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اجلي�س الرو�شي يعلن عن تغيريات وا�شعة النطاق ب�شفوفه وعديده

�سربات مكثفة يف دونيت�سك ولوغان�سك.. و�سويغو يتفقد قواته بخطوط التما�س
اأكدت على حل الدولتني وفق خطوط 4 يونيو 1967

قمة م�سرية اأردنية فل�سطينية لبحث جهود ال�سالم
•• القاهرة-وكاالت:

يف  الثالثاء،  الثالثاية،  للقمة  اخلتامي  البيان  اأك��د 
ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  بني  القاهرة، 
والرئي�س  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  الأردين  وال��ع��اه��ل 
احلفاظ  �سرورة  على  عبا�س،  حممود  الفل�س��طيني 
وا�ستمرار  امل�����س��روع��ة  الفل�سطينية  احل���ق���وق  ع��ل��ى 
جهودهم امل�سرتكة لتحقيق ال�سالم ال�سامل والعادل 
وال���دائ���م ع��ل��ى اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ني، ال���ذي يج�سد 
على  ال�����س��ي��ادة  وذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة 
خطوط الرابع من حزيران يونيو ١٩٦٧ وعا�سمتها 
ال���دويل وق���رارات  ال��ق��ان��ون  ال�سرقية، وف��ق  ال��ق��د���س 
ال�سالم  وم���ب���ادرة  ال�����س��ل��ة  ذات  ال��دول��ي��ة  ال�����س��رع��ي��ة 

العربية.
وبحثت القمة تطورات الق�سية الفل�سطينية يف �سوء 
امل�ستجدات الراهنة يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 

والأو�ساع الإقليمية والدولية املرتبطة بها.
الكامل  اجتماعهم عن دعمهم  القادة خالل  واأع��رب 

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل، اأم�س، فخامة يون �سيوك يول، 
اأول  يف  وذل��ك  ال�سديقة،  ك��وري��ا  جمهورية  رئي�س 

زيارة دولة يقوم بها منذ توليه مهامه الرئا�سية.
والوفد  ال��ك��وري  الرئي�س  بفخامة  �سموه  ورح���ب 
�سموه  ق�سر  ال��ذي جرى يف  اللقاء  املرافق، خالل 
العالقات  ا���س��ت��ع��را���س  خ���الل���ه  ومت  زع���ب���ي���ل،  يف 
ال��ب��ل��دي��ن وال�سعبني  ال��ت��ي جت��م��ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

العقود  امل�����س��ت��م��ر ط�����وال  وت���ط���وره���ا  ال�����س��دي��ق��ني 
املا�سية، و�سبل تعزيز فر�س التعاون وتطويره اإىل 

اآفاق اأو�سع، اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س اأهم امل�ست
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  اأخ���رى  جهة  م��ن 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأم�س، 
ال�سيخ خالد بن  �سموه يف زعبيل، معايل  يف ق�سر 
�سلطنة  يف  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  املعويل،  هالل 
عمان ال�سقيقة، يف اإطار زيارة العمل التي يقوم بها 

اإىل الدولة.
)التفا�سيل �س3(

هذا  يف  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  جلهود 
الفل�سطينية  الق�سية  به  الذي متر  الدقيق  الظرف 

و�سط حتديات اإقليمية ودولية متزايدة.
الدويل  املجتمع  ت��وف��ر  ���س��رورة  ال��ق��ادة على  و���س��دد 
وحقوقه  ال�����س��ق��ي��ق  الفل�سطيني  لل�سعب  احل��م��اي��ة 
امل�سروعة وتكاتف اجلهود لإيجاد اأفق �سيا�سي حقيقي 
الق�سية  وفاعلة حلل  ج��ادة  اإط��الق مفاو�سات  يعيد 
الفل�سطينية على اأ�سا�س حل الدولتني، حمذرين من 
وتداعيات  ال�سيا�سي  الأف��ق  غياب  ا�ستمرار  خطورة 

ذلك على الأمن وال�ستقرار.
الإ�سرائيلية  الإج��������راءات  ج��م��ي��ع  ب��وق��ف  وط���ال���ب���وا 
الدولتني  ح��ل  تقو�س  ال��ت��ي  الال�سرعية  الأح���ادي���ة 
وف���ر����س حت��ق��ي��ق ال�����س��الم ال���ع���ادل وال�����س��ام��ل والتي 
الفل�سطينية  الأرا�سي  وم�سادرة  ال�ستيطان  ت�سمل 
بيوتهم  م��ن  الفل�سطينيني  وتهجر  امل��ن��ازل  وه���دم 
للمدن  امل��ت��وا���س��ل��ة  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  والق���ت���ح���ام���ات 
والقانوين  التاريخي  الو�سع  وانتهاك  الفل�سطينية، 

القائم يف القد�س ومقد�ساتها.
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عبداهلل بن زايد يطلق 
 COP28 شعار م�ؤمتر الأطراف�

اأخبار الإمارات

ال�ليات املتحدة تنقذ 
زيلين�شكي من امل�ت 12 مرة

عربي ودويل

ميالن يتحدى �شح�ة “انرت” الي�م يف “ديربي” 
مثري بالريا�ص على كاأ�ص ال�ش�بر الإيطايل 

الفجر الريا�شي

حممد بن زايد وتوكاييف يبحثان عالقات التعاون بني البلدين

رئي�س الدولة: الإمارات وكازاخ�ستان
 نهجهما دعم جهود ال�سالم وال�ستقرار يف العامل 

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله الرئي�س الكوري    )وام(رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع رئي�س كازاخ�ستان    )وام(

•• اأبوظبي-وام:

حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
ال�سديقة  كازاخ�ستان  رئي�س جمهورية  توكاييف  قا�سم جومارت  وفخامة  اهلل 
اأرحب  اآف��اق  اإىل  وتنميتها  تطويرها  و�سبل  البلدين  بني  التعاون  عالقات   ..
من  ع��دد  اإىل  اإ�سافة   .. املتبادلة  م�ساحلهما  تخدم  التي  املجالت  خمتلف  يف 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
ورحب �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة يف بداية اللقاء �� الذي جرى اأم�س يف ق�سر 

 .. الإم��ارات  اإىل دولة  �� بزيارة رئي�س كازاخ�ستان  اأبوظبي  العا�سمة  الوطن يف 
بال�سعادة  مليئاً  جديداً  عاماً  لفخامته  متمنياً  اجلديد  العام  مبنا�سبة  وهناأه 
.. متطلعاً  وال�ستقرار  والزده��ار  بالنماء  كازاخ�ستان  فيه  تنعم  واأن  والتوفيق 
اإىل اأن يكون للزيارة تاأثر عميق يف اإثراء اأوجه التعاون الثنائي ودفع عالقات 
البلدين اإىل الأمام. وا�ستعر�س اجلانبان خالل اللقاء .. م�سارات التعاون بني 
املجالت ال�ستثمارية  الإم��ارات وكازاخ�ستان وفر�س تنويعها يف خمتلف  دولة 
والقت�سادية والتنموية والطاقة املتجددة وغرها من اجلوانب التي ت�سهم يف 
حتقيق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين و�سعبيهما ال�سديقني. )التفا�سيل �س2(

ن��ائ��ب ال��غ��ن��و���س��ي اأم���ام 
الإره���اب  مكافحة  ق�ساء 

•• تون�س-وكاالت:

النه�سة  حركة  رئي�س  نائب  مثل 
نورالدين  الأ�سبق  العدل  ووزي��ر 
مكافحة  ق�ساء  اأم���ام  ال��ب��ح��ري، 
الإرهاب، للتحقيق معه يف ق�سية 
و�سهادات  ���س��ف��ر  ج��������وازات  م���ن���ح 
بطريقة  هوية  وبطاقات  جن�سية 
اأ�سخا�س  اإىل  ق���ان���ون���ي���ة  غ����ر 

اأجانب.
بداية  اإىل  الق�سية  ه���ذه  وت��ع��ود 
وزير  ك�سف  عندما  املا�سي،  العام 
���س��رف الدين،  ت��وف��ي��ق  ال��داخ��ل��ي��ة 
النه�سة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اأن 
ن��ورال��دي��ن ال��ب��ح��ري م��ت��ورط يف 
واأوراق  �سفر  ج�����وازات  “اإ�سدار 
غر  بطريقة  لأ�سخا�س  ر�سمية 
من  اإرهابية”،  قانونية لأغرا�س 
ب��ي��ن��ه��م ����س���وري���ون، خ����الل فرتة 
م�سرا  ال�����ع�����دل،  وزارة  ت���ول���ي���ه 
العامة  النيابة  اإع��الم  اأن��ه مت  اإىل 

بذلك.
ه����ذه  يف  الأب��������ح��������اث  وت���������س����م����ل 
البحري،  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق�����س��ي��ة 
حمادي  الأ�سبق  احلكومة  رئي�س 
اجلبايل وموظفني عملوا بوزارة 
مت  الذين  الق�ساة  وبع�س  العدل 
قي�س  الرئي�س  قبل  من  اإعفاوؤهم 

�سعيد يف �سهر يونيو املا�سي.
ل�3  و�سع  اأن  له  �سبق  والبحري 
الإق����ام����ة اجلربية  اأ���س��ه��ر حت���ت 

لوجود �سبهة اإرهاب يف مّلفه.

�سوماليًا  جنديًا   11 مقتل 
ال�سباب  حل��رك��ة  ه��ج��وم  يف 

•• مقدي�شو-وكاالت:

ُق���ت���ل 11 ج���ن���دي���اً ع��ل��ى الأق������ل يف 
للجي�س  م��ع�����س��ك��ر  ع���ل���ى  ه����ج����وم 
ال�سباب،  ح��رك��ة  تبنته  ال�سومايل 
اأفاد قائد ميلي�سيا حملية،  ح�سبما 
ا�ستعادة  احل��ك��وم��ة  اإع�����الن  غ�����داة 

مدينة ا�سرتاتيجية. 
ميلي�سيا  قائد  عثمان  وقال حممد 
حديث  يف  لل�سلطة،  حليفة  حملية 
م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س��ط: فّجر 
مركبة  ال���ب���داي���ة  يف  الإره����اب����ي����ون 
ث��م هاجموا  ب��امل��ت��ف��ّج��رات  حم��ّم��ل��ة 
على  ه���واديل  يف  للجي�س  مع�سكراً 
بعد 60 كيلومرتاً �سمال مقدي�سو. 
واأ�ساف اأن 11 عن�سراً من اجلي�س، 
ُقتلوا  ع�سكرية،  وح��دة  قائد  بينهم 
ع�سرات  اأن  م�����س��ي��ف��اً  ال��ه��ج��وم،  يف 

الإرهابيني لقوا حتفهم كذلك. 
ال�سومايل  اجل���ي�������س  وا�����س����ت����ع����اد 
�ساحلية  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ك��ان��ت حت��ت��ل��ه��ا منذ 

اأكرث من عقد حركة ال�سباب.

   

مر�سومًا  ي�سدر  الدولة  رئي�س 
ب��ق��ان��ون احت�����ادي ب��اإن�����س��اء 
امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي ل��الإع��الم

•• اأبوظبي -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
م��ر���س��وم��اً ب��ق��ان��ون احت���ادي 
الوطني  امل���ك���ت���ب  ب���اإن�������س���اء 

لالإعالم.
بقانون  امل����ر�����س����وم  ون���������س 
احتادي على اأن يتمتع املكتب 
والإداري  املايل  بال�ستقالل 
اأهدافه  لتحقيق  ال��الزم��ني 
اخت�سا�ساته،  وم���ب���ا����س���رة 
ويتبع وزير ديوان الرئا�سة.

تطوير  اإىل  املكتب  وي��ه��دف 
منظومة الإعالم يف الدولة 
مبا يخدم امل�سلحة الوطنية 
وي������ع������زز م�����وق�����ع ال�����دول�����ة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الإع����الم����ي 
اإ�سافة  وال���دويل،  الإقليمي 
التن�سيق  اآل����ي����ة  دع�����م  اإىل 
اجلهود  وتوحيد  وال��ت��ع��اون 
ب��������ني خم�����ت�����ل�����ف اجل�����ه�����ات 
ال�����دول�����ة  يف  الإع������الم������ي������ة 
بجانب اإعداد قيادات وكوادر 

اإعالمية وطنية.
)التفا�سيل �س3(

موظفو الطوارئ يفت�سون و�سط الأنقا�س يف موقع ق�سف يف دونيت�سك، اأوكرانيا.   )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، اأم�س، 
النطاق  وا�سعة  اإجراء تغيرات  عن 
من  الفرتة  يف  الرو�سي  اجلي�س  يف 
وقال   .2026 حتى   2023 ع��ام 
�سرغي  ال���رو����س���ي  ال����دف����اع  وزي�����ر 
���س��وي��غ��و، ع��ق��ب اج���ت���م���اع ل������الإدارة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ع���ق���ده ال����وزي����ر حول 
امل�سلحة  القوات  ع��دد  زي��ادة  ق�سايا 
الرو�سية، اإن تعداد القوات امل�سلحة 
 1.5 اإىل  ي��رت��ف��ع  ���س��وف  ال��رو���س��ي��ة 
م��ل��ي��ون ف����رد، ف��ي��م��ا ���س��ت��ج��ري تلك 
-2023 التغيرات يف الفرتة من 

�سويغو:  �سرغي  واأ�ساف   .2026
تاأتي هذه التغيرات وا�سعة النطاق 
وزيادة  امل�سلحة  ال��ق��وات  تكوين  يف 
اأعدادها وتغير التق�سيم الع�سكري 
�سيتم  وال������ذي  ل��رو���س��ي��ا،  الإداري 
تنفيذه خالل الفرتة من 2023-

2026، و�سيتطلب ذلك من جميع 
العامني  وال�����ق�����ادة  ال����وزي����ر  ن������واب 
امل�سلحة  ال��ق��وات  ق��ط��اع��ات  بجميع 
الع�سكرية  امل��ن��اط��ق  ق�����وات  وق�����ادة 
والأ�سطول ال�سمايل وفروع القوات 
املنا�سبة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  امل�سلحة 

ذات ال�سلة.

ال�سيطرة الكاملة على عدة مناطق 
كييف  ق��وات  تقاوم  فيما  اأوكرانية، 
بالدعم  م�ستعينة  ال��رو���س��ي،  ال��دب 

املادي والع�سكري من الغرب.
ق��ال��ت هيئة  ال���ت���ط���ورات،  اآخ����ر  ويف 
اإن رو�سيا �سنت  الأرك��ان الأوكرانية 
و�ساروخيا  ج���وي���ا  ه��ج��وم��ا   77
ع��ل��ى ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��دن��ي��ة خالل 
رو�سيا  اأن  اإىل  م�سرة  �ساعة،   24
وجممعا  م��دي��ن��ة   20 ا���س��ت��ه��دف��ت 

�سكنيا يف دونيت�سك ولوغان�سك.
ال����دف����اع  وزارة  ق����ال����ت  وق���ب���ل���ه���ا، 
الرو�سية اإن الوزير �سرغي �سويغو 
ال��ت��ي تقاتل  ال��رو���س��ي��ة  ال��ق��وات  زار 
���س��ك��ر اجلنود  ح��ي��ث  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
املهام  ب�����س��ج��اع��ة  ي�����وؤدون  “الذين 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الدولة  من  جوائز  وق��دم  اخلا�سة، 
وبطولتهم”،  لتفانيهم  للجنود 
اأف����ادت ب��ه ال����وزارة على  بح�سب م��ا 

تليغرام.
اأن  تف�سيال  ال��دف��اع  وزارة  وذك���رت 
جمموعة  قيادة  مقر  تفقد  �سويغو 
فو�ستوك، وا�ستمع اإىل تقرير قائد 
الراهنة  الأو������س�����اع  ع���ن  ال��ت��ج��م��ع 
وقادة الت�سكيالت عن �سر املهمات 

القتالية يف الجتاهات الرئي�سية.

اإن  ويف وق��ت لح��ق، ق��ال الكرملني 
زيادة اأعداد القوات الرو�سية تتعلق 
يقودها  ال���ت���ي  ب��ال��وك��ل��ة  ب���احل���رب 

الغرب �سد رو�سيا.
الرئا�سة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
ال��رو���س��ي��ة دم��ي��رتي ب��ي�����س��ك��وف، اإن 
يف  الع�سكريني  ت��ع��داد  زي���ادة  �سبب 
مليون   1.5 اإىل  الرو�سي  اجلي�س 

الغرب  ت�سرفات  يكمن يف  �سخ�س، 
ال��ب��الد دون  اأم���ن  و���س��رورة �سمان 
قيد اأو �سرط. واأ�ساف بي�سكوف يف 
حديث لل�سحفيني اأم�س الثالثاء: 
التي  ال�سبب بتلك احلرب،  يرتبط 
ت�سنها دول الغرب اجلماعي �سدنا. 
تت�سمن يف  التي  بالوكالة  باحلرب 
ذاتها عنا�سر امل�ساركة غر املبا�سرة 

وعنا�سر  ال��ق��ت��ال��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 
احلرب القت�سادية واحلرب املالية 
واحل��������رب ال���ق���ان���ون���ي���ة، واخل������روج 
قانونية  اأط����ر وجم�����الت  اأي����ة  ع���ن 

م�سروعة، وما اإىل ذلك.
الع�سكرية  العملية  وتوا�سلت  ه��ذا 
الرو�سية يف اأوكرانيا، اأم�س الثالثاء، 
حيث يحاول اجلي�س الرو�سي ب�سط 
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•• طرابل�س-وكاالت:

اإمكانية  الثالثاء،  �سالح،  عقيلة  الليبي،  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  توقع 
اإجراء النتخابات الليبية يف �سهر نوفمرب املقبل.

الإع���الن عن  اإن  امل�����س��ري،  الإع���الم  م��ع  وق��ال عقيلة �سالح، يف مقابلة 
خريطة الطريق قد يتم بعد اجتماعه املرتقب مع رئي�س املجل�س الأعلى 
املمكن  من  اأن��ه  م�سيفا  احل��ايل،  الأ�سبوع  نهاية  امل�سري،  خالد  للدولة، 

جدا اإجراء النتخابات يف نوفمرب املقبل اأو حتى قبل ذلك.

واأ�ساف: لكن نريد انتخابات متزامنة برملانية ورئا�سية فذلك اأقل كلفة، 
مع �سرورة األ تعطى اإحداهما فر�سة لإعاقة الأخرى.

واعترب �سالح اأن ما يعرقل النتخابات يف ليبيا هو التدخالت اخلارجية، 
امل�سار  على  التفاق  الليبيني، متوقعا  تقارب كبر بني  الآن هناك  لكن 

الد�ستورى ال�سحيح خالل الفرتة القريبة املقبلة.
املتحدة  الأمم  »منظمة  اإن  بالقول  الليبي  النواب  جمل�س  رئي�س  وتابع 
النواب  »جمل�س  اأن  اإىل  م�سرا  ال��د���س��ت��وري«،  الإع���الن  اح���رتام  عليها 

�سي�سكل جلنة اخلرباء لبحث حلول لالأزمة الليبية«.

ترجيح انتخابات رئا�سية وبرملانية ليبية بنوفمرب املقبل

املفو�سية الأوروبية توؤيد اإدراج الثوري الإيراين بقائمة الإرهاب
•• بروك�شيل-وكاالت:

فون  اأور����س���ول  الأوروب���ي���ة،  املفو�سية  رئي�سة  اأع��ل��ن��ت 
دي���ر لي���ني، يف داف���و����س، اأم�����س ال��ث��الث��اء، اأن��ه��ا توؤيد 
املنظمات  قائمة  على  الإي��راين  الثوري  احلر�س  اإدراج 

الإرهابية.
األقتها  وقالت رئي�سة املفو�سية الأوروبية خالل كلمة 
ال��ع��امل��ي يف دافو�س،  امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي  يف اج��ت��م��اع 
الثالثاء، اإن اأوروبا �ست�ستمر يف دعم اأوكرانيا طاملا كان 

ذلك �سروريا يف مواجهة رو�سيا.
واأ�سافت: “دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يرتاجع. �سواء 

كان ذلك للم�ساعدة يف ا�ستعادة الطاقة والتدفئة 
اإعادة  جل��ه��ود  التح�سر  يف  اأو  امل��ي��اه  واإم�����دادات 

الإعمار على املدى البعيد.
اإدراج  م��دة  منذ  اأملانيا  تقرتح  امل�سادر،  وبح�سب 

احلر�س الثوري ككل يف قائمة الإره��اب الأوروبية. 
واأ�سافت امل�سادر اأن هولندا وجمهورية الت�سيك 

تدعمان مقرتح اأملانيا.
ال�ساأن  بهذا  وقد تقدم فرن�سا مقرتحاً 
خالل اجتماع املندوبني الأ�سبوع املقبل 
اخلارجية  وزراء  لجتماعات  متهيداً 

الأوروبيني لحقاً.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد وتوكاييف يبحثان عالقات التعاون وي�شهدان اإعالن عدد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات بني البلدين

رئي�س الدولة: الإمارات وكازاخ�ستان نهجهما دعم جهود ال�سالم وال�ستقرار يف العامل

اإعالن  ب��ج��ان��ب   .. ك��ازاخ�����س��ت��ان  يف 
م�������س���رتك ب�����ني ح���ك���وم���ت���ي دول�����ة 
اإقامة  ب�ساأن  الإمارات وكازاخ�ستان 
ا�سرتاتيجية  ا�ستثمارية  م�ساريع 
ومذكرة تفاهم ب�ساأن النقل اجلوي 
بني الهيئة العامة للطران املدين 
املدين  الطران  وجلنة  الدولة  يف 
وتطوير  ال�سناعة  ل���وزارة  التابعة 
كازاخ�ستان  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
ومذكر تفاهم اأخرى بني اأكادميية 
واملعهد  الدبلوما�سية  اأنور قرقا�س 
لأكادميية  ال��ت��اب��ع  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 

الإدارة العامة يف كازاخ�ستان.
الأر�سيف  بني  اتفاقية  �سملت  كما 
واملكتبة الوطنية يف الدولة واأر�سيف 
كازاخ�ستان  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س 
جمال  يف  العالقات  تطوير  ب�ساأن 
تعاون  وم��ذك��رة  الأر���س��ي��ف��ي  العمل 
كازاخ�ستان  يف  الطاقة  وزارة  ب��ني 
لتطوير  ك��ازاخ�����س��ت��ان  و����س���ن���دوق 
و�سركة  ج���ه���ة  م�����ن  ال����س���ت���ث���م���ار 
م�ساريع  تنفيذ  ب�����س��اأن  "م�سدر" 
يف جم����الت ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة .. 

ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى ال���س��ت��ق��الل، واأن 
هذا  ين�سى  ل��ن  ال��ك��ازاخ��ي  ال�سعب 
الكبر  ال�������دور  وخ���ا����س���ة  ال����دع����م 
لدولة الإمارات يف اإن�ساء العا�سمة 
رمز  وه��و  لكازاخ�ستان،  اجل��دي��دة 

لل�سداقة املخل�سة بني البلدين.
وق������ال ف���خ���ام���ة ق���ا����س���م ج���وم���ارت 
املا�سي  ال���ع���امل  يف  اإن����ه  ت��وك��اي��ي��ف 
على  ع���ام���اً   30 اح��ت��ف��ل��ن��ا مب�����رور 
بني  الدبلوما�سية  العالقات  اإقامة 
وك��ازاخ�����س��ت��ان، وخالل  الإم�������ارات 
العالقات  ت��ع��م��ق��ت  ال���ف���رتة  ه����ذه 

وارتفعت مل�ستويات جديدة.
بناءة  ���س��راك��ة  ه��ن��اك  اأن  واأ����س���اف 
وحوارا �سيا�سيا قويا بني الإمارات 
الزيارة  ه���ذه  واأن  وك��ازاخ�����س��ت��ان، 
بالده  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ج����دا  م��ه��م��ة 
و���س��ت�����س��ب امل�����س��اري��ع اجل���دي���دة يف 

امل�ستقبل يف �سالح البلدين.
املحادثات  ختام  يف  اجلانبان  واأك��د 
�سعي البلدين اإىل تنمية عالقاتهما 
القت�سادية  امل���ج���الت  يف  خ��ا���س��ة 
وال�����ت�����ج�����اري�����ة وال�����س����ت����ث����م����اري����ة 

ال���ف���ري���ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال���رئ���ا����س���ة  دي������وان 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
ال�������س���ي���خ حممد  ن���ه���ي���ان وم����ع����ايل 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان 
ال��رئ��ا���س��ة وم��ع��ايل ع��ل��ي ب��ن حماد 
للمجل�س  العام  الأم��ني  ال�سام�سي 
الأع���ل���ى ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي ومعايل 
ب��ن حممد قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
ل�ساحب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل�ست�سار 
ومعايل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
وزير ال�سحة ووقاية املجتمع وزير 
الوطني  املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة 
الحتادي ومعايل �سهيل بن حممد 
الطاقة  وزير  املزروعي  فار�س  فرج 
�سارة  ال��ت��ح��ت��ي��ة وم���ع���ايل  وال��ب��ن��ي��ة 
دولة  وزي���رة  م�سلم  عي�سى  ع��و���س 

ي�سرتكان  البلدين  اأن  �سموه  واأك��د 
ال�سالم  اإىل  ال���داع���ي  نهجهما  يف 
ال�����ع�����امل وح����ل  وال������س�����ت�����ق�����رار يف 
امل�����س��ك��الت والأزم������ات م��ه��م��ا كانت 
والطرق  احل�����وار  ع���رب  ���س��ع��وب��ت��ه��ا 
تعزيز  اإىل  اإ�سافة   .. الدبلوما�سية 
�سعوب  بني  والتاآخي  التعاون  قيم 
الأجيال  م�ستقبل  ل�سالح  ال��ع��امل 

املقبلة.
ف���خ���ام���ة قا�سم  ع����رب  م����ن ج���ان���ب���ه 
ج��������وم��������ارت ت�����وك�����اي�����ي�����ف رئ���ي�������س 
�سكره  ع��ن  ال�سديقة  كازاخ�ستان 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
ال�ستقبال  حلفاوة  نهيان  اآل  زاي��د 
املرافق،  ب��ه��ا وال���وف���د  ال��ت��ي ح��ظ��ي 
موؤكداً اأن نتائج زيارته اإىل الدولة 
لتطوير  ق����وي����ة  دف����ع����ة  ����س���ت���ك���ون 

العالقات بني البلدين وتعميقها.
الإم��������ارات  دول������ة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
�سريك  ه�����ي  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
لكازاخ�ستان  اأ�سا�سي  ا�سرتاتيجي 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل 
منذ  كازاخ�ستان  ودعمت  العربي، 

�سندوق  ب��ني  اتفاقية  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ال�ستثمار  ل��ت��ط��وي��ر  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
اأخرى  "م�سدر" واتفاقية  و�سركة 
وتطوير  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  ب����ني 
كازاخ�ستان  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
ب�ساأن  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  وجمموعة 
تنفيذ م�ساريع يف جمال اخلدمات 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
البحرية .. بجانب اتفاقية �سراكة 
اإ�سرتاتيجية بني جمموعة موانئ 
"كاز موناي غاز"  اأبوظبي و�سركة 

يف كازاخ�ستان.
جومارت  ق��ا���س��م  ف��خ��ام��ة  و���س��ج��ل 
توكاييف كلمة يف �سجل كبار الزوار 
�سكره وتقديره  اأعرب خاللها عن 
ومتنياته  ال����س���ت���ق���ب���ال  حل����ف����اوة 
ال�سديقني  ال���ب���ل���دي���ن  ل���ع���الق���ات 
مزيداً من الزده��ار خالل املرحلة 

املقبلة.
واأقام �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
لرئي�س  ت���ك���رمي���اً  غ�������داء  م�����اأدب�����ة 

كازاخ�ستان.
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء وامل���اأدب���ة ك��ل م��ن .. 

من  وغرها  والطاقة  وال�سياحية 
اأوجه التعاون الذي يخدم امل�سالح 
و�سعبيهما  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����س��رتك��ة 

ال�سديقني.
كما �سددا على اأهمية دعم مبادرات 
ال�سالم وحتقيق ال�ستقرار والأمان 
اإ���س��اف��ة اإىل  يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل 
واحلوار  الت�سامح  مفاهيم  تر�سيخ 
خمتلف  ب��ني  امل�����س��رتك  والتعاي�س 

ال�سعوب.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  و����س���ه���د 
اآل نهيان وفخامة  حممد بن زايد 
ق��ا���س��م ج���وم���ارت ت��وك��اي��ي��ف خالل 
اإع����الن ع���دد م��ن مذكرات  ال��ل��ق��اء 
ال��ت��ف��اه��م والت��ف��اق��ي��ات ب���ني دولة 
اإىل  تهدف  وكازاخ�ستان  الإم���ارات 
وتر�سيخ  ال��ت��ع��اون  ج��وان��ب  تنمية 

العالقات بني البلدين.
و���س��م��ل��ت الت���ف���اق���ي���ات وامل����ذك����رات 
ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا اجل��ان��ب��ان ال���ت���ايل : 
ال�سحة  وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة 
الإمارات  دول��ة  يف  املجتمع  ووقاية 
ال�سحية  الرعاية  وزارة  ونظرتها 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ب���ح���ث 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
وف���خ���ام���ة  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
ق��ا���س��م ج���وم���ارت ت��وك��اي��ي��ف رئي�س 
ال�سديقة  ك��ازاخ�����س��ت��ان  جمهورية 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  .. ع��الق��ات 
و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا اإىل 
املجالت  خمتلف  يف  اأرح����ب  اآف����اق 
التي تخدم م�ساحلهما املتبادلة .. 
ذات  الق�سايا  من  عدد  اإىل  اإ�سافة 

الهتمام امل�سرتك.
رئي�س  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ورح������ب 
����� الذي  ال���دول���ة يف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء 
ج����رى اأم�������س يف ق�����س��ر ال���وط���ن يف 
رئي�س  ب��زي��ارة   �� اأبوظبي  العا�سمة 
الإم������ارات  اإىل دول����ة  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
اجلديد  ال��ع��ام  مبنا�سبة  وه��ن��اأه   ..
جديداً  ع���ام���اً  ل��ف��خ��ام��ت��ه  م��ت��م��ن��ي��اً 
مليئاً بال�سعادة والتوفيق واأن تنعم 
والزدهار  بالنماء  كازاخ�ستان  فيه 
وال�ستقرار .. متطلعاً اإىل اأن يكون 
للزيارة تاأثر عميق يف اإثراء اأوجه 
ال��ث��ن��ائ��ي ودف����ع عالقات  ال��ت��ع��اون 

البلدين اإىل الأمام.
وا�ستعر�س اجلانبان خالل اللقاء .. 
م�سارات التعاون بني دولة الإمارات 
يف  تنويعها  وف��ر���س  وك��ازاخ�����س��ت��ان 
ال�ستثمارية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف 
والطاقة  والتنموية  والقت�سادية 
اجلوانب  م���ن  وغ���ره���ا  امل��ت��ج��ددة 
امل�سالح  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي 
و�سعبيهما  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����س��رتك��ة 

ال�سديقني.
كما بحث �سموه ورئي�س كازاخ�ستان 
الهتمام  ذات  الق�سايا  م��ن  ع���دداً 
امل�����س��رتك وت���ب���ادل وج��ه��ات النظر 

ب�ساأنها.
"اأ�سبوع  اأهمية  اإىل  اللقاء  وتطرق 
يعد  ال��ذي   " لال�ستدامة  اأبوظبي 
ت�����س��ه��م يف حتفيز  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ة 
ت�سريع  وج���ه���ود  امل���ن���اخ���ي  ال��ع��م��ل 
وت����رة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة حول 

العامل.
واأكد �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
متيزت  ال��ب��ل��دي��ن  ع���الق���ات  اأن   ..
باملتانة  30 عاما  اأك��رث من  خ��الل 
العالقات  اإق���ام���ة  م��ن��ذ  وال��ت��ف��اه��م 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن عام 
اأن  اإىل  �سموه  م�سراً   ..  1992
الت��ف��اق ال���ذي ج���رى خ���الل �سهر 
اإقامة �سراكة  2021 على  اأكتوبر 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة الأم����د بني 
اأ�سا�سية  خ��ط��وة  ميثل   .. البلدين 
ومهمة يف م�سار العالقات الثنائية 
يف  خا�سة  املقبلة  ال�سنوات  خ��الل 
التي  املتاحة  الكبرة  الفر�س  ظل 
ميتلكها البلدان يف جمالت الطاقة 
والتكنولوجيا  والف�ساء  والتجارة 

وال�سياحة وغرها.
املثمر  ال��ت��ع��اون  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
يف جم���ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة حيث 
وق���ع ال��ب��ل��دان خ���الل ع���ام 2021 
امل���ج���ال بحوايل  ه���ذا  ات��ف��اق��ات يف 
لدى  اأن  كما   ، دولر  مليارات  �ستة 
احلياد  لتحقيق  خ��ط��ط  ال��ب��ل��دي��ن 
الكربوين يف الإمارات 2050 ويف 

كازاخ�ستان عام 2060.
واأع�������رب ���س��م��وه ع���ن ت��ط��ل��ع��ه اإىل 
يف  كازاخ�ستان  من  فاعلة  م�ساركة 
موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم 
املتحدة الإطارية ب�ساأن تغر املناخ 
28" الذي ت�ست�سيفه دولة  "كوب 

الإمارات خالل العام اجلاري.

بنت  م��رمي  ومعايل  املبكر  للتعليم 
حممد �سعيد حارب املهري وزيرة 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ومعايل  ال��ت��غ��ر 
ال�سايغ  حم��م��د  ع��ل��ي  ب���ن  اأح���م���د 
وزير دولة و�سعادة الدكتور حممد 
�سعيد العريقي �سفر الدولة لدى 
من  وع���دد  ك��ازاخ�����س��ت��ان  جمهورية 

كبار امل�سوؤولني يف الدولة.
ك���م���ا ح�����س��ره��م��ا ال����وف����د امل���راف���ق 
للرئي�س ال�سيف الذي ي�سم عدداً 

من الوزراء وكبار امل�سوؤولني.
وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
فخامة  ا�ستقبل  اهلل" قد  "حفظه 
ق��ا���س��م ج���وم���ارت ت��وك��اي��ي��ف رئي�س 
ال�سديقة  ك��ازاخ�����س��ت��ان  جمهورية 
ال�����ذي ي���ق���وم ب���زي���ارة ر���س��م��ي��ة اإىل 

الدولة.
ق��ا���س��م جومارت  ل��ف��خ��ام��ة  وج����رت 
ل���دى و���س��ول��ه ق�سر  ت��وك��اي��ي��ف - 
ال���وط���ن يف ال��ع��ا���س��م��ة اأب��وظ��ب��ي - 
م��را���س��م ا���س��ت��ق��ب��ال ر���س��م��ي��ة حيث 
رئي�س  ال�سمو  ���س��اح��ب  ا�سطحب 
من�سة  اإىل  ال��ب��الد  �سيف  ال��دول��ة 
الوطني  ال�����س��الم  ال�����س��رف وع����زف 
لكازاخ�ستان ، فيما اأطلقت املدفعية 
21 طلقة وا�سطفت ثلة من حر�س 

ال�سرف حتية للرئي�س ال�سيف.
الفريق �سمو  وكان يف ال�ستقبال.. 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الداخلية و �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و�سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد 
حممد  ال�سيخ  وم��ع��ايل  ن��ه��ي��ان  اآل 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ح��م��د  ب���ن 
م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان 
ال��رئ��ا���س��ة وم��ع��ايل ع��ل��ي ب��ن حماد 
للمجل�س  العام  الأم��ني  ال�سام�سي 
الأع���ل���ى ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي ومعايل 
ب��ن حممد قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
ل�ساحب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل�ست�سار 
ومعايل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
وزير ال�سحة ووقاية املجتمع وزير 
الوطني  املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة 
الحتادي و معايل �سهيل بن حممد 
الطاقة  وزير  املزروعي  فار�س  فرج 
�سارة  م��ع��ايل  و  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
دولة  وزي���رة  م�سلم  عي�سى  ع��و���س 
للتعليم املبكر و معايل مرمي بنت 
حممد �سعيد حارب املهري وزيرة 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ومعايل  ال��ت��غ��ر 
ال�سايغ  حم��م��د  ع��ل��ي  ب���ن  اأح���م���د 
وزير دولة و �سعادة الدكتور حممد 
�سعيد العريقي �سفر الدولة لدى 
من  وع���دد  ك��ازاخ�����س��ت��ان  جمهورية 

كبار امل�سوؤولني يف الدولة.
وي����راف����ق ال��رئ��ي�����س ال���ك���زخ���ي وفد 
ي�سم معايل كل من .. تيلوبردي 
وزير  ال����وزراء  رئي�س  نائب  خمتار 
اخلارجية و جوماجنارين �سريك 
التجارة  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س 
نائب  يرجان  وكازيخان  والتكامل 
املمثل  ال���رئ���ا����س���ة  دي�������وان  رئ���ي�������س 
الدويل  للتعاون  للرئي�س  اخلا�س 
التنمية  وزي�����ر  ب���غ���داد  وم���و����س���ني 
والف�ساء  والب����ت����ك����ار  ال���رق���م���ي���ة 
وزير  ب��ولت  اأك�سولكوف  وم��ع��ايل 
ال��ط��اق��ة وك���اراب���اي���ف م����ارات وزير 
التحتية  البنية  وتطوير  ال�سناعة 
�سفر  مينيليكوف  ماديار  و�سعادة 
من  وع���دد  ك��ازاخ�����س��ت��ان  جمهورية 

كبار امل�سوؤولني يف كازاخ�ستان.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س جمل�س ال�سورى العماين

ت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات الأمن  وي��خ��دم يف 
املنطقة  والزده�����ار يف  وال���س��ت��ق��رار 

تطوير  يف  امل�سرتكة  ال��رغ��ب��ة  ���س��وء 
املجالت،  جميع  يف  بينهما  التعاون 

ال�������س���ورى، حتيات  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
���س��اح��ب اجل��الل��ة ال�����س��ل��ط��ان هيثم 

ال�سلطان  اجل��الل��ة  �ساحب  واأخ��ي��ه 
هيثم بن ط��ارق، �سلطان ُعمان، ويف 

وال����ع����امل. م���ن ج��ان��ب��ه ن��ق��ل معايل 
املعويل،  ه����الل  ب���ن  خ���ال���د  ال�����س��ي��خ 

م�سالح  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ه��م  ومب�����ا 
ال�سقيقني  و���س��ع��ب��ي��ه��م��ا  ال��ب��ل��دي��ن 

•• دبي -وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، اأم�س، يف ق�سر 
�سموه يف زعبيل، معايل ال�سيخ خالد 
ب��ن ه���الل امل���ع���ويل، رئ��ي�����س جمل�س 
ال�سورى يف �سلطنة عمان ال�سقيقة، 
يف اإط��ار زي��ارة العمل التي يقوم بها 

اإىل الدولة.
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  رّح���ب  وق���د 
برئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
موؤكداً  ال��ع��م��اين،  ال�����س��ورى  جمل�س 
���س��م��وه ع��م��ق ال���ع���الق���ات الأخ���وي���ة 
الإمارات  دول��ة  تربط  التي  املتميزة 
�ساحب  ب���ق���ي���ادة  ع���م���ان،  ب�����س��ل��ط��ن��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 

دولة  اإىل  �سلطان عمان،  بن ط��ارق، 
امل��ت��ح��دة قيادة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
بالروابط  م�سيداً  و�سعباً،  وحكومة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���ع���الق���ات الأخ���وي���ة 
ودولة  عمان  �سلطنة  بني  الرا�سخة 
الإم����ارات ال��ت��ي ت��وط��دت ع��رب عقود 
خمتلف  يف  وجت���������س����دت  ط����وي����ل����ة، 
والجتماعي  الثقايف  التعاون  اأوج��ه 
ح�سر  البلدين.  ب��ني  والق��ت�����س��ادي 
رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  اللقاء، 
و�سمو  الحت����ادي،  الوطني  املجل�س 
ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم، 
و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي 
بن  ح�سر  ال�سيخ  و�سمو  الريا�سي، 
موؤ�س�سة  رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  مكتوم 
ل�����الإع�����الم، وع������دد م����ن كبار  دب�����ي 

امل�سوؤولني.

رئي�س الدولة ونائبه يعزيان رئي�سة 
النيبال ب�سحايا حتطم طائرة الركاب

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
جمهورية  رئي�سة  ب��ه��ان��داري  ديفي  بيديا  فخامة  اإىل  تعزية  برقية  اهلل" 
بحياة  اأودى  وال���ذي  رك��اب  ط��ائ��رة  حتطم  �سحايا  يف   ، ال�سديقة  النيبال 

ركابها.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تعزية مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�سة بيديا ديفي بهانداري.

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سومًا احتاديًا بتعيني 
ال�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 

رئي�سًا للمكتب الوطني لالإعالم
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" مر�سوماً احتادياً ب�ساأن تعيني �سمو ال�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل 

نهيان رئي�ساً للمكتب الوطني لالإعالم بدرجة وزير.
وين�سر املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ �سدوره.

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سومًا بقانون احتادي باإن�ساء املكتب الوطني لالإعالم
•• اأبوظبي -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الوطني  "املكتب  باإن�ساء  احت��ادي  بقانون  مر�سوماً  اهلل"  "حفظه 
املكتب  يتمتع  اأن  على  احت���ادي  ب��ق��ان��ون  امل��ر���س��وم  ون�����س  لالإعالم". 
ومبا�سرة  اأه��داف��ه  لتحقيق  ال��الزم��ني  والإداري  امل��ايل  بال�ستقالل 

اخت�سا�ساته، ويتبع وزير ديوان الرئا�سة.
يخدم  مبا  الدولة  يف  الإع��الم  منظومة  تطوير  اإىل  املكتب  ويهدف 
امل�ستوى  على  الإع��الم��ي  ال��دول��ة  م��وق��ع  وي��ع��زز  الوطنية  امل�سلحة 
الإقليمي والدويل، اإ�سافة اإىل دعم اآلية التن�سيق والتعاون وتوحيد 
اجلهود بني خمتلف اجلهات الإعالمية يف الدولة بجانب اإعداد قيادات 

لتحقيق  اخت�سا�سات  عدة  املكتب  ويتوىل  وطنية.  اإعالمية  وك��وادر 
اأهدافه، منها اقرتاح واإعداد ال�سيا�سات والتوجهات وال�سرتاتيجيات 
الإعالمية العامة للدولة، والإ�سراف على تنفيذها، واقرتاح واإعداد 
ومراجعة كافة الت�سريعات واللوائح والقرارات املعنية بقطاع الإعالم 
الوطني والتن�سيق مع اجلهات الإعالمية يف الدولة، لتوحيد الروؤية 
ودولياً. كما يخت�س  الإعالمي للدولة حملياً  الإعالمية واخلطاب 
داخل  ومتابعته  وتقييمه  للدولة  الإع��الم��ي  ال�سرد  ب��اإع��داد  املكتب 
ل��ه ع��الق��ة باحلفاظ على ا�سم  ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، وال��ق��ي��ام بكل م��ا 
الدولة و�سمعتها وتعزيزهما، بجانب متثيل الدولة اإعالمياً على كافة 
الأ�سعدة اخلارجية والإقليمية ويف املوؤمترات والفعاليات الإعالمية 

داخل الدولة وخارجها وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

حممد بن را�سد يبحث مع الرئي�س الكوري �سبل تعزيز التعاون والرتقاء بال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأم�س، فخامة يون �سيوك يول، 
بها منذ  يقوم  دول��ة  زي��ارة  اأول  وذل��ك يف  ال�سديقة،  رئي�س جمهورية كوريا 

توليه مهامه الرئا�سية.
ورح���ب ���س��م��وه ب��ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ال���ك���وري وال���وف���د امل���راف���ق، خ���الل اللقاء 
العالقات  ا�ستعرا�س  خ��الل��ه  ومت  زع��ب��ي��ل،  يف  �سموه  ق�سر  يف  ج��رى  ال���ذي 
ال�سرتاتيجية التي جتمع البلدين وال�سعبني ال�سديقني وتطورها امل�ستمر 
طوال العقود املا�سية، و�سبل تعزيز فر�س التعاون وتطويره اإىل اآفاق اأو�سع، 

الإقليمية والدولية حمل  امل�ستجدات والق�سايا  اأهم  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة 
موا�سلة  �سرورة  على  التفاق  تاأكيد  اللقاء  خالل  ومت  امل�سرتك.  الهتمام 
العمل امل�سرتك لدفع العالقات الإماراتية - الكورية اإىل م�ستويات اأعلى يف 
خمتلف املجالت مبا يف ذلك القطاعات ال�ستثمارية والتجارية والقت�سادية 
الطاقة  جم��الت  اإىل  اإ�سافة  املتقدمة  والتكنولوجيا  والثقافية  والعلمية 

املتجددة وا�ستك�ساف الف�ساء وغرها من املجالت احليوية.
اإىل  تطلعه  عن  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأع��رب 
اأن ت�سكل زيارة الرئي�س الكوري اإىل دولة الإمارات نقطة انطالق لالرتقاء 
اإىل  يرقى  ومب��ا  امل�سرتك  العمل  م�سارات  �سمن  ال�سرتاتيجية  بال�سراكة 

م�ستوى العالقات الوطيدة بني البلدين ال�سديقني.

من جانبه اأعرب فخامة يون �سيوك يول، رئي�س جمهورية كوريا، عن �سعادته 
عالقات  م��ن  البلدين  يجمع  وم��ا  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��زي��ارة 
اإط��ار من التفاهم والحرتام  را�سخة وممتدة منذ عقود، منت وتطورت يف 
حمل  والدولية  الإقليمية  الق�سايا  معظم  ح��ول  ال���روؤى  وتطابق  املتبادل، 

الهتمام امل�سرتك.
بني  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ت�سهد  اأن  تطلعه  ع��ن  فخامته  اأع����رب  ك��م��ا 
والزده���ار خالل  التقدم  من  م��زي��داً  الإم���ارات  ودول��ة  الكورية  اجلمهورية 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، وح��ر���س ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �سبل ال��ت��ع��اون اإىل اأعلى 
ميتلكه  م��ا  ���س��وء  يف  ال�سرتاتيجية،  امل��ج��الت  خمتلف  لي�سمل  م�ستوياته 
م��ن حتقيق تطلعات  واإم��ك��ان��ي��ات متكنهما  وخ����ربات  ط��اق��ات  م��ن  ال��ب��ل��دان 

ال�سعبني ال�سديقني نحو امل�ستقبل.
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء،  ح�سر 
ال�سيخ  و�سمو  الإم���ارات،  الأعلى ملجموعة ط��ران  الرئي�س  امل��دين  للطران 
و�سمو  لالإعالم،  دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد 
ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، 
الدويل،  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل 
وم��ع��ايل حم��م��د اإب��راه��ي��م ال�����س��ي��ب��اين، م��دي��ر دي����وان ���س��اح��ب ال�سمو حاكم 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مرا�سم  رئي�س  �سليمان،  �سعيد  خليفة  وم��ع��ايل  دب���ي، 
ال��وزراء، و�سعادة عبداهلل �سيف النعيمي، �سفر الدولة لدى  رئي�س جمل�س 

جمهورية كوريا.

الإمارات وكازاخ�ستان توؤكدان يف بيان م�سرتك اأهمية تعزيز ال�سراكة القت�سادية املثمرة بني البلدين 

م�سوؤول هندي ي�سيد بالعالقات ال�سرتاتيجية بني الإمارات وبالده 

•• اأبوظبي -وام:

اأهمية تعزيز  اأكدت دولة الإم��ارات وجمهورية كازاخ�ستان يف بيان م�سرتك 
رفع  يف  رغبتهما  ع��ن  معربني  البلدين  ب��ني  املثمرة  القت�سادية  ال�سراكة 

م�ستوى التعاون القت�سادي مبا يتفق مع م�ساحلهما الوطنية. 
يتعلق  فيما  الأط��راف خا�سة  املتعدد  العمل  اأهمية  �سدد اجلانبان على  كما 

بدور الأمم املتحدة يف دعم الأمن الدويل وتعزيز التنمية امل�ستدامة. 
الزيارة  مبنا�سبة  البلدان  اأ���س��دره  ال��ذي  امل�سرتك  البيان  ن�س  يلي  وفيما 
جمهورية  رئي�س  توكاييف  جومارت  قا�سم  فخامة  بها  يقوم  التي  الر�سمية 

كازاخ�ستان اإىل دولة الإمارات.. 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  بدعوة   ��  1
رئي�س  ت��وك��اي��ي��ف  ج���وم���ارت  ق��ا���س��م  ف��خ��ام��ة  ق���ام  "حفظه اهلل" ..  ال���دول���ة 
جمهورية كازاخ�ستان، بزيارة ر�سمية اإىل دولة الإم��ارات بداأت من 16 اإىل 
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2 �� بحث اجلانبان خالل اللقاء �سبل تعزيز التعاون ال�سيا�سي والدبلوما�سي 
من  ع��دد  ح��ول  النظر  وجهات  وت��ب��ادل   .. والثقايف  والقت�سادي  والتجاري 

الق�سايا الإقليمية والدولية. 
كما اأ�ساد اجلانبان بالتعاون الوثيق بني دولة الإمارات وكازاخ�ستان يف �سوء 
ال�سراكة القائمة بني البلدين يف �ستى املجالت ومبا يخدم م�سالح ال�سعبني 

ال�سديقني. 
واأعربا  البلدين  بني  املثمرة  القت�سادية  ال�سراكة  اأهمية  اجلانبان  اأكد   ��  3
عن رغبتهما يف تعزيز التعاون القت�سادي مبا يتفق مع امل�سالح الوطنية.. 
كما ناق�سا جمالت واعدة مثل الطاقة املتجددة والأمن الغذائي والزراعة 
بني  والتعاون  والتنمية  والبناء  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  والنقل  والتعدين 

املراكز املالية الدولية. 
4 �� اأ�ساد اجلانبان باإكمال اإجراءات الت�سديق على اتفاقية حماية وت�سجيع 
ال�ستثمار املوقعة بني البلدين والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تعميق التعاون 

يف القطاعات القت�سادية وال�ستثمارية املختلفة الثنائية. 
التعاون  تو�سيع  عن  ف�سال  الثقايف  التبادل  تعميق  على  اجلانبان  اتفق   ��  5
لأهمية  وذل��ك  وال�سحة  والعلوم  والتعليم  والريا�سة  ال�سياحة  جم��الت  يف 
هذه املجالت يف تقريب ال�سعوب وتوطيد التفاهم املتبادل والإثراء املتبادل 

للثقافات وتطوير العالقات الثنائية. 

الأطراف وخا�سة فيما يتعلق بدور  املتعدد  العمل  اأهمية  اأكد اجلانبان   ��  6
الأمم املتحدة يف دعم الأمن الدويل وتعزيز التنمية امل�ستدامة. 

من جهته اأعرب فخامة قا�سم جومارت توكاييف رئي�س جمهورية كازاخ�ستان 
عن تقديره لدور دولة الإمارات الفاعل بكونها ع�سواً غر دائم يف جمل�س 

الأمن التابع لالأمم املتحدة يف الفرتة -2022 2023. 
الفاعلة  للم�ساركة  امتنانه  عن  كازاخ�ستان  جمهورية  رئي�س  اأع��رب   ��  7
ملمثلي دولة الإمارات يف املوؤمتر ال�سابع ملمثلي الأديان الذي عقد يف الفرتة 

من 14 اإىل 15 �سبتمرب 2022 يف العا�سمة اأ�ستانا . 
وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة دع���م جميع م���ب���ادرات امل��وؤمت��ر ف�سال عن 
التي يبذلها ممثلو الأدي��ان لتعزيز احل��وار بني الأدي��ان والثقافات  اجلهود 

واحل�سارات. 
�سكره  عن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأع��رب   ��  8
دولة  ا�ست�سافة  لدعمها  ال�سديقة  كازاخ�ستان  جمهورية  اإىل  وت��ق��دي��ره 
�سيعقد  وال��ذي  العاملية  التجارة  13 ملنظمة  ال���  ال���وزاري  امل��وؤمت��ر  الإم���ارات 
يف اأبوظبي خالل �سهر فرباير عام 2024 .. كما اأعرب �سموه عن تقديره 
�سنغهاي  منظمة  اإىل  الن�����س��م��ام  الإم�����ارات  دول���ة  طلب  كازاخ�ستان  ل��دع��م 

للتعاون ب�سفتها �سريك حوار .. موؤكداً حر�سه على موا�سلة تطوير التعاون 
على امل�ستوى املتعدد الأطراف. 

الثقة  وبناء  التفاعل  "موؤمتر  لتحويل  دعمهما  عن  الرئي�سان  اأعرب   ��  9
اجلانبان  واأ���س��اد  ق��درات��ه.  تعزيز  على  والعمل  دولية  منظمة  اآ�سيا" اإىل  يف 
لتعزيز  والإقليمي  ال��دويل  ال�سعيدين  على  البلدان  يبذلها  التي  باجلهود 

ال�سالم والتنمية امل�ستدامة. 
الثقة  م��ن  م��ن��اخ  تهيئة  اأه��م��ي��ة  اجل��ان��ب��ان  اأك���د   .. ال�سياق  ه��ذا  يف   ����  10
احللول  وتغليب  وال�����دويل،  الإق��ل��ي��م��ي  امل�ستويني  ع��ل��ى  امل��ت��ب��ادل  وال��ت��ف��اه��م 

ال�سلمية للق�سايا الدولية. 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  رح���ب   ����  11
دولية  "منظمة  اإن�ساء  كازاخ�ستان  "حفظه اهلل" مببادرة جمهورية  الدولة 

لل�سالمة البيولوجية". 
كازاخ�ستان  جمهورية  رئي�س  توكاييف  جومارت  قا�سم  فخامة  تقدم   ��  12
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  وت��ق��دي��ره  �سكره  بخال�س 
ال�سمو  اإىل �ساحب  .. ووجه دعوة  ال�سيافة  ال�ستقبال وكرم  نهيان حل�سن 

رئي�س الدولة للقيام بزيارة ر�سمية اإىل كازاخ�ستان. 

•• نيودلهي-وام: 

اأكد الدكتور اأو�ساف �سعيد، وكيل وزارة ال�سوؤون اخلارجية الهندية لل�سوؤون 
القن�سلية واجلوازات و�سوؤون الهنود باخلارج على عالقات ال�سداقة الوثيقة 
التي تربط بالده مع دولة الإمارات، م�سيداً بالتقدم املت�سارع والنمو املتزايد 
يف حجم العالقات ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية، بدعم من القيادة يف 

البلدين ال�سديقني. 
وزارة  مبقر  ُعقدت  اإعالمية  اإحاطة  خالل   - �سعيد  اأو�ساف  الدكتور  وق��ال 
و�سائل  ممثلي  من  ع��دد  بح�سور  نيودلهي،  يف  الهندية  اخلارجية  ال�سوؤون 
الإعالم الإماراتية والعربية - اإن الهند تنظر اإىل دولة الإمارات باعتبارها 
ا�سرتاتيجياً، حيث �سهدت ال�سنوات املا�سية العديد من التفاقيات  �سديقاً 
بني  التجاري  التبادل  حجم  م�ساعفة  يف  اإيجاباً  �ساهمت  التي  وال��ق��رارات، 

البلدين، ودعم اأوا�سر التعاون وال�سداقة. 

واأ�ساف : " �سهدت ال�سنوات ال� 8 املا�سية، 4 زيارات من دولة ناريندرا مودي 
رئي�س وزراء جمهورية الهند اإىل دولة الإم��ارات من اإجمايل 9 زيارات قام 
بها اإىل املنطقة اخلليجية، وهو ما ميثل تاأكيداً على الأهمية ال�سرتاتيجية 
للدولة، حيث عززت العالقات واللقاءات املتبادلة بني �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال���وزراء  ورئ��ي�����س  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

الهندي، من اآفاق ال�سراكة يف خمتلف القطاعات". 
واأ�سار اإىل اأن العام املا�سي، �سهد توقيع اتفاقية ال�سراكة القت�سادية ال�ساملة 
بني دولة الإم��ارات والهند، والتي تعد الأوىل من نوعها، حيث من املتوقع 
اأن ت�سهم يف رفع حجم التبادل التجاري بني البلدي اإىل 100 مليار دولر 
خالل ال�سنوات املقبلة، لفتاً اإىل اأنه مت اإجناز ال�سراكة يف وقت قيا�سي، وهو 

ما يج�سد عمق ال�سداقة والروؤية امل�سرتكة والثقة املتبادلة بني البلدين. 
ولفت اإىل اأن دولة الإمارات تعد ال�سريك التجاري الأكرب للهند يف املنطقة، 
كما تعد الدولة ثالث اأكرب �سريك جتاري للهند اإجماًل، مو�سحاً اأن جمالت 

ال�سراكة بني البلدين ت�سمل العديد من املجالت احليوية، حيث هناك تعاون 
الأمن  يف  التعاون  اأهمها  من  احليوية  القطاعات  من  ع��دد  �سمن  متزايد 

الغذائي، اإ�سافة اإىل التعاون التكنولوجي، والتعاون يف قطاع الف�ساء. 
موؤمتر  م��ن   28 ال���  ال���دورة  فعاليات  يف  للم�ساركة  تتطلع  الهند  اأن  وب��نّي 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية “كوب 28” يف دولة الإمارات، 
“كوب  ال�سابقة  ال��دورة  لفعاليات  واملبهر  الناجح  امل�سري  بالتنظيم  م�سيداً 
27” يف �سرم ال�سيخ بجمهورية م�سر العربية، وباملبادرات العربية الداعمة 
اإحدى  تعد  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  وال�ستدامة.  ولفت  الطاقة  للتحول يف 
3 دول متت دعوتها للم�ساركة يف فعاليات قمة الع�سرين والتي �ستقام هذا 
العام يف الهند، حتت �سعار "اأر�س واحدة.. اأ�سرة واحدة.. م�ستقبل واحد”، 
املهمة واحل��ي��وي��ة بني  ال�سراكة  م��ن  ان��ط��الق��اً  الإم����ارات  حيث ج���اءت دع���وة 
  . املهمة  وملكانتها  وال��ف��اع��ل  امل��وؤث��ر  الإم����ارات  ول���دور  ال�سديقني،  البلدين 
واأ�سار اإىل اأن الهند تتطلع لتعزيز عالقاتها وتعاونها مع دول املنطقة، حيث 

يبلغ حجم التجارة الثنائية بني الهند ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية نحو 154 مليار دولر، فيما ت�سكل منطقة اخلليج اإجمايل 25% 
من اإجمايل ا�ستراد الهند من النفط، و%70 من حجم ا�ستراد الهند من 
الغاز، كما ي�سمل التعاون جمموعة من جمالت التعاون ال�سرتاتيجية التي 
وال�ستثمارات  التجارة  واأهمها  واملنطقة،  الهند  بني  العالقات  ركائز  متثل 
اأن اجلالية  اإ�سافة اإىل الأمن الغذائي وال�سحة.  ولفت اإىل  واأمن الطاقة، 
اإيجاباً يف بناء ج�سور التوا�سل بني  الهندية التي تقيم يف اخلليج، �ساهمت 
ت�ستهدف  التي  املبذولة  اجلهود  دعم  يف  ي�سهم  مبا  والهند،  املنطقة  �سعوب 
اأن بالده تتطلع لتنفيذ روؤية  امل�ستقبلية.  واأكد  التعاون  م�ساعفة جمالت 
تريليون   30 اإىل  الهندي  القت�ساد  حجم  تعزيز  ت�ستهدف  والتي   2047
دولر، مع م�ساعفة حجم املكانة ال�سرتاتيجية الهندية �سيا�سياً واقت�سادياً، 
لفتاً اإىل وجود منو متزايد يف خمتلف القطاعات الوطنية، برغم التحديات 

والظروف التي ت�سهدها دول العامل. 
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اأخبـار الإمـارات
تعاون بني الداخلية والأوراق املالية لتعزيز الأمن والأمان املايل 

•• اأبوظبي-وام: 

مذكرة  اأم�����س  وال�سلع  املالية  الأوراق  وهيئة  الداخلية  وزارة  اأب��رم��ت 
تفاهم ب�ساأن تبادل املعلومات حول املمار�سات والأن�سطة غر امل�سروعة 
وذلك  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة  وال�سلع  املالية  الأوراق  ب�سوق 
الأهداف  حتقيق  اإط��ار  ويف  الر�سيدة،  القيادة  توجيهات  من  انطالقاً 
الإ�سرتاتيجية لكال الطرفني، والرامية اإىل حماية حقوق امل�ستثمرين 

وتعزيز ال�ستقرار املايل لالقت�ساد الوطني يف الدولة. 
الركن خليفة حارب اخلييلي  اللواء  الداخلية  وزارة  املذكرة عن  وقع 
وكيل الوزارة، وعن هيئة الأوراق املالية وال�سلع �سعادة الدكتورة مرمي 

بطي ال�سويدي الرئي�س التنفيذي للهيئة . 

