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مقتل وزير الداخلية الأوكراين وم�س�ؤولني كبار بتحطم مروحية

بوتني: انت�ضار رو�ضيا يف اأوكرانيا م�ضمون
يخ�ض�ص  الأوروب��ي  الحتاد 
ملواجهة  يورو  مليون   242
ال���ت���ه���دي���دات ال��ن��ووي��ة

•• بروك�سيل-وكاالت

يقوم الحت��اد الأوروب���ي بتخزين 
الكيميائي  ل���ل���دف���اع  اإم����������دادات 
وال����ب����ي����ول����وج����ي والإ�����ش����ع����اع����ي 
لأي  حت�شباً  فنلندا،  يف  وال��ن��ووي 

اأو�شاع طوارئ.
الأوروب��ي��ة، مت  للمفو�شية  ووفقاً 
242 مليون يورو ما  تخ�شي�ص 
لهذا  دولر  مليون   262 ي��ع��ادل 

الغر�ص.
الأم���وال،  ه��ذه  ا�شتخدام  و�شيتم 
ل�شراء لقاحات وترياق ومنتجات 

طبية ومعدات قيا�ص.
ويف حالة الطوارئ، �شيتم ت�شليم 
اإم����دادات امل�����ش��اع��دات م��ن فنلندا 
الأوروب����������ي  الحت���������اد  دول  اإىل 

املت�شررة اأو الدول ال�شريكة.

لفروف ي�ضّبه نهج الغرب جتاه 
رو�ضيا ب� »احلل الأخري« لهتلر

•• مو�سكو-وكاالت:

قال وزير اخلارجية الرو�شي �شريجي لفروف اأم�ص الأربعاء اإن الوليات 
الرو�شية”  “امل�شاألة  الأوروب��ي��ة حلل  ال��دول  ائتالفا من  �شكلت  املتحدة 
بالطريقة نف�شها التي �شعى بها اأدولف هتلر اإىل “حل اأخري” لإبادة يهود 
اأوروبا. وقال لفروف، الذي اأحدث �شجة دولية العام املا�شي بتعليقات 
عن هتلر، اإن وا�شنطن ت�شتخدم الأ�شلوب نف�شه الذي ا�شتخدمه نابليون 

والنازيون يف حماولة اإخ�شاع اأوروبا من اأجل تدمري رو�شيا.
واأ�شاف اأنه با�شتخدامهم اأوكرانيا وكيلة لهم فاإنهم “ي�شنون حربا على 

بالدنا باملهمة نف�شها: ‘احلل الأخري’ للم�شاألة الرو�شية«.
واأ�شاف “بال�شبط مثلما اأراد هتلر ‘حال اأخريا’ مل�شاألة اليهود، الآن، اإن 
ا�شتقراأمت ال�شيا�شيني الغربيني. فاإنهم يقولون بو�شوح اإن رو�شيا يجب 

اأن تعاين من هزمية ا�شرتاتيجية«.
وت�شبب لفروف يف غ�شب عارم من قبل بتعليقات عن هتلر، ففي مايو 
قال اإن الزعيم النازي كانت ت�شري يف عروقه “دماء يهودية”، مما اأثار 

احتجاجات غا�شبة من اإ�شرائيل.
الناتو ب�شن حرب على رو�شيا من خالل ال�شراع  واتهم لف��روف حلف 

يف اأوكرانيا.

رئي�ص الدولة يتلقى ات�ضاًل هاتفيًا 
من نائبة الرئي�ص الأمريكي 

•• اأبوظبي -وام: 

اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« ات�شاًل  تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
هاتفياً من كامال هاري�ص نائبة رئي�ص الوليات املتحدة الأمريكية ال�شديقة، اأكدت خالله 
التزام بالدها الدائم باأمن دولة الإمارات العربية املتحدة يف اإطار ال�شراكة الأمنية وعالقة 
ال�شداقة والتحالف التاريخية بني البلدين، وذلك مبنا�شبة الذكرى الأوىل لالعتداءات 
الإرهابية احلوثية على بع�ص املواقع واملن�شاآت املدنية يف دولة الإمارات خالل العام املا�شي.  
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط���راف  موؤمتر  الإم���ارات  دول��ة  ل�شت�شافة  �شكرها  وقدمت 

الإطارية ب�شاأن تغري املناخ »كوب 28 «. 
وتطرق الت�شال اإىل العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني و�شبل تعزيزها وتنميتها 
يف خمتلف املجالت اإ�شافة اإىل الق�شايا الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�شرتك ويف 
ونائبة  �شموه  واأك��د  الأو�شط.   وال�شرق  العربي  اخلليج  امل�شتجدات يف منطقتي  مقدمتها 
العالقات  تعزيز  على  امل�شرتك  احل��ر���ص  الهاتفي،  الت�����ش��ال  خ��الل  الأم��ريك��ي  الرئي�ص 

الإ�شرتاتيجية بني البلدين، والت�شاور امل�شتمر حول التطورات يف املنطقة والعامل. 

�ص 04

�ص 09

�ص 19

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعاليات ريا�ضية 
لت�ضجيع �جلمهور على ممار�ضة ريا�ضة �مل�ضي

�أخبار �لإمار�ت

�أملانيا وفرن�ضا ت�ضتعد�ن لإحياء 
�لذكرى �لـ 60 ل�ضد�قة ي�ضوبها �فرت�ق 

عربي ودويل

من 2008 �إىل 2023.. رق�ضة 
رونالدو ومي�ضي �لأخرية

�لفجر �لريا�ضي

رئي�س الدولة ي�ست�سيف لقاًء اأخ�يًا ت�ساوريًا مع اإخ�انه عدد من قادة دول جمل�س التعاون والأردن وم�سر يف اأب�ظبي

تعاون من اأجل الزدهار وال�ضتقرار يف املنطقة

رئي�ص الدولة خالل اللقاء الأخوي الت�شاوري مع قادة �شلطنة عمان و مملكة البحرين وقطر والأردن وم�شر   )وام(

•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شاف �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« اأم�ص لقاء اأخوياً ت�شاورياً مع 
اإخوانه قادة الدول ال�شقيقة كل من .. �شاحب اجلاللة 
ال�شلطان هيثم بن طارق �شلطان عمان و�شاحب اجلاللة 
البحرين  عاهل مملكة  اآل خليفة  عي�شى  بن  امللك حمد 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة 
قطر و�شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني 
عبدالفتاح  وفخامة  الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة  عاهل 

ال�شي�شي رئي�ص جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة.
�� الذي عقده القادة يف العا�شمة  ويهدف اللقاء الأخوي 
اأبوظبي حتت عنوان » الزده��ار وال�شتقرار يف املنطقة« 
يف  ال�شقيقة  دولهم  بني  وتعميقه  التعاون  تر�شيخ  اإىل   ��
جميع املجالت التي تخدم التنمية والزدهار وال�شتقرار 
يف املنطقة وذلك عرب مزيد من العمل امل�شرتك والتعاون 

والتكامل الإقليمي.
وبحث القادة خالل لقائهم العالقات الأخوية بني دولهم 
امل�شرتك يف جميع  والتن�شيق  التعاون  وخمتلف م�شارات 
املجالت التي تخدم تطلعات �شعوبهم اإىل م�شتقبل تنعم 

فيه مبزيٍد من التنمية والتقدم والرخاء.
كما ا�شتعر�شوا عدداً من الق�شايا والتطورات الإقليمية 
وال��دول��ي��ة حم��ل اله��ت��م��ام امل�����ش��رتك وال��ت��ح��دي��ات التي 

ت�شهدها املنطقة �شيا�شياً واأمنياً واقت�شادياً.
)التفا�شيل �ص2(

اإيران ُتفرج عن جنل 
رف�ضنجاين امل�ضجون منذ 2015 

•• طهران-اأ ف ب:

اأفرجت ال�شلطات الإيرانية عن جنل الرئي�ص ال�شابق للجمهورية اأكرب 
ها�شمي رف�شنجاين، مهدي، بعد اأكرث من �شبعة اأعوام يف ال�شجن، وفق 

ما اأفادت وكالة اأنباء حملية الأربعاء.
لق�شاء عقوبة   2015 اآب-اأغ�شط�ص  ال�شجن يف  ها�شمي  واأودع مهدي 
بالأمن  وامل�����ّص  اقت�شادية  بجرائم  اإدان��ت��ه  بعد  اأع���وام  ع�شرة  باحلب�ص 

القومي للجمهورية الإ�شالمية.
“مدفوعة  عقوبة  ك��ان  بحّقه  ال�����ش��ادر  احلكم  اأن  حينه  يف  اعترب  وه��و 
�شيا�شيا«. ونقلت “اإي�شنا” عن املحامي وحيد اأبو املعايل نباأ الإفراج عن 

موكله “ليل الثالثاء من �شجن اإوين” يف طهران.
واأ�شار اىل اأن الق�شاء منح مهدي ها�شمي “اإطالق �شراح م�شروطا«.

تعلقت  ق�شايا  يف  الثالثة،  الألفية  اأوائ���ل  يف  ها�شمي  مهدي  ا�شم  وب��رز 
مبجموعَتي �شتاتويل الرنوجية العامة وتوتال الفرن�شية اللتني ي�شتبه 
الطاقة  م�����ش��ادر  اح��ت��ي��اط��ي  اىل  و�شولهما  لت�شهيل  ر���ش��ى  دفعهما  يف 

الإيرانية، حيث كان اآنذاك م�شوؤول كبريا يف قطاع النفط.
“جلنة حماية الأ�شوات”، ودعم تر�شيح الإ�شالحي  اأ�ّش�ص   ،2009 يف 
مري ح�شني مو�شوي يف النتخابات �شد الرئي�ص املنتهية وليته يف ذاك 

العام حممود اأحمدي جناد.
ويعد اأكرب ها�شمي رف�شنجاين من اأبرز ال�شخ�شيات الإيرانية يف حقبة 
ما بعد انت�شار الثورة الإ�شالمية العام 1979، وهو توىّل الرئا�شة بني 
1989 و1997. وكان حم�شوبا على التيار املعتدل، ومن دعاة حت�شني 

العالقات مع دول الغرب.

رئ��ي�����ص ال��ب��ع��ث��ة الأمم��ي��ة 
بني  ثقة  اأزم��ة  بال�ضودان: 
امل��دن��ي��ني وال��ع�����ض��ك��ري��ني

•• عوا�سم-وكاالت:

ق����ال ف��ول��ك��ر ب��ريت�����ص رئ��ي�����ص بعثة 
املرحلة  ل����دع����م  امل����ت����ح����دة  الأمم 
النتقالية يف ال�شودان )يونيتام�ص( 
متفائلة  زال��ت  ما  املتحدة  الأمم  اإن 
ب����اأن احل���رك���ات امل��وق��ع��ة ع��ل��ى اتفاق 
جوبا �شت�شري مع العملية ال�شيا�شية 
ن�شرت  مقابلة،  يف  واأع��رب  القائمة. 
عن  امل���ت���ح���دة،  الأمم  م���وق���ع  ع���ل���ى 
التفاوؤل اإزاء اجلهود احلالية لإيجاد 
مرحلة  يف  وال�شروع  لالأزمة  خمرج 
ا�شتدامة”  “اأكرث  جديدة  انتقالية 
ال�������ش���ودان. واأك�����د ب��ريت�����ص على  يف 
ه�����ذه احل���رك���ات  م�����ش��ل��ح��ة  م����ن  اأن 
يف  ت�شارك  واأن  موجودة  تكون  “اأن 
جديد  وتخطيط  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة 
واأ�شاف  ج��دي��دة«.  انتقالية  ملرحلة 
املهم  “لكن  الأممية:  البعثة  رئي�ص 
اأي�شا اأن تكون هناك م�شاركة وا�شعة 

للقوى املدنية من كل البلد«.
والأخرية  الثانية  املرحلة  اأن  واأك��د 
يف  اجل��اري��ة  ال�شيا�شية  العملية  يف 
ال�شودان “مهمة جدا ما دام الهدف 
�شيا�شية  ت�شوية  اإىل  الو�شول  منها 
حكومة  اإن�����ش��اء  اإىل  ح��ت��م��ا  ���ش��ت��ق��ود 

مدنية ومرحلة انتقالية جديدة«.

اإىل  ي��ّل��م��ح  اأردوغ��������ان 
اإج��������راء الن���ت���خ���اب���ات 
مايو   14 تركيا  يف  العامة 

•• اأنقرة-اأ ف ب:

ملّ���ح ال��رئ��ي�����ص ال��رتك��ي رج���ب طيب 
النتخابات  اأن  اإىل  اأردوغ�����������ان 
ُتركيا  يف  وال��ن��ي��اب��ي��ة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
عقب  اأي��ار-م��اي��و   14 يف  �شتجري 
انتهاء �شهر رم�شان، بعد 73 عاًما 
على فوز احلزب الدميوقراطي يف 

انتخابات العام 1950.
ومل ي��ح��ّدد اأردوغ����ان ت��اري��خ اإجراء 
اأنها  اإىل  ملّ���ح  اأن���ه  اإّل  الن��ت��خ��اب��ات، 
على  عاًما”   73“ ب��ع��د  ���ش��ت��ج��ري 
فوز احلزب الدميوقراطي يف العام 

.1950
وق����ال خ����الل اج��ت��م��اع ل���ن���واب من 
“�شتوّجه  والتنمية  العدالة  ح��زب 
طاولة  “حتالف  على  رّده���ا  اأّم��ت��ن��ا 
ال�شتة” )املعار�ص( يف اليوم نف�شه 

بعد 73 عاًما«.
ال��ع��ام يف  وي��ب��داأ �شهر رم�شان ه��ذا 
 21 يف  وينتهي  اآذار-م��ار���ص   23

ني�شان-اأبريل.
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح���زب  وي��ح��ك��م 

منذ العام 2002.
واأ�شبح اأردوغان، املر�ّشح لنتخابات 
تركيا  يف  للوزراء  رئي�ًشا   ،2023
يعّدل  اأن  ق��ب��ل   ،2003 ال��ع��ام  يف 
الد�شتور وي�شبح “رئي�ًشا” ُمنتخًبا 

بالقرتاع العام يف العام 2014.
اإىل  العودة  املعار�شة نيتها  واأعلنت 

النظام الربملاين يف حال الفوز.

حمم��د بن را�ض��د 
ي�ضتقبل رئي�ص كازاخ�ضتان 

•• دبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
جم��ل�����ص ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه اهلل«، 
ف��خ��ام��ة ق��ا���ش��م ج��وم��ارت ت��وك��اي��ي��ف، رئي�ص 
يف  وذل��ك  ال�شديقة،  كازاخ�شتان  جمهورية 
ق�شر البحر يف دبي.  ورّحب �شموه بفخامة 
ق��ا���ش��م ت��وك��اي��ي��ف وال��وف��د امل��راف��ق وذل���ك يف 
م�����ش��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء ال�����ذي ا���ش��ت��ع��ر���ص جممل 

العالقات الثنائية.    )التفا�شيل �ص3(

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي 
ال�ضومال  يف  للجي�ص  مع�ضكرا  ا�ضتهدف 

•• اأبوظبي-وام:
اأدانت دولة الإمارات ب�شدة الهجوم الإرهابي 
هواديل  يف  للجي�ص  مع�شكرا  ا�شتهدف  الذي 
�شمال العا�شمة ال�شومالية مقدي�شو، واأ�شفر 

عن مقتل عدد من اجلنود. 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك����دت 
تعرب  الإم�����������ارات  دول������ة  اأن  ل���ه���ا  ب���ي���ان  يف 
ع���ن ا���ش��ت��ن��ك��اره��ا ال�����ش��دي��د ل���ه���ذه الأع���م���ال 
اأ�شكال  جلميع  الدائم  ورف�شها  الإجرامية، 
ت�شتهدف  التي  والإره���اب  والتطرف  العنف 
زعزعة الأمن وال�شتقرار وتتنافى مع القيم 

واملبادئ الإن�شانية. 

بوتني برفقة حاكم �شانت بطر�شربغ يزوران متحف الدولة التذكاري للدفاع واحل�شار يف لينينغراد »ا ف ب«

•• عوا�سم-وكاالت:

اإن  اأم�ص  بوتني   فالدميري  الرو�شي  الرئي�ص  ق��ال 
اأوكرانيا رغم  »ل �شكوك« لديه ب�شاأن النت�شار يف 

انتكا�شات ميدانية يف الهجوم الذي بداأ قبل عام.
بطر�شربغ،  �شان  يف  م�شنع  يف  لعمال  بوتني  وق��ال 
الن�شر »م�شمون، ل  اإن  اأكرب املدن الرو�شية  ثاين 
»وح���دة وت�شامن  اأن  ذل���ك« م�شيفا  ل��دي يف  ���ش��ّك 
مقاتلينا،  وب��ط��ول��ة  و���ش��ج��اع��ة  ال��رو���ش��ي،  ال�����ش��ع��ب 
الع�شكري«  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ع��م��ل  وب��ال��ط��ب��ع 

�شي�شمن الن�شر.
اأن  اأم�ص الأربعاء  هذا واأعلنت الرئا�شة الأوكرانية 
املروحية التي كانت تقل وزير الداخلية وعددا من 
كبار امل�شوؤولني حتطمت اأثناء توجهها اإىل اجلبهة. 
وُقتل 18 �شخ�شاً بينهم وزير الداخلية الأوكراين، 
اأطفال، جراء حتطم  ديني�ص مونا�شتري�شكيج، و3 
الأرب��ع��اء، يف  اأط��ف��ال، �شباح  ق��رب رو�شة  مروحية 
منطقة كييف، ح�شب ما اأعلنت ال�شرطة الأوكرانية. 
وقالت ال�شرطة يف بيان: »لدينا معلومات عن 18 
بيانها  ا يف  اأي�شً واأ���ش��ارت  اأط��ف��ال«.   3 بينهم  قتياًل 
اإىل مقتل وزير الداخلية وم�شاعده الأول وم�شوؤول 
اإيهور  اآخر كانوا على منت املروحية. واأعلن  كبري 
اأن  الأوكرانية  الوطنية  ال�شرطة  قائد  كليمينكو، 
يفغيني  ونائبه  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر  القتلى  ب��ني  م��ن 
ينني، و�شكرتري الدولة يف وزارة ال�شوؤون الداخلية 
من   9 اأن  كليمينكو  واأ���ش��اف  لوبكوفيت�ص.  ي��وري 

القتلى كانوا على منت مروحية خدمات الطوارئ 
التي حتطمت يف بروفاري.

وت��ق��ع م��دي��ن��ة ب���روف���اري، ال��ت��ي ي��ق��ط��ن ف��ي��ه��ا نحو 
كيلومرتا   20 ب��ع��د  ع��ل��ى  ���ش��خ�����ص،  األ����ف   100
كييف  �شرطة  واأك���دت  كييف.  �شرق  �شمال  تقريًبا 
نقلهم  مت  اأطفال   10 بينهم  م�شابا،   22 �شقوط 
حتقيقا  كييف  �شرطة  وفتحت  امل�شت�شفيات.  اإىل 
يف احل�����ادث، فيما اأف����اد م�����ش��در ل��� »ال��ع��رب��ي��ة« عن 
ترجيحات باأن مروحية وزير الداخلية �شقطت يف 

كييف ب�شبب عطل فني.

ومل ترد اأنباء فورية عما اإذا كان التحطم نتج عن 
�شهرا   11 امل�شتمرة منذ  احل��رب  نتيجة  اأم  ح��ادث 

تقريبا مع رو�شيا.
اأم�ص  ال�شلطات الأوكرانية  اأعلنت  ويف وقت �شابق، 
الأربعاء عن �شقوط عدد من ال�شحايا مل حتددهم 
ج���راء حت��ّط��م م��روح��ي��ة ق���رب م��در���ش��ة يف منطقة 
امل��ي��دان��ي��ة، ق�شفت  ال���ت���ط���ورات  اآخ����ر  ك��ي��ي��ف. ويف 
ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة امل��ن��اط��ق امل��دن��ي��ة يف مقاطعة 
ب�123  امل��ا���ش��ي��ة  ���ش��اع��ة  ال�24  خ���الل  دون��ي��ت�����ش��ك 

قذيفة و�شاروخ.
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�ضالح رو�ضي مراوغ ميكنه اإغراق دولة باأكملها باإحداث ت�ضونامي جبار
•• لندن-وكاالت:

قال ال�شحفي جاك والرتز يف مقال ن�شره ب�شحيفة 
رو�شيا  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،   Express »اإك�����ش��ربي�����ص« 
الناتو،  دول  ي�شرب  ت�شونامي  ترتيب  ت�شتطيع 
 Poseidon »ب��و���ش��ي��دون«  ط��ورب��ي��دات  مب�����ش��اع��دة 

النووية.
الرو�شية ميكنها  الذرية  »الطوربيدات  اأن  واأ�شاف 
البحر ع��ن طريق  اأع��م��اق  ك��ل بريطانيا يف  اإغ���راق 

ت�شونامي جبار«.
عما  م��رة  لأول  بوتني  ف��الدمي��ري  الرئي�ص  واأع��ل��ن 
 ،2018 »بو�شيدون« يف عام  با�شم طوربيد  ُيعرف 
النووية  الأ�شلحة  نوع جديد متاما من  اإن��ه  قائال 
خا�ص  نووية  طاقة  مب�شدر  م��زود  ال�شرتاتيجية 

بها.
الهدوء،  غ��اي��ة  ال�����ش��الح يف  ه���ذا  اأن  وال����رتز  واأك����د 
ال�����ش��و���ش��اء، وي�شتطيع  اأدن����ى م��ن  وي�����ش��در ح���دا 

�شهولة  ب��ك��ل  امل���ن���اورة 

مما يجعل من امل�شتحيل على قوات الناتو تدمريه. 
واأ�شار اإىل اأن كل غوا�شة ذرية رو�شية ميكنها حمل 

الطوربيدات. هذه  من  قطع   6
لي�ص   ،Poseidon “بو�شيدون«  اأن طوربيد  ُيذكر 
فقط من اأكرب الطوربيدات يف العامل، بل هو عبارة 
نووي.  مبحرك  م��زود  احلركة  ذات��ي  طوربيد  عن 
ميكن  ل  م�شمونة  اأ����ش���رار  لإحل����اق  اإن��ت��اج��ه  ومت 
ال�شفن  وت��دم��ري  ال�����ش��اح��ل��ي��ة،  ب��الأرا���ش��ي  حتملها 
والقواعد البحرية من خالل انفجار نووي وتلوث 
ت�����ش��وم��اين عنيفا  ي�شبب  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع  اإ���ش��ع��اع��ي 

ي�شرب املناطق الربية والبحرية القريبة.
وق���د اأط��ل��ق الأم��ريك��ي��ون ع��ل��ى ه���ذا ال�����ش��الح ا�شم 
القيامة«، وذلك لقدرته على تدمري  يوم  »ماكينة 
بت�شكيله ت�شونامي م�شعا  الكبرية،  ال�شاحلية  املدن 
ويذهب  م��رت   500-300 بارتفاع 
حتى  الرئي�شي  ال��رب  عمق  اإىل 
الأر�ص  على  كيلومرت   500

امل�شتوية.

تعاون من اأجل الزدهار وال�ضتقرار يف املنطقة
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تعاون من اأجل الزدهار وال�ستقرار يف املنطقة 

رئي�ص الدولة ي�ضت�ضيف لقاًء اأخويًا ت�ضاوريًا مع اإخوانه عدد من قادة دول جمل�ص التعاون والأردن وم�ضر يف اأبوظبي

واإميانهم الرا�شخ باأهمية التوا�شل 
والزدهار..  والتنمية  البناء  لأج��ل 
م�����ش��ددي��ن ع��ل��ى اأه���م���ي���ة الل���ت���زام 

امل��ج��الت، واحل��ر���ص امل��ت��ب��ادل على 
والتن�شيق  وال���ت�������ش���اور  ال��ت��وا���ش��ل 
امل�شتمر جتاه خمتلف التحولت يف 

و�شدد القادة على اأن التعاون وبناء 
والتنموية  القت�شادية  ال�شراكات 
العربي  امل�شتوى  وعلى  دولهم  بني 

املنطقة كافة.
التاريخية  ال��رواب��ط  ال��ق��ادة  واأك���د 
ال��را���ش��خ��ة ب��ني دول��ه��م، يف خمتلف 

ب��ق��واع��د ح�����ش��ن اجل�����وار واح�����رتام 
ال�شوؤون  يف  التدخل  وع��دم  ال�شيادة 

الداخلية.

املنطقة والعامل.
كما اأكدوا روؤيتهم امل�شرتكة لتعزيز 
املنطقة  يف  والزده������ار  ال���ش��ت��ق��رار 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شت�شاف 
ن��ه��ي��ان رئي�ص  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
لقاء  اأم�����ص  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
اأخ���وي���اً ت�����ش��اوري��اً م��ع اإخ���وان���ه قادة 
ال��دول ال�شقيقة كل من .. �شاحب 
طارق  بن  هيثم  ال�شلطان  اجلاللة 
اجلاللة  و���ش��اح��ب  ع��م��ان  �شلطان 
خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د  امل��ل��ك 
و�شاحب  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  ع��اه��ل 
اآل  ح��م��د  ب��ن  مت��ي��م  ال�شيخ  ال�شمو 
ق��ط��ر و�شاحب  اأم����ري دول����ة  ث����اين 
بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اجلاللة 
احل�����ش��ني ع��اه��ل امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 
عبدالفتاح  وف��خ��ام��ة  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  ال�شي�شي 

العربية ال�شقيقة.
وي���ه���دف ال��ل��ق��اء الأخ������وي ����� ال���ذي 
اأبوظبي  العا�شمة  يف  القادة  عقده 
حتت عنوان " الزدهار وال�شتقرار 
التعاون  تر�شيخ  اإىل   �� " املنطقة  يف 
ال�شقيقة  دول���ه���م  ب���ني  وت��ع��م��ي��ق��ه 
تخدم  ال���ت���ي  امل����ج����الت  ج��م��ي��ع  يف 
وال�شتقرار  والزده��������ار  ال��ت��ن��م��ي��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة وذل���ك ع��رب م��زي��د من 
العمل امل�شرتك والتعاون والتكامل 

الإقليمي.
لقائهم  خ������الل  ال������ق������ادة  وب����ح����ث 
دولهم  ب���ني  الأخ����وي����ة  ال���ع���الق���ات 
وخمتلف م�شارات التعاون والتن�شيق 
التي  امل��ج��الت  امل�����ش��رتك يف جميع 
اإىل  ����ش���ع���وب���ه���م  ت���ط���ل���ع���ات  ت����خ����دم 
م�����ش��ت��ق��ب��ل ت��ن��ع��م ف��ي��ه مب���زي���ٍد من 

التنمية والتقدم والرخاء.
الق�شايا  من  ع��دداً  ا�شتعر�شوا  كما 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ت��ط��ورات 
حمل الهتمام امل�شرتك والتحديات 
�شيا�شياً  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
تن�شيق  واأهمية  واقت�شادياً  واأمنياً 
العربي  ال��ع��م��ل  وت��ع��زي��ز  امل���واق���ف 
م����ع هذه  ال���ت���ع���ام���ل  امل�������ش���رتك يف 
م�شتقبل  بناء  يكفل  مبا  التحديات 
اأك���رث ا���ش��ت��ق��راراً وازده�����اراً ل�شعوب 

عامة هو املدخل الأ�شا�شي لتحقيق 
اأف�شل  م�شتقبل  و���ش��ن��ع  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ل���ل�������ش���ع���وب يف ظ������ل ع�������امل مي����وج 

بالتحولت يف خمتلف املجالت.
ال�شلطان  اجل��الل��ة  ���ش��اح��ب  وك���ان 
ب����ن ط������ارق ���ش��ل��ط��ان عمان  ه��ي��ث��م 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  ال�شقيقة 
اأم��ري دولة  اآل ثاين  متيم بن حمد 
ال�شقيقة وفخامة عبدالفتاح  قطر 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  ال�شي�شي 
اإىل  و�شلوا  ق��د  ال�شقيقة  العربية 

البالد ام�ص.
القادة  م�شتقبلي  مقدمة  يف  وك��ان 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"حفظه اهلل" لدى و�شولهم مطار 

الرئا�شة يف العا�شمة اأبوظبي.
كما كان يف ال�شتقبال.. �شمو ال�شيخ 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص 
و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب��ن زايد 
الوطني  الأم��ن  م�شت�شار  نهيان  اآل 
اآل  زاي��د  ال�شيخ من�شور بن  و �شمو 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان 

وزير ديوان الرئا�شة.
وق���د و���ش��ل ال��دول��ة يف وق���ت �شابق 
امل���ل���ك حمد  اجل���الل���ة  ���ش��اح��ب   ..
مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 
امللك  اجلاللة  و�شاحب  البحرين 
عبد اهلل الثاين بن احل�شني عاهل 

اململكة الأردنية الها�شمية.
ويح�شر قادة دول جمل�ص التعاون 
وم�شر  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج  ل������دول 
الت�شاوري  الأخ��وي  اللقاء  والأردن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإل���ي���ه  دع����ا  ال�����ذي 
رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" ويعقد 

يف العا�شمة اأبوظبي.
رئي�ص  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وي��ب��ح��ث 
ال���دول���ة م���ع اإخ����وان����ه ق����ادة ال����دول 
الأخ���وي  لقائهم  خ���الل  ال�شقيقة 
الأخوية  ال��ع��الق��ات   .. ال��ت�����ش��اوري 
الرا�شخة وخمتلف جوانب التعاون 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق امل�����ش��رتك ال��ت��ي تخدم 

ال�شتقرار والزدهار يف املنطقة.

اأكادميية ال�ضارقة لعلوم الف�ضاء والفلك ت�ضتقبل اأول اإ�ضارة ات�ضال من ال�ضارقة-�ضات- 1 
•• ال�سارقة-وام:

الف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�شارقة  اأك��ادمي��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
والفلك يف جامعة ال�شارقة عن ا�شتقبال اأول اإ�شارة ات�شال 
لها من القمر ال�شناعي املكعب "ال�شارقة-�شات1- "بعد 
و�شوله مل��داره املخ�ش�ص له حول الأر���ص وذل��ك يف متام 
17يناير  املوافق  الثالثاء  ي��وم  �شباح   10:02 ال�شاعة 

ال�شارقة.  اإمارة  بتوقيت   2023
مكعب  ���ش��ن��اع��ي  ق��م��ر  اأول   " "ال�شارقة-�شات1-  وي��ع��د 
�شمن   ،  2023 يناير   03 بتاريخ  الأك��ادمي��ي��ة  اطلقته 

ال�شارقة  جامعة  تعتزم  مكعبة  �شناعية  اأق��م��ار  �شل�شلة 
اإط��الق��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات والهيئات 

الوطنية باإمارة ال�شارقة. 
الأكادميية ل�شتقبال  امل�شروع يف  ا�شتعد فريق عمل  وقد 
اأول اإ�شارة ات�شال من القمر ال�شناعي بعد و�شوله ملداره 
من  "ال�شارقة-�شات1-"  انف�شال  مت  فقد  له  املخ�ش�ص 
اإىل  و�شوًل  ثم  ب��ه،  املحملة  الف�شائية  املركبة  منت  على 
من  كيلومرت   550 بعد  على  املنخف�ص  الأر���ش��ي  امل���دار 
الفرعية  اأنظمته  بت�شغيل  ب���داأ  ث��م  وم��ن  الأر�����ص  �شطح 
والتي  الأر�������ص  ح���ول  ك��ام��ل��ة  دورة  ب��اإك��م��ال��ه  ت��دري��ج��ي��ا، 

ا�شتغرقت 90 دقيقة منذ بداية انف�شال القمر ال�شناعي 
عن املركبة.  واأكد الفريق الهند�شي بالأكادميية ا�شتقبال 
يوم  ���ش��ب��اح   10:02 ال�����ش��اع��ة  مت���ام  يف  الأوىل  الإ����ش���ارة 
الإ�شارة  �شمحت  حيث  ال�شارقة،  اإم��ارة  بتوقيت  الثالثاء 
جاهزيته  م��دى  وقيا�ص  ال�شناعي  القمر  حالة  مبعرفة 
لأداء عمله يف الف�شاء كما ر�شد الفريق الهند�شي حركة 
بعد  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  ف��وق  اأخ���رى  م��رة  ال�شناعي  القمر 
حوايل �شاعة ون�شف من ا�شتقبال اأول اإ�شارة له، وي�شتعد 
الفريق ل�شتقبال املزيد من الإ�شارات واملعلومات عن حالة 

ووظائف القمر ال�شناعي يف الأيام القليلة القادمة. 

ال�ضيخة فاطمة ت�ضتقبل امللكة رانيا العبد اهلل
•• اأبوظبي- وام:

ا�شتقبلت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية "اأم الإمارات" اأم�ص جاللة امللكة رانيا العبد اهلل.

ورحبت �شموها خالل اللقاء - الذي جرى يف اأبوظبي وح�شرته عدد من ال�شيخات والقيادات الن�شائية - بامللكة 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وتبادلت  الإم���ارات.  دول��ة  الثاين  بلدها  يف  الإق��ام��ة  طيب  لها  متمنية  اهلل  العبد  رانيا 
مبارك وجاللة امللكة رانيا..الأحاديث الودية الأخوية التي تعرب عمق عما يجمع دولة الإمارات واململكة الأردنية 
الها�شمية و�شعبيهما ال�شقيقني من روابط اأخوية تاريخية. وبحثت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك وجاللة امللكة 
رانيا فر�ص تنمية التعاون بني املوؤ�ش�شات املعنية باملراأة والطفولة والأ�شرة عامة يف دولة الإم��ارات ونظرياتها يف 
اململكة الأردنية. واأقامت �شمو ال�شيخة فاطمة ماأدبة غداء تكرمياً جلاللة امللكة رانيا العبد اهلل ح�شرتها عدد من 
ال�شيخات وامل�شوؤولت. فيما اأعربت جاللتها عن �شكرها وتقديرها ل�شمو ال�شيخة فاطمة حلفاوة ال�شتقبال وكرم 

ال�شيافة اللذين حظيت بهما خالل زيارتها الدولة.
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انطالق املوؤمتر الدويل الأول لل�ضيدلة والعلوم الطبية احليوية يف جامعة العني 
•• اأبوظبي-وام: 

انطلقت يف جامعة العني اأعمال املوؤمتر الدويل الأول لل�شيدلة والعلوم 
يف  اجلامعة  مقر  يف  يومني  م��دار  على  ي�شتمر  ال��ذي  احليوية  الطبية 
العا�شمة اأبوظبي مب�شاركة اأكرث من 150 باحًثا واأكادميًيا وطالًبا من 
خالل  من  بحثية  ورقة   120 ي�شتعر�شون  واأجنبية،  عربية  دول   10

�شل�شلة من ور�ص العمل. 
مدير  املن�شوري  ال�شحاك  �شعيد  حواء  الدكتورة  �شعادة  املوؤمتر  ح�شر 
اجلذعية  للخاليا  اأبوظبي  مركز  يف  الداخلية  البحوث  لق�شم  تنفيذي 
ونائب املدير الطبي يف مركز اإمربيال كوليدج لندن لل�شكري يف اأبوظبي، 
والدكتور نور الدين عطاطرة نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة العني، 

والدكتور غالب الرفاعي رئي�ص جامعة العني، ونواب الرئي�ص، والدكتور 
خريي م�شطفى عميد كلية ال�شيدلة ورئي�ص املوؤمتر، والدكتور حممد 
غطا�ص نائب عميد كلية ال�شيدلة ونائب رئي�ص املوؤمتر، وعمداء الكليات 

وعدد من اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة يف كلية ال�شيدلة. 
ال�شيدلة  موؤمتر  العني  جامعة  بها  تنظم  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  تعد 
للباحثني  الفر�شة  يتيح  علمي  موؤمتر  وهو  احليوية،  الطبية  والعلوم 
واملتخ�ش�شني والأ�شاتذة وال�شيادلة وخرباء التغذية واملتدربني والطلبة 
امل�شاركة باأبحاثهم املتعلقة يف خمتلف املجالت ال�شحية والعلوم الطبية، 
وامل�شاهمة يف تقدمي املقرتحات واحللول املبتكرة خلدمة املجتمع وتلبية 
احتياجاته وذلك من خالل الأبحاث العلمية وور�ص العمل التي يقدمها 
يف  امل��وؤمت��ر  يف  وامل�����ش��ارك��ني  امل��دع��وي��ن  والباحثني  املتحدثني  م��ن  نخبة 

اأبرزها ال�شيدلة ال�شريرية وممار�شة ال�شيدلة، وعلم  عدة حماور من 
والعلوم  واكت�شافها،  الأدوي���ة  وت�شميم  اجلزيئية،  والعالجات  الأدوي���ة 

الطبية احليوية، والتكنولوجيا ال�شيدلنية، والتغذية وعلوم الغذاء. 
اإتز�شتاين  فون  الربوفي�شور مارك  كل من  الرئي�شية  املحا�شرات  يقدم 
اأ�شتاذ البيولوجيا الكيميائية والكيمياء الطبية، املدير التنفيذي ملعهد 
والربوفي�شور  اأ�شرتاليا،  كوينزلند،  غريفيث،  جامعة  اجلليكوميك�ص، 
���ش��ن��درلن��د باململكة  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  اأ���ش��ت��اذ  ج��ون��اث��ان لينج 

املتحدة. 
ويرافق املوؤمتر معر�ص ملجموعة من �شركات الأدوية ومقدمي املعدات 
النمذجة  اإ�شافية عن  اإىل جانب ور�شة عمل  الطبية ومواد املختربات، 
م�شابقة  �شتقام  كما   .Schrödinger �شركة  اجلزيئية مقدمة من 

علمية لطلبة الدرا�شات العليا بالتزامن مع اأن�شطة املوؤمتر. 
كبرياً  اهتماماً  ت��ويل  العني  جامعة  اإن  الرفاعي  غالب  الدكتور  وق��ال 
الن�شر  على  التدري�ص  هيئة  اأع�����ش��اء  ح��ّث  خ��الل  م��ن  العلمي  بالبحث 
اإن�شاء  النوعي يف جمالت علمية حمكمة مرموقة، ف�شاًل عن  العلمي 
عدد من املراكز البحثية. كما تقدم اجلامعة الدعم الدائم لأع�شاء هيئة 
التدري�ص للم�شاركة يف املوؤمترات العلمية املحلية والإقليمية والدولية. 

املوؤمتر  ورئي�ص  ال�شيدلة  كلية  عميد  م�شطفى  خ��ريي  الدكتور  وق��دم 
العرو�ص  يف  امل�شاركني  جلميع  وك��ذل��ك  املدعوين  للمتحدثني  ال�شكر 
التقدميية ال�شفوية اأو املل�شقة، موؤكداً اأن الهدف الرئي�شي من املوؤمتر 
التعاون  وتعزيز  واملعلومات  اخل��ربات  تبادل  على  الباحثني  ت�شجيع  هو 

البحثي بني كافة الأطراف. 

حممد بن را�ضد ي�ضتقبل رئي�ص كازاخ�ضتان ويوؤكد حر�ص الإمارات على الرتقاء بال�ضراكة ال�ضرتاتيجية بني البلدين
•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
جومارت  قا�شم  فخامة  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
توكاييف، رئي�ص جمهورية كازاخ�شتان ال�شديقة، وذلك يف ق�شر البحر يف 

دبي. 
ورّحب �شموه بفخامة قا�شم توكاييف والوفد املرافق وذلك يف م�شتهل اللقاء 
اإيجابي  تطور  من  ت�شهده  وم��ا  الثنائية  العالقات  جممل  ا�شتعر�ص  ال��ذي 
والرغبة  البلدين،  التي طاملا جمعت بني  القوية  ال�شداقة  رواب��ط  يف �شوء 
الطموحات  ي��واك��ب  مب��ا  املختلفة  التعاون  مب��ج��الت  الرت��ق��اء  يف  امل�شرتكة 
على  ل�شيما  ال�شديقني،  ال�شعبني  م�شالح  وي��خ��دم  للدولتني،  التنموية 

�شعيد التبادل التجاري وال�شتثماري وال�شياحي، كذلك التعاون يف جمالت 
التكنولوجيا والطاقة املتجددة وعلوم امل�شتقبل. 

وتناول اللقاء اأبرز امل�شتجدات على ال�شاحتني الإقليمية والدولية وعدد من 
اأطر  اأهمية تفعيل  الق�شايا حمل الهتمام امل�شرتك، حيث مت التاأكيد على 
فعالة للتعاون الدويل مبا يكفل اإقرار مقومات الأمن ون�شر اأ�شباب ال�شالم 
بتنمية  تنعم  اأن  يف  متوازنة  فر�شاً  �شعوبه  ومنح  العامل،  حول  وال�شتقرار 

م�شتدامة تدعم تطلعاتهم للم�شتقبل. 
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم حر�ص دولة الإمارات 
على الرتقاء بال�شراكة ال�شرتاتيجية مع جمهورية كازاخ�شتان تاأ�شي�شاً على 
ما مرت به من مراحل مهمة على مدار العقود املا�شية، وعلى اأ�شا�ص را�شخ 
اأهمية  ح��ول  ال��روؤى  وتوافق  املتبادلني،  والتقدير  والح���رتام  التفاهم  من 

اكت�شاف وتطوير م�شارات جديدة للتعاون تدعم هذه ال�شراكة خالل املرحلة 
املقبلة مع الرتكيز على املجالت امل�شتقبلية. 

واأ�شار �شموه اإىل �شعي دولة الإمارات اإىل تعزيز التعاون يف جمالت التنمية 
والتكنولوجيا  الف�شاء  وا�شتك�شاف  واملتجددة  النظيفة  والطاقة  امل�شتدامة 
اأهمها التجارة وال�شياحة وال�شتثمار،  اإىل القطاعات احليوية ومن  اإ�شافة 
وما ي�شتدعيه ذلك من اإيجاد اأطر ت�شهم يف زيادة تبادل الزيارات واخلربات 
يف  منها  ال�شتفادة  ميكن  التي  الفر�ص  من  املزيد  لكت�شاف  اجلانبني  بني 

حتقيق هذا الهدف. 
من جانبه، اأعرب فخامة قا�شم جومارت توكاييف عن تقدير بالده لدولة 
اإيجابية موؤثرة  اأدوار  الإم��ارات، قيادًة وحكومًة و�شعباً، وما ت�شطلع به من 
�شواء  نوعي  وثقل  مكانة  من  لها  مبا  وال��دويل،  الإقليمي  ال�شعيدين  على 

على ال�شعيد الدبلوما�شي اأو القت�شادي اأو املعريف والثقايف، منوهاً بالروؤية 
امل�شتقبلية الطموحة لدولة الإم��ارات والتي تعمل من خاللها على تقدمي 
اعتزاز  م��وؤك��داً  والتطوير،  التنمية  جم��الت  خمتلف  يف  به  يحتذى  من��وذج 
املتنامية  ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  والتعاون  ال�شداقة  بروابط  كازاخ�شتان 
التي جتمع البلدين، وحر�ص بالده على الأخذ بها اإىل اآفاق جديدة و�شمن 

اأطر اأو�شع واأ�شمل تخدم امل�شالح امل�شرتكة لل�شعبني ال�شديقني. 
اآل مكتوم، رئي�ص هيئة الطريان  اأحمد بن �شعيد  اللقاء �شمو ال�شيخ  ح�شر 
املدين يف دبي الرئي�ص الأعلى ملجموعة طريان الإمارات، و�شمو ال�شيخ اأحمد 
ال�شيخ  و�شمو  دبي لالإعالم،  رئي�ص جمل�ص  اآل مكتوم،  را�شد  بن  بن حممد 
من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�ص جمل�ص دبي الريا�شي، وعدد 

من الوزراء وكبار امل�شوؤولني. 

تف�سح املجال اأمام الطلبة املتخ�س�سني للنقا�س وعر�س البح�ث

�ضرطة دبي تعقد اك�ضربت�ص هب للخرباء على هام�ص القمة ال�ضرطية العاملية
•• دبي-الفجر: 

اأعلن جمل�ص علماء �شرطة دبي تنظيمه من�شة اخلرباء "اك�شربت�ص 
هب"، على هام�ص القمة ال�شرطية العاملية 2023، لتكون مبثابة 
خمتلفة،  تخ�ش�شية  جم���الت   7 يف  اخل���رباء  ب��ني  ات�شال  نقطة 
ي�شتعر�شون �شمن جل�شات حوارية ونقا�شية، اأبرز التحديات التي 
تواجههم يف القطاع ال�شرطي والأمني، و�شوًل اإىل حلول ملواجهة 
ال�شام�شي،  رو���ش��ة  خبري  دك��ت��ور  ال��رائ��د  وق��ال��ت  التحديات.  تلك 
رئي�ص فريق من�شة اخلرباء، ع�شو جمل�ص علماء �شرطة دبي، اإن 
املن�شة تنعقد للمرة الأوىل على هام�ص القمة ال�شرطية العاملية، 
وُتناق�ص 7 جمالت متخ�ش�شة على مدار 3 اأيام، وت�شمل التنبوؤ 
واجلرائم  الرقمية،  والعمالت  اللكرتونية،  واجل��رائ��م  الأم��ن��ي، 

امل�شتقبلية، وقر�شنة اجلينات، وامليتافري�ص، والأزمات والكوارث.

اأهداف املن�سة
التوا�شل والتعاون بني  �شبل  اإىل تعزيز  املن�شة تهدف  اأن  واأك��دت 

اخل��رباء على امل�شتوى الإقليمي وال��دويل، وتبادل اخل��ربات عرب 
طرح التحديات، ومناق�شة جوانب التحدي، وت�شليط ال�شوء على 
الأ�شباب، وعر�ص اأف�شل املمار�شات، واإيجاد احللول املوؤثرة ب�شكل 
لتعزيز  اجلرمية  معدلت  وخف�ص  الأع��م��ال  كفاءة  لرفع  مبا�شر 
�شاملة للخرباء  بيانات  اإن�شاء قاعدة  اإىل جانب  بالأمان،  ال�شعور 
العامليني واملحليني يف القطاع الأمني وال�شرطي لال�شتفادة منها 
يف امل�شتقبل، وتوحيد ال�شرتاطات الواجب توفرها خلرباء القطاع 

الأمني بعد الطالع على اأف�شل املمار�شات والعتمادات الدولية.

مكتبة اخلرباء
ونقا�شات  �شتعقد جل�شات  املن�شة  اأن  ال�شام�شي،  الرائد  واأو�شحت 
حوارية بني اخلرباء املتخ�ش�شني، بع�شها �شيكون مغلقا، والبع�ص 
ال�شوتي  البث  عرب  اإليها  بالن�شمام  للمهتمني  �شُي�شمح  الآخ��ر 
الثاين لقاءات مع  اليوم  املبا�شر يف مكتبة اخل��رباء، كما يت�شمن 
املخت�شني وفتح باب النقا�شات معهم. هذا اإىل جانب مكتبة رقمية 
والجنليزية  العربية  لغات،  باأربع  للملتقى  فورية  ترجمة  تقدم 

والفرن�شية والإ�شبانية.

فائزو املن�سة
م��ع جمل�ص  وب��ال��ت��ع��اون  دب���ي،  ب���اأن جمل�ص علماء �شرطة  ون��وه��ت 
الأ�شهر  خ��الل  ا�شتقبل  والكليات،  اجلامعات  لطلبة  دب��ي  �شرطة 
عليها  لالطالع  الطلبة،  من  جامعية  ودرا���ش��ات  بحوثاً  املا�شية، 
ودرا�شاتها، واختيار الأف�شل من بينها، لعر�شه يف من�شة اخلرباء، 
بغية  القمة،  اليوم اخلتامي من  الفائزين يف  اختيار  يتم  اأن  على 

درا�شة اإمكانية تطبيق �شرطة دبي للبحوث الفائزة م�شتقبال.
ال�����ش��رك��اء الداخليني  ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع����دد م���ن  امل��ن�����ش��ة  ُت��ن��ظ��م 
واخلارجيني، وهم جمل�ص �شرطة دبي لطلبة اجلامعات والكليات، 
واإدارة  امل��ج��ت��م��ع،  لإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة  والإدارة  امل��ب��ت��ع��ث��ني،  وجم��ل�����ص 
الإعالم الأمني واإدارة الهوية املوؤ�ش�شية واملعار�ص، واخلرباء من 
اإىل  دب��ي،  �شرطة  من  واملتطوعني  املعنية،  التخ�ش�شية  الإدارات 
جانب ال�شركات املخت�شة امل�شاركة، وال�شركة املنظمة، واجلامعات 

والكليات واملعاهد املحلية والعاملية.

رقم:  التجارية  ال�سعبية  امل�سفح  مبنطقة  باأب�ظبي  لالجار  حمالت  مطل�ب 
10-11-12 امل�ساحة املطل�بة 500 - 700 قدم مربع جاهزه للت�سغيـــل ف�را 
رقم  على  الــ�حــده  عــن  املــ�ــســ�ؤول  ــس  دا� ــاي  اج  / بال�سيد  الت�سال  يرجى 

التاليه: المييالت  على  املرا�سالت  ويتم   0558434302
abudhabi@bankofbaroda-uae.ae
ebsu.shabiya@bankofbaroda-uae.ae
agm.abudhabi@bankofbaroda-uae.ae
2023/02/20 حتى ال�ساعة 4:00 م�ساء  اخر م�عد للتقدمي العطاءات 

ويحق للبنك رف�س اي العطاءات بدون �سبب.

رئي�ص الدولة ي�ضتقبل الرئي�ص امل�ضري

رئي�ص الدولة ي�ضتقبل رئي�ص بالو 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان رئي�ص  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
اأم���������ص  اهلل"  "حفظه  ال������دول������ة 
يف جم���ل�������ص ق�������ش���ر ال���ب���ح���ر اأخ������اه 
رئي�ص  ال�شي�شي  عبدالفتاح  فخامة 
جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة..

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
عجمان.  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
اأخ��ي��ه الرئي�ص  وت��ب��ادل ���ش��م��وه م��ع 
الأحاديث  ال�����ش��ي�����ش��ي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 
الأخ����وي����ة ال���ودي���ة ال��ت��ي ت��ع��رب عن 
جتمع  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  خ�شو�شية 
وما  ومتانتها  ال�شقيقني  البلدين 
را�شخة من  اأ�ش�ص  ت�شتند عليه من 
امل��ح��ب��ة والأخ��������وة. ح�����ش��ر جمل�ص 
ق�شر البحر..�شمو ال�شيخ طحنون 
اآل نهيان ممثل احلاكم  بن حممد 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان رئي�ص  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
فخامة  الدولة "حفظه اهلل" اأم�ص 
���ش��وراجن��ل وي��ب�����ص ج��ون��ي��ور رئي�ص 
ج��م��ه��وري��ة ب����الو ال�����ش��دي��ق��ة الذي 
حل�شور"اأ�شبوع  حاليا  البالد  يزور 
وبحث  لال�شتدامة".   اأب���وظ���ب���ي 
الذي جرى  اللقاء  اجلانبان خالل 
اأب����وظ����ب����ي..  يف  ال���ب���ح���ر  ق�������ش���ر  يف 
ع��الق��ات ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون بني 
خا�شة  تطويرها  وفر�ص  البلدين 
والقت�شادية  التنموية  املجالت  يف 
وال�شتثمارية مبا يحقق م�شاحلهما 
امل���ت���ب���ادل���ة.  ح�����ش��ر جم��ل�����ص ق�شر 

ال�شيخ  و���ش��م��و  ال���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
و�شمو  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �شيف 
ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئ��ي�����ص 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وال���ف���ري���ق  اأب���وظ���ب���ي 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 

الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����ص 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان 
ال�شيخ  الرئا�شة و�شمو  دي��وان  وزير 
ن��ه��ي��ان ع�شو  اآل  زاي����د  ب���ن  ح��ام��د 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص 

و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة 
و�شمو  الهمم  العليا لأ�شحاب  زايد 
زايد  ب��ن  ب��ن حم��م��د  خ��ال��د  ال�شيخ 
التنفيذي  املجل�ص  ع�شو  نهيان  اآل 
التنفيذي  ظبي  اأب���و  مكتب  رئي�ص 

و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ذي�����اب ب���ن حممد 
املجل�ص  ع�شو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
ال�������ش���ي���خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
ال�شيوخ  م��ن  وع���دد  نهيان  اآل  زاي���د 

وامل�شوؤولني واملواطنني.

بن  ط��ح��ن��ون  ال�شيخ  ال��ب��ح��ر..���ش��م��و 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد 
�شيف  ال�شيخ  و�شمو  العني  منطقة 
ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل  حممد  بن 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
اأبو ظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص 
وال���ف���ري���ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
نائب رئي�ص جمل�ص  اآل نهيان  زايد 
و�شمو  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  ال��������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
ديوان الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حامد 
املجل�ص  ع�شو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ص 

لأ�شحاب الهمم و�شمو ال�شيخ خالد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو 
امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����ص مكتب 

ال�شيخ  و���ش��م��و  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي 
ذي��اب بن حممد بن زاي��د اآل نهيان 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي 
حممد بن زايد اآل نهيان وعدد من 

ال�شيوخ وامل�شوؤولني واملواطنني. 
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اأخبـار الإمـارات
مركز جمارك بريد الإمارات يتعامل مع 1880880طردًا خالل 2022 

•• دبي -وام: 

بينت ج��م��ارك دب��ي اأن ع��دد ال��ط��رود ال��ربي��دي��ة ال��ت��ي تعامل 
 2022 ال��ع��ام  بلغ يف  ؛  الإم����ارات  معها مركز ج��م��ارك بريد 
اأف�شل  ت��وف��ري  م��ن خ��الل  وذل���ك  1880880 ط����رداً،  نحو 
الت�شهيالت واخلدمات اجلمركية للطرود الربيدية القادمة 

عرب بريد الإمارات. 
وتدعم جمارك دبي الدور احليوي خلدمات الربيد يف تطور 
ال��ت��ج��ارة الل��ك��رتون��ي��ة ب��دول��ة الم�����ارات، ح��ي��ث ي��ق��وم مركز 
ال�شحن اجلوي  لإدارة مراكز  التابع  الم��ارات  بريد  جمارك 
اللكرتونية  للتجارة  املتطورة  اجلمركية  خدماته  بتقدمي 

ا�شتكمال عمليات  املركز  ويتوىل  الربيدية  بالطرود  املنقولة 
املعاينة والتفتي�ص لهذه الطرود دون تاأخري كما يقوم اجناز 
الإلكرتونية  املوافقات  على  واحل�شول  اجلمركية  بياناتها 
وباأ�شرع وقت ممكن  باأعلى م�شتوى من جودة اخلدمات  لها 

لالإجناز. 
ال�شحن  مراكز  اإدارة  مدير  ال�شويدي  �شيف  �شلطان  واأ���ش��ار 
جمارك  مركز  يف  الأداء  تطوير  على  احل��ر���ص  اإىل  اجل���وي، 
بريد المارات ملواكبة التو�شع الذي ت�شهده الدولة يف جمال 
الب�شرية  امل���وارد  ق���درات  دع��م  م��وؤك��داً  اللكرتونية،  التجارة 
الطرود  ه���ذه  وتفتي�ص  ملعاينة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��اأف�����ش��ل 
املعلومات  لتقنية  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اح����دث  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

والذكاء ال�شطناعي ل�شمان جودة اخلدمة و�شرعة الإجناز 
اللكرتونية  التجارة  يف  املت�شاعدة  الزيادة  احتياجات  لنلبي 

بالدولة. 
وقال، اإن اخلدمات اجلمركية املقدمة يف مركز جمارك بريد 
ال�شريع  التحول  ظل  يف  م�شاعفة  اأهمية  تكت�شب  الم���ارات 
ومع  الكرتونية  التجارة  نحو  العاملية  التجارة  ت�شهده  الذي 
متطلباتهم  �شراء  على  وامل�شتهلكني  لالأفراد  الكبري  القبال 
ولذلك  الكرتونية،  للتجارة  واملحلية  الدولية  املن�شات  عرب 
على دعم مركز الدولة يف هذه التحولت من خالل تي�شري 
امل�شتهلكني  املنقولة بالطرود الربيدية اىل  الب�شائع  و�شول 
للتجارة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������ش���رك���ات  اخ���ي���ار  ل���دع���م  ت����اأخ����ري،  دون 

اللكرتونية مقراً ا�شا�شياً لعملياتها تنطلق منه اىل الأ�شواق 
القليمية والدولية. 

اجناز  على  يعمل  الم���ارات  بريد  جمارك  مركز  اأن  واأو���ش��ح 
املنقولة بالطرود الربيدية وفقاً  البيانات اجلمركية للمواد 
الإجن��از من اجل حتقيق �شال�شة و�شول  ال�شرعة يف  ملعايري 
هذه املواد اىل العمالء مبا ي�شمن ا�شعادهم لتظل دبي مق�شدا 
ا�شا�شياً لالأفراد املتطلعني اىل رفاهية العي�ص والقادمني اليها 
من كافة لينعموا مبا توفره المارة ملن يعي�شون على ار�شها 
اأبرزها  ومن  احلياة  كل جوانب  ت�شمل  من خدمات متطورة 
اإمكانية ال�شتفادة بي�شر من فوائد التجارة اللكرتونية عرب 

الت�شهيالت املتقدمة التي تقدمها دبي لهذه التجارة. 

دافو�ص.. حتالف خريي عاملي لتعزيز اجلهود لتحقيق الأهداف املعنية باملناخ 

فعاليات وم�ضابقات مهرجان الظفرة تنطلق الأحد املقبل 

ا�ستهدفت اأفراد املجتمع يف ال�ثبة وم�سفح ومدينة حممد بن زايد

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعاليات ريا�ضية لت�ضجيع اجلمهور على ممار�ضة ريا�ضة امل�ضي

•• دافو�س-وام:

ا�شت�شاف الرئي�ص التنفيذي ل�شركة الهالل للم�شاريع بدر جعفر بال�شرتاك 
مع موؤ�ش�شة الأمري األربت الثاين اأمري موناكو اجتماعا رفيع امل�شتوى عن 
بح�شور  والطبيعة  امل��ن��اخ  ق�شايا  م��ع  للتعامل  املكر�شة  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال 
الأمري األربت الثاين اأمري موناكو وذلك خالل الجتماع ال�شنوي للمنتدى 

القت�شادي العاملي يف دافو�ص. 
ويهدف الجتماع اإىل مناق�شة اإطالق التحالف العاملي للمانحني واملنظمات 
اخلريية الذي �شي�شب عمله يف تعزيز اجلهود اجلماعية امل�شرتكة لتحقيق 
الأهداف املعنية باملناخ وحماية املحيطات والتنوع احليوي وتكثيف التعاون 

وت�شخري املوارد ب�شورة ت�شمن اأف�شل الآثار والنتائج. 
خ�شر اجلل�شة �شعادة ماجد ال�شويدي، املدير العام ملكتب موؤمتر الأطراف 
COP28 الذي حتدث عن روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة بخ�شو�ص 
فيها  مبا  املتاحة  الراأ�شمالية  امل��وارد  جميع  توظيف  اأهمية  م��وؤك��داً  املوؤمتر 

اخلريية لبلوغ الأهداف املناخية واملتعلقة بالطبيعة. 
اإدارة  كما ح�شر الجتماع فادي جميل نائب الرئي�ص ونائب رئي�ص جمل�ص 
القرق  طارق  الدكتور  جميل” و�شعادة  اللطيف  عبد  “اإنرتنا�شونال  �شركة 
الرئي�ص التنفيذي ونائب رئي�ص جمل�ص الإدارة لدبي العطاء و�شريي بلري 
، كيه �شي موؤ�ش�شة �شريي بلري للن�شاء وح�شني �شجواين رئي�ص  اإي  �شي بي 

وا�شنطن  �شوق  رئي�ص  ريتا  دي  ولوران�ص  اإنرتنا�شون  دام��اك  اإدارة  جمل�ص 
لبنك اأمريكا وجوهان اإليا�شك الرئي�ص التنفيذي لهيد؛ وجاكلني وبه املديرة 
رئي�ص  برميجي  وري�شاد  ال�شنغافورية  القت�شادية  التنمية  ملجل�ص  الإداري��ة 
جمل�ص الإدارة التنفيذي لوبرو واأندريه فوهمان نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة 
رو�ص وروهيني نيليكاين رئي�شة جمل�ص اإدارة روهيني نيليكانيفيالنرثوبيز 

اإم��ارة موناكو يف مالحظاته الفتتاحية  اأم��ري  الثاين  األ��ربت  الأم��ري  واأك��د 
“ نحن هنا  امل�شرتك للحا�شرين يف اجلل�شة قائاًل  ال��دور اجلماعي  اأهمية 
امل��وارد اخلريية  ال�شديد يف  ال�شح  مل�شكلة  لتخاذ خطوات فعلية لو�شع حد 
املخ�ش�شة ملعاجلة الظاهرة التي حتظى بن�شبة �شئيلة جداً من التمويل رغم 
اأنها الأ�شد تاأثرياً على م�شتقبل الإن�شانية واحلفاظ على البيئة فلنتحد اإذن 
لإحداث التغيري املطلوب باإقناع املانحني بالهتمام بهذا امل�شار يف تربعاتهم 
وتكثيف متويلهم وبتوفري اأداوت مالية وتقييمية متكننا من حتقيق اأف�شل 
وحتفيز  وموؤ�ش�شاتنا  اأعمالنا  وبح�شد  التمويلية  امل���وارد  ه��ذه  م��ن  النتائج 
حتقيق  اإىل  التطلع  على  الأط����راف  متعددة  املوؤ�ش�شات  وبت�شجيع  اجل��ه��ود 
طموحات اأقوى واأبلغ تاأثرياً”.  واأبرز النقا�ص الدور الذي �شيوؤديه التحالف 
ملعاجلة  اجلماعية  اجل��ه��ود  حتريك  يف  والطبيعة  للمناخ  اخل��ريي  العاملي 
اأزمة املناخ وحتديداً فيما يتعلق بتوظيف املوارد يف حماية املناخ واملحيطات 
والتنوع احليوي و�شيتوىل التحالف �شياغة منهجية من�شقة لإيجاد حلول 
ناجعة تكون اآثارها بعيدة الأمد ورفع م�شتويات الوعي وحتفيز توفر روؤو�ص 

الأطراف  ومتعددة  اخلا�شة  املالية  املوؤ�ش�شات  التزام  �شت�شرع  التي  الأم��وال 
بق�شايا تغري املناخ ما �شي�شب يف توفري 100 ترليون دولر تقريباً لتنفيذ 

م�شارات حتول مناخي وطبيعي عادل عاملياً بحلول 2050. 
والراعي  للم�شاريع  ال��ه��الل  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  جعفر  ب��در  وق��ال 
كامربيدج  جامعة  يف  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  ال�شرتاتيجي  للمركز  املوؤ�ش�ص 
ومبادرة العمل اخلريي ال�شرتاتيجي يف جامعة نيويورك اأبوظبي “ �شيتيح 
هذا التحالف العاملي الذي يجمع مانحني ومنظمات خريية مهتمة بق�شية 
املناخ من�شًة ت�شارك فيها جهات واأفراد من جميع اأ�شواق النمو العاملية التي 
املتطلبات  تراعي  حلول  واإيجاد  للتعاون  املناخية  اجلهود  مقدمة  يف  تعترب 
تدخالت  ت�شميم  على  ذل��ك  �شي�شاعد  وبالنتيجة  املحلية  واخل�شو�شيات 
مع  بناءة  ح��وارات  حتفيز  وعلى   COP28 اأجندة  تدعم  مبتكرة  تعاونية 
القطاعات اخلا�شة واحلكومية للتمكن من حتديد اأمثل الفر�ص للتمويل 
الأموال  روؤو���ص  ن�شبة �شئيلة ج��داً من  اأن  اإىل  البيانات  املختلط”.  وت�شري 
اخلريية ل تتعدى %2 تخ�ش�ص للق�شايا املرتبطة باملناخ ورغم اأن متويل 
املوؤ�ش�شات اخلريية مل�شاريع اإدارة تغري املناخ قد زادت باأكرث من ثالث اأ�شعاف 
على مدى ال�شنوات اخلم�ص املا�شية من 900 مليون دولر اإىل 3 مليارات 
املناطق  اأك��رث  ف��اإن  وور�شك  كالميت  عن  �شادر  لتقرير  ووفقاً  �شنوياً  دولر 
2021 هي الوليات املتحدة الأمريكية وكندا  املتلقية للتمويل املناخي يف 
واأوروبا وحتى مع زيادة التمويل املوجه لأفريقيا بن�شبة %50 وم�شاعفته 

يف اأمريكا الالتينية ما بني 2020 و2021 ما تزال املنطقتان جمتمعتان 
ت�شكالن اأقل من %10 من التمويل املوؤ�ش�شي الكلي يف 2021. 

املعيقة  اإزال����ة احل��واج��ز  اإىل  احل��اج��ة  خ���الل اجلل�شة  امل��ت��ح��دث��ون  وت����داول 
ت�شافر اجلهود  واإىل  الطبيعة  املناخ وحماية  اإدارة  اأه��داف  بلوغ  للتعاون يف 
لزيادة التمويالت وحتقيق اأف�شل اآثارها وبّينوا ال�شرتاتيجيات التي ميكن 
اخلريية  واملنظمات  املانحني  م��ن  تنوعاً  اأك��رث  جمموعة  لإ���ش��راك  اتباعها 
روؤو�ص  الوعي وجمع  زيادة م�شتويات  اأجل  النمو من  اأ�شواق  وبالأخ�ص من 
التنظيم  وتعزيز  اخلا�ص  التمويل  تي�شري  اإىل  بالتايل  �شيوؤدي  ما  الأم��وال 
بق�شايا  الأط����راف  متعددة  املوؤ�ش�شات  م��ن  الل��ت��زام��ات  وحتفيز  احلكومي 
العطاء حلماية  التحالف عن كثب مع مبادرة  املناخ والطبيعة.  و�شيتعاون 
�شراكة  وه��ي  العاملي  القت�شادي  للمنتدى  التابعة   ”GAEA“ الأر����ص 
بني منظمات خريية خا�شة وحكومية هدفها الت�شجيع على تبني منهجية 
متعددة القطاعات واأ�شحاب امل�شلحة لتنفيذ مبادرات خريية ت�شرع جهود 

التعامل مع تغري املناخ على م�شتوى العامل. 
حمور   2023 ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��ادي  للمنتدى  ال�شنوي  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
من  اأكرث  وجمع  اجلاري  الأ�شبوع  مدى  متجزئ" على  عامل  يف  "التعاون 
2700 من قادة القطاعات احلكومية والأعمال واملجتمع املدين واملوؤ�ش�شات 
الأكادميية والإعالم �شمن اأكرث من 300 جل�شة وحلقة نقا�ص ملناق�شة اأ�شد 

التحديات العاملية واإيجاد �شبل للتعامل معها ومعاجلتها. 

