادات هيئات  م��ن 
الذين  وامل��درب��ات  وامل��درب��ني  املحلي، 
اكت�ساف  يف  االأث������ر  ب���ال���غ  ل��ه��م  ك����ان 
مواهب واإبداعات منت�سبي موؤ�س�سات 
ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين. 

•• دبي- �صمري ال�صعدي:

الدنيا   اأم  ج��ن��اح  امل�����س��ري  اجل��ن��اح 
ومن  العاملية  القرية  �سيوف  قبلة 
كل اجلن�سيات.. ل�سراء ما يلزمهم 
التي  اخلليلي   خ��ان  منتجات  م��ن 
فاقت �سهرتها االآفاق �سواء يف م�سر 
اأو يف القرية العاملية اأو يف معر�ش 
الأنها  ال���ع���امل..  دول  يف  اأوف��ع��ال��ي��ة 
وحرفيا  مت��ام��ا  م��ق��ل��دة  م��ن��ت��ج��ات 
الفرعونية  االآث�������ار  م���ن  وج����د  مل���ا 
واحل�سارة الفرعونية التي يعرفها 
هذه  قيمتها..  ويعرف  كله  العامل 
احل�سارات  بني  املتفردة  احل�سارة 
اآثار  من  تركته  مبا  كلها  القدمية 
االأخرى  احل�سارات  عجزت  وكنوز 
اأع��م��ال��ه��ا ومل  ك��ل  اأن جت��اري��ه��ا يف 
وعظمة  بقيمة  ح�سارة  اأي  ت��رتك 
ما تركته وخلفته وراءها احل�سارة 
اأ�سبحت  الفرعونية لهذا  امل�سرية 

ح�سارة متفردة. 
بالقرية  امل�سري  اجل��ن��اح  يف  وه��ن��ا 
ال���ع���امل���ي���ة ي���ح���ر����ش اجل����ن����اح على 
اخلالدة  احل�سارة  بهذه  التعريف 
امل���ح���الت يف عر�ش  ت��ت��ب��ارى  ك��م��ا 
يعترب  مما  اخلليلي  خان  منتجات 
ع���ر����س���ا الآث���������ار ه������ذه احل�������س���ارة 
الفر�سة  الإتاحة  واأي�سا  العظيمة 
الإقتناء  العاملية  القرية  ل�سيوف 
ه�����ذه امل���ن���ت���ج���ات ال���ق���ي���م���ة وال���ت���ي 
ي��ل��ق��ى رواج�����ا ك��ب��ريا م���ن ق��ب��ل كل 
معنا  تعالوا  واالآن  اجلن�سيات".. 
ل��ن�����س��ت��ع��ر���ش ه������ذه امل���ع���رو����س���ات 
واملنتجات ولنتحاور مع العار�سني 
يعر�سونه  م���ا  ح���ك���اي���ات  ل��ن��ع��رف 
ي��ق��ب��ل ع��ل��ي��ه ���س��ي��وف القرية  وم���ا 

العاملية:  
الطيب احمد اأالأ�سواين.. من اإدفو 
منتجات  وي��ب��ي��ع  ي��ع��ر���ش  اأ�����س����وان 
وامل�سنوعة  ال��ف��رع��ون��ي��ة  اأ�����س����وان 
ي��دوي��ا يف ور���س��ت��ه ب���اأ����س���وان.. مثل 
باأحجام  للم�ساهري  متاثيل  من��اذج 
والتماثيل  وال��ت��ح��ف  خم��ت��ل��ف��ة.. 
خمتلفة..  مب��ق��ا���س��ات  ال��ف��رع��ون��ي��ة 
ال�سغرية  النحا�سية  الفول  وقدور 

مقا�ساتها..  ب��ك��ل  ةاال����س���ربت���ي���ات 
وال�����������س�����واين اخل���������س����ب وال���ع���ل���ب 
وطاوالت الرند املطعمة بال�سدف.. 
وامل����الب���������ش امل�������س���ري���ة ال���رتاث���ي���ة 
وال��ل��ب�����ش ال�����س��ع��ي��دي وغ���ريه���ا.. 
العاملية يف  القرية  يف  ي�سارك  وه��و 
التا�سعة  لل�سنة  امل�����س��ري  اجل��ن��اح 
على التوايل و�سيظل ي�سارك فيها 
زبائنه  اإر�ساء  كل عام حر�سا على 
اإل��ي��ه يف ك��ل دورة..  ال��ذي��ن ي��اأت��ون 
القرية  والأن��ه يحب كل ما تقدمه 
ول�سيوفها  ل��ل��ع��ار���س��ني  ال��ع��امل��ي��ة 
واإنها  وجميلة..  رائعة  اأ�سياء  من 
عاملية  دول  م�ساركة  على  حر�ست 

كثرية بها. 
وتبيع  ت���ع���ر����ش  ب���������در..  م��������روى 
م��ن��ت��ج��ات م�����س��ري��ة ت��ت��ن��وع م��ا بني 
القدمية  ال���ف���رع���ون���ي���ة  االأزي����������اء 
املقلدة  الفرعونية  واالإك�س�سوارات 
متاما طبق االأ���س��ل.. واأزي��اء الفن 
للحفالت  وال���ت���ن���ك���ري  ال�����س��ع��ب��ي 
ال�سعبية  وامل����الب���������ش  ال���ت���ن���ك���ري���ة 
الن�سائية  واملالب�ش  واك�س�سواراتها 
�سيوف  ان  وت���ق���ول  ب���اأن���واع���ه���ا.. 
يحبون  اجلن�سيات  كل  من  اجلناح 
التي  معرو�ساتها  واق��ت��ن��اء  ���س��راء 
ت�سارك  وه����ي  اإع���ج���اب���ه���م..  ن���ال���ت 
الثانية  للمرة  العاملية  القرية  يف 
دورة  ك��ل  يف  فيها  ت�سارك  و�ستظل 
الأن���ه���ا اح��ب��ت��ع��ا وت�����س��ت��م��ت��ع ب��ك��ل ما 
وثقافية  فنني  فعاليات  م��ن  فيها 
جمعت  واإنها  وت�سوقيه..  وتراثية 
معظم دول العامل ل�سيوفها تخت 

مبا  ���س��ي��وف��ه��ا  لي�ستمتع  مظلتها 
ت��ق��دم��ه وت��ع��ر���س��ه ه���ذه ال����دول يف 

اجنحتها.  
طارق اأبو �سامة وعادل اأبو بري�ش.. 
خان  منتجات  ويبيعان  يعر�سان 
اخل���ل���ي���ل���ي ال����ت����ي ت���ت���ن���وع م�����ا بني 
باأنواعها  ال��ف��رع��ون��ي��ة  ال��ت��م��اث��ي��ل 
والتماثيل  امل��ت��ع��ددة  وم��ق��ا���س��ات��ه��ا 
والعلب  ل��ل��م�����س��اه��ري..  ال�����س��غ��رية 
املزخرفة  واالإط�����ب�����اق  امل�������س���دف���ة 
ب��ر���س��وم��ات ف��رع��ون��ي��ة واالإط���ب���اق 
بر�سومات  امل��ن��ق��و���س��ة  ال��ن��ح��ا���س��ي��ة 
واأوراق  ق��راآن��ي��ة..  واآي���ات  فرعونية 

وكتاباتها  مقا�ساتها  بكل  ال���ربدي 
باأنواعها  ال��ف��رع��ون��ي��ة  وال��ل��وح��ات 
وهما  مقا�ساتها..  بكل  والنارجيلة 
ي�ساركان بالقرية العاملية منذ عام 
يف  ي�����س��ارك��ان  و�سيظالن   2010
القرية  يحبان  النهما  مو�سم  ك��ل 
فعالياتها  بكل  وي�ستمتعا  العاملية 
ت�سوقي  م��ن��ف��ذ  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ال�سيقة 

كبري بالن�سبة لهما.
يعر�ش  ال������ذي  ����س���ري���ف..  ع���م���رو 
ويبيع منتجات خان اخلليلي التي 
تتنوع ما بني التماثيل الفرعونية 
املتعددة  وم��ق��ا���س��ات��ه��ا  ب���اأن���واع���ه���ا 

للم�ساهري..  ال�سغرية  والتماثيل 
مقا�ساتها  ب��ك��ل  ال�����ربدي  واأوراق 
الفرعونية  وال��ل��وح��ات  وك��ت��اب��ات��ه��ا 
امل�سدفة  وال���ع���ل���ب  ب����اأن����واع����ه����ا.. 
التي  املتعددة  اخل�سبية  وال�سواين 
اأ���س��ك��اال ع��دي��دة، وال�سواين  ت��اأخ��ذ 
امل��ط��ع��م��ة ب��ال�����س��دف.. واالإط���ب���اق 
فرعونية  ب���ر����س���وم���ات  امل���زخ���رف���ة 
املنقو�سة  ال��ن��ح��ا���س��ي��ة  واالإط����ب����اق 
بر�سومات فرعونية واآيات قراآنية.. 
املزينة  وال��ق��ه��وة  ال�ساي  وفناجني 
من  ما  منها  الفنانني  كبار  ب�سور 
ومناذج  ال���زج���اج،  م��ن  اأو  ال�سيني 

اأع���واد ال��ط��رب.. وهو  �سغرية م��ن 
مدة  منذ  العاملية  بالقرية  ي�سارك 
ط��وي��ل��ة و���س��ي��ظ��ل ي�������س���ارك يف كل 
مو�سم الن القرية العاملية بالن�سبة 
وله  كبري  عاملي  ت�سوقي  منفذ  ل��ه 
زب��ائ��ن خا�سني ي��ه ي��اأت��ون اإل��ي��ه يف 

كل مو�سم.
تامر عبد النا�سر واأحمد �سالح.. 
منتجات  وي���ب���ي���ع  ي���ع���ر����ش  ال������ذي 
م��ا بني  تتنوع  ال��ت��ي  خ��ان اخلليلي 
باأنواعها  ال��ف��رع��ون��ي��ة  ال��ت��م��اث��ي��ل 
وفناجني  امل���ت���ع���ددة،  وم��ق��ا���س��ات��ه��ا 
ب�سور  امل���زي���ن���ة  وال���ق���ه���وة  ال�������س���اي 

ك��ب��ار ال��ف��ن��ان��ني وامل��ن��ق��و���س��ة ب�سور 
م��ن ال��واق��ع امل�����س��ري منها م��ا من 
واللوحات  الزجاج  من  اأو  ال�سيني 
والعلب  ب���اأن���واع���ه���ا..  ال��ف��رع��ون��ي��ة 
اخل�سبية  وال�������س���واين  امل�����س��دف��ة 
املتعددة التي تاأخذ اأ�سكاال عديدة، 
بال�سدف..  امل��ط��ع��م��ة  وال�����س��واين 
ال�سغرية  التماثيل  م��ن  وال��ع��دي��د 
�سغرية  ول��وح��ات  الفنانني،  لكبار 
دائرية وباملوان خمتلفة  اأو  مربعة 
حكم  اأو  ق���رىن���ي���ة  اأي�������ات  ع��ل��ي��ه��ا 
����س���ع���ب���ي���ة، واالإط������ب������اق امل���زخ���رف���ة 
ب��ر���س��وم��ات ف��رع��ون��ي��ة واالإط���ب���اق 
بر�سومات  امل��ن��ق��و���س��ة  ال��ن��ح��ا���س��ي��ة 
فرعونية واآيات قراآنية والنارجيلة 
ومناذج العربات ال�سغرية اخلا�سة 

باخل�سار والتوابل 
اأحمد ح�سن وم�سطفى ح�سن.. من 
حمل ال�سلطان، يعر�سان ويبيعان 
التي تتنوع  منتجات خان اخلليلي 
الفرعونية  ال���ت���م���اث���ي���ل  ب����ني  م����ا 
املتعددة  وم��ق��ا���س��ات��ه��ا  ب���اأن���واع���ه���ا 
للم�ساهري..  ال�سغرية  والتماثيل 
وال����ع����ل����ب امل�������س���دف���ة واالإط������ب������اق 
فرعونية  ب���ر����س���وم���ات  امل���زخ���رف���ة 
املنقو�سة  ال��ن��ح��ا���س��ي��ة  واالإط����ب����اق 
بر�سومات فرعونية واآيات قراآنية.. 
كتاباتها  ب���ك���ل  ال�������ربدي  واأوراق 
باأنواعها  ال��ف��رع��ون��ي��ة  وال��ل��وح��ات 
وهما  مقا�ساتها..  بكل  والنارجيلة 
ي�ساركان بالقرية العاملية منذ عام 
ي�����س��ارك��ان يف  و���س��ي��ظ��الن   2010
القرية  يحبان  النهما  مو�سم  ك��ل 

فعالياتها  بكل  وي�ستمتعا  العاملية 
ت�سوقي  م��ن��ف��ذ  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ال�سيقة 

كبري بالن�سبة لهما.
حم�����م�����د حم������م������ود ������س�����ري..م�����ن 
الذي يعر�ش ويبيع  ب��ازار،  اإيجبت 
الفرعونية  اخلليلي  خان  منتجات 
وامل�������س���ن���وع���ة ي����دوي����ا م���ث���ل من����اذج 
متاثيل فرعونية باأحجام خمتلفة، 
مبقا�سات  ال��ف��رع��ون��ي��ة  وال��ت��ح��ف 
اخل�سب  وال�������س���واين  خم��ت��ل��ف��ة.. 
ال���رند املطعمة  وال��ع��ل��ب وط����اوالت 
امل�سرية  وامل���الب�������ش  ب���ال�������س���دف.. 
الرتاثية وبدالت الرق�ش وغريها، 
ال�ساي  ف���ن���اج���ني  م����ن  وال����ع����دي����د 
ب�سور  اإم�����ا  وامل���زخ���رف���ة  وال���ق���ه���وة 
ما هو  ومنعا  ب��ال��ورود  اأو  الفنانني 
من ال�سيني وما هو من الزجاج.. 
ال�سغرية  النحا�سية  الفول  وقدور 
واال�سربتيات بكل مقا�ساتها.. وهو 
ي�سارك يف القرية العاملية يف اجلناح 
امل�����س��ري م��ن��ذ م���دة ط��وي��ل��ة وعلى 
كل  فيها  ي�سارك  و�سيظل  ال��ت��وايل 
مو�سم الأن له زبائنه اخلا�سني من 
ال��ع��امل��ي��ة وحر�سا  ال��ق��ري��ة  ���س��ي��وف 
اإليه  على اإر���س��اءه��م ف��ه��م  ي��اأت��ون 
حممود..  مديحة  م��و���س��م.  ك��ل  يف 
م�سرية  منتجات  وت��ب��ي��ع  ت��ع��ر���ش 
ت���ت���ن���وع م����ا ب����ني االإك�������س�������س���وارات 
ال��ف��رع��ون��ي��ة امل��ق��ل��دة مت��ام��ا طبق 
ال�سعبي  ال���ف���ن  واأزي���������اء  االأ�����س����ل 
التنكرية  ل��ل��ح��ف��الت  وال���ت���ن���ك���ري 
واك�س�سواراتها  ال�سعبية  واملالب�ش 

واملالب�ش الن�سائية باأنواعها..

حمدان بن حممد ُيقّدم واجب 
العزاء بوفاة خلفان بن خربا�ش 

•• دبي-وام: 

قدم �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، اأم�ش 
واجب العزاء يف وفاة املغفور له خلفان بن خربا�ش، وذلك خالل زيارة �سموه 

ملجل�ش العزاء يف دبي. 
كما قدم واجب العزاء �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�ش 
جمل�ش دبي لالإعالم واأعرب �سموهما عن اأ�سدق التعازي واملوا�ساة اإىل اأبناء 
الفقيد وذويه راجيني املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته واأن 

ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه جميل ال�سرب وال�سلوان. 

جناح م�سر بالقرية العاملية يرحل بال�سيوف اإىل خان اخلليلي ... )4(

موؤ�س�سة ربع قرن حتتفي باإجنازات منت�سبيها وُتطلق م�سروعها )امل�سرح وفنون العر�ش 2023(

�سيما  بي�ساياه   / املدعو  فقد 
الهند     ، ن����ار�����س����اي����اه  ���س��ي��م��ا 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)M4766231(  رق������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0505838492

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ن��ع��م��ان ربانى 
غالم رباين نو�ساهى ، باك�ستان 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)9005381BG(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0504219453

فقدان جواز �سفر
اج���م���ل خان  امل���دع���و /  ف��ق��د 
باك�ستان     ، خ������ان  ق�������س���م���ت 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)4148451SW(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0508587566

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / هومايون كبري 
بنغالدي�ش   ، ع���ب���دال�������س���الم 
اجل����ن���������س����ي����ة ج����������واز ����س���ف���ره 
)BL0657146(  رق�����م 
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�سرطة باالمارات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ���س��ارك 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
والتعاون الدويل يف “قمة �سوت 
اجلنوب العاملي” التي ت�ست�سيفها 
عرب  ال�سديقة  الهند  جمهورية 
يف  وذل��ك  املرئي،  االت�سال  تقنية 
اإطار رئا�ستها ملجموعة الع�سرين 
االإم��������ارات كدولة  دول�����ة  ودع�����وة 

�سيف لهذا العام. 
انطلقت  التي  القمة  يف  وي�سارك 
اأع���م���ال���ه���ا اأم�������ش وت�����س��ت��م��ر على 
اخلارجية  وزراء  ي��وم��ني،  م���دار 
وك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني م��ن اأك���ر من 

•• اأبوظبي-وام:

ذي��اب بن حممد  ال�سيخ  زار �سمو 
بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�ش 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم���������ارة اأب���وظ���ب���ي، 
مهرجان احل�سن 2023، الذي 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظمه 
فعالياته  وت�����س��ت��م��ر  اأب���وظ���ب���ي،   -
22 يناير اجل��اري، احتفاًء  حتى 
االإمارات  لدولة  الثقايف  بالرتاث 

وجتاربها الفنية املعا�سرة. 

تنظيمها  وج������اء  دول�������ة،   120
م�سرتكة  من�سة  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
والتعرف  النظر  وجهات  لتبادل 
ع��ل��ى االأول����وي����ات اخل��ا���س��ة بهم، 
ح��ي��ث ت�����س��ع��ى ال��ه��ن��د م���ن خالل 
وم���ن خالل  ال��ق��م��ة  ه���ذه  تنظيم 
الع�سرين  مل��ج��م��وع��ة  رئ��ا���س��ت��ه��ا 
للبلدان  مثالية  من�سة  منح  اإىل 
املجموعة  من  ج��زءا  لي�ست  التي 
من  وتوقعاتها  اأف��ك��اره��ا  مل�ساركة 

جمموعة الع�سرين. 

وق��������ال ����س���م���و ال�������س���ي���خ ع���ب���داهلل 
م�ستهل  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
بال�سكر  “ اأت��وج��ه  بالقمة  كلمته 
ل�سركائنا يف جمهورية الهند على 
اجلنوب”،  “�سوت  قمة  تنظيم 
م�ساركة  لتعزيز  نوعية  كمبادرة 
والنامية  ال�ساعدة  االقت�سادات 

يف جمموعة الع�سرين”. 
بجانب  اأن�����ه  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
التمثيل الوا�سع للدول واملنظمات 
ال�سيوف يف جمموعة الع�سرين، 

لتج�سد  امل������ب������ادرة  ه������ذه  ت�����اأت�����ي 
اأولويات و�سعار الرئا�سة الهندية 
واح����دة،  “اأر�ش   - ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
عائلة واحدة، وم�ستقبل واحد”. 
واأ�������س������اف ����س���م���وه “ ع���ل���ى ه���ذا 
ال�سعيد، ت�ستمر االإمارات العربية 
املتحدة، كدولة �سيف يف جمموعة 
الع�سرين للمرة الثالثة منذ عام 
لدعم  االأول���وي���ة  مب��ن��ح   ،2020
النامية  ال��دول  وتوجهات  اأجندة 
القطاعات،  خمتلف  يف  والنا�سئة 

ك���م���ا ت�����س��ت��م��ر دول������ة االإم���������ارات، 
كاأحد اأهم الدول املانحة واملراكز 
بامل�ساهمة يف جهود  االقت�سادية، 
على  التنموية  ال��ف��ج��وة  معاجلة 
وهذا  وال��ع��امل،  املنطقة  م�ستوى 
ما توؤكده املبادرات واال�ستثمارات 
املتعددة لدولة االإمارات يف الدول 
النامية  واالق��ت�����س��ادات  اجل��زري��ة 

واالأقل منواً”. 
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
الهندية  ال��رئ��ا���س��ة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل 

ملجموعة الع�سرين منذ انطالقها 
قدمت   ،  2022 دي�����س��م��رب  يف 
منوذجاً رائداً حل�سن اال�ست�سافة 
العمل  يف  والت�ساركية  والتنظيم، 
الرئا�سة  اأب��دت  كما  والتخطيط، 
جتاه  م�ستمراً  انفتاحاً  الهندية 
املقدمة  وامل����ب����ادرات  امل��ق��رتح��ات 
وال�سيوف،  االأع�ساء  ال��دول  من 
مبا فيها تعزيز التن�سيق مع اأبرز 
امل��ن�����س��ات ال��دول��ي��ة، م��ث��ل موؤمتر 

االأطراف “كوب28”. 

اليوم  ن�سهد  “اإننا  �سموه  وق���ال 
تقوده  مبا�سراً  تفاعلياً  توا�سال 
الرئا�سة الهندية مع الدول غري 
املمثلة للح�سول على مقرتحاتها 
ومرئياتها جتاه اأجندة جمموعة 
هنا،  وم��ن  واأع��م��ال��ه��ا،  الع�سرين 
االإم����ارات على جهود  دول��ة  تثني 
ال�سديقة،  ال���ه���ن���د  ج���م���ه���وري���ة 
وتدعوها اإىل اال�ستمرار يف نهجها 
اإمكانية  م��ع  ال��ب��ن��اء،  ال��ت�����س��اوري 
تبني عقد هذه القمة �سنوياً من 

واّط���ل���ع ���س��م��وه، خ���الل ال���زي���ارة، 
ع�����ل�����ى م������ع������ار�������ش احل����رف����ي����ني 
واإب��داع��ات��ه��م ال��ف��ن��ي��ة، ك��م��ا �سهد 
املو�سيقية  ال��ع��رو���ش  م��ن  ع����دداً 
الرتاثية وجانب������اً من الفعالي�ات 

الثقافية. 
رافق �سموه خالل جولته كل من 

بن  حممد  بن  زاي��د  ال�سيخ  �سمو 
خليفة  وال�سيخ  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
بن طحنون بن حممد اآل نهيان، 
وال�سيخ زايد بن هزاع بن زايد اآل 
�سلطان  بن  زاي��د  وال�سيخ  نهيان، 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
وال�سيخ زايد بن �سعيد بن زايد اآل 

نهيان، وال�سيخ خليفة بن �سلطان 
وال�سيخ  ن��ه��ي��ان،  اآل  ح��م��دان  ب��ن 
بن  �سيف  ب��ن  �سعيد  ب��ن  طحنون 
حممد اآل نهيان، وال�سيخ حمدان 
بن �سعيد بن �سيف بن حممد اآل 
نهيان، وال�سيخ حممد بن خليفة 
وال�سيخ  ن��ه��ي��ان،  اآل  ح��م��دان  ب��ن 

اآل  مبارك بن حمدان بن مبارك 
نهيان. 

ك��م��ا راف���ق ���س��م��ّوه م��ع��ايل حممد 
خ��ل��ي��ف��ة امل����ب����ارك، رئ��ي�����ش دائ����رة 
اأبوظبي،   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
عبدالعزيز  ����س���ع���ود  و�����س����ع����ادة 
الثقافة  دائ���رة  وك��ي��ل  احلو�سني، 

و�سالمة  اأب��وظ��ب��ي،   - وال�سياحة 
اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي،  ن��ا���س��ر 
الثقافة  دائ���رة  الثقافية،  امل��واق��ع 

وال�سياحة - اأبوظبي. 
ُيقام  ال��ذي  املهرجان،  ويحت�سن 
مدينة  و���س��ط  احل�����س��ن  ق�سر  يف 
على  فعالياته  وت�ستمر  اأبوظبي، 

اأي���ام، جمموعة من  م��دى ع�سرة 
والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  ال��ع��رو���ش 
ومعار�ش  ال���ف���ن���ي���ة،  واالأع�����م�����ال 
اليدوية،  وامل�������س���غ���والت  احل�����رف 
وور�ش العمل االإبداعية، وجتارب 
ال��ت�����س��وق وف���ن���ون ال��ط��ه��ي، التي 
ال��زوار من  واأذواق  ُتلبي تطلعات 

القادمة ملجموعة  الرئا�سات  قبل 
الع�سرين”. 

ا�ستمرار  ع���ل���ى  ����س���م���وه  واأك���������د 
الهند  يف  �سركائنا  م��ع  تن�سيقنا 
املثِمر  التكامل  تعزيز  اأج���ل  م��ن 
بني جمموعة الع�سرين وموؤمتر 
ت�ست�سيفه  ال����ذي  “كوب28” 
نوفمرب  يف  االإم���������������ارات  دول��������ة 

.. 2023
 م�سيفا اأنه “ �سيبقى يف مقدمة 
�سركائنا  م���ع  ال��ع��م��ل  ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا 
ت��ب��ادل املعرفة  ت��ع��زي��ز  اأج����ل  م��ن 
واأهمها  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  جم����االت  يف 
والبحث  والتكنولوجيا،  الف�ساء 

والتطوير”. 

جميع االأعمار. 
وت�����س��ه��د ال��������دورة احل���ال���ي���ة من 
ال�سّناع”  “قرية  ع��ودة  املهرجان 
املتنوعة،  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  ب��ب��اق��ة 
وم�سّممون  فنانون  اأبدعها  التي 
اإماراتية  وع��الم��ات  م��ت��اج��ر  م��ن 
“بيت  ومي�����ن�����ح   .. وخ���ل���ي���ج���ي���ة 
فر�سة  زواره  احلرفيني” 
الغامرة  ال��ت��ج��ارب  يف  امل�����س��ارك��ة 
واجل�������والت ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، وور�����ش 

العمل االإبداعية. 

امل�ستك�سف را�سد ُيكمل �سهًرا يف م�ساره نحو �سطح القمر 
•• دبي-وام:

�سهراً  بنجاح  اأكمل  را�سد"  "امل�ستك�سف  اأن  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز  اأعلن 
واحداً يف الف�ساء، �سمن اأول مهمة عربية ال�ستك�ساف القمر، حيث قطع م�سافة 
بلغت 1.34 مليون كيلومرتاً، منذ اإطالقه يف 11 دي�سمرب املا�سي من املجمع رقم 
40 يف قاعدة كيب كانافريال الف�سائية يف الواليات املتحدة االأمريكية.  واأو�سح 
فريق م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف القمر اأنه قام بالتوا�سل مع امل�ستك�سف را�سد، 
الذي مت ت�سميمه واإجنازه باأياٍد اإماراتية بن�سبة 100 باملئة، لنحو 220 دقيقة 
منذ االإطالق، الفتاً اإىل اأنه بعد االإطالق مبا�سرة مت ت�سغيل امل�ستك�سف مبعدل 10 
دقائق يومياً على مدار اأ�سبوعني، فيما يتم حالياً التوا�سل مع امل�ستك�سف مبعدل 
مرة واحدة كل اأ�سبوع.  وك�سف الفريق عن ت�سغيل اأنظمة امل�ستك�سف 17 مرة منذ 
ال�سحن  دقائق من   10 تبعتها  �ساعة،  ملدة  االأوىل  امل��رة  ا�ستمرت  االإط��الق، حيث 
اليومي لبطارياته خالل االأ�سبوعني التاليني، ويتم حالياً ت�سغيل اأنظمة امل�ستك�سف 
مرة واحدة كل اأ�سبوع ملدة 10 دقائق.  ومن امل�ستهدف اإجراء 150 دقيقة اإ�سافية 
من التوا�سل مع امل�ستك�سف را�سد خالل الفرتة املقبلة، باالإ�سافة اإىل اإجراء 12 
عملية حت�سريية تغطي �سيناريوهات عمليات امل�ستك�سف على القمر قبل الهبوط 
املهمة  فريق  التح�سريية  العمليات  و�ست�ساعد  املقبل.  اأبريل  نهاية  �سطحه  على 
لال�ستعداد للعمليات التي �ستتم بعد الهبوط على القمر.  وت�سمل املرحلة املقبلة 
ملركبة الهبوط "هاكوتو – اآر" التي حتمل امل�ستك�سف را�سد، مناورات تهدف اإىل 
الدخول اإىل مدار القمر.  جدير بالذكر اأن م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف القمر هو 
اأحد امل�ساريع التي ميولها �سندوق تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، التابع لهيئة 
البحث  دع��م  اإىل  ال��ه��ادف   ،)TDRA( الرقمية  واحلكومة  االت�ساالت  تنظيم 

والتطوير يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت. 

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف القمر 
عرب الرابط التايل: 

 /https://www.mbrsc.ae/service/emirates-lunar-mission 

ويل عهد راأ�ش اخليمة يح�سر اأفراح املحرزي و ال�سام�سي
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأم�ش حفل  ح�سر �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ش اخليمة 
زفاف مايد را�سد خلفان ال�سريقي املحرزي اإىل كرمية �سيف حارب ال�سام�سي. 

كما ح�سر احلفل - الذي اأقيم بجانب منزل والد العري�ش مبنطقة اخلران براأ�ش اخليمة - 
عدد من ال�سيوخ و كبار امل�سوؤولني واأعيان و وجهاء القبائل والبالد وال�سخ�سيات وجمع من 
املدعوين واالأهل واالأقارب وعرب �سموه عن خال�ش تهانيه متمنيا لهما حياة جديدة ملوؤها 

ال�سعادة والرفاه. 
ابتهاجاً  االإماراتية  الرتاثية  و�سالتها  وفنونها  اأهازيجها  احلربية  الفرق  اإح��دى  وقدمت 

بهذه املنا�سبة ال�سعيدة. 

رئي�س املجل�س الأطل�صي لـ )وام(: 

االإمارات تلعب دورا مهما يف دفع اجلهود الدولية من اأجل 
العمل املناخي وحتقيق انتقال عملي وواقعي بقطاع الطاقة 

•• اأبوظبي -وام:

 - االأطل�سي  للمجل�ش  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ش  كيمب  ف��ري��دري��ك  اأك��د 
تلعب  االإم��ارات  دولة  اأن   - وا�سنطن  االأمريكية ومقرها  البحثية  املوؤ�س�سة 
دورا مهما يف دفع اجلهود الدولية من اأجل تعزيز العمل املناخي وحتقيق 
ا�ست�سافتها  م��ع  ال�سيما  الطاقة  ق��ط��اع  يف  وع���ادل  وواق��ع��ي  عملي  انتقال 
من  نوفمرب  �سهر  خ��الل  انعقاده  املقرر   )COP28( االأط���راف  موؤمتر 
اأنباء  وق��ال فريدريك كيمب يف ح��وار مع وكالة    .2023 العام اجل��اري 
باأبوظبي  العاملي  الطاقة  منتدى  فعاليات  انطالق  قبل  “وام”  االإم���ارات 
غدا : “ اإن دولة االإمارات متثل من�سة مثالية لتعزيز التعاون بني منتجي 
الوقود  ك��ب��ار منتجي  اأح���د  كونها  امل��ن��اخ  العمل  وق���ادة  االأح��ف��وري  ال��وق��ود 
االأحفوري وواحدا من اأ�سخم منتجي م�سادر الطاقة املتجددة من خالل 

�سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�سدر”. 
وعرب رئي�ش املجل�ش االأطل�سي االأمريكي عن تفاوؤله بتعيني معايل الدكتور 
�سلطان بن اأحمد اجلابر املبعوث اخلا�ش لدولة االإم��ارات للتغري املناخي 
اتفاقية  االأط��راف يف  موؤمتر  والع�سرين من  الثامنة  للدورة  معَيّناً  رئي�ساً 

اأن  اإىل  منوها   ،)COP28( املناخ  تغري  ب�ساأن  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم 
والتي  م�سدر  ل�سركة  تنفيذي  رئي�ش  اأول  بو�سفه  املتميز  معاليه  تاريخ 
اأه���م منتجي م�����س��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وه��و يف ال��وق��ت ذاته  ت��اأت��ي �سمن 
الع�سو املنتدب الرئي�ش التنفيذي ل�سركة برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك 

وجمموعة �سركاتها. 
االأطراف  االإم���ارات موؤمتر  دول��ة  ا�ست�سافة  اأن��ه يف ظل  اإىل  كيمب  واأ���س��ار 
اإطار  يف  طموحة  اأه���داف���اً  ال��دول��ة  ت�سع  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن   ”COP28“

رئا�ستها لهذه الدورة ما يلعب دوراً بارزاً على ال�سعيد العاملي. 
وحول التغريات يف م�سهد قطاع الطاقة توقع كيمب اأن يت�سمن امل�سهد يف 
عام 2023 تقلبات م�سابهة ملا �سهده عام 2022 لكن �سيكون االختالف 
بجائحة  املرتبطة  القيود  اإزال��ة  ب�سبب  �سيتعافى  ال�سيني  االقت�ساد  اأن  يف 
اأوروب���ا  م��ن  ك��ل  ت�سهد  اأن  يتوقع  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  ول��ك��ن  “كوفيد-19”، 

والواليات املتحدة تباطوؤاً اقت�ساديا . 
يف  طفرة  حتقيق  ه��و  االآن  نحتاجه  م��ا  اإن  االأطل�سي  املجل�ش  رئي�ش  وق��ال 
تخزين البطاريات واإىل اأن يتم ذلك وهو ما قد يتطلب مابني 5 اإىل 10 

�سنوات لن نتمكن

عبداهلل بن زايد ي�سارك يف قمة �سوت اجلنوب العاملي 

ذياب بن حممد بن زايد وعدد من ال�سيوخ يزورون مهرجان احل�سن 2023 
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العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/هوكو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN كافية رخ�سة رقم:2701790 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ميت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ماركت الك�س�سوارات الهواتف
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4089205 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اوتو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ماك�ش للنجارة رخ�سة رقم:1167773 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مايكل  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

مو�سنجي ماجنوين ال�ست�سارات تقنية املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3866802 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو اند 

بلوتو للنقليات واملقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2245797 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كونيك�سن 

CN لت�سليح ال�سيارات رخ�سة رقم:4303166 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/خط  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االبي�ش للبال�سرت وال�سراميك
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1194820 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافترييا نيو فرييتي 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2840518 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة �سعيد نا�سر خلفان املزروعي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبداملح�سن عبداهلل ح�سن احمد احلمادي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : نوفو مودرن العمال 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الفنية رخ�سة رقم:3689388 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة فتحيه �سهراب عبدالعزيز الزرعوين ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف احمد جا�سم حممد مري اخلوري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون نقطة اجلمال 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1085326 
تعديل وكيل خدمات 

حذف عبداهلل معتوق عبداهلل ا�سماعيل احلو�سني
تعديل �سكل قانوين 

من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة مهنية
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : الناير للو�ساطه التجارية  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2471348 
تعديل مدير / اإ�سافة نوره حممد عبداهلل على املهرى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الناير للو�ساطه التجارية 
AL NAYER PROPERTIES 

اإىل /الناير للو�ساطه التجارية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
AL NAYER PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : الفورنو اونو

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1047422 
تعديل مدير / اإ�سافة ح�سني عبد �سمحان

تعديل وكيل خدمات / حذف خالد حممد �سامل هيف احلمادى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ الفورنو اونو 
IL FORNO UNO 

اإىل /الفورنو اونو �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
 IL FORNO UNO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : الفرن االإيطايل للماأكوالت 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1074399 
تعديل مدير / اإ�سافة ح�سني عبد �سمحان

تعديل وكيل خدمات / حذف خالد حممد �سامل هيف احلمادى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الفرن االإيطايل للماأكوالت 

ILFORNO ITALEN FOOD 
اإىل /الفرن االإيطايل للماأكوالت - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 

ILFORNO ITALEN FOOD - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : وايت ماوننت للتجارة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4578345 
تعديل اإ�سم جتاري من/ وايت ماوننت للتجارة 

WHITE MOUNTAIN TRADING 

اإىل/خياط ثوب الهناء لالزياء
THAWAB ALHANA TAILOR FOR FASHION

تعديل ن�ساط / اإ�سافة تف�سيل وخياطة املالب�ش الن�سائية 1410907
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املن�سوجات واالأقم�سة - بالتجزئة 4751001

تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة 4690018
تعديل ن�ساط / حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة 4630102

تعديل ن�ساط / حذف ا�سترياد 4610008
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ميزان معروف االلكرتونى 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1031999 
تعديل مدير / اإ�سافة احمد مو�سى احمد

تعديل وكيل خدمات / حذف عامر حممد على �سامل امل�سكرى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ميزان معروف االلكرتونى 

MAROOF ELECTRONIC WHEEL BALANCING 

اإىل /ميزان معروف االلكرتونى - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م
MAROOF ELECTRONIC WHEEL BALANCING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن / ال�سادة :م�سنع اخلزنة 

للجلود رخ�سة رقم : IN -1001013 قد تقدموا اإلينا بطلب :

قانوين تعديل نوع / من موؤ�س�سة فردية حملية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سنع اخلزنة للجلود 

AL KHAZNAH TANNERY 

اإىل /م�سنع اخلزنه للجلود - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 

ALKHAZNAH TANNERY FACTORY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

- مكتب تنمية ال�سناعة خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن 

�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفار�ش 

CN للع�سل رخ�سة رقم:4185454 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

املثنى لتجارة قطع غيار ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1024494 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : الكا�سخ العمال البال�سرت 

CN وال�سرياميك والطابوق رخ�سة رقم:1365607 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة خلفان حممد را�سد حممد املن�سوري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سامل خلفان حممد را�سد املن�سوري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : جاز للريا�سة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2616424 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمدان حممد عبداهلل اجلعيدى احل�سرمى ٪100

تعديل مدير / اإ�سافة حمدان حممد عبداهلل اجلعيدى احل�سرمى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عو�ش بدر جعفر الكثريي

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 25000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جاز للريا�سة
JAZ SPORTS 

اإىل /�سيجنال�ش لتجارة االأجهزة ومعدات ال�سالمة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
SIGNALS SAFETY AND HARDWARE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع قطع غيار معدات واجهزة ال�سالمة واطفاء احلريق - بالتجزئة 4773917
تعديل ن�ساط / حذف بيع االدوات الريا�سية - بالتجزئة 4763003

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 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(
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ب�سبهة  املوقوف  الرجل  اإىل  اجلمعة  اأم�ش  اليابانيون  املدعون  وجه 
وانتهاك  القتل  تهمتي  اآب��ي  �سينزو  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�ش  اغتيال 

قوانني مراقبة االأ�سلحة، كما ذكرت و�سائل اإعالم حملية.
وكان تيت�سويا ياماغامي “42 عاما” اأوقف فور مقتل رئي�ش الوزراء 
الياباين ال�سابق بالر�سا�ش يف متوز-يوليو املا�سي بينما كان يلقي 

خطاًبا يف احلملة االنتخابية يف مدينة نارا يف غرب البالد.
خالل  وانتهى  اأ�سهرا  ا�ستمر  نف�سي  لتقييم  خ�سع  ياماغامي  وك��ان 

االأ�سبوع اجلاري. وقد نقل جمددا اإىل مركز لل�سرطة يف نارا.
اإن  نيوز  وكيودو  يوميوري  �سحيفتا  وبينها  االإع��الم  و�سائل  وقالت 
وقد  االأ�سلحة،  مراقبة  ق��وان��ني  وانتهاك  بالقتل  متهم  ياماغامي 
يحكم عليه باالإعدام يف حالة اإدانته. ورف�ش مكتب املدعي العام يف 
مقاطعة نارا التعليق على الق�سية يف ات�سال لوكالة فران�ش بر�ش. 
واعرتف ياماغامي بقتل اآبي ح�سب و�سائل اإعالم حملية بينما يظهر 
يف ال�سور التي التقطت يف مكان احلادث وهو يطلق النار من �سالح 
حملي ال�سنع على ما يبدو. وقال اإنه ا�ستهدف اآبي ب�سبب عالقات 
ياماغامي  اأن  ُيعتقد  التوحيد.  وكني�سة  ال�سابق  ال��وزراء  رئي�ش  بني 
للطائفة  والدته  قدمتها  كبرية  تربعات  ب�سبب  الكني�سة  من  ا�ستاء 

واأدت اإىل اإفال�ش عائلته.

اإن رو���س��ي��ا البي�ساء قد  ال��رو���س��ي��ة  ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة  ق��ال م�����س��وؤول 
تدخل ال�سراع يف اأوكرانيا اإذا قررت كييف “غزو” اأي من البلدين. 
البي�ساء نقطة  2022 رو�سيا  �سباط  ا�ستخدمت رو�سيا يف فرباير 
االأول قواتها يف  ت�سرين  اأكتوبر  وتن�سر منذ  اأوكرانيا  لغزو  انطالق 
رو�سيا البي�ساء الإجراء تدريبات ع�سكرية م�سرتكة. واتفق البلدان 
اأثار خماوف  منذ ذلك احلني على تكثيف تعاونهما الع�سكري، مما 
من اأن مو�سكو قد ت�ستخدم حليفتها الوثيقة ل�سن هجوم جديد على 
قال  حكومية،  اإع��الم  و�سائل  مع  مقابلة  ويف  ال�سمال.  من  اأوكرانيا 
امل�سوؤول بوزارة اخلارجية األيك�سي بولي�سوك اإن التدريبات الرو�سية 
حذر  لكنه  الت�سعيد،  منع  اإىل  تهدف  البي�ساء  رو�سيا  مع  امل�سرتكة 
اإذا مت غزوها  اأوكرانيا  اإىل �سراع  اأن رو�سيا البي�ساء قد تن�سم  من 
وجهة  “من  لالأنباء  تا�ش  لوكالة  بولي�سوك  وق��ال  رو�سيا.  غ��زو  اأو 
نظر قانونية، ا�ستخدام نظام كييف القوة الع�سكرية اأو غزو القوات 
كافية  اأ�سباب  رو�سيا  اأو  البي�ساء  رو�سيا  اأرا�سي  االأوكرانية  امل�سلحة 
للرد امل�سرتك«. لكنه اأ�ساف اأن االأمر مرتوك لزعيمي البلدين فيما 
االأوك��راين فولودميري  الرئي�ش  القرار. قال  اإذا كانا �سيتخذان هذا 
زيلين�سكي يوم االأربعاء اإن بالده يجب اأن “تكون على ا�ستعداد” على 

حدودها مع رو�سيا البي�ساء. 

قال وزير الدفاع ال�سريالنكي  اأم�ش اجلمعة اإن بالده �ستخف�ش قوام 
جي�سها مبا ي�سل اإىل الثلث اإىل 135 األفا بحلول العام املقبل واإىل 
100 األف بحلول عام 2030، فيما حتاول البالد، التي تواجه اأ�سواأ 
وقال  االإن��ف��اق.  �سبعة عقود، خف�ش  اأك��ر من  اقت�سادية منذ  اأزم��ة 
برمييتا باندارا تيناكون يف بيان “االإنفاق الع�سكري هو يف االأ�سا�ش 
وتفتح  مبا�سر  غ��ري  ب�سكل  حت��ف��ز  وال��ت��ي  ال��دول��ة  تتحملها  ن��ف��ق��ات 
واأمن  القومي  االأمن  االقت�سادي عن طريق �سمان  للنمو  جماالت 

ال�سكان«.
 
 

اأ�سخا�ش على االأق��ل لقوا حتفهم يف  اإن �ستة  قال م�سوؤولون حمليون 
عوا�سف  ب�سبب  اخلمي�ش  االأول  اأم�ش  االأمريكية  اأالباما  والية  و�سط 
بلدية  رئي�ش  با�سم  متحدثة  واأك��دت  املنطقة.  اجتاح  واإع�سار  رعدية 
مقاطعة اأوتوجا لرويرتز اأن �ستة اأ�سخا�ش لقوا حتفهم يف العوا�سف 
لكنها قالت اإنه لي�ش لديها تفا�سيل اأخرى. وقالت حاكمة والية اأالباما 
كاي اآيفي على تويرت “اأنا حزينة الأنني علمت اأن �ستة من �سكان اأالباما 

لقوا حتفهم ب�سبب العوا�سف التي اجتاحت واليتنا«.
وقال با�سرت باربر الطبيب ال�سرعي ملقاطعة اأوتوجا اإن اأربعة اأ�سخا�ش 
على االأقل لقوا حتفهم جراء احلطام املتطاير الناجم عن االإع�سار. 
واأعلنت اآيفي حالة الطوارئ يف �ست مقاطعات يف اأالباما ت�سررت ب�سدة 
من العوا�سف، وهي اأوتوجا وت�سامربز وكو�سا وداال�ش واإملور وتاالبو�سا. 
ودمرت الرياح العاتية واالأمطار الغزيرة منازل وتركت ع�سرات االآالف 
واأالباما.  وم�سي�سيبي  جورجيا  والي���ات  م��ن  اأج���زاء  يف  كهرباء  ب��دون 
250 رحلة يف مطار هارت�سفيلد  اأكر من  اأجلت  اأو  واألغت ال�سلطات 

جاك�سون اأتالنتا الدويل ومطار �سارلوت دوجال�ش الدويل.

عوا�صم

طوكيو

مو�شكو

وا�شنطن

كولومبو

 رئي�ش الدوما يقرتح م�سادرة ممتلكات 
الرو�ش املعار�سني للحكومة الرو�سية

•• مو�صكو-وكاالت

يرغب رئي�ش الربملان الرو�سي فيات�سي�سالف فولودين، يف م�سادرة ممتلكات 
قناته على تطبيق  ذك��ره يف  ملا  ينتقدون احلكومة، طبقاً  الذين  املواطنني 
“تليغرام” اجلمعة. واقرتح فولودين اإ�سافة فقرة اإىل القانون اجلنائي، 
تن�ش على م�سادرة ممتلكات الرو�ش يف اخلارج، الذين ي�سيئون اإىل وطنهم 
االأ�سخا�ش، لديهم ما يكفي  “هوؤالء  اإن  اأو جنودهم، وقال:  اأو مواطنيهم 

من ممتلكات يف رو�سيا، للتعوي�ش عن ال�سرر الذي يت�سببون فيه”.
كيفية  ح��ول  مقرتحات  رو���ش  �سيا�سيون  يقدم  االآن،  حتى  اأ�سابيع  ومنذ 
اإىل اخل����ارج، خ��وف��اً على  ال��ذي��ن ف���روا  ال��رو���ش  معاقبة م��ئ��ات االآالف م��ن 
حياتهم يف اأعقاب التعبئة اجلزئية التي اأمر بها الرئي�ش الرو�سي فالدميري 
دوافع  اإن هناك  قال  نف�سه قد  بوتني  وك��ان  اأوكرانيا.  للحرب �سد  بوتني، 
�ساماًل، ومع  اأنه ال يدعم عقاباً  خمتلفة للمغادرة، مما ي�سري بالتايل اإىل 
ذلك، كانت هناك مقرتحات منذ ذلك احلني ل�سحب اجلن�سية عن الرو�ش 

الذين هاجروا، ومنعهم من اال�ستمرار يف ك�سب املال يف وطنهم.

بحثا عن »امل�ساومات«.. امليلي�سيات تهدد التوافق الوطني بليبيا

ملاذا يت�ساعد التهديد �سد القوات االأمريكية يف �سوريا؟

�سد الغزو الرو�سي«. وقالت “الغارديان” نقاًل عن 
م�سادر اأوكرانية: اإن “جون�سون لديه نية ال�سفر اإىل 
كييف، لكن ال توجد معلومات حمددة حتى االآن عن 

املوعد املقرر للزيارة«.
وك�����ان ج��ون�����س��ون ق���د ن�����س��ب ن��ف�����س��ه ك���م���وؤي���د قوي 
رئي�ش  من�سب  يف  وج���وده  ف��رتة  خ��الل  لزيلين�سكي 
اإىل  ال��دول��ي��ني  احل��ل��ف��اء  دف��ع  مم��ا  بريطانيا،  وزراء 

تقدمي املزيد من الدعم يف االأيام االأوىل للحرب.
وقدمت اململكة املتحدة م�ساعدات ع�سكرية اقت�سادية 
واإن�سانية ودفاعية كبرية الأوكرانيا، والتزمت باإنفاق 
عام  يف  اإ�سرتليني  جنيه  مليار   2.3 عن  يقل  ال  ما 

العالقة الر�سمية بني البلدين”، م�سيفاً: “بالطبع 
ك��ب��ري، وجون�سون  م�����س��وؤول  ب����اأي  ك��ي��ي��ف  ���س��رتح��ب 
اأوائ���ل الداعمني الأوك��ران��ي��ا يف حربها �سد  ك��ان من 

رو�سيا«.
ل��ذا يجب على  بعد.  تنته  احل��رب مل  “هذه  واأردف 
االت�سال  خطوط  م��ع  تتداخل  اأال  جون�سون  زي���ارة 

الر�سمية بني لندن وكييف ».
وبدوره، حذار اأحد الوزراء، وهو حليف ل�سوناك من 
للغاية،  “ال يزال الو�سع هناك ه�ساً  الزيارة قائاًل: 
ل���ذا ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ج��ون�����س��ون ح��ري�����س��اً ع��ل��ى عدم 

امل�سا�ش بعالقة ري�سي مع زيلين�سكي ».