وتهدف مذكرة التفاهم اإىل تعزيز التعاون امل�سرتك، وتبادل املعلومات 
الو�سول  لتحقيق  ال��دول��ة  يف  وال�سلع  املالية  الأوراق  ب�سوق  املتعلقة 
الفعال اإىل م�سادر املعلومات املتاحة وم�ساركتها، مع التن�سيق الرقابي 
مبا يحقق ردع املمار�سات والأن�سطة املالية غر امل�سروعة، والتاأكد من 

�سالمة التعامالت التي جتري ب�سوق الأوراق املالية يف الدولة. 
كما ت�سعى املذكرة اإىل تعزيز التن�سيق بني الطرفني على النحو الذي 
يحقق الأمن والأمان املايل ببيئة ال�ستثمار يف الأوراق املالية بالدولة، 
الأموال،  غ�سل  جرائم  ملواجهة  املالية  الأنظمة  فاعلية  ي�سمن  ومب��ا 
وكذا التعاون مع اجلهات الرقابية الأخرى وجهات اإنفاذ القانون فيما 

يتعلق باملعامالت والأن�سطة امل�سبوهة ب�سوق الأوراق املالية وال�سلع. 
واأكد اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية، احلر�س 

بروؤية القيادة الر�سيدة على تعزيز منظومة العمل احلكومي التكاملية 
واملوؤ�س�سات  اجلهات  كافة  مع  والتعاون  ال�سراكات  تعزيز  خ��الل  من 
تعزيزاً جلودة حياة املجتمع الإماراتي وحفظ اأمنه وا�ستقراره، م�سرا 
اإىل اأن هذه املذكرة تاأتي �سمن هذا النهج ال�ساعي لتحقيق الأهداف 

الإ�سرتاتيجية، وم�ستهدفات حكومة الإمارات يف التنمية امل�ستدامة. 
تكامل  ت�سمن  م�ستدامة  روؤي���ة  وف��ق  العمل  تعزيز  اأهمية  اإىل  ولفت 
وتاأمني  املجتمع،  اأف��راد  كافة  حقوق  وحماية  حفظ  �سبيل  يف  الأدوار 
البيئة ال�ستثمارية والعجلة القت�سادية يف م�سرة الإمارات التنموية 
ال�ساملة، بحيث تتعاون كافة اجلهات وتتبادل اخلربات وتتكامل املهام، 
التطوير  على  قائم  موؤ�س�سي  ب�سكل  العمل  منظومة  لتعزيز  و�سوًل 

والتحديث وكفاءة الكوادر ومرونة �سيا�سات ال�سبط واحلوكمة. 

من جانبها اأعربت �سعادة الدكتورة مرمي ال�سويدي الرئي�س التنفيذي 
للهيئة، عن �سعادتها بتد�سني مرحلة جديدة من التعاون يف ال�سوؤون 
املذكرة  توقيع  اأن  موؤكدة  الداخلية،  وزارة  مع  امل�سرتك  الهتمام  ذات 
بني  التعاون  لتعزيز  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  من  انطالقاً  ياأتي 
لكال  الإ�سرتاتيجية  للخطط  وتنفيذاً  بالدولة،  احلكومية  اجلهات 
�سرعة  و�سمان  اخل��ربات  وتبادل  اجلهود  تكامل  نحو  �سعياً  اجلانبني 
املتبادلة  باملنفعة  يعود  مبا  املجالت،  كافة  يف  املعلومات  اإىل  الو�سول 
عرب تعزيز التعاون امل�سرتك، واملبادرات الداعمة للدور الرقابي لهيئة 
الأوراق املالية وال�سلع يف احلفاظ على حقوق كافة فئات امل�ستثمرين، 
الأ�سواق  قطاع  يف  حتدث  قد  التي  واملخالفات  اجلرائم  عن  والك�سف 

املالية. 

ينظمه �شندوق الوطن بالتعاون مع جامعات االإمارات

نهيان بن مبارك يطلق برنامج »زمالء �سندوق الوطن«
الربنامج يهدف اإىل ا�شتثمار طاقات ال�شباب االإبداعية لتعزيز الهوية الوطنية

•• اأبوظبي- الفجر

 اأط��ل��ق م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وال��ت��ع��اي�����س 
، برنامج  اأم�����س  ال��وط��ن  ���س��ن��دوق 
والذي  الوطن"  �سندوق  "زمالء 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ن��دوق  ينظمه 
التعليم  وموؤ�س�سات  جامعات  كافة 
ال�����ع�����ايل ب�����ال�����دول�����ة ع����ل����ى م�����دار 
ال��ع��ام ال��درا���س��ي احل���ايل، ويهدف 
وا�ستثمار  تفعيل  اإىل  ال��ربن��ام��ج 
ق���������درات وط������اق������ات ال�������س���ب���اب يف 
ابتكار  اأج��ل  امل��ج��الت من  خمتلف 
قيم  بتعزيز  تتعلق  اإبداعية  اأفكار 
وم���ب���ادئ ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة لدي 
ول  الإماراتي  املجتمع  فئات  كافة 
الربنامج  وي��اأت��ي  ال�����س��ب��اب،  �سيما 
�سمن جهود �سندوق الوطن التي 
حكومتنا  الأول���وي���ات  م��ع  تتكامل 
ال��ر���س��ي��دة وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى دعم 
ال�����س��ب��اب الإم�����ارات�����ي وخ��ا���س��ة يف 
املرحلة اجلامعية، وتعزيز الهوية 

الوطنية.

ب��ال��دول��ة مب���ا ي��ح��ق��ق اخل���ر لهم 
ان  على  الآم����ال  يعقد  ولوطنهم، 
�سندوق  "زمالء  ب��رن��ام��ج  ي��ك��ون 
طالب  ل���ك���اف���ة  ن����اف����ذة  الوطن" 
اجلامعات لكي ي�سهموا بجهودهم 
على  ��وء  ال�����سُّ ت�سليط  يف  املخل�سة 
الهوي����ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اأه��م��ي�����������ة 
ال�وط�ن�ي������ة والعتزاز بها، حكومة 
املتَّحدة  ��ة  ال��ع��رب��يَّ الإم�����ارات  دول���ة 
الُهويَّة الوطنيَّة  من خالل غر�س 
ة  العامَّ الثَّوابت  على  التَّاأكيد  اإىل 
وُتر�سيخ  ول���ة،  ل���ل���دَّ ���ة  والأ����س���ا����س���يَّ
مبادئ الوالد املُوؤ�س�س ال�سيخ زايد 
ب���ن ���س��ل��ط��ان ط��ي��ب اهلل ث����راه من 
للحفاظ  خطاه  على  املُ�سي  اأج��ل 
على مكّونات الُهِويَّة اِلإماراِتيَّة يف 
املتالحقة،  العاملية  املتغّرات  ظّل 
ول���ك���ي ت��ب��ق��ى ه��وي��ت��ن��ا اأ���س��ي��ل��ة يف 
من  �سكلها،  يف  م��ت��ج��ّددة  عمقها، 
والنتماء  ال��ولء  قيم  تعزيز  اج��ل 

للوطن وقيادته الر�سيدة.
كافة  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ون�����ب�����ه 
امل�سوؤولني وامل�ساهمني يف �سندوق 
الوطن يعتزون غاية العتزاز باأن 

وافكارهم املبتكرة لتقدمي م�ساريع 
الهوية  تعزيز  على  تركز  اإبداعية 
الوطنية لدى اقرانهم من طالب 
اجل��ام��ع��ات، وك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع 
الإم���ارات���ي.    واأو���س��ح معاليه اأن 
ال����ه����دف ال��رئ��ي�����س��ي م����ن اإط�����الق 
ب��رن��ام��ج زم���الء ���س��ن��دوق الوطن 
ي��رك��ز ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة م��ن اإب���داع 
اجلامعّي  التَّعليم  مرحلة  طلبة 
الُهويَّة  ت��ع��ّزز  م�ساريع  اق���رتاح  يف 
ك  التَّم�سُّ اأهميَّة  واإب��راز  الوطنيَّة، 
ومنط  اأ�سلوب  اإىل  وحتويلها  بها، 
اجلديدة  الأج����ي����ال  ب��ه��ا  ت��ف��ت��خ��ر 
م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن، اإ����س���اف���ة اإىل 
كافة  ل��دى  املجتمعي  الوعي  ن�سر 
الوطنيَّة،  ���ة  ال���ُه���ويَّ ع���ن  ال���ف���ئ���ات 
ولة،  الدَّ اأر���س  املقيمني على  وبني 
املتميزة  الأفكار  تنفيذ  خالل  من 
م�ساريع  لتكون  اجلامعات  ل�سباب 
الوطنيَّة  الهويَّة  تر�سيخ  فاعلة يف 

يف املجتمع.
وعنا�سر  قيم  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
اأمامنا  تتج�سد  الوطنية  الهوية 
وبكل قوة يف اأعمال واأقوال �ساحب 

وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
اإن ���س��ن��دوق ال��وط��ن منذ  م��ب��ارك 
اليوم الأول لإن�سائه يعمل جاهدا 
ع��ل��ى حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف 
متكني اأب��ن��اء ال��وط��ن ودع��م��ه��م يف 
خمتلف املجالت، وتعزيز البتكار 
والإب����������داع ل���دي���ه���م، وف���ت���ح اآف�����اق 
اأمامهم، ومتهيد الطريق  جديدة 
القطاع  يف  م���ك���ان���ه���م  ل����ي����اأخ����ذوا 
التدريب  فر�س  وتوفر  اخلا�س، 
والتعليم لديهم لتحقيق اأهدافهم 
تعزيز  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل����دى خمتلف 
حتقيق  اأج��ل  وم��ن  املجتمع،  فئات 
كافة هذه الأهداف، فاإن ال�سندوق 
وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  ع�سرات  ق��دم 
املوؤ�س�سات  ك���اف���ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
والأكادميية  واخلا�سة  احلكومية 
برنامج  اأن  اإىل  م�سرا  ب��ال��دول��ة، 
زم���الء �سندوق ال��وط��ن ال���ذي مت 
اإطالقه اليوم ياأتي �سمن اأولويات 
خمتلف  مع  بالتعاون  ال�سندوق، 
ج��ام��ع��ات الإم������ارات، وي��ه��دف اإىل 
ا�ستثمار طاقات طالب اجلامعات، 

اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س ال��دول��ة – حفظه 
اهلل- حيث يوؤكد لنا دائما بقيادته 
اأن احلكمة  الوطن  لهذا  الر�سيدة 
الأفق،  و�سعة  وال�سجاعة  وامل����ودة 
وال����وع����ي ب��امل�����س��وؤول��ي��ة والإمي������ان 
بقيمنا  والع��������ت��������زاز  ب����اخل����ال����ق 
ال���س��ي��ل��ة، وال��ق��درة على الإجن���از 
امل�ستقبل،  اإىل  ال��واع��ي��ة  وال��ن��ظ��رة 
ه��ي ق��ي��م اإم��ارات��ي��ة را���س��خ��ة، وهي 
لنا، يعرفها  اأ�سبحت رمزا  �سفات 
�سموه  اأن  م��وؤك��دا  كله،  العامل  عنا 
واإمكانات  ق����درات  يف  مت��ام��ا  ي��ث��ق 
الأج�����ي�����ال اجل�����دي�����دة م����ن اأب����ن����اء 
دعم  اإىل  دائما  وي�سعى  الم���ارات، 
لنا  موؤكدا  واإبداعاتهم   طاقاتهم 
ال�ستثمار  ه���و  ذل����ك  اأن  ج��م��ي��ع��ا 

احلقيقي يف امل�ستقبل.
�سندوق  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف    
ال���وط���ن ال����ذي ي�����س��ع��ى دائ���م���ا اإىل 
ت��وف��ر ك��اف��ة ال��ف��ر���س اأم����ام اأبناء 
النجاح  لتحقيق  الإم���ارات،  وبنات 
من  ومت���ك���ي���ن���ه���م  ح����ي����ات����ه����م،  يف 
امل�ساركة الن�سطة يف جهود التنمية 

عن ثقته يف قدرة طالب اجلامعات 
يعزز  اإن���ت���اج متميز  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  

مبادئ الهوية الوطنية. 
" زمالء �سندوق  برنامج  مراحل 

الوطن"

اأكد �شندوق  اأخرى  ومن جهة 
ينق�شم  الربنامج  اأن  ال��وط��ن 

اإىل 3 مراحل
بالتوا�سل  ت��ب��داأ  الأوىل:  املرحلة 
مع كافة موؤ�س�سات التعليم العايل 
كافة  لدعوة  الدولة  م�ستوى  على 
الربنامج  على  ل��الط��الع  الطلبة 
تق�سيم  يتم  فيه، بحيث  وامل�ساركة 
الطلبة اإىل جمموعات، من 2اإىل 
ذهني  بع�سف  للقيام  اأف�����راد،   5
ل��ت��ق��دمي الأف���ك���ار وامل��ق��رتح��ات يف 
ابتكار م�ساريع يف الهوية الوطنية 
املجموعات  ت���ق���وم  ب���ع���ده���ا  وم�����ن 
ب������ت������ق������دمي ه�����������ذه امل������ق������رتح������ات 
اإل��ك��رتون��ي��اً، وب��ع��د ان��ت��ه��اء تقدمي 
الأفكار املقرتحة للم�ساريع، تقوم 
جل��ن��ة خم��ت�����س��ة يف ف����رز الأف���ك���ار 
واخ���ت���ي���ار م���ا ي��ت��ط��اب��ق م��ن��ه��ا مع 

هذا الربنامج، الذي ينطلق اليوم 
حتقيق  يف  مهماً  اإ���س��ه��ام��اً  �سيكون 
روؤية �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
اأعزه اهلل، ويف تاأ�سي�س بيئة وطنية 
ن���اج���ح���ة، ت���وؤك���د ع��ل��ى ك���اف���ة هذه 
اخل�سائ�س وال�سفات، التي ت�سكل 
هوية اأبناء وبنات الإمارات، وتوؤدي 
اإىل حتقيق كل ما نرجوه لدولتنا 
ال��ع��زي��زة م��ن اأه�����داٍف وغ���اي���ات يف 
�ساأن  ورفعة  الوطن،  تنمية  �سبيل 
املواطن. واختتم معاليه بالتاأكيد 
الفر�سة  يتيح  ال�سندوق  اأن  على 
اأم��������ام ك����اف����ة ط������الب اجل���ام���ع���ات 
لهذا  ل���الن�������س���م���ام  الإم�����ارات�����ي�����ة 
يقدمه  مما  وال�ستفادة  الربنامج 
ال�������س���ن���دوق م����ن دع�����م وت����دري����ب، 
ورع��اي��ة ل��الأف��ك��ار وامل�����س��اري��ع التي 
على  وتنفيذها  تقدميها  ميكنهم 
لتعزيز  باأنف�سهم،  ال��واق��ع  اأر�����س 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة م���ن خ����الل 4 
العلوم  ه����ي  م���ت���ن���وع���ة  جم�������الت 
التطبيقية  وال��ع��ل��وم  الإن�����س��ان��ي��ة، 
والفنون  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات، 
والرتاث والرموز الوطنية، معربا 

معاير املرحلة الأوىل. 
فتبداأ  ال���ث���ان���ي���ة:  امل���رح���ل���ة  اأم�����ا    
امل��ت��اأه��ل��ة من  امل��ج��م��وع��ات  خاللها 
املرحلة  م����ن  اجل���ام���ع���ات  ط�����الب 
يف  ال��ع��م��ل��ي��ة  اخل����ط����وات  الأوىل، 
وت�سم  امل�ساريع،  وتطبيق  تنفيذ 
ه���ذه امل��رح��ل��ة ع���ددا م��ن ال����دورات 
كفاءة  ل��رف��ع  ال��الزم��ة  التدريبية 
التخطيط ال�سرتاتيجي والإداري 
امل��ت��اأه��ل��ني، لتنفيذ  ال��ط��ل��ب��ة  ل���دى 
امل�������س���اري���ع، وت��ل��ق��ي ال���دع���م امل���ايل 
تنفيذ  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د  ل��ل��م�����س��روع، 
املخت�سة  اللجنة  ت��ق��وم  امل�����س��اري��ع، 
ح�سب  امل��ن��ف��ذة  امل�����س��اري��ع  بتقييم 
امل�ساريع  اأف�سل  لختيار  املعاير، 
ال���ف���ائ���زة، وم����ن ث���م ت���ك���رمي هذه 

امل�ساريع مبكافئات جمزية. 
اإىل  ال����ربن����ام����ج  ي�������س���ل  واأخ���������را 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ت��رك��ز على 
امل�ساريع  ت��ع��م��ي��م  ج����دوى  درا����س���ة 
اجلهات  م��ع  وم�ساركتها  املتميزة 

املعنية ذات العالقة.

�سقر غبا�س يلتقي اأع�ساء جمموعة التفاق البراهيمي لدى جمل�س ال�سيوخ الأمريكي
•• اأبوظبي - وام:

ا�ستقبل معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني وفد اأع�ساء جمموعة 
التفاق البراهيمي لدى جمل�س ال�سيوخ الأمريكي الذي يقوم بزيارة اإىل 

الدولة.
ويف بداية اللقاء رحب معايل �سقر غبا�س بوفد اأع�ساء جمموعة اأ�سدقاء 
ال�سكر  لهم  مقدما  الأمريكي  ال�سيوخ  جمل�س  لدى  البراهيمي  التفاق 
والتقدير لزيارتهم دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث �سهد العامل فيها 
توقيع وثيقة الأخوة الإن�سانية، وانطلقت منها مبادرة التفاق البراهيمي، 

وهي التي يق�سدها اجلميع باعتبارها اأر�س الت�سامح والتعاي�س.
جمل�س  ل��دى  البراهيمي  الت��ف��اق  اأ���س��دق��اء  جمموعة  اأع�ساء  وف��د  �سم 
ال�سيوخ الأمريكي �سعادة كل من ال�سناتور جمي�س لنك فورد ،وال�سناتور 
كيلي  م��ارك  وال�سناتور  ب��ران��د  جيلي  كري�ستني  وال�سناتور  روزن  جاكي 

بد،  تيد  وال�سناتور  �سليفان،  دن��ي��ل  وال�سناتور  بينت  مايكل  وال�سناتور 
وال�سناتور هاكني جيفريز.

�سرف  اأقيم علي  ال��ذي  ال�ستقبال  وق��ال معايل �سقر غبا�س خالل حفل 
اأ�سدقاء التفاق البراهيمي لدى جمل�س ال�سيوخ  اأع�ساء جمموعة  وفد 
من  ع�سر  اخلام�س  يف  توقيعه  ومنذ  الإبراهيمي  الت��ف��اق  اإن  الأم��ري��ك��ي 
�سبتمرب ٢٠٢٠ �ساهم يف تعزيز م�ساركة �سعوب املنطقة وحوارها اجلماعي، 
التعاي�س  مل��ب��داأ  وامللمو�س  الفعلي  التطبيق  اأم���ام  ج��دي��دة  اآف���اق  فتح  ويف 
امل�سرتك بني هذه ال�سعوب، و اأ�س�س التفاق ل�سراكات جديدة بني خمتلف 
الذكر  �سبيل  على  ومنها  امل�سرية  الق�سايا  خمتلف  حيال  املنطقة  دول 
والت�سدي  الق��ت�����س��ادي��ة،  التنمية  لتحقيق  امل�����س��رتك  ال�سعي  احل�سر  ل 

لتداعيات تغر املناخ، والتعامل مع ملف الطاقة وغرها.
وقال معاليه اإن دولة الإمارات، انطالقا من اإميانها باأن ال�سراع ل يجلب 
اإل باحلوار، قد عملت دائما على  اأن تنتهي  ال�سالم واأن احلرب ل ميكن 

و�ساندت  والإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني  بني  الدولتني  حل  هدف  حتقيق 
القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ق 
ال�سالم  وم��ب��ادرة  ال�سلة  ذات  الدولية  املرجعيات  جلميع  وفقا  ال�سرقية 
و�سعبا،  قيادة  الإم���ارات  لدولة  الثابت  امل��ب��داأ  ه��ذا  اإىل  وا�ستنادا  العربية. 
خالله  م��ن  يتمكن  ج��دي��دا  منطلقا  لي�سكل  الب��راه��ي��م��ي  الت��ف��اق  ج���اء 
حالة  لإنهاء  والتفاو�س  معا  اجللو�س  من  والإ�سرائيليون  الفل�سطينيون 
ال�سراع الذي يعي�سونه وتعي�سه معهم منطقة ال�سرق الأو�سط منذ اأكرث 
بناء  اأن�سطة  جميع  لإيقاف  اأ�سا�سا  التفاق  ي�سكل  مثلما  عقود،  �ستة  من 
وتو�سيع امل�ستوطنات الإ�سرائيلية اأو م�سادرة اأرا�س فل�سطينية مبا ميكن 

الفل�سطينيني من اإقامة دولة ذات �سيادة وقابلة للحياة.
اإليها  ا�ستند  التي  املبدئية  الأ�س�س  تلك  على  بناء  اأن��ه  ايل  معاليه  وا�سار 
اأن ه��ذا التفاق  را���س��خ��ة  ال��ي��وم على قناعة  ف��اإن��ن��ا  الب��راه��ي��م��ي،  الت��ف��اق 
الأخرى،  العربية  ال��دول  من  الكثر  لحقا  اإليه  لالن�سمام  �سي�ستقطب 

و�سيوؤ�س�س لبيئة مواتية وقادرة على النتقال بقناعات �سعوب املنطقة اإىل 
باعتباره  بينها  املتبادل  التوا�سل  واأهمية  فيه فكرة  تتقبل  الذي  امل�ستوى 

ال�سبيل الأمثل لتحقيق التعاي�س امل�سرتك وتعزيز اأمنها ورفاهيتها.
اأن التفاق البراهيمي، كما هو م�سدر  واأكد معاليه يف ختام كلمته على 
اإلهام لنا اليوم، �سيكون اأي�سا بكل حيثياته وخمرجاته الآنية وامل�ستقبلية 

م�سدر اإلهام لالأجيال امل�ستقبلية لتنعم بالأمن والأمان والزدهار.
املن�سوري، و�سارة فلكناز،  ال�سعادة ناعمة  اأ�سحاب  ح�سر حفل ال�ستقبال 
،ومرمي  املن�سوري  ح��واء  والدكتورة  ال�سويدي،  وم��رة  املهري  وم��روان 
املجل�س  ،اأع�ساء  امل��ال  وعائ�سة  الك�سف،  عي�سي  ،وحممد  ثنية  بن  ماجد 
العام  النعيمي المني  الدكتور عمر  �سعادة  الوطني الحت��ادي، وبح�سور 
لالت�سال  امل�����س��اع��د  ال��ع��ام  الأم����ني  الب�سطي  ع��ف��راء  و���س��ع��ادة   ، للمجل�س 
رئا�سة  ل�سئون  امل�ساعد  العام  الم��ني  امل��رزوق��ي  ط��ارق  و�سعادة  ال��ربمل��اين، 

املجل�س.

الإمارات وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لبيئة امللكية الفكرية يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

وقعت وزارة القت�ساد واملكتب الكوري للملكية 
الفكرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل 
البلدين يف جمالت  ب��ني  وامل��ع��رف��ة  اخل���ربات 
القت�ساد  وزارة  مبقر  وذلك  الفكرية،  امللكية 

يف اأبوظبي. 
�سالح،  اآل  اأحمد  عبداهلل  �سعادة  املذكرة  وق��ع 
الكوري  اجلانب  ومن  القت�ساد،  وزارة  وكيل 
الكوري  للمكتب  املعني  املفو�س  اإين�سيل،  يل 

للملكية الفكرية. 
دولة  اأن  ���س��ال��ح،  اآل  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة  بف�سل  الإم������ارات 
بيئة  بتطوير  كبراً  اهتماماً  اأول��ت  الر�سيدة 
ومتميزة  ري��ادي��ة  مل�ستويات  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
اأف�سل املمار�سات العاملية، مبا �ساهم يف  ووفق 
دعم وت�سجيع البتكار والإب��داع على م�ستوى 
واإحداث  املجتمع،  داخ��ل  واملوؤ�س�سات  الأف���راد 
وقوانني  لت�سريعات  ون��وع��ي  ���س��ام��ل  ت��ط��وي��ر 
الفكرية، يف �سوء م�ستهدفات ومبادئ  امللكية 

اخلم�سني وروؤية مئوية الإمارات 2071. 
على  حري�سة  القت�ساد  وزارة  "اأن   : واأ�ساف 

اإىل تطوير منظومة  الرامية  تعزيز جهودها 
امللكية الفكرية وت�سجيع البتكار لدعم عملية 
وتنمية  املتقدمة،  التكنولوجيا  وتوطني  نقل 
البتكارية  والأن�سطة  العلمية  البحوث  بيئة 
مبا  موؤهلة،  وطنية  طاقات  وبناء  والإبداعية 
يعزز تناف�سية الدولة حلقوق امللكية الفكرية 
والتطوير  ل��ل��ب��ح��ث  حم���ف���زة  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة 
م�ستهدفات  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  ومب����ا  والب���ت���ك���ار، 

ال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار". 
امل���ذك���رة مع  ت��وق��ي��ع  "ياأتي  ���س��ع��ادت��ه:  وت���اب���ع 

مذكرات  ل�سل�سلة  ا�ستكماًل  ال��ك��وري  اجلانب 
ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا وزارة الق��ت�����س��اد مع  ال��ت��ف��اه��م 
املكتب الكوري اأحد اأهم بيوت اخلربة يف جمال 
امللكية الفكرية، حيث تهدف املذكرة اجلديدة 
اإىل تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لبيئة 
وتاأهيل  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  الفكرية  امللكية 
وت���دري���ب اخل�����رباء وال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة من 
الباحثني وامل�سممني وطالب الدرا�سات العليا 
وغرهم حول حقوق امللكية ال�سناعية، وتبادل 
اأحدث اخلربات واملعرفة عن الأطر القانونية 

احلديثة للملكية ال�سناعية، والتي قد ت�سمل 
واإر�سادات  الفكرية  بامللكية  املتعلقة  القوانني 
وممار�سات الفح�س للتطبيقات املقدمة ب�ساأن 
التقنيات اجلديدة، مثل الذكاء ال�سطناعي، 
و�سل�سلة  لال�ستبدال،  القابلة  غ��ر  وال��رم��وز 

الكتل، وامليتافر�س". 
كما ت�سمل املذكرة تعزيز التعاون بني اجلانبني 
لتحليل وا�ستخدام املعلومات اخلا�سة برباءات 
ب��ه��دف حت��دي��د وت��ط��وي��ر التقنيات  الخ����رتاع 
امل��ت��ق��دم��ة يف ال���دول���ة، ب��ج��ان��ب ت��ب��ادل املعرفة 
ب�ساأن ممار�سات الفح�س يف جمال الت�سميمات 

ال�سناعية والدوائر املتكاملة وغرها. 
يذكر اأن وزارة القت�ساد حققت منواً يف العديد 
من طلبات امللكية الفكرية املقدمة لديها، مبا 
يف ذلك %55.5 منواً يف عدد طلبات براءات 
الخرتاع امل�سجلة خالل عام 2022 مقارنة 
يف   30.6% ب��ن�����س��ب��ة  ومن�����واً   ،2021 ب��ع��ام 
لعام  امل�سجلة  ال�سناعية  النماذج  طلبات  عدد 

 .2021 بعام  مقارنة   2022
ب��������راءات الخ������رتاع  ف��ي��م��ا زاد ع�����دد ط���ل���ب���ات 
 5.4% منو  بن�سبة   2022 لعام  املفحو�سة 

مقارنة بعام عام 2021. 

اإدارة اخلرباء واملحكمني يف حماكم دبي تطلق باقة من 
اخلدمات الرقمية ل�سمان تقدمي اأف�سل اخلدمات الق�سائية

 •• دبي –الفجر:

" باقة  دب��ي   واملحكمني مبحاكم  اخل��رباء  اإدارة  اأطلقت 
من اخلدمات الرقمية"  عرب النظام امل�ستحدث للبوابة 
ا�سرتاتيجية  مع  يتوافق  دب��ي،  مبا  ملحاكم  اللكرتونية 
املحتوى  لتعزيز  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول  ن��ح��و  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
وتقدمي خدمات رقمية تت�سم بال�سهولة وتلبي احتياجات 
املعنيني و ت�سهل عملية الإج��راءات والقيود يف الطلبات 
املقدمة لإدارة اخلرباء واملحكمني، وذلك متا�سياً مع روؤية 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
دب��ي، -رعاه  ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
الق�سائية  املنظومة  م�سار  يف  الذكي  التحول  يف    - اهلل 
يف  الأداء  كفاءة  م�ستويات  اأف�سل  اإىل  التطلع  و  الذكية 
امليادين الق�سائية والقانونية، وحر�ساً من حماكم دبي 
نافذة  ع��دال��ة  حتقيق  خ��الل  م��ن  ر�سالتها  حتقيق  على 
تت�سم بالدقة وال�سرعة وتقدمي خدمات ق�سائية مي�سرة 

الو�سول للجميع. 
واأفاد ال�سيد حممد عبداهلل املحمد مدير اإدارة اخلرباء 
و املحكمني مبحاكم دبي، اأن اخلدمات املتاحة يف الباقة 
ت�ستهدف متعاملني  واملحكمني  لإدارة اخلرباء  الرقمية 
حماكم دبي اخلارجيني وخرباء حماكم دبي واملوظفني 
ت�سمل  حيث  الق�سائية،  التنظيمية  بالوحدات  املعنيني 

والإخطار  خ��ب��ر،  ق��ي��د  جت��دي��د  منها  متنوعة  خ��دم��اٍت 
مب��واع��ي��د الج��ت��م��اع��ات، وط��ل��ب اع��ت��م��اد وت��اأه��ي��ل مكتب 
خربة، كما تتيح للمتعامل اخلارجي فر�سة احل�سول على 
العامة وتقدمي  خدمة قيد خبر جديد وال�ستف�سارات 
�سكوى �سد خبر، موكداً اأن اإطالق الباقة الرقمية لإدارة 
اخلرباء واملحكمني جاء مت�سل�ساًل عرب خطوات تنفيذية 
ت�سهل للمتعامل احل�سول على اخلدمات املطلوبة، فقد 
املعتمدة  مت ح�سر العمليات واخلدمات ور�سم م�ساراتها 
من قبل فريق اإدارة تقنية املعلومات، ومت تنفيذ الن�سخة 
من  والتاأكد  النظام  وجتربة  اخلدمات  باقة  من  الأوىل 
التح�سينات املطلوبة وجودة اخلدمات املقدمة من خالل 
املعلومات  تقنية  اإدارة  ممثلي  بني  تن�سيقية  اجتماعات 
اإدارة اخلرباء  واإدارة اخلرباء واملحكمني. واأ�ساف مدير 
والت�سويق  ال���س��ت��خ��دام  دل��ي��ل  اإع���داد  اأن���ه مت  املحكمني  و 
من  النهائية  التجربة  بعد  للباقة  اخلارجي  و  الداخلي 
قبل عينة ع�سوائية من املتعاملني اخلارجيني و املوظفني 
اآلية  واخلرباء، كما مت تنفيذ ور�ستني تدريبيتني ل�سرح 
عمل الباقة للخرباء ح�سرها ما يقارب"129 خبراً" 
اأول  اأخ�سائي  امل��ازم��ي  حممد  ال�سيد   ت��ق��دمي  و  ب��اإل��ق��اء 
ور�س   ٤ تنفيذ  مت  اأن��ه  اإىل  بالإ�سافة  التطوير،  و  القيد 
يف  املعنيني  للموظفني  الباقة  عمل  اآلية  ل�سرح  تدريبية 

الإدارات الق�سائية ح�سرها" 156 موظفاً".
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•• ال�شارقة -الفجر:

حت�����ت رع�����اي�����ة �����س����ع����ادة الأ�����س����ت����اذ 
النعيمي،  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
اإطار  ويف  ال�سارقة،  جامعة  مدير 
باليوبيل  اجل���ام���ع���ة  اح����ت����ف����الت 
املوؤمتر  اجلامعة  اأطلقت  الف�سي، 
الإذاع����ي����ة  "ال�سحافة  ال�������دويل 
اجلنوب  يف  ال��ب��ودك��ا���س��ت  واأخ���ب���ار 
ق�سم  ن���ظ���م���ه  وال���������ذي  العاملي" 
بكلية  اجل����م����اه����ري  الت���������س����ال 
الثالثاء(  اأم�����س  )�سباح  الت�سال 
بنظام  ال�����س��ارق��ة  م��ق��ر ج��ام��ع��ة  يف 

الهجني ح�سوريا وافرتا�سيا.
وخ��������الل ح���ف���ل الف����ت����ت����اح رح���ب 
احلايك  يو�سف  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
اجلامعة  حر�س  موؤكدا  باحل�سور 
التطورات  اأح�����دث  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
الأكادميية،  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
ك���ل���ي���ة الت���������س����ال على  وح�����ر������س 
مواكبة اأحدث التطورات يف املجال 
واأ�ساف  خا�سة،  ب�سفة  الإعالمي 
و�سائط  اأح���د  ه��و  ال��ب��ودك��ا���س��ت  اأن 
منذ  امل�ستحدث  الرقمي  الإع���الم 

ن�سر  يف  جن���ح  وق���د   ،2004 ع���ام 
امللفات ال�سوتية واملرئية وتوزيعها 
رقمي  كو�سيط  ن��ط��اق،  اأو���س��ع  على 
اأك�سبه  الإن��رتن��ت، مم��ا  ع��رب  للبث 
منطقة  يف  ل�سيما  ك��ب��رة  �سعبية 
اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
ح���ي���ث اأ�����س����ب����ح ����س���ن���اع���ة رائ���ج���ة 

اأبعادها  وتتعدد  توجهاتها،  تتنوع 
وتاأثراتها.

يحقق  اأن  متنى  كلمته  نهاية  ويف 
امل����وؤمت����ر الإ�����س����اف����ة امل����رج����وة مبا 
علمية  اأوراق  م����ن  ���س��ي��ت�����س��م��ن��ه 
البودكا�ست  اأهم جتارب  ت�ستعر�س 
يف عدد من بلدان العامل واأن يخرج 

ت�ساعد  قيمة  بتو�سيات  امل�ساركون 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 

الدرا�سات الإعالمية باملنطقة.
ال���دك���ت���ور ه���اي���رو لوقو  الأ����س���ت���اذ 
الت�سال  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  اأوك�����ان�����دو، 
رح����ب ب��احل�����س��ور وامل�������س���ارك���ني يف 
الت�سال  كلية  اأن  واأ�ساف  املوؤمتر، 

تفخر بتنظيم هذا املوؤمتر لأهمية 
مو�سوعه يف الوقت احلا�سر، حيث 
اأنها املرة الأوىل التي يجتمع فيها 
خ��رباء وعلماء يف ه��ذا امل��ج��ال من 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
اإفريقيا لر�سد التجارب يف الدول 
املقرتحات  وت����ق����دمي  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

واأكد  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  والتو�سيات 
املوؤمتر  تنظيم  اأن  هايرو  الدكتور 
ي�����اأت�����ي ����س���م���ن خ����ط����ة اجل���ام���ع���ة 
والكلية لتطوير القدرات البحثية 

والتدري�سية.
ال����رادي����و  اأن  ال���ع���م���ي���د  واأ�������س������اف 
ملعظم  وف������ًق������ا  وال�����ب�����ودك�����ا������س�����ت، 
الأ�سرع  الو�سيلة  يعترب  الدرا�سات، 
اإىل  يف النمو ول��ه��ا و���س��ول خ��ا���س 
���س��رائ��ح ك��ب��رة م��ن امل��ج��ت��م��ع، مما 
جلل�سات  ك���ب���رة  اأه���م���ي���ة  ي��ع��ط��ي 

املوؤمتر وتو�سياته.
م�ساعد  ال�سنو�سي،  ثريا  الدكتورة 
واملن�سق  الت�������س���ال  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
ال��ع��ام ل��ل��م��وؤمت��ر، اأو���س��ح��ت خالل 
اإىل  ي�����س��ع��ى  امل����وؤمت����ر  اأن  ك��ل��م��ت��ه��ا 
والتجارب  ال��ت��وج��ه��ات  اأب���رز  ر���س��د 
واأخبار  الإذاع��ي��ة  ال�سحافة  ح��ول 
واملن�سورة  امل��ن��ت��ج��ة  ال��ب��ودك��ا���س��ت 
وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ة يف ج���ن���وب ال���ع���امل، 
وت��ق��دمي اأف�����س��ل امل�����س��اه��م��ات التي 
تعك�س البحث التجريبي والتفكر 
النقدي حول املمار�سات ال�سحفية 
هذه  يف  وال���ب���ودك���ا����س���ت  ال���ب���ث  يف 

املناطق بالعامل.
قدم  الفتتاحية  اجلل�سة  وخ���الل 
خالد  ال��دك��ت��ور  الرئي�س  امل��ت��ح��دث 
عمر املدفع، رئي�س مدينة ال�سارقة 
املجل�س  لالإعالم) �سم�س( ورئي�س 
ال����س���ت�������س���اري ل��ك��ل��ي��ة الت�������س���ال، 
البودكا�ست  �سناعة  عن  حما�سرة 
وجمهوره يف دولة الإمارات العربية 
الثاين  املتحدث  قدم  كما  املتحدة، 
ه���اي���وود، جامعة  اإمي����ا  ال���دك���ت���ورة 
حما�سرة  ب��ربي��ط��ان��ي��ا،  ���س��ي��ف��ي��ل��د 
اأوقات  حول ال�سحافة الإذاعية يف 
الأزمات يف جنوب الكرة الأر�سية: 

حالة بوركينا فا�سو.
الأوىل  العلمية   اجلل�سة  وخ���الل 
التي اأدارها الأ�ستاذ الدكتور هايرو 
لوقو اأوكندو، عميد كلية الت�سال 
فيها  و���س��ارك  ال�سارقة،  جامعة  يف 
عدد من الأكادمييني من الإمارات 

واملك�سيك  واأم���ري���ك���ا  وب��رط��ان��ي��ا 
اأفريقيا  وج����ن����وب  وك���ول���وم���ب���ي���ا 
تناولوا  حيث  وال��ه��ن��د،  وباك�ستان 
البحثية  ال��ع��م��ل  اأوراق  م���ن  ع���دد 
ال�سوتي يف  " البث  ح��ول مو�سوع 
والفر�س  امليزات  العاملي:  اجلنوب 
الثانية  اجلل�سة  اأما  والتحديات". 
ف���ك���ان���ت ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة اأداره�������ا 
املحا�سر  قا�سم،  اهلل  عبد  الأ�ستاذ 
ب���ج���ام���ع���ة خ�����ورف�����ك�����ان، و�����س����ارك 
و�سانعي  م��دي��ري  م��ن  ع���دد  فيها 
و�سائل  م���ن  ع���دد  ال��ب��ودك��ا���س��ت يف 
ناق�سوا  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة،  الع�����الم 
ال���ف���ر����س ال���ت���ي اأت���اح���ت���ه���ا جت���ارب 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ب��ودك��ا���س��ت 
واآفاقها،  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
ثم اختتمت اجلل�سات بور�سة عمل 
البودكا�ست مبنطقة  حول �سناعة 

اخلليج العربي و�سمال اإفريقيا.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اطلع 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة على 
ملجل�س  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ط 
ت��ن��اف�����س��ي��ة ال�����ك�����وادر الإم����ارات����ي����ة 
والربنامج الوطني "ناف�س" الهادف 
اإىل رفع تناف�سية الكوادر الإماراتية 
يف القطاع اخلا�س وتاأهيل ال�سباب 
الفر�س  من  لال�ستفادة  الإم��ارات��ي 
يف  القطاع  يوفرها  التي  الوظيفية 

الدولة.
ا�ستقبال �ساحب  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر 
���س��م��وه مب��دي��ن��ة ���س��ق��ر ب���ن حممد 
املزروعي  بطي  غنام  �سعادة  اأم�����س، 
تناف�سية  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم�����ني   ،

ال�سيخ  الكوادر الإماراتية، بح�سور 
خالد بن �سعود بن �سقر القا�سمي، 
مكتب  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

ال����س���ت���ث���م���ار وال���ت���ط���وي���ر يف راأ������س 
اخليمة.

وخ����الل الج��ت��م��اع، اط��ل��ع �ساحب 

ال�����س��م��و ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة على 
الكوادر  تناف�سية  جمل�س  اإجن���ازات 
برنامج  ن��ت��ائ��ج  واأب�����رز  الإم���ارات���ي���ة 

التوقعات  ف��اق��ت  ال��ت��ي  "ناف�س" 
�سموه  واأ���س��اد   ،2022 ع��ام  خ��الل 
ب��ج��ه��ود امل��ج��ل�����س وجن��اح��ه يف دعم 

وتطوير  وتاأهيلهم  ال��وط��ن  �سباب 
م��ه��ارات��ه��م ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن على 
العمل واملناف�سة يف القطاع اخلا�س، 

وال�ستفادة من املزايا املتعددة التي 
ل���رف���ع ن�سب  ال���ربن���ام���ج  ي��ق��دم��ه��ا 
التوطني يف اأهم القطاعات احليوية 

يف القت�ساد الوطني.
واأك�����د ���س��م��وه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة حتقيق 
القطاع  يف  ال��ت��وط��ني  م�ستهدفات 
الكوادر  ج��ه��ود  وت��وظ��ي��ف  اخل��ا���س 
يف  الفاعلة  للم�ساهمة  الإم��ارات��ي��ة 
وتعزيز  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  من���و 

تناف�سيته يف امل�ستقبل.
وا�ستمع �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س 
اخل��ي��م��ة م��ن الأم����ني ال��ع��ام ملجل�س 
ل�سرح  الإماراتية  الكوادر  تناف�سية 
التوطني  م�ستهدفات  ع��ن  مف�سل 
يف القطاع اخلا�س يف العام 2023 
الأك����رث جاذبية  ال��ق��ط��اع��ات  واأه����م 
لرتكيز جهود التوطني فيها، وعدد 
وال�سركاء  امل�����س��ج��ل��ني،  امل���واط���ن���ني 
الإ�سرتاتيجيني يف برنامج "ناف�س" 
لتعزيز  متكاملة  من�سة  يعد  ال��ذي 

بيئة الأعمال يف القطاع اخلا�س.

••ال�شارقة-وام: 

تراأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة رئي�س 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة، �سباح اأم�س الثالثاء، اجتماع املجل�س التنفيذي الذي عقد يف 

مكتب �سمو احلاكم. 
بحث الجتماع املو�سوعات احلكومية املدرجة على جدول اأعماله، واملعنية مبتابعة �سيا�سات العمل 
واتخاذ  املختلفة،  القطاعات  وتقييم  الأداء  تقارير  على  والط��الع  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  احلكومي 

القرارات التي ت�سب يف ال�سالح العام. 
اإىل  ال�سارقة، يهدف  اإم��ارة  الأوق��اف يف  النظارة على  اأعمال  تنظيم  ب�ساأن  ق��راراً  املجل�س  واأ�سدر 
املحافظة على الوقف وتطويره وتنميته، وتنظيم اأعمال النظارة على الأوقاف يف الإمارة وتوعية 

النظار بالأحكام ال�سرعية والقانونية للنظارة. 

وتعيينه  الناظر  ك�سروط  النظارة  اأعمال  تنظم  التي  القانونية  البنود  خمتلف  القرار  وت�سمن 
واللتزامات وامل�سوؤوليات وغرها من البنود التنظيمية. 

وانطالقاً من روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، الرامية لالرتقاء بالقطاع الزراعي ودعم املزارعني ناق�س املجل�س 

اآلية دعم املزارع الإنتاجية يف الإمارة. 
وتهدف الآلية اإىل تعزيز منظومة الكتفاء الذاتي، واإنتاج غذاء �سحي خايل من ال�سموم واآمن 
على �سحة الإن�سان والبيئة، ورفع الوعي والتثقيف باأهمية الزراعة و�سحة املحا�سيل الزراعية، 

وتي�سر الإجراءات والتكاليف الزراعية على املزارعني املحليني. 
واعتمد املجل�س عدداً من تو�سيات اآلية دعم املزارع الإنتاجية موجهاً بالتن�سيق مع اجلهات املعنية، 
اإنتاجها مع  اأمام املزارعني، والرتقاء مب�ستوى املحا�سيل الزراعية وكمية  لتذليل كافة العقبات 

املحافظة على جودتها، وت�سجيع املزيد من املواطنني للدخول يف جمالت الإنتاج الزراعي. 

•• ال�شارقة -وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
يوويري  “الثالثاء” فخامة  اأم�س  ، �سباح  ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س 

مو�سيفيني رئي�س جمهورية اأوغندا، وذلك يف ق�سر البديع. 
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة خالل اللقاء بفخامة رئي�س جمهورية 
ذات  املوا�سيع  يف  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث  فخامته  م��ع  �سموه  وت��ب��ادل  اأوغ��ن��دا، 
الهامة  القطاعات  العديد من  التعاون يف  �سبل  امل�سرتك، وبحث  الهتمام 

كالثقافة والعلوم والقت�ساد وال�سياحة والبيئة وغرها من املجالت. 
الثنائية بني البلدين واأهمية التبادل  اإىل تعزيز العالقات  اللقاء  وتطرق 
لدى  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سات  ل��دى  امل��وج��ودة  اخل��ربات  وال�ستفادة من  الثقايف 
الطرفني، ودعم القطاعات احليوية وكل ما من �ساأنه توثيق التوا�سل يف 

املجالت الجتماعية والقت�سادية والأكادميية. 
ح�سر اللقاء بجانب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة كل من عبداهلل �سلطان 
العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، وحممد عبيد 
الزعابي رئي�س دائرة الت�سريفات وال�سيافة، و �سعادة عبداهلل ح�سن عبيد 
ح�سن ال�سام�سي �سفر الدولة لدى جمهورية اأوغندا ، وحممد اأحمد اأمني 
رئي�س  املرافق لفخامة  والوفد  ال�سارقة،  مدير عام غرفة جتارة و�سناعة 

جمهورية اأوغندا. 

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل رئي�س جمهورية اأوغندا 

•• دبي-الفجر:

ح�سدت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع جائزة الفئة البالتينية عن اأف�سل 
اإك�سلن�س"،  جلوبال  "ذا  جوائز  �سمن   ،2022 لعام  اإل��ك��رتوين  موقع 
واملعنية  العاملي،  للتميز   )The Global Excellence )GX
املواقع  وت�سميم  تطوير  جم��ال  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  واإب����راز  ب��درا���س��ة 
الإلكرتونية التي ت�سيف قيمة للمجتمع واأفراده، وذلك تقديراً للحلول 
الرقمية التي يوفرها املوقع وما يتميز به من تنا�سق وتناغم يف األوانه 
واأيقوناته وفقاً ملعاير الهوية املرئية واملوؤ�س�سية للوزارة، والو�سول اإىل 
املعلومات بطريقة �سهلة و�سريعة ف�ساًل عن توافر املحتوى بعدة لغات. 

وت�ستهدف اجلائزة، التي ُتنظم ب�سكل �سنوي، الحتفاء بالأعمال املتميزة 
موقع  اختيار  ج��اء  حيث  املعلومات،  تكنولوجيا  جم��ال  يف  العامل  ح��ول 
اأب��رزه��ا، الت�سميم  ال���وزارة للفوز بهذه اجل��ائ��زة بناء على ع��دة حم��اور 
والبتكار،  واملحتوى،  امل�ستخدم،  وواجهة  املتعاملني،  على  يركز  ال��ذي 

والوظائف، وامليزات ذات القيمة امل�سافة.

تقدير عاملي
ويف هذا ال�سياق اأعرب �سعادة اأحمد علي الد�ستي وكيل الوزارة امل�ساعد 
ملوقع  التحكيم  جلنة  باختيار  العتزاز  عن  امل�ساندة،  اخلدمات  لقطاع 
الوزارة ومنحه اجلائزة البالتينية كاأف�سل موقع اإلكرتوين لعام 2022 

من بني املواقع التي تقدمت لنيل اجلائزة، ما يعد تقديراً عاملياً جلهود 
الوزارة ومتيزها يف م�سرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية 
القيادة  لتوجيهات  جت�سيداً  وذل��ك  خدماتها،  وج���ودة  ك��ف��اءة  تعزيز  يف 
املتعاملني  ت�سعد  متكاملة  رقمية  خدمات  منظومة  اإر�ساء  يف  احلكيمة 
وتوفر لهم اأف�سل اخلدمات امل�ستدامة واملبتكرة.  واأ�سار �سعادة الد�ستي 
اإىل اأن فوز موقع الوزارة الإلكرتوين بجائزة عاملية ميثل حافزاً للمزيد 
يف  ال�سحي  القطاع  �سمن  الرقمية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  التطوير  من 
اأح��دث التقنيات يف  اإط��ار خطة ال��وزارة ال�سرتاتيجية، من خالل دمج 
واحلو�سبة  ال�سخمة  والبيانات  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ومنها  اخل��دم��ات 

ال�سحابية.

موا�شفات تناف�شية
اأن موقع  بالوزارة  املعلومات  تقنية  اإدارة  اخل��وري مدير  �سمر  واأو�سح 
تناف�سية  وم��وا���س��ف��ات  مبتكرة  بت�ساميم  يتميز  الإل���ك���رتوين  ال����وزارة 
اأنه  كما  املتعاملني،  تطلعات  لتلبية  البحث  وان�سيابية  �سهولة  ت�سمن 
يوفر جتربة متميزة من خالل معلومات موثوقة ت�سهم بتعزيز الهوية 
املرئية واملوؤ�س�سية. موؤكداً على اأهمية الفوز حيث ُتعد جوائز "ذا جلوبال 
اإك�سلن�س"، ومقرها الوليات املتحدة، من اجلوائز املرموقة التي تربز 
العامل،  م�ستوى  على  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  الرائدة  الأعمال 

وت�سم جلنة حتكيم اجلائزة فريق خرباء عامليني متخ�س�سني. 

تقديرًا لتميزها يف م�شرية التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية يف تعزيز جودة اخلدمات

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تفوز بجائزة عاملية من الفئة البالتينية عن اأف�سل موقع اإلكرتوين 

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على اإجنازات وخطط جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي 

مب�شاركة متحدثني من بريطانيا واالإمارات:

جامعة ال�سارقة تطلق املوؤمتر الدويل »ال�سحافة الإذاعية واأخبار البودكا�ست يف اجلنوب العاملي«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل معايل اأحمد بن علي ال�سايغ، 
وزير دولة، معايل �سياو�سي �سوفاليني، 
ديوان  يف  تونغا،  مملكة  وزراء  رئي�س 
عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
اأب��وظ��ب��ي وذل��ك �سمن زي��ارت��ه اإىل  يف 
دولة الإمارات حل�سور اأ�سبوع اأبوظبي 

لال�ستدامة.
تعزيز  �سبل  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ومت 
العالقات الثنائية بني دولة الإمارات 
ومملكة تونغا، وناق�س معايل ال�سايغ 
امللفات  من  ع��دداً  �سوفاليني  ومعايل 
تنمية  و�سبل  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 
قطاعي  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
التغر  وم����ل����ف  امل����ت����ج����ددة  ال���ط���اق���ة 

املناخي.
دولة  اأّن  اإىل  ال�����س��اي��غ  م��ع��ايل  واأ����س���ار 

توطيد  ع���ل���ى  ح���ري�������س���ة  الإم������������ارات 
ت��ون��غ��ا، م�سراً  م��ع مملكة  ال��ع��الق��ات 
اإىل وجود العديد من الفر�س لتعزيز 
ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف  ب���ني  ال���ت���ع���اون 

املجالت.
الإمارات  دول��ة  اأّن  معاليه  اأو�سح  كما 
����س���رتك���ز خ������الل رئ���ا����س���ت���ه���ا ل����ل����دورة 
الأطراف  ملوؤمتر  والع�سرين  الثامنة 

الإطارية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية  يف 
على   )COP28( املناخ  تغر  ب�ساأن 
تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  مواجهة 
العمل املناخي، وتعّزز العمل اجلماعي 

اأن  على �سمان ا�ستدامة البيئة، واأّكد 
دولة الإمارات تتطلع اإىل التعاون مع 
اآث��ار تغر  املجتمع ال��دويل للحد من 
له  ملا  امللف  لهذا  حلول  واإي��ج��اد  املناخ 
م���ن ت���اأث���ر ع��ل��ى ج��ه��ود حت��ق��ي��ق منو 

اقت�سادي م�ستدام.
من جانبه، اأكد معايل �سوفاليني على 
�سبل  بتوطيد  ت��ون��غ��ا  مملكة  اه��ت��م��ام 
املجالت  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
امل�����س��رتك ومب���ا يخدم  ذات اله��ت��م��ام 
امل�سالح امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني 

على خمتلف ال�سعد.
واأع����������رب م���ع���ال���ي���ه ع����ن دع������م ب����الده 
ا�ست�سافة موؤمتر  الإم��ارات يف  لدولة 
مثمناً   ،)COP28( الأط���������راف 
املوؤّثر،  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف  م�ساهماتها 
وح�سورها  ال��دول��ة  مبكانة  وم�سيداً 

على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.

•• اأبوظبي-وام:

الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  اأك��د معايل 
ترتبطان  ال�سديقة  كوريا  وجمهورية  الإم��ارات  اأن  والتعاي�س 
ورعاية من  بدعم  تزداد تطورا  را�سخة  ا�سرتاتيجية  بعالقات 
اإىل  �سعبيهما  ال�سديقني مبا يحقق تطلعات  البلدين  قيادتي 

مزيد من النماء والزدهار.
معايل  باأبوظبي  ق�سره  يف  معاليه  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
كوون يونغ �سيه وزير الوحدة لدى جمهورية كوريا ال�سديقة.

وا�ستعر�س اجلانبان خالل اللقاء عالقات ال�سداقة بني دولة 

الت�سامح  التعاون يف جمال  واآف��اق  الإم��ارات وجمهورية كوريا 
والتعاي�س وتعزيز قيم الأخوة الإن�سانية انطالقا من العالقات 
اآفاق  اأمله بفتح  املتميزة بني البلدين ال�سديقني.. معربا عن 

جديدة من التعامل يف خمتلف املجالت.
اأ���س��اد م��ع��ايل ك���وون ي��ون��غ �سيه مب�����س��رة النه�سة  م��ن ج��ان��ب��ه 
احل�سارية التي ت�سهدها دولة الإمارات يف خمتلف املجالت يف 
ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" .. موؤكدا حر�س بالده على 
تعزيز العالقات مع دولة الإمارات مبا يخدم م�سلحة البلدين 

ال�سديقني.

نهيان بن مبارك : الإمارات و كوريا ترتبطان بعالقات ا�سرتاتيجية را�سخة

ال�سايغ يبحث مع رئي�س وزراء مملكة تونغا تعزيز العالقات الثنائية

اأحمد بن حممد ُيقّدم واجب 
العزاء يف وفاة مبارك املن�سوري

دبي -وام: 

قدم �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي 
لالإعالم، م�ساء ام�س واجب العزاء يف وفاة املغفور له مبارك عي�سى �سعيد 

املن�سوري، وذلك خالل زيارة �سموه ملجل�س العزاء يف دبي.
واأعرب �سموه عن اأ�سدق التعازي واملوا�ساة اإىل اأ�سرة الفقيد وذويه، راجياً 
املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته، 

ويلهم اأهله وذويه جميل ال�سرب وال�سلوان.

•• ال�شارقة- احلمرية-الفجر:

لالأعوام  ال�سرتاتيجية  خطتها  احلمرية  بلدية  اأطلقت 
يف  ال��ري��ادة  حتقيق  اىل  ال��رام��ي��ة   ،2026  –  2023
املرتكزات  م��ن  ال��ع��دي��د  اىل  م�ستندًة  الأع���م���ال،  خمتلف 
ال�سرتاتيجية يف روؤيتها ور�سالتها وقيمها وتعنى بالبتكار 
وال�ستدامة وجودة احلياة وا�ستمرارية الأعمال بالإ�سافة 
اىل احلوكمة وتطوير اخلدمات والتميز املوؤ�س�سي. تاأتي 
وت�سهم يف  البلدي  العمل  للتطورات يف  ا�ستجابة  اخلطة 
تكون  متكاملة  روؤي��ة  اإر���س��اء  يكفل  مبا  التحديات  تذليل 
ال�سنوات  خ��الل  احلمرية  بلدية  لعمل  اخلارطة  مبثابة 
ا�ستكماًل  بدورتها اجلديدة  ال�سرتاتيجية  وتعد  املقبلة، 

لق�سة جناح بلدية احلمرية يف خمتلف املجالت.
وج��رى اإط��الق اخلطة خالل اللقاء ال��ذي نظمته بلدية 
ال�سارقة  مبدينة  اجل��ادة  منطقة  يف  لكوادرها  احلمرية 
بلدية  م��دي��ر  ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  ���س��ع��ادة  بح�سور 
واملوظفني  الأق�سام  وروؤ���س��اء  الإدارات  وم���دراء  احلمرية 

واملوظفات من خمتلف التخ�س�سات.
وقال �سعادة مبارك را�سد ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية 
على  ارت��ك��زت  املحدثة  ال�سرتاتيجية  ب��اأن  املنا�سبة  بهذه 
ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  والتوجيهات  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
املجل�س الأعلى، حاكم ال�سارقة "حفظة اهلل"، وتوجيهات 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 

التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد 
وتوجهات حكومة ال�سارقة يف حتقيق الرفاه الجتماعي 
والتطور وال�ستدامة يف اخلدمات املقدمة لأبناء الإمارة 

البا�سمة.
وك�سف ال�سام�سي عن اأبرز مرتكزات حتديث اإ�سرتاتيجية 
على  اع��ت��م��دت  ال��ت��ي   2026-2023 احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة 
العربية  الإم�������ارات  ل���دول���ة  ال��وط��ن��ي��ة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
املتحدة، وروؤية حكومة ال�سارقة، واأهداف مدينتي ت�ستعد، 
الداخلية  التدقيق  وتقارير  الت�سغيلية،  اخلطط  ونتائج 
واخلارجية، واأقرتاحات املوظفني واملتعاملني وال�سركاء.