•• الظفرة-وام:

الدورة  22 يناير اجل��اري م�شابقات وفعاليات  املوافق  املقبل  الأح��د  تنطلق 
ال�شاد�شة ع�شرة من مهرجان الظفرة "املحطة اخلتامية" التي ت�شتمر حتى 
31 يناير اجلاري، يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة، �شمن مو�شم مزاينات 
الثقافية  املهرجانات والربامج  اإدارة  اأبوظبي، بتنظيم جلنة  اإم��ارة  الإبل يف 
"اأدنوك"،"  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  ورعاية  اأبوظبي  يف  والرتاثية 

�شريك الطاقة يف مهرجان الظفرة. 
ال�شيخ  ال�شمو  رع��اي��ة �شاحب  يعقد حت��ت  ال���ذي  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  وي��اأت��ي 
حلر�ص  جت�شيدا  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

الرتاثية وتنميتها  املهرجانات  الرتاث وتعزيز  الر�شيدة على �شون  القيادة 
وتطويرها. 

وي�ش�لط املهرج�ان ال�ش�وء عل�ى دور الإب�ل ف��ي ثقاف�ة وت�راث دول�ة الإم�ارات 
مزاين�ات  خ��الل  م�ن  وذل�ك  العربية،  اخلليج  ل��دول  التع�اون  جمل��ص  ودول 
واملجاهيم  املحليات  فئات  من  الأ�شيلة  لل�شاللت  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الإب��ل 

واملهجنات الأ�شايل والو�شح. 
كما يهدف مهرجان الظفرة اإىل توحيد املعايري وال�شروط والأحكام وتكثيف 
امل�شاركني يف  املزاينات وزي��ادة عدد مالك الإب��ل  اجلهود لتحقيق النجاح يف 
البيع  الإقبال على  وزي��ادة  الأ�شيلة  الإب��ل  املزاينات واحلفاظ على �شاللت 
وال�شراء والإ�شهام يف تطوير ال�شياحة الداخلية واخلليجية وحتفيز الن�شاط 

الرتاثية  والفعاليات  امل�شابقات  من  العديد  املهرجان  وي�شهد  القت�شادي.  
امل�شاحبة يف ختام مهرجان الظفرة، ومنها م�شابقة املحالب، �شباق اخليول 
ال�شيد  م�شابقة  ال���رتاث���ي،  ال��ع��رب��ي  ال�شلوقي  و���ش��ب��اق  الأ���ش��ي��ل��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
العربي،  ال�شلوقي  مزاينة  وم�شابقة  ال�شقور،  مزاينة  وم�شابقة  بال�شقور، 
وم�شابقة الرماية، وم�شابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، 
العديد من  اإىل  اإ�شافة  القعود،  اطرح  وم�شابقة  اللنب احلام�ص،  وم�شابقة 
ا�شتقبال  الرتاثي  الظفرة  �شوق  ويوا�شل  والثقافية.   الرتاثية  الفعاليات 
الزوار يومياً من 4 م�شاًء اإىل 10 لياًل، مقدماً لهم فعاليات �شيقة ومتنوعة 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  وجمل�ص  الرئي�شية  وال�شاحة  امل�شرح  يف 
املتنوعة  واملحالت  املتنقلة  واملطاعم  الن�شائي  واملك�شات  والرتاثية  الثقافية 

التي تعك�ص �شغف الإماراتيني خا�شة و�شعوب منطقة اخلليج العربية ب�شكل 
عام، اإىل جانب الأ�شواق اخلارجية على امتداد �شارع املليون. 

خالل  من  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  وتعك�ص 
الرتاثية  املهرجانات  من  وع��دد  اأبوظبي  يف  الإب��ل  مزاينات  مو�شم  تنظيم 
والربامج الثقافية، مكانة اأبوظبي الريادية ودورها يف اإثراء امل�شهد الرتاثي 
تعزيز  اإىل  الرامية  خلططها  تنفيذاً  وذل��ك  واخلليجي،  العربي  والثقايف 
الثقافة وتاأ�شيل املوروث الإماراتي وتر�شيخ قيمه ونقلها لالأجيال املتعاقبة، 
وجت�شيًدا لأهمية الرتاث ودوره الكبري يف م�شرية تنمية ال�شعوب وتر�شيخ 
خمتلف  يف  ال��دول��ة  ت�شهدها  التي  والتنمية  التطور  م��ع  الثقافية  هويتها 

القطاعات. 

•• اأبوظبي – الفجر:

ريا�شة  ممار�شة  على  املجتمع  لأف���راد  وت�شجيعاً  البلدية  للمرافق  تفعياًل 
امل�شي وتعزيز امل�شاركة املجتمعية من قبل كافة الفئات، نظمت بلدية مدينة 
اأبوظبي عدداً من الفعاليات الريا�شية حتت عنوان "معاً من�شي"، ا�شتهدفت 
طالب املدار�ص واأف��راد املجتمع يف املناطق الواقعة �شمن النطاق اجلغرايف 
بلدية مدينة  بلدية م�شفح، ومركز  الوثبة، ومركز  بلدية  لكل من: مركز 

زايد، بالتعاون مع عدد من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني.
املما�شي  امل�شي اجلماعي يف عدد من  ريا�شة  الفعاليات ممار�شة  ومت خالل 
الريا�شية من قبل امل�شاركني، لت�شجيع الطالب واأفراد املجتمع على الهتمام 
مبمار�شة الريا�شة كجزء من حياتهم اليومية، خ�شو�شاً ريا�شة امل�شي، كما 
ت�شمنت الفعاليات عدداً من الور�ص التوعوية حول اأهمية ممار�شة ريا�شة 

امل�شي ل�شحة الفرد البدنية والنف�شية.
ريا�شية  فعالية  الوثبة  بلدية  مركز  نظم  اخل��ت��م،  مدر�شة  م��ع  فبالتعاون 
لت�شجيعهم على ممار�شة  املجتمع  اأف��راد  كافة  ا�شتهدفت  اخلتم،  يف حديقة 
تثقيفية  توعوية  ور�شة  تنفيذ  وكذلك  حياة،  اأ�شلوب  وجعلها  امل�شي  ريا�شة 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  واملجتمع،  ال��ف��رد  �شحة  يف  ودوره����ا  الريا�شة  اأه��م��ي��ة  ح��ول 
م�شاركة الطالب يف م�شابقات ريا�شية ترفيهية.

القيادة  مع  بالتعاون  ريا�شية  فعالية  م�شفح  بلدية  مركز  نظم  جانبه  من 
توعية  خاللها  مت  القاب�شة،  برجيل  وجمموعة  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
امل�شاركني من اأفراد املجتمع باأهمية ممار�شة ريا�شة امل�شي يف احلفاظ على 

اللياقة البدنية وا�شتعادة الن�شاط للج�شم.
كرم،  بن  دروي�ص  مع مدر�شة  بالتعاون  زاي��د،  بلدية مدينة  نظم مركز  كما 
وقت  تخ�شي�ص  خاللها  مت  ريا�شية  فعالية  الطبية،  برجيل  وجمموعة 
ملمار�شة ريا�شة امل�شي اجلماعي من قبل امل�شاركني يف اأحد املما�شي الريا�شية 
مبدينة حممد بن زايد، والذي �شبقه اإجراء بع�ص متارين الإحماء قبل البدء 
يف امل�شي من نقطة البداية اإىل نقطة النهاية املحددة، وكذلك تنظيم العديد 
من امل�شابقات الريا�شية بني طالب املدرا�ص، مثل م�شابقة مترين ال�شغط 
لل�شدر، وم�شابقة مترين �شد البطن، وم�شابقة الرك�ص مل�شافة 100 مرت. 
امل�شابقات  يف  الفائزين  للطالب  اجل��وائ��ز  منح  الفعالية  نهاية  يف  مت  كما 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  م��ن  الفعالية  يف  امل�شاركني  وت��ك��رمي  الريا�شية، 

واأفراد املجتمع.
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•• اأبوظبي - وام: 

املوثوق  امل����زود  "اأدنوك"،  اأع��ل��ن��ت 
منخف�شة  ل���ل���ط���اق���ة  وامل�����������ش�����وؤول 
اأ�شبوع  خ���الل  اأم�����ص  الن��ب��ع��اث��ات، 
اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ش��ت��دام��ة ع��ن توقيع 
اميجري”،  “د�شتنز  م����ع  ع���ق���د 
التكنولوجيا  ����ش���رك���ات  اإح��������دى 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ م����ن دول����ة 
الإم����ارات م��ق��راً لها، ل��زراع��ة 2.5 
يف  القرم  اأ�شجار  من  �شتلة  مليون 
بالعتماد  اأب��وظ��ب��ي  اأن��ح��اء  جميع 
طيار  ب��دون  الطائرات  تقنية  على 
تبنتها  ال���ت���ي  ل���ل���زراع���ة  امل���ب���ت���ك���رة 
وياأتي  اأب���وظ���ب���ي.   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة 
اإط���ار م��ب��ادرة القرم  ه��ذا العقد يف 
وال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م مع  – اأب��وظ��ب��ي 
– اأب���وظ���ب���ي، حيث  ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
"اأدنوك"  اجل��دي��د  العقد  ن  �شُيمِكّ
من ت�شريع تنفيذ اأن�شطتها لزراعة 
ا�شتخدام  خالل  من  القرم  اأ�شجار 
طائرات بدون طيار لنرث اأكرث من 
ثماين  خ���الل  ق���رم  ب���ذرة   2000
دق��ائ��ق ت��ق��ري��ب��اً، مم��ا ي��ع��زز التزام 
 10 اإىل  ي�شل  ما  بزراعة  ال�شركة 
اأبوظبي  يف  ق���رم  ���ش��ج��رة  م��الي��ني 
وب���ه���ذه   .2030 ع������ام  ب���ح���ل���ول 
الزعبي،  اإب��راه��ي��م  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة، 
لال�شتدامة  للرئي�ص  الأول  النائب 
�شمن   " "اأدنوك"..  يف  وامل����ن����اخ 
املناخي  احلياد  لتحقيق  م�شاعيها 
حر�شت   ،2050 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
يف  ال�شتدامة  تر�شيخ  على  اأدن��وك 
م�شتندًة  للنمو،  خططها  �شميم 
البيئية  الإدارة  الغني يف  اإرثها  اإىل 
دائمة  ق��ي��م��ة  خ��ل��ق  يف  للم�شاهمة 
وم�������ش���ت���دام���ة ل�����دول�����ة الإم����������ارات 
واأعمالنا وجمتمعنا. ويعود اهتمام 
اأ�شجار القرم ملا لها  اأدنوك بزراعة 
من دور مهم يف احلد من اآثار تغري 
امل��ن��اخ ع��رب م��ن��ع اجن����راف الرتبة، 
اأبوظبي  ���ش��واح��ل  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
اإ�شافة  البيولوجي،  التنوع  وتعزيز 
ك��ب��ري يف  ب�����ش��ك��ل  اإىل م�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
املنطقة  يف  احل��ي��اة  نوعية  حت�شني 

لالأجيال القادمة".

من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  م���ن  وك���ج���زء 
الربنامج، �شيتم ا�شتخدام طائرات 
م�شممة  وم����ع����دات  ط���ي���ار  ب������دون 
“د�شتنز  خ�شي�شاً من �شنع �شركة 
هيئة  م�����ن  وب�����دع�����م  اميجري” 
اأك��رث من  اأب��وظ��ب��ي، لنرث  البيئة - 
ق��رم يف منطقة  ب���ذرة  األ���ف   200
و�شتتم  باأبوظبي.  ال�شاحلية  املرفاأ 
القرم  اأ�شجار  ومن��و  اإن��ب��ات  متابعة 
يف ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، وب��ال��ت��زام��ن مع 
 2.5 "اأدنوك" زراع��ة  �شتبداأ  ذل��ك 
مليون من اأ�شجار القرم على مدى 
الها�شمي،  اأح��م��د  وق��ال  اأع����وام.   3
التنوع  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
البيولوجي الربي والبحري بهيئة 
" �شي�شاهم  – اأب��وظ��ب��ي..  ال��ب��ي��ئ��ة 
اأدنوك  تنفذه  ال���ذي  امل�����ش��روع  ه��ذا 
من  ���ش��ت��ل��ة  م��ل��ي��ون   2.5 ل���زراع���ة 
مناطق خمتلفة  ال��ق��رم يف  اأ���ش��ج��ار 
كبري  ب�شكل  اأب��وظ��ب��ي،  اإم�����ارة  م��ن 
نبذلها  ال���ت���ي  اجل���ه���ود  ت��ع��زي��ز  يف 

القرم-  م���ب���ادرة  اأه�����داف  لتحقيق 
م��ن خاللها  ن�شعى  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي 
لزراعة  مبتكرة  حلول  توفري  اإىل 
اأ�شجار القرم وامل�شاهمة يف تخفيف 
�شي�شاهم  كما  املناخي.  التغري  اآث��ار 
م�شاهمة  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����ش��روع  ه���ذا 
اأبوظبي يف حتقيق الهدف الوطني 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
من  مليون  املتمثل يف زراعة 100 
اأ�شجار القرم بحلول عام 2030". 
واأ�����ش����اف " ل��ط��امل��ا ك���ان���ت اأدن�����وك 
يف  لنا  ومهًما  ا�شرتاتيجياً  �شريًكا 
دعم  ويف  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  هيئة 
الوطنية  اأهدافنا  لتحقيق  جهودنا 
ال��ب��ي��ئ��ة. ونحن  يف جم���ال ح��م��اي��ة 
نتطلع اإىل العمل مع اأدنوك يف هذا 
جهودنا  من  �شيعزز  ال��ذي  امل�شروع 
لتحقيق اأهدافنا امل�شرتكة ملكافحة 
خ�����الل احللول  م����ن  امل����ن����اخ  ت���غ���ري 
القائمة على الطبيعة والتي اأثبتت 
كبرية  اأهمية  لها  القرم  اأ�شجار  اأن 

بهيئة  وي�شعدنا  الكربون.  ع��زل  يف 
قيام  ن�شهد  اأن  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة 
اأف�شل  بتطبيق  ك��ب��رية  موؤ�ش�شات 
امل��م��ار���ش��ات وو����ش���ع احل���ف���اظ على 
اأعمالها  اأج��ن��دة  راأ����ص  على  البيئة 
اأبوظبي  اأه��داف  وحتقيق  لتحقيق 

الطموحة يف جمال ال�شتدامة".
املتطوعني  ب����رن����ام����ج  و����ش���ي���ك���ون 
"اأدنوك"  مبادرة  من  ج��زءاً  املكثف 
ل��زراع��ة اأ���ش��ج��ار ال��ق��رم، م��ع اإتاحة 
يف  للم�شاركة  للمتطوعني  ف��ر���ص 
الزراعة،  عملية  م��ن  م��رح��ل��ة  ك��ل 
بدءاً من قطف البذور و�شوًل اإىل 
اأ�شجار  م��راق��ب��ة من��و  امل�����ش��اع��دة يف 

القرم.
جالفان،  ج��ني  قالت  جانبها،  م��ن 
د�شتنز  ���ش��رك��ة  امل�����ش��ارك يف  امل��ال��ك 
اميجري " ُتعد اإعادة تاأهيل النظم 
ال���ق���رم طريقة  ال��ب��ي��ئ��ّي��ة لأ���ش��ج��ار 
تغري  اآث�����ار  م���ن  للتخفيف  ف��ع��ال��ة 
الطبيعية  امل��وائ��ل  وا�شتعادة  امل��ن��اخ 

وال���ت���ن���وع ال��ب��ي��ول��وج��ي. ون��ح��ن يف 
نهج  نتبع  امي��ج��ري  د�شتنز  �شركة 
لزراعة  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ن��ظ��ام  ا���ش��ت��ع��ادة 
اختيار  ي�شمل  مب��ا  ال��ق��رم  اأ���ش��ج��ار 
ال���زراع���ة، وي�شرنا  امل��وق��ع واأمن����اط 
امل�شروع  ه����ذا  م��ث��ل  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
’اأدنوك‘  املهم الذي يدعم م�شاعي 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد  لتحقيق 
عام 2050، ويعزز النظام البيئي 

الطبيعي يف اأبوظبي".
من  بال�شتفادة  "اأدنوك"  وت��ل��ت��زم 
الطبيعة  م���ن  امل�����ش��ت��م��دة  احل���ل���ول 
باعتبارها حلوًل متكاملة وجاهزة 
لدعم  التكلفة  ح��ي��ث  م��ن  وف��ع��ال��ة 
املناخ،  ت��غ��ري  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف  ج���ه���ود 
واملرونة  اآث�������اره،  م���ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 
اإ�شافًة  تداعياته،  م��ع  التعامل  يف 
اأنظمة  ب��ني  ال���ت���وازن  حت��ق��ي��ق  اإىل 
الطاقة والأنظمة البيئية للكربون 
الأزرق. وبالتعاون مع هيئة البيئة 
يف  "اأدنوك"  �شاهمت  اأب��وظ��ب��ي،   -
لأ�شجار  البيئية  ال��ن��ظ��م  ا���ش��ت��ع��ادة 
القرم لأك��رث من عقد من الزمن، 
وق���ام���ت ب���زراع���ة م���ا ي��ق��رب م���ن 2 
العمل  قرم يف مواقع  �شتلة  مليون 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وع���رب اأب��وظ��ب��ي، مما 
ي�شاهم يف اإعادة تاأهيل غابات القرم 
التي ُتعد اأحوا�شاً طبيعية للتقاط 
اجلهود  ه��ذه  تدعم  كما  الكربون. 
هدف دولة الإمارات لزراعة 100 
م��ل��ي��ون ���ش��ج��رة ق����رم ب��ح��ل��ول عام 
اتفاقيات  اإىل  بالإ�شافة   ،2030
على  احلفاظ  ب�شاأن  املتحدة  الأمم 

التنوع البيولوجي.

•• اأبوظبي-وام: 

تتخذ دولة الإمارات من �شعادة املتعاملني معيارا لقيا�ص م�شتوى 
ج���ودة خدماتها ال��ع��ام��ة يف امل��ج��الت ك��اف��ة، وذل���ك ان��ط��الق��ا من 
روؤيتها يف تكري�ص ال�شعادة كاأ�شلوب حياة يف املجتمع وهدفا اأ�شمى 

للعمل احلكومي. 
10 مبادرات رئي�شية اأطلقتها الإمارات خالل ال�شنوات  واأ�شهمت 
غري  م�شتويات  اإىل  املتعاملني  اإ�شعاد  مب�شار  الرت��ق��اء  يف  املا�شية 
م�شبوقة حيث �شكلت منظومة متكاملة وعملية لتطوير وتعزيز 
اخلدمات احلكومية �شمن بيئة تفاعلية تف�شي اإىل تعزيز �شعادة 

املجتمع. 

- وعد.. 
امل�ش�تقبل"  الإم��ارات خلدم�ات  دول�ة  "وع�د حكوم�ة  وتاأتي مبادرة 
يف طليعة املبادرات الهادفة اإىل تعزيز اإ�شعاد املتعامل مع اخلدمات 
الرئي�ش�ية  للمب�ادئ  ك��ام��ل  ب�شكل  تو�شيحها  خ��الل  م��ن  العامة 

لت�شمي�م وتقدمي اخلدمات احلكومية. 
وت�شع املبادرة اإط�ار عم�ل للمفاهي�م الرئي�ش�ية لت�شمي�م وتطوي�ر 
احتياجات  ح���ول  تتمحور  ال��ت��ي  احلكومي�ة  اخل��دم�����ات  وت��ق��دي�����م 
احلياة  اأ�شلوب  مع  وتتنا�شب  وتف�شيالت�ه،  ومتطلبات�ه  الإن�ش�ان 
عل�ى  وال��ع��ن��اء  التكلفة  تخفي�ص  وت��راع��ي  امل�شتقبل،  يف  ال��رق��م��ي 

املتعاملني. 

- برنامج الإمارات.. 
الذي  املتميزة  الإم��ارات للخدمة احلكومية  برنامج  ب��دوره يركز 
اإىل  2011 على رف��ع ك��ف��اءة اخل��دم��ات احلكومية  اأط��ل��ق يف ع��ام 
الكفاءة  وتعزيز  املتعامل  على  بالرتكيز  وذلك  جنوم،  م�شتوى 7 

احلكومية. 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الإم�����ارات   ،2021 ال��ربن��ام��ج يف م��ار���ص  واأط���ل���ق 
تقدمي  اإىل  تهدف  التي   2025-2021 احلكومية  للخدمات 
وتقدمي  امل�شتقبل،  تقنيات  اإىل  م�شتندة  رقمية  حكومية  خدمات 
خدمات مت�شقة وا�شتباقية وخم�ش�شة من خالل من�شة حكومية 
ل  بحيث  املتعاملني  لبيانات  دقيقة  �شجالت  مع  موحدة،  رقمية 
تقدمي  اأو  اأخ���رى،  حكومية  من�شة  اأي  زي���ارة  اإىل  العميل  يحتاج 

م�شتندات اأو ملء ا�شتمارات عند زيارة مراكز اخلدمة. 

- نظام النج�م.. 
عند  اخل��دم��ات  لت�شنيف  العاملي  النجوم  نظام  اأح��دث  جهته  من 

احلكومية  اخل��دم��ات  كفاءة  يف  طفرة   ،2012 ع��ام  اإط��الق��ه يف 
ورفع م�شتواها لتتوافق مع املعايري العاملية. 

اب��ت��داًء من  اإىل ت�شنيف م��راك��ز اخل��دم��ة  وي��ه��دف ه��ذا الربنامج 
التقييم  نتيجة  على  اعتماداً  �شبع )7( جنوم  جنمتني )2( حتى 
والتدقيق امل�شتقلنِي لتجربة العميل، ويتم ت�شجيل نتيجة التقييم 
يف تقرير التدقيق الذي ُي�شلط ال�شوء على نقاط القوة وال�شعف 

يف مركز اخلدمة. 

- م�سنع ال�سعادة.. 
الإم���ارات  اأن�����ش��اأت  املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  وت��ع��زي��زا لالبتكار يف جم��ال 
م�شنع �شعادة املتعاملني الذي يركز على تدريب اجلهات على اآلية 
ت�شميم اخلدمات مع الأخذ بعني العتبار رحلة املتعامل وجتربته، 
وتتكون اأن�شطة امل�شنع من �شل�شة ور�ص عمل يتم فيها طرح الأفكار 

وتطويرها، ومن ثم اإطالق مناذج للخدمات احلكومية. 

- القاعدة املركزية.. 
التي  احلكومية  للخدمات  املركزية  القاعدة  الإم����ارات  واأ�ش�شت 
وبياناتها،  الحت��ادي��ة  احلكومية  اخل��دم��ات  ق��وائ��م  جميع  ت�شم 
وت�شمل ُم�شمى اخلدمة ونوعها ومواقع مراكز اخلدمات وغريها 
خططها  و�شع  يف  الحت��ادي��ة  احلكومة  تفيد  التي  املعلومات  من 

ال�شرتاتيجية لتطوير اخلدمات احلكومية. 

- درا�سات.. 
اإج��راء درا�شات �شعادة املتعاملني يف كافة  وحتر�ص الإم��ارات على 
ال�شعادة لديهم،  التعرف على دوافع  القطاعات احلكومية بهدف 
وحت��دي��د جم����الت حت�����ش��ني اخل���دم���ات م��ن خ���الل ال���وق���وف على 

اخلدمات التي مل ت�شعدهم. 
و���ش��اه��م��ت ه����ذه ال���درا����ش���ات يف حت��دي��د جم��م��وع��ة وا���ش��ح��ة من 
اخلدمات  لتح�شني  اجل��ه��ات  تتخذها  اأن  يجب  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 
اأداء  احلكومية، حيث ت�شتخدم نتائج الدرا�شة يف قيا�ص موؤ�شرات 
ال�شيخ  لربنامج  الرئي�شية  امل��دخ��الت  اإح���دى  وتعترب  اخل��دم��ات 

خليفة للتميز احلكومي. 

- م�ؤ�سر ال�سعادة.. 
م�شتوى  ف��وري  ب�شكل  ير�شد  ذكيا  نظاما  ال�شعادة  موؤ�شر  وميثل 
احلكومية  اخل��دم��ات  على  ح�شولهم  رحلة  يف  املتعاملني  �شعادة 

الحتادية املقدمة يف مراكز اخلدمة، وكافة القنوات احلكومية. 
�شعادة  مراكز  اأداء  عن  مبا�شرة  نتائج  توفري  اإىل  املوؤ�شر  ويهدف 

املتعاملني، ما ي�شاهم يف حتديد جوانب التح�شني، ويدعم جهود 
املتعامل  اإج��اب��ة  ت�شتغرق  ول  ا�شتباقي،  ب�شكل  اخل��دم��ات  تطوير 
على اأ�شئلة املوؤ�شر اأكرث من 30 ثانية، وبناء على اختيار املتعامل 
مل�شتوى ال�شعادة، يعر�ص املوؤ�شر خيارات للتعرف على اأ�شباب عدم 

ال�شعادة، اأو جوانب تقدمي اخلدمة التي حتتاج اإىل حت�شني. 

- املت�س�ق ال�سري.. 
وتعد الإم��ارات من اأوائ��ل ال��دول يف املنطقة التي اأطلقت برنامج 
وقيا�ص  املتعامل  جت��رب��ة  ح��ول  البيانات  جلمع  ال�����ش��ري  املت�شوق 

م�شتوى تقدمي اخلدمة وفقاُ ملعايري جودة اخلدمات. 
�شعادة  م�شوؤويل  �شاعدت  بيانات  توفري  يف  امل�شروع  ه��ذا  و�شاهم 
امل��ت��ع��ام��ل��ني يف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى رف����ع م�����ش��ت��وى تقدمي 
اخلدمات يف مراكز اخلدمة، حيث يتيح الربنامج لكافة املتعاملني 
مقدمي  وتقييم  لهم،  املقدمة  احلكومية  اخلدمات  ج��ودة  تقييم 
اأية مالحظات حولها  واإر�شال  اخلدمة، ومراكز تقدمي اخلدمة، 

للم�شوؤولني املعنيني يف الدولة. 

- خدماتي.. 
مركزية  كبوابة   2016 ام  يف  اأطلق  ال��ذي  خدماتي  نظام  يعمل 
احلكومية  اخل��دم��ات  جميع  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  الحت���ادي���ة  للجهات 

الحتادية يف الدولة. 
بيانات  ع��رب  الت�شفح  منها  امل���زاي���ا  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ن��ظ��ام  وي��وف��ر 
للجهات احلكومية اخلدمية،  التابعة  ومراكز اخلدمة  اخلدمات 
الأنظمة  يف  تلقائيا  وعك�شها  اخل��دم��ات  لتحديث  اآل��ي��ة  ومت��ك��ني 
املعنية، كما يوفر العديد من الدرا�شات والتقارير التحليلية التي 

تعترب عامال اأ�شا�شيا يف حتديد املبادرات التطويرية للخدمات. 

- احلك�مة الذكية.. 
يف عام 2013، اأطلقت حكومة الإمارات مبادرة احلكومة الذكية 
ال�شاعة،  م���دار  وع��ل��ى  ك��ان��وا  حيثما  للجمهور  اخل��دم��ات  لتوفري 
لتقدمي  احلكومية  للجهات  عامان  مدتها  زمنية  ف��رتة  وح��ددت 

اخلدمات احلكومية من خالل الأجهزة الذكية. 
يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، اأط��ل��ق��ت احل��ك��وم��ة اأي�����ش��ا ج��ائ��زة اأف�����ش��ل خدمة 
اجلهات  ت�شجيع  اإىل  تهدف  التي  املحمول  الهاتف  عرب  حكومية 
احلكومية اإىل تقدمي حلول اإبداعية يف جمال تطبيقات الهواتف 
اخلدمات  على  احل�شول  ي�شمن  مبا  الن�شية  والر�شائل  الذكية، 
احتياجات  تلبية  يف  ي�شهم  م��ا  ال�����ش��اع��ة،  م���دار  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 

املتعاملني ويفوق توقعاتهم. 

ب� 10 مبادرات فريدة .. اإ�ضعاد املتعاملني معيار تقييم اخلدمة احلكومية يف الإمارات 

حاكم ال�ضارقة ي�ضتقبل رئي�ص جمل�ص ال�ضورى العماين 
•• ال�سارقة-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة 
يف  ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  املعويل،  هالل  بن  خالد  ال�شيخ  معايل  البديع  ق�شر  يف  الأرب��ع��اء  اأم�ص  �شباح 

�شلطنة ُعمان ال�شقيقة. 
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة مبعايل رئي�ص جمل�ص ال�شورى العماين والوفد املرافق له، م�شرياً 
اإىل الروابط التاريخية املتجذرة بني البلدين، موؤكداً على عمق العالقات الجتماعية التي جتمع ال�شعبني 

ال�شقيقني. 
اأبرز  مناق�شة  الحت��ادي،  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  ال��ذي ح�شره معايل �شقر غبا�ص  اللقاء  وج��رى خالل 
املجالت ذات الهتمام امل�شرتك مبا يخدم م�شالح البلدين وازدهار املنطقة.  وتناول اللقاء احلديث حول 
احلقب التاريخية للح�شارة الُعمانية واأهمية توثيقها من خالل التحقيقات والأبحاث العلمية والكتب 

التاريخية، اإ�شافة اإىل تعزيز جمالت التعاون بني املوؤ�ش�شات العلمية والبحثية والثقافية يف البلدين. 

»اأدنوك« ت�ضتخدم تقنية الطائرات بدون طيار املبتكرة لزراعة اأ�ضجار القرم

 

ل تزال ال�شرطانات متثل اإحدى اأهم املع�شالت ال�شحية 
الرئي�شية يف جميع اأنحاء العامل مع اأزدياد وترية حدوثها 
ال�شناعي  وال��ت��ط��ور  الع�شرية  احل��داث��ة  ب��اأزدي��اد  خا�شة 
الإ�شعاعات  اأن���واع  خمتلف  م��ن  للكثري  التعر�ص  وزي���ادة 
بالإ�شافة ايل ال�شتعداد الوراثي لدى البع�ص لعدد كبري 

من العوامل املوؤهبة لل�شرطانات.
اأهمية هذه امل�شكلة ال�شحية يف العبء احلقيقي  وتتمثل 
لل�شرطانات بني الأفراد ويف املجتمعات من خالل اأهمية 
املعر�شة  املجموعات  لتحديد  الكافية  املعلومات  توفري 
لزيادة خطر الإ�شابة بال�شرطان وذلك من خالل درا�شة 
اآث����ار مهمة يف  احل��ج��م وال��ن��م��ط ال��ل��ذان ق��د ي��ك��ون لهما 
املنا�شبة  املكافحة  لربامج  والتخطيط  الفر�شيات  توليد 
م�شتقبال. فمنظمة ال�شحة العاملية تبلغ من وقت لأخر 
باأنواع خمتلفة  احل��الت اجلديدة لالأ�شابة  عن ماليني 
من ال�شرطانات وماليني حالت الوفاة الخرى يف جميع 
اأنحاء العامل �شنويا مع مالحظة اختالف معدلت الإ�شابة 
بال�شرطان ومنط الأورام اخلبيثة ب�شكل كبري من منطقة 
اإىل اأخرى. فبينما جند اأكرث اأنواع ال�شرطانات �شيوعا يف 
العامل اليوم هو �شرطان الرئة حيث ميثل ما يقارب من 
خم�ص ال�شرطانات لدى الرجال يف جميع اأنحاء العامل و 
البلدان  يف  الرجال  لدى  ال�شرطانات  ربع  من  يقارب  ما 
من  الثانية  املرتبة  يف  ياأتي  املعدة  �شرطان  ف��اإن  املتقدمة 
حيث التكرار من بني جميع ال�شرطانات اجلديدة ويليه 
اأنواع ال�شرطانات �شيوعا  اأكرث  �شرطان الثدي الذي يعد 
هناك  اأن  امل��الح��ظ  وم��ن  الثالثة.  املرتبة  يف  الن�شاء  ب��ني 
ال�شرطانات  لأن��واع  الن�شبي  التكرار  يف  كبرية  اختالفات 
الرئي�شية  فال�شرطانات  العاملية  املنطقة  ح�شب  املختلفة 
الثالثة  بخالف  املتقدمة  البلدان  يف  امل��ث��ال  �شبيل  على 
وامل�شتقيم  ال���ق���ول���ون  ���ش��رط��ان��ات  ه���ي  ���ش��اب��ق��ا  امل����ذك����ورة 
والربو�شتات بينما يف البلدان النامية هي �شرطانات عنق 
الرحم واملريء. و ب�شكل عام فاأن تداعيات هذه الأمناط 
املختلفة على مكافحة ال�شرطان والوقاية منه على وجه 
التحديد تك�شف اأن تدخني التبغ وم�شغه يكاد يكون من 
والتي  بال�شرطان  لالأ�شابة  امل��وؤك��دة  الرئي�شية  الأ�شباب 
وتدابري  اإج���راءات  خ��الل  من  اليوم  منها  الوقاية  ميكن 
وتقديرات  لبيانات  وفقا  و  ممكنة.  وموؤ�ش�شية  �شخ�شية 
منظمة ال�شحة العاملية فقد ارتفع عدد الوفيات املرتبطة 
بال�شرطان يف عام 2000 اإىل ما يقارب ال�شعف يف عام 
عام  يف  كذلك  العدد  يت�شاعف  اأن  يتوقع  كما   2020
الوفيات  حجم  يف  الرتفاع  اأن  عن  يك�شف  مما   2030
املرتبطة بال�شرطان يف ازدياد م�شتمر وعالقة طردية مع 
اأزدياد كافة العوامل املوؤهبة وامل�شببة لالأ�شابة بال�شرطان 
ال�شلبية  ب��ال��ن��واح��ي  ك��ب��ري منها  ج���زء  ت��رت��ب��ط يف  وال��ت��ي 
للتقدم احل�شاري. ويالحظ اأن ن�شبة اأعلى تدريجيا من 
النامية  البلدان  يف  حتدث  بال�شرطان  املرتبطة  الوفيات 
الوفيات يف  م��ن جممل   70% ح��دود  تقريبا يف  وت��ق��در 
احلالت  ن�شف  من  يقارب  ما  يقدر  بينما  البلدان  ه��ذه 
اجل��دي��دة �شنويا م��ن ح���الت ال�����ش��رط��ان ال��ت��ي حت���دث يف 
اأن معدل  التقديرات ايل  املتطورة. وت�شري بع�ص  ال��دول 
ايل  يرتفع  قد  بال�شرطانات  بالأ�شابة  املرتبطة  الوفيات 

ثالثة اأ�شعاف بحلول عام 2030 يف هذه املناطق.
اأن معدلت  العامل  النتائج يف كثري من دول  وقد ك�شفت 
ارتفاع عوامل اخلطر  ب�شبب  ترتفع  بال�شرطان  الإ�شابة 
الفردية والبيئية وكذلك ب�شبب التطور يف نظام الت�شجيل 
ال�شحي وزيادة الو�شول اإىل خمتلف اخلدمات ال�شحية.

مر�شيا  عبئا  ال�شرطان  يفر�ص  العاملي  امل�شتوى  وع��ل��ى 
كبريا يف جميع دول العامل مع وجود اختالفات جغرافية 
امل��رت��ب��ط به  ال��وف��ي��ات  ك��ب��رية يف ن�شبة ح��دوث��ه وم��ع��دل 
العام  امل��ر���ص  وع���بء  امل�شابني  للمر�شى  احل��ي��اة  ون�شبة 
وحميطه  واأ�شرته  للمري�ص  الجتماعية  النواحي  على 
ايل  بالإ�شافة  باملجمل  واحلياتية  للدول  والقت�شادية 
ذلك  ك��ل  وي��خ��ت��ل��ط  امل�شببة  الأخ�����رى  البيئية  ال��ع��وام��ل 
والعالج  وال��ك�����ش��ف  ال��وق��اي��ة  ب��رام��ج  ن��وع��ي��ة وطبيعة  م��ع 
ال�شرطان  مكافحة  ا�شرتاتيجية  ت�شكل  التي  والت�شكني 
يف خمتلف دول العامل. من املتعارف عليه اأنه مامل تقلل 
الأ�شتباقية  والفحو�ص  ال�شرطان  من  الوقاية  تدخالت 
ف���اإن عدد  بال�شرطان  الإ���ش��اب��ة  م��ن  ف��ع��ال  ب�شكل  امل��ب��ك��رة 
حالت ال�شرطان اجلديدة �شي�شتمر يف الأرتفاع و�شيكون 
الق�شم الأكرب من ن�شيب البلدان النامية. ويتوقع الكثري 
اأن ي�شل   2050 العامة بحلول عام  ال�شحة  من خرباء 
عبء انت�شار ال�شرطان اإىل حدود 24 مليون حالة �شنويا 
يف جميع اأنحاء العامل مع حدوث 17 مليون حالة منها 

يف البلدان النامية اي ما يقارب ثلثي احلالت.
وق���د ب���ذل ال��ب��اح��ث��ون ج��ه��ودا ك��ب��رية ع��ل��ى م���دى �شنوات 
ن�شبة  وتقدير  لل�شرطان  العاملي  العبء  لتحديد  عديدة 

الوفيات واأنت�شار املر�ص يف مواقع معينة من العامل.
ال�شرطان  لأب��ح��اث  الدولية  الوكالة  من  تقارير  وت�شري 
ال�شرطان  حل��دوث  م�شتمرة  ت��ق��دي��رات  ايل   )IARC(
دول كثرية ح�شب موقعها  وت��رية خمتلفة يف  و  ب��اأمن��اط 
وظ��روف��ه��ا ال��دمي��وغ��راف��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة. وب�����ش��ك��ل ع���ام فاإن 
ووفياته  وانت�شاره  ال�شرطان  بحدوث  املتعلقة  البيانات 
اأق����ل اك��ت��م��ال واأق�����ل دق����ة يف ال���ب���ل���دان ال��ن��ام��ي��ة م��ن��ه��ا يف 
من  الكثري  لديها  الأخ����رية  ه��ذه  لأن  املتقدمة  ال��ب��ل��دان 
على  القائمة  ال�شرطان  �شجالت  يف  لالأ�شتثمار  امل���وارد 
على  للحفاظ  التحتية  والبنية  ال�شكان  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
الرغم من  وعلى  الوقت.  ال�شجالت وتطويرها مع  هذه 
حمدودية البيانات احلالية لبع�ص البلدان النامية تبعا 

تختلف  البلدان  هذه  يف  ال�شرطان  وبائيات  ف��اإن  ملواردها 
بع�ص  املتقدمة يف  البلدان  يف  املوجودة  تلك  بو�شوح عن 

اجلوانب الهامة.
عالية  م��ع��دلت  املتقدمة  البلدان  ل��دى  يكون  م��ا  فغالبا 
والثدي  وامل�شتقيم  والقولون  الرئة  �شرطان  من  ن�شبيا 
والربو�شتات ب�شبب التعر�ص املبكر لوباء التبغ والتعر�ص 
الغربي  ال��غ��ذائ��ي  وال��ن��ظ��ام  املهنية  للم�شرطنات  امل��ب��ك��ر 
بالأ�شافة ايل منط احلياة يف مثل هذه البلدان يف مقابل 
ذلك لدى البلدان النامية والذي ي�شري ايل ما ي�شل اإىل 
بالعدوى  ترتبط  ما  غالبا  والتي  ال�شرطانات  ه��ذه  رب��ع 
املزمنة لأمر�ص اأخرى. فغالبا ما يرتبط �شرطان الكبد 
 B الفريو�شي  الكبد  لأل��ت��ه��اب  امل��زم��ن��ة  ب��ال��ع��دوى  �شببيا 
لأنواع  املزمنة  بالعدوى  الرحم  عنق  �شرطان  يرتبط  و 
 HPV ال��ب�����ش��ري  احلليمي  ال����ورم  ف��ريو���ص  م��ن  معينة 
جلرثومة  املزمنة  بالعدوى  املعدة  �شرطان  يرتبط  كما 
من  اأن���واع  �شبعة  وتفر�ص  بيلوري.  هيليكوباكرت  امل��ع��دة 
الكبد  و�شرطان  ال��رح��م  عنق  �شرطان  وه��ي  ال�شرطانات 
و�شرطان املعدة و�شرطان املريء و�شرطان الرئة و�شرطان 
القولون وامل�شتقيم و�شرطان الثدي عبئا ثقيال من تبعات 
املر�ص على البلدان النامية على كافة امل�شتويات ال�شحية 
وحتى  وغ��ريه��ا.  والنف�شية  والجتماعية  والقت�شادية 
املا�شي القريب �شكلت هذه الأنواع ال�شبعة من ال�شرطان 
ما يقرب من %60 من جميع حالت ال�شرطان التي مت 
ت�شخي�شها حديثا و وفيات ال�شرطان يف البلدان النامية.

وك��ان��ت اأرب���ع���ة اأن�����واع م��ن��ه��ا ه��ي ���ش��رط��ان��ات ع��ن��ق الرحم 
م��ع��دلت ح��دوث ومعدلت  ذات  وامل���ريء  وامل��ع��دة  والكبد 
وفيات مرتفعة يف البلدان النامية على عك�ص ال�شرطانات 
الثالثة الأخرى وهي الرئة والقولون وامل�شتقيم والثدي 
اأق���ل من  وال��ت��ي ا�شحى لديها م��ع��دلت ح���دوث ووف��ي��ات 
ول��ك��ن��ه��ا يف جمموعها  ال�����ش��اب��ق��ة  الأرب����ع����ة  ال�����ش��رط��ان��ات 
تفر�ص عبئا ثقيال من املر�ص وتتزايد ب�شبب التحولت 
الدميوغرافية وال�شناعية امل�شتمرة. يتو�شح من كل ذلك 
اأمن���اط خمتلفة م��ن الإ���ش��اب��ة بال�شرطان يف  ب���اأن ه��ن��اك 
اإن  البلدان النامية واملتقدمة. فنجد يف البلدان النامية 
اأعلى خم�شة �شرطانات بني الن�شاء ح�شب ترتيب الإ�شابة 
هو �شرطان الثدي وعنق الرحم واملعدة والرئة و�شرطان 
القولون وامل�شتقيم ومع ذلك ل يزال �شرطان عنق الرحم 
م�شوؤول عن الوفيات اأكرث من �شرطان الثدي يف البلدان 
النامية. وعند احلديث عن �شرطانات الرجال فاإن �شرطان 
الرئة واملعدة والكبد واملريء و�شرطان القولون وامل�شتقيم 
تعد اأهم خم�شة اأنواع من ال�شرطانات املنت�شرة بني الذكور 
اأن م��ع��دل الإ���ش��اب��ة ب�شرطان  م��ع الأخ���ذ بعني الأع��ت��ب��ار 
الأخرى  الأن����واع  ب��ني  م��ن  ن�شبيا  وال��ث��دي مرتفع  ال��رئ��ة 
�شواء.  وال��ن��ام��ي��ة على ح��د  املتقدمة  ال��ب��ل��دان  م��ن  ك��ل  يف 
وميثل �شرطان القولون وامل�شتقيم ح�شة اأقل من العبء 
املتقدمة  ال��دول  من  بغريها  مقارنة  النامية  البلدان  يف 
الأكرب.  احل�شة  ميثل  منها  املعدة  �شرطان  ن�شيب  ولكن 
ال�شرطانات الأك��رث �شيوعا  يف واق��ع الأم��ر ترتبط بع�ص 
يف البلدان النامية عنها يف البلدان املتقدمة مبا يف ذلك 
�شرطان املعدة والكبد وعنق الرحم بغياب البنية التحتية 
املعدية  العوامل  لل�شيطرة على  العامة  لل�شحة  املتطورة 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ونق�ص  لل�شرطان  امل�شببة  وامل��ل��وث��ات 
الوقائية الأ�شا�شية بالأ�شافة ايل خدمات الفح�ص املبكر 
لكثري من اأفراد املجتمع والأنظمة الغذائية ذات اجلودة 
الرديئة املتاحة لأفراد املجتمع الأكرث حرمانا اقت�شاديا 
يف العديد من البلدان النامية. قد يعك�ص �شرطان املريء 
جزئي  ب�شكل  النامية  البلدان  يف  اأي�شا  ن�شبيا  �شائع  وهو 
عالية  ح��رارة  درج��ات  يف  التقليدية  امل�شروبات  ا�شتهالك 
يف  �شيوعا  ت��زداد  التي  ال�شرطانات  بع�ص  تعك�ص  قد  كما 
البلدان النامية مبا فيها �شرطان الرئة والثدي والقولون 
وامل�شتقيم زيادة التغريب يف اأمناط احلياة اليومية وطول 
العمر املتوقع وعوملة اأ�شواق منتجات التبغ. كما قد تختلف 
معدلت البقاء على قيد احلياة ملجموعة من ال�شرطانات 
ك�����ش��رط��ان امل����ريء وال��ك��ب��د وال���رئ���ة وال��ب��ن��ك��ري��ا���ص قليال 
اإثبات  يتم  مل  ح��ني  يف  واملتقدمة.  النامية  البلدان  ب��ني 
فعالة  وال��ع��الج  املبكر  للك�شف  حاليا  املتاحة  ال��ط��رق  اأن 
لذلك  اأخ���رى  اأن���واع  عك�ص  على  ال�شرطان  اأن���واع  لبع�ص 
تظل الوقاية الأولية هي التدخل الأكرث عملية لل�شيطرة 
من  ث��ان��ي��ة  ملجموعة  وبالن�شبة  ب��امل��ر���ص.  الإ���ش��اب��ة  ���ش��د 
ال�شرطانات مبا يف ذلك �شرطان الأمعاء الغليظة والثدي 
واملبي�ص وعنق الرحم تتوافر طرق جمربة ومثبتة طبيا 
للك�شف املبكر والت�شخي�ص والعالج والتي ميكن من حيث 
املبداأ تقدميها من خالل مرافق الرعاية ال�شحية. واما 
بالن�شبة ملعدلت البقاء على قيد احلياة لهذه ال�شرطانات 
وبني  ككل  واملتقدمة  النامية  البلدان  بني  تختلف  فاإنها 
ب��ل��دان حم��ددة داخ��ل ك��ل جمموعة م��ن ه��ذه املجموعات 

لأختالف خ�شائ�ص كل بلد عن الأخر.
اما بالن�شبة ملجموعة ثالثة من ال�شرطانات مبا يف ذلك 
�شرطان اخل�شية و�شرطان الدم و�شرطان الغدد اللمفاوية 
ف���اإن ال��ت��ب��اي��ن يف ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة ب��ني البلدان 
ال��ن��ام��ي��ة وامل��ت��ق��دم��ة اأم���ر ه��ائ��ل. ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن توافر 
عالجات فعالة ن�شبيا لهذه ال�شرطانات اإل اأنها عالجات 
من  ن�شبيا  مرتفعا  م�شتوى  تتطلب  الو�شائط  متعددة 
املوارد الطبية والبنية التحتية اجليدة للرعاية ال�شحية 
وم�شتوى من املعرفة املتطورة والتي قد ل متتلكها بع�ص 

البلدان النامية منخف�شة ومتو�شطة الدخل.
الدكت�ر: �سامل خما�سن

تغري منط واجتاه 
الأورام ال�سرطانية »1«

ال�صحة والنا�س

ف��ق��د امل���دع���و /���ش��ه��ني ���ش��ي��خ ابو 
بنغالدي�ص   ، ���ش��ي��خ  احل�������ش���ني 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   -  )02431402A(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / نا�شر اهلل �شودورى 
حاجي �شم�ص العامل �شودورى ، 
ب���ن���غ���الدي�������ص اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز 
 )0358745EE( شفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر فقدان �ضهادات اأ�ضهم العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اأ�سهم  �سهادتي  املط�ع  �سميع  حممد  حممد  خالد   / ال�سيد  فقد 
�سادرة من �سركة منازل العقارية – رقم امل�ساهم 89249640 

�سهم  300,000 بعدد   101034 رقم  �سهادة   -  1
�سهم  10,827 بعدد   103979 رقم  �سهادة   -  2

او  اأعــاله  املذك�رة  لل�سركة  ت�سليمهم   يجدهم  ممن  الرجاء    
الت�سال على تلف�ن رقم 0507146666 م�سك�رًا 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

العامة ل�شرطة دبي،  القيادة  توا�شل 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال� 
التجاري  واملوؤمتر  املعر�ص  من   24
"اإنرت�شك"،  وال�������ش���الم���ة  ل����الأم����ن 
التجاري  دب��ي  املنعقد حتى يف مركز 
اأي����ام، مُقدمة  ال��ع��امل��ي ع��ل��ى م���دى 3 
الرقمية  اأ����ش���ول���ه���ا  ح�����ول  ����ش���رح���اً 
 ،"NFT" لال�شتبدال  قابلة  غ��ري 
على  اأجرتها  التي  التحديثات  واآخ��ر 
ن�شخته  ���ش��م��ن  ال����ذك����ي  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
�شرٍح  ت��ق��دمي  ج��ان��ب  اإىل  اجل���دي���دة، 
ح����ول اآل���ي���ة ت��ق��دمي ال���ب���الغ���ات على 

.E-Crime من�شة
وتف�شياًل، قدمت �شرطة دبي �شرحاً 

للتطبيق  اجل���دي���دة  ال��ن�����ش��خ��ة  ح���ول 
ي��ح��وي��ه م��ن خ�شائ�ص  ال���ذك���ي، مب��ا 
ومم���ي���زات ت��وف��ر ل��ل��م��ت��ع��ام��ل جتربة 
برجمة  م��ن  يت�شمنه  مل��ا  ا�شتثنائية 
ا�شتناداً  وذل��ك  دب��ي،  �شرطة  طورتها 
يف  ال���ع���امل���ي���ة  امل���ع���اي���ري  اأح��������دث  اإىل 
الت�شميم، من بينها ت�شجيل الدخول 
 Face( ال��وج��ه  ب�شمة  با�شتخدام 

.)Recognition
وب�������ني امل�����������الزم م����و�����ش����ى احل���ل���ي���ان 
من  اجلديدة  الن�شخة  اأن  ال�شويدي، 
بيانات"،  "لوحة  تت�شمن  التطبيق 
ال�شخ�شية  البيانات  تفا�شيل  حتوي 
وجميع  الإل���ك���رتون���ي���ة  وال��ب��ط��اق��ات 
للمتعامل،  املُ����ق����دم����ة  امل����ع����ام����الت 
بالإ�شافة اإىل ر�شومات بيانية تو�شح 

ن�شبة ا�شتخدام اخلدمات، واملخالفات 
املرورية امل�شجلة على امللف املروري.

اأن  اإىل  ال�������ش���وي���دي  امل�������الزم  ول���ف���ت 
التطبيق  م���ن  اجل����دي����دة  ال��ن�����ش��خ��ة 
ت�����ش��م اأي�������ش���اً خ��ا���ش��ي��ة ال��ك�����ش��ف عن 
احلوادث اخلطرية، اإىل جانب قدرة 
ا�شتغاثة  طلب  اإر�شال  على  التطبيق 
ودون  اأوتوماتيكي  ب�شكل   )SOS(
تعر�ص  ح�����ال  ب�������ش���ري،  ت���دخ���ل  اأي 
املركبة اإىل حادث مروري بليغ، مبيناً 
خا�شية  اأي�شاً  يت�شمن  التطبيق  اأن 
والتي  الذكية"  احل��وادث  "اإ�شعارات 
باإر�شال  خاللها  من  التطبيق  يقوم 
تنبيهات �شوتية عن وجود حادث يف 
نف�ص الطريق، عرب الربط مع غرفة 
العمليات وبرجمة خوارزميات خا�شة 

ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
وخا�شية حتديد املواقع.

واأ�شاف املالزم ال�شويدي، اأن الن�شخة 
تت�شمن  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  اجل����دي����دة 
ك����ذل����ك خ���ا����ش���ي���ة ال���ت���ط���وع ال���ذك���ي 
 ،)Smart Volunteer(
والطفل  امل�������راأة  ح��م��اي��ة  وخ��ا���ش��ي��ة 
خاللها  من  دبي  �شرطة  ت�شعى  التي 
الفئات  جل��م��ي��ع  ال��دع��م  ت��ق��دمي  اإىل 
يف  ال�شتغاثة  طلب  عرب  املُ�شت�شعفة 
توفري  اإىل جانب  الطارئة،  احل��الت 
اأ�شحاب  م����ن  امل���ك���ف���وف���ني  خ��ا���ش��ي��ة 
ال���ه���م���م، وال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م م���ن طلب 
واقرتاح،  �شكوى  تقدمي  اأو  ا�شتغاثة 
بالإ�شافة اإىل توفر الكامريا الذكية 
تقوم  والتي  التطبيق  يف  للمكفوفني 

مبعاجلة ال�شور واإخبار املكفوف مبا 
مت التقاطه.

الأ�س�ل الرقمية
كما وقدمت �شرطة دبي �شرحاً لزوار 
الرقمية غري  اأ�شولها  املعر�ص حول 
ومنها   ،"NFT" لال�شتبدال  قابلة 
دورية "غياث" الفارهة التي اأطلقتها 
مواكبة  اإط������ار  يف  رق��م��ي��ة  ك���اأ����ش���ول 
التوجه احلكومي يف جمال الأ�شول 
الرقمية، وامل�شاهمة يف جذب املهتمني 
احلديث،  الرقمي  القطاع  ه��ذا  نحو 
و�شعياً لتحقيق الريادة يف هذا املجال 

الذي يعد فريداً من نوعه.
اأن  اجل��وه��ري  م��ن��ال  الرقيب  وبينت 
ي��ت��م �شكها على  ال��رق��م��ي��ة  الأ����ش���ول 

وحتوي  ت�شني"  "البلوك  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
معلومات كاملة عن تاريخ اإن�شاء هذا 
مو�شحة  و�شاحبه،  الرقمي  الأ�شل 
على  موثقة  تكون  املعلومات  ك��ل  اأن 
ل  ال���ت���ي  ت�شني"  "البلوك  ���ش��ل�����ش��ل��ة 

ميكن تزييفها اأو ن�شخها مطلقاً.

البالغات الإلكرتونية
كما عر�شت �شرطة دبي يف "اإنرت�شك" 

وهي   ،"ecrime" من�شة  خدمات 
عبارة عن من�شة تقدم خدمات معنية 
و���ش��ك��اوى اجلرائم  ب���الغ���ات  ب��ت��ل��ق��ي 
ت�شمل:  وال��ت��ي  ب��الإن��رتن��ت،  املتعلقة 
الب����ت����زاز الإل�����ك�����رتوين، الخ�����رتاق 
الحتيالت  ج���رائ���م  الإل�����ك�����رتوين، 
وال�شتخدامات  للتحويالت،  املالية 

غري امل�شروعة للبطاقة الئتمانية.
وي�شتطيع ُم�شتخدم املن�شة بخطوات 

ب�����ش��ي��ط��ة ت��ق��دمي ال���ب���الغ م���ن خالل 
www. م����وق����ع  ع����ل����ى  ال������دخ������ول 
ما  اإذا  حت��دي��د  ث��م   ecrime.ae
باجلرائم  ت��ت��ع��ل��ق  ال�����ش��ك��وى  ك���ان���ت 
ثم  ال��ب��ي��ان��ات،  وتعبئة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ت���اأك���ي���د رق����م ال���ت���وا����ش���ل م���ن خالل 
املُ�شتكي على  �شيتلقاها  ر�شالة ن�شية 
هاتفه النقال، واأخرياً كتابة ال�شكوى 

وحتديد امل�شكو �شده.

•• دبي: �سمري ال�سعدي:

ي�����ش��ارك يف ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة رم����وزا 
ومبتكرة  ومتاألقة  م�شرقة  ووج��وه��ا 
ت�شتحق اأن تن�شر حكاياتها واإبداعاتها 
حياتها  �شرية  يف  لتكون  واإبتكاراتها 
�شنعوا  ه���������وؤلء  ل����غ����ريه����ا..  ق�������دوة 
حياتهم  ���ش��اق��ني  باأنف�شهم  اأنف�شهم 
تاألقوا  حتى  ال��ف��ردي��ة  مبجهوداتهم 
وذاع �شيتهم واأ�شبحوا مالحقني من 
الآخرين يردون ال�شري على هداهم.. 
واأنا اأعتقد اأن م�شاركة هوؤلء املبدعني 
فخر  العاملية  ال��ق��ري��ة  يف  واملبتكرين 
اأن ي��ك��ون ذل����ك ف��خ��ر لهم  ل��ه��ا ق��ب��ل 
اأن��ه��م ع�شاميني من  ي��ق��ال  كما  وه��و 
ن�شرد حكاية  الياء.. وهنا  اإىل  الأل��ف 
املتالقة  ب��ع�����ش��ه��م  اإب���داع���واإب���ت���ك���ارات 
ونكمل احلكاية يف جزء يالت اإن �شاء 

اهلل تعاىل.   

ال�جه الأول الفنانة تغريد عيد 
املحرزي

الفنانة املوهوبة تغريد عيد املحرزي.. 
تعر�ص يف جناح ال�شنعة مبحل اإ�شمه 
كانت  األ���ة  "والكجوجة  "الكجوجة 
ت�شتخدمها الن�شاء يف تطريز املالب�ص 
ت�شارك  وه����ي  بالتلي"،  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
العاملية..  ال��ق��ري��ة  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة 
تهوى  بالفطرة  م��وه��وب��ة  فنانة  ه��ي 
الر�شم ب�شورة كبرية وتقوم بر�شم كل 
البال،  وم��ا ل يخطر على  ما يخطر 
اخلروج  بفكرة  الفني  طريقها  ب��داأت 
من ال�شندوق مبعنى األ تكون ر�شامة 
تقليدية وبالتعود على ر�شم اللوحات 
اأ�شياء  يف  الر�شم  اأدخ��ل��ت  لهذا  فقط، 
عن  خمتلفة  فنية  ول��وح��ات  ع��دي��دة 
بطريقة  بالر�شم  تقوم  فهي  غريها، 
فنية باألوان متعددة كال�شمع والألوان 

واألوان  والأكلرييك  والزيتية  املائية 
على  تر�شم  القما�ص،  واأل��وان  الزجاج 
كل �شئ بني اأيدينا مثل  حقائب اآيباد 
والكمبيوتر املحمول وحقائب ال�شفر 
ال�����ش��اي وال��ق��ه��وة وحقائب  وح��ق��ائ��ب 
واجلامعات  للمدار�ص  وحقائب  اليد 
وكيها،وقامت  غ�شيلها  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
البال�شتيك  م��ن  خ��ا���ص  ب���وك  ب��ع��م��ل 
ل��ل��ع��م��الت امل���ع���دن���ي���ة ي���و����ش���ع داخ����ل 
حقائب ال�شيدات، وكل هذه احلقائب 
فنية  ر�شومات  عليها  بالر�شم  قامت 
واقع  م��ن  ون��اب��ع��ة  م��ت��ع��ددة وخمتلفة 
باألوان  العربية  الثقافة  ومن  احلياة 
وط��ري��ق��ة ح��دي��ث��ة.. وح��ت��ى مالب�ص 
قامت  والآط��ف��ال  وال�شيدات  ال��رج��ال 
عليها  فنية  ر���ش��وم��ات  ب��و���ش��ع  اأي�����ش��ا 
الرتاث  فيها  مزجت  بيدها  تر�شمها 
يهواها  اأ����ش���ي���اء  وت���ر����ش���م  واحل����داث����ة 
ور�شمت  ع��م��رة،  ح�شب  وك��ل  اجلميع 
كذلك على اأغطية الو�شائد وال�شلتات 
ال�شراء،  اأكيا�ص  وحتىعلى  واملفار�ص 
ور�شمت اأي�شا على اأغلفة التليفونات 
املحمولة، ونق�شت ور�شمت على اأكواب 
الزجاجية واخلزفية  والقهوة  ال�شاي 
مع  باأنواعها  بهما  اخلا�شة  وال��دلت 
عليها  بها  والتنقل  حلفظها  اأك��ي��ا���ص 
نف�ص الر�شومات والنقو�ص، ومل تن�ص 
ر�شوماتها  نق�شت  ال��ت��ي  ال��ف��خ��اري��ات 
واأي�شا  منزلية.  كتحف  لتكون  عليها 
ب���اأح���ج���ام خمتلفة  ال���ل���وح���ات  ب��ع�����ص 
وب��ر���ش��وم��ات خم��ت��ل��ف��ة اأي�������ش���ا.. وفى 
التي  والأط��ف��ال  الن�شاء  اإك�ش�شوارات 
باع  ل��ه��ا  بنف�شها  ب�����ش��ن��اع��ت��ه��ا  ق��ام��ت 
ط����وي����ل، وت���ت���ن���وع م����ا ب����ني اخل�����وامت 
وال�شال�شل  والأ������ش�����اور  والأق���������راط 
وال����ع����ق����ود وا����ش���ت���خ���دم���ت اخل�������رز يف 
التدوير  اإع���ادة  ع��ن  واأم���ا  �شناعتها.. 
باإعادة  ت��ق��وم  ح���رج، فهي  ف��ح��دث ول 

وحتديثه  ال���ق���دمي  الأث�������اث  ت���دوي���ر 
جديدا  وك�����اأن�����ه  م���ب���ت���ك���رة  ب���ط���ري���ق���ة 
ر�شومات  عليه  بالر�شم  اأي�شا  وتقوم 
وحتى  مالكها،  واإختيار  رغبة  ح�شب 
باإعادة  ت��ق��وم  وال�����ش��ن��ادل  الأح����ذي����ة 
تدويرها والر�شم عليها، هذا بخالف 
باإجنازها..  ق��ام��ت  ال��ت��ي  اجل���داري���ات 
للفنانة  ال���ذات���ي���ة  ال�������ش���رية  وت����ب����داأ 
املوهوبة واملبدعة واملبتكرة كما لقبها 
معر�ص اإك�شبو دبي 2020 كما يلي:
الر�شم  اأن��ه��ا حت��ب  تغريد  اإكت�شفت     
الإبتدائي،  اخلام�ص  ال�شف  يف  وه��ي 
ويف الإجازة ال�شيفية اأ�شركها والديها 
الذي  ال�شارقة  يف  الطفولة  مركز  يف 
ي���ق���وم ب��ت��ع��ل��ي��م الأط����ف����ال اإم�����ا حفظ 
القراآن الكرمي اأو العلوم اأو املو�شيقى 
الفن،  واأخ����ت����ارت  ب���اأن���واع���ه  ال��ف��ن  اأو 
اأن  وك��ان مدربها يف املركز قد لحظ 
واأنها  مميز  ما  �شيئا  فيها  ر�شوماتها 
تختلف عن ر�شومات الأخرين، وكانت 
يف وقت الإيراحة ترف�ص اخلروج مع 
ر�شوماتها،  اإنهاء  يف  وتركز  الأط��ف��ال 
اأ���ش��ب��ح م��درب��ه��ا يعاملها  ب��ع��ده��ا  م��ن 
الر�شم  تهوى  كفنانة  خا�شة  معاملة 
يف  بالإ�شتمرار  ي�شجعها  وك��ان  الفني 
الر�شم بطريقة الهمتها اأن تكر�ص كل 

الر�شم  يف  لت�شتمر  واأمانيها  جهدها 
ال�شعيد  فنانة م�شهورة على  وت�شبح 
اإ���ش��ط��رت تغريد  امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي.. 
لفرية  الر�شم  ممار�شة  ع��ن  للتوقف 
ط��وي��ل��ة ح��ت��ى لي�����ش��غ��ل��ه��ا ال���ف���ن عن 
اأنهت  اأن  بعد  عملها  عن  ثم  درا�شتها 
درا���ش��ت��ه��ا واإب���ت���داأت يف ال��ع��م��ل، كانت 
درا�شاتها اجلامعية يف كليات التقنية 
تخ�ش�ص  الأع����م����ال  اإدارة  يف  ب���دب���ي 
بالإلتحاق  درا�شتها  ووا�شلت  مالية.. 
بجامعة الغرير بدبي للح�شول على 
الأعمال،  اإدارة  يف  املاج�شتري  ر�شالة 
وحتاول الآن ا�شتكمال درا�شتها العليا 
الدكتوراة..  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  للح�شول 
ال��ع��م��ل ملمار�شة  ت���رك  ت��غ��ري��د  ق����ررت 
هوايتها و�شغفها يف الر�شم مرة اأخرى 

وكان ذلك يف عام 2018م..
    ب�����داأت ال��ب��ح��ث ك��ث��ريا ع���ن ثقافة 
ويف  العنكبوتية  ال�شبكة  يف  ال��ر���ش��م 
كتب املراجع وبحت عن معاهد ميكن 
لتطور  ال��ف��ن  ا���ش��ا���ش��ي��ات  ت��درب��ه��ا  اأن 
ه��واي��ت��ه��ا، واأث���ن���اء ف���رتة اإن��ت�����ش��ار وباء 
اإ�شتغلت  البيت  يف  وجلو�شها  ك��ورون��ا 
يطور  عما  البحث  ل��زي��ادة  الفر�شة 
بقدر  تر�شم  اأي�شا  وك��ان��ت  موهبتها، 
كبريا  ه��ذا حتديا  وك��ان  ت�شتطيع  ما 
ل��ن��ف�����ش��ه��ا حم���اول���ة ب�����األ ت���رك���ز على 
وحتولها  حولها  ال�شلبية  اجل��وان��ب 
طريق  ع�����ن  اإي����ج����اب����ي����ة  ط����اق����ة  اإىل 
بعد  ع��ن  دورة   40 دخ��ل��ت  ال��ر���ش��م.. 
خ���الل ف���رتة ك���ورون���ا خ��ا���ش��ة بالفن 
ط��ري��ق جامعات  ع��ن  ال���ذات  وتطوير 
ال���دول���ة وه����ي دورات  داخ�����ل وخ�����ارج 
جمانية واإعتربتها فر�شة ذهبية لها 
ومك�شب ثقايف كبري، كما كانت ييابع 
الر�شامني  ل��ك��ب��ار  ال��ذات��ي��ة  ال�����ش��رية 
وك��ي��ف غ��ب��ت��داأوا وك��ي��ف جن��ح��وا وكان 
امل�شي قدما  اأكرث على  ي�شجعها  هذا 

يف جمال الر�شم وكانت متفائلة جدا 
ما  اإىل  �شيو�شلها  وج��ل  عز  اهلل  ببان 
املجال  ه��ذا  يف  اإل��ي��ه  وت�شبوا  تتمنى 
وكانت  ن�����ش��ي��ب،  جم��ت��ه��د  ل��ك��ل  لأن 
الآي�����ة ال��ق��راآن��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ول "وقل 
وريوله  عملكم  اهلل  ف�شريى  اإع��م��ل��وا 
ت�شتنري  اأمامها  نربا�شا  واملوؤمنني" 
ب��ه��ا يف ط��ري��ق��ه��ا ل��ت��ط��ور ال��ر���ش��م غي 
داخ��ل��ه��ا وامل���وه���ب���ة ال���ت���ي وه��ب��ه��ا اهلل 
التي  الفر�ص  عن  تبحث  كانت  بها.. 
وموهبتها  فنها  تعر�ص  خاللها  من 
على النا�ص ليتعرفوا عليها، ووجدت 
يف هذه الفر�ص ما هو �شالب وما هو 

اإيجابي.
   كانت اأول م�شاركة لها يف معر�ص �شنع 
يف الإمارات يف اإك�شبو ال�شارقة وجاءت 
ليعرفوا  العامل  اأن��ح��اء  كل  وف��ود من 
ومناق�شتهم  ال��ع��ار���ش��ني  ع��ل��ى  ع��ل��ى 
�شمنهم،  م��ن  وه��ي  معرو�شاتهم  يف 
الذهبية  فر�شتها  املعر�ص  هذا  وكان 
موهبتها  وي��ع��رف��وا  ال��ن��ا���ص  ليعرفها 
تقدمت  ذل�����ك  ب���ع���د  ور����ش���وم���ات���ه���ا.. 
للم�شاركة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ل������وزارة 
واملتعددة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  م��ع��ار���ش��ه��ا  يف 
دبي  اإك�شبو  معر�ص  واأه��م��ه��ا  ومنها 
البداية  يف  حمال  واأعطوها   2020
ر�شوماتها  فيه  تعر�ص  ���ش��ه��ران  مل��دة 
واأعمالها الفنية، ومت اإختارها يف �شهر 
الإبتكار كاأحد املبتكرين للم�شاركة يف 
الإب��ت��ك��ار حيث  جل�شة ح��واري��ة ح��ول 
كانت اإبتكاراته ترتكز يف الر�شم على 
الفنية  واللوحات  واحلقائب  املالب�ص 
واأ����ش���ي���اء ع���دي���دة ج���دا وح�����ش��ل��ت من 
اإك�شبو على �شهادة بذلك وهذا مك�شب 
ومن  الإبتكار  تخ�ص  لأنها  لها  كبري 
�شاركت  ثم  العاملي..  اإك�شبو  معر�ص 
العاملية  ب��ال��ق��ري��ة  ال�شنعة  ج��ن��اح  يف 
بدبي يف املوا�شم 26 و27 عر�شا فيه 

لقت  ال��ت��ي  ومنتجاتها  اأع��م��ال��ه��ا  ك��ل 
اإ�شتح�شانا ورواجا بني �شيوف القرية 
العاملية.. واأمنيتها اأن ت�شل بفنها اإىل 
العاملية ليعرف كل النا�ص وكل العامل 
اأن  تتمنى  كما  وموهبتها،  ر�شوماتها 
لت�شاعد  اخلا�شة  �شركتها  لها  يكون 
ر�شوماتهم  وبيع  ن�شر  على  الفنانني 
يف  للم�شاهمة  واأي�����ش��ا  خ��الل��ه��ا،  م��ن 
ال��ب��اح��ث��ني ع���ن العمل  ح���ل م�����ش��ك��ل��ة 
ع��ددا منهم يف  ت�شتطيع توظيف  مبا 
تن�شى  ل  اأن��ه��ا  تقول  وه��ي  �شركتها.. 
اأن ت�شكر كل من دعمها و�شاعدها يف 
م�شوار حياتها الفنية ووقف بجانبها 

كل يف جماله وموقعه.  