••لندن-وكاالت

بوري�ش  ال�سابق  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�ش  يخطط 
الرئي�ش  ل��ل��ق��اء  اأوك��ران��ي��ا  ب��زي��ارة  للقيام  ج��ون�����س��ون 
االأوكراين فولودميري زيلين�سكي، يف االأ�سهر املقبلة، 
و�سط خماوف داخل حزب املحافظني من اأن تت�سبب 
ت��ل��ك ال���زي���ارة يف ت��ق��وي�����ش ���س��ل��ط��ة رئ��ي�����ش ال�����وزراء 
“الغارديان”  �سحيفة  وفق  �سوناك،  ري�سي  احل��ايل 

الربيطانية.
يعتزم  جون�سون  “بوري�ش  اأن  ال�سحيفة،  واأ�سافت 
الأوكرانيا  العلني  دعمه  لتقدمي  كييف  اإىل  ال�سفر 

2023. ويف وقت �سابق، اأكدت احلكومة الربيطانية، 
اأوكرانيا بدبابات متطورة،  اأن لديها خطط لتزويد 
“نحن ن�سرع  ال�ساأن، قال م�سوؤول بريطاين:  وبهذا 
م��ن دع��م��ن��ا الأوك���ران���ي���ا ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع�����س��ك��ري��ة من 
الن�سر  حتقيق  على  �ست�ساعد  ال��ت��ي  ال��ق��ادم  اجل��ي��ل 
اأن معركة  الوا�سح  “من  احل��رب، م�سيفاً:  ه��ذه  يف 
تغيري  على  بالقدرة  االأوكرانيني  تزود  قد  الدبابات 

قواعد اللعبة.
يف  ال��دف��اع  جلنة  رئي�ش  ح��ذر  ال�سحيفة،  وبح�سب 
توبيا�ش  باجلي�ش  �سابق  و���س��اب��ط  ال��ع��م��وم  جمل�ش 
يف  التدخل”  “عدم  ي��ج��ب  ب��اأن��ه  ج��ون�����س��ون  اإل�����وود، 

 بوري�ش جون�سون يعتزم زيارة اأوكرانيا.. وخماوف من تقوي�ش �سلطة �سوناك

•• طرابل�س-وكاالت

املجموعات  م��وق��ف  ب��ح��ذر  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��ارع  ي��رتق��ب 
امل�سلحة وامليلي�سيات يف املنطقة الغربية من االخرتاق 
القاهرة  يف  حتقق  ال���ذي  ال�سيا�سي،  للجمود  الكبري 
على يد رئي�ش جمل�ش النواب امل�ست�سار عقيلة �سالح، 
مع  خ�سو�سا  امل�سري،  خالد  ال��دول��ة  جمل�ش  ورئي�ش 
على  عليها  املتفق  الد�ستورية  ال��ق��اع��دة  ع��ر���ش  ق��رب 

املجل�سني.
امل��ق��ب��ل يف  االأ���س��ب��وع  خ���الل  ال��دول��ة  و�سينظر جمل�ش 
ال��ق��اع��دة، ك��م��ا رج��ح��ت م�����س��ادر مطلعة ملوقع  اإق����رار 
اأول  مناق�سة  حمل  “تكون  اأن  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
املقبلة،  الفرتة  خالل  النواب  جمل�ش  يعقدها  جل�سة 
وذلك من اأجل االنتهاء منها ثم فتح ملفني ال يقالن 
اأهمية، هما توحيد ال�سلطة التنفيذية، والتو�سل اإىل 

القوانني االنتخابية«.
ليبيا،  االإره��اب��ي يف  االإخ����وان  بتنظيم  ال��ق��ي��ادي  خ��رج 
ليحر�ش  حديث،  فيديو  مقطع  يف  الغرياين،  �سادق 
اإليها  ينتمي  ال��ت��ي  ال���زاوي���ة،  م��دي��ن��ة  يف  “االأهايل” 
ال��ق��اه��رة، حيث  ل��ل��خ��روج ورف�����ش تفاهمات  امل�����س��ري، 

هاجم االأخري واأي�سا رئي�ش الربملان.
دعوة  اإىل  امليلي�سيات  ا���س��ت��ن��اد  م��ن  ح����ذروا  حم��ل��ل��ون 
اأج���ل اخل���روج يف مظاهر م��ن العنف،  ال��غ��ري��اين م��ن 
ال�سيا�سي،  امل�سهد  يف  اجلديد  احل��راك  تعطيل  الأج��ل 

•• وا�صنطن-وكاالت

العمليات  االأمريكية  القوات  ج��ددت 
الهجمات  ب��ع��د  ت���وق���ف  ف����رتة  ع��ق��ب 
الرتكية على املقاتلني االأكراد، االأمر 

الذي يعك�ش رغبة يف احلفاظ على االأمر الواقع، ولكنه 
يتجاهل امل��خ��اط��ر ال��ت��ي جت��ع��ل ال��وج��ود االأم��ري��ك��ي يف 

�سوريا عر�سة لتهديدات مت�ساعدة.
وق���ال ال��زم��ي��ل يف م��رك��ز االأول���وي���ات ال��دف��اع��ي��ة جيوف 
قرار  اإن  اإنرت�ست”،  “نا�سونال  مبجلة  مقال  يف  الميا، 
احلرب  ب��داي��ة  يف  ال�سوريني  املتمردين  دع��م  وا�سنطن 
تنظيم  و�ساهم يف �سعود  ك��ارث��ي��اً،  ق���راراً  ك��ان  االأه��ل��ي��ة 
وا�ستدعى  م��ت�����س��ددة،  اأخ���رى  وجم��م��وع��ات  “داع�ش” 

النزيف الذي تال ذلك مزيداً من التدخالت.
 ومع هزمية “داع�ش”، بات مربر بقاء القوات االأمريكية 
يف �سوريا �سار اأكر ت�سّو�ساً، واالآن، فاإن املنطق املنحرف 
يف  االأمريكية  ال��ق��وات  متركز  لتربير  ي�ستخدم  ال��ذي 
���س��وري��ا، ه��و حلماية ال��ق��وات االأم��ري��ك��ي��ة ذات��ه��ا. وهذه 
احللقة املفرغة الذاتية، التي اأدت اإىل م�سكلة لكل حل، 

قد طالت مبا فيه الكفاية.
وفيما تقوم اال�سرتاتيجية االأمريكية على اجلمود، فاإن 
اأي وقت م�سى.  اأكر ديناميكية وخطورة من  الو�سع 
م�سافة  على  وق��ع��ت  الرتكية  ال�ساروخية  والهجمات 
130 ياردة من اجلنود االأمريكيني. وتنظر تركيا اإىل 
اإرهابيون، وزاد  اإنهم  حلفاء وا�سنطن من االأك��راد على 
غزو  �سن  احتمال  م��ن  ا�سطنبول  يف  االأخ���ري  التفجري 
الناتو،  يف  ع�سو  هي  وتركيا  ل�سوريا.  اآخ��ر  تركي  ب��ري 
و���س��ب��ق ل��ه��ا اأن اأع��اق��ت ان�����س��م��ام ال�����س��وي��د وف��ن��ل��ن��دا اإىل 

احللف، ب�سبب خ�سيتها من االأكراد.
ولن تربح الواليات املتحدة �سيئاً من التورط ب�سكل اأكرب 
يف نزاع م�ستمر منذ ال�سبعينات. وعالوة على ذلك، فاإن 

»ت����رى املجموعات  ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه ح��ال��ي��ا«.  ف��ق��دت 
تقا�سمها  اإىل  ت�سعى  غنيمة  مبثابة  ال��ب��الد  امل�سلحة 
واأخذ ح�سة منها، وتتبنى اأي فكر من اأجل ا�ستخدامه 
يف ع��م��ل��ي��ة امل�����س��اوم��ة ع��ل��ى ت��ل��ك احل�����س�����ش، وك����ي ال 
اإىل خطر  نف�سها  تعر�ش  اأب��دا، وال  امل�سهد  تخرج من 

اال�ستهداف«.

مما ينذر بدخول ليبيا يف دوامة من ال�سراع.
الليبي حممد  ال�سيا�سي  الباحث  قال  ال�سدد،  يف هذا 

ق�سوط:
ال�سالح،  بقوة  نف�سها  فر�ش  اإىل  امليلي�سيات  »ت�سعى 

وهي اللعبة التي اأجادتها طيلة 11 �سنة يف ليبيا«.
ال�سيا�سية التي ت�سببت يف خلق هذا الوباء،  »التيارات 

ثالثة اأعوام من هزمية التنظيم جغرافياً، مت الق�ساء 
عليه اإىل درجة اأن هوية ذاك الزعيم وخلفه ال تزاالن 
االأكراد  م��ن  وا�سنطن  حلفاء  اأوق���ف  وق��د  جمهولتني. 
العمليات كلها �سد داع�ش. ملاذا اإذن ت�ستمر وا�سنطن يف 
تعري�ش مئات من القوات االأمريكية للخطر، من اأجل 

قتال خ�سم بات من االأنواع املنقر�سة.
وحتى قبل الهجمات الرتكية االأخ��رية يف �سوريا، كان 
فامليلي�سيات  االن�سحاب.  ت�ستدعي  كثرية  اأ�سباب  ثمة 

داخل  االن�سجام  تقو�ش  اأن  املحتمل  من  تركيا  معاداة 
االعتبار مدى  اأخذنا يف  ما  اإذا  االأطل�سي،  �سمال  حلف 

اجلدية التي تاأخذ بها تركيا التهديد االإرهابي.

زعماء لـ”داع�س«  3
قد  �سوريا  يف  االأم��ري��ك��ي  احل�سور  اأن  الكاتب  واأ���س��اف 
االأخرية  االأ�سابيع  ويف  منه.  املق�سود  الغر�ش  جت��اوز 
وبعد  الثالثة.  للمرة  زعيماً  “داع�ش”  خ�سر  وح��ده��ا 

»ال ميكن لتلك املجموعات اأن يكون لها مكان يف البالد 
�سوى مببداأ اقت�سام النفوذ وال�سلطة«.

اأخذ  ت��ع��د جت����دي، وال مي��ك��ن  ال��و���س��ط مل  »احل���ل���ول 
خطوات جادة نحو بناء الدولة �سوى بحل ينهي وجود 

امللي�سيات ونفوذها«.
الفرقاء  ت���ق���ارب  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات  ظ���ل  »يف 
ونادرا،  رئي�سيا  وفاقا  القاهرة  اتفاق  ميثل  الليبيني، 
اأي م�ساع  اإىل عرقلته ومنع  امللي�سيات  �ست�سعى  لذلك 
اأقوى  مركز  يف  املجموعات  تلك  اأ�سبحت  وقد  للحل، 
بعد ا�ستنزافها خزائن الدولة الليبية، وا�ستفادتها من 
يراه  هذا ما  بالبالد”..  ال�سيا�سي احلا�سل  االنق�سام 

املحلل ال�سيا�سي والع�سكري حممد الرتهوين.
وم����ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ال����رته����وين، ف����اإن احل����ل ملواجهة 

امليلي�سيات يكم يف جمموعة من النقاط:
ي�سل  ق��ان��ون  اإط����ار  اإق���ام���ة  م��ن  امليلي�سيات  »ت��خ�����س��ى 
على  تتغذى  اأن��ه��ا  خ�سو�سا  االأم����ان،  ب��ر  اإىل  بالبالد 
الفو�سى وتعي�ش على االأزمات، وتنمو يف ظل الفرتات 

االنتقالية«.
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  دع��م  نحو  الدفع  يف  احل��ل  »يبقى 
الليبية يف التنفيذ الكامل التفاق وقف اإطالق النار«.

»اإه���م���ال امل�����س��ار ال��ع�����س��ك��ري ق���د ي��ج��ع��ل ال��ت��واف��ق بني 
امل��ج��ل�����س��ني غ���ري جم���د م��ث��ل��م��ا ح���دث م���ن ق��ب��ل، حيث 
توافقا مرة على تغيري احلكومة منتهية الوالية، لكن 

امللي�سيات اأحبطت هذه اجلهود«.

ت�ستهدف  اإي���������ران  م����ن  امل����دع����وم����ة 
ب��ان��ت��ظ��ام ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة داخل 
تقبل  اأن  يجوز  وال  وال��ع��راق.  �سوريا 
املخاطرة.  ب��ه��ذه  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
وه����ذه امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات ���س��ت��وا���س��ل قتال 
اإن االن�سحاب لي�ش  القوات االأمريكية حتى ان�سحابها. 
باأن  اإق��رار  اإن��ه  بالهزمية.  اع��رتاف��اً  اأو  للمبادرة  فقداناً 
عقداً من التكتيكات مل يوؤت ثماره. اإن واجب وا�سنطن، 
هو حيال ال�سعب االأمريكي، ولي�ش اإزاء مهمة م�سكوك 

فيها وباأهدافها.
جوهرية  م�سلحة  لي�ست  �سوريا  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت 
على  ه��ي  احل��ق��ي��ق��ة،  ويف  امل��ت��ح��دة.  ل��ل��والي��ات  بالن�سبة 
�ساأنها يف  اأن قللت من  �سبق لوا�سنطن  هام�ش منطقة 
�سوريا  ف��اإن  وباملقارنة،  الوطني.  الدفاع  ا�سرتاتيجية 
الردع  �سبكة  م��ن  ه��ي ج��زء  �سوريا  الإي����ران.  ه��ي مهمة 
االإيرانية ومرتبطة دينياً باملوؤ�س�سة ال�سيعية يف اإيران. 
وهكذا فاإنه بينما الواليات املتحدة هي العب اأكرب، فاإن 
بنفوذها يف  اأج��ل االحتفاظ  باملزيد من  اإي��ران تخاطر 
�سوريا. وهذا يعني دعم الهجمات اخلطرية على القوات 

االأمريكية، من اأجل ال�سغط عليها لالإن�سحاب.

الت�صعيد مع اإيران
توا�سل وا�سنطن اإهدار الدم واملال يف نزاع ال نهاية له، 
احلفاظ  اإن  للخطر.  املدنيني  ماليني  اأرواح  ويعر�ش 
على هذه املهمة قد يبدو �سهاًل من الناحية ال�سيا�سية، 
لكن تفوح منه رائحة اجلنب االأخالقي، تفادياً لتغيري 
منط فا�سل منذ عقد. اإن كلفة التدخل ال�سيئ يف �سوريا 
تتجاوز امليدان. اإن اأمهات واآباء واأطفال يتحملون عبء 
انت�سار ع�سكري ال نهاية له ويخ�سون خ�سارة اأحبائهم. 
املعاناة  لهذه  ح��د  لو�سع  لوا�سنطن  ال��وق��ت  ح��ان  لقد 

واإعادة جنودنا من �سوريا اإىل الوطن.

ما هي ر�سالة غانت�ش اإىل نتنياهو باحلديث عن �سربة ع�سكرية اإ�سرائيلية �سد اإيران؟

م�سّرعون يطالبون بطرد بول�سونارو من الواليات املتحدة 

•• القد�س-وكاالت

اأ�سارت �سحيفة “جريوزاليم بو�ست” 
وزير  ت�����س��ري��ح��ات  اإىل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ال���دف���اع االإ���س��رائ��ي��ل��ي ال�����س��اب��ق بيني 
غانت�ش، نهاية ال�سهر املا�سي، عن نية 
النووية  املن�ساآت  مهاجمة  اإ���س��رائ��ي��ل 
مت�سائلة  ع��ام��ني،  خ���الل  االإي���ران���ي���ة 
ه���ل ك���ان ك��الم��ه جُم����رد ت��خ��م��ني، اأم 
احلكومة  رئ��ي�����ش  الإق���ن���اع  حم�����اوالت 
وحكومته  نتانياهو  بنيامني  احل��ايل 

باتخاذ اإجراءات �سد طهران؟.
اإن  ت�سريحات  يف  ق��ال  غانت�ش  وك���ان 
النووية  املن�ساآت  �سربة ع�سكرية �سد 
عامني  غ�سون  يف  ممكنة  االإي��ران��ي��ة 
اأو ثالثة اأعوام، وهو ما اأثار اهتماماً 
ك��ب��رياً ب��ني امل��راق��ب��ني واخل���رباء الأنه 
اآنذاك،  ت�سريح مبا�سر لوزير الدفاع 
على الرغم من اأن فرتة واليته كانت 
االنتهاء. وهو حتدث عن  و�سك  على 

خالل  مرتقبة،  حل��رب  زمني  ج��دول 
يف  ال��ط��ي��اري��ن  م��ن  جمموعة  تخريج 
قال:  حيث  االإ�سرائيلي،  اجل��و  �سالح 
قد  ث���الث���ة،  اأو  ع��ام��ني  غ�����س��ون  “يف 
تعربون ال�سماء اإىل ال�سرق للم�ساركة 
ن����ووي����ة  يف ه����ج����وم ع����ل����ى م����ن���������س����اآت 

اإيرانية«.
و�سجلت جريوزليم بو�ست مالحظات 
هي  االأوىل  غانت�ش،  ك��الم  على  ع��دة 
االأبرز لرئي�ش  ال�سيا�سي  املعار�ش  اأنه 
اجلانبان  وا�ستبك  احل���ايل،  ال����وزراء 
لفظياً كثرياً، ولهما راأيان متعار�سان، 
مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  وخ�سو�ساً 

امللف النووي االإيراين.
مبوقف  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ن���ق���ط���ة 
الهجوم، حيث  �سيناريو  غانت�ش جتاه 
ال�����وزراء  اأن ي��ت�����س��رف رئ��ي�����ش  ت���وق���ع 
احل��ايل ب�سكل اأك��ر ت��وازن��اً مما فعله 
اأن  ه��ذا  وي��وؤك��د  ال�سابقة،  �سنواته  يف 
غانت�ش ال يوؤيد �سيناريو الهجوم على 

املن�ساآت النووية االإيرانية، ويريد من 
نتانياهو الت�سرف بحذر �سديد ب�ساأن 

هذه الق�سية.
يحاول  “هل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت�����س��اءل��ت 
ن��ت��ان��ي��اه��و مبهاجمة  اإق���ن���اع  غ��ان��ت�����ش 
اإيران؟” و”ما الدافع وراء ت�سريحاته 
ح��ول ج���دول زم��ن��ي حم��دد النطالق 

الطائرات احلربية االإ�سرائيلية جتاه 
اإي��ران؟، و”هل هذا جمرد تخمني اأم 
وحكومته  نتانياهو  الإق��ن��اع  حم��اول��ة 

بالتحرك �سد اإيران؟«.
اأن  ي��ب��دو  ع����ام،  “ب�سكل  وا���س��ت��ط��ردت 
غانت�ش قد خل�ش، يف االأيام االأخرية، 
موؤخًرا  تت�سرف  كانت  اإي���ران  اأن  اإىل 

ال���ه���روب م���ن ال��ع��دال��ة ب�����س��ب��ب اأّي 
ج��رمي��ة حُم��ت��َم��ل��ة ارُت���ِك���ب���ت خالل 
االإدارة  ك��م��ا دع����وا  ف���رتة والي���ت���ه«. 
الكامل  “التعاون  اإىل  االأم��ريك��ّي��ة 
احلكومة  جُت��ري��ه  حت��ق��ي��ق  اأّي  م��ع 
م��ّن��ا ذلك”  ُط��ِل��ب  اإذا  ال��ربازي��ل��ّي��ة، 

االرا�سي االأمريكية جلرائم العنف 
ال��ت��ي وق��ع��ت يف 8 ك��ان��ون ال��ث��اين/
يناير، يف اإ�سارة اإىل عملّيات اقتحام 
مقاّر  لثالثة  ال��ي��وم  ذل��ك  ونهب يف 
عليها  اأق����دم  ال��ربازي��ل��ي��ة  لل�سلطة 
ا  وردًّ ل���ب���ول�������س���ون���ارو.  م���ن���ا����س���رون 

من  وجميعهم  ال�41،  امل�����س��ّرع��ون 
احل��زب ال��دمي��وق��راط��ي، يف خطاب 
مفتوح اإىل بايدن اخلمي�ش “يجب 
اأّي  اأو  ل��ب��ول�����س��ون��ارو  ن�����س��م��ح  اأاّل 
م�سوؤول برازيلي �سابق اآخر باإيجاد 
مالذ يف الواليات املتحدة من اأجل 

القانويّن  ال��و���س��ع  م���ن  وال��ت��ح��ّق��ق 
الذي  ال�سابق  ال��ربازي��ل��ي  للرئي�ش 
االأمريكّية  االأرا�����س����ي  اإىل  و���س��ل 
ب�سفته رئي�ش دولة. كما دعوا وزارة 
“دعم  اأّي  يف  التحقيق  اإىل  ال��ع��دل 
م�سدرهما  حمتَملنَي  متويل”  اأو 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

دع�����ا م�������س���ّرع���ون دمي���وق���راط���ّي���ون 
اإل���غ���اء  اإىل  ب����اي����دن  ال���رئ���ي�������ش ج����و 
ال�سابق  تاأ�سرية الرئي�ش الربازيلي 
ج���اي���ري ب���ول�������س���ون���ارو امل����وج����ود يف 
ف���ل���وري���دا )ج����ن����وب(، راف�����س��ني اأن 
ملجاأ  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  ُت�����س��ّك��ل 
ل��ل��زع��ي��م ال�������س���اب���ق. وك���ت���ب ه����وؤالء 

اخلارجّية  وزي���ر  ق��ال  ���س��وؤال،  على 
االأمريكي اأنتوين بلينكن االأربعاء اإّن 
الواليات املتحدة مل تتلّق اأّي طلب 
بول�سونارو،  ب�����س��اأن  ال���ربازي���ل  م��ن 
طلب  اأّي  “�سريًعا”  �سُتعالج  لكنها 
بايدن  ودع������ا  ال���ق���ب���ي���ل.  ه�����ذا  م����ن 
اإينا�سيو  لوي�ش  ال��ربازي��ل��ي  نظريه 
لوال دا �سيلفا اإىل وا�سنطن يف اأوائل 

�سباط-فرباير.

تعزيز عالقاتها  بعد  بجراأة مفرطة، 
م��ع رو���س��ي��ا وت��ف��اق��م ال�����س��راع��ات بني 
معتربة اأن  القوى الدولية الكربى”، 
زيادة ثقة اإيران بالنف�ش �ستوؤثر على 

منطقة ال�سرق االأو�سط باأكملها.
غانت�ش  ي����درك  ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة،  ووف���ق���اً 
االإيراين  ال�سلوك  يف  التغريات  حجم 
ال�سلوك  ه���ذا  ظ���ل  ويف  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
امل���ت�������س���اع���د ال��������ذي ي�������س���ك���ل حت���دي���اً 
االأمنية  اإ���س��رائ��ي��ل  مل�سالح  م��ت��زاي��داً 
املقبول  غ��ري  فمن  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 

امل�سي قدماً بحذر مفرط.
ج��ان��ب اآخ���ر مهم يف امل��و���س��وع ه��و اأن 
غ��ان��ت�����ش ي��ري��د اإب������راز وت��وث��ي��ق دوره 
اإي���ران،  م��ع  للمواجهة  التح�سري  يف 
خ����الل ف����رتة ت��ول��ي��ه م��ن�����س��ب وزي���ر 

الدفاع االإ�سرائيلي.
وقالت ال�سحيفة: “ال يبدو احلديث 
اإيران  عن جدول زمني للهجوم على 
مفاجئاً، حيث قال غانت�ش نف�سه قبل 

اأنفقت  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  اأ���س��اب��ي��ع  ب�سعة 
للتح�سري  �سيكل  مليارات   7 ح��وايل 
لتحقيق  ال�سعي  وتوا�سل  للمواجهة، 
الكامل  واال�ستعداد  والتنمية  التقدم 
الأي �سيناريو«. ويك�سف حتليل خطاب 
غ��ان��ت�����ش ع���ن ن��ق��اط��اً م��ه��م��ة اأخ�����رى، 
بع�سها �سلبي، مبا يف ذلك اأنه اأملح اإىل 
لذلك”،  “ت�ستعد  كانت  اإ�سرائيل  اأن 
اأي اأن اإ�سرائيل لي�ست م�ستعدة متاماً 

لتنفيذ هجوم يف هذا الوقت.
وهناك جانب اآخر يتعلق بت�سريحات 
هجوماً  اأن  ي�����رى  ح���ي���ث  غ���ان���ت�������ش، 
اإ���س��رائ��ي��ل��ي��اً ع��ل��ى اإي����ران ���س��ي��وؤدي اإىل 
ال�سحيفة  ول��ف��ت��ت  اإق��ل��ي��م��ي��ة.  ح���رب 
اإن مثل هذا الت�سريح يرقى اإىل  اإىل 
م�����س��ت��وى حت���ذي���ر ���س��م��ن��ي م���ن قرار 
ت��وج��ي��ه ���س��رب��ة ع�����س��ك��ري��ة، رغ����م اأنه 
اأف�سل  ت��ع��رف  “اإ�سرائيل  اأن  ي��وؤك��د 
طريقة للتعامل مع عواقب مثل هذه 

ال�سربة الع�سكرية.
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•• لندن-وكاالت

راأى الكاتب “نيك األن” اأن العثور 
على  امل�سنفة  الوثائق  بع�ش  على 
بالفرتة  تتعلق  والتي  �سرية،  اأنها 
بايدن  ج��و  فيها  ي�سغل  ك��ان  ال��ت��ي 
االأمريكي،  الرئي�ش  نائب  من�سب 
للرئي�ش  ك���ب���رياً  دف���ع���اً  ت�����س��ك��ل  ق���د 
ال�������س���اب���ق دون�����ال�����د ت�����رام�����ب، قبل 
بني  امل��ح��ت��م��ل��ة  االإياب”  “مباراة 

•• لندن-وكاالت

املحامي  ل���ي���دوي���دج  ف����ران����ك  ح�����ذر 
الذي  ال�سابق  الربيطاين  وال�سابط 
خدم يف البلقان واأفغان�ستان والعراق 
م���ن اإ�����س����ارات م��ق��ل��ق��ة ت����دل ع��ل��ى اأن 
�سانعي القرار الغربيني، مل يتعلموا 
النزاعات  يف  احليوية  ال��درو���ش  م��ن 
وا�سحة  اأه�����داف  و����س���رورة حت��دي��د 
وا�سرتاتيجية غري غام�سة للنجاح.

الربيطانية  “غارديان”  يف  وك��ت��ب 
ع�سكرية،  حملة  اأوك��ران��ي��ا  ح��رب  اأن 
بالدعم  امل�������س���األ���ة  ت��ت��ع��ل��ق  وع���ن���دم���ا 
املتحدة،  ال���والي���ات  ف���اإن  ال��ع�����س��ك��ري، 
فاإنها  الوحيد،  ال��الع��ب  تكن  مل  اإذا 

االأكر اأهمية.
اأخفقت  احل��ا���س��ر  ال���وق���ت  يف  ول��ك��ن 
اأهدافها  الواليات املتحدة يف حتديد 
م���ن احل�����رب. و���س��م��ع��ن��ا ال��ك��ث��ري عن 
الواليات  “تدعمها”  التي  الق�سايا 
االأرا����س���ي  “�سالمة  م��ث��ل  امل��ت��ح��دة، 

مفو�سية االحت��اد االأوروب��ي اخلا�سة 
والنفط،  الغ�������از  م������وردي  بتع�����دد 
اإل��������������ى ج��ن��ب وخ���ط���ة خف�ش  ج��ن��ب��اً 
باملئة،   15 بن�سبة  الغ������از  ا�ستهالك 
مب����ا ي�����س��ه��م يف ت��غ��ط��ي��ة ج���ان���ب من 
االإمدادات  خف�ش  عن  الناجت  العجز 

الرو�سية.
االعتماد على كل من  اإىل  يلفت  كما 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  ال��غ��از  واردات 
واجل����زائ����ر، وك���ذل���ك اح���ت���م���ال قيام 
تركيا  اإىل  ال���غ���از  ب��ت�����س��دي��ر  رو���س��ي��ا 
وم��ن��ه��ا ت��ت��م اإع������ادة ت�����س��دي��ره لدول 

االحتاد االأوروبي.

م�صادر الطاقة البديلة
ع��ل��ى اجل���ان���ب االآخ�������ر، ف�����اإن خطط 
االعتماد على م�سادر الطاقة البديلة 
بالن�سبة الأوروب��ا ُيعول عليها يف عدد 
م��ن ال��ب��ل��دان االأوروب����ي����ة، ج��ن��ب��اً اإىل 
اال�ستهالك  خ��ف�����ش  وخ��ط��ط  ج��ن��ب 

املحلي.
ويقول املحلل االإيطايل، ما�سيميليانو 
ملوقع  ت�����س��ري��ح��ات  يف  ب���وك���ول���ي���ن���ي، 
“ميكننا  عربية”:  ن���ي���وز  “�سكاي 
الغاز  م����ن  اأق������ل  ك���م���ي���ات  ا����س���ت���خ���دام 
ب��ك��ف��اءة دون ال��ت��ع��ر���ش الأ�����س����رار يف 
اأنه  يعني  ه��ذا   )..( ال�سناعة  قطاع 
ميكن اال�ستغناء عن الغاز با�ستخدام 
وبالتايل  اأخ��������رى..  ط���اق���ة  م�������س���ادر 

ماراالغو”،  منتجع”  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
قبل اأن يغادر من�سب الرئي�ش.

للرئي�ش،  ن���ائ���ب���اً  ك���ون���ه  وب�����س��ف��ة 
لرفع  ال�سلطة  نف�ش  لبايدن  ك��ان 
ظهرت  التي  الوثائق  عن  ال�سرية 
امل����راآب، ومع  الح��ًق��ا يف مكتبه ويف 
ذل���ك مل ي��ج��ادل ب��اأن��ه ف��ع��ل ذلك، 
وب���داًل م��ن ذل��ك اأ���س��ار اإىل اأن���ه مل 
الوثائق  ب���وج���ود  ع��ل��م  ع��ل��ى  ي��ك��ن 

هناك.

االأرا�سي،  كامل  ال�ستعادة  اأوك��ران��ي��ا 
اأي ن�سر غري ملتب�ش.

وع��ل��ى غ����رار احل�����روب اخل��اط��ئ��ة يف 
اأهمية  ف����اإن  االأخ����ريي����ن،  ال��ع��ق��دي��ن 

وا�سرتاتيجية  اأه����������داف  حت����دي����د 
وا���س��ح��ة ل��ل��ح��رب، ق���د ال ت��ظ��ه��ر يف 
االأيام االأوىل للحملة. وعلى العك�ش 
م���ن ذل����ك، ت�����س��ب��ح وا���س��ح��ة عندما 

قائاًل:  الكاتب  وختم  االأم��ور.  ت�سوء 
“ال ميكننا املخاطرة ثانية، يف خ�سم 
يف  بالف�سل  وحقيقية،  عادلة  ق�سية 

حتديد اأهدافنا بو�سوح«.

غارديان: على اأمريكا حماية اأوكرانيا من م�سري العراق واأفغان�ستان

الرئا�سية  االنتخابات  يف  الرجلني 
االأمريكية عام 2024.

ويربط الكاتب، يف مقال ب�سحيفة 
بني  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  “تلغراف” 
مماثلة  واأخ�������رى  ال��ق�����س��ي��ة  ه����ذه 
يخ�سع  ال����ذي  ب���رتام���ب،  متعلقة 
�سرية  وثائق  نقله  ب�سبب  لتحقيق 
واليته  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  ف��ل��وري��دا  اإىل 

الرئا�سية.
بع�ش  “يف  اأن�����ه  ال���ك���ات���ب  واع���ت���رب 
بايدن  تعامل  يكون  قد  النواحي، 
م��ع ال��وث��ائ��ق ال�����س��ري��ة اأ����س���واأ حتى 
ق�سية  ال��و���س��ع يف  عليه  ك���ان  مم��ا 

ترامب.

الو�صع خطري لكال الرجلني
خطري  ال���و����س���ع  اأن  األ������ن  وي������رى 
الرجلني،  ل��ك��ال  بالن�سبة  ل��ل��غ��اي��ة 
ك��ل منهما  ي��ك��ون  اأن  ح��ي��ث مي��ك��ن 

قانون  مبوجب  جرائم  ارتكب  قد 
وقانون  ال���رئ���ا����س���ي���ة،  ال�����س��ج��الت 
ت�سرفا  ق���د  ك��ان��ا  اإذا  ال��ت��ج�����س�����ش، 

باإهمال ج�سيم.
ويذكر اأنه عر على مئات الوثائق 
ال�سرية بحوزة ترامب، وعلى نحو 

ُع�سر هذه الكمية لدى بايدن.
ومع ذلك، احتفظ ترامب بالوثائق 
مكتبه  ويف  ت���خ���زي���ن،  غ����رف����ة  يف 
مباراالغو  اخل���ا����ش  م��ن��ت��ج��ع��ه  يف 
ا�ستمر يف  ف��ل��وري��دا، حيث  ب��والي��ة 
البيت  بعد مغادرة  والعمل  العي�ش 

االأبي�ش.
ب���اي���دن، مت ال��ع��ث��ور على  يف ح��ال��ة 
ال�سرية  امل��واد  من  االأوىل  الدفعة 
اأبحاث  مركز  يف  مقفلة  خزانة  يف 
يحتفظ  ك����ان  ح��ي��ث  ب��وا���س��ن��ط��ن، 
بايدن  وت���وق���ف  خ���ا����ش.  مب��ك��ت��ب 
عندما  املكتب  ه��ذا  ا�ستخدام  ع��ن 

اأبريل  يف  الرئا�سية  حملته  اأط��ل��ق 
)ني�سان( من عام 2019.

تزال  الوثائق ال  كانت  ذل��ك،  وم��ع 
هناك بعد اأكر من ثالث �سنوات، 
وعر عليها يف الثاين من نوفمرب 

)ت�سرين الثاين( 2022.

مزيد من الوثائق يف مراآب
اإذا  واأث��ار هذا االأم��ر ت�ساوؤالت عما 
اإىل تلك  ال��و���س��ول  ب��اإم��ك��ان��ه  ك���ان 
ال�سنوات  ت��ل��ك  خ����الل  ال���وث���ائ���ق، 

الثالث.
اأنباء  ورود  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
عن العثور على املزيد من الوثائق 
بايدن  مبنزل  ال�سيارات  م��راآب  يف 
نباأ  ي�����س��ك��ل  دي�����الوي�����ر،  والي������ة  يف 
�سربة  كونها  ف��اإىل  لرتامب،  �ساراً 
كبرية  دفعة  فهي  لبايدن،  مدمرة 
ل��رتام��ب، ق��ب��ل م��واج��ه��ة حمتملة 

بني الرجلني يف انتخابات الرئا�سة 
“هذه  األ���������ن:  وق��������ال   .2024
اأن  متوقعا  كان  ما  تف�سد  الق�سية 
الرئي�سية يف  النقاط  اإحدى  يكون 
هجوم بايدن، وهي اأن الناخبني ال 
ي�ستطيعون الوثوق برتامب ب�ساأن 

تعامله مع اأ�سرار االأمة«.
ال��ع��دي��د من  اأن  ال��ك��ات��ب  واع���ت���رب 
اأنهم  م���ن  ي��خ�����س��ون  االأم��ري��ك��ي��ني 
من  ب����اأي  ال���وث���وق  ي�ستطيعون  ال 

الرجلني.
التحقيق  خ��ا���ش  حم��ق��ق  وي��ت��وىل 
يف الق�سية، كما هو احلال بالفعل 
قارب  “فاإنهما يف  لذا  ترامب،  مع 

واحد تت�سّرب اإليه املياه«.

رفع ال�صرية
رفع  ب����اأن����ه مت  ت����رام����ب  وي����ج����ادل 
ال�����س��ري��ة ع��ن ال��وث��ائ��ق، ال��ت��ي عر 

اأم�����وراً  ت��دع��م  وه����ي  االأوكرانية”، 
االإن�سان،  ح��ق��وق  م��ن  اأ����س���اًل  ك��ث��رية 
اإىل  وم��ا  ال��دمي��وق��راط��ي��ة،  والعملية 
االأه����داف  ذل����ك. ول��ك��ن ه���ذه لي�ست 

التي ت�سبو اإليها من احلرب.
وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ك��ان��ت اأه����داف 
كو�سوفو  يف  االأط��ل�����س��ي  �سمال  حلف 
القوات  ط���رد   ،1999 يف  وا���س��ح��ة 
ال�����س��رب��ي��ة م��ن االإق��ل��ي��م، ون�����س��ر قوة 
اإدارة مدنية  واإقامة  ال�سالم،  حلفظ 
دول��ي��ة، وع���ودة ال��الج��ئ��ني. واأه���داف 
اأكر  1991 كانت  حرب اخلليج يف 
من  العراقية  ال��ق��وات  ط��رد  ب�ساطة، 

الكويت.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر، ول��ي�����ش م��ن قبيل 
اآخر  ك��ان��ت��ا  احل���رب���ني  اأن  ال�����س��دف��ة، 
التي  الناجحة  الع�سكرية  احلمالت 

�سنها الغرب.
اإنه  الكاتب  يقول  املنطلق،  ه��ذا  م��ن 
وناتو  املتحدة  للواليات  الوقت  حان 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا، ل��ت��ح��دي��د اأه��داف��ه��م من 

احلرب،  والدعم على هذا االأ�سا�ش.
اإن الف�سل يف ذلك �سيف�سي اإىل خطر 
وب��ال هدف،  ط��وي��ل  ���س��راع  ا�ستمرار 
كما يوؤدي اإىل خ�سائر غري �سرورية 

يف االأرواح.
االأمريكي  الرئي�ش  اأن  واإذا افرت�سنا 
ج����و ب����اي����دن اأخ����ط����اأ ع���ن���دم���ا حتدث 
ال��ن��ظ��ام يف رو���س��ي��ا، وهذا  ع��ن تغيري 
بال�سرورة،  �سحيحاً  افرتا�ساً  لي�ش 
جداً،  خمتلفني  ه��دف��ني  لدينا  ف���اإن 

ينطويان على نتيجتني خمتلفتني.
املقاربة  ع��ل��ى  ي��ق��وم  االأول،  ال��ه��دف 
االأف�سل وهي “ا�ستنزاف رو�سيا حتى 
ن���ادى به  وف���ق م��ا  ال��رم��ق االأخري” 
وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�سنت، 
وذل���ك مب��د احل���رب اإىل اأط����ول مدة 
الرو�سية،  ال��ق��وات  وت��دم��ري  ممكنة، 
م����ع ال��ت��ح��ك��م يف ال����وق����ت ن��ف�����س��ه يف 
يرقى  ما  و�سدته،  القتال  م�ستويات 
اإىل حد ا�ستخدام القوات االأوكرانية، 

جي�ساً بالوكالة.

االأمريكي  الكونغر�ش  ع�سو  وخل�ش 
اجلمهوري دان غرين�سو هذه املقاربة 
ال���ق���وات  ت���دم���ري  يف  “ا�ستثمار  يف 
خ�سارة  دون  ل��ل��خ�����س��م،  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

جندي اأمريكي واحد«.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��ق��ارب��ة ال��ث��ان��ي��ة التي 
االأمريكي  وزي��ر اخل��ارج��ي��ة  بها  ق��ال 
اأنطوين بلينكن، فهي حتدد جمموعة 
من االأهداف املحدودة جداً يف النزاع 
ع��ل��ى االأرا����س���ي. ل��ك��ن ذل���ك ال يتفق 
اأوكرانيا املعلن يف ا�ستعادة  مع هدف 
دولياً،  بها  امل��ع��رتف  اأرا���س��ي��ه��ا  ك��ام��ل 
ودونيت�سك،  ل��وغ��ان�����س��ك،  ف��ي��ه��ا  مب��ا 

والقرم.
ال����والي����ات  حت�����دد  مل  ال�����واق�����ع،  ويف 
االأوق�����ات  م���ن  اأي وق����ت  امل��ت��ح��دة يف 
م����وق����ف����اً وا�����س����ح����اً ي���ت�������س���م���ن دع���م 
ال�ستعادة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 

االأرا�سي االأوكرانية.
وحتى االآن، فاإن االأ�سلحة املر�سلة اإىل 
اأوكرانيا ال ت�سمل كميات كبرية من 

ا�ستعادة  يتيح الأوكرانيا  الذي  العتاد 
اأرا�سيها. اإن القدرات االأ�سا�سية التي 
تطلبها القيادة الع�سكرية االأوكرانية 
ه����ي دب����اب����ات م����ن ���س��ن��ع اأم���ري���ك���ي، 
وع���رب���ات ق��ت��ال��ي��ة، وق��ف��زة ن��وع��ي��ة يف 
ق��ط��ع امل��دف��ع��ي��ة. ون��ت��ح��دث ه��ن��ا عن 

مئات ولي�ش الع�سرات.
ال�سهر،  ه����ذا  م���ن  ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 
املتحدة عزمها على  الواليات  اأعلنت 
قتالية  عربة  ب�50  اأوك��ران��ي��ا  ت��زوي��د 
م���ن ط����راز ب�����راديل، يف ح���ني طالب 

االأوكرانيون ب�700.
وت�سري امل�ساعدات الع�سكرية الغربية 
بني  م�����راوح�����ة  اإىل  ب���ال���ت���ق�������س���ي���ط، 
رو�سيا  ل�”ا�ستنزاف  اأو�سنت  مقاربتي 
وبلينكن  االأخري”  ال����رم����ق  ح���ت���ى 
القائمة على اإعادة القوات االأوكرانية 
اإىل املواقع التي كانت فيها قبل 24 

فرباير)�سباط( 2022.
ومن املوؤكد اأن ال دليل على اأن الدعم 
به  تطالب  م��ا  اإىل  ي�سل  االأم��ري��ك��ي 

يف  ب��رك��ات،  رج��ائ��ي  حممد  بروك�سل، 
“�سكاي  مل��وق��ع  خ��ا���س��ة  ت�����س��ري��ح��ات 
)احلالية  البدائل  اأن  عربية”،  نيوز 
الدول  اإليها  تلجاأ  التي  وامل�ستقبلية( 
الرو�سي،  ال��غ��از  لتعوي�ش  االأوروب��ي��ة 
ع��و���س��اً ع��ن ال�����س��وؤال امل��رت��ب��ط مبدى 
تغطية  يف  عليها  االع��ت��م��اد  اإم��ك��ان��ي��ة 
ك��ام��ل االح��ت��ي��اج��ات االأوروب����ي����ة ويف 
���س��وء امل��ت��غ��ريات ب�����س��وق ال���غ���از، فاإن 
ارت���ف���اع ك��ل��ف��ة ت��ل��ك االإم�������دادات يظل 

اإ�سكالية وا�سحة.
ال���واردة  ال��غ��از  ب���اإم���دادات  وي�ست�سهد 
جاءت  )والتي  املتحدة  ال��والي��ات  من 
يف املرتبة االأوىل �سمن واردات الغاز 
الباهظة  واأ����س���ع���اره���ا  اأوروب��������ا(،  اإىل 
عرب  املنقول  الرو�سي  بالغاز  مقارنة 

االأنابيب.
اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال���رئ���ي�������ش   •
“بيع  ان���ت���ق���د  ق�����د  ك������ان  م������اك������رون، 
وا�سنطن للغاز باأربعة اأ�سعاف ال�سعر 
للواليات  ح��دي��ث��ه  ووج����ه  املحلي”، 
خطاباته،  اأح��د  يف  والرنويج  املتحدة 
الدقيق  امل��ع��ن��ى  ه���ذا  “لي�ش  ق���ائ���اًل: 

لل�سداقة«
• وزي���ر االق��ت�����س��اد االأمل�����اين، روبرت 
على  �سديقة”  “دول  انتقد  هابيك، 
امل���ت���ح���دة، تطلب  ال����والي����ات  راأ����س���ه���ا 

“اأ�سعاراً خيالية” لتوريد الغاز
خطة  اإىل  ب��رك��ات  ي�سري  ال�سياق  ويف 

•• عوا�صم-وكاالت

تعي�ش اأوروبا حالة من الرتقب احلذر 
2023، يف  ال��غ��از يف  اأ����س���واق  مل����اآالت 
�سوء التطورات العا�سفة واملت�سارعة 
كامل،  ع��ام  نحو  منذ  ت�سهدها  ال��ت��ي 
والع�سرين  ال���راب���ع  م��ن��ذ  وحت���دي���داً 
وقع  على   ،2022 �سهر فرباير  من 
االأوكرانية،  الرو�سية  االأزم���ة  تبعات 
م�سبوقة  غري  �سغوطاً  خلفت  والتي 
العجوز  ال���ق���ارة  دول  ك��اه��ل  اأث��ق��ل��ت 
واردات  على  كبرياً  اعتماداً  املعتمدة 
الغاز الرو�سي، على اعتبار اأن مو�سكو 

متثل اأكرب موردي الطاقة الأوروبا.
ا���س��ت��ط��اع��ت ال�������دول االأوروب������ي������ة اأن 
تخزين  مبرافق   2022 العام  تعرب 
مم���ل���وءة ب��ال��غ��از ب�����س��ك��ل ���س��ب��ه كامل، 
الرغم  وعلى  ب���ارد،  ل�ستاء  ا���س��ت��ع��داداً 
من ذلك ال تزال املخاوف قائمة حول 
حتذيرات  و���س��ط  ال��ق��ري��ب،  امل�ستقبل 
م���ن ت��ف��اق��م اأزم������ة ال���غ���از ف��ي��م��ا بعد 
ن�سبياً  الدافئ  �ستاء2023-2022 
اإىل  اأوروب������ا  دول  جل����اأت  االآن.  ح��ت��ى 
بديلة  م�سادر  على  االعتماد  تو�سعة 
ت�سجيل  من  ومتكنت  الرو�سي،  للغاز 
زيادة ملحوظة يف واردات الغاز امل�سال 
مقدمتها  يف  خمتلفة،  م�����س��ادر  ع��رب 
لكن  االأم��ريك��ي��ة..  املتحدة  ال��والي��ات 
االأزمة مل تنته بعد.. اإليكم ما حدث 
يف العام 2022، و�سيناريوهات العام 

2023 وما بعده:

ماذا حدث يف 2022؟
من  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  منت�سف  بحلول 
اأوروبا  2022، جنحت  العام املا�سي 
الغاز  ت���خ���زي���ن  اأه��������داف  حت��ق��ي��ق  يف 
اأكر  اإىل  االحتياطات  لت�سل  مبكراً، 
ال�ستاء  دخ���ول  قبيل  ب��امل��ئ��ة   95 م��ن 
احلايل، وذلك رغم خف�ش االإمدادات 
ال��رو���س��ي��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت�����س��ك��ل نحو 
االأوروب���ي  االحت���اد  احتياجات  ن�سف 

من الغاز.
�ساعدت عدة عوامل الدول االأوروبية 

على حتقيق هذا املخزونات القيا�سية 
ال��ت��ي اأوج����دت ارت��ي��اح��اً م��وؤق��ت��اً ب�ساأن 
ملف ال��غ��از، ك��ان م��ن ب��ني اأب���رز تلك 

العوامل:
• رغم انخفا�ش املخزونات الرو�سية، 
30 مليار مرت  ا�ستمر تدفق  اأن��ه  اإال 
م��ك��ع��ب م���ن ال���غ���از ال���رو����س���ي خالل 

2022
• زيادة واردات الغاز امل�سال اإىل اأوروبا 
بن�سبة 58 باملئة يف 2022 لرتتفع 
ن�سبة اعتماد االحت��اد االأوروب���ي على 
هذا النوع من الغاز من 20 باملئة يف 

2021 اإىل 35 باملئة يف 2022
وارداتها  العجوز  ال��ق��ارة  �ساعفت   •
م����ن ال����غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي امل�������س���ال من 
22 مليار  )م���ن  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
 48 اإىل   2021 يف  م��ك��ع��ب  م����رت 
2022( طبقاً  مليار مرت مكعب يف 

لرئي�سة املفو�سية االأوروبية
• ارتفعت واردات الغاز عرب خطوط 
االأن��اب��ي��ب )غ��ري ال��رو���س��ي��ة( بحوايل 
وحتديدا  م��ك��ع��ب  م���رت  م��ل��ي��ار   17
م����ن ك����ل م����ن ال�����رنوي�����ج واجل����زائ����ر 

واأذربيجان
تراجع  العوامل  تلك  اإىل  ي�ساف   •
بن�سبة  اأوروب����ا  يف  ال��غ��از  على  الطلب 
دول  و�سعته  ال��ت��ي  ال��ه��دف  جت����اوزت 

القارة والبالغ 15 باملئة

تزال  ل  املخاوف   ..2023
قائمة

العوامل  ت���ل���ك  ت����وف����ره  م����ا  وب����رغ����م 
جم��ت��م��ع��ة م���ن ارت���ي���اح يف االأو����س���اط 
�ستاء  ظ��ل  يف  �سيما  وال  االأوروب����ي����ة، 
اأن  اإال  دافئ ن�سبياً يف الوقت احلايل، 
تكون  العوامل قد ال  تلك  بع�ساً من 
كمية  واأولها  املقبل  العام  يف  متوفرة 
ال��غ��از ال��رو���س��ي ال��ت��ي ال ت���زال تتدفق 

اإىل القارة العجوز.
رئي�سة  ح�������ددت  ����س���اب���ق،  وق�����ت  ويف 
فون  اأور���س��وال  االأوروب���ي���ة،  املفو�سية 
دي����ر الي�����ن، خ����الل ك��ل��م��ة ل��ه��ا اأم����ام 
اجلل�سة العامة للربملان االأوروب��ي يف 

ثالثة  املا�سي،  نوفمرب  يف  بروك�سل 
ملء  مو�سم  جتعل  رئي�سية  حتديات 
ال�ستاء  هذا  بنهاية  اجلديد  املخزون 

وهي: “مو�سماً �سعباً للغاية”، 
• ح����ال ال��ق��ط��ع ال��ك��ام��ل الإم������دادات 

رو�سيا من الغاز اإىل اأوروبا
الطبيعي  ال���غ���از  ���س��ع��ة  ع����دم من���و   •
الكافية  ب��ال�����س��رع��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����س��ال 

لتغطية الفجوة املتوقعة
• احتمالية امت�سا�ش النمو يف اآ�سيا 
الغاز  من  االإ�سافية  الكميات  معظم 

الطبيعي امل�سال

خطر نفاد الغاز
واأم�����������ام ت���ل���ك ال����ت����ح����دي����ات، ج�����اءت 
حتذيرات “وكالة الطاقة الدولية”، 
يف ن��وف��م��رب امل��ا���س��ي، م��ن اأن اأوروب����ا 
�ستاء  خ��الل  الغاز  نفاد  خطر  تواجه 
2023-2024، مبا يتطلب حتركاً 

�سريعاً خلف�ش الطلب.
ك��م��ا اأن���ه ويف ���س��وء اأزم����ة االإم�����دادات 
التناف�ش  ع����ن  ف�������س���اًل  ال���رو����س���ي���ة 
االأوروبي ال�سيني على �سحنات الغاز 
امل�����س��ال، ف���اإن اأوروب�����ا م��ه��ددة بفجوة 
يف  مكعب  مرت  مليار   30 ب�  متوقعة 

اإمدادات العام اجلاري.
الغاز  ت��زال خم��زون��ات  االآن ال  وحتى 
اأوروبا يف امل�ستويات االآمنة، برغم  يف 
)اأملانيا  اأوروب���ي���ة  دول  خ��م�����ش  جل���وء 
وبولندا(  وهولندا  واإيطاليا  وفرن�سا 
طبقاً  ال����غ����از،  خم�����زون  ال����س���ت���خ���دام 
انرتفاك�ش  وك���ال���ة  ن�����س��رت��ه  ل��ت��ق��ري��ر 

الرو�سية.