واأفاد �سعادة مبارك را�سد ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية؛ 
باأن البلدية �ستطلق جملة من املبادرات الإ�سرتاتيجية يف 
وحتقيق  البلدية  الإ�سرتاتيجية  لدعم  املجالت  خمتلف 
روؤي���ت���ه���ا وحم����اوره����ا ك���اف���ة، وف����ق خ��ط��ط اإداري�������ة وفنية 
تعزيز  ب��ه��دف  ال��ع��م��ل،  جم���الت  ك��اف��ة  ت�سمل  وت�سغيلية، 
وخمتلف  خدماتها  وري��ادة  املجتمعية  البلدية  م�سوؤولية 
باأن بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية يف دورتها  اأعمالها. واأكد 
اجلديدة تطلب عدة مراحل ويف مقدمتها حتليل البيئة 
جل�سات  وت�سمنت   ،)SWOT( واخلارجية  الداخلية 
بلدية  وموظفات  موظفي  فيها  �سارك  الذهني  للع�سف 
الإ�سرتاتيجي،  بالفكر  معززه  جل�سات  تخللها  احلمرية، 
املقارنات املرجعية مع اجلهات واملوؤ�س�سات  اإىل  بالإ�سافة 
ذات ال��ع��الق��ة، مل��واك��ب��ة ك��اف��ة ت��ط��ورات العمل ال��ب��ل��دي يف 

املرحلة املقبلة.

بلدية احلمرية تطلق خطتها الإ�سرتاتيجية 
املطبقة املمار�سات  لأف�سل  وفقًا   2026-2023

فر�سة �سقوط اأمطار وانخفا�س 
ملحوظ يف درجات احلرارة اليوم

•• اأبوظبي-وام:

توقع املركز الوطني لالأر�ساد اأن يكون الطق�س اليوم غائما جزئيا ومغربا 
املناطق  على  خا�سَة  اأم��ط��ار  �سقوط  فر�سة  مع  اأحياناً  وغائما  ع��ام  بوجه 
احل���رارة،  درج���ات  يف  ملحوظ  انخفا�س  م��ع  ن��ه��اراً،  وال�سرقية  ال�سمالية 
والرياح معتدلة اإىل ن�سطة ال�سرعة وقوية اأحياناً على البحر مثرة للغبار 

وتكون �سمالية غربية 20 اإىل 30 ت�سل اإىل 50 كم- �س. 
وذكر املركز - يف ن�سرته اليومية - اأن اخلليج العربي �سيكون م�سطربا اإىل 
 08:49 ال�ساعة  اأحياناً، فيما �سيحدث املد الأول عند  �سديد ال�سطراب 
والثاين عند ال�ساعة 23:58 واجلزر الأول عند ال�ساعة 17:08 والثاين 

عند ال�ساعة 02:33 . 
فيما  اأح��ي��ان��اً،  م�سطرب  اإىل  متو�سطا  �سيكون  ع��م��ان  بحر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
 06:05 ال�ساعة  عند  والثاين   20:01 ال�ساعة  عند  الأول  املد  �سيحدث 

واجلزر الأول عند ال�ساعة 12:40 والثاين عند ال�ساعة 01:11 . 

•• دبي-وام: 

"جرين  الأخ�سر  ال�سباق  من  الثانية  الن�سخة  �سهدت 
�سوق  "دبي لال�ستثمار" املدرجة يف  ران" الذي نظمته 
دبي املايل، وامتد مل�سافتي 3 و5 كيلومرتات من امل�سي 
 2600 اأو الرك�س من اأجل البيئة، م�ساركة اأكرث من 

�سخ�س من �سكان الإمارات. 
ويهدف هذا احلدث ال�سنوي الذي اأُقيم يف جممع دبي 
ون�سر  تعزيز  اإىل  اجل���اري،  يناير   15 ي��وم  لال�ستثمار، 
وذلك  الذكية  دب��ي  م��ب��ادرات  ودع��م  ال�ستدامة،  ر�سالة 
متا�سياً مع روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
التحول نحو القت�ساد  "رعاه اهلل"، لتعزيز  حاكم دبي 

الأخ�سر من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة. 
البدنية،  وال��ق��درات  الأع��م��ار  ك��ل  م��ن  امل�ساركون  وعمد 
امل�سي  ريا�سة  وع�ساق  والطالب  العائالت  ذل��ك  يف  مبا 
تكري�س  اإىل  البيئة،  ومنا�سري  وال�سركات  وال��رك�����س 
وقتهم ال�سباحي للرك�س وامل�سي من اأجل ق�سية بارزة، 
ال�سديقة  الأن�سطة  العديد من  امل�ساركة يف  اإىل جانب 

للبيئة، التي اأُقيمت بعد انتهاء ال�سباق. 
ال�سباق،  فئات  من  فئة  كل  يف  الأوائ���ل  الفائزون  وُمنح 
جائزة مالية نقدية بقيمة 3000 اآلف درهم و2000 
املدر�سة  ط���الب  ن���ال  ح���ني  يف  دره�����م،  و1000  دره����م 
الهندية الثانوية، اجلائزة املجتمعية عن "اأف�سل ر�سالة 
بجائزة   EKHTAAR �سركة  وف���ازت  خ�سراء"، 

خ�سراء" عن فئة املوؤ�س�سات.  ر�سالة  "اأف�سل 

لال�ستثمار  دبي  �سباق  يف  م�سارك   2600
الأخ�سر لتعزيز مفاهيم ال�ستدامة 

•• دبي- �شمري ال�شعدي:

تركيا  اأن  الأول  اجل����زء  يف  ق��ل��ن��ا  ك��م��ا 
العاملية  القرية  امل�ساركة يف  داأبت على 
موا�سمها  م���ن  م��و���س��م  ك���ل  يف  ب���دب���ي 
من  جناحها  يف  تعر�سه  مبا  لتتباهى 
و�سناعاتها  وم��ن��ت��ج��ات  معرو�ساتها 
دائما  يغ�س  ال��ذي  اجلناح  التي مت��الأ 
املعرو�سات  هذه  قا�سدين  بال�سيوف 
وامل�سرب..  باملاأكل  يتعلق  ما  وخا�سة 
وه��ن��ا يف ه��ذا اجل���زء ال��ث��اين ننقل ما 

قاله العار�سون عن معرو�ساتهم.
ال���ب���داي���ة م���ع را����س���م ت���رك���م���ان.. من 
ناتورال �سوب يعر�س ويبيع ال�سابون 
وكلها  والعكور  الطبيعية  والكرميات 
�سناعتها،وال�سابون  يف  ال��ورد  يدخل 
الورد  و�سابون  الأف��ن��در  �سابون  مثل 
و�سابون  ال���زي���ت���ون  زي����ت  و����س���اب���ون 
احلمار  حليب  و�سابون  املاعز  حليب 
امل�سنوعة من  الكرميات  اأما  وغره.. 
مواد طبيعية والتي يدخل ورد مدينة 
منا�سبة  وه���ي  معظمها  يف  ا���س��ربط��ة 
والب�سرة  اجل�����س��م  اإ���س��ت��خ��دام��ات  ل��ك��ل 
فمعظمها  لديه  وال��ع��ط��ور  وال�سعر.. 
يف  الكحول  يدخل  ل  طبيعية  عطور 
�سناعتها بل تكون ورود اإ�سربطة من 
العطور  م��ن  بع�س  ول��دي��ه  مكوناتها 

الأوروبية واأ�سهرها الفرن�سية.
ا�سطنبول  حمل  من  خ��ال��د..  حممود 
امللنب  ويبيع  يعر�س  للملبة  دي��الي��ت 
القم  اأو  راحة احللقوم  اأو  اأنواعه  بكل 
املوجود  وامللنب  تركيا،  يف  ي�سمى  كما 
ل��دي��ه ب��ك��ل اأن���واع���ه م��ث��ل م��ل��نب الورد 
وملنب  ال��رم��ان  وملنب  الع�سل  وملنب 
وامل����ل����نب منتج  وغ����ره����ا،  امل���ك�������س���رات 
تقدم  زال���ت  ك��ان��ت ول  ق��دمي  عثماين 
لل�سيافة  كرمز  الرتكية  القهوة  م��ع 
م��ن ع�سائر  ي�سنع  وامل��ل��نب  ال��رتك��ي��ة، 
ح�سوها  يتم  التي  الطبيعية  الفاكهة 
الف�ستق  واأ�سهرها  الرتكية  ياملك�سرات 
ال��ع��ن��ت��اب��ي وال�����ذي ي�����س��م��ى يف ال����دول 
يزال  ول  احل��ل��ب��ي،  الف�ستق  ال��ع��رب��ي��ة 
التقليدية  ب��ال��ط��ري��ة  ي�����س��ن��ع  امل���ل���نب 
النحا�سية  الأوع�����ي�����ة  يف  ال���ق���دمي���ة 
القدمية.. اجلدير بالذكر اأن ال�سركة 
عام  ت��اأ���س�����س��ت  وال��ت��ي  للملنب  املنتجة 
دولة  يف  امل��ع��ت��م��د  وك��ي��ل��ه��ا  1961م 

الإمارات هو  حممود خالد.
حلويات  حم����ل  م����ن  ب�������وظ..  ع����ل����وان 

بقالوة تركية، يعر�س ويبيع البقالوة 
ونكهاتها  اأن����واع����ه����ا  ب���ك���ل  ال���رتك���ي���ة 
البقالوة  اأن  يقول  ووه��و  وح�سواتها، 
ت�����س��ن��ع م����ن ال���ع���ج���ني امل�������س���اف اليه 
واملك�سرات  ال��ب��ق��ري  ال��ب��ل��دي  ال�سمن 
اإدخ���ال���ه���ا الفرن  ي��ت��م  ث���م  ب���اأن���واع���ه���ا 
للن�سج وبعد ذلك ي�سب عليها القطر 
للتحلية.. والبقالوة هي من املنتجات 
الزمان  منذ قدمي  تركيا  امل�سهورة يف 
تركيا  يف  ب��ي��ت  يخلو  ول  الآن  وح��ت��ى 
امل�سهورة يف  منها وهي �سمن الأ�سياء 
وال�ساي  الرتكية  القهوة  مثل  تركيا 

الرتكي وامللنب.
رج��ب اأوزك���ول.. من حمل اأم��ر باي، 
الرتكية  ال��ب��ق��ال��ي��ات  وي��ب��ي��ع  ي��ع��ر���س 
والأجبان  وال�سجق  الب�سطرمة  مثل 
ب��ك��ل اأن���واع���ه���ا وه����ي م���ن 10 اأن�����واع 
العادية  ال���ق�������س���ق���وان  اجل���ب���ن���ة  م��ن��ه��ا 
واجلبنة  البي�ساء  واجلبنة  والقدمية 
وجبنة  ت�����س��ي�����س  ج��ب��ن��ة  و  ب��ال��ك��رمي��ة 
املخلالت  ول���دي���ه  وغ���ره���ا،  احل���ل���وم 

باأنواعها مثل خملل الفليفلة الرتكية 
ال�سغرة اخل�سراء واخليار وامللفوف 
والكماكم  والبنجر  وال��ل��ف��ت  واجل���زر 
وغر ذلك، والزيوت املتنوعة اأ�سهرها 
زيت الزيتون، ودب�س الرمان والق�سدة 
الك�ستناء  ع�سل  اأ�سهره  الذي  والع�سل 

وع�سل الورد وع�سل احلبة ال�سوداء.
عالء الدين اأركول من حمل بهارات، 
الرتكي  اجل��ن��اح  يف  مبحلني  وي�سارك 
ويعر�س العديد من البهارات والتوابل 
الرتكية مثل اخللطة الرتكية للحوم 
التي منها  وب��ه��ارات ماجي  وال��دج��اج، 
للدجاج،  ت�����س��ت��خ��دم  خ���ل���ط���ات  ع�����دة 
لكل  ت�ساف  التي  ال�سلطات  وب��ه��ارات 
ن������واع ال�������س���ل���ط���ات، وال����زع����رت ال����ربي 
الناعم  وال��ف��ل��ف��ل  امل��ج��ف��ف  وال��ن��ع��ن��اع 
الأ����س���م���ر والأح����م����ر،وج����م����ي����ع اأن������واع 
البندق  واأ�سهرها  الرتكية  املك�سرات 
الرمان  وب�������س  وال��ف�����س��ت��ق��ال��ع��ن��ت��اب��ي، 
وال�سل�سة احلارة واأن��واع متعددة من 
ال�سو�س والنكهات، واأنواع كثرة من 

ال�ساي الرنكي اأ�سهرها �ساي الزهورات 
ال�ستاء  ف�سل  يف  تناولها  يتم  وال��ت��ي 
اأخري  واأن��واع  لتدفئة اجل�سم،  خا�سة 
وامللي�سة  وال��ك��رك��دي��ه  ال��ب��اب��وجن  م��ث��ل 

واملرامية وغرها.
ف��رح��ات ج����ويل.. م��ن حم��ل فرحات، 
املنزلية  الأدوات  وي��ب��ي��ع  وي���ع���ر����س 
اأطباق  مثل  النحا�سيات  مثل  املتعددة 
واملباخر  الأك������ل  واأط����ب����اق  ال���ف���واك���ة 
الديكور  ولأعمال  واأنواعها  باأ�سكالها 
وغ�����ر ذل������ك، وال���ك���ري�������س���ت���الت مثل 
اأكواب ال�ساي وفناجني القهوة وفازات 
وال�سوكولتة  الأك���ل  واأط��ب��اق  ال��زه��ور 
وامل��ك�����س��رات واأط���ق���م ال�����س��ي��اف��ة وغر 
ذلك، والزجاجيات مثل اأكواب ال�ساي 
واملاء والع�سائر. �سكري روح با�س.. من 
هدايا اإ�سطنبول ولديه ثالثة حمالت 
ك��ل حمالته  تبيع  ت��ع��ر���س  ب��اجل��ن��اح، 
ال��ه��داي��ا وال���ت���ذك���ارات ال��رتك��ي��ة التي 
والديكورات  كثرة،  اأم��اك��ن  يف  تل�سق 
باأنواعها  املوزاييك  كالرثيات  املنزلية 

برتكيا  "وال�سراميك  وم��ق��ا���س��ات��ه��ا 
يدويا  امل�سنوع  امل��زج��ج  الفخار  يعني 
وحتى التلوين اأي�سا بالأوان الطبيعية 
ول ي��ع��ن��ي ب���الط ال��ر���س��ي��ات ك��م��ا هو 
معروف يف الدول الأخرى"، ولوحات 
و�سراميك  وخ�����س��ب��ي��ة  ك��ري�����س��ت��ال��ي��ة 
الطبيعية  واملناظر  القراآنية  لالآيات 
وامليداليت  ي��دوي��ا،  م�سنوعة  وك��ل��ه��ا 
والعالقات باأنواعها واملرايا ال�سغرة 
حقائب  يف  اأو  اجليب  يف  تو�سع  التي 
ال�سيدات، وال�سابون الطبيعي �سغر 

احلجم واملعباأ داخل علب حديدية.
وامل�سروبات  للع�سائر  ك����ول..  اأم����ر 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��رتك��ي��ة ال���ط���ازج���ة بكل 
اأنواعها مثل ع�سر الرمان والربتقال 
وامل������اجن������و وال����ب����ط����ي����خ والأن�����ان�����ا������س 
غرها،  والعنب  والكيوي  وال��ف��راول��ة 
الفواكة  ���س��الط��ات  ك��وك��ت��ي��ل  واي�����س��ا 
والفاكه بال�سوكولتة والذرة امل�سلوقة 

املخلوطة بالزبدة الطبيعية.
زياد جوماين.. يعر�س ويبيع العبايات 

الرجالية الرتكيية ال�سنع واملوديالت 
وامل�����س��ن��وع��ة م���ن وب����ر اجل���م���ل ووب���ر 
الالما والب�سوت امل�سنوعة من الفرو، 
جلود  من  الطبيعية  ال��ف��روات  واأي�سا 
العادية  اخلراف، والعبايات ال�سوفية 
امل���ط���رزة ب��اخل��ي��وط ال��ذه��ب��ي��ة.. كما 
وال�سديري  واملعاطف  اجلواكت  لديه 
ال����رج����ايل ال�����س��ت��وي��ة امل�����س��ن��وع��ة من 
وت�ساميم  ومب������ودي������الت  ال�������س���وف 
خمتلفة منها ما حديث ومنها ما هو 
واملقا�سات..  الألوان  تراثي ومبختلف 
الن�سائية  ال���ع���ب���اي���ات  اأي�������س���ا  ول���دي���ه 
حمل  من  قلقان  اأوز  اأحمد  ال�ستوية. 
ويبيع  تعر�س  الرتكي،  ك��رمي  الآي�س 
الرتكي وبكل  ك��رمي  الآي�س  اأن��واع  كل 
الآي�س كرمي  الباعة  نكهاته، ويعر�س 
وبناولونه لل�سيوف بطريقة بهلوانية 
و�سغارا  كبارا  ال�سيوف  علي  ت�سفي 
ج���و ال���ف���رح وال��ب��ه��ج��ة وي���اأت���ي معطم 
ال�سيوف ملحالت الآي�س كرمي الرتكي 
ال��غ��ر���س ول��ي�����س ف��ق��ط لتناول  ل��ه��ذا 

الآي�����س ك���رمي.. واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
تركيا  �سواء يف  الرتكي  ك��رمي  الآي�����س 
الطريقة  بنف�س  اآخ����ر  ب��ل��د  اأي  يف  اأو 

البهلوانية الفنتازية.
�سورتي  حم����ل  م����ن  ����س���اه���ني..  ع���ل���ي 
ويبيع  ي���ع���ر����س  ل����الإك���������س���������س����وارات، 
لالأطفال  ال��ف�����س��ي��ة  الإك�������س�������س���وارات 
والبنات كالأ�ساور واخلوامت والأقراط 
وال���������س����ال�����س����ا ودلي�����ت�����ه�����ا وال����ع����ق����ود 
امل��ت��ن��وع��ةوغ��ره��ا، وامل��ع��رو���س��ات التي 
من  اأو  اخلال�سة  الف�سة  م��ن  باملحل 
املعدن املطلي بالف�سة وكل يباع ح�سب 

طلب ورغبة ال�سيف.
طاهر اأوتان.. من حمل �سوا اإنتريور، 
الرتكي  ال�������س���ج���اد  وي���ب���ي���ع  وي���ع���ر����س 
الرتكي  ال�����س��ج��اد  اأن  ح��ي��ث  امل�����س��ه��ور 
العامل عبنقائه  م�سهور على م�ستوى 
وباأ�سكاله واألوانه وت�ساميمه املتعددة 
وال�سراء،  لل�سيوف لالإقتناء  واملغرية 
مبقا�سات  ل���دي���ه  ال������ذي  وال�������س���ج���اد 
متعددة  واأل����وان  ونق�سات  وت�ساميم 

احلرير  م��ن  م�سنوع  وه��و  ومتنوعة، 
البولي�سرت  اأو  القطن  اأو  ال�سوف  اأو 
امل�����واد ه���ي ال��ت��ي ي��ت��م ت�سنيع  وه����ذه 
ال�����س��ج��اد م��ن��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 
اآل���ي���ا.. ولديه  اأو  ي��دوي��ا  و����س���واء  ك��ل��ة 
اأي�سا �سجاد لل�سالة وجل�سات عربية، 
موبيليا  وق���ط���ع  ن��ح��ا���س��ي��ة  وث����ري����ات 
واأطقم  والنحا�سو  بال�سدف  مطعمة 

طاولت مبقا�سات متعددة.
اأخ�������را حم���م���د �����س����اع����ر.. م����ن حمل 
ويبيع  يعر�س  ت��رك��ي،  غ��زل  منتجات 
العربية  واجلل�سات  اليدوية  الأكلمة 
بعملها  يقوم  وال��ت��ي  العربية  واخل��ي��م 
الن�سيج  اأن����������وال  ب���وا����س���ط���ة  ي�����دوي�����ا 
الرتكية  املفاتيح  جانب  اإىل  اليدوية، 
ال��ق��ه��وة الرتكية  ال��ق��دمي��ة وف��ن��اج��ني 
واأباريق ال�ساي القدمية، واأي�سا ملبات 
والتي  ال��ق��دمي��ة  التقليدية  الإ����س���اءة 
النوا�سة  ت�سمى  منها  ال�سغرة  كانت 
خم�سة  من���رة  ي�سمى  منها  وال��و���س��ط 
منرة  ا�سمها  فكان  منها  الكبرة  اأم��ا 
مو�سيقي  اآلت  اأي�����س��ا  ول��دي��ه  ع�����س��رة، 
الطرب  ع��ود  اآل��ة  مثل  تركية  خ�سبية 
البزق والناي والطبول الرتكية  واآلة 
ب��اأن��واع��ه��ا.. وه��وم��ن امل���داوم���ني على 
امل�����س��ارك��ة يف ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة يف كل 
م��و���س��م لأن���ه���ا اأ���س��ب��ح��ت ب��ال��ن�����س��ب��ة له 
ع�سق واإدمان لأنه يحبها ولأنها حتقق 
له كل ما يريد، ودائما ي�سارك يف كل 

مو�سم مبنتج جديد وحديث.
واأخرا هذا هو اجلناح الرتكي الزاخر 
باملعرو�سات من املنتجات وال�سناعات 
ل�سيوف  مغرية  ه��ي  وال��ت��ي  الرتكية 
منها  الكثر  لإقتناء  العاملية  القرية 
حيث اأن املنتجات وامل�سنوعات الرتكية 
كل  يف  وتنت�سر  ب��اجل��ودة  لها  م�سهود 

الأ�سواق واملراكز التجارة بالدولة. 

جناح تركيا يتباهى مبعرو�ساته يف القرية العاملية بدبي ... )2(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام: 

وقعت �سركة "كيور�س اإيه اآي" للذكاء ال�سطناعي وجامعة 
حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي اتفاقية تعاون خالل 
"اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة" لتطوير مركز عاملي للذكاء 

ال�سطناعي احليوي يكون مقره يف اأبوظبي.
�سة  الأدوي�����ة املخ�سّ ت��ط��وي��ر  امل��ن�����س��اأة احل��دي��ث��ة  و���س��ت��دع��م 
ال�سرق  منطقة  يف  ال�سكاين  ال��ت��ن��وع  لتنا�سب  وامل�سممة 
�سيتم  التعاون،  ه��ذا  اإط��ار  ويف  اإفريقيا.  و�سمال  الأو���س��ط 
اإن�ساء مركز للتميز يف قطاع الذكاء ال�سطناعي احليوي 
اأدوية  اإمكانات تطوير  لتعزيز  اأبوظبي،  يف   "Bio-AI"
اأكرث اأماًنا وتخ�س�ساً. ومن املقرر اأن توفر جامعة حممد 
الوا�سعة يف حت�سني  للذكاء ال�سطناعي خربتها  زايد  بن 
حتفيز  على  ع��الوة  التنبوؤية،  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  من��اذج 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل��ل��ب��ق��اء يف دول����ة الإم�������ارات  خ��ري��ج��ي��ه��ا 

ل�ستكمال م�سرتهم املهنية.
وقامت �سركة "كيور�س اإيه اآي"، الرائدة يف جمال �سالمة 
العقاقر الطبية با�ستخدام الذكاء ال�سطناعي، بتطوير 
اأول من�سة للتنبوؤ ال�سريري ت�ستخدم الذكاء ال�سطناعي 
ي��ج��ع��ل م��ن عملية تطوير  م��ا  ال���ع���امل، وه���و  احل��ي��وي يف 
الأدوية اأكرث �سرعة وكفاءة، كما يعد بتوفر مئات املاليني 

من الدولرات من تكاليف البحث والتطوير.
التي  اآي"،  اإيه  "كيور�س  �ستقوم  التعاون،  هذا  ومن خالل 
"كيور�س  فرعها  بتاأ�سي�س  اأب��ي��ب،  وت��ل  بو�سطن  يف  تعمل 

الإمارات" يف اأبوظبي.
وقال اإ�سحاق بنتويت�س، املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة 
التعاون مع جامعة حممد  " ي�سعدنا  اآي" :  اإيه  "كيور�س 
للتزامها  نظًرا  اأبوظبي  يف  ال�سطناعي  للذكاء  زاي��د  بن 
القوي بتطوير تقنيات الذكاء ال�سطناعي ووجود فر�س 
القيادة  ج��ه��ود  نحيي  كما  اجل��ام��ع��ة،  م��ع  للتعاون  ك��ب��رة 
الر�سيدة لدولة الإمارات لت�سبح الدولة مركًزا للتمّيز يف 
الذكاء ال�سطناعي كركيزة قوية لالقت�ساد، وي�ّسرفنا اأن 

ن�ساهم يف حتقيق هذه الروؤية".
جامعة  رئي�س  زينغ،  اإري��ك  الربوفي�سور  ق��ال  جانبه،  من 
حم��م��د ب���ن زاي�����د ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي: " ن��اق�����س��ت مع 
اآي"  اإي����ه  "كيور�س  وف��ري��ق  ت�سيت�سانوفر  ال��ربوف��ي�����س��ور 
التحديات  املوا�سيع، ويف مقّدمتها معاجلة  جمموعة من 
الكلفة  حيث  من  واأق��ل  اأ���س��رع  ب�سكل  املنطقة  يف  ال�سحية 
"كيور�س  يف  تطويرها  يتم  التي  الع�سوية  الأنظمة  وتعد 
و�سيتم  الأدوي���ة،  لختبار  مبتكرة  من�سة  اآي" مبثابة  اإي��ه 
الأداء  عالية  اإن��ت��اج  خ��ط��وط  م��ع  الأن��ظ��م��ة  ه��ذه  ا�ستخدام 

ومدّعمة بتقنيات الذكاء ال�سطناعي لت�سميم الأدوية".

•• اأبوظبــي -الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ������س�����ارك 
وال���س��ت�����س��ارات يف ور����س���ة ع��م��ل حول 
الإق��ل��ي��م��ي يف منطقة  الأم����ن  )اآف�����اق 
التي نظمها مركز البحرين  اخلليج( 
والدولية  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات 
والطاقة »درا�سات« بالتعاون مع معهد 
ال�سالح،  ن��زع  لبحوث  املتحدة  الأمم 
يوم الأحد املا�سي يف املنامة، مب�ساركة 
واملفكرين  امل�سوؤولني  من  دويل  جمع 
والباحثني، يف اإطار حر�س "تريندز" 
ع���ل���ى احل���������س����ور ال���������دويل ال���ف���اع���ل، 
الراهنة  الق�سايا  خمتلف  وم��ت��اب��ع��ة 

التي تهم املنطقة والعامل.
العمل  ور�سة  يف  تريندز  مركز  ومّثل 
العلي  الدكتور حممد عبد اهلل  ه��ذه، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز، حيث 
ق��دم   مداخالت تت�سل ب��اإدارة الأمن 
ال�سامل  ال����دم����ار  اأ���س��ل��ح��ة  وان��ت�����س��ار 
والت�سدي خلطر منظومات الإي�سال 
طيار(،  بدون  والطائرات  )ال�سواريخ 
اإ�سافة اإىل الأمن البحري يف اخلليج.

الدمار  اأ�سلحة  اإن احلديث عن  وق��ال 
ال�سامل ل يقت�سر على ال�سالح النووي 
الكيماوي  ال�سالح  ا  اأي�سً ي�سمل  ولكنه 
احلاجة   موؤكًدا  البيولوجي،  وال�سالح 
الأ�سلحة  ه���ذه  ان��ت�����س��ار  م��واج��ه��ة  اإىل 
����س���وء ثالثة  ال��ث��الث��ة يف  ب���اأن���واع���ه���ا 

الدمار  اأ�سلحة  دور  ه��ي:  م��ت��غ��رات،  
الذي  الدولية  ال�سراعات  يف  ال�سامل 
تغّر بعد انتهاء احلرب الباردة، حيث 
ال���ن���ووّي حم�سوًرا  ال�����س��الح  ي��ع��د  مل  
تكنولوجًيا،  امل���ت���ط���ورة  ال�����دول  ع��ل��ى 
ب��ل ه��ن��اك اجت���اه ق��وي لم��ت��الك��ه من 
اأنه  مو�سًحا  ال��ن��ام��ي��ة،  ال���دول  بع�س 
انتقال  على  املفرو�سة  ال�سوابط  مع 
وتعقيدات  ال���ن���ووي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
���س��ن��ع ال�����س��الح ال���ن���ووي ف��ق��د حتّول 
ال��دول وب�سورة  اهتمام عدد من هذه 
خا�سة بع�س دول ال�سرق الأو�سط من 
ال�سالح النووي اإىل ال�سالح الكيماوي 

وال�سالح البيولوجي.
املتغر  اأن  ال��ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
تطبيق  ���س��ع��وب��ة  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال���ث���اين 
ال��ن��ظ��ام الأم���ن���ّي ال�����دويل ال����ذي كان 
م��ع��ت��م��ًدا اأث���ن���اء احل����رب ال���ب���اردة ملنع 
عرب  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  انت�سار 
ات���ف���اق���ي���ات ب����ني ال�������دول ال����ك����ربى اأو 
اع���ت���م���اًدا ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ة ت�����وازن ال���ردع 
التدمر  خطر  على  تقوم  كانت  التي 

املتبادل.
اأم����ا امل��ت��غ��ر ال��ث��ال��ث ف��ق��د ج���اء نتجة 
التي  ال��رو���س��ي��ة-الأوك��ران��ي��ة  احل���رب 
اأدت اإىل خطر زيادة النت�سار النووي. 
وعودة الدول النووية الّت�سع اإىل زيادة 
تر�ساناتها وحتديثها. كما ت�سعى دول 

جديدة لتبني اخليار النووي.
واأ�سار الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز 
تهديدات  اأن هناك  اإىل  يف مداخالته 
ول�سيما  �سبطها،  مي��ك��ن  ل  ج��دي��دة 
ال�سالح  لإن��ت��اج  �سرّية  ب��رام��ج  متابعة 
نظًرا  ال���ك���ي���م���اوي؛  اأو  ال���ب���ي���ول���وج���ّي 
املكونات  ملعظم  امل����زدوج  لال�ستعمال 
الالزمة ل�سنعه. كما اأن هناك خطًرا 
م��ت��ن��ام��ًي��ا لإم��ك��ان��ي��ة ام���ت���الك هذين 
التنظيمات  ق���ب���ل  م����ن  ال�������س���الح���ني 

الإرهابية.
و�سدد على �سرورة الأخذ يف العتبار 
عند اإدارة الأمن الدور املحوري لنظام 
ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  ���س��م��ان��ات 
ال��ذري��ة؛ مل��ا ي��وف��ره م��ن اآل��ي��ة موثوقة 
ل�����س��م��ان ا���س��ت��خ��دام امل������واد وامل���راف���ق 

فقط،  ال�سلمية  ل��الأغ��را���س  ال��ن��ووي��ة 
ن��ه��ج متعدد  ات���ب���اع  اأه���م���ي���ة  م����وؤك����ًدا 
الأط��راف حتت رعاية الأمم املتحدة؛ 
دون  للحيلولة  الأم��ث��ل  ال�سبيل  لأن���ه 

انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل.
ك��م��ا ت��ط��رق ال���دك���ت���ور حم��م��د العلي 
خالية  م��ن��ط��ق��ة  اإن�����س��اء  ����س���رورة  اىل 
م��ن اأ���س��ل��ح��ة ال��دم��ار ال�����س��ام��ل. مبينا 
دعم دول��ة الإم��ارات لإن�ساء مثل هذه 
املنطقة؛ لكي تكون خالية من الأ�سلحة 
ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  ومن  النووية 
الأخ����رى يف ال�����س��رق الأو����س���ط. وقال 
لإن�سائها،  �سحري  ح��ل  ي��وج��د  ل  اإن���ه 
الدول  كل  بالتحاق  يبداأ  احل��ل  ولكن 
انت�سار  حظر  وات��ف��اق��ي��ات  مب��ع��اه��دات 
والكيماوية  النووية  الأ�سلحة  كل من 

والبيولوجية والتك�سينية.
وح�������ول اأوج���������ه ال���ت���ه���دي���د امل���ت���ع���ددة 
املتعلقة  ال���ت���ه���دي���د  و����س���ي���ن���اري���وه���ات 
)ال�سواريخ  الإي���������س����ال  مب��ن��ظ��وم��ة 
وال����ط����ائ����رات ب������دون ط����ي����ار( اأو����س���ح 
اأ�سلحة  اأن  ال��ع��ل��ي  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 

حيازة  فقط  تعني  ل  ال�سامل  الدمار 
متّلك  ا  اأي�سً تعني  بل  الأ�سلحة،  ه��ذه 
ال��و���س��ائ��ل ال����الزم����ة لإي�����س��ال��ه��ا اإىل 
اأهدافها �سواء كانت �سواريخ بالي�ستية 
اأو �سواريخ كروز اأو طائرات من دون 

طيار.
اأحدثت  طيار  دون  الطائرات  اأن  ذك��ر 
م��ت��غ��رات ك��ث��رة يف م��ع��ادل��ة احلرب؛ 
م���ث���ل: ال��ت��ك��ل��ف��ة ال��ب�����س��ري��ة وامل����ادي����ة 
القوة،  وم���ف���ه���وم  وامل����ك����ان  وال����زم����ان 
م���وؤك���ًدا اأن ت��ه��دي��دات ال��ط��ائ��رات من 
التهديدات  قبيل  من  تعد  طيار  دون 
الالمتماثلة، حيث يوظفها الفاعلون 
ال��دول، ول�سيما التنظيمات  من غر 
ال�سرق  منطقة  تعد  كما  الإره��اب��ي��ة. 
اأك����رث م��ن��اط��ق العامل  الأو�����س����ط م���ن 

ا لهذا النوع من التهديدات. تعّر�سً
وقال اإن الت�سدي للطائرات من دون 
ما   - منها  ال�سغرة  خا�سة   - ط��ي��ار 
زال يواجه �سعاًبا وحتديات خمتلفة، 
بالعني  روؤيتها  اأو  ك�سفها  يتعّذر  حيث 
املجّردة، كما اأن رادارات الدفاع اجلوي 

الكبرة،  للطائرات  اأ�سا�ًسا  م�سممة 
التي  ال��ب��اه��ظ��ة  التكلفة  ع��ل��ى  ع���الوة 
للطائرات  الت�سدي  اأنظمة  تتطلبها 
احل����رب����ي����ة امل�����اأه�����ول�����ة وال���������س����واري����خ 
ال�سطرارّي  اللجوء  عند  البالي�ستية 

اإليها.
ال�سواريخ  ت����اأث����ر  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
البالي�ستية والطائرات من دون طيار 
الردع  نوع  اأنهما من  يت�ساعف، حيث 
امل��ن��خ��ف�����س ال��ت��ك��ل��ف��ة ن�����س��ب��ًي��ا، ك��م��ا اأن 
�سناعة الطائرات من دون طيار تت�سم 
بالدينامية؛ ما يعظم خطرها، ويزيد 
م���ن مت��ّك��ن اجلماعات  امل���خ���اوف  م���ن 
ل�سلطة  اخل��ا���س��ع��ة  غ���ر  ال�����س��غ��رة 
متطّورة  عمليات  تنفيذ  م��ن  ال��دول��ة 
يف جم������ال ال�����س����ت����ط����الع وامل����راق����ب����ة 

وال�سربات بوا�سطتها.
ال��ع��ل��ي ع��ل��ى �سرورة  ال��دك��ت��ور  وح���ث 
دويّل  ت��ن��ظ��ي��م  اإي�����ج�����اد  يف  ال���ت���ف���ك���ر 
ان���ت�������س���ار  م����ن����ع  اأو  ل����ل����ح����د  ج�����دي�����د 
طيار  دون  من  والطائرات  ال�سواريخ 
والتكنولوجيا املرتبطة بهما، يت�سمن 

معاير قوية تتعلق بت�سميم وت�سدير 
ال���و����س���ائ���ل، ونقل  ه�����ذه  وا����س���ت���خ���دام 
ال�سلة  ذات  الع�سكرية  التكنولوجيا 
بها وفر�س احلظر على ت�سدير قطع 

الغيار امل�ستخدمة يف ت�سنيعها.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  ال��رئ��ي�����س  واخ��ت��ت��م 
ت���ري���ن���دز ل���ل���ب���ح���وث وال����س���ت�������س���ارات 
مركز  ع����م����ل  ب����ور�����س����ة  م�����داخ�����الت�����ه 
باحلديث  ال���ب���ح���ري���ن���ي  )درا�������س������ات( 
ال�سواريخ  ت���ه���دي���دات  م��ع��اجل��ة  ع���ن 
البالي�ستية والطائرات من دون طيار 
الأمن  من  اخلالية  املنطقة  �سياق  يف 
الأهمية  م��وؤك��ًدا  اخلليج،  يف  البحري 
من  ���س��واء  ال��ع��رب��ي،  للخليج  احليوية 
الناحية ال�سرتاتيجية اأو القت�سادية، 
الأمن  تهديد  م�سادر  تعدد  �سوء  يف 
وزيادة  وتنوعها،  املنطقة  يف  البحري 
م�سبوق،  غ���ر  ن��ح��و  ع��ل��ى  وت���رت���ه���ا 
م�����س��دًدا ع��ل��ى اأن الأم����ن ال��ب��ح��ري مل 
يعد جوهر الأمن الوطني والإقليمي 
يعيد  ���س��وف  اإن���ه  ب��ل  ل��ل��دول فح�سب، 
ت�سكيل منظومة الأمن الإقليمّي على 

املديني القريب والبعيد.
اأولت  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  اإن  وق���ال 
اأهمية لتاأ�سي�س اآليات جماعية ملواجهة 
تهديدات الأمن البحري، وياأتي على 
املوّحد  البحري  ال��واج��ب  ق��وة  راأ�سها 
التي مت تاأ�سي�سها عام 2014، ومركز 
العمليات البحري املوّحد عام 2016، 
وامل���ن���اورات ال��ب��ح��ري��ة امل�����س��رتك��ة. كما 
بتطوير  اهتمامها  ال��دول  ه��ذه  اأول��ت 
ق�������درات ق���وات���ه���ا ال���ب���ح���ري���ة اأول����وي����ة 

متقدمة.
واأ�ساف اأن دول اخلليج العربية تدرك 
اأهمية تاأ�سي�س �سراكات اإقليمية )مثل 
مدونة جيبوتي لعام 2009، وجتّمع 
ال��ب��ح��ر الأحمر  امل��ط��ل��ة ع��ل��ى  ال�����دول 
2020( واأخ���رى  وخ��ل��ي��ج ع���دن ع���ام 
الع�سكري  ال��ت��ح��ال��ف  )م���ث���ل  دول���ي���ة 
ال��ب��ح��ري لأم���ن امل��الح��ة ال��ب��ح��ري��ة يف 
منذ  املتحدة  الوليات  بقيادة  اخلليج 
تهديدات  مل���واج���ه���ة  2019(؛  ع����ام 

الأمن البحري.
م���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، ال��ت��ق��ى وف���د مركز 
ت��ري��ن��دز ع��ل��ى ه��ام�����س ور����س���ة العمل 
البحوث  م���راك���ز  روؤ�����س����اء  م���ن  ع������دًدا 
اأوجه  ا�ستعرا�س  مت  حيث  واملفكرين، 
التعاون امل�سرتك، واأثنى اجلميع على 
والفاعل لرتيندز يف  القوي  احل�سور 
املحافل الدولية، كما اأ�سادوا مب�ستوى 

درا�ساته وبحوثه و�سمولها.

نظمها مركز درا�شات باملنامة

تريندز ي�سارك يف ور�سة عمل حول اآفاق الأمن الإقليمي يف منطقة اخلليج

•• ابوظبي-وام:

ت�سارك حكومة الفجرة يف الدورة ال�15 للقمة 
اأبوظبي  اأ�سبوع  �سمن  امل�ستقبل  لطاقة  العاملية 
التنمية  م�����س��رة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ل��ال���س��ت��دام��ة 
امل�ستدامة يف دول��ة الإم��ارات والعمل على تبني 

اف�سل املمار�سات العاملية وت�سجيع البتكار . 
م�ساريعها  اأح��دث  الفجرة  بلدية  وت�ستعر�س 
ب��ي��ئ��ة م�����س��ت��دام��ة وتقدمي  ل��ت��وف��ر  ال��ت��ن��م��وي��ة 
بن  حممد  مدينة  كم�سروع   ، اخل��دم��ات  اأف�سل 
يف  م�ستدامة  م��دي��ن��ة  اأول  تعترب  ال��ت��ي  و  زاي���د 
م�ساريع  ع��دد من  تنفيذ  ، ومت  الفجرة  اإم���ارة 
تركيب  مثل  والجتماعية  البيئية  ال�ستدامة 
م��ي��اه المطار  ل��ت�����س��ري��ف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال�����س��ب��ك��ة 
بالإ�سافة  ال��ف��ي�����س��ان��ات  م���ن  امل��دي��ن��ة  وح��م��اي��ة 
وا�سعة  م�ساحات  يف  خ�سراء  م�سطحات  لزراعة 
من املدينة .  كما ت�ستعر�س البلدية نظام الإدارة 
املتكاملة ملخلفات زيوت الطهي و�سحوم الطعام 
املمار�سات  اأف�سل  اإت��ب��اع  اإىل  امل�����س��روع  ي��ه��دف  و 
العاملية لتجميع زيوت الطهي امل�ستعملة و�سحوم 
ت��دوي��ره��ا ح��ف��اظ��اً على البيئة  ال��ط��ع��ام واإع����ادة 
وال�سحة العامة، ون�سر الوعي البيئي ب�سرورة 

البنية  على  للحفاظ  منها  ال�سليم  التخل�س 
التحتية لالإمارة، اإ�سافًة اإىل احلفاظ على بيئة 
للمعاير العاملية، وذلك  املن�ساآت الغذائية وفقاً 
عرب جتميعها ونقلها ومعاجلتها ب�سكٍل �سحيح ، 
كما ت�ستعر�س البلدية م�سروع م�سنع الفجرة 
لل�سماد والذي يهدف حلماية البيئة من خالل 
�سماد  باإنتاج  امل�سنع  يقوم  فيما  امل��وارد  ا�ستعادة 
ال���س��ت��خ��دام غني  �سهل  ال��ت��دوي��ر  م��ع��اد  طبيعي 
ت�����س��ارك موؤ�س�سة  ل��ل��رتب��ة.  كما  امل��ف��ي��دة  ب��امل��واد 
ابوظبي  ا�سبوع  يف  الطبيعية  للموارد  الفجرة 
لالإ�ستدامة ، م�ستعر�سة ابرز خدماتها املواءمة 
مل�سرة التحّول الذكي وامل�ستقبل امل�ستدام ، حيث 
تتيح الفر�سة لزوار املن�سة بعي�س جتربة العامل 
الف��رتا���س��ي م��ن خ��الل لب�س ن��ظ��ارة ) يف ار ( 
والتي من خاللها ميكن الإط��الع على خمترب 
التجول  و  ال��ف��ج��رة  اإم�����ارة  يف  الأول  الب��ت��ك��ار 
ف��ي��ه اف��رتا���س��ي��ا وال��ت��ف��اع��ل م���ع ال���رج���ل الآيل 
ت�ستعر�س عن طريق  كما  �سيدرا(.   )ال��روب��وت 
الذي  ال���س��ت��دام��ة  تقرير  ال�سريطية  ال�سفرة 
تعزيز  يف  املوؤ�س�سة  بجهود  التعريف  اإىل  يهدف 
البيئية  جوانبها  مبختلف  ال�ستدامة  م�سرة 
والجتماعية والقت�سادية، من خالل العتماد 

اأنظمة  وتبّني  العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  على 
م�ستدامة ومتكاملة تراعي توفر خدمات ذات 
بال�سافة  املعنيني  كافة  تطلعات  تلبي  و  قيمة 
يف  الأول  التعديني  ال�ستثمار  دليل  عر�س  اإىل 

الإمارة بالن�سخة الثالثة امل�ستحدثة . 
امل��ب��ن��ى ال��ذك��ي التابع  وا���س��ت��ع��ر���س��ت امل��وؤ���س�����س��ة، 
تقنيات  با�ستخدام  ان�ساوؤه  والذي مت  للموؤ�س�سة 
ا�سرتاطات  و  التحتية  البنية  يف  ال��ق��ادم  اجليل 
ن���ظ���ام ال���ب���ن���اء الأخ�������س���ر وال����س���ت���دام���ة حيث 
مواكبة  على  وال��ق��درة  والتكيف  باملرونة  يتفرد 
نظام  وف��ق  يعمل  ك��ون��ه  امل�ستقبلية  الب��ت��ك��ارات 
ذك���ي ه��و الأح����دث والأول م��ن ن��وع��ه يف اإم���ارة 
تتيح جتربة  تفاعلية  الفجرة مدعوماً مبزايا 
وللمجتمع  الأع��م��ال  ل����رّواد  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
لتعزيز  متطورة  ذكية  منظومة  اإىل  ا�ستناداً   ،
الإ�ساءة  بنظم  وال��ت��ح��ك��م  الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة 
والتكييف والطاقة مبا يتواءم واأف�سل ممار�سات 

ال�ستدامة والبتكار. 
و ت�سارك هيئة الفجرة للبيئة ومركز الفجرة 
ا�سبوع  يف  الفجرة  حكومة  من�سة  يف  للبحوث 
م�ساريعهم  اأب��رز  بعر�س   ، لال�ستدامة  اأبوظبي 
والتي   ، املعنية  اجلهات  مع  امل�سرتكة  التنموية 

م���ن ���س��اأن��ه��ا احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وم���وارده���ا 
اإىل  امل�ستندة  اأف�سل احل��ل��ول  اإي��ج��اد  م��ن خ��الل 
حيث   ، البيئية  ال�ستدامة  حتقيق  و  الطبيعة 
ال�سالحف  تاأهيل  م�سروع  يف  م�سارعيها  متثلت 
وم�������س���روع ح��م��اي��ة ال����دلف����ني ب���ال����س���اف���ة اإىل 
املحميات  كم�سروع  البحرية  البيئة  م�ساريع 
البحرية، وا�ستزراع املرجان، وم�سايد الأ�سماك 
امل��وارد املائية وحتليل  ، كما ا�ستعر�ست خرائط 
جتمعات املياه و ر�سم خرائط الغطاء النباتي يف 
المارات  جامعة  مع  بالتعاون  وذلك  الفجرة، 
البحث  جم��ال  يخ�س  فيما  ال�سارقة  وج��ام��ع��ة 
الفجرة  منطقة  م�ساركة  وج���اءت    . العلمي 
لل�سناعة البرتولية يف من�سة حكومة الفجرة 
طابع  تعزز  التي  امل�ساريع  م��ن  العديد  بعر�س 
ا�ستقطاب ال�ستثمار ، و م�سروع الطاقة النظيفة 
كالهيدروجني الخ�سر او اأمونيا الزرقاء ، اىل 
جانب ا�ستعرا�س التقنيات احلديثة والتي تعمل 
الكربون  الك�سيد  ث��اين  وح�سر  تخفيف  على 
احلديثة  التقنيات  اىل  بال�سافة   ، امل�سايف  من 
ل���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ط��ورة يف جمال 
ال�ستدامة يف قطاع البرتول والغاز يف منطقة 

الفجرة لل�سناعة البرتولية . 

اتفاقية لتطوير مركز عاملي للذكاء ال�سطناعي احليوي يف اأبوظبي حكومة الفجرية ت�ستعر�س يف اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة م�سرية التحول الذكي 

ويل عهد الفجرية ي�سدر عددا من القرارات
•• الفجرية -وام: 

ل�سنة  ال��ق��رارات  من  ع��دًدا  الفجرة  عهد  ويل  ال�سرقي  بن حممد  بن حمد  ال�سيخ حممد  �سمو  اأ���س��در 
.2023

فقد اأ�سدر �سموه القرار رقم 2 ل�سنة 2023 ب�ساأن اإ�سدار النظام املايل لنادي الفجرة للفنون القتالية، 
والقرار رقم 3 ل�سنة 2023 ب�ساأن اإ�سدار لئحة املوارد الب�سرية لنادي الفجرة للفنون القتالية.

كما اأ�سدر �سمو ويل عهد الفجرة، القرار رقم 4 ل�سنة 2023 ب�ساأن ت�سكيل اللجنة العامة للم�سرتيات 
احلكومية، بحيث ت�سكل اللجنة من كافة الدوائر احلكومية على اأن متثل كل دائرة مبمثل واحد.

واأ�سدر �سموه اأي�سا القرار رقم 5 ل�سنة 2023 ب�ساأن حتديث بيانات املباين وامل�ساكن والأ�سر واملن�ساآت 
والتعداد العام لل�سكان ل�سنة 2024 يف اإمارة الفجرة على اأن يتوىل مركز الفجرة لالإح�ساء اإطالق 

امل�سروع والعمل عليه برئا�سة مدير املركز وع�سوية ممثلني من دوائر الفجرة.
ويعمل بهذه القرارات اعتباًرا من تاريخ �سدورها وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية.

•• دبي - وام:

املجل�س  يف  والبيئية  ال�سحية  ال�����س��وؤون  جلنة  ناق�ست 
الوطني الحتادي، خالل اجتماع عقدته اأم�س الثالثاء 
، يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي، برئا�سة �سعادة 
ناعمة عبداهلل ال�سرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س 
رئي�سة اللجنة، مو�سوع �سيا�سة احلكومة يف �ساأن الأمن 
وهيئة  باأبوظبي،  البيئة  هيئة  ممثلي  بح�سور  املائي، 
البيئة بالفجرة، وهيئة حماية البيئة والتنمية براأ�س 
اخليمة، وممثلي جمعية الإم��ارات للطبيعة. �سارك يف 
اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: نا�سر حممد  الجتماع 
اليماحي مقرر اللجنة، وعذراء ح�سن اآل علي، و�سميه 

ع��ب��داهلل ال�����س��وي��دي، وخ��ال��د ع��م��ر اخل��رج��ي، وعائ�سة 
ومت  الحت���ادي.  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  امل��ال،  حممد 
تواجه قطاع  التي  التحديات  الجتماع مناق�سة  خالل 
امل��ق��رتح��ة واآل��ي��ة التن�سيق  ال��دول��ة واحل��ل��ول  امل��ي��اه يف 
يف  ت�سهم  التي  الإج���راءات  لتكثيف  املعنية  اجلهات  مع 
الجتماع  وا�ستعر�س  امل��ي��اه.  م���وارد  ا�ستهالك  تر�سيد 
 2036 الإم�����ارات  ل��دول��ة  امل��ائ��ي  الأم���ن  اإ�سرتاتيجية 
الهادفة اإىل �سمان ا�ستدامة وا�ستمرارية الو�سول اإىل 
املياه خالل الظروف العادية والطارئة، مبا ين�سجم مع 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  وموا�سفات  ال��دول��ة  قوانني 
وا�ستدامة  املجتمع  وازده��ار  رخ��اء  والإ�سهام يف حتقيق 

منو القت�ساد الوطني.

الوطني الحتادي يناق�س �سيا�سة وزارة جلنة بالوطني الحتادي تناق�س مو�سوع �سيا�سة احلكومة يف �ساأن الأمن املائي
الداخلية يف �ساأن مكافحة املخدرات

•• دبي - وام:

بداأت جلنة ال�سوؤون الد�ستورية والت�سريعية والطعون يف املجل�س الوطني الحتادي، خالل 
اأحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س رئي�س  اجتماع عقدته برئا�سة �سعادة حمد 
اللجنة، اأم�س يف مقر الأمانة العامة بدبي، مناق�سة مو�سوع �سيا�سة وزارة الداخلية يف �ساأن 
الزعابي  �سعادة كل من: كفاح حممد  اللجنة  اأع�ساء  املخدرات. ح�سر الجتماع  مكافحة 
مقررة اللجنة، ود.موزة حممد العامري، واأ�سامة اأحمد ال�سعفار، وخلفان را�سد ال�سام�سي، 
واأحمد عبداهلل ال�سحي. وتناق�س اللجنة مو�سوع �سيا�سة وزارة الداخلية يف �ساأن مكافحة 
املخدرات �سمن حمورين هما: ا�سرتاتيجية الوزارة يف مكافحة انت�سار املخدرات، والتن�سيق 

والتعاون بني وزارة الداخلية واجلهات الحتادية واملحلية املعنية يف مكافحة املخدرات.

الدكتور حممد العلي: 
الثالثة باأنواعها  ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة  انت�شار  ملواجهة  ُملّحة  • احلاجة 

• دعوة للتفكري يف تنظيم دويّل جديد قادر على التعامل مع تهديدات انت�شار ال�شواريخ والطائرات من دون طيار والتكنولوجيا املرتبطة بهما

•• اأبوظبي-وام: 

زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اأطلق 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان،  اآل 
والهوية  الر�سمي  ال�سعار  ال����دويل، 
الثامنة  ب��ال��دورة  اخلا�سة  الب�سرية 
وال��ع�����س��ري��ن م���ن م���وؤمت���ر الأط�����راف 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
والتي   COP28 املناخ  ب�ساأن تغر 
الإم���ارات يف مدينة  �ستعقد يف دول��ة 
 30 ال��ف��رتة م��ن  اإك�سبو دب��ي خ��الل 

نوفمرب اإىل 12 دي�سمرب 2023. 
اأن��ن��ا جميعاً  وان��ط��الق��اً م��ن م��ف��ه��وم 
الت�سميم  جاء  واحد"،  "عامل  �سكان 
الأخ�سر  ب��ال��ل��ون��ني  ك����روي  ���س��ك��ل  يف 
الفاحت والداكن، ويت�سمن جمموعة 
من الرموز املتنوعة املتعلقة بالعمل 

وتكنولوجيا  الإن�����س��ان  مثل  املناخي، 
الطاقة املتجددة، وعنا�سر من احلياة 
مت�سمنة  وكلها  والطبيعة،  ال��ربي��ة 
اأر����س���ي���ة. وتعك�س  ك���رة  ���س��ك��ل  داخ����ل 
املوارد  ثروة  جمتمعًة  العنا�سر  تلك 
الب�سرية،  والتكنولوجيا  الطبيعية 
وتوؤكد على �سرورة البتكار يف جميع 
يف  نوعية  نقلة  لتحقيق  القطاعات 

التنمية امل�ستدامة ال�ساملة. 
املجتمع  اإىل  اإ���س��ارة  الت�سميم  وُي��ع��د 
ت��وح��ي��د اجلهود  ب�������س���رورة  ال�����دويل 
اإجراءات مناخية  وت�سافرها لتخاذ 
م�ساٍر  يف  ُق����دم����اً  وامل�������س���ي  ع���اج���ل���ة، 
باللتزامات  للوفاء  اجلميع  يحتوي 
تعاونية  ب�����س��ورة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��اخ��ي��ة 
وعمل عاملي م�سرتك. ويوؤكد ال�سعار 
ملوؤمتر  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل  ع��ل��ى 

�سيكون  ب��اأن��ه   COP28 الأط���راف 
اجلهود  وت�سافر  للتعاون  م��وؤمت��راً 
ومد ج�سور احلوار بني دول ال�سمال 
القطاعني  واح������ت������واء  واجل������ن������وب، 
واملجتمع  واخل������ا�������س،  احل����ك����وم����ي 
والن�ساء،  امل��دين،  واملجتمع  العلمي، 
وال�����س��ب��اب، ح��ي��ث مت مت��ث��ي��ل جميع 
املتنوعة  الرموز  �سمن  الفئات  تلك 

املوجودة يف الهوية الب�سرية. 
نهج  على  التاأكيد  ال�سعار  يعزز  كما 
اأن  COP28 يف  موؤمتر الأط��راف 
يكون عملّياً ي�سمل ويحتوي اجلميع، 
ويرتقي بالطموحات ،لينتقل بالعامل 
تنفيذها  اإىل  الأه������داف  و���س��ع  م���ن 
"التخفيف"،  م���و����س���وع���ات  ب�������س���اأن 
و"التمويل"،  و"التكّيف"، 

و"اخل�سائر والأ�سرار". 

قال  اجل��دي��د،  ال�سعار  على  وتعليقاً 
اأحمد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل 
اجلابر، وزير ال�سناعة والتكنولوجيا 
للتغر  اخل��ا���س  وامل��ب��ع��وث  املتقدمة 

الرئي�س  الإم������ارات،  ل��دول��ة  امل��ن��اخ��ي 
 :COP28 املعني ملوؤمتر الأطراف
"نعي�س يف ع��امل واح��د، ع��امل نحتاج 
ال�سامل  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  اإىل  ف��ي��ه 

يف  نوعية  نقلة  لتحقيق  والتكاملي، 
باري�س.  ات��ف��اق  اأه���داف  نحو  التقدم 
ووف�������ق ت���وج���ي���ه وروؤي����������ة ال����ق����ي����ادة، 
موؤمتر  ي���رك���ز  اأن  ع��ل��ى  ���س��ن��ح��ر���س 
التعاون  على   COP28 الأط���راف 
والعمل وت�سافر اجلهود ومد ج�سور 
واجلنوب،  ال�سمال  دول  بني  احل��وار 
اإ�سافة اإىل تطبيق نهج عدم ترك اأي 
خالل  و�سنعمل  ال��رك��ب.  خلف  اأح���د 
املوؤمتر على توفيق الآراء وال�سعي اإىل 
حتقيق اإجماع عاملي،حتى نتمكن من 
الطموح  �سقف  ورف��ع  التقدم  حتقيق 
و�سع  مرحلة  من  والنتقال  املناخي 

الأهداف اإىل تنفيذها". 
ال�����س��ع��ار اجلديد  ا���س��ت��خ��دام  و���س��ي��ت��م 
ك���اف���ة  يف  ال����ب���������س����ري����ة  وال������ه������وي������ة 
امل�����واد امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���وؤمت���ر الأط�����راف 

ت�ست�سيفه  ال��������ذي   COP28
دول���ة الإم�����ارات، مب��ا يف ذل��ك املوقع 
الإل�����ك�����رتوين ل���ل���م���وؤمت���ر، ال�����ذي مت 
اإط���الق���ه ح��دي��ث��اً، وك��ذل��ك يف موقع 
اإك�����س��ب��و دبي.  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف م��دي��ن��ة 
وميكن الطالع على ن�سخة متحركة 
ل��ل�����س��ع��ار ع���رب ه����ذا ال����راب����ط، والتي 
ت��و���س��ح ق�����س��ة ال�����س��ع��ار ح��ي��ث ميكن 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا لإ���س��ف��اء احل��ي��وي��ة يف 

الو�سائط الرقمية. 
ويف وقت �سابق من �سهر يناير، اأعلنت 
دولة الإمارات عن تكليف فريق قيادي 
ملوؤمتر الأطراف COP28 �سيعمل 
عن قرب مع الرئا�سة امل�سرية ملوؤمتر 
والأم����ان����ة   ،COP27 الأط�������راف 
املتحدة  الأمم  لت��ف��اق��ي��ة  ال���ع���ام���ة 
امل��ن��اخ، لدعم  ب�����س��اأن تغر  الإط���اري���ة 

لهذا  ومتكامل  �سامل  اأعمال  ج��دول 
احلدث املناخي العاملي. 