عائ�سة  املبتكرة  الثاين  ال�جه 
بنت ح�يرب املهريي

   والوجه الرابع عائ�شة  بنت حويرب 
م�شروع  �شاحبة  امل��ث��اب��رة..  امل��ه��ريي 
بجهدها  اأ���ش��ب��ح��ت  وال���ت���ي  ل��ل��ع��ط��ور 
ومكمة  وم���ث���اب���رت���ه���ا  واإ�������ش������راره������ا 
م�شروع  نتاج  لديها  التي  للعطور..  
برعاية  اإنطلق  مبدعة  اإ�شمه  وطني 
ال�����ش��ي��خ��ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م����ب����ارك اأم 
تدريب  وتلقت  اأبوظبي،  الإم��ارامت��ن 

اليون�شك يف  الإقت�شاد من  يف جمال 
مدينة العني..

مثل  حياتها  ب��داأت  عائ�شة  وال�شيدة   
اأي فتاة عادية تعلمي مراحل درا�شتها 
الأولية يف املدار�ص احلكومية، وعا�شت 
بداية تاأ�شي�ص دولة الإمارات، وعا�شت 
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اإحت�شان  ف��رتة 
ن��ه��ي��ان هو  اآل  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  ت���ع���اىل 
وقرينته اأم الإمارات ال�شيخة فاطمة 
ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ل��ف��ت��ي��ات الإم���ارات���ي���ة 
امل��راأة.. هي  للتعليم وحقوق  بالن�شبة 
من اأ�شرة متو�شطة الو�شع كان منها 
العطارين والتجار، وكان والدها من 
يف  عمرة  ق�شى  ولكن  العني  مواليد 
دب��ي وك��ان نوخذة، وك��ان داعما لناته 
وكان  ت��ع��ل��م��ه��م  ن��اح��ي��ة  م���ن  واأولده 
م��ه��ت��م��ا ب���ه���م وي���رع���اه���م ك���م���ا يجب 
من  وبناته  اأولده  ك��ل  تخرج  اأن  اإىل 
فرع  يف  عائ�شة  تعلمت  اجل��ام��ع��ات.. 
العني  ال��ع��رب��ي��ة يف  ب�����ريوت  ج��ام��ع��ة 
الداخلي،  ال��دي��ك��ور  يف  وت��خ�����ش�����ش��ت 
الإدارة يف  در���ش��ت  ت��خ��رج��ت  وع��ن��دم��ا 
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  جامعة 
ب��دب��ي، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل دب��ل��م ع��ايل يف 
ذلك  بعد  وب����داأت  ال��ع��ظ��ور..  �شناعة 

افماراتية،  العطور  لإنتاج  م�شروعها 
�شاحب  من  مبكرمة  امل�شروع  واإب��ت��داأ 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
العطور  لدرا�شة  ار�شلها  ال��ذي  نهيان 
احل��دي��ث��ة يف غ��را���ص م��دي��ن��ة العطور 
اأطلقت  ع���ودت���ه���ا  وب���ع���د  ف��رن�����ش��ا  يف 
�شاركت يف عدة دورات  م�شروعها، ثم 
العطور  جم��ال  يف  العاملني  لتدريب 
وبداأت  وم��دري��د..  ول��ن��دن  باري�ص  يف 
بعد عودتها برتيب امل�شتجدين يف هذا 
توعوية  ب���دورات  تقوم  وكانت  املجال 
يف املدار�ص واجلامهات يف الدولة ويف 
فيها  من  لتدريب  العقاب  موؤ�ش�شات 
ع��ل��ى م�����ش��اري��ع ج��دي��دة لتغيري منط 
ن�شاطاتها  عن  توقفت  ثم  حياتهم.. 
ملدة عامني ب�شبب املر�ص الذي عانت 
منه ب�شدة، وعندما عادت مرة اأخرى 
عادت كخبرية مبتحف دبي للعطور.. 
العاملية  امل��ي��ك��اف��ري  ب���ج���ائ���زة  وف������ازت 
من  عطور  لإبتكارها  وذلك  لالإبتكار 
النواة  مثل  النخيل  اأ�شجار  خملفات 
وال�شعف والليف وكذلك م�شتح�شرات 
جتميل ك�شكراب وانتجي العديد من 
اأ�شبحت  واأخ��ريا  التجميل  م��واد  من 

حمكمة يف جمال العطور. 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة مطر �شامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع اأم�ص ال�شيد اإميانويل كيفا املفو�ص العام 
للت�شليح يف الإدارة العامة للت�شليح الفرن�شية وذلك يف مقر الوزارة باأبوظبي. 

وبحث اجلانبان خالل اللقاء عالقات ال�شداقة وخمتلف جوانب التعاون الثنائي والتن�شيق بني 
دولة الإم��ارات واجلمهورية الفرن�شية يف املجالت الدفاعية والع�شكرية و�شبل تنميتها مبا يعزز 
الإقليمية  الق�شايا  من  ع��دد  ب�شاأن  النظر  وجهات  تبادل  مت  كما  البلدين.   بني  امل�شرتك  العمل 

والدولية ذات الهتمام امل�شرتك، اإىل جانب التطورات وامل�شتجدات التي ت�شهدها املنطقة. 

وكيل وزارة الدفاع ي�ضتقبل املفو�ص العام 
للت�ضليح يف الإدارة العامة للت�ضليح الفرن�ضية 

وجوه م�ضيئة ومبدعة ومبتكرة يف القرية العاملية بدبي ... »1«

الإمارات ت�ضت�ضيف »جمال�ص امل�ضتقبل العاملية« اأكتوبر 2023 
•• دافو�س-وام: 

اجتماعات  القادمة من  الن�شخة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ت�شت�شيف 
حر�ص  اإط��ار  يف  وذل��ك   ،2023 اأكتوبر  يف  العاملية"  امل�شتقبل  "جمال�ص 
يف  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  لدرا�شة  املبذولة  دعم اجلهود  على  الإم��ارات  دول��ة 
عدد من القطاعات احليوية والتنموية، وتبادل اخلربات والتجارب واإيجاد 
على  الأهمية  من  كبرياً  حيزاً  تاأخذ  التي  املو�شوعات  لكافة  منا�شبة  حلول 
امل�شتوى الدويل، مبا يف ذلك ال�شتدامة البيئية والتنموية وتعزيز اجلاهزية 

للم�شتقبل. 
جاء الإعالن عن ذلك �شمن اتفاقية ال�شراكة والتي مت توقيعها مع منتدى 
عبداهلل  �شعادة  التفاقية  وق��ع  حيث  �شوي�شرا،  يف  املنعقد  العاملي  القت�شاد 
لوتاه، م�شاعد وزير �شوؤون جمل�ص الوزراء للتناف�شية والتبادل املعريف، املدير 
العام ملكتب رئا�شة جمل�ص ال��وزراء، ممثاًل حكومة دولة الإم��ارات، و�شعدية 
وذلك  املنتدى،  ممثاًل  العاملي  القت�شادي  للمنتدى  العامة  املديرة  زهيدي 

بح�شور نخبة من ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني احلكوميني و�شانعي القرار. 
من  اأك���رث  ال��ع��امل��ي��ة  امل�شتقبل  جم��ال�����ص  م��ن  ال��ق��ادم��ة  الن�شخة  وت�شت�شيف 
عن  وممثلني  حكوميني  م�شوؤولني  على  عالوة  ومفكر،  عاملي  خبري   500
املنظمات الدولية والأكادمييني لو�شع خطط امل�شتقبل والتي حتدد توجهات 

"دافو�ص" 2024. 

مبادئ  تر�شيخ  �شبيل  يف  املنتدى  مع  ال�شراكة  تعزيز  التفاقية  وت�شتهدف 
م�شتقبل  حتقيق  يف  ي�شاهم  مب��ا  ال���دويل،  امل�شتوى  على  والتن�شيق  احل���وار 
اأف�شل للب�شرية جمعاء، حيث توا�شل دولة الإمارات م�شاعيها يف دعم عملية 
الت�شال والتعاون بني اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة وغريها من 
بناء  ت�شتهدف  والتي  امل�شرتكة  املن�شات  لتفعيل  املعنية،  واجلهات  ال�شركات 
ال��ق��درات وت��دري��ب امل��ه��ارات من خ��الل تنظيم ور���ص عمل وب��رام��ج تدريبية 

متكاملة �شمن كافة القطاعات احليوية. 

- من�سة عاملية ل�ست�سراف امل�ستقبل.. 
وُتعد املجال�ص من�شة عاملية تعقد �شنوياً وجتمع نخبة من العلماء واملفكرين 
وقادة امل�شتقبل وي�شتهدف تبادل املعارف، وت�شميم احللول املبتكرة ملواجهة 
حتديات امل�شتقبل، عرب حوار مفتوح يجمع بني علماء ومفكرين وباحثني يف 

امل�شتقبل وقطاعاته واآفاقه وت�شوراته. 
وتعك�ص ا�شت�شافة دولة الإم��ارات لهذا احلدث، روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اأخيه  وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
امل�شرتك  التعاون  قيم  تر�شيخ  يف  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص 
والتعاون بني  التنمية  لتعزيز فر�ص  اأهمية ت�شافر اجلهود  والرتكيز على 

خمتلف دول العامل، ا�شتعداداً للم�شتقبل. 

دولة  التعاون بني حكومة  "اإن  لوتاه:  �شعادة عبداهلل  ق��ال  الإط��ار  ه��ذا  ويف 
– داف��و���ص، لي�ص الأول م��ن نوعه،  ال��ع��امل��ي  الإم�����ارات وم��ن��ت��دى الق��ت�����ش��اد 
املنتدى  اتفاقية مع   ،2016 ع��ام  وّقعت يف  الإم���ارات قد  دول��ة  كانت  حيث 
ت�شتكمل  واليوم  ال�شنوية.  الجتماعات  من  الأرب��ع  الن�شخ  ا�شت�شافة  ب�شاأن 
التعاون  مفاهيم  وتر�شيخ  احل���وار  لغة  تعزيز  يف  جهودها  الإم����ارات  دول���ة 
والتالقي حول كافة الق�شايا ال�شائكة واملو�شوعات املحورية يف العامل، عرب 
ا�شت�شافتها جمال�ص امل�شتقبل العاملية يف ن�شختها التالية يف نوفمرب 2023 

باإمارة دبي". 

- الإمارات... مركز عاملي للم�ستقبل.. 
و�شدد �شعادة لوتاه على حر�ص دولة الإمارات يف ظل قيادتها احلكيمة، على 
اأ�شا�شي على ال�شاحة العاملية و�شريك رئي�شي  تعزيز دورها الريادي كالعب 
يف �شنع القرار، وتوحيد اجلهود وال�شراكات العاملية، عرب ا�شت�شافة من�شة 
عاملية قادرة على حتليل التوجهات امل�شتقبلية وحتديد التحديات والفر�ص 

امل�شتقبلية املحتملة. 
ن�شر  يف  فاعاًل  م�شاهماً  العاملية  امل�شتقبل  جمال�ص  اأ�شبحت  "لقد  واأ�شاف: 
حيث  امل�شتقبل،  لتحديات  املبتكرة  احللول  وت�شميم  العامل،  ح��ول  املعرفة 
يجتمع اخلرباء واملفكرون و�شناع القرار من حول العامل يف دولة الإمارات 
ت�شهدها  ال��ت��ي  واملت�شارعة  اجل��ذري��ة  التغيريات  م��ع  التكّيف  اآل��ي��ات  لبحث 

مكوناته  خمتلف  يف  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  العاملية،  واملجتمعات  القت�شادات 
املحتملة عرب اإيجاد احللول والأدوات املنا�شبة يف كل املجالت". 

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ربوف��ي�����ش��ور ك��الو���ص ���ش��واب، م��وؤ���ش�����ص ورئ��ي�����ص املنتدى 
رئي�شاً  �شريكاً  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  "تعد  العاملي:  القت�شادي 
وتبادل  تغليب احلوار  من حر�شها على  انطالقاً  العاملي،  القت�شاد  ملنتدى 
اإىل  وال��ت��ي حتتاج  ال��ي��وم،  ال��ع��امل  ت��واج��ه  التي  التحديات  ملواجهة  اخل���ربات 

ت�شافر اجلهود يف �شبيل اإحداث تغيري اإيجابي م�شتدام". 
الإمارات  ودول��ة  املنتدى  جمعت  التي  بال�شراكة  �شعادته  عن  �شواب  واأع��رب 
"جمال�ص  القادمة من اجتماعات  الن�شخة  ا�شت�شافة  املتحدة حول  العربية 

امل�شتقبل العاملية" يف نوفمرب 2023 
م�شت�شريف  العاملية  امل�شتقبل  ملجال�ص  ال�شنوية  الج��ت��م��اع��ات  يف  وي�����ش��ارك 
ال��دول حول العامل، حيث يجتمعون يف عدد  امل�شتقبل وخ��رباء من ع�شرات 
اآفاق القطاعات احليوية، وتر�شم خريطة منوها  من اجلل�شات التي تبحث 

امل�شتقبلي. 
وتهدف جمال�ص امل�شتقبل العاملية اإىل بحث م�شتقبل القطاعات ال�شرتاتيجية، 
املجال�ص جمموعة  املتكاملة، كما تبحث  امل�شتقبلية  الروؤى واخلطط  ور�شم 
واملحتملة �شمن  احلالية  والأزم��ات  العقبات  لتخطي  والأفكار  احللول  من 
والبنية  اجليو�شيا�شية،  وال��ت��ح��ولت  والتكنولوجيا،  الق��ت�����ش��اد،  جم���الت 

التحتية، وال�شحة واملجتمع والثورة ال�شناعية الرابعة وغريها. 

E-Crime قدمت �سرحًا ح�ل اآلية تقدمي البالغات على من�سة

�ضرطة دبي تعر�ص اأ�ضولها الرقمية وحتديثات 
الن�ضخة اجلديدة للتطبيق الذكي يف »اإنرت�ضك«

رئي�ص الأركان ي�ضتقبل املفو�ص 
العام للت�ضليح الفرن�ضي 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل معايل الفريق الركن عي�شى �شيف بن عبالن املزروعي، رئي�ص اأركان 
القوات امل�شلحة، اأم�ص، �شعادة اميانويل كيفا املفو�ص العام للت�شليح يف الإدارة 

العامة للت�شليح الفرن�شية، وذلك مبقر الوزارة يف اأبوظبي. 
اأوجه التعاون بني دولة الإم��ارات وجمهورية  ومت خالل اللقاء، ا�شتعرا�ص 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة، يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال��دف��اع��ي��ة، و���ش��ب��ل دعمها 
بني  امل�شرتك  والتعاون  التن�شيق  من  املزيد  حتقيق  يكفل  مبا  وتطويرها، 

البلدين. 
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•• دبي -وام:

الإقليمي  املكتب  م��ع  بالتعاون  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  نظمت 
باآلية  للتعريف  تدريبية  ور�شة  املتو�شط  ل�شرق  العاملية  ال�شحة  ملنظمة 
"ال�شحة  نهج  �شمن  الأول��وي��ة  ذات  املن�شاأ  احليوانية  الأم��را���ص  حتديد 
الواحدة" الذي يعد اأداة للتقييم امل�شرتك ملخاطر هذه الأمرا�ص يف اإطار 
جهودها الرامية ملواجهة الأمرا�ص واجلائحات وحت�شني �شحة املجتمع 

مبا ي�شهم يف تعزيز كفاءة النظام ال�شحي. 
وركزت الور�شة - التي ا�شتهدفت العاملني يف قطاعات الرعاية ال�شحية 
 - بدبي  ال���وزارة  مقر  يف  وعقدت  احليوانية  وال�شحة  البيئية  وال�شحة 
اإىل جهود قطاعات  الواحدة باعتباره نهجاً يحتاج  على مفهوم ال�شحة 

ال�شحة  لتحقيق  املن�شاأ  احليوانية  الأمرا�ص  مبكافحة  تخت�ص  متعددة 
املثلى لالإن�شان واحليوانات واحلفاظ على البيئة عرب حتديد الأخطار 

املتعلقة بهذه الأمرا�ص وتقييمها للحد من اآثارها ومكافحتها. 
ح�شرت الور�شة الدكتورة فاطمة العطار مديرة مكتب اللوائح ال�شحية 
الدولية بوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع والدكتورة فاطمة ح�شني مديرة 
ال�شحة  اإدارة  مديرة  املرزوقي  ندى  والدكتورة  والرت�شد  الأوبئة  اإدارة 
ال�شحية  اجلهات  خمتلف  ممثلي  من  ع��دد  مب�شاركة  والوقاية  العامة 

املحلية. 
وتعرف امل�شاركون يف الور�شة ب�شكل عملي على اخلطوات الواجب اتباعها 
تقييم  واآلية  الأولوية  ذات  املن�شاأ  الأمرا�ص احليوانية  يف عملية حتديد 
خماطر هذه الأمرا�ص وطرق الوقاية منها ومكافحتها واإر�شادات العمل 

اجلماعي املتبعة بهذا اخل�شو�ص. 
و�شلطت الور�شة ال�شوء على اأهمية عملية حتديد الأمرا�ص احليوانية 
املن�شاأ ذات الأولوية وتقييمها يف اإطار نهج ال�شحة الواحدة وذلك لدورها 
اآثار هذه الأمرا�ص ومكافحتها بالتن�شيق والتعاون  الكبري يف احلد من 
بني جميع اجلهات املعنية ب�شحة الإن�شان و�شحة احليوان وحماية البيئة 
عرب توفري البيانات وتبادل املعرفة الفنية الالزمة بهدف و�شع اخلطط 

الالزمة ملواجهة الأمرا�ص احليوانية املن�شاأ واحلد منها. 
امل�شاعد  ال��وزارة  الرند وكيل  الرحمن  الدكتور ح�شني عبد  �شعادة  واأك��د 
الأمرا�ص  حتديد  ح��ول  التدريبية  الور�شة  اأن  العامة  ال�شحة  لقطاع 
للجهود  ا�شتكماًل  تاأتي  ال��واح��دة  ال�شحة  نهج  �شمن  املن�شاأ  احليوانية 
العاملني يف قطاعات  ق��درات  تعزز  اإر���ش��اء منهجية  ل��ل��وزارة يف  املتكاملة 

ب�شكل  للعمل  احليوانية  وال�شحة  البيئية  وال�شحة  ال�شحية  الرعاية 
بالأمرا�ص  املرتبطة  ال�شحية  ال��ت��ه��دي��دات  م��ن  ال��وق��اي��ة  على  جماعي 
املعنية يرفع  الفّعال بني اجلهات  التعاون  اأن  املن�شاأ ..م�شيفاً  احليوانية 

من جاهزية ال�شتعداد لأي خماطر حمتملة جّراء هذه الأمرا�ص. 
من جانبها ذكرت الدكتورة فاطمة ح�شني اأن تدريب جميع املعنيني على 
النظام  من  ج��زءاً  تكون  اأن  على  من حر�شنا  انطالقاً  ياأتي  الآلية  هذه 
وو�شع  بكفاءة  املن�شاأ  احليوانية  الأم��را���ص  لتحديد  الوطني  ال�شحي 
للتهديدات  وال�شتجابة  والرت�شد  للتاأهب  الالزمة  الوطنية  اخلطط 
يرتكز  �شحي  نهج  هو  الواحدة"  "ال�شحة  مفهوم  اإن  حيث  ال�شحية" 
بالنظم  وارتباطهما  احليوان  و�شحة  الإن�شان  �شحة  بني  الرتابط  اإىل 

البيئية. 

وزارة ال�ضحة تنظم ور�ضة حول اآلية حتديد الأمرا�ص احليوانية املن�ضاأ 

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�شتعر�ص الأر�شيف واملكتبة الوطنية اآخر امل�شتجدات ب�شاأن ا�شت�شافة كوجنر�ص 
اأكتوبر   13-9 من  الفرتة  يف  اأبوظبي  يف  لالأر�شيف2020  ال��دويل  املجل�ص 
اآلف  فيه  �شي�شارك  وال���ذي  املعرفة"  جمتمعات  "اإثراء  �شعار  حت��ت   2023
الأر�شيفيني من خمتلف اأنحاء العامل؛ لكي يناق�شوا الق�شايا التي تهّم الب�شرية 
ويناق�شوا  امل��ع��رف��ة،  ت���رثي جمتمعات  ج��دي��دة  اأف��ك��ار  اإىل  وي��ت��و���ش��ل��وا  ق��اط��ب��ة، 

التحديات التي تواجه جمتمع الأر�شفة واإدارة ال�شجالت و�شبل التغلب عليها.
اأثناء الجتماع الذي عقد مبقر الأر�شيف واملكتبة الوطنية بح�شور  جاء ذلك 
اإدارة الأر�شيف واملكتبة  �شعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�شي ع�شو جمل�ص 
الوطنية، رئي�ص اللجنة املنظمة للكوجنر�ص- حيث اأكد �شعادة عبد اهلل ماجد اآل 
علي اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تفخر باأنها مركز ريادي يف جمال تنظيم 

الأحداث العاملية الباهرة، واإن تنظيم مثل هذا احلدث الأر�شيفي العاملي فر�شة 
لت�شليط ال�شوء على اإمارة اأبوظبي خا�شة ودولة الإمارات ب�شكل عام وتراثها 
وثقافتها وتاريخها، وهذا كفيل بالرتقاء بال�شمعة املوؤ�ش�شية لالأر�شيف واملكتبة 
الوطنية حملياً وعربياً وعاملياً؛ اإذ يربهن على ما بلغه من احلرفية واملهنية يف 
العمل التخ�ش�شي، ول �شيما اأن هذا احلدث الأر�شيفي الكبري الذي ت�شت�شيفه 

اأبوظبي هو الأول من نوعه على �شعيد ال�شرق الأو�شط.
اهلل  عبد  الدكتور  �شعادة  بجهود  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  عام  مدير  واأ�شاد 
با�شت�شافة  يفوز  اأن  فريقه  مع  ا�شتطاع  الذي  املنظمة،  اللجنة  رئي�ص  الري�شي 
اإ�شافة كبرية لأجندة دولة الإمارات  هذا احلدث الأر�شيفي العاملي، الذي يعّد 
العربية املتحدة يف تنظيم الفعاليات الكربى التي تبهر العامل؛ موؤكداً اأن دقة 
التنظيم واملتابعة احلثيثة واجلهود الدوؤوبة التي يبذلها الدكتور الري�شي هي 

�شمان التميز يف تنظيم كوجنر�ص املجل�ص الدويل لالأر�شيف.

يتقدموا  ب���اأن  الوطنية  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  منت�شبي  جميع  �شعادته  وط��ال��ب 
التي تربز  العمل  اأوراق  تقدمي  على  البتكارية، وحثَّ  واأفكارهم  باقرتاحاتهم 
واإتاحتها،  لالأجيال  الوطن  ذاك��رة  حفظ  يف  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  جهود 
اخلا�شة  الق�شايا  ول��ط��رح  املهنية  للممار�شة  حقيقية  فر�شة  فالكوجنر�ص 
لتبادل  فر�شة  اأن��ه  كما  لها،  املنا�شبة  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  ومناق�شتها  بالأر�شيف 
العملية  تطوير  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  والتكنولوجيا  والأف���ك���ار  اخل���ربات 
الدويل  املجل�ص  كوجنر�ص  �شفراء  ه��م  املوظفني  جميع  اأن  واأك���د  الأر�شيفية. 
الرثي  وبرناجمه  لفعالياته  الرتويج  يف  الإ�شهام  وعليهم  لالأر�شيف2020، 
اأن  اإىل  الجتماع  واأ���ش��ار  والرقمية.  الثقافية  والأو���ش��اط  املحافل  خمتلف  يف 
كوجنر�ص املجل�ص الدويل لالأر�شيف ينعقد كل اأربعة اأعوام، ومت تاأجيله يف هذه 
خم�شة  على  ال�شوء  �شي�شلطون  امل�شاركني  واأن  كورونا،  جائحة  ب�شبب  ال��دورة 
امل�شتدامة،  واملعرفة  امل�شتجدة،  والتقنيات  والت�شامح،  ال�شالم  هي:  موا�شيع، 

برنامج  عر�ص  اأي�شاً  الجتماع  و�شهد  والذكريات.  والإت��اح��ة  والأدل���ة،  والثقة 
ولغاية  املقبل  اأكتوبر  م��ن  ال�شابع  منذ  لالأر�شيف  ال���دويل  املجل�ص  كوجنر�ص 
الثالث ع�شر منه، ومتت الإ�شارة اإىل املعامل ال�شياحية ال�شهرية يف الدولة التي 

�شوف ت�شتقبل امل�شاركني يف زيارات على هام�ص اجتماعات الكوجنر�ص. 
مبادرات  لالأر�شيف يف  ال��دويل  املجل�ص  تنظيم كوجنر�ص  على  القائمون  ورك��ز 
الكوجنر�ص التي تهتم بال�شباب واإ�شراكهم يف تفعيل برنامج الكوجنر�ص، وبهذا 
واأهميته يف حفظ  الأر�شيف  لل�شباب عن  ال�شدد مت تخ�شي�ص جل�شة تثقيفية 
التي  اأفكارهم  للكوجنر�ص من خالل  �شفراء  ال�شباب  واأن يكون  الوطن،  ذاكرة 

ت�شت�شرف امل�شتقبل وبرتويجهم للكوجنر�ص.
باإجناح  وامل�شاهمة  امل�����ش��ارك��ة  واأ���ش��ال��ي��ب  ب��ط��رق  بالتعريف  الج��ت��م��اع  واخ��ُت��ِت��م 
والأ�شئلة  ال�شتف�شارات  على  وبالإجابة  لالأر�شيف،  ال��دويل  املجل�ص  كوجنر�ص 

املوجهة من اجلمهور.

الأر�ضيف واملكتبة الوطنية ي�ضتعر�ص اأبرز م�ضتجدات ا�ضت�ضافة كوجنر�ص املجل�ص الدويل لالأر�ضيف يف اأبوظبي

•• دبي -وام:

الوطني الحتادي،  املجل�ص  والبيئية يف  ال�شحية  ال�شوؤون  وا�شلت جلنة 
العامة  الأم��ان��ة  الأرب��ع��اء، يف مقر  اأم�����ص  خ��الل اجتماع عقدته ع��ن بعد 
للمجل�ص يف دبي، برئا�شة �شعادة ناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين 
لرئي�ص املجل�ص رئي�شة اللجنة، مناق�شة مو�شوع �شيا�شة احلكومة يف �شاأن 

الأمن املائي، بح�شور ممثلي جمعية اأ�شدقاء البيئية.

�شارك يف الجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من نا�شر حممد اليماحي 
اآل علي، و�شميه عبداهلل ال�شويدي، وخالد  مقرر اللجنة، وعذراء ح�شن 
اأع�شاء  اليماحي،  اأح��م��د  حممد  امل��ال،  حممد  وعائ�شة  اخل��رج��ي،  عمر 

املجل�ص الوطني الحتادي.
ومت خالل الجتماع تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه قطاع املياه 
يف الدولة واحللول املقرتحة واآلية التن�شيق مع اجلهات املعنية لتكثيف 

الإجراءات التي ت�شهم يف تر�شيد ا�شتهالك موارد املياه.

•• دبي-وام:

ناق�شت جلنة �شوؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�شة والإعالم يف املجل�ص 
حمد  ع��دن��ان  �شعادة  برئا�شة  اأم�����ص،  عقدته  اجتماع  خ��الل  الحت���ادي  الوطني 
احلمادي رئي�ص اللجنة، مو�شوع �شيا�شة احلكومة ب�شاأن تنظيم التعليم العايل 
املعرفة  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  واملعرفة  التعليم  دائ���رة  ممثلي  بح�شور  اخل��ا���ص، 
والتنمية الب�شرية يف دبي، ومفو�شية العتماد الكادميي.  �شارك يف الجتماع 

الذي عقد يف مقر الأمانة العامة للمجل�ص يف دبي، اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: 
�شارة حممد فلكناز مقررة اللجنة، و�شذى �شعيد النقبي، وعائ�شة ر�شا البريق، 

و�شرار بلهول الفال�شي، وعفراء بخيت العليلي، ود. �شيخة عبيد الطنيجي. 
ومت  املو�شوع،  بخ�شو�ص  اللجنة  ا�شتف�شارات  على  املعنية  اجلهات  ممثلو  ورد 
ا�شتعرا�ص ت�شريعات التعليم يف الدولة خا�شة التعليم اخلا�ص، والطالع على 
التحديات التي تواجه �شيا�شة التعليم العايل اخلا�ص، اإذ تناق�ص اللجنة املو�شوع 

�شمن حمورين هما: �شيا�شة وت�شريعات التعليم، وجودة التعليم اخلا�ص. 

»�ضحية الوطني الحتادي« توا�ضل مناق�ضة �ضيا�ضة احلكومة 
يف �ضاأن الأمن املائي بح�ضور ممثلي جمعية اأ�ضدقاء البيئية

»جلنة املجل�ص الوطني« تناق�ص مو�ضوع �ضيا�ضة 
احلكومة ب�ضاأن تنظيم التعليم العايل اخلا�ص 

حكومة الإمارات توقع اتفاقيات �ضراكة مع املنتدى القت�ضادي العاملي يف العديد من القطاعات 
•• دافو�س - �سوي�رسا-وام:

وقعت حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة جمموعة من اتفاقيات ال�شراكة 
مع املنتدى القت�شادي العاملي "دافو�ص" لتعزيز اأطر التعاون والعمل امل�شرتك 
يف العديد من القطاعات واملجالت ال�شرتاتيجية مبا ي�شّكل ا�شتمراراً للتعاون 

الإيجابي بني الطرفني على مدار اأكرث من ع�شرين عاماً. 
املناخ  ت�شمل موؤمتر  التي  املجالت احليوية  وتغطي التفاقيات جمموعة من 
"كوب 28" الذي ت�شت�شيفه دولة الإمارات العام اجلاري، اإ�شافة اإىل جمال�ص 
امل�شتقبل العاملية، والتجارة، وذلك بهدف تعزيز العمل يف هذه القطاعات عرب 

طرح روؤى مبتكرة تنا�شب املتغريات التي ت�شهدها املرحلة الراهنة. 
ج��اء توقيع ات��ف��اق��ي��ات ال�����ش��راك��ة خ��الل اأع��م��ال ال����دورة احل��ال��ي��ة م��ن املنتدى 
القت�شادي العاملي خالل اجتماع رفيع امل�شتوى عقده معايل حممد بن عبداهلل 
القرقاوي وزير �شوؤون جمل�ص الوزراء ، مع الربوفي�شور كالو�ص �شواب، موؤ�ش�ص 
الدكتور ثاين  العاملي، وبح�شور وم�شاركة معايل  املنتدى القت�شادي  ورئي�ص 
بن اأحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة اخلارجية، ومعايل حممد علي ال�شرفاء 
اأبوظبي، و�شعادة ماجد ال�شويدي، املدير  رئي�ص دائرة التنمية القت�شادية يف 
العام ملكتب موؤمتر الأطراف COP28 - موؤمتر الإمارات للمناخ -، و�شعادة 
عبداهلل لوتاه، مدير عام مكتب رئا�شة جمل�ص الوزراء.  واأكد حممد القرقاوي 
اأن روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة "حفظه 
اهلل"، تهدف اإىل تر�شيخ مكانة دولة الإمارات ك�شريك موثوق ومركز للتغيري 
اإىل  الهادفة  الإم����ارات  جهود  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  وعاملياً  اإقليمياً  الإي��ج��اب��ي 

يف  والن��ط��الق  كافة  القطاعات  يف  امل�شتدامة  التنمية  عملية  وت��رية  ت�شريع 
م�شرية اخلم�شني اجلديدة باأهداف وطموحات تليق مبكانة الإمارات. 

اأن توثيق ال�شراكات مع املنتدى القت�شادي العاملي يعك�ص  واأ�شاف القرقاوي 
الدولة،  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  فكر 
رئي�ص جمل�ص الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، الرامي اإىل تعزيز مكانة الإمارات 
كمن�شة لدرا�شة املمار�شات احلكومية املبتكرة وتطوير �شبل واآليات دعم العمل 

احلكومي عرب ا�شرتاتيجيات ومنهجيات قابلة للتطبيق. 
من جانبه، قال الربوفي�شور كالو�ص �شواب، موؤ�ش�ص ورئي�ص املنتدى القت�شادي 
العاملي.. " تعد دولة الإمارات العربية املتحدة �شريكاً رئي�شاً ملنتدى القت�شاد 
ملواجهة  اخل��ربات  وت��ب��ادل  احل��وار  تغليب  على  حر�شها  من  انطالقاً  العاملي، 
التحديات التي تواجه العامل اليوم، والتي حتتاج اإىل تظافر اجلهود يف �شبيل 

اإحداث تغيري اإيجابي م�شتدام". 
الإمارات  ودول��ة  املنتدى  التي جمعت  بال�شراكة  �شعادته  �شواب عن  اأع��رب  كما 
"جمال�ص  اجتماعات  من  القادمة  الن�شخة  ا�شت�شافة  ح��ول  املتحدة  العربية 

امل�شتقبل العاملية" يف نوفمرب 2023. 
ب�شاأن  والتجارب  تبادل اخل��ربات  تعزيز  ب�شاأن  اتفاقية  الإم��ارات  دول��ة  ووقعت 
موؤمتر الأطراف COP28 والذي ت�شت�شيفه دولة الإمارات يف مدينة اإك�شبو 
التقنيات  من  ال�شتفادة  كيفية  يف  التعاون  من  جديد  اإط��ار  و�شع  بهدف  دبي 
و�شديقاً  ا�شتدامة،  اأك��رث  عاملي  اقت�شاد  متكني  يف  التكنولوجيا  ودور  املبتكرة 
للبيئة حيث وّقع التفاقية �شعادة ماجد ال�شويدي، املدير العام ملكتب موؤمتر 

الأطراف COP28 - موؤمتر الإمارات للمناخ -. 

وت�����ش��ع��ى دول����ة الإم�������ارات ع���رب ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ش��ري��ن من 
املناخ  اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري  ال��دول الأط��راف يف  موؤمتر 
يف  وي�شهم  احللول  اإيجاد  على  يرتكز  عملي  نهج  تقدمي  اإىل   ،"COP28"
التغري  م�شاألة  امل�شرتكة يف  الدولية  وامل�شاعي  نوعية يف اجلهود  نقلة  اإح��داث 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  ذات  اخل�����ش��راء  الق��ت�����ش��ادات  اإىل  وال��ت��ح��ول  امل��ن��اخ��ي 

املنخف�شة. 
كما وّقعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع املنتدى القت�شادي العاملي بهدف 
لت�شريع  وامل�شممة  الدولة،  اأطلقتها  التجارة" التي  "تكنولوجيا  مبادرة  دعم 
وتعزيز  اجلمركية،  الإج����راءات  وحت�شني  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��وري��د  �شال�شل  رقمنة 
حلقبة  التمهيد  وبالتايل  العاملي،  التجارة  نظام  اإىل  النامية  ال��دول  و�شول 

جديدة من النمو التجاري. 
ووّقع مذكرة التفاهم عن اجلانب الإماراتي كل من معايل الدكتور ثاين بن 
ال�شرفاء  للتجارة اخلارجية، ومعايل حممد علي  دولة  وزير  الزيودي،  اأحمد 
رئي�ص دائرة التنمية القت�شادية يف اأبوظبي، حيث ن�شت املذكرة على التعاون 
امل�شرتك من اأجل تنفيذ املكونات الرئي�شية الأربعة للمبادرة وهي: عقد منتدى 
اأف�شل  لتبادل  والتكنولوجيا  وال�شناعة  التجارة  قطاعات  رواد  يجمع  عاملي 
املمار�شات؛ و�شياغة تقرير بحثي �شنوي حول امل�شهد العام لتكنولوجيا التجارة 
تنظيمي  خمترب  واإن�شاء  �شمنها؛  النا�شئة  والجتاهات  الواقعية  وتطبيقاتها 
التجارة؛  تكنولوجيا  ابتكارات  جتربة  من  والنا�شئة  الكربى  ال�شركات  ميّكن 

وتكوين حا�شنة لل�شركات النا�شئة الواعدة يف جمال تكنولوجيا التجارة. 
القت�شاد  تفاهم مع منتدى  اتفاقية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ووقعت 

امل�شتقبل  "جمال�ص  اجتماعات  من  القادمة  الن�شخة  ا�شت�شافة  ب�شاأن  العاملي 
الإم������ارات على  دول���ة  ح��ر���ص  اإط����ار  وذل���ك يف   ،2023 ن��وف��م��رب  العاملية" يف 
القطاعات  م��ن  ع��دد  يف  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  لدرا�شة  املبذولة  اجل��ه��ود  دع��م 
لكافة  واإيجاد حلول منا�شبة  والتجارب  وتبادل اخلربات  والتنموية،  احليوية 
املو�شوعات التي تاأخذ حيزاً كبرياً من الأهمية على امل�شتوى ال��دويل، مبا يف 

ذلك ال�شتدامة البيئية والتنموية وتعزيز اجلاهزية للم�شتقبل. 
وت�شتهدف التفاقية التي وقعها �شعادة عبداهلل لوتاه، مدير عام مكتب رئا�شة 
احلوار  مبادئ  تر�شيخ  �شبيل  يف  املنتدى  مع  ال�شراكة  تعزيز  ال���وزراء،  جمل�ص 
والتن�شيق على امل�شتوى الدويل، مبا ي�شاهم يف حتقيق م�شتقبل اأف�شل للب�شرية 
جمعاء، حيث توا�شل دولة الإمارات م�شاعيها يف دعم عملية الت�شال والتعاون 
واجلهات  ال�شركات  من  وغريها  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  اجلهات  بني 
وتدريب  ال��ق��درات  ب��ن��اء  ت�شتهدف  وال��ت��ي  امل�شرتكة  املن�شات  لتفعيل  املعنية، 
كافة  �شمن  متكاملة  تدريبية  وبرامج  عمل  ور���ص  تنظيم  خالل  من  املهارات 

القطاعات احليوية. 
وُتعد املجال�ص من�شة عاملية تعقد �شنوياً وجتمع نخبة من العلماء واملفكرين 
ملواجهة  املبتكرة  احللول  وت�شميم  املعارف،  تبادل  وي�شتهدف  امل�شتقبل  وق��ادة 
حتديات امل�شتقبل، عرب حوار مفتوح يجمع بني علماء ومفكرين وباحثني يف 
امل�شتقبل وقطاعاته واآفاقه وت�شوراته. وتعك�ص ا�شت�شافة دولة الإمارات لهذا 
احلدث، روؤية القيادة الر�شيدة يف تر�شيخ قيم التعاون امل�شرتك والرتكيز على 
اأهمية تظافر اجلهود لتعزيز فر�ص التنمية والتعاون بني خمتلف دول العامل، 

ا�شتعداداً للم�شتقبل. 
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العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزرعة 

CN رمايل للدواجن رخ�شة رقم:2227553 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شويفت 

كلني لل�شيانة والنظافة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1307374 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ادفان�شد 

للخدمات واحللول الزراعية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3767345 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

الغاء اإعالن �سابق
الرخ�شة  بخو�ص  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لبيله  التجاري  بال�شم   CN رقم:2928024 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  والتطريز  للخياطة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

الغاء اإعالن �سابق
الرخ�شة  بخو�ص  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
نيو  مطعم  التجاري  بال�شم   CN رقم:2678588 
درمي لين بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/غاف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN �شنت�ص للعطور رخ�شة رقم:3881803 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

CN اأحلى فطور رخ�شة رقم:2914071 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كافيه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN اجنلي�ص روز رخ�شة رقم:3911859 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
ال�شادة : تريند لال�شت�شارات  باأن /  التنمية الإقت�شادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الهند�شية رخ�شة رقم:1995152 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة بثينه حممد احمد احمد بباح %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف احمد حممد احمد عبدالرحيم املرزوقي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
و  الكهربائية  لالأعمال  لين  ليف   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: امل�شاعد رخ�شة رقم: 1169740 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد حممد بخيت عبداهلل عبدالعال %100

تعديل مدير / اإ�شافة احمد حممد بخيت عبداهلل عبدالعال
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شني �شالح حممد �شالح اجلابرى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ ليف لين لالأعمال الكهربائية و امل�شاعد 
LIFE LINE ELECTRICAL AND ELEVATORS WORKS 

اإىل /ليف لين لالأعمال الكهربائية وامل�شاعد - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
LIFE LINE ELECTRICAL AND ELEVATORS WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : حمالت �شودري لبيع العطور

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 1102678 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد يا�شني �شودرى حممد ا�شحاق �شودرى %100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد يا�شني �شودرى حممد ا�شحاق �شودرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد على جا�شم الظاهرى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمالت �شودري لبيع العطور 
CHOWDHURY PERFUMERY STORES

اإىل /حمالت �شودري لبيع العطور - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 
CHOWDHURY PERFUMERY STORES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : خمترب ماي�شرتو لال�شنان ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 3896588 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / جمتبى �شاكر جمتبى قوا�ص من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / جمتبى �شاكر جمتبى قوا�ص من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على �شالح على املحرزى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ خمترب ماي�شرتو لال�شنان ذ.م.م 
MAESTRO DENTAL LAB L.L.C

اإىل /خمترب ماي�شرتو لال�شنان - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 MAESTRO DENTAL LAB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم نثار
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 1059349 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة هم�شر اوتابيالكول بوكر حاجى اوتابيالكول %49
تعديل مدير / اإ�شافة هم�شر اوتابيالكول بوكر حاجى اوتابيالكول

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عو�ص �شالح �شماخ احلارثى %51
تعديل وكيل خدمات / حذف عارف حممود عبداهلل ح�شن ال على

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد نثار احمد اخالق احمد
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم نثار 

NISAR RESTAURANT 
اإىل /مطعم نثار ذ.م.م 

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شالون �شيلفري �شيك الن�شائي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 1206127 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / جاجنا ديفى بونام من مالك اإىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء / جاجنا ديفى بونام من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف �شامى حممد ابراهيم ال�شامان النعيمى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون �شيلفري �شيك الن�شائي 
SILVER CHIC LADIES SALON 

اإىل /�شالون �شيلفر �شيك الن�شائي- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 
SILVER CHIC LADIES SALON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ملوك قا�شيون للتجارة العام

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 2755405 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة با�شل طالل على %100

تعديل مدير / اإ�شافة با�شل طالل على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيخه جمعه �شامل

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ ملوك قا�شيون للتجارة العام 
MLOOK QASUON GENERAL TRADING 

اإىل /ملوك قا�شيون للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 
MLOOK QASUON GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

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

ال�شم التجاري:�شركة عرب لند للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني- ال�شناعية بناية/ ال�شيخ �شلطان احمد �شرور الظاهري

CN 1147531 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   - واملراجعة  للتدقيق  ال�شادة/املنارة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/11/01 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305001556
تاريخ التعديل:2023/01/18

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مكتب الع�شري لتاأجري ال�شيارات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 4230462 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد حممد الع�شرى الع�شرى حممد %100

تعديل مدير / اإ�شافة خالد حممد الع�شرى الع�شرى حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد عبداهلل الكماىل

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

 تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتب الع�شري لتاأجري ال�شيارات
MAKTAB ELASHRY RENT CAR 

اإىل /مكتب الع�شري لتاأجري ال�شيارات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 
MAKTAB ELASHRY RENT CAR SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بقالة �شتار دربار ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 3765169 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عاملجري عبدال�شكور %100

تعديل مدير / اإ�شافة حممد عاملجري عبدال�شكور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عاملجري عبدال�شكور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد يو�شف حممد لرى

تعديل راأ�ص املال / من 150000 اإىل 5000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة �شتار دربار ذ.م.م 
STAR DARBAR BAQALA L.L.C L.L.C

اإىل /بقالة �شتار دربار - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 
STAR DARBAR BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
ال�شخ�ص  �شركة   - للنقليات  رودكو   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الواحد ذ م م رخ�شة رقم: 1907777 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر ح�شن مهاود ح�شن %99

تعديل مدير / اإ�شافة عمر ح�شن مهاود ح�شن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مروه على مبارك �شليمان ال�شرقى %1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمر ح�شن مهاود ح�شن
تعديل راأ�ص املال / من 50000 اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ رودكو للنقليات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 

ROADCO TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل /رودكو للنقليات ذ.م.م 

ROADCO TRANSPORT L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

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

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 1119017 
تعديل اإ�شم جتاري من/ روتانا فون 

ROTANA PHONE 
اإىل /نو ليميت لقطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات

NO LEAMET AUTO USED SPARE PARTS 
تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات 4530003

تعديل ن�شاط / حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة 4741011
تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح الهواتف املتحركة 9512002

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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غو�شمان عرب  “اإل ت�شابو”  املك�شيكي خواكني   دعا بارون املخدرات 
اأحد حماميه، ال�شلطات املك�شيكية مل�شاعدته يف ظل “عذاب نف�شي” 
يّدعي اأنه يعانيه داخل زنزانته يف الوليات املتحدة التي يق�شي فيها 
املك�شيك  ال��دف��اع عنه يف  وكيل  وق��ال  احل��ي��اة.  م��دى  بال�شجن  حكماً 
اإّن  خو�شيه ريفوخيو رودريغي�ص، يف مقابلة مع “راديو فورميول”، 
اأم�شاها  “خواكني مل يتعّر�ص لل�شم�ص خالل ال�شنوات ال�شت التي 
يف الوليات املتحدة«. واأ�شاف رودريغي�ص اأن “اإل ت�شابو” غو�شمان 
امل�شجون يف جبال كولورادو املقفرة داخل اأحد اأكرث ال�شجون حرا�شًة 
يف الوليات املتحدة، ل يغادر زنزانته �شوى ثالث مرات يف الأ�شبوع 
�شوتية  ر�شالة  تلقى  اأّن��ه  املحامي  واأك��د  ال�شم�ص.  ي��رى  اأن  دون  من 
من غو�شمان )65 عاماً( عرب مارييل كولون، اإحدى وكالء الدفاع 
خواكني  اّن  وتابع  �شقيقته.  خ��الل  وم��ن  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  عنه 
حالته  “تدهور”  من  خ�شيته  مبدياً  نف�شية”،  ا�شطرابات  “يعاين 
ال�شلطات  اأّن  اإىل  املحامي  واأ�شار  وفاته.  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  ال�شحية 
خواكني  فيها  ُي�شجن  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ت��راق��ب  اأن  ينبغي  املك�شيكية 
اإىل اتفاق تو�شلت اإليه مع الوليات املتحدة يف هذا ال�شاأن.  ا�شتناداً 
واأكدت ال�شفارة املك�شيكية يف الوليات املتحدة الثالثاء تلقيها بريداً 
الثاين/يناير.  كانون  العا�شر من  بتاريخ  رودريغي�ص  من  اإلكرتونياً 
اب��رارد يف ت�شريح �شحايف  املك�شيكي مار�شيلو  وقال وزير اخلارجية 
“�شرنى ما ميكن فعله، لكّن غو�شمان يق�شي عقوبة هناك، لذلك 
ل اأرى �شراحًة اأي خيارات اأمامه، لكّنني �شاأبحث يف الأمر مع مكتب 

املدعي العام«.
  

م�شوؤولون: ل اأمل يف العثور على اأي ناٍج من حتطم طائرة نيبال 
اإنه ل توجد فر�شة للعثور  اأم�ص الأربعاء   قال م�شوؤولون يف نيبال 
 30 البالد منذ  ت�شهده  اأ�شواأ حادث حتطم طائرة  على ناجني من 

عاما، لكن العمال �شيوا�شلون البحث عن رفات اآخر راكب مفقود.
ونزلت يف مم��رات عميقة  الإن��ق��اذ طائرات م�شرية  ف��رق  ا�شتخدمت 
اأم�ص الأول الثالثاء للبحث يف البقايا املتفحمة للطائرة اإيه.تي.اآر 
التابعة ل�شركة اخلطوط اجلوية يتي، والتي كانت تقل 72 �شخ�شا 

عندما حتطمت بالقرب من مدينة بوخارا ال�شياحية �شباح الأحد.
وقال تيك بهادور وهو م�شوؤول كبري يف منطقة بوخارا اأم�ص “لي�شت 
الآن.  حتى  جثة   71 انت�شلنا  ن��اج.  اأي  على  للعثور  احتمالت  هناك 

البحث عن اآخر جثة �شي�شتمر«.
وقال اأحد م�شوؤويل ال�شرطة يف موقع الإنقاذ اإن حتديد هوية اجلثث 
�شعب  اأم��ر  �شخ�شا   72 عددهم  البالغ  الأ�شخا�ص  جميع  واإح�شاء 

ب�شبب حالة اجلثث.
انت�شال  ي��وم وق��وع احل���ادث ومت  68 جثة  البحث على  ف��رق  ع��رثت 
جثتني اأخريني يوم الثنني. وقال م�شوؤولون اإنه مت العثور على جثة 

اأخرى حتى وقت متاأخر من بعد ظهر يوم الثالثاء.
وقال جورودوت جيمري وهو م�شوؤول اآخر ي�شارك يف عمليات البحث 

اإن الفرق حولت م�شار جمرى نهر قريب للبحث عن اجلثث.

بنك  به  تقدم  ا�شتئناف  يف  النظر  الأمريكية  العليا  املحكمة  ب��داأت 
خلق الرتكي يف التهم املوجهة اإليه بانتهاك العقوبات التي فر�شتها 

وا�شنطن على اإيران.
اأنه ب�شفته م�شرفا مملوكا  وي�شعى البنك اىل اقناع املحكمة العليا 
من الدولة الرتكية فهو يتمتع باحل�شانة مبوجب قانون ح�شانات 

ال�شيادة الأجنبية الأمريكي.
وات��ه��م��ت حم��ك��م��ة اأم��ريك��ي��ة ب��ن��ك خ��ل��ق ع���ام 2019 ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
خمطط ا�شتمر مدة عام لغ�شل مليارات الدولرات من عائدات بيع 

النفط اليراين يف انتهاك للعقوبات الأمريكية.
ووفقا وثائق الق�شية فقد ا�شتخدمت هذه الأموال ل�شراء الذهب ثم 
اأنها م�شرتيات ملواد غذائية  التعامالت اخلا�شة بذلك على  �ُشجلت 

واأدوية كي ت�شملها الإعفاءات من العقوبات لأ�شباب ان�شانية.
اإي��ران عرب  اإىل  دولر  مليار   20 بتحويل  ق��ام  بنك خلق  اأن  وُيزعم 
�شركات واجهة، بينها مليار دولر من خالل النظام املايل الأمريكي، 
بح�شب الق�شية يف الوليات املتحدة. واأفادت وزارة العدل الأمريكية 
والتحايل  الأم���وال  وغ�شل  بالحتيال  تهم  �شت  للبنك  وجهت  اأنها 
بانتهاك  املتعلقة  الأخ��ط��ر  باأنها  الق�شية  وو�شفت  العقوبات،  على 
الأجنبية  ال�شيادة  ح�شانات  قانون  اأن  خلق  بنك  وادع��ى  العقوبات. 
الذي يحمي القادة واحلكومات الأجنبية من الدعاوى الق�شائية يف 

الوليات املتحدة ي�شمل ال�شركات اململوكة من الدولة.
اأمام  الآن  ب��ات  ال���ذي  الأم���ر  ه��ذا  الأم��ريك��ي��ة يف  امل��ح��اك��م  واختلفت 

املحكمة العليا لتبت به.

عوا�سم

مك�ضيكو �ضيتي

كامتندو

و��ضنطن

اأملانيا وفرن�ضا ت�ضتعدان لإحياء الذكرى ال�60 ل�ضداقة ي�ضوبها افرتاق 

ما خيارات هرت�ضوغ ملنع اأزمة د�ضتورية يف اإ�ضرائيل؟  
اإن  ال��ع��ربي��ة،  اأحرونوت”  “يديعوت  ل�شحيفة  ت��ق��ري��ر  وق����ال 
اأزمة  يف  اإ�شرائيل  دخ��ول  ملنع  �شئيلة  خيارات  ميتلك  “هرت�شوغ 
�شل�شلة  عقد  اأن���ه  اإىل  م�شريا  ليفني”،  خطة  ب�شبب  د�شتورية 
اجتماعات مع اجلهات املعنية بالق�شية لبحث اإمكانية التو�شل 

اإىل حل و�شط.
اللقاءات  م��ن  �شل�شلة  ع��ق��د  “هرت�شوغ  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  واأو����ش���ح 
ا�شرت  الد�شتورية  املحكمة  ورئي�شة  ال��ع��دل  ووزي���ر  نتنياهو  م��ع 
حيوت، و�شيلتقي اأي�شا زعيم املعار�شة يائري لبيد، لفتا اإىل اأن 

الإ�شرائيليني ياأملون اأن تنجح حماولت هرت�شوغ.
بالمتناع  مقرتحات  تلقى  “هرت�شوغ  اأن  اإىل  التقرير،  واأ���ش��ار 
�شيتم  التي  ليفني  بخطة  خا�شة  قوانني  اأي  على  التوقيع  عن 
“لكن  م�شتدركاً:  املقبلة”،  الفرتة  خ��الل  بالكني�شت  متريرها 

توقيعه على القوانني جمرد اإجراء تقني، كما اأنه ل ميتلك اأي 
ين�ص  ل  الإ�شرائيلي  “القانون  واأ�شاف:  متريرها«.  ملنع  �شلطة 
على توقيع الرئي�ص على القوانني من اأجل دخولها حيز التنفيذ، 
مبينا اأن هرت�شوغ “يعمل  وهرت�شوغ ل ميتلك اأي فيتو ملنعها”، 
وراء الكوالي�ص خللق حمادثات بني الئتالف واملعار�شة للتو�شل 

اإىل اتفاق ب�شاأن اخلطة الق�شائية«.
اتفاق  اإىل  التو�شل  ي��ح��اول  “هرت�شوغ  ف���اإن  ال��ت��ق��ري��ر،  وح�شب 
وا�شع بني الأحزاب الإ�شرائيلية حول الق�شايا املدرجة يف خطة 
ليفني، ول ينوي تقدمي وثيقة رئا�شية من �شاأنها اأن تربط بني 
املعار�شة تدرك حمدودية �شالحيات  اأن  اإىل  لفتاً  الطرفني”، 

هرت�شوغ بهذا امللف.
حول  متفائل  الإ�شرائيلي  “الرئي�ص  اإن  العربي،  التقرير  وقال 

من  ويعمل  واملعار�شة،  الئتالف  بني  حمادثات  اإج��راء  اإمكانية 
مرجحا  املفاو�شات مبنزله”،  طاولة  على  الفريقني  اأجل جمع 

اأن يتم ذلك خالل الأ�شبوع اجلاري.
الرئي�ص  م���ن  ي��ط��ل��ب  اأن  امل��ح��ت��م��ل  “من  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  واأك������د 
الإ�شرائيلي اإبداء راأيه يف اخلطة الق�شائية، الأمر الذي يخالف 
اأنه كيان الدولة الوحيد  رغبته يف احلفاظ على احلياد، خا�شة 
الذي يحظى بثقة واهتمام الطرفني، واأن اأي بيان ل�شالح اأو �شد 

اخلطة القانونية �شيوؤدي اإىل فقدانه �شلطته«.
يف  الإ�شرائيليني،  من  الآلف  ع�شرات  تظاهر  املا�شي،  وال�شبت 
عدة مدن �شد �شيا�شات حكومة نتنياهو، والإ�شالحات الق�شائية 
لوزير العدل، حيث �شارك زعيم “مع�شكر الدولة” بيني غانت�ص 

لأول مرة باملظاهرات.

•• القد�س-وكاالت

مع  م�شاوراته  هرت�شوغ،  يت�شحاق  الإ�شرائيلي  الرئي�ص  يوا�شل 
رئي�ص الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو وائتالفه احلكومي، 
اإىل ح��ل للخالفات  التو�شل  اأج���ل  امل��ع��ار���ش��ة، وذل���ك م��ن  وق���ادة 
ياريف  ال��ع��دل  ل��وزي��ر  الق�شائية  الإ���ش��الح��ات  بخطة  املتعلقة 

ليفني.
وي�����ش��ع��ى ه��رت�����ش��وغ ل��ت��ج��اوز ال��ن��ق��اط اخل��الف��ي��ة ب��ني اجلانبني، 
على  ليفني،  خطة  الإ�شرائيلية  املعار�شة  رف�ص  ظل  يف  خا�شة 
“حماولة لإنقاذ نتنياهو من املحاكمة بتهم الف�شاد  اأنها  اعتبار 
املوجهة اإليه”، وياأمل يف اإنهاء هذا اخلالف دون الدخول يف اأزمة 

د�شتورية.

•• باري�س-اأ ف ب

ي�شغط الغزو الرو�شي لأوكرانيا والتبدلت التي تطراأ 
واأملانيا  فرن�شا  بني  العالقات  على  العاملي  النظام  على 
اللتني ت�شتعدان لإحياء الذكرى ال�شتني ملعاهدة اأ�ّش�شت 
احلرب  ب��ع��د  م��ا  حقبة  يف  بينهما  و���ش��داق��ة  مل�شاحلة 
العاملية الثانية. ويزور امل�شت�شار الأملاين اأولف �شولت�ص 
الرئي�ص  ل��ل��ق��اء  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   22 ب��اري�����ص يف 
اجتماعا  يرتاأ�شا  اأن  قبل  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�شي 
م�شرتكا يف ذكرى توقيع “معاهدة الإليزيه” يف اليوم 

ذاته من العام 1963.
تعد  امل�شوؤوَلني  هذين  بني  جتمع  التي  العالقة  اأن  ال 

وّدية يف اأح�شن الأحوال، ل اأكرث.
وقال ع�شو بارز يف حزب الرئي�ص الفرن�شي لل�شحافيني 
“لي�ص  �شولت�ص  اإن  ا�شمه،  ك�شف  راف�شا  الأ�شبوع،  هذا 

اأوروبيا كثريا، هو اأقرب اىل “اأملانيا اأول«.
من جهته، راأى جايكوب رو�ص، الباحث يف املجل�ص الأملاين 
للعالقات اخلارجية يف برلني، اأن لدى باري�ص انطباع 
الأملانية-الفرن�شية«.  بالعالقة  اهتمام  “قلة  ب��وج��ود 
باتت توترات هذه العالقة ملمو�شة لدى الراأي العام، 
اذ اأظهر ا�شتطالع للراأي اأجراه معهد “اإيب�شو�ص” هذا 
الأ�شبوع، اأن 36 باملئة من امل�شاركني الفرن�شيني و39 
البلدين  بني  العالقات  اأن  يعتربون  الأمل��ان،  باملئة من 

لي�شت يف اأف�شل اأحوالها.
ال اأن الإرث الذي اأ�ش�شته معاهدة 1963 املوقعة بني 
الفرن�شي  والرئي�ص  اأدي��ن��اور  كونراد  الأمل��اين  امل�شت�شار 
من  خمتلفة،  جم���الت  يف  �شلبا  يبقى  دي��غ��ول،  ���ش��ارل 
امل�شتوى  على  امل��ع��ريف  التبادل  اىل  الع�شكري  التعاون 

ال�شبابي.
ول تزال غالبية �شاحقة يف البلدين تعتقد باأن التعاون 
ب���ني ف��رن�����ش��ا واأمل���ان���ي���ا حم����وري ب��ال��ن�����ش��ب��ة اىل الحت���اد 

الأوروبي.
وعمل الو�شطي ماكرون خالل وليته الرئا�شية الأوىل 
ا�شتعادة  حم���اول���ة  ع��ل��ى   ،2017 ال���ع���ام  م���ن  اع��ت��ب��ارا 
وبروك�شل  ب��رل��ني  م��ع  القت�شادية  فرن�شا  م�شداقية 
-م��ق��ر الحت���اد الأوروب����ي م��ن خ��الل اإ���ش��الح��ات كانت 

اأحيانا موؤملة وغري �شعبية.

مدفعية ثقيلة اىل اأوكرانيا قبل اأن يقوم الأملان بذلك 
تزويد  ال�شهر  ه��ذا  واأعلنت  املا�شي،  ني�شان/اأبريل  يف 
وبرلني  وا�شنطن  تقرر  اأن  قبل  بدبابات خفيفة  كييف 

اإر�شال مدرعات قتالية للم�شاة.
وعلى غرار بولندا واململكة املتحدة، تدفع فرن�شا اأملانيا 
اأو  ليوبارد-2،  ط��راز  من  بدبابات  اأوكرانيا  تزويد  اىل 
الأمل���اين  ال��ط��راز  ت�شدير  ب��اإع��ادة  ال�شماح  الأق���ل  على 

املتوافر على نطاق وا�شع عامليا.
اإع��الن �شولت�ص  ي�شّرع  اأن  املراقبني  العديد من  وتوقع 
الأملانية،  الدفاعية  ال�شيا�شة  يف  جديدة”  “حقبة  عن 
التعاون بني برلني وباري�ص على تطوير اجليل املقبل 

من الدبابات والطائرات املقاتلة.
ال اأن رو�ص �شدد على اأنه “حتى حتت �شغط الأحداث 
بقاء  مع  اأي حترك مل ي�شّجل”،  اأن  اأوكرانيا، يبدو  يف 
عقود املرحلة املقبلة من تطوير الدبابات غري موّقعة 

حتى الآن.
�شاروخي  دف��اع  برنامج  يف  الهام�ص  على  فرن�شا  بقيت 

امل�شت�شارة  ن�شجها ماكرون مع  التي  العالقة  و�شاهمت 
الأملانية ال�شابقة اأنغيال مريكل، يف ر�شم اإطار التعامل 

الأوروبي مع اأزمة اجلائحة.
ن�شج  اىل  م��اك��رون  املكت�شبة  ال�شخ�شية  الثقة  ودف��ع��ت 
فوّقع  اأوروب���ا،  اأخ��رى يف  اأط���راف  اإ�شافية مع  عالقات 
م��ع��اه��دات ث��ن��ائ��ي��ة م��ع ك��ل م��ن ال��ي��ون��ان واإي��ط��ال��ي��ا يف 

2021، واأ�شاف ثالثة هذا الأ�شبوع مع اإ�شبانيا.
وراأى رو�ص اأنه من وجهة نظر الرئي�ص الفرن�شي “اذا 
اأملانيا، ول مت�شي قدما  كانت الأمور �شعبة حاليا مع 

كما كان ياأمل، ف�شيحاول العثور على �شركاء اآخرين«.
يف  ال�شطح  اىل  واأمل��ان��ي��ا  فرن�شا  ب��ني  التباينات  ظ��ه��رت 
اأع���ق���اب ال��غ��زو ال��رو���ش��ي لأوك���ران���ي���ا اع��ت��ب��ارا م��ن 24 

�شباط/فرباير.
حاذر البلدان بداية يف الت�شييق على رو�شيا، فهي اأكرب 
قوة  فرن�شا  ت��راه  وبلد  الطبيعي،  بالغاز  اأملانيا  م��زّودي 

عاملية اأ�شا�شية.
باإر�شال  ب���داأت فرن�شا  اأك���الف احل���رب،  ت��زاي��د  لكن م��ع 

اأوروبي تقوده اأملانيا يعرف با�شم “درع ال�شماء”، يتوقع 
اأملانية واأمريكية ال�شنع، عو�شا  اأن ي�شتخدم جتهيزات 

عن بدائل اإيطالية اأو فرن�شية.
وتبدو الهوة بني فرن�شا واأملانيا اآيلة يف الت�شاع.