تفاوؤل حذر
ق�سرية  ال��ت��وق��ع��ات  ت��ق��ري��ر  وبح�سب 
والطاقة  ال����غ����از  الأ������س�����واق  االأج��������ل 
ال�����س��ادر ع���ن جمموعة  االأوروب����ي����ة، 
يف  ل��ال���س��ت�����س��ارات  ماكنزي”  “وود 

جمال الطاقة، فاإنه:
اأوروب���ا يف طريقها الإنهاء  ال ت��زال   •
الغاز  ال�ستاء مب�ستويات تخزين  هذا 

عند 38 باملئة

هدف  لتحقيق  م�����س��ت��ع��دة  اأوروب������ا   •
 2023 ل��ل��ع��ام  االحت������اد االأوروب���������ي 
 90 اإىل  ت�سل  خم��زون��ات  ب��ام��ت��الك 
باملئة بحلول �سهر نوفمرب من العام 

اجلديد
ي�����س��ت��ورد االحتاد  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن   •
مليار   164 وب��ري��ط��ان��ي��ا  االأوروب������ي 
مرت مكعب من الغاز الطبيعي امل�سال 

يف 2023، وهو رقم قيا�سي

قانون الطبيعة
 ُي�صعف اأوروبا موؤقتًا!

الكاتب  ي���ق���ول  ال�������س���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
االأوروب���ي���ة،  ال�����س��وؤون  يف  املتخ�س�ش 
ال�سفتني”  “�سوت  حت��ري��ر  رئ��ي�����ش 
ب�����ب�����اري�����������ش، ن����������زار اجل������ل������ي������دي، يف 
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  ت�������س���ري���ح���ات 
هو  الطبيعة  “قانون  اإن  عربية”، 
اأوروب���ا حتى االآن؛ على  اأ�سعف  ال��ذي 
اعتبار اأن الطق�ش حالياً لي�ش بذلك 
املخزون  بينما  ج���داً..  ال��ب��ارد  ال�ستاء 
ينفد يوماً بعد يوم، بعدما جلاأت دول 

اأوروبية ال�ستخدام ذلك املخزون«.
اعتماد  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف  ويلفت 
م�سادر  ع��ل��ى  ال��ع��ج��وز  ال���ق���ارة  دول 
بديلة للغاز عو�ساً عن الغاز الرو�سي، 
م�سرياً اإىل زيادة الواردات من بع�ش 
ال���دول مثل اجل��زائ��ر، يف وق��ت تعول 
ف��ي��ه اأوروب������ا ع��ل��ى خ��ط��ة وا���س��ع��ة من 
وتقوم  الغاز،  ا�ستخدام  تقلي�ش  اأج��ل 
يف �سياق ذلك بتبني حمالت اإعالمية 

وتوعوية وا�سعة لتخفي�ش الطلب.
خا�سة،  ب�سفة  اجل��زائ��ر  اإىل  وي�سري 
باعتبارها من اأكر الدول امل�ستفيدة، 
�سيغة  الإي��ج��اد  اأورب��ي��ة  دول  وت�سعى 
لتعزيز  م��ع��ه��ا  م�����س��رتك��ة  ت��ف��اه��م��ات 

واردات الغاز.
الغاز  ���س��ادرات اجلزائر من  بلغت   •
مكعب  م���رت  م��ل��ي��ار   56 ال��ط��ب��ي��ع��ي 
خالل العام 2022 على وقع ارتفاع 
الطلب بعد احلرب يف اأوكرانيا، وبعد 
اجل��زائ��ر مع  اأن متت مراجعة عقود 
ع����دٍد م���ن ال���ب���ل���دان االأوروب����ي����ة مثل 

اإيطاليا وفرن�سا واإ�سبانيا.
• اجلزائر تاأتي �سمن قائمة الدول 
اإىل  امل�سال  للغاز  امل�سدرة  الرئي�سية 
اأوروب�����ا )ب���ح���وايل 3.8 م��ل��ي��ون طن 
من مار�ش اإىل اأكتوبر 2022(، وهي 
الواليات  ت��ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة 
ري�ستاد  بح�سب  االأم��ريك��ي��ة،  املتحدة 

اإنرجي.
ع��رب��ي��ة من  دواًل  ال��ق��ائ��م��ة  ت�����س��م   •
اأوروبا  التي بلغت واردات  بينها قطر 
اأكتوبر  حتى  مار�ش  من  الفرتة  )يف 
2022( منها حوايل 13.7 مليون 
طن من الغاز امل�سال، بح�سب ري�ستاد 

اإنرجي.
• وزي���ر ال��ب��رتول امل�����س��ري ت��وق��ع يف 
اأن ت�سل �سادرات م�سر من  نوفمرب 
العام  خ��الل  امل�����س��ال  الطبيعي  ال��غ��از 
8 ماليني  ن��ح��و  اإىل  احل����ايل  امل����ايل 
االحتاد  الأ���س��واق  منها   90% ط��ن، 
االأوروبي ما يعادل نحو 7.2 مليون 

طن.
حديثه  معر�ش  يف  اجلليدي  ويلفت 
عربية”  ن���ي���وز  “�سكاي  م���وق���ع  م���ع 
ا�ستطاعت  التي  الغاز  واردات  اأن  اإىل 
تنفي  “ال  تاأمينها  االأوروب��ي��ة  ال��دول 
اأزمة حقيقية كبرية قادمة  اأمام  اأننا 
تنتظر اأوروبا، رغم التعويل على تلك 

الواردات«.
ويو�سح اخلبري يف ال�سوؤون االأوروبية 
اأن  مي��ك��ن  اأخ�����رى  دواًل  ث��م��ة  اأن  اإىل 
ت�سكل بدياًل للغاز الرو�سي، من بينها 
دول اأفريقية، اإال اأن هناك عديداً من 
البدائل  من  جتعل  التي  االإ�سكاليات 
كامل،  ب�سكل  منا�سبة  غ��ري  امل��ت��اح��ة 
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ت��ك��ل��ف��ة ال��ب��اه��ظ��ة جداً 
مقارنة بتكلفة الغاز الرو�سي املنقول 
التفاهمات  اأن  ك��م��ا  االأن���اب���ي���ب،  ع��رب 
ال�سيا�سية قد تلعب دوراً، بالنظر اإىل 
ارت��ب��اط��ات وع��الق��ات بع�ش م��ن تلك 

الدول برو�سيا.

كلفة باهظة للبدائل
من  الدولية  العالقات  خبري  ويوؤكد 

نعتقد باأن خطر تراجع الت�سنيع قد 
انخف�ش يف الوقت احلايل«.

ب����الده ع��ل��ى �سبيل  ال��و���س��ع يف  وع���ن 
الغاز  خم���زون  اأن  اإىل  ي�سري  امل��ث��ال، 
باإيطاليا �سيكون كافياً لف�سل ال�ستاء 
“املزيج  اأن  ع��ل��ى  م�������س���دداً  احل������ايل، 
احل������ايل م����ن ال�����������واردات وامل����خ����زون 
املتوفر واالإنتاج املحلي �س�يكون قادراً 
 )..( االحتياجات  جميع  تلبية  على 
نهاية  يف  نف�سها  جت���د  ق���د  اإي��ط��ال��ي��ا 
اأعلى  ت��خ��زي��ن  ال�����س��������������������ت��اء مب�����س��ت��وى 
ال�سنوات  يف  امل��ت��و���س��ط  م���ن  ب��ك��ث��ري 

االأخرية«.
التح�سن يف  االأول لهذا  ال�سبب  يعود 
االإيجابية  “امل�ساهمة  اإىل  ت��ق��دي��ره 
بينما  رو�سيا”،  م��ن  ال��غ��از  ل�����واردات 
اأن  ه��ي  االأ�سا�سية  امل�سكلة  اأن  يعترب 
حد  اإىل  م���وث���وق  غ���ري  ت���ي���ار  “هذا 
االأخرية  االأ���س��ه��ر  راأي��ن��ا يف  م��ا، فكما 
ا���س��ت��خ��دم��ت رو���س��ي��ا اإم���دادات���ه���ا من 
ال��غ��از اإىل االحت���اد االأوروب����ي ك�سالح 
لن  اأنها  امل��وؤك��د  من  ولي�ش  لالبتزاز، 
امل�ستقبل  اأخ���رى يف  م��رة  ذل��ك  تفعل 

القريب«.
ومع ذلك، فاإنه يعتقد باأنه “با�ستثناء 
االأح������داث غ���ري امل��ت��وق��ع��ة، مي��ك��ن اأن 
ينتهي املو�سم يف نهاية مار�ش 2023 
مع 3 مليارات مرت مكعب من الغاز 

املتبقي يف خمزون بالده«.

ف�سيحة الوثائق ال�سّرية ت�سعل مباراة االإياب بني بايدن وترامب

اأوروبا.. ترقب حذر ملاآلت اأ�صواق الغاز يف 2023

االأزمة الرو�سية االأوكرانية تثقل كاهل القارة العجوز

برلني تطالب رو�سيا
 بتوفري رعاية طبية لنافالني 

•• برلني-اأ ف ب

امل�سجون  الكرملني  ملعار�ش  عاجلة  طبية  رعاية  بتوفري  اجلمعة  اأملانيا  طالبت 
األيك�سي نافالني الذي اأكد اأنه مري�ش وحمروم من الرعاية يف �سجنه برو�سيا.

وكان نافالني، اأبرز معار�سي الرئي�ش الرو�سي فالدميري بوتني، قد اأكد االأربعاء 
�سجنه  زن��زان��ة يف  يف  ي��زال  ال  لكنه  احلمى،  ومنها  انفلونزا  بعوار�ش  اأن��ه م�ساب 

اخلا�سع لتدابري اأمنية م�سددة قرب مو�سكو وحمروم من اأدوية اأ�سا�سية.
ما�سة  “بحاجة  ن��اف��ال��ن��ي  اإن  ه��وف��م��ان  كري�ستيان  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
للم�ساعدة الطبية كما اأ�سار العديد من االأطباء الرو�ش. ندعو ال�سلطات الرو�سية 

لتوفري ذلك فورا وب�سكل تام”.
وجّددت برلني الدعوة الإطالق �سراح نافالني معتربة اأن �سجنه ي�ستند اإىل “حكم 
قائم على دوافع �سيا�سية”. يقبع نافالني )46 عاما( منذ عامني يف �سجن على 
بتهمة  اإدان��ت��ه  بعد  مو�سكو،  �سرق  كلم   230 بعد  على  ف��الدمي��ري،  بلدة  اأط���راف 
التي يعتربها حماولة الإ�سكاته. اأوقف نافالني يف رو�سيا يف كانون  “االحتيال”، 
ت�سميم  ملحاولة  تعّر�ش  بعدما  البالد  اإىل  عودته  ل��دى   ،2021 الثاين/يناير 

خطرية، اتهم الكرملني بالوقوف خلفها.
وتلقى عالجا يف برلني واتهم بوتني بالوقوف وراء الت�سميم.

ووّقع حواىل 500 طبيب رو�سي عري�سة ُن�سرت على في�سبوك، مطالبني بوتني 
بتوفري الرعاية املنا�سبة لنافالني وو�سع حد “لالنتهاكات” التي ت�ستهدفه.

وا�سنطن وهافانا ت�ستاأنفان حمادثاتهما حول م�سائل حفظ االأمن  قازاخ�ستان جترد اأ�سرة الرئي�ش ال�سابق من احل�سانة الق�سائية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

ال�سيوعّية حول ق�سايا تخ�ّش  الدولة  املناق�سات مع  اأمريكي رفيع كوبا قريًبا ال�ستئناف  يزور وفد 
ال�سرطة وم�سائل متعّلقة بحفظ االأمن، ح�سبما اأعلنت اخلارجّية االأمريكّية .

وقال متحّدث با�سم اخلارجّية االأمريكّية م�سرتًطا عدم ك�سف هويته “�سيجتمع م�سوؤولون اأمريكّيون 
وكوبّيون هذا ال�سهر يف هافانا )...( ملناق�سة م�سائل ذات اهتمام ثنائي متعّلقة بق�سايا حفظ االأمن 
الدويل” مبا ي�سمل ملّف اجلرائم العابرة للحدود. ومل ُيحّدد امل�سوؤول اأّي مواعيد لالجتماع، لكّنه 
قال اإّن الوفد �سي�سّم اأع�ساء من وزارات اخلارجّية والعدل واالأمن الداخلي. واأ�ساف اأّن “امل�ساركة 
اأجل تعزيز م�سالح  بّناء مع حكومة كوبا... من  التزام مبوا�سلة حوار  املناق�سات تدّل على  يف هذه 
حقوق  م�ساألة  ح�ساب  “على  يح�سل  لن  ذل��ك  اأّن  على  نف�سه  الوقت  يف  م�سّدًدا  املتحدة”،  ال��والي��ات 
ب�ساأن مو�سوع الهجرة،  املناق�سات   2022 العام  ا�ستاأنفتا يف  االإن�سان«. وكانت وا�سنطن وهافانا قد 

على خلفّية موجات هجرة قيا�سّية للكوبّيني، وال �سّيما اإىل الواليات املتحدة.

اأوائ���ل العام  ب��ني االث��ن��ني يف  اأن خالفا دب  ب��دا  لكن 
املا�سي و�سط احتجاجات عنيفة يف اأنحاء اجلمهورية 
جزء  اإنها  توكاييف  قال  والتي  ال�سابقة،  ال�سوفيتية 
من حماولة انقالب. وُقتل 238 �سخ�سا مع وقوع 
ا�ستباكات بني املتظاهرين، الذين ا�ستولوا على مبان 
حكومية يف عدة مدن واأ�سرموا فيها النريان، وقوات 
جمل�ش  رئي�ش  من�سب  توكاييف  ت��وىل  ث��م  االأم���ن. 
االأم����ن ال��ق��وي ب���دال م��ن ن��زارب��اي��ي��ف، وب��ع��د انتهاء 
العنف، اأ�سرف على اإقالة عدد من اأقارب نزارباييف 

وحلفائه من منا�سب عليا يف القطاع العام.
واألقي القب�ش على بع�سهم، مثل خريت �ساتيبالدي، 
اإليهم تهم اختال�ش  ابن �سقيق نزارباييف، ووجهت 

اأموال عامة اأو مبالغ من �سركات تديرها الدولة.
الدرجة  ال�سابق من  الرئي�ش  اأق��ارب  فاإن  ومع ذلك، 
االأوىل يتمتعون حتى االآن بح�سانة قانونية بف�سل 
ويح�سل  الوطني،  الزعيم  لقب  اأي�سا  منحه  قانون 
مب��وج��ب��ه ع��ل��ى خم�����س�����س��ات م��ال��ي��ة وف���ري���ق اأمني 

حلمايته على ح�ساب الدولة.
اأطلقه  ال���ذي  ال�سيا�سي”  “التحول  اإىل  وا���س��ت��ن��ادا 
ت��وك��اي��ي��ف وب��دع��م م��ن االإ����س���الح ال��د���س��ت��وري العام 
املا�سي، �سوت امل�سرعون اليوم اجلمعة ل�سالح اإلغاء 
�سبيل  على  للدولة،  �ست�سمح  خطوة  وه��ي  القانون، 
اإذا  نزارباييف  عائلة  اأف���راد  اأ���س��ول  بتجميد  امل��ث��ال، 

اُ�ستبه يف ارتكابهم جرائم.

•• اآ�صتانة-رويرتز

األغى الربملان يف قازاخ�ستان  اأم�ش اجلمعة قانونا كان 
مينح عائلة الرئي�ش ال�سابق نور �سلطان نزارباييف 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  امل��الح��ق��ة  ح�سانة م��ن 

جتريده من مكانته كزعيم لالأمة.
واأدار نزارباييف “82 عاما” الدولة الغنية بالنفط 
و2019،   1989 ع��ام��ي  ب��ني  ال��و���س��ط��ى  اآ���س��ي��ا  يف 
الثالثة  العقود  خ��الل  لالأمة  زعيما  نف�سه  ون�سب 
التي ق�ساها يف احلكم. واحتفظ يف البداية ب�سلطات 
قا�سم  امل��ق��رب  حليفه  ور���س��ح  تنحى  ع��ن��دم��ا  وا���س��ع��ة 

جومارت توكاييف خلفا له.



السبت   14  يناير    2023  م   -    العـدد   13748  
Saturday   14    January    2023   -  Issue No 13748 عربي ودويل

11

االنعطاف الع�سكري الفرن�سي نحو اأوروبا
ال�صابقة اأجنيال مريكل اأو خليفتها اأولف �صولتز 

، قد قدمت اأية مقرتحات جديدة لأوروبا.
البلطيق.  ودول  بولندا  نظر  وجهة  هناك  ثم 
اأن ماكرون مل يقم مبا يكفي  هذه الدول تعتقد 

لدعم اأوكرانيا ع�صكرًيا. 
عالوة على ذلك ، فاإنهـــــا ت�صـــكو من اأن ماكـرون 
نـــوع  من   ، �صفقــــة  اإبـــــــرام  يف  يرغـب  يزال  ل 

لإنهــــاء  بوتني  فالدميري  الرئي�س  مـــع   ، مــــا 
ما  ، وغالبــــــًا  اأوكرانيــا  الرو�صــــــــية يف  احلرب 
الأطل�صية  والــدول  الو�صـــــــطى  ــا  اأوروب تعتقد 
الأخـــــرى اأنــــه عــنــدمــا يــتــحــدث مـــاكـــرون عن 
لأوروبـــــــا،  ال�صرتاتيجي  الذاتـــــــي  احلكــــــم 
التدريجـــــي  بالإ�صعـــــاف  يتعلق  المــــــر  فـاإن 
دفـــاعي  هيكل  اإن�صــــــاء  اأو  الناتـــــو  حللـــف 

•• جودي دميب�صي..  باحثة بكارنيجي اأوروبا

- ترجمة  : خرية ال�صيباين 
ماكرون  اإميــانــويــل  الفرن�صي  الرئي�س  يتمتع 
وغالًبا  الأوروبيني،  نظرائــــــه  اإزعــاج  برباعة 
يف  فرن�صا  حلفاء  اأقــرب   ، اأملانيـــــــا  ت�صــــــكو  ما 
ا�صــت�صارتهم  عـــــــدم  من  الأوروبـــي،  ــاد  الحت
حول  طموحة  خطابــــــــات  ماكرون  األقى  كلما 

اأوروبا. 
ل يعني ذلك اأن برلني ، �صواء يف عهد امل�صت�صارة 

تقوده  الــذي  الع�صكري  التحالف  مع  يتناف�س 
الوليات املتحدة. 

 ، فرن�صا  بــاأن  �صعور  اأي�صا  هناك   هنالك  لكن  و   
 ، الأوروبي  الحتاد  يف  الوحيدة  النووية  القوة 
ل ميكن الوثوق بها لأن نظرتها للعامل - واأوروبا 
فرن�صا  ، حيث متثل  نظر ديجولية  - هي وجهة 
ي�صكل  الــذي  املــحــوري  ال�صرتاتيجي  الفاعل 
وي�صيطر على الحتاد.، و من هنا تفكري الرئي�س 
اأوروبا يجب  اأي قرار ُيتخذ ل�صالح  اأن  الفرن�صي 

ان مير به .

هل ي�سعى ماكرون حقا الإبرام �سفقة مع بوتني الإنهاء احلرب الرو�سية يف اأوكرانيا؟ال�سني جزء رئي�سي من النظام العاملي اجلديد
رو�سيا  غ�����زو  م���ث���ل  ال����واق����ع  يف  و 
الأوك��ران��ي��ا  ب��داي��ة اإع����ادة التفكري 
الع�سكري  فرن�سا  دور  مراجعة  يف 
�سمال  اأوروب��ا وعالقتها بحلف  يف 
االآن  هي  املراجعة  االأطل�سي.هذه 
ي�سرف  و  اأولويات ماكرون  اإحدى 

على اإعدادها.

ه�صا�صة اأوروبا 
والتي   ، ه��ذه  امل��راج��ع��ة  م�سودة  يف 
االأ�سهر  العمل عليها خالل  �سيتم 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي  املقبلة  القليلة 
لفرن�سا  الع�سكري  املوقف  حتديد 
اأمن  ي�����س��ري    ،  2030 ع���ام  ح��ت��ى 
اأوروب�����ا واأه�����داف ال��ن��ات��و وال����رادع 
اإىل جنب.  لباري�ش  جنًبا  النووي 
الع�سكري  ال����ع����دوان  م���ن  ف���ب���دًءا 
املختلطة  احل���رب  اإىل  التقليدي 
امل�سللة  امل��ع��ل��وم��ات  ذل���ك  ، مب��ا يف 
والهجمات االإلكرتونية واالأ�سلحة 
اجل��دي��دة ، يعرف م��اك��رون اأن��ه ال 
اأن متار�ش  واح����دة  ل��دول��ة  مي��ك��ن 
كل هذا مبفردها خا�سة ان الغزو 
عن  ك�سف  قد  الوكرانيا  الرو�سي 
وانخفا�ش  اأوروب�����ا  �سعف  ن��ق��اط 
م�������س���ت���وى م����رون����ت����ه����ا. وه����ن����اك 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ال 
�سخمة  جم��م��وع��ة  ف��ق��ط  تتطلب 
التكاليف  ان  ك��م��ا  ال���ق���درات  م���ن 
االق���ت�������س���ادي���ة مل���واج���ه���ة ك���ل هذه 

ع��ل��ى هذا   ، وار�����س����و  ال���دول���ي���ة يف 
املوقف قائال “من اجليد اأن ي�سري 
عدة  فرن�سا  ���س��ي��ادة  اإىل  م��اك��رون 
مرات على االأقل ، لكنه ي�سعها يف 
داخ��ل االحتاد  ق��وي  �سياق حتالف 
االأطل�سي  �سمال  وحلف  االأوروب���ي 

والواليات املتحدة”.
 ومع ذلك ، كما ي�سري �سموالر ، ال 
ي�سري ماكرون على وجه التحديد 
تعزيز  ي��ذك��ر  ول��ك��ن��ه  ب��ول��ن��دا  اإىل 
واإ�سبانيا  اإي��ط��ال��ي��ا  م��ع  ال��ع��الق��ات 
وبلجيكا.  وك���روات���ي���ا  وال���ي���ون���ان 
ح�سلتا  وجورجيا  مولدوفا  حتى 
فاإن،  باخت�سار  ،و  منه  اإ�سارة  على 
امل��راج��ع��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا فرن�سا 
االأوروب���ي  واالحت���اد  الناتو  ت�سمل 
واأفريقيا.  ال�����س��رق��ي��ة  واأوروب���������ا 
للغاية  �ساماًل  نطاًقا  يكون  رمب��ا 
ب�����س��اأن كيفية  ل��ل��غ��اي��ة  وع��م��وم��ًي��ا 
الهائل  احل����ج����م  م�����ع  ال���ت���ع���ام���ل 

للتحديات املقبلة.
والتكاليف  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  �ست�سبح 
لعام  ف���رن�������س���ا  الإع�����������داد  امل����ال����ي����ة 
االأ�سهر  يف  و�سوًحا  اأك��ر   2030
هذا  جت�سيد  يتم  ورمب����ا  املقبلة. 
اتخذه ماكرون  الذي  املهم  اخلط 
“عندما يعود ال�سالم اإىل اأوكرانيا 
جميع  ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ����س���ن���ح���ت���اج   ،
النتائج” من خالل “هيكل اأمني 

جديد” يف اأوروبا.

التحديات تبدو  باهظة.
ي���رى   ، اخل���ل���ف���ي���ة  ه������ذه  ظ�����ل  يف 
الرو�سي على  الهجوم  اأن  ماكرون 
تناف�سات  ي�����س��ب��ق  “قد  اأوك���ران���ي���ا 
وم�ستقباًل   ، اأو���س��ع  جيو�سيا�سية 
ل��ي�����ش ل��دي��ن��ا ���س��ب��ب ل��ق��ب��ول��ه بهذا 
  .“ حمتوم  ق��در  ك��اأن��ه  اال�ست�سالم 
كما �سدد الرئي�ش ماكرون على اأن 
هذه احل��رب تو�سح حالة    ”...“
، وانهيار  ال��ذي نعي�ش فيه  العامل 
واإ�ساءة   ، وامل��ح��ظ��ورات  االأع�����راف 
توؤهل  ف��ه��ي   ، ال�سلطة  ا���س��ت��خ��دام 
لتلك اللحظة اخلطرية التي يتم 
فيها اخلالف على التوازن القدمي 
ولكن التوازن و النظام اجلديدان 
يبدو  و   .“ بعد  اإن�ساوؤهما  يتم  مل 
النتظار  م�ستعد  غري  ماكرون  اأن 
ظهور هذا النظام اجلديد - وهو 
اأم������ر حت������اول ال�������س���ني )ال����ت����ي مل 
املراجعة(  م�����س��ودة  ذك��ره��ا يف  ي��رد 

ت�سكيله.
، وم���ع الرتكيز  ذل���ك  وب�����داًل م���ن 
اجلديد على اأوروبا اأنهى ماكرون 
باري�ش  ن�سرت  التي  عملية برخان 
فيها ما يقرب من 5000 جندي 
حماربة  على  للم�ساعدة  م��ايل  يف 
 ، فرن�سا  و�ستن�سئ   ،  . املتطرفني 
يف امل�ستقبل ،منظمة جديدة تقوم 
والقوات  فرن�سا  بني  التعاون  على 

امل�سلحة املحلية.

لكن  ال��ف��ك��رة.  ه��ذه  م��ن  االأطل�سي 
احلرب الرو�سية يف اأوكرانيا جترب 
االجتاه  يف  التفكري  على  احللفاء 
لالحتاد  امل�ستقبلي  اال�سرتاتيجي 
االأطل�سي.  االأوروبي وحلف �سمال 
و هكذا ي�سلط ال�سراع ال�سوء على 
رادع  على  احل��ف��اظ  اإىل  “احلاجة 
ن���ووي ق���وي وم��وث��وق مل��ن��ع اندالع 

حرب كربى”.
 قال ماكرون اإن هذا الردع يجب اأن 
يكون “�سرعًيا وفعااًل وم�ستقال”.  
وبينما يريد اأن تكون فرن�سا “قوة 
يف  ون�سيطة  وحم��رتم��ة  م�ستقلة 
الذاتي اال�سرتاتيجي  قلب احلكم 
حلف  يطمئن  ف��اإن��ه   ، االأوروبي” 
���س��م��ال االأط��ل�����س��ي وال���ع���دي���د من 

الدول االأوروبية.، 
روابط  على  فرن�سا  �ستحافظ  اإذ 
قوية مع حلف االأطل�سي. ال�سراكة 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة م����ع ال����والي����ات 
ويجب  اأ�سا�سية  “�ستبقى  املتحدة 
اأن تظل طموحة ، وا�سحة واقعية 

.“
ا على تعميق  اأي�سً  �ستعمل فرن�سا 
عالقتها مع اأملانيا واإقامة �سراكات 
واإ�سبانيا  اإي��ط��ال��ي��ا  م���ع  دف��اع��ي��ة 
م��ع تعزيز ال��رك��ي��زة االأوروب���ي���ة يف 

الناتو.
اأوجينيو�ش  ع��ل��ق  ج���ان���ب���ه   م���ن   
العالقات  م���رك���ز  م����ن  ����س���م���والر 

فرن�سا  تعتزم   ، نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
احللفاء  ون��ف��وذ  ن��ف��وذه��ا  “تعزيز 
على  التاأثري  اأجل  االأوروبيني من 
موقف  يف  الرئي�سية  ال��ت��غ��ي��ريات 
اال�ستقرار  وم�����س��ت��ق��ب��ل  ال���ن���ات���و 

اال�سرتاتيجي يف اأوروبا«.
اال����س���ت���ق���رار اال����س���رتات���ي���ج���ي هو 
املراجعة  يف  االأ���س��ا���س��ي  ال��ع��ن�����س��ر 
ملاكرون.  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
ا�ستقرار  رو�سيا  حت��دت  اأن  منذ  و 

ال�صتقرار ال�صرتاتيجي 
مع التحول اإىل اأوروبا ، لي�ش لدى 
اأوه���ام ب�ساأن ال��دور املهم  م��اك��رون 
والواليات  االأطل�سي  �سمال  حللف 
احلفاظ  فرن�سا  تعتزم  املتحدة.اإذ 

على مكانة فريدة داخل احللف. 
ل���ه���ا م���وق���ًف���ا ���س��ل��ب��ا و  اإن  وق������ال 
خ�سو�سية  ب�������س���ب���ب  وا�����س����ح����ا 
الدفاعية  �سيا�ستها  وا�ستقاللية 
النووي.  رادعها  ب�سبب  �سيما  ال   ،

ق���ال ف��ران�����س��وا ه��اي�����س��ب��ورغ ، كبري 
املعهد  يف  اأوروب�����������ا  م�������س���ت�������س���اري 
الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية: 
موقف  ���س��ي��اغ��ة  ي��ع��ي��د  “ماكرون 

فرن�سا ب�ساأن الردع النووي«.
خرباء  يثري  ما  غالًبا   ، الواقع  يف 
اإم��ك��ان��ي��ة قيام  اأوروب������ا  ال���دف���اع يف 
ف��رن�����س��ا ، ب���ق���درات���ه���ا ال���ن���ووي���ة ، 
مبظلة  االأوروب��������ي��������ني  ب����ت����زوي����د 
اأتباع  ي��رجت��ف  ق��د  خا�سة.  اأمنية 

اأوروب����������ا وق���ل���ب���ت ح��ق��ب��ة م����ا بعد 
احل�����رب ال����ب����اردة ،  اأ����س���ب���ح  على 
كيف  اإدراك  واالأوروب���ي���ني  ال��ن��ات��و 

وملاذا يجب الدفاع عن القارة. 
النووي  ال���ردع  اإن  م��اك��رون  وق���ال 
املفتاح.  هو  واحلديث”  “املوثوق 
النووية  “قواتنا  اأن  واأ������س�����اف 
ت�ساهم من خالل وجودها يف اأمن 

فرن�سا واأوروبا«.
 ٌمعلقا على هذا املوقف الفرن�سي 

الغزو الرو�سي الوكرانيا ك�سف عن نقاط �سعف اأوروبافرن�سا اأنهت عملية برخان يف مايل للرتكيز على اأوروبا ماكرون و�سولتز.. مواقف متباينة يف عدة ملفات

هل ت�ساهم فرن�سا يف االإ�سعاف التدريجي حللف الناتو ؟

اأ�سباب دعت فرن�سا لالإ�سرار على عدم االعتذار للجزائر.. ما هي؟  5 •• عوا�صم-وكاالت

ج�����ددت ف��رن�����س��ا رف�����س��ه��ا االع���ت���ذار 
اال�ستعمار  ف������رتة  ع����ن  ل���ل���ج���زائ���ر 

“1830-1962” وما رافقها من جرائم �سد االإن�سانية والتي ارتكبها 
اجلي�ش الفرن�سي يف حق ال�سعب اجلزائري.

وقال الرئي�ش الفرن�سي اإميانويل ماكرون يف لقاء مع �سحيفة “لوبوان” 
الكلمة  ال��ه��دف،  لي�ش  ه��ذا  ال�سفح،  لطلب  م�سطرا  “ل�ست  الفرن�سية: 
�ستقطع كل الروابط«. وقد �سبق للرئي�ش اجلزائري عبد املجيد تبون واأن 
حتدث يف مو�سوع االعتذار عقب ت�سليم فرن�سا لعدد من جماجم املقاومني 
اجلزائريني. وقال تبون: “اإنه ن�سف اإعتذار، اأمتنى اأن  توا�سل فرن�سا على 

نف�ش املنهج وتقدم كامل اعتذاراتها«.
ويف هذا املو�سوع نر�سد اأبرز 5 نقاط من وجهة نظر الباحثني اجلزائريني 

التي تدفع باري�ش لرف�ش تقدمي االعتذار للجزائر.

جيل جديد  :1
يرى ماكرون نف�سه اأن ينتمي اإىل جيل جديد من الفرن�سيني، والذين مل 
يتورطوا ب�سكل مبا�سر يف جرائم اال�ستعمار الفرن�سي. واأن هناك يف فرن�سا 
اليوم جيل جديد من الفرن�سيني يريدون النظر اإىل امل�ستقبل، مبن فيهم 
املجتمع  يف  االن��دم��اج  يحاولون  وال��ذي��ن  جزائرية  اأ���س��ول  من  الفرن�سيني 

الفرن�سي بعيدا عن ملفات الذاكرة امللغمة.
بن  فاطمة  التاريخ  يف  املتخ�س�سة  اجلزائرية  والباحثة  املحامية  وت��وؤك��د 

براهم اأن ماكرون خمطئ يف هذا الرهان.

املبداأ.  حني  من  يرف�سونها  جزائريني  وج��ود  هو  واملفارقة  اجلزائريني. 
ومنهم املحامية بن براهم التي ت�ستند اإىل موقفها باعتبار اأن م�ساألة قبول 

ال�سفح من دون ذلك هو حق للجزائريني وحدهم.
الن�سيان”.  يعني  ال��ذي  باملنطق  لالعتذار  نحتاج  “ال  ب��راه��م:  بن  وقالت 

فالذاكرة بالن�سبة للجزائريني ال تعني الن�سيان واإمنا التخليد.

التعوي�صات  :4
من جهة ثانية، يرى رئي�ش املنظمة الوطنية للذاكرة اجلزائرية الباحث 
عبد الكرمي خ�سري اأن ماكرون يدرك اأن هناك عدة ملفات ح�سا�سة ميكن 
اأن تفجرها م�ساألة االعتذار وتطرح م�ساألة التعوي�سات. ومن اأبرزها ملفات 

املفقودين واالإخفاء الق�سري للمنا�سلني الثورة التحريرية واالأر�سيف.
وقال رئي�ش املنظمة الوطنية للذاكرة ملوقع �سكاي نيوز عربية: “فرن�سا لن 

توافق على فتح ملف التعوي�سات باأي حال من االأحوال«.

جلنة م�صرتكة تعمل يف �صمت  :5
ويعود احلديث عن االعتذار بعد ت�سيكل اللجنة امل�سرتكة للذاكرة.

والتي  اجلزائرية  الثورة  حول فرتة  النقا�ش  تركيز  �سرورة  فرن�سا  وترى 
تطلق عليها ا�سم “حرب اجلزائر” واملحددة من اأول نوفمرب 1954 اإىل 

5 يوليو 1962.
بينما تتبنى اللجنة اجلزائرية م�ساألة طرح جميع امللفات التاريخية بداية 

وقالت بن براهم ملوقع �سكاي نيوز عربية:”جرائم فرن�سا يف اجلزائر معرتف 
بها دوليا وحتى من خالل ت�سريحات ماكرون«. واأكدت اأن “ماركون ينظر 
اإطار  اأبناء فرن�سا اجلدد باعتبارهم تاأ�سريته نحو بناء عالقات خارج  اإىل 
اأن��ه خمطئ يف  االع��ت��ذار«. وي��رى منتقدو ماكرون من اجلانب اجلزائري 
هذا االإطار، واأن اجليل اجلديد الذي يراهن عليه، يريد هو االآخر معرفة 

ما قام به اأجدادهم من جرائم يف حق اجلزائريني.

2: �صعود اليمني املتطرف
وال ميكن باأي حال من االأح��وال، ق��راءة ت�سريحات باري�ش جتاه اجلزائر 
خارج االإطار ال�سيا�سي والظروف التي متر بها اأوروبا ب�سكل عام مع �سعود 
اليمني  م��ن  باملئة   80 اأن  اجل��زائ��ري��ة  املحامية  وت��وؤك��د  املتطرف.  اليمني 
ول��دوا يف اجلزائر،  الذين  اأحفادهم  اأو  ال�سوداء  االأق��دام  الفرن�سي هم من 

ومنهم قيادات ع�سكرية �ساركت يف حرب اجلزائر.
ويقودهم احلنني اإىل فكرة “اجلزائر فرن�سية”، عرب تبني خطاب الرئي�ش 
الفرن�سي الراحل اجلرنال �سارل ديغول. وعلى هذا االأ�سا�ش �سعى اليمني 
امل�ساحلة  اأ�سكال  كل  لعرقلة  اجلزائر،  ا�ستقالل  عاما من   60 م��دار  على 

التاريخية.

 3: جزائريون �صد العتذار
بني  االإج��ت��م��اع  ت�سكل  ال  “االعتذار”  ف��ك��رة  ف���اإن  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال�سفة  ويف 

من االحتالل الفرن�سي للجزائر عام 
.1830

م����ع م���ع���اجل���ة اأ����س���ب���اب ال����غ����زو، وما 
والتعذيب  للقمع  رفقها من عمليات 
الوجود على  الهوية اجلزائرية من  ارتكبتها فرن�سا بهدف حمو  وجمازر 
مدار 132 عاماً. وقد اأثارت فكرة ت�سكيل اللجنة امل�سرتكة،نقا�سا حاداً بني 

اجلانبني الفرن�سي واجلزائري.
بني من يرى فيها خطوة ممكنة نحو امل�ساحلة مع التاريخ بعيدا عن فتح 

النقا�ش حول م�ساألة االعتذار.
وبني ما يرى فيها خطوة �سيا�سية تبقى متعرة اإىل حني التوافق النهائي 

بني الطرفني حول م�ساألة االعتذار.
اللجان،  اأن جناح هذه  اإىل  ال�سغري لعالم  امل��وؤرخ اجلزائري حممد  واأ�سار 
مرتبط بح�سن النية وال�سجاعة يف طرح املوا�سيع التاريخية العالقة بني 

البلدين وعدم تهمي�ش اأي ملف.
وقال لعالم ملوقع �سكاي نيوز عربية: “ق�سة الذاكرة بني اجلزائر وفرن�سا 
بداأت قبل االحتالل الفرن�سي للجزائر وهناك اأ�سئلة عديدة حتتاج الإجابة 

وا�سحة قبل الو�سول للحديث عن مرحلة ثورة اأول نوفمرب«.
وت�سمية  ب��االأدل��ة،  اخل�سم  مواجهة  ���س��رورة  على  اجل��زائ��ر  الباحث  واأك���د 
االأ�سماء مب�سمياتها دون جماملة، باعتبار اأن اجلرائم املرتكبة خالل فرتة 

اال�ستعمار هي جرائم الدولة الفرن�سية �سد االإن�سانية.
وهو اأمر يحرج اجلانب الفرن�سي الذي يريد الف�سل بني م�سوؤولية الدولة 
الفرن�سية وم�سوؤولية النظام ال�سيا�سي واملوؤ�س�سة الع�سكرية الفرن�سية التي 

كانت حتكم اجلزائر.
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ملفات ملتهبة تخرج النقابات واملجموعات اإىل ال�صارع 

حركات احتجاجية يف �سكل جديد تزيد من حدة التوتر يف فرن�سا

الأجندة »املتطرفة« باإ�صرائيل تكت�صب قوة.. وتعمق النق�صامات الداخلية

�سحف عاملية: حماولة رو�سية »اأخرية« لتعوي�ش اخل�سائر باأوكرانيا.. والربازيل ت�ستعد الأعمال �سغب جديدة

•• باري�س-وكاالت

اإ�سالح نظام التقاعد، قانون الهجرة، 
زيادة  االأ�سعار،  غ��الء  الطاقة،  اأزم��ة 
العمل... ظ��روف  حت�سني  املعا�سات، 

النقابات  تخرج  ملتهبة  ملفات  كلها 
واملجموعات يف فرن�سا اإىل ال�سارع يف 
بداية  اأن  يبدو  حا�سدة.  مظاهرات 
توقعات  ت��خ��ال��ف  مل   2023 ع����ام 
اقت�سادي  ���س��ي��اق  يف  اإذ  امل��ح��ل��ل��ني، 
ع��ل��ى احلكومة  ���س��ع��ب،  واج��ت��م��اع��ي 
االح����ت����ج����اج����ات  م�����ع  ت���ت���ع���ام���ل  اأن 
النقابات يف  ت�سنها  التي  واملظاهرات 
تعبئة  اأب��رز  ولعل  املجاالت.  خمتلف 
خ����الل ���س��ه��ر ي��ن��اي��ر اجل�������اري، تهم 
اأن  ب��ع��د  خ�سو�سا  ال��ت��ق��اع��د  ق��ان��ون 
توحدت النقابات الثمانية اإىل جانب 
املختلفة  فرن�سا  يف  الي�سار  اأح����زاب 
مب���ج���رد اإع�������الن رئ��ي�����س��ة ال��������وزراء، 
اإليزابيث بورن عن ال�سيغة النهائية 
لقانون اإ�سالح نظام التقاعد، م�ساء 
ال��ث��الث��اء، 10 ي��ن��اي��ر واأع��ل��ن��ت عن 
يناير   19 يف  ت��ن��ط��ل��ق  م���ظ���اه���رات 
احتجاجا على خطة احلكومة لرفع 
اإىل   62 القانوين من  التقاعد  �سن 

64 عاما بحلول عام 2030.

قانون التقاعد 
�صيد الحتجاجات

للعمل  العايل  املعهد  مدير  ويف�سر 
واملخت�ش يف ال�ساأن النقابي الفرن�سي، 
ملوقع  ت�سريحه  يف  فيفييه  ب��رن��ارد 
“�سكاي نيوز عربية” باأن “النقابات 
بال�سكل  اإ���س��راك��ه��ا  ع��دم  م��ن  ت�ستكي 
اإ�سالح  قانون  �سياغة  اأث��ن��اء  الكايف 
نظام التقاعد، لهذا ترف�ش ما جاء 
فيه وتخرج لالحتجاج«. وي�ستطرد، 
“لكن اإذا مل يتغري �سيء، ف�سيواجه 
ال�سنوات  يف  ك���ب���رًيا  ع���ج���ًزا  ال��ن��ظ��ام 
20 ملياًرا  ال��ق��ادم��ة. م��ا يقرب م��ن 
يف ع�سر �سنوات. وطلك الأن نظامنا 
�سخي باملقارنة مع باقي دول العامل 
لكنه مكلف يف املقابل. اإذ ي�سكل ٪14 
م���ن ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل، اأي 
�سعف متو�سط دول منظمة التعاون 

•• عوا�صم-وكاالت

تناولت اأبرز ال�سحف العاملية ال�سادرة 
اأم�������ش اخل��م��ي�����ش م�����س��ت��ج��دات احلرب 
ال��رو���س��ي��ة االأوك���ران���ي���ة، و���س��ط تقارير 
اأخرية”  “حماولة  ع�����ن  ت���ت���ح���دث 
الع�سكرية  ج��ه��وده  لتعزيز  للكرملني 
ب��ع��د ���س��ل�����س��ل��ة م���ن االن���ت���ك���ا����س���ات، بعد 
ق����ائ����د جديد  ت���ع���ي���ني  ع����ن  االإع����������الن 

للعملية الع�سكرية يف اأوكرانيا.
اإن  ال�����س��ح��ف  ق���ال���ت  ال�����ربازي�����ل،  ويف 
اأمنية م�سددة،  اإجراءات  البالد �سهدت 
ملوجة عنف جديدة من قبل  ا�ستعداداً 
دعوات  و�سط  ال�سابق،  الرئي�ش  اأن�سار 
البالد  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ل��الح��ت�����س��اد 

للمرة الثانية خالل اأ�سبوع.
لل�ساأن  اأخ�����رى  ���س��ح��ف  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
“االأجندة  اإن  وق���ال���ت  االإ����س���رائ���ي���ل���ي، 
املتطرفة” اخلا�سة باحلكومة اليمينية 
اجل����دي����دة ت��ك��ت�����س��ب ق����وة ب�����س��ك��ل غري 
اأ�سبوعني  اأق��ل من  بعد  وذل��ك  متوقع، 
االنق�سامات  يزيد  م��ا  تن�سيبها؛  على 

واخلالفات داخل اإ�سرائيل.