وتتطلع دولة الإم��ارات اإىل ا�ستقبال 
الأط������������راف  م������وؤمت������ر  يف  ال������ع������امل 
كافة  م�����ع  وال����ع����م����ل   COP28
نتائج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ع��ن��ي��ة  الأط�������راف 
وطموحة  م����ت����وازن����ة  وخم�����رج�����ات 
مينح  اإرث���اً  لتكون  للجميع  و�ساملة 

الأمل لالأجيال القادمة. 

عبداهلل بن زايد يطلق �سعار موؤمتر الأطراف COP28 الذي يرمز اإىل التعاون والرتكيز على العمل والبتكار 
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العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قدميك 

ندميك للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3874746 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�ساور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ستي�سن لغ�سيل ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3976203 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/هايت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال تركيب احلجر
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2324198 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املرافد 

لأعمال امل�سغولت اليدوية والبيئية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3965122 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
اأم  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جي 

ون كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4065872 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايفولف 

لال�ست�سارات الدارية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2827855 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/اأون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وورد لال�ست�سارات الدارية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4198038 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نيوترون 

فلو تكنولوجي لتجارة معدات امليكانيكية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4293678 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لتك�س 

للمقاولت وال�سيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4309059 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فيتن�س 

دوز للتعهدات الريا�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3870823 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/فلفل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حلو للخ�سروات والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1734740 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

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

فينومينال لال�ست�سارات الدارية وادارة امل�ساريع
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3921424 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الو�سام الذهبي للرخام 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1842412 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة حمد فار�س حممد احمد املزروعي ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف احمد ح�سني احمد بن علي احلمادي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم وكافتريا العري�س - فرع 2

رخ�سة رقم:CN 1110179 -3 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �ساكر عبدالرحمن  ٢5%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �ساكر م�سطفى عبدالرحمن  %5٠
تعديل مدير / اإ�سافة حممد م�سطفى عبدالرحمن

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد م�سطفى عبدالرحمن  ٢5%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عتيق جمعه حممد الرميثى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم وكافتريا العري�س - فرع 2
AL AREESH RESTAURANT AND CAFETERIA - BRANCH  2

اإىل/ مطعم وكافتريا العري�س ذ.م.م - فرع
ALAREESH RESTAURANT AND CAFETERIA L.L.C.  BRANCH  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بالك �سبيت لالألعاب على النرتنت

رخ�سة رقم: CN 4704781 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٧٠٠٠٠

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ بالك �سبيت لالألعاب على النرتنت

BLACK SPEITE ONLINE GAMING

اإىل/ بالك �سبيت خلدمات الألعاب على النرتنت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

BLACK SPEITE ONLINE GAMING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم ال�سي
  رخ�سة رقم:CN 4591892 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فريد احمد عبداهلل �سامل ال�سقاع ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد فريد احمد عبداهلل ال�سقاع

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ال�سي
RESTAURANT ALSHY

اإىل/ تقنيدة ديزيرت�س
  TAQNIDA DESSERTS 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اوبتيمم للديكور واملقاولت وال�سيانة 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم: CN 1061884 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة احمد حمدى عبدالقوى على �سهيوه

تعديل مدير / اإ�سافة بالل حممود بخا�س
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بالل حممود بخا�س ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بالل حممود بخا�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مبخوت مرعى على الكربى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اوبتيمم للديكور واملقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م

OPTIMUM DECOR&CONT.GEN MAINT
اإىل/ اوبتيمم للديكور واملقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

OPTIMUM DECOR&CONT.GEN MAINT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/حلوى  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

التمرية اخلا�سة للتمور
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2892083 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

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

ال�سم التجاري:خياط بوتيك يل ماروكان ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - غرب 0.47 مبنى جمعية امل�سرف التعاونية

CN 3861244 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
كم�سفي   - قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/5/1 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305000708   

تاريخ التعديل:2023/01/17
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

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

ال�سم التجاري:رمال الوهيده للمقاولت وال�سيانه العامه - �سركة ال�سخ�س 
الواحد ذ.م.م

14-0.2 مبنى احمد ال�سيخ حممد  عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - غرب 
احمد

CN 3873647 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/12/1  لل�سركة 
العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305001884   

تاريخ التعديل:2023/01/17
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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قال رئي�س ال��وزراء الربيطاين ري�سي �سوناك، اإن بالده �ستعمل مع 
احللفاء وال�سركاء، على متكني الأوكرانيني من الدفاع عن اأنف�سهم 
وك�سب احلرب. وغرد �سوناك عرب ح�سابه الر�سمي على موقع تويرت 
لأوكرانيا  دعمنا  وت��رة  ت�سريع  على  “نعمل  الجتماعي  للتوا�سل 
باأهم حزمة قوة قتالية بريطانية حتى الآن«. واأ�ساف “نعمل ب�سكل 
من  الأوك��ران��ي��ني  متكني  و�سن�سمن  و�سركائنا،  حلفائنا  مع  مكثف 
الدفاع عن اأنف�سهم، وال�ستفادة من املزايا التي يتمتعون بها، وك�سب 

هذه احلرب، وتاأمني �سالم دائم«.
وكان مكتب �سوناك اأعلن اأن اململكة املتحدة �سرت�سل قريباً نحو 14 

دبابة قتالية، و30 من املدافع ذاتية الدفع لأوكرانيا.

تبدو قطاعات كبرة يف تايوان وكاأنها ل تهتم كثراً باحتمال تعر�س 
بن�ساط، م�ستخدمني  يتاأهبون  اآخرين  لكن  البالد لجتياح �سيني، 

اأوكرانيا كنموذج يحتذى.
وتنقل لو�سي روبيكان يف �سحيفة “يل اإيكو” اليومية الفرن�سية عن 
“هناك  اإن  قوله  تايبه،  يف  املقيم  ال�سيا�سي  اخلبر  �سونغ،  راميوند 
الكثرون  زال  فما  ال�سيني.  للتهديد  اجلماعي  الإن��ك��ار  ي�سبه  م��ا 
يعتقدون اأن احتمال حدوث اجتياح، على املدى الق�سر اأو املتو�سط، 
النا�س  يظل  اأي�ساً،  التايوانية  ال�سركات  ويف  جّداً”،  م�ستبعداً  يظل 
�سركة  رئي�س  وو،  ت�سيو  الثقة. ويقول مني  درج��ة مفرطة من  على 
على  يعملون  ال��ت��اي��وان��ي��ون  ال��ق��ل��ق؟  م��غ��زى  “ما  “ماكرونيك�س”: 
انتباههم  �سي�ستت  احل���رب  يف  وال��ت��ف��ك��ر  امل�ستقبل!  تكنولوجيات 
رغم  ال�����س��ني،  يف  تتو�سع  ب���داأت  ال�����س��رك��ات  بع�س  اإن  ب��ل  فح�سب”. 
ندرة هذا ن�سبياً. قررت تايوان زيادة قدراتها الع�سكرية، لكن برتدد 
يثر قلق بع�س اخلرباء. يقول ماتيو دو�ساتيل، مدير برنامج اآ�سيا 
 – ما  ن��وع  نية من  تكون هناك  “رمبا  باري�س:  مبعهد مونتانيه يف 
على اجلانب الع�سكري – بعدم فعل ال�سيء الكثر للغاية. رمبا ما 

يخ�سونه هو تاأجيج الذعر وتهديد ال�سني«.

يف  املقيمة  البيالرو�سية  واملعار�سة  للنا�سطة  غيابية  حماكمة  بداأت 
اأفادت  الثالثاء، ح�سبما  تيخانوف�سكايا يف مين�سك  �سفيتالنا  املنفى 
نظام  يقوم  ال��ذي  الوقت  يف  وذل��ك  الر�سمية،  “بيلتا”  اأن��ب��اء  وكالة 
األك�سندر لوكا�سنكو بقمع املعار�سة. وقالت الوكالة اإّن تيخانوف�سكايا 
التي اأعلنت فوزها يف النتخابات الرئا�سية املثرة للجدل يف 2020 
يف ب��ي��الرو���س، ت��واج��ه جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��ه��م مب��ا يف ذل���ك اخليانة 
العظمى و”التاآمر لال�ستيالء على ال�سلطة” واإن�ساء وقيادة منظمة 
40 عاما على مغادرة بالدها  البالغة  النا�سطة  واأرغمت  متطرفة. 
ويف  الأوروب����ي.  الحت��اد  الع�سو يف  امل��ج��اورة  ليتوانيا  اإىل  والنتقال 
الأ�سبوع،  ه��ذا  �سابق  وق��ت  يف  داف��و���س  يف  بر�س  فران�س  م��ع  مقابلة 
تتمكن  مل  اإنها  وقالت  “مهزلة”  املحاكمة  تيخانوف�سكايا  اعتربت 
من احل�سول على وثائق املحكمة قبل الإجراءات الق�سائية. ويحاكم 
معها غيابيا اأي�سا حلفاوؤها ال�سيا�سيون ماريا موروز وبافل لتو�سكو 

واأولغا كوفالكوفا و�سرغي ديلف�سكي.

تعتزم وزيرة اخلزانة الأمركية جانيت يلني عقد لقاء مع م�سوؤول �سيني 
التوا�سل  لتعميق  وال�سعي  العاملي  بالقت�ساد  تتعلق  ق�سايا  لبحث  رفيع 

بني البلدين، وفق ما اأفاد م�سوؤول يف وزارة اخلزانة .
ال�سيني ليو هي يف  ال��وزراء  نائب رئي�س  �ستلتقي  اإن يلني  امل�سوؤول  وقال 
افرتا�سية  اج��ت��م��اع��ات  ث��الث��ة  بعد  مبا�سر  ب�سكل  الأوىل  للمرة  زوري���خ 
م�سائل  ح��ول  النظر  وجهات  �سيتبادلن  وليو  يلني  اأن  واأ���س��اف  بينهما. 

اقت�سادية بالإ�سافة اإىل تعميق الت�سالت بني وا�سنطن وبكني.
قد  جينبينغ  �سي  ال�سيني  والزعيم  بايدن  جو  الأمركي  الرئي�س  وك��ان 
تعهدا خالل اجتماعهما يف بايل يف ت�سرين الثاين-نوفمرب على هام�س قمة 
اإدارة املناف�سة ب�سكل م�سوؤول بني بلدينا وا�ستك�ساف  “موا�سلة  الع�سرين 
وفق ما ذكرت اخلارجية الأمركية حينها.  جمالت التعاون املحتملة”، 
وبعدها باأ�سابيع زار ال�سني وفد اأمركي رفيع بقيادة دانيال كريتنربينك 
م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون �سرق اآ�سيا ولورا روزنربغر مديرة جمل�س 

الأمن القومي لل�سني وتايوان ملتابعة بحث �سبل حت�سني العالقات.

عوا�شم

لندن

م��شك�

باري�ص

وا�شنطن

 »الهواتف احلرام« تثري غ�سب طائفة 
احلريدمي على ال�سرطة الإ�سرائيلية

•• القد�س-وكاالت

اندلعت ا�ستباكات بني عنا�سر من ال�سرطة الإ�سرائيلية ويهود من طائفة 
“غر  احلريدمي يف القد�س، احتجاجاً على افتتاح متجر جديد للهواتف 

يف حي من الأحياء التابعة للطائفة املت�سددة. احلالل”، 
فاإن ال�سرطة الإ�سرائيلية �سمحت  وبح�سب �سحيفة “جروزامل بو�ست”، 
ال�سوارع  اإىل  ب��اخل��روج  احل��ري��دمي  طائفة  م��ن  للمتظاهرين  ال��ب��داي��ة  يف 
ما  �سرعان  لكن  احل���الل،  غ��ر  الهواتف  على  الحتجاجات  يف  للم�ساركة 
املحتجني  قبل  من  �سغب  اأعمال  بعد  ا�ستباكات  اإىل  الحتجاجات  حتولت 

احلريدمي الذين حاولوا تدمر حمل الهواتف اجلديد.
دون  الحتجاجات،  بف�س  احلريدم  من  ال�سغب  مثري  ال�سرطة  وطالبت 

جدوى، ما اأدى لندلع ا�ستباكات بني الطرفني.
املتدينني من  اأح��ي��اء  م��ن  ح��ي  ال��ذك��ي��ة يف  للهواتف  ج��دي��د  وت�سبب حم��ل 
على  تعد  ذلك  باعتبار  كبرة،  غ�سب  موجة  باإثارة  القد�س  يف  احلريدمي 

قانون �سابق ي�سمح فقط بهواتف الكو�سر )احلالل( الب�سيطة.
ال�سحف  ت�سفها  هواتف  باقتناء  الطائفة  لأتباع  احلريدمي  ق��ادة  وي�سمح 
لإر�سال  وخم�س�سة  بالإنرتنت،  تت�سل  ل  فهي  ب�”الغبية”،  الإ�سرائيلية 
وا�ستقبال املكاملات، ول حتتوي على كامرا، ول ميكنها حتى تلقي الر�سائل 

الن�سية. 

دعوة اإىل عدم تفويت فر�شة م�شاعدة ال�شعب االإيراين 

احتجاجات اإيران تتحدى املوت.. والغرب ي�ستطيع خنق النظام

رهائن مقابل اآالف الدوالرات 

ع�سابات منظمة ت�ستغل توق ال�سوريني للهجرة

لندن تتوّعد مبزيد من الإجراءات النتقامية بحق اإيران 
اململكة املتحدة �سُتدرج احلر�س الثوري الإيراين على قائمتها 

للمنظمات “الإرهابية«.
الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  با�سم  ناطق  ق��ال  �سابق،  وق��ت  ويف 
اتخاذ مزيد  “تدر�س  اإن احلكومة  �سوناك ل�سحافيني  ري�سي 

من الإجراءات” مع حلفائها.
ورًدا على اإعدام املواطن اليراين الربيطاين علي ر�سا اأكربي 
على  ع��ق��وب��ات  امل��ت��ح��دة  اململكة  فر�ست  ال�سبت،  ع��اًم��ا(   61(

املّدعي العام الإيراين حممد جعفر منتظري.
كما  لديها  الي��راين  بالأعمال  القائم  ا  اأي�سً لندن  وا�ستدعت 

ا�ستدعت “موؤقًتا” �سفرها يف طهران.
واأ�ساف كليفريل “ياأتي اإعدام اأكربي بعد عقود من القمع من 

قبل نظام ل يرحم”، م�سدًدا على دعم بالده لل�سعب الإيراين 
“الذي يطالب باحلقوق واحلريات«.

وتابع “ن�سهد اأعمال انتقامية لنظام �سعيف ومعزول ومهوو�س 
بتدمر �سعبه وقد اأ�سعفه خوفه من فقدان ال�سلطة واإف�ساد 

�سمعته يف العامل«.
اخلارجية  وزارة  با�سم  للمتحدث  تغريدة  يف  ج��اء  والإث��ن��ني 
“انتهاك  على  ردا  اأت��ى  الإع����دام  اأن  كنعاين  نا�سر  الإي��ران��ي��ة 
يف  الإ���س��الم��ي��ة  للجمهورية  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  امل��ت��ح��دة  اململكة 

اإيران«.
الربيطاين”  النظام  يثرها  التي  ب�”ال�سجة  كنعاين  ون��ّدد 
وبع�س من املنظمات احلقوقية على خلفية الإع��دام، معتربا 

“عدم احرتام  وتظهر  “غر م�سروعة”  الفعل هذه  اأن ردود 
�سلوتر  جيم�س  الربيطاين  النائب  ق��ال  املقابل  يف  للقانون«. 
اإنه كان على “توا�سل مكّثف يف الأيام ال�سعبة” الأخرة مع 

عائلة اأكربي.
واأ�ساف “حتّدثت يف وقت �سابق اليوم مع ابنة اأكربي يف اململكة 
اأن تثار مع وزير اخلارجية  اأنها طلبت  م�سرا اإىل  املتحدة”، 
ق�سية رف�س النظام الإيراين “ت�سليم جثة اأكربي اأو ال�سماح 
بدفنه يف املكان الذي كان قد اختاره، وتهديده بتلف جثته ما 

مل تتجاوب العائلة مع تعليماته«.
اأن النقاط  “متاأكد من  اإنه  ورد كليفريل على �سلوتر بالقول 

التي اأثارها للتو، ت�سيبنا جميعا بال�سمئزاز«.

•• لندن-اأ ف ب

اأن لندن ل  اأّكد وزير اخلارجية الربيطاين جيم�س كليفريل 
اإيران  بحق  النتقامية  الإج���راءات  من  مزيد  اتخاذ  ت�ستبعد 
حل�ساب  التج�س�س  بتهمة  دي��ن  بريطاين  اإي���راين  اإع���دام  بعد 

ال�ستخبارات الربيطانية يف طهران.
علينا،  ي��ج��ب  “حالًيا  ال��ع��م��وم  جمل�س  اأم����ام  كليفريل  وق���ال 
ملحاربة  �سنتخذها  التي  املقبلة  اخلطوات  در���س  حلفائنا،  مع 
اإي������ران. ل ن��ح�����س��ر انف�سنا  ال����ذي مت��ث��ل��ه  امل��ت��زاي��د  ال��ت��ه��دي��د 

بالإجراءات التي �سبق اأن اأعلّناها«.
اإذا كانت  ال��وزي��ر حت��دي��د م��ا  اإ���س��رار برملانيني، رف�����س  ورغ���م 

•• لندن-وكاالت

يف  الأ���س��ت��اذة  �سونين�ساين،  ت��ارا  دع��ت 
كلية فليت�سر للقانون والديبلوما�سية 
الأمريكية  الإدارة  تافت�س،  بجامعة 
م�ساعدة  ف��ر���س��ة  ت��ف��وي��ت  ع����دم  اإىل 
ال�سعب الإيراين على حتقيق حريته، 
اإمكانية  نف�سه من  الوقت  حمذرة يف 
اخللل  الإي��راين من  النظام  ا�ستفادة 

الوظيفي يف الكونغر�س.
�سحيفة  يف  ���س��ون��ي��ن�����س��اي��ن،  وك��ت��ب��ت 
ولعبي  الريا�سيني  اأن  هيل”،  “ذا 
امل�ساهر  وال�����ط�����ه�����اة  ال���������س����ط����رجن 
اإي�������ران  ال����ع����ادي����ني يف  وامل����واط����ن����ني 
ي����واج����ه����ون ح���م���الت ق���م���ع ع���ل���ى يد 

النظام الثيوقراطي الإيراين.
يف �����س����وارع ط���ه���ران وم�����دن اأخ�����رى، 
�سبتمرب  م��ن��ذ  ال��ت��ظ��اه��رات  ت��و���س��ع��ت 
)اأيار(، حني احتج مواطنون عاديون 
الربيئة،  اأم��ي��ن��ي  م��ه�����س��ا  وف����اة  ع��ل��ى 
وموتها  اح��ت��ج��ازه��ا  اأ���س��ب��ح  وال���ت���ي 
رمزاً لوح�سية النظام، الآن، ت�ساعف 

اإيران وح�سيتها عرب فر�س قواعد اأكرث ق�سوة لرتداء 
“يتحركوا  كي  للم�سوؤولني  اأوام���ر  واإ���س��دار  احل��ج��اب، 

بحزم” �سد الن�ساء اللواتي ل ميتثلن لها.

من امللوك اإىل خامنئي
دعم  واأوروب���ا  املتحدة  ال��ولي��ات  “على  الكاتبة  وتابعت 
للتغير.  بحياتهم  يخاطرون  الذين  املواطنني  ه��وؤلء 
الأح��ي��ان حلظة  م��ن  املتحدة يف كثر  ال��ولي��ات  فوتت 
كما  املا�سيني،  العقدين  خالل  اإي��ران  يف  الحتجاجات 
�سنة  زخ��م��اً  اخل�����س��راء  احل��رك��ة  اكت�سبت  عندما  فعلت 
بالده  بهلوي  ر�سا  حممد  ال�ساه  غ��ادر  حني   .2009
 ،1979 الثاين  -كانون  يناير   16 الأخ��رة يف  للمرة 
اإن بالداً حكمها  ا�ستياء دائم.  اأمة يف حالة  ترك وراءه 
امللوك طوال 2500 عام وجدت نف�سها فجاأة حمكومة 
ب��اآي��ة اهلل اخلميني  م��ن رج���ال ال��دي��ن ال�����س��ي��ع��ة، ب����دءاً 

و�سوًل اإىل الثيوقراطية احلالية.
اإي���ران  ومل تنجح ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف ال��ت��اأث��ر ع��ل��ى 
بطريقة اإيجابية رغم رغبة ال�سعب الإيراين بالتغير. 
ك��ان��ت ح��رك��ة احتجاجية  ال��دي��ن��ي،  حت��ت �سطح احل��ك��م 

•• عوا�شم-وكاالت

يف ال��ث��اين وال��ع�����س��ري��ن م��ن اأي����ار- مايو 
مع  يتابع  التحقيق  معد  ك��ان  امل��ا���س��ي، 
�سوريان  وه��م��ا  خ��ل��ي��ل وح�����س��ن،  ع��ائ��ل��ة 
عمرهما،  من  اخلم�سينيات  يف  ك��ردي��ان 
ع�����س��رة ج���رت عرب  م��ف��او���س��ات  عملية 

احتجزتهما  اختطاف منظمة،  و�سبكة  العائلة  الهاتف بني 
رهينتني يف ريف حم�س بهدف احل�سول على فدية بلغت 
بعد  ال��واح��دة  ال�ساعة  اأم��ري��ك��ي. يف مت��ام  دولر  األ���ف   30
املبلغ  بت�سليم  املفاو�سات  انتهت  اليوم،  ذلك  ليل  منت�سف 
التايل  اليوم  يف  ليعودا  �سراحهما،  اإط��الق  مقابل  لل�سبكة 
اأن  بعد  �سوريا،  �سرقي  �سمال  القام�سلي  يف  منزلهما  اإىل 
قا�سيا اأياما ع�سيبة يف ريف حم�س و�سط البالد حيث مقر 

املختطفني.
املا�سي،  مايو  اأي��ار-  نهاية  الفائت، وحتى  العام  نهاية  منذ 
وثق التحقيق جناة 14 �سخ�سا ن�سفهم ن�ساء يف حمافظة 
تهريب  على  ق��درت��ه��ا  ت��زع��م  �سبكات  قب�سة  م��ن  احل�سكة، 

الأ�سخا�س اإىل لبنان ومنها اإىل اأوروبا.
وت�ستمر عمليات الختطاف يف مناطق بالبالد التي مزقتها 
اجلهات  تقاع�س  و���س��ط  ع��ام��ا،   11 منذ  امل�ستمرة  احل���رب 
والذي  ال�سائك  امللف  العالقة عن و�سع حد لهذا  �ساحبة 
اأولئك  ���س��واء  ال�����س��وري��ني،  ي�سبب ج��رح��ا غ��ائ��را يف وج���دان 
املقيمون يف املناطق التابعة للحكومة ال�سورية، اأو يف مناطق 

الإدارة الذاتية الكردية.

الوقوع يف امل�شيدة
ا�ستدراج ال�سحايا انطالقا  تبداأ عملية 
من ح�سابات وجمموعات عامة يف موقع 
التوا�سل الجتماعي )في�سبوك(. يعلن 
للخروج  طريق  توفر  عن  اأحدهم  فيها 
الأوروبية مع  ال��دول  من �سوريا باجتاه 
اأرقام هواتف غر �سورية، وبعد  تدوين 
���س��اع��ات م���ن رم���ي ه���ذا ال��ط��ع��م حتذف 
احل�سابات اأو الإعالن، ما ي�سّعب عملية 
ال��ت��ت��ب��ع. ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة وق���ع ك���ل من 
خليل وح�سن وغرهما يف م�سيدة هذه 
تعر�سهم  ب��ع��د  منها  وجن���وا  ال�����س��ب��ك��ات، 
ل��ت��ع��ذي��ب ج�����س��دي ون��ف�����س��ي، وب��ع��د دفع 

عائالتهم مبالغ طائلة.
ي��ق��ول حم��م��ود )ا����س���م م�����س��ت��ع��ار(، وهو 
عملية  وت�������وىل  ال�������س���ح���ي���ت���ني،  ق����ري����ب 
التفاو�س مع اخلاطفني لدفع الفدية: 
ال�سبكة  مع  التفاق  ج��رى  البداية  “يف 

على ال�سفر ب�سال�سة«.
ا�ستقل   ،2022 م��اي��و  اأي������ار-   17 يف 
يف  القام�سلي  م��ن  اأج���رة  �سّيارة  قريباه 

اإيرانيني والنتهاك  �سوريا، وخطابات تهديد من قادة 
الإيراين املتزايد لتفاقات نووية. ويف عملية حماكاة، 
باملتفجرات �سد  اإي��ران موؤخراً م�سّرة حمملة  اأطلقت 

قاعدة بحرية اإ�سرائيلية.

االإرهاب
يبقى اأحد اأعظم التهديدات ال�سادرة عن اإيران قدرتها 
على �سن هجمات اإرهابية حول العامل. منذ نحو اأ�سبوع، 
بتخطيطه  ي�ستبه  اإيرانياً  الأملانية  ال�سلطات  احتجزت 
اإرهابي بعد بالغ من الوليات املتحدة. وتوؤكد  لهجوم 
من  اأك��رث  على  يدها  و�سعت  اأنها  الأمريكية  البحرية 
اليمن،  اإىل  متوجهة  ك��ان��ت  ح��رب��ي��ة  بندقية   2100

ويعتقد اأنها جاءت من اإيران.
املر�سد  ه�سا�سة  اإي��ران  يف  ال�سيا�سية  امل�سائل  يعقد  وما 
اأن تزعزع وفاته الدولة،  الإي��راين الأعلى الذي ميكن 
اأو حتى اأن توؤدي اإىل انهيارها. وقالت اإيران اإنها اأغلقت 
ر�سم  بعد  له  مقراً  طهران  من  يتخذ  فرن�سياً  معهداً 
�ساخرة،  فرن�سية  جم��ل��ة  ب��ه  ق��ام��ت  للمر�سد  ك��رت��وين 
فقد  يائ�ساً،  كان  اإذا  “تدني�سياً”.  اإي��ران  اعتربته  وقد 
يرد النظام الديني ل يف الداخل وح�سب، بل اأي�ساً من 

ال�سجن  وجه  يف  حتى  تنطفئ  اأن  وترف�س  تغلي  ثابتة 
وامل����وت. م��ا ي��ح��دث يف ت��ل��ك ال��ب��الد، ال��ت��ي يبلغ تعداد 
اأن يكون له تداعيات  85 مليون ن�سمة، ميكن  �سكانها 
توؤثر على كل الأمور بدءاً من النفط، مروراً بالنت�سار 

النووي و�سوًل اإىل احلرب يف اأوكرانيا.

اخلطر النووي
م�ستوى  على  الديبلوما�سيني  ذه��ن  يف  يخطر  ما  اأول 
اإي�����ران تخ�سب  ال��ع��امل ه��و ال��دل��ي��ل امل��ت��زاي��د ع��ل��ى اأن 
اليورانيوم اإىل اأعلى م�ستوى على الإطالق، ما يهيئها 

كي ت�سبح دولة م�سنعة للقنبلة النووية.
اأجل  النووي من  التفاق  اإىل  بالن�سمام  اأمل  اأي  مات 
عازمة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  حتى  التخ�سيب،  جتميد 
على فر�س عقوبات مكلفة لتدمر القت�ساد الإيراين 
2023 �سيمثل النهاية الر�سمية  اأ�سا�ساً، عام  املتدهور 

ل�سالحية التفاق النووي القدمي.
وحتولت  واإي�����ران،  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ني  ال��ت��وت��رات  تت�ساعد 
بارز  اإي��راين  م�سوؤول  اغتيال  نووية عقب  كوابي�س  اإىل 
مل�سوؤولني  اأخ��رى  غام�سة  وفيات  و�سل�سلة  طهران،  يف 
اأمنيني اإيرانيني، وغارات جوية �سد اأهداف اإيرانية يف 

اأو�شاع مزرية واأرقام �شارخة
يف 20 حزيران- يونيو الفائت، وجهت الأمم املتحدة نداء 
اإىل جمل�س الأمن ليجدد اآلية اإي�سال امل�ساعدات اإىل �سوريا 

عرب احلدود وا�سفة ذلك باأنه “واجب اأخالقي«.
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم����ني  ق���ال  اجل��ل�����س��ة،  ويف م�ستهل 
اأنطونيو غوتري�س، اإن “الو�سع الإن�ساين يف �سوريا ل يزال 
مزريا بالن�سبة ملاليني الأطفال والن�ساء والرجال يف جميع 
اأنحاء البالد«. واأ�ساف: “الحتياجات يف اأعلى م�ستوياتها 
اأكرب  11 عاما.. ت�ستمر  اأكرث من  منذ بداية احلرب قبل 

اأزمة لجئني يف العامل يف التاأثر على املنطقة والعامل«.
واأورد تقرير لالأمم املتحدة يف ذات الجتماع اأرقاما �سارخة 
14.6 مليون  اإذ يحتاج  �سوريا،  الإن�ساين يف  الو�سع  حول 
�سخ�س اإىل امل�ساعدة الإن�سانية، ويعاين 12 مليون �سخ�سا 

من انعدام الأمن الغذائي.
اإذ  التالية،  وجبتهم  م�سدر  امل��واط��ن��ون  ه���وؤلء  ي��ع��رف  ول 
والبنية  ال��ف��ق��ر..  خ��ط  حت��ت  ال�����س��ك��ان  م��ن   90% يعي�س 
ال�سراع،  م��ن  ���س��ن��وات  ب�سبب  ودم����رت  م��ت��داع��ي��ة  التحتية 
عقد  خ��الل  الن�سف  اإىل  الق��ت�����س��ادي  الن�ساط  وانخف�س 

التابعة  حم�س  ب��اجت��اه  ال��ذات��ي��ة،  ل����الإدارة  التابعة  املناطق 
ل�سلطة احلكومة ال�سورية، وما اإن و�سال ريف املدينة حتى 
انقطع الت�سال بهما. يف اليوم التايل تلّقت العائلة ات�سال 
م��ن جم��ه��ول ي��ف��ي��د ب��اأن��ه��م��ا حم��ت��ج��َزان ك��ره��ائ��ن، و�ستتم 
ت�سفيتهما اإن مل تدفع العائلة فدية قدرها 30 األف دولر 
اأر�سل اخلاطفون بعدها �سورا للرجلني وهما يف  اأمريكي. 
اآثار  عليهما  وتظهر  عاريني،  �سه  كانا  حيث  مزرية،  حالة 
هول  “من  نيوز”:  ل�”اإرم  حممود  يقول  وتعذيب.  �سرب 
مع  الت�����س��ال  ح��اول��ن��ا  نت�سرف.  كيف  ن��ع��رف  مل  ال�سدمة 
اأ�سخا�س مقربني منا اإىل اأن تو�سلنا اإىل رقم عائلة مرت 
بنف�س املوقف قبل فرتة وجيزة«. وبعد مفاو�سات ا�ستمرت 
ل��ث��الث��ة اأي����ام ات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى امل��ب��ل��غ واآل��ي��ة ال�ستالم 
من  اأج���رة  ���س��ي��ارة  انطلقت  اخل��ام�����س  ال��ي��وم  يف  والت�سليم. 
املتفق عليه  املبلغ  العائلة ومعه  القام�سلي مع �سخ�س من 
املُفَرج  ب��ات  اليوم  وج��رت العملية يف ري��ف حم�س. يف ذل��ك 
عنهما مع قريبهما وال�سائق يف حم�س، ثم عادوا يف اليوم 
من  ك��ان  مريرة  جتربة  خو�س  بعد  القام�سلي  اإىل  التايل 

املمكن اأن ت�سفر عن مقتلهما.

خالل وكالئه يف اخلارج.

امل�شريات الرو�شية
رو�سيا  ت�ستحوذ احل��رب بني  يف وقت 
واأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى ح�����س��ة الأ����س���د من 
اله���ت���م���ام وامل��������وارد، ت��خ��ط��ر اإي�����ران 
كثراً يف بال اأمريكا واأوروبا، مبا اأنها 
م�سدر اأ�سا�سي للم�سّرات اإىل مو�سكو 
ال���ت���ي ت���وا����س���ل ال���ه���ج���وم ع��ل��ى بنية 
الوليات  حت��اول  التحتية.  اأوكرانيا 
امل�سرات  ���س��ح��ن��ات  ت��ق��ي��ي��د  امل��ت��ح��دة 
�سبكة  رو�سيا يف ق�سف  ت�ستمر  بينما 
يبعث  ما  اأكرث  الكهربائية.  اأوكرانيا 
على القلق هو فكرة اأن تر�سل رو�سيا 
كي  ال��ن��ووي  باملجال  مت�سلة  معدات 
وثمة  عاملي.  نطاق  على  ت�ستخدمها 
تقارير حمبطة للحكومة الأمريكية 
وذخائر  املتفجرة  امل�سرات  اأن  تظهر 
موجهة اأخرى وفرتها اإيران م�سنعة 
اإليها  اأمريكية، وقد و�سلت  مبكونات 

رغم العقوبات.

خطوات مقرتحة
لت�سييق  فر�سة  لديه  ال��غ��رب  اأن  �سونين�ساين  وت��رى 
اخلناق على النظام الإيراين، عرب املزيد من العقوبات 
دع��م مفتوح  م��ن خ��الل  الإي����راين،  ولتحفيز اجلمهور 
احلكومة  الكاتبة  وتطالب  املدين.  للمجتمع  وم�ستمر 
الأمريكية بزيادة الدعم للمحتجني عرب اأدوات ات�سال 
الو�سول  على  العاديني  الإيرانيني  وم�ساعدة  متطورة 
امل�ستمر اإىل ال�سبكات الفرتا�سية اخلا�سة، مما ي�سمح 
وحمالت  الإن��رتن��ت  على  الر�سد  بتفادي  للمحتجني 
اأقل  ع��ق��وب��ات  ذل��ك  يعني  للمفارقة،  الأم��ن��ي��ة.  القمع 
على ال�سركات اخلا�سة يف قطاعات معينة، ومت فر�س 
عقوبات اأمريكية اإ�سافية على قطاعي الطران والدفاع 

يف اإيران، لكن ثمة حاجة للمزيد من ال�سغط.
بفر�سة  تتمتع  اأمريكا  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  الكاتبة  وتكرر 
ت��اري��خ��ي��ة مل�����س��اع��دة اإي����ران ع��ل��ى اإع����ادة حت��دي��د نف�سها 
والبتعاد عن �سرطة الأخالق والرقابة الداخلية على 
املواطنني الأبرياء، مع حماية العامل من اإيران نووية 
عازمة على الأذية يف الداخل واخلارج، من الأهمية اأن 

يت�سرف الكونغر�س ب�سوت واحد.

من ال�سراع والأزم��ات املالية الإقليمية 
والعقوبات وجائحة كوفيد-19.

وتوقع البنك الدويل انكما�س القت�ساد 
اأكرث هذا العام. ويف هذا ال�سياق، نا�سد 
امل��ان��ح��ني دف��ع التعهدات  ال��ع��ام  الأم���ني 
موؤمتر  يف  ب��ه��ا  ت��ع��ه��دوا  ال��ت��ي  ال�سخية 
وزيادة  بروك�سل،  يف  ال�ساد�س  املانحني 

دعمهم.

الهجرة باأي طريقة
باأي  بالهجرة  التفكر  اإىل  ال�سكان  الأو���س��اع  ه��ذه  ت��دف��ع 
�سمال  ففي  ال�سالمة.  �سروط  تتوفر  مل  لو  حتى  طريقة 
على  الكردية  الذاتية  الإدارة  ت�سيطر  حيث  �سوريا  �سرقي 
ومنها  تركيا  اإىل  احل��دود  عبور  الع�سرات  يحاول  معظمها 
اإقليم  اإىل  التهريب  ط��رق  البع�س  يختار  كما  اأوروب���ا.  اإىل 
الداخل  اإىل  التهريب  ط��رق  جانب  اإىل  ال��ع��راق،  كرد�ستان 

ال�سوري ومنها اإىل لبنان وليبيا واجلزائر.
وغالبا ما يتعر�س الفارون من الأو�ساع القت�سادية املزرية 
وغياب الأمن، اإىل خماطر كبرة ويفقد بع�سهم حياته قبل 
الو�سول اإىل مبتغاه. يف الثالث من ت�سرين الأول- اأكتوبر 
املا�سي، غرق قاربان يقالن مهاجرين غر �سرعيني قبالة 
ال�سواحل اجلزائرية، ما اأ�سفر عن وفاة العديد ممن كانوا 
على متنهما، ومعظمهم من مدينة عني العرب )كوباين( 

ذات الغالبية الكردية الواقعة على احلدود مع تركيا.
اأج���ل  م���ن  “�سوريون  م��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
اإن  لها،  تقرير  يف  والعدالة”  احلقيقة 
حتفهم  ل��ق��وا  امل��دي��ن��ة  م��ن  �سخ�سا   18
جثامني  و����س���ل���ت  ف��ي��م��ا  احل�����ادث�����ة،  يف 
مطلع  كوباين  يف  ذويهم  اإىل  10منهم 

ت�سرين الثاين- نوفمرب.
يقول  ل�”اإرم نيوز”،  ويف مقابلة خا�سة 
توثيق  م��رك��ز  م��دي��ر  ع��ب��دي  م�سطفى 
من  ال��ن��زوح  “معدل  اإن:  الن��ت��ه��اك��ات، 
ب�سكل  زاد  ال�����س��وري  ال�����س��م��ال  م��ن��اط��ق 
م��ف��رط«. ووث��ق امل��رك��ز منذ ب��داي��ة هذا 
املهاجرين  م��ن  ك��ب��رة  “اأعدادا  ال��ع��ام 
غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن ال�����س��ب��اب، اجت���ه���وا اإىل 
جواً،  الليبية  بنغازي  اإىل  ومنها  لبنان 
اجلزائرية  وه������ران  م��دي��ن��ة  اإىل  وث����م 
املخاطر«.  و���س��ط  ال�����س��ح��راء  ع��رب  ب����راً 
وهران  مدينة  يف  فاإنه  عبدي  وبح�سب 
التي  الب�سر  ت��ه��ري��ب  “�سبكات  تنت�سر 
ت��ق��وم ب��اإق��ن��اع ه����وؤلء ب��اإم��ك��ان��ي��ة نقلهم 
بقوارب اإىل ا�سبانيا، وهي رحلة خطرة 
جداً حيث فقد الع�سرات حياتهم غرقاً 
واآخرين مت خداعهم ونهبت اأموالهم اأو 

اعتقلوا«.
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عربي ودويل
باك�ستان حتذر من ت�ساعد

 الإرهاب على حدودها مع اأفغان�ستان
•• اإ�شالم اأباد-وكاالت

اأعرب �سفر باك�ستان لدى الأمم املتحدة منر اأكرم عن قلق بالده اإزاء ت�ساعد الت�سدد 
امل�سلح على طول احلدود الباك�ستانية الأفغانية.

كما حذر اأكرم يف مقابلة مع جملة نيوزويك الأمريكية من اأنه ما مل يتح�سن الو�سع 
اأكرث  اأفغان�ستان، قد تن�سرف عنا�سر من حركة طالبان اإىل جماعات  القت�سادي يف 
الباك�ستانية،  اأ�سو�سيتد  وك��ال��ة  اأف���ادت  ح�سبما  الإره��اب��ي،  داع�����س  تنظيم  مثل  ت�سدداً 
طالبان  حركة  مثل  التحديد  وجه  على  متمردة  جماعات  اإىل  اأك��رم  واأ�سار  الثالثاء. 
باك�ستان وجي�س حترير بلو�س�ستان، وكالهما ا�ستهدف ب�سكل متزايد الأفراد واملدنيني 
“هذه  اإن  قائاًل  “خرا�سان”،  ولي��ة  يف  داع�س  تنظيم  اإىل  اأي�ساً  ولفت  باك�ستان،  يف 

اجلماعات عملت معاً يف بع�س الأحيان �سد م�سالح باك�ستان«.

ال�ستخبارات  وك��ال��ة  ع��ام  )م��دي��ر  برنز  ول��ي��ام  اأبلغها  التي 
وق��ال ويبل يف كتابه:  زي��ارات��ه لكييف.  الأم��ري��ك��ي��ة( خ��الل 
لدرجة  للغاية  مف�سلة  ال�ستخباراتية  املعلومات  “كانت 
اأنها �ساعدت القوات اخلا�سة يف حماية زيلين�سكي، واإحباط 
الكتاب  واأ�سار  لغتياله«.  منف�سلتني  رو�سيتني  حماولتني 
اإىل اأن مدير وكالة املخابرات املركزية �سافر اإىل كييف قبل 
بدء احلرب الرو�سية على اأوكرانيا لإبالغ زيلين�سكي بخطة 
رو�سية لغتياله، بح�سب ما ذكرت �سحيفة اإندبندنت. وذكر 
الأوكراين  الرئي�س  اأن  القادم  كتابه  ويبل يف  كري�س  املوؤلف 
امل�سوؤولني  ع��ل��ن��اً حت��ذي��رات  ي��رف�����س  ال��وق��ت،  نف�س  ك���ان يف 
بري  غ��زو  اأك��رب  قريباً  �ست�سن  مو�سكو  اأن  من  الأمريكيني 
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية. وكان املوقف الغر معتاد 

•• وا�شنطن-وكاالت

البيت  داخ������ل  ب����اي����دن  ج����و  ح���ي���اة  “معركة  ك���ت���اب  ك�����س��ف 
مدير  نقلها  حت��ذي��رات  ويبل،  كري�س  للموؤلف  الأبي�س” 
فلودمير  الأوك����راين  للرئي�س  امل��رك��زي��ة  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة 
قبل  �سري  اجتماع  يف  بالغتيال،  التهديد  م��ن  زيلين�سكي 
ال��غ��زو ال��رو���س��ي لأوك��ران��ي��ا يف ف��رباي��ر)���س��ب��اط( 2022. 
 12 م��ن  زيلين�سكي جن��ا  اأن  اأوك��ران��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  وذك���ر 
منذ  الرو�سية  ال��ق��وات  قبل  م��ن  منف�سلة  اغتيال  حم��اول��ة 
ب��دء ال��غ��زو الرو�سي لأوك��ران��ي��ا. ووف��ق��اً مل��ا ذك��ره وي��ب��ل، فاإن 
املحاولت  اإف�����س��ال  م��ن ق�س�س جن���اح  الأق����ل  ع��ل��ى  اث��ن��ت��ني 
الأمريكية  ال�ستخباراتية  املعلومات  بف�سل  كانت  الرو�سية 

لزيلين�سكي جتاه التحذيرات الأمريكية، لأن امل�سوؤولني نادراً 
ما يتبادلون املعلومات ال�ستخباراتية علناً بنف�س الطريقة 
عن  روتيني  ب�سكل  الك�سف  يف  ب��اي��دن  اإدارة  بها  ب���داأت  التي 
الأجنبية. وكان  لل�سحفيني واحلكومات  الرو�سية  اخلطط 
املتحدة  “الوليات  ب��اأن  التحذيرات  هذه  على  زيلن�سكي  رد 
وهو ما يحمل “اآثاراً �سلبية على  تخاطر بالذعر والهلع”، 
القت�ساد الأوكراين«. ولكن يف ن�سخة من الكتاب قال ويبل 
اأجل  من  زيلن�سكي  للقاء  كييف  اإىل  ذه��ب  برنز  ال�سيد  اإن 
بايدن  اأن  وذك��ر  للوقائع«.  �ساملة  فاح�سة  نظرة  “منحة 
اأمريكي  �سفر  )وه��و  املركزية  املخابرات  وكالة  مدير  كلف 
عن  دقيقة  “بتفا�سيل  زيلين�سكي  بتزويد  رو�سيا(  يف  �سابق 

املوؤامرات الرو�سية«.

الوليات املتحدة تنقذ زيلين�سكي من املوت 12 مرة

•• دنيربو-اأ ف ب

رو�سية  ���س��رب��ة  ح�سيلة  ارت��ف��ع��ت 
ع��ل��ى م��ب��ن��ى ���س��ك��ن��ي يف دن���ي���ربو يف 
الأ�سبوع  نهاية  يف  اأوك��ران��ي��ا  �سرق 
اإىل 40 قتيال اأم�س الأول الثنني 
يف ح�سيلة مر�سحة لالرتفاع وتعد 

من الأعلى منذ بدء احلرب.
ون��ف��ى ال��ك��رم��ل��ني م�����س��وؤول��ي��ت��ه عن 
ذل��ك، متهما اجل��ان��ب الأوك���راين. 
الرئا�سة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  وحت����دث 
بي�سكوف  دم����ي����رتي  ال���رو����س���ي���ة 
جنمت  ت��ك��ون  ق���د  “ماأ�ساة”  ع���ن 
ع����ن ن�������ران امل���������س����ادات اجل���وي���ة 

الأوكرانية.
ون����������دد الأم�����������ني ال������ع������ام ل������الأمم 
على  غوتري�س  اأنطونيو  املتحدة 
بال�سربة  ب��ا���س��م��ه،  ن��اط��ق��ة  ل�����س��ان 
القاتلة  ال��رو���س��ي��ة  ال�����س��اروخ��ي��ة 
“جرمية  ب���اأن���ه���ا  اإي����اه����ا  وا����س���ف���ا 
على  جديد  مثال  وباأنها  حرب”، 
لقانون  انتهاكات  اأن��ه  ي�ستبه  “ما 

احلرب«.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت ال�����س��وي��د التي 
ت��ت��وىل رئ��ا���س��ة الحت����اد الأوروب�����ي 
الثنني، اإن الق�سف الرو�سي الذي 
ا���س��ت��ه��دف ن��ه��اي��ة الأ����س���ب���وع مبنى 
“جرمية  ي�سكل  دنيربو  يف  �سكنيا 

حرب«.
اخلارجية  وزي����رة  دع���ت  ب���دوره���ا، 
الثنني  ب��رب��وك  اأنالينا  الأمل��ان��ي��ة 
اإىل اإن�ساء حمكمة خا�سة ملحاكمة 
ع��ل��ى خلفية غزو  ال���رو����س  ال���ق���ادة 

اأوكرانيا.
دعت  األقته يف له��اي،  ويف خطاب 
بربوك اإىل اإن�ساء “�سكل جديد” 
“تقدمي  اأج����ل  م���ن امل��ح��ك��م��ة م���ن 
العدالة”  اإىل  ال����رو�����س  ال����ق����ادة 
القانون  اإىل  م�����س��ت��ن��دة  ت��ك��ون  ق���د 
لكن مقّرها يف اخلارج  الأوك���راين 

•• عوا�شم-وكاالت

خطوة جديدة تثر املخاوف الغربية 
من دور اأكرب للحليف البيالرو�سي 
اأك���رب يف  ب�سكل  ���س��اح��ة احل���رب  اإىل 
م�ساندة رو�سيا، ل �سيما بعدما بداأت 
تدريبات ع�سكرية م�سرتكة مو�سعة 
بني مو�سكو ومين�سك، ت�ستمر حتى 

الأول من فرباير املقبل.
ما يزيد املخاوف الأوروبية من تلك 
بني  امل�سرتكة  ال�ساملة  التدريبات 
البلدين اأن جميع املطارات واأماكن 
اجلوية  ل��ل��ق��وات  التابعة  ال��ت��دري��ب 
البيالرو�سية وقوات الدفاع اجلوي 
بح�سب  املناورات،  هذه  يف  �ست�سارك 
بيان وزارة الدفاع البيالرو�سية، كما 
اأبلغت قنوات املراقبة الع�سكرية غر 
الر�سمية على موقع “تليغرام” عن 
واملروحيات  امل��ق��ات��الت  م��ن  �سل�سلة 
القادمة  الع�سكرية  النقل  وطائرات 
العام،  ب��داي��ة  منذ  بيالرو�سيا  اإىل 
واأربع  بلغت ثماين مقاتالت  والتي 

طائرات �سحن.
وب��ح�����س��ب خ����رباء وع�����س��ك��ري��ني ُتعد 
ت��ل��ك امل����ن����اورة ر���س��ال��ة ���س��ري��ح��ة ملا 
القادمة  والأ���س��اب��ي��ع  الأي����ام  حتمله 
من خالله جبهة مين�سك وال�سمال 
اق������رتب موعد  ف���ه���ل  الأوك�����������راين، 

تو�سيع اأطراف النزاع؟

قرار قبل املناورة
املا�سي  الأ�سبوع  بيالرو�سيا  اأعلنت 
اأعمال  لأي����ة  م�����س��ت��ع��دة  ق��وات��ه��ا  اأن 
ا�ستفزازية على احل��دود من جانب 
الرئي�س  ح�����ذر  ف��ي��م��ا  اأوك�����ران�����ي�����ا، 
با�ستمرار  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ر 

وت�سم ق�ساة دوليني.
���س��اع��ة على   48 ب��ع��د  والث����ن����ني، 
جثة،   40 ان��ت�����س��ل��ت  ال�������س���رب���ة، 
بلغ  فيما  الطوارئ  اأجهزة  بح�سب 
ل��ك��ن م�سر   .75 ع���دد اجل��رح��ى 
جمهول  زال  م����ا  ���س��خ�����س��ا   29
م����ع ا����س���ت���م���رار ع��م��ل��ي��ات الإن����ق����اذ 
حتت  ناجني  على  العثور  ملحاولة 

الأنقا�س.
الثنني  ت��ع��م��ل  راف����ع����ات  وك����ان����ت 
ل��ت�����س��ه��ي��ل و�����س����ول ع���م���ال اإن���ق���اذ 
يتعذر  ال��ت��ي  امل���دم���رة  ال�����س��ق��ق  اإىل 
من  كتل  ل��رف��ع  اأو  اإليها  ال��و���س��ول 

الإ�سمنت.
اإن  “�سي  ���س��ب��ك��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
الأوكرانية  ال�����س��ي��دة  اأك����دت  اإن”، 
اأن الرو�س  اأولينا زيلين�سكا  الأوىل 
روح  حت���ط���ي���م  م����ن  ي���ت���م���ك���ن���وا  مل 
املقاومة لدى الأوكرانيني. وقالت 
وميكننا  ت��ق��ري��ب��ا  ع����ام  م����ّر  “لقد 
م�سرة  اأطول”  ل��ف��رتة  ال�����س��م��ود 
اأ�سبح  “الأطفال يف البالد  اأن  اإىل 
�سوت  بني  التمييز  الآن  باإمكانهم 
ومنظومات  وم�������س���ّرة  �����س����اروخ 

الدفاع امل�ساد للطائرات«.
اخلارجية  وزي����ر  ن��ائ��ب��ة  وو���س��ل��ت 
الأم�������رك�������ي وي�����ن�����دي ����س���رم���ان 
الرئي�س  للقاء  كييف  اىل  الثنني 
وكبار  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ف���ول���ودمي���ر 

امل�سوؤولني.
واأع�����رب�����ت ����س���رم���ان ع����ن ال���ت���زام 
مب�ساعدة  ال����ث����اب����ت  وا�����س����ن����ط����ن 
اأوكرانيا، حيث كتبت على تويرت اإن 
�سراكتنا  �سيعزز  الوثيق  “التعاون 

والث����ن����ني، ق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء 
مورافيت�سكي  ماتيو�س  البولندي 
ب�سرعة  اأملانيا  موافقة  ينتظر  اإن��ه 
ل���ت���زوي���د اأوك����ران����ي����ا دّب�����اب�����ات من 
الرئي�س  ون����دد  “ليوبارد«.  ن����وع 
مكاملة  خ����الل  ب���وت���ني  ف���الدمي���ر 
ال��رتك��ي رجب  م��ع نظره  هاتفية 
الأ�سلحة  ب�سحنات  اإردوغ���ان  طيب 

الغربية املتزايدة لأوكرانيا.
املكاملة  ع���ق���ب  ال���ك���رم���ل���ني  وق�������ال 
الرو�سي  الزعيمني  بني  الهاتفية 
بوتني  فالدمير  “اأ�سار  والرتكي 
ينتهجه  ال���ذي  امل��دم��ر  اإىل اخل��ط 
ن��ظ��ام ك��ي��ي��ف وال����ذي ي��راه��ن على 
بدعم  ال��ع��دائ��ي��ة  الأع���م���ال  تكثيف 
من رعاة غربيني يعززون اإمدادات 
الع�سكرية”  وامل���ع���دات  الأ���س��ل��ح��ة 

لأوكرانيا.
بعد انتكا�ساتها الكثرة يف اخلريف، 
حتاول رو�سيا ا�ستعادة زمام املبادرة 
بق�سف من�ساآت الطاقة وم�ساعفة 
جهودها يف معركة ال�ستيالء على 
البالد،  ���س��رق  يف  ب��اخ��م��وت  مدينة 
ال��ت��ي ت�����س��ه��د م���ع���ارك دام���ي���ة منذ 

ال�سيف.
ويتوجه وفد كبر من الأوكرانيني 
بقيادة اأولينا زيلين�سكا اإىل دافو�س 
)���س��وي�����س��را( ه��ذا الأ���س��ب��وع لإقناع 
القمة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ني  ال��غ��رب��ي��ني 
بت�سليمهم  ال��ع��امل��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

املزيد من الأ�سلحة.
فيتايل  كييف  بلدية  رئي�س  وق��ال 
ال�سبب  “لهذا  الث��ن��ني  كليت�سكو 
اأنه  اإىل  م�سرا  حا�سرا”  �ساأكون 

منظمات غري حكومية ت�ستاأنف 
عملها جزئيًا يف اأفغان�ستان

•• كابول-اأ ف ب

ن�ساطها جزئياً مب�ساركة موظفات يف  ا�ستاأنفت ثالث منظمات غر حكومية 
اأفغان�ستان، بعد تلّقي �سمانات من �سلطات طالبان باأّن الن�ساء ميكنهن موا�سلة 

العمل يف قطاع ال�سحة.
منع  الأول-دي�����س��م��رب  كانون   24 يف  اأعلنت  الأفغانية  القت�ساد  وزارة  وكانت 
“�سكاوى  ب�سبب  احلكومية،  غر  املنظمات  يف  العمل  من  الأفغانيات  الن�ساء 
اجل�سد  يغّطي  اأن  ال��ذي يجب  احل��ج��اب  ارت���داء  اح���رتام  بعدم  تتعلق  جدية” 

والوجه.
الإنقاذ  “جلنة  ذلك  ع��ّدة منظمات غر حكومية، مبا يف  اأعلنت  الفور،  وعلى 
و”كر«   )Save the Children( الأط��ف��ال«  و”اأنقذوا   )IRC( ال��دول��ي��ة« 

)CARE( وقف ن�ساطاتها يف البالد، احتجاجاً على هذا القرار.
غر اأّن هذه املنظمات ا�ستاأنفت يف الأيام الأخرة تقدمي م�ساعدات يف قطاعي 

ال�سحة والغذاء مب�ساركة موظفاتها يف عدد من املناطق.
وقالت امل�سوؤولة يف “جلنة الإنقاذ الدولية” �سمرة �سيد رحمن لوكالة فران�س 

بر�س “ا�ستاأنفنا ن�ساطاتنا يف قطاع ال�سحة مع موظفات” يف اأربع مناطق.
واأ�سافت املنظمة يف بيان “نوا�سل املناق�سات مع ال�سلطات الإقليمية ل�ستئناف 

الأن�سطة ال�سحية والغذائية يف مناطق اأخرى«.
القت�ساد،  وزارة  وف��ق  البالد  يف  حكومية  غر  منظمة   1260 ح��واىل  تعمل 
اأو  الغذائية  املعونة  �سواء يف برامج  اأ�سا�سية،  الن�ساء يف منا�سب  اآلف  وتوظف 

يف جمالت ال�سحة والتعليم.
قطاع  يف  ن�ساطاتها  ا�ستئناف  الأطفال”  “اأنقذوا  منظمة  اأك��دت  جهتها،  من 

ال�سحة.
باأّن  املعنية  ال�سلطات  من  وموثوقة  وا�سحة  �سمانات  “تلقينا  بيان  يف  وقالت 

موظفاتنا �سَيُكّن باأمان وقادرات على على العمل من دون عوائق«.
فاإّن  �سارياً،  يزال  العام ل  اأّن احلظر  اإىل  بالنظر  “مع ذلك،  املنظمة  واأ�سافت 
اأن�سطتنا الأخرى، التي مل نتلَق ب�ساأنها �سمانات موثوقة باأّن زميالتنا ميكنهن 

العمل، تبقى معّلقة«.
ال�سحية  اأن�سطتها  “ت�ستاأنف  اأّن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  “كر”  منظمة  اأك���دت  ك��ذل��ك، 

والغذائية يف اأفغان�ستان مع موظفني وموظفات«.
بدوره، قال املتحدث با�سم وزارة القت�ساد عبدالرحمن حبيب لوكالة فران�س 
بر�س الثالثاء “املنظمات غر احلكومية العاملة يف جمال ال�سحة تعمل مع 
نق�س  من  يعانون  الذين  الأطفال  مل�ساعدة  اإليهن  بحاجة  نحن  موظفاتها... 

التغذية والن�ساء الأخريات ممن هن بحاجة اإىل اخلدمات ال�سحية«.
املنظمات  تقّدم  والثقافية”.  الدينية  لقَيمنا  وفقاً  جميعُهن  “يعملن  واأ�ساف 
ن�سف  م��ن  اأك��رث  يعاين  حيث  البلد  لهذا  اأ�سا�سية  م�ساعدات  احلكومية  غ��ر 

ال�سكان البالغ عددهم 38 مليون ن�سمة من انعدام الأمن الغذائي احلاد.

تقوم  بينما  ال��دائ��م��ة  القت�سادية 
اأوكرانيا باإعادة البناء«.

اأول رد فعل للكرملني بعد  و�سدر 
اأن  با�سمه  املتحدث  ونفى  يومني، 

تكون مو�سكو �سنت ال�سربة.
ل�سحافيني  ب���ي�������س���ك���وف  وق��������ال 
ل  ال��رو���س��ي��ة  امل�����س��ل��ح��ة  “القوات 
من�ساآت  ول  �سكنية  اأبنية  تق�سف 
ع�سكرية”  اأهدافا  تق�سف  مدنية، 
رغم عمليات الق�سف املتكررة التي 
اأه���داف غر ع�سكرية  ع��دة  طالت 
م��ن��ذ ب���دء ال��غ��زو يف 24 ���س��ب��اط/

فرباير.

ل���س��ت��ع��ادة ج��م��ي��ع الأرا����س���ي التي 
اأوكرانيا  �سرق  يف  مو�سكو  حتتلها 

وجنوبها.
ت�سليم  ال�سبت  بريطانيا  واأعلنت 
 2 ت�سالنجر  دب��اب��ة   14 اأوك��ران��ي��ا 
اأول  لتكون  املقبلة”  الأ�سابيع  “يف 
ب��ل��د ي�����س��ل��م ك��ي��ي��ف دب���اب���ات ثقيلة 

غربية ال�سنع.
تغريدة  يف  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  وك����ت����ب 
وم���دّرع���ات  “دبابات  اأن  الث���ن���ني 
و���س��الح امل��دف��ع��ي��ة ه��ي حت��دي��ًدا ما 
ل�ستعادة  اأوك���ران���ي���ا  اإل���ي���ه  حت��ت��اج 

وحدة اأرا�سيها«.