ن��ووي��ة ومقعد دائ��م يف جمل�ص  فمع ام��ت��الك ق��وة ردع 
الأم��ن ال��دويل، ل تزال اأط��راف من النخب الفرن�شية 
تنظر اىل بالدها على اأنها “قوة كربى، رمبا متو�شطة 
الآخرين”  م���ع  ذات�����ه  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ك��ن  احل���ج���م، 

اجلال�شني اىل الطاولة، وفق رو�ص.
را���ش��ي��ة اىل ح��د كبري برتك  اأمل��ان��ي��ا  امل��ق��اب��ل، بقيت  يف 
الأمريكية،  احلماية  مظلة  حتت  اجليو�شيا�شي  احلّيز 
نووية وزهاء  باأ�شلحة  وا�شنطن حتتفظ  ت��زال  حيث ل 

40 األف جندي على الأرا�شي الأملانية.
“معقدة جدا لأن  من وجهة نظر برلني باتت الأم��ور 
ال��ن��م��وذج الق��ت�����ش��ادي وال�����ش��ي��ا���ش��ي الأمل�����اين ب���ات حتت 
وفق ال�شفري الفرن�شي ال�شابق يف العا�شمة  الختبار”، 

الأملانية موري�ص غوردو-مونتانيي.
وبداأ خرباء و�شيا�شيون يف برلني بالتحذير من اأن جتد 
اأملانيا نف�شها يف موقف حرج مرة جديدة، يف حال قررت 
حتذو  اأن   - التجاريني  �شركائها  اأك��رب  ث��اين   - ال�شني 
الأ�شواق  تنويع  اىل  داع��ني  ت��اي��وان،  رو�شيا حيال  ح��ذو 

اخلارجية ل�شادرات اأكرب اقت�شاد يف اأوروبا.
وي�شعى �شركاء اأملانيا الأوروبيون اىل اأن يبّينوا لربلني 
اأنه من غري املمكن لها طرح ثقلها القت�شادي كيفما 

ارتاأت، �شاء من �شاء واأبى من اأبى.
اأخرى  اأعربت فرن�شا ودول جم��اورة  املا�شي،  العام  ويف 
عن قلقها من اأن توؤدي خطة اأملانيا لدعم كلفة الطاقة 
هذه  اإخ���راج  اىل  ي���ورو،  مليار   200 بقيمة  ملواطنيها 

الأطراف من الأ�شواق.
وحّذر غوردو-مونتانيي من اأن اأكرث ما يثري القلق هو 
اأن عالقة اأملانيا وفرن�شا “باتت حقيقية اأقل من املا�شي 

)...( وفقدت بع�شا من دفئها«.
من جهته، اأ�شار رو�ص اىل اأن عدد الأ�شخا�ص يف كل بلد 

الذين يدر�شون لغة البلد الآخر، هو يف تراجع.
20 عاما... �شيكون عدد  اأو   15 اأو  “يف ع�شر  واأ�شاف 
النا�ص يف موقع يتيح لهم تطوير فهم عميق  اأقل من 

للبلد ال�شريك«.

متى �ضيظهر تاأثري عقوبات الطاقة الغربية على رو�ضيا؟

اأي تهديدات، وهي قادرة على التعامل اإ�ضرائيل واأذربيجان تتكاتفان ملواجهة »العداء الإيراين«
الر�شالة:  يف  وج���اء  م��ن��ا���ش��ب«.  ب�شكل 
ر�شالتكم  ل��ت��ل��ق��ي  م�������ش���رورون  “نحن 
ال�شتفزازات  الداعمة خا�شة يف �شوء 
والتهديدات املتزايدة �شد اأذربيجان«.

نظراءهم  الذري��������ون  ال����ن����واب  ودع�����ا 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني ل��زي��ارة ب��اك��و، مبدين 
حافزاً  “�شتكون  ال��زي��ارة  ب���اأن  ثقتهم 
الربملانية  ع��الق��ات��ن��ا  ل��ت��و���ش��ي��ع  م��ه��م��اً 

وال�شراكة ال�شرتاتيجية.

ويعزز  امل���ن���ط���ق���ة  يف  والق���ت�������ش���ادي���ة 
م��وق��ف��ه��ا ال������دويل. اخل���ط���اب الأخ����ري 
والقا�شي املعادي لأذربيجان من جانب 
اإيران وتدريباتها الع�شكرية على طول 
الأذري�������ة دليل  الإي���ران���ي���ة -  احل�����دود 
اأهداف  ع��ن  يك�شف  ذل��ك،  وا���ش��ح على 
اأذربيجان مل تك�شف قط  اإيران، ولكن 

اإ�شعاف  ت��ري��د  ال��ت��ي  ل��ط��ه��ران  دف���ع���اً 
الق�شية  اإىل  مبا�شرة  اإ�شارة  ويف  باكو. 
الإيرانية التي تتعامل معها اأذربيجان 
اأع�شاء الربملان الأذري يف  اأي�شاً، كتب 
ر�شالتهم: “لالأ�شف، مل ي�شعر كثريون 
بالر�شا عن فوز اأذربيجان الذي يزيد 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  ق��درت��ه��ا  م��ن 

للربملان الأذري، بعد الإعالن الر�شمي 
عن افتتاح �شفارة يف اإ�شرائيل. ويف وقت 
“معاريف”،  ال�شهر، ن�شرت  �شابق هذا 
اإعالن  ا�شتغربوا  الكني�شت  اأع�شاء  اأن 
على  حظر  ف��ر���ص  الفرن�شي  ال��ربمل��ان 
�شراء النفط والغاز من اأذربيجان على 
خلفية ال�شراع مع اأرمينيا، مما يعطي 

ك���وه���ني ���ش��ك��ر ب����ريام����وف ع��ل��ى ق���رار 
اإ�شرائيل،  يف  ���ش��ف��ارة  ف��ت��ح  اأذرب��ي��ج��ان 
املن�شب  بتوليه  تهنئته  على  و���ش��ك��ره 
اجلديد. يف غ�شون ذلك، بعث اأع�شاء 
و�شكر  تهنئة  بر�شالة  الأذري  الربملان 
الكني�شت  يف  واأع�������ش���اء  وزي������راً  ل�30 
وق����ع����وا م�����وؤخ�����راً خ���ط���اب دع�����م وجه 

•• القد�س-وكاالت

“معاريف”  ����ش���ح���ي���ف���ة  حت�����دث�����ت 
العالقات  ت���ط���ور  ع���ن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
خلفية  على  واإ�شرائيل  اأذربيجان  بني 
م�شرية  املُ�����ش��رتك،  الإي����راين  التهديد 
اخلارجية  وزي����ر  اأج�����راه  ات�����ش��ال  اإىل 
اجلمعة  يوم  كوهني  اإيلي  الإ�شرائيلي 
جيحون  الأذري  ن��ظ��ريه  م��ع  امل��ا���ش��ي 
اأن  “معاريف”  وذك�����رت  ب���ريام���وف. 

•• عوا�سم-وكاالت

عام  �شيكون   2023 اأن  خ��رباء  اأك��د 
العقوبات  ل��ت��اأث��ري  بالن�شبة  احل�����ش��م 
الغربية على النفط والغاز الرو�شي، 

نتيجة تعقيدات العقوبات التي �شيواجهها قطاع الطاقة 
عموماً �شواء ما يتعلق بال�شقوف ال�شعرية على النفط 
والعقوبات   ،2022 دي�شمرب   5 يف  فر�شها  مت  والتي 
املقبل،  فرباير   5 يف  الرو�شية  النفطية  املنتجات  على 
التكنولوجيا  على  العقوبات  بع�ص  فّعالية  اإىل  اإ�شافة 
التي  العا�شرة  العقوبات  تت�شمنه حزمة  اأن  وما ميكن 

حت�شرها اأوروبا �شد رو�شيا.
اآ�شيا  من  الطلب  يعو�ص  اأن  يف  الكرملني  ياأمل  وفيما 
للم�شرتين  رو���ش��ي��ا  م��ن  التقليدية  الإم�����دادات  ت��وق��ف 
الرو�شي،  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  اأع���ل���ن  الأوروب����ي����ني، 
األك�شندر نوفاك، اأن اإيرادات ميزانية بالده من النفط 
والغاز ارتفعت بن�شبة 28 باملئة يف عام 2022، بعد اأن 
�شريعاً، جراء  الطاقة  حولت رو�شيا جتارتها يف جمال 

الأزمة الأوكرانية نحو ال�شرق.
و�شهد العامل يف العام 2022 عملية ع�ص اأ�شابع بني 
اإمدادات  رو�شيا  قطعت  اإذ  الأوروب����ي،  والحت���اد  رو�شيا 
الغاز اإىل دول الحتاد الأوروبي با�شتثناء ن�شبة ب�شيطة 
مت��ث��ل 8 ب��امل��ئ��ة م��ن اح��ت��ي��اج��ات اأوروب�����ا ل��ل��غ��از، ب��ع��د اأن 
كانت ت�شدر لها رو�شيا 45 باملئة من احتياجاتها، كما 
النفط  على  اعتمادها  لتقلي�ص  خطة  اأوروب���ا  و�شعت 
الرو�شي بن�شبة 90 باملئة حتى نهاية 2022، لينتهي 
العام بفر�ص جمموعة ال�شبع حداً اأق�شى ل�شعر برميل 

النفط الرو�شي املنقول بحراً عند 60 دولراً.

ه��ن��اك حظراً  يكن  ب��داي��ات��ه��ا، حيث مل  رو���ش��ي��ا يف  على 
على  احلظر  اأن  كما  الآن  ولغاية  ال��رو���ش��ي  ال��غ��از  على 
النفط الرو�شي بداأ يف نهاية العام، لذلك حققت رو�شيا 
22 باملئة، اأي نتحدث  اإ�شافية بن�شبة  اإي��رادات  بالفعل 
اإي��رادات نفط خام لوحده دون  220 مليار دولر  عن 

وحول عدم تاأثر الإيرادات النفطية الرو�شية بالعقوبات 
ال�شوبكي  ع��ام��ر  ي��ق��ول   ،2022 ال���ع���ام  يف  ال��غ��رب��ي��ة 
نيوز  �شكاي  “اقت�شاد  ملوقع  ال��دويل  الطاقة  م�شت�شار 
“بعد اندلع احلرب الرو�شية الأوكرانية يف  عربية”: 
الغربية  املا�شي كانت احلرب القت�شادية  24 فرباير 

بعد  الرو�شية  اخلزانة  حققتها  الغاز 
اأن كانت قرابة 180 مليار دولر يف 

عام 2021«.
لكن ال�شوبكي يوؤكد اأن “عام 2023 
�شيكون عام احل�شم بالن�شبة لإيرادات 
حققته  الذي  والرقم  كامل،  ب�شكل  الطاقة  من  رو�شيا 
�شيختلف   2022 يف  النفطية  الإي����رادات  م��ن  رو�شيا 
انخف�ص  النفط  رو�شيا من  اإنتاج  العام احل��ايل لأن  يف 
والأ�شعار كذلك انخف�شت، ف�شاًل عن اأن رو�شيا ت�شدر 
الغاز اإىل اأوروبا الآن بكميات ب�شيطة ل تتجاوز 8 باملئة 
اأن  بعد  مكعب  مرت  مليار   27 بواقع  احتياجاتها  من 
بواقع  احتياجاتها  من  باملئة   45 قرابة  ت�شدر  كانت 
155 مليار مرت مكعب«. وي�شرح ال�شوبكي اأن احلظر 
على خام الأورال بداأ يف اخلام�ص من دي�شمرب 2022 
كالديزل  املكررة  املنتجات  على  حظراً  هناك  و�شيكون 
و�شيطبق  والبنزين  الطائرات  ووق��ود  البرتويل  الغاز 
عا�شرة  عقوبات  حزمة  يرافقها  �شعرية  �شقوفاً  عليها 
للطاقة  رو�شاتوم  �شركة  تت�شمن  قد  اأوروب��ا  حت�شرها 
يف  ت�شغطان  وليتوانيا  بولندا  اأن  عن  ف�شاًل  النووية، 
الحتاد الأوروبي لإعادة درا�شة ال�شقوف ال�شعرية على 

النفط الرو�شي باجتاه تخفي�شها.
و�شي�شهد القت�شاد الرو�شي تعقيدات يف العام 2023 
�شتكون خمتلفة عما كان عليه الو�شع يف عام 2022، 
العقوبات  بع�ص  وفعالية  ال�شعرية  ال�شقوف  واأهمها 
على التكنولوجيا اإ�شافة اإىل ما تطالب به بع�ص دول 
العا�شرة لت�شمل  العقوبات  الأوروب��ي يف حزمة  الحتاد 
حرمان املزيد من البنوك الرئي�شية من نظام �شويفت 

العاملي، بح�شب م�شت�شار الطاقة الدويل ال�شوبكي.

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:4354/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شاد�شة رقم 755

مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )46200( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام  . 

املتنازع:بيتل لتاأجري ال�شيارات �ص.ذ.م.م
ال��ط��اب��ق الر���ش��ي - مكاين  امل���رر - دب���ي - مبنى 55 - مكتب رق���م 03 -  ام����ارة دب���ي -  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 

رقم:2940496396 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد علي مراد عبداهلل  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )46200( 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام-  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  ال�شاعة:09:00 �شباحا  امل��واف��ق:2023/1/31  الثالثاء 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70642 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:2811/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعاوي ال�شتئنافية ال�شابعة رقم 858
مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2022/785 جتاري م�شارف جزئي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:حممد ح�شني اأكرب مولئي - واخرون

بردبي   - دبي  امارة  وم�شت�شارون  حمامون  وم�شاركوه  ال�شهالوي  مكتب  املختار  عنوانه:موطنه 
- �شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد - برج بوليفار بالزا 2 - الطابق 19 - مكتب رقم 1903 

هاتف:042277717 - فاك�ص:042277767 - وميثله:خالد حممد عبدالرحيم بنار العو�شي 
املطلوب اإعالنهما :  1- ق�شر اجلنوب للتجارة �ص.ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رق��م: /  . وح��ددت لها جل�شة  مو�شوع الإع��الن :  قد 
يوم الثنني  املوافق  2023/1/23  ال�شاعة 09.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70545 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  12345/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
امل�شرق  بنك  عن  وال�شادر   )000001( رق��م  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 

بقيمة )1.000.000( درهم .
طالب التنفيذ : بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - مبنى برج نوف - �شقة مكتب 1002
املطلوب اإعالنه : 1- �شفيان حممد علي العوال احلمودي - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1000000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 70197

 اعلن بالن�شر
130/2022/328 ا�شتئناف تنفيذ عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل امل�شتاأنف �شده /1- ها�شم حممد ف�شيح غني - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / دبي اجلنوب للعقارات دي دبليو �شي �ص.ذ.م.م - وميثله 
ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر  : خالد حممد احمد مهنا ال�شويدي - قد 
وحددت   2022/11/25  : بتاريخ  عقاري  تنفيذ   2021/365 رق��م  بالدعوى 
بقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2023/1/18 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شه  لها 
التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197
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عربي ودويل

لوج�شتي. واأعلنت اأملانيا يف 5 كانون الثاين/يناير اأنها �شتحذو 
اإىل  باتريوت  بطارية  نظام  اإر���ش��ال  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  ح��ذو 
اأوكرانيا. ومع ذلك اعترب روته لحقا يف مقابلة مع �شبكة “�شي 

ان ان” اأن امل�شاعدة “ل ينبغي اأن تكون نظاما كامال«.
واأ�شاف “ميكن اأن تكون اأي�شا عتادا ي�شكل جزءا من النظام”، 

م�شريا اأي�شا اإىل الدعم يف جمال “التدريب«.
واأكد “�شنكون جزءا من التحالف مع اأملانيا والوليات املتحدة«. 
وندد روته خالل حمادثاته يف البيت البي�ص بالق�شف الرو�شي 
“هذه  الذي دمر مبنى �شكنيا يف مدينة دنيربو ال�شبت، قائال 
اىل  ال��وق��وف  ت�شميمنا على  تعزز  اأن��ه��ا  واأع��ت��ق��د  م��روع��ة  �شور 
اأن��ه بحث  اأبلغ روت��ه الرئي�ص الأم��ريك��ي  اأوك��ران��ي��ا«. كما  جانب 
اأولف �شولت�ص يف  اأنظمة باتريوت مع امل�شت�شار الأملاين  ق�شية 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

امل�شاركة يف  روت��ه عزمه  م��ارك  الهولندي  ال���وزراء  رئي�ص  اأعلن 
دفاع  باأنظمة  اأوك��ران��ي��ا  لتزويد  والأم��ريك��ي��ة  الأمل��ان��ي��ة  اجل��ه��ود 
بالق�شف  منددا  باتريوت،  ط��راز  من  متطورة  �شاروخي  جوي 

الرو�شي “املروع” الذي ا�شتهدف مبنى �شكنيا يف دنيربو.
وقال روته للرئي�ص الأمريكي جو بايدن خالل لقاء يف البيت 
الأبي�ص “لدينا النية لالن�شمام اإىل ما تقومون به مع اأملانيا يف 

م�شروع نظام الدفاع اجلوي باتريوت«.
ومت��ت��ل��ك ه��ول��ن��دا اأن��ظ��م��ة ب��ات��ري��وت الأم��ريك��ي��ة ال�����ش��ن��ع التي 
كان  اإذا  ما  وا�شحا  يكن  لكن مل  ال�شواريخ،  لإ�شقاط  ت�شتخدم 
روته يق�شد اإر�شال بطارية باتريوت اىل اأوكرانيا اأو جمرد دعم 

الوا�شح  الت�شريح غري  الرغم من  الثالثاء. وعلى  �شابق  وقت 
لرئي�ص الوزراء الهولندي، اأعلن الرئي�ص الأوكراين فولودميري 
زيلين�شكي يف كلمته اليومية عن تلقيه “اأنباء هامة جدا” من 
لأوكرانيا.  اأخرى  باتريوت  بطارية  توفري  “�شيتم  وقال  روته. 
م�شيفا اأن هذا يعني “ثالث بطاريات باتريوت  �شكرا مارك”، 

م�شمونة«.
الغربي  التحالف  يف  هولندا  مب�شاهمة  بايدن  اأ�شاد  جانبه  من 
الذي تقوده الوليات املتحدة لدعم اأوكرانيا �شد الغزو الرو�شي، 

قائال اإن “رو�شيا توا�شل العمل بطرق غري معقولة«.
مع  الثالثاء  هاتفيا  حت��ادث  ب��اي��دن  اأن  الأبي�ص  البيت  واأع��ل��ن 
�شولت�ص حيث “ناق�شا دعمهما الثابت لأوكرانيا واأدانا العدوان 

الرو�شي«.

   ترامب ي�ضتهل فعاليات حملته 
لالنتخابات من �ضاوث كارولينا

•• وا�سنطن-وكاالت

اأن الرئي�ص اجلمهوري ال�شابق  اأعلنت احلملة النتخابية لدونالد ترامب 
�شيظهر اأمام اجلمهور يف 28 يناير- كانون الثاين يف اإطار م�شعاه خلو�ص 
اإحدى وليات  كارولينا  �شاوث  2024، وذلك يف  الرئا�شية يف  النتخابات 
ت�شرين  الرت�شح يف نوفمرب-  نيته  اإع��الن  املبكر لأول مرة منذ  الت�شويت 
الرموز  اثنان من  ين�شم  اأن  املقرر  اأن��ه من  للحملة  اإع��الن  واأف��اد  الثاين. 
الولية حيث  ترامب يف مقر  اإىل  كارولينا  �شاوث  املعروفة يف  اجلمهورية 
لينزي غراهام  ال�شناتور  الولية، وهما  قيادة حملته يف  يك�شف عن فريق 

اأحد اأكرث موؤيدي ترامب ولء واحلاكم هرني مكما�شرت.

هولندا تدعم اأنظمة باتريوت للدفاع اجلوي يف اأوكرانيا 

•• وا�سنطن-رويرتز

اإن  اأن���ت���وين بلينكن  ق���ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي 
اإي���ران لعلي ر�شا  اإع���دام  م��ن  املتحدة فزعت  ال��ولي��ات 
اأكربي، وتعهد باأل متر اأي انتهاكات ترتكبها طهران يف 

حملتها �شد املظاهرات وا�شعة النطاق دون عقاب.
وقال بلينكن يف موؤمتر �شحفي “اأفزعنا اإعدام ال�شيد 
اأك���ربي مثلما �شعرنا ب��ال��ف��زع م��ن ك��ل ���ش��يء راأي��ن��اه يف 
اإي��ران على مدار الأ�شهر املا�شية منذ بدء هذه  �شوارع 
�شورية  وحماكمات  جماعية  اعتقالت  الحتجاجات: 
لقمع  اأداة  اجل��ن�����ش��ي  ال��ع��ن��ف  وا���ش��ت��خ��دام  واإع����دام����ات 

الحتجاجات«.
واأ�شاف “هذه النتهاكات لن متر دون عواقب. من�شي 
ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال����دول الأخ�����رى يف 

•• مو�سكو-وكاالت

تاتيانا  ال��رو���ش��ي��ة  الإن�������ش���ان  ح���ق���وق  م��ف��و���ش��ة  ق���ال���ت 
مو�شكالكوفا يوم الثالثاء اإنها مل تتحدث اإىل نظريها 
الأوك��راين دميرتو لوبينت�ص يف تركيا الأ�شبوع املا�شي 

ب�شاأن تبادل حمتمل لالأ�شرى.
اأوكرانيا  اإن  الثنني  ي��وم  ق��ال  قد  تركي  م�شوؤول  وك��ان 
واإن  �شخ�ص،   800 ت�شم  ق��ائ��م��ة  رو���ش��ي��ا  اإىل  ق��دم��ت 

والتدابري  الأحادية  الإج��راءات  جمموعة متنوعة من 
متعددة الأطراف با�شتخدام اآليات الأمم املتحدة �شعيا 
اأك��ربي )61 ع��ام��ا(، وهو  اإي���ران«. حكم على  ملحا�شبة 
من�شب  ال�شابق  يف  �شغل  اإي���راين  اأ���ش��ل  م��ن  بريطاين 
التج�ش�ص  بتهمة  ب���الإع���دام  اإي�����ران،  دف���اع  وزي���ر  ن��ائ��ب 

ل�شالح بريطانيا.
بدوافع  مدفوعة  اإليه  املوجهة  التهم  اإن  لندن  وتقول 
وعقب  ���ش��راح��ه.  اإط����الق  اإىل  م����رارا  ودع���ت  �شيا�شية. 

الإعدام، فر�شت عقوبات على املدعي العام الإيراين.
واجتذب الإعدام اإدانة وا�شعة النطاق، ويبدو اأنه �شيزيد 
والتي  ال��غ��رب،  مع  املتوترة  اإي���ران  عالقات  تدهور  من 
النووي  اإحياء التفاق  اأن و�شلت حمادثات  �شاءت منذ 
�شنت  اأن  وبعد  م�����ش��دود،  طريق  اإىل   2015 يف  امل��ربم 

طهران حملة قمع دامية �شد املحتجني العام املا�شي.

�شخ�ص   200 ت�شم  قائمة  قدمت  الرو�شية  امل�شوؤولة 
ليتم تبادلهم.

وقالت مو�شكالكوفا عرب تيليغرام: “خالل مفاو�شاتي 
اأي  ه��ن��اك  يكن  مل  اأن��ق��رة،  يف  لوبينيت�ص  دم��ي��رتو  م��ع 
حديث عن التبادلت، واأوؤكد دائما اأن هذه الق�شايا من 

اخت�شا�ص وزارة الدفاع الرو�شية«.
واأ�شافت: “عالوة على ذلك، اأعتقد اأن مثل هذا التبادل 

غري املتكافئ ل ميكن اعتباره عادل«. 

بلينكن: اأمريكا فزعت من اإعدام املواطن الربيطاين الإيراين 

•• عوا�سم-وكاالت

ت��ع��ّه��د الحت�����اد الأوروب�������ي وحلف 
بتو�شيع  الأط�����ل�����������ش�����ي  �����ش����م����ال 
يعني  قد  ال��������ذي  الأم��ر  التعاون، 
حت����وًل ك��ب��رياً ط��وي��ل الأج�����������������ل يف 
الأوروبية،  ال��دف��اع  ا�شرتاتيجية 
اأن  الفرن�شيون  يعرف  ذل��ك،  وم��ع 
اأن  يعني  الأر�����ص  ع��ل��ى  الواق��������ع 
يعني  ي��زال  ل  الأوروب���ي  الدف�������اع 

الناتو فعلّياً.
قال بيار ها�شكي، الكاتب ال�شحفي 
يف حتليل مبوقع “راديو فرن�شا”، 
الأوروبي  الحت��اد  التقارب بني  اإن 
����ش���م���ال الأط���ل�������ش���ي يعد  وح����ل����ف 
واح���دا م��ن ك��ربى مفارقات حرب 
فالدميري بوتني، وذلك على عك�ص 
ال��رئ��ي�����ص الرو�شي  ي��اأم��ل��ه  م��ا ك���ان 
للجي�ص  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ل��ك��ن  مت����ام����اً، 
الرائد يف الحت��اد الأوروب���ي؛ وهو 
اجلي�ص الفرن�شي، مل يكن هذا هو 

ال�شيناريو الذي يحلم به.
ال���ن���ات���و الحت����اد  اأن م���ق���ري  رغ����م 
�شوى  بينهما  تف�شل  ل  الأوروب����ي 
ب�شعة كيلو مرتات، اإل اأن قادتهما 
لفرتة  بع�شهما  عن  بعيدين  ظال 

طويلة.
التقى  امل��ا���ش��ي  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ويف 
���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ، الأم����ني العام  ي��ن�����ص 
حل��ل��ف ال���ن���ات���و، واأور������ش�����ول فون 
كبريا  مي�شيل،  و���ش��ارل  لي��ن  دي��ر 
مم���ث���ل���ي امل���ف���و����ش���ي���ة الأوروب������ي������ة 
واملجل�ص الأوروب��ي، اأخ��رياً ووقعوا 
اإعالناً وعد “مب�شتوى اأرفع” من 

التعاون بني املوؤ�ش�شتني.
ت����اف����ه����اً، يقول  ي����ب����دو ه�����ذا  وق�����د 
الكاتب، لكن ل �شيء بديهياُ حول 
حديثاً.  امل�����ش��ّك��ل  ال��ت��ح��ال��ف  ه����ذا 
فطوال فرتة وجوده، ظل الحتاد 
بعيداً  الأحيان  اأغلب  يف  الأوروب���ي 

اآخر  ه��ائ��ل  ت��ق��دي��ر  ���ش��وء  �شيكون 
من جانبه«.

حازما  بايدن  جو  الرئي�ص  وك��ان 
بعيدة  ����ش���واري���خ  اإر������ش�����ال  ����ش���د 

النات� ه� 
الدفاع الأوروبي

م����ك����ان  ه������ن������اك  زال  م�������ا  ف�����ه�����ل 
ال�شرتاتيجية  ل��ال���ش��ت��ق��الل��ي��ة 
اليوم  الأوروب��ي��ة؟ هذه هي ق�شية 
ب�������راأي ال����ك����ات����ب. فمع  ال�����ك�����ربى، 
اندلع احلرب يف اأوكرانيا، والدور 
الوليات  لعبته  ال���ذي  ال��رئ��ي�����ش��ي 
اليوم  ال���ن���ات���و  ي���ظ���ه���ر  امل����ت����ح����دة، 
باعتباره البديل الوحيد القوي يف 

القارة الأوروبية.
القلق  ي�����ش��ود  ذل�����ك،  غ�����ش��ون  ويف 
“اجلبهة  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة  ال��ب��ل��دان 
اأو  ال��ب��ل��ط��ي��ق  ك����دول  ال�شرقية”، 
تطرق  ق����د  ح�����رب  اإزاء  ب���ول���ن���دا، 
اأبوابها، بقيادة بلد يعرفونه جيداً 
البلدان  وهو رو�شيا. وتنتظر هذه 
���ش��ي��م��ا حماية  ل  ال���ن���ات���و،  ح��م��اي��ة 
بلدين  ه���ن���اك  اإن  ب���ل  وا���ش��ن��ط��ن. 
حمايدين، وهما فنلندا وال�شويد، 
الناتو  حلف  اإىل  الن�����ش��م��ام  ق���ررا 
ب��دوره��م��ا، وب��ه��ذا مل ي��ت��ب��ّق �شوى 
)النم�شا  حم���اي���دة  ب���ل���دان  اأرب������ع 
داخل  ومالطا(  واإيرلندا  وقرب�ص 

الكتلة الأوروبية.
فرن�شا  تت�شم  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
اأن  ب��ال��واق��ع��ي��ة، وق��د فهمت ج��ي��داً 
م�شاألة  جت��ع��ل  احل�����رب  وح�����ش��ي��ة 
واقعية.  غ���ري  “ال�شتقاللية” 
وتلعب باري�ص دورها داخل الناتو، 
ل �شيما من خالل وجود ع�شكري 

يف رومانيا ودول البلطيق.
حتى يومنا، الناتو هو الذي ميثل 
ال���دف���اع الأوروب���������ي. واإن����ك����ار هذه 
احل��ق��ي��ق��ة – م����ا دام������ت احل�����دود 
�شرباً  –�شيكون  مهددة  الأوروبية 
ح�����د و�شف  ع����ل����ى  ال������وه������م،  م�����ن 
املعاهدة  تعنيه  م��ا  وه���ذا  ال��ك��ات��ب. 
موؤخراً  عليها  التوقيع  التي جرى 

يف بروك�شل.

الدول الإفريقية، اإىل جانب العالقات 
القت�شادية “من خالل رفع م�شتويات 

ال�شتثمارات والتدفقات التجارية«.
رئي�ص  ي��ل��ني  تلتقي  لح���ق،  وق���ت  ويف 
وعدًدا  هي�شيليما  هاكايندي  زام��ب��ي��ا 

من كبار امل�شوؤولني.
اثر  ال�����ش��ل��ط��ة  اإىل  و����ش���ول���ه  وب����ع����د 
انتخابات العام 2021 التي فاز فيها 
اإدغار  ولي��ت��ه  املنتهية  الرئي�ص  على 
تقريًبا،  ���ش��وت  مليون  ب��ف��ارق  لونغو 
امل�شداقية  بتعزيز  هي�شيليما  تعّهد 
اقت�شاًدا  ورث  بعدما  لزامبيا  املالية 

منهاًرا.
الأمريكية  ال��وزي��رة  ُتعلن  اأن  وُيتوقع 
عن جهود م�شرتكة يف جمال ال�شحة 
م����ن اأج������ل ال����ش���ت���ع���داد مل���واج���ه���ة اأي 
الأمن  امل�شتقبل، ويف جم��ال  اأوب��ئ��ة يف 

الغذائي.
تلتقي  رحلتها،  م��ن  حمطة  اآخ���ر  ويف 
اإنو�ص  اإفريقي  يلني نظريها اجلنوب 
املركزي  امل�شرف  وحاكم  غودونغوانا 

لي�شيتجا كغانياغو.
جولتها  خ������الل  ي���ل���ني  و����ش���ت���ت���ط���رق 
الإفريقية اإىل اأهمية حت�شني الو�شول 
تداعيات  واإىل  املتجددة  الطاقات  اإىل 

احلرب يف اأوكرانيا.

عن ق�شايا الدفاع.
وي��ح��ت��ف�����������ظ ب��ع�����ص اأع�������ش���اء هذه 
بينما  ح����ي����ادي،  مب���وق���ف  ال��ك��ت��ل��ة 
حلف  اإىل  الآخ����ر  بع�شهم  ينتمي 

الناتو.
الهياكل  خ�����ارج  ف��رن�����ش��ا  وب��ق��ي��ت   
من  رغم  الناتو،  حللف  الع�شكرية 
ك��ون��ه��ا ع�����ش��واً يف احل��ل��ف، نتيجة 
الو�شع  ه�����ذا  م���ث���ل  ويف  ل����ذل����ك، 
بالن�شبة  املف�شل  م��ن  ك��ان  املعقد، 
لالحتاد الأوروبي اأن ينّحي ق�شايا 
التكامل  ويرّكز على  الدفاع جانباً 

القت�شادي.

ال�ستقاللية ال�سرتاتيجية 
الأوروبية

اأوكرانيا  يف  احل��ايل  الو�شع  لي�ص 
ه��و ال��ع��ام��ل ال��وح��ي��د ال���ذي يف�شر 
الأم�����������ور، ح���ي���ث ك����ان����ت ال���ب���ل���دان 
الأوروب����ي����ة ق���د ب�����داأت ت��ت��غ��ري قبل 
ف����رتة ط��وي��ل��ة م���ن احل�����رب التي 
�شنها ف��الدمي��ري ب��وت��ني، وذل��ك يف 
اإْذ  بفرن�شا؛  مدفوعة  كانت  خطوة 
طالب الرئي�ص الفرن�شي اإميانويل 
ماكرون يف العام الذي انُتخب فيه ) 
2017 ( طالب الرئي�ص الفرن�شي 
ال�شرتاتيجية  “ال�شتقاللية  ب��� 

الأوروبية«. وا�شتغرق امل�شّي قدماً 
يف ه�����ذا الجت�������اه ب��ع�����ص ال���وق���ت، 
ل���ك���ن اأور�������ش������ول ف�����ون دي�����ر لين 
التي  الأوروب��ي��ة  املفو�شية  و�شفت 
“جيو�شيا�شية”.  باأنها  ترتاأ�شها 
وقبل اندلع احلرب على اأوكرانيا 
بثالث �شنوات، كان هذا الت�شريح 
مو�شع تقدير. وقد اتخذ الحتاد 
خجولة  اأوىل  خ��ط��وات  الأوروب�����ي 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ن��ح��و ه���ذا الهدف، 
�ص  ُخ�شّ امل��وازن��ة  يف  بند  كتد�شني 

لربامج الت�شليح امل�شرتك.
ما  “هل  ال����ك����ات����ب:  وي����ت���������ش����اءل 

لال�شتقاللية  م���ك���ان  ه���ن���اك  زال 
ال�شرتاتيجية الأوروبية؟، م�شرياً 
ان��دل��ع��ت احلرب،  ع��ن��دم��ا  اأن���ه  اإىل 
���ش��درت ع��ن ال��ك��ت��ل��ة ال��ت��ف��ات��ة غري 
م�شبوقة، وذلك بالتمويل امل�شرتك 
اأوكرانيا.  اإىل  املوّجهة  لالأ�شلحة 
�شغرية  ثقافية  ث���ورة  ه���ذه  ك��ان��ت 
لكن  الأوروب��ي��ة.  للبلدان  بالن�شبة 
معظم  اأن  اأي�������ش���اً  ن��ت��ذك��ر  دع���ون���ا 
اإعدادها  مت  الع�شكرية  امل�شاعدات 
على اأ�شا�ص ثنائي، بتن�شيق من ِقبل 
وباإ�شراف  الأطل�شي،  �شمال  حلف 

من الأمريكيني.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

الأمريكية  اخل��زان��ة  وزي����رة  ت��وّج��ه��ت 
جولة  يف  اأف��ري��ق��ي��ا،  اإىل  يلني  جانيت 
ت�شتمّر 11 يوًما وت�شمل دول عدة من 
املتحدة  الوليات  اأجل تعزيز عالقات 
مع القاّرة حيث اأ�شبحت ال�شني لعًبا 

رئي�شًيا.
وب��ع��د وق��ف��ة وج���ي���زة يف زوري�����خ حيث 
الوزراء ال�شيني  �شتلتقي نائب رئي�ص 
ال�شنغال  اإىل  ي��ل��ني  تنتقل  ه���ي،  ل��ي��و 

وزامبيا ثّم جنوب اإفريقيا.
اأ�شابيع من  بعد  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
انعقاد قمة اإفريقية اأمريكية يف كانون 
اأعلن  وا���ش��ن��ط��ن  يف  الأول/دي�������ش���م���رب 
خ��الل��ه��ا ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ص ع��ن خطط 
ا���ش��ت��ث��م��اري��ة مب��ل��ي��ارات ال������دولرات يف 

ال�شنوات املقبلة يف اإفريقيا.
ويف حني ت�شعى كّل من ال�شني ورو�شيا 
اإىل تعزيز نفوذهما يف اإفريقيا، تعتمد 
دفاعًيا  م���وق���ًف���ا  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
يف حم��اول��ة ل��ل��دف��اع ع��ن م��ك��ان��ت��ه��ا يف 

القارة.
وراأت �شوزان بايج وهي �شفرية اأمريكية 
يف  واأ�شتاذة  ال�شودان  جنوب  يف  �شابقة 
التعّهدات  رغ��م  اأن  مي�شيغن  جامعة 

التي اأُعلن عنها خالل القمة، “يجب 
يف  الفعل”  اإىل  ال��ق��ول  م��ن  ننتقل  اأن 

دعم الدول الإفريقية.
“اأعتقد  بر�ص  فران�ص  لوكالة  وقالت 
اأن الهدف الأ�شا�شي )من رحلة جانيت 
بالن�شبة  ال��ت��م��و���ش��ع  ���ش��ي��ك��ون  ي��ل��ني( 

اأمر موؤ�شف لأن الدول  لل�شني، وهذا 
ُت��َرى على ما هي  اأن  الإفريقية تريد 
ولي�ص كاأنها �شاحة معركة بني القوى 

الكربى«.
ويف اأول حمطة من جولتها الإفريقية، 
ال�شنغايل  ال���رئ���ي�������ص  ي���ل���ني  ت��ل��ت��ق��ي 

الحتاد  رئي�ص  ا  اأي�شً وه��و  �شال  ماكي 
الإفريقي حالًيا، اجلمعة يف دكار، وفق 

وزارة اخلزانة الأمريكية.
يلني  اأن  اإىل  اخل���زان���ة  وزارة  ول��ف��ت��ت 
�شت�شّدد خالل هذا اللقاء على اجلهود 
الأم���ريك���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز ال�������ش���راك���ات مع 

بوتني  ك��ان  “اإذا  كليفريل  وق���ال 
ي�شّلم  ���ش��وف  ال���ع���امل  اأن  ي��ع��ت��ق��د 
الإرادة  وي��ف��ق��د  اأوك���ران���ي���ا  ب��ت��ع��ب 
مل���ق���اوم���ة ط���م���وح���ات���ه، ف�����اإن هذا 

•• عوا�سم-اأ ف ب 

ق���راره���ا  اأن  ب���ري���ط���ان���ي���ا  اأك��������دت 
بتزويد اأوكرانيا بالدبابات لدعم 
جهود كييف احلربية �شد رو�شيا 
حني  يف  اأخالقي”،  “واجب  ه��و 
اأعلنت الوليات املتحدة اأن املزيد 
م���ن امل�������ش���اع���دات ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 

طريقها اإىل هناك.
جيم�ص  اخلارجية  وزي��ر  واع��ت��رب 
اإىل  زي����������ارة  خ�������الل  ك���ل���ي���ف���ريل 
بكونها  بريطانيا  اأن  وا���ش��ن��ط��ن، 
اأول دولة توافق على طلب كييف 
تزويدها دبابات غربية اإمنا تبعث 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����ص  اإىل  ب��ر���ش��ال��ة 

فالدميري بوتني.
وق������ال اأم�������ام م���رك���ز ال���درا����ش���ات 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة وال����دول����ي����ة يف 

اأن  ب��وت��ني  ع��ل��ى  “ما  وا���ش��ن��ط��ن، 
���ش��ي��ك��ون لدينا  اأن�����ه  ي��ف��ه��م��ه ه���و 
للبقاء  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال���ث���ب���ات 
املهمة.  تنفيذ  حتى  جانبهم  اإىل 
يفعله  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه  م���ا  واأف�����ش��ل 
الإدراك  هو  جنوده  حياة  حلفظ 
حتى  الأوك��ران��ي��ني  �شندعم  باأننا 

حتقيق الن�شر«.
“ك�������ل هذا يكلف الكثري  وح������ذر 
من  ب��ك��ث��ري  واأك�����رث  الأرواح  م���ن 
لهذه  �شمحنا  اإذا  امل�������ال  ح��ي��ث 
احلرب باأن تكون حرب ا�شتنزاف 

طويلة«.
وتابع “هناك اأكيا�ص جثث عائدة 
م����ن اجل���ب���ه���ة ل����رو�����ص وك���ذل���ك 
الواجب  ف����اإن  ل���ذا  لأوك���ران���ي���ني. 
الأخالقي هو و�شع نهاية لهذا«.

ال���وزراء الربيطاين  رئي�ص  وك��ان 

ال�شبت،  اأعلن  قد  �شوناك  ري�شي 
“خالل  ���ش��ت�����ش��ّل��م  ح��ك��وم��ت��ه  اأن 
الأ�شابيع املقبلة” 14 دبابة من 

طراز “ت�شالنجر 2” لأوكرانيا.
من جهته، رّحب وزير اخلارجية 
بعد  بلينكن  اأن���ت���وين  الأم���ريك���ي 
بريطانيا  بقرار  كليفريل،  لقائه 

اإر�شال دبابات.
اإمكان  اإىل  بلينكن  يتطرق  ومل 
ع�شكرية  م�شاعدة  ب��الده  تقدمي 
اأ�شار  لكنه  اأي�شا،  النوع  ه��ذا  من 
اإىل اأن وزير الدفاع لويد اأو�شنت 
���ش��ي��ل��ت��ق��ي يف وق������ت لح������ق ه���ذا 
الأ�شبوع مع دول حليفة للتباحث 

ب�شاأن اأوكرانيا.
ب��ل��ي��ن��ك��ن يف م���وؤمت���ر  وق�����������������������ال 
نظي���������ره  م��ع  م�شرتك  �شحفي 
ت�شمعوا  اأن  “اأتوقع  الربيطاين، 

امل��زي��د م��ن الإع���الن���ات يف الأي���ام 
املقبلة«.

با�شتمرار  قدمنا  “لقد  واأ�شاف: 
م������ا حت����ت����اج����ه اأوك������ران������ي������ا من 
م�������ش���اع���دات، ون���ح���ن ن��ف��ع��ل ذلك 
ت�شتجيب  باأنها  ل�شمان  بطريقة 

ملا يحدث يف �شاحة املعركة«.
كييف  اأوروب������ي������ة،  دول  وزّودت 
�شوفيتية  ب��دب��اب��ات  ال�����ش��اب��ق،  يف 
الوليات  تعهدت  فيما  م��ط��ورة، 
دبابات  بتقدمي  وفرن�شا  املتحدة 
وا�شنطن  اإر�����ش����ال  م���ع  خ��ف��ي��ف��ة، 

مدّرعات من طراز براديل.
وواج��ه��ت اأمل��ان��ي��ا دع���وات م��ن دول 
امل���زي���د يف هذا  ل���ب���ذل  اأوروب�����ي�����ة 
يقرر  اأن  ُي��ن��ت��ظ��ر  ح��ي��ث  الإط������ار، 
اإذا  م��ا  �شولت�ص  اأولف  امل�شت�شار 
كان �شيوافق على تزويد اأوكرانيا 

بدبابات من طراز ليوبارد.
دبابات  ب�����ش��اأن  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
ليوبارد، قال بلينكن اإن ال�شحنات 
“قرارات  ل���  تخ�شع  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
دولة”،  ك����ل  ت��ت��خ��ذه��ا  ����ش���ي���ادي���ة 
باأنها  اأمل��ان��ي��ا  ج��ه��ود  و���ش��ف  لكنه 

“ا�شتثنائية للغاية«.
واأ�شاد بلينكن بربلني لن�شمامها 
ال��ولي��ات املتحدة يف  اإىل  م��وؤخ��را 
منح اأوكرانيا نظام دفاع �شاروخي 

باتريوت.
وبّرر كليفريل قرار بالده اإر�شال 
مل�شاعدتها  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  دب��اب��ات 
�شرق  يف  ال���رو����ص  “�شد”  ع��ل��ى 
املناطق  ال��ب��الد وج��ن��وب��ه��ا، وه���ي 
ال�شتيالء  رو���ش��ي��ا  ح��اول��ت  ال��ت��ي 
ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ذ ب���دء ه��ج��وم��ه��ا قبل 

قرابة 11 �شهرا.

 اأ�ضرتاليا ت�ضتبدل اأ�ضطولها من 
املروحيات الفرن�ضية باأخرى اأمريكية 

•• �سيدين-اأ ف ب

اأ�شطولها من مروحيات  �شتتخلى عن  اأنها  الأربعاء  اأم�ص  اأ�شرتاليا  اأعلنت 
احلثيثة  اجلهود  من  الرغم  على  ال�شنع،  الفرن�شية  الع�شكرية  “تايبان” 

التي بذلتها باري�ص يف اللحظات الأخرية لإنقاذ العقد.
وتراجعت الثقة بني البلدين عام 2021 عندما األغت احلكومة الأ�شرتالية 
املحافظة ال�شابقة ب�شكل مفاجىء �شفقة بقيمة 90 مليار دولر اأ�شرتايل 

)62 مليار دولر اأمريكي( مع فرن�شا 
ل�شراء غوا�شات.

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ص  وات��ه��م 
رئي�ص  اخل�����الف  ذروة  يف  م����اك����رون 
اآن�����ذاك �شكوت  ال������وزراء الأ����ش���رتايل 
ال�شفقة،  ب�����ش��اأن  ب��ال��ك��ذب  موري�شون 
لدى  �شفريها  باري�ص  ا�شتدعت  كما 
كانربا. وقال وزير الدفاع ال�شرتايل 
ري���ت�������ش���ارد م���ارل�������ص، وه����و ج����زء من 
العام  املنتخبة  الو�شط  ي�شار  حكومة 
املا�شي، اإنه �شيتم ا�شتبدال مروحيات 
“تايبان” الفرن�شية باأخرى من نوع 

“بالك هوك” اأمريكية ال�شنع.
القرار  اأن هذا  واثق من  اأنه  واأ�شاف 

اأ����ش���رتال���ي���ا التي  ب���ع���الق���ة  ي�����ش��ر  ل����ن 
يف  ا�شطراب  اأي  ح��دوث  بعدم  ثقته  ع��ن  معربا  فرن�شا،  م��ع  اإ�شالحها  مت 
العالقات بني البلدين. ومتلك احلكومة الفرن�شية ح�شة كبرية يف �شركة 
اأ�شرتاليا على الحتفاظ  وقد ح�شت  “تايبان”،  التي ت�شّنع  “ايربا�ص” 
باأ�شطولها املكون من 40 طائرة. لكن مارل�ص اأ�شار اىل اأن نفقات �شيانة 

املروحيات الفرن�شية كانت مكلفة.
يتعلق  فيما  عديدة  ل�شنوات  تايبان  مروحيات  مع  نكافح  كنا  “لقد  وق��ال 

بال�شيانة واحل�شول على قطع الغيار«.
واأ�شاف “مل نح�شل على �شاعات الطريان التي نحتاجها من تايبان. نحن 

واثقون من اأن ذلك �شيكون مبتناولنا مع طائرات بالك هوك«.
وت��راج��ع رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال�����ش��اب��ق م��وري�����ش��ون ع��ن �شفقة ال��غ��وا���ش��ات مع 
جمموعة “نافال” الفرن�شية يف ايلول/�شبتمرب 2021، واختار بدل من 

ذلك �شراء غوا�شات نووية من بريطانيا اأو الوليات املتحدة.
وظلت العالقات متوترة بني البلدين حتى اأيار/مايو العام املا�شي عندما 
اىل  �شارع  حيث  ل��ل��وزراء  جديدا  رئي�شا  البانيز  اأنتوين  اأ�شرتاليا  انتخبت 

ترميم العالقة مع باري�ص.

اأن  خ�����ش��ي��ة  اأوك���ران���ي���ا  اإىل  امل����دى 
الرو�شي  العمق  يف  �شربة  ت���وؤدي 
وا�شنطن  بني  مبا�شر  �شراع  اإىل 

ومو�شكو.

الحتاد الأوروبي والنات� يتعهدان بت��سيع التعاون 

احلرب الرو�ضية غريت كل �ضيء يف اأوروبا

م�ضاع اأمريكية لتعزيز الروابط مع اأفريقيا يف مواجهة نفوذ ال�ضني 

ال�ليات املتحدة تتعهد مب�ساعدات جديدة

بريطانيا ترى »واجبا اأخالقيا« يف تزويد اأوكرانيا بدبابات 

مفو�ضة رو�ضية تنفي احلديث عن تبادل كبري لالأ�ضرى مع اأوكرانيا
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•• عوا�سم-وكاالت

لدرا�شات  الفخري  الأ���ش��ت��اذ  كتب 
ب�����رادف�����ورد  ال�������ش���الم يف ج���ام���ع���ة 
اأن��ه قبل  الربيطانية بول روج��رز 
���ش��ت��ة اأ����ش���اب���ي���ع، واج���ه���ت احل���رب 
يف اأوك��ران��ي��ا ط��ري��ق��اً م�����ش��دوداً مل 
الفوز  ط��رف  اأي  خ��الل��ه  ي�شتطع 
مزيج  اأّن  وب�����دا  اخل�������ش���ارة.  ول 
ال��ع��ن��ف واجل���م���ود ���ش��ي��دوم خالل 
ال�����ش��ت��اء ع��ل��ى الأرج�����ح. ل��ك��ن منذ 
اأوائل دي�شمرب -كانون الأول تغري 
الكثري، الأمر الذي حمل اإمكانية 
اأن تتعدل احلرب ب�شكل جذري يف 

غ�شون اأ�شابيع.
دميوكرا�شي”،  “اأوبن  موقع  ويف 
ا�شتحالة  ع���ن  ب����رادف����ورد  حت���دث 
التغري،  ه��ذا  ح��دوث  كيفية  توقع 
اإىل عنا�شر عدة يجب  اأ�شار  لكنه 

اأخذها باحل�شبان.

املزاج الرو�سي
العام  ال����راأي  ه��و  الأول  العن�شر 
املناه�ص  ال�شعور  ازداد  رو�شيا.  يف 
للحرب منذ بدء التعبئة اجلزئية 
خ��الل اخل��ري��ف امل��ا���ش��ي، وه��و ما 

برز يف اأكرث من قاعدة �شعبية.
ال���رو����ص  ال�����رج�����ال  ه����ي  الأوىل   
الأكرب �شناً ممن يتمتعون بخربة 

ع�شكرية. 
ينتقد هوؤلء ب�شدة قيادة احلرب، 
الكفاءة  ب��ان��ع��دام  ي�����ش��ف��ون��ه  وم���ا 
لدى كبار الع�شكريني، وقد طالت 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����ص  ان��ت��ق��ادات��ه��م 
والذين  نف�شه،  بوتني  ف��الدمي��ري 
يحيطون به ب�شكل مبا�شر. ت�شمل 
جمموعة  الثانية  املهمة  القاعدة 
اأك����رب ب��ك��ث��ري م��ن ال���رو����ص الذين 

قرار  ي��ك��م��ن يف  ذل���ك  اإىل  م��وؤ���ش��ر 
للدفاع  باتريوت  منظومة  اإر�شال 
اإر�شال  يتم  اأوكرانيا.  اإىل  اجل��وي 
الوليات  اإىل  اأوك���ران���ي���ني  ج��ن��ود 
املتحدة للخ�شوع لربنامج تدريب 
�شتة  مل��دة  ال��ب��ات��ري��وت  على  مكثف 
اأ�شهر، حتى يتمكنوا من ا�شتخدام 
املنظومة. وقد تعقبها منظومات 

اأخرى اأكرث تطوراً.

نظرة اأمريكية...
 هل ت�سدق؟

نظرة  وج��ود  الآن  حمتماًل  يبدو 
تهديد  اأي  اإن  تقول  وا�شنطن  يف 
�شيكون  ب���وت���ني  م���ن  ب��ال��ت�����ش��ع��ي��د 
خداعاً. لقد تقل�شت مكانة رو�شيا 
كثرياً بفعل الإخفاقات يف الأ�شهر 
تهديداً  اأن  درج����ة  اإىل  الأخ�����رية 
ن����ووي����اً ���ش��ي��خ�����ش��ع ل�����الإدان�����ة من 
الداعمة  تلك  فيها  مبا  ع��دة  دول 
نف�شه  التهديد  �شيمثل  لرو�شيا. 
و�شي�شر  الذريع  بالف�شل  اعرتافاً 
كثرياً  العامل  حول  رو�شيا  موقف 
مم���ا ي��ج��ع��ل م���ن الأف�������ش���ل اتباع 
بوقف  ال��ب��دء  ع��رب  لل�شالم  م�شار 
�شيكون  وال������ذي  ال���ن���ار  لإط������الق 

مرحباً به على نطاق وا�شع.
امل�شكلة يف اأن ذلك قد يكون خاطئاً 
و�شوء قراءة خطرياً لنظرة بوتني 
ال���ع���امل���ي���ة. ف����ال����دول ال���غ���رب���ي���ة ل 
يف  جيداً  �شجاًل  النهاية  يف  متلك 
ك��ب��رية مثل  ن��زاع��ات  ت��وق��ع م�شار 

اأفغان�شتان والعراق وليبيا.
وخ��ت��م ال��ك��ات��ب اأن����ه ك��ل��م��ا متكنت 
منا�شرة  م��ن  احل��ك��ي��م��ة  ال��ع��ق��ول 
عليها  م���ت���ف���او����ص  ن���ه���اي���ة  ف���ك���رة 
للحرب بعيداً من اأي انت�شار كامل 

لأي طرف، كان ذلك اأف�شل.

فر�شتها  ال��ت��ي  القيود  م��ن  تعبوا 
احلرب، وهو �شعور تفاقمه غالباً 
كبري  عدد  ت�شوه  اأو  بوفاة  املعرفة 
لكن  ال�شبان.  الرو�ص  اجلنود  من 
ل  ه��ن��ا.  تف�شيلية  مالحظة  ثمة 
يرقى هذا التغري اإىل تيار وا�شح 
ذلك  ي��ع��ود  احل����رب.  مناه�شة  يف 
ال�شيطرة  اإىل  الأق���ل  على  جزئياً 
على الإعالم واجلاهزية لقمع اأي 

اعرتا�ص. لكن ثمة عامل اآخر.
الرو�ص  م���ن  ال���ع���دي���د  ي���ك���ون  ق���د 
ب�شبب  وحم���ب���ط���ني  م�������ش���ت���ائ���ني 
ا���ش��ت��م��رار احل�����رب، ل��ك��ن ذل����ك ل 
تخ�شر  اأن  ي���ري���دون  اأن���ه���م  ي��ع��ن��ي 
العاملي  امل�شرح  على  وتهان  رو�شيا 
اإجبار  مت  اإذا  روج�������رز.  ب��ح�����ش��ب 
اأوكرانيا  اخل��روج من  رو�شيا على 
البالد  ت����ك����ون  اأن  يف  ف����اخل����وف 
حلف  تو�شع  م��ن  للمزيد  فري�شة 
وب�شكل  )ن��ات��و(،  الأطل�شي  �شمال 
الدولة  �شالمة  تهديد  حمتمل، 
نف�شها. يالئم هذا ال�شعور مزاعم 
ب���وت���ني اخل���ا����ش���ة وال����ت����ي اأع�����رب 
قال  احل��رب، حني  بداية  عنها يف 
يف  الفوز  رو�شيا  على  يتوجب  اإن��ه 
تو�شع  منط  ت�شتبق  كي  اأوكرانيا، 
تفكك  م��ن��ذ  ا�شتمر  ال���ذي  ال��ن��ات��و 

الحتاد ال�شوفياتي.

قريب من الياأ�س
اأ�شار روجرز اإىل عامل اآخر يجب 
اأخذه بالعتبار وهو غياب التقدم 

ومتعددة  خفيفة  م��درع��ة  ع��رب��ات 
وفرن�شا  اأملانيا  من  ال�شتخدامات 
نقل  ميكنها  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
ال����ق����وات ب�����ش��رع��ة. ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
ت��ق��دم��ه��ا م��ن��ذ ب��داي��ة احل����رب، اإن 
م���وق���ف اأوك����ران����ي����ا ال��ر���ش��م��ي هو 
تكون  اأن  ب�����ش��رط  ال���ن���زاع  اإن���ه���اء 
رو����ش���ي���ا اخل���ا����ش���ر ال����وا�����ش����ح. قد 
لكن  الر�شمي  امل��وق��ف  ه��ذا  ي��ك��ون 
يعتمد  حالياً  اأوك��ران��ي��ا  تفعله  م��ا 
على الوليات املتحدة ب�شكل اأكرب 
بكثري مما ميكن اأن يعرتف به اأي 

�شخ�ص يف كييف اأو وا�شنطن.

وا�سنطن ووترية احلرب
ن��ه��اي��ة يوليو  م��ن��ذ  الأق������ل  ع��ل��ى 
)مت����وز(، اأْم��ل��ت وا���ش��ن��ط��ن وترية 
احل���رب الإج��م��ال��ي��ة وف��ق روجرز. 
اعتمد جن��اح اأوك��ران��ي��ا دوم���اً على 
وتقا�شم  وال���ت���دري���ب  الأ����ش���ل���ح���ة 
واأ�شكال  ال�شتخبارية  املعلومات 
الأمريكي.  ال���دع���م  م���ن  اأخ������رى 
توفري  ���ش��ن��ع  امل���ث���ال،  �شبيل  ع��ل��ى 
ال�شاروخية  ه��ي��م��ار���ص  اأن���ظ���م���ة 
كبرياً،  ف��ارق��اً  )اآب(  اأغ�شط�ص  يف 
املتحدة  ال��ولي��ات  ل��و وف���رت  لكن 
امل����دى  ذات  اأت���اك���م�������ص  ����ش���واري���خ 
الأطول لأمكن اأن تدحر اأوكرانيا 
اأبعد  نقاط  اإىل  الرو�شية  القوات 
قد  الآن،  احل������دود.  ن��ح��و  ب��ك��ث��ري 
جتاه  الأمريكية  ال�شيا�شة  تكون 
ال��ت��غ��ي��ري، وثمة  احل����رب يف ط���ور 

م��زاع��م ال��ك��رم��ل��ني، م��ا تبقى من 
عليه.  متنازعاً  ي��زال  ل  �شوليدار 
وا�شتبدل بوتني اجلرنال �شريغي 
فالريي  ب���اجل���رنال  ���ش��وروف��ي��ك��ني 
قائداً  اأ�شبح  ال��ذي  غريا�شيموف 
اإىل  بالنظر  اأوكرانيا.  يف  للجي�ص 
باأنه �شلب  �شوروفيكني و�شف  اأن 

وغري متقبل للت�شوية.

م�سكلة رو�سية اأخرى
ي����واج����ه بوتني  ال���ك���ات���ب،  ح�����ش��ب 

اأوك��ران��ي��ا. على �شوء  امل��ي��داين يف 
الرو�شي  اجل��ي�����ص  ت���راج���ع  ذل����ك، 
ع�����ن احل�����ف�����اظ ع���ل���ى اأج�����������زاء يف 
دونبا�ص مع ت�شديد على حماولة 
احتالل بلدة �شوليدار التي تتميز 
لل�شيطرة  كمقدمة  امللح  بتعدين 
ع���ل���ى م���دي���ن���ة ب���اخ���م���وت الأك�����رث 
ال�شيطرة  �شتكون  ا�شرتاتيجية. 
عليها رمزية اإىل حد كبري، كاأول 
ب�شعة  م��ن��ذ  ب����ارز  رو���ش��ي  مك�شب 
اأ���ش��ه��ر. ل��ك��ن ب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر عن 

يف  اأوكرانيا مرتفعاً  دع��م  ي��زال  ل 
معظم الدول الأطل�شية.

م�قف اأوكرانيا
تكبدت القوات الأوكرانية خ�شائر 
م���ل���ح���وظ���ة خ�����الل احل������رب لكن 
كييف ترى نف�شها يف موقف قوي. 
اأق���وى حتى،  ي��ك��ون موقفها  وق��د 
حداثة،  اأك��رث  اأ�شلحة  ت��وف��رت  اإذا 
وق������د ب�������رزت ب���ع�������ص ال���ت���ط���ورات 
توفري  بينها  م��ن  هنا،  الأ�شا�شية 

حربه  اأن  وه����ي  اأخ������رى  م�����ش��ك��ل��ة 
الق���ت�������ش���ادي���ة ل ت�����ش��ري ع��ل��ى ما 
ي�����رام. م��ت��وق��ع��اً ���ش��ت��اء ق��ا���ش��ي��اً يف 
الكرملني  اأم���ل  ال��غ��رب��ي��ة،  اأوروب�����ا 
اأ�شعار  وترتفع  الطاقة  تنقطع  اأن 
الغاز ب�شكل ت�شخمي مما ي�شاعد 
على بناء راأي عام معار�ص للحرب 
يف الحتاد الأوروبي ودول الناتو. 
مل ي��ح�����ش��ل ذل���ك ح��ت��ى ال���ي���وم اإذ 
و�شلت  العاملية  الطاقة  اأ�شعار  اإن 
معتدل.  طق�ص  و�شط  ذروتها  اإىل 

مزيج العنف واجلم�د �سيدوم خالل ال�ستاء على الأرجح

هل حان وقت املفاو�ضات بني رو�ضيا واأوكرانيا لإنهاء احلرب؟

ملاذا تراجع كي�ضنجر عن موقفه جتاه ان�ضمام اأوكرانيا اإىل الناتو؟
•• وا�سنطن-وكاالت

اعترب وزير اخلارجية الأمريكي الأ�شبق هرني كي�شنجر، اأن 
الجتياح الرو�شي لأوكرانيا اأظهر اأنه مل يعد هناك من مربر 
رغم اأنه  لبقاء الأخرية خارج حلف �شمال الأطل�شي “الناتو”، 
كان يف ال�شابق من املعار�شني لهذه اخلطوة التي طاملا �شعت 
اإليها كييف. وكان كي�شنجر )99 عاما( والذي يعد من اأتباع 
الواقعية ال�شيا�شية قد دعا قبل اأ�شهر اإىل وقف لإطالق النار 
يف اأوكرانيا حتى لو انطوى ذلك على الت�شليم ببع�ص املكا�شب 

الع�شكرية لرو�شيا.
وراأى وزير اخلارجية الأمريكي ال�شابق خالل م�شاركة له عرب 

الفيديو يف املنتدى القت�شادي العاملي يف دافو�ص، اأن ان�شمام 
اأوكرانيا اإىل حلف �شمال الأطل�شي �شتكون “نتيجة مالئمة«.

وقال: “قبل هذه احلرب، كنت معار�شا لع�شوية اأوكرانيا يف 
حلف �شمال الأطل�شي لأنني كنت اأخ�شى اأن تت�شبب بال�شبط 

بالعملية التي ن�شهدها الآن«.
واأ����ش���اف وق���د ظ��ه��رت يف خ��ل��ف��ي��ة ال�����ش��ا���ش��ة ����ش���ورة للرئي�ص 
اإدارته:  يف  عمل  ال��ذي  نيك�شون  ريت�شارد  ال��راح��ل  الأم��ريك��ي 
امل�شتوى، فاإن فكرة  اإىل هذا  العملية  “الآن وقد و�شلت هذه 

اأوكرانيا املحايدة يف ظل هذه الظروف مل تعد ذات جدوى«.
تطلعات  و�شف  قد  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ص  وك��ان 
مبثابة  باأنها  الأطل�شي  �شمال  حلف  اإىل  لالن�شمام  اأوكرانيا 

الدولة اجل��ارة يف  تهديد، وذل��ك يف معر�ص تربيره لجتياح 
املتحدة عل  الوليات  �شدد  وبينما  املا�شي.  العام  24 فرباير 
يعود  الأطل�شي  �شمال  حلف  اىل  الن�شمام  ب�شاأن  ال��ق��رار  اأن 
لأوكرانيا، مل تبد القوى الأوروبية اأي حما�شة ب�شبب بالقلق 
من منح �شمانات الأمن املتبادل لدولة ت�شهد نزاعا مع رو�شيا 
ال�شهر  ُن�شرت  مقالة  يف  كي�شنجر  وح��ذر   .2014 ع��ام  منذ 
من  املحافظة  الربيطانية  �شبكتايرت”  “ذا  جملة  يف  املا�شي 
اأن النزاع يف اأوكرانيا له اأوجه ت�شابه مع عام 1914 عندما 

انزلقت القوى الكربى دون ق�شد اإىل حرب عاملية.
مبوجبه  تن�شحب  ال��ن��ار  لإط���الق  وق��ف  اإىل  مقالته  يف  ودع���ا 
رو�شيا اإىل خطوط ما قبل الجتياح ولكن لي�ص اأبعد، بحيث 

تبقى يف �شرق اأوكرانيا وكذلك �شبه جزيرة القرم التي �شمتها 
الأرا����ش���ي لعملية  اإخ�����ش��اع ه���ذه  2014، م��ع  ع���ام  م��و���ش��ك��و 
تفاو�شية لحقة. ويف دافو�ص، اأ�شار كي�شنجر اإىل اأنه من املهم 
“منع احلرب من اأن ت�شبح حربا �شد رو�شيا نف�شها” واأي�شا 
“اإعطاء رو�شيا فر�شة لالن�شمام جمددا اإىل النظام الدويل«. 
وبينما اأقر كي�شنجر باأن دول كانت ت�شيطر عليها مو�شكو فيما 
اأن��ه �شدد على  اإل  م�شى �شتكون م��رتددة حيال اق��رتاح كهذا، 
اأهمية جتنب عدم ال�شتقرار يف هذه الدولة الكبرية النووية.

ولفت اإىل اأن عملية دبلوما�شية قد ت�شاعد رو�شيا على “اإعادة 
تقييم موقعها التاريخي الذي كان مزيجا من الجنذاب اإىل 

ثقافة اأوروبا واخل�شية من هيمنتها«.

قرار مرتقب من املحكمة العليا قد ُيفقد نتنياهو حليفا مهما يف حكومتهمن اإ�ضرائيل لأوكرانيا.. تقرير اأمريكي يك�ضف كوالي�ص نقل الذخرية

اأمريكا تطلب من اإ�ضرائيل ال�ضماح ملواطنيها من اأ�ضول فل�ضطينية بزيارة ال�ضفة بحرية
 •• القد�س-رويرتز

قال ال�شفري الأمريكي لدى اإ�شرائيل توما�ص نايدز اأم�ص الأربعاء اإن الوليات 
املتحدة تتوقع من اإ�شرائيل اأن ت�شمح بعبور الأمريكيني من اأ�شل فل�شطيني اإىل 
ال�شفة الغربية املحتلة دون قيود مبوجب اتفاق الإعفاء من تاأ�شريات الدخول 

الذي تناق�شه وا�شنطن مع حليفتها حاليا.
و�شهدت ال�شفة الغربية ت�شاعد اأعمال العنف خالل العام املا�شي، وهي من بني 

الأرا�شي التي ي�شعى الفل�شطينيون لإقامة دولة عليها.
اأمنية يف ال�شفة الغربية وت�شري دوريات ع�شكرية بها.  اإ�شرائيل حواجز  وتقيم 
وقال نايدز يف مقابلة مع حمطة )واي.نت( الإذاعية “يجب اأن نكون وا�شحني 
ب�شاأن املعاملة باملثل. املعاملة باملثل تعني ال�شماح لالأمريكيني من اأ�شل فل�شطيني 
بال�شفر بحرية من ديرتويت اإىل )مطار اإ�شرائيل الرئي�شي( بن جوريون ثم اإىل 
رام اهلل«. واأ�شاف “الأمريكيون الذين يعي�شون يف رام اهلل يجب اأن يكونوا اأي�شا 
قادرين على العودة من رام اهلل اإىل بن جوريون ثم اإىل ديرتويت«. واأردف “عند 

تلبية جميع هذه الطلبات، ناأمل يف اأن يكون الإ�شرائيليون يف غنى عن الوقوف 
الوليات  اإىل  للدخول  �شياحية  تاأ�شرية  على  للح�شول  اأخ��رى  م��رة  طابور  يف 

املتحدة«.
وردا على �شوؤال عما اإذا كانت اإ�شرائيل تعد بنودا خا�شة لالأمريكيني من اأ�شل 
متحدث  قال  الغربية،  ال�شفة  يف  الأمنية  احلواجز  يعربون  الذين  فل�شطيني 

با�شم اجلي�ص “لي�ص لدينا �شيء جديد نك�شف عنه«.
وت�شري تقديرات املعهد العربي الأمريكي اإىل اأن عدد الأمريكيني املنحدرين من 

اأ�شل فل�شطيني يرتاوح بني 122500 و220 األفا.
ال�شكاين  التعداد  بيانات  اإىل  جزئيا  ت�شتند  التقديرات  ه��ذه  اإن  املعهد  ويقول 
الأمريكية. ومل يرد مكتب ال�شوؤون الفل�شطينية يف ال�شفارة الأمريكية بالقد�ص 
على طلب رويرتز لالإف�شاح عن عدد الأمريكيني من اأ�شل فل�شطيني املقيمني 
اإىل  ال�شفر  ترتيبات بخ�شو�ص  اأي  نايدز  يذكر  الغربية حاليا. ومل  ال�شفة  يف 
الآن  وت�شيطر عليها   2005 اإ�شرائيل يف عام  ان�شحبت منه  ال��ذي  غ��زة،  قطاع 

حما�ص ، وهي جماعة اإ�شالمية ي�شعها الغرب على قائمة الإرهاب.