حماولة رو�صية “اأخرية«
تاميز”  “فاينان�سيال  �سحيفة  راأت 
ب�ساأن  الرو�سي  القرار  اأن  الربيطانية، 
العملية  لقيادة  ج��دي��د  ج���رنال  تعيني 
الع�سكرية يف اأوكرانيا مبثابة “حماولة 
تقدم  الإح��������راز  ل��ل��ك��رم��ل��ني  اأخرية” 
االنتكا�سات  م��ن  �سل�سلة  بعد  ملمو�ش 
حتويل  يف  والف�سل  امل��ع��رك��ة  �ساحة  يف 

احلرب ل�ساحله.
تكليف اجلرنال،  اأن  ال�سحيفة  وذكرت 
ف����ال����ريي ج���ريا����س���ي���م���وف، ب������داًل من 
ال����ذي ُعني  ���س��ريج��ي ���س��وروف��ي��ك��ني - 
– ب��ق��ي��ادة احلملة  اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي  يف 
الع�سكرية يف اأوكرانيا، ياأتي بعد هجوم 
اأوكراين داٍم ليلة راأ�ش ال�سنة اجلديدة 
مدينة  يف  الرو�سية  ال��ق��وات  ا�ستهدف 
م��اك��ي��ف��ك��ا ب�����س��رق ال���ب���الد، واأ���س��ف��ر عن 
اأث����ارت  م��ق��ت��ل 89 ج��ن��دي��ا، يف واق���ع���ة 
الذين  الرو�ش”  “ال�سقور  غ�����س��ب 

طالبوا مبحا�سبة اجلي�ش.
وقالت ال�سحيفة، اإنه عندما مت تعيينه 
املتوقع  كان من  اأكتوبر،  املن�سب يف  يف 
عاماً”   56“ ����س���وروف���ك���ني  ي��غ��ري  اأن 

“جماعة  ق��ادت��ه  امل��ا���س��ي،  دي�����س��م��رب 
التي  احلديد”  ل�����س��ك��ك  م��راق��ب��ني 
انتهى  “في�سبوك”.  ع��رب  اأن�����س��ئ��ت 
مب���ج���رد ح�������س���ول امل���ج���م���وع���ة على 
اأن  ب���ع���د  م���ط���ال���ب���ه���ا االج���ت���م���اع���ي���ة 
اأف�سحت املجال للنقابات للتفاو�ش. 

االأحياء  ع��ل��م��اء  ع��ل��ق  ج��ان��ب��ه��م  م���ن 
التو�سل  ب��ع��د  اإ����س���راب���ه���م  ال��ط��ب��ي��ة 
يناير مع   10 ال��ث��الث��اء،  ات��ف��اق  اإىل 
التاأمني ال�سحي، وفتحت املختربات 
جديد  م��ن  اأب��واب��ه��ا  املغلقة  الطبية 

يوم االأربعاء. 
وع���ق���ب جن����اح ه����ذا امل���ج���م���وع���ات يف 
امل�سوؤولني،  اإىل  ���س��وت��ه��ا  اإي�������س���ال 
املخابز  “بقاء  جم��م��وع��ة  اأط��ل��ق��ت 
في�سبوك  على  اليدوية”  واحل���رف 
دعوة للتظاهر �سد غالء االأ�سعار يف 

23 يناير املقبل. 
جمموعات  جن����اح  اأ����س���ب���اب  وت���رج���ع 
التعبئة  في�سبوك بح�سب اخلبري يف 
حركات  “اأنها  اإىل  االج��ت��م��اع��ي��ة 
جديدة ت�سنع احلدث وي�سلط عليها 
ي�سهل عليهم  م��ا  اإع��الم��ي��ا،  ال�����س��وء 
الو�سول اإىل مطالبهم يف ظل ابتعاد 
ال�سباب  والعاملني  املوظفني  بع�ش 

عن املنظمات النقابية«. 
املجموعات  اأن  امل��ق��اب��ل،  يف  وي��ع��ت��رب 
والنقابات تخو�ش يف الواقع معركة 
تكميلية. وذلك الأن النقابات هي التي 
تقدم االإ�سعار باالإ�سراب، ثم تتكلف 
الر�سمية  امل��ج��م��وع��ة غ��ري  ق��ب��ل  م��ن 
بالتفاو�ش على طريقة للخروج من 
املنوال، حظيت  نف�ش  االأزم��ة. وعلى 
اخل��م��ي�����ش اجلماعية  ي���وم  م��ظ��اه��رة 
“اأطباء  جم��م��وع��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
العديد  ب���دع���م  الغد”  اأج������ل  م����ن 
م��ن ال��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ي��ة«.  فيما يرى 
هذه  اأن  للعمل  العايل  املعهد  مدير 
املظاهرات التي متر عرب جمموعات 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
ت�سر باحلكومة والنقابات على حد 
بتلبية  مطالبة  ف��احل��ك��وم��ة  ���س��واء. 
املطالب والنقابات مت تهمي�سها ومل 
هذا  احتواء  على  القدرة  لديها  يعد 

اال�ستياء االجتماعي«.

“برناجماً  تعد  اأن خططه  االأمريكية، 
حيث �سور  �سرعياً حلكومة منتخبة”، 
ال�سغط من اأجل التغيريات الق�سائية 
على اأنه “حماولة �سائبة” للحد من 
يف  منتخبة  غري  ق�سائية  هيئة  تدخل 

الربملان املنتخب.
وقال نتنياهو يف وقت �سابق من االأ�سبوع 
اجلاري: “لقد تلقينا تفوي�سا وا�سحا 
وعدنا  ما  لتنفيذ  اجلمهور  من  وقويا 
به خالل االنتخابات وهذا ما �سنفعله. 
هذا هو تنفيذ اإرادة الناخبني وهذا هو 
الدميقراطية.” لكن منتقديه  جوهر 

يعتربون ذلك “انقالبا د�ستوريا«.
وق��ال��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة، اإن����ه ب��ال��ع��ودة اإىل 
ال�سلطة للمرة الثالثة، يراأ�ش نتنياهو 
– وهو قيد املحاكمة حالياً بتهم ف�ساد 
يف  تطرفاً  االأك���ر  ه��ي  حكومة  االآن   -
تاريخ البالد، حيث جتمع بني االأحزاب 
يدعمها  ال���ت���ي  امل��ت��ط��رف��ة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة 
االأرثوذك�سية  واالأح����زاب  امل�ستوطنون 
ت�سكيل  ب��اإع��ادة  تعهدت  التي  املتطرفة 

املجتمع االإ�سرائيلي.
�ستوؤجج  اأن����ه����ا  اع����ت����ربت  خ���ط���وة  ويف 
الو�سط  يف  واخل���الف���ات  االن��ق�����س��ام��ات 
االإ�سرائيلي، نقلت ال�سحيفة عن وزير 
ي��اري��ف ليفني، قوله  ال��ع��دل اجل��دي��د، 
���س��ي��وا���س��ل ه��دف��ه الطويل  اإن����ه  اأم�������ش 
االأم�������د امل��ت��م��ث��ل يف احل�����د م����ن ق����درة 
القوانني  اإب��ط��ال  على  العليا  املحكمة 
واإعطاء احلكومة  الربملان  ال�سادرة يف 
م����زي����ًدا م����ن ال�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى تعيني 

الق�ساة وترقيتهم.
الوقت  يف  اأن���ه  ال�سحيفة،  واأو���س��ح��ت 
اإلغاء  العليا  للمحكمة  ميكن  احل��ايل، 
القوانني التي تعتربها غري د�ستورية، 
تقييًدا  اأن�����س��اره��ا  ي��ع��ت��ربه  دور  وه����و 
واقرتح  ال���ربمل���اين.  للتو�سع  اأ���س��ا���س��ًي��ا 
اأن ي�سمح  ���س��اأن��ه  ت�����س��ري��ًع��ا م��ن  ل��ي��ف��ني 
الأغلبية ب�سيطة من امل�سرعني بتجاوز 

قرارات املحكمة.
ال�سوارع  اإىل  خ���رج���وا  االآالف  وك����ان 
يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء اإ����س���رائ���ي���ل، االأح�����د، 
احلكومة  خ���ط���ط  ع���ل���ى  ل���الح���ت���ج���اج 
اإىل  املعار�سة  ق��ادة  اجل��دي��دة، كما دع��ا 
دفع  م��ا  املقبل؛  ال�سبت  اأك��رب  جتمعات 
اإىل  اجل��دد  اليمينيني  امل�سرعني  اأح��د 

املطالبة باعتقالهم بتهمة “اخليانة«.

ويتابع،  وال��ت��ن��م��ي��ة«.  االق���ت�������س���ادي 
الت�سامن  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  اأن����ه  “كما 
ال�ساكنة  اأن  اأي  االأج������ي������ال،  ب����ني 
مثال،   2023 ل����ع����ام  ال��ن�����س��ي��ط��ة 
للمتقاعدين  م�����س��اه��م��ات  ي��دف��ع��ون 
هناك  وب���ال���ت���ايل  ال����ع����ام.  ن��ف�����ش  يف 
الن�سيطة  ال�ساكنة  ع��دد  بني  عالقة 
واملتقاعدين«. وبلغة االأرقام، يف عام 
على  تتوفر  فرن�سا  ك��ان��ت   ،1960
للمتقاعد  ن�سيطني  مواطنني  اأربعة 
ال��واح��د.  ال��ي��وم، ي��وج��د 1.7 فقط 
يكون  لن  وم�ستقبال  متقاعد.  لكل 
عدد الن�سطني كافيا لتمويل �سندوق 
احلكومة  اأم��ام  يبقى  لهذا  التقاعد. 
ث���الث���ة ح���ل���ول ب��ح�����س��ب ق����ول مدير 
املعهد العايل للعمل. “االأول يتمثل 
ال�ساكنة  م�����س��اه��م��ات  ق��ي��م��ة  رف���ع  يف 
ال��ن�����س��ي��ط��ة وه����ذا غ���ري مم��ك��ن الأنه 

واخلبري  االجتماعي  للموؤرخ  ووفقا 
�ستيفان  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  يف 
احلركات  ه��ذه  “ا�ستوحت  ���س��ريوت، 
ال�سرتات  “اأ�سحاب  م���ن  ال��ف��ك��رة 
م�سريات  نظموا  الذين  ال�سفراء” 
بعد   2018 ن����ون����رب  يف  ح���ا����س���دة 
مواقع  م���ن  ���س��رارت��ه��ا  ان��ط��ل��ق��ت  اأن 
فاأ�سبحت  االج��ت��م��اع��ي.  ال��ت��وا���س��ل 
ال��ف��ك��رة م��در���س��ة الآخ��ري��ن، ونظموا 
ب�������دوره�������م وق������ف������ات اح���ت���ج���اج���ي���ة 
اأو  ال���ن���ق���اب���ات  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد  دون 

ال�سيا�سيني«.

�صوت م�صموع 
اأنها خرجت من رح��م مواقع  ورغ��م 
التوا�سل االجتماعي، اإال اأنها حتقق 
لوائها. كما  املن�سوين حتت  اأه��داف 
�سهر  اأواخ����ر  اإ����س���راب يف  م��ع  ح�سل 

امل�ست�سفيات  ب�������داأت  ال���ت���ق���اع���دي���ة، 
“احتاد  دع��ا  فقد  اإ�سرابها،  بالفعل 
اخلدمات العامة بامل�ست�سفيات” اإىل 
“اإ�سراب غري حمدود” اعتباًرا من 

يوم الثالثاء 10 يناير.
“الو�سع  االحت���اد يف بالغه  وي��دي��ن 
ال�سحة  ل��ق��ط��اع  للغاية”  امل����رتدي 
املقبولة”  غ���ري  ال��ع��م��ل  و”ظروف 
امل���ر����س���ى  م�����ن  ع������دد  و”تعري�ش 
للخطر”  امل�ست�سفى  يف  وال��ع��ام��ل��ني 

و”تقاع�ش” احلكومة.
ويقرتح يف املقابل، كحل ل� “خدمات 
يف  و”النق�ش  املكتظة”  ال���ط���وارئ 
“توظيف  اإىل  لالأطباء”  ���س��ف��وف 
200.000 موظف  ما ال يقل عن 
واالجتماعية  ال�سحية  امل��ج��االت  يف 
والطبية- القطاعات االجتماعية ». 
ومنذ يوم االثنني 9 يناير 2023، 

اأق��ل وم�ساريف  �سرائية  ق��درة  يعني 
امل�سغلة.  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  اأك��رب 
وال�����ث�����اين، ي���ه���م ت��خ��ف��ي�����ش روات�����ب 
امل��ت��ق��اع��دي��ن وه����ذا ل��ن ي��ك��ون عادال 
الأن الرواتب لي�ست عالية. وبالتايل، 
ي��ب��ق��ى احل���ل ال��ث��ال��ث، ه���و رف���ع �سن 
التقاعد من 62 اإىل 64 عاما، مما 
يف  امل�ساهمة  من  اأك��ر  �سنتني  يعني 
بالن�سبة  التقاعد واقت�سادا  �سندوق 
ل��ل��ح��ك��وم��ة«. ول��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن حدة 
ال���رف�������ش واالح����ت����ج����اج����ات، اآث�����رت 
يف  ال��ق��ان��ون  على  الت�سويت  ال��دول��ة 
اإىل  ال��ل��ج��وء  ب���دل  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
قانون49.3 ومتريره دون ت�سويت. 
حتى ال يعترب فعال ديكتاتوريا ويثري 

املزيد من التوتر.
قطاع ال�صحة ينتف�س

املعا�سات  نظام  االحتجاج على  وقبل 

اإ�سراب 19 يناير �سد اإ�سالح نظام 
التقاعد.

�صلل يف و�صائل النقل
الكونفدرالية  تنظمه  اآخ��ر  اإ���س��راب 
�سركة  ع��م��ال  ي��ه��م  لل�سغل،  ال��ع��ام��ة 
م�ساء  يبداأ  الفرن�سية،  العام  النقل 
حتى  وي�ستمر  يناير   12 اخلمي�ش 
خالله  من  وتطالب  ال�سبت.  �سباح 
ب����زي����ادة قدرها  ال��ن��ق��اب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 

300 يورو على الرواتب احلالية.

�صكل جديد لالحتجاج
اأب���رز م��ا ميز ه��ذه االإ�سرابات  وم��ن 
ينظم  اأ���س��ب��ح  بع�سها  اأن  االأخ�����رية، 
النقابات وباالعتماد  امل��رور من  دون 
ع��ل��ى جم��م��وع��ات مت اإن�����س��اوؤه��ا على 

مواقع التوا�سل االجتماعي.

دخلت بدورها خمتربات البيولوجيا 
تخفي�ش  ب�سبب  اإ���س��راب  يف  الطبية 
ميزانيتهم املدرجة يف قانون متويل 

ال�سمان االجتماعي.
اخلا�ش  القطاع  اأط��ب��اء  تظاهر  كما 
باري�ش  العا�سمة  �سوارع  يف  بفرن�سا 
ب�����دع�����وة من  ي���ن���اي���ر  يف اخل����ام���������ش 
للغد”  اأج��ل  م��ن  “اأطباء  جمموعة 
باتخاذ  احل���ك���وم���ة  مل��ط��ال��ب��ة  وذل�����ك 
مطالبهم.  جت������اه  ج�������ادة  ت����داب����ري 
اال�ست�سارة  ر�سوم  م�ساعفة  واأبرزها 

االأ�سا�سية من 25 اإىل 50 يورو.

املعلم يقول كلمته
امل��ع��ل��م��ني  بدورها  ن��ق��اب��ة  ت����زال  وال 
اإ�سراب  اإىل  ال���دع���وة  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
17 ي��ن��اي��ر ح���ول االأج�����ور وظ���روف 
العمل وامل�سار املهني ، باالإ�سافة اإىل 

هرجمدون”  ب�”اجلرنال  امل��ل��ق��ب   –
خالل  من  املتعر  الرو�سي  الهجوم   -
التي  الوح�سية  والتكتيكات  الت�سعيد 
لقوات  ق���ي���ادت���ه  اأث����ن����اء  ت��ط��وي��ره��ا  مت 
ال�سحيفة  واأ�سافت  �سوريا.  يف  البالد 
– اأي  امل��ن�����س��ب  ت��ول��ي��ه  اأن�����ه يف ف����رتة 
االأ�سهر الثالثة املا�سية - فقدت رو�سيا 
خري�سون  م��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى  ال�����س��ي��ط��رة 
�سعوبات  واجهت  اإنها  كما  اجلنوبية، 
واالإقامة  االأ�سا�سية  املعدات  توفري  يف 
واالأ�سلحة احلديثة ل�300 األف فرد مت 
جتنيدهم حديثاً يف �سبتمرب. واعتربت 
اأدلت  التي  الت�سريحات  اأن  ال�سحيفة 
بها وزارة الدفاع الرو�سية عقب تعيني 
اأي�ساً  ي�سغل  ال���ذي   – ج��ريا���س��ي��م��وف 
“حماولة   - االأرك�����ان  رئ��ي�����ش  من�سب 
والتي  الرو�سي”،  العام  ال��راأي  لتهدئة 
مكانة  ل�”رفع  ج���اء  ال���ق���رار  اإن  ق��ال��ت 
اأوكرانيا«.  الع�سكرية يف  القوة  قيادة” 
كما �سلطت ال�سحيفة ال�سوء على ردود 
الرو�سي  الو�سط  يف  مت�ساربة  اأف��ع��ال 
اإن  وق��ال��ت  اجل��دي��دة،  التعيينات  عقب 
املوؤيدين  الع�سكريني  املحللني  بع�ش 
التعديالت  اأن  يف  مت�سككون  ل��ل��ح��رب 
التي  امل�������س���ك���الت  ���س��ت��ح��ل  اجل�����دي�����دة 
ت�سمل  والتي  بالدهم،  جي�ش  يواجهها 
الهرمي  والت�سل�سل  املرنة  القيادة غري 

ونق�ش املعدات و�سعف االإمدادات.
ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة عن 
ال����دف����اع  وزارة  م����ن  م����ق����رب  م�������س���در 
تعيني  خ���ط���وة  اإن  ق����ول����ه،  ال���رو����س���ي���ة 
جريا�سيموف كقائد للقوات النظامية 
الرو�سية يف اأوكرانيا تعك�ش “�سراعات 
احلربي،  امل��ج��ه��ود  ق��ل��ب  يف  تنظيمية 

ولي�ش جتاًها جديًدا«.
ماركوف،  ���س��ريج��ي  ق���ال  امل��ق��اب��ل،  ويف 
للكرملني:  امل���وؤي���د  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ح��ل��ل 
نهج  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ري  ال��������وزارة  “ت�سعى 
جمموعة فاغرن، والتي يجرب جناحها 
اجل��ي�����ش ال��رو���س��ي ع��ل��ى ال��ق��ت��ال ب�سكل 
يف  حداثة”،  اأك���ر  بطريقة  خمتلف، 
موؤ�س�ش  بريغوزين،  يفغيني  اإىل  اإ�سارة 
الع�سكرية،  ���س��ب��ه  امل��رت��زق��ة  جم��م��وع��ة 
ا�ستيالء  عن  اأم�ش  فجر  اأعلن  وال��ذي 

مقاتليه على بلدة �سوليدار ال�سرقية.
واأ�سارت ال�سحيفة اأن التعديل االأخري 
���س��راع علني متزايد بني  و���س��ط  ي��اأت��ي 

الدميقراطية، يجب اأن نقف متحدين 
يف جهودنا حلمايتها«.

الأجندة “املتطرفة”
 باإ�صرائيل تكت�صب قوة

تاميز”  “نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  راأت 
املتطرفة”  “االأجندة  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة، 
االإ�سرائيلية  ب���احل���ك���وم���ة  اخل���ا����س���ة 
غري  ق��وة  تكت�سب  اجل��دي��دة  اليمينية 
م���ت���وق���ع���ة، ح���ي���ث ي�����س��غ��ط االئ���ت���الف 
ب���ق���ي���ادة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و م���ن اأج���ل 
ال�سيطرة  وت��ر���س��ي��خ  ال���ق�������س���اء،  ق��ل��ب 
الغربية  ال�����س��ف��ة  ع��ل��ى  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
الع�سكرية؛  املوؤ�س�سة  واإ�سعاف  املحتلة، 
ويعمق  االح����ت����ج����اج����ات  ي�����وؤج�����ج  م�����ا 

االنق�سامات داخل اإ�سرائيل.
من  اأق���ل  بعد  اأن���ه  ال�سحيفة،  وذك���رت 
ت��ن�����س��ي��ب��ه��ا، حتركت  اأ����س���ب���وع���ني ع��ل��ى 
ب�سرعة  اجل��دي��دة  اليمينية  احلكومة 
ن���ح���و ���س��ل�����س��ل��ة ب����ن����ود ����س���م���ن اأج����ن����دة 
اأنها  اإىل  م�����س��رية  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ت��ط��رف��ة 
م�����س��ت م�����س��اء اأم�������ش ق���دم���اً يف حمور 
اأ����س���درت الأول مرة  ب��رن��اجم��ه��ا، ح��ي��ث 
�سامل  ق�سائي  الإ�سالح  مف�سلة  خطة 
يت�سمن احلد من تاأثري املحكمة العليا 
دور  وتعزيز  )الكني�ست(  الربملان  على 

احلكومة يف تعيني الق�ساة.
وقالت، اإن التحالف اليميني قد اتخذ 
وتطرفاً جتاه  عنفاً  اأكر  موقفاً  اأي�ساً 
الفل�سطينيني، حيث مت قطع التمويل 
ل��ل�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ف�����س��اًل عن 
القومي اجلديد،  االأم��ن  وزي��ر  اقتحام 
اإيتمار بن غفري، امل�سجد االأق�سى؛ ما 
اأثار غ�سب الفل�سطينيني والعديد من 
الدول العربية، باالإ�سافة اإىل اإ�سداره 
اأوامر باإزالة االأعالم الفل�سطينية من 

االأماكن العامة.
االأجندة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت   
نتنياهو،  ي��ت��زع��م��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��ط��رف��ة 
ال�سيا�سية  االإع��الن��ات  من  مزيج  وه��ي 
وم�سودة  االئتالف  داخ��ل  واالتفاقيات 
الت�سريعات، قد اأدت ب�سرعة اإىل تفاقم 
االإ�سرائيلي،  املجتمع  يف  االنق�سامات 
حيث يخ�سى منتقدوه وحلفاوؤه من اأن 
االأجندة تهدد املوؤ�س�سات الدميقراطية 
جريانها  م��ع  ال��ب��الد  ب��ع��الق��ات  وت�سر 
العرب. وزعم نتنياهو، وفقاً لل�سحيفة 

تاأهب اأمني برازيلي
“الغارديان”  ����س���ح���ي���ف���ة  ذك����������رت 
�سهدت  ال����ربازي����ل  اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
االأربعاء،  اأم�ش  اأمنية مكثفة،  اإجراءات 
و����س���ط خم������اوف م����ن ان�������دالع اأع���م���ال 
الرئي�ش  اأن�سار  �سغب جديدة من قبل 
ال�����س��اب��ق، جايري  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ي��ن��ي 
بول�سونارو، وذلك بعد دعوات للتظاهر 

“على م�ستوى البالد«.
وقالت ال�سحيفة اإن اأن�سار بول�سونارو 
مرة  للح�سد  اأم�����ش  ي��خ��ط��ط��ون  ك��ان��وا 
اأخرى، وذلك بعد ثالثة اأيام من قيام 
اآالف املتطرفني مبا و�سفته احلكومة 
�سهدت  فا�سلة”  ان��ق��الب  ب�”حماولة 
ال�سلطة  ملقرات  ونهب  اقتحام  عمليات 
يف  مب��ا  ب��رازي��ل��ي��ا،  بالعا�سمة،  الثالثة 
والكونغر�ش  ال��رئ��ا���س��ي  ال��ق�����س��ر  ذل���ك 

واملحكمة العليا.
ونقلت ال�سحيفة عن تقارير اإعالمية 
اليمني  ن�����س��ط��اء  اإن  ق��ول��ه��ا،  ب��رازي��ل��ي��ة 
امل��ت��ط��رف ق��د دع����وا، م�����س��اء االأرب���ع���اء، 
م�ستوى  ع����ل����ى  ح����ا�����س����دة  مل���������س����ريات 
حيث  ال�سلطة”،  “ال�ستعادة  ال��ب��الد 
����س���وه���دت ق�����وات االأم������ن وه����ي تتخد 
ال�����س��اح��ة املوؤدية  م��واق��ع��ه��ا ع��ل��ى ط���ول 
ووفقاً  ال��ث��الث��ة.  ال�سلطة  م��ق��رات  اإىل 
امل�سوؤول  وع���د  ال��ربازي��ل��ي��ة،  ل��ل��ت��ق��اري��ر 

الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  “فاغرن”  مالك 
ال��رو���س��ي��ة، ح��ي��ث ان��ت��ق��د ب��ري��غ��وزي��ن - 
ل��ل��رئ��ي�����ش فالدميري  ال���ق���وي  احل��ل��ي��ف 
االأداء  ب�سبب  ج��ريا���س��ي��م��وف   - ب��وت��ني 
النظامية  ال��رو���س��ي��ة  ل��ل��ق��وات  ال��ب��اه��ت 

واأ�ساد باجلرنال �سوروفيكني.
التي  وقالت ال�سحيفة اإن “فاغرن” - 
األ���ف مقاتل   50 ق��وام��ه��ا نحو  اأ���س��ب��ح 
اأنها  ع��ل��ى  نف�سها  ل��ت�����س��وي��ر  ت�����س��ع��ى   -
القادرة  ال��وح��ي��دة  ال��رو���س��ي��ة  ال���وح���دة 
على �سن عمليات هجومية، حيث قال 
�سوليدار  ح��ول  املعركة  اإن  بريغوزين 
مل ت�سهد اأي م�ساركة للقوات الرو�سية 
وا�سح،  علني  خ���الف  ويف  ال��ن��ظ��ام��ي��ة. 
هذه  الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة  عار�ست 
التلميحات، وقالت اإن القوات الرو�سية 
معارك  يف  ت�������س���ارك  ا  ج������وًّ امل���ح���م���ول���ة 
�سوليدار من ال�سمال واجلنوب، م�سرياً 
ك��ان��ت تق�سف  ال��ق��وات اجل��وي��ة  اأن  اإىل 
املنطقة،  يف  اأوك���ران���ي���ة  م��واق��ع  اأي�����س��اً 
اأخ���رى  ت��ق��ات��ل وح����دات رو���س��ي��ة  بينما 
اأنه  ال�سحيفة  واأ�سافت  البلدة.  داخ��ل 
بني  ال�سلطة  على  ال�����س��راع  ظهور  م��ع 
الرو�سية  الدفاع  وموؤ�س�سة  بريغوزين 
اإىل  االآن  بوتني حتى  يقف  العلن،  اإىل 
�سويغو،  �سريجي  دف��اع��ه،  وزي��ر  جانب 

واجلرنال جريا�سيموف.

امل�سروعة  االن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  ل��ق��ل��ب 
واأ�ساف:  واالإطاحة بدميقراطياتنا”. 
اليمينيني  املحر�سني  اأن  ا  ���س��رًّ “لي�ش 
امل��ت��ط��رف��ني يف ال����ربازي����ل وال���والي���ات 

املتحدة ين�سقون اجلهود«.
واأ�سار امل�سرعون، بينهم 36 دميقراطيا 
اأمريكيا و35 تقدميا برازيليا، اإىل اأنه 
االأخرية،  الربازيلية  االنتخابات  بعد 
���س��اف��ر جن��ل ال��رئ��ي�����ش امل���ه���زوم وع�سو 
اإىل  بول�سونارو،  اإدواردو  الكونغر�ش، 
وم�ساعديه  برتامب  والتقى  فلوريدا 
و�ستيف  م��ي��ل��ر  ج��ي�����س��ون  ال�����س��اب��ق��ني، 
بول�سونارو  �سجعوا   “ ال��ذي��ن  ب��ان��ون، 

على رف�ش نتائج االنتخابات«.
وتابع البيان: “بعد االجتماعات بوقت 
ق�����س��ري، ���س��ع��ى ح���زب ب��ول�����س��ون��ارو اإىل 
اآالف االأ�سوات. يجب حما�سبة  اإبطال 
امل�سرعون  لفت  كما  املعنيني”.  جميع 
اأدين  اأن بانون قد  االنتباه اإىل حقيقة 
لعدم ا�ستجابته الأمر ا�ستدعاء للمثول 
اأمام جل�سات اال�ستماع يف الكونغر�ش اأو 
تقدمي الوثائق ذات ال�سلة ب�ساأن دوره 

يف “مترد 6 يناير«.
وختم بيان امل�سرعني: “الدميقراطيات 
تعتمد على التداول ال�سلمي لل�سلطة. 
اليمينيون  امل��ت��ط��رف��ون  ين�سق  مثلما 
لتقوي�ش  ج����ه����وده����م  امل����ت����ط����رف����ون 

اإينا�سيو  لوي�ش  الرئي�ش،  كلفه  ال��ذي 
بعد  ال��ع��ا���س��م��ة  ب��اأم��ن  �سيلفا،  دا  ل���وال 
كابيلي،  ري�����ك�����اردو  االأح��������د،  اأح��������داث 
“لن  املوؤ�سفة  امل�ساهد  ب���اأن  امل��واط��ن��ني 
اأن�سار  حم����ذراً  اأخرى”،  م���رة  ت��ت��ك��رر 
ب���ول�������س���ون���ارو م����ن ع�����دم ال����ن����زول اإىل 
قالت  منف�سل،  تقرير  ويف  ال�����س��وارع. 
امل�سرعني  ع�����س��رات  اإن  “الغارديان”، 
االأم��ري��ك��ي��ني وال��ربازي��ل��ي��ني ق��د اأدان���وا 
اليميني  بول�سونارو-ترامب  “حتالف 
بياناً  ال��ن��واب  اأ���س��در  حيث  املتطرف”، 
م�سرتكاً يركز على اأعمال ال�سغب يوم 
“6 يناير”  االأح��د يف برازيليا، ومترد 

الذي وقع يف وا�سنطن قبل عامني.
 70 م��ن  اأك���ر  اأن  ال�سحيفة  وذك����رت 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  تقدميا  م�سرعا 
“التعاون املثمر”  اأدانوا  والربازيل قد 
– ورمب������ا ع���ائ���ل���ة - كل  اأن�������س���ار  ب����ني 
االأمريكي  وال��رئ��ي�����ش  ب��ول�����س��ون��ارو  م��ن 
ال�����س��اب��ق، ب��ه��دف ق��ل��ب االن��ت��خ��اب��ات يف 
حما�سبة  اإىل  ودع�����وا  ال��ب��ل��دي��ن،  ك���ال 
املتورطني. ونقلت ال�سحيفة عن بيان 
م�سرعني  “ب�سفتنا  ق��ول��ه:  م�����س��رتك 
فاإننا  املتحدة،  وال��والي��ات  ال��ربازي��ل  يف 
ن���ق���ف م��ت��ح��دي��ن ����س���د اجل����ه����ود التي 
املتطرفة  اليمينية  اجل��ه��ات  ت��ب��ذل��ه��ا 
للدميقراطية  واملناه�سة  اال�ستبدادية 

وول �سرتيت جورنال: داع�ش ا�ستغل ت�ساهل تويرت يف ن�سر الفكر االإرهابي
•• وا�صنطن-وكاالت

ك�سف �ستيفن �ستالين�سكي، املدير التنفيذي ملعهد بحوث اإعالم ال�سرق االأو�سط 
“ميمري”، اأنه اأطلع م�سوؤولني تنفيذيني بارزين مبن�سة التوا�سل االجتماعي 
اإرهابيني تلك املن�سة، وما  2016 با�ستخدام  -اأيلول  �سبتمرب  يف  “تويرت”، 
اأن تفعله حيال ذلك. وحتى تلك اللحظة، كانت العالقة  يتعني على ال�سركة 
�سائكة بني ميمري واملن�سة التي تتخذ من �سان فرن�سي�سكو مقراً لها، جتاهل 
تويرت مراراً دعوات ميمري التخاذ اإجراءات من اأجل وقف االنت�سار االإرهابي 
يف املن�سة. وكتب �ستالين�سكي يف �سحيفة “وول �سرتيت جورنال” االأمريكية 
اأنه بداأ يراقب تويرت يف 2010، حني كان عدد قليل من االإرهابيني متواجدين 
على املن�سة. بعدها، يف 2011، بداأت حركة طالبان بالتغريد كما فعلت حركة 
ان�سم  ما  �سرعان  ال�سومال،  يف  االإرهابي  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  ال�سباب 

اإليهما بريطانيون مثل الداعية املوايل لداع�ش االإرهابي اأجنم �سودري الذي 
االإرهابيون  ا�ستخدم  ك�”املهاجرون”.  حمظورة  منظمات  يف  ب��ارزاً  وجهاً  يعد 
وجتنيد  الغربية،  امل�سالح  �سد  هجمات  اإىل  وال��دع��وة  ر�سائلهم  لن�سر  تويرت 

اأع�ساء جدد وح�سد املتعاطفني وجمع التربعات، ووثق ميمري كل ذلك.
االإرهابيني  ن�ساط  عن  التقارير  مئات  ميمري  ن�سر  و2016،   2011 بني 
ومل  اإج����راءات،  التخاذ  مبا�سرة  تويرت  ينا�سدون  امل�سرعون  ب��داأ  تويرت،  على 
تقم ال�سركة مبا يلزم لوقف االإرهابيني عن االنت�سار على من�ستها، وجتاهلت 
كل  عليها  ن�سطت  التي  االأ�سا�سية  املن�سة  تويرت  واأ�سبح  ميمري،  منا�سدات 
كان   ،2015 االأول(  )كانون  دي�سمرب  بحلول  تقريباً.  االإرهابية  املجموعات 
داع�ش يقول الأتباعه اإنه يجب ا�ستخدام تويرت وفي�سبوك كمن�ستني اأ�سا�سيتني 

للتوا�سل االجتماعي، حيث يوجد “عامة النا�ش«.
ن�سرت  2013، ح��ني  �سبتمرب  ب��رزت يف  ج��دي��دة  اأن حت��دي��ات  الكاتب  اأ���س��اف 

حركة ال�سباب االإرهابية تغريدات مبا�سرة عن هجومها على مركز جتاري يف 
العا�سمة الكينية نريوبي. ُقتل حينها اثنان و�ستون مدنياً. وغردت املجموعة: 
ح�سب   - “الكفار”  نقاتل  الظهر،  ق��راب��ة  التجاري  و�ستغيت  مركز  “دخلنا 
املركز جاء  ا�ستهداف  اإن  با�سم احلركة  الناطق  وق��ال  اأر�سهم”.  -، يف  قولهم 
لل�سياح  مق�سداً  كان  والأن��ه  واأمريكية”،  يهودية  “متاجر  ا�ست�سافته  ب�سبب 
هذا  القاعدة  فرع  حفز  الكينيني،  القرار  و�سناع  الدوليني  والديبلوما�سيني 

االإرهاب العاملي م�ستخدماً تويرت كاأداة للتوا�سل على االإنرتنت.
و�سائل  ا�ستغالل  و�سّعدت  تويرت  ال�سباب  حركة  ا�ستعملت  كيف  داع�ش  راأى 
التوا�سل االجتماعي اإىل م�ستوى اآخر. يف اأغ�سط�ش )اآب( 2014، ن�سر داع�ش 
مقطع فيديو لعمالئه يقطعون راأ�ش ال�سحفي االأمريكي جيم�ش فويل. و�سع 
فعلتهم.  لقطات  من  تف�سيلية  �سل�سلة  غ��رد  ثم  يوتيوب،  على  الفيديو  اأواًل 
اأربع عمليات قطع  داع�ش عن  اأعلن  العامل. ثم  التغريدات و�سدمت  انت�سرت 

االإرهابية  التغريدات  روؤو�ش الأمريكيني وبريطانيني على تويرت. و�سل عدد 
2015. رغم بيانات  اأوائ��ل  ال��روؤو���ش واالإع��دام��ات اإىل ذروت��ه  امل�سورة لقطع 
تويرت عن اإزالة “ال�سور الر�سومية”، وذلك بعد �سيل من ردود الفعل ال�سلبية 
م��ن احل��ك��وم��ة واالإع����الم وال��ب��اح��ث��ني وغ��ريه��م، ك��ان نهج املن�سة ق��ائ��م��اً على 
املحظورة  وع��اودت احل�سابات  تويرت،  االزده��ار على  داع�ش  ووا�سل  الفعل،  رد 

الظهور، اأحياناً اأكر من 100 مرة، ح�سب �ستالين�سكي.
وفق �ستالين�سكي، تطلب االأمر �سنوات من تعر�ش اجلمهور للمحتوى الداع�سي، 
�سئم   ،2015 بحلول  االإره��اب��ي.  املحتوى  لتطهري  القرار  ومن �سغط �سناع 
االإرهابيون من روؤية حمتواهم يتعر�ش لالإلغاء وبداأوا ي�ستخدمون من�سات 
بديلة مثل تلغرام، الذي مار�ش رقابة اأقل. مع كل االأ�سرار التي اأحدثها موقع 
تويرت كاأداة لداع�ش واإرهابيني اآخرين، كانت ال�سركة حمظوظة لعدم تعر�سها 

للمحا�سبة رغم جميع دعاوى عائالت �سحايا االإرهاب �سدها.
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املال والأعمال

الطاقة والبنية التحتية ونظريتها يف اململكة املتحدة توقعان مذكرة تفاهم للنهو�ش بقطاع الطاقة والعمل املناخي 
تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  بها،  املرتبطة  والتقنيات  الذكية  ال�سبكات  ويف  واحل��واف��ز، 
التعاون يف النقل امل�ستدام بيئياً واملركبات الكهربائية واأنواع وقود النقل البديلة 
وم�ساريع  طاقة،  اإىل  النفايات  وحتويل  احليوية  الكتلة  وم�ساريع  امل�ستدامة، 
ال�سلمية  النووية  الطاقة  جانب  اإىل  وتخزينه  وا�ستخدامه  الكربون  احتجاز 
الكربون،  منخف�ش  وال��ه��ي��دروج��ني  ال��ع��الق��ة،  ذات  والتكنولوجيا  وال�سيا�سات 
وتبادل املعلومات واملعرفة واخلربات وعقد اجتماعات رفيعة امل�ستوى للتباحث 
النظيفة  بالطاقة  التعاون  وتعزيز  املتبادلة،  املنفعة  ذات  الق�سايا  يف  والتفاكر 
مذكرة  وت�سمل  ب��امل��ج��ال.   املتعلقة  للفعاليات  العمل  ور���ش  وتنظيم  وامل��ت��ج��دد، 
الطاقة  �سيا�سات  تنفيذ  امل�ستدامة يف  بالتنمية  الطرفني  التزام  اأي�ساً،  التفاهم، 
والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة االعتبارات االقت�سادية واالجتماعية والبيئية 
ذات العالقة بتغري املناخ، اإىل جانب تعزيز اال�ستثمار والتجارة وفر�ش الو�سول 
ال�ط�اقة،  مل��وارد  امل�س�تدامة  التنمية  اإىل  اإ�سافة  الطاقة،  جمال  يف  االأ���س��واق  اإىل 

واأثنى معاليه على  باري�ش واالأهداف ال�سفرية ال�سافية بحلول عام )2050(.  
خالل  كبرياً  تقدماً  �سهدت  والتي  ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
ال�سنوات القليلة املا�سية، بف�سل دعم قيادتي البلدين والثقة املتبادلة واالحرتام 
بني  التاريخية  للعالقات  ام��ت��داداً  ُتعد  امل��ذك��رة  اأن  م��وؤك��داً  امل�سرتكة،  وامل�سالح 
االإمارات واململكة املتحدة يف خمتلف املجاالت، والتي ت�سمل ال�سراكة الوثيقة يف 
اإن مثل  الوطنية.  وقال  رئي�ساً لالقت�سادات  التي متثل داعماً  و  الطاقة  قطاع 
هذه ال�سراكات ت�ساهم يف بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة املتجددة، وتدعم 
باري�ش  اتفاق  لتنفيذ  الداعمة  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  �سياغة  نحو  البلدين  توجه 
للتغري املناخي الذي تعترب االإم��ارات من اأوائل الدول التي �سادقت عليه واأكد 
اأن هذه املذكرة ت�سهم يف فتح اآفاق رحبة للنمو والتطور �سمن جهود الدولتني 
لتنويع مزيج الطاقة واالعتماد على النظيفة منها، وبناء املزيد من ال�سراكات 

لال�ستفادة من الفر�ش املرتبطة بالريادة العاملية للبلدين. 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع وزارة االأعمال والطاقة 
واإيرلندا  ل��ربي��ط��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  حل��ك��وم��ة  ال�سناعية  واالإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
جمال  يف  وال��درا���س��ات  واخل���ربات  وامل��ع��رف��ة  املعلومات  ت��ب��ادل  بهدف  ال�سمالية، 
ال�سعيدين  على  امل�ستدامة  التنمية  يف  احليوي  ل��دوره  بها  والنهو�ش  الطاقة 
املحلي وال��دويل.  وقع مذكرة التفاهم معايل �سهيل بن حممد املزروعي، وزير 
الطاقة والبنية التحتية من جانب االإمارات ومعايل جرانت �ساب�ش، وزير دولة 
لالأعمال والطاقة واال�سرتاتيجية ال�سناعية يف اململكة املتحدة بح�سور �سعادة 
من  وع��دد  وال��ب��رتول،  الطاقة  ل�سوؤون  ال���وزارة  وكيل  العلماء  �سريف  املهند�ش 
امل�سوؤولني من اجلانبني.  تت�سمن املذكرة تعزيز التعاون اال�سرتاتيجي والفني 
يف قطاع الطاقة، وتطوير تقنيات املتجددة منها مبا يف ذلك االأُُط�ر التنظيمية 

الوثيق  التعاون  على  ال�سناعية  والهيئات  اخل��ا���ش  القطاع  �سركات  وت�سجيع 
وا�ستك�ساف املزيد من الفر�ش التجارية.  واأو�سح معايل وزير الطاقة والبنية 
امل�سرتك  االهتمام  ظل  يف  ك��ربى  اأهمية  تكت�سب  التفاهم  مذكرة  اأن  التحتية، 
للطاقة  اإم���دادات  توفري  �ساأنها  من  للطاقة،  �سيا�سة  بتنفيذ  البلدين  كال  من 
منخف�ش الكربون وباأ�سعاٍر معقولة واآمنة وم�ستدامة، واإدراكهما اأهمية احلاجة 
تقنيات  تطوير  و���س��رورة  مكوناتها،  من  الكربون  واإزال���ة  كفاءتها  حت�سني  اإىل 
الطاقة املتجددة للم�ساعدة يف حتقيق ن�سبة �سفر انبعاثات كربونية بحلول عام 
االإم���ارات واململكة  به  ال��ذي ت�سطلع  ال��دور احلا�سم  واأك��د معاليه    .)2050(
املناخي على �سوء حت�سريالدولة ال�ست�سافة  العمل  اإر�ساء مقومات  املتحدة يف 
الدورة ال� 28 من موؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري 
املناخ “ COP 28”، وخمرجات ا�ست�سافة اململكة “COP 26”، ودورهما يف 
تنفيذ ودعم م�ستهدفات اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغرياملناخ واتفاق 

يف اإطار قمة اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2023

قادة العامل يبحثون �سبل حتقيق احلياد املناخي

�صمن املرحلة الثانية من جولتها التعريفية يف الوطن العربي

جائزة ال�سارقة يف املالية العامة تعقد ندوة تعريفية بفئاتها ومعايريها يف م�سر 
مليار درهم راأ�سمال واحتياطيات   417.5
بنـوك االإمــارات بنهايــة اأكتوبـر املـا�سي

وبح�سب  احلالية.  ال�سنة  اأرب��اح  تت�سمن  لكنها  الثانوية 
املركزي، ا�ستحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.2% 
يف  العاملة  ال��ب��ن��وك  واحتياطيات  راأ���س��م��ال  اإج��م��ايل  م��ن 
الدولة مع و�سول قيمتها اإىل 
360 مليار درهم يف نهاية 
اأك���ت���وب���ر امل���ا����س���ي، ب���زي���ادة 
اأ���س��ا���ش ���س��ن��وي بنحو  ع��ل��ى 
ما  اأو  دره���م  م��ل��ي��ار   18.1
%5.3 مقابل نحو  ن�سبته 
341.9 مليار درهم خالل 
وو�سلت   .2021 اأك��ت��وب��ر 
االأجنبية  ال��ب��ن��وك  ح�����س��ة 
اإجمايل  %13.8 من  اإىل 
راأ������س�����م�����ال واح���ت���ي���اط���ي���ات 
الدولة  يف  العاملة  البنوك 
 57.5 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب���ل���وغ  م���ع 
مليار درهم يف نهاية اأكتوبر 
املا�سي، بارتفاع على اأ�سا�ش 
 5.7% ب����ن����ح����و  �����س����ن����وي 
 54.4 ب���ن���ح���و  م�����ق�����ارن�����ة 
اأكتوبر  خ��الل  دره��م  مليار 
وبلغ ن�سيب بنوك   .2021
يف  العاملة  البنوك  واحتياطيات  راأ�سمال  من  دبي  اإم��ارة 
الدولة نحو 199.6 مليار درهم يف نهاية اأكتوبر املا�سي، 
مقابل نحو 186.2 مليار درهم لبنوك اأبوظبي و31.7 

مليار درهم لبنوك االإمارات االأخرى.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن م�سرف االإمارات املركزي عن ارتفاع اإجمايل راأ�ش 
اأ�سا�ش  الدولة علي  العاملة يف  البنوك  واحتياطيات  مال 

مليار   22.2 بنحو  �سنوي 
درهم اأو ما ن�سبته 5.35% 
مليار   417.5 اإىل  لي�سل 
اأك���ت���وب���ر  ن���ه���اي���ة  دره�������م يف 
بنحو  م����ق����ارن����ة  امل�����ا������س�����ي، 
يف  دره������م  م���ل���ي���ار   395.3
 .2021 اأك����ت����وب����ر  ن���ه���اي���ة 
واأ�ساف امل�سرف املركزي، يف 
امل�سرفية  امل��وؤ���س��رات  تقرير 
اأن  اأكتوبر،  ل�سهر  الدولة  يف 
راأ�سمال واحتياطيات البنوك 
زاد على اأ�سا�ش �سهري بن�سبة 
ي���ع���ادل  م�����ا  اأو   1.02%
مقابل  دره�����م  م��ل��ي��ار   4.2
413.3 مليار درهم خالل 
واأو�سح   .2022 �سبتمرب 
واحتياطيات  راأ����س���م���ال  اأن 
ال���ب���ن���وك ارت���ف���ع ب��ن��ح��و 15 

اأ�سهر  الع�سرة  خ��الل   3.7% ن�سبته  ما  اأو  دره��م  مليار 
مليار   402.5 بنحو  مقارنة  املا�سي،  العام  من  االأويل 
وذكر امل�سرف املركزي اأن  درهم خالل دي�سمرب 2021. 
راأ�سمال واحتياطيات البنوك ال ت�سمل القرو�ش / الودائع 

•• ال�صارقة -الفجر:

العامة  امل����ال����ي����ة  دائ���������رة  اخ���ت���ت���م���ت 
بال�سارقة ندوة تعريفية يف جمهورية 
الثانية  ال���دورة  ح��ول  العربية  م�سر 
من جائزة ال�سارقة يف املالية العامة، 
املرحلة  ن��دوات  �سل�سلة  �سمن  وذل��ك 
نهاية  يف  اختتامها  وامل��ق��رر  الثانية، 

�سهر يناير اجلاري.
معايل  ب����رع����اي����ة  ال������ن������دوة  ح���ظ���ي���ت 
املالية  وزي��ر  معيط  حممد  الدكتور 
وح�سور  ال��ع��رب��ي��ة  م�����س��ر  ب��ج��م��ه��ور 
رفيع امل�ستوى متثل يف الدكتور اأحمد 
لل�سيا�سات  املالية  وزير  نائب  كجوك 
مب�سر،  املوؤ�س�سي  والتطوير  املالية 
الهتالن  ن��ا���س��ر  ال���دك���ت���ور  و����س���ع���ادة 
املنظمة  ع������ام  م����دي����ر  ال���ق���ح���ط���اين 
التابعة  االإداري������ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة 
رئي�ش  نائب  العربية  ال��دول  جلامعة 
و�سعادة وليد  اأمناء اجلائزة،  جمل�ش 
املالية  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر  ال�����س��اي��غ 
امل��رك��زي��ة ب��ال�����س��ارق��ة ع�����س��و جمل�ش 
را�سد  ال�سيخ  و�سعادة  اجلائزة،  اأمناء 
وح�سن  اجلائزة  ع��ام  اأم��ني  القا�سمي 
ف�ساًل  اجل�����ائ�����زة،  م�����س��ت�����س��ار  ب���ا����س���ا 
ع��ن م�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة م��ن ممثلي 
اجل��ه��ات وال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
امل��ال العام،  ب��اإدارة  م�سر والتي تعنى 
وقد �ساحب عقد الندوة تنظيم ور�ش 

املوظفني  �سعيد  على  امل��ايل  القطاع 
االأفراد.