والتهديد  ال�سواريخ  واب��ل  واأم���ام 
كثف  جديد،  هجوم  ب�سن  الرو�سي 
الع�سكرية  م�ساعداتهم  الغربيون 

لأوكرانيا.
امل���ق���رر ع��ق��د اج��ت��م��اع ب�ساأن  وم���ن 
���س��ح��ن��ات الأ���س��ل��ح��ة ال��غ��رب��ي��ة اإىل 
20 كانون الثاين/يناير  كييف يف 
يف قاعدة رام�ستاين الأمركية يف 

اأملانيا.
وقال بي�سكوف يف موؤمتره اليومي 
م���ع ال�����س��ح��اف��ة ع���رب ال���ه���ات���ف اإن 
اخلا�سة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  “العملية 
حترتق  ال��دب��اب��ات  ه��ذه  �ست�ستمر. 

ال����غ����رب  م���ت���ه���م���ا  و�ستحرتق” 
اأوكرانيا  ب��ا���س��ت��خ��دام  اأخ����رى  م���رة 
م����ع����ادي����ة  اأه�������������داف  “لتحقيق 

لرو�سيا«.
الع�سكرية  امل�������س���اع���دات  ب��ف�����س��ل 
القوات  ���س��دت  املتنامية،  وامل��ال��ي��ة 
الرو�سي  اجل���ي�������س  الأوك�����ران�����ي�����ة 
واحلقت به هزائم كربى يف الربيع 

واخلريف.
اع��ل��ن��ت ك��ي��ي��ف اإن���ه���ا ب��ح��اج��ة اإىل 
خفيفة  وم���درع���ات  ثقيلة  دب��اب��ات 
ب��ع��ي��دة املدى  واأن���ظ���م���ة ����س���واري���خ 
للطائرات  م�����س��ادة  دف���اع  واأن��ظ��م��ة 

ت�سليم الب�سائع واإجالء اجلرحى
الو�سع امليداين موؤهل

بع�س املحللني ترجموا الإعالن عن 
تفا�سيل تلك املناورات امل�سرتكة بني 
اإعالن  اأنها  على  ومين�سك  مو�سكو 
اأرا�سي  ا���س��ت��خ��دام  ل���ق���رب  م��ب��ط��ن 
بري  ه��ج��وم  تنفيذ  يف  ب��ي��الرو���س��ي��ا 
تلك  اأوك��ران��ي��ا،  �سد  وحا�سم  جديد 
بورفات  نعومكن  رجحها  ال��زاوي��ة 
الدولية  ب��ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل��ت��خ�����س�����س 

بجامعة تافري�سكي الأوكرانية.
ت�سريحاته  بورفات، خالل  واأو�سح 
اأنه  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
دخول بيالرو�سيا للحرب مع رو�سيا 
ولي�س  وق��ت  م�ساألة  اأوك��ران��ي��ا  �سد 
الأخرة  التحركات  والدليل  اأك��رث، 
خالل  مين�سك  جت���اه  مو�سكو  م��ن 

الأ�سهر القليلة املا�سية.
�سهدت حدود بيالرو�سيا منذ مطلع 
وتدفقا  ملحوظا  ن�ساطا  دي�سمرب 

لالأ�سلحة والفرق الرو�سية.
اإعالن بيالرو�سيا جاهزية �سواريخ 

“اإ�سكندر” مطلع ال�سهر اجلاري
اآلف   9 بنحو  احل��دود  على  الدفع 
من�سات  ب���خ���الف  رو�����س����ي  ج���ن���دي 

ال�سواريخ
الج��ت��م��اع م��رت��ني يف اأق���ل م��ن 10 
الرو�سي ونظره  الرئي�س  اأي��ام بني 

البيالرو�سي
واأج������رت ب��ي��الرو���س��ي��ا ال��ع��دي��د من 
ال���ت���دري���ب���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة م��ن��ذ بدء 
�سواء  اأوكرانيا  الرو�سية يف  العملية 
م�����س��رتك مع  ب�����س��ك��ل  اأو  مب��ف��رده��ا 
رو�سيا، كما عززت مين�سك املناورات 
الع�سكري  وال����ع����ت����اد  ب���الأ����س���ل���ح���ة 

بالتعاون مع مو�سكو.

م���ن اح���ت���م���ال وق�����وع ه��ج��م��ات من 
بيالرو�سيا �سد كييف.

و���س��ي��ا���س��ي��ا اأع����ل����ن جم��ل�����س الأم�����ن 
ال���ب���ي���الرو����س���ي، م��ط��ل��ع الأ����س���ب���وع 
اجلاري وقبل �ساعات من املناورة اأن 
البالد جاهزة لأي اأعمال ا�ستفزازية 
م��ن ج��ان��ب اأوك���ران���ي���ا، وه��ن��ا يقول 
الباحث  �ستاريكوف  فوروجت�سوف 
“فول�سك”  م��وؤ���س�����س��ة  يف  ال��رو���س��ي 
الرو�سية  العالقات  اإن  الع�سكرية، 
تلك  ق��وي��ة  لي�ست  ب��ي��الرو���س��ي��ا  م��ع 
وهناك  مت�سعبة  ب��ل  فقط،  ال��ف��رتة 
اأمنية وع�سكرية قبل بدء  اتفاقيات 
عملية مو�سكو يف اأوكرانيا. واأ�ساف 
الباحث  �ستاريكوف  فوروجت�سوف 

“فول�سك”  م��وؤ���س�����س��ة  يف  ال��رو���س��ي 
ي�سعى  ما  هو  الغرب  اأن  الع�سكرية، 
القتال  اإىل  م��ي��ن�����س��ك  دخ�����ول  اإىل 
اأوك���ران���ي���ا ول��ي�����س��ت رو���س��ي��ا كما  يف 
وا�سنطن  جانب  م��ن  ال��رتوي��ج  يتم 
ل��ع��دة اأ���س��ب��اب. ك��ي��ي��ف م�����س��ت��م��رة يف 
ال�ستفزازات احلدودية لبيالرو�سيا 
اإط�����الق النار  م���ن خ����الل ح�����وادث 

امل�ستمرة واإر�سال فرق تخريبية
خالل  داأب  الأوك���������راين  ال��رئ��ي�����س 
ا�ستفزاز  يف  امل���ا����س���ي���ة  ال�������س���ه���ور 
بيالرو�سيا بالت�سريحات والإ�ساعات 

جلرها اإىل القتال
ارتكبت كييف خطا فادح با�ستهداف 
ب�سواريخ  ال��ب��ي��الرو���س��ي��ا  الأرا����س���ي 

طائ�سة الأ�سابيع املا�سية بعد زيارة 
الرئي�س بوتني ملين�سك

�ستاريكوف،  فوروجت�سوف  واأو�سح 
“�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريحاته  خ���الل 
دخ���ول  ح����ال  اأن�����ه  عربية”،  ن���ي���وز 
اأوكرانيا ي�سكون  مين�سك للقتال يف 
التغول  م���ن  ال��ن��ف�����س  ع���ن  ل��ل��دف��اع 
بالغرب  وال����س���ت���ق���واء  الأوك��������راين 
ووجود  املنطقة  ع�سكرة  اأج���ل  م��ن 
ال�ستهدافات  دائ�����رة  يف  م��ي��ن�����س��ك 

الأوكرانية.

واحلرب   ..2022
الرو�شية االأوكرانية

موؤ�س�سة  يف  الرو�سي  الباحث  واأك��د 

قوات  اأن  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  “فول�سك” 
�سرتد  البيالرو�سية  والدفاع  الأمن 
على التهديدات الع�سكرية املبا�سرة 
لأرا���س��ي��ه��ا و���س��ي��ادت��ه��ا ل��ي�����س��ت هنا 
فقط، بل اإن رو�سيا �ستتبع اإجراءات 
اجلوية  امل���ن���اورة  وت�سمل  مم��اث��ل��ة؛ 
والتي  اجل���ان���ب���ني  ب����ني  ال�����س��خ��م��ة 

ت�ستمر ملدة اأ�سابيع عدة مراحل:
واإنزال  اجل��وي  ال�ستطالع  اإج���راء 

القوات التكتيكية املحمولة جًوا
املجال  يف  م�سرتكة  دوري��ات  ت�سير 

اجلوي على طول حدود البالد
لتجمعات  اجل����وي  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
التكتيكية  ال��ق��وات  اإن����زال  ال���ق���وات، 

املحمولة جًوا

عالقات  اإق��ام��ة  ال�����س��روري  “من 
�سخ�سية” بغية حتقيق ذلك.

على اجلانب الآخر من الأطل�سي، 
اإىل  الأحد  اأوكرانيون  و�سل جنود 
اأوكالهوما  يف  ع�����س��ك��ري��ة  ق���اع���دة 
املتحدة(  ال��ولي��ات  و�سط  )ج��ن��وب 
على  ال���الزم���ة  ال��ت��دري��ب��ات  لتلقي 
باتريوت  م���ن���ظ���وم���ة  ا����س���ت���خ���دام 
�ست�سّلمه  ال����ذي  اجل����وي  ل��ل��دف��اع 

وا�سنطن لكييف.
الدولية  ال���وك���ال���ة  م���دي���ر  وق������ال 
غرو�سي  رافاييل  ال��ذري��ة  للطاقة 
ال�����ذي ب�����داأ زي������ارة اىل اأوك���ران���ي���ا 
ت���ق���وم  ال�����وك�����ال�����ة  اإن  الث�������ن�������ني، 
خم�سة  يف  دائ��م  وج��ود  با�ستحداث 
بينها  اأوك���ران���ي���ة  ن���ووي���ة  م���راف���ق 
اإغالقه  ج��رى  ال���ذي  ت�سرنوبيل 

عام 1986 بعد الكارثة.
الآن  “نرتك  غ��رو���س��ي  واأ�����س����اف 
الذين  اخل�������رباء  م����ن  جم���م���وع���ة 
م�سرا  �سيبقون هنا ب�سكل دائم”، 
اىل اأن موظفي الوكالة “�سيعملون 
م�سيفينا  م����ع  ج���ن���ب  اإىل  ج��ن��ب��ا 
الأوكرانيني، لت�سهيل بع�س الدعم 
الفني وت�سليم املعدات، والتاأكد من 
اأن كل هذه املرافق )...( قادرة على 
ال�ستمرار يف العمل ب�سكل طبيعي 

ودون اأي م�ساكل«.
ومي���ث���ل ال���ق���رار ت��و���س��ع��ا ك���ب���را يف 
للطاقة  الدولية  الوكالة  اأن�سطة 
الذرية يف اأوكرانيا، اذ كان الوجود 
ع���ل���ى حمطة  ي��ق��ت�����س��ر  ال�����دائ�����م 
اخلا�سعة  ال���ن���ووي���ة  زاب���وري���ج���ي���ا 
من  ب��ال��ق��رب  ال��رو���س��ي��ة  لل�سيطرة 

خط املواجهة.
�سدد يف تغريدة  وكان غرو�سي قد 
الوكالة  اأن  ع��ل��ى  م���غ���ادرت���ه  ق��ب��ل 
���س��ت��و���س��ع وج����وده����ا يف اأوك���ران���ي���ا 
حادث  وق���وع  منع  يف  “للم�ساعدة 

نووي خالل النزاع الدائر«.

الكرملني ينفي م�شوؤوليته ويتهم اجلانب االأوكراين

ارتفاع ح�سيلة ق�سف مبنى �سكني يف مدينة دنيربو اإىل 40 قتيال

مناورة اأظهرت قلق اأوروبا.. هل تتجه بيالرو�سيا لدخول املعركة؟

رئي�س وزراء باك�ستان يعر�س اإجراء حمادثات مع الهند  •• اإ�شالم اباد-رويرتز

عر�س رئي�س وزراء باك�ستان �سهباز 
���س��ري��ف ع��ل��ى ن��ظ��ره ال��ه��ن��دي اإج�����راء حم���ادث���ات ح���ول جميع 
الق�سايا التي مل حُت�سم بعد، مبا ي�سمل اإقليم ك�سمر املتنازع 

عليه .
وق����ال ���س��ري��ف يف م��ق��اب��ل��ة م��ع ق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة الإخ���ب���اري���ة بثها 
اإىل  “ر�سالتي  الثالثاء  اأم�س  الباك�ستاين  الر�سمي  التلفزيون 
اأن  هي  م��ودي  ناريندرا  الهند  وزراء  ورئي�س  الهندية  القيادة 
جنل�س اإىل ال��ط��اول��ة وجن���ري حم��ادث��ات ج���ادة و���س��ادق��ة حلل 

ق�سايانا امل�ستعلة، مثل ك�سمر«.

من  ج��زء  اإنها  البلدي����ن  ك������ال  ويقول  الهيمالي�����ا  جب�����ال  يف 
اأرا�سيه. 

واقرتبت  امل��ن��ط��ق��ة.  ن�سف  ع��ل��ى  ي�سيطر  منهما  ب��ل��د  وك��������ل 
اجلارتان من �سفا حرب �ساملة يف 2019 حينما نفذت الهند 
�سربة جوية داخل باك�ستان ل�ستهداف ما قالت نيودلهي اإنها 

من�ساأة لتدريب م�سلحني.
حالة  واح���د  ط��رف  م��ن  الهند  األ��غ��ت  حينما  ال��ت��وت��ر  وت�ساعد 
احلكم الذاتي يف الن�سف اخلا�س بها من ك�سمر يف 2019، 

واأ�ساف �سريف “اأنه اأخ لباك�ستان. وله عالقات طيبة مع الهند 
اأي�سا. ميكنه تاأدية دور مهم جدا يف جلب البلدين اإىل طاولة 

املفاو�سات«.
الهندية على طلب للتعليق  ال�سوؤون اخلارجية  ومل ترد وزارة 

من رويرتز.
وخ���ا����س اخل�����س��م��ان ال���ن���ووي���ان ال����ل����دودان ث���الث ح����روب منذ 
ال�ستقالل عن بريطانيا يف 1947. وكانت من بني احلروب 
ك�����س��م��ر، وه���ي منطقة م��ت��ن��ازع عليها  ال��ث��الث ح��رب��ان ح���ول 

اأ�سفر  اإن��ه  وه��و ما ق��ال عنه �سريف 
حقوق  يف  “فظيعة”  انتهاكات  عن 

الإن�سان.
الرغم  على  البلدين،  بني  الر�سمية  املحادثات  ُعلقت  ومنذئذ، 

من وجود حماولت دبلوما�سية �سرية ل�ستئناف املفاو�سات .
ال�سقاء  اإل  جت��ن  مل  البلدين  ب��ني  احل���روب  اإن  �سريف  وق���ال 

والفقر والبطالة.
الرخاء وتوفر  الفقر وحتقيق  “نريد تخفيف وط��اأة  واأ�ساف 
نريد  ول  ل�سعبنا،  العمل  وف��ر���س  ال�سحية  وامل��راف��ق  التعليم 
اإهدار مواردنا على القنابل والذخرة، تلك هي الر�سالة التي 

اأريد اإر�سالها اإىل رئي�س الوزراء مودي«.
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املدفعية الرو�شية تق�شف بلدات يف ال�شرق 

اأوكرانيا حتث الغرب على ت�سريع اإمدادها بالأ�سلحة ملواجهة رو�سيا 
••  دنيربو-رويرتز

ت�سريع  الغرب على  اأوكرانيا  حثت 
تعر�س  م��ع   ، بالأ�سلحة  اإم���داده���ا 
ل�سغوط  الأوك�����ران�����ي�����ة  ال����ق����وات 

متزايدة على اجلبهة ال�سرقية.
العامة  الأرك����������ان  ه��ي��ئ��ة  وق����ال����ت 
الثالثاء  اأم�س  الأوك��راين  للجي�س 
 70 اأك�����رث م���ن  ���س��ن��ت  اإن رو����س���ي���ا 
ال�ساعات  يف  ���س��اروخ��ي��ا  ه��ج��وم��ا 

الأربع والع�سرين املا�سية.
الرو�سية  ال����ق����وات  اأن  واأ����س���اف���ت 
منطقة   15 م���ن  اأك�����رث  ق�����س��ف��ت 
�سكنية بالقرب من مدينة باخموت 
يف منطقة دونيت�سك ب�سرق البالد، 
مبا يف ذلك بلدة �سوليدار لتعدين 
امللح، حيث ت�ستعر ال�ستباكات بني 

رو�سيا واأوكرانيا منذ اأ�سابيع.
املتوا�سل  الرو�سي  الق�سف  ودم��ر 
كامل  ب�����س��ك��ل  ب���اخ���م���وت  م���دي���ن���ة 
مبدينة  ج�سيمة  اأ����س���رارا  واأحل����ق 

اأفدييفكا يف و�سط دونيت�سك.
الأوكراين  الع�سكري  املحلل  وق��ال 
يوتيوب  ع�����رب  زدان����������وف  اأول�����ي�����ه 
“القتال العنيف للغاية م�ستمر يف 
باخموت  الرئي�سيني..  القطاعني 

واأفدييفكا«.
واأ�ساف “العدو ي�سن هجمات على 
م���دار ال�����س��اع��ة. ون��ح��اول احلفاظ 
الرو�سية  ال��ق��وات  م��واق��ع��ن��ا.  ع��ل��ى 
تن�سط ليال - نحن يف حاجة ما�سة 
ومل  الليلية”.  الروؤية  اإىل معدات 

•• كييف-وكاالت

اأ�سعار  ان���خ���ف���ا����س  اأن  خ������رباء  اأك������د 
خف�س  على  ي�ساعد  وال��ط��اق��ة  القمح 
العامل،  �سكان  ملعظم  املعي�سة  تكاليف 
احلرب  ارت��ف��اع��ه��ا  يف  ت�سببت  وال���ت���ي 
ذلك  مرجعني  الأوك��ران��ي��ة،  الرو�سية 
اإىل ارت��ف��اع اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة م��ن قبل 
ال���ب���ن���وك امل���رك���زي���ة ال�����ذي خ��ف��ف من 
جانب  اإىل  الأ���س��ع��ار،  ارت��ف��اع  �سغوط 
برودة الطق�س املعتدلة يف �ستاء ميكن 
و���س��ف��ه ب��ال��داف��ئ ن�����س��ب��ي��اً، ف�����س��اًل عن 
النمو  بتباطوؤ  املتاأثر  الطلب  تباطوؤ 

القت�سادي.
وت�����س��ه��د اأ���س��ع��ار ال��ق��م��ح ان��خ��ف��ا���س��اً يف 
الأ�����س����واق ال��ع��امل��ي��ة، ب��دع��م م���ن وفرة 
والأ�سرتالية  ال��رو���س��ي��ة  امل��ح��ا���س��ي��ل 
واحتدام املناف�سة، حيث انخف�س العقد 
الآجل املعياري للقمح الأحمر ال�ستوي 
الناعم املدرج يف بور�سة �سيكاغو نهاية 
منذ  ل��ه  م�ستوى  اأدن����ى  اإىل  الأ���س��ب��وع 

•• رام اهلل-وكاالت

الفل�سطينية  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  قالت 
اأم�س الثالثاء اإن تنفيذ برنامج احلكومة الإ�سرائيلية 
اجلديدة برئا�سة بنيامني نتانياهو يف ال�سفة الغربية 
ال�سراع  ���س��اح��ة  ب��ت��ف��ج��ر  “يهدد  ال��ق��د���س  ف��ي��ه��ا  مب���ا 

واملنطقة برمتها«.
برنامج حكومة  اأن  بيان �سحفي،  ال��وزارة يف  واعتربت 
نتانياهو “يعك�س عنجهية اليمني الإ�سرائيلي احلاكم، 
الداعية  ال��دول��ي��ة  وامل��ط��ال��ب��ات  ب��امل��واق��ف  وا�ستخفافه 
اأحادية  والإج������راءات  الت�سعيد  اأ���س��ك��ال  جميع  ل��وق��ف 

اجلانب غر القانونية«.
القومية  وامل���ه���ام  وزي������رة    “اقتحام  ال������وزارة  واأدان������ت 
ال�سفة  جل����ن����وب  �����س����رتوك  اوري��������ت  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
دعماً  اأطلقتها  التي  وامل��واق��ف  والت�سريحات  الغربية 

للم�ستوطنني«.

•• برلني-اأ ف ب

ال�سيا�سي  ُي���ع���نّي  اأن  امل���ت���وق���ع  م���ن 
احلزب  م��ن  ن�سبيا  املغمور  الأمل���اين 
بوري�س  الدميوقراطي  ال�سرتاكي 
ي��ت��وىل حاليا  ال����ذي  ب��ي�����س��ت��وري��و���س 
�ساك�سونيا  الداخلية يف ولية  وزارة 
ال�سفلى، وزيرا جديدا للدفاع، وفق 
لوكالة  حكومية  م�سادر  ذك��رت  م��ا 

فران�س بر�س الثالثاء.
اأولف  امل�ست�سار  يعلن  اأن  وُينتظر 
���س��ول��ت�����س ت��ع��ي��ني ب��ي�����س��ت��وري��و���س يف 
ا�ستقالة  عقب  الثالثاء  لحق  وقت 
كري�ستني لمربخت يف وقت ح�سا�س 

للوزارة فيما تتعر�س اأملانيا ل�سغوط متزايدة لإر�سال 
دبابات اإىل اأوكرانيا.

امل�ستوطنني  “ت�سجع  الت�سريحات  تلك  اأن  واع��ت��ربت 
ع��ل��ى ارت��ك��اب امل��زي��د م��ن الن��ت��ه��اك��ات وال��ه��ج��م��ات �سد 
ائتالف  اأن  على  ت��اأك��ي��د  يف  الفل�سطينيني،  امل��واط��ن��ني 
اجلمعيات  مطالب  يتبنى  احل��اك��م  اليميني  نتانياهو 

ال�ستيطانية وينفذها يف اأر�س دولة فل�سطني«.
“اكتفاء  اأن  م���ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وح�����ذرت 
اإط���الق مواقف  اع��ت��اد عليه م��ن  ال���دويل مب��ا  املجتمع 
وال�ستيطان  ل��الح��ت��الل  راف�����س��ة  ن��ظ��ري��ة  وت��ع��ب��رات 
حكومة  مع  نفعاً  يجدي  لن  الإ�سرائيلية  والنتهاكات 
التو�سعية  ال�ستعمارية  وبراجمها  املتطرفة  نتانياهو 

العن�سرية«.
وطالبت بهذا ال�سدد جمل�س الأمن الدويل ب� “حتمل 
م�سوؤولياته القانونية والأخالقية جتاه معاناة ال�سعب 
اأفعال،  اإىل  الفل�سطيني عرب ترجمة املواقف والق��وال 
واتخاذ ما يلزم من الإجراءات ل�سمان تنفيذ واحرتام 

تنفيذ قرارات ال�سرعية الدولية«.

لنتقادات  لم���ربخ���ت  وت��ع��ر���س��ت 
بها  ق��ام��ت  ه��ف��وات  �سل�سلة  ب�سبب 
منذ بدء احلرب يف اأوكرانيا يف 24 

�سباط-فرباير.
ال�سلطات  ا����س���ت���ي���اء  اأث��������ارت  ف���ق���د 
خم�سة  اإر�سال  باإعالنها  الأوكرانية 
الرئي�س  ك����ان  ف��ي��م��ا  خ�����وذة  اآلف 
يطالب  زي��ل��ي��ن��ك�����س��ي  ف���ول���ودمي���ر 

باأ�سلحة ثقيلة.
ع�سكرية  مروحية  ا�ستخدمت  كما 

للذهاب يف عطلة مع ابنها البكر.
وك��ان��ت اآخ���ر ال��ه��ف��وات ظ��ه��وره��ا يف 
التهاين  ف��ي��ه  ت��ق��دم  ف��ي��دي��و  مقطع 
مبنا�سبة حلول العام اجلديد وت�سيد 

ب�”اللقاءات” التي اأتاحتها لها احلرب يف اأوكرانيا.

من  التحقق  م��ن  روي����رتز  تتمكن 
تقارير �ساحات القتال.

وق����������ال ال����رئ����ي���������س الأوك��������������راين 
خطاب  يف  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ر 
اإن  الث��ن��ني  م�ساء  م�سور  م�سائي 
ال��ه��ج��وم ع��ل��ى دن��ي��ربو وحم���اولت 
العليا  ال����ي����د  لم����ت����الك  رو����س���ي���ا 
الغرب  ح���اج���ة  اأب�������رز  احل������رب  يف 
“لت�سريع اتخاذ القرار” يف توريد 

الأ�سلحة.
اأوك����ران����ي����ا  ال����غ����رب  دول  وزودت 
الأ�سلحة  م���ن  ث��اب��ت��ة  ب�����اإم�����دادات 

الدبابات يجب األ ُتورد اإل اإذ اتفق 
الرئي�سيون، وخا�سة  كييف  حلفاء 

الوليات املتحدة، على ذلك.
اأمني  دانيلوف  اأولي�سكي  اأ�سار  كما 
م�ساء  الأوك������راين  الأم����ن  جمل�س 
ت�سريع  اإىل  احل��اج��ة  اإىل  الث��ن��ني 
احلكومة  لأن  الأ�سلحة  اإم����دادات 
“حماولة  رو�����س����ي����ا  م����ن  ت���ت���وق���ع 
ال�سغط  بحملة  ي�سمى  مبا  القيام 

الأخرة«.
للتلفزيون  دان�����ي�����ل�����وف  وق���������ال 
الأوك����راين اإن ذل��ك ق��د يحدث يف 

يف  لها  الرو�سية  القوات  غ��زو  منذ 
لكن  امل��ا���س��ي،  �سباط  ف��رباي��ر   24
زيلين�سكي وحكومته ي�سرون على 

اأنهم بحاجة اإىل دبابات.
اأم�����س الثنني  ب��ري��ط��ان��ي��ا  واأك�����دت 
ت�سالنجر  دبابة   14 �سرت�سل  اأنها 
2 ومعدات اأخرى من بينها مئات 
امل��رك��ب��ات امل��درع��ة و���س��واري��خ دفاع 

جوي متطورة.
لإر�سال  ل�سغوط  اأملانيا  وتتعر�س 
اأوكرانيا،  اإىل   2 ل��ي��وب��ارد  دب��اب��ات 
هذه  اإن  ت���ق���ول  ح��ك��وم��ت��ه��ا  ل���ك���ن 

ذكرى الغزو اأو يف مار�س اآذار.
واأ�ساف “يجب اأن ن�ستعد ملثل هذه 
الأح����داث ك��ل ي���وم. ون��ح��ن ن�ستعد 
دائما  والأخ���ر  الأول  ال�����س��وؤال   ...
يتعلق بالأ�سلحة والدعم مل�ساعدتنا 
على هزمية هذا املعتدي الذي غزا 

بالدنا«.
وزير  ي�ست�سيف  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
اأو�سنت  ل��وي��د  الأم��ري��ك��ي  ال���دف���اع 
باأملانيا  ج���وي���ة  ق���اع���دة  يف  ح��ل��ف��اء 
ي���وم اجل��م��ع��ة مل��ن��اق�����س��ة امل��زي��د من 

امل�ساعدات لأوكرانيا. 

�سبتمرب 2021، وانخف�س �سعر هذه 
الأوروبية  ال�����س��وق  يف  اأي�����س��اً  احل��ب��وب 
على  للطن  ي���ورو   290 دون  م��ا  اإىل 
كما  الإلكرتونية.  يورونك�ست  بور�سة 
اأوروبا  يف  ال�ستاء وخ�سو�ساً  دفئ  دفع 
اأدنى  اإىل  ال��غ��از  اأ���س��ع��ار  انخفا�س  اإىل 
م�����س��ت��وى ل���ه م��ن��ذ ب���داي���ة احل�����رب يف 
عليه  كان  اأرخ�س مما  وبات  اأوكرانيا، 
مرات  بخم�س   2022 اأغ�سط�س  يف 
ت��ق��ري��ب��اً، ح��ي��ث ت��راج��ع��ت ع��ق��ود “تي 
املرجعي  املوؤ�سر  الهولندي،  اإف”  تي 
بداية  م��ع  اأوروب����ا  يف  الطبيعي  للغاز 
عام 2023 اإىل 72 يورو للميغاوات 
اأن و�سل ال�سعر يف الأ�سهر  �ساعة بعد 
اإىل  اأغ�سط�س  يف  وخ�سو�ساً  املا�سية 
���س��اع��ة. ويف  ل��ل��م��ي��غ��اوات  ي����ورو   340
نيوز  ���س��ك��اي  “اقت�ساد  مل��وق��ع  ح��دي��ث��ه 
القت�سادي  اخل��ب��ر  ي��وؤك��د  عربية” 
“احلرب  اأن  ال�������س���ن���اوي  اهلل  ع���ب���د 
حدوث  اإىل  اأدت  الأوكرانية  الرو�سية 
املعي�سة، حيت  تكاليف  اأزم��ة عاملية يف 

ليهبط اإىل نحو 42 باملئة، م�سراً اإىل 
اأن حت�سن الطق�س وتدين الطلب على 
العقود  انخفا�س  على  �ساعدا  القمح 
الآجلة للحبوب اإىل اأدنى م�ستوى لها 

خالل اأربعة اأ�سهر.
نق�س  اىل  اأدت  ع���دة  ع��وام��ل  وه��ن��اك 
جزئياً  واأ�سهمت  القمح  على  الطلب 
عالوات  منها  اأ���س��ع��اره،  ان��خ��ف��ا���س  يف 
الذرة  مقابل  للقمح  الكبرة  الأ�سعار 
والتي اأدت اىل احلد من العتماد على 
القمح يف تغذية احليوانات، وا�ستمرار 
جمل�س  قبل  م��ن  الفائدة  اأ�سعار  رف��ع 
الحتياطي الفيدرايل الأمركي الذي 
امل�ستثمرين  توقعات  تقليل  يف  اأ�سهم 
زي���ادة  اىل  اأدى  م���ا  ال��ت�����س��خ��م  ب�����س��اأن 
تدفق الأموال اإىل ال�ستثمار يف ال�سلع 

الزراعية الغذائية، بح�سب ال�سناوي.
الدكتور  الق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ر  ل��ك��ن 
ال�سناوي نوه اإىل وجود عوامل حتدد 
املقبلة  الفرتة  القمح يف  اأ�سعار  اجت��اه 
م���ث���ل، ح���رك���ة جت�����ارة احل���ب���وب خ���ارج 

تكاليف  خف�س  على  ي�ساعد  والقمح 
العامل،  ه��ذا  ل�سكان  بالن�سبة  املعي�سة 
ن�����س��ت��ع��ج��ل الأم�����ور  األ  ول���ك���ن ع��ل��ي��ن��ا 
�ستنخف�س  الطاقة  اأ�سعار  اأن  ونظن 
اأو  ال�ستاء  ه��ذا  دف��ئ  ال��رغ��م م��ن  على 

التداعيات  م��ن  العديد  عليها  ت��رت��ب 
والتي من بينها، تاأثر ميزانيات الأ�سر 
مع  امليزانيات  قيدت  اإذ  �سريع  ب�سكل 
ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية، وتناق�س 
م�ستويات  ع��ل��ى  انعك�س  م��ا  ال��دخ��ول 
الفقر واجلوع، والتح�سيل التعليمي، 

واأخراً احل�سول على الطاقة«.
وت��ع��ود ه��ذه الآث���ار ب�سكل اأق���وى على 
والفتيات،  الن�ساء  وعلى  الأ���س��ر  اأفقر 
انعدام  ع��ل��ى  اآث����اره����ا  ف�����اإن  وب���ال���ت���ايل 
الأمن الغذائي و�سوء التغذية واجلوع 
للدكتور  وفقاً  ال�سديد،  القلق  ي�سبب 
ال�سناوي الذي اأو�سح اأن ارتفاع اأ�سعار 
ال���ط���اق���ة وال����غ����ذاء ي���وؤث���ر ع��ل��ى اأك���رث 
الفئات �سعفاً يف املجتمع ول �سيما يف 
اإنفاق  فيها  يتم  التي  النامية،  ال��دول 
50 باملئة م��ن دخ��ل الأ�سر  اأك��رث م��ن 

الأ�سد فقراً على الغذاء.
اأن �سعر  ال�����س��ن��اوي  ال��دك��ت��ور  وي��و���س��ح 
اندلع  منذ  تدريجياً  انخف�س  القمح 
املا�سي  فرباير  يف  الأوكرانية  الأزم��ة 

ال�سوق و�سدمات الأ�سعار والتي توؤدي 
املواد  اأ���س��ع��ار  ال��ت��ق��ل��ب��ات يف  زي����ادة  اإىل 
الدكتور  يقول  جهته،  من  الغذائية«. 
العاملي:  النفط  ممدوح �سالمة خبر 
“ل �سك يف اأن انخفا�س اأ�سعار الطاقة 

رو�سيا واأوكرانيا، وتطور املحا�سيل يف 
الوليات املتحدة الأمركية، وا�ستمرار 
الأوكرانية من  الرو�سية  اآث��ار احل��رب 
باأن  وال��ت��وق��ع  الت�سدير،  ق��ي��ود  حيث 
اأقل  ال�ستوي  القمح  حم�سول  ي��ك��ون 

مما يعني نق�س الإمدادات العاملية.
ال�����س��ن��اوي قائاًل:  ال��دك��ت��ور  وي��خ��ت��ت��م 
الغذائية  امل�����واد  اأ���س��ع��ار  ارت���ف���اع  “اإن 
بن�سبة 10 باملئة يوؤدي اىل تاآكل القوة 
ال�سرائية لالأ�سر املتو�سطة باأكرث من 
الغذاء  اأ���س��واق  اأن  �سك  ول  ب��امل��ئ��ة،   5
ب�سغوط  ت�����س��ع��ر  ال��ع��امل��ي��ة  وال���ط���اق���ة 
النا�س  اأن  يعني  م��ا  احل��ال��ي��ة  احل���رب 
بها  ي�سعرون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف جميع 
اآث���ار احل��رب عن  اأي�����س��اً، ولقد ك�سفت 
نقاط �سعف رئي�سية يف اأنظمة الغذاء 
والطاقة العاملية والذي يرجع يف جزء 
الوقود  على  العتماد  اىل  منها  كبر 
الطاقة  اأم���ن  اأن  ف��ط��امل��ا  الأح���ف���وري، 
مرتبط بالنفط والغاز ف�سيظل نظام 
لتقلبات  ع��ر���س��ة  وال���ط���اق���ة  ال����غ����ذاء 

اأي  اأن  اإل  احل������رارة،  درج�����ات  ارت���ف���اع 
خف�س ل��درج��ات احل���رارة خ��الل هذا 
ال�ستاء �سيوؤدي اإىل ازدياد الطلب على 
وا�ستمرارها  الأ�سعار  وارتفاع  الطاقة 

يف الرتفاع«.

مفتي اأوكرانيا يخلع العمامة للقتال �سد رو�سيا •• كييف-وكاالت

حياته  يكر�س  اإ�سماعيلوف  �سعيد  ك��ان  -���س��ب��اط،  ف��رباي��ر   24 قبل 
اإىل  خدمته  حتولت  اليوم  ذلك  منذ  لكن  اأوكرانيا،  م�سلمي  خلدمة 

خط اجلبهة.
مل�سلمي  الدينية  الإدارة  املولود يف دونيت�سك، هو مفتي  اإ�سماعيلوف، 
اأوكرانيا. يرتبط قراره بالتطوع على اجلبهة، حيث يقاتل حالياً يف 

�سفوف اأحد األوية امل�سعفني يف باخموت يف �سرق اأوكرانيا. 
على  يعتدون  “الرو�س  �سنة:   44 العمر  من  البالغ  الرجل  ويقول 
عائلتي منذ قرن من الزمان، حيث يدمرون وي�ستولون على كل ما 

منلكه، كل غاٍل ونفي�س«.
وظهر موؤخراً على �سبكات التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو ل�سعيد 
باخموت،  اأنقا�س  املقطع  واأظ��ه��ر  الفتح،  ���س��ورة  م��ن  اآي���ات  يتلو  وه��و 
على خلفية امل�سجد غر املكتمل، الذي تعطل بناوؤه ب�سبب الجتياح 

اإىل حمل  اإ�سماعيلوف  ال�سامل. من بني الدوافع الكثرة التي دعت 
ال�سالح دافع �سخ�سي يج�ّسد تاريخ اأوكرانيا. ويتذكر “عام 2014، 
اإىل  فا�سطررت  وا�سطهدوين.  دونبا�س  اإىل  اأنف�سهم  ال��رو���س  ج��اء 
الذهاب اإىل كييف من اأجل ال�ستقرار يف بوت�سا. لكن الرو�س ذهبوا 
اإىل هناك اأي�ساً يف 2022 و�سرقوا �سقتي. لقد �سئمتهم بكل �سدق. 

علينا تدمر هذه الإمرباطورية«.
يف مقابلة مع �سحيفة “برافدا” الأوكرانية، حتدث اإ�سماعيلوف عن 
احل��رب، وعن  الأوكرانيني يف هذه  ودواف��ع  لرو�سيا،  الروحي  الفراغ 

اأقوى �سالح ب�سري.
ملوكاً  األتقي  كنت  ذل��ك؟  اأتعلم  مفتياً،  كنت  احل��رب  “قبل  وي��ق��ول: 
وروؤ�ساًء ووزراًء ونواباً. والآن اأعي�س يف الربد، دون تدفئة اأو كهرباء، 

منغم�ساً يف الوحل حتى ركبتّي«.
واأ�ساف: “من ال�سعب اأن تتنباأ بطبيعة �سلوكك عندما تخو�س حرباً. 
كثر من النا�س ي�سيبهم الذعر. بع�س النا�س يرتبك. واأما بع�سهم 
ويوؤدي  الرتكيز  �سديد  في�سبح   - ذل��ك  م��ن  النقي�س  على   - الآخ���ر 
باخموت  على  بال�ستيالء  وعد  بوتني  اإن  يقولون  ب�سكل جيد،  عمله 
األقوا بكل قواتهم ومواردهم هناك. يزحفون  بحلول العام اجلديد. 
ال�ستيالء  يف  عارمة  رغبة  لديهم  باخل�سائر.  مبالني  غر  بجنون، 
على باخموت، مثلما حر�س ال�سليبيون دوماً على الإبحار من اأوروبا 

اإىل ال�سرق الأو�سط لال�ستيالء على القد�س من اأجل فكرة ما«.
واأكد املفتي اأن لديه الكثر من الدوافع ال�سخ�سية يف هذه احلرب، 
الرو�سي.  الح��ت��الل  ي��ري��دون  ل  اأوك��ران��ي��ا  م�سلمي  اأن  راأ���س��ه��ا  وعلى 

فرو�سيا لي�ست �سديقة لالإ�سالم ول مت�ساحمة معه.
با�ستمرار  عار�سوا  ال��ذي��ن  ال��ق��وق��از،  �سمال  م�سلمي  اأن  املفتي  وذك��ر 
هم  الوطنية،  الهوية  وت��دم��ر  “الرتوي�س”  يف  املتمثلة  العبودية 
اأعلى  الوعي  الذين يختلفون عن هذه اجلمهرة. فم�ستوى  وحدهم 
فالأمر  الرو�سي،  الحت��اد  الأخ��رى من  املناطق  واأم��ا يف  القوقاز.  يف 
مروع. نرى بع�سهم �سار رو�سياً اأكرث من الرو�س اأنف�سهم.ن�سرنا يف 

وحدتنا
بالوحدة  اإل  اأوكرانيا  تنت�سر  لن  جميعاً:  نفهم  اأن  “يجب  وخل�س: 
والوعي بهويتنا وبالذي نكافح يف �سبيله. روح الأخوة وقيم احلريات 
الدميقراطية واملبادئ الأخالقية يجب اأن تبقى بعد احلرب. ل ميكن 
حتقيق م�ساحلة مع املتواطئني الذين عملوا مع رو�سيا يف الأرا�سي 
املحتلة. بعد احلرب، �سيكون لزاماً علينا التعاي�س مع ما تغلبنا عليه 
لل�سراعات  ذريعة  التناق�سات  ه��ذه  ت�سبح  األ  املهم  طويلة.  لفرتة 

الداخلية. لذلك نحتاج اإىل حوار وطني بعد النت�سار«.

ب� »اأ�سلحة نوعية«.. الدعم الغربي لأوكرانيا يدخل منعطفا جديدا •• عوا�شم-وكاالت

حتى  اجل����دي����د  ال����ع����ام  ب�������داأ  اإن  م����ا 
�سمال  دول يف حلف  اإع��الن��ات  توالت 
تقدمي  ع����ن  “الناتو”  الأط���ل�������س���ي 

ع�سكرية  �سربات  م��ع  تزامنا  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  م��رة  لأول  “نوعية”  اأ�سلحة 
�سخمة متبادلة بني مو�سكو وكييف.

حلفاء  ج��ان��ب  م��ن  فا�سلة  نقلة  مبثابة  ال��وع��ود  ه��ذه  اإىل  النظر  وي��ج��ري 
باإمداد كييف  والقا�سي  الت�سليح،  “الناتو” يف  اأوكرانيا فيما يخ�س مبداأ 
باأ�سلحة ت�ستطيع بها الدفاع عن اأرا�سيها دون تنفيذ هجمات داخل رو�سيا.

قدمها  التي  الأ�سلحة  باأهم  خريطة  تلوح  “ال�سخية”،  الوعود  هذه  واإزاء 
وعدوا  التي  والأ�سلحة  ال��دائ��رة،  احل��رب  خ��الل  لأوك��ران��ي��ا  احللفاء  اأك��رب 

بت�سليمها م�ستقبال.

الت�شليح االأمريكي
و�سلت حزمة م�ساعدات وا�سنطن الع�سكرية لكييف منذ انطالق احلرب يف 

فرباير 2022 اإىل 20 مليار دولر.
على راأ�س الأ�سلحة املقدمة واأحدثت فارقا يف �ساحات املعارك:

على االأكتاف. املحمولة  جافلني  • �شواريخ 
اأ�سقطت  وق��د  ال�ُسْمك،  عالية  املجنزرة  والعربات  الدبابات  ل�سرب  معدة 
مئات الدبابات الرو�سية يف اأر�س املعركة، وتتميز باأنها خفيفة وذات مدى 

عاٍل ي�سل اإىل 5 كيلومرت.

ال�شواريخ هيمار�س • راجمة 
�سرقي  دونبا�س  اإقلي���م  على  الرو�سية  الهجمات  �سد  يف  فاعليتها  اأثبتت 
وانفج����ارات  ال�سغرة  الأ�سلحة  ن��ران  �سد  احلماية  ووف�������رت  اأوكرانيا، 
عي�د  “هج���وم  عملياته���ا  واأب��رز  املرجتل�ة،  املتفج�����رة  والأجه�����زة  الأل��غ��ام 
جن���دي   400 قت������ل  اأن�����ه  اأوك��ران��ي��ة  م�س�����ادر  ذك����رت  ال���ذي  املي�����الد” 

رو�س���ي.

من اأبرز االأ�شلحة الربيطانية املقدمة:
• مئات املدرعات من نوع ما�ستيف.

وهي قادرة على ال�سر يف الطرق غر املمهدة، و�سمك دروعها يجعل من 
ا�ستهدافها اأمرا �سعبا.

الدفاعية �شرتيك  �شتار  • �شواريخ 
واأثبتت  كيلو،   6 نحو  اإىل  م��داه��ا  ي�سل  اأن  وميكن  الأك��ت��اف،  على  حتمل 

فعالياتها يف ا�ستهداف املدرعات والدبابات الرو�سية الثقيلة.
ب��ال��ل��ي��زر؛ م��ا يجعل ن�سبة اخل��ط��اأ يف  اأن��ه��ا موجهة  ال�����س��واري��خ  مييز ه��ذه 

ال�ستهداف معدومة تقريبا.

هاربون • �شواريخ 
ل�سرب  خم�س�سة  وهي  وبريطانيا،  اأمركا  بني  م�سرتكة  تكنولوجيا  ذات 

• مدافع هاوتزر
التحرك،  �سريعة  �سيارات  على  وتو�سع  بالر�ساقة،  تتميز  امل��دى،  ق�سرة 
وا�ستخدمتها اأوكرانيا يف اجلبهات الأمامية، واأثبت جدارتها يف ا�ستهداف 
الأف��راد والأه��داف ال�سغرة، وق��ادرة على اإع��ادة حتميل الذخرة يف وقت 

ق�سر.

ا�شتطالع باالأقمار ال�شناعية • عمليات 
خدمة من وا�سنطن لأوكرانيا؛ لك�سف مواقع ومتركزات القوات الرو�سية، 

وتقدمي اإحداثيات دقيقة لآليات ع�سكرية.

الت�شليح الربيطاين
بريطانيا ثاين اأكرب الدول التي قدمت اأ�سلحة لأوكرانيا، كان لها دورها يف 

تغير الأو�ساع على اأر�س املعركة.

ال�����س��ف��ن، وي��ع��ت��ق��د ب��اأن��ه��ا ���س��ارك��ت يف 
ق��ط��ع��ا بحرية  ا���س��ت��ه��دف��ت  ه��ج��م��ات 

رو�سية.

الت�شليح الفرن�شي
قدمت اأملانيا وفرن�سا اأي�سا اأ�سلحة لأوكرانيا، لكن لي�س بنف�س الدعم املقدم 

من الوليات املتحدة وبريطانيا.
من االأ�شلحة الفرن�شية:   • مدافع �سيزار.

• راجمات �سواريخ وبطاريات �سواريخ من طراز كروتا.
• �سواريخ م�سادة للدبابات وللطائرات وناقالت جند مدّرعة.

.AMX-10 RC دبابات خفيفة الوزن من طراز •

الت�شليح االأملاين
• دبابات غيبارد القادرة على املناورة وخفيفة احلركة.

• مدفعية هاوبتزر 2000، �سد الأفراد والآليات اخلفيفة.
• عربة امل�ساة امل�سفحة ماردر لنقل اجلنود.

• دبابة ليوبارد 2 امل�ستخدمة �سد ت�سكيالت العدو املدرعة.
الأ�سلحة  تدمر  على  وق��ادرة  الأكتاف  على  املحمولة  �ستينغر  �سواريخ   •

الثقيلة.            • ذخرة واأ�سلحة خفيفة خمتلفة.

اأ�شلحة يف الطريق
اأ�سلحة  لتقدمي  تخطيطها  عن  دول  عدة  اإعالنات  توالت  �سبق،  ملا  اإ�سافة 
لأوكرانيا، بع�سها غربية ال�سنع لأول مرة، مل يكن من ال�سهل اإر�سالها يف 

ال�سهور ال�سابقة، منها:
• رئي�س الوزراء الربيطاين ري�سي �سوناك، اأعلن تقدمي دبابات “ت�سالنجر 

ومنظومات مدفعية اإ�سافية.  ،”2
• اأعلنت الوليات املتحدة اإر�سال مركبات “براديل«.

• حتدثت اأملانيا عن اإر�سال مركبات م�ساة طراز “ماردر«.
اأوكرانيا  �ست�سلم  ب��الده  اإن  م��اك��رون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ق��ال   •

“دبابات قتالية” خفيفة طراز “اإم اإك�س-10 اآر �سي«.

اخلارجية الفل�سطينية: برنامج 
حكومة نتانياهو يهدد بتفجري ال�سراع

توقع تعيني بي�ستوريو�س وزيرا للدفاع يف اأملانيا

دفء ال�ستاء يخفف �سغط الأزمة الأوكرانية على تكاليف املعي�سة
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العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الربج ال�سرقي للمقاولت ذ.م.م

 رخ�سة رقم: CN 1378676 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعيد ابراهيم مق�سود ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�سافة �سعيد ابراهيم مق�سود
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد ابراهيم مق�سود

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف قائد �سيف احمد
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الربج ال�سرقي للمقاولت ذ.م.م

EASTERN TOWER CONTRACTING L.L.C
اإىل/ الربج ال�سرقي للمقاولت- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

EASTERN TOWER CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : حممد هالل للتجارة العامة - فرع

 رخ�سة رقم: CN 2720800 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�سم جتاري من/ حممد هالل للتجارة العامة - فرع

MOHAMED HILAL GENERAL TRADING - BRANCH

اإىل/ حممد هالل للتجارة - فرع
MOHAMED HILAL TRADING - BRANCH

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة متجر متعدد الأق�سام ٤٧١٩٠٠١
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة  ٤٦٩٠٠١8

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : وي فيب لل�سجائر اللكرتونية ذ.م.م

 رخ�سة رقم: CN 3016398 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انطونى فالين�سيا ميجاري�س ١٠٠%

تعديل مدير / اإ�سافة انطونى فالين�سيا ميجاري�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على جمعه �سيف الغا�سمى الزحمى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر اجو
تعديل راأ�س املال / من ١٠٠٠ اإىل ١٠٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ وي فيب لل�سجائر اللكرتونية ذ.م.م

WE VAPE ELECTRONIC CIGARETTES L.L.C
اإىل/ وي فيب لل�سجائر اللكرتونية �سركة ال�سخ�س الواحد - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

WE VAPE ELECTRONIC CIGARETTES SOLE PROPRIETORSHIP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
�سركة   - العامة  للتجارة  افنتادور   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم: CN 4449418 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ افنتادور للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AVENTADOR GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ اأفنتادور لتخلي�س املعامالت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AVENTADOR TRANSACTIONS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات  8٢١٩٠٠١
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة  ٤٦٩٠٠١8

 تعديل ن�ساط / حذف و�سيط خدمات  ٧٤٩٠٠٠٧
 تعديل ن�ساط / حذف و�سيط جتاري  ٤٦١٠٠١٠

تعديل ن�ساط / حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية  ٠٩١٠٠١8
 تعديل ن�ساط / حذف وكالء بالعمولة  ٤٦١٠٠٠3

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

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

�سيرنولز للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4173869 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/واحة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سرق لتجارة املطهرات واملنظفات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1170475 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/برو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تات�س ل�ست�سارات احلا�سب اليل
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3880676 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التمرة 

لتجارة التمور
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3848896 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

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

ال�سم التجاري:بالك اندوايت لتعهدات الفراح ذ.م.م
عنوان ال�سركة:العني هيلي - ندود جهام - قطعة 5 - ال�سارع اخلام�س ع�سر - 

مكتب 14 - وحدة بناية ال�سيد را�سد قنا�س را�سد ح�سرم واخرون
CN 1162305 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - واملراجعة  للتدقيق  ال�سادة/املنارة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/12 

غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350000455
تاريخ التعديل:2023/01/17

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/14470

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/01/24 الثالثاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده احمد جالل احمد مريزا البلو�شي  و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                        الو�شف  

 7,600                                                  اأثاث وعطور  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

لإعالناتكم يف 

يرجى االت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

����س���ف���ر   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
كالتيبارامبيل �سالح الدين 
�سالح الدين كالتيبارامبيل، 
الهند اجلن�سية - جواز �سفره 
من   )2509552N( رقم 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0526643361    

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ حم���م���د 
حممد  ال���������س��������الم  رف������ي������ق 
بنغالدي�س   ، ع����ب����دال����رزاق 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )BP0832604(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0509521093    

فقدان جواز �سفر

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1095/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠3

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان ي�سددا للمدعية مببلغ )883٤٠( 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  ب��واق��ع %5  القانونية  وال��ف��وائ��د  دره��م  وارب��ع��ون  ال��ف وثالثمائة  دره��م ثمان وثمانون 

الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ملربيز بوتيك �س.ذ.م.م ومتثله املديرة وال�سريكة/جيتي تري�سا فيليب - هندية اجلن�سية

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع املكتوم - مبنى بناية الرمي - �سقة ١5٠3
املطلوب اإعالنه :  ١- �سركة �سو�سيال تك فنت�سرز �س.م.ح - ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
بان ي�سددا للمدعية مببلغ )883٤٠( درهم ثمان وثمانون الف وثالثمائة واربعون درهم والفوائد القانونية 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة - 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠٢3/١/٢3  ال�ساعة ٠٩.٠٠ �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:6837/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم ٧5١

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )١٦٤.٢١٤.٩3( درهم مائة واربعة و�ستون الف 
ومائتي واربعة ع�سر درهما وثالثة وت�سعون فل�سا والفائدة القانونية ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام وتقدمي 

براءة ذمة عن الكهرباء واملاء واخلدمات عن العقار حمل الدعوى املاثلة  . 
املتنازع:ا�سماعيل جعفر حممد اهلي

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - مركز �سلطان لالعمال - عود ميثاء - �سارع عود ميثاء - جوار الالم�سي بالزا - الطابق 
اأر���س��ي رق���م:٠٤ -  اخلام�س - مكتب رق��م 5٢١ - رق��م م���ك���اين:٢٩٦٦٠٩١٩٢8 - هاتف حممول رق������م:٠5٦١١5٩888 - هاتف 

وميثله:خالد ا�سماعيل عبدالعزيز حممد الزرعوين 
املطلوب اإعالنه :  ١- م�سطفى عي�سى املا�س بوحميد  -  �سفته : متنازع �سده 

وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
)١٦٤.٢١٤.٩3( درهم مائة واربعة و�ستون الف ومائتي واربعة ع�سر درهما وثالثة وت�سعون فل�سا والفائدة القانونية ١٢% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام وتقدمي براءة ذمة عن الكهرباء واملاء واخلدمات عن العقار حمل الدعوى املاثلة- 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق ٢٠٢3/١/١8 ال�ساعة:٠٩:٠٠ �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70392

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:2634/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 8٤

اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:١8٤٢ ل�سنة ٢٠٢٢ جتاري جزئي  مو�سوع ال�ستئناف : 
والزام امل�ستاأنف �سدهم بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:ا�سماء يو�سف عبداهلل الدبو�س ال�سويدي
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع مرا�سى درايف - مبنى برج 

بلو باي - �سقة مكتب رقم ١٩١٩ - وميثله:حميد حممد ر�سا الن�ساري 
املطلوب اإعالنه :  ١- تريو بارتنر�س للمقاولت البناء �س.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠٢٢/١8٤٢ جتاري جزئي 
ال�ساعة ١٠.٠٠ �س  املوافق  3١/١/٢٠٢3   بتاريخ:٢٠٢٢/١٢/5. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70392

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعلن بالن�شر بيع مزاد 

يف التنفيذ رقم  42/2022/715 تنفيذ جلان  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اأحكام اللجان رقم 909  

ل�سنة  �سكني   32/00018/2022 رق��م  امللف  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
2022 اإيجارات بندب حمكمة تنفيذ دبي للقيام باإجراءات البيع واإيداع ح�سيلة البيع بخزينة 
دائرة الأرا�سي  ، لتتوىل اللجنة توزيعه على املالك كل منهم بح�سب ح�سيته ون�سيبه ال�سرعي 

يعد اإ�ستيفاء ر�سوم وم�ساريف الدعوى واإجراءات التنفيذ من ح�سيلة البيع
طالب التنفيذ: �سعيد عبداهلل حميد الرحومي املهري - واآخرون  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - اأم �سقيم الثانية - دبي - �سارع 92 ، فيال 71 
املطلوب اإعالنه :  اأحمد عبداهلل حميد الرحومي املهري   

عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - اأم �سقيم الثانية - دبي �سارع البنوك ، �سارع رقم 92 ، فيال 
 Khalid.almuhair78@gmail.com  -  0506555770  -  V1

مو�سوع الإعالن : يف يوم الإثنني املوافق 23-1-2023 ال�ساعة  05:00:00 م �سباحا ويف 
اليام التالية ان اقت�سى احلال �سيباع باملزاد العلني املمتلكات اخلا�سة مبحمد �سيف ثاين الدليل 

الرميثي الكائن مبنطقة املوقع اللكرتوين ل�سركة الإمارات للمزادات.  
وعلى الراغبني يف ال�سراء التواجد بديوان املحكمة يف التاريخ واملوعد املحددين اأعاله لالإنتقال 
التقدم باعرتا�سه  البيع  املقرر بيعه وكل من له اعرتا�س على  املال  البيع اىل مكان  مع جلنة 
معززا مبا يربره من م�ستدات قبل موعد البيع املذكور. وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات.  نوع 
493 - رقم البلدية :  العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : احلمرية - رقم الر���س 

درهم.   5000000  : التقييم   - مربع  مرت   255.30  : امل�ساحة   313-  358
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

اللجان  الق�شائية  اخلا�شة
70363

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فالرييا �شبيلكني   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0009142/ 

اإىل املحكوم عليه : فالريا �سبيلكني 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ا�سماعيل علي اكرب �سرداري - اجلن�سية : اإيراين - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 64239.0 
متام  وحتى   2022/8/2 تاريخ  من   5% بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�سافة   - درهم 
ال�سداد. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2661/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )٤٩.١٧3.٧١( درهم ت�سعة واربعون 
الفا ومائة وثالثة و�سبعون درهما وواحد و�سبعون فل�سا والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق 

وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:العاملية للحوم ال�سالمية �س.م.ح

ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع مرا�سي دراي��ف - مبنى كلوفر باي  عنوانه:المارات - 
- �سقة 3٠8

املطلوب اإعالنه :  ١- واي واي تي فود كوربري�سن �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
ت��وؤدي للمدعية  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان  مو�سوع الإع��الن :  قد 
مبلغ )٤٩.١٧3.٧١( درهم ت�سعة واربعون الفا ومائة وثالثة و�سبعون درهما وواحد و�سبعون فل�سا والفوائد 
القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢3/١/٢٤  ال�ساعة ٠٩.٠٠ �س يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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املال والأعمال

جمموعة اأدنيك م�ساهم رئي�سي يف مبادرة فعاليات حيادية الكربون
التقارير حول التقدم يف حتقيق اأهدافه. ووّقع على املبادرة حتى الآن 215 
جهة، بالإ�سافة اإىل م�ساركة 115 جهة داعمة. وُيعد هذا اللتزام جزءاً من 
مبادرة عاملية جاءت ثمرة جهود فريق عمل تنظيمي تاأ�س�س على يد جمموعة 
من اأبرز اجلهات املعنية يف القطاع من الروابط التجارية العاملية املخت�سة، 
املوؤمترات،  ملراكز  الدولية  والرابطة  للمعار�س،  العاملية  الرابطة  فيها  مبا 
اأبرز  بالتعاون مع مُمثلني عن  واملوؤمترات،  الدولية لالجتماعات  والرابطة 
الع�سو  الظاهري،  مطر  حميد  وق��ال  الفعاليات.  قطاع  يف  الفاعلة  اجلهات 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ملجموعة اأدنيك: “تربز يف الوقت احلايل اأهمية 
اأي وقٍت م�سى، ونفخر بريادة هذا  اأكرث من  امل�ستدامة  اللتزام باملمار�سات 
التوجه يف دولة الإمارات لبلوغ هدفنا بتحقيق احلياد الكربوين بحلول عام 
2050. ونتطلع مل�ساركة اأف�سل املمار�سات مع امل�ساركني من القطاع لت�سجيع 
التعاونية  امل��ب��ادرة  و�سهدت  انبعاثاتها«.  تخفي�س  ال�سركاتعلى  م��ن  م��زي��ٍد 

تغطي خمتلف جوانب القطاع لتحقيق احلياد الكربوين بحلول عام 2050، 
وت�سلط ال�سوء على التقدم والإجنازات املن�سودة يف الأعوام 2023 و2025 

و2030 و2035 و2040 و2050.
اتفاقية  اأه��داف  التزام املجموعة بتحقيق احلياد الكربوين يف دعم  وي�ساهم 
باري�س للمناخ وا�سرتاتيجية الإمارات خلف�س انبعاثات الكربون بحلول عام 
منذ  بال�ستدامة  املتعلقة  املمار�سات  اأف�سل  ال�سركة  تعتمد  حيث   ،2050
اأوائل عام 2010، وت�سدر حالياً تقرير ال�ستدامة اخلا�س بها مبا ين�سجم 

مع اإطار ومبادئ امل�سوؤولية البيئية واملجتمعية وحوكمة ال�سركات.
اأدن��ي��ك ع�سو يف ث��الث م��ب��ادرات خ�سراء  اأن جمموعة  اإىل  وجت��در الإ���س��ارة 
خارجية، ت�سمل جلنة التنمية امل�ستدامة التابعة للرابطة العاملية للمعار�س؛ 

واأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة؛ وجمموعة اأبوظبي لال�ستدامة.
من  �سل�سلٍة  خالل  من  الكربوين  احلياد  بتحقيق  املجموعة  تعهد  ويتج�سد 
اخلطط ال�سرتاتيجية والعمل على �سمان حتقيق عمليات جمموعة اأدنيك 
هدف خف�س النبعاثات الكربونية اإىل ال�سفر بحلول عام 2050، والتاأثر 

على كامل �سل�سلة القيمة لتخاذ تدابر م�ستدامة وقابلة للقيا�س.