•• نيويورك-وكاالت

املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اأن  تاميز”،  “نيويورك  اأف��ادت �شحيفة 
اأر�شلت خمزونا من الذخرية التي كانت خمزنة يف اإ�شرائيل 
لت�شتخدمه اأوكرانيا يف حربها �شد رو�شيا، قائلة اإن القرار 
اُتخذ يف العام املا�شي، على عهد رئي�ص الوزراء وقتها، يائري 

لبيد.
قائال  ل��روي��رتز،  التقرير  �شحة  اإ�شرائيلي  م�����ش��وؤول  واأك���د 
لي�شت  املتحدة  الوليات  اأن  ذل��ك، رغم  واف��ق على  اإن لبيد 

بحاجة اإىل مثل تلك املوافقة ب�شكل ر�شمي.
يف  الرو�شية  الع�شكرية  بالعمليات  اإ�شرائيل  ن��ددت  وبينما 
امل�شاعدات  على  لكييف  م�شاعدتها  يف  اقت�شرت  اأوك��ران��ي��ا، 
املبا�شر  التوريد  وا�شتبعدت  ال��واق��ي��ة،  وامل��ع��دات  الإن�شانية 

لالأ�شلحة.
للتن�شيق  �شاخن  خط  على  املحافظة  الإ�شرائيليون  ويريد 

مع رو�شيا، اأُقيم يف 2015، ب�شاأن هجماتهم الع�شكرية على 
حامية  تتمركز  حيث  �شوريا،  يف  حمتملة  اإي��ران��ي��ة  اأه���داف 

تابعة ملو�شكو.
نقل  املتوقع  من  كان  اإذا  ما  الإ�شرائيلي  امل�شوؤول  يعلم  ومل 
اإ���ش��رائ��ي��ل حت��ت قيادة  م��زي��د م��ن الأ�شلحة الأم��ريك��ي��ة م��ن 
توىل  ال���ذي  نتانياهو،  بنيامني  امل��ح��اف��ظ،  ال����وزراء  رئي�ص 
املن�شب يف 29 دي�شمرب والذي اأقام، خالل فرتات �شابقة يف 
املن�شب، عالقات �شخ�شية مع الرئي�ص الرو�شي، فالدميري 

بوتني.
ومل تعلق �شفارة وا�شنطن يف اإ�شرائيل على تقرير “نيويورك 
كورنيت�شوك،  يفجن  الأوك�����راين،  ال�شفري  وق���ال  تاميز”. 
لرويرتز عرب الهاتف اإنه “لي�شت لديه اأدنى فكرة” حول ما 
الرو�شية  ال�شفارة  اأحجمت  فيما  التقرير �شحيحا.  كان  اإذا 

عن التعليق.
واأبدى لبيد، الذي توىل املن�شب يف يوليو املا�شي، �شراحة 

عن تعاطفه مع اأوكرانيا. لكن �شخ�شا مطلعا على قرارات 
لب��ي��د ق��ل��ل م��ن اأه��م��ي��ة اأن ي��ك��ون ل��ذل��ك اأي ت��اأث��ري يف نقل 
اإ�شرائيلي  وزراء  رئي�ص  “اأي  قائال:  الأم��ريك��ي��ة،  الأ�شلحة 
ذخائر  البنتاغون  خ��زن  ولعقود،  ذل��ك«.  على  �شيوافق  ك��ان 
حالة  يف  الطارئة  الإم���داد  اإع���ادة  يف  لُت�شتخدم  اإ�شرائيل  يف 

احلرب، اأو لت�شليمها اإىل حلفاء اآخرين للوليات املتحدة.
وبح�شب نيويورك تاميز، فالذخرية الأمريكية املنقولة من 
األف قذيفة مدفعية   300 اأوكرانيا هي نحو  اإىل  اإ�شرائيل 
من عيار 155 مليمرتا، وهو نوع ت�شتخدمه كييف بوترية 

كبرية.
الدفاع  ب���وزارة  �شابق  ع��ام  اإي��ف��ري، وه��و مدير  وق��ال ديفيد 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة وج����رنال ���ش��اب��ق ب��ال��ق��وات اجل��وي��ة، لرويرتز 
“فاإن  اإ�شرائيل،  يف  الإم����دادات  ه��ذه  اأن  من  الرغم  على  اإن 
ممتلكات  ه��ذه  لنقلها.  اإذننا  اإىل  يحتاجون  ل  الأمريكيني 

اأمريكية«.

•• القد�س-وكاالت

اأن رئي�ص الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني  اأكدت �شحيفة عربية 
زعيم  بتعيني  اخلا�ص  العليا  املحكمة  قرار  �شيحرتم  نتنياهو 
حزب “�شا�ص” اأرييه درعي وزيرا يف حكومته، م�شرية اإىل اأنه 

�شينفذ اأي قرار ي�شدر عن املحكمة.
اأن  امل��ق��رر  م��ن  نتنياهو، حيث  اأه��م حلفاء  م��ن  درع��ي  ويعترب 
ت�شدر املحكمة العليا قراراً يف التما�شات قدمت لها �شد قرار 
اإدانته  اإث��ر  وذل��ك على  الإ�شرائيلية،  باحلكومة  وزي��راً  تعيينه 
التنفيذ  وق��ف  م��ع  بال�شجن  ومعاقبته  ال�شريبي،  بالتهرب 

العام املا�شي.
وقالت �شحيفة “ي�شرائيل هيوم” العربية، نقاًل عن مقربني 
اأبطلت املحكمة العليا قرار  “يف حال  اإنه  ال��وزراء،  من رئي�ص 
نتنياهو  ف���اإن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  باحلكومة  وزي����راً  درع���ي  تعيني 
�شيلتزم بالقرار”، وذلك يف اإ�شارة لإمكانية فقدان زعيم �شا�ص 
زعزعة  اإىل  “يوؤدي  اأن  ذل��ك  ���ش��اأن  وم��ن  باحلكومة.  من�شبه 
ا�شتقرار الئتالف احلكومي الذي يقوده نتنياهو، خا�شة اأن 

حزب �شا�ص لديه 11 ع�شوا بالكني�شت من اأ�شل 64 ع�شواً 
الئتالف  من  ان�شحابه  ي��وؤدي  وقد  اليمني،  كتلة  اأع�شاء  هم 

لفقدان ائتالف نتنياهو الأغلبية«.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن ذلك ياأتي “بالرغم من اأن درعي طلب 
من نتنياهو اأن يعمل على ت�شريع مترير ت�شريع يف الكني�شت 
خا�ص بتجاوز بند )عدم املعقولية( الذي ت�شتند اإليه املحكمة 
العليا لإبطال تعيينه وزيراً باحلكومة، وذلك يف حال �شدور 

قرار ببطالن تعيينه«.
وبينت اأن “النظام ال�شيا�شي باأكمله ينتظر قرار املحكمة العليا 
ب�شاأن درعي الذي ي�شغل وزير ال�شحة والداخلية”، مت�شائلًة: 
“هل �شيكون من املمكن حقاً اإلغاء بند عدم املعقولية بطريقة 
�شي�شطر درعي لالنتظار خارج احلكومة  واإىل متى  �شريعة، 
“نتنياهو  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  وزاري؟«.  من�شب  دون 
ب��اإق��ال��ة درع���ي م��ن منا�شبه  ات��خ��اذ ق���رار يق�شي  جم��رب على 
مغلقة  حم��ادث��ات  يف  اأك��د  درع��ي  “اأرييه  متابعًة:  الوزارية”، 
الق�شية،  ب�شاأن هذه  الئتالف احلكومي  داخ��ل  �شراع  وج��ود 

واأنه على يقني باأن نتنياهو يريد حل امل�شكلة«.
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وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،  2842/2022 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)431.723( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : رويال اند �شن الالين�ص للتاأمني - ال�شرق الو�شط( املحدودة �ص.م.ب.م - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - مبنى برج ال�شالم - �شقة ط 37 مكتب 
3702

املطلوب اإعالنه : 1- كلني اند هايجني �شينرت �ص.ذ.م.م )�شابقا برج ال�شماء للتجارة العامة �ص.ذ.م.م( 
- �شفته : منفذ �شده

به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
وقدره )431723( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �شاملة لر�شوم املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70445

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8062/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املنفذ به  املبلغ  ، ب�شداد  اداء  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1790/2022 امر  مو�شوع 
وقدره )958.506.5( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : ال�شركة الهند�شية لالن�شاء والتعمري �ص.ذ.م.م
العهود - مبنى وي�شتربي -  دب��ي - �شارع  التجاري -  دب��ي - منطقة اخلليج  ام��ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 

الطابق 22
املطلوب اإعالنه : 1- جمموعة حممد عمر بن حيدر القاب�شة م�شاهمة خا�شة - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
 ، املحكمة  ر�شوم خلزينة  اىل مبلغ  بال�شافة  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )958506.5(
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5962/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف النزاع رقم 646/2022 ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )22.559.38( 

درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة المارات العامة للنقل واخلدمات )موا�شالت المارات( �شركة عامة من�شاأة مبوجب 

املر�شوم بقانون احتادي رقم 22 ل�شنة 2019
�شارع   - بردبي   - دب��ي  ام��ارة  وم�شت�شارون  حمامون  وم�شاركوه  ال�شهالوي  مكتب  املختار  عنوانه:موطنها 

بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد برج بوليفارد بالزا 2 الطابق 19 مكتب رقم
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة توب ت�شويز للزيوت �ص.ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم 764650 �شادرة من اقت�شادية 

دبي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)22559.38( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70545

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:2785/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الرابعة رقم 201

والزام  كلي  رق���م:359/2022 جت��اري  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
امل�شتاأنف �شدهم بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:حممد بن �شليمان بن علي العريني
 -  3713 رق��م  فيال   -  3713 رق��م  مبنى   - الف��ق  �شارع   - الريا�ص  حمافظة   - عنوانه:ال�شعودية 

بالقرب م�شجد والدة البلطان
املطلوب اإعالنهم :  1- ديجي ماترك�ص تكنولوجيز �ص.ذ.م.م 2- ديجي روبوتيك�ص منطقة حرة 

ذ.م.م 3- مازن ابراهيم مذيب الناطور 4- جمال ح�شني يو�شف  -  �شفتهم : م�شتاأنف �شدهم
ال�شادر بالدعوى رق���م:359/2022 جتاري كلي.  القرار/احلكم  اأ�شتاأنف  :  قد  مو�شوع الإع��الن 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2023/1/23  ال�شاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اعلن بالن�شر        
  يف  الدعوى رقم:53/2023/42 جتاري 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402
و�شتة  وت�شعمائة  ال��ف  ع�شر  واث��ن��ي  مائة   )112926.80( وق���دره  مبلغ  ب�شداد  مطالبة   : ال��دع��وى  مو�شوع 
وع�شرون درهم وثمانون فل�شا والفائدة القانونية عنه بواقع 5% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق اخر فاتورة يف 

2014/12/7 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:الدانوب ملواد البناء ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�ص - مبنى توين تاورز - �شقة 2014
املطلوب اإعالنه :  1- كورتك�ص الهند�شية لالن�شاءات �ص.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

ب�شداد مبلغ وق��دره )112926.80( مائة  الدعوى ومو�شوعها مطالبة  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�شوع 
واثني ع�شر الف وت�شعمائة و�شتة وع�شرون درهم وثمانون فل�شا والفائدة القانونية عنه بواقع 5% �شنويا من 
تاريخ ا�شتحقاق اخر فاتورة يف 2014/12/7 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
- وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2023/1/23  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197



اخلميس   19  يناير    2023  م   -    العـدد   13752  
Thursday   19    January    2023   -  Issue No 13752

12

عربي ودويل

اأكد اأن اندلعها كان خطاأ واأن انتهاءها ممكن يف اأي وقت

هوك�ضتاين: ر�ضالتنا لبوتني.. اأوقف احلرب نوقف العقوبات

•• عوا�سم-وكاالت

العامل  ���ش��ه��ده��ا  ك���ب���رية  اأح�������داث 
تاأثريها  ام��ت��د  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  يف 
قطاعات  اإىل  النفط  اأ���ش��واق  م��ن 
الغذاء  اأزم������ات  ل��ت��خ��ل��ق  ال���ط���اق���ة، 
التجارة  ح���رك���ة  يف  وم�������ش���ك���الت 
“�شفر  ���ش��ي��ا���ش��ة  وم����ن  ال���ع���امل���ي���ة، 
كوفيد” ال�شينية وان��دلع الأزمة 
الأوكرانية، اإىل تبعاتها املتمثلة يف 
قفزة اأ�شعار الطاقة وارتفاع تكلفة 

املعي�شة.
املن�شق الرئا�شي الأمريكي اخلا�ص 
امل�شت�شارين  وك���ب���ري  ب���ال���ط���اق���ة 
الأمريكيني لأمن الطاقة، اأمو�ص 
“اقت�شاد  هوك�شتاين، يتحدث مع 
عن  ليجيب  عربية”،  نيوز  �شكاي 
اأ�شئلة تتعلق باأحداث العام املا�شي، 

وتبعاتها خالل 2023. 

اأمريكا والنفط.. 
وخط�ات ا�ستثنائية

ان���دلع الأزم���ة يف اأوك��ران��ي��ا نهاية 
زيادة  يف  ت�شبب   2022 ف��رباي��ر 
ال���ن���ف���ط حول  اأ����ش���ع���ار  ك���ب���رية يف 
ال���ع���امل، وك����رد ف��ع��ل ع��ل��ى القفزة 
الأ�شود،  الذهب  اأ�شعار  يف  الكبرية 
الرئي�ص  اإن  ه��وك�����ش��ت��اي��ن  ق�����ال 
الأم���ريك���ي ج���و ب���اي���دن ق���د اتخذ 
خ����ط����وًة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ًة، مت��ث��ل��ت يف 
الإعالن عن حترير 180 مليون 
الحتياطي  م����ن  ن���ف���ط  ب���رم���ي���ل 
عالوًة  ال�شرتاتيجي،  الأم��ريك��ي 
برميل  مليون   160 حترير  على 
اأخ����رى، يف خطوة  ن��ف��ط م��ن دول 
مم��اث��ل��ة ق���ام ب��ه��ا ق���ادة بع�ص دول 

العامل.
ارتفعت  اأن  بعد  اخل��ط��وة  وج���اءت 
العامل  ك���ان  بينما  ال��ن��ف��ط  اأ���ش��ع��ار 
فريو�ص  انت�شار  ف��رتة  م��ن  ي��خ��رج 
ك���������ورون���������ا، وه�������������ذان احل������دث������ان 
ارت���ف���اع  اإىل  اأّدي��������ا  ال�������ش���اغ���ط���ان 
الأ�شعار اإىل اأكرث من 120 دولراً 

للربميل.
خالل  “من  ه��وك�����ش��ت��اي��ن:  وق����ال 

لنوقف ه��ذه الإج����راءات، نحن ل 
اقت�شادية،  ب��ح��رب  ال��ف��وز  ن��ح��اول 
ما نريد اإنهاءه هو احلرب الفعلية 

املروعة الدائرة يف اأوكرانيا«.

اأمريكا وال�سني.. 
وروؤية العامل

خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���ش��ي��ة، اأج����رى 
ال���رئ���ي�������ص ب�����اي�����دن ال����ع����دي����د من 
الت�شالت الهاتفية وعرب الفيديو 
م���ع ن��ظ��ريه ال�����ش��ي��ن��ي ت�����ش��ي جني 
هوك�شتاين،  ق���ول  بح�شب  ب��ي��ن��غ، 
كما التقى الرئي�شان حني �شاركت 
الوليات املتحدة يف قمة الع�شرين 
�شهرين  منذ  باإندوني�شيا  بايل  يف 

تقريباً.
الأمريكيني  امل�����ش��ت�����ش��اري��ن  ك��ب��ري 
التوا�شل  اأن  اأك���د  ال��ط��اق��ة  لأم���ن 
م�شتمر بني الطرفني، وذلك على 
ال��رغ��م م��ن اخ��ت��الف ال���روؤى غري 

املفاجئ بني الطرفني.
واأكد اأن الوليات املتحدة وال�شني 
للعامل  ذات��ه��ا  ال��روؤي��ة  ي�شاركان  ل 
ب��ال�����ش��رورة، خا�شة يف ظ��ل وجود 
نوع من املناف�شة العاملية يف بع�ص 
اقت�شادين  اأك���رب  ب��ني  ال��ق��ط��اع��ات 
التي  القيم  تختلف  كما  بالعامل، 
اأنها  اإل  ال��دول��ت��ني،  ك��ال  تنتهجها 
بال�شتقرار  الإمي��ان  يف  يت�شاركان 
النمو  وب�شمان  والأم��ن  وال�شالم 

القت�شادي حول العامل.
هوك�شتاين اأكد اأن الرئي�ص بايدن 
املتحدة  الوليات  قيادة  �شيوا�شل 
خارجية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  اع��ت��م��اد  ع���رب 
القيم  تعك�ص  داخلية  فقط  ولي�ص 
الأم����ريك����ي����ة، وي��ع��ت��ق��د اأن������ه حني 
عاملية  �شوقية  قيم  اختيار  يت�شّنى 
الإن�شان  ح���ق���وق  حت����رتم  وح������ّرة 
العمل  وق��وان��ني  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وُتعّد ُمدجمًة  البيئية،  والقوانني 
وعملياتنا  ال���ع���امل���ي���ة  ق��ي��م��ن��ا  يف 
التجارية، ف�شريغب معظم النا�ص 
من حول العامل التعامل بطريقة 

تعك�ص هذه القيم.

بالإ�شافة  ال����ق����رار  ه�����ذا  اّت����خ����اذ 
اإىل اإج�����راءات اأخ����رى، مت��ّك��ن��ا من 
تخفي�ص الأ�شعار من 120 دولراً 
للربميل يف يونيو اإىل 80 دولراً 
الآونة  يف  اأق���ّل  حتى  اأو  للربميل 

الأخرية، ومل يكن الأمر ب�شهل«.
اأ����ش���ار املن�شق  اأخ�����رى،  وم���ن ج��ه��ة 
اخلا�ص  الأم�����ريك�����ي  ال���رئ���ا����ش���ي 
بالطاقة اإىل اأن الإدارة الأمريكية 
اأعلنت اإعادة ملء احتياطاتها من 
النفط يف حال انخف�شت الأ�شعار، 
ن��زال ملتزمني بذلك.  “ونحن ل 
الأم��ريك��ي، يف  الرئي�ص  ق��ال  فكما 
حال انخف�ص �شعر برميل النفط 
�شنتّخذ  دولراً،   70 ق��راب��ة  اإىل 
لتجديد  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ًة  ق������رارات 
�شي�شتغرق  الأم���ر  لكن  خم��زون��ن��ا، 

وقتاً”، ح�شب تعبريه.
بعنا  اأن���ن���ا  اإىل  الإ������ش�����ارة  »جت�����در 
براميل النفط حني كانت قيمتها 
واإذا  للربميل.  دولراً   90 تقريباً 
ك���ان ب��اإم��ك��ان��ن��ا ب��ي��ع ال��ن��ف��ط ب�شعر 
للربميل،  دولراً   90 م��ن  اأع��ل��ى 
دولراً،   70 ب����  ����ش���رائ���ه  واإع��������ادة 
التجارية  العملية  ه���ذه  ���ش��ت��ك��ون 
�شفقًة جيدًة لل�شعب الأمريكي”، 

وفًقا ل� هوك�شتاين.

ن�سب غري م�سب�قة للت�سخم
خ����ط����وة ا����ش���ت���خ���دام ال���ن���ف���ط من 
الح���ت���ي���اط���ي���ات ك����ان����ت �����ش����رورة 

بح�شب  الأم�����ريك�����ي�����ة،  الإدارة 
الإمكان  ق��در  حت��اول  هوك�شتاين، 
بوتني  �شّن  خ��الل  اأّن��ه  التاأّكد من 
�شتتمّكن من  اأوكرانيا،  للحرب يف 
يف  الطائلة  ل��الأرب��اح  و�شوله  ح��ّد 
التاأّكد  ت��ري��د  ك��م��ا  ع��ي��ن��ه،  ال��وق��ت 
فر�شت  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  اأّن  م���ن 
الرو�شي  والق��ت�����ش��اد  ب��وت��ني  على 
اأوروبا  ولي�ص  فقط  هم  �شتوؤذيهم 

اأو الوليات املتحدة اأو حلفائها.
الوليات  ف��ر���ش��ت  ذل����ك،  ول��ف��ع��ل 
لالأ�شعار  �شقفاً  وحلفائها  املتحدة 
باحل�شول  ال�شتمرار  من  للتاأّكد 
جانب؛  م��ن  بالغاز  اإم����دادات  على 
ح����ّد عائدات  اآخ������ر،  وم����ن ج���ان���ب 

رو�شيا.
اأمريكا  ب����اأن  ال���ق���ول  امل��ب��ك��ر  وم���ن 
وحلفائها جنحوا يف حتقيق ذلك، 
“لأّننا بداأنا بفر�ص �شقف لالأ�شعار 
وبالتايل،  ف��ح�����ش��ب،  ���ش��ه��ر  م���ن���ذ 
هذا  نتائج  ع��ن  التكّلم  املبكر  م��ن 
القرار. لكن، بح�شب راأيي، الأمور 

جيدة وناجحة حتى الآن«.
ُيباع  ال��رو���ش��ي  ال��ن��ف��ط  اأن  »ن��ع��ل��م 
بخ�شم كبري واأّنه خالل الأ�شابيع 
امل��ن�����ش��رم��ة، ِب���ي���َع ب���اأق���ّل م���ن 40 
الهدف  هو  ه��ذا  للربميل.  دولراً 
ل�  وف��ق��ا  ن��ح��اول حتقيقه”،  ال���ذي 
لدى  اإن  ق��ال  وال���ذي  هوك�شتاين، 
اأمريكا ر�شالة ب�شيطٌة جداً للرئي�ص 
الرو�شي: “�َشْع حداً لهذه احلرب 

“ومن ال�شروري �شمان تخفي�ص 
املنتجون  حّقق  ول��و  حتى  الأ�شعار 
ح�شب  بقليل”،  اأق�������ّل  اأرب������اح������اً 

تعبريه.

الغاز..
 والقارة العج�ز

“اقت�شاد  ل����  اخل���ا����ص  ح��دي��ث��ه  يف 
اأك�����د  عربية”،  ن�����ي�����وز  �����ش����ك����اي 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  هوك�شتاين 
ال�شوق،  اح��ت��ي��اج��ات  بتلبية  ت��ق��وم 
داخل  الغاز  اأ�شعار  ان  اإىل  م�شريا 
تكون  م��ا  غالباً  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأقّل بكثري من اأ�شعاره يف الأ�شواق 

الأوروبية.
كانت  ال�شركات  بع�ص  اأن  واأو���ش��ح 
املُ�شال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از  ت�����ش��رتي 
وتبيعها  الأمريكية  الأ���ش��واق  من 
اأغلى،  باأ�شعار  الأوروبية  لالأ�شواق 
الأم��ر يحدث  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريا 
الأمريكية، م�شددا  خ��ارج احل��دود 
ع��ل��ى اأن احل��ك��وم��ة الأم��ريك��ي��ة ل 
الطبيعي  ال��غ��از  ب��اأ���ش��ع��ار  ت��ت��ح��ّك��م 
املُ�����ش��ال يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ول 
هذا  يغادر  حني  بالأ�شعار  تتحّكم 

الغاز الأرا�شي الأمريكية.
الأمريكي  الرئا�شي  املن�شق  وق��ال 
اأن  “باإمكاين  بالطاقة:  اخل��ا���ص 
اأّن جميع �شحنات الغاز  اأوؤّك��د لكم 
ال��ط��ب��ي��ع��ي املُ�������ش���ال ال���ت���ي غ����ادرت 
الوليات املتحدة بيعت باأ�شعار اأقّل 

والعاملي،  الأم���ريك���ي  ل��الق��ت�����ش��اد 
اأ�شار  وال���ذي  هوك�شتاين،  بح�شب 
كان  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����ص  اأن  اإىل 
الأ�شر  ت��ت��ك��ّب��د  األ  ع��ل��ى  م�������ش���راً 
الأم���ريك���ي���ة م��ت��و���ش��ط��ة ال���دخ���ل، 
تكاليف  الأم��ريك��ي��ون  وال�شائقون 
�شعره  ك��ان  ال���ذي  البنزين  تعبئة 
يف  ل��ل��غ��ال��ون  دولرات   5 ح��ي��ن��ه��ا 

الوليات املتحدة.
من  “املخاوف  ق���ائ���ال:  واأو�����ش����ح 
ارت��ف��اع الأ���ش��ع��ار وت��اأث��ريه��ا لي�شت 
حكرا على الأمريكيني، اإذ اأن ن�شب 
الت�شخم املرتفعة وارتفاع الأ�شعار 
اأّثرت  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل��رب  نتيجة 

على بقية العامل«.
واأكد كبري امل�شت�شارين الأمريكيني 
لأمن الطاقة اأنه ل�شمان ا�شتمرار 
ال����ع����امل����ي، فمن  من����و الق���ت�������ش���اد 
الأ�شعار  ت��خ��ف��ي�����ص  ال���������ش����روري 
وخف�ص ال�شغوط على الت�شخم.

النقطة  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  وّي����ع����ّد 
اأن الأمر  اإذ  الأ�شا�شية لفعل ذلك، 
ل ي��ت��ع��ل��ق ب����ال����ق����درة ع���ل���ى م���لء 
ولكن  فح�شب؛  ال�شيارات  خزانات 
اأ���ش��ع��ار ال��ب��ن��زي��ن وال���دي���زل لديها 
ت���اأث���ري ك��ب��ري ع��ل��ى اأ����ش���ع���ار امل����واد 
القت�شادية،  والأن�شطة  الغذائية 
مّم���ا ي��وؤث��ر م��ب��ا���ش��رًة ع��ل��ى القدرة 
ال�شرائية لالأ�شر من حول العامل، 
كبرياً  النفط جزءاً  اأ�شعار  وتعترب 
اأي�شاً،  الغذائية  امل���واد  اأ�شعار  م��ن 

اأوب���ام���ا، ح���ذرت اأوروب����ا م��ن فرط 
والنفط  ال����غ����از  ع���ل���ى  الع����ت����م����اد 
اإىل  ي����وؤدي  ال��رو���ش��ي��ني، لأن ذل���ك 
اأخرى،  “وبكلمات  املناف�شة  غياب 

و�شع كّل البي�ص يف �شلة واحدة«.
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  اأن  واأو����ش���ح 
املفو�شية  ورئ��ي�����ش��ة  ب���اي���دن  ج���و 
الأوروب�����ي�����ة، اأور�����ش����ول ف����ون دير 
لي���ن ق��د وق��ع��ا يف م��ار���ص املا�شي 
ع��ل��ى ات��ف��اق ل��ل��ت��ع��اون ب�����ش��اأن الغاز 
املُ�شال  الطبيعي  والغاز  الطبيعي 
الطلب  ت��خ��ف��ي�����ص  اأج��������ل  وم������ن 
املتجّددة،  الطاقة  م�شادر  وب�شاأن 
اأوروبا على  وذلك بهدف م�شاعدة 

ال�شمود.

حرب اأوكرانيا.. اإىل اأين؟
م��ا م��ن جم���ال ل��ل��ف��وز خ���الل هذه 
هوك�شتاين،  ب��ح�����ش��ب  احل��������رب، 
والذي اأكد اأن اندلعها كان خطاأ، 

واأن انتهائها ممكن يف اأي وقت.
واأكد كبري امل�شت�شارين الأمريكيني 
لأمن الطاقة، اأن الرئي�ص الرو�شي 
اإنهاء  على  ق��ادٌر  بوتني  فالدميري 
احلرب، نافيا القول باأن الوليات 
امل�����ت�����ح�����دة ق������د ف����������ازت ب����احل����رب 
ل  ح��رب  ه��ذه  اأن  اإذ  القت�شادية، 
ول  فيها،  امل�شاركة  اأم��ريك��ا  ت��ري��د 
فر�ص  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��وّج��ب  اأن  ت��ري��د 
ع��ق��وب��ات وال��ت��دّخ��ل يف الأ����ش���واق، 

“اإل اأّننا مل منلك اأّي خيار اآخر«.

بكثري، واأّي اأحد يف اأوروبا باإمكانه 
املُ�شال  الطبيعي  الغاز  ي�شتورد  اأن 
الوليات  م��ن  مبا�شرًة  الأم��ريك��ي 
تعاقدية  ع��ق��ود  وبح�شب  امل��ت��ح��دة 
حمددة و�شتكون اأ�شعاره اأقّل بكثري 
من الأ�شعار التي �شهدناها خالل 
وف�����ش��ل اخلريف  ال�����ش��ت��اء  ف�����ش��ل 

املا�شي«.
واأك�������د اأن������ه م����ا م����ن ���ش��ب��ب يدعو 
تقوم  املتحدة  ال��ولي��ات  اإّن  للقول 
ب���اأّي �شيء غ��ري م��ّد اأوروب���ا بالغاز 
الطبيعي املُ�شال ب�شعره يف الأ�شواق 
اأدنى  باأ�شعار  حتى  اأو  الأم��ريك��ي��ة 

من اأّي م�شدر اآخر.
العتماد  اأن  ه��وك�����ش��ت��اي��ن  وي����رى 
الأمريكي  ال��غ��از  ع��ل��ى  الأوروب������ي 
اأم������ر غ����ري ممكن،  ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل 
م���وؤك���دا اأّن�����ه م���ا م���ن ك��م��ي��ات غاز 
يف  ك��اف��ي��ة  ُم�����ش��ال  طبيعي  غ���از  اأو 
الأ�شواق  املتحدة لتزويد  الوليات 

الأوروبية ب�شكل كامل.
وقال: “ما نريد اأن نراه هو تنّوع 
املُ�شال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��غ��از  لأ����ش���واق 
الطبيعي  ال���غ���از  مل�������ش���ادر  وت����ن����ّوع 
احل�شول  م��ن  امل�شتهلكني  ��ك��ن  مُيّ
على خيارات ال�شراء من دول مثل 
قطر والوليات املتحدة والرنويج 

واأ�شرتاليا«.
�شكاي  اقت�شاد  ل�  اأك��د  هوك�شتاين، 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  عربية  نيوز 
اإدارة الرئي�ص الأ�شبق باراك  حتت 

تركيا ترتاجع عن الرتويج لالإ�ضالم ال�ضيا�ضي خارجيا
•• وا�سنطن-وكاالت

للتحول  تقاريرها،  اإح���دى  يف  “الإيكونومي�شت”،  �شحيفة  تطرقت 
الإ�شالم  دع���م ح��رك��ات  ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة وتخليها  ال����دول  ال��رتك��ي جت���اه 

ال�شيا�شي من اأجل تطبيع العالقات مع تلك الدول.
واأ�شافت ال�شحيفة يف تقريرها، لقد حقق الإ�شالم ال�شيا�شي جناحات 
اأقل يف تركيا مما كان يتمناه الرئي�ص رجب طيب اأردوغان، لكن الربيع 
تركيا  �شهد ظهور   2011 ع��ام  الأو���ش��ط يف  ال�شرق  هز  ال��ذي  العربي 

كواحدة من م�شدريه الرئي�شيني.
الإخ���وان  اأح����زاب  “اإىل ج��ان��ب م�شر، دع��م��ت تركيا  ال��ت��ق��ري��ر:  واأك��م��ل 
واجلماعات الإ�شالمية الأخرى يف ليبيا و�شوريا وتون�ص، اأراد اأردوغان 

النظام  بانهيار  التعجيل  اآن���ذاك،  خارجيته  وزي��ر  اأوغ��ل��و،  داود  واأح��م��د 
على حد  الإقليمي القدمي وتعزيز نفوذ تركيا على النظام اجلديد”، 

تعبريها.
وتابع: ذهب اأردوغان اإىل الجتاه املعاك�ص، يف نوفمرب، التقى اأردوغان 
ومهدت  قطر،  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  هام�ص  على  الأوىل،  للمرة  بال�شي�شي 
اأ�شهر من املحادثات بني الدبلوما�شيني والأت��راك وامل�شريني الطريق 

لالجتماع«.
واعتربت ال�شحيفة اأن اأردوغان �شعى لذلك من خالل اإقامة عالقات 
اإ�شرائيل،  م��ع  ال��و���ش��ع  اأي�����ش��ا بت�شحيح  وق���ام  م��ع دول اخل��ل��ي��ج،  ج��ي��دة 
ب�شار  ال�����ش��وري  بالرئي�ص  ال��ل��ق��اء  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  حديثه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

الأ�شد.

لقاء مع ال�سي�سي
وحني التقى ال�شي�شي، قال اأردوغان اإن امل�شافحة التي جرت بينه وبني 
اأوىل نحو مزيد من التطبيع يف  نظريه امل�شري يف قطر كانت خطوة 

العالقات بني البلدين.
واأ�شاف اأردوغان اأن حتركات اأخرى �شتلي تلك اخلطوة الأوىل من اأجل 

تطبيع العالقات بني القاهرة واأنقرة.
الجتماعات مع م�شر على  تكون  اأن  يريد  اأنه  الرتكي  الرئي�ص  وتابع 

م�شتوى اأعلى، يف �شياق الجتاه نحو تطبيع العالقات.

تقارب تركي �س�ري
وت�شارعت يف الأ�شهر الأخري خطوات التقارب بني تركيا و�شوريا، بعد 

اأكرث من عقد من القطيعة اإثر اندلع احلرب الأهلية يف الأخرية عام 
2011، حيث اتخذت اأنقرة موقفا داعما للمعار�شة ال�شورية.

التي حتث دم�شق على امل�شاحلة مع  التقدم برعاية رو�شيا  وياأتي هذا 
اأنقرة. وتريد تركيا اأمرين اأ�شا�شيني:

عودة الالجئني ال�شوريني اإىل اأرا�شيهم.
“ق�شد”،  الكردية  ال�شعب  حماية  وح��دات  ملحاربة  دم�شق  مع  التعاون 

وبالتايل احليلولة دون قيام كيان كردي.
يف املقابل، فاإن �شوريا تريد ما يلي:

اإنهاء وجود القوات الرتكية يف �شمايل البالد الذي ت�شفه بالحتالل.
التوقف عن اإمداد الف�شائل املعار�شة بال�شالح.

تتفق �شوريا مع تركيا ب�شاأن احتواء “ق�شد«.

•• عوا�سم-وكاالت

يقرتب اجلي�ص الرو�شي �شريعا من 
مدينة اأفدييفكا يف اإقليم دونبا�ص، 
�شرقي اأوكرانيا، منت�شيا ب�شيطرته 
من  ومقرتبا  �شوليدار،  بلدة  على 
خطته لقتنا�ص مدينة “باخموت” 

ال�شرتاتيجية.
�شيا�شيني  حم���ل���ل���ني  ت���ق���دي���ر  يف 
حتدثوا ملوقع “�شكاي نيوز عربية” 
فاإن هذا “التقدم الرو�شي ال�شريع” 
ال��غ��رب للرد  اإىل  اأ���ش��د ر���ش��ال��ة  ه��و 
اأ�شلحة  اإع��الن الأخ��ري تقدمي  على 
خا�شة  اأوكرانيا،  اإىل  ثقيلة  نوعية 
اأفدييفكا  ح��ول  ي�شتعر  القتال  اأن 
اأعلن اجلي�ص  ال��ذي  اليوم  نف�ص  يف 

الرو�شي خطته لزيادة عدد قواته.
رئي�ص  ب���اأع���م���ال  ال���ق���ائ���م  واأع����ل����ن 
بو�شيلني،  دي��ن��ي�����ص  دون���ي���ت�������ش���ك، 
ت��ق��دم وحت�شني  اإح�����راز  ال���ث���الث���اء، 
للقوات يف اجتاه  الع�شكري  الو�شع 
اأف��دي��ي��ف��ك��ا، ك��م��ا اأ���ش��ب��ح��ت حمطة 
حتت  “�شول”  احل��دي��دي��ة  ال�شكك 

�شيطرة الرو�ص.
الدفاع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ب��ال��ت��زام��ن، 
الرو�شية تغيريات وا�شعة النطاق يف 
اجلي�ص يف الفرتة من عام 2023 

حتى 2026.
ووفق وزير الدفاع �شريغي �شويغو، 
الع�شكرية،  ل����الإدارة  اجتماع  عقب 
تعداد  رف��ع  ت�شمل  التغيريات  ف���اإن 
مليون   1.5 اإىل  امل�شلحة  ال��ق��وات 
الع�شكري  التق�شيم  وتغيري  ف���رد، 
قال  ���ش��راح��ة،  ل��رو���ش��ي��ا.  الإداري 

ا�شتفتاء  �شمن  رو���ش��ي��ا  اإىل  ان�شم 
املناطق الأربع �شبتمرب املا�شي.

يفند ن�ح اأهمية اأفدييفكا 
للجي�س الرو�سي يف اأنها:

دونيت�شك  م����ن  ل���ل���غ���اي���ة  ق���ري���ب���ة 
انت�شارات  يحقق  عليها  وال�شيطرة 
ك��ب��رية ل��رو���ش��ي��ا ت��وج��ه ب��ه��ا ر�شالة 
ل����ل����غ����رب ب����ع����د اإع�������الن�������ه ت���ق���دمي 
دبابات  مثل  لكييف،  ثقيلة  اأ�شلحة 
بريطانيا  م���ن   ”2 “ت�شالنجر 
ال�شاروخية  باتريورت  ومنظومات 
الأم���ريك���ي���ة واأ���ش��ل��ح��ة اأخ�����رى من 

اأملانيا.
ي�شمن  لأف��دي��ي��ف��ك��ا  رو����ش���ي���ا  ���ش��م 
باخموت  معركة  يف  احل�شم  ع��ام��ل 

وما حولها.
قوات  ن�شر  م��وؤخ��ًرا  اأع���ادت  مو�شكو 
“اأف�شل  اأف��دي��ي��ف��ك��ا  ق���رب  نظامية 
يف  فا�شلة  ملعركة  متهيًدا  تدريًبا” 

حمور باخموت.
التغيريات  ترتجم  اأن  رو�شيا  تريد 
التي طراأت على قياداتها الع�شكرية 
فعلية  جناحات  اإىل  املا�شية  الأي��ام 

على الأر�ص.
وباخموت  اأفدييفكا  على  ال�شيطرة 
الرو�شية  ال�شيطرة  �شيتيح  لحقا 
و�شمان  اأوكرانيا  و�شرق  جنوب  يف 
اإم���داد لوجي�شتية  خ��ط��وط  ت��اأم��ني 
نوح،  تقدير  يف  ال��رو���ش��ي.  للجي�ص 
فاإن رو�شيا “جنحت يف اإدارة معركة 
اأوك���ران���ي���ا، وم���ن خلفها  ا���ش��ت��ن��زاف 
الغرب بامتياز، وتتواىل انت�شاراتها 

الع�شكرية على الأر�ص«.

البيت الأبي�ص: غ�ضب اجلمهوريني 
»م�ضطنع« يف وثائق بايدن ال�ضرية 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

يف  م�شطنًعا”  “غ�شًبا  يبدون  اأنهم  معترًبا  اجلمهوريني  الأبي�ص  البيت  انتقد 
ق�شية الوثائق ال�شرية التي ُعرث عليها لدى الرئي�ص الأمريكي جو بايدن، موؤّكًدا 
على  املبنية  ال�شتف�شارات  يخ�ّص  م��ا  يف  فقط  الكونغر�ص  م��ع  يتعاون  الأخ���ري  اأن 

“ح�شن النية«.
اأثناء تبادل مع  اإيان �شامز  وقال املتحدث با�شم املكتب ال�شت�شاري للبيت الأبي�ص 
�شحافيني حول هذه الق�شية املحرجة بالن�شبة لبايدن، اإن اجلمهوريني “يبدون 

غ�شًبا م�شطنًعا«.
بعد ت�شريب و�شائل اإعالم معلومات عن هذه الق�شية، اأقّر البيت الأبي�ص الأ�شبوع 
بايدن  فيها  يتوىّل  كان  التي  الفرتة  اإىل  تعود  ملفات  على  العثور  مّت  باأنه  املا�شي 
اأحد مكاتبه  يف   ،”2017-2009“ اأوباما  ب��اراك  الرئي�ص يف عهد  نائب  من�شب 
ال�شابقة يف وا�شنطن ويف منزله يف ويلمينغتون بولية ديالوير. والق�شية حمرجة 
اجلمهوري  ال�شابق  للرئي�ص  النتقادات  من  الكثري  وّجهوا  الدميوقراطيني  لأن 
وثيقة  مئة  من  باأكرث  لحتفاظه  ق�شائي  لتحقيق  يخ�شع  ال��ذي  ترامب  دون��ال��د 
�شرية يف دارته يف بامل بيت�ص يف ولية فلوريدا رغم مغادرته وا�شنطن عام 2021.

مّدعياً  اأن��ه عنّي  الأمريكي مرييك غارلند  العدل  وزي��ر  اأعلن  املا�شي،  واخلمي�ص 
متاًما  ب��اي��دن،  ل��دى  عليها  ع��رث  التي  الوثائق  ق�شية  يف  للتحقيق  م�شتقاًل  ع��ام��اً 
ال�شكوك بوجود  التي يواجهها ترامب، وذلك لتبديد  الق�شية نف�شها  كما فعل يف 

ازدواجية معايري.
غري اأّن املعار�شة اجلمهورية ا�شتغّلت اأكرثيتها ال�شئيلة يف جمل�ص النواب واأطلقت 

حتقيًقا برملانًيا وطالبت باحل�شول على املزيد من املعلومات.
ال�شتف�شارات  نعتزم مراجعة  فاإننا  بالكونغر�ص،  الأمر  يتعلق  “عندما  �شامز  وقال 
ا من اأع�شاء الكونغر�ص اإظهار ح�شن النية  والرد عليها بح�شن نية. لكننا نتوقع اأي�شً

نف�شه«.
يبدون  عندما  م�شداقّيتهم  يفقدون  النواب  جمل�ص  يف  “اجلمهوريني  اأن  واعترب 
اإليها فقط لتحقيق مكا�شب  ي�شعون  اأنهم  الوا�شح  غ�شًبا م�شطنًعا يف ق�شية من 
حزبية«. واأكد �شامز اأن البيت الأبي�ص “يراجع” مطالب اللجان الربملانية م�شيًفا 

“�شننّدد باأي نفاق )...( قد يعك�ص افتقاًرا يف م�شداقية هذه املطالب«.
اإعادة  رف�ص  �شلفه  بينما  الق�شاء  مع  يتعاون  بايدن  اأن  فكرة  على  املتحدث  و�شّدد 
امللفات وا�شطرت ال�شرطة الفدرالية اإىل تفتي�ص منزله يف فلوريدا ال�شيف الفائت، 

ل�شتعادتها.

الرو�شية  الرئا�شة  با�شم  املتحدث 
اإن  لل�شحفيني،  بي�شكوف  دميرتي 
�شبب زيادة تعداد اجلي�ص “يرتبط 
ب��ت��ل��ك احل�����رب ال���ت���ي ت�����ش��ن��ه��ا دول 
واإن����ه  �شدنا”،  اجل��م��اع��ي  ال���غ���رب 
ب�شكل  ب��الدن��ا  اأم���ن  �شمن  “يجب 

مطلق«.

مكا�سب رو�سية
 وا�ستغاثة اأوكرانية

ح�شب اأوليغ اأرتيوف�شك، الباحث يف 
ال�شاأن الدويل مبوؤ�ش�شة “فول�شك” 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة، ف�����اإن اأف��دي��ي��ف��ك��ا من 

ال�شيطرة  ويتيح  امل��ع��ارك،  اأ���ش��ر���ص 
م�شافة  على  ال��واق��ع��ة  املدينة  على 
13 كيلومرًتا فقط عن دونيت�شك 

للجي�ص الرو�شي ما يلي:
اإح�����ك�����ام ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى حم���ور 
منغ�شات  دون  بالكامل  ���ش��ول��ي��دار 

اأوكرانية.
ت�شتطيع  امليدانية  اخل��ط��وة  بتلك 
رو���ش��ي��ا اإح���ك���ام اخل��ن��اق ع��ل��ى قوات 
اأوك������ران������ي������ا وق����ط����ع الت���������ش����الت 
�شيفر�شك  ب�����ني  والإم�������������������دادات 

وباخموت.
واأما على اجلانب الأوكراين:

ت�شيطر  زال������ت  م����ا  ك��ي��ي��ف  ق������وات 
اأ�شرار  حلقت  بينما  امل��دي��ن��ة،  على 
جدرانها  وا�شودت  مبانيها،  ببع�ص 

وتطايرت نوافذها جراء الق�شف.
املا�شة  حاجتهم  الأوكرانيون  اأعلن 
ال��ل��ي��ل��ي��ة من  ال���روؤي���ة  اإىل م���ع���دات 
حلفائهم الغربيني، بينما من املقرر 
اأن تنزل 14 دبابة طراز “ت�شالنجر 
2” الربيطانية اإىل حمور اأدييفكا 

وباخموت مل�شاعدتهم.
الرئي�ص  دف����ع  ال���رو����ش���ي  ال���ت���ق���دم 
زيلين�شكي  فولودميري  الأوك����راين 
للغرب  ا�شتغاثة عاجلة  اإطالق  اإىل 

لالإ�شراع يف اإر�شال الأ�شلحة، بعدما 
ت��ك��ب��دت ب����الده ال�����ش��اع��ات الأخ����رية 
خ�شائر فادحة يف دونبا�ص، وبعد اأن 
�شنت مو�شكو اأكرث من 70 هجوما 

�شاروخيا على حميط باخموت.

»انت�سارات مت�قعة«
يرجح الباحث املتخ�ش�ص يف ال�شاأن 
الدويل، �شياء نوح، �شقوط العديد 
اأ�شرع  بوترية  الأوكرانية  املدن  من 
الأيام املقبلة، يف طليعتها اأفدييفكا 
�شبه  لل�شيطرة  متهيًدا  وباخموت؛ 
الذي  دونيت�شك  اإقليم  على  التامة 

حمطة مهمة بعد �ضوليدار.. »اأفدييفكا« مفتاح الن�ضر الكامل لرو�ضيا
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املال والأعمال

للعام اخلام�ص على التوايل.. »اأدنوك« العالمة التجارية الأوىل يف الإمارات
العالمات  138 من بني جميع  املرتبة  اإىل  لت�شل  28 مرتبة 

التجارية على ال�شعيد العاملي )167 يف عام 2022(.
واحدة  مرتبة  “اأدنوك”  �شعدت  والغاز،  النفط  قطاع  و�شمن 
لت�شل اإىل املرتبة الثامنة متجاوزة “برتونا�ص” التي تراجعت 

اإىل املرتبة العا�شرة.
الآن  “اأدنوك”  اأ�شبحت  ال��ت��ج��اري��ة،  العالمة  ق��وة  حيث  وم��ن 
عا�شر اأقوى عالمة جتارية يف قطاع النفط والغاز على م�شتوى 

العامل بعد اأن كانت حتتل املرتبة 12 يف عام 2022.
ل��”اأدنوك”  التجارية  العالمة  قيمة  يف  امل�شتمر  النمو  وج��اء 
بف�شل روؤية وتوجيهات القيادة يف دولة الإمارات، ودعم جمل�ص 
اإدارة ال�شركة، وجهود وتفاين جميع العاملني فيها، حيث تلتزم 
وال�شتثمار  الن��ب��ع��اث��ات  منخف�شة  ط��اق��ة  ب��ت��وف��ري  “اأدنوك” 

الكهرباء  الكهربائية من  �شبكتها  احتياجات  %100 من  على 
املنتجة من امل�شادر النووية وال�شم�شية اخلالية من النبعاثات، 
البحرية  عملياتها  لت�شغيل  الكهرباء  على  تعتمد  �شركة  واأول 

خلف�ص الب�شمة الكربونية بن�شبة ت�شل اإىل 50%.
وخ�ش�شت “اأدنوك” 15 مليار دولر اأمريكي لتعزيز وت�شريع 
منخف�شة  واحل��ل��ول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�شاريع  يف  ال�شتثمار 
اإرث  مع  النبعاثات، وذلك متا�شياً  الكربون وتقنيات احلد من 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  املغفورله  املوؤ�ش�ص  ال��وال��د 
والإنتاج  ال���ش��ت��دام��ة  م��ب��ادئ  ر���ش��خ  ال���ذي  ثراه”،  اهلل  “طيب 
توا�شل  حيث  “اأدنوك”،  امل�شوؤول يف جميع ممار�شات وعمليات 
منخف�ص  م�شتقبل  اإىل  و�شوًل  الإرث  هذا  على  البناء  ال�شركة 

الكربون.

•• اأبوظبي -وام: 
التجارية  العالمة  باعتبارها  مكانتها  على  “اأدنوك”  حافظت 
التوايل،  على  اخلام�ص  للعام  الإم����ارات  دول��ة  يف  قيمة  الأك���رث 
اأ�شدرته براند فاينان�ص التي تعد موؤ�ش�شة  وذلك وفًقا لتقرير 
التجارية  ال��ع��الم��ات  تقييم  يف  ومتخ�ش�شة  م�شتقلة  ع��امل��ي��ة 

وال�شت�شارات ال�شرتاتيجية لل�شركات.
على   11% بن�شبة  لأدن����وك  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  قيمة  وزادت 
عام  يف  اأمريكي  دولر  مليار   14.2 اإىل  لت�شل  �شنوي  اأ�شا�ص 

2023 )12.8 مليار دولر اأمريكي يف عام 2022(.
كما زادت قوة العالمة التجارية لأدنوك من 79.1 نقطة لت�شل 
و�شعدت   ،»+AA« ت�شنيف  على  وحافظت  نقطة   79.4 اإىل 

كمزود  مكانتها  لرت�شيخ  امل�شتقبلية،  اجل��دي��دة  التقنيات  يف 
عالمتها  وقيمة  ق��وة  وتعزيز  للطاقة،  وم�شوؤول  موثوق  عاملي 
الأقل  والغاز  النفط  منتجي  �شمن  “اأدنوك”  وتعد  التجارية. 
كثافة يف م�شتويات النبعاثات يف العامل، وتوا�شل اتخاذ خطوات 
املناخي  احلياد  بتحقيق  هدفها  تنفيذ  وت�شريع  لتمكني  عملية 

بحلول عام 2050.
وتلتزم “اأدنوك” بالعمل املناخي التدريجي، حيث يحتاج العامل 
تبني نهج واقعي وم�شوؤول  اإىل  اأي وقت م�شى  اأك��رث من  اليوم 
التنمية  حتقيق  مع  بالتوازي  املناخي  العمل  ُم�شتهدفات  يدعم 
هذين  يف  ملمو�شاً  تقدماً  “اأدنوك”  حققت  وق��د  القت�شادية، 

امل�شارين.
كما تعترب “اأدنوك” اأول �شركة يف قطاع النفط والغاز حت�شل 

تنظم خالل الفرتة من 23 - 25 يناير يف دبي 

غرف دبي ت�ضت�ضيف قمة ال�ضراكة الهندية الإماراتية
 لتعزيز العالقات التجارية والقت�ضادية بني البلدين

»اأدنوك« تعلن عن اأول م�ضروع يف العامل حلقن واحتجاز 
ثاين اأك�ضيد الكربون يف طبقة املياه املاحلة اجلوفية الكربونية

»راكز« ت�ضت�ضيف ال�ضركاء ل�ضتعرا�ص اأحدث 
التعديالت على اللوائح التنظيمية للدولة 

املخت�شة ليتمكنوا من فهم روؤية احلكومة ودعمها على 
النحو الأمثل وال�شتعداد ملا يحمله امل�شتقبل. 

ال�شحي مدير  اجل��ادي  اآمنة علي  وم��ن جانبها قدمت 
براأ�ص  اجل��م��ارك  دائ����رة  اجل��م��رك��ي��ة يف  ال�����ش��وؤون  اإدارة 
والإج���راءات  ال�شيا�شات  ح��ول  مف�شال  �شرحا  اخليمة 
مع  تتما�شى  والتي  امل�شتجدة  الإلكرتونية  واخلدمات 
والت�شدير  ب��ال���ش��ت��رياد  املتعلقة  القانونية  اجل��وان��ب 
للب�شائع بح�شب فئاتها وكذلك المتيازات والإعفاءات 
والنواحي الأمنية وكيفية تخزين املنتجات والتخل�ص 
لالإقامة  العامة  الإدارة  وف��د  وحت���دث  ونقلها.   منها 
و�شوؤون عن اأهم املزايا التي توفرها الإدارة من تاأ�شريات 
الإقامة الذهبية والإقامة اخل�شراء يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ومعايري حتديد اأهليتها لرّواد الأعمال 

واملوظفني واأفراد اأ�شرهم. 
وحتدث النقيب عمر مطر اآل علي رئي�ص فرع احلماية 
املدنية يف اإدارة الدفاع املدين عن اأحدث اإجراءات نظام 
الوقاية وال�شالمة من احلوادث التي قد تقع يف املن�شاآت 
ال�شناعية بالإ�شافة اإىل اخلدمات التي تقدمها الإدارة 
بدايًة من تفتي�ص املن�شاآت وو�شوًل اإىل اإ�شدار خمتلف 

الت�شاريح و�شهادات ال�شالمة. 

•• راأ�س اخليمة -وام:

ن��ظ��م��ت م��ن��اط��ق راأ�����ص اخل��ي��م��ة الق��ت�����ش��ادي��ة “راكز” 
حكومية  ج��ه��ات  م��ن  م�����ش��وؤول��ني  �شّمت  نقا�شية  ن���دوة 
ل�شتعرا�ص  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ن  اأع���م���ال  ورج����ال 
اأحدث التعديالت والتطورات التي طراأت على اللوائح 
بهدف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  التنظيمية 
املحيطة  الظروف  مع  التاأقلم  على  ال�شركات  م�شاعدة 

وممار�شة عملياتها التجارية وفقاً للقوانني. 
وقدم ممثلون عن دائرة اجلمارك واإدارة الدفاع املدين 
راأ�ص  الأج��ان��ب يف  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
الت�شغيل  من��اذج  ت�شرح  عرو�شا  الفعالية  اأثناء  اخليمة 

وال�شيا�شات واأحدث اللوائح املعمول بها لديهم. 
وقال رامي جالد الرئي�ص التنفيذي ملجموعة “راكز” 
امل�شاركني  جميع  بني  احل��وار  ب��اب  فتح  اأهمية  “ندرك 
وه��ن��ا ي��ك��م��ن ال�����دور ال��رئ��ي�����ش��ي ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه “راكز” 
كحلقة الو�شل بني اآلف ال�شركات واجلهات احلكومية 
وانعك�ص هذا اإيجابيا يف جناح الندوة حيث متت اإتاحة 
واإبداء  ت�شاوؤلتهم  لطرح  الأعمال  لأ�شحاب  الفر�شة 
اجلهات  م��ع  مبا�شر  ب�شكٍل  وال��ت��وا���ش��ل  مالحظاتهم 

ال�شرتاتيجية  ال��ق�����ش��اي��ا  مل��ن��اق�����ش��ة 
والتوجهات التي توؤثر على م�شتقبل 
القت�شادية  وال���ف���ر����ص  ال���ت���ج���ارة 
القمة  لهذه  املتوقع  ومن  امل�شرتكة. 
ال���ت���ع���اون بني  ب���رواب���ط  ت��رت��ق��ي  اأن 
عدا  ج����دي����دة،  اآف������اق  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن 
العالقات  تعزيز  يف  م�شاهمتها  عن 
ال���ت���ج���اري���ة ال��ق��ائ��م��ة وف���ت���ح اأب�����واب 
وال�شتثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف��ر���ص 
الرئي�شية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ك��ام��ن��ة 
دبي  غرفة  ومتتلك  البلدين.  لكال 
العاملية مكتباً خارجياً لها يف مدينة 
مومباي الهندية والذي مت افتتاحه 
يف العام 2018. ويلعب املكتب دوراً 
التجارية  العالقات  توثيق  يف  مهماً 
بني دبي والهند، اإىل جانب امل�شاهمة 
على  الأع������م������ال  رج�������ال  حت���ف���ي���ز  يف 
ال�شتثمارية  ال��ف��ر���ص  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
املتبادلة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  وت�����ش��ج��ي��ع 
ال�شركات  وم�شاعدة  الطرفني،  بني 
يف  التو�شع  على  الإم���ارة  يف  العاملة 

ال�شوق الهندية.

وحلقات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ك��ل��م��ات  م���ن 
و���ش��ت��ج��م��ع حت��ت مظلتها  ال��ن��ق��ا���ص، 
نخبة من املتحدثني من القطاعني 
البلدين  احلكومي واخلا�ص يف كال 

كما  ���ش��واء.  ح��د  ع��ل��ى  وامل�شتثمرين 
ت�����ش��ت��ع��ر���ص ال���ق���م���ة ق�����ش�����ص جناح 
تاأ�ش�شت  التي  ال�شركات  من  العديد 
وازدهرت يف دبي. ت�شهد القمة عدداً 

•• دبي-الفجر:

لتعزيز  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  اإط����ار  يف 
العالقات التجارية بني الهند ودولة 
الإمارات العربية املتحدة، ي�شت�شيف 
الأعمال  لعالقات  ال���دويل  املنتدى 
)IBLF(، بالتعاون مع غرف دبي، 
الإماراتية  الهندية  ال�����ش��راك��ة  قمة 
 25 اإىل   23 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 

يناير يف دبي.
ب��ال�����ش��راك��ة بني  ال��ق��م��ة  تنظيم  ي��ت��م 
الأعمال  لعالقات  ال���دويل  املنتدى 
الغرف  اإح��دى  العاملية،  دبي  وغرفة 
غرف  مظلة  حت��ت  العاملة  ال��ث��الث 
تنامي  اأع�����ق�����اب  يف  وت�����اأت�����ي  دب�������ي. 
الهتمام التجاري بني البلدين على 
خلفية اتفاقية ال�شراكة القت�شادية 
التاأ�شريات  ع��ن  والإع���الن  ال�شاملة 
الذهبية يف دولة الإمارات. وتن�شجم 
الغرف يف  اأه���داف  مع  كذلك  القمة 
اإىل  الأجنبية  ال�شركات  ا�شتقطاب 
دبي على  �شركات  الإم��ارة وم�شاعدة 

التو�شع الدويل.
يف  اقت�شاد  اأك��رب  خام�ص  الهند  تعد 
اأك���رب �شريك جتاري  وث���اين  ال��ع��امل 
 .2021 ع���ام  الإم�������ارات يف  ل���دول���ة 
اتفاقية  توقع  دول��ة  اأول  وباعتبارها 
جت���ارة ث��ن��ائ��ي��ة م��ع دول���ة الإم�����ارات، 
ق��وي��اً لالقت�شاد  ال��ه��ن��د راف����داً  ت��ع��د 
الإماراتي عدا عن احت�شان الإمارات 
ل� 3.5 مليون مقيم هندي ي�شكلون 

%30 من �شكان الدولة.
الهندية  ال�������ش���راك���ة  ق���م���ة  ت��ن��ع��ق��د 
الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأيام 
العديد  خاللها  امل�����ش��ارك��ون  يناق�ص 
م��ن امل��وا���ش��ي��ع امل��ه��م��ة، مب��ا يف ذلك 
ف����ر�����ص ال����ت����ع����اون ال����ت����ج����اري بني 
البلدين مع الرتكيز ب�شورة خا�شة 
على قطاعات حمددة مثل الت�شنيع 
وال�������ش���رك���ات ال���ن���ا����ش���ئ���ة وال���رع���اي���ة 
الغذائية،  وال�����ش��ن��اع��ات  ال�����ش��ح��ي��ة 
التاأ�شرية  ب��رن��ام��ج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الذهبية لدولة الإمارات وما يحمله 
م��ن ف��ر���ص جم��زي��ة ل���رواد الأعمال 

الغاز  م���ن  ال���ن���اجت  وال���ه���ي���دروج���ني 
وتخزين  ال��ت��ق��اط  م���ع  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
امل�شاحب  ال���ك���رب���ون  اأك�����ش��ي��د  ث����اين 
الأمونيا  وت�شتخدم  العملية.  لهذه 
الكربون  منخف�ص  ك��وق��ود  ال��زرق��اء 
يف جم����الت م���ت���ع���ددة، مب���ا يف ذلك 
والقطاعات  الكهرباء  وتوليد  النقل 
ال�شلب  اإن�����ت�����اج  م���ث���ل  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

والأ�شمنت والأ�شمدة.
الزرقاء  الأمونيا  م�شروع  وي�شتفيد 
رئي�شي  كمنتج  الإم���ارات  مكانة  من 
لحتياطيات  وام���ت���الك���ه���ا  ل���ل���غ���از 
يف  ريادتها  من  وكذلك  منه،  كبرية 
الكربون  التقاط  تقنيات  ا�شتخدام 

وتخزينه وا�شتخدامه.
تقنيات  على  العملية  ه��ذه  وتعتمد 
اأك�شيد  ث���اين  ت�����ش��رب  مل��ن��ع  م��ت��ط��ورة 
اجل�����وي.  ال����غ����الف  اإىل  ال����ك����رب����ون 

ومت����ت����ل����ك “اأدن������������������وك” م���ن�������ش���اأة 
“الريادة”، وهي اأول من�شاأة للتقاط 
وا�شتخدامه  الكربون  اأك�شيد  ث��اين 
وت��خ��زي��ن��ه ع��ل��ى ن��ط��اق ���ش��ن��اع��ي يف 
التقاط  ت�شتطيع  وال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة، 
اأك�شيد  ث���اين  م��ن  ط��ن  األ����ف   800
اأعمال  وت�شتمر   . �شنوياً  ال��ك��رب��ون 
بالتقدم  “تعزيز”  يف  املوقع  جتهيز 
ب���وت���رية م��ت�����ش��ارع��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقيات  اإبرام 
لل�شناعات  من”ريالين�ص  ك��ل  م��ع 
“�شاهني”  و����ش���رك���ة  املحدودة”، 
لتطوير من�شاأة عاملية امل�شتوى لإنتاج 
)اأي  الإيثيلني”  ك��ل��وري��د  “”ثاين 
دي�شي( والكلور القلوي” و”كلوريد 
ومع  ���ش��ي(،  يف  فينيل”)بي  ال��ب��ويل 
عاملية  من�شاأة  لتطوير  “برومان” 

امل�شتوى لإنتاج امليثانول.

اخلا�شة  ال�شتثمارات  قيمة  وتبلغ 
اأكرث  “تعزيز”  يف  الأوىل  باملرحلة 
مليارات   5( دره���م  مليار   18 م��ن 
من  �شيتم  وال��ت��ي  اأم��ري��ك��ي(  دولر 

خاللها اإنتاج معظم املواد الكيماوية 
الإم������ارات.  دول����ة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ملوافقة  التفاقيات  جميع  وتخ�شع 

اجلهات التنظيمية. للم�شاهمة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة،  ال���روي�������ص 
يف ت���ع���زي���ز ق������درة دول������ة الإم��������ارات 
املتزايد  العاملي  الطلب  تلبية  على 
وتر�شيخ  ال��ك��ي��م��اوي��ة،  امل������واد  ع��ل��ى 
للمواد  ع����امل����ي  ك���م���رك���ز  م���ك���ان���ت���ه���ا 
اأوىل  وال�شناعية،ووجهة  الكيماوية 

لال�شتثمارات املحلية والدولية«.
اهتمام  امل�شاهمني  اتفاقية  وتعك�ص 
املتزايد  ال���دول���ي���ني  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
والفر�ص  امل�����ش��اري��ع  يف  بال�شتثمار 
“تعزيز”  م��ن��ظ��وم��ة  تتيحها  ال��ت��ي 
النجاح  م��ن  وت�شتفيد  ال�شناعية، 
الذي حققته اأدنوك و”فرتيجلوب” 
���ش��ح��ن��ات جتريبية  ب��ي��ع  يف  م���وؤخ���راً 
الكربون  منخف�شة  الأم��ون��ي��ا  م��ن 
واأملانيا.  وك��وري��ا  اليابان  يف  لعمالء 
وي���ت���م ت�����ش��ن��ي��ع الأم���ون���ي���ا ال���زرق���اء 
منخف�شة الكربون من النيرتوجني 

اإنرجي  اإ�ص  “جي  و�شركة  اليابانية، 
كوربوري�شن” الكورية. وقال خليفة 
التنفيذي  الرئي�ص  املهريي،  يو�شف 
بهذه املنا�شبة  بالإنابة ل� “تعزيز” - 
التفاقية  ه��ذه  توقيع  “ ميثل   :  -
ت��ق��دم��اً ك��ب��رياً يف ت��ط��ور اأع��م��ال��ن��ا يف 
منخف�شة  الأم���ون���ي���ا  اإن���ت���اج  جم���ال 
الكربون مبا ي�شهم يف تعزيز القيمة 
الدولة  يف  الهيدروجني  اأعمال  من 
لال�شتفادة  ’تعزيز‘  وت����ه����دف   .
ميتلكها  ال���ت���ي  ال����ق����وة  ن���ق���اط  م����ن 
وتوظيفها  وم�شاهميها  ���ش��رك��ائ��ه��ا 
نوعه  م��ن  م�����ش��روع  اأول  ت��ط��وي��ر  يف 
الكربون  منخف�شة  الأمونيا  لإنتاج 
ال�شرق  وا�شع يف منطقة  على نطاق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا«.  واأ�شاف: 
لتنمية  جهودها  ’تعزيز‘  “توا�شل 
مدينة  يف  ال��ت�����ش��ن��ي��ع��ي��ة  ق��اع��دت��ه��ا 

•• اأبوظبي-وام:

للم�شتقات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
الكيميائية املحدودة “تعزيز” اأم�ص 
مع  م�شاهمني  اتفاقية  توقيع  ع��ن 
و”ميت�شوي  �شركات “فرتيجلوب”، 
)ميت�شوي(،  املحدودة”  و���ش��رك��اه 
كوربوري�شن”  اإن��رج��ي  اإ����ص  و”جي 
من�شاأة  اإنريجي(،لتطوير  اإ�ص  )جي 
الكربون  منخف�شة  الأمونيا  لإنتاج 
�شنوياً  ط��ن  مليون   1 تبلغ  بطاقة 
للكيماويات  “تعزيز”  منطقة  يف 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة. ومي��ث��ل ال��ت��وق��ي��ع على 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة خ��ط��وة اإ���ش��اف��ي��ة يف 
م�شرية امل�شروع نحو قرار ال�شتثمار 
ال��ن��ه��ائ��ي. وت�����ش��اه��م ه���ذه امل��ن�����ش��اأة يف 
تعزيز ريادة اأبوظبي يف جمال اإنتاج 
الوقود منخف�ص الكربون، وقدرتها 

املتزايد  الطلب  من  ال�شتفادة  على 
الكربون  منخف�شة  الأم��ون��ي��ا  على 

كوقود ناقل للهيدروجني النظيف.
خ���ربة  اإىل  الت����ف����اق����ي����ة  وت�������ش���ت���ن���د 
التقاط  يف  ال���ط���وي���ل���ة  “اأدنوك” 
وتخزينه،  وا���ش��ت��خ��دام��ه  ال��ك��رب��ون 
“فرتيجلوب”  ����ش���رك���ة  وق���������درات 
ال�����رائ�����دة ع���امل���ي���اً يف جم�����ال اإن���ت���اج 
الأم��������ون��������ي��������ا، وال����������������دور ال������رائ������د 
اإ����ص  و”جي  ل�شركتي”ميت�شوي 
انبعاثات  م���ن  احل����د  يف  اإنرجي” 
ال�شناعية.  القطاعات  من  الكربون 
وي����اأت����ي اإب�������رام ه����ذه الت���ف���اق���ي���ة يف 
من  ع��دد  “اأدنوك”  توقيع  اأع��ق��اب 
التفاقيات ل�شتك�شاف فر�ص توريد 
مراكز  يف  ل��ع��م��الء  ال���ه���ي���دروج���ني 
ال���ط���ل���ب ال��رئ��ي�����ش��ي��ة مب����ا يف ذل����ك، 
وزارة القت�شاد والتجارة وال�شناعة 

لإن�شاء  اأم���ري���ك���ي(  دولر  م��ل��ي��ار 
�شبكة لنقل الكهرباء حتت �شطح 
“اأدنوك”  عمليات  تربط  البحر 
البحرية ب�شبكة الكهرباء الربية 
“طاقة”،  ل�������ش���رك���ة  ال���ن���ظ���ي���ف���ة 
الب�شمة  خ��ف�����ص  اإم���ك���ان���ي���ة  م���ع 
“اأدنوك”  لعمليات  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
البحرية بن�شبة ت�شل اإىل 50% 

عند اكتمالها.