�سعادة  األ���ق���ى  ال���ن���دوة،  م�����س��ت��ه��ل  ويف 
ال�����س��ي��خ را����س���د ال��ق��ا���س��م��ي اأم����ني عام 
باحل�سور  ترحيبية  كلمة  اجل��ائ��زة 
موا�سلة  اأن  فيها  اأك���د  وامل�����س��ارك��ني، 
العامة  امل��ال��ي��ة  يف  ال�����س��ارق��ة  ج���ائ���زة 
عربًيا  نوعها  م��ن  االأوىل  باعتبارها 
ال�سابقة  جناحاتها  لتعزيز  جهودها 
واأهدافها الطموحة يف تعزيز ومتكني 
ناجحة  راف��ع��ة  يكون  الأن  امل��ال  قطاع 
وم�ستدامة للتنمية يف بالدنا العربية، 
م��ن خ���الل ق��ي��ا���ش وت��ق��ي��ي��م م�ستوى 
التميز  ومتطلبات  مبعايري  االلتزام 
املرتبطة بالعمل املايل احلكومي على 
واأردف  االأف��راد.  اأو  املوؤ�س�سات  �سعيد 
اأه���داف اجل��ائ��زة تن�سجم  اإن  ق��ائ��اًل: 
حكومة  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع  وت����ت����واف����ق 
ال�سارقة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ال�سارقة  ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم 
وت�سافرها  اجلهود  متكني  ب�سرورة 
الأج��������ل ت���ن���م���ي���ة م������ه������ارات االأف���������راد 
وقدراتهم  وث��ق��اف��ات��ه��م  وخ���ربات���ه���م 
االإبداعية من خالل خلق القيمة يف 
اأعمالهم املختلفة و�سواًل اإىل اقت�ساد 
ب��ن��اء منظومة  ي��ع��م��ل ع��ل��ى  ح��ق��ي��ق��ي 
ومعرفة  ب����وع����ي  ت���ع���م���ل  م���ت���ك���ام���ل���ة 

لتحقيق وا�ستدامة رفاهية املجتمع.

ر�سيدة  ب�سورة  واإدارت����ه  امل��ال  لقطاع 
الوطن  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وم�����س��ت��دام��ة 
ال�سايغ  وليد  �سعادة  واأك��د  العربي”. 
ا  اأي�سً التو�سع  اأهمية  على  احل��ر���ش 
يف  النوعية  واملمار�سات  التجارب  يف 
بقيا�ش  املرتبطة  االإج�����راءات  جم��ال 
مبعايري  االل���ت���زام  م�ستوى  وتقييم 
العالقة  ذات  ال��ت��م��ي��ز  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
ف�ساًل  احل���ك���وم���ي،  امل�����ايل  ب��ال��ع��م��ل 
يف  املتميزة  الوظيفية  ال��ت��ج��ارب  ع��ن 

“تاأتي الدورة الثانية من اجلائزة يف 
و�سروط  معايري  ووف��ق  جديدة  حلة 
امل�ستويني  ع��ل��ى  للم�ساركة  م��ط��ورة 
التنظيمي والفني بتنظيم من دائرة 
وبالتعاون  بال�سارقة  املركزية  املالية 
مع املنظمة العربية للتنمية االإدارية 
العربية،  ال�����دول  جل��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
على  النوعية  اجل��ائ��زة  ه��ذه  وت�سعى 
اإىل  امل��ايل  احلكومي  العمل  ال�سعيد 
حتقيق مزيد من االرتقاء والتطوير 

تدريبية لالأفراد العاملني يف املجال 
يف  الراغبة  املوؤ�س�سات  وممثلي  امل��ايل 
على  الإط��الع��ه��م  ب��اجل��ائ��زة  امل�ساركة 
امللفات  اإع���داد  وكيفية  امل�ساركة  اآلية 
ال�بالغة  فئاتها  م��ن  فئة  ك��ل  بح�سب 
املعايري  و����س���رح  ب��ي��ان  م���ع  ف��ئ��ة،   17
اخلا�سة لكل فئة �سواء كانت موؤ�س�سة 

اأو فردية.
وق����ال ���س��ع��ادة ول��ي��د ال�����س��اي��غ، مدير 
بال�سارقة:  املركزية  املالية  دائرة  عام 

والبيئة  لال�ستدامة  “ال�سيدات 
ومنتدى  املتجددة”،  وال��ط��اق��ة 
اال�ستدامة”  اأج����ل  م���ن  “�سباب 
التي  العاملية  “ابتكر”  وم��ب��ادرة 
وملتقى  م�سدر،  مدينة  اأطلقتها 

اأبوظبي للتمويل امل�ستدام.
وق������د ����س���اه���م اأ�����س����ب����وع اأب���وظ���ب���ي 
ل���ال����س���ت���دام���ة  م���ن���ذ اإط����الق����ه يف 
وحتفيز  تثقيف  يف   2008 ع���ام 
امل�ساركني  م���ن  االآالف  ع�����س��رات 
على مدار دوراته ال�سنوية، وذلك 
من خالل توفري من�سات للحوار 
والنقا�ش وحتفيز العمل امل�سرتك 
لو�سع حلول لتحديات اال�ستدامة 

االأكر اإحلاًحا يف العامل. 
و�سهد اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 
 30 ح�سور  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل 
األف �سخ�ش ونحو 600 متحدث 
ويعد  دول���ة.   150 ع��ن  وممثلني 
اأحد  لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع 
ال��ع��امل��ي��ة التي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب������رز 
تنطلق من قناعة را�سخة باأهمية 
التحديات  مل���ع���اجل���ة  ال����ت����ع����اون 

العاملية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�����س��ت�����س��ي��ف اأ�����س����ب����وع اأب���وظ���ب���ي 
فعالياته  تقام  ال��ذي  لال�ستدامة 
اأ�سبوع  ق���م���ة  امل���ق���ب���ل،  االأ�����س����ب����وع 
 ،2023 ل��ال���س��ت��دام��ة  اأب���وظ���ب���ي 
وال���ت���ي ���س��ت��ق��ام ع��ل��ى م����دار يومي 
االأثنني والثالثاء 16 و17 يناير 
اجل��اري. وجتمع القمة ق��ادة دول 
وقادة  وخ����رباء  �سيا�سات  و���س��ّن��اع 
ورواد  ال���ق���ط���اع���ات  م���ن خم��ت��ل��ف 
اأع��م��ال من ح��ول ال��ع��امل، ملناق�سة 
والفر�ش  امل��ل��ّح��ة  ال��ق�����س��اي��ا  اأب����رز 
اجلهود  حت��ف��ي��ز  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي 

العاملية لتحقيق احلياد املناخي. 
وت����ع����د ال���ق���م���ة احل��������دث االأب��������رز 
اأبوظبي  اأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 
ل��ال���س��ت��دام��ة ال�����ذي ي���ق���ام خالل 
يناير   19 اإىل   14 م��ن  ال��ف��رتة 
اجلاري. وتركز القمة على كيفية 
التقنيات  ودور  ن���ط���اق  ت��و���س��ي��ع 
والتاأكيد  وال���ن���وع���ي���ة،  امل��ب��ت��ك��رة 
الدولية،  ال�����س��راك��ات  اأهمية  على 
الغذاء  اأم�����ن  ق�����س��اي��ا  وم��ن��اق�����س��ة 

الوقت  حتى يومنا هذا، وذلك يف 
اأول  بعقد  مًعا  فيه  نحتفي  ال��ذي 
اأبوظبي  الأ���س��ب��وع  ح�سورية  قمة 

لال�ستدامة منذ عام 2020.”
اأ�سبوع  ق���م���ة  اإىل  وب����االإ�����س����اف����ة 
�سيت�سمن  لال�ستدامة،  اأبوظبي 
لال�ستدامة  اأب���وظ���ب���ي  اأ����س���ب���وع 
2023، الذي ت�ست�سيفه ال�سركة 
جمال  يف  ال�����رائ�����دة  االإم����ارات����ي����ة 
“م�سدر”،   ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 
�سل�سلة من الفعاليات التي �ستقام 
ت�سعى  والتي  االأ�سبوع  م��دار  على 
املجتمع،  فئات  جميع  اإ�سراك  اإىل 
ا، انعقاد  حيث �سي�سهد احلدث اأي�سً
الدولية  الوكالة  العامة  اجلمعية 
“اآيرينا”،  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
ومنتدى الطاقة العاملي للمجل�ش 
االأطل�سي، وا�ست�سافة حفل افتتاح 
لال�ستدامة،  اأب���وظ���ب���ي  اأ����س���ب���وع 
وح��ف��ل ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن بجائزة 
العاملية  والقمة  لال�ستدامة،  زايد 
والن�سخة  امل�������س���ت���ق���ب���ل،  ل���ط���اق���ة 
االفتتاحية من قمة الهيدروجني 
ال�سنوي ملن�سة  االأخ�سر، وامللتقى 

هياكل  ت�سكيل  وكيفية  والطاقة، 
ت�����س��ه��م يف حتفيز  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة 
ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
م��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل ت���اأم���ني اإم������دادات 
م�����س��ت��ق��رة ل��ل��ط��اق��ة ب��ال��ت��وازي مع 
املناخي.  احل���ي���اد  حت��ق��ي��ق  ج��ه��ود 
و�ستوفر هذه القمة فر�سة فريدة 
لبناء حوار م�ستمر بني االأطراف 
وترجمة  امل���ع���ن���ي���ة  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 

التعهدات اإىل حلول عملية.
اأبوظبي  اأ�����س����ب����وع  ق���م���ة  وت�����اأت�����ي 
اإط�����ار  يف   2023 ل���ال����س���ت���دام���ة 
ا�����س����ت����ع����دادات دول��������ة االإم����������ارات 
الثامنة  ال���������دورة  ال����س���ت�������س���اف���ة 
وال��ع�����س��ري��ن مل��وؤمت��ر االأط�����راف يف 
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
 COP28 امل���ن���اخ  ت��غ��ري  ب�������س���اأن 
ال��ف��رتة من  وال��ت��ي �ستقام خ��الل 
دي�سمرب   12 اإىل  ن��وف��م��رب   30
العام، و�سي�سهد موؤمتر  من نف�ش 
 COP28 ل��ل��م��ن��اخ  االإم���������ارات 
اإجراء اأول مراجعة عاملية التفاقية 
باري�ش للمناخ، حيث �سيتم تقييم 
مدى التقدم الذي اأحرزته الدول 

يعد  اأبوظبي لال�ستدامة يف وقت 
ال��ع��امل ف��ي��ه اأح����وج م��ا ي��ك��ون اإىل 
جمع قادة العامل وممثلي خمتلف 
ق����ط����اع����ات االأع������م������ال واجل����ه����ات 
املجتمع  وم���ن���ظ���م���ات  ال��ر���س��م��ي��ة 
امل����دين، م��ن اأج����ل م��ن��اق�����س��ة �سبل 
وف����ر�����ش م���ع���اجل���ة ق�����س��ي��ة تغري 
اإحلاًحا يف  التي تعد االأك��ر  املناخ 
اأج��ل ذلك  ع�سرنا احل���ايل. وم��ن 
ب�سفتنا  “م�سدر”  يف  ح��ر���س��ن��ا 
امل�سيف الر�سمي الأ�سبوع اأبوظبي 
الدعوات  ن��وج��ه  اأن  لال�ستدامة، 
العامل  اأن��ح��اء  م��ن جميع  ل��ل��ق��ادة 
اأبوظبي  اأ����س���ب���وع  ق��م��ة  حل�����س��ور 
لال�ستدامة لعام 2023. ونتطلع 
اإىل الرتحيب بهم يف واح��دة من 
اأكر دورات القمة تاأثرًيا واأهمية 

املناخ  م���وؤمت���ر  ورئ��ي�����ش  ال��ع��رب��ي��ة 
بنت  مرمي  ومعايل  COP27؛ 
حم���م���د ���س��ع��ي��د ح������ارب امل���ه���ريي، 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزي�����رة 
بدولة االإم��ارات العربية املتحدة؛  
رونات�سر،  بانييه  اأغني�ش  ومعايل 
فرن�سا؛  يف  الطاقة  حت��ول  وزي���رة 
وم���ع���ايل خ��دي��ج��ة ن�����س��ي��م، وزي���رة 
ال�����دول�����ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة وت����غ����ري امل���ن���اخ 
املالديف؛  ب��ج��زر  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وزيرة  ريجلو�سكي،  �سارة  ومعايل 
ال���دول���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 
اأملانيا؛  يف  ال��ف��ي��درال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
باتري�سيا  ال�������س���ف���رية  و�����س����ع����ادة 
االأمينة  ك��ان��ت��ي��الن��و،  اإ���س��ب��ي��ن��وزا 
التنفيذية ال�سابقة التفاقية االأمم 
املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ 

يف اإطار خططها املناخية الوطنية. 
كما �سيكون الرئي�ش املعنّي ملوؤمتر 
الدكتور  م���ع���ايل    ،COP28
���س��ل��ط��ان اأح����م����د اجل����اب����ر، وزي����ر 
املتقدمة،  ال�سناعة والتكنولوجيا 
االإمارات  لدولة  اخلا�ش  املبعوث 
جمل�ش  رئ��ي�����ش  امل��ن��اخ��ي،  للتغري 
من �سمن  اإدارة �سركة “م�سدر”، 
فعاليات  خ���الل  امل��ت��ح��دث��ني  اأب����رز 

اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة. 
وت�سم قائمة املتحدثني الذين مت 
من:  كل  القمة  ح�سورهم  تاأكيد 
���س��ع��ادة م��اج��د ال�����س��وي��دي، املدير 
ال���ع���ام مل��ك��ت��ب م���وؤمت���ر االأط������راف 
االإم�����ارات  )م���وؤمت���ر   COP28
�سكري،  �سامح  وم��ع��ايل  للمناخ(؛ 
وزي���ر خ��ارج��ي��ة ج��م��ه��وري��ة م�سر 

“ون  �سركة  املوؤ�س�ش يف  وال�سريك 
�ستيل،  و�ساميون  فايف”؛  بوينت 
االأمم  التنفيذي التفاقية  االأمني 
والدكتور  امل��ن��اخ؛  لتغري  امل��ت��ح��دة 
غيربي�سو�ش،  اأده��ان��وم  ت��ي��درو���ش 
مدير عام منظمة ال�سحة العاملية؛ 
كري�ستيان  امل��ه��ن��د���ش  وال���دك���ت���ور 
برو�ش، الرئي�ش التنفيذي ل�سركة 
“�سيمن�ش اإنرجي”؛ ونويل كوين، 
بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش 
والدكتور  �سي”؛  ب��ي  اإ����ش  “اإت�ش 
التنفيذى  الرئي�ش  �ستري،  اأن���درو 
؛  اإيرث”  “بيزو�ش  ل�����س��ن��دوق 
واآخ�����ري�����ن. وق�����ال حم��م��د جميل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ال����رحم����ي، 
امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  ل�سركة 
اأ�سبوع  ق��م��ة  “تاأتي  “م�سدر”: 

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
انذار عديل بالن�شر
رقم )181/2023(

املنذر : ريك�سل االمارات ذ.م.م
�سد / املنذر اليه : حممود عبدالرحمن �سعدا 

)جمهولة حمل االإقامة( )جمهولة العنوان(
�سيغة االإعالن بالن�سر

فاإن املنذرة تنبه على املنذر اإليها ب�سداد مبلغ وقدره 76،037،85 درهم )�ستة و�سبعون 
األفاً و�سبعة وثالثون درهم خم�سة وثمانون فل�ساً( وذلك يف ميعاد غايته خم�سة اأيام من 
تاريخ ت�سلم هذا االإنذار، واإال �ست�سطر املنذرة التخاذ االإج��راءات القانونية �سد املنذر 
اإليها ورفع دعوى ق�سائية للحكم على املنذر اإليها باملبالغ املرت�سدة يف ذمتها وحفظ 

احلقوق االأخرى ب�سائر اأنواعها للمنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
انذار عديل بالن�شر
رقم )180/2023(

املنذر : ريك�سل االمارات ذ.م.م
�سد / املنذر اليه : هايبنج زهاجن

)جمهولة حمل االإقامة( )جمهولة )العنوان(
�سيغة االإعالن بالن�سر

فاإن املنذرة تنيه على املنذر اإليها ب�سداد مبلغ وقدره 41،580،00 درهم )واحد 
واأربعون األفاً وخم�سمائة وثمانون درهم. وذلك يف ميعاد غايته خم�سة اأيام من 
تاريخ ت�سلم هذا االإنذار، واإال �ست�سطر املنذرة التخاذ االإجراءات القانونية �سد 
املنذر اإليها ها ورفع دعوى ق�سائية للحكم على املنذر اإليها باملبالغ املرت�سدة يف 

ذمتها وحفظ احلقوق االأخرى ب�سائر اأنواعها للمنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اعلن بالن�شر        

مرهون عقار  بيع   250/2022/193
تفا�سيل االإعالن بالن�سر

اإىل املدعى عليه / حيدر عبا�ش ح�سن - جمهويل حمل االإقامة
مبا اأن املدعى / بنك ابوظبى االول �ش.م.ع )حاليا( )بنك اخلليج االول ? �سابقا(

و ميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة 
جمريا   -: املبنى  ا�سم   - اخلام�سة   الثنية  منطقة   912 وهي عبارة عن )االأر���ش رقم 
قيمة  ل�سداد  نعلنكم  كما   .)1510 ال��وح��دة  رق��م   -  1 املبنى  رق��م   -X1-1 ت��اور  ب��اي 
املطالبة مبلغ وقدره )1224337( خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف 
295 من  امل��ادة  امل��زاي��دة وفقا لن�ش  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واإال  اأع��اله  التنفيذ 
قانون االجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة 

اأيام من علمكم باحلجز.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 

 اإخطار عديل بالوفاء 
MOJAU_2023- 0112650 رقم املعاملة

اخطار عديل
املخطر : اليا�ش ل�سناعة م�ستلزمات تكييف الهواء املركزي ذ.م.م ، رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية يف ال�سارقة بالرقم 734167 

املتحرك  الهاتف   - ال�سويدي  حمد  �سلطان  ماجد  ملك   4 رقم  �سربة  مكتب   - املليحة  �سارع  خلف   -  3 رقم  ال�سناعية   - ال�سارقة   : العنوان 
971565427939

املخطر اليه االول : في�ش اال�سالم ل�سيانة املباين ذ م م رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان بالرقم )91013(
Abdulhadi A Alattar املوؤجر  ا�سم   304 �سقة   Kind of Structure - 1 العنوان : عجمان الرا�سدية

Fibcoae@gmail.com  : االلكرتوين  الربيد   -  0569234560  - الهاتف املتحرك 0503453501 
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مو�سوع االإخطار املطالبة مببلغ وقدره 11710 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد النام .
با�سم/  درهم   11710 وبقيمة   ، للمخطر  �سيك  بتحرير  اليهم  املخطر  قام  اليه،  واملخطر  املخطر  بني  التجاري  التعامل  نتيجة   : الوقائع 
 اليا�ش ل�سناعة م�ستلزمات تكييف الهواء املركزي ذ م م بالو�سف التايل : ال�سيك رقم )000028( وامل�سحوب على بنك دبي االإ�سالمي بتاريخ

ال�سيكات على البنك املذكور ، اال انها اعيد دون �سرفه لتجاوز املدة القانونية،  بتقدمي  املخطر  قام   - درهم(  بقيمة )11710   2019-01-25
مرفق �سورة من ال�سيك و من مذكرة اعادة ال�سيك / حاول املخطر االت�سال باملخطر اليهم مرارا وتكرارا حلل املو�سوع لكن دون جدوى، لذلك 
يخطر املخطر )املخطر )اليه ب�سرورة �سداد املبلغ وقدره 11710 درهم وذلك خالل 5 اأيام من تاريخه واال �سي�سطر اأ�سفا اإىل اتخاذ االإجراءات 

القانونية التي تكفل احل�سول على حقوقه بكل حتفظ و احرتام،
الكاتب العدل

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70608



السبت   14  يناير    2023  م   -    العـدد   13748  
Saturday   14    January    2023   -  Issue No 13748

14

املال والأعمال
 COP28 وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة تعزز جهود حتقيق احلياد املناخي وتوقعات

اإىل زيادة الفر�ش التجارية للعاملني يف القطاع الزراعي، وزيادة الوعي بالتنوع 
الزراعي املحلي، وجمع املزارعني يف مكاٍن واحٍد لبيع املنتجات الزراعية والع�سوية 

واملحلية. 
و اأ�سار اإىل اأن بلدية دبي حر�ست على تقدمي كل الت�سهيالت للمزارعني املواطنني 
ودعماً  جمانية،  من�سة  لهم  وف��رت  حيث  امل��زارع��ني،  �سوق  م��ب��ادرة  يف  امل�ساركني 
لوج�ستياً مثل الت�سويق ملنتجاتهم، ف�ساًل عن اإ�سراك اأ�سحاب امل�سروعات املنزلية 
وتقدمي  خدماتها  تطوير  ا�ستدامة  على  دب��ي  بلدية  حر�ش  م��وؤك��داً  امل��ب��ادرة،  يف 

االأف�سل الأفراد املجتمع، مما ينعك�ش اإيجاباً على تعزيز �سعادتهم ور�ساهم. 
يذكر اأن املو�سم الثاين ملبادرة �سوق املزارعني اأطلقته بلدية دبي يف 19 نوفمرب 
تفتح  حيث  بدبي،  النخيل  حديقة  يف   2023 مار�ش   11 حتى  وي�ستمر  املا�سي 

اأبواب ال�سوق اأمام اجلمهور يوم ال�سبت من كل اأ�سبوع بني ال�ساعة 5 و8 م�ساًء. 
املحلية  امل�����س��اري��ع  دع��م  اإىل  دب��ي  بلدية  م��ن  املزارعني”  “�سوق  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
وتقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة لها، واإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة 
املحلي، اإىل جانب جمع املزارعني املواطنني يف مكاٍن واحٍد لبيع املنتجات الزراعية 

والع�سوية واملحلية مبا�سرًة اإىل امل�ستهلكني. 

•• دبي -وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش 
دبي  اأن  املواطنني،  و���س��وؤون  للتنمية  العليا  اللجنة  رئي�ش  دب��ي  الإم��ارة  التنفيذي 
ت�سخر كافة اإمكاناتها لتطوير القطاع الزراعي، تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، الرامية اإىل تعزيز االإنتاج املحلي يف القطاعات الزراعية احليوية، 
باعتبارها ركيزة اأ�سا�سية يف التنمية امل�ستدامة، مبا ير�سخ جودة احلياة للمواطنني 

واملقيمني يف اإمارة دبي. 
وقال �سموه: “متثل املنتجات الزراعية املحلية اأولوية يف ا�سرتاتيجيتنا، لقدرتها 
على تلبية احتياجات امل�ستهلكني وامل�ساهمة يف تعزيز االكتفاء الذاتي من الغذاء”، 
امل��ج��االت مب��ا يف ذلك  ال��وط��ن يف خمتلف  اأب��ن��اء  ثقته الرا�سخة يف جهود  م��وؤك��داً 
املجال الزراعي من خالل ما يقدمونه من اأفكار وم�ساريع لزيادة اإنتاجية القطاع 

الزراعي والتو�ّسع يف اإنتاج الغذاء حملياً. 
اآل مكتوم،  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان  اط���الع �سمو  ذل��ك خ��الل  ج��اء 

الثاين  للعام  دب��ي  بلدية  تنفذها  التي  امل��زارع��ني،  �سوق  م��ب��ادرة  م�ستجدات  على 
و�سوؤون  للتنمية  العليا  اللجنة  ومبتابعة  بدبي  النخيل  حديقة  يف  التوايل  على 

املواطنني. 
والتقى �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، جمموعة من املزارعني 
ج��ه��وده��م يف االرتقاء  امل���زارع���ني، مثمناً  ���س��وق  امل�����س��ارك��ني يف م��ب��ادرة  امل��واط��ن��ني 
مبزارعهم، وجتاربهم يف القطاع الزراعي املحلي يف دبي وانتاجاتهم املتنوعة التي 
اإياهم اإىل اال�ستمرار يف االرتقاء باالإنتاج  ت�سهم يف تعزيز االكتفاء الذاتي، داعياً 
زراعي  اإنتاج  اإىل  الو�سول  بهدف  الزراعية  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  ال��زراع��ي 

حملي متميز. 
على  اليوم  “اطلعت  مكتوم:  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وق��ال 
م�ستجدات مبادرة �سوق املزارعني.. ح�ساد مثمر، ونتائج تعزز من اأهمية املبادرات 
الهادفة اإىل دعم اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية، والزراعة املحلية �سمن اإمارة دبي.. 
نثمن اجلهود املبذولة يف توفري الفر�ش الداعمة للمزارعني االإماراتيني لعر�ش 
منتجاتهم الزراعية يف �سوٍق واحد، ملا تعك�سه من قدرات متنامية للقطاع الزراعي 

املحلي يف االإمارة، الذي يعزز من االكتفاء الذاتي من الغذاء”. 

و تهدف مبادرة �سوق املزارعني اإىل جمع املزارعني املواطنني يف مكاٍن واحٍد، عرب 
الزراعية  وبيع منتجاتهم  لعر�ش  وا�ستثمارية جمانية  اجتماعية  زراعية  من�سة 

والع�سوية. 
واطلع �سموه على اأبرز ما يوفره املو�سم اجلديد من مبادرة �سوق املزارعني بعد 
املواطنني  املزارعني  املا�سي، وتعرف على منتجات  العام  الذي حققته يف  النجاح 
يف �سوق املزارعني مبو�سمه الثاين، والتي تتميز بجودتها العالية، وتتنوع ما بني 

اخل�سار والفواكه ومنتجات االألبان والتمور والع�سل، واملنتجات الع�سوية. 
وحتدث �سموه مع جمموعة من املزارعني امل�ساركني يف ال�سوق، وتعرف منهم على 
يقدموه من  وما  املحلي،  الغذائي  واالإنتاج  الزراعة  امل�ستجدات يف جم��االت  اأب��رز 

منتجاتهم وحما�سيلهم املتنوعة. 
بدوره ثمن �سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي حر�ش القيادة الر�سيدة 
على دعم االإنتاج الزراعي املحلي وتعزيز ا�ستدامة القطاع الزراعي وامل�ساهمة يف 
زيادة احل�سة ال�سوقية للمنتجات املحلية من خالل املبادرات املتنوعة التي ت�سب 

جميعها يف �سالح املزارعني املواطنني. 
اإطار جهود بلدية دبي الرامية  تاأتي يف  املزارعني  اأن مبادرة �سوق  اأكد �سعادته  و 

حمدان بن حممد يطلع على م�ستجدات �سوق املزارعني وي�سيد بتجاربهم يف القطاع الزراعي املحلي 

م�ستهدفات  م��ع  ان�سجاماً  االن��ب��ع��اث��ات،  منخف�سة  منتجات  لت�سنيع 
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة. 

والداعمة  االإماراتية  الت�سريعية  البنية  منظومة  ال��وزارة  تعر�ش  كما 
الهيدروجينية  للمركبات  االإم��ارات��ي��ة  واالأن��ظ��م��ة  املتقدمة  لل�سناعات 
لها  وما  واملياه،  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  وبرامج  الكهربائية  واملركبات 
من اأثر مبا�سر على حتفيز ال�سراكات والتكامل يف القطاع ال�سناعي بني 

ال�سركات الرائدة يف الدولة، ونظريتها االأجنبية امل�ساركة يف احلدث. 
ا�ستدامة  على  وحفاظاً  الدائري  االقت�ساد  منظومة  لتطبيق  وتعزيزاً 
امل������وارد وال���ت���ي مت��ث��ل اأح�����د رك���ائ���ز ال��ع��م��ل م���ن اأج�����ل امل���ن���اخ، وحتقيق 
املناخي  للحياد  للو�سول  اال�سرتاتيجية  االإم���ارات  مبادرة  م�ستهدفات 
يتعلق  تنظيمي  ق��رار  تفا�سيل  عن  ال���وزارة  �ستك�سف   ،2050 بحلول 
لتعزيز خف�ش  ال�سرب  مياه  لتعبئة  امل�ستخدمة  البال�ستيكية  بالعبوات 

اال�ستثمارات  من  املزيد  ج��ذب  تعزز  للجودة  التحتية  للبنية  متقدمة 
ال�سناعية النوعية وحتفز على تبني املمار�سات امل�ستدامة، مبا ين�سجم 
كما تعر�ش الفرق    .2050 مع توجهات الدولة نحو احلياد املناخي 
الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  برامج  ونتائج  م�ستجدات  ال���وزارة  يف  الفنية 
امل�ستهلكة  الكهربائية  االأج��ه��زة  وبيع  ا�سترياد  عملية  لتنظيم  وامل��ي��اه، 
االأج��ه��زة يف  رف��ع كفاءة  املحلية مبا ي�سمن  االأ���س��واق  للطاقة واملياه يف 

اال�ستهالك ويعزز جهود اال�ستدامة وخف�ش انبعاثات الكربون. 
ويف اإطار م�ستهدفات دعم ا�ستثمارات الدولة يف قطاع الطاقة املتجددة 
الطاقة  منتجات  على  للرقابة  االإم��ارات��ي  النظام  ال���وزارة  ت�ستعر�ش   ،
ال�سم�سية، وكذلك النظام االإماراتي للمركبات الهيدروجينية ودوره يف 
االنبعاثات يف قطاع  النظيفة وخف�ش  الطاقة  ا�ستخداماحتلول  تعزيز 

النقل. 

•• اأبوظبي-وام:

تعتزم وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة خالل م�ساركتها يف فعاليات 
2023، االإعالن عن قرار تنظيمي يتعلق  اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 
با�ستخدام عبوات البال�ستيك معادة التدوير،ي�ستهدف تعزيز اال�ستدامة 
مذكرات  م��ن  ع��دد  وتوقيع  ال�سناعي،  القطاع  يف  اال�ستثمار  وحتفيز 
التفاهم الداعمة واملحفزة لتطبيق منظومة االقت�ساد الدائري، كاأحد 
والدولية.   املحلية  ال�����س��راك��ات  وتعزيز  امل��ن��اخ��ي،  احل��ي��اد  حتقيق  رك��ائ��ز 
و�سوف ي�ستعر�ش فرق العمل الفنية يف الوزارة اأبرز املمكنات واملحفزات 
املقدمة لل�سركات ال�سناعية من خالل حلول الثورة ال�سناعية الرابعة 
ال�سناعية، وحلول  والتناف�سية  االإنتاجية  بالكفاءة  االرتقاء  ودوره��ا يف 
والداعمة  االإمارات”  يف  “ا�سنع  مبادرة  خالل  من  امل�ستدام،  التمويل 

نفايات البال�ستيك وعمليات الت�سنيع القائمة على اإعادة التدوير، كما 
التدوير عرب  الإع��ادة  ا�ستثماري وطني  �سراكة  اإط��الق م�سروع  �ست�سهد 
الدورة  املتقدمة.  ومواكبة الأه��داف  التكنولوجيا  االعتماد على حلول 
“معاً  �سعار  حتت  تقام  التي  لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  من  احلالية 
28COP”،ت�ستعر�ش  م��وؤمت��ر  اإىل  و���س��واًل  املناخي  العمل  لتعزيز 
الوزارة جمموعة من م�ساريعها وبراجمها ومبادراتها التي متثل حلواًل 
فعالة لتعزيز م�ساهمة القطاع ال�سناعي يف تبني ممار�سات اال�ستدامة 
وتوظيف التكنولوجيا املتقدمة للحفاظ على املوارد وخف�ش االنبعاثات 
والفر�ش  اأب��رز احللول  ال���وزارة  وتعر�ش  املناخي.   العمل  ودع��م جهود 
اال�ستثمارية النوعية يف القطاع ال�سناعي يف الدولة حتت مظلة مبادرة 
االإماراتية  ال��ق��درات  ت��روي��ج  ت�ستهدف  وال��ت��ي  االإمارات”،  يف  “ا�سنع 
املتقدمة والفر�ش اال�ستثمارية الواعدة، وما متلكه الدولة من منظومة 

ميكن لالأوقات ال�سعبة اأن تفر�ش تغيرًيا اإيجابياً، وقد 
2023 على مفرتق طرق ت�سطر فيه  العام  نكون يف 
فاإن  وبالتايل   ، وجودها  الإثبات  التكّيف  اإىل  ال�سركات 
اأعمالها  يف  طموحاً  اأك��ر  نهًجا  تتخذ  التي  ال�سركات 
املدى  على  النجاح  �ستحقق  واالبتكار  باملرونة  وتت�سم 

الطويل”.
اإح����دى  م���ع  ع��م��ل��ت  ورلد”  ب���ي  “دي  ان  اإىل  ل��ف��ت  و 
وتوريد  واإن��ت��اج  زراع���ة  العاملة يف  ال��ك��ربى  ال�����س��رك��ات 
لتعزيز  و  ال��ع��امل��ي،  امل�ستوى  على  الغذائية  املحا�سيل 
مرونة العمل وتخطي التحديات بداأت “دي بي ورلد” 
املجال  ه�����ذا  يف  خ���دم���ات���ه���ا  ت���وف���ري 
)للم�سافات  ال���زوارق  ا�ستخدام  عرب 
ال��ق�����س��رية وامل��ت��و���س��ط��ة( ال��ت��ي متتاز 
ا�ستيعابية  وط���اق���ة  اأك�����رب  مب���رون���ة 
املتزايد  الطلب  م��ع  للتعامل  عالية 
احليوية،  الغذائية  ال�سلع  ه��ذه  على 
انبعاثات  تخفي�ش  يف  جنحت  فيما 
 300 الكربون مبقدار  اأك�سيد  ثاين 
ت�سافر  اأن  اهلل،  ع��ب��د  واأردف  ط���ن. 
“اإمربيال  ����س���رك���ت���ي  م����ع  اجل����ه����ود 
اأدى  “�سينكريون”  و  لوج�ستيك�ش” 
اللوج�ستية  االإم��ك��ان��ي��ات  زي����ادة  اإىل 
املتكاملة يف اأوروبا وخارجها يف العام 
امل��ا���س��ي، م��ا وف���ر و����س���واًل اأك����رب اإىل 
االأ�سواق العاملية، باالإ�سافة اإىل متكن 
التوريد  �سال�سل  تعزيز  م��ن  املتنامية  االأع��م��ال  �سبكة 
املرتابطة ب�سكل كامل لتوفري خدمات موثوقة مت�سقة 

لنقل الب�سائع من اأر�ش امل�سنع اإىل باب العميل.
اإعادة  اإىل  اهلل  عبد  لفت  التجارة،  رقمنة  اأهمية  وع��ن 
البنى  حتديث  جمال  يف  لي�ش  التوريد  �سال�سل  ت�سور 
التحتية وح�سب، بل العمل على تعزيز مرونة االأعمال 
عرب الرقمنة والتقنيات احلديثة، ما يتيح تتبع حركة 
طرق  ع��رب  الفعلي  ال��وق��ت  يف  ك��ل��ي  ب��و���س��وح  الب�سائع 
ال��ت��ج��ارة اخل��ا���س��ة ب��امل��ج��م��وع��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تب�سيط 
الت�سغيلية،  التكاليف  تخفي�ش  اأج���ل  م��ن  العمليات 
تتمثل يف  م��زدوج��ة  فائدة  النهج يوفر  ه��ذا  اأن  م��وؤك��داً 
تعزيز الثقة مع املتعاملني وحماية م�سلحة امل�ستهلك 

النهائي .

•• دبي-وام:

ل�  العام  وامل��دي��ر  التنفيذي  املدير  اهلل،  عبد  را�سد  اأك��د 
“دي بي ورلد – اأوروبا” احلر�ش على تقدمي خدمات 
�سهد  العامل  اأن  ،مبينا  للمتعاملني  لوج�ستية متكاملة 
، متوقع�اً   2022 ع���ام  خ���الل  االأح�����داث  م��ن  ال��ك��ث��ري 
حدوث حتوالت جيدة يف القطاعات االقت�سادية ب�سكل 

اأكرب خالل العام اجلاري.
اأن  “وام”،  اأنباء االإم���ارات  واأو���س��ح يف ح��وار مع وكالة 
خدماتها  ع��رو���ش  بتخ�سي�ش  ت��ق��وم  ورلد”  ب��ي  “دي 

للمتعاملني  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
الذين يطلبون حلواًل �سريعة و�سهلة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ع����رب ���س��ال���س��ل ال���ت���وري���د، 
اأوىل يف  خ���ط���وة  ذل�����ك  ح���ي���ث مي���ث���ل 
االأمد  طويلة  ال�سركة  ا�سرتاتيجية 
رائد  م����زود  اإىل  ال��ت��ح��ول  و  ل��ل��ت��ط��ور 
املتكاملة  الذكية  اللوج�ستية  للحلول 
والهادفة اإىل متكني التدفق التجاري 

حول العامل.
 2022 ع���ام  اأن  اهلل،  ع��ب��د  واأ����س���اف 
طلبات  ع�������دد  يف  ارت�����ف�����اع�����اً  ����س���ه���د 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ال���ذي���ن ي��ط��ال��ب��ون “دي 
يف  رئي�سية  اأدوار  ب��ت��ويل  ورلد”  ب��ي 
ال��ت��وري��د اخلا�سة  ���س��ال���س��ل  م��راح��ل 

ال�سركة  م�سوؤولية  على  م��وؤك��داً  بهم، 
االأعمال  وم��رون��ة  االأم��د  طويلة  اخل��ربة  على  املرتكزة 
الوا�سعة التي متكن من القيام بذلك، منوهاً اإىل النهج 
واملرونة  الو�سوح  زي��ادة  االأع��م��ال من  تطوير  املتبع يف 
وتب�سيط االإج��راءات االإداري��ة من خالل نقطة ات�سال 

واحدة بداًل من تعدد نقاط االت�سال.
واأ�سار عبد اهلل، اإىل اأن ال�سغوط االقت�سادية الناجمة 
ع��ن جائحة ك��ورون��ا ، دف��ع��ت ب��ق��وة جت��اه اإي��ج��اد حلول 
نق�ش  م��ن  امل�ستهلكني  حتمي  االأج���ل  طويلة  ابتكارية 

االإمدادات وال�سلع احليوية خالل ال�سنوات املقبلة.
واملحللون  امل��ت��خ�����س�����س��ون  “يرى  اهلل:  ع��ب��د  وق�����ال 
االقت�ساديون اأن عام 2023 �سيكون عام اختبار مرونة 
بالن�سبة  االقت�سادية، كذلك  القطاعات  ومتانة معظم 
ف��رتة اجلائحة،  راأي��ن��ا خ��الل  و كما   ، ال��ت��ج��ارة  لقطاع 

جلنة التكامل االقت�سادي ت�ستعر�ش اإجنازاتها وجهودها
 يف تطوير البيئة الت�سريعية واال�ستثمارية للدولة خالل 2022

املدير التنفيذي لـ »دي بي ورلد – اأوروبا« لـ وام: 
نحر�ش على تقدمي خدمات لوج�ستية ذكية متكاملة للمتعاملني

•• اأبوظبي-وام:

االقت�سادي  ال��ت��ك��ام��ل  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
 ،2023 ل����ع����ام  االأول  اج���ت���م���اع���ه���ا 
ب��ح�����س��ور م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر دول���ة للتجارة 
التنمية  دوائ����ر  ، ومم��ث��ل��ي  اخل��ارج��ي��ة 
االقت�سادية املحلية يف اإمارات الدولة 
التنفيذي  املكتب  عن  وممثلني  كافة، 
ومتويل  االأم����������وال  غ�����س��ل  مل���واج���ه���ة 

االإرهاب.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت ال���ل���ج���ن���ة اإجن����ازات����ه����ا 
وجهودها يف تطوير البيئة الت�سريعية 
اأف�سل  وف���ق  ل��ل��دول��ة  واال���س��ت��ث��م��اري��ة 
عام  خ��الل  املتبعة  العاملية  املمار�سات 
اأب����رز ه���ذه االإجن�����ازات  2022 وم���ن 
تعزيز التعاون والتوا�سل بني اجلهات 
املعنية  واملحلية  االحتادية  احلكومية 
وال�سيا�سات  الت�سريعات  اإ�سدار  لدعم 
الدولة  يف  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
ومنها �سدور قانون ال�سجل التجاري، 
وقانون  العائلية،  ال�سركات  وق��ان��ون 
حتديد  و�سيا�سة  التجارية،  املعامالت 
و�سيا�سة  االأ�سا�سية،  الغذائية  ال�سلع 

تعزيز الرقابة على االأ�سواق.
“بف�سل  الزيودي:  وقال معايل ثاين 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 
اقت�ساداً  اليوم  االإم��ارات  دولة  متتلك 
ت�سريعية  وب��ي��ئ��ة  وم����رن����اً  ت��ن��اف�����س��ي��اً 
تعزيز  يف  �ساهمت  ورا���س��خ��ة  متطورة 
املحلية  لال�ستثمارات  الدولة  جاذبية 
املحلي  الناجت  منو  ودع��م  واالأجنبية، 
اأعمال  وتو�سيع  الوطني،  لالقت�ساد 
االأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة وازده���اره���ا، مبا 
ي��ت��م��ا���س��ى م���ع روؤي�����ة ن��ح��ن االإم������ارات 
مكانة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة   2031
ال������دول������ة ك�������س���ري���ك ع����امل����ي وم����رك����ز 

اأجل  م��ن   ،2023 خ���الل  �ستعقدها 
طرح املزيد من التو�سيات والقرارات 
االقت�ساد  ق����وة  ل��رت���س��ي��خ  ال���داع���م���ة 
ال��وط��ن��ي وا���س��ت��دام��ت��ه وت��ع��زي��ز بيئة 
التحديات  كافة  ومعاجلة  اال�ستثمار، 
والق�سايا التي قد حتدث يف امل�ستقبل 

لقطاع االأعمال والتجارة يف الدولة.
عملها  ف��رتة  خ��الل  اللجنة  و�ساهمت 
الدولة  جهود  تعزيز  يف  املا�سي  العام 
والت�سريعات  ال�������س���ي���ا����س���ات  ل���و����س���ع 
ال���داع���م���ة مل���واج���ه���ة غ�����س��ل االأم�������وال 
ومكافحة االإره���اب، وذل��ك من خالل 
املتابعة امل�ستمر ل�سري العمل باخلطة 
والتي  ال�سركات  مل�سجلي  الت�سغيلية 
الوطنية  اجل��ه��ود  يف  ت�����س��اف��راً  ت�سهد 
امل�ستفيد  اإج����راءات  منظومة  لتعزيز 
احلقيقي ملن�ساآت القطاع اخلا�ش، ومبا 
يحقق االمتثال للت�سريعات والقرارات 
وال���ل���وائ���ح اخل��ا���س��ة مب��واج��ه��ة غ�سل 
االأم�����وال وم��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل االإره����اب 
امل�سروعة،  غ��ري  التنظيمات  ومت��وي��ل 
واملمار�سات  امل��ع��اي��ري  اأف�����س��ل  وي��راع��ي 
جمموعة  ومتطلبات  ونتائج  الدولية 
اأن  واأو�سحت  “فاتف”.  امل��ايل  العمل 
ك��ب��رياً يف هذا  ال��دول��ة حققت اإجن����ازاً 
ت�سجيل  ا�ستكمال  مت  ح��ي��ث  ال�����س��دد، 
ال�سركات  جل��م��ي��ع  ال���ب���ي���ان���ات  ه�����ذه 
املناطق  ويف  ال���دول���ة  داخ����ل  امل�����س��ج��ل��ة 

احلرة غري املالية بن�سبة 96%.
جهود  اجتماعها  يف  اللجنة  وبحثت 
وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االق��ت�����س��اد  وزارة 
امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة وال��ت��وط��ني ودوائ����ر 
ال�سجل  لتطوير  االقت�سادية  التنمية 
تدفق  و�سمان  الوطني،  االقت�سادي 
وتوحيد  و���س��م��ول��ي��ة  ب��دق��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
اأطر الت�سجيل على م�ستوى االإمارات 

ال�سبع. 