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات حيادية  اأدنيك عن ح�سولها على ع�سوية مبادرة  اأعلنت جمموعة 
الكربون كم�ساهم رئي�سي يف هذه املبادرة العاملية الهادفة اإىل خف�س النبعاثات 
الكربونية اإىل ال�سفر بحلول عام 2050، لتكون بذلك اأوىل اجلهات العاملية 
التي تلتزم بهذا الهدف يف قطاع الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�س 

وذلك متا�سياً مع توجهات دولة الإمارات لتحقيق احلياد الكربوين .
ج����اء ذل����ك خ����الل ق��م��ة اأ����س���ب���وع اأب���وظ���ب���ي ل��ال���س��ت��دام��ة، وال���ق���م���ة العاملية 
لطاقةامل�ستقبل التي ي�ست�سيفها مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س يف الفرتة 
اأبوظبي لال�ستدامة  اأ�سبوع  2022 �سمن فعاليات  18 يناير  اإىل   16 من 

اأحد اأبرز التجمعات العاملية املعنية مبناق�سة ق�سايا ال�ستدامة.
تهدف املبادرة - التي ينظمها املجل�س الدويل امل�سرتك ل�سناعة الجتماعات- 
الكربون بحلول عام  انبعاثات  بالقطاع خلف�س  اإط��ار عمل خا�س  اإىل و�سع 
اإر�ساء  2050، ف�ساًل عن  2030 والو�سول للحياد الكربوين بحلول عام 
طرٍق لقيا�س اإجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة التي ينتجها القطاع واإعداد 

واجلهات  املعار�س  من  ب��دءاً  الفعاليات،  قطاع  من  عديدة  �سركات  ان�سمام 
حيادية  حتقيق  نحو  القطاع  جهود  لقيادة  وامل��وردي��ن،  والعار�سة  املنظمة 
الكربون. وتت�سّدر م�ساألة ال�ستدامة اأولويات جمموعة اأدنيك، ل �سيما واأنها 
الكربوين يف  التي تعهدت بتحقيق احلياد  الإم��ارات  املوؤ�س�سات يف  اأوائ��ل  من 
فعالياتها. وتوفر مبادرة فعاليات حيادية الكربون فر�سًة للتاأكيد على دور 
املبادرة  وتهدف  العاملية.  امل�سكلة  هذه  معاجلة  يف  اإيجابية  عمل  خطة  و�سع 
لرت�سيخ  القطاع  م�ستوى  على  املعنية  اجلهات  من  متنوعة  باقٍة  جمع  اإىل 
لتحقيق  وال�سعي  املناخي،  التغر  م�سكلة  مبعاجلة  الفعاليات  قطاع  التزام 
اأ�ساليب م�سرتكة  2050، ف�ساًل عن تطوير  الكربوين بحلول عام  احلياد 
لقيا�س ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات ال��دف��ي��ئ��ة امل��ب��ا���س��رة وغ���ر امل��ب��ا���س��رة وال��ن��اجت��ة عن 
�سل�سلة التوريد. وتتعاون جمموعة اأدنيك حالياً مع فريق العمل التنظيمي 
واملُمثلني عن اأبرز اجلهات الفاعلة يف قطاع الفعاليات لو�سع خريطة طريق 

عوي�سة املرر : اأبوظبي ت�ستهدف تعزيز تناف�سيتها كاأكرب منتج للهيدروجني عامليا

�سلطان اجلابر يبحث تعزيز عالقات التعاون ال�سرتاتيجي مع وزير القت�ساد والتجارة وال�سناعة الياباين 

»اأدنوك« ُتربم �سراكة مع �سركة »44.01« 
لتحويل ثاين اأك�سيد الكربون اإىل �سخور

للتخل�س من ثاين اأك�سيد الكربون 
ت�سغيل  و�سيتم  ع��امل��ي��اً«.  املحتجز 
ع��ل��ى م�سادر  ب��الع��ت��م��اد  امل�����س��روع 
توفرها  ال��ت��ي  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
امل�سروع  هذا  و�سيوفر  “م�سدر”. 
تعدين  اإمكانية  كذلك  التجريبي 
اأك�سيد  مليارات الأطنان من ثاين 
اأنحاء  جميع  يف  املحتجز  الكربون 

املنطقة.

 5.6 تربح  املحلية  الأ�سهم 
دبي  و���س��وق  دره���م  مليار 
�سهرين  يف  م�ستوياته  لأعلى 

•• اأبوظبي-وام:

املحلية  الأ�����س����ه����م  اأ������س�����واق  ع������ززت 
اأم�س،  ت����داولت  خ��ت��ام  يف  مكا�سبها 
ورب���ح راأ���س��م��ال��ه��ا ال�����س��وق��ي م��ا يربو 
5.6 م��ل��ي��ار دره���م م��ع �سعود  ع��ل��ى 
م�ستوياته  لأعلى  دب��ي  �سوق  موؤ�سر 
راأ�س  وارت��ف��ع  �سهرين.   ق��راب��ة  منذ 
من  املدرجة  لالأ�سهم  ال�سوقي  امل��ال 
نهاية  يف  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون   3.225
 3.231 اإىل  الول  اأم�������س  ج��ل�����س��ة 
ام�س،  جل�سة  بنهاية  درهم  تريليون 
تريليون   2.645 ب���واق���ع  م���وزع���ة 
�سوق  امل���درج���ة يف  ل��الأ���س��ه��م  دره�����م 
اأبوظبي لالأوراق املالية و586 مليار 
درهم لالأ�سهم املدرجة يف �سوق دبي 
املحلية  الأ�سهم  وا�ستقطبت  امل��ايل.  
درهم  م��ل��ي��ار   1.89 ب��ن��ح��و  ���س��ي��ول��ة 
درهم  مليار   1.56 ب��واق��ع  م��وزع��ة 
مليون  و325.5  اأبوظبي  �سوق  يف 
التداول  دبي، وجرى  �سوق  درهم يف 
على نحو 384.7 مليون �سهم عرب 
األف   22.4 ع��ل��ى  ي��رب��و  م���ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
�سفقة.  وارتفع موؤ�سر �سوق اأبوظبي 
 0.04% بن�سبة   ”15 “فادك�س 
نقطة،   10218.44 عند  ليغلق 
فيما زاد موؤ�سر فوت�سي �سوق اأبوظبي 
 0.09% بن�سبة  “فادجي”  ال��ع��ام 
نقطة،   10273.21 عند  ليغلق 
لي�سجل املوؤ�سرين اأعلى م�ستوياتهما 

يف اأ�سبوعني منذ 4 يناير اجلاري. 
بن�سبة  العام  دب��ي  �سوق  موؤ�سر  ومن��ا 
نقطة   23.6 ت�����ع�����ادل   0.7%
مبكا�سب �سوقية جتاوزت 5.4 مليار 
 3357.53 ع���ن���د  ل��ي��ق��ف��ل  دره������م 
نقطة حمققاً بذلك اأعلى م�ستوياته 
نوفمرب  منت�سف  م��ن��ذ  ���س��ه��ري��ن  يف 

املا�سي. 

اإزال���ة  ب��ه��دف  وذل���ك   ،)CCM(
اأك�سيد الكربون من الغالف  ثاين 
اجل������وي. و���س��ي��ك��ون امل�������س���روع هو 
اأك�سيد  ث�����اين  لل���ت���ق���اط  الأول 
ال����ذي تنفذه  ال��ك��رب��ون وت��ع��دي��ن��ه 
يف  الطاقة  قطاع  يف  عاملة  �سركة 
وقالت  الأو���س��ط.  ال�سرق  منطقة 
�سوفيا هيلديرباند، رئي�سة قطاع 
بهذه  التكنولوجيا يف “اأدنوك” - 
املنا�سبة - : “تلتزم ’اأدنوك‘ باإيجاد 
الكربون من  لإزال��ة  طرق جديدة 
بالوفاء  ال�ستمرار  مع  عملياتها، 
الطاقة  ت��وف��ر  يف  مب�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا 
�سركة  اأول  وب��اع��ت��ب��اره��ا  ل��ل��ع��امل. 
تدير  املنطقة  م�ستوى  على  طاقة 
اأول م�سروع �سالب الكربون، ميثل 
ه���ذا امل�����س��روع ال��ت��ج��ري��ب��ي اأح���دث 
’اأدنوك‘  ا���س��ت��ث��م��ارات  يف  خ���ط���وة 
دولر  مليار   15 قيمتها  البالغة 

•• اأبوظبي-وام:

املوثوق  امل���زود  “اأدنوك”،  اأع��ل��ن��ت 
منخف�سة  ل��ل��ط��اق��ة  وامل���������س����وؤول 
فعاليات  خ��الل  اأم�س  النبعاثات، 
لال�ستدامة،  اأب���وظ���ب���ي  اأ����س���ب���وع 
موؤ�س�سة  م��ن  ك��ل  م��ع  تعاونها  ع��ن 
الطبيعية،  ل���ل���م���وارد  ال���ف���ج���رة 
امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  و�سركة 
 ،”44.01“ “م�سدر”،و�سركة 
لإط�����الق م�����س��روع جت��ري��ب��ي قائم 
على تكنولوجيا تعمل على تعدين 
ال��ك��رب��ون وحتويله  اأك�����س��ي��د  ث���اين 
�سمن  دائ������م  ���س��خ��ورب�����س��ك��ل  اإىل 
املوجودة  ال�����س��خ��ري��ة  ال��ت��ك��وي��ن��ات 
و�سي�ستخدم  ال��ف��ج��رة.  اإم����ارة  يف 
اأن ي��ب��داأ يف يناير  امل��ق��رر  امل�����س��روع، 
2023، تقنية �سركة “44.01” 
وتعدينه  ال����ك����رب����ون  لل����ت����ق����اط 

اأمريكي يف م�ساريع تهدف خلف�س 
لعملياتها  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ال��ب�����س��م��ة 
للم�ساهمة يف حتقيق هدف احلياد 

املناخي بحلول عام 2050«.
ومت اختيار اإمارة الفجرة لتنفيذ 
هذا امل�سروع التجريبي نظراً لوفرة 
من  �سكل  وه��و  فيها،  الربيدوتيت 
طبيعي  ب�سكل  يتفاعل  ال�����س��خ��ور 
الكربون ويحوله  اأك�سيد  مع ثاين 
ت�سربه  ع��دم  وي�سمن  م��ع��دن  اإىل 
ال��غ��الف اجلوي.  اأخ���رى اإىل  م��رة 
املهند�س حممد  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
رئ���ي�������س جمل�س  الأف�����خ�����م،  ���س��ي��ف 
للموارد  ال��ف��ج��رة  موؤ�س�سة  اإدارة 
“نحن فخورون بدعم  الطبيعية: 
هذه  لتحفيز  و�سركائها  ’اأدنوك‘ 
على  بالعتماد  الطبيعية  العملية 
هذا  جن����اح  اإن   ،44.01 ت��ق��ن��ي��ة 
تقدمي  من  ميكننا  �سوف  امل�سروع 

الأر�س حيث �سيتمعدن.
ق�����ال ط�����الل ح�سن،  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
“ُتعد  موؤ�س�س �سركة “44.01”: 
اإزال����ة ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون من 
اأم��راً حيوياً للحد  الغالف اجلوي 
اآث����ار وت��داع��ي��ات ت��غ��ر املناخ.  م��ن 
ثاين  تخزين  عملية  عك�س  وعلى 
التمعدن  ف����اإن  ال��ك��رب��ون،  اأك�����س��ي��د 
ي����زي����ل ث������اين اأك�������س���ي���د ال���ك���رب���ون 

مبادرة  دع���م  ك��ب��رة يف  م�����س��اه��م��ة 
لتحقيق  ال�سرتاتيجية  الإم���ارات 

احلياد املناخي بحلول 2050«.
امل�سروع  ه���ذا  م���ن خ���الل  و���س��ي��ت��م 
التجريبي التقاط غاز ثاين اأك�سيد 
ال����ك����رب����ون م����ن ال����غ����الف اجل����وي 
ثم  وم��ن  البحر  مياه  م��ع  وخلطه 
التكوينات  اآمنة يف  بطريقة  حقنه 
ال�����س��خ��ري��ة ال��ربي��دوت��ي��ت��ي��ة حتت 

ب�����س��ك��ل دائ����م ع���ن ط��ري��ق حتويله 
املدى  على  يقلل  مما  �سخور،  اإىل 
مراقبة  اإىل  احلاجة  من  الطويل 
اأك�سيد  ث�����اين  خ����زان����ات  وت����اأم����ني 
الكربون حتت الأر�س. كما مُيكننا 
ه�����ذا ال���ربن���ام���ج ال��ت��ج��ري��ب��ي من 
وا�سع،  نطاق  على  تقنيتنا  اختبار 
اآمن  توفر حل  ي�سهم يف  ما  وه��و 
التكلفة وطبيعي  وفعال من حيث 

القطاع نحو طاقة اآمنة وموثوقة ومعقولة التكلفة حيث ان�سمت دولة الإمارات 
الإطار  ه��ذا  ويف  النووية  الطاقة  ملحطات  امل�سغلة  ال���دول  اإىل   2020 ع��ام  يف 
�ستوؤدي حمطة براكة للطاقة النووية اإىل خف�س انبعاثات الكربون مبقدار 21 
ما  و�ستنتج   ..2024 عام  يف  الأربعة  وحداتها  اكتمال  عند  �سنوًيا  طن  مليون 
انبعاثات  دون  من  الكهرباء  من  الدولة  متطلبات  من  املائة  يف   25 اإىل  ي�سل 

كربونية.
فيها  مبا  العك�سي،  التنا�سح  بتقنية  املياه  حتلية  م�ساريع  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
4 ماليني طن مكافئ  حمطة الطويلة �ستحقق انخفا�ساَ لالنبعاثات مبقدار 
ال�سم�سية  للطاقة  الظفرة  حمطة  م�سروع  و�سيوؤدي  ال��ك��رب��ون..  اأك�سيد  ث��اين 
�سنوي  خف�س  اإىل  جيجاوات   2 الإنتاجية  طاقتها  تبلغ  التي  الكهرو�سوئية 
لالنبعاثات مبقدار 2.4 مليون طن مكافئ ثاين اأك�سيد الكربون عند اكتمالها 
يف عام 2023. اأما حمطة نور اأبوظبي للطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية فقد 
اأك�سيد الكربون مبقدار مليون طن �سنوًيا  بداأت بالفعل بتقليل انبعاثات ثاين 
�سنوياً  انخفا�ساً  اكتماله  عند  ال�سم�سية  للطاقة  العجبان  م�سروع  و�سيحقق 

لالنبعاثات مبقدار 2.4 مليون طن مكافئ ثاين اأك�سيد الكربون.

اأبوظبي واحدة من  اأن ت�سبح  للهيدروجني ون�ستهدف  املركبات احلاملة  وفرة 
متتع  اإىل  بالإ�سافة  العامل  يف  الهيدروجني  منتجي  واأك��رب  كلفة  البلدان  اأق��ل 
الإمارة بعوامل تناف�سية كانخفا�س تكاليف م�ستوى الإ�سعاع ال�سم�سي وتوافر 
املوقع  جانب  اإىل  بال�سفن  لال�ستعال  القابلة  امل��واد  نقل  يف  واخل��ربة  الأرا���س��ي 
اأ�سواق الطلب الكبرة واملالءة املالية لتنفيذ امل�ساريع وا�ستقطاب  املركزي بني 
ال�ستثمارات اإليها يف الوقت ذاته توا�سل الإمارة عدداً من اخلطوات التنظيمية 

التي تعزز مكانتها يف �سوق الهيدروجني الدويل.
وحول ن�سب الإجناز املحققة يف امل�ساريع التي يجري تنفيذها يف قطاع الطاقة.. 
قال معايل عوي�سة املرر : اإن اأبوظبي متتلك روؤية م�ستقبلية نحو ال�ستدامة 
الإمارة  حر�س  تعك�س  التي  ال��رائ��دة  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  م��ن  بالعديد  تتمثل 
والقيادة الر�سيدة على بناء م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة ، بهدف ت�سريع وترة التحول 
نحو اقت�ساد منخف�س الكربون يف امل�ستقبل القريب يف ظل ال�ستثمارات الكبرة 
الكهرو�سوئية وحتلية  ال�سم�سية  الطاقة  رئي�سية مثل  التي ترتكز يف م�ساريع 

املياه بتقنية التنا�سح العك�سي وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية ال�سلمية.
التحول يف  التي جت�سد م�سرة  الرئي�سية  امل�ساريع  اإىل عدد من  واأ�سار معاليه 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اأن  ال��ط��اق��ة  دائ���رة  رئي�س  امل���رر  مر�سد  عوي�سة  املهند�س  م��ع��ايل  اأك���د 
يف  وجهة  واأق���ل  عاملياً  للهيدروجني  منتج  ك��اأك��رب  تناف�سيتها  تعزيز  ت�ستهدف 
الكلفة ا�ستناداً لعدد من املقومات يف مقدمتها توافر املواد احلاملة للهيدروجني 
مت�سمنة الفوائ�س الكبرة من الغاز الطبيعي اإ�سافة اإىل وفرة اإنتاج املياه من 

تقنيات متطورة وتطور منظومة التقاط وتخزين الكربون.
“وام” ، على هام�س فعاليات  الإم��ارات  اأنباء  امل��رر يف ت�سريحات لوكالة  وق��ال 
اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 3202 ، اإن دائرة الطاقة توا�سل جهودها لتطوير 
لها حيث  التنظيمي  والإط��ار  الأخ�سر  بالهيدروجني  اأبوظبي اخلا�سة  �سيا�سة 
وامل�ستدامة  النظيفة  الطاقة  ���س��ور  ك��ل  اإىل  الن��ت��ق��ال  بت�سريع  الإم����ارة  تلتزم 
للمحافظة على ريادة الإمارات يف قطاع الطاقة املتجددة من خالل ا�ستحواذها 
الطاقة  من  الإنتاجية  القدرة  اإجمايل  من  املائة  07 يف  من  اأك��رث  على  اليوم 

الإنتاجية املركبة يف املنطقة.
واأ�ساف : اأن اأبوظبي متتلك مميزات تناف�سية مركزا لإنتاج الهيدروجني ب�سبب 

امل�ستوردين الكوريني على ا�ستراد ال�سلع واخلدمات من م�سّدر 
اأن  اإىل  اإ�سافة  تناف�سية،  �سروط مالئمة ومزايا  اإماراتي وفق 
ال�سراكة �ستمكننا من اإيجاد فر�س لتواجد املنتجات الإماراتية 
يف الأ�سواق الدولية بالتعاون مع ال�سركات الكورية. من جانبه، 
اأعرب وال�سيد يل اإن هو، رئي�س جمل�س الإدارة، ورئي�س �سركة 
التفاقية  ه��ذه  بتوقيع  �سعادته  عن  التجاري،  للتاأمني  كوريا 
اأبوظبي  مكتب  مع  ال�سراكة  لتعزيز  مهمة  خطوة  ت�سكل  التي 
لل�سادرات يف خمتلف القطاعات التي تعود بالنفع على اقت�ساد 
البلدين، م�سراً اإىل اأن التفاقية �ست�ساهم يف حتفيز الأن�سطة 
احلركة  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  امل�سرتكة،  والتنموية  ال�ستثمارية 
التجارية بني البلدين، موؤكداً اأن التعاون مع )اأدك�س( �سيعمل 
على تنمية ال�سادرات وت�سهيل عمليات الت�سدير ملا يقدمه من 
�سمانات تدعم حماية م�سالح ال�سركات الوطنية من املخاطر 

التجارية املحتملة.

للتنمية،  اأبوظبي  �سندوق  عام  ال�سويدي، مدير  �سيف  حممد 
ورئي�س اللجنة التنفيذية لل�سادرات، وال�سيد يل اإن هو، رئي�س 
جمل�س الإدارة، ورئي�س �سركة كوريا للتاأمني التجاري، وح�سر 
التوقيع ال�سيد خليل فا�سل املن�سوري، مدير عام مكتب اأبوظبي 
لل�سادرات بالإنابة، وعدد من امل�سوؤولني يف كال اجلانبني. وقال 
اجلديدة  ال�سراكة  هذه  “تعد  ال�سويدي:  �سيف  حممد  �سعادة 
الن�ساط  وتنمية  امل�سرتك  التعاون  لتعزيز  داعمة  قوة  م�سدر 
يف  وت�سهم  كما  احل��ي��وي��ة،  القطاعات  خمتلف  يف  الق��ت�����س��ادي 
فتح اآفاٍق وا�سعة للتكامل ال�سرتاتيجي وتنمية ال�سادرات بني 
البلدين. واأ�سار �سعادته، اإىل اأننا نحر�س من خالل �سراكاتنا 
مع خمتلف دول العامل اإىل اإيجاد فر�س جديدة تدعم م�سالح 
املنتجات  تناف�سية  حتقيق  يف  وت�ساهم  الإم��ارات��ي��ة،  ال�سركات 
�سراكتنا  خ��الل  م��ن  و�سنعمل  العاملية،  الأ���س��واق  يف  الوطنية 
ت�ساعد  التي  والتمويالت  الئتمانية  الت�سهيالت  توفر  على 

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��اب��ع ل�سندوق  ل��ل�����س��ادرات )اأدك�������س(،  اأب��وظ��ب��ي  وق���ع مكتب 
للتاأمني  ك��وري��ا  �سركة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي 
ال���ت���ج���اري، وذل�����ك ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى الأعمال 
الإماراتي الكوري الذي نظمته غرفة اأبوظبي بح�سور فخامة 
التفاقية  وتقت�سي  كوريا.  جمهورية  رئي�س  ي��ول،  �سوك  يون 
اإىل تعزيز التعاون ال�سرتاتيجي وتنمية حركة ال�سادرات، اإىل 
وا�ستك�ساف  البلدين،  الن�ساط ال�ستثماري بني  جانب ت�سجيع 
حيوية  قطاعات  �سمن  امل�سرتكة  للم�ساريع  الواعدة  الفر�س 
واملركبات  املتجددة،  والطاقة  الهيدروجينية،  ال�سناعات  مثل، 
النووية، كما  التعاون يف جمال الطاقة  اإىل جانب  الكهربائية 
تدعم ال�سراكة زيادة حجم التبادل التجاري بني دولة الإمارات 
�سعادة  التفاقية،  ووق��ع  اجلنوبية.  وك��وري��ا  املتحدة  العربية 

ال��ت��ج��اري غر  ال��ت��ب��ادل  حقق حجم 
بن�سبة  من��واً  البلدين  ب��ني  النفطي 
%4.3 خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل 
نف�س  م��ع  2022 مقارنة  ع��ام  م��ن 

الفرتة يف عام 2021. 

•• اأبوظبي - وام:

�سلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ال���ت���ق���ى 
ال�سناعة  وزي���ر  اأح��م��د اجل��اب��ر  ب��ن 
مبعوث  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
دولة الإم��ارات اخلا�س اإىل اليابان، 
ني�سيمورا،  يا�سوتو�سي  م��ع��ايل  م��ع 
وزير القت�ساد والتجارة وال�سناعة 
هام�س  ع���ل���ى  وذل��������ك  ال�����ي�����اب�����اين، 
فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 

 .2023
الرا�سخة  ال�سداقة  اللقاء  وت��ن��اول 
ال�سرتاتيجية  الثنائية  والعالقات 
التي حتظى بدعم غر حمدود من 

قيادتي البلدين ال�سديقني. 

اليابانية  ال�����س��رك��ات  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
التكنولوجيا  جم����ال  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
امل�ستثمرين  م��ع  توا�سلها  وت�سهل 
التو�سع  اأج������ل  م����ن  الإم�����ارات�����ي�����ني 

والنمو. 
مذكرة  توقيع  اأي�سا  معاليه  و�سهد 
لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  ب��ني  تفاهم 
جرا  و�سركة  “م�سدر”  امل�ستقبل 
جمال  يف  ال��ت��ع��اون  ب�����س��اأن  اليابانية 
والطاقة  الأخ�����س��ر  ال��ه��ي��دروج��ني 
الهتمام  ذات  الأ���س��واق  يف  املتجددة 

امل�سرتك. 
التفاقيات  ه�����ذه  ت���وق���ي���ع  وي����اأت����ي 
ومذكرات التفاهم يف اإطار ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة بني البلدين 

�سبتمرب  يف  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت  وال����ت����ي 
حجم  اأن  بالذكر  جدير    .2022
النفطي  غ���ر  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل 
بلغ   2021 ع���ام  ال��ب��ل��دي��ن يف  ب��ني 
اأك����رث م��ن 49 م��ل��ي��ار دره����م. فيما 

هذه  ت��ع��زي��ز  �سبل  مناق�سة  مت  ك��م��ا 
ال�سراكة  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ال���ع���الق���ات 
ال�����س��ام��ل��ة، وفر�س  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال���ط���اق���ة مع  ال����ت����ع����اون يف جم�����ال 
الهيدروجني،  قطاع  على  الرتكيز 
ت��ن��وي��ع مزيج  ���س��ي�����س��اه��م يف  ال�����ذي 
واقعي  ان���ت���ق���ال  ال���ط���اق���ة وحت��ق��ي��ق 
ومنطقي ومدرو�س وعادل يف قطاع 
اأهمية  م��ن��اق�����س��ة  مت  ك��م��ا  ال��ط��اق��ة، 
ت�سريع حتقيق اأهداف احلياد املناخي 
وفر�س التعاون بني البلدين يف ظل 
ا���س��ت�����س��اف��ة دول����ة الإم������ارات ملوؤمتر 

 .”COP28“ الأطراف
�سلطان  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  وق�������ال 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر “ اإن الإم�����ارات 

التي  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات 
وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  ت�سمنت 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
ووزارة القت�ساد والتجارة وال�سناعة 
جمال  يف  ال��ت��ع��اون  ب�����س��اأن  اليابانية 
اإىل  ال�سناعة والتكنولوجيا، تهدف 
ال�سركات  بني  التعاون  اآف��اق  تعزيز 
وا�ستك�ساف  واليابانية  الإم��ارات��ي��ة 
فر�س ال�ستثمار امل�سرتكة يف جمال 
اإىل ت�سريع  بالإ�سافة  التكنولوجيا، 
لدعم  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  تطبيق 
الأهداف ال�سناعية واأهداف احلياد 
املناخي يف البلدين. وقع عليها من 
الدكتور  معايل  الإم��ارات��ي  اجلانب 
���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر، ومن 

�سداقة  بعالقة  يرتبطان  واليابان 
م�ستوى  اإىل  لت�سل  تطورت  طويلة 
�سراكة ا�سرتاتيجية �ساملة يف كافة 
امل����ج����الت احل���ي���وي���ة، وذل�����ك بدعم 
وت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
الدولة وحر�سها على تعزيز التعاون 
ال�سرتاتيجيني.  ال�������س���رك���اء  م����ع 
طويلة  �سراكة  خللق  ن�سعى  ونحن 
فر�س  ا�ستك�ساف  خ��الل  من  الأم��د 
وال�ستثمارت�سهم  للتعاون  ج��دي��دة 
يف جهود النمو القت�سادي امل�ستدام، 
وتع���ود  الق���ت�������س���ادي،  وال���ت���ن���وي���ع 
و�سركاتنا  موؤ�س�ساتنا  على  بالنفع 

الوطنية “ . 
ال��ل��ق��اء توقيع ع��دد من  ومت خ��الل 

اجلانب الياباين معايل يا�سوتو�سي 
ني�سيمورا . 

�سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �سهد  كما 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  اأح��م��د اجل��اب��ر  ب��ن 
اأدنوك  �سركة  بني  م�سرتكة  درا���س��ة 
ب�ساأن  اليابانية  ت�سوبامي  و�سركة 
جمال  يف  التعاون  فر�س  ا�ستك�ساف 
اإيجاد  ب��ه��دف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث 
الأمونيا،  لت�سنيع  ج��دي��دة  ح��ل��ول 
ت��وق��ي��ع ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة �سمن  ومت 
م������ب������ادرة ال���ت���ن�������س���ي���ق ال�����ي�����اب�����اين - 
املتقدمة  للتكنولوجيا  الإم���ارات���ي 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  بني 
املتقدمة ووزارة القت�ساد والتجارة 
وال�����س��ن��اع��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة، ح��ي��ث تدعم 

مكتب اأبوظبي لل�سادرات يوقع اتفاقية مع �سركة كوريا للتاأمني التجاري لتحفيز التجارة بني اجلانبني
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املال والأعمال
وزارة املالية توقع مذكرة تفاهم مع جمل�س املناطق احلرة يف اإمارة دبي ب�ساأن تبادل املعلومات لالأغرا�س ال�سريبية

وج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا . ك��م��ا ق���دم عدد 
البلدين  ك���ال  م���ن  امل�����س��وؤول��ني  م���ن 
ع����رو�����س����اً ت��و���س��ي��ح��ي��ة ح�����ول اأب�����رز 
ف��ر���س ال���س��ت��ث��م��ار امل��ت��اح��ة يف عدد 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة. وجرى 
الثنائية  ال��ل��ق��اءات  م��ن  ع��دد  تنظيم 

بني البلدين.

•• اأبوظبي-وام:

دع�������ا ف����خ����ام����ة ي�������ون �����س����ي����وك ي����ول 
ال�سديقة  ك��وري��ا  جمهورية  رئي�س 
اإىل  الإم������ارات������ي������ني  امل�������س���ت���ث���م���ري���ن 
ال�ستثمارية  الفر�س  ال�ستفادة من 
القطاعات  يف  ال��ك��وري��ة  واخل�����ربات 
الق���ت�������س���ادي���ة احل����ي����وي����ة وف���ر����س 

الأعمال يف جمهورية كوريا .
هام�س  ع���ل���ى   - ف���خ���ام���ت���ه  واأك���������د 
م�������س���ارك���ت���ه يف م���ن���ت���دى الأع����م����ال 
الإم���ارات���ي - ال��ك��وري ال���ذي نظمته 
اأبوظبي  و����س���ن���اع���ة  جت������ارة  غ���رف���ة 
بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية 
تعزيز  الكورية - حر�س بالده على 
القت�سادية  وال�����س��راك��ات  ال��ت��ع��اون 
مع دولة الإم��ارات باعتبارها �سريكاً 
منطقة  يف  ل���ب���الده  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً 

ال�سرق الأو�سط.
عبداهلل  م��ع��ايل   .. امل��ن��ت��دى  ح�����س��ر 
القت�ساد  وزي������ر  امل������ري  ط�����وق  ب����ن 
ب����ن ع���ل���ي حممد  اأح����م����د  و م���ع���ايل 
و�سعادة عبداهلل  دول��ة  وزي��ر  ال�سايغ 
حممد املزروعي، رئي�س احتاد غرف 
اإدارة غرفة  الإم��ارات رئي�س جمل�س 
اإدارة  واأع�������س���اء جم��ل�����س  اأب���وظ���ب���ي؛ 
غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي ، وك��ري�����س��ت��وف��ر كو، 

التجارة  رابطة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اإىل جانب  )كيتا(،  الكورية  الدولية 
القطاع  امل�����س��وؤول��ني ومم��ث��ل��ي  ك��ب��ار 
�سبل  ملناق�سة  اجلانبني  اخلا�س من 
وتنويع  التجارية  ال��ع��الق��ات  تعزيز 
م�����س��ارات ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي بني 

دولة الإمارات وجمهورية كوريا.
واأك��د معايل عبداهلل بن طوق املري 
القت�سادية  ال���ع���الق���ات  ق����وة  ع��ل��ى 
وال����ت����ج����اري����ة ال����ت����ي ت����رب����ط دول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة بجمهورية 
ت�سهد  وال����ت����ي  ال�������س���دي���ق���ة،  ك����وري����ا 
بف�سل  وذل������ك  م�������س���ت���م���راً  ت�����ط�����وراً 
وتوجيهاتهما  البلدين  ق��ي��ادة  روؤي���ة 
ب��دف��ع��ه��ا اإىل الأم�����ام، مب��ا ���س��اه��م يف 
القت�سادي  التعاون  م�سارات  تنويع 
التبادل  يف  نوعية  ن��ق��الت  وحتقيق 
الأمر  وه��و  وال�ستثماري،  التجاري 
الذي ترتجمه اأرقام التجارة البينية 
حيث حققت التجارة اخلارجية غر 
 20.4% ب��ن�����س��ب��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة من����واً 
من  الأوىل  اأ���س��ه��ر  ال��ت�����س��ع��ة  خ����الل 
نف�سها  الفرتة  2022 مقابل  العام 
من العام 2021، لت�سجل ما ي�سل 
�سجلت  فيما  دولر؛  مليارات   4 اإىل 
غرالنفطية  الإماراتية  ال�سادرات 
منواً ي�سل اإىل %24، مرتفعة من 

الأ�سهر  خ��الل  دولر  مليون   450
 560 اإىل   2021 الأوىل  الت�سعة 
الت�سعة  الأ�سهر  خالل  دولر  مليون 
الأوىل 2022. واأكد اأهمية منتدى 
رج���ال الأع���م���ال الإم���ارات���ي الكوري 
والذي يقدم من�سة مثالية لالطالع 
على التطورات الت�سريعية واحلوافز 
ال�ستثمارية وال�ستفادة من الفر�س 
يف  النا�سئة  والتجارية  القت�سادية 
اخلا�س  القطاع  وت�سجيع  البلدين 
م���ن اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى ت��ط��وي��ر املزيد 
م��ن ال�����س��راك��ات ال��ت��ي ت��خ��دم الروؤية 

التنموية لقت�ساد البلدين.
من جهته �سدد �سعادة عبداهلل حممد 
 ، الف��ت��ت��اح��ي��ة،  كلمته  امل����زروع����ي،يف 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل��ن��ت��دى مل��ا مي��ث��ل��ه من 
من  للم�ساركني  ا�ستثنائية  فر�سة 
لتبادل  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
اخلربات وا�ستك�ساف فر�س التعاون 
يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  وب��ن��اء 

القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك.
بني  ال���ع���الق���ات  م��ت��ان��ة  اإىل  ول���ف���ت 
دول����ة الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة كوريا 
وال����ت����ي اأ����س���ه���م���ت يف ت��و���س��ي��ع اآف�����اق 
التعاون وال�سراكة بينهما يف خمتلف 
العالقات  ذل����ك  يف  مب���ا  امل����ج����الت، 

ال�سيا�سية والقت�سادية.

 “ ك��و:  كري�ستوفر  ق��ال  جانبه،  م��ن 
بعالقاتها  ك��وري��ا  جمهورية  تفخر 
الإم���ارات ونحن  الرا�سخة مع دول��ة 
من  واح���دة  �ستكون  باأنها  ثقة  على 
اأكرب ال�سركاء التجاريني لالإمارات. 
منذ اأكرث من 40 عاماً، عملت كال 
الدولتني على تعزيز اأوا�سر التعاون 

والثقة من خالل تنفيذ العديد من 
املبادرات  واإط��الق  الكربى  امل�ساريع 
مبايف ذلك جلنة التعاون القت�سادي 
لدفع م�سرة  والإم���ارات  كوريا  بني 

التنمية ال�ساملة يف كال البلدين«.
اتفاقية   23 توقيع  املنتدى  و�سهد 
الإمارات  دول��ة  بني  التعاون  لتعزيز 

جلميع  ال�������س���ك���ر  ����س���ع���ادت���ه  وق��������دم 
التجارة  راب��ط��ة  ل���س��ي��م��ا  امل��ن��ظ��م��ني 
لدورها   ” كيتا   “ الكورية  الدولية 
الفر�س  ا���س��ت��ع��را���س  يف  امل����ح����وري 
لتطوير  والتن�سيق  ال���س��ت��ث��م��اري��ة، 
ملزيد  والتاأ�سي�س  القائمة  ال�سراكات 
البلدين  خطط  لدعم  التعاون  من 

امل�سرتكة ل�سناعة امل�ستقبل، وتعزيز 
التي  وال��ف��ري��دة  الكبرة  النجاحات 
القطاعات  م����ن  ع�����دد  يف  حت��ق��ق��ت 
القت�سادية احليوية اأبرزها الطاقة 
والبيولوجيا  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال��ب��ن��ي��ة 
وال������ط������ب وال�����ف�����������س�����اء وال�������دف�������اع، 

والتكنولوجيا امل�ستقبلية.

بح�سور الرئي�س الكوري.. منتدى الأعمال الإماراتي الكوري يناق�س فر�س التعاون وال�سراكات القت�سادية بني البلدين

حر�س  اخل���وري  حاجي  يون�س  �سعادة  اأك��د  ذل��ك؛  على  وتعليقاً  اجل��ان��ب��ني.  م��ن 
وزارة املالية على تعزيز �سبل التعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات احلكومية 
ال�سريبية،  املعلومات لالأغرا�س  تبادل  الدولة يف جمال  واملحلية يف  الحتادية 
الدولية  والتفاقيات  للمعاير  احلكومية  اجلهات  كافة  امتثال  ي�سمن  ومب��ا 
من  كانوا  �سواء  ال�سرائب  لدافعي  وال�سفافية  العدالة  ويحقق  املجال،  ه��ذا  يف 
ال�سركات اأو الأفراد. وقال �سعادته: “حتر�س وزارة املالية ب�سورة م�ستمرة على 
ا�ستقرار  لتعزيز  ال�سريبية  املعلومات  بتبادل  اخلا�سة  اتفاقياتها  �سبكة  تو�سيع 
الإمارات  دول��ة  تر�سيخ موقع  ي�ساهم يف  ال��دول��ة، ومب��ا  امل��ايل يف  املناخ  و�سفافية 
ال�ستثمارات  ت��دف��ق  رف��ع  يف  وي�ساهم  العاملية  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  يف  امل��ت��ق��دم 
بالإجراءات  ال��زرع��وين  حممد  الدكتور  �سعادة  ن��ّوه  ب��دوره  للدولة.«  اخلارجية 
النوعية وامل�ستمرة لرت�سيخ املكانة الدولية املتميزة لدبي ودولة الإمارات وجهة 

•• دبي-الفجر: 

يف  احلكومية  اجلهات  خمتلف  التزام  �سمان  ملتابعة  امل�ستمرة  جهودها  اإط��ار  يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة باللتزامات والتفاقيات ال�سريبية الدولية التي 
اأبرمتها الدولة، وقعت وزارة املالية اأم�س مذكرة تفاهم مع جمل�س املناطق احلرة 
يف اإمارة دبي ب�ساأن تبادل املعلومات لالأغرا�س ال�سريبية مبا يتفق مع الأنظمة 
لالأغرا�س  املعلومات  وتبادل  لل�سفافية  العاملي  املنتدى  يعتمدها  التي  واملعاير 

ال�سريبية، وذلك يف فندق الريتز كارلتون دبي.
ووقع مذكرة التفاهم عن جانب وزارة املالية �سعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل 
ال��وزارة، وعن جانب جمل�س املناطق احلرة يف اإمارة دبي �سعادة الدكتور حممد 
امل�سوؤولني  من  ع��دد  امل��ذك��رة  توقيع  وح�سر  للمجل�س،  العام  الأم��ني  ال��زرع��وين 

املوؤ�سرات  لة لال�ستثمارات وال�سركات وتعزيز موقعها الريادي على  عاملية مف�سّ
الدولية لالمتثال وال�سفافية و�سهولة مزاولة الأعمال وتكامل بنيتها التنظيمية 
مع بيئتها اجلاذبة لال�ستثمار.  واأّكد الزرعوين على اأهمية تبادل جمل�س املناطق 
احلرة يف اإمارة دبي املعلومات لالأغرا�س ال�سريبية مع وزارة املالية، ملا لذلك من 
دور يف تعزيز التجربة الريادية لهذه املناطق كمحّرك اأ�سا�سي لقت�ساد امل�ستقبل 
يف  احل��رة  املناطق  جمل�س  �سيزود  التفاهم،  م��ذك��رة  ومب��وج��ب  وامل�ستدام.  امل��رن 
اإمارة دبي املعلومات ال�سريبية الالزمة لوزارة املالية، مبا يتما�سى مع اتفاقيات 
جتنب الزدواج ال�سريبي التي وقعتها دولة الإم��ارات مع الدول الأخ��رى، ومع 
املوؤ�س�سات  قبل  من  املعلومات  وت��ب��ادل  بال�سفافية  املتعلقة  الدولية  التفاقيات 
حددها  التي  باملعاير  الل��ت��زام  اإىل  بالإ�سافة  ال��دول��ي��ة،  واملنظمات  والهيئات 

املنتدى العاملي لل�سفافية وتبادل املعلومات لأغرا�س ال�سريبة. 

بهدف ر�شد االأفكار واملقرتحات التطويرية

غرفة عجمان تلتقي مع اأ�سحاب املن�ساآت لبحث 
فر�س تطوير وحت�س�ني التقدي�م على اخلدم�ات

دائرة الطاقة ت�ستعر�س اأحدث �سيا�ساتها
 ومبادرتها يف اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2023 

�سركتان جديدتان من كوريا اجلنوبية تن�سمان ملنظومة الأعمال املبتكرة يف اأبوظبي 

جمموعة اإعالن النوايا بني الإمارات واأملانيا تبحث تطوير التعاون يف طاقة الهيدروجني  •• اأبوظبي - وام:

املنبثقة  التوجيهية  املجموعة  عقدت 
للتعاون  النوايا”  “اإعالن  ع����ن 

امل�سرتك يف جمالت الطاقة بني دولة الإمارات وجمهورية اأملانيا الحتادية، 
والذي وقعه البلدان يف بداية العام 2017، اجتماعها ال�سابع، على هام�س 
فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2023 الذي ت�ست�سيفه اإمارة اأبوظبي، 
وذلك لبحث �سبل التعاون يف جمال طاقة الهيدروجني الأخ�سر والأن�سطة 

التي �سيتم تنفيذها يف اإطار �سراكة الطاقة للعام اجلاري 2023. 
تراأ�س �سعادة املهند�س �سريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية 
فيما  الجتماع،  يف  امل�سارك  الإماراتي  اجلانب  والبرتول،  الطاقة  ل�سوؤون 
تراأ�س الوفد الأملاين معايل �ستيفان وينزل، وزير الدولة بوزارة القت�ساد 

 .”COP 28“ ب�ساأنتغر املناخ
بني  امل�سرتك  التعاون  دخ��ول  العلماء:” مع  �سريف  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
بلدينا عامه ال�سابع، يجب اأن ي�ستمر تركيزنا يف �سراكة الطاقة الإماراتية 
الأملانية على حتقيق الطموح ودفع العمل، ومنذ اأن بداأنا ال�سراكة يف عام 
تنفيذ م�ساريع ملمو�سة  زال هدفنا وا�سًحا للم�سي قدًما يف  2017، ما 
التي  امللمو�سة  الإجن���ازات  على  الرتكيز  ن�ستهدف  واإن��ن��ا  الطاقة،  لتحول 
�ستعيدنا اإىلامل�سار ال�سحيح يف قطاع الطاقة، ل �سيما يف قطاع الهيدروجني، 

الذي ي�سهد تقدًما ملحوظاً”. 
فاعلة وحلول  �سراكات  اإىل  باأم�س احلاجة  اليوم  �سعادته:” نحن  واأ�ساف 

واملناخ ، بح�سور عدد مناأ�سحاب ال�سعادة املعنيني بقطاع الطاقة يف البلدين 
ال�سديقني. 

مت خالل الجتماع حتديد اأولويات التعاون والأن�سطة التي �سيتم تنفيذها 
امل�ستقبلية  والتوجهات   ،2023 ع��ام  خ��الل  البلدين  بني  �سراكة  اإط��ار  يف 
الهيدروجني  ط��اق��ة  جم���ال  يف  عليها  ال��رتك��ي��ز  �سيتم  ال��ت��ي  والأول����وي����ات 
املقبلة،  ال�سنوات  خ��الل  والأه����داف  ال���روؤى  توحيد  و�سبل  اجلانبني،  ب��ني 
فيها  مبا  الطاقة  لقطاع  الداعمة  التوجهات  من  جمموعة  بحث  مت  كما 
الدورة  الدولة  ا�ست�سافة  دعم  و�سبل  منه،  �سيماالأخ�سر  ل  الهيدروجني، 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط���راف  ملوؤمتر  والع�سرين  الثامنة 

امل�سار  اإىل  لإعادتنا  ومبتكرة  واقعية 
يف التحول يف قطاع الطاقة النظيفة، 
واإن����������ه ع����ل����ى امل���������س����ت����وى احل���ك���وم���ي 
ع��ل��ى مواءمة  ب�����س��ك��ل ح��ث��ي��ث  ن��ع��م��ل 
توؤدي  التي  امل�سرتكة  جهودنا  مع  ومعايرنا  و�سيا�ساتنا  ا�سرتاتيجياتنا 
اإىل تطوير ال�سرتاتيجية الوطنية للهيدروجني، والتي �ستحدد الأهداف 
الرئي�سة لل�سادرات اإىلاأوروبا، مبا يف ذلك اأملانيا، م�سراً اإىل اأن ال�سراكات 
لقت�ساد  والتوريد  القيمة  �سال�سل  اإن�ساء  ت�ستهدف  اخلا�س  القطاع  مع 
الهيدروجني  جعل  يف  كبرة  ج��ه��وداً  ل��الإم��ارات  واأن  ال��ك��رب��ون،  منخف�س 
كما  للهيدروجني،  تقليدياً  منتجاً  وتعترب  للطاقة،  موثوق  عاملياً  م�سدراً 
امل�ستقبلي  التوجه  ت��دع��م  ال��ت��ي  والتكنولوجية  الطبيعية  امل���وارد  متتلك 

للدولة القائم على تعزيز مكانتها يف هذا القطاع. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لال�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  رّح��ب 

ال���ي���وم ب�����س��رك��ت��ني ج��دي��دت��ني من 
اجلنوبية  ال����ك����وري����ة  ال�������س���رك���ات 
لتاأ�سي�س اأعمالهما �سمن منظومة 
العا�سمة  يف  امل��ب��ت��ك��رة  الأع����م����ال 
اأبوظبي. وقد اأعلنت كل من �سركة 
والتحالف  ل��ل�����س��ي��اف��ة   H2O
ال��ك��وري ل��ل��م��زارع ال��ذك��ي��ة )الذي 
اأرب����ع ���س��رك��ات ه��ي بوميت،  ي�����س��م 
�سوليو�سنز  واأرغ������و  ون��ون��غ�����س��ي��م، 
عن  غ���������روب(  اإ��������س  واإم  ك�����وري�����ا، 
يف  اأعمالهما  لتاأ�سي�س  خططهما 
اأبوظبي، وذلك على هام�س  اإم��ارة 
كوريا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  زي������ارة 
اجل��ن��وب��ي��ة، ي����ون ����س���وك ي����ول اإىل 

الدولة. 
 H2O م�����ن  ك�����ل  و���س��ت�����س��ت��ف��ي��د 

الرقمي  ب��ال��ت��ح��ول  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
والرتفيه،  ال�����س��ي��اف��ة  ق���ط���اع  يف 
والتحالف الكوري للمزارع الذكية 
ال�سركات  م��ن  ع����دداً  ي�سم  ال���ذي 
الزراعية  بالتقنيات  املتخ�س�سة 
والذي �سيعمل على زراعة اأ�سناف 
يف  الكورية  الفراولة  من  متنوعة 
6 مزارع ذكية جديدة يف اأبوظبي، 
املبتكرة  الأع����م����ال  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
التي تتمتع بها اأبوظبي والتزامها 
بتوظيف اأف�سل التقنيات احلديثة 
القطاعات  م����ن  ع�����دد  ل���ت���ط���وي���ر 
الزراعي  ال��ق��ط��اع  مثل  الرئي�سية 

وقطاع ال�سياحة وال�سيافة.
وت����ع����ت����رب اإم�����������ارة اأب�����وظ�����ب�����ي من 
لل�سركات  الرئي�سية  النمو  اأ�سواق 

ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة، وك���ان مكتب 
افتتح  ق���د  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  اأب���وظ���ب���ي 
يف  له  متثيلياً  مكتباً   2021 ع��ام 
�سيوؤول  اجلنوبية  ك��وري��ا  عا�سمة 
وتكامل  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
الأعمال  منظومتي  ب��ني  اجل��ه��ود 
ال��ب��ل��دي��ن. وب���دع���م م���ن مكتب  يف 
افتتحت  ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  اأب���وظ���ب���ي 
يف  ال��رائ��دة  جلوبال  بي�سنب  �سركة 
واإدارة  ا���س��ت�����س��ارات  ح��ل��ول  ت��ق��دمي 
مقرها  ال�������س���ح���اب���ي���ة،  احل���و����س���ب���ة 
ال�سرق  الرئي�سي ملنطقة  الإقليمي 
اأبوظبي،  يف  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����س���ط 
م���ن مراكز  ي�����س��م ع������دداً  وال������ذي 
واأكادميية  ال�����س��ح��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

بي�سنب جلوبال للتدريب.

•• عجمان- الفجر :

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ب��ح��ث��ت 
عجمان مع جمموعة من اأع�سائها 
م��ن امل��ن�����س��اآت ال��ع��ام��ل��ة يف الإم����ارة 
اآليات تقدمي  �سبل تطوير وتنويع 
دعماً  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة  خ����دم����ات 
ل�سهولة ممار�سة الأعمال وتوفر 
بيئة خدمية ذكية تواكب تطلعات 
اأ����س���ح���اب الع���م���ال ل�����س��م��ان منو 
وا�ستدامة من�ساآت القطاع اخلا�س. 
ج��ه��ود غرفة  ال��ل��ق��اء �سمن  ي��اأت��ي 
عجمان لتوطيد العالقات وتعزيز 
اأ�سحاب  م���ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل 
عجمان  يف  وامل�ستثمرين  الع��م��ال 
خدمات  ا�ستحداث  فر�س  وبحث 
تناف�سية  م����ن  ت���ع���زز  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة 
اقت�ساد الإمارة، كما يهدف اللقاء 
على  الغرفة  متعاملي  اط��الع  اإىل 
يف  املت�سمنة  ال��رق��م��ي��ة  اخل��دم��ات 
الذكي اخلا�س بخدمات  التطبيق 
واملقرتحات  الآراء  ور�سد  الغرفة 
قنوات  وحت�سني  لتطوير  الداعمة 

•• اأبوظبي-وام:

ت�����س��ت��ع��ر���س دائ�������رة ال���ط���اق���ة يف 
م�ساريع  م����ن  ع�������ددا  اأب����وظ����ب����ي 
اإمارة  يف  واملياه  النظيفة  الطاقة 
ت�ساهم يف حتول  والتي  اأبوظبي، 
ن�سبة  وتخفي�س  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
الكربون،  اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات 
وذلك خالل م�ساركتها يف اأ�سبوع 
 2023 ل��ال���س��ت��دام��ة  اأب���وظ���ب���ي 
ب�سفتها ال�سريك الرئي�سي للمرة 
اخل��ام�����س��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل بهدف 
اأبوظبي يف جمالت  تعزيز ري��ادة 
ال�ستدامة اأمام امل�ساركني والزوار 
ال�سركات  مم��ث��ل��ي  اإىل  اإ����س���اف���ة 
احلكومية واخلا�سة من خمتلف 
دول العامل، حيث توا�سل الإمارة 
م�ستقبل  ب��ن��اء  اأج���ل  م��ن  �سعيها 
املناخي  احلياد  وحتقيق  م�ستدام 

بحلول العام 2050. 
اأعلنت ذلك الدائرة م�سيفة اأنها 
�ست�ستعر�س هذا العام “الأهداف 
النظيفة  للطاقة  ال�سرتاتيجية 
الإع������الن  مت  ال���ت���ي   ،”2035
البيئة  هيئة  مع  بال�سراكة  عنها 
اأب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث ت�����س��ت��ه��دف من 
خاللها اإنتاج 60% من الكهرباء 
ومتجددة  ن��ظ��ي��ف��ة  م�����س��ادر  م���ن 

غ���رف���ة ع��ج��م��ان واأع�������س���ائ���ه���ا من 
اأ�سحاب املن�ساآت ور�سد املقرتحات 
الداعمة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  والأف����ك����ار 
القطاع  تنمية  يف  ال��غ��رف��ة  جل��ه��ود 
عجمان،  اإم�������ارة  يف  الق���ت�������س���ادي 
تعتمد  ال����غ����رف����ة  ان  م���و����س���ح���ة 
ن��ه��ج ت�����س��ارك��ي م���ع اأع�����س��ائ��ه��ا من 
القطاعني  من  و�سركائها  املن�ساآت 
بيئة  لتطوير  واخلا�س  احلكومي 
ا�ستباقية  خدمات  وتقدمي  العمل 
القطاعات  م�����س��اه��م��ة  م���ن  ت���ع���زز 
املحلي  ال��ن��اجت  زي����ادة  يف  املختلفة 

لالإمارة.
م��ن ج��ان��ب��ه��م اأ����س���اد احل�����س��ور من 
اأ���س��ح��اب الع���م���ال ب��ج��ه��ود غرفة 
قنوات  وتنويع  تطوير  يف  عجمان 
ل�سمان  اخل��دم��ات  على  ال��ت��ق��دمي 
كما  العمال،  و�سهولة  ا�ستمرارية 
وجهوا ال�سكر على اإتاحة الفر�سة 
لإبداء الراأي وامل�ساهمة يف تطوير 
اأعلى  ت�سمن  ا�ستباقية  خ��دم��ات 
و�سرعة  وامل��رون��ة  اجل���ودة  معاير 

اإجناز املعامالت.  