�شنوياً بحلول عام 2030.
وي��ع��د امل�����ش��روع اجل��دي��د الأحدث 
���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ب����ادرات للحد 
بينها  م�����ن  الن�����ب�����ع�����اث�����ات،  م�����ن 
وقعتها  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
موجبها  حت�������ش���ل  “اأدنوك” 
احتياجات  م���ن   100% ع��ل��ى 
م�شادر  من  الكهربائية  �شبكتها 
وال�شم�شية  ال���ن���ووي���ة  ال���ط���اق���ة 

وكهرباء  “مياه  ل�شركة  النظيفة 
لت�شبح اأول �شركة يف  الإمارات”، 
احتياجات  ت��وؤم��ن  الطاقة  قطاع 
اخلالية  الكهرباء  م��ن  عملياتها 
من النبعاثات من خالل اتفاقية 

للطاقة النظيفة.
موؤخراً  “اأدنوك”  اأجن����زت  ك��م��ا 
بتكلفة  م�����ش��روع  مت��وي��ل  �شفقة 
14 م��ل��ي��ار دره���م )3.8  ق��دره��ا 

•• اأبوظبي-وام:

املوثوق  امل��زود  “اأدنوك”،  اأعلنت 
منخف�شة  ل��ل��ط��اق��ة  وامل�������ش���وؤول 
ام�ص خالل فعاليات  النبعاثات، 
عن  لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع 
بئر  اأول  ت��ط��وي��ر  ال��ع��م��ل يف  ب���دء 
اأك�شيد  ث����اين  حل��ق��ن  ال���ع���امل  يف 
الكربون واحتجازه يف طبقة املياه 

املاحلة اجلوفية الكربونية.
حقن  عمليات  ب��دء  املتوقع  وم��ن 
ث����اين اأك�����ش��ي��د ال���ك���رب���ون خالل 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجلاري 
امل�شروع  ه����ذا  ومي���ث���ل   ،2023
خطوة جديدة مهمة �شمن التزام 
النبعاثات  باحلد من  “اأدنوك” 
كثافة  وخ���ف�������ص  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا،  يف 
بن�شبة  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا 
%25 بحلول عام 2030 لبلوغ 
احلياد  حتقيق  يف  املتمثل  هدفها 

املناخي بحلول عام 2050.
وق�����ال ي��ا���ش��ر ���ش��ع��ي��د امل����زروع����ي، 

ال���رئ���ي�������ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����دائ����رة 
والإنتاج  والتطوير  ال�شتك�شاف 
 : املنا�شبة-  -بهذه  “اأدنوك”  يف 
الكربون  التقاط  تقنيات  “تقوم 
ب������دوٍر م��ه��م يف احلد  وت��خ��زي��ن��ه 
اأهداف  وحتقيق  النبعاثات  من 
’اأدنوك‘  وت�شعى  املناخي،  العمل 
تعزيز  اإىل  م�����ش��ت��م��رة  ب�������ش���ورة 
خف�ص  يف  ال������رائ������دة  م���ك���ان���ت���ه���ا 
مرتكزًة  عملياتها  م��ن  النبعاث 
ع��ل��ى خ��ربت��ه��ا ال��ط��وي��ل��ة يف هذا 
اأول  ’اأدنوك‘  كانت  املجال، حيث 
م�شروعاً  تنفذ  املنطقة  يف  �شركة 
ال���ك���رب���ون ع��ل��ى نطاق  لل��ت��ق��اط 
من�شاأة  خ��الل  من  وا�شع  �شناعي 

’الريادة‘”.
واأ�شاف : “ ميثل م�شروع اأول بئر 
يف ال��ع��امل حلقن واح��ت��ج��از ثاين 
ال��ك��رب��ون خ��ط��وة فعالة  اأك�����ش��ي��د 
جديدة �شمن خطة ال�شركة التي 
م��ل��ي��ار دولر   15 ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ 
النبعاثات،  خل��ف�����ص  اأم���ري���ك���ي 

ال�شركة على تنفيذها.
الت�شغيل،  ح��ي��ز  دخ���ول���ه  وع���ن���د 
���ش��ي�����ش��اه��م امل�������ش���روع م��ب��دئ��ي��اً يف 
األف   18 عن  يقل  ل  ما  احتجاز 
اأك�شيد  ث����اين  م���ن  ���ش��ن��وي��اً  ط���ن 
عمليات  م���ن  امل��ل��ت��ق��ط  ال��ك��رب��ون 
دولة  يف  “فرتيجلوب”  ���ش��رك��ة 
امل���ي���اه  الإم���������������ارات، يف ط���ب���ق���ات 
املناطق  ال��ك��رب��ون��ي��ة يف  اجل��وف��ي��ة 
اأب��وظ��ب��ي، مم��ا يدعم  ال��ربي��ة يف 
امل�شتمرة  “اأدنوك”  ج����ه����ود 
اأك�شيد  ث��اين  وتخزين  للتقاط 
بطريقة  عملياتها  من  الكربون 

اآمنة.
وي�����ش��ت��ف��ي��د م�������ش���روع ب���ئ���ر حقن 
ث�������اين اأك���������ش����ي����د ال�����ك�����رب�����ون من 
اكت�شبتها  التي  “اأدنوك”  خ��ربة 
“الريادة”  م��ن�����ش��اأة  خ����الل  م���ن 
لل��ت��ق��اط ال��ك��رب��ون ال��ت��اب��ع��ة لها 
التقاط ما ي�شل  والتي ت�شتطيع 
ثاين  م���ن  ط���ن  األ����ف   800 اإىل 
اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون ���ش��ن��وي��اً. وجاء 

العمل  يف  ’اأدنوك‘  و���ش��ت�����ش��ت��م��ر 
على خف�ص النبعاثات يف م�شادر 
يف  وال�شتثمار  احلالية،  الطاقة 
والتقنيات  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ات 
مواكبة  ل�����ش��م��ان  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اأعمالها للم�شتقبل للم�شاهمة يف 
الكربون  بناء م�شتقبل منخف�ص 
م�شوؤول  كمورد  مكانتها  وتر�شيخ 
لعمالئها  ل���ل���ط���اق���ة  وم�����وث�����وق 

والأ�شواق يف اأنحاء العامل«.
جمل�ص  ل���ت���وج���ي���ه���ات  وت���ن���ف���ي���ذاً 
تنفيذ  بت�شريع  “اأدنوك”  اإدارة 
للنمو  ال�����ش��رك��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م���ن���خ���ف�������ص ال������ك������رب������ون، وب���ع���د 
ت��خ�����ش��ي�����ص ال�����ش��رك��ة مل��ب��ل��غ 55 
م��ل��ي��ار دولر  م��ل��ي��ار دره���م )15 
النبعاثات  م��ن  للحد  اأم��ري��ك��ي( 
ه����ذا  ����ش���ي���دع���م  ع���م���ل���ي���ات���ه���ا،  يف 
امل�شروع املبتكر برنامج “اأدنوك” 
وتخزينه،  ال���ك���رب���ون  لل���ت���ق���اط 
وال���ذي يعد ج���زءاً م��ن جمموعة 
تعمل  جديدة  ومبادرات  م�شاريع 

والتكوينات  البئر  موقع  اختيار 
بناًء  امل�����ش��ت��ه��دف��ة  اجل��ي��ول��وج��ي��ة 
امل�شح  ع���م���ل���ي���ات  ن����ت����ائ����ج  ع����ل����ى 
الأبعاد  ث��الث��ي  اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي 
“اأدنوك”  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  املكثفة 
امل��ت��ط��ورة يف منذجة  وق���درات���ه���ا 

التكوينات اجلوفية.
و�شي�شاهم امل�شروع يف اإنتاج اأمونيا 
تعد  وال��ت��ي  ال��ك��رب��ون،  منخف�شة 
وقوداً ناقاًل للهيدروجني ويتميز 
التكلفة  ح��ي��ث  م���ن  ب��ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه 
ب�شرعة،  اإنتاجه  زي��ادة  وباإمكانية 
ومي���ت���از ب��ك��ث��اف��ة ك��رب��ون��ي��ة اأق���ل 

مقارنة باأنواع الوقود الأخرى.
وتقييمه  امل�شروع  مراقبة  و�شتتم 
املتقدمة  التكنولوجيا  با�شتخدام 
للمكامن  “ثمامة  م����رك����ز  يف 
اأع���ل���ى  ل�������ش���م���ان  البرتولية” 
م�شتويات ال�شالمة البيئية، حيث 
تو�شعة  ع��ل��ى  “اأدنوك”  ت��ع��م��ل 
احتجاز  جم�����ال  يف  اأن�������ش���ط���ت���ه���ا 
الكربون للتقاط 5 ماليني طن 

»تعزيز« توقع اتفاقية م�ضاهمني لتطوير من�ضاأة اإنتاج الأمونيا منخف�ضة الكربون

تعاون بني » IBM« و »جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�ضطناعي« يف جمال املناخ
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت “جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي” بالتعاون مع 
�شركة IBM .. مركز التميز للذكاء ال�شطناعي اأم�ص وذلك على 
هام�ص القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل �شمن فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي 
لال�شتدامة.  ويهدف املركز اإىل تعزيز التعاون بني IBM واجلامعة 
من اأجل ت�شريع تبني تقنيات الذكاء ال�شطناعي وت�شخريها لدفع 
جهود ال�شتدامة، وتطوير حلول حيادية الكربون لإمدادات الطاقة 
معاجلة  تطبيقات  دعم  اإىل  اإ�شافة  املناخ،  تغري  حتديات  ومواجهة 
 IBM ال��ل��غ��ات الطبيعية ل��ّل��ه��ج��ات ال��ع��رب��ي��ة.  وي��رك��ز خ���رباء م��ن 
وجامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي على جهود التخل�ص 

الرامية  املتقدمة  العلمية  البحوث  اإىل جانب تعزيز  الكربون،  من 
للتخفيف من اآثار ظاهرة التغري املناخي و�شبل التكيف معها. 

الذكاء  م�شرعات  تطوير  على  امل�شرتكة  البحثية  الفرق  و�شتعمل 
ميكن  والتي  الأ�شا�شية،  ال�شطناعي  الذكاء  ومن��اذج  ال�شطناعي 
من  العديد  يف  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  تقنيات  ن�شر  تدعم  اأن 
ل�شتخدام  الطريق  ميهد  ومبا  الرئي�شية،  القت�شادية  القطاعات 

حلول حمايدة كربونياً مع تعزيز اآليات التكيف واملرونة. 
اأي�����ش��ا على  وي��ع��م��ل م��رك��ز التميز يف جم���ال ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 
الذي  الأم��ر  العربية،  لّلهجات  الطبيعية  اللغات  معاجلة  تطوير 
�شيتيح دمج تقنية الذكاء ال�شطناعي ب�شهولة يف اخلدمات املقدمة 
للمتحدثني باللغة العربية.  وقال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد 

اجلابر وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة الرئي�ص املعني ملوؤمتر 
الأطراف “COP28” رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة حممد بن زايد 
للذكاء ال�شطناعي - بهذه املنا�شبة - : “متا�شياً مع روؤية القيادة 
اأحدث البتكارات التكنولوجية، ي�شرنا اإطالق هذا  بال�شتفادة من 
يف  كبري  دور  لها  املتميزة  والبتكارات  التقنيات  واأن  خا�شة  املركز، 
والتقدم  وا�شتهالكها،  الطاقة  لإنتاج  املتبعة  الطرق  �شياغة  اإع��ادة 
نحو حتقيق احلياد املناخي، وذلك عرب ت�شخري البيانات ال�شخمة 
وتوؤكد  فاعلية  اأك��رث  ق���رارات  وات��خ��اذ  التحديات  حل  يف  للم�شاعدة 
ل��ل��ذك��اء ال�شطناعي  زاي���د  ب��ن  ب��ني جامعة حممد  ال�����ش��راك��ة  ه��ذه 
و�شركة IBM على التزام اجلانبني امل�شرتك بتطوير حلول الذكاء 

ال�شطناعي التي �شتلعب دوراً مهماً ي�شّب يف م�شلحة الب�شرية«. 

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  6271/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- �شركة مزون ملقاولت البناء ذ.م.م  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البا�شل لعمال التكييف املركزي �ص.ذ.م.م

وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
للر�شوم  �شامال  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )499.546( وق���دره 

وامل�شاريف. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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املال والأعمال
تعاون بني »موانئ اأبوظبي« وال�ضركة الوطنية للنفط ووزارة ال�ضناعة يف كازاخ�ضتان

ك��اب��ي��ت��ال األ����ش���ك���ا. ون��اق�����ش��ت هذه 
التعاون  �شبل  تعزيز  الج��ت��م��اع��ات 

الثنائي لزيادة التدفق التجاري. 
التجارة  اإج����م����ايل  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
غ��ري النفطية ب��ني دول��ة الإم���ارات 
 4 اإىل  وك����وري����ا اجل��ن��وب��ي��ة و����ش���ل 
الأ�شهر  خ�����الل  دولر  م���ل���ي���ارات 
 ،2022 ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�شعة 
حمققة منواً بن�شبة %19 مقارنة 
 .2021 ع��ام  م��ن  نف�شها  بالفرتة 
اأكرب �شريك  اأملانيا ثاين  بينما تعد 
جتاري لدولة الإم��ارات يف الحتاد 
 ،17% ت��ب��ل��غ  ب��ح�����ش��ة  الأوروب���������ي 
النفطية  غ���ري  ال���ت���ج���ارة  ب��ل��غ��ت  اإذ 
7 م��ل��ي��ارات دولر  ال��دول��ت��ني  ب���ني 
من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خ��الل 
ع��ام 2022. ومن��ت ال��ت��ج��ارة غري 
وباراغواي  الإم���ارات  بني  النفطية 
بن�شبة %57 خالل الأ�شهر الت�شعة 
الأوىل من عام 2022 من 26.2 
مليون دولر اإىل 41 مليون دولر.  
وو�شل حجم التجارة غري النفطية 
 1.8 اإىل  واأي�شلندا  الإم����ارات  ب��ني 
مليون دولر خالل الأ�شهر الت�شعة 

الأوىل من عام 2022. 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخلارجية مع جمموعة من الوزراء 
“اأ�شبوع  يف  امل�������ش���ارك���ني  امل��ع��ن��ي��ني 
�شبل  لال�شتدامة”  اأب����وظ����ب����ي 
التجارة  ا�شتدامة  لتحفيز  التعاون 
التجاري  ال��ت��دف��ق  وزي����ادة  ال��ع��امل��ي��ة 
ب�شكل متوازن مع حتقيق الأهداف 

العاملية لال�شتدامة. 
معاليه يف  م�شاركة  لدى  ذلك  جاء 
ال��ب��ارز، والتي  العاملي  ه��ذا احل��دث 
ت�شمنت اإلقاء معاليه كلمة ب�شفته 
منتدى  خ��الل  الرئي�شي  املتحدث 
“�شباب من اأجل ال�شتدامة”، داعياً 
ال�شتدامة  رواد  من  املقبل  اجليل 
ابتكار حلول جديدة يف جمال  اإىل 
على  للم�شاعدة  النظيفة  الطاقة 
ت�����ش��ك��ي��ل م���الم���ح م�����ش��ت��ق��ب��ل دول����ة 

الإمارات. 
األقى معاليه الكلمة الرئي�شية  كما 
للدائرة  اأب��وظ��ب��ي  “منتدى  خ��الل 
مو�شحاً  ال�شمالية”،  ال��ق��ط��ب��ي��ة 
جهود دولة الإم��ارات لدعم الوعي 

ب����ن����م����وذج ال���ق���ط���ب ال�������ش���م���ايل يف 
وناق�ص  الهيماليا،  جبال  منطقة 
دول  يف  امل�شتدامة  التجارة  اأهمية 

الهيماليا. 
اأبوظبي  اأ���ش��ب��وع  اإن  معاليه  وق���ال 
رئي�شية  فعالية  ي�شّكل  لال�شتدامة 
املعرفة  وت��ب��ادل  ب��الأب��ح��اث  ترتقي 

م��ع ك��ل م��ن معايل يل ي��ون��غ، وزير 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
�شارة  وم��ع��ايل  ك��وري��ا  يف  والنا�شئة 
ري���ج���ل���ي���و����ش���ك���ي، وزي��������رة دول�������ة يف 
احل���ك���وم���ة الأمل����ان����ي����ة الحت����ادي����ة؛ 
وزير  كا�شتليوين،  األ��ربت��و  ولوي�ص 
باراغواي،  يف  وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة 

ومعايل فيل �شكيناري وزير التنمية 
فنلندا،  يف  اخل���ارج���ي���ة  وال���ت���ج���ارة 
اأولف���ور  ال�شابق  اأي�شلندا  ورئ��ي�����ص 
بينيديكت  ي���راف���ق���ه  غ���رمي�������ش���ون، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  غي�شال�شون، 
اأريون؛ وهيو �شورت  اأي�شلندا  لبنك 
تي  بي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص 

���ش��رورة حتقيق  “ندرك  واأ���ش��اف: 
ال���ت���ن���م���ي���ة امل�������ش���ت���دام���ة واع���ت���م���اد 
الأهداف  لتحقيق  متكاملة  تدابري 
القت�شادية والجتماعية والبيئية. 
القت�شاد  وزارة  م�����ش��ارك��ة  وت���وؤك���د 
لال�شتدامة  اأب���وظ���ب���ي  اأ����ش���ب���وع  يف 
ال���ت���زام���ن���ا ب��رتك��ي��ز ج���ه���ودن���ا على 

حول املوازنة بني النمو القت�شادي 
والعمل البيئي. 

دولة  تعزيز  ا�شتمرار  “مع  وت��اب��ع: 
مل��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رك��ز عاملي  الإم��������ارات 
موا�شلة  ال�����ش��روري  م��ن  للتجارة، 
تتما�شى  م�شتدامة  بطريقة  النمو 

مع الأهداف التنموية للدولة«. 

ل�شرتاتيجيات  ال��ف��ع��ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�شتفادة  عرب  امل�شتدامة  التنمية 
امل��م��ك��ن��ة ل�شمان  م���ن ك���ل الآل���ي���ات 

تطبيق �شيا�شاتنا«. 
اأبوظبي  اأ����ش���ب���وع  ه���ام�������ص  وع���ل���ى 
الدكتور  معايل  عقد  لال�شتدامة، 
ث��اين ال��زي��ودي اج��ت��م��اع��ات وزارية 

ثاين الزيودي يبحث مع عدد من وزراء الدول املعنيني �ضبل التعاون لتحفيز ا�ضتدامة التجارة العاملية 

را�شخة لتنمية القت�شاد الكازاخ�شتاين وحتفيز توليد املزيد من فر�ص 
العمل والوظائف فيها.

وقال معايل فالح حممد الأحبابي، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة موانئ 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  ح�شور  “ ي�شرفنا  اأبوظبي.. 
قا�شم جومارت  وفخامة  “حفظه اهلل”  الدولة  رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د 

توكاييف، رئي�ص جمهورية كازاخ�شتان لهذا احلدث البارز«.
“ تت�شم اتفاقية ال�شراكة بنطاقها الوا�شع وروؤيتها امل�شتقبلية  واأ�شاف 
كما  غاز”،  موناي  و”كاز  اإماراتية  �شركة  بني  نوعها  من  الأوىل  وتعد 
تت�شق مع الأولويات ال�شرتاتيجية لدولة الإمارات وت�شع اأ�ش�شاً متينة 
لتحقيق النمو يف كازاخ�شتان واملنطقة. وي�شرنا العمل مع �شركائنا يف 
تطوير  بهدف  كازاخ�شتان  يف  التحتية  البنية  وتطوير  ال�شناعة  وزارة 

ممرات حيوية حلركة التجارة والنقل الدولية«.

وتعك�ص التفاقية اجلديدة التو�شع الالفت يف اأعمال جمموعة موانئ 
اأبوظبي يف منطقة اآ�شيا الو�شطى وكازاخ�شتان التي تعد �شوقاً رئي�شيًة 
باأهمية  وتتمتع  اللوج�شتية،  واخل��دم��ات  وال��ن��ق��ل  ال��ط��اق��ة  لقطاعات 

ا�شرتاتيجية باعتبارها ممراً جتارياً رئي�شياً بني قارتي اأوروبا واآ�شيا.
املوقعة  ال�شراكة ال�شرتاتيجية  اتفاقية  و�شي�شتطلع اجلانبان مبوجب 
املنطقة مبا ي�شمل  امل�شاريع يف  التعاون يف جمموعة وا�شعة من  فر�ص 
بناء اأ�شطول بحري جديد من �شفن املياه ال�شحلة لدعم عمليات قطاع 
ناقالت  من  اأ�شطول  وتطوير  قزوين  بحر  يف  البحرية  والغاز  النفط 

النفط لدعم جهود ت�شدير النفط الكازاخ�شتاين.
يف  للم�شاهمة  م�شرتك  م�شروع  تاأ�شي�ص  اإمكانية  التعاون  يت�شمن  كما 
عمليات نقل الب�شائع ال�شائبة، وا�شتك�شاف الفر�ص املتاحة لبناء �شفن 
�شحن الب�شائع ال�شائبة اأو �شرائها لدعم امل�شروع امل�شرتك. كما تتطلع 

متميزة  وتطوير  تدريب  برامج  توفري  اإىل  اأبوظبي  موانئ  جمموعة 
البحرية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  خ��الل  م��ن  الكازاخ�شتانية  العمل  ل��ف��رق 

التابعة للمجموعة.
البنية  وتطوير  ال�شناعة  وزارة  مع  املوقعة  املبدئية  التفاقية  وتن�ص 
التحتية يف كازاخ�شتان على تعاون اجلانبني يف تطوير عمليات التجارة 
الدولية وتاأ�شي�ص ممرات النقل التجاري عرب جمهورية كازاخ�شتان مع 
اإىل  بالإ�شافة  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  املوانئ  مرافق  تطوير  اإمكانية 

تعزيز الأ�شطول البحري الوطني الكازاخ�شتاين.
وتعد م�شاريع ال�شراكة ال�شرتاتيجية يف منطقة اآ�شيا الو�شطى اأولوية 
ت�شكل  كونها  اأب��وظ��ب��ي،  م��وان��ئ  ملجموعة  بالن�شبة  مهمة  ا�شرتاتيجية 
رافداً رئي�شياً للنمو العاملي وتدعم اأعمال عدد من ال�شركاء الرئي�شيني 
يف دولة الإمارات وبالإ�شافة اإىل ذلك، توفر مثل هذه التفاقيات قواعد 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت جمموعة موانئ اأبوظبي اتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية مع ال�شركة 
الكازاخ�شتانية الوطنية للنفط “كاز موناي غاز”، واتفاقية مبدئية مع 
وزارة ال�شناعة وتطوير البنية التحتية يف كازاخ�شتان للتعاون يف بناء 
اأ�شطول بحري وتطوير البنية التحتية البحرية يف بحر قزوين والبحر 

الأ�شود.
وياأتي هذا التعاون عقب اتفاقية ال�شراكة التي مت الإعالن عنها موؤخراً 
كازمورتران�شفلوت -، �شركة اخلدمات البحرية  مع “كي اإم تي اإف” - 
والتي  للنفط،  الوطنية  الكازاخ�شتانية  لل�شركة  والتابعة  واللوج�شتية 
تن�ص على اإطالق م�شروع م�شرتك ح�شري يهدف اإىل تقدمي اخلدمات 

البحرية وال�شحن ل�شركات الطاقة العاملة يف منطقة بحر قزوين.

للعام الثاين على الت�ايل

دبي تتوج بلقب اأف�ضل وجهة عاملية يف جوائز اختيار امل�ضافرين 2023 من »تريب اأدفايزر« 

يعقد ي�مي 8-9 فرباير مب�ساركة عربّية وعاملّية

»منتدى ال�ضارقة لال�ضتثمار« يتعاون مع 10 �ضركاء 
من القطاعني احلكومي واخلا�ص يف دورته ال�ضاد�ضة

اقت�شاديني  وخ����رباء  ال�����ش��رك��ات 
وم�����ت�����ح�����دث�����ني م�������ن امل���ن���ط���ق���ة 
ال�شركاء  قائمة  وجتمع  والعامل. 
غرفة  ل��ل��م��ن��ت��دى  احل���ك���وم���ي���ني 
ودائرة  ال�شارقة،  و�شناعة  جتارة 
ال�شارقة،  التنمية القت�شادية يف 
وهيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص، 
فيما متثل جمموعة بيئة �شريك 
ال�شتثمار  وب���ن���ك  ال����ش���ت���دام���ة، 
�شريك ال�شتثمار، وهيئة املنطقة 
ال�شريك  ب���احل���م���ري���ة  احل��������رة 
اأرادا  اأم���ا جم��م��وع��ة  ال��ب��الت��ي��ن��ي، 
وال�شارقة  ال���ع���ق���اري،  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
ال�شريك  فتمثل  الأ�شول،  لإدارة 

الف�������رتا��������ش�������ي، والق�����ت�����������ش�����اد 
املالّية.  والتكنولوجيا  ال��رق��م��ي، 
وق�������ال حم���م���د ج���م���ع���ة امل�������ش���رخ، 
ال�شارقة  ملكتب  التنفيذي  املدير 
املبا�شر  الأج���ن���ب���ي  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
“متثل  ب��ال�����ش��ارق��ة(:  )ا���ش��ت��ث��م��ر 
احلكومية  اجلهات  مع  ال�شراكة 
وال�شتثمارية واحدة من الدعائم 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ن��ج��اح اأي ج��ه��د من 
�شواء  ال�شتثمار  حمركات  جهود 
الدويل،  اأو  املحلي  امل�شتوى  على 
حتقق  اأن  جهة  لأي  ميكن  ل  اإذ 
انتعا�شاً اقت�شادياً ومنواً ملمو�شاً 
املحلية  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ح��ج��م  يف 

•• ال�سارقة-الفجر:

لال�شتثمار  ال�شارقة  مكتب  اأعلن 
الأج���ن���ب���ي امل��ب��ا���ش��ر )ا���ش��ت��ث��م��ر يف 
�شركاء  ق��ائ��م��ة  ع���ن  ال�������ش���ارق���ة( 
“منتدى  ال�����ش��اد���ش��ة م��ن  ال����دورة 
والتي  لال�شتثمار”،  ال�����ش��ارق��ة 
حكومّية  ج����ه����ات  ع�������ش���ر  ت�������ش���م 
ت�شعى  وخ��ا���ش��ة،  حكومّية  و�شبه 
م��ن خ���الل ج��ه��وده��ا اإىل اإجن���اح 
روؤى  وت��ق��دمي  املنتدى،  فعاليات 
م�شتقبلية للقطاعات التي تعمل 
ف��ي��ه��ا اأم�����ام جم��م��وع��ة م���ن كبار 
وروؤ�شاء  وامل�شوؤولني  امل�شتثمرين 

ال���ذه���ب���ي، وم�������ش���رف الإم�������ارات 
نا�شيونال،  واأ����ش���ب���اغ  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 

ال�شريك الف�شي.
 وينظم املنتدى، الذي يعقد يومي 
مركز  يف  امل��ق��ب��ل  ف���رباي���ر  و9   8
واملنا�شبات،  للموؤمترات  اجلواهر 
جانب  )اإىل  خ���ا����ش���اً  م���ع���ر����ش���اً 
ل�شركاء  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة(  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
تقّدم  اجل��دي��دة،  دورت���ه  فعاليات 
كل جهة خالله التوجهات العاملّية 
ي�شهد  حيث  اأعمالها،  لقطاعات 
مل�شتقبل  روؤى  ت��ق��دمي  امل��ع��ر���ص 
والرعاية  الأخ�����ش��ر،  الق��ت�����ش��اد 
والقت�شاد  والتعليم،  ال�شحية، 

وما  ال�شارقة  يف  الأع��م��ال  بيئ�������ة 
�شمن ا�شتقرارها خالل ال�شنوات 
املا�شية، و�شي�شمن منوها خالل 

الأعوام املقبلة«. 
ي�شار اإىل اأن الدورة ال�شاد�شة من 
لال�شتثمار”  ال�شارقة  “منتدى 

املب�شرة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  امل��ت��اح��ة 
بالنمو امل�شتدام. 

املهتمني  جميع  امل��ن��ت��دى  وي��دع��و 
بح�شور فعالياته للت�شجيل على 

الرابط الآتي:
https://bit.ly/SIF2023 

مع  ت��ع��اون  دون  م��ن  الأجنبية  اأو 
البيئة  دون  ومن  املعنية  اجلهات 
فقطاع  وامل���������ش����ان����دة،  ال����داع����م����ة 
الأعمال مرتابط وازده��اره قائم 
على جمموعة متغريات يف �شل�شلة 
قطاع���ات حميطة، وهذا ما مييز 

تعريف  “اإعادة  �شعار  حتت  تعقد 
القت�شادات.. 

اأف�شل”  اقت�شادي  نحو م�شتقبل 
تت�شل  ق�����ش��اي��ا  ع�����دة  وت���ن���اق�������ص 
وال�شتثمار  القت�شاد  مب�شتقبل 
الفر�ص  وا���ش��ت��ك�����ش��اف  ال���ع���امل���ي 

••د بي - وام: 

اأف���������ش����ل وجهة  ب���ل���ق���ب  دب������ي  ُت������ّوج������ت 
امل�شافرين  اخ���ت���ي���ار  ج���وائ���ز  يف  ع��امل��ي��ة 
اأدفايزر«  “تريب  م��وق��ع  م��ن   3202
 ’srellevarT  rosivdapirT
من�شة  اأك��رب   sdrawA  eciohC
الثاين  ل��ل��ع��ام  وذل���ك  ال��ع��امل،  يف  لل�شفر 

ال�شياحية  الوجهات  اأب��رز  كاإحدى  لدبي  الرائدة  املكانة  يعك�ص  ما  التوايل،  على 
اأحد الأهداف  املُف�شلة يف العامل، ويوؤكد امل�شي بخطوات ثابتة يف اجتاه حتقيق 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حددها  التي  الطموحة 
اأجندة دبي  “رعاه اهلل”، �شمن  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 
عاملية  وج��ه��ات   3 اأه���م  م��ن  واح���دة  دب��ي  بجعل  يتعلق  فيما   D33 القت�شادية 
مكانتها  تاأكيد  كذلك  والأع��م��ال،  التخ�ش�شية  ال�شياحة  جم��الت  يف  للزائرين 

كاأف�شل مدينة يف العامل للعي�ص والعمل والزيارة. 
ويف هذه املنا�شبة، اأعرب �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي عن اعتزازه بهذا الإجناز الكبري.. وقال “ بعد 
اأجندة  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اإط��الق �شاحب  قليلة من  اأي��ام 
دبي  مكانة  تاأكيد  اأهدافها  وت�شمنت  املقبلة،  الع�شرة  لالأعوام  القت�شادية  دبي 
بني اأف�شل 3 وجهات عاملية لل�شياحة والأعمال، ياأتي هذا الإجناز العاملي وللعام 
الثاين على التوايل، وباختيار ماليني امل�شافرين من حول العامل، ليوؤكد جدارة 
التي  الوجهات  ك��اإح��دى  مكانتها  وي��ربز  ال��ه��دف  ه��ذا  وقدرتها على حتقيق  دب��ي 

حتظى بثقة كبرية وتقدير دويل وا�شع النطاق«. 
ونّوه �شموه باأهمية هذا الإجناز وما ا�شتند اإليه من مقومات قائاًل “ التنوع الكبري 
للقطاع ال�شياحي ما بني �شياحة العطالت و�شياحة الأعمال واملعار�ص واملوؤمترات 
�شياحية وخدمية وترفيهية  امل�شتوى ومرافق  بنية حتتية رفيعة  يف دبي تدعمه 
بالغة التميز باملعايري العاملية، وت�شهيالت وخدمات لوج�شتية من الأف�شل عاملياً.. 
عنا�شر ل يتوقف العمل على تطويرها ورفع م�شتوى جودتها وكفاءتها لتظل دبي 
دائماً املدينة املف�شلة والنموذج املُلهم يف اإيجاد كل ما يلزم للرتحيب ب�شيوفها من 

خمتلف بلدان العامل و�شمان راحتهم و�شعادتهم«. 
ووّجه �شمو ويل عهد دبي ال�شكر اإىل كل من اأ�شهم يف حتقيق هذا الإجناز الذي 
ياأتي كثمرة للتعاون النموذجي بني القطاعني احلكومي واخلا�ص �شمن �شراكة 

وت��ق��ال��ي��ده��ا ال��ع��ري��ق��ة. وق���د جن��ح��ن��ا يف 
امل���زاي���ا من  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 
الت�شويقية  خالل �شل�شلة من احلمالت 
العاملية، وبدعم من حوايل ثالثة اآلف 
الأمر  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  �شريك 
ال����ذي اأ���ش��ه��م يف ا���ش��ت��ق��ط��اب امل��زي��د من 
با�شتك�شاف  ال��راغ��ب��ني  ال�����ش��ف��ر  ع�����ش��اق 
امل��ع��امل ال�����ش��ه��رية يف دب���ي م��ث��ل متحف 
بعده  وما   2023 عام  خالل  ون�شعى  الفريدة.  الوجهات  من  وغريها  امل�شتقبل 
اأ�شا�شي على دفع عجلة النمو، ودعم التجارب ال�شياحية الكثرية  للرتكيز ب�شكل 
والطهي  والثقافة  والت�شوق  الرتفيه  فيها  مب��ا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  واملتنوعة 
2022 باعتبارها واح��دًة من  وغ��ريه��ا«.  وب��رز ا�شم دبي ب�شكل كبري طيلة عام 
بالتزامن  وذل��ك  الدولية،  والفعاليات  والأعمال  لل�شفر  املف�شلة  الوجهات  اأك��رث 
 24 وا�شتقطب نحو  كبرياً  ال��ذي حقق جناحاً  دب��ي،   2020 اإك�شبو  مع معر�ص 
مليون زيارة قبل اختتام فعالياته يف 31 مار�ص 2022. كما عززت املهرجانات 
وفعاليات الأعمال، وكذلك دعمت الأن�شطة الرتفيهية امل�شهد ال�شياحي املزدهر 
يف املدينة، مبا فيها مهرجان دبي للت�شوق، ومهرجان دبي للماأكولت، ومعر�ص 
اخلليج لالأغذية، وكاأ�ص دبي العاملي، والقمة العاملية للحكومات، واأ�شبوع جيتك�ص 
للتقنية، وبطولة دبي ديزرت كال�شيك، وبطولة �شوق دبي احلرة للتن�ص، ومعر�ص 

دبي العاملي للقوارب، ومعر�ص �شوق ال�شفر العربي، وغريها. 
البنية  وتطوير  التنظيمية،  املبادرات  العديد من  لتوفري  دبي جهودها  وتوا�شل 
التحتية املتقدمة، وتقدمي خيارات ال�شفر املتنوعة ملواكبة امل�شهد ال�شياحي العاملي 
�شريع التطور، وا�شتقطاب مزيد من ع�شاق ال�شفر من جميع اأنحاء العامل. كما 
ال�شركاء  من  العديد  دعم  بف�شل  مت�شارعاً  منواً  دبي  يف  ال�شياحي  الزخم  ي�شهد 
املحليني والدوليني، ما ير�شخ من مكانتها باعتبارها املدينة الأكرث اأماناً و�شالمة 
والأف�شل للعي�ص يف العامل.  وك�شفت اأحدث البيانات التي ن�شرتها دائرة القت�شاد 
�شهري  بني  دويل  زائ��ر  مليون  ل�12.82  الإم��ارة  ا�شتقبال  عن  بدبي  وال�شياحة 
يناير ونوفمرب 2022، ليكون بذلك اأكرث من �شعف عدد زوارها خالل الفرتة 
ذاتها من العام 2021 التي �شجلت 6.02 مليون زائر.  و�شهدت دبي على مدار 
11 �شهرا من العام املا�شي ا�شتقبال النزلء وال�شيوف يف 794 من�شاأًة فندقيًة 
قوية  فندقي  اإ�شغال  ن�شبة  ت�شجيل  يف  اأ�شهم  ما  وهو  غرفًة،   145،098 وف��رت 

بنحو 73 باملئة، والذي يعترب من بني اأعلى معدلت الإ�شغال عاملياً. 

وبالتايل  القطاع،  لت�شريع منو  فيه  العاملني  القطاع وحت�شني مهارات  وتطوير 
انعك�ص ذلك ب�شكل اإيجابي يف اقت�شاد دبي، واأي�شا تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها 
وجهًة جاذبة لالأعمال واملوهوبني. كما يوفر هذا النمو للمواهب الوطنية العديد 
على  نحر�ص  حيث  وت��ط��وره��ا،  القطاع  يف  املهنية  م�شريتهم  لبدء  الفر�ص  م��ن 

موا�شلة توفري التدريب والتعليم لهم وكذلك للعاملني يف القطاع ب�شكل عام«. 
�شل�شلة  اإىل  اإ�شافة  اأحدث  اأدفايزر  املقدمة من قبل موقع تريب  ومتثل اجلائزة 
اجلوائز الدولية التي ح�شلت عليها دبي، وهو ما يوؤكد مكانة الإمارة الرائدة يف 
عاملياً يف قطاع  العاملية ب�شفتها مركزاً  توا�شل دبي ح�شد اجلوائز  القطاع. كما 
املاأكولت وفنون الطهي، بالتزامن مع اإطالق دليل مي�شالن الأول لدبي، وو�شول 
2022؛  عام  الإم��ارة يف  اإىل  الراقية  للماأكولت  ال�شهري  ميلو  اآن��د  دليل غولت 
وياأتي هذا التميز بف�شل اخلدمات املتنوعة والفريدة التي يقدمها اأكرث من 13 
األف مطعم ومقهى منت�شر يف جميع اأنحاء دبي. كما مت تكرمي وتقدير العديد من 
املطاعم والطهاة وجتارب الطعام يف دبي خالل احلفل الفتتاحي جلوائز اأف�شل 

50 مطعماً يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا 2022. 
ال�شياحي  للت�شويق  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ك��اظ��م،  ع�شام  �شعادة  وق���ال 
العاملي  ال�شياحة  ق��ط��اع  يف  ال��رائ��دة  مكانتها  تر�شيخ  دب��ي  “ توا�شل  وال��ت��ج��اري 
اإىل  با�شتلهام روؤية قيادتنا احلكيمة، وهذه اجلائزة ت�شكل حافزاً جديداً يدفعنا 
تعزيز ح�شورنا �شمن اأبرز الوجهات ال�شياحية يف الأعوام املقبلة. ويوؤكد حفاظ 
“تريب  امل�شافرين من  اختيار  كاأف�شل وجهة عاملية يف جوائز  دبي على مكانتها 
اأدفايزر” على موا�شلة جهودنا املبتكرة ملواكبة اآخر التطورات يف قطاع ال�شياحة 
الفئات..  خمتلف  تطلعات  تلبي  ا�شتثنائية  وع��رو���ص  جت��ارب  وت��وف��ري  وال�شفر، 
منتجها  تفوق  وت��وؤك��د  دب��ي  جاذبية  تعزز  الكربى  والفعاليات  الفريدة  فاملعامل 

ال�شياحي وفق اأرقى املعايري العاملية ». 
“ يربز متيز دبي يف قدرتها الفريدة على مفاجاأة �شيوفها يف كل مرة،  واأ�شاف 
اأ�شالتها  تر�ّشخ  التي  املتجددة  العرو�ص  وذلك من خالل جمموعة متنوعة من 

املجالت،  خمتلف  �شمن  العاملية  ال��ري��ادة  طريق  على  دب��ي  خطى  تعزيز  هدفها 
ل�شيما على �شعيد قطاع ال�شياحة وال�شفر، موؤكداً موا�شلة العمل على تر�شيخ 
ت�شكيل  يف  دب��ي  دور  تاأكيد  و  املمار�شات  اأف�شل  بتبني  بها  والرت��ق��اء  املكانة  تلك 
ملعايري  ومتطورة  ج��دي��دة  من��اذج  بتقدمي  عاملياً  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  م�شتقبل 
الزائر من متطلبات ت�شمن  ال�شياحة وال�شفر، وتوفري كل ما يحتاج  اجلودة يف 
الدويل  الت�شنيف  اختيار دبي �شمن �شدارة  اإعالن  وال�شعادة.  وجاء  الراحة  له 
للوجهات العاملية املف�شلة للم�شافرين لعام 2023 خالل احلفل ال�شنوي الذي 
حيث ين�شجم اختيار امل�شافرين لالإمارة، للمرة الثانية  تقيمه “تريب اأدفايزر”، 
على التوايل، مع اجلهود املبذولة لتعزيز اقت�شاد الإمارة املتنامي مبا فيه قطاع 
ال�شياحة، وهي املرة الثانية يف التاريخ التي حت�شل فيها وجهة عاملية على اللقب 

لعامني متتاليني. 
ويجري اختيار اجلهات الفائزة بهذه اجلوائز بطريقة فريدة، حيث يقوم ماليني 
امل�شافرين من جميع اأنحاء العامل بتقدمي تقييماتهم و اآرائهم با�شتقاللية تامة 
جميع  تغطي  كما  تقدمها؛  التي  والتجارب  والأن�شطة  الوجهات  خمتلف  ح��ول 
 12 فرتة  خالل  م�شتقلة  وجهة  لأي  القيمة  وت�شنيفاتهم  امل�شافرين  مراجعات 

�شهراً، وذلك اعتباراً من 1 نوفمرب 2021 وحتى 31 اأكتوبر 2022. 
من جانبه ، قال �شعادة هالل �شعيد املري، املدير العام لدائرة القت�شاد وال�شياحة 
بدبي “ ت�شكل روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص 
دبي  جعل  اإىل  الرامية  اهلل”  دبي،”رعاه  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة 
الذي  النهج  والزيارة،  والعمل  للعي�ص  العامل  يف  وجهة  واأف�شل  امل�شتقبل  مدينة 
الأطراف  املبذولة من خمتلف  احلثيثة  اجلهود  اأ�شهمت  كما  اأ�شا�شه،  على  نعمل 
وال�شركاء يف اإطار ال�شراكة الفعالة بني القطاعني العام واخلا�ص يف ح�شول دبي 

على لقب اأف�شل وجهة عاملية للعام الثاين على التوايل«. 
واأ�شاف “ ي�شكل قطاع ال�شياحة ركيزًة اأ�شا�شيًة يف منو اقت�شاد دبي وتنوعه. حيث 
ا�شتثنائية لل�شيوف  ي�شهم ال�شتمرار يف تعزيز عرو�شنا، وكذلك توفري جتارب 

»الحتاد لل�ضحن« تو�ضع عملياتها يف ال�ضني وت�ضري رحلة اإ�ضافية اإىل �ضنغهاي
•• اأبوظبي-وام:

واخلدمات  ال�شحن  عمليات  ذراع  لل�شحن،  الحت����اد  اأع��ل��ن��ت 
تعزيز  عزمها  للطريان،  الحت��اد  ملجموعة  التابع  اللوج�شتية 
بني  اأ�شبوعياً  �شحن  رحلة  باإ�شافة  ال�شني  �شوق  يف  ن�شاطها 

اأبوظبي و�شنغهاي، اعتباراً من 2 فرباير 2023.
التي  الأ�شبوعية  ال�شحن  ع��دد رح��الت  ه��ذه اخل��ط��وة  وت��رف��ع 
اأبوظبي  يف  ومركزها  �شنغهاي  بني  لل�شحن  الحت��اد  توفرها 
اإىل ثماين رحالت اأ�شبوعياً، لتزيد �شعة ال�شحن ال�شادرة من 

�شنغهاي اإىل 850 طنا.
وال�شحن  للمبيعات  الأول  الرئي�ص  نائب  درو،  م��ارت��ن  وق��ال 
لل�شحن  الحت���اد  “توا�شل  ل��ل��ط��ريان:  الحت���اد  جمموعة  يف 
من  باعتبارها  ال�شني،  يف  عملياتها  بتو�شيع  التزامها  حتقيق 
اأعلنت  اأبرز الأ�شواق العاملية لل�شركة. وكانت الحتاد لل�شحن 
�شنغهاي  ب��ني  اأ�شبوعياً  اإ�شافيتني  �شحن  رحلتي  ت�شيري  ع��ن 
واأبوظبي يف عام 2022، وت�شتفيد اليوم من الرحلة الإ�شافية 
احتياجات  جميع  لتلبية  و�شنغهاي  اأبوظبي  يف  مركزها  بني 

عمالئها من حيث �شعة ال�شحن املطلوبة«.

وياأتي التحديث الأخ��ري ل�شبكة وجهات الحت��اد لل�شحن بعد 
بطائرات  اإ�شافية  مبا�شرة  رك��اب  رحلة  ت�شيري  ع��ن  اإعالنها 
 ،2023 فرباير   2 من  اعتباراً  �شنغهاي  اإىل  البدن  عري�شة 
مم��ا ي��رف��ع اإج���م���ايل رح���الت ال���رك���اب امل��ب��ا���ش��رة ب��ني اأبوظبي 
عمالء  ا�شتفاد  ..ك��م��ا  اأ�شبوعياً  رح���الت  خم�ص  اإىل  وال�شني 
توفرها  ال��ت��ي  الإ���ش��اف��ي��ة  ال�شحن  �شعة  م��ن  لل�شحن  الحت���اد 
طائرات الركاب عري�شة البدن، يف اإطار جهود ال�شركة لتقييم 
ال�شينية  ال�شوق  اإىل  رحالتها  عدد  وزي��ادة  با�شتمرار  �شبكتها 

مبا ين�شجم مع م�شتويات طلب العمالء.
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املال والأعمال

واحللول  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  اإىل 
الرقمية املبتكرة التي تقدمها ركائز 

الأعمال التابعة للمجموعة.
 ،»e& م����ن  “ات�شالت  وجن����ح����ت 
ال�����ع�����الم�����ة ال�����ت�����ج�����اري�����ة الأق�����������وى 
يف  الت�����ش��الت،  قطاع  يف  للمجموعة 
عالمة  ك��اأق��وى  مبكانتها  الحتفاظ 
جتارية يف كافة القطاعات يف ال�شرق 
تقرير هذا  واأفريقيا �شمن  الأو�شط 
من   89.1 بلغ  نقاط  بر�شيد  العام 
100 لتحقق بذلك الت�شنيف  اأ�شل 
حّلت  ك���م���ا   .)AAA( ال�����ري�����ادي 
“ات�شالت من &e« �شمن اأقوى 3 
عالمات جتارية يف قطاع الت�شالت 
على م�شتوى العامل، مبا ين�شجم مع 
قطاع  يف  للمجموعة  ال��غ��ن��ي  الإرث 
ويوؤكد  انت�شارها  ويدعم  الت�شالت، 
كفاءتها و�شجلها احلافل بالإجنازات 

املميزة يف جمال خدمة العمالء.
الرئي�ص  دوي�������������دار،  ح�������امت  وق��������ال 
اإن   «  :e& مل��ج��م��وع��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ح�����ش��ول امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ه���ذا اللقب 
�شمن تقرير براند فاينن�ص جلوبال 
500 لعام 2023، يعك�ص ان�شجامنا 
م���ع امل��ك��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة التي 
تت�شدرها اليوم دولة الإمارات يف دفع 
خالل  م��ن  القت�شادي  النمو  عجلة 
التحتية  البنية  توفري  يف  ا�شتثمارها 

•• اأبوظبي -وام:

)املعروفة   e& جم���م���وع���ة  ع������ززت 
�شابقاً با�شم جمموعة ات�شالت( ام�ص 
مكانتها بح�شولها على لقب حمفظة 
يف  قيمًة  الأعلى  التجارية  العالمات 
الأو�شط  ال�شرق  الت�شالت يف  قطاع 
واأفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير “براند 
لعام   ”500 ج���ل���وب���ال  ف��اي��ن��ان�����ص 
خالل  ع��ن��ه  اأع���ل���ن  وال�����ذي   ،2023
العاملي  القت�شادي  املنتدى  فعاليات 

)WEF( يف دافو�ص.
من������واً   e& جم����م����وع����ة  وح����ق����ق����ت 
م��ل��ح��وظ��اً يف الأع����م����ال ون���ال���ت ثقة 
ك���ب���رية م���ن ق��ب��ل ���ش��رك��ائ��ه��ا يف عام 
يف  ج���ه���وده���ا  ي��ع��ك�����ص  مم���ا   ،2022
رائدة  عاملية  جمموعة  اإىل  التحول 
اأن  بعد  وال�شتثمار،  التكنولوجيا  يف 
ملحفظة  الإجمالية  القيمة  جت��اوزت 
يف  للمجموعة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات 
قطاع الت�شالت حاجز ال� 14 مليار 

دولر.
خطوات   e& جم��م��وع��ة  وات����خ����ذت 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ب��������ارزة ����ش���اه���م���ت يف 
مبا  امل��ت��ق��دم،  الت�شنيف  ه��ذا  حتقيق 
يف ذل�����ك ت���ط���وي���ر من������اذج الأع����م����ال 
لتح�شني  ���ش��ع��ي��اً  امل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ن 
بالإ�شافة  العمالء،  خدمات  م�شتوى 

وحتقيق  ل����الت���������ش����الت،  امل����ت����ط����ورة 
“تطورت  واأ�شاف  الرقمي«.  التحول 
امل����ج����م����وع����ة م�����ن م����������زّود خل����دم����ات 
الت�شالت التقليدية اإىل تكتل عاملي 
وال�شتثمار،  التكنولوجيا  يف  رائ���د 
اإرث طويل  ال��ب��ن��اء على  وم��ن خ��الل 
البتكار  م��ن  ع��ام��اً   46 ام��ت��داد  على 
يف خدمات الت�شالت والتكنولوجيا، 
فاإننا نفخر اليوم بح�شولنا على هذا 
الت�شنيف العاملي، والذي يدفعنا اإىل 
ال�شتمرار يف تقدمي اأحدث اخلدمات 
عمالئنا  ل��ق��اع��دة  املبتكرة  واحل��ل��ول 
م��ل��ي��ون عميل يف   162 ت��ف��وق  ال��ت��ي 
واآ�شيا  الأو���ش��ط  ال�شرق  دول��ة يف   16

واأفريقيا«.
التحول  “تعد عملية  دوي���دار:  وق��ال 
التي تخو�شها جمموعة &e مبثابة 
رح��ل��ة م�����ش��ت��م��رة ت��رك��ز ع��ل��ى ت�شريع 
النمو امل�شتدام لكل من ركائز الأعمال 
الرئي�شية، وت�شتمر املجموعة يف دورها 
الريادي عاملياً لتمكني اأ�ش�ص التحول 
الرقمي للجميع، مبا يف ذلك الأفراد 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  وال���ع���م���الء 
عرب  اأحجامها،  مبختلف  وال�شركات 

تقدمي احللول الرقمية املتقدمة«.
بتنفيذ   e& “قامت  واأ�������ش������اف: 
لتحقيق  وملمو�شة  مهمة  خ��ط��وات 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، وح��ر���ش��ت خالل 

جهودها  تكثيف  على   2022 ال��ع��ام 
الذكاء  م��ث��ل:  م��ت��ع��ددة  جم����الت  يف 
ال�شطناعي )AI(، والبلوك ت�شني، 
والفرتا�شي،  املعزز  الواقع  وتقنيتي 
وامليتافري�ص،  الأ����ش���ي���اء،  واإن����رتن����ت 
ال�شحابية،  اخلدمات  اإىل  بالإ�شافة 
امل�شي  ع���ل���ى  ق���������ادرة  ج���ع���ل���ه���ا  مم�����ا 
�شناعة  ري����ادي يف  دور  ول��ع��ب  ق��دم��اً 
م�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. ن��ع��م��ل يف 
ت��ن��ف��ي��ذ خطط  &e ع��ل��ى  جم��م��وع��ة 
اإعادة ت�شكيل  ا�شرتاتيجية ت�شاهم يف 
م�شتقبل الأعمال، من خالل التاأثري 
الإيجابي يف كافة القطاعات، وتقدمي 
ا�شتثنائية  رق��م��ي��ة  ع���م���الء  جت�����ارب 
متنحهم القدرة على التاأقلم ال�شريع 
نعمل  ك��م��ا  للم�شتقبل.  واجل��اه��زي��ة 
با�شتمرار على تعزيز مكانتنا العاملية 
�شل�شة  اأعمال  تبني مناذج  من خالل 
تت�شم بالقدرة على النمو امل�شتدام يف 
العامل الرقمي، مبا يعود بالنفع على 

اجلميع«.
ال���ش��ت��دام��ة جوهر  “ ت�شكل   : وق���ال 
معايري  واأ���ش��ب��ح��ت  اأع��م��ال��ن��ا،  جميع 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  احل���وك���م���ة 
ال�����ش��رك��ات ج���زءاً ل يتجزاأ  وح��وك��م��ة 
اإذ   ،e& اأعمال جمموعة  من منوذج 
متكاملة  منظومة  اإن�شاء  يف  جنحنا 
ونقدم  ون���ت���وا����ش���ل،  ���ش��م��ن��ه��ا  ن��ع��م��ل 

ال�شرتاتيجي  التوا�شل  خ��الل  م��ن 
امل�����ش��ت��م��ر م���ع ع��م��الئ��ه��ا ���ش��م��ن كافة 
الأ��������ش�������واق، وع����ق����د جم���م���وع���ة من 
�شباق  م���ث���ل  ال���ع���امل���ي���ة  ال���������ش����راك����ات 
الكربى  ل��ل��ط��ريان  ج���ائ���زة الحت�����اد 
اأب����وظ����ب����ي، ورع���اي���ة  ل���ل���ف���ورم���ول 1 
ن���ادي الأه��ل��ي امل�����ش��ري، ع��م��الق كرة 
�شراكة  جانب  اإىل  الأف��ري��ق��ي،  القدم 
�شيتي  مان�ش�شرت  نادي  مع  املجموعة 
ل��ك��رة ال���ق���دم، وال���ت���ي ت��وا���ش��ل��ت من 
كبرية،  قاعدة جماهرية  خاللها مع 
ال�شراكات  العديد من  اإىل  بالإ�شافة 

والفعاليات العاملية.
وتعليقاً على هذا احلدث، قال ديفيد 
هاي، رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص 
فاينان�ص:  ب��ران��د  ل�شركة  التنفيذي 
�شناعة  م��واج��ه��ة  ا���ش��ت��م��رار  م���ع   “
امل��زي��د م��ن التحديات يف  الت�����ش��الت 
حماولة  وه���و  “الت�شليع”،  عملية 

اإىل  وخ�شائ�شها  خ��دم��ات��ه��ا  حت��وي��ل 
 e& شلع متداولة، اتخذت جمموعة�
خ���ط���وات ج��ري��ئ��ة و����ش���روري���ة لر�شم 
هوية عالمتها التجارية، وذلك لفتح 
الباب اأمام املزيد من الفر�ص وتقدمي 
اخلدمات اجلديدة، فالتطور امل�شتمر 
جمموعة  ل���دى  ال��ت��ج��اري��ة  للعالمة 
ي��ع��زز ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��و���ش��ع يف   e&
ومبتكرة  رق��م��ي��ة  ج���دي���دة  خ���دم���ات 
جتارية  كعالمة  رحلتها  اإىل  ت�شيف 

عاملية«.
»براند فاينان�ص” هي هيئة ا�شت�شارية 
التجارية  العالمات  تقييم  يف  رائ��دة 
وهي  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  امل�شتقلة 
اجل��ه��ة امل�����ش��وؤول��ة ع��ن اإ���ش��دار تقرير 
ق����وة ال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة )اأق�����وى 
العامل(.  يف  جت��اري��ة  ع��الم��ة   500
وتاأ�ش�شت الهيئة عام 1996 ومقرها 
بني  الفجوة  �شد  اإىل  وتهدف  لندن، 

للعمالء  وخ����دم����ات����ن����ا  م���ن���ت���ج���ات���ن���ا 
رئي�شياً  وال�شركاء، مما يجعلنا لعباً 
اأج����ل تطبيق  ال��ع��م��ل م���ن  يف م��ه��م��ة 
والتي  م�شتدامة،  تكنولوجية  حلول 
توجت موؤخًرا باإعالن املجموعة عن 
املناخي  احل���ي���اد  بتحقيق  ال��ت��زام��ه��ا 
باإجراءات  مدعوماً   ، عملياتها  عرب 
النبعاثات  م����ن  ل��ل��ح��د  م��ل��م��و���ش��ة 
الكربونية بحلول عام 2030، وهي 
خطوة اأخرى نحو تكثيف جهودنا يف 

جمال العمل املناخي العاملي«.
خطوات   e& جم���م���وع���ة  وق���ط���ع���ت 
ت�شاهم   2022 ع���ام  خ���الل  ك��ب��رية 
اأحد  اإىل  اإي��ج��اب��ي��اً يف رح��ل��ة حت��ول��ه��ا 
التكنولوجية عاملياً،  اأكرب املجموعات 
ت���وح���ي���د ج���ه���ود جميع  م����ن خ�����الل 
التابعة  وال�����ش��رك��ات  اأع��م��ال��ه��ا  رك��ائ��ز 
التجارية  العالمة  ق��وة  وتعزيز  لها، 
العامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 

قطاعي الت�شويق والتمويل، 
وتعمل على تقييم اأكرث من 5000 
عالمة جتارية من جميع القطاعات 

واملناطق اجلغرافية كل عام.
عالمتها  ات�شالت  جمموعة  اأطلقت 
فرباير  يف   ،e& اجلديدة  التجارية 
خالل  م���ن  ت���ه���دف  وال���ت���ي   2022
ا�شرتاتيجيتها اإىل ت�شريع النمو عرب 
بقطاعات  اأعمال مرن ممثلة  من��وذج 

الأعمال الرئي�شية للمجموعة.
وياأتي قطاع الت�شالت على راأ�ص تلك 
القطاعات، ممثاًل ب�شركة “ات�شالت 
بدولة  املجموعة  مقر  يف   »e& م��ن 
الإم��ارات، و�شركة &e اإنرتنا�شونال 
للمجموعة،  ال��ع��امل��ي��ة  الأ�����ش����واق  يف 
للحفاظ على اإرث املجموعة ومتيزها 
يف تقدمي خدمات ات�شالت متفوقة، 
وتعزيز  ال�����ش��ب��ك��ات،  اأح�����دث  وت���وف���ري 

القيمة ملختلف عمالء املجموعة.

جمموعة &e حت�ضد لقب حمفظة العالمات التجارية 
الأعلى قيمًة يف قطاع الت�ضالت يف ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا

للمرة الأوىل حتت رئا�سة الهند ملجم�عة الع�سرين
وزارة املالية ت�ضارك يف الجتماع الأول ملجموعة عمل 

البنية التحتية �ضمن امل�ضار املايل ملجموعة الع�ضرين

اأحمد بن �ضعفار : الإمارات تطبق نهجًا �ضاماًل لبلوغ اأجندة التنمية امل�ضتدامة 
•• دبي-الفجر: 

 2023 لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع  فعاليات  م��ع  ت��زام��ن��اً 
امل��ن��اخ��ي وت��ع��زي��زه واق����رتاب موعد  ال��ع��م��ل  لتوحيد ج��ه��ود 
الإم�����ارات  دول����ة  �شت�شت�شيفه  ال����ذي   COP28 م��وؤمت��ر 
�شعفار  ب��ن  اأح��م��د  �شعادة  ق��ال  ال��ع��ام،  لهذا  املتحدة  العربية 
الرئي�ص التنفيذي ل� “اإمباور” تويل دولة الإمارات اهتماماً 
كبرياً بال�شتدامة واحلفاظ على البيئة للم�شاهمة يف احلد 
من التغري املناخي؛ حيث اأطلقت العديد من ال�شرتاتيجيات 
ذلك  يف  مبا  املتجددة  الطاقة  ن�شبة  زي��ادة  اإىل  تهدف  التي 
دبي  وا�شرتاتيجية   2050 للطاقة  الإم��ارات  ا�شرتاتيجية 
اأن الريادة الدولية التي  للطاقة النظيفة 2050 مو�شحاً 

للتحديات املناخية اإذ ت�شتخدم اأحدث التقنيات التي حتقق 
التربيد  �شناعة  يف  النظيفة  الطاقة  ا�شتخدام  يف  الكفاءة 
وتر�شيد الطاقة بطرق ذكية ت�شجع على تر�شيد ال�شتهالك 
معايري  تعزيز  اأج��ل  م��ن  الأخ�����ش��ر  البناء  معايري  واع��ت��م��اد 
اليومية  احلياة  يف  البيئية  وال�شتدامة  والفعالية  الكفاءة 
لف��ت��اً اىل ال����دور احل��ي��وي وال���ش��رتات��ي��ج��ي ال���ذي ت��ق��وم به 
�شناعة تربيد املناطق يف حتقيق حزمة من املكا�شب املناخية 
يف  وفاعليتها  تاأثريها  واأب��رزه��ا  واملجتمعية  والقت�شادية 
حا�شنات  اىل  الإن�شانية  احل�شرية  امل��وائ��ل  حت��ول  �شمان 
جمتمعية م�شتدامة ف�شاًل عن البيئة امل�شجعة على تطبيق 
اأف�شل املمار�شات امل�شتدامة على �شعيد ال�شتهالك والكفاءة 

والإدارة الر�شيدة ملوارد الطاقة.

كانت  املناطق  الم��ارات على �شعيد �شناعة تربيد  حققتها 
ثمار ا�شتثمار الدولة يف بنى حتتية متطورة ومرافق مبعايري 
�شاماًل  اأن الم��ارات تطبق نهجاً  واأ�شاف بن �شعفار  عاملية. 
املتوافقة  حتقق فيه �شبقاً جديداً على م�شتوى دول العامل 
دوراته،  على  عقد  م��ن  اأك��رث  وخ��الل  التنمية.  اأج��ن��دة  على 
حقق اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة مهمته اجلوهرية يف اإر�شاء 
ركائز مفهوم ا�شتدامة التنمية يف الإم��ارات، واأن ي�شتقطب 
الأ�شبوع  فاأ�شبح  واخل���ربة،  الخت�شا�ص  ذوي  م��ن  �شركاء 
من�شة عاملية �شنوية ملناق�شة التحديات التي يواجهها العامل 

واإيجاد احللول التي ت�شهم يف دفع عجلة التنمية.
واأكد بن �شعفار على اأن موؤ�ش�شة الإم��ارات لأنظمة التربيد 
الت�شدي  يف  مهماً  دوراً  تلعب  “اإمباور”  ����ص.م.ع  امل��رك��زي 

»م�ضدر« توّقع اتفاقية لتطوير 
م�ضروع لطاقة الرياح يف كازاخ�ضتان

•• اأبوظبي-وام: 

اإحدى ال�شركات الرائدة عاملياً يف جمال  اأعلنت �شركة اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل “م�شدر”، 
اإجمالية  الرياح بقدرة  اتفاقية تطوير م�شروع لطاقة  ام�ص عن توقيع  املتجددة،  الطاقة 
ل�شركة  ا�شتثمار  اأول  امل�شروع  لي�شكل  كازاخ�شتان،  جمهورية  يف  جيجاواط   1 اإىل  ت�شل 
“م�شدر” يف الدولة الواقعة يف اآ�شيا الو�شطى. وقع التفاقية معايل بولت اأك�شولكوف، 
وزير الطاقة الكازاخ�شتاين، وحممد جميل الرحمي، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة “م�شدر”، 
ونورلن زاكوبوف، الرئي�ص التنفيذي ل�شندوق ال�شتثمار والتطوير يف كازاخ�شتان، وذلك 
خالل مرا�شم اأقيمت يف الق�شر الرئا�شي يف اأبوظبي. ووفقاً لالتفاقية، �شتعمل الأطراف 
الثالثة ب�شكل م�شرتك على تطوير امل�شروع، حيث �شيتم الرتكيز خالل املرحلة الأوىل على 

توليد 500 ميجاواط من الطاقة، مع احتمالية اإ�شافة بطاريات لتخزين الطاقة.