فعال  ب�سكل  وتطبيقها  االقت�سادية 
و����س���ري���ع، مب���ا ي�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز منو 
االأن�����س��ط��ة وال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة يف 

الدولة.
عملها  اللجنة  توا�سل  معاليه  وتابع 
الدوؤوب وتنفيذ خططها وم�ستهدفاتها 
اجل���دي���دة خ����الل اج��ت��م��اع��ات��ه��ا التي 

اإ�سدار  يف  ذل��ك  وظ��ه��ر  والتناف�سية، 
الرامية  وال�����س��ي��ا���س��ات  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
يف  اال�ستثمار  بيئة  وحتفيز  من��و  اإىل 
اجلهود  اأهمية  اإىل  م�سرياً  ال��دول��ة.. 
االقت�سادية  التنمية  لدوائر  الوطنية 
ت�سريع  يف  املعنية  املحلية  وال���دوائ���ر 
والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  اإجن���از  وت���رية 

اق����ت���������س����ادي ج�������اذب وم������وؤث������ر، ومب���ا 
م�����س��ت��ه��دف��ات اخلم�سني  م���ع  ي��ت��واف��ق 
جلنة  لعبت  واأ���س��اف  املقبلة”.  ع��ام��اً 
ب�����ارزاً يف  ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����س��ادي دوراً 
للدولة  الت�سريعية  املنظومة  تطوير 
خالل عام 2022، واالرتقاء بها اإىل 
م�ستويات جديدة من التميز والريادة 
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جمل�ش  رئ���ي�������ش  احل�����زام�����ي  ه������الل 
ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي ي����وم اأم�������ش يف 

املنطقة الو�سطى باإمارة ال�سارقة. 
وق�������ال �����س����ع����ادة ال�������س���ي���خ خ����ال����د بن 
يف  “حر�سنا   : األ��ق��ا���س��م��ي  ع�����س��ام 
بال�سارقة  امل����دين  ال���ط���ريان  دائ�����رة 
واالأنظمة  ال���ق���وان���ني  حت���دي���د  ع��ل��ى 
تلبية  ت�سمن  ال��ت��ي  واال����س���رتاط���ات 
امل������رك������ز الأع������ل������ى م����ع����اي����ري االأم�������ن 
ال����ط����ريان  وال�������س���الم���ة يف جت����رب����ة 
اإمي��ان��اً مبفهوم اجل��ودة يف  ال�سراعي 
الرامية  وا�سرتاتيجياتنا  عملياتنا 
ودفع  االأمثل  اال�ستثمار  حتقيق  اإىل 
وحماية  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  عجلة 
القيادة  لتوجيهات  جت�سيداً  االإن�سان 
ث��ق��ة بالتزام  ال��ر���س��ي��دة ون��ح��ن ع��ل��ى 
هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير 
)�����س����روق( ب��ت��ق��دمي جت���رب���ة ط���ريان 
فريدة ي�ستمتع فيها ع�ساق الريا�سات 
الطريان  خ���ا����ش  وب�����س��ك��ل  اجل���وي���ة 
املغامرة  ه���ذه  ال�����س��راع��ي مب��م��ار���س��ة 
ال�سيقة.  من جانبه قال �سعادة اأحمد 
“ توا�سل حمفظة   : الق�سري  عبيد 

تعزيز ال�سياحة يف خمتلف جماالتها 
والريا�سية  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
املغامرات  و���س��ي��اح��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
و�سعتها  عظيمة  مكت�سبات  وحققت 
يف م��ك��ان��ة ري���ادي���ة مم��ي��زة ب��ني مدن 
العامل واأ�سهمت يف امل�سرية التنموية 
ال�ساملة التي من �ساأنها اأن تلعب دوراً 
هاماً يف ا�ستدامة القطاعات احليوية 
كافة ودعم االقت�ساد الوطني وي�سرنا 
اليوم اأن ن�سهد اإطالق هيئة ال�سارقة 
لال�ستثمار والتطوير )�سروق( ملركز 
�سيري  ال�����ذي  ال�����س��م��اء  م���غ���ام���رات 
�سياحة الريا�سة واملغامرات ويجذب 
ع�ساق الطريان ال�سراعي من جميع 
وال��ع��امل عرب تقدمي  املنطقة  اأرج���اء 

جتربة �سياحية ا�ستثنائية. 
ويف باقة الطريان ال�سراعي الرتاديف 
 )Tandem Paragliding(
باملركبات  ال����ه����واة  ال�������زوار  ي��ت��وج��ه 
موقع  اإىل   )Buggy( ال�سحراوية 
الفاية  ���س��ف��وح ج��ب��ل  ع��ل��ى  االإق������الع 
االنطالق  ب��اإج��راءات  تعريفهم  ليتم 
وتاأمينهم مع طيار �سراعي حمرتف 

بطريقة ترادفية تراعي اأعلى معايري 
وتوفر  وال��راح��ة  واالأم����ان  ال�سالمة 
التحليق  فر�سة  للم�ساركني  الباقة 
مغامرة  االإم����ارة يف  �سماء  االآم���ن يف 
 10 ب��ني  ت���رتاوح  ت�ستمرملدة  �سيقة 
على  خاللها  يتعرفون  دقيقة  و15 

جماليات امل�ساهد الطبيعية. 
اأم�����ا ب���اق���ة ال���ط���ريان ال���ف���ردي فهي 
الراغبني  املغامرة  ع�ساق  ت�ستهدف 
الفردي  ال�����س��راع��ي  ال��ط��ريان  بتعلم 
مكثفة  دورة  ل��ه��م  وت��ق��دم  باأنف�سهم 
ت�ستمر على مدار اأربعة اأيام وت�سمل 
�ساعات  ك��ٌلّ منها ثالث  جل�سات مدة 
يتعلم امل�ساركون خاللها من املدربني 
املعارف  م���ن  ي��ح��ت��اج��ون��ه  م���ا  ك���اف���ة 
من  لتمكينهم  ال��الزم��ة  واخل����ربات 

الطريان بثقة واأمان. 
وتلبي الدورة �سغف امل�ساركني بتعلم 
من  لتمكينهم  ال�����س��راع��ي  ال��ط��ريان 
ممار�سته يف امل�ستقبل باأنف�سهم وبعد 
امل�ساركون  �سيتمكن  التعلم  عملية 
القيام  من  ال���دورة  يف  تاأهلوا  الذين 
لهم  تتوفر  ف��ردي��ة  رح���الت  بخم�ش 

•• ال�صارقة-وام:

لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
اأم�ش  م�����س��اء  )�����س����روق(  وال��ت��ط��وي��ر 
ال�سماء”  “مغامرات  م��رك��ز  االأول 
لتدريب  مرخ�ش  ر�سمي  مركز  اأول 
الطريان ال�سراعي يف دولة االإمارات 
قطاع  �سمن  ا�ستثماراتها  واأح����دث 
�سياحة الريا�سة واملغامرة والرتفيه 
باإمارةال�سارقة  الو�سطى  املنطقة  يف 
والذي يفتح اأبوابه اأمام اجلمهور يوم 
االإثنني املقبل ليوفر لهواة وحمرتيف 
الريا�سات اجلوية فر�سة امل�ساركة يف 
ال�سراعي  جتربة مغامرات الطريان 
بامل�ساهد  اال�ستمتاع  لهم  تتيح  التي 
الطبيعية ال�ساحرة للكثبان الرملية 

يف املنطقة الو�سطى من اجلو. 
جتربة   .. امل��ت��اح��ة  اخل���ي���ارات  ت�سمل 
الطريان ال�سراعي للهواة واملحرتفني 
مع نخبة من املتخ�س�سني املحرتفني 
واإمكانية اال�سرتاك يف دورة متكاملة 
اإ�سراف  حت��ت  ال��ري��ا���س��ة  ه��ذه  لتعلم 
جمموعة من اخلرباء يف هذا املجال 
دولية  ����س���ه���ادات  ع���ل���ى  واحل�������س���ول 
مرخ�سة ملمار�سة الطريان ال�سراعي 
للطيارين  ط��ريان  بجوالت  والقيام 
املرخ�سني  امل��ح��رتف��ني  ال�����س��راع��ي��ني 

لزيادة عدد �ساعاتهم يف الطريان. 
مركز  اإط���������الق  ع�����ن  االإع����������الن  مت 
بح�سور  ال�سماء”  “مغامرات 
ك�����ٍلّ م���ن ال�����س��ي��خ خ���ال���د ب���ن ع�سام 
الطريان  دائ�����رة  رئ��ي�����ش  األ��ق��ا���س��م��ي 
امل����دين ب��ال�����س��ارق��ة وال�����س��ي��خ حممد 
اأحمد  ����س���ع���ادة  و  امل���ع���ال  را�����س����د  ب����ن 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ق�����س��ري  ع��ب��ي��د 
لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة  باالإنابة 
حممد  و�سعادة  )���س��روق(  والتطوير 
اأم������ني عام  ي���و����س���ف ع���ب���دال���رح���م���ن 
اجلوية  للريا�سات  االإم����ارات  احت��اد 
و ن�سر حمودة النيادي رئي�ش احتاد 
االإمارات للريا�سات اجلوية و يو�سف 
احلمادي نائب رئي�ش احتاد االإمارات 
ل��ل��ري��ا���س��ات اجل��وي��ة و ���س��ع��ادة خالد 
املدفع رئي�ش هيئة االإمن��اء التجاري 
عي�سى  و�سعادة  بال�سارقة  وال�سياحي 

بهدف  التو�سع  وم�ساريعنا  وجهاتنا 
قطاعات  اإىل  اال���س��ت��ث��م��ارات  ج����ذب 
جديدة ومناطق متنوعة يف ال�سارقة 
ال�سيوف  بكافة  الرتحيب  وي�سعدنا 
الذي  ال�سماء”  “مغامرات  يف مركز 
االإثنني  للجمهوريوم  اأب��واب��ه  يفتح 
امل����ق����ب����ل ل����ت����ق����دمي جت����رب����ة ف����ري����دة 
املغامرات و يتيح لهم  للباحثني عن 
فر�سة ا�ستك�ساف االإمارة من منظور 
لنمو  ب���ت���ع���زي���زا  وي�������س���ه���م  خم���ت���ل���ف 
واال�ستثمار وعوامل اجلذب ال�سياحي 

يف قطاع �سياحة املغامرات”. 
الطريان  ل���دائ���رة  ب��ال�����س��ك��ر  وت���وج���ه 
امل������دين يف ال�������س���ارق���ة جل���ه���وده���ا يف 
ت�سمن  ال����ت����ي  ال���ت�������س���ري���ع���ات  ����س���ن 
االأمن  معايري  الأعلى  املركز  مراعاة 
التزامنا  :” ن��وؤك��د  وق��ال  وال�سالمة 
جمموعة  ب��ت��ط��وي��ر  “�سروق”  يف 
متنوعة من امل�ساريع يف كافة مناطق 
اإم���ارة ال�����س��ارق��ة، حيث اخ��رتن��ا جبل 
الفاية يف املنطقة الو�سطى الأهميته 
يف ج����ذب ه�����واة وع�������س���اق ال���ط���ريان 
ال�������س���راع���ي ب���ه���دف ت���ق���دمي جت����ارب 

داخل  م��ن  ال����زوار  تنا�سب  متكاملة 
جميع  م��ن  وال�سياح  االإم����ارات  دول���ة 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ويف ال��وق��ت ذات���ه دعم 
املحلية  واالأع����م����ال  ال�����س��رك��ات  من���و 
اإم���ارة  يف  ال�سياحي  امل�سهد  وت��ع��زي��ز 

ال�سارقة. 
واأث��ن��ى عي�سى ه��الل احل��زام��ي على 
ال�سماء”  “مغامرات  م��رك��ز  اف��ت��ت��اح 
ال����ذي ي��ع��د ع��م��اًل مم��ي��زاً م��ن هيئة 
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�������س���ارق���ة 
املركز  �سيفتح   ”: وق���ال  “�سروق” 
والريا�سات  املغامرات  ملحبي  املجال 
اجلوية ملمار�سة هواياتهم واحل�سول 
ع����ل����ى ������س�����ه�����ادات م���ع���ت���م���دة دول����ي����اً 
الطريان  ب���ط���والت  و���س��ي�����س��ت�����س��ي��ف 
ال�����س��راع��ي يف ال���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة ما 
ي��ع��زز م��ك��ان��ة اإم������ارة ال�����س��ارق��ة على 
امل�ستوى الدويل ويدعم قطاع �سياحة 
ال��ري��ا���س��ة وامل���غ���ام���رات يف االإم������ارة 
ممار�سة  ع���ل���ى  اجل���م���ه���ور  وي���ح���ف���ز 
الريا�سة ويف الوقت نف�سه ي�سجعهم 
على ا�ستك�ساف هذه املناطق ونتطلع 
ممار�سة  حم���ب���ي  ن�����س��ب��ة  رف�����ع  اإىل 

ال�����س��راع��ي ون�سر  ال���ط���ريان  ري��ا���س��ة 
اأ�سكالها  مبختلف  الريا�سة  ثقافة 
يف االإمارة من خالله”.  و قال ن�سر 
بافتتاح  “�سعداء   : ال��دي��اين  ح��م��ودة 
ر�سمي مرخ�ش للطريان  اأول مركز 
العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة  ال�سراعي 
باملنطقة  ال��ف��اي��ة  ج��ب��ل  يف  امل��ت��ح��دة 
ال��و���س��ط��ى م��ن اإم����ارة ال�����س��ارق��ة الأنه 
ملمار�سة  الوجهات  اأف�سل  من  واح��د 
ال�����س��راع��ي للهواة  ال��ط��ريان  ري��ا���س��ة 
واملحرتفني وي�سعدين اأن اأ�سكر كافة 
هذا  افتتاح  يف  �ساركت  التي  اجلهات 
ال�سارقة  هيئة  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  امل��رك��ز 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار وال���ت���ط���وي���ر )����س���روق( 
ودائ���رة ال��ط��ريان امل��دين يف ال�سارقة 
التجاريوال�سياحي  االإمن����اء  وه��ي��ئ��ة 
�سعادة  ق���ال  م��ن جهته  ب��ال�����س��ارق��ة.  
اإم������ارة  “ جن���ح���ت  امل����دف����ع :  خ���ال���د 
�ساحب  وتوجيهات  ب��روؤي��ة  ال�سارقة 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ش  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
باالرتقاء  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  االأع���ل���ى 
بعوامل اجلذب ال�سياحي من خالل 

واالأدوات  امل����ع����دات  ك���اف���ة  خ���الل���ه���ا 
ال���الزم���ة ل��ل��ط��ريان ال�����س��راع��ي فوق 
ال��دورة بنجاح  اإمتام  ال�سحراء وبعد 
فر�سة  ل��ل��م�����س��ارك��ني  امل���رك���ز  ي���ق���دم 
مرخ�سة  دول���ي���ة  ����س���ه���ادات  اإ�����س����دار 

ملمار�سة الطريان ال�سراعي. 
للطيارين  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ب��اق��ة  وت���وف���ر 
فر�سة  امل���رخ�������س���ني  ال�������س���راع���ي���ني 
قدم   5000 ارت��ف��اع  على  التحليق 
ف���وق امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة م��ع الدعم 
االأر�سي الكامل واملالحظات اجلوية 
حول حالة الطق�ش وتفقد املعدات . 

و ت��ق��دم ل��ه��م جت��رب��ة ال ُت��ن�����س��ى عن 
الباقة  ه��ذه  متكنهم  حيث  ال�سارقة 
من زي��ادة عدد �ساعات الطريان ويف 
اال�ستمتاع  ل��ه��م  ت��ت��ي��ح  ذات����ه  ال���وق���ت 
�سعورهم  وت��ع��زز  اجل��وي��ة  ب��امل�����س��اه��د 

بال�سغف والت�سويق وروح املغامرة. 
ال�سماء”  “مغامرات  م��رك��ز  وي��ق��دم 
للطيارين املرخ�سني برنامج ع�سوية 
وفق  متنوعة  خ��ي��ارات  ع��دة  يت�سمن 
ل�سهر  ع�سوية  برامج  ت�سم  الطلب 
اأ�سهر  �ستة  اأو  اأ�سهر  ثالثة  اأو  واح��د 
بتجربة  ل��ل��راغ��ب��ني  ك��ام��ل��ة  ���س��ن��ة  اأو 
ال�سارقة  ���س��م��اء  ب��ج��م��ال  اال���س��ت��م��ت��اع 

واأر�سها من اجلو ب�سكل متكرر . 

�سروق تطلق مركز مغامرات ال�سماء يف املنطقة الو�سطى لع�ساق الريا�سات اجلوية 

ات�ساالت من &e تربم �سراكة ا�سرتاتيجية مع االإ�سكان 
اجلماعي لتاأ�سي�ش اأحدث �سبكات االت�سال يف مدينة اآيكاد ال�سكنية

اجلماعي �سمن اأ�سعار مالئمة، وقد مت تطويرها واإدارتها 
تلبية  يف  �سة  املتخ�سّ اجلماعي،  االإ�سكان  �سركة  قبل  من 

االحتياجات ال�سكنية للقوى العاملة.
وتتيح هذه ال�سراكة للمجمع ال�سكني اال�ستفادة من بنية 
فاي  ال���واي  �سبكات  لتمكني  بناوؤها  يتم  متكاملة  حتتية 
اأك���ر م��ن 58،000 من  امل��ت��ط��ورة و ت��ه��دف اإىل ت��زوي��د 
العمال وال�سكان يف مدينة اآيكاد ال�سكنية باحللول الرقمية 
احلديثة، لتتيح لهم ا�ستخدام �سبكات الواي فاي املوثوقة 
وعالية ال�سرعة وغري املحدودة بالتوافق مع الت�سريعات 

املعمول بها يف قطاع االت�ساالت �سمن الدولة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت “ات�ساالت االإمارات”، التي اأطلقت هويتها املوؤ�س�سية 
 ،”e& من  “ات�ساالت  التجارية  العالمة  حتت  املحّدثة 
�سركة  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اتفاقية  توقيع  عن  اأم�ش 
�سة يف تطوير واإدارة العقارات،  االإ�سكان اجلماعي املتخ�سّ
بالتجارب  واالرت��ق��اء  متطورة  ف��اي  واي  �سبكات  لتوفري 
الرقمية للعمال والقاطنني يف مدينة اآيكاد ال�سكنية. تقع 
مدينة اآيكاد ال�سكنية يف قلب املدينة ال�سناعية باأبوظبي 
وهي اأول مزّود للحلول االآمنة وامل�ستدامة لل�سكن العمايل 

لل�سركات  االأول  ال��رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  حم��م��ود،  ع�����س��ام  وق���ال 
“نوا�سل   :”e& “ات�ساالت من  ال�سغرية واملتو�سطة يف 
من  ومتكينها  ال�����س��رك��ات  ل��دع��م  م��وث��وق  ك�سريك  العمل 
ات�ساالت  وتعمل  الرقمي..  التحول  يف  اأهدافها  حتقيق 
من &e على تطوير �سبكات االت�ساالت والبنية التحتية 
عقود،  منذ  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  الرقمية 
ل�سبكة  عاملية  ن��ف��اذ  ن�سبة  اأع��ل��ى  بتحقيق  اأ�سهمت  ول��ق��د 
مما   )FTTH( للمنازل  املو�سولة  املنزلية  ل��الأل��ي��اف 
اأدى اإىل ريادة دولة االإمارات يف هذا املجال عاملياً منذ عام 

.”2017

•• اأبوظبي -وام: 

على  امل�سجلة  النمو  اأرق����ام  ع��ربت 
م�������س���ت���وى ق����ط����اع ال�����ط�����ريان عن 
القطاع  ي�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ط��ف��رة 
ال�سياحي يف الدولة، بعد اأن جنحت 
االإم��ارات يف جتاوز حاجز ال�100 
مطاراتها  ع���رب  م�����س��اف��ر  م��ل��ي��ون 
املا�سي، ومبعدل منو  العام  خالل 
بالعام  مقارنة  املائة  يف   120 بلغ 

.2021
واأكدت االأرقام حجم الثقة العاملية 
يف قطاع ال��ط��ريان االإم��ارات��ي ويف 
ق������درات ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي على 
موا�سلة النجاح والريادة التي بات 

يحتلها على ال�سعيد العاملي.
اأجندة  وا���س��ل��ت  ذات����ه  ال�����س��ي��اق  يف 
الفعاليات ال�سياحية زخمها طوال 
ت�سمنت  اأن  بعد  املا�سي  االأ���س��ب��وع 
جمموعة من االأحداث والفعاليات 
اأ���س��ه��م��ت يف تعزيز  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
وت��ن��وي��ع اخل���ي���ارات ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 

العامل”  يف  �ستاء  “اأجمل  حلملة 
�سندوقاً   51 اإخ���ف���اء  مت  ح��ي��ث   ،
واحتوى   ، الدولة  اأنحاء  يف جميع 
 500 ع��ل��ى  واح���د منها  ���س��ن��دوق 

األف درهم.
اأطلقت  قد  العاملية  القرية  وكانت 
»جائزة املخرجني ال�سباب« احتفاًء 
ب� »�سهر املبدعني«، وذلك بالتعاون 
م���ع اأك���ادمي���ي���ة ب���ل���ووم ورل����د حيث 
من  الثنني  فر�سة  امل�سابقة  تقدم 
ل��ل��ف��وز مبنحة  ف��ي��ه��ا  امل�������س���ارك���ني 
درا�سية كاملة بقيمة ما يزيد عن 
مليون درهم خالل فرتة درا�ستهم 
االأ�سبوع  و���س��ه��د  االأك���ادمي���ي���ة.  يف 
اجل����اري جم��م��وع��ة م��ن االأح����داث 
ا�ستقطبت  ال����ت����ي  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
امل�������س���ارك���ني وال����������زوار م����ن داخ����ل 
وخارج الدولة، مثل معر�ش »عامل 
مب�ساركة   »2023 دب���ي  ال��ق��ه��وة 
اخل�������رباء  م�����ن   10000 ن����ح����و 
وامل��ح��رتف��ني واأك����ر م��ن 1500 
���س��رك��ة وع��الم��ة جت��اري��ة م��ن 33 

الدولة.
مهرجان  فعاليات  ام�ش  وانطلقت 
باالأن�سطة  احل�����اف�����ل  احل���������س����ن 
الثقافية  وال���ت���ج���ارب  ال���رتاث���ي���ة 
احلرف  ومعار�ش  االأداء  وعرو�ش 
الفنية  وال��ت�����س��م��ي��م��ات  ال���ي���دوي���ة 
االإب��داع��ي��ة وجتارب  العمل  وور���ش 

الت�سوق وفنون الطهي.
ال�سنة  ه���ذه  امل��ه��رج��ان  ويت�سمن 
�سيتم  ح���ي���ث  ج����دي����دة  ف���ع���ال���ي���ات 
ت�سليط ال�سوء على التعبري احلي 
ل��ث��ق��اف��ة اأب���وظ���ب���ي ح��ي��ث ي�����س��م 3 
عند  ال���رتاث  ه��ي  رئي�سية  مناطق 
بيت  وي��دي��ره��ا  واحل���رف  احل�سن، 
مركزها  و  وامل��ج��ت��م��ع  احل��رف��ي��ني، 

مبنى املجمع الثقايف.
القيوين  اأم  اإم����������ارة  وت�������س���ت���ع���د 
القيوين  اأم  “ملتقى  الح��ت�����س��ان 
دائ���رة  تنظمه  ال����ذي  لل�سياحة” 
ال�سياحة واالآثار خالل الفرتة من 

18 وحتى 19 يناير اجلاري.
امللتقى - الذي يهدف  وي�ستعر�ش 

وال�سراكات  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل 
املن�ساآت  ب�����ني  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
باالإمارة  وال��ف��ن��دق��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
العاملة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  مع 
يف جم����ال ال�����س��ي��اح��ة - ع����ددا من 
ال�سياحية  وال���ب���اق���ات  امل��ن��ت��ج��ات 
باأ�سلوب مبتكر، اإ�سافة اإىل عر�ش 
امل�ستقبلية  وال��ت��وج��ه��ات  اخل��ط��ط 
تطوير  جم���ال  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي 

القطاع ال�سياحي باالإمارة.
العاملية،  ال��ق��ري��ة  اأط��ل��ق��ت  ب��دوره��ا 
م�سابقة “كنوز اأجمل �ستاء” التي 
النقدية  ج���وائ���زه���ا  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت 
القرية  م��ن  مقدمة  دره��م  مليون 
م�سابقة  اأك������رب  وت���ع���د  ال���ع���امل���ي���ة، 
عن  للبحث  ن��وع��ه��ا  م��ن  �سياحية 
51 كنزا خمباأ يف مناطق �سياحية 
مبا�سرًة  بثها  االإم���ارات، ومت  حول 

عرب قناة “يوتيوب”.
ا�ستمرت  التي   - امل�سابقة  وج���اءت 
ثالثة اأيام يف القرية العاملية بدبي 
الثالثة  الن�سخة  فعاليات  �سمن   -

الظفرة  مهرجان  وم�سابقة  دول��ة، 
ومهرجان  ب���ال�������س���ق���ور،  ل��ل�����س��ي��د 
ال�سارقة  وب��ط��ول��ة  ل��ل��ت�����س��وق،  دب���ي 
ل��ل��ط��ريان ال�����س��راع��ي ال��ت��ي تنطلق 
ال���ي���وم اجل��م��ع��ة مب�����س��ارك��ة دولية 
الناقالت  وا�سلت  بدورها  وا�سعة. 
خدماتها  م�ستوى  تعزيز  الوطنية 

النظام  و�سيح�سن   .2024 ع��ام 
ب�سكل  ال����رك����اب  اجل���دي���د جت���رب���ة 
وتغطية  حم�ّسن  ات�سال  مع  كبري 
ع��امل��ي��ة اأك���رب ح��ت��ى ع��ل��ى الرحالت 

اجلوية فوق القطب ال�سمايل.
دبي”  “فالي  اأع��ل��ن��ت  جهتها  م��ن 
اأن����ه����ا ���س��ت�����س��ت��اأن��ف رح���الت���ه���ا اإىل 

متنها،  على  للم�سافرين  املقدمة 
االإمارات”  “طريان  اأعلنت  حيث 
عن عزمها توفري خدمة االإنرتنت 
ذي النطاق العري�ش اجلديد عايل 
اإيربا�ش  50 طائرة  ال�سرعة على 
تدخل  اأن  امل���ق���رر  وم���ن   A350
خالل  اأ���س��ط��ول��ه��ا  �سمن  اخل��دم��ة 

 /CIT/ ال��دويل �سيمكنت  مطار 
املقبل  ف���رباي���ر   28 م���ن  اع��ت��ب��ارا 
وبذلك  اأ�سبوعيا،  رحلتني  ب��واق��ع 
كازاخ�ستان  يف  ���س��ب��ك��ت��ه��ا  ت��ت��و���س��ع 
لت�سم ثالث وجهات هي “اأملاتي” 
اإىل  اإ�سافة  “اأ�ستانا”  والعا�سمة 

“�سيمكنت”.

ال�سياحة يف اأ�سبوع .. توا�سل زخم الفعاليات 
واالأحداث الرتفيهية.. واأعداد امل�سافرين تت�ساعف

مذكرة تفاهم بني غرفة التجارة و بنك اأم القيوين الوطني 
•• اأم القيوين -وام:

َوَقَعت غرفة جتارة و�سناعة اأم القيوين اأم�ش مبقر الغرفة مذكرة تفاهم 
مع بنك اأم القيوين الوطني بهدف تعزيز التعاون امل�سرتك يف ريادة االأعمال 

املحلية والتنمية االقت�سادية يف اإمارة اأم القيوين. 
اأم  �سناعة  و  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير  العليلي،  عمار  �سعادة  امل��ذك��رة  وق��ع 
القيوين و عدنان العو�سي، الرئي�ش التنفيذي لبنك اأم القيوين الوطني، 
بنك  امل�سرفية من  اخِل��ْدَم��ات  توفري جميع  امل��ذك��رة يف  بنود  اأه��م  وتتمثل 
امل�سروعات  ومت��وي��ل  ح�سابات  م��ن  ال��غ��رف��ة  لعمالء  ال��وط��ن��ي  القيوين  اأم 
والت�سهيالت االخرى.  و اأكد عدنان العو�سي اأهمية توقيع مذكرة التفاهم 
مع غرفة اأم القيوين التي تعك�ش الروؤية امل�ستقبلية لالإمارة بتوفري بيئة 
عمل حمفزة وحلول متنوعه لنمو االأعمال، موؤكداً حر�ش بنك اأم القيوين 
الوطني على توفري اأف�سل املنتجات واخلدمات امل�سرفية الرائدة لل�سركات 
واالأفراد .  و اأو�سح العو�سي اأن املذكرة توفر ُحْزَمة مميزة من الت�سهيالت 
التجارية  �سواء لفتح احل�سابات  واالأف��راد،  لل�سركات  امل�سرفية  االأعمال  يف 
ت�سهيالت  تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  اأومتويل 
املال  وراأ���ش  الفواتري  وخ�سم  بال�سراء  تتعلق  االإماراتيني  ال�سباب  مل�ساريع 
امل��م��ي��زات �سممت  ه��ذه  واأن  االأ���س��ول  وف��ق  التمويل  ت�سهيالت  و  امل��ت��داول 

خ�سي�سا لعمالء الغرفة يف اأم القيوين. 
و من جهته اأو�سح �سعادة عمار العليلي اأن املذكرة تعد خطوة متقدمة نحو 

دعم جمتمع االأعمال وتوفري حلول م�سرفية متنوعة لنموه وتطوره. وقال 
اأم القيوين الوطني ياأتي انطالقاً من  اإن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك 
الروؤية اال�ست�سرافية ونهج غرفة اأم القيوين الذي يركز على جذب وتطوير 
يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  الرائدة  اخِلْدَمات  وتوفري  االأعمال، 
خدمة العمالء، وميثل ت�سهيل املعامالت امل�سرفية اأهمية كبرية يف قطاع 
االأعمال لدعم م�سرية التنمية االقت�سادية امل�ستدامة بالدولة، وتلعب هذه 
االتفاقية دوراً هاماً يف تعزيز وت�سهيل االأعمال بالن�سبة لل�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة وتلبية االحتياجات امل�سرفية لالأفراد. 
و توفر مذكرة التفاهم لعمالء الغرفة ُحْزَمة من املميزات واملزايا اخلا�سة 
لتمويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة من بنك اأم القيوين الوطني، ت�سمل 
معدل فائدة تناف�سي مع فرتة �سداد مرنة، و تقدمي اأف�سل اأ�سعار ملعدالت 
ال��ث��اب��ت��ة، واالع��ف��اء م��ن ر���س��وم احل��د االأدن����ى لر�سيد احل�سابات،  ال��ودائ��ع 
ذل��ك حتويل  االنرتنت مبا يف  توفري معامالت م�سرفية عرب  اإىل جانب 

االأموال. 
ح�ساب  فتح  منها  االأخ���رى  امل��زاي��ا  من  العديد  للعمالء  امل��ذك��رة  تقدم  كما 
جاري لل�سركة مع عدم طلب حد اأدنى للر�سيد، و توفري خدمات م�سرفية 
جمانية عرب االنرتنت، و بطاقة ائتمانية ذهبية “فيزا “، و بطاقة رواتب 
ت�سمل  كما  تناف�سية،  باأ�سعار  لل�سركات   )WPS( االأج���ور  حماية  بنظام 
دفع  بخطة  ال�سماح  و  وال�سركات،  ل��الأف��راد  جارية  ح�سابات  توفري  امل��زاي��ا 

مي�سر للم�سرتيات بالبطاقات االئتمان، وغريها من الفوائد التناف�سية. 

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : افريجن للمقاوالت العامة ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3926383 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / م�سر حممد �سعيد �سعدو من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / م�سر حممد �سعيد �سعدو من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل مدير / اإ�سافة م�سر حممد �سعيد �سعدو

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابت�سام حمى الدين خليل حممد ابوحمده
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ افريجن للمقاوالت العامة ذ.م.م 
EVERGEN GENERAL CONTRACTING LLC 

اإىل /افريجن للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م 
EVERGEN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ش على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 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 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سالون جيت بزد للحالقة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الرجالية رخ�سة رقم:4341495 

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون جيت بزد للحالقة الرجالية 

GET BUZZED GENTS BARBER SALON 

اإىل /�سالون �ستايالتو للرجال

STAYLATO GENTS SALOON 

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ش  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 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(
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تغيري ا�شـم / جندانى جيا�شيلى كورتندو هوج  
تقدمت املواطنة / جنداين جيا�سيلى كورتندوهوج / بطلب 
اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من )جندانى( 
الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ش  لديه  فمن  )زينب(.  اإىل 
15 يوما من تاريخ ن�سر االعالن. على ان  املذكور خالل 
ي�سلنا ردكم الكرمي خالل 7 اأيام من تاريخ ار�سال الر�سالة 

املوافق يف 2023/1/9
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : قمة ال�صفاف لتجارة اللكرتونيات - ذ م م  
 - املرقبات   - للتاأمني )�سركة م�ساهمة عامة(  الالين�ش  m33 ملك  : مكتب  العنوان 
القيد  رقم   1027934  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري : 1671648 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/1/11 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2023/1/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
 2903-1 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  الن�صاري  & ام  ايه  املعني 
ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري االول - هاتف : 
2955582-04 فاك�ش : 2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : الطالب ولد ملرابط للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 214 ملك العثمان للعقارات - ديرة - ال�سغاية - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 646696 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1067687 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2023/1/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام الن�صاري 
لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
 : فاك�ش   04-2955582  : هاتف   - االول  التجاري  املركز   - نهيان  ال  �سلطان  بن 
2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان 
 : فاك�ش   04-2955582  : هاتف   - االول  التجاري  امل��رك��ز   - نهيان  ال 
2955598-04     مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية قمة ال�صفاف لتجارة اللكرتونيات 
2023/1/11 واملوثق  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  - ذ م م 
اأي  2023/1/11 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ش 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70555

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان 
 : فاك�ش   04-2955582  : هاتف   - االول  التجاري  امل��رك��ز   - نهيان  ال 
2955598-04 مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية الطالب ولد ملرابط للتجارة العامة - 
�س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003029 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / ديبو ع�سام احل�سني - العنوان : 9516165 

2022/11/14 قد حكمت عليك هذه املحكمة  نحيطكم علما بانه بتاريخ 
مالك   ، ال�سيارات  لتاأجري  اخلليج  �سماء   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف 
املدعية / جا�سم حممد خمي�ش بن خادم ال�سويدي ، بالتايل : قررت املحكمة 
)�سبعة  درهم   7000 وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   :
املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %5 بواقع  بفائدة  والزامه  درهم(  اآالف 
، مع  املبلغ املق�سى به  اأال تزيد على ا�سل  التام على  الق�سائية وحتى ال�سداد 

الزامه مب�سروفات الدعوى.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70640

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
علي   لياقت  فاروق  عمر  1-حممد  للعقارات   2-اوك�شتون 

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007454/ 
اإىل املحكوم عليه : 2-اوك�ستون للعقارات

العنوان : دبي الق�سي�ش رقم املكتب 415 يف نف�ش البناية عابد ر�سا لزينه ال�سيارات ال�سعله لزينة ال�سيارات 
التحري  ورقة  ح�سب  دبي   : العنوان   - علي  لياقت  فاروق  عمر  1-حممد 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عبدالفتاح نادر احمد عباهره - اجلن�سية اأردين - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 31155.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كوانتا للعمال الفنية �س ذ م م  
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007327/ 

اإىل املحكوم عليه : كوانتا لالعمال الفنية �ش ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حيات خان وزير خان ، اجلن�سية افغاين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 37060.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فلح عبداهلل فلح حممد ال خمري  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000024/ 

اإىل املحكوم عليه : فالح عبداهلل فالح حممد ال خمري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك اأبوظبي االأول - �ش م ع  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 351186.0 درهم

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70646 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004261 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ابراهيم احمد عرفات ن�سر  
جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/11 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70640 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0004283 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد فيا�ش وحيد بخ�ش  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  االإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/9 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإ�شتئنافية املدنية االحتادية
مدين      SHCAPCICVS2022 /0001800 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عي�سى املحاميد  
جمهول حمل االإقامة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة االإحتادية املحكمة االإ�ستئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2023/1/9 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
رقم الرخ�شة : 89761

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعلن وحل وت�شفية 

اال�سم التجاري : اليقني ل�سيانة املباين - ذ م م  
م   م  ذ   - املباين  ل�سيانة  اليقني   : اع��اله هي  املذكورة  ال�سركة  بان  للجميع  نعلن 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�سركات 
التنمية  دائ����رة  يف  مرخ�سة  وت��ع��دي��الت��ه   )1984( ل�سنة   )8( رق���م  االحت����ادي 
قرر  وق��د   )89761( رق��م  حت��ت  االقت�سادية   بالتنمية  و�سجلته  االقت�سادية 

ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
 موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ش التقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر االع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة ال�سارقة ،  هاتف : 065687272 ، �ش.ب : 984

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000852 يف  الدعوى رقم اال�شتئناف

بالن�شر 
امل�ستاأنف �سده : �سيخ عبداملجيد - عنوانه : عجمان - م�سريف ، لوؤلوؤة عجمان ، برج B2 ، �سقة 

5397214926 رقم  مكاين   ،1107
 ليكن معلوما لديك اأن امل�ستاأنف : موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( / وميثلها ال�سيد غالب جابر  
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 0000852/

)جزئي(.  جتاري   - املدنية  االإ�ستئنافية  املحكمة   AJCAPCIPOR2022
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�ساعة   17/1/2023 املوافق 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
رمي عبداهلل احلمادي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70530 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1368/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755 

مو�سوع املنازعة : اأوال : التكرم بالت�سريح بت�سجيل الدعوى اأقرب جل�سة لنظرها مع اإعالن املدعي عليه
ثانيا : وبعد الثبوت الق�ساء بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 55،080.38 درهما )خم�سة وخم�سون الف وثمانون 
درهما وثمانية وثالثون فل�سا( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد. ثالثا : الزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املتنازع : �سركة جمموعة االإمارات لالإت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ش م ع - عنوانه : دبي ، �سارع بني يا�ش ، برج ات�ساالت ديرة ، مقابل 

�سرياتون اخلور ، الطابق الرابع )مكاين : 3024595127(  
وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�ش ال�سام�سي  

املطلوب اإعالنه : 1- حممد �سيف الرحمن عا�سق ح�سني - �سفته : متنازع �سده    
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  اأوال : التكرم بالت�سريح بت�سجيل الدعوى اأقرب جل�سة لنظرها مع اإعالن املدعي 
الف  55،080.38 درهما )خم�سة وخم�سون  بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره  املدعي عليه  بالزام  الق�ساء  الثبوت  : وبعد  ثانيا  عليه. 
وثمانون درهما وثمانية وثالثون فل�سا( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد. ثالثا : الزام 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2023/1/17 ال�ساعة 9.00 �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 بثالثة اأيام على االأقل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 11/2023/43 جتاري م�شارف 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى اخلام�سة رقم 404  

ثمانية  ومائة  الف  وع�سرون  �سبعة  )مائة  دره��م   127،168.00 مبلغ  ب��اداء  عليه  املدعي  بالزام   : الدعوى  مو�سوع 
5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام مع  و�ستون( درهم م�سافا اليه الفائدة القانونية بواقع 

الزامه امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعى : البنك التجاري الدويل - �ش م ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة بردبي �سارع ال�سيخ 

زايد - برج ال�سالم - مكتب رقم 1106 هاتف 043338815 فاك�ش 043338816  
املطلوب اإعالنه : 1- ماجي�ش كومار راما�ساندران راما�ساندران  - �سفته : مدعى عليه 

127،168.00 درهم )مائة  اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  بالزام املدعي عليه باداء مبلغ  مو�سوع االإع��الن : قد 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��واق��ع  القانونية  الفائدة  اليه  م�سافا  دره��م  و�ستون(  ثمانية  وم��ائ��ة  ال��ف  وع�سرون  �سبعة 
الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام مع الزامه امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  9.00 �سباحا يف  ال�ساعة   2023/1/18

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/205(

املنذر : على جمعه نا�سر عبد اهلل العلوى بوكالة املحامي / حممد عبداالله احلامد
���ش.ذ.م.م حتمل رخ�سة جتارية رقم )570351(  اإليها : �سركة اخلط االمامى الدارة اال�ستثمار -  املنذر 

�سادرة عن دائرة التنمية االقت�سادية يف اإمارة دبي
رقم املحرر 2023/1/8584

اجراءات  باإنهاء  التعاقدية  التزاماتها  تنفيذ  ب�سرعة  اليهما  املنذر  علي  االنذارينبه  هذا  مبوجب  املنذر  فاإن 
ت�سليم الوحدة م�سرتاه حمل اأتفاقية البيع املنوه عنها ب�سلب هذا االنذار وذلك فى موعد غايته �سبعة ايام 
من تاريخ اعالنهما بهذا االنذار ودون ا�سرتاط توقيع املنذر على عقد ايجار ي�سر مب�ساحله كمالك ودون 
ا�سدار �سيك بباقى املبلغ امل�ستحق بعد تاريخ الت�سليم ب� 360 يوم التزاما مبا ورد ببنود اتفاقية البيع امللزمة 
نحو  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذر  يوم  يت�سطر  �سوف  اليهما  املنذر  تقاع�ش  حالة  وفى  للجانبني 
الزامهما بت�سليم الوحدة م�سرتاه هذا ف�سال عن التعوي�ش اجلابر لل�سرر الذي حلق باملنذر املتمثل فيما 
فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة نتيجة حرمانه من االنتفاع بالوحدة م�سرتاه و�سياع فر�سة ا�ستثمارها 

مع ما يرتتب علي ذلك من اأثار قانونية مع حفظ كافة حقوق املنذر االخري.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2023/206(

املنذرة : �سركة �سفن واندرز  لل�سياحة ذ.م.م
املنذر اليها : �سركة امل�سرق لل�سياحة

اإليها  املنذر  املر�سل من قبل   MOJAU-2022-0104827 ردا على االنذار العديل رقم
اإليه غري  امل�سار  باالإنذار  اإليها  املنذر  ذكرته  ما  اأن  ، حيث   05/12/2022 بتاريخ  املنذر  اإىل 

�سحيح وخمالف للثابت باالأوراق.
اإليها  املنذر  اإليها وتنبه على  املنذر  املر�سل من قبل  املنذرة جميع ما ورد باالنذار العديل  تنكر 
�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتها وقدره 45،604.25 خالل خم�سة ايام من تاريخ اإعالنها 
امل�ستحق مع  املبلغ  ا�ستيفاء  القانونية حال عدم  االج��راءات  اتخاذ  يتم  �سوف  واإال  االن��ذار  بهذا 

حتمل املنذر اإليها كافة الر�سوم وامل�سروفات.
مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 70197
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف  الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0009602 مدين )جزئي(

اإىل : املدعي عليه : اأ�سلم با�سا �سام �سري - جمهول حمل االإقامة :
نعلمكم اأن املدعي �سهباز علي �سوكت علي - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها باالتي

1- الت�سريح بالدعوى و حتديد اأقرب جل�سة لنظرها و اإعالن املدعى عليه بذلك
األ��ف ومائة و�سبع  واأرب��ع وع�سرون  ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )مبلغ )224،127.62 دره��م(( مائتي  ب��اأن  باإلزامه 
وع�سرون درهم واثنان و�ستون فل�سا. - اإلزامه بالتعوي�ش اجلابر لل�سرر املادي واملعنوي ملا اأ�ساب املدعي نتيجة الفعل 
املجرم قانوناً والعمل غري امل�سروع الذي اأقدم عليه املدعى عليه والذي يقدره املدعي مببلغ )100000 درهم( مائة 
تاريخ  12% وذلك من  بواقع  به  �سيحكم  الذي  املبلغ  امل�ستحقة قانونا على  القانونية  بالفوائد  اإلزامه   - دره��م.  األف 
ت�سمني   - املحاماة.  اأتعاب  مقابل  و  الر�سوم  و  امل�ساريف  ب�سائر  اإلزامه   - التام.  ال�سداد  تاريخ  حتى  و  املبلغ  اإ�ستحقاق 
احلكم بالنفاذ املعجل. لذلك اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/01/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه 
اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي  االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سياً 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1101/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859 

مو�سوع الدعوى : اإلزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ ال�سيكات باالأرقام 12654 و 12655 والبالغ قدرها 150.000 
 2016/9/29 يف  ال�سيكات  �سحب  ت��اري��خ  م��ن   %12 القانونية  وال��ف��ائ��دة   50.000 مبلغ  والتعوي�ش   دره��م 
املدعى : عا�سم اإ�سماعيل بهاتي - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع االإحتاد - مبنى بناية ان جي 

اي - �سقة الطابق ال�سابع  - وميثله : عبيد �سعيد علي عبيد ال�سام�سي  
املطلوب اإعالنه : 1- ليجي�ش ماكام فيتيل - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة  اإلزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ ال�سيكات باالأرقام 
 %12 القانونية  والفائدة   50.000 150.000 درهم والتعوي�ش مبلغ  والبالغ قدرها   12655 و   12654
ال�ساعة   2023/1/16 املوافق  االإثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   .2016/9/29 يف  ال�سيكات  �سحب  تاريخ  من 
9.00 �سباحا ويقت�سي ح�سوركم اأمام اإدارة الدعوى االإبتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن 
الو�سول اإليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين - خدماتنا االلكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
اعلن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2684/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�سر رقم 854 

مو�سوع الدعوى : الق�ساء بف�سخ التعاقد املوؤرخ يف 2021/11/21 واعادة احلال ملا كان عليه والزام املدعي عليها بان ترد للمدعية 
املبلغ امل�سدد منها والثابت ب�سند اال�ستالم والبالغ )100،000 درهم( مع الفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ التوقيع وحتى 
متام ال�سداد لفوات املنفعة. الق�ساء للمدعية بالتعوي�ش البالغ 30،000 درهم عن ما حلقها من اأ�سرار جراء املطل والتاأخري. الزام 
املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة عن الدعوى املاثلة وعن النزاع املرتبط رقم 2074/2022 نزاع حمدد القيمة. 

املدعى : �سالفه خليفة كرار بله - عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - االحتاد - ابوظبي - �سارع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - مبنى 
اأنرنا�سيونال كابيتال - �سقة 9 - مكتب 906 - البطني - نف�ش بناية م�سرف ابوظبي اال�سالمي  

املطلوب اإعالنه : كابيتال اندك�ش للو�ساطة التجارية - �سفته : مدعى عليه 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها الق�ساء بف�سخ التعاقد املوؤرخ يف 2021/11/21 واعادة احلال ملا كان عليه 
والزام املدعي عليها بان ترد للمدعية املبلغ امل�سدد منها والثابت ب�سند اال�ستالم والبالغ )100،000 درهم( مع الفائدة التاأخريية 
بواقع 12% من تاريخ التوقيع وحتى متام ال�سداد لفوات املنفعة. الق�ساء للمدعية بالتعوي�ش البالغ 30،000 درهم عن ما حلقها 
املرتبط  النزاع  املاثلة وعن  الدعوى  املحاماة عن  بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب  املدعي عليها  الزام  املطل والتاأخري.  اأ�سرار جراء  من 
9.00 �سباحا يف قاعة  2023/1/17 ال�ساعة  2074/2022 نزاع حمدد القيمة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  رقم 
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 بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70646 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف االإ�شتئناف رقم 2673/2022/305 ا�شتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة االإ�ستئناف التجارية الثانية رقم 85  

بتاريخ  وال�������س���ادر  ك��ل��ي  08/2022 جت�����اري  رق����م  ال���دع���وى  ال�������س���ادر يف  احل���ك���م  اإ���س��ت��ئ��ن��اف   : ال���دع���وى  م��و���س��وع 
2022/11/16

امل�ستاأنف  : راجي�ش كومار كري�سنا - واآخرون - عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - البطني - �سارع امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز - مبنى بناية م�سرف ابوظبي اال�سالمي - �سقة مكتب C906 - بجوار امل�سرف املركزي - وميثله : ليلى 

عي�سى �سليمان املهري.  
املطلوب اإعالنه : تران�ش كوموديتيز لال�ستثمارات - �ش ذ م م )حاليا( �سركة اودي�سا للخدمات الفنية - �ش ذ م م )�سابقا(  

- �سفته : م�ستاأنف �سده   
ي���وم االث��ن��ني املوافق  ل��ه��ا جل�سه  2022/08 جت����اري ك��ل��ي. وح����ددت  ب��ال��دع��وى رق���م  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د 
2023/1/23 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70646 العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 

اعلن بالن�شر        
 6305/2022/461 نزاع حمدد القيمة  

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- ا�سالم ح�سني حممود ابو العال - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : �سناء جمعة عبداحلافظ زايد  
وميثله : احمد علي حممد من�سور الزيودي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها : 1- الت�سريح بت�سجيل النزاع وحتديد اقرب موعد جل�سة لنظره 
مع اعالن املتنازع �سده ب�سورة عنه ، واعتبار اعالن املتنازع �سده بها مبثابة اخطار نهائي بال�سداد. 

 2- ا�سليا : الزام املتنازع �سدهما ب�سداد مبلغ 10000 درهم )ع�سرة االف درهم( مع الفائدة القانونية 
بواقع 9٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 3- احتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق لتثبت 
بالر�سوم  �سده  املتنازع  ال��زام   -4 منها.  اأع��اله  امل��ذك��ورة  املبلغ  ا�ستلف  قد  �سده  املتنازع  ب��ان  املتنازعة 
قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2023/1/31 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  وامل�����س��اري��ف. 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13748 بتاريخ 2023/1/14 
مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(

يف االإ�شتئناف رقم 117/2022/328 ا�شتئناف تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89  

البنك  احقية  واثبات  االإ���س��راك  بقبول  جم��ددا  والق�ساء  فيه  املطعون  القرار  باإلغاء   : الدعوى  مو�سوع 
بالر�سوم  �سده  امل�ستاأنف  وال���زام  امتياز  حق  �ساحب  مرتهن  دائ��ن  ب�سفة  البيع  مبلغ  كامل  يف  امل�ستاأنف 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
م�ستاأنف  : بنك برودا - عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - مبنى كري�ستال بالزا - �سقة 

الطابق االر�سي - كورني�ش البحرية   وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�ش ال�سام�سي  
املطلوب اإعالنه : 1- بريريت جول �سودهري جول - �سفته : م�ستاأنف �سده   

قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2022/285 بيع عقار مرهون بتاريخ 2022/10/27   
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد  2023/2/1 ال�ساعة  وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021
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•• لندن -وام:

ب���ع���د ان���ت�������س���اري���ن م���ت���ت���ال���ي���ني اأم������ام 
ت�سيل�سي ثم كبوة مفاجئة يف مواجهة 
مان�س�سرت  ���س��ي��ك��ون  ���س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون، 
"االختبار  م����ع  م���وع���د  ع���ل���ى  ���س��ي��ت��ي 
املنت�سي  ال�سعب" عندما يلتقي جاره 
يف  ال�سبت  ال��ي��وم  يونايتد  مان�س�سرت 
اجلولة ال�20 من الدوري االإجنليزي 

لكرة القدم. 
املو�سم ال تزال يف  اأن فعاليات  وبرغم 
هذه  م��ب��اري��ات  تلعب  ق��د  منت�سفها، 
مالمح  ر���س��م  يف  مهما  دورا  اجل��ول��ة 
املناف�سة على �سدارة جدول امل�سابقة؛ 
ديربي  مباراتي  اجل��ول��ة  ت�سهد  حيث 
مثريتني بني 4 من الفرق التي حتتل 
ج���دول  يف  االأوىل  اخل��م�����س��ة  امل���راك���ز 

امل�سابقة. 
���س��ي��ت��ي حامل  م��ان�����س�����س��رت  وي��ل��ت��ق��ي 
ال�سبت  "يونايتد" اليوم  جاره  اللقب 
"اأولد  ا���س��ت��اد  يف  االأخ����ري  ملعب  ع��ل��ى 
امل�سدر  اأر�سنال  يحل  فيما  ترافورد" 
�سيفا غدا االأحد على جاره توتنهام يف 

ديربي العا�سمة الربيطانية لندن. 