هذه الأهداف اأول اإطار تنظيمي 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  ق��ان��ون��اً  م��ل��زم 
يف  الكهرباء  قطاع  يف  وامل��ت��ج��ددة 
ال�����س��رق الأو����س���ط، وه���ي ت��اأت��ي يف 
امل�����س��ت��م��ر لقطاع  ال��ت��ح��ّول  اإط�����ار 

الطاقة يف اأبوظبي. 
واللوائح  ال�سيا�سات  على  وتعليقاً 
دائرة  اأ�سدرتها  التي  التنظيمية 
تعزيز  يف  ت�ساهم  والتي  الطاقة، 
واملياه  النظيفة  الطاقة  م�ساريع 
املهند�س  �سعادة  ق��ال  الإم����ارة،  يف 
اأح���م���د حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي، وكيل 
دائرة الطاقة: “ي�سعدين اأن اأرى 
وامل�ساريع  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
�سيا�ستنا  بف�سل  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي 
تعترب  حيث  الآن،  حتى  ال�ساملة 
امل�ساريع الرئي�سية للطاقة واملياه 
للتوجه  ت���ت���وي���ج���اً  اأب���وظ���ب���ي  يف 
ال�سرتاتيجي الذي ر�سمته دائرة 
ت�سمنت  فيما  للقطاع،  ال��ط��اق��ة 
ال��ط��اق��ة تعزيز  ���س��ي��ا���س��ات دائ����رة 
وا�ستخدام  الكربون  اإزال��ة  جهود 
املياه  واإم��دادات  النظيفة  الطاقة 
القت�سادي  ال��ن��م��و  ت��دع��م  ال��ت��ي 

امل�ستدام لإمارة اأبوظبي. 
واأ�ساف �سعادته: يوفر لنا اأ�سبوع 
فر�سة  ل���ال����س���ت���دام���ة  اأب���وظ���ب���ي 

هامة 

مب��ن��ظ��وم��ة ت���ق���دمي اخل����دم����ات يف 
غرفة عجمان والعتماد على اأف�سل 
اأعلى  ل�سمان  القائمة  التقنيات 
واملرونة  واجل���ودة  الأم���ان  معاير 
و�سهولة ال�ستخدام للتقدمي على 
“ع�سوية  ومنها  الغرفة  خ��دم��ات 
املن�ساآت القت�سادية، �سهادات املن�ساأ 
والت�سديقات، اخلدمات القانونية 

وغرها من اخلدمات«.  
ودوره  اللقاء  اأهمية  على  واأك���دت 
يف ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل امل��ب��ا���س��ر بني 

التقدمي على اخلدمات من خالل 
ال���ذك���ي لغرفة  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م��ن�����س��ة 

عجمان.
ح�سر اللقاء مبقر الغرفة فاطمة 
م�ساريع  اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��و���س��ي 
الذكية،  واخل��دم��ات  التكنولوجيا 
الع�سوية  خدمات  اإدارة  وموظفي 
اخل����دم����ات  واإدارة  وامل����ع����ام����الت 

القانونية.
وق���دم���ت ف��اط��م��ة ال��ع��و���س��ي نبذة 
امل��ب��ذول��ة لالرتقاء  اجل��ه��ود  ح���ول 

يف  الكهرباء  قطاع  ينتجها  �ساعة 
تعد  حيث   %75 بن�سبة  الإم����ارة 

وخف�س   ،2035 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
انبعاثات الكربون لكل ميجاواط-

راك�����ي�����ل   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الفلبني   ، م���اك���ال���ي�������س���ان���غ 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)B0539227P( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

املليارية  وال�������س���رك���ات  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
العاملية، ما يعك�س روؤى وتوجهات 
قيادة دولة الإمارات يف دفع عجلة 
اق��ت�����س��اد وط���ن���ي ق����وي ي�����س��ه��م يف 

تعزيز تناف�سية الدولة العاملية. 
وقال معاليه، اإن اإمارة دبي بروؤية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
نائب  ال مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”،  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 
متّكنت من تعزيز مكانتها العاملية، 
القت�سادات  اأه�����م  م���ن  ك���واح���دة 
امل���م���ك���ن���ة ل���ل�������س���رك���ات اجل����دي����دة 
القت�سادات  لبناء  م��رك��زاً  كونها 
بنية  توفر  خ��الل  من  الناجحة، 
واأنظمة  متكاملة،  رقمية  حتتية 
ت�سمن  ����س���ام���ل���ة،  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
اق���ت�������س���ادي وطني  حت��ق��ي��ق من����و 
الدولة  �سمعة  وت��ع��زي��ز  م�����س��ت��دام، 
لتنمية  مركزاً  باعتبارها  العاملية، 
ال�سركات والقطاعات القت�سادية 

اجلديدة. 
واأ�ساد بجهود جلنة الإ�سراف على 
للم�ستقبل”  دب��ي  “حي  ���س��ن��دوق 

•• دبي-وام:

تراأ�س معايل عمر �سلطان العلماء 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����س��اد 
ال���ع���م���ل ع����ن ب���ع���د، رئ���ي�������س جلنة 
الإ������س�����راف ع��ل��ى ����س���ن���دوق “حي 
جلنة  اج��ت��م��اع  للم�ستقبل”،  دب��ي 
“حي دبي  الإ�سراف على �سندوق 
�سوء  يف   )DF2( للم�ستقبل” 
عمليات  م��ن  الأول  ع��ام��ه��ا  اإمت����ام 

ال�ستثمار. 
وا����س���ت���ع���ر����س الج����ت����م����اع م����ا مّت 
الن�سف  خالل  تقدم  من  حتقيقه 
 ،2022 ع��ام  م��ن  وال��ث��اين  الأول 
مع ا�ستكمال اأكرث من 12 عملية 
ال�سركات  يف  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  مت��وي��ل 
التمويل  على  بالعتماد  النا�سئة 

املبدئي البالغ 1 مليار درهم. 
العلماء  �سلطان  واأكد معايل عمر 
على  حري�سة  الإم�����ارات  دول���ة  اأن 
العمل  ب���ي���ئ���ات  اأف���������س����ل  ت����وف����ر 
تاأ�سي�س  ت��دع��م  ال��ت��ي  الب��ت��ك��اري��ة 
ال�سركات  م����ن  اجل����دي����د  اجل���ي���ل 

خالل عامها الأول، يف جذب رواد 
ال�سركات  اإن�����س��اء  الأع��م��ال، ودع���م 
مبتكرة  حلول  وتوفر  اجل��دي��دة، 
مبا  يواجهونها،  التي  للتحديات 
النجاح،  لتحقيق  ق��درات��ه��م  ي��ع��زز 
وامل�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق الزده�����ار 

ال�سامل. 
دب�����ي  ح�������ي  “�سندوق  وي������ع������د 
للم�ستقبل” اأول �سندوق متويلي 
امل��ال اجل��ريء يف  من نوعه لراأ�س 
النا�سئة  ال�سركات  لدعم  املنطقة، 
�سريعة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق���ط���اع  يف 
ال��ن��م��و، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع عدد 
تلّقى  وقد  الرائدة  املوؤ�س�سات  من 
ال�����س��ن��دوق م��ا ي��زي��د ع��ن 1000 
نا�سئة  ���س��رك��ات  م��ن  طلب مت��وي��ل 
اإ�سافة  وعاملية،  واإقليمية  حملية 
اإىل  تتطّلع  اأخ����رى  ���س��ن��ادي��ق  اإىل 
�سندوق  ويلعب  راأ�سمالها،  زي���ادة 
’حي دبي للم�ستقبل‘ دوراً جوهرياً 
ال�سركات  من  املزيد  ا�ستقطاب  يف 
ملدينة دبي، الوجهة املُثلى لتمكني 
الزده���ار،  م��ن  النا�سئة  ال�سركات 
النمو  م�������س���رة  دع�����م  وب����ال����ت����ايل 

القت�سادي امل�ستدام. 
بهدف  ال�������س���ن���دوق  اإط�������الق  ومت 
تو�سيع م�ساركة اجلهات احلكومية 
و�سبه احلكومية لتعزيز مكانة دبي 
الرقمي،  لالقت�ساد  عاملي  كمركز 
ا�ستثماري  م����ال  راأ�������س  وت���وف���ر 
وال�سركات  اجل���دي���دة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
�سركة   13 فاقت  وال��ت��ي  النا�سئة 
ال�سندوق بدعم من  تاأ�سي�س  منذ 
مركز دبي املايل العاملي، وموؤ�س�سة 
دبي للم�ستقبل التي ت�سعى لتعزيز 
م�ستقبلية  ك��م��دي��ن��ة  دب���ي  م��ك��ان��ة 

رائدة عاملياً. 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�����س��ن��دوق  وي��رك��ز 
ال�سركات  ب����رام����ج  ت����زوي����د  ع���ل���ى 
وبناء  اأويل،  م��ال  ب��راأ���س  النا�سئة 
قابلة  تكنولوجي  ابتكار  منظومة 
ال�سندوق  ي��ع��م��ل  ك��م��ا  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
ع��ل��ى ج���ذب اأه���م روؤو������س الأم����وال 
وكذلك  دب����ي  اإىل  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
النا�سئة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���س��رك��ات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الزده�������ار يف ب��ي��ئ��ة دبي 
للم�ساريع  واحل��ا���س��ن��ة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 

النا�سئة. 

من اأهم ُمدن العامل، واأي�ساً اإعادة 
م�ستقبل  وتوجيه  واإل��ه��ام  �سياغة 
يف  ال�سركاء  مع  بالتعاون  الإم���ارة 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س، من 
املحلية  امل����واه����ب  مت���ك���ني  خ�����الل 
الثورة  حلول  تبّني  م��ن  والعاملية 

ال�سناعية الرابعة. 
يف ال�سياق ذاته، توقع عارف اأمري 
مركز  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س 
يت�ساعف  اأن  ال��ع��امل��ي،  امل���ايل  دب��ي 
حجم القت�ساد العاملي بحلول عام 
2050، وذلك بف�سل التح�سينات 
امل�ستمرة يف جمال النتاج واملعتمدة 
ع���ل���ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والب���ت���ك���ار، 

ال�سركات  مت��وي��ل  �سي�ساعد  حيث 
تطوير  على  ترتكز  التي  النا�سئة 
يف  م�ستقبلية  اقت�سادية  قطاعات 
دوره��ا احليوي يف  وتعزيز  ت�سكيل 
املُ�����س��ت��دام على  الق��ت�����س��ادي  النمو 
ككل،  وامل��ن��ط��ق��ة  الإم�����ارة  م�ستوى 
امل�سهد  اإيجابي يف  تاأثر  واإح��داث 
الق��ت�����س��ادي، وم���ع من��و املحفظة 
ال�ستثمارية لل�سندوق، نتطلع اإىل 
روؤية املزيد من ال�سركات النا�سئة 
النجاحات  م���ن  م����زي����داً  حت�����س��د 

والتو�سع يف اأعمالها. 
ومت تكليف ال�سندوق مبهمة دعم 
التي  امل�ستقبل  اق��ت�����س��اد  ���س��رك��ات 

����س���ع���ادة عي�سى  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
املايل  دب��ي  ك��اظ��م، حمافظ مركز 
ال�سنوية  ال���ن���ت���ائ���ج  اإن  ال���ع���امل���ي، 
تك�سف  الأول  عامه  يف  لل�سندوق 
عن موؤ�سرات واعدة وُمب�ّسرة. مع 
الإم����ارة  م��ك��ان��ة  تر�سيخ  م��وا���س��ل��ة 
للتكنولوجيا  ع����امل����ي  ك����م����رك����ز 
النا�سئة  ال�سركات  ودعم  والبتكار 
متا�سياً مع روؤيتنا الرامية لقيادة 

م�ستقبل قطاع اخلدمات املالية. 
بلهول  جمعة  خلفان  �سعادة  ون��وه 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
دبي  م��وؤ���س�����س��ة  ب����دور  للم�ستقبل 
واح���دة  دب���ي  ج��ع��ل  يف  للم�ستقبل 

�ستعمل يف “حي دبي للم�ستقبل”، 
ل����ت����اأه����ي����ل ال�������ق�������درات والأف������ك������ار 
النمو  م�ستويات  وتعزيز  املُبتكرة 
بالإ�سافة  دب����ي،  يف  الق��ت�����س��ادي 
تر�سيخ  يف  الفّعالة  امل�ساهمة  اإىل 
عاملية  ك���وج���ه���ة  الإم���������ارة  م���ك���ان���ة 
ورواد  العاملية  املواهب  ل�ستقطاب 
ال�سندوق على  الأعمال، و�سيعمل 
النا�سئة يف اجلولة  ال�سركات  دعم 
حتقيق  وبالتايل   ،+A التمويلية 
تطوير  يف  تتمثل  اأ���س��م��ل  اأه����داف 
راأ�س  و�سناديق  امل�ستقبل  اقت�ساد 
امل�ستثمرة  للجهات  اجل��ريء  امل��ال 

يف دبي. 

عمر �سلطان العلماء: الإمارات بيئة حا�سنة لتاأ�سي�س
 اجليل اجلديد من ال�سركات النا�سئة واملليارية العاملية

اأدنوك تتعاون مع تي�سن كروب اأودي لتطوير وحدات لتك�سري الأمونيا على نطاق جتاري 
وتعد الأمونيا وقودا ناقال للهيدروجني وتتميز ب�سهولة �سغطها 
ونقلها. وعند �سحنها حتتاج الأمونيا بعد و�سولها اإىل وجهتها، 
اإىل حتليلها اأو “تك�سرها” اإىل هيدروجني قبل ا�ستخدامها يف 

�سل�سلة القيمة لقطاع الطاقة.
ال�سركتان لتطوير وحدات لتك�سر  �ستتعاون  ووفقاً لالتفاقية، 
“تي�سن  جمموعة  تقنية  با�ستخدام  وا�سع  نطاق  على  الأمونيا 
يف  الفر�س  ل�ستك�ساف  الطريق  التفاقية  متهد  كما  كروب”. 
جمال �سل�سلة القيمة للطاقة النظيفة لتوريد و�سحن الأمونيا 
الإمارات  دول��ة  م��ن  اخل�سراء  الأم��ون��ي��ا  اأو  الكربون  منخف�سة 

لوحدات تك�سر الأمونيا الكبرة على م�ستوى العامل. 
لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي،  م�سبح  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
“ُتعد  احللول منخف�سة الكربون والنمو الدويل يف “اأدنوك”: 

•• اأبوظبي - وام: 

اأع��ل��ن��ت اأدن�����وك، امل����زود امل���وث���وق وامل�������س���وؤول ل��ل��ط��اق��ة منخف�سة 
“ تي�سن  �سركة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  ام�س  النبعاثات 
املتخ�س�سة  كروب”  “تي�سن  ملجموعة  التابعة  اأودي”،  ك��روب 
يف الهند�سة الكيماوية والتي يوجد مقرهايف اأملانيا، ل�ستك�ساف 
جديدة  اأ���س��واق  لفتح  تهدف  الأج���ل  طويلة  �سراكة  بناء  فر�س 

للهيدروجني وتعزيز �سال�سل القيمة العاملية للطاقة النظيفة. 
اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  توقيعها  مت  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 
الأمونيا  لتك�سر  م�ساريع  تطوير  اإىل  لال�ستدامة،  اأب��وظ��ب��ي 
الهيدروجني من  ا�ستخال�س  وا�سع ل�ستخدامها يف  على نطاق 

الأمونيا بعد نقلها. 

احتياطيات الطاقة الوفرة والتناف�سية يف دولة الإمارات مُمكن 
رئي�س لأعمال ’اأدنوك‘ يف جمال الهيدروجني والتي ت�سهد منواً 
مت�سارعاً. وتلتزم ’اأدنوك‘ مبوا�سلة العمل على تر�سيخ مكانتها 
م�سادر  وخ��ل��ق  الن��ب��ع��اث��ات،  منخف�سة  للطاقة  م��وث��وق  ك��م��ورٍد 
ويف  للهيدروجني.  العاملي  ال�سوق  من��و  ودع���م  ج��دي��دة  اإي����رادات 
�سعيها لتحقيق ذلك، �ستتعاون ’اأدنوك‘ مع �سركاء لديهم نف�س 
الروؤى والأه��داف مثل جمموعة ’تي�سني كروب‘ لتوفر حلول 
فعالة وملمو�سة ت�سهم يف خف�س النبعاثات يف قطاع الطاقة”. 

لإعادة   ®uhde تقنية  على  الأم��ون��ي��ا  تك�سر  عملية  وتعتمد 
على  ا�ستخدامها  يتم  وال��ت��ي  عاملياً،  املثبتة  البخاري  الت�سكيل 
يف  الكيماوية  للمواد  م�سنعاً   130 م��ن  اأك���رث  يف  وا���س��ع  ن��ط��اق 

جميع اأنحاء العامل. 

بريك بلك ال�سرق الأو�سط 2023 يحفز التحول الرقمي يف �سناعة ال�سحن
•• دبي- وام: 

موؤمتر  من  ال�سابعة  الن�سخة  تنطلق 
ال�������س���رق  ب����ل����ك  “بريك  وم����ع����ر�����س 
رعاية  حت��ت  �ستقام  ال��ت��ي  الأو�سط” 
يومي  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
13 و14 فرباير املقبل يف مركز دبي 
التجاري العاملي و�سرتكز على حتفيز 
الرقمنة  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ن  ق��ط��اع 

والتكنولوجيا املتطورة .
ي�����س��ارك يف ه��ذا احل���دث - ال���ذي يعد 
- عدد  املنطقة  ن��وع��ه يف  م��ن  الأك����رب 
التقنية  احل���ل���ول  م�����زودي  ك���ب���ار  م���ن 
ال�سائبة  الب�سائع  �سحن  �سناعة  يف 
واملعدات ال�سخمة للم�ساريع الكربى 

وزارتا ال�سناعة و الطاقة و �سنايدر اإلكرتيك 
يعلنون نتائج التقييم الوطني لل�سركات ال�سناعية 

•• اأبو ظبي- وام:

اأعلنت وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية 
ابوظبي لال�ستدامة،  اأ�سبوع  اإلكرتيك، على هام�س فعاليات  و�سنايدر  التحتية 
كفاءة  تعزيز  ي�ستهدف  وال���ذي  ال�سناعية  لل�سركات  الوطني  التقييم  نتائج 
حتقيق  يف  ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  وتعزيز  ال��دول��ة،  يف  الطاقة  ا�ستخدام 
الأطراف  دول  ملوؤمتر  ال��دول��ة  ا�ست�سافة  نحو  الطريق  ودع��م  املناخي،  احلياد 
وزارة  بني  م�سرتك  تعاون  �سمن  التقييم،  ياأتي  املقبل.   نوفمرب   ،COP28
ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية و�سركة �سنايدر 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  لربنامج  التابعة  ال�سناعة  رواد  �سبكة  يف  الع�سو  اإلكرتيك 
�سمل التقييم 46 من�ساأة ت�سنيع يف دولة الإمارات  الرابعة “ال�سناعة 4.0”.  
والكيماويات  وامل�����س��روب��ات  والأغ��ذي��ة  وامل��ع��ادن  الطاقة  مثل  قطاعات  يف  تعمل 
اأن مرافق  اإىل  النتائج  اأ�سارت  القطاعات. حيث  وال��ورق واخل�سب وغرها من 
العتيادية  املعدلت  من  اأعلى  كفاءة  معدل  تطبق  امل�سح  يف  امل�سمولة  الت�سنيع 

التي يتم تطبيقها ل�سمان كفاءة ا�ستخدام ومراقبة واإدارة الطاقة. 
 “ املتقدمة:  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  ، وكيل  ال�سويدي  �سعادة عمر  وقال 
اإطار دعم ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة ملفاهيم  يف 
ال�ستدامة وتعزيز التحول التكنولوجي يف قطاع ال�سناعة، فاإن حتقيق كفاءة 
اأن  اإىل  اأ�سا�سياً يف نهج دولة الإم��ارات. م�سرا  ا�ستهالك الطاقة ميثل عن�سراً 
املتقدمة  التكنولوجيا  حلول  اعتماد  خ��الل  من  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  رف��ع 
ال�سناعية وتعزيز  للمن�ساآت  الت�سغيلي  الأداء  النبعاثات وحت�سني  يعزز خف�س 
املبادرات  م��ن  وغ��ره��ا  اجل��ه��ود  ه��ذه  واأ���س��اف:  للبيئة.   ال�سديقة  امل��م��ار���س��ات 
ا�سنع  مبادرة”  مظلة  حتت  تاأتي  ال�سناعي،  القطاع  يف  لال�ستدامة  الداعمة 
من  ال�سناعية  ال�سركات  متكني  اأه��داف��ه��ا  �سمن  ت�سمل  وال��ت��ي  الإمارات”  يف 
اعتماد تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة التي ت�ساعدهم على تعزيز ال�ستدامة 

والإنتاجية، مبا يزيد من قدراتها التناف�سية الإقليمية والعاملية “. 

من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  وتنميتها  اأع��م��ال��ن��ا 
التحديات غر امل�سبوقة التي �سهدتها 
العاملية”.  وال���ت���ج���ارة  الق���ت�������س���ادات 
واأ�ساف :” �سي�ساعدنا موؤمتر ومعر�س 
بريك بلك ال�سرق الأو�سط من خالل 
تبني  وتعميم  الب�سائع  مالكي  جمع 
جتاربهم  م�ساركة  ع��رب  التكنولوجيا 
الالزمة  املتطلبات  فهم  على  وروؤاه��م 
تلبي  ال��ت��ي  احل��ل��ول  ت��ط��وي��ر  ل�سمان 
بالقطاع”.  اخل��ا���س��ة  الح���ت���ي���اج���ات 
ب�����دوره ق����ال ال���دك���ت���ور دي��ن��ي�����س درير 
“اأت�س  املعلومات يف  تكنولوجيا  مدير 
كون�سلتينج  ب���ورت  ه��ام��ب��ورغ  ���س��ي  ب��ي 
لعًبا  “باإعتبارنا  اأت�س”:  بي  اأم  جي 
البحري  ال�سحن  �سناعة  يف  رئ��ي�����ًس��ا 

مبثابة  2023�سيكون  الأو�سط” 
ال�سركات  م��ن  للتعلم  مثالية  من�سة 

القيادية يف ال�سناعة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال دارم���ن���درا جاجنراد 
اخل�����دم�����ات  اإدارة  م�����رك�����ز  رئ����ي���������س 
وتوبرو”  “لر�سن  يف  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
الوباء  ان��ت�����س��ار  “منذ  املحدودة”: 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا دوًرا ح��ي��وًي��ا يف  ل��ع��ب��ت 
وحت�سني  تب�سيط  من  القطاع  متكني 
����س���واء م���ن خ����الل برامج  ع��م��ل��ي��ات��ه. 
اجل����دول����ة وال���ت���وج���ي���ه امل���ت���ق���دم���ة اأو 
واملراقبة  ال�����س��ح��ن��ات  ت��ت��ب��ع  اأن���ظ���م���ة 
اإ�سافة اإىل ا�ستخدام الآليات واملعدات 
�سهلت  حيث  الب�سائع  ملناولة  املبتكرة 
تطوير  الرقمية  احل��ل��ول  تلك  علينا 

امل�����س��وؤول��ة ع��ن م��ن��اول��ة اأك���رث م��ن 90 
يتوجب  العاملية  ال��ت��ج��ارة  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
بال  عملياتنا  ا�ستمرار  �سمان  علينا 
ان���ق���ط���اع م���ع ام���ت���الك ال����ق����درة على 
معرفة املوقع احلايل لل�سحنات واأهم 
من ذلك التعرف على حالة الب�سائع 
مراحل  خمتلف  عرب  نقلها  يتم  التي 
�سل�سلة الإمداد والتوريد”. من جهته 
يف  الفعاليات  مدير  بالمر  بن  اأ�سار 
اإىل  الأو�سط”  ال�����س��رق  بلك  “بريك 
التطلع عرب ن�سخة العام 2023 من 
هذا احلدث اإىل جمع اأكرب عدد ممكن 
من ال�سركات التقنية الرائدة يف قطاع 
العمالقة لالإ�سهام  ال�سحن وامل�ساريع 
متقدمة  لوج�ستية  حلول  تطوير  يف 

على  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  وي���ه���دف 
رفع  يف  للرقمنة  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ر 
القطاع  جم�������الت  خم���ت���ل���ف  ك����ف����اءة 
ب�سل�سلة  ل���الإرت���ق���اء  من����وه  وحت��ف��ي��ز 
الإمداد والتوريد باأكملها لتكون اأكرث 

ا�ستدامة واأماًنا.
املدير  ب��ي��ل  كري�ستوفر  دي��ف��ي��د  واأك����د 
“هاباج- يف  اخل��ا���س  لل�سحن  الأول 

البتكار  اأهمية  على  جي”  اإي��ه  لويد 
ال�سناعة  ا���س��ت��دام��ة  لتعزيز  ال��رق��م��ي 
اإم���ك���ان���ات احللول  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة 
انبعاثات  لتقليل  املتقدمة  الرقمية 
وزي���ادة  ال�سالمة  وحت�سني  ال��ك��رب��ون 
موؤمتر  اأن  اإىل  لفتا  العمليات  كفاءة 
ال�������س���رق  ب����ل����ك  “بريك  وم����ع����ر�����س 

ال�سركات  م���ن  ال���ع���دي���د  ح��ق��ق  ح��ي��ث 
اإجنازات نوعية مهمة يف زيادة الكفاءة 
الت�سغيلية وتقليل تكاليف النقل لفتا 
اإىل اأنه من خالل توفر من�سة لقادة 
الفكر و�سناع القرار مل�ساركة خرباتهم 
التطوير  دع��م  م��ن  �سنتمكن  واآرائ��ه��م 
�سحن  ب�سناعة  وال��ن��ه��و���س  امل�ستمر 

الب�سائع ال�سائبة ملواكبة امل�ستقبل .
و�ستوفر الن�سخة القادمة من موؤمتر 
الأو�سط  ال�سرق  بلك  بريك  ومعر�س 
يف  واملتخ�س�سة  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
من�سة  ال���رق���م���ي���ة  احل����ل����ول  ت���ط���وي���ر 
ف��ر���س ج��دي��دة يف  مثالية لإك��ت�����س��اف 
وخمتلف  ال��ب�����س��ائ��ع  ���س��ح��ن  جم�����ال 

القطاعات التجارية الأخرى.

Date 18/ 1/ 2023  Issue No : 13751
Summon by Publication To defendant

Case Management Office , Sharjah Federal Court of First Instance
Case No. SHCFICIREA2022/0008625/Civil

To defendant : European Union Building Contracting LLC
Place of residence : Unknown 
By application from the plaintiff AL Sabah A/C & Refrigerator Repair 
Address : Middle Area, New Maliha, Shop No. 1- 050847086
- You are hereby summoned to appear in person or through attorney 
before the case management office No. 3, Sharjah court of first instance on 
06/02/2023 to submit your statement of defense and documents maximum 
ten days from the date of publication of this summon in your capacity as 
defendant in the above mentioned case. Summon to be published in both 
Arabic & English Languages
Director - Judicial Services 
Dated, 09/01/2023 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 18/ 1/ 2023  Issue No : 13751
Service of Defendant through Publication

Federal First Instance Court of Sharjah - Civil Court
Lawsuit No : SHCFICIINJ2022/0008784 - Urgent

To the Defendant : Simar Deep Singh Arora - Address : Unknown. Domicile: Office of Mohamed Allanjawi, 
Advocates and Legal Consultants, address : Dubai World Trade Center 1, Sheik Zayed Road, Fairmont Hotel, 
Offices Entrance, 21st floor, Office No. 2102, Tel: 0526525230, Email : info@mtaadv.com.
And to the Defendant : Mohammad Ali Saeed Abdulla - Address : Unknown, Sharjah Industrial Area 2, 
behind City Center, Sharjah Refrigerators Corporation, Tel: 0506880222
We hereby inform you that the Claimant : Korvinder Dahodi, address : Domicil: to be served on his 
attorney's address in Sharjah, King Faisal St., Al Marzoqi Tower, Tower C, 13th floor, Office No. 1302, Tel : 
0506317024, Tel: 971506317024, have filed the above case against you to make the following claims.
1. To appoint the nearest date for hearing and to serve the Defendant. 2. To appoint auditing expert to calculate 
the revenue of the properties No. 47 and 83 (now changed to 72) in view of the appeal judgment in appeal No. 
238/2016 and 1132/2018-Civil Appeal, affirmed by Cassation No. 230/2021 and 265/2021-Civil Cassation; 
The calculation should be for the period from the Claimant's deportation in October 2007 and until they were, 
or their value, delivered to the Claimant; to order the Defendants to pay, jointly and individually, the revenue 
and profits according to the expert's report; to order the Defendants to pay 9% legal interest as of due date to 
the final payment and delivery. 3. To instruct the Expert to review the tenancies contracts of the properties at 
Shrajah Municipality to show the real value of the properties revenues in order to issue a judgment. 4. In all 
cases to order the Defendants to pay fees, expenses and attorney's fees. 
Therefore, you are hereby requested to appear before the Second Urgent Matters Department at Federal Court 
of Sharjah on 26/01/2023 at 08.00 am to submit your defense and documents. In case you fail to appear in 
person or through delegated attorney, the court shall initiate legal action in your absence.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591 Date 18/ 1/ 2023  Issue No : 13751
A Notice by Publication for the Enforcee

Sharjah Federal Court- Civil Execution Court - Valeriy Shpilkin- Payment 
Notice in Case No. 0009142/SHCEXCICPL2022-Performance Order

To : Convicted: Valeriy Shpilkin
Whereas, on the date the attached judgment, a copy of which is attached, was 
issued against you in favor of the Claimant, Ismail Ali Akbar Sardari, Iranian 
nationality, in the aforementioned Case.
Whereas, the aforementioned Prevailing Party applied for enforcing the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and whereas the 
judgment required to be enforced is as follows: Grand total including fees and 
Expenses : AED 0.64239 in addition to the legal interest of 5% from the date of 
02/08/2022 until full payment
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive 
bond referred to above within [15] days from the date of being notified by this 
Notice. In the event of your failure to do so, the Court will take the compulsory 
enforcement measures established by law against you.
Judge : Wael Ahmad Abdullah
Sharjah Federal Court - Civil-Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70555

Date 18/ 1/ 2023  Issue No : 13751
Request for Service through Publication in Enforcement Case

In Arabic and English
Date : 22/11/2022

Order to pay in Lawsuit No. AJCEXCIBOUNCE2022/0004847-Bounced Cheques
To the Defendant : Muhammad Irfan Shakir Imran Sarwar
Whereas, the attached judgment was issued in the above case against you in favor of 
the Claimant (Applicant)
Ali Mohammed Haji Alqubaisi, UAE Citizen;
And Whereas, the above Claimant have submitted request to enforce the said judgment 
and already paid the fees. The judgment to be enforced is as follows:
Total amount to be paid including fees and expenses : 7824.0
Therefore, you are hereby ordered to pay according to the enforcement deed within 15 
days as of receiving this notice. In case you fail to comply, the court shall enforce the 
judgment by force according to the law.
Judge / Abdulasamad Mohamed Abdulla Alamodi
Federal Court of Ajman
Civil Enforcement Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 18/ 1/ 2023  Issue No : 13751
Request for Service through Publication in Enforcement Case

In Arabic and English
Date : 16/01/2023
Service of Defendants through Publication - Federal Court of Sharjah- Civil Enforcement Court
Mughal Wood Works Factory LLC, Mohanımad Akbar Mohammad Tufail, Muhammad Akhtar 

Mughal Muhammad Tufail Mughal, Muhammad Anwar Muhammad Tufail
Order to pay in Lawsuit No. SHCEXCICOM2019/0002613- Commercial case

To the Defendants : Mughal Wood Works Factory LLC - Address: Sharjah, Industrial Area 1, behind 
King Abdulaziz St., Warehouse No. 1, Mughal International Wood Works Factory LLC;
Mohammad Akbar Mohammad Tufail - Address: Sharjah, Industrial Area 1, behind King Abdulaziz St., 
Warehouse No. 1, Mughal International Wood Works Factory LLC;
Muhammad Akhtar Mughal Muhammad Tufail Mughal - Address: Sharjah, Industrial Area 1, behind 
King Abdulaziz St., Warehouse No. 1, Mughal International Wood Works Factory LLC;
Muhammad Anwar Muhammad Tufail - Address: Sharjah, Industrial Area 1, behind King Abdulaziz St., 
Warehouse No. 1, Mughal International Wood Works Factory LLC;
Whereas, on 11/12/2020, the attached judgment was issued in the above case against you in favor of 
the Claimant (Applicant) Ishak Ali Roushan, UAE Citizen; And whereas, the above Claimant have 
submitted request to enforce the said judgment and already paid the fees. The judgment to be enforced is 
as follows: Total amount to be paid including fees and expenses : 4375718.0 
Therefore, you are hereby ordered to pay according to the enforcement deed within 15 days as of 
receiving this notice.

Seal : United Arab Emirates-Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591

Date 18/ 1/ 2023  Issue No : 13751
Dubai Courts of First Instance

Notice of Seizure Report by Publication
In lawsuit No 208/2022/1771 Civil Execution
To be Considered before : 7th lawsuit Execution Circuit No 228
Subject matter of the Lawsuit : Executing the judgment issued in the Lawsuit No. 198/ 2022 
Civil Partial, to pay the executed amount of AED (760.159), including fees and expenses
Plaintiff : Nellya Abacharaeva - Address : Dubai, Business Bay - Burj Khalifa Street, Prime 
Tower - 10th Floor - Tel : 04/3352200 - Fax : 04/3342200 - Makani No. 2583686879
Represented by : Abdullah Muhammad Haji Ali Al-Awadi
Name of the person to be notified : Zakir Abacharaev, in his capacity as a Defendant
Subject matter of the Notice : The Dubai Court of First Instance judged, on the date of notifying 
you, to pay the executed amount AED (760159.00) within 15 days from the date of Notice, or 
to sell the property No... Emirate of Dubai Dubai Marina - Building Name: Al Sadaf 4 Property 
No. 302, which belongs to you by way of bidding in accordance with the provisions of Article 
295 of the Procedure Code civil. According to the Court judgment issued on 12/01/2023
To see the Lawsuit details, the regulations, the memoranda, the submission of the defense and 
the requests, the electronic services of the Dubai Courts must be used. To subscribe, please 
click on the link.
Prepared by : Huda Ali Al Zarouni 
Date of accreditation: 17/01/2023 at 08:52:18

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70591

Date 18/ 1/ 2023  Issue No : 13751
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In lawsuit No : 1095/2022/38 - Partial Commercial Banking
Considered at : Fourth Lawsuit Management Department No. 403
Case subject matter : Claim to oblige the two Defendants jointly to pay the Plaintiff an amount 
of 88,340 dirhams (Eighty-Eight Thousand Three Hundred and Forty Dirhams) and the legal 
interest by 5% from the date of judicial claim until full payment, fees, expenses, and attorney fees. 
Plaintiff : Milleries Boutique LLC, represented by the Director and Partner / Jelly Teresa Philip, 
an Indian national - Address : UAE - Emirate of Dubai - Deira - Dubai - Al Maktoum Street - Al 
Reem Building - Apartment 1503
Defendant : Social Tech Furniture FZC - LLC
Notification subject matter : He has filed the lawsuit against you and the subject hereof is to oblige 
the Defendants jointly to pay the Plaintiff an amount of 88340 dirhams (Eighty-Eight Thousand 
Three Hundred and Forty Dirhams) and the legal interest by 5% from the date of judicial claim 
until full payment, fees, expenses, and attorney fees, for which a hearing is set on Monday, January 
23, 2023, at 09:00 am, in the remote litigation hall. BUILDING_DESCE, therefore, you are 
required to attend or your legal attorney and you must submit your memorandum or documents to 
the court at least three days before the hearing.
-To view the details of the case, regulations, memorandums, submission of defense and requests, 
it is necessary to use the electronic and smart services of the Dubai Courts. To subscribe, please 
click on the link.
Prepared by : Mona Ibrahim Kamal  Date of approval : 16/01/2023, 12:35:06

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 18/ 1/ 2023  Issue No : 13751
Judicial Notice for publishment

No. (209/2023)
Notarial No : 154787/1/2022
Warner : Stella Di Mare Hotel (LLC)
Warnee : Obinna Anochie
The warner warns you to pay the value of the cheque and the 
arrears in the amount of 170,625 (one hundred and seventy 
thousand six hundred and twenty-five) And renew the 
commercial license within a maximum period of 30 days (thirty 
days) from the date of publication, otherwise the warner will 
be forced to take all legal measures that preserve his right, for 
example, filing a civil case - criminal - request for evacuation - 
and claiming compensation for any malfunction or damage with 
the warner charging him with all Litigation fees and expenses 
and attorney fees
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
  اإعلن �شطب قيد

تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة �سانيل )اجلن�سية : فرن�سا( قد تقدمت بطلب 
�سطب قيد فرع ال�سركة يف ام��ارة دبي )العنوان : �س ال�سيخ زاي��د - دبي مول حمل 
ب  �س   )GS-TDM-075-3(   )TDM-GF-028-1(   )GF20( رقم 
12518، �س ب 125187 واملقيدة حتت رقم )2537( يف �سجل ال�سركات الأجنبية 
بالوزارة. وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات 
اعتماد  �سان  2010م يف  ل�سنة  رقم )377(  ال��وزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية 
واملناطق احلرة  املوؤ�س�سة باخلارج  املن�ساآت  اإج��راءات الرتخي�س لفروع ومكاتب  دليل 
بالدولة. يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد -  ادارة الت�شجيل التجاري

 �س.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
  اإعلن �شطب قيد

قد  فرن�سا(   : )اجلن�سية  دبي  فرع  �سانيل  �سركة  ال�سادة/  ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف ام��ارة دبي )العنوان : ال�سيخ زايد - دبي 
مول - �س ب : 125187( واملقيدة حتت رقم )2537( يف �سجل ال�سركات الأجنبية 
بالوزارة. وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات 
اعتماد  �سان  2010م يف  ل�سنة  رقم )377(  ال��وزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية 
واملناطق احلرة  املوؤ�س�سة باخلارج  املن�ساآت  اإج��راءات الرتخي�س لفروع ومكاتب  دليل 
بالدولة. يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد -  ادارة الت�شجيل التجاري

 �س.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
  اإعلن �شطب قيد

تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة �سانيل )اجلن�سية : فرن�سا( قد تقدمت بطلب 
 FX06 سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي )العنوان : مول الإمارات - حمل رقم�
50208( وامل��ق��ي��دة حت��ت رقم  50208 دب��ي ، ���س ب  ملك م��ول الإم����ارات ���س ب 
القانون الحتادي  بالوزارة. وتنفيذاً لأحكام  ال�سركات الأجنبية  )2537( يف �سجل 
رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اإج���راءات  دليل  اعتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377(
اأ�سحاب احلق  ال�سادة  املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من  املن�ساآت 
يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ 

الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد -  ادارة الت�شجيل التجاري

 �س.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
  اإعلن �شطب قيد

تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة �سانيل فرع دبي )اجلن�سية : فرن�سا( قد 
تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي )العنوان : �سارع ال�سيخ حممد 
بن زايد - مردف �سيتي �سنرت - �س ب 125187( واملقيدة حتت رقم )2537( 
رقم  الحت��ادي  القانون  لأحكام  وتنفيذاً  ب��ال��وزارة.  الأجنبية  ال�سركات  �سجل  يف 
)2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته والقرار ال��وزاري رقم 
)377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب 
اأ�سحاب  ال�سادة  من  يرجى  بالدولة.  احل��رة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت 
احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر 

من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد -  ادارة الت�شجيل التجاري

 �س.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �شولفيت الإدارة امل�شاريع �س ذ م م  
الوىل  علي  جبل   - بردبي   - ليمتد  تايد�س  �سفن  ملك   412F رق��م  مكتب   : العنوان 
القيد  941668 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1552583  : التجاري  بال�سجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سر يف  باأنه قد مت  دبي 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/12/14 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/12/14 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
كوربريت لتدقيق احل�شابات - �س ذ م م  العنوان : مكتب رقم  اإىل امل�سفي املعني 
 04-5148248  : هاتف   - خليفة  برج   - )�س.م.ع(  العقارية  اعمار  ملك   701C
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2727348  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : كوربريت لتدقيق احل�شابات - �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 701C ملك اعمار العقارية )�س.م.ع( - برج خليفة 
هذا  مب��وج��ب   04-2727348  : فاك�س   04-5148248  : ه��ات��ف   -
اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  تعلن 
لت�سفية �شولفيت الإدارة امل�شاريع �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/12/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/12/14
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : كليفاماما لتجارة لوازم العناية باالأطفال - ذ م م  
الرب�ساء   - امل��ه��ري  بالهول  را���س��د  خليفة  را���س��د  ملك   14+13 رق��م  مكتب   : العنوان 
1- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 853033 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1449966 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2023/1/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب  رق����م 914  م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د لدعم 
م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 
2973071-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية كليفاماما لتجارة لوازم العناية 
باالأطفال - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/9 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اعلن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  3182/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3997/2018 جتاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )437686 درهم( �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: �سركة ال�سراع ملواد البناء - ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة الراأ�س ، ميدان بني يا�س - �سارع بني يا�س ، خلف حبيب بنك 
ايه جي زيوريخ ، الطابق الر�سي، مكتب رقم 40، رقم مكاين 2936595820 - وميثله : عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي  

املطلوب اإعالنه : �سبيكون - �س ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - �سارع ال�سيخ را�سد - بناية بزن�س افينيو - مكتب رقم 712 - 
 s.thrasyvoulou@specongroup.com - 0561441055 - 3248594620 بجانب مطعم ومقهى الفالمنكي رقم مكاين 

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : دريك اأند �سكل اإنرتنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة( 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/2/1 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ح�سة يف عقار - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - رقم الر�س 144 - م�ساحة املنفذ �سده : 2308.28 مرت 

مربع - تقييم ح�سة املنفذ �سده : 7.453.828.53 درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70498 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

اعلن بالن�شر
 2022/1185 اإعلن �شحيفة الطعن رقم 

بوكالة املحامي / امل الب�شتكي   
اإىل : 1 - نعيم احمد حممد وفيق  

 2027/1005-1101 رق��م  ال�ستئناف  احل��ك��م  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
2022/7/26 قد مت الطعن عليه بالنق�س من طرف  جتاري ال�سادر بتاريخ 
الطاعن/ حممد اعظم خان �سواتي ، يف الطعن امل�سار اليه اعاله وعليكم ايداع 
التي  وبامل�ستندات  عنكم  املوكل  املحامي  توكيل  ب�سند  م�سفوعة  بدفاعكم  مذكرة 
يرى تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

     االمارات العربية املتحدة
 املحكمة االحتادية العليا

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 

 املو�شوع / االأ�شماء

تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ اآمنه حممد را�سد الكهر، 
تقدمت بطلب تعديل م�سمى ال�سهرة من )الكهر( اإىل )اإبراهيموه( 
والتعديل  الإ�سافة  بعد  ا�سمها  ليكون   ، )ال�سحي(  القبيلة  واإ�سافة 
ل��ه م�سلحة يف  م��ن  ال�سحي،  وان  اإب��راه��ي��م��وه  را���س��د  اأم��ن��ة حممد   /
العرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن امام 

ق�سم ال�سهادات يف حمكمة را�س اخليمة.
طارق احمد عبدالرحمن جمعه

       حكومة  را�ض اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70330 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 اعلن بالن�شر

للملتم�ض �شدهما للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف االإلتما�ض رقم 2022/73 

بناء على طلب امللتم�س : مهند اإ�سماعيل ح�سن 
امللتم�س �سدهما : 1- حممد �سابر حممد ح�سن اله�س 

اخلطيب  اإيهاب   -2
املرئي  الإت�����س��ال  ع��رب  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
مبحكمة ا�ستئناف ال�سارقة - �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات على نظام وزارة 
العدل، وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق 2023/1/19 يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70535

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0003354 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : دانة لتجارة الثاث املكتبي  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ موؤ�س�سة الكزاندرية انرتنا�سيونال للمفرو�سات - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 96085.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جي�شلني كوالنور   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0009338/ 

اإىل املحكوم عليه : جي�سلني كولنور 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دار القوة لتجميع لوحات التوزيع الكهربائية - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 13038.0  
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موني�شاه توروجانان  مودابيل   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008573/ 

اإىل املحكوم عليه : موني�ساه توروجانان مودابيل 
العنوان : يوجد طلب حتري   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سعد بن علي بن �سالح ال�سعدي - اجلن�سية عماين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 25720.0 
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة 
اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ  يوم - املوافق - ال�ساعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - من�شور حممد �شالح حممد نبي الزرعوين  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0007240/ 

اإىل املحكوم عليه : من�سور حممد �سالح حممد نبي الزرعوين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبدالعزيز احمد بن نا�سر �سامل اليا�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 153350.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداهلل �شعيد حمد را�شد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2013/ M0000604 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : عبداهلل �سعيد حمد را�سد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ وليد حم�سن عمر  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 1886.0 درهم
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة اللية ملقاوالت البناء - ذ م م  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005386/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة اللية ملقاولت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سنع ال�سجعة للمنتجات اخلر�سانية - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 11411.0  
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : هيليكال تكنولوجي �شوليو�شونز ذ م م  
العنوان : مكتب رقم M01 - 112A ملك �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم 
الرخ�سة  رق��م    ، م�سوؤولية حم���دودة  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   - ال��ك��رام��ة    - ب��ردب��ي   -
دائرة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   71597  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م   564621  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/23 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني حممد املري لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب 
رقم 1506 ملك ال�سيخ بطي مكتوم بن جمعه ال مكتوم - ديرة - رقة البطني - هاتف 
:   فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : حممد املري لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1506 ملك ال�سيخ بطي مكتوم بن جمعه ال مكتوم - ديرة 
- رقة البطني - هاتف :    فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية هيليكال تكنولوجي 
 2022/8/23 بتاريخ  دبي  وذلك مبوجب قرار حماكم  م  م  �شوليو�شونز ذ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/23 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : احلدير لالأعمال الفنية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 201 ملك علي خليفة علي الرحومي - املرر - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 589159 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1029816 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2022/12/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/12/28
�شامل ال�شيابي حما�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات العنوان : مكتب 303 ملك 
 : فاك�س   04-2272828  : البطني هاتف  رقة   - ال مكتوم  را�سد مانع  ال�سيخ مانع 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2274080

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : نيو هب لتجارة املواد الغذائية �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 107-039 ملك ديني�س كيني - احلبية الرابعة - ال�سكل القانوين 
: �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 1016889 
الإقت�ساد  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   1655189  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  ال��ت��اأ���س��ر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/12/29 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/12/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
ح�شابات  ومدققوا  قانونيون  حما�شبون  ال�شيابي  �شامل  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
 : هاتف  البطني  رق��ة   - مكتوم  ال  مانع  را�سد  مانع  ال�سيخ  ملك   303 مكتب   : العنوان 
2274080-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق  2272828-04 فاك�س : 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 70640
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �شامل ال�شيابي حما�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني 
هاتف : 2272828-04 فاك�س : 2274080-04  مبوجب هذا تعلن 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
ق��رار حماكم دبي  احلدير لالأعمال الفنية - �س ذ م م وذل��ك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/12/28 بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/12/28
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13751 بتاريخ 2023/1/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �شامل ال�شيابي حما�شبون قانونيون ومدققوا ح�شابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني 
هاتف : 2272828-04 فاك�س : 2274080-04  مبوجب هذا تعلن 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
نيو هب لتجارة املواد الغذائية �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/12/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/12/29
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640
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وجه الحتاد ال�سعودي للطران ال�سراعي التهنئة اإىل اأ�سرة احتاد الإمارات 
الرابعة  الدولية  ال�سارقة  املنظمة لبطولة  اللجنة  للريا�سات اجلوية واىل 
وتنظيميا  فنيا  البطولة  حققتها  التي  النجاحات  على  ال�سراعي  للطران 
كما وجه ال�سكر اىل امل�سوؤولني عن احلدث حل�سن ال�ستقبال وكرم ال�سيافة 
واىل  رئي�س جمل�س احتاد الإمارات للريا�سات اجلوية  ن�سر النيادي، على 
ا�ست�سافة هذا احلدث الدويل الكبر، ولتنظيم البطولة على اأكمل �سورة، 
وجه  على  اخلليج  منطقة  يف  ال�سراعي  ال��ط��ران  ريا�سة  ممار�سي  ودع��م 

التحديد.
ال�سعودي  الحت���اد  رئي�س  امل���دين  �سالح  ب��ن  ال��دي��ن  ح�سام  املهند�س  وق���ال 
للطران ال�سراعي ان اأي جناح لأي احتاد خليجي هو جناح لكل دول التعاون 
بتحقيق  واع��ت��زاز  فخر  كلي  وال��ع��امل  باملنطقة  اللعبة  تطوير  يف  وي�سهم 
ال�سارقة  بطولة  يف  الأول  امل��رك��ز  ال�سراعي  للطران  ال�سعودي  منتخبنا 

الدولية الرابعة للطران ال�سراعي على م�ستوى الفرق وحتقيق امليدالية 
الذهبية يف هذه البطولة، مما يجعلنا متحم�سني لباقي البطولت القادمة 
ا اأن هذه اأول بطولة خالل �سنة 2023م، وهذا �سيكون دافع قوي  وخ�سو�سً
ال�سراعي..  للطران  ال�سعودي  الحت��اد  يف  الإداري  وللفريق  للريا�سيني 
وقال  البطولة   بكاأ�س  ال�سعودي  "�ساهني  بفوز  �سعادته  امل��دين عن  واع��رب 
احلرمني  خ��ادم  م��ولي  ملقام  واأم��ت��ن��اين  �سكري  بخال�س  اأت��ق��دم  "بدايًة 
رئي�س  العهد  ويل  �سيدي  ول�سمو  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
ال��وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان، ول�ساحب  جمل�س 
رئي�س  الريا�سة  وزي��ر  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  الأم��ر  امللكي  ال�سمو 
للريا�سة  دع��م  من  اأول��وه  ما  لكل  ال�سعودية،  والباراملبية  الأوملبية  اللجنة 
كل  وت��ق��دمي  معنوًيا،  اأو  م��ادًي��ا  دع��ًم��ا  ك��ان  ���س��واًء  ال�سعوديني  والريا�سيني 

الإمكانات املتاحة لتنعم به الريا�سة ال�سعودية مب�ستويات عالية.

•• دبي-الفجر:

دب��ي احلرة  �سوق  ك�سفت بطولت   
لعبات  �سبع  م�ساركة  عن  للتن�س 
يف  الأوائ���ل  الع�سرة  امل�سنفات  م��ن 
يف  ُت��ق��ام  ال��ت��ي  البطولة  مناف�سات 

دبي من 19 ولغاية 25 فرباير.
امل�ساركات  الالعبات  قائمة  وت�سم 
امل�سنفة  م����ن  ك�����اًل  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
�سفيونتيك  اإي���غ���ا  ع���امل���ي���اً  الأوىل 
اأُن�������س جابر،  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ن��ج��م��ة 
من  وك��اًل  عاملياً،  الثانية  امل�سنفة 
غار�سيا  وكارولني  بيجال  جي�سيكا 
امل�����س��ن��ف��ت��ني ال���ث���ال���ث���ة وال���راب���ع���ة 
بفر�سة  امل�سجعون  عاملياً. ويحظى 
اأربع ع�سرة لعبة  ب��اأداء  ال�ستمتاع 
الأوائ���ل،  الع�سرين  امل�سنفات  م��ن 

يلينا  الالتفية  الالعبة  تعود  كما 
اأو�ستابينكو للدفاع عن لقبها الذي 
اأر�سية  على  املا�سي  العام  حققته 

ا�ستاد �سوق دبي احلرة للتن�س.
الالعبة  ���س��ف��ي��ون��ت��ي��ك،  واخ��ت��ت��م��ت 
العمر  م���ن  ال��ب��ال��غ��ة  ال��ب��ول��ن��دي��ة 
2022 يف �سدارة  عام  21 عاماً، 
ترتيب لعبات التن�س املحرتفات؛ 
�سالم  جراند  لقبي  ح�سدت  حيث 
يف بطولة فرن�سا املفتوحة وبطولة 
حني  يف  للتن�س،  املفتوحة  اأمريكا 
التون�سية  الالعبة  اأُن�����س،  جنحت 
ال�سهرة التي تناف�ست معها العام 
فال�سينج  م���الع���ب  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي 
لعبة  اأول  ت�����س��ب��ح  ب�����اأن  م����ي����دوز، 
ع��رب��ي��ة ت�����س��ل اإىل ن��ه��ائ��ي اإح���دى 
ال��ب��ط��ولت الأرب�����ع ال��ك��ربى العام 

املباراة  اإىل  تاأهلت  عندما  املا�سي 
وميبلدون  ل��ب��ط��ول��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
الالعبة  وه��ي  املفتوحة،  واأم��ري��ك��ا 
التي  التاريخ  يف  الأوىل  الإفريقية 
ترتيب  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز  حت��ق��ق 

لعبات التن�س املحرتفات.
كومل  ق��ال  املو�سوع،  على  وتعليقاً 
التنفيذي  ال���ن���ائ���ب  م��اك��ل��وك��ل��ني، 
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  لرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�������س���وق دب�����ي احل�����رة: 
ال�ستفادة  اإىل  عام  كل  يف  "نهدف 
من الإجنازات ال�سابقة وا�ستقطاب 
�سوق  الالعبات يف بطولت  اأف�سل 
ومب�ساركة  ل��ل��ت��ن�����س.  احل����رة  دب����ي 
امل�سنفات  م��ن  لع��ب��ة  ع�سرة  اأرب���ع 
ف����اإن بطولة  الأوائ�������ل،  ال��ع�����س��ري��ن 
هذا العام �ستكون واحدة من اأكرث 

ال��ب��ط��ولت مت��ي��زا ع��ل��ى الإط����الق، 
للجماهر  و�ستوفر جتربًة مميزًة 
واجلهات  والإع�������الم  وال���الع���ب���ني 

املعنية".
امل�ساركات  الالعبات  قائمة  وت�سم 
دورة  و�سيفة  اأي�ساً  البطولت  يف 
فرونيكا  دب����ي  يف  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
التا�سعة  امل�سنفة  ك��ودي��رم��ي��ت��وف��ا، 
ال��ث��ام��ن��ة عاملياً  وامل�����س��ن��ف��ة  ع��امل��ي��اً، 
كيز  ومادي�سون  كا�ساتكينا،  داري���ا 
املتاأهلة اإىل نهائي اأمريكا املفتوحة 
املقيمة  والإ�سبانية   ،2017 ع��ام 
اإىل جانب  ب��ادو���س��ا،  ب���اول  دب���ي  يف 
امل�سنفة  م���اي���ا،  ح�����داد  ب��ي��ات��ري�����س 

الأوىل يف الربازيل. 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��الح تهلك، 
م��دي��ر ب��ط��ولت ���س��وق دب���ي احلرة 

العام  ه��ذا  ن�سخة  "تقدم  للتن�س: 
م����ن ب����ط����ولت ����س���وق دب�����ي احل����رة 
بني  يجمع  رائ��ع��اً  م��زي��ج��اً  للتن�س 
ال�سابقني  والأب��ط��ال  النجوم  اأب��رز 
اإىل  ونتطلع  املوهوبني.  وال�سباب 
م�ساهدة م�ستويات املناف�سة العالية 
التي تقدمها اأف�سل الالعبات هنا 
يف دب�����ي، ل��ت��ت��ج��دد ب��ع��ده��ا اأج�����واء 
مناف�سات  مع  والت�سويق  احلما�س 

الرجال".

طرح التذاكر للبيع
 وتتوفر تذاكر بطولت �سوق دبي 
احلرة للتن�س التي تنطلق من 19 
باأ�سعار  م��ار���س   4 وح��ت��ى  ف��رباي��ر 
اإم��ارات��ي على  55 دره��م  تبداأ من 
dubaid الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع 

utyfreetennischamp
تتاح  كما   ،ionships.com
من خالل �سباك التذاكر يف ا�ستاد 
�سوق دب��ي احل��رة للتن�س ب��دءاً من 
 9 ال�ساعة  م��ن  يومياً  ف��رباي��ر   9
9 لياًل.  ال�����س��اع��ة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً 
البطولة اجلمهور  ويدعو منظمو 
ل�سراء التذاكر وحجز اأماكنهم من 

خالل املن�سات الر�سمية.

انطالق  امل��ق��ب��ل  ال�����س��ه��ر  وي�����س��ه��د 
الن�سخة ال� 23 من بطولت �سوق 
ال�سيدات  لفئة  للتن�س  احل��رة  دب��ي 
راب��ط��ة حمرتفات  ب��ط��ولت  �سمن 
 19 ب���ني  ن��ق��ط��ة   1000 ال��ت��ن�����س 
فعاليات  ت��ل��ي��ه��ا  ف����رباي����ر،  و25 
الدورة ال� 31 لبطولت �سوق دبي 
 26 ب��ني  ل��ل��رج��ال  للتن�س  احل����رة 
يف  ُتقام  والتي  مار�س،  و4  فرباير 

رابطة  ج���ول���ة  م��ن��اف�����س��ات  اإط�������ار 
حمرتيف التن�س 500 نقطة.

ُت���ق���ام ب���ط���ولت ���س��وق دب����ي احلرة 
وتنظمها  متلكها  وال��ت��ي  للتن�س، 
دب�����ي احل�������رة، حت����ت رعاية  ����س���وق 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 

حاكم دبي.

•• اأبوظبي-وام:

بعد  اأدن��وك للمحرتفني،  ا�ستئناف مباريات دوري  اأي��ام قليلة عن  تف�سلنا 
فرتة من التوقف نظرا مل�ساركة منتخبنا الوطني يف مناف�سات كاأ�س اخلليج 
يناير   22 تاريخ  بداية من  املباريات  تعود  25"، حيث  " خليجي  العربي 

اجلاري، باجلولة الثالثة ع�سرة من البطولة.
التي  التوقف احلالية،  اأدن��وك للمحرتفني على فرتة  اأندية دوري  وتعول 
اأجل  ال�ستوي، من  املركاتو  والتعاقدات خالل  الوديات  ع��ددا من  �سهدت 
ت�سحيح  و  اأف�سل،  مركز  على  واملناف�سة  املقدمة،  لفرق  ال�سدارة  تاأكيد 

الأو�ساع، لفرق الو�سط واملوؤخرة.

وقبل انطالقة اجلولة الثالثة ع�سرة من امل�سابقة يوم الأحد املقبل، ت�سلط 
قبل  امل�سابقة  اأرق��ام  اأب��رز  على  ال�سوء  وام"   " الإمارات"  اأنباء  وكالة   "

عودتها.
ويت�سدر فريق ال�سارقة جدول الرتتيب بر�سيد 26 نقطة، حققها من 8 
انت�سارات، وتعادلني وخ�سارتني، يف حني يحل �سباب الأهلي باملركز الثاين 

بر�سيد 25 نقطة، حققها من 8 انت�سارات، وتعادل و3 هزائم.
واخلام�س  الثالث  املركزْين  بني  واجل��زي��رة  وال��وح��دة  عجمان  ف��رق  وتاأتي 
يف جدول الرتتيب بر�سيد 23 نقطة لكل منها، ثم الو�سل )22 نقطة( 

والعني ب�19 نقطة يف املركز ال�سابع.
�سجل  مباراة،   84 امل�سابقة  مباريات  بلغت  ع�سرة،  الثانية  اجلولة  وحتى 

خاللها 247 هدفا مبعدل 2.94 هدف يف املباراة الواحدة.
كما يت�سدر فريق العني قائمة اأكرث الفرق ت�سجيال لالأهداف حتى اجلولة 
ال�سارقة  ثم  ب�25 هدفا،  الوحدة  يليه  27 هدفا،  بر�سيد  ع�سرة،  الثانية 

واجلزيرة بواقع 24 هدفا لكل منهما.
اأن  بعد  الدفاع،  اأق��وى خطوط  قائمة  ال�سارقة يف �سدارة  ياأتي  املقابل،  يف 

ا�ستقبل 9 اأهداف فقط يف البطولة حتى الآن.
بطاقة   340 املالعب  ق�ساة  اأ�سهر  املو�سم  ه��ذا  امل�سابقة  انطالقة  ومنذ 
بطاقة   35 ب�  منها  الأك��رب  العدد  الفجرة  دب��ا  لعبو  ن��ال  حيث  �سفراء، 
احلمراء  البطاقات  عدد  بلغ  حني  يف  بطاقة،   33 ب�  ال�سارقة  ثم  �سفراء، 
3 بطاقات  بواقع  القائمة  وال�سارقة  الو�سل،  وت�سدر فريقا  بطاقة،   21

لكل منهما.
اجلزيرة،  لع��ب  مبخوت  علي  يت�سدر  امل�سابقة  ه��دايف  لقائمة  وبالن�سبة 
القائمة ب� 13 هدفا، يليه التوجويل لبا كودجو لعب العني ب�12 هدفا، 

ثم فابيو ليما لعب الو�سل ب� 10 اأهداف، ثالثا.
ومن ناحية �سناعة الأهداف، فيت�سدر املغربي �سفيان رحيمي لعب العني 
الوحدة،  اإ�سماعيل مطر لعب  ثانيا  يليه  8 متريرات حا�سمة،  ب�  القائمة 

بالت�ساوي مع را�سد حممد عمر لعب الن�سر ب� 5 متريرات لكل لعب.
 6582 ب���  وم���ن ن��اح��ي��ة ال��ت��م��ري��رات، فيت�سدر ف��ري��ق اجل��زي��رة ال��ق��ائ��م��ة 
الأكرث  اجلزيرة  فريق  يعد  كما  متريرة،   6297 ب�  الن�سر  يليه  متريرة، 

دقة يف التمريرات الناجحة بن�سبة 85.96 يف املائة.

قبل ا�ستئناف مناف�سات دوري اأدنوك للمحرتفني.. اأبرز الأرقام والإح�ساءات لفرق امل�سابقة

الحتاد ال�سعودي يهنىء الإمارات بنجاح »دولية 
ال�سارقة للطريان ال�سراعي« 

بطوالت �شوق دبي احلرة للتن�س ت�شهد م�شاركة �شبع من العبات التن�س املحرتفات من امل�شنفات الع�شر االأوائل عامليًا

امل�سنفة الأوىل عامليًا اإيغا �سفيونتيك 
تت�سدر قائمة من اأربع ع�سرة لعبة

•• اأبوظبي-وام:

ينظم فريق الأوملبياد اخلا�س الإماراتي لكرة القدم املوحدة لل�سيدات مع�سكرا 
تدريبيا يف اليابان ملدة اأ�سبوع، يف اإطار ال�ستعدادات، للم�ساركة بالألعاب العاملية 
يناير   20 يوم  اليابان  اإىل  الفريق  ويغادر   .2023 برلني  اخلا�س  لالأوملبياد 
اجلاري ببعثة ت�سم، 16 لعبة، منهن 6 لعبات من اأ�سحاب الهمم من ذوي 
التحديات الذهنية والنمائية، و5 لعبات من ال�سركاء املوحدين، بالإ�سافة اإىل 
املجتمعي  الدمج  املع�سكر اىل حتقيق  للفريق. ويهدف  والإداري  الفني  اجلهاز 
من  واأق��ران��ه��م  والنمائية  الذهنية  ال��ت��ح��دي��ات  ذوي  م��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب  ب��ني 

ال�سركاء املوحدين عن طريق ممار�سة الريا�سة.