••  اأبو ظبي-الفجر: 

لال�شتدامة،  اأبوظبي  اأ�شبوع  اأعلن 
اأطلقتها  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل����ب����ادرة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
التنمية  لت�شريع  »م�شدر«  و�شركة 
امل�شتدامة، توقيع اتفاقية �شراكة مع 
هيئة كهرباء ومياه دبي، ملدة ثالث 
اأبوظبي  اأ���ش��ب��وع  ل��رع��اي��ة  ���ش��ن��وات، 
“ويتيك�ص”  ومعر�ص  لال�شتدامة 

ودبي للطاقة ال�شم�شية.
اأ�شبوع  خ�����الل  الت���ف���اق���ي���ة  ووق������ع 
اأبوظبي لال�شتدامة من اجلانبني، 
الطاير  حم���م���د  ����ش���ع���ي���د  م����ع����ايل 
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�شو 
موؤ�ش�ص  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
ودبي  »ويتيك�ص«  معر�ص  ورئ��ي�����ص 
جميل  وحممد  ال�شم�شية،  للطاقة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال�����رحم�����ي، 

ل�شركة »م�شدر«،.
�شتكون  التفاقية،  ه��ذه  ومب��وج��ب 
ال�شريك  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
الر�شمي  الف��ت��ت��اح  ال���داع���م حل��ف��ل 
لأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة خالل 
 ،2025 اإىل   2023 م��ن  ال��ف��رتة 
ب��ي��ن��م��ا ���ش��ت��ك��ون »م���������ش����در« راع����ي 
ودبي  »ويتيك�ص«  ملعر�ص  اليوبيل 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة خ����الل نف�ص  ل��ل��ط��اق��ة 

الفرتة.
الطاير،  حممد  �شعيد  معايل  ق��ال 
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�شو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: “ترتبط 
و�شركة  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
ا�شرتاتيجية  ب�����ش��راك��ة  “م�شدر” 

وق�������ال حم���م���د ج���م���ي���ل ال����رحم����ي، 
»م�شدر«،  ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع  »اإنَّ 
دوليني  حدثني  ويتيك�ص  ومعر�ص 
فعاليات  ج�����دول  ع��ل��ى  رئ��ي�����ش��ي��ني 
ال����ش���ت���دام���ة ال��ع��امل��ي��ة، ون������درك يف 
م�شدر دور املعر�ص الكبري يف دعم 
ت�����ش��ارك م�شدر  ال���ش��ت��دام��ة، حيث 
كراٍع   2016 ع��ام  منذ  املعر�ص  يف 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي ل�����ش��ن��وات ع���دي���دة«، 
مثل  من�شات  خ��الل  »م��ن  م�شيفا 
اأبوظبي  واأ�شبوع  ويتيك�ص  معر�ص 
الإم���ارات  دول��ة  تقود  لال�شتدامة، 
اأجندة ال�شتدامة العاملية وت�شطلع 
ب����دور رائ����د يف دف���ع ع��ج��ل��ة العمل 
ال�شراكة  ب��ه��ذه  و���ش��ع��داء  امل��ن��اخ��ي، 
اأهدافنا  ت��ع��زي��ز  يف  �شت�شهم  ال��ت��ي 

امل�شرتكة يف جمال ال�شتدامة«.

الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  روؤي�������ة  ت���دع���م 
الإمارات  دولة  مل�شتقبل م�شتدام يف 
توقيع  وي�شعدنا  املتحدة،  العربية 
ات��ف��اق��ي��ة ال�����ش��راك��ة ل��رع��اي��ة هيئة 
ل�”اأ�شبوع  دب�����ي  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء 
ورعاية  لال�شتدامة”  اأب���وظ���ب���ي 
“م�شدر” ملعر�ص تكنولوجيا املياه 
ودبي  )ويتيك�ص(  والبيئة  والطاقة 
مع  ان�شجاماً  ال�شم�شية،  للطاقة 
روؤيتنا امل�شرتكة لتعزيز ريادة دولة 
الإم������ارات يف جم���ال ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
حيث  والنظيفة،  املتجددة  الطاقة 
ت��ت��ك��ام��ل ج��ه��ودن��ا ل��ت��ط��وي��ر حلول 
بناء  يف  ت�شهم  مبتكرة  وم�شروعات 
ولأجيالنا  ل��ن��ا  م�����ش��ت��دام  م�شتقبل 
ال��ق��ادم��ة. وي��دع��م ه���ذان احلدثان 
الرائدان ال�شرتاتيجيات احلكومية 
يف دولة الإمارات مبا يف ذلك مبادرة 

لتحقيق  ال�شرتاتيجية  الإم����ارات 
 2050 ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد 
الكربوين  احل��ي��اد  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتوفري  دب�������ي  لإم�����������ارة   2050
الإنتاجية  ال���ق���درة  م���ن   100%
الطاقة  م���������ش����ادر  م�����ن  ل���ل���ط���اق���ة 
وقد   .2050 ب��ح��ل��ول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  اأ�شبح 
من�شتني  “ويتيك�ص”  وم��ع��ر���ص 
واأف�شل  اخل��ربات  لتبادل  عامليتني 
اأح���دث  اإىل  وال��ت��ع��رف  امل��م��ار���ش��ات 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وف���ر����ص ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
والنظيفة  املتجددة  الطاقة  قطاع 
الأو������ش�����ط  ال���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف 
اإىل تعزيز  اإ�شافة  اإفريقيا،  و�شمال 
امل��ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
الطاقة  م�����ش��ادر  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  يف 

النظيفة واملتجددة.«

باأهمية  املتعلقة  الق�شايا  من  عدد  مناق�شة  عن  ف�شاًل  ال�شابقة،  ال�شنوات 
بناء بنية حتتية ح�شرية جاهزة للم�شتقبل، وال�شتفادة من اأوجه املواءمة 
ا�شتثمارات  تعزيز  و�شبل  املتطورة،  والرقمية  املالية  التحتية  البنية  بني 
تعزيز  يف  وت�شاهم  بيئياً  م�شتدامة  حتتية  بنية  لتوفري  اخل��ا���ص  القطاع 
من  تعد  التي  واملرونة  ال�شمولية  جوانب  دعم  عن  ف�شاًل  الطاقة،  كفاءة 

العتبارات الرئي�شية لبناء مدن امل�شتقبل.

الإم������ارات  ل�����ش��رك��ة لف�����ارج  ال���ع���ام  امل���دي���ر  واأول���ي���ف���ري م��ي��ل��ه��ود  ال�شارقة” 
“بيئة  اأن  اإىل  ُي�شار  هول�شيم.  جمموعة  – ع�شو  جيو�شايكل  لالأ�شمنت- 
الإمارات  و”لفارج  ال�شارقة”  اأ�شمنت  “م�شنع  ت���زّود  التدوير”  لإع���ادة 
ومنخف�شة  اجل���ودة  عالية  بديلة  وق��ود  ب��اأن��واع  جيو�شايكل”  لالأ�شمنت- 
التكلفة تلّبي احتياجات الإنتاج يف حني ت�شدر انبعاثات اأقل. وب�شفتها اأكرب 
منتج لأنواع الوقود البديلة على امل�شتويني املحلي والإقليمي اأنتجت “بيئة 
البديل  الوقود  األف طن من   150 املا�شي  العام  خالل  التدوير”  لإع��ادة 
امل�شتق من  “الوقود  اأن اجل��زء الأك��رب من تلك الكمية كان من نوع  حيث 
النفايات” الذي يتم اإنتاجه يف مرفق “الوقود ال�شلب املُ�شرتجع” التابع 
ل�”بيئة لإعادة التدوير«. وُيعترب مرفق “الوقود ال�شلب املُ�شرتجع” الأول 
من نوعه على م�شتوى املنطقة حيث يقوم بتحويل النفايات البلدية ال�شلبة 
اإىل “الوقود امل�شتق من النفايات” الذي يحتوي على ن�شبة رطوبة وكلور 
الأفران  ذل��ك حقنه يف  بعد  و ميكن  التقليدي  الكربوين  الوقود  اأق��ل من 
اأثناء عملية اإنتاج الأ�شمنت. ُيذكر اأن “بيئة لإعادة التدوير” زّودت يف العام 

“الوقود  50000 طن من  بحوايل  اأ�شمنت ال�شارقة”  “م�شنع   ،2022
امل�شتق من النفايات” لي�شتخدم وقوداً يف عمليات ت�شنيع الأ�شمنت.

•• اأبوظبي-الفجر: 

التحتية  البنية  عمل  ملجموعة  الأول  الج��ت��م��اع  يف  املالية  وزارة  �شاركت 
 ،)G20( للعام 2023 �شمن امل�شار املايل ملجموعة الع�شرين )IWG(
مدى  على  للمجموعة  الهندية  الرئا�شة  حتت  الأوىل  للمرة  عقد  وال��ذي 
يومي 16 و17 يناير اجلاري، يف مدينة بونا بولية ماهارا�شرتا يف الهند. 
وناق�ص الجتماع خطة عمل جمموعة عمل البنية التحتية لعام 2023، 

مبا يتما�شى مع الأولويات التي حددتها الرئا�شة الهندية.
و���ش��م ف��ري��ق ال�����وزارة امل�����ش��ارك يف الج��ت��م��اع ك��ل م��ن ال�����ش��ي��دة اآم��ن��ه ح�شن 
اأ�شماء  والآن�شة  والإج���راءات،  واللوائح  ال�شيا�شات  ق�شم  رئي�ص  ال�شام�شي، 
يف  ال�شريبة  لأغ��را���ص  املعلومات  ت��ب��ادل  ق�شم  رئي�ص  ال��زرع��وين،  حممد 
املدعوة،  وال���دول  الع�شرين  جمموعة  اأع�شاء  الجتماع  وح�شر  ال���وزارة. 
الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة  مثل  الدولية  املنظمات  ممثلي  اىل  بالإ�شافة 

.)IFC(
وتف�شياًل، ا�شتعر�ص الجتماع التوجيه العام املقرتح ملجموعة عمل البنية 
التحتية لعام 2023، ووجهات نظر الأع�شاء ب�شاأن خطة العمل املقرتحة 
خالل  حتقيقها  مت  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  على  للبناء  العمل  موا�شلة  و�شبل 

•• ال�سارقة -وام:

منحت “بيئة لإعادة التدوير” -ال�شركة املتخ�ش�شة يف معاجلة وا�شتعادة 
املواد التابعة ملجموعة بيئة - لقب “ال�شريك الأخ�شر” لكٍل من “م�شنع 
كونهما  جيو�شايكل”  لالأ�شمنت-  الإم���ارات  و”لفارج  ال�شارقة”  اأ�شمنت 
اأنواعاً  ت�شتخدم  التي  ال��دول��ة  يف  الأوىل  الأ�شمنت  اإن��ت��اج  من�شاآت  بني  من 
اأه��داف احلياد  اإ�شهاماً منهما يف حتقيق  املنخف�ص النبعاثات  الوقود  من 
الكربوين ودعم القت�شاد الدائري. ح�شر حفل توزيع اجلوائز الذي اأقيم 
بجناح جمموعة بيئة يف اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة �شعادة عي�شى الها�شمي 
لقطاع  امل�شاعد  وال��وك��ي��ل  امل�شتدامة  املجتمعات  لقطاع  امل�شاعد  ال��وك��ي��ل 
التنمية اخل�شراء والتغري املناخي بالوكالة يف وزارة التغري املناخي والبيئة 

وخالد احلرميل الرئي�ص التنفيذي ملجموعة بيئة. 
التدوير”  لإع��ادة  “بيئة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  الربايعة  ذاك��ر  قدم  و 
اأ�شمنت  ل�”م�شنع  التنفيذي  الرئي�ص  باتافيا  برافين�شاندرا  اإىل  اجلوائز 

»م�ضدر« وهيئة كهرباء ومياه دبي
 توقعان  اتفاقية �ضراكة لدعم اأهداف ال�ضتدامة

»بيئة لإعادة التدوير« ُتكّرم م�ضنعني لالإ�ضمنت تقديرًا مل�ضاهمتهما يف خف�ص النبعاثات

خلدون املبارك: بدعم القيادة الر�ضيدة حمطات براكة توؤدي 
دورًا رياديًا يف ت�ض�ريع م�ض�رية احلي�اد املناخي بحلول 2050

•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل خلدون خليفة املبارك رئي�ص 
جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة 
ال��ن��ووي��ة، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة زي����ارة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
وفخامة  رئي�ص الدولة “حفظه اهلل”، 
يون �شوك يول رئي�ص جمهورية كوريا 
التي  النووية،  للطاقة  براكة  ملحطات 
الأمد  طويلة  ال��روؤي��ة  على  م��ث��اًل  تعد 

للقيادة الر�شيدة.

ال�شاعة.  م��دار  على  الكهرباء  وتوفري 
ب��راك��ة من  “تعد حم��ط��ات  واأ����ش���اف : 
اأك�����رب م�����ش��اري��ع ال���ط���اق���ة ال���ن���ووي���ة يف 
ال��ع��امل، وم��ن اأك��رثه��ا متيزاً من حيث 
الإدارة والتكلفة، وُتربز اأهمية الطاقة 
ال��ن��ووي��ة ك��اأح��د اأه��م احل��ل��ول املناخية، 
الإمارات  ريادياً يف متكني  وتوؤدي دوراً 
الطاقة  م�������ش���ادر  اإىل  الن���ت���ق���ال  م���ن 
يف  الكربونية،  النبعاثات  من  اخلالية 
اإطار ا�شرتاتيجية الدولة للو�شول اإىل 

احلياد املناخي بحلول عام 2050«.

وقال معاليه - بهذه املنا�شبة - اإن دولة 
الإمارات جتني اليوم ثمار روؤية قيادتها 
ق�����ررت يف عام  ال���ت���ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
2007 ال�شتثمار يف الطاقة النووية، 
الالزمة  الطاقة  تنويع م�شادر  بهدف 
وتطوير  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��دع��م 
اقت�شاد خاٍل من النبعاثات الكربونية، 
امل�شتمر  والدعم  ال��روؤي��ة  تلك  وبف�شل 
الإماراتي،  ال�شلمي  النووي  للربنامج 
النووية  للطاقة  براكة  حمطات  تقوم 
للبيئة  �شديقة  طاقة  باإنتاج  ال�شلمية 

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:76/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى اخلام�شة رقم 404

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )33600( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
القانونية 5% من تاريخ املطالبة مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف . 

املدعي:اخلطيب للنقليات �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - العوير - ديره - دبي - �شارع املنامه - مبنى عبداجلليل الع�شماوي - �شقة 

1 - 109 - �شوبرماركت املدينه
املطلوب اإعالنه :  1- عبدالرحمن حممد ال�شيد عثمان ل�شني  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )33600( 
بالر�شوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %5 القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م 
التقا�شي  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة  املوافق  2023/1/23   لها جل�شة يوم الثنني   وامل�شاريف - وح��ددت 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70642

����ش���ن���اي���ت   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اثيوبيا   ، م����ك����ون����ن  ب���ي���ك���ل 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)6432744ep(  رق�����م 

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

    0501988998

فقدان جواز �ضفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف�����ق�����دت �����ش����ه����ادة ال����ش���ه���م 
ب��ا���ش��م/  122762 رق�����م 
الزيودي،  را���ش��د  زاي���د  ام��ن��ه 
ات�شالت  �شركة  من  �شادرة 
وعلى  ���ش��ه��م   21 وع����دده����ا 
م������ن ي����ج����ده����ا الت���������ش����ال 
0505108715  بالرقم 

و0506618863 
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العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ريك�ص كافيه ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم: 2336269 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد حممد عمر ال�شيد %100

تعديل مدير / اإ�شافة احمد حممد عمر ال�شيد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حف�شه احمد حممد احلافظ عبداللطيف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد عمر ال�شيد
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ريك�ص كافيه ذ.م.م 

RIX CAFE L.L.C
اإىل /ريك�ص كافية �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

RIX CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�شاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 5610003

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
واملقاولت  العقارات  القرو�ص لدارة   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة  رخ�شة رقم: 2771475 
تعديل مدير / اإ�شافة دور خان زرمت خان

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة دور خان زرمت خان %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد على �شامل عيظه العامرى %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على �شامل عيظه العامرى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ القرو�ص لدارة العقارات واملقاولت العامة 

ALQURUDH REAL ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE 

اإىل/القرو�ص لدارة العقارات واملقاولت العامة ذ.م.م 
ALQURUDH REAL ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شتار لينك للطباعة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم: 1169365 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / قا�شى حممد �شهادت ح�شني من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / قا�شى حممد �شهادت ح�شني من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف حمد خمي�ص عبيد خر�شان الرميثى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شتار لينك للطباعة
STAR LINK TYPING

اإىل/ �شتار لينك للطباعة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 STAR LINK TYPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بقالة منجل اريانا

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم: 3783165 
تعديل مدير / اإ�شافة �شمني اهلل لعل حممد

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شمني اهلل لعل حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد مراد عبداهلل البلو�شى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة منجل اريانا
MANGAL ARYANA GROCERY

اإىل/ بقالة منجل اريانا - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MANGAL ARYANA GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : لفندر لتجارة الغذية املحفوظة - �شركة 

ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�شة رقم: CN 1248952 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ لفندر لتجارة الغذية املحفوظة -  �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
LAVENDER PRESERVED FOOD TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/  كافيترييا �شاورما وم�شاوي ما�ص ال�شام - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MASS ALSHAM SHAWARMA AND GRILLS CAFETERIA - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

و  ال�شيد مرزوق حممد عبداهلل  اأبوظبي م�شفح م�شفح 13 532499  تعديل عنوان / من 
اأبوظبي بني يا�ص بني يا�ص �شرق 8 202300128067  202300128067  م�شلم  اإىل  اخرين 

�شالح �شامل
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة م�شاوي علي الفحم )�شفاري(  5621006
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - باجلملة 4630101

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كافترييا برجر العرب

 رخ�شة رقم: CN 1720708 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا برجر العرب

ARAB BURGER CAFETERIA

اإىل/ مطعم و كافترييا برجر العرب
ARAB BURGER RESTAURANT AND CAFETERIA

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم  5610001
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : يونيفر�شال خلدمات املرافق - �شركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�شة رقم: 1141075 

تعديل اإ�شم جتاري من/ يونيفر�شال خلدمات املرافق �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

UNIVERSAL FACILITIES SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ يونيفر�شال لال�شتثمار - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

UNIVERSAL INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة ال�شتثمار يف امل�شروعات التجارية و تاأ�شي�شها و ادارتها 6499001

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات ادارة املن�شاأت  8211010

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : افرين لل�شيانه العامه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم: 1817543 
تعديل مدير / اإ�شافة كونهى حممد كابوموكات

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كونهى حممد كابوموكات %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عو�ص بدر جعفر الكثريى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ افرين لل�شيانه العامه 
AFREEN GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /افرين تيك �شولو�شن للخدمات و ال�شيانة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 
AFREEN TECH SOLUTIONS AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة تركيب معدات واأجهزة الأمن واملراقبة و�شيانتها 4321009
تعديل ن�شاط / اإ�شافة ان�شاء وتاأ�شي�ص و�شيانة البنية التحتية للحا�شب الآيل 4321004

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بدر الإمارات للمقاولت العامة - �شركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�شة رقم: 2716471 
تعديل ال�شركاء تنازل و بيع / اإ�شافة يو�شف �شامل نا�شر �شامل ال�شكيلى %50

تعديل ال�شركاء / بدر �شامل نا�شر �شامل ال�شكيلى من مالك اىل �شريك
تعديل الن�شبة / بدر �شامل نا�شر �شامل ال�شكيلى من 100 % اىل %50

تعديل ال�شركاء / بدر �شامل نا�شر �شامل ال�شكيلى من مالك اىل مدير
تعديل ال�شركاء / بدر �شامل نا�شر �شامل ال�شكيلى من 100 % اىل %0

تعديل راأ�ص املال من 1000 اىل 20000000
تعديل ال�شكل القانوين / من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ال�شم التجاري من/ بدر الإمارات للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م 
 BADER UAE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اىل/بدر الإمارات للمقاولت العامة ذ.م.م 
BADER UAE GENERAL CONTRACTING L.L.C 

تعديل العنوان من/ Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi اىل اأبوظبي م�شفح 
م�شفح 37 534171 534171 ال�شيد را�شد مطر �شعيد روي�شد واخرين

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

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوفريا 

CN كافيه رخ�شة رقم:3917823 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيلفر 

CN ار�ص للمقاولت  رخ�شة رقم:4170619 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ركن العربية للخ�شار 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: والفواكه رخ�شة رقم:1039491 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة ا�شماء حمدان علي الغافري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عبدالرحيم احمد را�شد احلو�شني
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3987/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 6011/2021 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )55720.65( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : فار اي�شت �شتيل - فرع من �شركة فاراي�شت التجارية �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى برج بلو باي - مكتب رقم 

913
املطلوب اإعالنهما : 1- داين حنا زهرة 2- �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �شفتهما 

: منفذ �شدهما
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع الإعالن : قد 
به وقدره )55720.65( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:24/2023/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعاوي ال�شتئنافية ال�شابعة رقم 858
والر�شوم  جزئي  مدين  رق����م:1859/2022  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:عمر حليم زار حليم

امل�شرف مكتب  ب��رج  �شارع بني يا�ص -  دي��رة -  دب��ي -  ام��ارة  املتحدة -  العربية  عنوانه:دولة الم���ارات 
 - م�����ك�����اين:3005495192  رق���م   - رق��������م:042280002  ه��ات��ف   - م��ت��ح��رك 0555290060  ه��ات��ف   -  1407

فاك�ص:042502513 - �ص.ب:182808 - الربيد اللكرتوين:
وميثله:يون�ص عبدالقادر حممد ح�شن البلو�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- مدينة اوماروفا  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  
او من  يقت�شى ح�شوركم  ، وعليه  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  ال�شاعة 09.00 �ص  املوافق  2023/1/25  

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 70197

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2642/2022/16 جتاري جزئي

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )77.240.09( درهم فقط �شبعه و�شبعون الف 
تاريخ ال�شتحقاق  القانونية مبقدار 5% من  الفائدة  بال�شافة اىل  واربعون درهم وت�شعة فل�ص لغري -  ومائتان 

وحتى ال�شداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بن �شاكر لتجارة مواد البناء

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع مرا�شي درايف - مبنى كلوفر باي - �شقة 308
املطلوب اإعالنه :  1- ك بي جيه للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )77.240.09( 
درهم فقط �شبعه و�شبعون الف ومائتان واربعون درهم وت�شعة فل�ص لغري - بال�شافة اىل الفائدة القانونية مبقدار 
5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني  املوافق  2023/1/23  ال�شاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اعلن باحل�شور امام مكتب ادارة الدعوى        
                  يف  الدعوى رقم:10/2023/40 مدين

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 20% من تاريخ 2022/8/16 وحتى ال�شداد التام . 
املدعي:را�شد حممد را�شد احمد املهريي

عنوانه:المارات - امارة دبي اجلمريا الثانية - دبي
املطلوب اإعالنه :  1- نبع املينا للمقاولت �ص.ذ.م.م 

وعنوانه:المارات - امارة دبي - الو�شل - بردبي - دبي - 0505190963 - 042381263
 NAB666@MAILINATOR.COM

يقت�شي ح�شوركم  �شدكم  اع��اله  بياناتها  املذكورة  الدعوى  ت�شجيل  قد مت  انه  اعالمكم  نود   : الإع��الن  مو�شوع 
دبي  اليها من خالل موقع حماكم  الو�شول  التي ميكن  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  البتدائية  الدعوى  ادارة  ام��ام 
اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�شات الق�شايا يف يوم الثنني املوافق 2023/1/23 وذلك من 

ال�شاعة 09:00 �ص ولغاية ال�شاعة 12:00 ظ لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعلن حكم بالن�شر 

يف الدعوى رقم  936/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف : الدائرة البتدائية العقارية ال�شاد�شة رقم 216

مو�شوع الدعوى : املطالبه بف�شخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك املربمة بني البنك املدعي واملدعى عليه واملوؤرخة 23/3/2008 
ومالحقها وبت�شليم العقار من ال�شواغل ورد احليازة اإىل البنك املدعي واإلغاء اإ�شارة القيد العقاري الواردة يف �شهادة امللكية وتكليف 
دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي لتنفيذ ذلك واإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للبنك قيمة الأق�شاط امل�شتحقة غري امل�شددة من تاريخ 
16/09/2021، واملقدرة مببلغ وقدره )79،414.00 درهم( وما ي�شتجد من اأجرة بعد ذلك  حتى تاريخ   ،16/12/2020
بواقع 70،000 درهم �شنويا من تاريخ 16/09/2021 حتى تاريخ ت�شليم العقار واإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للبنك تعوي�شا 
متمثل فيما فاته من ك�شب و حلقه من خ�شاره واملتمثل يف الفرق بني قيمة التمويل الذي دفعه و النق�ص يف القيمة ال�شوقية للوحدة 
التداعي واملقدرة مببلغ  بالوحدة عني  املدعى عليه  اإ�شغال  املثل واملتمثل يف  اأجر  املادية واملعنوية وعن  الأ�شرار  التداعي وعن  عني 
وقدره )224،621 درهم( ، اأو ما تراه املحكمة املوقرة من تعوي�ص عادل مبا لها من �شلطة تقديرية وذلك جرباً ملاحلق املدعي من 

اأ�شرار واإلزام املدعى عليه ب�شداد ر�شوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء حتى الإخالء التام.
املدعى : بنك دبي الإ�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( - عنوانه : اإمارة دبي - بر دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 801 ملك 
اإعمار العقارية - بوكالة املحاميني / جابر ال�شالمي واحمد ال�شالمي، وعنوانه : اإمارة دبي �شارع ال�شيخ زايد - برج لطيفة - مكتب 

رقم 3607 هاتف 0505661676 - وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي
املطلوب اإعالنه : علي روؤف ع�شريان - �شفته مدعى عليه

الإ�شالمي  دبي  بنك   / ل�شالح  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  12-01-2023 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
)�شركة م�شاهمة عامة( اأوًل : بف�شخ اتفاقية الإجارة املوؤرخة يف 23/3/2008 واملربمة بني البنك املدعي واملدعى عليه عن الوحدة 
العقارية )ال�شقة ال�شكنية رقم 1603 منطقة برج دبي، اأر�ص رقم 190 بناية رقم 1 بناية 29 بوليفارد تي 1، الطابق رقم 16، 
اإمارة دبي(، واإلزام املدعى عليه برد حيازة الوحدة مو�شوع التفاقية للبنك املدعي، واإلغاء اإ�شارة القيد العقاري الواردة ب�شهادة امللكية 
ال�شادرة عن دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي من �شجالت الدائرة ل�شالح املدعى عليه كاأثر للق�شاء بالف�شخ. ثانياً : واإلزام املدعى 
 ،16/12/2020 من  الفرتة  عن  بالعني  النتفاع  كاأجرة  درهم  وق��دره )79،414.00(  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  باأن  عليه 
للوحدة  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  17/9/2021 وحتى  تاريخ  اأج��رة من  ي�شتجد من  واإلزامه مبا   ،16/09/2021 تاريخ  وحتى 
املاء  �شداد فواتري  يفيد  املدعي ما  البنك  بت�شليم  املدعى عليه  واإل��زام   : ثالثاً  بالأ�شباب.  املبني  النحو  الدعوى على  العقارية حمل 
والكهرباء للوحدة حمل التداعي حتى الخالء، واإلزامه بالر�شوم وامل�شروفات واألف درهم مقابل اأتعاب املحاماة، ورف�ص ما عدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 70197

اعلن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 1515/2022/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
اأداء، ب�شداد املبلغ املنفذ به  2021/6097 امر  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 

وقدره )6198215 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: ا�شماعيل حممد ح�شن حاج�ص املرزوقي

عنوانه : موطنه املختار - الإمارات - اإمارة دبي - اخلليج التجاري - مرا�شي درايف - �شارع العلم - برج كلفربي 
044259803  وميثله : ح�شن ا�شماعيل العيدرو�ص   1901 - هاتف رقم  19 - مكتب رقم   - الطابق 

املطلوب اإعالنه : عامر احمد حممد عبداهلل خمي�ص 
عنوانه : ويعلن على مقر عمله - الإمارات - اإمارة دبي - �شارع الإحتاد - القيادة العامة ل�شرطة دبي - الرقم 

الع�شكري 11675 - هاتف متحرك : 0529009112 - 0529009112 
الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2023/2/1 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�ص وما عليها من 
بناء - رقم الر�ص 2315 - املنطقة : الرب�شاء الثانية - امل�شاحة : 1393.55 مرت مربع - رقم البلدية : 

درهم.  10.000.000  : التقييم   -  376-309
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 

اعلن
بدعوة الدائنني بالدعوى 2022/71 اإجراءات اإفل�س - دبي

بتاريخ 2022/12/07 �شدر حكم حمكمة دبي الإبتدائية فى الدعوى رقم 2022/71 اإجراءات اإفال�ص
والذي ن�ص يف منطوقه على مايلي :- 

قررت املحكمة : 1 قبول طلب اإفتتاح اإجراءات اإفال�ص )�شركة �شيتي �شبي�ص )ذ.م.م(. 
اإجراءات. اأمني  النعيمي  رمي   / اخلبرية  تعيني   -2

اإيل اأمني الإجراء خالل مدة ل تزيد على )20(  وت�شليمها  لذلك  املوؤيدة  وامل�شتندات  مطالباتهم  لتقدمي  للدائنني  دعوة   -3
ع�شرين يوم عمل من تاريخ الن�شر.

الديون،  مبالغ  اأو  دائني���ه  �ش�����واء حول  بها  املحكمة  ُيخطر  اإ�شافّية مل  تفا�شيل  باأي  الإج��راء  اأمني  بتزويد  املدين  تكليف   -4
وتفا�شيل اأّي عقود قيد التنفيذ واأية اإجراءات ق�شائّية معلقة اأو جارية يك�����ون املدين طرفاً فيها

املدين املعلومني لديه وتقدمي ن�شخة حمدثة من قيود ذلك ال�شجل اإىل املحكمة. دائني  كافة  فيه  يدون  �شجل  اإعداد   -5
�ش�من املهلة الزمنية املقررة يف الدعوة املوجهة اإليهم، على اأن تكون  دعوته،  يلبون  الذي  الدائنني  ديون  م�شتندات  ا�شتالم   -6
تلك امل�شتندات م�شحوبة ببيان هذه الديون و�شماناتها اإن وج������دت وتواريخ ا�شتحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على 
اأ�شا�ص �شعر ال�شرف ال�ش��ائد ي����وم �ش���دور قرار افتتاح الإجراءات ويطلب من الدائن الذي تقدم مبطالباته اأن يقدم اإي�شاحات 
ع�����ن ال���دين، اأو تكملة م�شتنداته، اأو حتديد مقداره، اأو �شفاته، كما يجوز له اأن يطلب امل�شادقة على اأي مطالبات من قبل مدقق 

ح�شابات اأو حما�شب الدائن.
وعلى اأموال �شركة �شيتي �شبي�ص  )ذ.م.م(. التي افتتحت   / �شد  الق�شائي  التنفيذ  واإج��راءات  الق�شائية  الإج��راءات  وقف   -7
املحكمة الإجراءات بالن�شبة لها، اإىل حني امل�شادقة على خطة اإعادة الهيكلة، اأو مرور )10( ع�شرة اأ�شهر على �شدور قرار املحكمة 

بافتتاح اإجراءات الإفال�ص، وفقاً للمادة 162 يف املر�شوم بقانون 9 ل�شنة 2016.
�شاأن وقف الفوائد، ويراعى اإعالن الدائن �شاحب ال�شاأن ليبدي تعقيبه على  يف  م�شتقل  تقرير  بتقدمي  الأمني  كلفت  كما   -8
امل�شتحق عن  التعوي�ص  اأو  امل�شتحقة  الفائدة  التعاقدية على دينه بعد حتقيقه، مب��ا يف ذلك  اأو  القانونية  الفائدة  �شريان  وقف 
التاأخر يف ال�شداد، وذلك م�����ن ت����اريخ افتتاح الإج��راءات اإىل تاريخ قبول اأو رف�ص املحكمة امل�شادقة على م�شروع اخلطة وفق�����ا 

للم�����ادة 163 ف���ي املر�شوم بقانون 9 ل�شنة 2016
ونفاذاً ملنطوق قرار املحكمة عاليه ندعو دائني �شركة �شيتي �شبي�ص )ذ.م.م(. وكل من ل�ديهم مطالبات طرف ال�شركة اإر�شال كافة 

712022dubai@gmail.com امل�شتندات املوؤيدة للمطالبات من خالل  الربيد الإلكرتوين
وان يتم ذلك خالل مدة ل تزيد على )20( يوم عمل من تاريخ الن�شر مبا ل يتجاوزيوم اجلمعة املوافق 10/02/2023 يف 

متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهراً.
اأمني اإجراء / رمي النعيمي

اإعـــــــــــــــلن

70533 العدد 13752 بتاريخ 2023/1/19 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  601/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

ب�شداد مبلغ  املنفذ �شدهم  بالزام  اأداء  اأمر   2020/2660 الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
وقدره )42772512( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

طالب التنفيذ : بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع 
 - 14 ال��ط��اب��ق   - 014 الأب����راج - مبنى  ���ش��ارع  ال��ت��ج��اري -  دب��ي - منطقة اخلليج  ام���ارة  ع��ن��وان��ه : الم����ارات - 

مكاين:2563786091  - وميثله : حبيب حممد �شريف عبداهلل املال 
املطلوب اإعالنه : مودلر كون�شبت�ص �ص.ذ.م.م - عنوانه :عنوانها دبي - ديرة - الق�شي�ص - ملك حمد حممد حمد 
عبداهلل بوا�شطة فاك�شون للعقارات - مكتب رقم 204 - رقم الر�ص 599-484 - مكاين:3881095004 - 

payable.accounts@modconsllc.com  -  0400000000  -  0503987577
تاندا�شريي دهارمان - كوكينادى براديب  بافاجوتو راج��ورام �شيتي - مانوج   : املنفذ �شدهم   : الإع��الن  مو�شوع 
كومار راي - اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/1 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�ص  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على 
:وحدة عقارية - املنطقة ال�شفوح الوىل - رقم الر�ص 75 - رقم البلدية 572-372 - امل�شاحة 133.56 مرت 

مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى 8 ج - رقم الوحدة 103 - مببلغ:1.261.708.31 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353
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اأجرى �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ص احتاد 
ببعثة  هاتفيا  ات�شال  الأول  اأم�����ص  م�شاء  اجل���ودو 
البدين  مع�شكره  خ��الل  للجودو  الأول  منتخبنا 
م���دن ريف  اإح����دى  ال����ذي يقيمه يف  ال��ت��ح�����ش��ريي 
بلغاريا ،بجانب املنتخب البلغاري الأول ومنتخبات 
يناير   25 حتى  ي�شتمر  ،وال����ذي  اأخ���رى  اأوروب���ي���ة 
احلايل ا�شتعدادا لبطولة باري�ص جراند �شالم لعام 
2023، والتي تقام يف يومي  4 و5 فرباير املقبل 
 500 مب�شاركة  ب��اري�����ص،  الفرن�شية  العا�شمة  يف 
70 دول���ة خل��و���ص مناف�شات  لع���ب ولع��ب��ة م��ن 
عربية،  منتخبات   8 بينها  من  الكربى،  البطولة 
ممثلة يف منتخبات الإمارات، البحرين، ال�شعودية، 

ويظل  وجيبوتي،  ،العراق  لبنان  اجلزائر   ، املغرب 
املقبل،  ف��رباي��ر   3 حتى  مفتوحاً  ال���ش��رتاك  ب��اب 

ح�شب لئحة البطولة.
نا�شر  ال�شيد  من  �شامل  لتقرير  الدرعي  وا�شتمع 
�شندوق  اأم����ني  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  الأم����ني  التميمي 
الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ج��ودو رئ��ي�����ص ال��ب��ع��ث��ة، حول 
برنامج العداد الذي توا�شل ب�شكل دقيق، بجانب 
التي خ�شع  الطبية  والفحو�شات  البدين  الع��داد 
لعبتان  منهم  اأف����راد   6 م��ن  امل��ك��ون  املنتخب  لها 
يف  ت�شارك  التي  النيادي  ميثاء  وه��م  لع��ب��ني،  و4 
مناف�شات وزن حتت 52 كجم، وبات�شو التان حتت 
والالعبني جورام اأرام حتت 66 كجم،  كجم،   57

اأرام  وجريجوري  كجم،   81 حتت  �شفيلي  وت��الل 
90 ك��ج��م، وظ��ف��ار ك��و���ش��وف ال���ذي ي�شارك  حت��ت 
املدرب  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ك��ج��م،   100 وزن حت��ت  يف 

فيكتور.
واأكد �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي على �شرورة 
امل���زي���د م���ن ال���ب���ذل واجل���ه���د خ����الل ت��ل��ك الفرتة 
يف  للم�شاركة  ال�شفر  قبل  ال�شرورية  التح�شرية 
املع�شكر الدويل اخلتامي املقام يف بلجيكا من 25 
اإىل  ال�شفر  م��وع��د  املقبل،  ف��رباي��ر   2 اإىل  يناير 
باري�ص للم�شاركة يف البطولة التي ت�شهد م�شاركة 
املزيد  ت�شعى حل�شد  والتي  العامل،  اأبرز منتخبات 

من النقاط ا�شتعدادا لأوملبياد باري�ص 2024.

•• اأبوظبي-الفجر:

للجوجيت�شو  الإم�����ارات  احت���اد  اأع��ل��ن   
ع�����ن ت���ن���ظ���ي���م م����ه����رج����ان ال���ت���ح���دي 
بطولة  تتخلله  ال����ذي  للجوجيت�شو 
الرباعم  لفئات  املخ�ش�شة  ال��ت��ح��دي 
والأ�شبال والنا�شئني للمراحل ال�شنية 
املقبل  ال�شبوع  ع��ام(   17 – م��ن )4 
خالل الفرتة من 20 اإىل 22 يناير 
اجلاري يف ال�شالة الريا�شية بجامعة 
ال��ع��ني، مب�شاركة  الإم������ارات مب��دي��ن��ة 
مئات الالعبني والالعبات من خمتلف 
الدولة.  يف  والك���ادمي���ي���ات  الأن���دي���ة 
الأمني  ال�شام�شي  علي  فهد  وي��وؤك��د 
للجوجيت�شو  الإم����ارات  ال��ع��ام لحت���اد 
للجوجيت�شو  ال���ت���ح���دي  ب��ط��ول��ة  اأن 
الكبرية  ل��ل��ن��ج��اح��ات  ا���ش��ت��ك��م��ال  ت��اأت��ي 
التي حققها املهرجان خالل ال�شنوات 
املا�شية، يف ظل امل�شاركة امل�شهودة من 
حمبي هذه الريا�شة، والدعم الكبري 
وبناتهم  لأبنائهم  والعائالت  لالأ�شر 
ودف��ع��ه��م ل��ل��ت��واج��د ب��ق��وة ع��ل��ى ب�شاط 
املجتمع  يف  انت�شارا  الأو�شع  الريا�شة 

املحلي، انطالقا من اأهميتها يف �شقل 
وم�شاهمتها  وجت���ارب���ه���م،  م��واه��ب��ه��م 
يف اإك�����ش��اب��ه��م ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ص وق���وة 
ال�شخ�شية وقيم الن�شباط والتحمل 
ال�شام�شي:"  وي�����ش��ي��ف  والإرادة. 

اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الحت������اد وا����ش���ح���ة يف 
البطولت  م��ن  جمموعة  تخ�شي�ص 
ال����ت����ي ت�������ش���ت���ه���دف ف����ئ����ات الأط�����ف�����ال 
والأ�شبال والنا�شئني، ل �شيما اأن هذه 
الإ�شرتاتيجي  املخزون  متثل  الفئات 

للمواهب واخلامات القادرة على �شون 
امل�شتقبلية  والإجن��������ازات  امل��ك��ت�����ش��ب��ات 
باأن  �شك  ول  الإم�����ارات.  جلوجيت�شو 
اإجن��������ازات وجناحات  م���ن  م���ا حت��ق��ق 
اأبناء  الأخ���ري، وو���ش��ول  العقد  خ��الل 

التتويج  من�شات  اإىل  الإم��ارات  وبنات 
القارية والعاملية، كان نتيجة طبيعية 
الر�شيدة،  القيادة  من  الكبري  للدعم 
ال�شتثمار  اأهمية  ح��ول  وتوجيهاتها 
ال�شوء  وت�شليط  اجلديدة،  بالأجيال 

على مواهبهم يف �شن مبكرة، و�شقلها 
مب��ا يتنا�شب م��ع ب��رام��ج ت��دري��ب على 

اأعلى معايري اجلودة العاملية".
الكبري  ب���الإق���ب���ال  ال�����ش��ام�����ش��ي  ون������ّوه 
ما  التحدي،  بطولة  يف  امل�شاركة  على 

يوؤكد على مكانة ريا�شة اجلوجيت�شو 
وات�شاع  املجتمع  الوا�شع يف  وانت�شارها 
اأ�شبحت  ح��ي��ث  امل�������ش���ارك���ني،  ق���اع���دة 
ال��ل��ع��ب��ة اأ����ش���ل���وب ح���ي���اة ل��ل��ك��ث��ري من 
الأ����ش���ر وال���ع���ائ���الت مب���ا ي��ن�����ش��ج��م مع 

اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وخ��ط��ط الحت����اد التي 
ت�شتهدف اجليل ال�شاعد من الرباعم 
م�شتقبل  ميثلون  ب�شفتهم  والأ�شبال 

ريا�شة اجلوجيت�شو يف الدولة.
يوم  البطولة  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ي��ن��اي��ر اجلاري   20 امل���واف���ق  اجل��م��ع��ة 
ت�شتكمل  فيما  الأط���ف���ال،  مبناف�شات 
ال��ت��ايل مبناف�شات  ال��ي��وم  ن��زالت��ه��ا يف 
ال����رباع����م والأ�����ش����ب����ال، وت��خ��ت��ت��م يوم 
�شياق  ويف  ال��ن��ا���ش��ئ��ني.  ب��ف��ئ��ة  الح�����د 
م��ت�����ش��ل ���ش��ي��وف��ر امل���ه���رج���ان اأج������واء 
الأن�شطة  م��ن  وب��اق��ة  متميزة  عائلية 
اأفراد  جلميع  الرتفيهية  والفعاليات 
خيارات  من  وا�شعة  وت�شكيلة  الأ���ش��رة 

املاأكولت وامل�شروبات.
الأطفال  لفئة  ال��وزن  اإج���راءات  وتبداأ 
بني ال�شاعة 1 3- ظهرا يوم اجلمعة، 
الر�شمية  امل��ن��اف�����ش��ات  ت���ب���داأ  اأن  ع��ل��ى 
وتنطلق  ع�����ش��را.  ال���راب���ع���ة  ال�����ش��اع��ة 
اإج��راءات الوزن يومي ال�شبت والأحد 
بني ال�شاعة 8 – 10 �شباحا على اأن 
تنطلق املناف�شات يف متام ال�شاعة 11 

�شباحا.

•• اأبوظبي-وام: 

لينك�ص"  "يا�ص  م��ل��ع��ب  ي�����ش��ه��د 
بجزيرة يا�ص، غدا انطالق الن�شخة 
اإت�ص  "اأبوظبي  بطولة  من  ال�18 
تعد  والتي  للجولف"  �شي  بي  ا�ص 
ال��ع��ام احل����ايل من  ب��ط��ولت  اأوىل 
�شل�شلة رولك�ص، �شمن جولة “دبي 
ا�شتثنائية  ن�شخة  يف  وورلد”،  ب��ي 
ب��ج��وائ��ز ق��دره��ا 9 م��الي��ني دولر، 
م��ل��ي��ون دولر عن  ق���دره���ا  ب���زي���ادة 

الن�شختني املا�شيتني.
من   22 ح��ت��ى  ال��ب��ط��ول��ة  وت�شتمر 
ال�شهر اجلاري، مب�شاركة نخبة مع 

اأملع جنوم اللعبة من حاملي اللقب، 
يتقدمهم كل من الجنليزي تومي 
عامي  يف  باللقب  امل��ت��وج  ف��ل��ي��ت��وود، 
واليرلندي  و2018،   2017
البطولة  لقب  حامل  ل���وري،  �شني 

لعام 2019.
رايان  النجوم،  من  اأي�شا  وي�شارك 
بي  دي  جولة  بلقب  الفائز  فوك�ص 
وفران�شي�شكو  م��رات،  وورل��د ثالث 
البطولة  ل��ق��ب  ح��ام��ل  م��ول��ي��ن��اري 

املفتوحة لعام 2018.
وياأمل البلجيكي توما�ص بيرتز يف 
املا�شية،  الن�شخة  لقب  عن  الدفاع 
وذلك مع الظهور الأول يف البطولة 

للنجمني اليرلندي �شيمو�ص باور، 
والنم�شاوي �شيب �شرتاكا.

وللمرة الثانية على التوايل ي�شهد 
مناف�شات  لينك�ص"  "يا�ص  ملعب 
ا�شت�شافها  ان  ب���ع���د  ال���ب���ط���ول���ة، 
م��ن ق��ب��ل ن���ادي اأب��وظ��ب��ي للجولف 
منذ  املا�شية،  ال�شنوات  م��دار  على 

انطالقتها يف 2006.
اإت�ص  "اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  ومت���ث���ل 
الفعالية  للجولف"  ���ش��ي  ب��ي  اإ����ص 
رولك�ص،  �شل�شلة  ملو�شم  الفتتاحية 
والتي ت�شم خم�ص بطولت مميزة 
"موانئ دبي العاملية"  �شمن جولة 

لعام 2023.

وت��ن��ت��ظ��ر ال��ن�����ش��خ��ة احل���ال���ي���ة من 
قيا�شيا  رق���م���ا  حت��ق��ي��ق  ال��ب��ط��ول��ة 
الإجنليزي  تتويج  حال  يف  جديدا، 
للمرة  ب��ال��ل��ق��ب  ف���ل���ي���ت���وود  ت���وم���ي 
ال��ث��ال��ث��ة، م���ن اأج����ل ال��ت�����ش��اوي مع 
الأمل��������اين م����ارت����ن ك���امي���ر وامل���ت���وج 
ب��ال��ل��ق��ب يف ث�����الث ن�����ش��خ ب����اأع����وام 

.2008  ،2010  ،2008
الن�شخة الأوىل من  ومنذ انطالق 
بها  ت��وج   2006 ع��ام  يف  البطولة 
الأمريكي "كري�ص  هم  بطال،   13
دي ماركو" 2006" والإجنليزي 
"بول كي�شي" يف ن�شختي، 2007، 
"مارتن  والأمل�����������اين  و2009" 

 ،2008 ه��ي  ن�����ش��خ   3 يف  كامير" 
و2010، و2011" والربيطاين 
"روبروت روك" 2012 والويلزي 
 2013 دونالد�شون"  "جيمي 
لرزابال"  "بيدرو  وال�����ش����ب����اين 
"جاري  وال���ف���رن�������ش���ي   "2014
�شتال" 2015" والأمريكي "ريكي 

فاولر" 2016.
"تومي  الإجن��ل��ي��زي  بها  ت��وج  فيما 
 ،2017 ن�����ش��خ��ت��ي  يف  فليتودد" 
ثم  التوايل"  ع����ل����ى   2018
يف  لوري"  "�شني  الي�����رل�����ن�����دي 
و�شت  "يل  والربيطاين   "2019
والإجنليزي   "2020 يف  وود" 

 "2021 يف  هاتون"  "ترييل 
يف  بيرتز"  "توما�ص  وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
بلجيكي  اأول  اأ�شبح  الذي   2022

يتوج بلقب البطولة.

امللعب  لينك�ص،  ي��ا���ص  ملعب  وي��ع��د 
يف  ن���وع���ه  م����ن  الأول  الح��������رتايف 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط، ح��ي��ث ي��ق��ع على 
ال�شاطئ الغربي لزيرة يا�ص، حيث 

ي�����ش��م م�����ش��م��ار ب���ط���ولت م���ن فئة 
افتتح  وقد  “72 �شربة”  لينك�ص 
اأف�شل  اأح��د  2010، ويعد  يف ع��ام 

ملعبا للجولف يف العامل.  25

مب�ضاركة اأبطال العامل....اأرقام قيا�ضية تنتظر الن�ضخة 
ال�18 من بطولة »ات�ص ا�ص بي �ضي للجولف« باأبوظبي

قبل امل�ساركة يف بط�لة باري�س

حممد بن ثعلوب يطمئن على اإعداد منتخب اجلودو يف بلغاريا

نزالت حما�سية تنطلق ي�م اجلمعة املقبل وت�ستمر على مدار 3 اأيام 

اإقبال كبري على الت�ضجيل للم�ضاركة يف مهرجان التحدي للجوجيت�ضو يف العني

اختتام دورة ال�ضباحة الأوىل 
لأبناء ال�ضباط يف �ضرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

لأبناء  الأوىل  التاأ�شي�شية  ال�شباحة  دورة  والأمنية  ال�شرطية  للعلوم  زايد  بن  �شيف  اأكادميية  اختتمت 
ال�شباط، والتي عقدها جمل�ص �شرطة اأبوظبي الريا�شي بالتعاون مع نادي اأبوظبي للريا�شات املائية، 
الريا�شي،  اأبوظبي  العميد حممد ح�شني خوري ع�شو جمل�ص �شرطة  واأك��د  البطني.   مبقر مدر�شة 
حر�ص �شرطة اأبوظبي على تقدمي جميع اخلدمات واملميزات التي تهم املنت�شبني وعائالتهم، يف بيئة 
الربيكي  اأحمد  اأروى  وقدمت  احلكومية.  اجلهات  ال�شراكات مع خمتلف  وتعزيز  الإيجابية،  ت�شودها 
امل�شرتكني  الأطفال  اكت�شاب  اإىل  للدورة، م�شرية  املنظمة  ال�شكر للجهات  الأم��ور،  اأولياء  بالنيابة عن 
مهارات ال�شباحة من امل�شتوى الأ�شا�شي اإىل الإتقان، واملهارات املختلفة.    وح�شر احلفل العميد ح�شني 

علي اجلنيبي مدير اإدارة التاأهيل ال�شرطي بالأكادميية  وعدد من ال�شباط، واأولياء الأمور.

Date 19/ 1/ 2023  Issue No : 13752
Judicial Notice of Payment

Transaction No. MOJAU_2022_0073072
By an amount of (Forty-Four thousand Two hundred Eighty Dirhams 44280)
The Notifying Party / Hamdy Elhusiny Ramadan Elzawawy - Nationality : Egypt, as the manager of GLOBAL 
YARD PLYWOOD INDUSTRIES L.L.C - Nationality : UAE
Address : Ajman Al Nuaimia - Phone No : 0556624577- Email : globyard@hotmail.com
The Notified Party / Maxwell Nyadzo Nationality : Zimbabwe
Address : Sharjah - Behera - Behera Building - Phone No.: 0529985135 - 0508711687
Notified by text message if the Notice is not possible or received
The Notifying Party owes the Notified Party by the following cheques that its details mentioned below : Cheque 
No.: (000017) dated 25/11/2015 drawn on Abu Dhabi Commercial Bank by an estimated value of (25000 Twenty 
thousand Dirhams). Cheque No.: (000018) dated 20/12/2015 drawn on Abu Dhabi Cominercial Bank and estimated 
value of (19280 Nineteen thousand Two hundred Eighty Dirhams).
Whereas the Notifying Party deposited that cheque on its due date, but it bounced due to insufficient funds.
The Notifying Party demanded the Notified Party repeatedly of the need to expedite the payment of those cheques 
by repeated amicable means, but the Notified Party has abstained and evaded fulfilling his obligations to pay the 
value of those cheques, and all attempts failed towards the Notified Party. Whereas, Article (142) of the Civil 
Transactions Law stipulates : «The creditor must assign the debtor first to pay on the due date within at least five 
days, and then obtain an order for payment from the judge of court of summary to which the debtor's domicile 
belongs, or the head of the department in the court of first instance, as the case may be, unless the debtor accepts 
the jurisdiction of another court to adjudicate the dispute, by sufficing of payment and obtain a certified mail and 
protest for non-payment of this assignment» This is the matter with which the Claimant has the right to assign 
the delegate to him to pay the debt within (five days from the date of receiving this warning). Otherwise, or he 
will have to issue a performance order, Therefore, We warn you to pay the value of the cheques quickly, within a 
maximum period of five days from the date of receiving that warning, otherwise we will be forced to take all the 
necessary legal procedures against you.  For your information,
Notary Public

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 19/ 1/ 2023  Issue No : 13752
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Amanpreet Singh Gurdeep Singh
Payment Notification 

in Case No. SHCEXCIREA2022/0005326 - Civil (Partial)
To : The defendant: Amanpreet Singh Gurdeep Singh
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you 
in favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows : 
The total amount including fees and expenses : 17019.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
document referred to above within 15 days from the date of your announcement of 
this notification. In the event of failure to do so. the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Moatasem Ahmad Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 19/ 1/ 2023  Issue No : 13752
Statement of public notice regarding the judgment

Rendered by Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0004517, civil (partial)

Served to : The Convicted Party : Roman Volosnky, Address : 9548449
Please, be informed that on 07/12/2022, this court has rendered its judgment 
against you in the abovementioned case in favor of Al Sagr National Insurance 
Co (PSC), as follows : The operative wording of the judgment
The court ruled with obligating the Defendant to pay the Plaintiff an amount of 
AED 8,300 (Only eight thousand and three hundred dirhams) along with legal 
interest of %5 per annum as of the date of the judicial claim until full payment 
is affected, provided that such amount shall not exceed the awarded amount, to 
pay case's expenses and two hundred dirhams against attorney fees.
This judgment is admissible to be appealed during the prescribed legal period 
15 days as of the day following its publication.
Judge / Mohamed Ahmed Abdel
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591Date 19/ 1/ 2023  Issue No : 13752
Judicial Notice for publishment 

No. (249/2023)
Warner : Nelson Manuel Simon F. Rego Rego, represented by Muath 
Tariq Abdul Rahman Muhammad - a Sudanese national - who holds 
Emirates ID No 784199181116296
Warnee : Mridula Chandy
Adreess : Dubai- Business Bay-Alkhail road- Shopa Safyer Bldg- 10 
floor- office 1007- phone 042766580
The warner warns you to pay the value amount of 650.000 AED(Six 
hundred fifty thousand) the amount to be paid within a maximum period 
of 05 days from the date of received this notice, otherwise, the warner 
will be forced to take all legal measures that preserve his rights, issue a 
payment order, and claim appropriate compensation for any breakdown 
or damage suffered by the warner, with the warnee charging them with all 
litigation fees and expenses and attorney fees.
Notary Public;

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

�شهد ال�شيخ حممد بن مكتوم بن را�شد اآل مكتوم، وال�شيخ حممد بن را�شد 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ظهر اأم�ص، فعاليات اليوم اخلتامي ملهرجان 
�شمو ويل عهد دبي للهجن 2023، التي ت�شمنت حتديات رموز �شن احلول 
والزمول ملوؤ�ش�شات هجن اأبناء القبائل واأقيمت على مدار �شتة اأ�شواط مل�شافة 

ثمانية كيلومرتات ومب�شاركة 149 مطية. 
وت�شدر �شعار مرغم م�شهد اليوم اخلتامي للمهرجان حيث متكن من الظفر 
بثالثة رموز على راأ�شها �شيف ويل عهد دبي للحول املفتوح وجائزته املالية 
"دوامه" ل� حمد را�شد  البالغة ثالثة ماليني درهم وال��ذي فازت بنامو�شه 
12:18:6 دقائق بينما حلت  اأف�شل توقيت بلغ  بن غدير الكتبي م�شجلة 

اأحمد  "اأجماد"حلربي  الثالث  املركز  يف  وجاءت  املالك  ثانية "�شباأ" لنف�ص 
حربي العامري. 

واأهدت "بيه" �شعار حمد را�شد بن غدير الكتبي �شيف ويل عهد دبي للحول 
دقائق وجاءت   12:31:5 وق��دره  بتوقيت  وذلك  درهم  ومليوين  "اإنتاج" 
يف املركز الثاين و)ميا�شة( ل�  العامري  �شهيل  الطري  عبداهلل  "�شلهودة" ل� 

علي خليفة بن بلي�شة الكتبي يف املركز الثالث. 
وحقق "مبهر" ل� حمد را�شد بن غدير الكتبي الرمز الثالث ع�شر يف ر�شيده 
وقدره  بتوقيت  دره���م  ومليوين  املفتوح  ال��زم��ول  بخنجر  ف���وزه  خ��الل  م��ن 
يف  املري  �شرمي  متعب  طالب  را�شد  "ال�شامخ" ل�  وحل  دقائق   12:36:0

ثالثاً.  املن�شوري  بال�شم  را�شد  حممد  املركز الثاين و"�شحاب" ل� 
وباملقابل متكن "مكرم" ل� الدحبه قنازل حمرور العامري من ح�شد خنجر 

الزمول "اإنتاج" و1.5 مليون درهم وحل و�شيفاً له "غرياف" ل� �شعيد منانه 
غدير اجتبي وجاء يف املركز الثالث "حبوب" ل� علي را�شد مفتاح ال�شام�شي. 

اأما خنجر الزمول املحليات و1.5 مليون درهم فقد كانت من ن�شيب �شعار 
وقدره  توقيتاً  �شجل  "هملول" ال��ذي  بوا�شطة  القبي�شي  ح�شن  مطر  عتيق 
علي  غ��امن  حمد  "ملبي" ل�  اإىل  الثاين  املركز  وذه��ب  دقائق   12:39:3

حمودة الظاهري وحل ثالثاً "البدع" ل� حمد را�شد بن غدير الكتبي . 
وح�����ش��د ���ش��ع��ار ���ش��امل اح��م��د حم��م��د دري ال��ف��الح��ي ���ش��داد احل���ول املحليات 
دقائق   12:29:8 بلغ  ب��زم��ن  "نوايا" وذل���ك  ع��ن ط��ري��ق  دره���م  وامل��ل��ي��وين 
وجاءت يف املركز الثاين "م�شكورة" ل� حممد علي حماد ال�شام�شي وكان املركز 

الثالث من ن�شيب "اأ�شفهان" ل� حمد را�شد بن غدير الكتبي. 
وقام ال�شيخ حممد بن مكتوم بن را�شد اآل مكتوم بتكرمي الفائزين بالرموز 

عقب نهاية الأ�شواط. 
وهناأ �شعادة علي �شعيد بن �شرود املدير التنفيذي لنادي دبي ل�شباقات الهجن 
ويل  �شمو  مهرجان  من  ال�شاد�شة  الن�شخة  يف  وامل�شاركني  الفائزين  جميع 
�شعدنا  النامو�ص للجميع وقد  ا�شتحق  الكبري  الفرح  وق��ال: هذا  دب��ي،  عهد 
بتواجد كل من اأحتفوا ميدان املرموم بتواجدهم وعا�شوا بيننا اأياماً حافلة 
وطيبة، متوجها بال�شكر لل�شيخ حممد بن مكتوم بن را�شد اآل مكتوم، وال�شيخ 
املهرجان  ت�شريفهما  على  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  را�شد  بن  حممد 
مما اأفرح احل�شور الكرمي وهذا ديدن �شيوخنا الكرام، وحر�شهم على دفع 
هذه الريا�شة اإىل الأمام وت�شجيع اأهل الهجن، واأعرب عن متنياته باأن يكون 
الرتاث  هذا  وحمبي  ورواده��ا  الأ�شالة  لع�شاق  ووجهة  قبلة  املرموم  ميدان 

العريق. 

يف ختام مهرجان �ضمو ويل عهد دبي للهجن .. �ضعار مرغم يتاألق ب�ضيفي ويل العهد للمفتوح والإنتاج وخنجر الزمول 

•• دبي- الفجر:

للجولف،  الإم������ارات  احت����اد  اأع��ل��ن 
بدعم و�شراكة من جمل�ص اأبوظبي 
بطولة  ا�شت�شافة  ع��ن  الريا�شي، 
للرجال  ال��غ��ول��ف  ل���ه���واة  ال���ع���امل 
اأكتوبر  ت��ق��ام  اأن  على  وال�����ش��ي��دات، 
اأبوظبي  ن��ادي  املقبل على مالعب 

للجولف.
وح���������ش����ل امل�����ل�����ف الإم���������ارات���������ي يف 
واإجماع  ثقة  على  املا�شي  �شبتمرب 
اأ���ش��وات الحت���اد ال����دويل، يف منح 
بطولة  ا�شت�شافة  �شرف  الإم���ارات 
وكان مقرراً  املقبل،  اأكتوبر  العامل 
اأول  يتم  اأن  قبل  دب��ي،  يف  اأقامتها 
امل��ك��ان اجلديد  اأم�����ص، حتديد  م��ن 
ل� "املونديال" ومنح نادي اأبوظبي 
�شرف ال�شت�شافة، وذلك بالتزامن 
مع توقيع احتاد اجلولف الإماراتي 
عقد  الريا�شي  اأبوظبي  وجمل�ص 
العاملي  احل�����دث  لإجن������اح  ���ش��راك��ة 
الذي يقام للمرة الأوىل يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط.

نخبة من الرجال وال�سيدات
وتعد بطولة العامل لهواة اجلولف 
يف اأبوظبي، الن�شخة 33 من كاأ�ص 
اأقامتها  واملقرر  للرجال،  اإيزنهاور 
 21 18 وحتى  خالل الفرتة من 
بالن�شخة  متبوعًة  املقبل،  اأكتوبر 

اإ�شبرييتو  كاأ�ص  بطولة  من   30
املمتدة  الفرتة  لل�شيدات يف  �شانتو 

بني 25 و28 من ال�شهر ذاته.
ومت����ث����ل ب���ط���ول���ة ال�����ع�����امل ل���ه���واة 
اجل����ول����ف م���ن���ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا عام 
1959، من�شة لأف�شل الالعبني 
ال��ع��امل، للك�شف عن  ال��ه��واة ح��ول 
جن��وم��ي��ت��ه، وخ���ط���وة حت����ول نحو 
الحرتاف،  ع��امل  ودخ���ول  العاملية 
الن�شخ  �شهدته  مل��ا  ذات��ه��ا  بال�شورة 
ال�شابق، يف تقدمي اأ�شماء باتت من 
ال�شاحة  ع��ل��ى  اجل��ول��ف  م�����ش��اه��ري 
ال�شويدية  اأب�����رزه�����ن  ال����دول����ي����ة، 
عن  ك�شفت  التي  �شورين�شام  اأنيكا 
 1990 م��ون��دي��ايل  يف  جنوميتها 
ج����اك  والأم��������ريك��������ي  و1992، 
العامل  بطولة  يف  امل��ت��وج  نيكلو�ص 
والربيطاين   ،1960 عام  للهواة 
ك��ول��ني م��ون��ت��ج��م��ري ح��ام��ل لقب 
والإ�شباين   ،1984 م���ون���دي���ال 
���ش��ريج��ي��و ك��ار���ش��ي��ا ب��ط��ل 1996 
الأمريكي  والأ���ش��ط��ورة  و1998، 
ال�شهري تايغري وود بطل مونديال 

.1994

التفاقية 
ال�شرارة الأوىل يف حتويل  وج��اءت 
اأبوظبي، خالل  مقر البطولة اإىل 
ال�شهر املا�شي، وذلك حني ا�شتقبل 
احتاد الإم��ارات للجولف وجمل�ص 

اأنتوين  معايل  الريا�شي،  اأبوظبي 
�شكانلون املدير التنفيذي لالحتاد 
الدويل للجولف، وي�شغل يف الوقت 
للجولف  الرتويج  م�شوؤولية  ذات��ه 
اجلولف  ومتثيل  اأوملبية،  كريا�شة 

داخل احلركة الأوملبية.

�سكر وتفاوؤل
وعلق �شكانلون يف وقت �شابق على 
ب��ق��ول��ه يف  اأب���وظ���ب���ي،  زي���ارت���ه اإىل 
"متحم�ص  �شحافية:  ت�شريحات 

لهواة  ل��ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  اأول  ل��ع��ق��د 
ال�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  اجل�����ول�����ف يف 
اأبوظبي،  يف  وحت���دي���داً  الأو����ش���ط، 
املن�شة  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �شيوفر  اإذ 
يف  عاملياً  الهواة  الالعبني  لأف�شل 
املناف�شة على لقب دورة ا�شتثنائية 
ب��ك��اف��ة امل��ق��اي��ي�����ص، واأ���ش��ك��ر جمل�ص 
ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى دعمهم  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ع��م��ل مع  اإىل  ال��ك��ب��ري، ون��ت��ط��ل��ع 
احت��اد الإم���ارات للجولف لتحقيق 

النجاح للبطولة".

دعم وجه�زية
العواين  ع��ارف  �شعادة  ق��ال  ب��دوره 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����ص  ال���ع���ام  الأم������ني 
يف  ب�������ش���دة  "نوؤمن  ال����ري����ا�����ش����ي: 
جم��ل�����ص اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ش���ي اأن 
مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة اأ���ش��ل��وب حياة 
ي��وم��ي ل��ه ت��اأث��ريه الإي��ج��اب��ي على 
ال�شبب  ول���ه���ذا  ال��ع��ام��ة،  ال�����ش��ح��ة 
اأبوظبي  بالتحديد، يدعم جمل�ص 
الريا�شي احتاد الإمارات للجولف 
وخلق  للعبة،  التطويرية  وروؤي��ت��ه 
م�شار تناف�شي للريا�شة داخل دولة 

الإمارات العربية".
ا�شت�شافة  اإىل  "نتطلع  واأ���ش��اف: 
اأك�������رب ح������دث يف ع������امل اجل���ول���ف 
ل����الع����ب����ني ال�������ه�������واة، ل���الل���ت���ق���اء 
اأبوظبي  يف  والحتفال  والتناف�ص 
لريا�شة  الأوىل  العاملية  الوجهة 

اجلولف العاملي".

تعاون وثيق
عبداهلل  "م" الطيار  اللواء  واأ���ش��اد 
امل�شتمر  بالدعم  الها�شمي،  ال�شيد 
وتوجه  الريا�شي،  اأبوظبي  ملجل�ص 
عن  ب��ال��ن��ي��اب��ة  للمجل�ص  ب��ال�����ش��ك��ر 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ف��اه��م ب��ن �شلطان 
القا�شمي رئي�ص الحتاد الإماراتي 
"جهود   : قائاًل  واأ�شاف  للجولف، 
الكوالي�ص،  خ��ل��ف  ب���ذل���ت  ك���ب���رية 
التعاون  ب��ف�����ش��ل  اأخ�������رياً  اأث����م����رت 

الوثيق لحتاد الإم��ارات للجولف، 
الريا�شي،  اأب����وظ����ب����ي  وجم���ل�������ص 
والحت��اد ال��دويل للجولف، ونادي 
كافة  و�شع  للجولف، عن  اأبوظبي 
الرتتيب لإجناح احلدث العاملي".