وي�����س��ت��ح��وذ دي���رب���ي م��ان�����س�����س��رت على 
االه��ت��م��ام االأك���رب ع��ن ب��اق��ي مباريات 
هذه اجلولة يف ظل موقف الفريقني 

ونتائجهما قبل هذه املباراة. 
اجتياز  اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  ويتطلع 
الهزمية  بعد  �سريعا  ال��ع��اب��رة  كبوته 
الثمانية  دور  يف  �ساوثهامبتون  اأم���ام 
املحرتفني  راب����ط����ة  ك����اأ�����ش  ل��ب��ط��ول��ة 
الفريق  والتي بددت حلم  االإجنليزية 

يف الفوز بالرباعية هذا املو�سم. 
قبلها  حقق  قد  �سيتي  مان�س�سرت  كان 
على  متتاليني  انت�سارين  قليلة  باأيام 
وكاأ�ش  ال���دوري  بطولتي  يف  ت�سيل�سي 

اإجنلرتا. 
لقب  حامل  �سيتي  مان�س�سرت  وي�سعى 
الدوري االإجنليزي اإىل احلفاظ على 
األقاب  امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى  ف��ر���س��ه يف  ك��ل 
البطوالت الثالث التي ال يزال ين�سط 
االإجنليزي وكاأ�ش  ال��دوري  فيها وهي 

اإجنلرتا ودوري اأبطال اأوروبا. 
ول��ه��ذا، حت��ظ��ى م��ب��اراة ال��غ��د باأهمية 
بالغة بالن�سبة للفريق يف ظل حاجته 
اإىل تقلي�ش فارق النقاط الذي يتاأخر 
به عن اأر�سنال، حيث يحتل مان�س�سرت 

�سيتي املركز الثاين يف جدول امل�سابقة 
بر�سيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن 

اأر�سنال. 
يونايتد  مان�س�سرت  املقابل، يحتل  ويف 
نقطة   35 ب��ر���س��ي��د  ال����راب����ع  امل���رك���ز 
وبفارق االأهداف فقط خلف نيوكا�سل 
اليوم  مباراة  يف  انت�ساره  اأن  يعني  ما 
�سي�سعه يف املركز الثالث بفارق نقطة 
ف��ق��ط خ��ل��ف ج���اره مان�س�سرت  واح����دة 

�سيتي. 
جو�سيب  االإ�سباين  يعيد  اأن  وينتظر 
ملان�س�سرت  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ج���واردي���وال 
اإىل  ال��ب��ارزي��ن  جن��وم��ه  جميع  �سيتي 
الت�سكيلة االأ�سا�سية للفريق يف مباراة 
الت�سكيلة  ع���ن  غ���اب���وا  ب��ع��دم��ا  ال���غ���د 
�ساوثهامبتون  مواجهة  يف  االأ�سا�سية 
ال�سوط  منت�سف  يف  بهم  ال��دف��ع  قبل 
جمدية  غ����ري  حم����اول����ة  يف  ال����ث����اين 

لتعديل النتيجة. 
وي�����درك ج����واردي����وال وف��ري��ق��ه املهمة 
ملعب  على  تنتظرهما  التي  ال�سعبة 
"اأولد ترافورد" غدا يف ظل ال�سحوة 
حقق  "يونايتد" حيث  بها  مي��ر  التي 
مباريات   8 اآخ�����ر  يف  ال���ف���وز  االأخ�����ري 
ليعو�ش  البطوالت  مبختلف  خا�سها 
ل��ه يف  املتعرة  ال��ب��داي��ة  ب��ه��ذا  الفريق 
ومديره  "يونايتد"  ويتطلع  املو�سم، 
اإىل  هاج  تن  اإيريك  الهولندي  الفني 
الديربي  ال�سحوة عرب  موا�سلة هذه 

رقم 189 بني الفريقني. 
ويف لندن، �ستكون جماهري كرة القدم 
االإجن��ل��ي��زي��ة ع��ل��ى م��وع��د م��ع مباراة 
نف�ش  فعاليات  �سمن  اأخ���رى  دي��رب��ي 
اجلولة حيث يلتقي توتنهام واأر�سنال  
غ��دا االأح����د، يف م��واج��ه��ة يتطلع من 
ا���س��ت��ع��ادة نغمة  اإىل  اأر���س��ن��ال  خ��الل��ه��ا 
اجلولة  يف  توقفت  التي  االنت�سارات 

املا�سية بتعادله مع نيوكا�سل. 
وبرغم فارق ال�11 نقطة التي تف�سل 
بينهما، يدرك اأر�سنال اأن املواجهة مع 
�سهلة  تكون  ل��ن  ملعبه  على  توتنهام 
توتنهام  واأن  خ��ا���س��ة  االإط�����الق  ع��ل��ى 

اجلولة  يف  ات����زان����ه  ب��ع�����ش  ا����س���ت���ع���اد 
باال�ش  كري�ستال  على  بالفوز  املا�سية 
وي��ت��ط��ل��ع مل��وا���س��ل��ة االن���ت�������س���ارات من 
املركز  يف  موقعه  على  احل��ف��اظ  اأج���ل 
للمراكز  ال���ع���ودة  وف��ر���س��ة  اخل��ام�����ش 

االأربعة االأوىل يف الفرتة املقبلة. 
وفيما ي�سعى اأر�سنال اإىل حتقيق الفوز 
ل��ت��دع��ي��م و���س��ع��ه يف �����س����دارة ج���دول 
امل�سابقة واحلفاظ على فارق النقاط، 
�سيتي  مان�س�سرت  ع��ن  يف�سله  ال���ذي 
اأي�سا  توتنهام  يحتاج  اللقب،  ح��ام��ل 
للفوز من اأجل احلفاظ على معنويات 
العبيه قبل املواجهة ال�سعبة املرتقبة 
م����ع م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي ن��ف�����س��ه يوم 
املوؤجلة  امل���ب���اراة  يف  امل��ق��ب��ل  اخل��م��ي�����ش 

بينهما من اجلولة ال�سابعة. 
ال�20  باجلولة  اأخ���رى  م��ب��اري��ات  ويف 
اإي��ف��رت��ون مع  يلتقي  ال�����س��ب��ت،  ال��ي��وم 
فوري�ست  ونوتنجهام  �ساوثهامبتون 
وولفرهامبتون  ���س��ي��ت��ي  ل��ي�����س��رت  م���ع 
ليفربول  مع  وبرايتون  وي�ستهام  مع 
وب���ري���ن���ت���ف���ورد م���ع ب�����ورمن�����وث.. كما 
باال�ش  كري�ستال  مع  ت�سيل�سي  يلتقي 

ونيوكا�سل مع فولهام غدا االأحد. 

•• اأبوظبي-وام:

ت���راأ����ش ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ن��ه��ي��ان، نائب  اآل  ب��ن زاي����د  ح��م��دان 
العني  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
اللجنة  رئ��ي�����ش  ال��ث��ق��ايف،  ال��ري��ا���س��ي 
رعاية  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
اللجنة  اج��ت��م��اع  ب��ال��ن��ادي،  امل��واه��ب 
 ،2023 ل���ع���ام  االأول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
والذي عقد اأم�ش االأول اخلمي�ش، يف 
قاعة الرئي�ش با�ستاد هزاع بن زايد.

يف  التنفيذية  اللجنة  رئي�ش  وثمن 
ن����ادي ال��ع��ني - خ����الل االج���ت���م���اع - 

ال�سخي  وال��دع��م  ال�سامية  الرعاية 
الذي ظل يحظى  الكبري  واالهتمام 
به النادي من �سمو ال�سيخ هزاع بن 
املجل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
النائب  اأب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة  التنفيذي 
االأول  النائب  النادي،  االأول لرئي�ش 
رئي�ش  ال�������س���رف،  ل��رئ��ي�����ش جم��ل�����ش 
الريا�سي  العني  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش 

الثقايف.
واأكد �سعادة ال�سيخ �سلطان بن حمدان 
بروؤية  االل��ت��زام،  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اال�سرتاتيجية  واخل���ط���ط  ال���ن���ادي 
التي اأر�سى معاملها �سمو ال�سيخ هزاع 

اأجل حتقيق  اآل نهيان، من  بن زايد 
االأهداف املرجوة.

واطلع �سعادته على التقارير اخلا�سة 
اال�سرتاتيجية  ال����ن����ادي  ب��خ��ط��ط 
العمل  واآل��ي��ة  له  التابعة  وال�سركات 
امل��و���س��م احل���ايل، وت��ق��اري��ر االأداء  يف 
على  اط���ل���ع  ك��م��ا  وامل�������ايل،  االإداري 
مقدمتها  ويف  اجل���دي���دة،  امل�����س��اري��ع 
م�سروع فندق نادي العني للمواهب 
اجلديدة  "اجلمانيزيوم"  و���س��ال��ة 
،واملزودة باأحدث االإمكانات اخلا�سة 
والتاأهيل  البدنية  اللياقة  بتعزيز 
غرف  جممع  وم�����س��روع  الفيزيائي، 

والتي  االأك��ادمي��ي��ة،  مالب�ش  تبديل 
النادي  ل��ف��رق  اإن�����س��اوؤه��ا ح��دي��ث��اً  مت 

ال�سنية.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���ش االج��ت��م��اع خمطط 
امل����رك����ز ال���ط���ب���ي اجل����دي����د وامل���دع���م 
لتقدمي  الطبية  االإمكانيات  باأف�سل 
النادي  لالعبي  ا�ستثنائية  خدمات 

واملجتمع.
التنفيذية،  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش  ووج����ه 
بتح�سني اخلدمات املقدمة جلماهري 
املجتمعية  املبادرات  وتعزيز  النادي، 
من خالل التوا�سل الفعال مع كافة 
الهيئات واملوؤ�س�سات من اأجل خدمة 

املجتمع.
واأك�����د ���س��ع��ادت��ه اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل على 
جميع  يف  التطور  ع��الم��ات  مواكبة 
العاملة  واالإدارات  ال���ق���ط���اع���ات 
اأعلى  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول  ب����ال����ن����ادي، 
م����وؤ�����س����رات ر�����س����ا امل���ت���ع���ام���ل���ني مع 
وفنياً،  اإداري�������اً،  و���س��رك��ات��ه،  ال���ن���ادي 
واجتماعياً  واإع��الم��ي��اً،  وت�سويقياً، 
املبادرات  تبني  خ��الل  م��ن  وثقافياً 
النادي  الداعمة للجماهري و�سركاء 

واملتعاملني كافة.
اللجنة  اأع�������س���اء  االج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
التنفيذية، �سعادة حممد بن ثعلوب 

�سركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  الدرعي 
والدكتور  لال�ستثمار،  العني  ن��ادي 
رئ���ي�������ش جمل�ش  ال����درم����ك����ي،  م���ط���ر 

اإدارة �سركة نادي العني لكرة القدم، 
رئي�ش  ال���ك���ع���ب���ي،  ع��ب��ي��د  وخ��م��ي�����ش 
العني  ن����ادي  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ش 

لالألعاب الريا�سية، وحمد نخريات 
للنادي  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ع��ام��ري، 

و�سركاته.

•• دبي-الفجر:

ي��ن��ظ��م جم��ل�����ش دب����ي ال��ري��ا���س��ي يف 
بعد  ي���وم  ���س��ب��اح   10:00 ال�����س��اع��ة 
2023 يف  يناير   16 االث��ن��ني  غ��د 
"ور�سة  للت�سميم  دب��ي  بحي  مقره 
القدم"  كرة  يف  املحرتفني  املدربني 
تنفيذ اخلطة  اإط����ار  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
اال�سرتاتيجية للمجل�ش يف اجلانب 
امل��ت��ع��ل��ق ب��ت��ط��وي��ر ق�������درات امل�����درب 
ب�سركات  االإم��ارات��ي��ني  م��ن  امل�ساعد 

كرة القدم.
ال����ور�����س����ة م���درب���ي  وي���ح���ا����س���ر يف 
باأندية  ال��ق��دم  لكرة  االأول  الفريق 
الوطنيني  امل��درب��ني  بح�سور  دب���ي، 

امل�ساعدين بالفريق االأول والرديف 
ال�سباب،  وف������رق  ���س��ن��ة   21 حت����ت 
املدرب  االأوىل  اجلل�سة  يف  ويتحدث 
نادي  م��درب  بيزي  اأنطونيو  خ��وان 
ال��و���س��ل وي���ق���دم ف��ي��ه��ا ���س��رًح��ا عن 
اأ�سلوب اللعب التكتيكي باال�ستحواذ 
اأو دون اال�ستحواذ، فيما يتحدث يف 
توميت�ش  ج����وران  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة 
فيها  ويناق�ش  الن�سر  ن��ادي  م��درب 
م��و���س��وع ال��ل��ع��ب يف ال��ث��ل��ث االأخ���ري 

والت�سكيل على الالعب رقم 9.
ويتحدث يف اجلل�سة الثالثة ليوناردو 
ج��اردمي م��درب ن��ادي �سباب االأهلي 
مو�سوعات  ث���الث  ف��ي��ه��ا  وي��ت��ن��اول 
واإ�سراك  ال�ساملة،  القدم  كرة  هي: 

اللعب، والتحرك  بناء  الالعبني يف 
بدون كرة، فيما يتحدث يف اجلل�سة 
ال��راب��ع��ة واالأخ����رية ع��ب��داهلل م�سفر 
ال���ذي ي�سرح فيه  ن���ادي حتا  م���درب 

املرتدة  الهجمة  ا�ستثمار  مو�سوع 
والكرات الثابتة.

وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذه ال���ور����س���ة يف 
الريا�سي  دب��ي  اإط��ار جهود جمل�ش 

التطويرية وتنفيذ لربامج لتاأهيل 
الكوادر الوطنية ورفع درجة كفاءة 
ا  وخ�سو�سً ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال�����ك�����وادر 
ال�����ك�����وادر ال���وط���ن���ي���ة م����ن امل���درب���ني 

امل�������س���اع���دي���ن امل�����واط�����ن�����ني، وال���ت���ي 
تدريبية  دورات  ت��ن��ظ��ي��م  ت�سمنت 
خارجية مل�ساعدي املدربني ب�سركات 
بالتعاون  دب���ي  ب��اأن��دي��ة  ال��ق��دم  ك���رة 

م��ع االحت�����ادات ال��دول��ي��ة، ح��ي��ث مت 
ال��ت��ع��اون م���ع احت�����ادات ك���رة القدم 
واإيطاليا  واأمل��ان��ي��ا  ف��رن�����س��ا  دول  يف 
باالإ�سافة  واإ���س��ب��ان��ي��ا،  وال���ربت���غ���ال 
الدورات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  اإىل 
التدريبية املتخ�س�سة التي ينظمها 
املجل�ش على مدار العام، واحل�سول 
على �سهادات تدريب متقدمة لتويل 

م�سوؤولية تدريب الفريق االأول.
الريا�سي  دب�����ي  جم��ل�����ش  وي���ع���م���ل 
الوطني  امل���درب  مكانة  تعزيز  على 
االإماراتيني  امل��درب��ني  ن�سبة  ورف���ع 
ع��ل��ى اأ���س��ا���ش ���س��ن��وي وف��ًق��ا للخطة 
ل��ل��م��ج��ل�����ش، وهو  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
االأمر الذي اأدى اإىل ظهور مواهب 

كبري  ع��دد  يحمل  تدريبية  وطنية 
م���ن���ه���م رخ�������س���ة م�������درب حم���رتف 
الفريق  ل��ت��دري��ب  الي�سن"  "برو 
املجل�ش  ج��ه��ود  اأث��م��رت  كما  االأول، 
الربامج  م���ن  ال���ع���دي���د  اإط������الق  يف 
وامل��������ب��������ادرات وت���ن���ظ���ي���م ال���������دورات 
التطويرية يف حتقيق منوا وا�سًحا 
وتطوًرا اإيجابًيا ك�سفت عنه تقارير 
اأعداد  �سهدت منًوا يف  التي  االأندية 
مدربني  م��ن  للريا�سة  امل��م��ار���س��ني 
والعبني  واإداري���������ني  وم�����س��اع��دي��ن 
مواطنني، اأو من خالل زيادة اأعداد 
العبي �سركات كرة القدم بدبي من 
كرة  من  يتخذون  الذين  املواطنني 

القدم مهنة لهم.

جمل�ش دبي الريا�سي ينظم ور�سة املدربني املحرتفني يف كرة القدم بعد غد 

ديربي مان�س�سرت وقمة لندن يخطفان االأ�سواء 
يف جولة مثرية بالدوري االإجنليزي 

�سلطان بن حمدان بن زايد يثمن رعاية ودعم هزاع بن زايد 
لنادي العني .. ويطلع على امل�ساريع اجلديدة

اليوم انطالق اجلولة الثانية من 
بطولة تالل �سويحان يف العني

•• العني-وام:

والتي  �سويحان  ت��الل  ب��ط��والت  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  ال�سبت  ال��ي��وم  تنطلق 
تعترب  والتي   ، ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  للمو�سم  العني  مدينة  بلدية  تنظمها 
اإث��ارة ملحبي هذا النوع من املناف�سات  اأقوى البطوالت واأكرها  واحدة من 

الريا�سية.
وتبداأ فعاليات البطولة يف ال�سابعة �سباحا مبناف�سات بطولة تالل �سويحان 
للمايل ل� 19 فئة ميكن لها املناف�سة يف هذه البطولة منها فئة املحرتفني 
املناف�سات  تبداأ  كما  امل��ح��ددة،  االأخ���رى  الفئات  بجانب  �سبورت  �سوبر  وفئة 
م�ساء  ال��راب��ع��ة  يف  الرملي  ري�����ش  ل��ل��دراغ  �سويحان  ت��الل  ببطولة  امل�سائية 
ال�سيارات يف العامل بقيادة جمموعة  اأ�سرع واأق��وى  مب�ساركة جمموعة من 

من اأمهر املت�سابقني املحرتفني.
ا�ستعدادها  انتهاء  ع��ن  �سويحان  ت��الل  لبطوالت  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
لل�سباقات  املخ�س�سة  احللبات  جتهيز  خالل  من  الثانية  اجلولة  النطالق 
اللجنة بتحديد  ،كما قامت  امل�ساركة  ال�سيارات  واإج��راءات ت�سجيل وفح�ش 
والتي  والنهائية  الثالثة  املقبل النطالق اجلولة  الرابع من فرباير  تاريخ 

�ستتوج اأبطال املو�سم الرابع للبطولة .
كما اأجرت اللجنة تعديالت على بع�ش القوانني الفنية لبطولة الدراغ ري�ش 
الرملي وذلك بناء على ا�ستطالع اآراء املت�سابقني مبا يحقق م�ساركة اأف�سل 
خالل  من  املحدثة  التعديالت  ه��ذه  على  لالطالع  امل�ساركني  ودع��ت  لهم، 

املوقع االإلكرتوين ملهرجان تالل �سويحان.
2022 حيث  م��ن نوفمرب   26 ال���  انطلقت يف  ق��د  االأوىل  وك��ان��ت اجل��ول��ة 
�سهدت مناف�سة قوية بني امل�سرتكني بجانب حتطيم اأحد االأرقام القيا�سية 
بريفورمان�ش  اف  فريق  من  ال�سام�سي  �سعيد  املت�سابق  حقق  حيث  العاملية 
رقما قيا�سيا جديدا بعد اأن و�سلت �سرعة �سيارته اإىل 376.17 كم-�ساعة 
لت�سبح اأ�سرع �سيارة دفع رباعي يف العامل وفق الرقم القيا�سي اجلديد كما 

و�سلت اأعداد امل�ساركات الدولية يف هذه اجلولة اإىل 12 م�ساركة.

Date 14/ 1/ 2023  Issue No : 13748
Legal Notice

Transaction No. MOJAU_2023_0112650
Notifying Party: Al Yash A/C Systems Accessories Ind. LLC, License issued by Sharjah Economic 
Development Department under No. 734167 - Address : Sharjah, Industrial No. 3, Behind Al 
Maleha Road, Plot No. 4, owned by Majed Sultan Hamad Al Suwaidi, Mobile: 971565427939
First Notified Party : Fayzul Islam Building Maintenance LLC, License issued by Ajman 
Economic Development Department under No. 91013 
Address: Ajman, Al Rashidya 1. Kind of Structure, Flat No. 304, Lessor name: Abdulhadi A 
Alattar, Mobile: 0503453501 0569234560, email: fibeoae@gmail.com
Second Notified Party : Fayzul Islam Sahid Al Islam, ID No. 784198827351465, Passport No. 
BW0606762  - Address : Ajman, Al Rashidya 1, Kind of Structure, Flat No. 304, Lessor name: 
Abdulhadi A Alattar, Mobile : 0503453501 0569234560, email : fibeoae@gmail.com
Subject of Notice : Demanding to pay an amount of AED 11710 and the legal interest at the rate 
of 12% as of the due date until full settlement. 
Facts : Due to the commercial dealing between the Notifying Party and Notified Party, the 
Notified Parties issued a cheque to the Notifying Party with an amount of AED 11710 in the 
name of Al Yash A/C Systems Accessories Ind. LLC as per the following description: Cheque 
No (000028) drawn on Dubai Islamic Bank on 25.01.2019 with an amount of AED 11710. The 
Notifying Party submitted the cheque to the said bank but it was returned unpaid due to exceeding 
the legal period. A copy of the cheque and cheque return memo were attached. The Notifying 
Party tried to call the Notified Parties to resolve the matter but in vain. Therefore, the Notifying 
Party notifies the Notified Parties to immediately pay an amount of AED 11710 and the legal 
interest at the rate of 5% within 5 working days, otherwise the Notifying Party shall take all legal 
procedures required to protect his rights.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر

يناير احلايل،   21 ال�سبت  ي��وم  ينظم احت��اد اجل��ودو 
ب��ط��ول��ة االإم������ارات ل��ل��رباع��م وال��ن��ا���س��ئ��ني ل��ل��ج��ودو يف 
خ��ورف��ك��ان، وذل���ك ب��رع��اي��ة ���س��ع��ادة حممد ب��ن ثعلوب 
الدرعي رئي�ش االحتاد، بالتعاون مع جمل�ش ال�سارقة 
الريا�سي، والتي تاأتي �سمن برنامج االحتاد للمو�سم 
الفنية  اللجنة  واأعلنت    ..  -2023  2022 احلايل 
البطولة  يف  للم�ساركة  الت�سجيل  ب��اب  فتح  ب��االحت��اد 
من   17 ح��ت��ى  وي�ستمر   ،1-13 اأم�����ش  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
ال�سهر احلايل، وي�سبق االنطالقة ب� 24 �ساعة اإجراء 

الريا�سي  ال�سارقة  ن���ادي  ب�سالتي  وال��ق��رع��ة  امل��ي��زان 
وم��رك��ز خ��ورف��ك��ان واك��ادمي��ي��ة م��ات��رن��ا دب���ي و�ستكون 
القرعة باإ�سراف املدير الفني لالحتاد الكابنت �سعبان 

ال�سيد.
ب���االأدوار  ي��وم واح���د  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  البطولة  وتنطلق 
التا�سعة والن�سف من �سباح  ال�ساعة  التمهيدية عند 
)مراكز  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب��ال�����س��ال��ة   1-21 ال�����س��ب��ت  ي���وم 
النا�سئة(، بخورفكان ،وبعدها نزاالت االأدوار النهائية، 
ثم مرا�سم التتويج وتكرمي الفائزين االأوائل يف اخلتام 
احلدث عند ال�ساد�سة م�ساء .. ويحر�ش االحتاد على 
تنظيم تلك البطولة العمرية، بهدف اكت�ساف املواهب 

الوطنية،  للمنتخبات  دع��م��اً  مو�سم،  ك��ل  يف  ال��واع��دة 
التي بدورها ت�ستعد للم�ساركة يف عده بطوالت عربية 
للمنتخبات  الفني  اجلهاز  ويقوم  وا�سيوية  وخليجية 
الواعدة  امل��واه��ب  لر�سد  البطولة  مبتابعة  العمرية 

اجلديدة التي ميكن رفد املنتخب بها.
من جانب اآخر – جترى اليوم ال�سبت اإجراءات امليزان 
يوم غد  تقام  التي  للجودو  ال�سباب  ببطولة  اخلا�سة 
"اأنا  ال�سارقة حتت �سعار  ب�سالة نادي �سباط �سرطة 
ريا�سي. اأنا �سد املخدرات"، وحتدد لرتتيبات امليزان 
ونادي  النف�ش  عن  الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  بنادي 

الفجرية للفنون القتالية.

خورفكان ت�ست�سيف بطولة االإمارات للجودو

•• ال�صيبة، اململكة العربية ال�صعودية-الفجر:

عامل  يف  م�سريته  يف  االأل���ق���اب  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  ل���وب  �سيبا�ستيان  اأح����رز   
الراليات، ولديه االآن لقب جديد ب�سفته �سيد الربع اخلايل بعد فوزه اخلام�ش 
اإك�سرتمي يف  ري��د  البحرين  فريق  ل�سالح  داك��ار  رايل  ال��ت��وايل يف مراحل  على 

اململكة العربية ال�سعودية. 
وعزز انت�ساره اأم�ش باملرحلة الثانية ع�سرة التي تبلغ م�سافتها 185 كم والتي 
امتدت عرب بع�ش اأكر الت�ساري�ش ال�سحراوية روعة وحتدياً على وجه االأر�ش، 
ب�سيارة   داك��ار  العام لرايل  الثاين للرتتيب  املركز  ليحتل لوب وفابيان لوركني 
فريق البحرين ريد اإك�سرتمي برودرايف هانرت قبل يومني على انتهاء الرايل.

وكما هو احلال يف اجلزء االأول من مرحلة ماراثون ال�سيبة الربع اخلايل يوم 
�سيطر بطل  لتغيري عجلة،  توقفه  الرغم من  بها على  فاز  والتي  االأول،  اأم�ش 
العامل للراليات ت�سع مرات على املرحلة من البداية اإىل النهاية حيث عاد اإىل 
املخيم الليلي متقدما بفارق 3 دقائق و 19 ثانية على ماتيا�ش اإك�سرتوم ب�سيارة 

اأودي. وفاز لوب حتى االآن بن�سف املراحل ال� 12 يف رايل داكار هذا العام. و�سجل 
الفوز  حققا  ال��ل��ذان  وي��ن��وك،  واأليك�ش  �سي�سرييه  ج��ريالي��ن  بالفريق   زم��ي��اله 
باملرحلة ال�سابعة من الرايل على منت �سيارة برودرايف هانرت، رابع اأ�سرع زمن 

اأم�ش .
ويقودها  تويوتا  �سيارة  خلف  املرحلة  يف  الثالث  املركز  من  اأم�ش  ل��وب  وانطلق 
لوب  واأنهى  ثانية،   37 و  دقائق   9 بفارق  موراي�ش  لوكا�ش  الربازيلي  ال�سائق 
�سيارته  قاد  دقيقتني حيث  قلياًل عن  يزيد  املرحلة متقدما على موراي�ش مبا 
برودرايف هانرت بطريقة رائعة ليحتل  املركز الثاين على التوايل يف الرتتيب 

العام يف رايل داكار.
و�سجل نا�سر العطية يف املرحلة ثالث اأ�سرع زمن ب�سيارته التويوتا، حيث حقق 
تقدماً عاماً ملدة �ساعة و27 دقيقة و 10 ثواٍن. ولكن بعد حمنته ال�سابقة، عزز 
ال�سحراوية،  للراليات  العامل  كاأ�ش  بطولة  ترتيب  اأخ��رى يف  تقدمه مرة  لوب 
يف  الفائزين  ترتيب  اإىل  باالإ�سافة  املرحلة،  يف  النقاط  من  املزيد  ح�سد  حيث 

املراحل.

•• الريا�س -وام:

بعد 24 �ساعة من تاأهل ريال مدريد 
االإ�سباين  ال�����س��وب��ر  ك��اأ���ش  ن��ه��ائ��ي  اإىل 
حلار�ش  ال����وا�����س����ح  ال����ت����األ����ق  ب��ف�����س��ل 
مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، ارتدى 
ح��ار���ش امل��رم��ى االأمل���اين م��ارك اأندري 
بر�سلونة  مرمى  حار�ش  �ستيجن  تري 
اإىل  اأي�سا وق��اد فريقه  عباءة االإج��ادة 
�ستيجن  ت��ري  وت��األ��ق  نف�سه.  النهائي 
مع بر�سلونة خالل مباراته اأمام ريال 
اخلمي�ش،  االأول  اأم�����ش  م�ساء  بيتي�ش 
لركلتي  االأمل�����اين  احل���ار����ش  وت�����س��دى 
على   2-4 ف���ري���ق���ه  ل���ي���ف���وز  ت���رج���ي���ح 

انتهاء  بعد  الرتجيح  بركالت  بيتي�ش 
املباراة بالتعادل 2-2 يف ن�سف نهائي 

بالعا�سمة  االإ���س��ب��اين  ال�����س��وب��ر  ك��اأ���ش 
ال�سعودية الريا�ش. وكان كورتوا لعب 

ال��دور االأب���رز يف و�سول ري��ال مدريد 
ال�سوبر  كاأ�ش  نهائي  اإىل  االأربعاء  يوم 

ب���ع���د ال���ت���ف���وق ع���ل���ى ف��ال��ن�����س��ي��ا 3-4 
انتهاء  عقب  اأي�سا  الرتجيح  بركالت 

اأ�سبح  وبهذا،   .1-1 بالتعادل  املباراة 
يف  ال�سر  كلمة  وك��ورت��وا  �ستيجن  ت��ري 
اأن ت�سهد الريا�ش غدا االأحد مواجهة 
ال�سوبر  "كال�سيكو" مثرية على لقب 
االإ�سباين  االحت����اد  وك���ان  االإ���س��ب��اين. 
ك����ورت����وا هو  اأن  اأع���ل���ن  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
ري��ال مدريد  اأف�سل الع��ب يف م��ب��اراة 
وفالن�سيا، كما اأ�سار االحتاد يف تقريره 
عن املباراة الثانية باملربع الذهبي اإىل 
�ستيجن  وت��ري  ال��رتج��ي��ح  "ركالت  اأن 
ال�سوبر".  ل��ن��ه��ائ��ي  ب��ر���س��ل��ون��ة  ق�����ادا 
وبرغم تاألق بر�سلونة بقيادة مهاجمه 
ليفاندوف�سكي  روب������رت  ال��ب��ول��ن��دي 
امل���ب���اراة، مل ينجح  يف م��ع��ظ��م ف����رتات 

تقدمه  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  يف  ال���ف���ري���ق 
ليفاندوف�سكي  �سجله  ال��ذي  بالهدف 
�سباكه  وا�ستقبلت  االأول  ال�����س��وط  يف 
هدف التعادل قبل نحو ربع �ساعة من 
نهاية الوقت االأ�سلي يف مباراة االأم�ش 
االإ�سايف  ال��وق��ت  نحو  امل��ب��اراة  لتتجه 
الذي �سهد هدفا لكل فريقه ليحتكما 

اإىل ركالت الرتجيح.

حالة  على  الرتجيح  رك��الت  وبرهنت 
ال��ت��األ��ق ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ت��ري �ستيجن، 
الفريقني  ب��ني  النهائية  امل��ب��اراة  واأن 
�ست�سهد مواجهة من نوع  االأح��د  غدا 
امل���رم���ى كورتوا  ب���ني ح��ار���س��ي  خ��ا���ش 
الكرة  قطبي  �سراع  يف  �ستيجن  وت��ري 
املو�سم  األ���ق���اب  اأول  ع��ل��ى  االإ���س��ب��ان��ي��ة 

احلايل.

�صيبا�صتيان لوب يفوز بخم�س مراحل على التوايل يف رايل داكار لفريق البحرين ريد اإك�صرتمي

النجم الفرن�سي يحتل املركز الثاين يف الرتتيب العام 
لوب يفوز ب�صبع مراحل ل�صيارة برودرايف هانرت والعطية ما زال يحتفظ بزمام �صدارة الرايل يف اململكة العربية ال�صعودية

حرا�ش املرمى.. كلمة ال�سر يف ال�سوبر االإ�سباين

•• ال�صارقة-الفجر

ع�سام  بن  خالد  ال�سيخ  �سعادة  افتتح 
القا�سمي رئي�ش دائرة الطريان املدين 
ال�سماء"  "مغامرات  ن��ادي  بال�سارقة 
بدولة  ن��اد  اأول  وه��و  الفاية  مبنطقة 
"بدون  ال�سراعي  للطريان  االإم���ارات 

حمرك" .
و�سهد حفل االفتتاح ال�سيخ حممد بن 
احلزامي  ه��الل  وعي�سى  املعال  را���س��د 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
احتاد  رئي�ش  ال��ن��ي��ادي  ح��م��وده  ون�سر 
ويو�سف  اجلوية  للريا�سات  االم��ارات 
االحتاد  رئي�ش  نائب  احل��م��ادي  ح�سن 
العام  االم��ني  املازمي  يو�سف  وحممد 
لالحتاد واأحمد عبيد الق�سري املدير 
ال�سارقة  لهيئة  ب��االن��اب��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لال�ستثمار والتطوير " �سروق" وعدد 

كبري من امل�سوؤولني .
وق���د ت��ف��ق��د ���س��ع��ادة ال�����س��ي��خ خ��ال��د بن 
ع�سام القا�سمي وكبار ال�سيوف اق�سام 
ال��ن��ادي حيث ق��دم م�����س��وؤول ك��ل ق�سم 
�سرحا م�ستفي�سا حول العمل بالق�سم 
واالجهزة امل�ساعدة يف تعليم املغامرين 
عوامل  على  �سعادته  واأط��م��اأن  اجل��دد 

واأهمية  ب��ال��ن��ادي  وال�����س��الم��ة  االم����ن 
املحافظة على �سالمة املت�سابقني .

وت���اب���ع ���س��ع��ادت��ه ع��ر���س��ا ف��ن��ي��ا مبهرا 
قدمه  الال�سلكية  للطائرات  وممتعا 
ب��ط��ل ال��ع��امل ط���ارق ال�����س��ع��دي رئي�ش 
باحتاد  الال�سلكية  ال��ط��ائ��رات  جل��ن��ة 
وزميليه  للريا�سات اجلوية  االم��ارات 

نا�سر ال�سام�سي وعبد اهلل جا�سم .
واأعرب �سعادته عن اعتزازه باحت�سان 
للطريان  ن��ادي  الأول  ال�سارقة  ام���ارة 
ال���������س����راع����ي ب�����دول�����ة االم�����������ارات ومت 
ترخي�سه بالفعل وبالتعاون مع احتاد 
االم�������ارات ل��ل��ري��ا���س��ات اجل���وي���ة وهو 
بالتجهيزات  �سواء  ميتوى  اعلى  على 
على  امل��درب��ني  تعني  التي  الو�سائل  او 
وال�سالمة  االم������ن  ع����وام����ل  ت���وف���ري 
للطيارين القدامى او اجلدد على حد 
�سواء . وا�سار �سعادته اىل ان الريا�سات 
ال�سراعي  وال���ط���ريان  ع��ام��ة  اجل��وي��ة 
من  كبرية  �سريحة  ا�ستقطب  خا�سة 
وبرغم  واملنطقة  ب��االم��ارات  ال�سباب 
ان االهتمام جاء متاأخرا ن�سبيا اال اننا 
ندر�ش مع احتاد االم��ارات للريا�سات 
عاملية  ب��ط��ول��ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  اجل���وي���ة 
يف ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ري��ا���س��ات الأنها 

الريا�سيني  من  كبري  قطاع  ت�ستهوي 
ال�سارقة  ام����ارة  ا���س��ت�����س��اف��ة  وح����ول   .
ال�سارقة  الرابعة من بطولة  للن�سخة 
ال���دول���ي���ة ل���ل���ط���ريان ال�������س���راع���ي قال 
:هذه الن�سخة توؤكد ان البطولة تنمو 
وتتطور با�ستمرار من �سنة اىل اخرى 
اجلوانب  او  امل�����س��ارك��ني  ب��ع��دد  ����س���واء 

لتوافر  موؤ�سر  يعطينا  وه���ذا  الفنية 
تنظيم  على  القادرة  الوطنية  الكوادر 
ك��ربي��ات ال��ب��ط��والت م��ع��رب��ا ع��ن امله 
رائعة  ب�����س��ورة  البطولة  ت��خ��رج  ان  يف 
بن  حممد  ال�سيخ  اأ���س��اد  جانبه  م��ن   .
را�سد املعال بان�ساء اول نادي مرخ�ش 
للطريان ال�سراعي بالدولة وهو اأحد 

ال��ري��ا���س��ات اجلوية  اق��ط��اب وع�����س��اق 
و�ساحب اول نادي للريا�سات اجلوية 
مبحرك"باأم  ال�سراعية  "الطائرات 

القيوين .
واننا  للغاية  انها خطوة موفقة  وقال 
ي��رى هذا  ان  ا�سهم يف  نهنيء كل من 
ال���ن���ادي ال���ن���ور ل��ي��ل��ب��ي رغ���ب���ات ع�ساق 

اح���د ممار�سيها  وان����ا  خ��ا���س��ة  ال��ل��ع��ب��ة 
وع�ساقها م�سريا اىل ان االع��الن عن 
الن�سخة  م���ع  ي��ت��زام��ن  ال���ن���اي  ا���س��ه��ار 
الدولية  ال�سارقة  بطولة  من  الرابعة 
ال�����س��راع��ي وال���ت���ي حققت  ل��ل��ط��ريان 
جن���اح���ات رائ���ع���ة وحت���ظ���ى ه����ذه املرة 
متمنني  الن�سائي  العن�سر  مب�ساركة 

التوفيق للجميع .
رئي�ش  احل��زام��ي  ه��الل  عي�سى  وق���ال 
ا�سهار  ان  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�ش 
نادي مغامرات ال�سماء امنية وحتققت 
ل��ن��ا ل��ت��وف��ري اق�����س��ى درج������ات االم���ن 
واالمان ملمار�سي وحمبي وع�ساق هذه 
الأن�ساء  النية  لدينا  ونحن  الريا�سة 

امل�ستقبل  نادي للريا�ساتى اجلوية يف 
القريب لي�سبح هناك تنوع يف ممار�سة 
كافة الريا�سات الأحتواء اكرب �سريحة 
من ال�سباب وهذا من اولوياتنا . و�سدد 
رئي�ش جمل�ش ال�سارقة الريا�سي على 
الدولية  ال�����س��ارق��ة  ب��ط��ول��ة  ع����ودة  ان 
نحو  ت��وق��ف  بعد  ال�سراعي  للطريان 
عامني يعد جناحا يف حد ذاته ونتمنى 
ان ي�ستمتع اجلمهور وامل�ساركني بهذه 

الن�سخة املثالية .
املدير  الق�سري  عبيد  اأح��م��د  واأع����رب 
اال�ستثمار  لهيئة  باالنابة  التنفيذي 
"�سروق" عن �سعادته بهذا  والتطوير 
مرخ�ش  ال���ن���ادي  ه����ذا  الأن  االجن������از 
ال���ري���ا����س���ات اجلوية  م����ن احت������اد  ل����ه 
ومبنطقة الفايه التي تعد من اجمل 
للطريان  اث������ارة  واك����ره����ا  امل���ن���اط���ق 
ان  ال��ق�����س��ري اىل  ون�����وه   . ال�����س��راع��ي 
غد  بعد  ي��وم  ن�ساطه  �سيبا�سر  النادي 
االث���ن���ني ب����اول ف���رتة ط����ريان ت���راديف 
�سوف  اهلل  مب�سيئة  �سهرين  وخ���الل 
ال�سراعي ثم  ال��ط��ريان  ت��دري��ب  ي��ب��داأ 
ن���ب���داأ يف اح��ت�����س��ان ري���ا����س���ات اأخ����رى 
يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ب���ال���ت���ع���اون م����ع احت����اد 

الريا�سات اجلوية .

اأكد اأن ال�صارقة �صت�صت�صيف بطولة عاملية 

خالد القا�سمي يفتتح اأول ناد للطريان ال�سراعي باالإمارات 

Date 14/ 1/ 2023  Issue No : 13748
Service of Defendant through Publication

Case Management Office at Federal First Instance Court of Sharjah- Civil Court
Lawsuit No.: SHCFICIREA2022/0009602- Partially Civil

To the Defendant : Aslam Pasha Sham Sheer - Address : Unknown
We hereby inform you that the Claimant : SHAHBAZ ALI SHOWKAT ALI have filed the above case 
against you to make the following claims.
1. To register the case, appoint the nearest date for hearing and to serve the Defendant
-To order the Defendant to pay the sum of AED 224,127.62 (Two hundred twenty four thousand one 
hundred twenty seven and sixty two fils).
-To order the Defendant to pay AED 100000 (One hundred thousand) as compensation of moral and 
material damages incurred by the Claimant as a result of the Defendant's crime and acts.
 -To order the Defendant to pay legal interest 12% of the awarded amount as of due date to the final 
payment date.
-To order the Defendant to pay fees, expenses and attorney's fees.
-To enforce the judgment without delay.
Therefore, you are hereby requested to appear during the hearing to be held on 17/01/2023 before the 
Case Management Office at Federal First Instance Court of Sharjah- Civil Court, Office No. (Case 
Manager Office). You may appear in person or through delegated attorney. You may also submit, being 
the Defendant, your reply statement with attaching all documents within ten days as of publishing date.
Judicial Services Office
Hamed Abdulla Alsaeedi
Date : 10/1/2023 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591Date 14/ 1/ 2023  Issue No : 13748
Publication announcement

461/2022/1368 Defined Value Dispute
Publication advertisement details
to the defendant / 1. Muhammad Saif Al-Rahman, lover of Hussain
Unknown place of residence
As the disputant / Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) 
PJSC - and represents it / Abdullah Rahma Abdullah Nasser Al Owais Al Shamsi 
He has filed a lawsuit against you and its subject matter First: Kindly authorize the 
registration of the lawsuit and determine the nearest session for its examination, 
along with notifying the defendant. Second : After proving the case, the court 
obligated the defendant to pay the plaintiff an amount of 55,080.38 dirhams (fifty-
five thousand and eighty-eight dirhams and thirty-eight fils) with a legal interest of 
5% from the date of registration of this case until full payment. Third : Obliging the 
defendant to pay fees, expenses, and attorney's fees. A session has been set for her 
on Tuesday 17-01-2023 at 09:00 am in the remote litigation hall, so you are required 
to attend or your legal representative, and you must submit your notes or documents 
to the court at least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021 Date 14/ 1/ 2023  Issue No : 13748
Publication announcement

461/2022/5437 Defined Value Dispute
Publication advertisement details 
to the defendant / 1_ Deal DWC LLC

Unknown place of residence
As the disputant / The Oriental Insurance Company Limited, Dubai branch 
He has filed a lawsuit against you and the subject of the claim is to 
oblige the defendant with an amount of (346225.64 dirhams) (three 
hundred and forty-six thousand, two hundred and twenty-five dirhams 
and sixty-four fils), fees, expenses, attorney's fees and interest of 5% 
from the due date until full payment. 
A session has been set for her on Tuesday 17-01-2023 at 09:00 am in 
the remote litigation hall, so you are required to attend or your legal 
representative, and you must submit your notes or documents to the 
court at least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021 Date 14/ 1/ 2023  Issue No : 13748

Memorandum of Publication (appeal)
328/2022/117 Real Estate Execution Appeal

Publication advertisement details
to the appellant / 1. Prerit Gul Sudhir Gul

Unknown place of residence
As the appellant / Baroda Bank - and represents it / Abdullah Rahma 
Abdullah Nasser Al Owais Al Shamsi
I have appealed the decision issued in Case No. 285/2022 of selling a 
mortgaged property on 10-27-2022.
A session was set for her on Wednesday, corresponding to 01-02-2023 
at 10:00 am in the remote litigation hall, and accordingly, your presence 
or your legal representative is required, and in the event of your failure, 
your trial will take place in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021
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ت�����س��دى ح���ار����ش امل���رم���ى االأمل������اين م����ارك-اأن����دري����ه ت���ري ���س��ت��ي��غ��ن لركلتني 
ترجيحيتني وقاد فريقه بر�سلونة اإىل نهائي الكاأ�ش ال�سوبر اال�سبانية لكرة 
القدم بفوزه على ريال بيتي�ش بركالت الرتجيح 4-2 بعد تعادلهما 2-2 
العا�سمة  امللك فهد يف  االأ�سلي واالإ�سايف اخلمي�ش على ملعب  الوقتني  يف 
يف  مدريد  ري��ال  التقليدي  غرميه  مع  موعداً  و�سرب  الريا�ش،  ال�سعودية 

موقعة "الكال�سيكو".
ويدين بر�سلونة بتاأهله اإىل تري �ستيغن الذي تعملق بني اخل�سبات الثالث 
يت�سدى  اأن  قبل  امل��ب��اراة،  خ��الل  بيتي�ش  هجمات  اأم���ام  منيعاً  ���س��داً  ووق���ف 
�سيناريو  خ��الل  كارفاليو  ول��ي��ام  وال��ربت��غ��ايل  خيميني�ش  خ��وامن��ي  لركلتي 

ركالت الرتجيح.
ا�ستحوذ  للغاية،  �سعبة  مباراة  "كانت  املباراة  نهاية  عقب  �ستيغن  تري  قال 

بيتي�ش كثرياً على الكرة وعّقد مهمتنا".
القليل من  دائماً  ب��ه، هناك  تقوم  ال��ذي  العمل  النظر عن  "بغ�ش  واأ���س��اف 

احلظ، وهذه املرة كان احلظ اإىل جانبنا...".
وعن املوقعة املنتظرة اأمام ريال، قال "�ستكون مباراة جميلة، اجلميع يريد 
والفوز  بلعبها  للغاية  �سعداء  و�سنكون  املباريات،  من  النوع  هذا  ي�ساهد  اأن 
روبرت  البولندي  مهاجمه  م��رت��ني  ت��ق��دم  ال���ذي  لرب�سلونة  و�سجل  بها". 
الذي  ولبيتي�ش   ،)93( فاتي  اأن�سو  ال�ساب  والبديل   )40( ليفاندوف�سكي 
لورنت�سو  وبديله   )77( فقري  نبيل  الفرن�سي  العابه  �سانع  مرتني  ع��ادل 
مورون )101(. وكان ريال و�سل اإىل املباراة النهائية بفوزه على فالن�سيا 
بركالت الرتجيح 4-3 بعد نهاية الوقتني اال�سلي واال�سايف بالتعادل 1-1 
االأربعاء. ويخو�ش بر�سلونة امل�سابقة وهو يف �سدارة الدوري مع م�سرية �سبه 
مثالية مع 13 فوزاً وتعادلني وخ�سارة، ويبدو البالوغرانا يف اأف�سل مرحلة 

خ�سو�ساً بعد فوزهم على اأتلتيكو مدريد العنيد يف عقر داره -1�سفر 
يف املرحلة املا�سية.