تظافر اجلهود
املعنني  ج��م��ي��ع  "ا�شكر  م��و���ش��ح��اً: 
ب��ذل يف  ال��ذي  الكبري  على اجلهد 
الكوالي�ص  خلف  املا�شية  امل��رح��ل��ة 
�شواء لتجهيز امللعب اجلديد لنادي 
اأو  البطولة،  ل�شت�شافة  اأبوظبي 
الذين  والالعبني  الفرق  ا�شتقبال 
الإم���ارات  ار���ص  على  �شيتناف�شون 
اأكتوبر املقبل يف حدث يقام للمرة 
الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�شط، 
ق�شارى  ب����ذل  م��وا���ش��ل��ة  وع��ل��ي��ن��ا 
جهدنا وبدعم من جمل�ص اأبوظبي 
تثمر يف  بوتقة عمل  الريا�شي، يف 
اأعلى  ت��ن��اف�����ش��ي��ة ع��ل��ى  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق 
ن��ظ��ري لها  م�����ش��ت��وى وجت���رب���ة ل 
دول  كافة  من  القادمني  لالعبني 

العامل".
للجولف  اأبوظبي  "نادي  واأ�شاف: 
ي���ت���م���ت���ع مب���������ش����رية م���������ش����رف من 
يف  ال��ب��ط��ولت  اأف�����ش��ل  ا�شت�شافته 
ه����ذا اجل�����زء م���ن ال����ع����امل، ونحن 
م��ت��ح��م�����ش��ون مل��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل مع 
الحتاد الدويل للجولف، لتقدمي 
ب��ط��ول��ة ع��ل��ى اأع��ل��ى م�����ش��ت��وى، مما 

يرتك اأرثاً للجولف الإمارتي".

�سراكة بني احتاد اللعبة وريا�سيي اأب�ظبي ت�ستهدف جناح احلدث 

بطولة العامل لهواة الغولف يف �ضيافة اأبوظبي اأكتوبر املقبل
الها�سمي : �سن�ا�سل العمل لتقدمي بط�لة على اأعلى م�ست�ى, بف�سل تظافر جه�د اجلميع

•• الب�رسة-الفجر

قدم الدكتور حممد �شعيد احلتاوي ع�شو جلنة امل�شابقات يف احتاد الكرة، مراقب املباريات 
املعتمد لدى الحتادين الآ�شيوي والدويل اليوم، مو�شوعات مهمة يف ور�شة عمل مراقبي 
مدينة  يف  حالياً  25" املقامة  "خليجي  العربي  اخلليج  كاأ�ص  دورة  هام�ص  على  املباريات، 

الب�شرة، بناًء على طلب الحتاد العراقي من احتاد كاأ�ص اخلليج العربي لكرة القدم.

وتطرق احلتاوي اإىل اأهم املعايري الدولية املطلوبة ل�شت�شافة البطولت واأهم الجراءات 
كاأ�ص  دورة  من  امل�شتفادة  ال��درو���ص  اىل  بال�شافة  باملباريات،  املتعلقة  التنظيمية  والأم���ور 

اخلليج العربي اخلام�شة والع�شرين، ل�شمان ا�شتدامة ا�شت�شافة البطولت الدولية. 
عبداخلالق  كوفند  �شمنهم  من  القدم،  لكرة  العراقي  الحت��اد  م�شوؤولو  الور�شة  يف  �شارك 
ع�شو الحتاد العراقي ، مدير امل�شابقات يف بطولة خليجي 25، وحيدر عويف رئي�ص جلنة 

امل�شابقات يف الحتاِد العراقي، مراقب مباريات خليجي 25.

احلتاوي ُيحا�ضر يف ور�ضة عمل مراقبي 
مباريات خليجي 25 بالب�ضرة

•• الب�رسة -وام:

على  ال�شتار  اخلمي�ص  ال��ي��وم  ي�شدل 
اخلليج  ك����اأ�����ص  ب���ط���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات 
 "25 "خليجي  القدم  لكرة  العربي 
جتمع  التي  النهائية  امل��ب��اراة  باإقامة 
على  وع��م��ان  ال���ع���راق  منتخبي  ب��ني 
ال�شاعة  يف  ال����دويل،  الب�شرة  ا���ش��ت��اد 

الثامنة م�شاء بتوقيت الإمارات. 
ي��دي��ر امل����ب����اراة ط��اق��م حت��ك��ي��م دويل 
كوفاك�ص،  �شتيفان  ب��ق��ي��ادة  روم����اين 
ويعاونه فا�شيلي ماريني�شكو وميهاي 

ارتني. 
و�شتكون املباراة النهائية تكرار ملباراة 
املنتخبني  بني  جمعت  التي  الفتتاح 
املجموعة  مناف�شات  �شمن  نف�شهما 
وانتهت  نف�شه  امل��ل��ع��ب  ع��ل��ى  الأوىل، 

وهي  اأه��داف،  دون  ال�شلبي  بالتعادل 
النتيجة التي ل ميكن اأن تنتهي بها 

املباراة النهائية. 
املباراة  اإىل  امل��ن��ت��خ��ب��ني  ك��ال  وت���اأه���ل 

ب��ع��د جت��اوزه��م��ا منتخبي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
النهائي،  ن�شف  يف  والبحرين  قطر 

بنتيجة 2-1 و1-0 بالرتتيب. 
وي�شعى املنتخب العراقي، م�شت�شيف 

النهائي  الفوز يف هذا  اإىل  البطولة، 
عنه  ال��غ��ائ��ب  ال��راب��ع  اللقب  وح�شد 
35 ع���ام���اً، ح��ي��ث ح��ق��ق اللقب  م��ن��ذ 
ث�����الث م������رات يف ت���اري���خ���ه اأع��������وام، 

1979 و 1984 و 1988، وتكرار 
اإجناز الفوز بالقب على اأر�شه مثلما 

فعل يف اأول لقب له عام 1979. 
العماين  املنتخب  ي�شعى  املقابل  ويف 
تاريخه  يف  الثالث  اللقب  ح�شد  اإىل 
ب��ع��د 5 ���ش��ن��وات م��ن اأخ���ر ت��ت��وي��ج له، 
عامي،  ال�شابقني  لقبيه  حقق  حيث 
فاز  ب��اأن��ه  ع��ل��م��اً  و2018،   2009
الرتجيح  بركالت  النهائيني  كال  يف 
والإمارات  الأول،  يف  ال�شعودية  على 

يف الثاين. 
يف  وعمان  العراق  منتخبا  ويت�شارك 
اخلالية،  بالن�شخة  نتائجهما  �شجل 
مباريات،   4 منهما  كل  خا�ص  حيث 
3 م���ب���اري���ات وت����ع����ادل يف  وف�������ازا يف 
مباراة  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا  ج��م��ع��ت  واح������دة، 

الفتتاح. 

واأح��������رز امل��ن��ت��خ��ب ال���ع���راق���ي خالل 
م�شواره يف "خليجي 25" 9 اأهداف 
و�شكن �شباكه هدف وحيد يف مباراة 
اأحرز  النهائي، يف حني  ال��دور ن�شف 
اأه���داف   4 ال��ع��م��اين  املنتخب  لع��ب��و 
الدور  يف  هدفني  �شباكه  وا�شتقبلت 

الأول. 
املنتخبني  م��واج��ه��ات  �شعيد  وع��ل��ى 
واأن  �شبق  ك��اأ���ص اخل��ل��ي��ج،  ب��ط��ول��ة  يف 
التقى املنتخبان 11 مرة، فاز العراق 
م���رات، وف���از ع��م��ان مرتني   4 فيهم 
وت��ع��ادل يف 5 م��ب��اري��ات، وك���ان اأكرب 
فوز للمنتخب العراقي بنتيجة 0-7 
يف "خليجي 5" بينما كان اأكرب فوز 
يف   0-4 بنتيجة  العماين  للمنتخب 

 ."19 "خليجي 
ويت�شدر اأمين ح�شني لعب املنتخب 

البطولة  ه����دايف  ����ش���دارة  ال��ع��راق��ي 
زميله  ويناف�شه  اأه���داف،   3 بر�شيد 
اإبراهيم باي�ص بر�شيد هدفني، فيما 

خ���رج م���ن امل��ن��اف�����ش��ة لع��ب��ا منتخب 
قطر اأحمد عالء وعمرو عبد الفتاح 

بر�شيد هدفني لكل منهما. 

اليوم.. العراق وعمان يف نهائي »خليجي 25« بحثًا عن لقب تاريخي 

ريال �ضو�ضييداد واإ�ضبيلية اإىل 
ربع نهائي كاأ�ص اإ�ضبانيا

تاأهل ريال �شو�شييداد وا�شبيلية اىل الدور ربع النهائي من كاأ�ص ملك اإ�شبانيا 
األفي�ص  وديبورتيفو  -1�شفر  مايوركا  ري��ال  على  فوزيهما  عقب  القدم  لكرة 
بالنتيجة ذاتها تباعا يف الدور ال� 16 . ويف املباراة الوىل، �شّجل لعب الو�شط 

ال�شاب روبر نافارو هدف الفوز ل�شو�شييداد املحّلق هذا املو�شم )5(.
الثالث يف ترتيب  املركز  اذ يحتل  املو�شم  نارية هذا  ويقّدم �شو�شييداد عرو�شا 

الدوري ال�شباين بفارق �شبع نقاط عن اتلتيكو مدريد الرابع.
الثالث و�شت نقاط  الفريق �شوى ثالث نقاط عن ريال مدريد  كما ل يبتعد 
عن بر�شلونة املت�شدر. ويف املباراة الثانية، فاز ا�شبيلية املتعرث هذا املو�شم على 

ديبورتيفو الفي�ص بف�شل هدف الكرواتي املخ�شرم ايفان راكيتيت�ص )48(.
ويواجه الفريق الندل�شي مو�شما �شيئا بكل ما للكلمة من معنى حيث يحتل 
املركز التا�شع ع�شر ما قبل الخري ويواجه خطرا جديا بالهبوط من "لليغا". 
املا�شي بعد فوزه على فالن�شيا يف  العام  امل�شابقة  ُتوج بلقب  وكان ريال بيتي�ص 

النهائي بركالت الرتجيح.

Date 19/ 1/ 2023  Issue No : 13752
Advertisement

Invitation to creditors for case number 71/2022 Bankruptcy Procedures - Dubai
On 07/12/2022, the Dubai Court of First Instance judgment was issued in Case No. 71/2022 
Bankruptcy Procedures
The court decided :-
1- Accepting the application for opening bankruptcy procedures / CITY SPACE (LLC). 2- Appointing 
the expert, Reem Al-Nuaimi, as a trustee. 3- An invitation to creditors to submit their claims and 
supporting documents and deliver them to trustee within a period not exceeding (20) twenty working 
days from the date of publication. 4- Assigning the debtor to provide trustee with any additional details 
he did not notify the court of, whether about his creditors or the amounts of debts, and the details of 
any contracts in progress and any pending or ongoing judicial procedures in which the debtor is a 
party, within the time limit set by the trustee. 5- Preparing a record in which all the debtor's creditors 
known to him are recorded and submitting an updated copy of the records of that record to the court. 6- 
Receiving the documents of the debts of the creditors who respond to their invitation, within the time 
limit specified in the invitation addressed to them, provided that these documents are accompanied by 
a statement of these debts and their guarantees, if any, and their due dates and amount, denominated 
in the national currency on the basis of the prevailing exchange rate on the day of the decision to 
open the procedures. He submits his claims to provide clarifications about the debt, complete its 
documents, or specify its amount or characteristics, and he may also request approval of any claims 
by an auditor or the creditor's accountant. 7- Suspension of the judicial procedures and the judicial 
execution procedures against and against the property of CITY SPACE (LLC)), for which the court 
opened the procedures, until the approval of the restructuring plan or the passage of 10 months from 
the issuance of the court's decision to open the bankruptcy procedures in accordance with Article 162 
in the decree By Law 9 of 2016. 8- also commissioned the trustee By submitting an independent report 
regarding the suspension of interests, and the relevant creditor shall be notified of his comment on the 
suspension of the legal or contractual interest on his debt after its realization, including the accrued 
interest or compensation due for delay in payment, from the date of opening the procedures to the date 
of acceptance Or the court's refusal to approve the draft plan in accordance with Article 163 of Decree-
Law 9 of 2016. In implementation of the decision of the Court, we invite the creditors of CITY SPACE 
(LLC) and all those who have claims to the company's party to send all documents supporting the 
claims through e-mail 7142022dubai@gmail.com and that this is done within a period not exceeding 
(20) working days from the date of publication No later than 10/02/2023 at 12:00 p.m
Trustee / Reem Al-Nuaimi

Advertisement
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لأعوام طويلة فر�ص كري�شتيانو رونالدو وليونيل مي�شي هيمنتهما على 
العديد من  ع��ن  بوجهها  اأ�شاحت  اأن اجلماهري  وب��دا  ال��ق��دم،  ك��رة  ع��امل 
املناف�شة  على  الإع���الم  و�شائل  تركيز  مع  الآخ��ري��ن  الرائعني  الالعبني 

الأبرز يف القرن احلايل.
النجمني  الأخ��رية بني  الرق�شة  العامل  ي�شهد  اليوم اخلمي�ص رمبا  لكن 

الربتغايل والأرجنتيني غري اأنها لن تكون كما متنت اجلماهري.
فرونالدو ا�شتقر به احلال يف الن�شر ال�شعودي يف �شفقة �شخمة بعد ف�شخ 
اأن تكون مباراته الأوىل  الأق��دار  تعاقده مع مان�ش�شرت يونايتد، و�شاءت 

يف ال�شعودية اأمام غرميه لعب باري�ص 
�شتكون  ل��ك��ن��ه��ا  ج����ريم����ان،  ����ش���ان 

مواجهة ا�شتعرا�شية.
الأوىل  امل����واج����ه����ة  وم����ن����ذ 
)ني�شان(  اأبريل  يف  بينهما 
تعادل  ع���ن���دم���ا   2008
�شيفه  م������ع  ب����ر�����ش����ل����ون����ة 
قبل  يونايتد يف  مان�ش�شرت 

اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي 
الوحيد  ال�شلبي  التعادل  وهو 
مواجهتهما  حت��ول��ت  بينهما، 

اجلماهري  ت��ن��ت��ظ��ره  ح���دث  اإىل 
حول العامل.

يف  لع��ب  لأف�شل  الذهبية  الكرة  جائزة  على  ومي�شي  رون��ال��دو  و�شيطر 
عندما  الهيمنة  ه��ذه  مودريت�ص  لوكا  ك�شر  اأن  اإىل   2008 منذ  العامل 
قاد كرواتيا اإىل نهائي كاأ�ص العامل 2018 وريال مدريد اإىل لقب دوري 

الأبطال.
رونالدو  اكتفى  فيما   ،2019 يف  اللقب  مي�شي  ا�شتعاد  ما  �شرعان  لكن 

باملركز الثالث.
2020 ب�شبب جائحة فريو�ص كورونا، �شهد عام  اإلغاء اجلائزة يف  ومع 
اأول ثالثة لعبني للمرة الأوىل منذ  رونالدو من قائمة  2021 خروج 

ذلك احلني فيما و�شل مي�شي اإىل الكرة الذهبية ال�شابعة.

* اأف�سلية مي�سي
-2021 ي��ذك��ر يف مو�شم  ال��الع��ب��ان م��ا  ي��ق��دم  مل 

ثالثة  اأول  قائمة  م��ن  معاً  ليخرجا   2022
منذ  الإط��������الق  ع���ل���ى  الأوىل  ل���ل���م���رة  لع���ب���ني 

.2007
وكانت الأنظار م�شلطة عليهما خالل كاأ�ص العامل 

املا�شية يف قطر يف نهاية العام املا�شي مع توقعات 
اأن ينال الفائز باللقب منهما الأف�شلية يف ال�شباق 

حول هوية الأف�شل يف تاريخ اللعبة.
بالن�شبة لرونالدو يف  ي��رام  الأم��ور على ما  ومل تكن 

عن  للرحيل  �شعى  فقد  البطولة  �شبقت  التي  ال��ف��رتة 
ب�شبب  اأزم����ة  ب��ع��د  ل��ك��ن  اأراد  م��ا  اأن حت��ق��ق  اإىل  ي��ون��اي��ت��د 

مقابلة انتقد فيها النادي واملدرب اإريك 

تن هاغ.
ومل تكن بداية رونالدو يف قطر جيدة واأخرجه املدرب ال�شابق للمنتخب 
فرناندو �شانتو�ص من الت�شكيلة الأ�شا�شية قبل اأن تودع الربتغال املناف�شات 

من دور الثمانية.
وعلى اجلانب الآخر، بدا مي�شي اأكرث ثباتاً منذ فوزه بكاأ�ص كوبا اأمريكا 
يف 2021 والبداية املخيبة لالأرجنتني باخل�شارة اأمام ال�شعودية يف اأول 

مباراة يف كاأ�ص العامل.
لكن تتويج الأرجنتني بكاأ�ص العامل يف ليلة 18 دي�شمرب )كانون الأول( 
خزائن  ينق�ص  ال���ذي  تقريباً  الوحيد  اللقب  مي�شي  اأه���دى 
جوائز رونالدو، ومنحه اأف�شلية رغم فوز غرميه ببطولة 

اأوروبا مع بالده.
واع��ت��ق��دت ج��م��اه��ري ك���رة ال��ق��دم اأن���ه ب��ان��ت��ق��ال رونالدو 
يف  الغرميني  مواجهات  حقبة  انتهت  ال�شعودية  اإىل 
اأوروبا، لكن التكهنات املقبلة من ال�شعودية ت�شري 
اإىل رغبة الهالل غرمي الن�شر يف التعاقد مع 
بعد  ال�شعودية  ال�شياحة  هيئة  �شفري  مي�شي 
انتهاء عقده مع العمالق الفرن�شي يف يونيو 

)حزيران( املقبل.
ف��ه��ل ت��ك��ون م��واج��ه��ت��ه��م��ا اخل��م��ي�����ص هي 
لتحول  ب��داي��ة  جم���رد  اأم  الأخ�����رية 
يف  ال�������ش���ع���ودي���ة  اإىل  الأن�����ظ�����ار 

املو�شم املقبل؟ 

من 2008 اإىل 2023.. رق�ضة رونالدو ومي�ضي الأخرية

ن�ضاط مكثف لالأندية الأوروبية يف الن�ضف الثاين من املريكاتو
•• اأبوظبي -وام:

ال�شتوية  النتقالت  ف��رتة  دخ��ول  مع 
احل���ال���ي���ة يف ن�����ش��ف��ه��ا ال����ث����اين، ب����داأت 
ن�شاطها  تكثيف  يف  الأوروبية  الأندية 
ال�����ش��ف��ق��ات خ�شية  حل�����ش��م ع����دد م���ن 
�شياع الفر�شة لتدعيم �شفوفها باأبرز 
الالعبني ا�شتعدادا للن�شف الثاين من 
املو�شم. وكانت الفرتة املا�شية �شهدت 
اأكرث من ناد يف مفاو�شات مع  دخول 
بع�ص الالعبني البارزين لكن العديد 
وكانت  بعد،  حت�شم  مل  ال�شفقات  من 
وراء  العوائق  اأب��رز  املالية من  الأم��ور 
ت��ع��رث امل���ف���او����ش���ات يف ع����دد م���ن هذه 
الأندية  بع�ص  اأب��دت  فيما  ال�شفقات 
مطالب  وط��رح��ت  بالعبيها  مت�شكها 
مالية مغاىل فيها من اأجل الحتفاظ 
بالعبيها يف مواجهة اإغراءات الأندية 
الأخ��رى. وبعد ف�شل حماولته ل�شم 
الالعب الأوكراين ميخايلو مودريك 
م��ن ���ش��اخ��ت��ار دون��ي��ت�����ش��ك الأوك�����راين، 
حتول اهتمام نادي اأر�شنال الإجنليزي 
عاما" لعب   23" ديابي  مو�شى  اإىل 

باير ليفركوزن الأملاين.
املقبلة  الأي�������ام  ت�����ش��ه��د  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
مفاو�شات مكثفة من النادي اللندين 
البديل  واأن  خ��ا���ش��ة  ال���الع���ب  ل�����ش��م 
���ش��ي��ك��ون ال����ربازي����ل����ي راف���ي���ن���ي���ا جنم 
بر�شلونة، والذي يبدو خيارا �شعبا يف 

ال��وق��ت احل���ايل. وك��ان دي��ك��الن راي�ص 
الالعبني  ���ش��م��ن  وي�����ش��ت��ه��ام  لع�����ب 
التعاقد  يف  اأر����ش���ن���ال  ي��رغ��ب  ال���ذي���ن 
م���ع���ه���م خ�����الل ي���ن���اي���ر احل�������ايل لكن 
 100 بلغت  ال��ت��ي  وي�شتهام  مطالب 
م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ا���ش��رتل��ي��ن��ي ق���د حتول 
دخل  اإ�شبانيا،  ويف  اأر�شنال.  حلم  دون 
الزمن  م��ع  �شباق  يف  م��دري��د  اأتلتيكو 
املهاجم  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  �شفقة  حل�����ش��م 
نادي  م��ن  دي��ب��اي  ممفي�ص  الهولندي 
بر�شلونة. وفيما تو�شل النادي لتفاق 

الأيام  ت�شهد  اأن  ينتظر  ال��الع��ب،  مع 
املقبلة املفاو�شات بني الناديني.

كما يتطلع بر�شلونة اإىل ح�شم �شفقة 
بروزوفيت�ص  م��ار���ش��ي��ل��و  ال���ك���روات���ي 
جن���م ان����رت م���ي���الن الإي�����ط�����ايل، وقد 
كي�شي لعب  فرانك  الإيفواري  يكون 
بر�شلونة طرفا يف �شفقة تبادلية بني 

الناديني خالل يناير احلايل.
اأن يكثف كل من  اإيطاليا، ينتظر  ويف 
م��ي��الن وي��وف��ن��ت��و���ص حم��اولت��ه��م��ا يف 
نات�شو  ل�شم  امل��ق��ب��ل��ة  القليلة  الأي�����ام 

ريال  مدافع  عاما"   32" فرينانديز 
الن�شف  اأث��ب��ت  بعدما  خا�شة  م��دري��د 
الأول من املو�شم احلايل وجود م�شاكل 

حقيقية يف دفاع كل من الفريقني.
القليلة  الأي���ام  ت�شهد  ق��د  اأمل��ان��ي��ا،  ويف 
امل��ق��ب��ل��ة ع��ر���ش��ا ج���دي���دا م���ن بايرن 
���ش��وم��ري حار�ص  ي����ان  ل�����ش��م  م��ي��ون��خ 
مون�شنجالدباخ  ب���ورو����ش���ي���ا  م���رم���ى 
خا�شة مع احلاجة املا�شة لبايرن اإىل 
وجود حار�ص مرمى كفء بعد اإ�شابة 
ن��وي��ر خ���الل ف���رتة العطلة  م��ان��وي��ل 

ال�شتوية وتاأكد غيابه لفرتة طويلة.
بورو�شيا  ي�����ش��ع  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  ويف 
النا�شئ  ال��الع��ب  الأمل����اين  دورمت���ون���د 
عاما" جناح   16" دورانفيل  جوليان 
مقدمة  يف  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  اأن�����درخل�����ت 
ال�شتوي  امل��ريك��ات��و  خ���الل  اأول���وي���ات���ه 
العالية  ل��الإم��ك��ان��ي��ات  ن��ظ��را  احل����ايل 
ال��الع��ب وال��ت��ي قد  ب��ه��ا  ال��ت��ي يتمتع 
ت�����ش��اع��د دورمت����ون����د يف اخل�����روج من 
كبوته هذا املو�شم عرب الن�شف الثاين 

من املو�شم.

كونتي يريد من روؤ�ضاء الأندية  
الإنكليزية التحدث يف الأزمات 

الإنكليزي  ال����دوري  ان��دي��ة  مالكي  كونتي  اأن��ت��ون��ي��و  توتنهام  م���درب  ح�����ّص 
واملديرين التنفيذيني للتحدث بدًل من ترك املدربني يف مواجهة و�شائل 

الإعالم مبفردهم عندما تع�شف باأنديتهم الزمات.
الفرتة  خ��الل  امل�شجعني  م��ن  �شديدة  لن��ت��ق��ادات  �شبريز  م��درب  تعر�ص  و 
الربعة  امل��راك��ز  عن  ابتعاده  بعد  الفريق  بها  مير  التي  الع�شيبة  الخ��رية 

الوائل.
وخ�شر توتنهام -2�شفر اأمام اأر�شنال غرميه التقليدي يف دربي �شمال لندن 
يونايتد �شاحب  نقاط عن مان�ش�شرت  بفارق خم�ص  ليبتعد  املا�شي،  الأحد 
اإىل  للتاأهل  ال�شباق  يف  موؤجلة،  م��ب��اراة  اأي�شا  ميلك  وال��ذي  ال��راب��ع،  املركز 

دوري اأبطال اأوروبا.
ويواجه توتنهام مهمة �شاقة اخرى عندما يحّل �شيًفا على مان�ش�شرت �شيتي 
حامل اللقب اخلمي�ص، يف حني �شتوؤدي هزمية اأخرى اىل زيادة ال�شغوطات 

على كونتي.
اأخرى  ب��ارزة  اأن تتحدث �شخ�شيات  اإذا كان من املفيد  وردا على �شوؤال عما 
من النادي، مبا فيهم رئي�ص النادي دانيال ليفي، اىل ال�شحافة، قال كونتي 
�شيئة تتمثل يف عدم وجود �شوى املدرب للتحدث  عادة  هناك  اإنكلرتا،  "يف 
وال�شرح. وتابع "مل اأر قط الق�شم الطبي ياأتون اإىل هنا ل�شرح �شبب �شعوبة 
الريا�شي  املدير  اأو  النادي  اأر  - مل  ا  اأي�شً نف�شه  الأم��ر  الالعب.  تعايف هذا 

ياأتون اإىل هنا ل�شرح ا�شرتاتيجية وروؤية النادي".
�شابًقا،  وت�شل�شي  اليطاليني  ميالن  وانرت  يوفنتو�ص  مدرب  كونتي،  �شلط 

ال�شوء على الختالفات يف هذا املجال بالدوري الإيطايل.
وقارن كونتي يف معر�ص حديثه بني اليطايل فابيو باراتي�شي، الذي ي�شغل 
حالًيا من�شب املدير الداري يف النادي النكليزي، حيث كان الرجل يتحدث 
اىل ال�شحافة عندما كان يف يويف اىل جانب كونتي، بينما ل يتحدث بانتظام 
يف انكلرتا. وقال كونتي "يف اإيطاليا على �شبيل املثال، قبل كل مباراة هناك 

�شخ�ص من النادي يتوجه اىل و�شائل الإعالم ويجيب على كل �شوؤال".
ذل��ك، يف  لأن��ه بخالف  اأف�شل.  ذل��ك  يكون  اأن  لنا، ميكن  "بالن�شبة  واردف 
كل مرة يوجد وجه واحد فقط ل�شرح املوقف فيما اأعتقد اأنه من الأف�شل 
من  �شخ�ص  يوجد   - اإيطاليا  يف  خمتلف  الأم���ر  لكّن  ي�شرحه.  اأن  للنادي 
النادي خالل اأ�شبوع املباراة يتحدث وي�شرح العديد من املواقف. اإذا حتدث 

املدرب فقط، فهناك اأحياًنا �شوء فهم.
اإىل  ن��ادًرا ما يتحدث  اأن ليفي  ي��درك كونتي  الرغم من رغبته ه��ذه،  على 
اإن��ه ل يخطط ملطالبة  الإي��ط��ايل  امل���درب  ق��ال  ل��ذ لذلك  الإع����الم،  و�شائل 
النادي بتنفيذ فكرته م�شريا يف هذه احلالة اّنه "على املدرب التزام ال�شمت 

وتقبل الو�شع".

حمادثات جديدة بني ميالن ولياو
الإيطايل يف جولة حمادثات جديدة مع لعبه  اإي �شي ميالن  ن��ادي  دخل 

الربتغايل رافاييل لياو، من اأجل جتديد عقده.
ب��داأ يف  ن��ادي ميالن  اأن  رومانو  فابريزيو  الالعبني  ووكيل  الإعالمي  ذكر 
عقده،  ف�شخ  اأج��ل  من  لياو  رافاييل  الالعب  وكيل  مع  جديدة  مفاو�شات 

وتوقيع عقد جديد طويل الأمد.
ويحاول ميالن حت�شني جنمه الأول يف الفريق، الربتغايل لياو 23 عاماً، 

من حماولت الأندية الأوروبية الكربى الراغبة يف التعاقد معه.
اأبدت  اأن  وي�شارع النادي الإيطايل اخلطى يف جتديد عقد لياو، �شيما بعد 
ال�شيف  الواعد خالل  النجم  نيتها يف �شم  العمالقة  الأندية  العديد من 
املا�شي. وك�شف رومانو عن اأن نادي ميالن يقدم اأكرث من 7 مليون يورو 
اإىل العديد من المتيازات  �شايف راتب يف املو�شم لرفاييل لياو، بالإ�شافة 

الأخرى.

•• ملبورن -وام:

وا�شلت الإ�شابة مطارادتها لالعب التن�ص الإ�شباين رافاييل نادال امل�شنف 
الأول على العامل �شابقا، وحرمته من الدفاع عن لقبه يف بطولة اأ�شرتاليا 

املفتوحة اأوىل بطولت "جراند �شالم" الأربع الكربى يف املو�شم احلايل. 
ال��ع��امل حاليا على  ال��ث��اين على  عاما" امل�شنف   36" ن���ادال  وب��رغ��م حر�ص 
الالعب  عانى  للبطولة،  الثاين  ال��دور  يف  الأرب��ع��اء  اأم�ص  مباراته  ا�شتكمال 
اأمام مناف�شه  املباراة وخ�شر  التي داهمته خالل  الإ�شابة  اآلم  املخ�شرم من 

عامليا.  ال�65  عاما" امل�شنف  الأمريكي ماكينزي ماكدونالد "27 
وعانى نادال من الإ�شابة يف الفخذ خالل املباراة وتلقى العالج، ولكن �شعوره 
الذي  املتوقع منه يف مواجهة ماكدونالد  امل�شتوى  دون تقدمي  ب��الأمل حال 
بعدما  دقيقة  و32  �شاعتني  يف  و5-7  و4-6   4-6 ل�شاحله  املباراة  ح�شم 

الألقاب  لعدد  القيا�شي  ال��رق��م  �شاحب  ن���ادال  مواجهة  يف  مميزا  اأداء  ق��دم 
التي يحرزها اأي لعب يف تاريخ م�شاركاته ببطولت "جراند �شالم" الأربع 

الكربى بر�شيد 22 لقبا. 
يف  لقبه  عن  الدفا  رحلة  موا�شلة  من  املخ�شرم  مناف�شه  ماكدونالد  وح��رم 
التوقعات  الكثري من  املا�شي على عك�ص  املو�شم  اأح��رزه يف  وال��ذي  البطولة، 

ب�شبب الإ�شابة التي عانى منها اأي�شا قبل البطولة يف املو�شم املا�شي. 
باأ�شرتاليا  م�شاركاته  تاريخ  يف  لنادال  الثاين  هو  املا�شي  املو�شم  لقب  وك��ان 
املفتوحة بعد لقبه يف 2009 لكنه تعر�ص اليوم لثاين اأ�شرع خروج له من 
 2016 ن�شخة  البطولة يف  له من  خ��روج  اأ�شرع  كان  نف�شها حيث  البطولة 

عندما خ�شر اأمام مواطنه فريناندو فريدا�شكو يف الدور الأول. 
التن�ص قبل  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل��ي  الت�شنيف  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  اح��ت��الل��ه  وب��رغ��م 
ال�10  امل��راك��ز  يف  البقاء  فر�شة  ن���ادال  يفقد  ق��د  احل��ال��ي��ة،  البطولة  ب��داي��ة 

الأوىل بالت�شنيف العاملي من خالل البطولة احلايل نظرا لأنه خا�ص هذه 
البطولة للدفاع عن 2000 نقطة كاملة على عك�ص الالعبني الذين ياأتون 
التقدم عليه من خالل نتائجهم  بالت�شنيف وميكنهم  التالية له  املراكز  يف 

يف هذه البطولة. 
وفيما تراجع نادال فعليا للمركز ال�شاد�ص الت�شنيف العاملي، عقب هزميته 
يف مباراة اليوم وخ�شارة 1955 نقطة دفعة واحدة، لن يتحدد و�شع نادال 

يف الت�شنيف العاملي اإل من خالل الأدوار النهائية. 
الرقم  واقت�شام  نادال  ديوكوفيت�ص مزاحمة  نوفاك  ال�شبي  ي�شتطيع  كذلك 
القيا�شي لعدد الألقاب يف بطولت "جراند �شالم" الأربع الكربى حال فوزه 
يف  له  العا�شر  �شيكون  وال��ذي  احلالية  الن�شخة  يف  املفتوحة  اأ�شرتاليا  بلقب 
21 لقبا يف البطولت الأربع  البطولة.  وي�شتحوذ ديوكوفيت�ص حاليا على 

الكربى بفارق لقب واحد عن نادال. 

اأب����رز ال��ن��ت��ائ��ج الأخ�����رى ب��ال��ب��ط��ول��ة ام�����ص، وا���ش��ل دان���ي���ال ميدفيديف  ويف 
الثالث  ل��ل��دور  وت��اأه��ل  الن�شخة  ه��ذه  يف  م�شريته  للبطولة  ال�شابع  امل�شنف 
بالفوز على الأ�شرتايل جون ميلمان 7-5 و6-2 و6-2 كما تاأهل الكندي 
فيليك�ص اأوجيه األيازمي امل�شنف ال�شاد�ص للبطولة لنف�ص الدور بالفوز على 

 . و2-6  و2-6  و3-6  و6-3  ال�شلوفاكي األيك�ص مولكان 6-3 
ويف مناف�شات ال�شيدات، تاأهلت البولندية اإيجا �شواتيك امل�شنفة الأوىل عامليا 
كما  و3-6   2-6 اأو�شوريو  كاميال  الكولومبية  على  بالفوز  الثالث  للدور 
فازت الأمريكية جي�شيكا بيجول امل�شنفة الثالثة للبطولة على البيالرو�شية 
األك�شندرا �شا�شنوفيت�ص 6-2 و7-6 وفازت الأمريكية الأخرى كوكو جوف 

 . و6-7  امل�شنفة ال�شابعة للبطولة على الربيطانية اإميا رادوكانو 3-6 
كما تاأهلت للدور الثالث اليونانية ماريا �شكاري والأمريكية مادي�شون كيز 

امل�شنفتان ال�شاد�شة والعا�شرة للبطولة على الرتتيب. 

الإ�ضابات تطارد نادال جمددا وحترمه من الدفاع عن لقبه يف اأ�ضرتاليا املفتوحة 

وا�شل العمالق ال�شربي نيكول يوكيت�ص تاألقه وقاد دنفر 
ناغت�ص لفوزه الرابع ع�شر توالياً على اأر�شه، وذلك بتغلبه 
122-113 يف دوري كرة  على بورتالند ترايل باليزرز 

ال�شلة الأمريكي للمحرتفني.
وحقق ال�شربي ثالثة اأرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة 
الثالثة ع�شرة هذا املو�شم بعدما �شجل 36 نقطة مع 12 
متابعة و10 متريرات حا�شمة، ليلعب الدور الرئي�شي يف 
الفوز ال�شابع توالياً لفريقه الذي ابتعد يف �شدارة املنطقة 

الغربية بفارق مباراة عن ممفي�ص غريزليز.
وقال يوكيت�ص الذي جنح يف 13 من حماولته ال�14، اإن 
فريقه "ي�شري يف الجتاه ال�شحيح. نحن نلعب مع الكثري 
من الثقة بالنف�ص". وبعد �شوط اأول هجومي بامتياز تاألق 
فيه داميان ليالرد من ناحية باليزرز بت�شجيله 30 نقطة 
 ،66-73 ل�شاحله  اإنهائه  من  ناغت�ص  مينع  اأن  دون  من 
انتقل �شاحب الأر�ص اىل الدفاع املحكم يف الثاين وفر�ص 
ال��ف��ارق يف  ال��ذي و�شل  الأخ���ري  ال��رب��ع  هيمنته ل�شيما يف 
بفوزه  النهاية  يف  ليخرج  نقطة،   20 اىل  فرتاته  اإح��دى 
مايكل  رغ��م غياب مدربه  املو�شم  ه��ذا  والثالثني  احل��ادي 
بباليزرز،  يوكيت�ص  واأ�شاد  كورونا.  فريو�ص  ب�شبب  مالون 
اإنهم  �شدهم.  تلعب  اأن  دائماً  واملثري  ال�شعب  "من  قائاًل 
وليالرد  بيالب�ص(  )ت�شان�شي  جيد  م��درب  مع  جيد  فريق 
يلعب ب�شكل مذهل حالياً. لكني اأعتقد اأننا لعبنا دفاعاً جيداً 

حقاً يف ال�شوط الثاين... لهذا ال�شبب فزنا باملباراة".
اإذ  ناغت�ص،  �شفوف  يف  الوحيد  النجم  يوكيت�ص  يكن  ومل 
اأو  نقاط  الع�شر  اىل  و�شلوا  لعبني  خم�شة  بني  من  ك��ان 
اأكرث واأف�شلهم مايكل بورتر جونيور )23 نقطة( وجمال 

موراي )17(.

ومن جهة باليزرز الذي مني بهزميته الثالثة والع�شرين 
ب�44 نقطة بعدما  21 فوزاً، فاأنهى ليالرد اللقاء  مقابل 
12 حم��اول��ة ويف جميع  اأ���ش��ل  6 ث��الث��ي��ات م��ن  جن��ح يف 

الرميات احلرة ال�14 التي نفذها.
ومني بروكلني نت�ص بهزمية ثالثة توالياً وجاءت على يد 
جنميه  بغياب  م��ت��اأث��راً   ،106-98 �شبريز  اأنتونيو  �شان 
الركبة  يف  الأول  لإ�شابة  اإرفينغ،  وك��اي��ري  دوران���ت  كيفن 

والثاين يف ربلة ال�شاق.
الرابع  الفوز  يف  الرئي�شي  ال��دور  جون�شون  كيلدون  ولعب 
ع�����ش��ر ل�����ش��ب��ريز ب��ع��دم��ا ق���دم اأف�����ش��ل م���ب���اراة ه��ج��وم��ي��ة يف 
م�شريته بت�شجيله 36 نقطة مع 11 متابعة، لي�شع حداً 
التوايل  على  مباريات  خم�ص  عند  فريقه  هزائم  مل�شل�شل 
ب�31  الغربية  املنطقة  لكنه ما زال يف و�شافة قاع ترتيب 
دورانت  اإ���ش��اب��ة  منذ  م��ب��اراة  ب���اأي  نت�ص  يفز  ه��زمي��ة. ومل 
ال�شهر  من  الثامن  يف  هيت  ميامي  �شد  اليمنى  ركبته  يف 
لهذا  ع�شرة  ال�شاد�شة  ال��ه��زمي��ة  ال��ث��الث��اء  وتلقى  احل���ايل 
املو�شم مقابل 27 ف��وزاً رغم جهود تي دجاي وورن )19 
نقطة( و�شيث كوري )16 مع 7 متابعات( والأ�شرتايل بن 
�شيمونز الذي حقق "تريبل دابل" بعدما �شجل 10 نقاط 

مع 10 متابعات و11 متريرة حا�شمة.
اأنتيتوكومنبو  ي��ان��ي�����ص  ال��ي��ون��اين  ال��ن��ج��م  غ��ي��اب  ظ��ل  ويف 
للمباراة الرابعة توالياً ب�شبب الإ�شابة، كان جرو هوليداي 
باك�ص  ميلووكي  وق��ي��ادة  التعوي�ص  اأج��ل  م��ن  امل��وع��د  على 
 37 بت�شجيله   122-130 رابتورز  تورونتو  على  للفوز 
م��ا �شمح  م��ت��اب��ع��ات و7 مت���ري���رات ح��ا���ش��م��ة،   6 نقطة م��ع 
لفريقه بتعزيز مركزه الثاين يف املنطقة ال�شرقية وت�شييق 

اخلناق على بو�شطن �شلتيك�ص املت�شدر.

يوكيت�ص يقود ناغت�ص اإىل فوزه 
ال�14 تواليًا على اأر�ضه 



    

طلب كوب قهوة من اأجل ارتكاب جرمية مروعة
ر���ش��دت ك��ام��ريا م��راق��ب��ة ل��ق��ط��ات م��روع��ة مل��ا ي��ب��دو اأن���ه حماولة 
اختطاف عاملة يف مطعم اأمريكي، عرب ممر ال�شراء من ال�شيارة 
"درايف ثرو". وح�شب تفا�شيل الواقعة التي اأوردتها و�شائل اإعالم 
رجال  ف��اإن  �شي"،  بي  و"اإن  اإ�ص"  بي  "�شي  �شبكتا  منها  اأمريكية، 
اأوب����ورن يف ولية  ال��ق��ه��وة م��ن مطعم مبدينة  ا���ش��رتى ك��وب��ا م��ن 

وا�شنطن غربي الوليات املتحدة، يوم الثنني.
لكن الزبون الذي كان يقود �شيارته اأم�شك ذراع عاملة املطعم بقوة 
اأداة  م�شتعمال  "خطفها"  ال�شيارة، وحاول  داخل  باجتاه  و�شحبها 

لتكبيلها وجرها من يدها.
امل�شتبه به مل تنجح، حيث جنحت العاملة يف �شحب  اأن خطة  اإل 
ذراع��ه��ا واأغ��ل��ق��ت ن��اف��ذة املطعم، و���ش��رع��ان م��ا غ��ادر ال��زب��ون املكان 
تاركا وراءه ب�شعة دولرات على الأر�ص، يبدو اأنها كانت باقي ثمن 
القهوة. ون�شرت ال�شرطة مقطع الفيديو املخيف، طلبا للم�شاعدة 

يف حتديد امل�شتبه به والقب�ص عليه.
و�شم مميز على  "لديه  الرجل  اإن  وا�شنطن  ولي��ة  �شرطة  وقالت 
�شاعده الأي�شر، ويبدو اأنه ميتلك �شيارة من نوع �شيفروليه �شوداء 

اأو رمادية".
موؤكدة  وو�شفت اإدارة �شرطة اأوبورن احلادث باأنه "مقلق للغاية"، 
الفيديو  يف  ظهر  ال��ذي  الرجل  تعقب  على  يعملون  املحققني  اأن 

والقب�ص عليه "حتى ل ي�شكل تهديدا للمجتمع".
وقالت �شاحبة املطعم الذي وقع به احلادث اإن "جميع العاملني 
�شدموا" بعدما �شاهدوا فيديو الواقعة، موؤكدة اأن املوظفة التي 

جنت من الختطاف تعمل معها منذ 15 عاما.

قرية حتمل ا�ضمها.. �ضر ارتباط ال�ضودانيني ب� ال�ضجرة  700
يرتبط ال�شودانيون ب�شكل وثيق بال�شجرة ويعتربونها م�شدر رزق 
اليومية، مبا يف ذلك  ا�شتخداماتهم  الكثري من  وف��األ وتدخل يف 
العالج، ويتج�شد ارتباط ال�شودانيني الكبري بال�شجرة يف �شيطرتها 

على م�شميات اأكرث من 700 قرية يف �شتى مناطق البالد.
"�شكاي نيوز  مل��وق��ع  امل��اج��د،  ع��ب��د  ال��غ��اب��ات، طلعت  وي��ق��ول خ��ب��ري 
830 نوعا من  اإىل وجود اكرث من  التقديرات ت�شري  اإن  عربية" 
يف  م�شجلة  ومت�شلقات  و�شجريات  اأ�شجار  من  اخل�شبية  النباتات 
ال�شودان، من بينها 154 نوعا، ذات منتجات غري خ�شبية 90 منها 

تنتج ثمارا ت�شتخدم يف الأغذية وامل�شروبات والأعالف.
الطبية  العقاقري  اإن��ت��اج  يف  ت�شتخدم  منها  نوعا   67 اأن  وي�شيف 

واملنتجات الكيماوية.
وت�شّكل ال�شجرة م�شدرا اأ�شا�شيا للطاقة، حيث ت�شري تقديرات اإىل 
اأن ا�شتهالك حطب الوقود يف ال�شودان، يبلغ اأكرث من 15 مليون 
طن �شنويا، وي�شّكل اأكرث من ن�شف اإجمايل ا�شتهالك الطاقة يف 

البالد.
ال����رتاث وم��وؤل��ف مو�شوعة  ال��ب��اح��ث يف  ال��رب��ع  مل��و���ش��ى �شيخ  وف��ق��ا 
بال�شجرة  ال�شوداين  الإن�شان  ارتباط  فاإن  ال�شودانية"،  "ال�شجرة 
ي���ربز م��ن خ���الل ال��ك��ث��ري م��ن الأن�����ش��ط��ة الق��ت�����ش��ادي��ة واجلوانب 

الطبية والثقافية والرتاثية.
ويقول الربع ملوقع "�شكاي نيوز عربية" اإن جمتمعات بكاملها يف 

بع�ص مناطق ال�شودان تعتمد على ال�شجرة كم�شدر للدخل.

   بانوراما
دوري كرة قدم للمتعافني من املخدرات

اختتم يف م�شر دوري كرة قدم قوامه فرق مكونة من �شباب املناطق ال�شعبية املتعافني من اإدمان املخدرات.
واأقيمت فعاليات الدوري على املالعب املفتوحة مبنطقة حي الأ�شمرات جنوبي القاهرة، املخ�ش�ص ل�شكان املناطق 

الع�شوائية املطورة.
وحتدث رئي�ص حي الأ�شمرات اأحمد اإبراهيم ملوقع "�شكاي نيوز عربية" عن تفا�شيل الدوري، قائال:

• د�شنه �شندوق مكافحة وعالج الإدمان بالتعاون مع وزارة الت�شامن الجتماعي وال�شلطات املعنية يف م�شر.
• هدفه التعريف مبخاطر الإدمان بني �شكان املناطق ال�شعبية على م�شتوى اجلمهورية، وتغيري منط حياة ال�شباب 

فيها نحو الهتمام بالريا�شة، خا�شة كرة القدم التي يع�شقها اجلميع.
• مت تكوين فرق من املتعافني من الإدمان باملناطق ال�شعبية يف اأنحاء م�شر، بحيث متثل كل فرقة منطقة، فهناك 

فرق من القاهرة والإ�شكندرية واجليزة والفيوم وغريها من املحافظات.
• هذه الفرق يتم اعتمادها مبعرفة �شندوق مكافحة وعالج الإدمان، ويتم التناف�ص بني املناطق وبع�شها، وجتري 

املناف�شات على مالعب حي الأ�شمرات.
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مقتنيات فاخرة يف �ضقة زعيم املافيا دينارو
مل تعرث ال�شرطة الإيطالية على اأي اأ�شلحة نارية خالل تفتي�شها يوم  اأم�ص 
الإيطايل  املافيا  زعيم  فيه  يقيم  كان  الذي  ال�شغري  املبنى  الثالثاء  الأول 
30 عاًما،  ماتيو مي�شينا دينارو قبل توقيفه يوم الثنني يف بالريمو بعد 

كان خاللها متوارياً وفاراً من وجه العدالة.
يتخذه خمباأ  ع��ام��اً   60 العمر  م��ن  البالغ  دي��ن��ارو،  ك��ان  ال��ذي  املبنى  ويقع 
�شكانها  ع��دد  يتجاوز  ل  التي  ال�شغرية،  م���ازارا  دي  كامبوبيلو  مدينة  يف 
اإقليم  كا�شتلفيرتانو يف  10 كيلومرتات عن معقله  اآلف، وتبعد نحو   10

تراباين، حيث ولد ون�شاأ ومار�ص اأن�شطته الإجرامية الأوىل.
واملطلي  املكّون من طبقتني  ال�شغري  ال�شكني  املبنى  الأم��ن  وداهمت قوات 
باللون الأ�شفر، الذي ُيعتقد اأن زعيم املافيا اأقام فيه مدة طويلة داخل �شقة 

تتوافر فيها كل و�شائل الراحة، من مفرو�شات وجتهيزات ومواد غذائية.
مثاًل  وج���دوه  مم��ا  ولكن  اأ�شلحة،  اأي  على  ال�شقة  يف  املحققون  يعرث  ومل 
اإ�شافة  الكربى،  التجارية  العالمات  املالب�ص من  الأحذية وقطع  ع�شرات 
اإىل و�شائل ترفيهية. وفر�شت ال�شرطة مراقبة دائمة على املبنى ال�شغري، 

ومنعت اأي �شخ�ص من القرتاب منه.

اكت�ضاف اأقدم حجر يف العامل 
اأق��دم حجر يف العامل، عليه نقو�ص ي�شل  اكت�شف علماء الآث��ار يف الرنويج 
الغام�ص للكتابة  الأي��ام الأوىل للتاريخ  اإىل  2000 عام وتعود  اإىل  عمرها 
كتابة  يف  ت�شتخدم  كانت  الأبجدية  احل��روف  من  جمموعة  وهي  الرونية، 

خمتلف اللغات اجلرمانية قبل اعتماد الأبجدية الالتينية.
وذكر متحف التاريخ الثقايف يف اأو�شلو اأن الكتلة املربعة امل�شطحة من احلجر 
قد  والتي  عليها خرب�شات منحوتة،  عليه،  العثور  ال��ذي مت  البني  الرملي 

تكون اأقدم مثال على الكلمات امل�شجلة يف الكتابة بالدول ال�شكندنافية.
واأ�شاف املتحف اأن النقو�ص من بني اأقدم النقو�ص الرونية التي مت العثور 

عليها على الإطالق، وهو اأقدم حجر موؤرخ يف العامل.
ا�شتخدام  ح��ول  امل��ع��رف��ة  م��ن  الكثري  الك��ت�����ش��اف  ه��ذا  "�شيعطينا  واأك��م��ل: 
الأحرف الرونية يف اأوائل الع�شر احلديدي، قد تكون هذه واحدة من اأوىل 

املحاولت ل�شتخدام الأحرف الرونية يف الرنويج والدول ال�شكندنافية".
التنقيب يف  اأث��ن��اء   2021 ع���ام  اأواخ����ر  اك��ت�����ش��اف احل��ج��ر اجل���ريي يف  ومت 
من  بالعديد  معروفة  مبنطقة  اأو�شلو،  غرب  ترييفورد،  من  بالقرب  قرب 

الكت�شافات الأثرية ال�شخمة.
تكون  اأن  املحتمل  الرونية من  الأح��رف  اأن  اإىل  املوجودة  العنا�شر  وت�شري 

ال�ضني ترتقب ذروة انتقالت 
ال�ضنة القمرية اجلديدة 

ت��ن��ق��ل امل���الي���ني م���ن ع���م���ال امل�����دن يف 
الأربعاء  اأم�����ص  ال�شني  اأن��ح��اء  جميع 
ال�شفر اجلماعي يف عطلة  ذروة  قبل 
ال�شنة القمرية اجلديدة املتوقعة يوم 
ال�شني  ق���ادة  يتطلع  بينما  اجلمعة، 
من  املت�شرر  اقت�شادها  حتريك  اإىل 

جائحة كوفيد-19.
ومع رفع امل�شوؤولني بع�ص اأ�شد قيود 
العامل  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  مكافحة 
ال��ع��م��ال على  ت��واف��د  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر 
حمطات ال�شكك احلديدية واملطارات 
للتوجه اإىل البلدات ال�شغرية واملنازل 
الريفية، مما اأثار خماوف من تف�شي 

الفريو�ص على نطاق وا�شع.
اإىل  واملحللون  القت�شاديون  وينظر 
مو�شم العطالت، املعروف با�شم عيد 
الربيع، بحثا عن انتعا�ص ال�شتهالك 
يف ثاين اأكرب اقت�شاد يف العامل بعد اأن 
اأ�شارت بيانات الناجت املحلي الإجمايل 
تباطوؤ  اإىل  ال����ث����الث����اء  اجل�����دي�����دة 
اقت�شادي حاد يف ال�شني. وقد يوؤدي 
اأي تباطوؤ ممتد اإىل تفاقم التحديات 
�شي  الرئي�ص  تواجه  التي  ال�شيا�شية 
ال��ذي يتعني عليه تهدئة  بينغ،  جني 
جيل ال�شباب املت�شائم الذي نزل اإىل 
الثاين  ت�شرين  نوفمرب  يف  ال�����ش��وارع 
�شيا�شة  �شد  تاريخية  احتجاجات  يف 
ينا�شرها  ك��ان  التي  كوفيد"  "�شفر 
اآنذاك. وبينما يتوقع بع�ص املحللني 
نائب  اأعلن  بطيئا،  التعايف  يكون  اأن 
خه  ل��ي��و  ال�شينية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص 
يف  العاملي  القت�شادي  املنتدى  اأم���ام 
اأن  ال��ث��الث��اء  الأول  اأم�����ص  ���ش��وي�����ش��را 
ال�����ش��ني م��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى ال���ع���امل بعد 
عزلة على مدى ثالث �شنوات ب�شبب 

اجلائحة.

اأكرب طائرة على الإطالق حتطم رقما قيا�ضيا 
رحلة  "�شرتاتولون�ص"،  العامل  يف  طائرة  اأك��رب  اأكملت 
ظلت  ح��ي��ث  قيا�شيا،  رق��م��ا  خ��الل��ه��ا  حطمت  جتريبية 
حملقة ملدة 6 �شاعات فوق �شحراء موهايف بكاليفورنيا. 

ماذا تعرف عن "روك"؟
 117 "روك"  العمالقة  ال��ط��ائ��رة  جناحي  ط��ول  يبلغ 

مرتا، اأي اأطول من ملعب كرة القدم الأمريكية.
تتمتع ب�6 حمركات بوينغ 747.

غريبة ال�شكل اإذ تتمتع بهيكلني، وتبلغ �شرعتها الق�شوى 
خالل الطريان 340 كيلومرتا يف ال�شاعة.

ميكنها اأن حتلق على ارتفاع ي�شل اإىل 5182 مرتا.
قادرة على حمل حمولة ت�شل اإىل 220 طنا.

اإط���الق  ل��ت�����ش��ت��خ��دم كمن�شة  ال��ط��ائ��رة  اخ��ت��ب��ار  ي��ج��ري 
لالأنظمة التي تفوق �شرعتها �شرعة ال�شوت.

اخ��ت��ب��ار ال��ط��ريان ال���ذي ان��ط��ل��ق م��ن م��ي��ن��اء "موهايف" 
ل��ل��ط��ريان وال��ف�����ش��اء يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ه��و ال��ث��اين الذي 
تفوق  التي  اإيه"  "تالون  اختبار  مركبة  حمل  فيه  مت 

�شرعتها �شرعة ال�شوت، من �شتارتولون�ص".
خ���الل الخ��ت��ب��ار الأخ����ري ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي اأجرى 
فريق �شتارتولون�ص "مناورات وت�شل�شل ات�شالت" لأول 

اختبار ف�شل على الإطالق.

م�ضاجرة زوجية تعطل طائرة 
اأم�ص  �شباح  املتجهة  اأدي����ل،  ف��الي  ط��ائ��رة   ق��ائ��د  ا�شطر 
عبدالعزيز  امللك  مطار  اإىل  القاهرة  مطار  من  الأرب��ع��اء 
م�شرية  راكبة  لإن���زال  ال�شعودية،  ج��دة  مبدينة  ال��دويل 
ت�����ش��اج��رت خ����الل ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي م���ع زوج���ه���ا املوجود 
ب��ال�����ش��ع��ودي��ة، ح��ي��ث ت��وع��ده��ا ب��ال�����ش��رب. وق��ال��ت م�شادر 
على  الطائرة  حت��رك  اأث��ن��اء  اإن��ه  القاهرة،  مبطار  مطلعة 
امل��م��ر ل���الإق���الع، ف��وج��ئ ق��ائ��د ال��ط��ائ��رة ب�����ش��راخ الراكبة 
امل�����ش��ري��ة واإ���ش��اب��ت��ه��ا ب��ان��ه��ي��ار. وب��ع��د ت��ه��دئ��ت��ه��ا ك�شفت 
ع��ن ح���دوث م�����ش��اج��رة ع��رب ال��ه��ات��ف م��ع زوج��ه��ا املوجود 
الزوج  علم  وعندما  عائلية.  خالفات  ب�شبب  بال�شعودية 
و�شولها  ف��ور  بال�شرب  زوج��ت��ه  ت��وع��د  ال��ط��ائ��رة  بتحرك 
مطار جدة، فما كان منها اإل اأن طلبت اإلغاء �شفرها. واأمام 
حالة النهيار التي اأ�شابت الراكبة ا�شطر قائد الطائرة 
للعودة واإنزالها واإلغاء �شفرها، وا�شتاأنفت الطائرة رحلتها 

بعد تاأخري 45 دقيقة عن موعد اإقالعها الأ�شلي.

يتحول اإىل ر�ضام مبدع رغم فقدان الب�ضر
حتقيق  من  بريطانياً  رج��اًل  الب�شرية  الإعاقة  متنع  مل 
تنب�ص  ل��وح��ات  ير�شم  وراح  ر���ش��ام��اً،  ي�شبح  اأن  يف  حلمه 

باحلياة رغم فقدانه للب�شر يف �شن مبكرة.
 وكان كالرك رينولدز يف ال�شاد�شة من عمره فقط عندما 
بداأ يفقد ب�شره يف عينه اليمنى. ومت ت�شخي�ص اإ�شابته 
بالتهاب ال�شبكية ال�شباغي، وهي حالة نادرة وغري قابلة 

لل�شفاء تدمر اخلاليا يف �شبكية العني مبرور الوقت.
بداأ  الثالثينيات من عمره،  ويف وقت لحق يف منت�شف 
الب�شر يف عينه اليمنى بالتدهور اأي�شاً، واليوم يبلغ من 
روؤي��ة ل  ن�شبة  بالعمى مع  عاماً، وهو م�شاب   41 العمر 
كالرك  اأن  اإل  ب�شره،  يفقد  ب��داأ  اأن��ه  رغ��م   .5% تتجاوز 
اأن يكون فناناً منذ �شن مبكرة جداً،  اأنه يريد  كان يعلم 
الغالبية  يعتربها  التي   - والب�شر  الروؤية  ا�شتخدم  وقد 
العظمى منا كاأمر م�شلم به - كنقاط يف فنه. واأثار اأول 
 ،The Power Of Touch ،عر�ص منفرد له يف لندن
�شكل  وهي  املطبعية،  النقاط  الأ�شبوع،  هذا  افتتح  ال��ذي 
ت�شاعد  اأن  وي��اأم��ل  للمكفوفني،  ب��راي��ل  لغة  اأ���ش��ك��ال  م��ن 

اأعماله يف تغيري ت�شورات املكفوفني و�شعاف الب�شر.

نداء ا�ضتغاثة لطائرة يف اجلو
ظهر  بعد  �شيدين  مطار  اإىل  الإ���ش��ع��اف  ���ش��ي��ارات  هرعت 
اأطلقت طائرة ركاب تابعة ل�شركة  اأن  اأم�ص الأربعاء بعد 

كوانتا�ص الأ�شرتالية نداء ا�شتغاثة وهي يف اجلو.
ويعتقد اأن الرحلة "كيو اأف 144" الآتية من نيوزيلندا 
ك���ان ع��ل��ى متنها اأك���رث م��ن 100 راك����ب، وف���ق م��ا اأف���ادت 
بثتها  لقطات  واأظ��ه��رت  الإ�شعاف.  جهاز  با�شم  متحدثة 
قناة "اآي بي �شي" الر�شمية الطائرة وهي من طراز بوينغ 
737-800 تهبط ب�شالم يف مطار �شيدين قبل اأن تتوقف 
على املدرج. ويف وقت �شابق، اأعلن جهاز الإ�شعاف يف ولية 
نيو �شاوث ويلز اجلنوبية اأنه يف حالة تاأّهب يف اإطار خطة 
طوارئ، بعد اأن اأر�شلت الطائرة نداء ا�شتغاثة فيما كانت 

حتّلق فوق بحر ت�شمانيا بني اأ�شرتاليا ونيوزيلندا.
ب���اأن ال��ط��ائ��رة واجهت  اأ���ش��رتال��ي��ة  اإع���الم  واأف����ادت و�شائل 

م�شاكل يف اأحد حمّرَكيها.

ماري اأوزموند حترم اأبناءها من املرياث 
لأبنائها  مرياثا  ت��رتك  لن  اأنها  اأوزم��ون��د،  م��اري  الأمريكية،  واملمثلة  املغنية  اأك��دت 
وال�شعور  الك�شل  "يولد  للنا�ص  امل��ال  ع��ن  "التخلي"  جم��رد  اإن  قائلة  اأح��ف��اده��ا،  اأو 

بال�شتحقاق".
القرن  �شبعينيات  يف  دوين  اأخيها  مع  كبري  ب�شكل  ا�شتهرت  التي  اأوزم��ون��د،  وم��اري 
"تدفع  اإنها  قائلة  "املرياث"،  فكرة  انتقدت  وقد  اأحفاد،  و8  اأبناء   8 لديها  املا�شي، 

اأبناءها اإىل العمل بجد لي�شبحوا ناجحني مبزاياهم اخلا�شة".
"�شراحة، ملاذا �شتمّكن طفلك من األ يحاول اأن يكون  واأ�شافت ملجلة "يو اإي ويكلي": 

�شيئا ما؟، ل اأعرف اأي �شخ�ص ي�شبح �شيئا اإذا مت ت�شليمه املال تلقائيا".
وتابعت: ""بالن�شبة يل، فاإن اأعظم هدية ميكن اأن تقدمها لطفلك هي �شغف البحث 
املحاولة  اأحب  الأ�شياء..  بالعديد من  لقد قمت  والعمل.  الداخل،  عن هويتهم من 

واأريد اأن اأجرب كل �شيء".

ملكة جمال ال�ليات املتحدة الأمريكية ريب�ين جابريل الفائزة مب�سابقة ملكة جمال الك�ن الـ 71 , تقف يف مبنى 
اإمباير �ستيت يف مدينة ني�ي�رك.  رويرتز

وفاة امل�ضارع ال�ضهري جاي 
بري�ضكو عن 38 عاما

امل�����ش��ارع الأم��ري��ك��ي ال�شهري  ت��ويف 
بري�شكو  ب� جاي  امللقب  بوغ  جامن 

عن عمر 38 عاما.
وقالت �شحيفة "نيويورك تاميز" 
ق�شيا  اآخ���ر  و�شخ�شا  بري�شكو  اإن 
ب��ح��ادث ���ش��ري م�����ش��اء اأم�����ص الأول 
ب��ولي��ة ديالوير  ل��وري��ل،  ب��ل��دة  يف 

الأمريكية.
واأ�شارت �شرطة ولية ديالوير اإىل 
اأن �شخ�شني توفيا يف ح��ادث �شري 
طفالن  اأ���ش��ي��ب  بينما  م���اأ����ش���اوي، 

بجروح خطرية.
اأح���د  بري�شكو"  "جاي  وي��ع��ت��رب 
امل�شارعة  ����ش���رك���ة  اأب����ط����ال  اأب�������رز 
اأوف  "رنغ  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ح��رتف��ة 
اأونر" Ring Of Honor، التي 
اأعلن مديرها "طوين خان" وفاة 
امل�����ش��ارع امل���ح���رتف مب��ن�����ش��ور عرب 
تويف  "لالأ�شف  ف��ي��ه:  ق���ال  ت��وت��ري 
 Ring Of جامن ب��وغ. ك��ان جن��م
جاي  ع���ام���ا،  ل��ع�����ش��ري��ن   Honor
و���ش��ق��ي��ق��ة م����ارك ك��ان��ا ب��ط��ال هذه 
�شتفعل  ه��ذا.  يومنا  حتى  ال�شركة 
م��ا ب��و���ش��ع��ن��ا ل��دع��م ع��ائ��ل��ت��ه. ارقد 

ب�شالم جامن".
م���ن ج��اب��ن��ه��ا، ق��ال��ت ���ش��رك��ة "رنغ 
يف  ح�������ش���اب���ه���ا  ع����رب  اأونر"  اأوف 
جامن  ل��وف��اة  "حزينون  ت��وي��رت: 
بوغ املاأ�شاوية، املعروف لدى ع�شاق 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل�شارعة 
با�شم جاي بري�شكو. نوا�شي عائلته 

واأ�شدقاءه ومعجبيه".

�ضهادة تك�ضف كذب ت�ضال.. ماذا قال مدير القيادة الذاتية؟
ك�����ش��ف��ت وك���ال���ة روي�����رتز ع���ن ���ش��ه��ادة مهند�ص 
�شناعة  �شركة  اإن  فيها  ق��ال  "ت�شال"،  يف  كبري 
لتقنيات  ال�شهرية روجت  الكهربائية  ال�شيارات 
مقطع  خ��الل  مركباتها  يف  متوافرة"  "لي�شت 

فيديو قدمي.
اأما   ،2016 ع��ام  اإىل  امل��ذك��ور  الفيديو  وي��ع��ود 
�شهادة مدير برنامج القيادة الذاتية يف "ت�شال" 
اأ���ش��وك اإل��و���ش��وام��ي ف��ات��خ��ذت دل��ي��ال يف دعوى 
ق�شائية �شد ال�شركة، يف اإطار التحقيق بحادث 

مميت وقع عام 2018.
تفا�شيل مثرية

مقطع  "ت�شال"  ن�����ش��رت   2016 اأك���ت���ور  يف   •
الذاتية،  ال��ق��ي��ادة  ل��ل��رتوي��ج خل��ا���ش��ي��ة  ف��ي��دي��و 
بهدف اإظهار قدرات مثل التوقف عند الإ�شارة 
ال�شوئية احلمراء والت�شارع مع ظهور ال�شوء 

الأخ�شر.
• الفيديو ل يزال موؤر�شفا على موقع "ت�شال" 

الرئي�ص  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ل��ه  وروج  الإل����ك����رتوين، 
التنفيذي لل�شركة اإيلون ما�شك كدليل على اأن 

"ال�شيارة تقود نف�شها".
ب��رن��ام��ج القيادة  ���ش��ب��ب��ه  ب��ع��د ح����ادث مم��ي��ت   •
اإلو�شوامي  ا�شتدعي   ،2018 ع��ام  وق��ع  الذاتية 

لل�شهادة كجزء من التحقيق.
يف  ظهرت  التي  "القدرات  اإن  املهند�ص  ق��ال   •
يف اإ�شارة  الفيديو مل تكن متوفرة يف ال�شيارة"، 
م��وج��ودة يف  غ��ري  مل��زاي��ا  ت���روج  ال�شركة  اأن  اإىل 

�شياراتها.
ال���ذي اطلعت  ���ش��ه��ادت��ه  ن�����ص  اأ���ش��اف ح�شب   •
"مل يكن الق�شد من الفيديو  عليه "رويرتز": 
ت�شوير ما كان متاحا للعمالء بدقة عام 2016، 

بل كان �شرح ما كان ميكن اإدراجه يف النظام".
اأظهر  ال��ف��ي��دي��و  ك���ان  اإذا  ���ش��ئ��ل ع��م��ا  ع��ن��دم��ا   •
نظام القيادة الذاتية املتوفر بال�شيارات يف هذا 

الوقت، اأجاب اإلو�شوامي: "ل. لي�ص كذلك".
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