الكاأ�ش  يف  االن��ت�����س��ارات  لعدد  القيا�سي  ال��رق��م  بر�سلونة  ويحمل 
املباراة  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ف�����س��ل  ول��ك��ن��ه  ل��ق��ب��اً،   13 م���ع  ال�����س��وب��ر 

ال�سابقتني للنظام اجلديد الذي اعتمد  الن�سختني  النهائية يف 
مب�ساركة 4 اأندية واللتني اأقيمتا يف اململكة العربية ال�سعودية 
"2020 و2022"، حيث خرج من الدور االول يف املنا�سبتني 
ال�سابقتني.  يف املقابل، هي املرة الثانية فقط يف تاريخ بيتي�ش 
اأوىل يف عام  ال�سوبر، بعد مغامرة  الكاأ�ش  يخو�ش فيها غمار 

2005 خ�سرها اأمام بر�سلونة كارلي�ش بويول -3�سفر 
و1-2. ويحتل ريال بيتي�ش املركز الرابع يف "ال 

ليغا" ب��ع��د ف���وزه ع��ل��ى راي���و ف��اي��ك��ان��و 1-2 
بفارق  االأندل�سي  النادي  ليتاأخر  االأح��د، 

3 نقاط عن ريال �سو�سييداد الثالث.
الت�سيلي  امل�����درب  رج�����ال  وي���ت���األ���ق 

املو�سم  ه��ذا  بيليغريني  م��ان��وي��ل 
بف�سل اللعب اجلماعي والدفاع 
�سوى  يتلق  مل  ال���ذي  ال�سلب 

مباراة،   16 يف  ه��دف��اً   13
خاللها  ح����اف����ظ   7 م���ن���ه���ا 
احلار�ش على نظافة �سباكه، 
يف ثالث اأف�سل خط دفاع يف 

الدوري.
باكراً  ب��ر���س��ل��ون��ة  ���س��غ��ط 

ال�سبق،  هدف  لت�سجيل 
واع���ت���ق���د ان�����ه جن����ح يف 

عر�سية  بعد  مبتغاه 

وف�سل  ب��ي��دري  الطاير  على  تابعها  املنطقة  داخ��ل  رافينيا  ال��ربازي��ل��ي  م��ن 
احلار�ش الت�سيلي كالوديو برافو يف �سدها، اإال اأن حكم الفيديو امل�ساعد "يف 

اآيه اآر" اأ�سار اإىل حالة ت�سلل على املمرر )23(.
راأ�سية  اأب��ع��د  بعدما  ه��دف حمقق  م��ن  �ستيغن فريقه  ت��ري  احل��ار���ش  وان��ق��ذ 
املدافع االأرجنتيني جرمان بيت�سيال اثر ركنية نفذها الفرن�سي نبيل فقري 
اأن��ري��ك��ي م��ن اجلهة  ل��وي��ز  ال��ربازي��ل��ي  4 دق��ائ��ق  اأن مي��رر بعد  )31(، قبل 
املدافع  �سغط  حتت  اإيغلي�سيا�ش  بورخا  اأم��ام  من  اأر�سية مرت  كرة  اليمنى 
االوروغوياين رونالد اأراوخو اإىل رودري �سان�سي�ش ليبعدها من اأمام االخري 
اأول حماولة خطرية للمهاجم ليفاندوف�سكي  القائد �سريخي روبرتو. ويف 
متكن من افتتاح الت�سجيل بعد جمهود فردي على اجلهة الي�سرى للفرن�سي 
عثمان دميبيليه الذي جتاوز اأيتور رويبال ومرر كرة داخل املنطقة �سددها 
البولندي ا�سطدمت باملدافع االإيطايل لوي�ش فيليبي وعادت اإليه ليودعها 
يف ال�سباك )40(. وتعملق تري �ستيغن على دفعتني بداية بعد ت�سديدة من 
اإنركي داخل املنطقة ليتدخل  اإىل  �سان�سي�ش �سدها بقب�ستيه، لتعود الكرة 

االأملاين هذه املرة بقب�سته اليمنى )45(.
من  بت�سديدة  برافو  مرمى  فهدد  تاألقه  دميبيليه  تابع  الثاين،  ال�سوط  يف 
قدمه اليمنى )62(، قبل اأن يخرج الدويل الفرن�سي ويدخل فريان توري�ش 
الو�سط  الع��ب  هرناندي�ش  ت�سايف  بر�سلونة  م���درب  اأخ���رج  كما  م��ن��ه.  ب���داًل 
الهولندي فرنكي دي يونغ وزج باملخ�سرم �سريجيو بو�سكيت�ش الذي خا�ش 
مباراته ال� 700 بقمي�ش البالوغرانا ليدخل �سمن املراكز الثالثة كاأكر 
الالعبني خو�ساً للمباريات يف تاريخ النادي خلف االأرجنتيني ليونيل مي�سي 

)778( وت�سايف )767(.
داخل  اأن��ري��ك��ي  م��ن  مت��ري��رة  ب��ع��د  ال��ت��ع��ادل  بيتي�ش  واأدرك 
اأر�سية  الي�سرى  بقدمه  �سدد  ال��ذي  فقري  اإىل  املنطقة 
يعتقد  اأن  قبل   ،)77( �ستيغن  تري  احل��ار���ش  خدعت 
بالهدف  القا�سية  ال�سربة  وجه  انه  ليفاندوف�سكي 
اإىل حالة ت�سلل على  اآر" ا�سار  اآيه  "يف  اأّن  اإال  الثاين 

املمرر توري�ش.
ل��الب��ق��اء على ح��ظ��وظ فريقه  �ستيغن  ت��ري  وت��دخ��ل 
بت�سديه لت�سديدة رودري �سان�سي�ش )84(، قبل اأن 
يخرج بعد 3 دقائق رافينيا ويدخل اأن�سو فاتي الذي 
بت�سديدة  القاتل  الوقت  يف  الفوز  هدف  يخطف  كاد 

�سدها برافو )2+90(.
ومع بداية ال�سوط االأول االإ�سايف، �سجل فاتي هدف 
تابعها  وراأ���س��ي��ة  ح��رة  ركلة  بعد  التقدم 
بقدمه  بينية  الطاير  على  البديل 
برافو  ���س��ب��اك  ال��ي�����س��رى وج����دت 

.)93(
ورف���ع ف��ات��ي ر���س��ي��ده اإىل 24 
82 م��ب��اراة بقمي�ش  ه��دف��اً يف 

بر�سلونة.
وع�������ادل م�������ورون ب���دي���ل فقري 
م�سرتكة  لعبة  ب��ع��د  النتيجة 
الكرة  ل��ت�����س��ل  امل��ن��ط��ق��ة  داخ�����ل 
اإليه بعد ت�سديدة من اأنريكي 
�سيطر عليها و�سددها بدوره 
بكعب قدمه برغم م�سايقة 
احلار�ش  خ���ادع���اً  اأراوخ�����و 
اأن  ق�����ب�����ل   ،)101(
البديل  احلكم  يطرد 
اأندري�ش  املك�سيكي 
غ�����������������واردادو يف 
ال�����دق�����ي�����ق�����ة 
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يف وقت ت�سهد فيه الكرة االإ�سبانية موعداً �ساخناً يف نهائي الكاأ�ش ال�سوبر بني 
بر�سلونة وريال مدريد االأحد يف الريا�ش، ت�ستمر مناف�سات الدوري االإ�سباين 
الثالث  املركز  تثبيت موقعه يف  اإىل  �سو�سييداد  ريال  ي�سعى  القدم حيث  لكرة 
اأتلتيكو  يحّل  فيما  البا�سك،  درب��ي  يف  ال�سبت  بلباو  اأتلتيك  ي�ست�سيف  عندما 

مدريد �سيًفا على اأملرييا.
ويغيب عمالقا الكرة اال�سبانية ريال وبر�سلونة عن مناف�سات نهاية اال�سبوع 
االأرا�سي  عن  بعيداً  ال�سوبر  الكاأ�ش  لقب  �سيتناف�سان على  ليغا" حيث  "ال  يف 
بيتي�ش  ري��ال  على  النهائي  ن�سف  ال��دور  يف  فوزيهما  عقب  وذل��ك  اال�سبانية، 

وفالن�سيا توالياً.
الثاين،  و�سي�ستفيد ريال �سو�سييداد من غيابهما ملحاولة االقرتاب من ريال 
حيث يحتل �سو�سييداد املركز الثالث بر�سيد 32 نقطة بفارق �ست نقاط عن 

امللكي وت�سع نقاط عن بر�سلونة املت�سدر.
وياأمل �سو�سييداد اأن يوا�سل �سعيه الدوؤوب لالنهاء بني املراكز االربعة االوائل 
بعدما لقيت حم��اوالت��ه الف�سل يف االم��ت��ار االخ��رية خ��الل االع���وام االخرية، 
اإميانويل  امل���درب  ل��رج��ال  اك��ر م��ن اي وق��ت  اأم�ست مهياأة  ال��ظ��روف  اّن  غ��ري 

األغوا�سيل.
الحتالل  وق��اده  كالعب  الزمن  من  عقد  نحو  الفريق  مع  األغوا�سيل  ام�سى 

املركز ال�ساد�ش يف العامني 2020 و2022، واملركز اخلام�ش قي 2021.
ومل يخ�سر �سو�سييداد يف مبارياته ال�سبع االخرية وتلقى اأخريا اخبارا �سعيدة 

بعودة املهاجم ميكيل اأويار�سابال بعد ابتعاد طويل ب�سبب اال�سابة.
املتطور اي�سا، حيث يقدم  املرتقبة لن تكون �سهلة امام بلباو  املواجهة  اّن  اال 

الفريق اداء قويا حتت قيادة مدرب بر�سلونة ال�سابق ارن�ستو فالفريدي.
و�ستكون املواجهة ذات خ�سو�سية بالن�سبة لقائده اإيكر مونيان الذي �سيخو�ش 
مباراته ال� 515 بقمي�ش الفريق لينفرد باملركز الثالث يف اعلى عدد م�ساركات 
يف تاريخ النادي. ويحتل اتلتيك املركز ال�سابع بفارق نقطتني فقط عن املراكز 

االربعة االوائل و�ست عن �سو�سييداد.
هذه  ت��اأت��ي  اأن  "اأمتنى  �سورلوث  الك�سندر  ال��رنوج��ي  �سو�سييداد  الع��ب  وق��ال 
تريد  التي  املباريات  بع�ش  اجل��دول، هناك  ي�سدر  وعندما  دربي  اإنها  املباراة، 

اأن حتدث بالفعل".
ُيعد ريال �سو�سييداد املر�سح االأوفر حظاً خلطف الفوز معوال على قيادة النجم 

املخ�سرم دافيد �سيلفا والذي �سجل يف مرمى اأملرييا نهاية االأ�سبوع املا�سي.
واأ�ساد العب الو�سط براي�ش ميندي�ش، الذي غاب عن املباراة االخرية ب�سبب 

االإيقاف، بالالعب البالغ من العمر 37 عاما واملعروف باإ�سم "ال�ساحر".
وقال لراديو ماركا "منذ و�سويل، اأطلق عليه لقب ال�ساحر".

وتابع "احلقيقة هي اأن ما يفعله هو ال�سحر، وهو لقب جميل وما يطلق عليه 
يف التمارين".

بدوره، يقدم مندي�ش اأف�سل موا�سمه على االطالق منوها با�ستفادته من جنم 
مان�س�سرت �سيتي ال�سابق.

واأ�ساف ميندي�ش "اأتعلم منه كل يوم، اإنه مثال يف كل �سيء".
اإثارة  االأك��ر  وال�سيء  عديدة  ل�سنوات  جيد  هو  كم  يظهر  ك��ان  "لقد  واردف 
لالإعجاب هو روؤيته يوًما بعد يوم، وروؤيته يف التدريبات، ومعرفة مدى رغبته 
يف ذلك، ومدى اندفاعه. يقّدم مهاجم فياريال اأف�سل م�ستوياته بعد عودته 
من االإ�سابة، حيث �سجل ركلة جزاء �سد ريال مدريد االأ�سبوع املا�سي يف الفوز 

املفاجئ لفريق "الغوا�سة ال�سفراء".
راأ�ش" ل��دف��اع لو�ش  "وجع  ب���  ال��ل��ق��اء وت�سبب  ب��رباع��ة خ��الل  امل��ه��اج��م  حت���ّرك 
متريرة  خ��الل  م��ن  االفتتاحي  بينو  يرميي  بهدف  ��ا  اأي�����سً وا�سهم  بالنكو�ش 
حا�سمة. ي�سعى مورينو اإىل موا�سلة م�ستواه اجليد اأمام �سلتا فيغو اجلمعة، 
حيث يتطلع فريق املدرب كيكي �سيتيني لتحقيق فوزه ال�سابع على التوايل يف 

جميع امل�سابقات.
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الدوري ب�سبع متريرات حا�سمة يف الدوري
ي�سّجل  الذي  ع�سر  الثالث  الربازيلي  الالعب  انريكي  لوي�ش  ا�سبح   -  13
رايو  ام��ام  املذهل  ال��ف��ردي  هدفه  بعد  املا�سي  اال�سبوع  بيتي�ش  ري��ال  مل�سلحة 
جريونا  مل�سلحة  عر�سية  كرات  فايكانو. 107 - قام األيك�ش غار�سيا ب� 107 
ه���ذا امل��و���س��م، وه���و اح���د ا���س��ل��ح��ة ال��ف��ري��ق ال����ب����ارزة، ح��ي��ث مل ي��ق��م اي العب 

باملزيد.

�ستيغن يقود بر�سلونة اإىل نهائي 
الكاأ�ش ال�سوبر االإ�سبانية

تاألق �صيلفا يرجح كفة �صو�صييداد 

دربي البا�سك يت�سدر واجهة الدوري االإ�سباين

عودة عاطفية لديوكوفيت�ش بعد ا�ستقبال حار يف ملبورن 
بدا النجم ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�ش متاأثًرا بعدما نال ترحيباً حاراً اجلمعة 
مواجهة  يف  كرييو�ش  نيك  اال���س��رتايل  بارك" ملواجهة  "ملبورن  اإىل  عودته  يف 
اأوىل  املفتوحة،  اأ�سرتاليا  بطولة  ان��ط��الق  م��ن  م��ع��دودة  اي��ام  قبل  ا�ستعرا�سية 

البطوالت االأربع الكربى يف كرة امل�سرب.
وبيعت كّل التذاكر البالغ عددها 15 األفاً يف ملعب رود اليفر اأرينا يف 58 دقيقة، 

مع ذهاب العائدات لالأعمال اخلريية.
ا�ستقبل ديوكوفيت�ش، الذي مت ترحيله قبل عام، ا�ستقبااًل جيدا اي�سا اال�سبوع 

املا�سي عندما توج اي�سا بلقب دورة ادياليد االأ�سبوع املا�سي.
وقال امل�سنف اأول عاملياً �سابقاً للجماهري بعد دخوله امللعب و�سط هتاف وت�سفيق 

�سادقا". اأكون  كي  االآن  امل�ساعر  ببع�ش  اأ�سعر  لكم،  جزياًل  "�سكراً 
اإىل هذا  اأتطلع حًقا للعودة  "كنت  35 عاًما  البالغ من العمر  واأ�ساف الالعب 

امللعب، لذا اأ�سكركم جميًعا على ح�سوركم الليلة من اأجل ق�سية عظيمة".
يف  االأول  بلقبه  ف��وزه  منذ  املفتوحة  اأ�سرتاليا  بطولة  على  ديوكوفيت�ش  �سيطر 
البطولة  ع�سية  ترحيله  ومت  �سهًرا   12 قبل  األغيت  تاأ�سريته  اأّن  غري   2008

ب�سبب رف�سه احل�سول على اللقاح امل�ساد لكوفيد19-.
ويف مواجهة منخف�سة الوترية مع كرييو�ش، ارتدى ديوكوفيت�ش رباطاً ب�سبب 
اإ�سابة يف اأوتار الركبة الي�سرى لكن مل تظهر عليه اي عالمات تاأثر او انزعاج 

خالل املباراة، وقال م�سبًقا اإنه "ي�سعر باالرتياح".

وجمعت ديوكوفيت�ش وكرييو�ش عالقة فاترة يف املا�سي. اال اّن ذلك تال�سى اإىل 
علًنا  الذين خرجوا  القالئل  الالعبني  اأح��د  اأ�سبح كرييو�ش  اأن  بعد  كبري  حد 

ودعموا ديوكوفيت�ش يف معركته لتجّنب الرتحيل العام املا�سي.
والتقى الالعبان يف نهائي بطولة وميبلدون العام املا�سي، حيث فاز ديوكوفيت�ش 
بعد اأربع جمموعات حمرزاً لقبه احلادي والع�سرين يف بطوالت "غراند �سالم". 
وُيعد ديوكوفيت�ش من اأبرز املر�سحني للفوز بلقب بطولة اأ�سرتاليا، حيث ي�ستهل 

م�سواره مبواجهة االإ�سباين روبرتو كاربايي�ش باينا.
واأ�ساف ديوكوفيت�ش "من الرائع العودة اإىل ملبورن، اأن اأعود اإىل ا�سرتاليا. هذا 

هو امللعب حيث �سنعت اأف�سل الذكريات يف م�سريتي االحرتافية".

التي  اأنهى �سراكته  اأنه  امل�سرب اخلمي�ش  ال��دويل لكرة  اأعلن االحت��اد 
من  اململوكة  كوزمو�ش  جمموعة  مع  وا�سعة  النتقادات  عر�سة  كانت 
كاأ�ش  تنظيم  حيال  بيكيه،  ج��ريار  االإ�سباين  ال�سابق  القدم  ك��رة  جنم 
ديفي�ش للمنتخبات، بعد خم�ش �سنوات فقط من توقيع �سفقة بقيمة 
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وقالت متحدثة لوكالة فران�ش بر�ش "ي�ستطيع االحتاد الدويل لكرة 
كاأ�ش  تنظيم  اأج��ل  م��ن  كوزمو�ش  م��ع  �سراكته  انتهاء  تاأكيد  امل�سرب 

ديفي�ش يف عامها اخلام�ش".
لكن   ،2018 ع��ام  ال�سركة يف  م��ع  ع��اًم��ا   25 ات��ف��اق مدته  توقيع  مت 

ب�ساأن  النطاق  وا�سعة  ان��ت��ق��ادات  اأث���ارت  حتديثها،  مت  ال��ت��ي  البطولة 
نظامها.

لكرة  قوية  �سفقة  على  ال��دويل  االحت��اد  "فاو�ش  املتحدثة  وا�سافت 
امل�سرب يف عام 2018. رفعت ال�سراكة من م�ستوى امل�ساركة واجلوائز 
املالية واالهتمام بكاأ�ش ديفي�ش واأنتجت متوياًل لدعم التطوير العاملي 

لريا�ستنا".
وقال م�سدر مقرب من االحت��اد ال��دويل اإن كال اجلانبني مل يتمكنا 
الدويل  االحت��اد  واأن  املالية  ال�سروط  ب�ساأن  اتفاق  اإىل  التو�سل  من 

�سي�ستاأنف اإدارة البطولة التي اأقيمت الأول مرة يف عام 1900.

واقيمت كاأ�ش ديفي�ش بدءا من العام 2019 يف مدينة واحدة وذلك 
مواجهات  م��ن  ط��وي��اًل  تقليًدا  منهية  االط����الق،  على  االوىل  للمرة 
الذهاب واالياب التي كانت تقام على مدار ثالثة اأيام باأربع مباريات 

فردية وزوجي.
املنتخبات  وتاأهلت  م��دن  اأرب��ع  يف  منتخًبا   16 لعب  املا�سي،  العام  يف 

الثمانية االأوائل اإىل االأ�سبوع االأخري يف مدينة ملقة اال�سبانية.
اال اّن النظام اجلديد عابه احل�سور اجلماهريي املنخف�ش ا�سافة اىل 

نهاية املباريات يف وقت متاأخر.
وغاب العديد من النجوم البارزين عن امل�ساركة يف كاأ�ش ديفي�ش خالل 

ا�سبانيا للفوز على ار�سها  ن��ادال قاد  االع��وام االخ��رية. وك��ان رافايل 
بالن�سخة امل�ستحدثة عام 2019 لكنه مل ي�سارك منذ حينها.

الن�سخة  يف  �سربيا  م��ع  امل�ساركة  ع��ن  ديوكوفيت�ش  ن��وف��اك  غ��اب  كما 
االخرية.

وعند االعالن عن النظام اجلديد للبطولة، اعرتف النجم ال�سوي�سري 
املعتزل روجيه فيدرر اّنه حزين لعدم ا�ستمرار كاأ�ش ديفي�ش كما اعتاد 

عليها".
وقال فيدرر الفائز بكاأ�ش ديفي�ش عام 2014 مع بالده "لن تكون هي 

نف�سها بالن�سبة للجيل املقبل".

االحتاد الدويل ينهي �سراكته مع كوزمو�ش يف كاأ�ش ديفي�ش 

•• الب�رصة -وام:

عمت االحتفاالت مدينة الب�سرة العراقية ابتهاجا بتاأهل املنتخب العراقي 
للدور ن�سف النهائي ببطولة كاأ�ش اخلليج العربي لكرة القدم خليجي 25 
بدور  الفريق  م�سرية  ختام  يف  اليمني  املنتخب  على   0-5 الكبري  والفوز 

املجموعات.
حل�سد  واجلمهور  االأر����ش  عن�سري  ال�ستغالل  ال��ع��راق  منتخب  وي�سعى 
اللقب الرابع يف م�سريته اخلليجية واالأول له منذ 35 عاًما، حيث حقق 
1979 يف بغداد، و1984 يف عمان و1988  اأع��وام  اللقب ثالث مرات 

يف ال�سعودية.
العر�ش  ه���ذا  ان��ط��الق  م��ن��ذ  امل��دي��ن��ة  ت�سهدها  ال��ت��ي  االح��ت��ف��االت  وازدادت 
اأك��رب فوز يف  اليمني، وحتقيق  املنتخب  الكبري على  الفوز  بعد  اخلليجي، 

نقاط.  7 بر�سيد  جمموعته  كاأول  وتاأهله  االآن،  25" حتى  "خليجي 

وانطلقت احتفاالت اجلماهري يف ال�ساحات التي خ�س�ستها املدينة مل�ساهدة 
املباريات على �سا�سات �سخمة يف ال�سوارع، وعلى �ساطئ كورني�ش العرب.

و جت�سد االهتمام اجلماهريي بهذا احلدث الكروي اخلليجي الغائب عن 
العراق منذ 44 عاماً، يف ح�سور جماهريي غري م�سبوق مبلعبي الب�سرة 

الدويل )65 األف متفرج( وامليناء االأوملبي )30 األف متفرج(.
ما  ال��ع��دد،  كامل  جماهريي  ح�سور  م��ن  االآن  حتى  م��ب��اراة  اأي  تخل  ومل 
ي�سري اإىل حتقيق رقم قيا�سي للح�سور اجلماهريي بنهاية مناف�سات هذه 

الن�سخة.
واحت�سن ا�ستاد الب�سرة الدويل 5 مباريات يف البطولة حتى االآن، ومثلها 

على ا�ستاد امليناء االأوملبي.
وبرغم قلة عدد م�ساركات املنتخب العراقي يف بطولة كاأ�ش اخلليج مقارنة 
بباقي املنتخبات حيث ت�سهد هذه الن�سخة امل�ساركة ال�14 له، توج باللقب 

يف 3 منها، وح�سل على لقب الو�سيف مرتني.

االحتفاالت تعم الب�سرة ابتهاجا بتاأهل 
العراق لن�سف نهائي خليجي 25 



    

قط ينقذ حياة �ساحبته من ت�سرب للغاز
جنح قط �سجاع يف اإنقاذ حياة مالكته، بعدما عر على مكان ت�سرب 

الغاز يف منزلها، والذي كاد اأن يوؤدي اإىل كارثة حقيقية.
م�سدر  على  للعثور  ويلز  يف  عقار  اإىل  غ��از  مهند�ش  ا�ستدعاء  مت 
لت�سرب الغاز، كان من املمكن اأن يت�سبب يف تدمري املنزل، بعد اأن 
قالت مالكة املنزل اإنها ت�سمع �سوت �سفري، وعندما و�سل املهند�ش 

اأدرك اأن هناك م�سكلة اأثناء �سريه يف العقار ب�سبب رائحة الغاز.
وقال املهند�ش: "لقد اأجريت االختبارات الالزمة يف املنزل، وكان 
هناك انخفا�ش كبري يف الغاز، حيث انخف�ش موؤ�سر عداد الغاز من 
21 بالتدريج اإىل ال�سفر". وكان القط البطل هو الذي �ساعد يف 
اإر�ساد املهند�ش اإىل املكان املحدد الذي يجب اأن يبحث فيه، حيث 
بداأ القط يخد�ش ويحفر يف منطقة معينة من ال�سجادة، ليعطي 
اإىل مهند�ش الغاز اأنه يجب عليه اأن يلقي نظرة فاح�سة  تلميحاً 
اإي��ف��ان��ز، مدير  وق��رر  فيها.  التي يحفر  املنطقة  امل��ك��ان حت��ت  على 
�سركة بيوتيفل هيتينغ، تركيز بحثه على املنطقة التي كان القط 
للغاز  ت�سرباً  واالأر�سيات وجد  ال�سجادة  رفع  فيها، وعندما  يحفر 

حتتها مبا�سرًة، وتبني وجود ثقب يف االأنبوب املوجود يف املكان.

ال�سني تقدم اأول جواد م�ستن�سخ
على  ويح�سل  يولد  نوعه  م��ن  االأول  ه��و  م�ستن�سخ،  ح�سان  ُق���ّدم 
موافقة ر�سمية يف ال�سني، ل�سحفيني يف بكني، يف تطور من �ساأنه 
اأن يفتح اآفاقاً جديدة لقطاع ريا�سة الفرو�سية يف البالد. ا�ستن�ساخ 
ممار�سة  رفيعة  ���س��الالت  اإىل  املنتمية  تلك  اأو  ال�سباقات  خ��ي��ول 
القرن احلادي  االأول من  العقد  اأوائ��ل  ع��دة منذ  بلدان  قائمة يف 
ال�سني،  ويف  ال��وراث��ي.  التح�سني  اأج���ل  م��ن  �سيما  ال  والع�سرين، 
اجلواد جوانغ جوانغ املولود يف يونيو الفائت من اأم بديلة واملطّور 
يف خمترب "�سينوجني" يف بكني، هو ا�ستن�ساخ حل�سان م�ستورد من 
"ذوات  اأملانيا. وهذا احليوان ذو اللون االأ�سود هو اأول ح�سان من 
الدم احلار" يولد يف ال�سني وتتم املوافقة عليه ر�سمياً من احتاد 
�سناعة الفرو�سية ال�سينية. وينطبق ت�سنيف "ذوات الدم احلار" 
احليوي.  امل���زاج  ذات  اخلفيفة  اخل��ي��ول  ���س��الالت  على  ع��ام  ب�سكل 
القفز فوق احلواجز، يف  وتطورت ريا�سات الفرو�سية، وخ�سو�ساً 
ال�سني يف ال�سنوات االأخرية. لكّن النق�ش يف اخليول عالية االأداء 

والتاأخر يف تكنولوجيا حت�سني ال�سالالت يحدان من هذا النمو.

ذكر �سلحفاة ينقذ ف�سيلته من االنقرا�ش 
جنح ذكر �سلحفاة يف اإنقاذ �ساللته من االنقرا�ش، �سمن برنامج 
ال��ت��زاوج مع الكثري من االإن���اث، واإجن���اب مئات  متكن خالله من 
ال�سلحفاة  ذك��ر  تقاعد  طويلة،  رحلة  بعد  ال�سغرية.  ال�سالحف 
بعد  امل��اأه��ول��ة  وغ��ري  النائية  اإ�سبانيوال  ج��زي��رة  اإىل  وُن��ق��ل  دييغو، 
م�سرية مهنية، حيث اأجنب 800 �سلحفاة خالل برنامج تربية يف 
“دييغو”  ال�سلحفاة  ذكر  وك��ان  لل�سالحف.  لريينا  فاو�ستو  مركز 
البالغ من العمر 100 عام م�سوؤول عن %40 من 2000 �سلحفاة 
800 �سلحفاة  اإجن����اب  ���س��اع��د يف  ال��ربن��ام��ج، ح��ي��ث  ول���دت خ���الل 
و�سك  ع��ل��ى  ك���ان  ال���ذي  هوديني�سي�ش”،  “كلونويدي�ش  ن���وع  م��ن 
وبيولوجيا  البيئة  اأ�ستاذ  جيب�ش،  بي  جيم�ش  وو�سف  االنقرا�ش. 
80 كغ، باأنه  الغابات يف جامعة والية نيويورك، دييغو الذي يزن 

يتمتع ب�سخ�سية مميزة، ون�ساط غري عادي يف التزاوج.
اأن��درادي، مبا فعل  واأ�ساد وزير البيئة يف االإك��وادور، باولو بروانو 
نهاية  واع��ت��ربه  �سنتيمرتاً،   88 طوله  يبلغ  ال��ذي  ال�سلحفاة  ذك��ر 

حقبة كادت ت�سهد انقرا�ش نوع مهم من ال�سالحف.

   بانوراما
اكت�ساف اأبعد جمموعة جنوم يف جمرة درب التبانة

اكت�سف علماء فلك اأبعد جمموعة من النجوم عن االأر�ش يتم ر�سدها حتى االآن داخل حدود جمرة درب التبانة، يف 
الهالة النجمية على حدودها اخلارجية، يف منت�سف امل�سافة تقريبا اإىل جمرة جماورة.

وقال الباحثون اإن هذه النجوم وعددها 208 ت�سكن يف اأبعد مناطق الهالة اخلارجية، وهي عبارة عن �سحابة كروية 
من النجوم تهيمن عليها املادة الغام�سة غري املرئية التي ي�سميها العلماء املادة املظلمة والتي مل يتم التعرف على 

وجودها اإال من خالل تاأثري جاذبيتها.
ويقع اأبعد هذه النجوم على م�سافة 1.08 مليون �سنة �سوئية من االأر�ش. وال�سنة ال�سوئية الواحدة هي امل�سافة 

التي يقطعها ال�سوء يف مدة �سنة كاملة وت�ساوي 9.5 تريليون كيلومرت. 
فئة  اإىل  وتنتمي  ه��اواي،  يف  كيا  مونا  جبل  على  كندا-فرن�سا-هاواي  تل�سكوب  با�ستخدام  النجوم  هذه  ر�سد  ومت 
النجوم امل�سماة "اآر.اآر الراي" ذات الكتلة املنخف�سة ن�سبيا والتي تت�سم بقلة العنا�سر االأثقل وزنا من الهيدروجني 

والهيليوم. وتبلغ كتلة اأبعد جنم فيها حوايل 70 باملئة من كتلة ال�سم�ش.
ومل يتم قيا�ش جنوم اأخرى بدرجة ميكن الوثوق بها يف جمرة درب التبانة على م�سافة اأبعد من هذه النجوم.
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درا�سة تك�سف فوائد جديدة 
لتناول الدواء الوهمي

االأدوية  اأن  ال�سوي�سرية  ب��ازل  جامعة  يف  باحثون  اأج��راه��ا  جتربة  اأظ��ه��رت 
الوهمية ت�ساعد يف تقليل ال�سعور بالذنب، حتى عندما يتم اإعطاء الدواء 
من  ُط��ل��ب  ريبورت�ش"،  "�سانتيفيك  جم��ل��ة  وبح�سب  ع��الن��ي��ة.  ال��وه��م��ي 
اأن يكتبوا عن وقت جتاهلوا فيه قواعد  الدرا�سة  اخلا�سعني لالختبار يف 
اأو  اأ�ساوؤوا له  اأو  اأو عاملوا �سخ�ساً قريباً منهم ب�سكل غري عادل،  ال�سلوك، 
دواء  اأعطيت  االأوىل  جمموعات،   3 اإىل  امل�ساركني  تق�سيم  ومت  به.  اأ�سروا 
اأنه عالج، والثانية اأخربت باأن الدواء وهمي، والثالثة مل  وهمي واأخربت 

حت�سل على اأي اأدوية، وكان جميعهم اأ�سحاء من الناحية النف�سية.
م��ل��ح��وظ يف  ب�سكل  انخف�ش  ق��د  ب��ال��ذن��ب  ال�����س��ع��ور  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
جمموعتي الدواء الوهمي، مقارنة مع الذين لي�ش لديهم دواء. وقال ديالن 
باجلامعة:  االإكلينيكي  النف�ش  علم  ق�سم  من  الدرا�سة  على  امل�سرف  �سيزر 
"تدعم النتيجة فكرة اأن االأدوية الوهمية تعمل حتى عندما يتم اإعطاوؤها 
عالنية، واأن تف�سري العالج هو مفتاح فعاليته". وكانت درا�سات �سابقة قد 
اأنه  وجدت اأن تاأثري الدواء الوهمي قوي يف عالج االكتئاب، لكن اكت�ساف 

حتى مع ت�سميته املعلنة يفيد اأي�ساً، يعد نتيجة بحثية جديدة.

كل األف خطوة م�سي تقلل اخلطر على القلب
يرتبط  يومياً  خطوة  اآالف  و9   6 بني  ما  امل�سي  اأن  حديثة  درا���س��ة  وج��دت 
بانخفا�ش كبري يف خماطر اأمرا�ش القلب لدى كبار ال�سن. واأن كل 1000 
خطوة اإ�سافية للذين ي�سريون حالياً اأقل من 3 اآالف خطوة يف اليوم متثل 

انخفا�ساً كبرياً يف هذا اخلطر.
اأكر  بيانات  بتحليل  وقامت  ما�سات�سو�ست�ش،  الدرا�سة يف جامعة  واأجريت 

من 20 األف �سخ�ش يف الواليات املتحدة و42 دولة اأخرى.
بني  امل�سي  اأن  اإىل  "�سريكولي�سن"  دوري��ة  ن�سرتها  التي  النتائج  وتو�سلت 
الدماغية  وال�سكتة  القلبية  النوبات  يقلل خطر  يومياً  اآالف خطوة  و9   6

.% % و50  بن�سبة بني 40 
مي�سون  "الذين  الدرا�سة:  على  امل�سرفة  بالو�ش  اأم��ان��دا  الدكتورة  وقالت 
اإذا  التح�سن لديهم كبرياً  اليوم، �سيكون  اآالف خطوة يف   3 اأقل من  حالياً 
وجدنا  م�سافة،  خطوة   1000 كل  ومقابل  خطوة،  اآالف   7 اإىل  العدد  زاد 

انخفا�ساً تدريجياً يف خماطر االأمرا�ش القلبية الوعائية".
ودعت النتائج اإىل تتبع عدد اخلطوات بوا�سطة تطبيقات الهاتف اأو اأجهزة 

قيا�ش امل�سي.

وفاة االبنة الوحيدة 
اللفي�ش بري�سلي 

بري�سلي  ليزا ماري  املغنية  توفيت 
بري�سلي  الإلفي�ش  الوحيدة  االبنة 
اأ�سطورة مو�سيقى الروك اأند رول 
اأعلنت  54 عاماً، ح�سبما  عن عمر 
وكالة  اإىل  اأر���س��ل  بيان  يف  عائلتها 
اأح���د ممثلي  وق���ال  ب��ر���ش.  فران�ش 
والدتها  اإن  ال���ب���ي���ان  يف  ال��ع��ائ��ل��ة 
"بري�سيال بري�سلي وعائلة بري�سلي 
للوفاة  وح��زي��ن��ت��ان  م�����س��دوم��ت��ان 
ماري"،  ليزا  حلبيبتهما  املفجعة 
اخلا�سة  احلياة  ب��اح��رتام  مطالبا 
االلكرتوين  املوقع  وذك��ر  للعائلة. 
نقال  "تي ام زد"  الأخبار امل�ساهري 
ابنة  اإن  ي�����س��م��ه��ا  مل  م�����س��ادر  ع���ن 
"امللك" نقلت اإىل امل�ست�سفى �سباح 
غيبوبة  يف  ُو�سعت  حيث  اخلمي�ش 
االإنعا�ش  اأجهزة  وعلى  ا�سطناعية 
بعد اإ�سابتها ب�سكتة قلبية. واأ�ساف 
اأن مدبرة منزل ليزا ماري بري�سلي 
وجدتها "غائبة عن الوعي" �سباح 
اخل��م��ي�����ش يف ك��االب��ا���س��ا���ش اإح���دى 
الراقية.  اأجنلي�ش  لو�ش  �سواحي 
وقام زوجها ال�سابق داين كيو الذي 
عقار  نف�سه  املكان  يف  ا  اأي�سً يعي�ش 
تدليكا الإنعا�ش القلب حتى و�سول 
امل�ست�سفى.  اإىل  ونقلها  امل�سعفني 
بري�سلي  بري�سيال  والدتها  وقالت 
يف بيان منف�سل ملوقع "بيبل" اإنها 
االأكر  اأعرفها  التي  "املراأة  كانت 
عن  م��ع��ربة  وحبا"،  وق����وة  ���س��غ��ف��ا 
"حبهم  ع��ل��ى  للمعجبني  ���س��ك��ره��ا 
ليزا  وف��اة  نباأ  واأث���ار  ودعواتهم". 
�سل�سلة  الفور  على  بري�سلي  م��اري 
�سدرت  ال���ت���ي  ال���ف���ع���ل  ردود  م����ن 
ومعجبني  للمغنية  اأ���س��دق��اء  ع��ن 

و�سخ�سيات.

وفاة عار�سة االأزياء ال�سهرية تاتيانا باتيتز
وهي  باتيتز،  تاتيانا  االأمل��ان��ي��ة  االأزي���اء  عار�سة  توفيت 
والت�سعينيات،  الثمانينيات  يف  العار�سات  اأ�سهر  اإح��دى 
عن  مايكل،  ج��ورج  للمغني  م�سورة  اأغنية  يف  وظهرت 
عمر ناهز 56 عاماً. وكتبت كورين نيكوال�ش، موؤ�س�سة 
موديل  "ذي   The Model CoOp وك��ال��ة  ورئي�سة 
كوؤوب" لعر�ش االأزياء يف نيويورك، يف ر�سالة اإلكرتونية 
رداً على �سوؤال لوكالة فران�ش بر�ش، "توفيت تاتيانا يف 
نيكوال�ش  تك�سف  ومل  تقيم.  كانت  حيث  كاليفورنيا" 
مالب�سات وفاة عار�سة االأزياء التي كانت تبلغ 56 عاماً، 

التي ك�سفت املعلومة. بح�سب جملة املو�سة "فوغ"، 
وكان م�سور املو�سة االأملاين ال�سهري بيرت ليندبرغ الذي 
تويف عام 2019، امل�سور املف�سل لدى تاتيانا باتيتز، اإذ 
على  موؤ�س�سته  وقالت  الثمانينيات.  منذ  ي�سورها  كان 
تويرت اإنها "حزينة ب�سدة لوفاة تاتيانا باتيتز، �سديقة 
وجمالها  ت��ات��ي��ان��ا  ب�"لطف  م�سيدة  القدمية"،  ب��ي��رت 

الداخلي وذكائها املذهل".
وقالت رئي�سة جمل�ش اإدارة "فوغ" اأنا وينتور اإن تاتيانا 
باتيتز التي ُولدت يف اأملانيا، ون�ساأت يف ال�سويد وا�ستقرت 
مثل  االأوروبية"  لالأناقة  رم��زاً  "كانت  كاليفورنيا،  يف 

"رومي �سنايدر ومونيكا فيتي".

ت�سعيني يقبع يف ال�سجن ب�سبب 150 دوالرًا
اأ���س��ه��ر بعد  ظ��ل رج���ل ه��ن��دي م�سن ق��اب��ع��اً يف ال�����س��ج��ن 5 
بقيمة  كفالة  �سداد  بعد عجزه عن  انق�ساء مدة عقوبته، 

حوايل 150 دوالر، مقابل اإطالق �سراحه.
ومت اإطالق �سراح رام �سورات"98 عاماً" اأخرياً من �سجن 
يف اأيوديا الهندي هذا االأ�سبوع بعد حب�سه ملدة �ست �سنوات 
اأن  بعد  والعائلة،  االأ�سدقاء  عنه  وتخلى  ال�سرقة،  بتهمة 
ظل بدون من ي�ساعده على حتمل تكاليف احلياة، وخرج 
اأحد  ويف  الغرباء.  لطف  على  واعتمد  ال�سدقات،  ليطلب 
2017، اتهمته عائلة بال�سرقة عن طريق  االأي��ام من عام 
اخلطاأ، واقتادته ال�سرطة اإىل ال�سجن واتهمته بال�سرقة، 
وبعد ذلك بعامني، ُحكم عليه قا�ش بال�سجن خم�ش �سنوات 
بتهمة التعدي على منزل، والت�سبب باالأذى، مبا يتما�سى 
اأغ�سط�ش  من  الثامن  ويف  الهندي.  العقوبات  قانون  مع 
"اآب" من العام املا�سي، كان من املفرت�ش اأن يطلق �سراح 
البالغة  الكفالة  دف��ع  يتم  مل  لكن  ال�سجن،  م��ن  ���س��ورات 

11500 روبية "150 دوالر" الأنه لي�ش لديه اأقارب.

�سائق �ساحنة ت�سعيني ي�ستمر بالعمل 12 �ساعة يوميًا
اإىل  يحتاج  اإن��ه  بريطانيا  يف  �ساحنات  �سائق  اأك��رب  يقول 
اال�ستمرار يف العمل رغم كونه يف العقد التا�سع من عمره 

حتى يتمكن من حتمل فواتري الغاز والكهرباء.
يقود  ع��ام��اً،   90 العمر  م��ن  البالغ  ويل�سون،  ب��ري��ان  ك��ان 
العر�ش،  ال�ساد�ش  ج��ورج  امللك  ت��وىل  اأن  منذ  ال�ساحنات 

وبداأ اأول وظيفة له يف تو�سيل البنزين يف 1953.
اأدار ويل�سون �سركة عائلته "اإي ويل�سون اأند �سنز" للنقل 
منذ وفاة والده يف ال�سبعينيات، واعتاد على روتني عمل 
متعب يتطلب منه اال�ستيقاظ يف ال�ساعة الرابعة �سباحاً 
الذي  ويل�سون  �ساعة. وقال   12 ملدة  العمل  يبداأ  اأن  قبل 
يقطن مدينة �سيفيلد الربيطانية، اإن عمله بات يقت�سر 
على الرحالت الق�سرية التي تبلغ 240 كم اأو اأقل، ب�سبب 
عدم مقدرته على القيادة مل�سافات طويلة. واأ�ساف "اأعمل 
 40 اأك��ر من  �ساأعمل  �سبعني عاماً، ورمب��ا  ي��وم منذ  كل 
�ساعة هذا االأ�سبوع. غداً �ساأعمل حوايل 12 �ساعة، حيث 

�ساأغادر اإىل برمنغهام يف حوايل ال�ساعة 5 �سباحاً".

جل�سة عناية باالأظافر ت�سيبها بال�سرطان
اأو حت��ر���ش على  ب��اأظ��اف��ره��ا  ال��ن�����س��اء ال تعتني  ِم���ن  َم���ن 
املراكز  يف  خ��ا���س��ة  ع��ل��ي��ه��ا؟،  ال���ط���الء  وو����س���ع  تنظيفها 
بع�ش  ي��ط��ارد  ق��د  خم��ي��ف��ا  ك��اب��و���س��ا  اأن  اإال  املتخ�س�سة، 
اأ�سيبت  اأمريكية  اإث��ر ذل��ك، كما هو احل��ال مع  ال�سيدات 

بال�سرطان لهذا ال�سبب.
االأمريكية،  كاليفورنيا  م��ن  غار�سيا،  غري�ش  واأ�سيبت 
اأن ك��ان��ت "فنية  اأظ���اف���ره���ا، ب��ع��د  ب�����س��رط��ان ق��ات��ل حت��ت 

االأظافر عنيفة يف تنظيف اجللد املحيط باالأظافر".
"مل  االأمريكية:  نيوز"  "فوك�ش  ل�سبكة  غار�سيا  وقالت 
اأن  مي��ك��ن  "مانيكري"  م��ث��ل  ب�سيط  ���س��يء  ذل���ك،  اأ���س��دق 
واجللد  اليدين  اأظافر  تنظيف  اإىل  اإ���س��ارة  يف  يقتلني"، 

املحيط بها.
باأظافرها،  التي حجزتها لالعتناء  انتهاء اجلل�سة  وبعد 
ب�سدة"،  "يتاأمل  اإ�سبعها  اأن  اأطفال  لثالثة  االأم  الحظت 

وبدت وكاأن برة تت�سكل على اجللد املحيط باإظفرها.

�ساكريا تطلق اأغنية تهاجم بيكيه 
ال�سابق العب كرة  �سريك حياتها  اأغنية هاجمت فيها  �ساكريا  الكولومبية  النجمة  اأطلقت 
القدم جريار بيكيه. واأثار العمل الذي جرى اال�ستماع اإليه 34 مليون مرة يف اأقل من 24 

�ساعة، ردود فعل وا�سعة من م�ستخدمي االنرتنت.
 BZRP Music Session  53# �سي�سنز  ميوزك  بي  اآر  زد  "بي  اأغنية  كلمات  وهاجمت 
بيكيه  ب��ي��زاراب،  ال�سهري  االأرجنتيني  املنتج  مع  بالتعاون  تاأليفها  ج��رى  التي   "# 53

وحبيبته اجلديدة االإ�سبانية كالرا �سيا البالغة 23 �سنة.
اإيقاعات التينية  املو�سيقى االإلكرتونية مع  التي طغت عليها  وتقول كلمات االأغنية 
"فرياري"  ا�ستبدلَت  اأي�����س��اً.  بعقلك  اع��نِت  ك��ث��رياً،  الريا�سي  ال��ن��ادي  "ترتاد 
اإليك حتى لو  اأعود  لن  ب�"كا�سيو".  "روليك�ش"  و�ساعة  "توينغو"  ب�سيارة 

بكيت وتو�سلت اإيل".
واأُطلقت االثنني حملة دعائية عن االأغنية �سملت حتليق طائرة مع 
الفتة ُكتب عليها جملة من العمل "ذئب مثلي لي�ش لرجل مثلك" 

فوق منتجع "مار ديل بالتا" ال�ساحلي يف االأرجنتني.

املمثلة واملغنية اآهن �صو خالل ح�صورها حفل توزيع جوائز ماما 2022 يف اأو�صاكا - ا ف ب

م�سهد درامي يتحول 
اإىل جرمية مروعة

امل�سرية حتقيقا يف  النيابة  فتحت 
اإح���دى  �سهدتها  م��روع��ة  ج��رمي��ة 
ق���رى حم��اف��ظ��ة ال��دق��ه��ل��ي��ة �سمال 
القاهرة، وتبني اأن اجلرمية تقليد 
م�سل�سل  يف  ظ���ه���ر  مل�����س��ه��د  ح�����ريف 
ُعر�ش قبل �سنوات، مما اأثار حالة 

من الغ�سب يف �سبكات التوا�سل.
جمموعة  اأقدمت  التفا�سيل،  ويف 
اختطاف  ع��ل��ى  االأ����س���خ���ا����ش  م���ن 
مالب�سه،  م���ن  وجت����ري����ده  ����س���اب، 
ن�سائي،  ن����وم  ق��م��ي�����ش  واإل���ب���ا����س���ه 
وب��ع��د ذل��ك ج���روه يف ال�����س��وارع مع 
ب��ال�����س��رب املربح،  االع���ت���داء ع��ل��ي��ه 
وج���رح���وه ب��اأ���س��ل��ح��ة ب��ي�����س��اء، كما 
الدفاع  اآخر حاول  �سخ�سا  اأ�سابوا 
ع��ن��ه ب���ج���روح خ���ط���رية ت����ويف على 

اإثرها.
حتريات  اأثبتته  ما  ح�سب  الق�سة 
ال�سرطة امل�سرية وما ر�سدته من 
حتمل  جمموعة  اأن  العيان  �سهود 
اإىل  و�سلت  وبي�ساء  نارية  اأ�سلحة 
اأحد املقاهي يف قربة بهوت التابعة 
الدقهلية،  مبحافظة  ن��ربوه  ملركز 
اجلال�سني  ال�سباب  باأحد  واأم�سكوا 
واأو�سعوه �سربا، وروعوا  املقهى  يف 

من حاول الدفاع عنه.
�ساب  على  ال��ن��ار  املتهمون  واأط��ل��ق 
فاأ�سابوه  مالحقتهم  ح���اول  اآخ���ر 
اإثرها  بالغة مت نقله على  اإ�سابات 
للم�ست�سفى، فيما فر املتهمون بعد 
اأن خطفوه ثم جردوه من مالب�سه 
واألب�سوه رداء نوم ن�سائي وجتولوا 
ال�����س��وارع، وق��ام��وا بت�سوير  ب��ه يف 
مواقع  ع���ل���ى  ون�������س���ره���ا  ال���واق���ع���ة 

التوا�سل االجتماعي.

يون�ش وبخيتة يهزمان »داون« بق�سة حب 
مبتالزمة  امل�سابني  من  اثنني  زواج  ا�ستحوذ 
اهتمامات  ع��ل��ى  و"بخيتة"  "يون�ش"  داون 
ال�سودان؛  االج��ت��م��اع��ي يف  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ط 
واأ�ساعت ق�سة حبهما العفوية اأجواء اإيجابية 
ع��ل��ى ال����واق����ع ال�������س���وداين امل��ت��خ��م ب����االأزم����ات 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالأمنية.
ال�ساعات  خ��الل  ال�����س��ودان��ي��ون  اآالف  وت����داول 
وهو  العري�ش  يظهر  فيديو  مقطع  املا�سية، 
ميطر عرو�سته بعبارات حب رومان�سية رائعة. 
ومل تتوقف ق�سة العرو�سني عند حد االإعجاب 
ال�ساحلة  والذرية  الهانئة  باحلياة  والدعوات 
فح�سب، بل تعدته باأن انهالت عليهما الهدايا 
الفنادق  باأفخم  الع�سل  �سهر  اإق��ام��ة  ودع���وات 

بالعا�سمة اخلرطوم.
يون�ش  وال��دة  وجهود  البحث  من  �سنوات  بعد 
الإيجاد عرو�ش له وفق موا�سفات حمددة مل 
تكلل بالنجاح حتى وفاتها، ليت�سلم املهمة بدال 

عنها وال��ده احلاج حممد احل�سن حمد الذي 
اأكد ملوقع “�سكاي نيوز عربية" اأن موا�سفات 
حمددة كان يريدها البنه الثالثيني يف �سريكة 
الزوجة  له  يجد  اأن  قبل  معه  تتنا�سب  حياته 
بخيتة. ورغم ان الفرتة بني التعارف والزواج 
اأثمرت  اأنها  اإال  االآب،  بح�سب  ق�سرية؛  كانت 

حبا كبريا بني يون�ش وعرو�سته بخيتة.
ويقول والد يون�ش اإن ابنه وقع يف حب بخيتة 
بعد متابعته حللقات عن الزواج كانت تقدمها 
مب�ساعدة  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على 

�سقيقها الذي يعمل يف املجال الفني.
ملوقع  بخيتة؛  �سقيق  ي��و���س��ف  حم��م��د  وي��وؤك��د 
ل�سقيقته  اخ��ت��ي��اره  اأن  عربية"  ن��ي��وز  "�سكاي 
معه،  ال��زواج  حلقات  من  ال�سل�سلة  ه��ذه  الأداء 
التي  التوحد  حالة  من  اإخراجها  بهدف  ك��ان 
لها  �ستفتح  اأنها  يعلم  يكن  مل  لكنه  تعي�سها، 

طريق احلب والزواج.
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