لكرة  الياباين  والحت���اد  ال��ق��دم،  لكرة  الم���ارات  احت��اد  كل من  املع�سكر  وينظم 
القدم، واحتاد كرة القدم الياباين لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية 
يف جمال كرة القدم، ومركز اليابان الدويل للتعاون، ووزارة القت�ساد والتجارة 
وال�سناعة اليابانية، بهدف ترقية املهارات الفنية لالعبني من اأ�سحاب الهمم 
الريا�سي  القطاع  يف  البلدين  بني  العالقات  ولرت�سيخ  واليابان،  الإم���ارات  يف 
ب�سفة عامة. وي�سارك الأوملبياد اخلا�س الإماراتي يف الألعاب العاملية لالأوملبياد 
على  وف��د  باأكرب  برلني"،  اإىل  "الطريق  �سعار  حتت   ،2023 بربلني  اخلا�س 
م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف برلني 2023، حيث يتكون 
من 75 لعبا ولعبة من اأ�سحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية 

و32 �سريًكا موحًدا، بالإ�سافة اإىل اجلهاز الإداري والفني امل�ساحب للوفد.

•• عجمان - وام:

انطلقت اأم�س الأول فعاليات الدورة الدولية ملدربي الري�سة الطائرة الباراملبية 
الباراملبية  الطائرة  الري�سة  ريا�سة  م��درب��ي  و�سقل  لتاأهيل   "1" امل�ستوى 
والتي ينظمها الحتاد الدويل للري�سة الطائرة بالتعاون والتن�سيق مع الحتاد 

الباراملبي ملنطقة غرب اآ�سيا و ي�ست�سيفها نادي عجمان لذوي الإعاقة.
و اأكد اأحمد اإبراهيم را�سد الغمال�سي رئي�س جمل�س اإدارة نادي عجمان لذوي 
الإعاقة - يف كلمته الفتتاحية للدورة - اأهمية تطوير اللعبة ون�سرها يف قارة 

اآ�سيا والعامل اأجمع عرب هذه الدورات التاأهيلية الدولية.
اآ�سيا ونادي  اأن الدورة جاءت نتيجة التعاون املثمر بني احتاد غرب  اأ�سار اإىل  و 
عجمان لذوي الإعاقة اإ�سافة اإىل الحتاد الدويل لريا�سة الري�سة .. داعيا اإىل 
املزيد من التعاون بني املوؤ�س�سات الريا�سية الإقليمية والدولية واأندية اأ�سحاب 

الهمم يف الدولة.
ح�سر حفل افتتاح الدورة .. الدكتور عبد الرزاق اأحمد بني ر�سيد رئي�س احتاد 
العام  الأم���ني  جعفر  اإب��راه��ي��م  م�سباح  وال��دك��ت��ور  الطائرة  للري�سة  اآ�سيا  غ��رب 
احتاد  م��ن  الري�سة  ريا�سة  تطوير  مدير  اإب��راه��ي��م  جعفر  واملحا�سر  ل��الحت��اد 
اإدارة نادي عجمان لذوي  اأع�ساء جمل�س  الإم��ارات للري�سة الطائرة وعدد من 

الإعاقة وال�سيد حممد زغلول عبد الرازق ال�سيداملدير التنفيذي للنادي .
اأيام يتم فيها  وتت�سمن الدورة �ساعات تدريبية نظرية وعملية ت�ستمر خم�سة 
تدريب املدربني الدوليني على املهارات الأ�سا�سية لريا�سة الري�سة الطائرة وطرق 

تدريب فئة الأ�سبال والنا�سئة وتقنيات الأداء يف ريا�سة الري�سة الطائرة.
ال���ربازي���ل، الوليات  ك��ن��دا،   ، ب��ن��ني  15 دار���س��ا م��ن ج��م��ه��وري��ة  وي�����س��ارك فيها 
املتحدة الأمريكية، نيوزيلندا، اإجنلرتا، الرنويج، الهند، �سوريا، اأوغندا، م�سر، 

اأندوني�سيا واأ�سرتاليا.

الأوملبياد اخلا�س الإماراتي لكرة القدم املوحدة لل�سيدات 
يع�سكر يف اليابان ا�ستعدادا لالألعاب العاملية بربلني

انطالق الدورة التدريبية الدولية ملدربي الري�سة الطائرة الباراملبية يف عجمان
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

حلق ال�سقر "7" ل�"اإم 7" بذهبية �سوط الرمز للجر �ساهني – فرخ 
فئة اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ يف مناف�سات اليوم الثاين من م�سابقة كاأ�س 
اأم�س  انطلقت  التي  بال�سقور،  لل�سيد  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
بالتعاون  لل�سقارين  اأبوظبي  ن��ادي  وينظمها  الفالح  مبيدان  الأول 

وحتت اإ�سراف جمل�س اأبوظبي الريا�سي . 
وح�سل البطل على 250 األف درهم جائزة ،مالية فيما حل ال�سقر 
3 كي" و�سيفاً يف هذا ال�سوط وجاء ثالثاً "176" ل�"اإم  "86" ل�" اإف 

 ."7
و�سهد اليوم الثاين من امل�سابقة اإقامة �سبعة اأ�سواط، بواقع خم�سة يف 

مناف�سات اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ و�سوطني للعامة هواة. 
 3 ل�"اأف   "59" ال�سقر  حتليق  عن  "الثالثاء"  واأ�سفرت مناف�سات 
لأ�سحاب  ف��رخ   – �ساهني  اجل��ر  لفئة  الأول  ال�سوط  بذهبية  كي" 
ال�سمو ال�سيوخ، وبفارق اأقل من جزء من الثانية حل "223 " ل�"اإف 
3" و�سيفاً وجاء ثالثاً "بي 26 "، فيما فاز ال�سقر "اإ�س 99" ل�سقور 
الظفرة 1 مبناف�سات ال�سوط الثاين للفئة نف�سها، وحل ثانياً "277" 

ل�"اف 3"، واحتل املركز الثالث "ا�س 38" ل�"اف 3 اي". 

ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  لفئة  جرنا�س   – �ساهني  اجل��ر  �سوط  اأم��ا 
فقد حلق بذهبيته ال�سقر "ا�س 81" ل�سقور الظفرة 1، وحل ثانياً 
"مذهل" ، واحتل املركز الثالث "ا�س 92"، ويف ال�سوط الثاين للفئة 
نف�سها حلق ال�سقر "ا�س 26" ل�سقور الظفرة 1 بامليدالية الذهبية، 
الظفرة  وجاء ثانيا "رماح" واحتل املركز الثالث "اإ�س 82" ل�سقور 
لفئة العامة  �سوطني  باإقامة  الثاين  اليوم  مناف�سات  واختتمت    .1
"اإيه2" لعبد اهلل حمد  ال�سقر  تتويج  نتائجهما عن  واأ�سفرت  ه��واة، 
فئة  ف��رخ   – �ساهني  للجر  النهائي  ال�����س��وط  بذهبية  الكتبي،  علي 
العامة هواة، وحل ثانياً "مرتف" لنا�سر حممد �سبيح الكعبي، وحل 

ثالثاً "الو�سمي" لأحمد را�سد �سعيد بن �سرود املن�سوري. 
اأما ذهبية ال�سوط النهائي لفئة اجلر �ساهني – جرنا�س فقد حلق 
بها "26 " لأحمد حمد بن ال�سيخ جمرن الكتبي، وحل ثانياً "امليهم" 
حلمد عبد اهلل املريخي وثالثاً جاء "64 "ل�سيف را�سد خمي�س حمد 

املزروعي. 
وتتوا�سل اليوم مناف�سات البطولة الأكرب يف تاريخ ال�سيد بال�سقور، 
ال�����س��ي��وخ للجر  ال�����س��م��و  اأ���س��ح��اب  لفئة  اأ����س���واط  ت��ق��ام خم�سة  ح��ي��ث 
قرمو�سة – فرخ منها �سوط الرمز، ف�سال عن اإقامة �سوطني للعامة 

هواة للجر قرمو�سة – فرخ واجلر قرمو�سة - جرنا�س. 

ال�سقر » 7 « يحلق بذهب »رمز« اجلري �ساهني و » 86« و�سيفا يف كاأ�س رئي�س الدولة لل�سيد بال�سقور 

•• اأبوظبي-وام:

التوقف، يرتقب ع�ساق كرة  اأك��رث من �سهرين من  بعد 
لكرة  الأمل��اين  ال��دوري  اإىل  ع��ودة احلياة  الأملانية  القدم 
القدم نهاية الأ�سبوع احلايل من خالل مباريات اجلولة 

ال�16 من امل�سابقة. 
اجلولة  خ��ت��ام  عقب  توقفت  امل�سابقة  م��ب��اري��ات  وك��ان��ت 
ال�15 يف الثالث ع�سر من نوفمرب املا�سي، ب�سبب بطولة 
املعتادة  ال�ستوية  العطلة  ثم فرتة   2022 العامل  كاأ�س 

يف الدوري الأملاين . 
وت�ستاأنف امل�سابقة اجلمعة املقبل مبواجهة مثرة يحل 
املركز  �ساحب  ليبزج  على  �سيفا  املت�سدر  بايرن  فيها 
لقاء  مبثابة  امل��ب��اراة  وتبدو  امل�سابقة.  ج��دول  يف  الثالث 
لنتزاع  ال��ف��وز  حتقيق  اإىل  لي��ب��زج  يتطلع  ح��ي��ث  ق��م��ة، 
ال��ف��ارق مع  امل�سابقة وتقلي�س  ال��ث��اين يف ج��دول  امل��رك��ز 

بايرن ميونخ املت�سدر. 
بداية  بها يف  م��ر  التي  الكبوة  م��ن  ب��اي��رن تخل�س  وك��ان 
قبل  امل�سابقة  يف  متتالية  ان��ت�����س��ارات   6 وح��ق��ق  امل��و���س��م 
امل�سابقة  ج���دول  ���س��دارة  لينتزع  ال��ت��وق��ف  ف���رتة  ب��داي��ة 

بر�سيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط اأمام فرايبورج. 
ومر ليبزج بكبوة مماثلة يف بداية املو�سم لكنه اجتازها 
التوقف  ف��رتة  قبل  متتالية  انت�سارات   4 وحقق  اأي�سا 

ليتقدم اإىل املركز الثالث بر�سيد 28 نقطة. 
وعلى عك�س ما كان عليه احلال يف موا�سم �سابقة عندما 
عن  جيد  بفارق  لبايرن  مبكرة  هيمنة  البطولة  �سهدت 
امل�سابقة  بلقب  بتتويجه  تنتهي  وكانت  مناف�سيه  اأق��رب 
الن�سف  بايرن يف  بدا م�سوار  الأحيان،  مبكرا يف معظم 
ب��امل��خ��اط��ر يف ظ���ل ظهور  امل��و���س��م حم��ف��وف��ا  م���ن  الأول 
وليبزج  فرايبورج  مثل  ال�سدارة  على  اأك��رث  مناف�سني 

واإنرتاخت فرانكفورت. 
وكان يونيون برلني هو الفريق الأف�سل يف بداية املو�سم 
يتعر�س  اأن  قبل  لفرتة طويلة  امل�سابقة  وت�سدر جدول 
ال�5 الأخرة  لكبوة وتراجع يف النتائج خالل اجل��ولت 

اخلام�س  املركز  اإىل  يرتاجع  جعلته  التوقف  فرتة  قبل 
بر�سيد 27 نقطة وبفارق نقطتني فقط اأمام بورو�سيا 
دورمتوند الذي مل يقدم هذا املو�سم امل�ستوى الذي كان 

عليه يف موا�سم �سابقة. 
بعد  البطولة  ف��رق  ال��ت��ي خا�ستها  الإع����داد  ف��رتة  وم��ع 
ت�ستمر  اأن  ينتظر  ال�ستوية،  والعطلة  املونديال  انتهاء 
الإثارة يف الن�سف الثاين من املو�سم خا�سة مع التقارب 

يف ر�سيد عدة فرق يف املراكز الأوىل. 
وبعد مرور 15 جولة من امل�سابقة، يقت�سر الفارق بني 
املركز اخلام�س  املت�سدر ويونيون برلني �ساحب  بايرن 
 19 7 نقاط وهو فارق ميكن تعوي�سه على مدار  على 

جولة متبقية من املو�سم. 
وحتى قبل يومني من ا�ستئناف امل�سابقة، ل يزال بايرن 
ال��ف��ري��ق يف رحلة  م�����س��رة  ت��ه��دد  ق��د  اأزم����ة حقيقية  يف 
الدفاع عن اللقب بامل�سابقة املحلية حيث يعاين الفريق 
م��ن اإ���س��اب��ة ح��ار���س م��رم��اه م��ان��وي��ل ن��وي��ر خ���الل فرتة 
العطلة ال�ستوية وتاأكد غيابه لفرتة طويلة عن �سفوف 

الفريق. 
وف�����س��ل��ت حم�����اولت ب���اي���رن ل�����س��م ح���ار����س مم��ي��ز خالل 
الذي  املرمى  اأن مركز حرا�سة  املا�سية ما يعني  الفرتة 
كان من اأبرز نقاط القوة للفريق يف املوا�سم املا�سية قد 
الفرتة  وا�سحة يف م�سرته خالل  نقطة �سعف  ي�سبح 
املقبلة حال عدم جناحه يف �سم حار�س مميز قبل غلق 

باب النتقالت ال�ستوية يف نهاي يناير احلايل. 
وبرغم هذا، قد ت�سهد الفرتة املقبلة نقاط قوة اإ�سافية 
اأكرب  ب�سكل  العتماد  اإمكانية  مثل  الفريق  �سفوف  يف 
على النجوم ال�سبان ويف مقدمتهم جمال م�سيال الذي 
اأثبت جدارته يف بداية املو�سم واأ�سبح الآن اأكرث ان�سجاما 

يف �سفوف الفريق. 
املميزة  ال��وج��وه  من  املناف�سة  الفرق  �سفوف  تخلو  ول 
يف  عاما"   25" نكونكو  كري�ستوفر  مثل  اأي�سا  ال�سابة 
"18 عاما" مهاجم بورو�سيا  ليبزج ويو�سوفا موكوكو 

دورمتوند. 

روبليف  اأن�������دري  ال���رو����س���ي  اأط������اح 
امل�سنف خام�سا بالنم�سوي دومينيك 
مبكرا   ،2020 بطل  و�سيف  تيم، 
و4-6   3-6 ع��ل��ي��ه  ت��غ��ل��ب  ع��ن��دم��ا 
الأول  ال�����دور  يف  ال��ث��الث��اء  و2-6 
اأوىل  املفتوحة،  اأ�سرتاليا  لبطولة 
ال��ب��ط��ولت الأرب���ع ال��ك��ربى يف كرة 

امل�سرب يف ملبورن.
هذا  ل��روب��ل��ي��ف  الأول  ال���ف���وز  وه���و 
لهما  تعر�س  خ�سارتني  بعد  ال��ع��ام 
ال�سرتالية  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ا���س��ت��ع��دادا 
الثاين  ال�����دور  م���وع���دا يف  ف�����س��رب 
اأو  بور�سيل  ماك�س  الأ���س��رتايل  م��ع 

الفنلندي اإميل رو�سوفيوري.
وقال روبليف الذي بلغ ربع النهائي 
واملتوج   2021 ع��ام  يف  ملبورن  يف 
"اأوًل،  املا�سي:  العام  األقاب  باأربعة 
اأنا �سعيد لأنني متكنت من التاأهل 
متتالية.  جمموعات  ث��الث  بك�سب 
كان اجلو حاًرا جدا اليوم وبالتايل 
اأ�ستطيع  لأن��ن��ي  ج��ًدا  �سعيد  فاإنني 
للمباريات  ال��ط��اق��ة  بع�س  ت��وف��ر 
تلعب  "عندما  م�سيفا  املقبلة"، 
���س��د دوم���ي���ن���ي���ك، ل ي���ك���ون الأم����ر 

�سهال اأبدا".
"نحن حقا �سديقان جيدان  وتابع 
واأعلم اأنه مير باأوقات لي�ست �سهلة، 
له كل  اأمتنى  اأن  اأري��د فقط  لذلك 
امل�ستوى  ب��ن��ف�����س  ل��ي��ع��ود  ال��ت��وف��ي��ق 

الذي كان عليه باأ�سرع ما ميكن".
ومل تكن عودة تيم، بطل فال�سينغ 
ميدوز عام 2020 وو�سيف رولن 
و2019،   2018 غارو�س مرتني 
ال�سرتالية  البطولة  اىل  ناجحة 
 2021 ع����ام  م��ن��ذ  الوىل  ل��ل��م��رة 
عندما ودع من الدور ثمن النهائي، 

الذي  وه��و  مبكرة  بخ�سارة  فمني 
خ���ا����س غ���م���اره���ا ه�����ذا ال����ع����ام بعد 

ح�سوله على بطاقة دعوة.
وغ�������اب ال���ن���م�������س���وي ال�������ذي اأرغ������م 
على  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�سربي 
خو�س خم�س جمموعات يف املباراة 
عام  الأ�سرتالية  للبطولة  النهائية 
ت�سعة  مل��دة  امل��الع��ب  ع��ن   ،2020
تعر�س  التي  الإ�سابة  ب�سبب  اأ�سهر 
لها يف املع�سم خالل مو�سم 2021 

على املالعب الع�سبية.
واأظهر تيم عالمات م�سجعة لدى 
عودته اإىل املناف�سة حيث ارتقى يف 
املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف 
كان  بعدما  عامليا   102 املركز  اىل 
على  وب���ل���غ   ،350 اأف�������س���ل  خ�����ارج 
ن��ه��ائ��ي دورات  ن�����س��ف  اخل�����س��و���س 
وخيخون  ال�����س��وي�����س��ري��ة  غ�����س��ت��اد 

ال�سبانية واأنتويرب البلجيكية.
واأكد تيم، امل�سنف ثالثا عامليا �سابقا 
ال�سلع  يف  م�سكلة  اأن  حاليا،  و98 

"حدث  وقال  روبليف.  �سد  اأعاقته 
املجموعة  يف  اإر����س���ال  خ���الل  ذل���ك 

الثانية".
واأو�������س������ح اأن�������ه ع���ل���ى ال�����رغ�����م من 
الهزمية، ل يزال واثًقا من العودة 
هو  ه��ذا  "نعم،  ح��الت��ه  اأف�سل  اإىل 
اأفعل  اأن  ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي، واآم���ل 
ذل��ك الآن خ��الل ه��ذا املو�سم. هذه 
لأنني  ���س��يء  اأي  تغر  ل  البطولة 

واجهت خ�سًما قوًيا حًقا".
لروبليف  اخل���ام�������س  ال���ف���وز  وه����و 
على تيم يف �سبع مواجهات جمعت 

بينهما حتى الآن.
األك�سندر  الأمل����اين  ك��لَّ��ل  امل��ق��اب��ل،  يف 
زفريف الثالث ع�سر عامليا، عودته 
بفوز  ك��ان  واإن  بنجاح  امل��الع��ب  اإىل 
بابلو  خ���وان  ال��ب��رويف  على  �سعب 
فاريا�س ال�103 عامليا حيث احتاج 
التحية  ورد  جمموعات  خم�س  اإىل 

مرتني يف مدى اربع �ساعات.
خا�س  ال�������ذي  زف�����ري�����ف  وخ�������س���ر 

من  ان�سحابه  منذ  الوىل  مباراته 
لبطولة  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  ال������دور 
البطولت  ثانية  املفتوحة،  فرن�سا 
الإ�سباين  اأم�����ام  ال���ك���ربى،  الأرب������ع 
راف����اي����ل ن������ادال ب�����س��ب��ب اإ����س���اب���ة يف 
 ،6-4 الوىل  امل��ج��م��وع��ة  ال��ك��اح��ل، 
خ�سر  ث���م   ،1-6 ال��ث��ان��ي��ة  يف  ورد 
ي�����درك  اأن  ق���ب���ل   7-5 ال���ث���ال���ث���ة 
الرابعة  بك�سبه  ب�سعوبة  ال��ت��ع��ادل 
اخلام�سة  ح�سم  ثم   ،)3-7(  6-7

الأخرة يف �ساحله 4-6.
وقال زفريف "اأنا مرهق ... لكني 
للعودة.  متلهفا  كنت  ج���دا.  �سعيد 
لتاأكيد  كافية  وحدها  امل��ب��اراة  ه��ذه 
"مهما  م�سيفا  املنجز"،  العمل  كل 
تعترب  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  الآن،  ح���دث 

ناجحة بالن�سبة يل".
العمر  من  البالغ  الالعب  واأ�سيب 
كاحله  اأربطة  يف  بتمزق  عاما   25
على  متقدما  ك��ان  عندما  الأمي���ن 
ن�سف  يف   )6-6  ،6-7( ن������ادال 

خ�سع  حيث  غ��ارو���س  رولن  نهائي 
لعملية جراحية يف حزيران/يونيو 
امل��ا���س��ي، وغ���اب ع��ن امل��الع��ب حتى 
م��ط��ل��ع ال���ع���ام احل����ايل ح��ي��ث خ�سر 
مباراتني يف م�سابقة كاأ�س الحتاد.

واأن��ق��ذ ال��ربي��ط��اين اأن����دي م���وراي، 
و���س��ي��ف اأ���س��رتال��ي��ا خ��م�����س م���رات، 
نقطة خ�سارة املباراة �سد اليطايل 
ال���ث���ال���ث ع�سر  ب��ري��ت��ي��ن��ي  م���ات���ي���و 
املا�سي،  العام  وميبلدون  وو�سيف 
مواجهة  ب��ع��د  ال��ث��اين  ال����دور  ليبغ 
�ساعات  اأرب���ع  ا�ستمرت  م��ارات��ون��ي��ة 
و6-4  و3-6   3-6 دقيقة  و49 

و6-7 )7-9( و6-7 )6-10(.
الذي  لبريتيني  فر�سة  واأت��ي��ح��ت 
العام  اأ���س��رتال��ي��ا  نهائي  ن�سف  بلغ 
املا�سي حل�سم املواجهة يف املجموعة 
اإر�سال موراي عندما  الخرة على 
كان متقدًما 5-4 و40-30 لكنه 

�سددها يف ال�سبكة.
وب�����ل�����غ ال����������دور ذات���������ه الأم�����رك�����ي 
على  بتغلبه  الثامن  فريتز  تايلور 
با�سيال�سفيلي  نيكولوز  اجلورجي 

و5-7. و6-4  و2-6   4-6
ولدى ال�سيدات، حجزت الفرن�سية 
بطاقتها  الرابعة  غار�سيا  كارولني 
ال�سهل  ب��ف��وزه��ا  ال��ث��اين  ال���دور  اىل 
على الكندية كاترين �سيبوف 3-6 
و-6�سفر، وحلقت بها البيالرو�سية 
بتغلبها  اخلام�سة  �سابالينكا  اأري��ن��ا 
مارتينكوفا  تريزا  الت�سيكية  على 
الثاين  اليوم  و�سهد  و4-6.   1-6
ا�سطرت  ح��ر  موجة  البطولة  م��ن 
املباريات  ت��اأج��ي��ل  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ني 
امل��الع��ب غ��ر املغطاة  امل��ق��ررة على 

ملدة ثالث �ساعات.

الدوري الأملاين يرتقب عودة 
مثرية بعد 10 اأ�سابيع من التوقف 

روبليف يطيح بتيم من بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة

•• دبي -وام: 

احتاد  رئي�س  احل��ب��ت��ور  حممد  اأك���د 
الحت�����اد  اأن  ل���ل���ب���ول���و،  الإم�����������ارات 
القليلة  ال�����س��ن��وات  خ���الل  ي��خ��ط��ط 
امل����ق����ب����ل����ة جل����ع����ل ب������ط������ولت ه����ذه 
الريا�سة يف الدولة من بني اأعلى 3 
بطولت على م�ستوى اأوروبا واآ�سيا 

واأفريقيا. 
جاء ذلك على هام�س الإع��الن عن 
تفا�سيل الن�سخة ال�13 من بطولة 
كاأ�س دبي الف�سية، اإحدى بطولت 
للبولو،  الذهبية  دبي  كاأ�س  �سل�سلة 
وال����ت����ي ت���ق���ام خ�����الل ال����ف����رتة من 
فرباير   4 اإىل  اجل���اري  يناير   21

املقبل. 
اأمني  ح���ارب  �سعيد  امل��وؤمت��ر  ح�سر 
عام جمل�س دبي الريا�سي وحممد 
احل��ب��ت��ور رئ��ي�����س احت����اد الإم������ارات 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ل��ل��ب��ول��و، 
لبطولت كاأ�س دبي الذهبية، وكيث 
ريان مدير عام بايبور انرتنا�سيوال 

للبطولة،  ال���رئ���ي�������س���ي  ال�����راع�����ي 
و�سانتياجو توريجيتار، مدير جلنة 
البطولت باحتاد الإمارات، وممثلو 

الفرق امل�ساركة بالبطولة. 
�سعادته  ع����ن  احل���ب���ت���ور  واأع���������رب 
بتد�سني الن�سخة ال�13 من الكاأ�س 
الف�سية موؤكدا اأن البطولة �سهدت 

ال�سنوات  خ�����الل  ك����ب����را  ت����ط����ورا 
املا�سية وو�سلت اإىل 20 هانديكاب 

يف تطوير كبر. 
وقال: "يف العام املا�سي الذي توىل 
زمام  الحت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س  ف��ي��ه 
امل�سوؤولية، �سهدت ريا�سة البولو يف 
الإمارات الكثر من التطورات على 

خم��ت��ل��ف الأ����س���ع���دة... خ���الل عام 
التقدم  م��ن  الكثر  اأح��رزن��ا  واح���د، 
امللمو�س، بداية من التطبيق الذي 
ت���ط���وي���ره وي���ح���ت���وي ع���ل���ى كل  مت 
معلومات ريا�سة البولو يف الدولة، 
م����ن ب����ط����ولت ون���ت���ائ���ج ولع���ب���ني، 
وه����و م���ا ي��ف��ي��د ك���ل م��ت��اب��ع��ي هذه 

الريا�سة". 
لتجهيز  اأي�����س��ا  "�سعينا  واأ����س���اف: 
ج�����ي�����ل ج������دي������د م�������ن ال����الع����ب����ني 
ال��واع��دي��ن ل�سخ دم���اء ج��دي��دة يف 
جديدة  �سفوف  وحت�سر  اللعبة، 
م��ن ال��الع��ب��ني، وجن��ح��ن��ا يف اإع���داد 
16 لعبا نا�سئا خالل العام املا�سي 

حلمل  جاهزين  يكونوا  ك��ي  فقط، 
راية اللعبة يف امل�ستقبل". 

اأي�سا  ���س��ع��ى  "الحتاد  واأو������س�����ح: 
لإق�������ام�������ة امل������زي������د م������ن ب����ط����ولت 
ككل،  ال��دول��ة  م�ستوى  على  البولو 
خا�سة  بطولة  اإق��ام��ة  على  ع���الوة 
احتاد  اأن  اإىل  واأ���س��ار  لل�سيدات".  

بطولت  تكون  ك��ي  يخطط  اللعبة 
خالل  الإم����ارات  يف  البولو  ريا�سة 
اأهم  م��ن  املقبلة  القليلة  ال�سنوات 
م�ستوى  ع��ل��ى  ب���ط���ولت   4 اأو   3
ال�سمالية  اأمريكا  با�ستثناء  العامل 
على م�ستوى  واجلنوبية، وحتديداً 
قارات اأوروبا واآ�سيا واإفريقيا.  واأكد 

�سعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي 
احتاد  اإدارة  جمل�س  اأن  ال��ري��ا���س��ي 
اهتماما  اأع���ط���ى  احل�����ايل  ال���ب���ول���و 
كبرا للعبة التي بات لها اإ�سهامات 
كبرة يف جمال ال�سياحة الريا�سية 
والق��ت�����س��اد ال��ري��ا���س��ي، م��ن خالل 
البطولت  م��ن  ك��ب��ر  ع���دد  تنظيم 

على مدار املو�سم. 
واأ�سار اإىل اأن الحتاد احلايل ميتلك 
نظرة م�ستقبلية من �ساأنها تطوير 
اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���دول���ة  ال��ل��ع��ب��ة يف 
راأ�س  على  متخ�س�س  لع��ب  وج��ود 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  الحت����اد 
يف  ي�ساهم  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  للبطولة 

التطوير. 
ف���رق   5 ال���ب���ط���ول���ة  يف  وي���������س����ارك 
ه��ي احل��ب��ت��ور، واأي���ه اأم، والإم����ارات 
وبنجا�س، وذئاب دبي، وي�سهد اليوم 
حيث  مباراتني؛  اإقامة  الفتتاحي 
"اأيه  مع  احلبتور  الأوىل  يف  يلتقي 
فريق  الثانية  يف  يلتقي  فيما  اإم" 

الإمارات مع ذئاب دبي. 

رئي�س احتاد البولو: نخطط جلعل بطولتنا �سمن الأقوى يف العامل 

•• اأبوظبي-وام:

للريا�سات  ظ��ب��ي  اأب����و  ن����ادي  اأع��ل��ن 
للم�ساركة  الت�سجيل  بدء  البحرية 
يف ���س��ب��اق م���ه���رج���ان ال�����س��ي��خ زاي���د 
للمحامل ال�سراعية فئة 22 قدماً، 
الثنني،  الأول  اأم�����س  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
اخلمي�س،  غ��د  ي��وم  حتى   وي�ستمر 
ال�سبت  ي��وم  ال�سباق  ي��ق��ام  اأن  على 

املقبل.
اأميال   6 ال�����س��ب��اق  م�����س��اف��ة  وت��ب��ل��غ 
بحرية، وينطلق من جزيرة اللولو 
النادي  اأم��ام مقر  النهاية  اإىل خط 
على كورني�س اأبو ظبي، ويتوقع اأن 

ي�سهد م�ساركة كبرة من ال�سباب.
وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م ن������ادي اأب������و ظبي 
لل�سباق �سمن  البحرية  للريا�سات 

مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�����س��ارك��ت��ه 
الأكرب،  زاي���د، وه��و احل��دث  ال�سيخ 
الذي يت�سمن العديد من الأن�سطة 
ومنها  ال����رتاث����ي����ة،  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
التي  ال�سراعية  امل��ح��ام��ل  �سباقات 
وتت�سمن  امل���ه���رج���ان  ا����س���م  حت��م��ل 
العريق  البحري  الإرث  معاين  كل 
اأبدعوا يف  لالأجداد والآب��اء، الذين 
ارتياد البحر، وقدموا لوحات رائعة 
خ��ال��دة يف وج����دان اجلميع،  ظ��ل��ت 
وير�سمها الآن �سباب الوطن لي�سل 

هذا املوروث لالأجيال القادمة.
قدماً   22 فئة  �سباقات  وتخ�س�س 
�سلم  اأول  وت��ع��د  ال�����س��ب��اب،  للبحارة 
ال�سباقات  م����ع  ال���ب���ح���ر  لرت�����ي�����اد 
كبرة،  م�ساركة  وت�سهد  الرتاثية، 
ح��ي��ث ي��ت��م ت��اأ���س��ي�����س ال��ب��ح��ارة على 

خ����و�����س ال�������س���ب���اق���ات ال����رتاث����ي����ة، 
ال�سباقات  يف  للم�ساركة  وتاأهيلهم 

الأكرب لفئتي 43 و60 قدماً.
ق�سم  رئي�س  الرميثي،  واأكد خليفة 
ال�����س��ب��اق��ات ال���رتاث���ي���ة ب���ن���ادي اأب���و 
دعم  اأن  البحرية،  للريا�سات  ظبي 
�ساهم  املتوا�سل  الر�سيدة  القيادة 

الإماراتي  يف احلفاظ على الرتاث 
وت�����وارث�����ه م����ن ج���ي���ل لآخ�������ر، واأن 
ال�سيخ  م��ه��رج��ان  ���س��ب��اق��ات  تنظيم 
زاي����د امل��ت��ع��ددة ي���اأت���ي ال���ت���زام���اً من 
النادي بامل�ساركة يف اإجناح فعاليات 

واأن�سطة املهرجان.
مهرجان  ���س��ب��اق��ات  :" اأن  واأ����س���اف 

والتي  فئاتها،  ك��ل  يف  زاي���د  ال�سيخ 
اإقباًل كبراً  ينظمها النادي ت�سهد 
م���ن امل�������س���ارك���ني، وه�����ذا ن���اب���ع من 
ح��ر���س اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ال��ت��واج��د يف 
احلدث الكبر، والعمل على اإجناح 
بجوائزه  الفوز  وكذلك  ال�سباقات، 

القيمة".

»اأبو ظبي للريا�سات البحرية« يعلن بدء الت�سجيل 
يف �سباق مهرجان ال�سيخ زايد للمحامل ال�سراعية
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•• الريا�س -وام:

اأيام قليلة، تتجه اأنظار املاليني من ع�ساق كرة  للمرة الثانية يف غ�سون 
ال�سعودية  الدويل" بالعا�سمة  "فهد  امللك  ا�ستاد  الأوروبية �سوب  القدم 

الريا�س ملتابعة مواجهة اأوروبية من العيار الثقيل؛ حيث يلتقي 
فريقا ميالن وانرت ميالن اليوم الأربعاء يف مباراة كاأ�س 

ال�سوبر الإيطايل. 
وكان امللعب نف�سه قد ا�ست�ساف خالل الأيام القليلة 

الإ�سباين،  ال�سوبر  كاأ�س  بطولة  فعاليات  املا�سية 
ريال  على  الفوز  بعد  بلقبها  بر�سلونة  ت��وج  والتي 

مدريد 3-1 يف نهائي البطولة اأم�س قبل الأول. 
الثالثة التي ت�ست�سيف فيها  وكانت هذه هي املرة 
الإ�سباين،  ال�سوبر  م��ب��اري��ات  ال�سعودية  امل��الع��ب 
الإيطايل  ال�سوبر  هي  اليوم  مباراة  �ستكون  فيما 

الأول على املالعب ال�سعودية. 
باحلما�س  ميالن  وان��رت  ميالن  مباريات  وتت�سم 

والإث�����ارة دائ��م��ا ح��ي��ث تعترب م��ن اأ���س��ه��ر واأب���رز 
لقاءات "الديربي" على م�ستوى اأوروبا والعامل 

الفريقني  بني  الدائم  ال�سراع  ظل  يف 
مدينة  يف  الكروية  الزعامة  على 

وا����س���ت���ح���واذه���م���ا على  م��ي��الن��و 
الكرة  األ����ق����اب  ك��ب��ر م���ن  ق����در 

الإيطالية. 
ويخو�س ميالن مباراة ال�سوبر 
ب�����س��ف��ت��ه ح��ام��ل ل��ق��ب ال����دوري 
الفريق  ا�ستعاد  الإيطايل حيث 
لقب ال��دوري يف املو�سم املا�سي 
فيها  ابتعد  عديدة  �سنوات  بعد 

عن من�سة التتويج. 
اللقب  ب���ه���ذا  م���ي���الن  وع�������ادل 
ر�����س����ي����د ج����������اره وم���ن���اف�������س���ه 
التقليدي العنيد انرت ميالن 
الفريقان  ي��ق��ت�����س��م  ح���ي���ث 
ال�سجل  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
الإيطايل  للدوري  الذهبي 
لكل  ل��ق��ب��ا   19 ب��ر���س��ي��د 
عن  كبر  وب��ف��ارق  منهما 
الرقم  �ساحب  يوفنتو�س 
مرات  ع����دد  يف  ال��ق��ي��ا���س��ي 
 36( ب���ال���ل���ق���ب  ال�����ف�����وز 

لقبا(. 
يخو�س  امل���ق���اب���ل،  ويف 
ان�����رت م���ي���الن امل����ب����اراة 
لكاأ�س  ب��ط��ال  ب�سفته 
اإي��ط��ال��ي��ا؛ ح��ي��ث توج 
باللقب  ال�����ف�����ري�����ق 
املا�سي  امل���و����س���م  يف 
ل����ل����م����رة ال���ث���ام���ن���ة 
فوزه  اإىل  اإ���س��اف��ة 

بلقب ال�سوبر الإيطايل. 
مبختلف  تاريخهما  يف  ال�234  ل��ل��م��رة  ال��ي��وم  ال��ف��ري��ق��ان  يلتقي  وف��ي��م��ا 
يلتقي فيها ميالن  التي  الثانية فقط،  املرة  �ستكون هذه هي  البطولت، 
الوحيدة  امل���رة  ك��ان��ت  حيث  الإي��ط��ايل  ال�سوبر  لقب  على  م��ي��الن  وان���رت 
ال�سابقة يف اأغ�سط�س 2011، وتوج فيها ميالن باللقب اإثر فوزه 

على انرت ميالن 1-2. 
وي�ساعف من الإثارة يف مباراة اليوم اأن كال 

من الفريقني يبحثان عن دفعة معنوية 
جيدة يف منت�سف املو�سم يف ظل ات�ساع 
�سدارة  ع��ن  يف�سلهما  ال���ذي  ال��ف��ارق 

الدوري الإيطايل. 
اآخر  يف  ل��ل��ت��ع��ادل  م��ي��الن  وا�ست�سلم 
املو�سم  ه����ذا  ب����ال����دوري  ل���ه  م���ب���ارات���ني 
يف  نقطة   38 ع��ن��د  ر���س��ي��ده  ليتجمد 

9 نقاط  ب��ف��ارق  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
فيما  املت�سدر،  نابويل  عن 

احلايل  الأ�سبوع  مطلع  فرونا  على  بالفوز  �سحوته  ميالن  انرت  وا�سل 
لرفع ر�سيده اإىل 37 نقطة يف املركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف 

يوفنتو�س. 
يف  ل��ه  الأول  اللقب  ليكون  ال�سوبر  لقب  ح�سم  اإىل  منهما  ك��ل  ويتطلع 
املو�سم احلايل قبل الدخول يف دوامة الن�سف الثاين من املو�سم بالدوري 
امل��ب��اراة جتربة جيدة لكل منهما قبل  الإي��ط��ايل، كما متثل 

املواجهة املرتقبة بينهما بالدوري يف 5 فرباير املقبل. 
3-2 يف مباراتهما الأوىل  وكان ميالن فاز على انرت 
الفوز يف  اإىل حتقيق  ويتطلع  املو�سم،  ه��ذا  ب��ال��دوري 
التي   2011 الأوىل منذ  امل��رة  لتكون  ال�سوبر غدا 

يحقق فيها انت�سارين متتاليني على انرت. 
يذكر اأن خط الدفاع الذي كان اأبرز نقاط القوة يف 
كل من الفريقني عندما توج انرت بلقب ال��دوري يف 
بلقب  ميالن  ت��وج  وعندما   2021-2020 مو�سم 
اأ���س��ب��ح ه��و نف�سه نقطة  ال����دوري يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي، 
ال�سعف الأكرب يف �سفوف كليهما حيث اهتزت �سباك 
م��ي��الن 20 م���رة ه���ذا امل��و���س��م م��ق��اب��ل 24 مرة 
لكل منهما يف  م��ب��اراة فقط   18 بعد  لن��رت 

الدوري. 
وينتظر اأن يواجه دفاع كل منهما اختبارا 
�سعبا يف مباراة الغد مع امل�ستوى اجليد 
الذي يقدمه كل من الربتغايل رافاييل 
والأرجنتيني  م��ي��الن  م��ه��اج��م  ل��ي��او 
ان���رت يف  م��ه��اج��م  مارتينيز  لوت����ارو 

الفرتة احلالية. 

ميالن يتحدى �سحوة »انرت« اليوم يف »ديربي« مثري 
بالريا�س على كاأ�س ال�سوبر الإيطايل 

كوري يعيد التوازن لووريرز 

تايتوم و�سلتيك�س يوا�سالن التحليق يف  »اأن بي ايه« 
املا�سي،  امل��و���س��م  ب��ط��ل  و���س��ي��ف  �سلتيك�س،  ب��و���س��ط��ن  وا���س��ل 
وجنمه جاي�سون تايتوم التحليق يف �سدارة دوري كرة ال�سلة 
على  ك��ان  تواليا  تواليا  �سابع  بفوز  للمحرتفني،  الأم��رك��ي 
يف  الثنني   116-130 هورنت�س  ت�سارلوت  م�سيفه  ح�ساب 
لوثر  مارتن  للراحل  التكرميي  التقليدي  امل��اراث��وين  اليوم 

كينغ املناه�س للعن�سرية.
 1960 ع��ام  كينغ خطاًبا يف  لوثر  األقى  ، حيث  ت�سارلوت  يف 
بعنوان "الأ�سود واحللم الأمريكي"، معلناً "لدي حلم" الذي 
نف�سه  تايتوم  فر�س  تقريًبا،  �سنوات  ثالث  بعد  م�سهوًرا  ظل 
جنما بت�سجيله 51 نقطة مع ت�سع متابعات وخم�س متريرات 

حا�سمة.
وق���ال ت��اي��ت��وم ع��ق��ب امل���ب���اراة "بدونه )ل��وث��ر ك��ي��ن��غ(، مل يكن 

ياإمكاين فعل ما اأفعله واأحقق حلمي".
 17 وت��ف��وق �سلتيك�س منذ ب��داي��ة امل��ب��اراة وو���س��ع ال��ف��ارق اىل 
العودة  ت�����س��ارل��وت جن��ح يف  لكن  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  نقطة مطلع 
وتقلي�سه اىل نقطتني بف�سل تاألق جايلن ماكدانيالز )26 
نقطة( ولميلو بال )25 نقطة(، لكن تايتوم اأعاد ال�سيطرة 
متتالية  تثالثيات  بثالث  احلا�سمة  اللحظات  يف  فريقه  اإىل 

منهيا الربع الأخرة بت�سجيله 18 نقطة.
وميلك �سلتيك�س اأف�سل غلة هذا املو�سم بر�سيد 33 فوزا يف 

ال�سرقية. واملنطقة  الدوري  �سدارة  ويرتبع  مباراة   45
يف  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات  مكتب  طلب  حيث  ميلووكي،  ويف 
فخرية  �سهادة  منح  ع��دم  ماركيت  جامعة  م��ن   1964 ع��ام 
باك�س،  ا�ستعاد  بال�سيوعيني،  ارتباطه  بحجة  كينغ  للدكتور 
2021، توازنه بعد خ�سارتني متتاليتني عندما تغلب  بطل 

على �سيفه اإنديانا بي�سرز 132-119 فعزز موقعه يف املركز 
الثالث للمنطقة ال�سرقية.

ويدين باك�س بفوزه اإىل جونيور هوليداي الذي حقق "دابل 
دابل" بت�سجيله 35 نقطة مع 11 متريرة حا�سمة، معو�سا 
ف�سل  ال���ذي  اأنتيتوكومنبو  ياني�س  ال��ي��ون��اين  النجم  غ��ي��اب 

املدرب مايك بادنهولزر اإراحته.
يف وا�سنطن، حيث اأعلن النا�سط احلقوقي عن كتابه ال�سهر 
�ستايت  غولدن  عاد   ،1963 اأغ�سط�س   28 حلم" يف  "لدي 
اأربع هزائم  ووريرز، حامل اللقب، اإىل �سكة النت�سارات بعد 
حمرجة يف خم�س مباريات، عندما تغلب على م�سيفه ويزاردز 
جنمه �ستيفن كوري �ساحب 41 نقطة  بف�سل   118-127

بينها 12 حا�سمة يف الربع الأخر.
وقال كوري "هذا كل ما يتطلبه الأمر يف هذه املرحلة ملحاولة 

ت�سحيح امل�سار وا�ستعادة ديناميكية جيدة".
وبرز جوردان بول ودارميوند غرين اأي�سا يف �سفوف ووريرز، 
الثاين  واأ���س��اف  متابعات،  �سبع  مع  نقطة   32 الأول  ف�سجل 

متريرات حا�سمة.  10 مع  نقطة   17
وغاب النجم الآخ��ر كالي توم�سون بقرار من امل��درب �ستيف 

كر.
وتابع "امللك" ليربون جيم�س تاألقه واأنع�س اآمال فريقه لو�س 
عندما  اأوف  البالي  بطاقة  على  املناف�سة  يف  ليكرز  اأجنلي�س 
 132-140 روكت�س  هيو�سنت  �سيفه  على  الفوز  اىل  ق��اده 
اأعمال  بعد  النفو�س  كينغ  لوثر  اأ  ه��دَّ اأجنلي�س حيث  لو�س  يف 

ال�سغب يف وات�س يف عام 1965.
وكان جيم�س حا�سما بت�سجيله 48 نقطة مع ثماين متابعات 

وت�سع متريرات حا�سمة، وبات على بعد 318 نقطة لي�سبح 
اجلبار  عبد  ك��رمي  على  متقدماً  ال��ت��اري��خ  يف  ه���داف  اأف�����س��ل 

.)38.387(
يف كليفالند، حيث كان لوثر كينغ يتمتع ب�سعبية كبرة بدليل 
املوكب الذي �سم نحو 14 األف �سخ�س رافقوه اإىل الكني�سة 
خام�س  ك��اف��ال��ي��رز،  انتظر   ،1963 ع��ام  يف  خ��ط��اب  لإل��ق��اء 
املنطقة ال�سرقية، الربع الأخر حل�سم مواجهته اأمام �سيفه 
نيو اأورليانز بيليكانز ثالث الغربية 113-103 بف�سل 12 
نقطة لداريو�س غارلند �ساحب 30 نقطة يف املباراة مع 11 

متريرة حا�سمة.
وا�سل ممفي�س غريزلر  ال�سرقية،  يف  �سلتيك�س  غ��رار  وعلى 
العا�سر  فوزه  عندما حقق  الغربية  يف  ال�سرب  خارج  التغريد 
�سيفه  على  بفوزه  املو�سم  ه��ذا  مباراة   43 يف  وال�30  تواليا 
لوثر  اغتيل  حيث  ممفي�س  يف   106-136 �سنز  فينيك�س 

كينغ يف الرابع من ني�سان/اأبريل 1968.
وتاألق كل من جا مورانت )29 نقطة( وديزموند بني )28 

نقطة( يف �سفوف الفائز.
يف نيويورك، حيث قدم لوثر كينغ نداًءا قوًيا �سد حرب فيتنام 
يف عام 1967، احتاج تورونتو رابتورز اىل التمديد للتغلب 
فريد  بف�سل   121-123 نيك�س  ن��ي��وي��ورك  م�سيفه  على 

فانفيلت �ساحب 33 نقطة وثماين متريرات حا�سمة(.
يف اأت��الن��ت��ا ح��ي��ث ُول����د م��ارت��ن ل��وث��ر ك��ي��ن��غ ج��ون��ي��ور يف 15 
ثالًثا  انت�ساًرا  هوك�س  حقق   ،1929 الثاين/يناير  ك��ان��ون 
بف�سل   ،113-121 هيت  ميامي  على ح�ساب  التوايل  على 

ديجونت موراي )28 نقطة و�سبع متريرات حا�سمة(.

•• اأبو ظبي -وام:

اأعلن جمل�س اأبوظبي الريا�سي عن اكتمال التجهيزات من اأجل اإقامة 
الأرجنتني  وخ��ارج  الإم����ارات،  يف  الأوىل  للمرة  الأرجنتيني  ال�سوبر 
اأي�سا، حيث يقام على ا�ستاد هزاع بن زايد مبدينة العني يوم اجلمعة 

املقبل. 
بني  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي،  ال�سوبر  م��ب��اراة  ظبي  اأب���و  العا�سمة  وت�ست�سيف 

فريقي، بوكا جونيورز بطل الدوري، ورا�سينج كلوب بطل الكاأ�س. 
اتفاقية تعاون بني جمل�س  ال�سوبر الأرجنتيني مبوجب  اإقامة  تاأتي 

متتد  والتي  القدم،  لكرة  الأرجنتيني  والحت��اد  الريا�سي،  ظبي  اأب��و 
لأربع �سنوات، دعماً خلطط �سراكات اأبوظبي مع املوؤ�س�سات والهيئات 
الريا�سية  الفعاليات  نخبة  ل�ستقطاب  وامتداداً  العاملية،  الريا�سية 
الدولية، والعمل على ا�ست�سافة الأحداث الريا�سية التاريخية لكرة 

القدم يف اأبوظبي. 
ا�ستعدادا  العني  مطار  وو�سل الفريقان اأم�س الأول “الإثنني” اإىل 
على  تدريباته  ج��ون��ي��ورز،  ب��وك��ا  ف��ري��ق  وي��خ��و���س  املرتقبة،  للمباراة 
را�سينج كلوب تدريباته على  ا�ستاد طحنون بن حممد، فيما يجري 

ا�ستاد خليفة بن زايد. 

على  بيوم  امل��ب��اراة  ي�سبق  ال��ذي  والر�سمي  الرئي�سي  التدريب  ويقام 
ملعب �ستاد هزاع بن زايد، كما ي�ست�سيف �ستاد هزاع املوؤمتر ال�سحفي 
التقدميي للمباراة والذي يجمع بني مدربي وقائدي الفريقني يوم 
م�ساًء   04:30 ،ال�ساعة  اجل��اري  يناير   19 املوافق  املقبل  اخلمي�س 

بتوقيت الإمارات يف قاعة املوؤمترات ال�سحفية 
واأكد �سهيل العريفي املدير التنفيذي لقطاع الفعاليات الريا�سية يف 
جمل�س اأبوظبي الريا�سي يف ت�سريحات ل� “وكالة اأنباء الإمارات" " 
وام" اكتمال كافة التجهيزات اخلا�سة باملباراة التي تقام يف ن�سختها 

الأوىل خارج الأرجنتني، ويف الإمارات اأي�سا. 

املباراة  تخرج  اأن  ونتمنى  اأب��وظ��ب��ي،  يف  باجلميع  "نرحب  واأ���س��اف: 
تنظيم  يف  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ورة  وك��ذل��ك  اأهميتها،  تعك�س  التي  بال�سورة 
كافة  وعلى  املختلفة  الريا�سية  وال��ب��ط��ولت  الفعاليات  واأه���م  اأك��رب 

الأ�سعدة". 
واأو�سح العريفي اأن املباراة تاأتي يف توقيت خا�س، بعد تتويج منتخب 
الأرجنتني بكاأ�س العامل للمرة الثالثة يف تاريخه وفرتة من الغياب، 
ما يعني اأن الرتكيز �سيكون على الكرة الأرجنتينية ب�سكل اأكرب خالل 
دولية  متابعة  امل��ب��اراة  ت�سهد  اأن  املتوقع  م��ن  حيث  احلالية،  ال��ف��رتة 

كبرة. 

اأبوظبي الريا�سي: العني جاهزة ل�ست�سافة ال�سوبر الأرجنتيني اجلمعة املقبل 

�سيمنح احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم "كومنيبول" 
للنادي  دولر  م��الي��ني  خم�سة  ق��دره��ا  اإ�سافية  ج��ائ��زة 
ب���رازي���ل���ي ف��الم��ن��غ��و، ب��ط��ل ك���اأ����س ل��ي��ربت��ادوري�����س عام 
التي  ل��الأن��دي��ة،  ال��ع��امل  لكاأ�س  ب��ط��اًل  ت��وج  اإذا   ،2022

�ستقام بني 1 و 11 فرباير"�سباط" املقبل يف املغرب.
ل�����س��ان رئ��ي�����س الكومنيبول،  وج���اء ه���ذا الإع�����الن ع��ل��ى 
األ��ي��خ��ان��درو دوم��ي��ن��غ��ي��ز، ال���ذي اع��ت��رب اجل��ائ��زة مبثابة 
ملا  وفقاً  البطولة"،  هذه  يف  قارتنا  ملمثل  قوي  "حافز 

ذكره عرب ح�سابه على تويرت.
اجلنوبية  "اأمريكا  اأن  الباراغواياين  امل�سوؤول  واأ�ساف 

تريد املزيد من الأجماد الريا�سية".
و���س��ي��ت��واج��ه ف��الم��ي��ن��غ��و وري�����ال م���دري���د، ب��ط��اًل كاأ�س 

ليربتادوري�س ودوري اأبطال اأوروبا، على الرتتيت، دور 
ن�سف نهائي كاأ�س العامل لالأندية.

يف  لالأندية  ال��ع��امل  لكاأ�س  الفتتاحية  امل��ب��اراة  و�ستقام 
دوري  و�سيف  بها  و�سيتواجه  املقبل  ال�سهر  من  الأول 
امل�سري،  الأه��ل��ي   ،2022-2021 اإف��ري��ق��ي��ا  اأب��ط��ال 
اأوقيانو�سيا  اأب��ط��ال  ب����دوري  ال��ف��ائ��ز  �سيتي  واأوك���الن���د 

.2022
و���س��ي��واج��ه ال��ف��ائ��ز يف ه���ذه امل���ب���اراة الأم��ري��ك��ي �سياتل 
الرابع  يف  الكونكاكاف،  اأبطال  بدوري  الفائز  �ساوندرز، 
الوداد  �سيلعب  نف�سه   ال��ي��وم  ويف  -�سباط،  ف��رباي��ر  م��ن 
هاتني  م��ن  و�سيخرج  ال�سعودي،  ال��ه��الل  اأم���ام  املغربي 

املباراتني، خ�سمي فالمنجو وريال مدريد.

»كومنيبول«: 5 ماليني دولر لفالمنغو 
حال فوزه مبونديال الأندية

ت�سكيل جنوم الهالل والن�سر 
ملواجهة �سان جريمان

���س��ان جرمان  ب��اري�����س  اأم���ام ف��ري��ق  ال��ه��الل والن�سر  ت�سهد م��ب��اراة جن��وم 
الربتغايل  النجم  م�ساركة  ال���دويل،  فهد  امللك  ا�ستاد  على  اخلمي�س  غ��داً 

كري�ستيانو رونالدو لأول مرة منذ قدومه اإىل الن�سر ال�سعودي.
ناديي  مباراة جنوم  قائمة  الإع��الن عن  املا�سية،  القليلة  ال�ساعات  �سهدت 
الهالل والن�سر ال�سعوديني، خلو�س مباراة باري�س �سان جرمان يف نهائي 

كاأ�س مو�سم الريا�س.
نهائي  يف  جرمان  �سان  باري�س  اأم��ام  والن�سر  الهالل  جنوم  مباراة  وتقام 

كاأ�س مو�سم الريا�س، اخلمي�س املقبل، يف متام 21:00 بتوقيت اأبوظبي.
و�سهدت قائمة جنوم الهالل والن�سر ملباراة باري�س �سان جرمان، تواجد 
راأ�س  على  ال�سعودي  الن�سر  لعب  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم 

القائمة، التي �سمت 22 لعباً، هم:
حممد العوي�س، اأمني بخاري، كري�ستيانو رونالدو، عبد الإله العمري، علي 
لجامي، �سعود عبداحلميد، جانغ هيون �سو، عبداهلل مادو، �سلطان الغنام، 
اخليربي،  ع��ب��داهلل  جو�ستافو،  لوي�س  البليهي،  علي  ال��دو���س��ري،  خليفة 
ماتيو�س  النجعي،  �سامي  الدو�سري،  �سامل  كنو،  حممد  عطيف،  عبداهلل 

بريرا، تالي�سكا، بيتي ماريتينز، اأندريه كاريو، مو�سى ماريجا.
يذكر اأنه تقرر يف وقت �سابق، اأن يحمل رونالدو �سارة قيادة جنوم الهالل 

والن�سر يف مباراة باري�س �سان جرمان.

عقد جديد من 
»يونايتد« لرا�سفورد

بداأ نادي مان�س�سرت يونايتد حمادثات جتديد عقد جنمه املتاألق ماركو�س 
را�سفورد، ح�سب ما نقلته و�سائل اإعالم بريطانية.

ذكرت �سحيفة مرور اأن مان�س�سرت يونايتد يعمل على جتديد عقد املهاجم 
ماركو�س را�سفورد، الذي يعي�س اأياماً مبهرة رفقة "ال�سياطني احلمر".

"افتتح مان�س�سرت يونايتد حمادثات ب�ساأن عقد جديد مع  وقالت مرور: 
ماركو�س را�سفورد، وهو واثق من ربطه ب�سفقة مدتها خم�س �سنوات".

اأولد  ال���دويل الإجن��ل��ي��زي احل��ايل يف  ال��الع��ب  "ت�ستمر �سفقة  واأ���س��اف��ت: 
�سرط  م��وؤخ��راً  يونايتد  فعل  اأن  بعد   ،2024 ع��ام  �سيف  حتى  ت��راف��ورد 
التمديد ملدة عام واحد يف اتفاقيته احلالية، ويريد النادي الآن التفاق مع 
را�سفورد الذي من �ساأنه اأن يكر�س م�ستقبله لل�سياطني احلمر حتى اأوائل 

الثالثينيات من عمره".
يونايتد دخل يف حمادثات  مان�س�سرت  اأن  ديلي ميل  اأك��دت �سحيفة  بدرها 
األف   300 يبلغ  ا�سبوعي  رات��ب  مقابل  را�سفورد  ماركو�س  عقد  لتجديد 

جنيه اإ�سرتليني.



    

�سابط �سرطة يرتكب 24 جرمية اغت�ساب 
 24 بارتكاب  لندن  ي��زال يف اخلدمة يف  �سرطة ل  اع��رتف �سابط 
جرمية اغت�ساب يف انتهاكات على مدى حوايل عقدين �سد الن�ساء، 
اأك��رث اجلرائم اجلن�سية ع��ددا يف  مما يجعله واح��دا من مرتكبي 
اإن  العام الربيطاين  بريطانيا. وقالت �سرطة العا�سمة والدع��اء 
ديفيد كاريك )48 عاما( ا�ستغل من�سبه لل�سيطرة على �سحاياه 
واإنه مار�س �سدهن التخويف مع اإبالغهن باأن اأي �سكوى �سده لن 
جتد اآذانا �ساغية. وتقدمت �سرطة العا�سمة، التي تعاين بالفعل 
من انهيار الثقة العامة بها بعد �سل�سلة من الف�سائح، باعتذار عن 
�سرطة  مفو�س  وق��ال  اأ�سبق.  وقت  يف  النتهاكات  ك�سف  يف  ف�سلها 
الن�ساء  معاملة  الرجل  هذا  "اأ�ساء  بيان  يف  رويل  م��ارك  العا�سمة 
الن�ساء والفتيات  اأمر مقزز. لقد خذلنا  اإنه  دن��اءة.  باأكرث الطرق 
و�سكان لندن اأي�سا". واأ�ساف "لقد ف�سلنا. اأنا اآ�سف. ما كان ينبغي 
الوزراء  رئي�س  با�سم  متحدث  وو�سف  �سرطة".  �سابط  يكون  اأن 
عمدة  وق��ال  "مروعة"  باأنها  الق�سية  �سوناك  ري�سي  الربيطاين 
لندن �سادق خان اإن هناك اأ�سئلة هامة يجب الإجابة عليها بعد اأن 
اأقر كاريك بالذنب يف 49 تهمة بحق 12 �سحية بني عامي 2003 
و2020. وقال املتحدث با�سم �سوناك "هذه ق�سية مروعة. يعرب 

رئي�س الوزراء عن ت�سامنه مع جميع ال�سحايا".
واأ�ساف "يجب على قوات ال�سرطة ا�ستئ�سال �ساأفة هوؤلء ال�سباط 

ل�ستعادة ثقة العامة التي انهارت ب�سبب مثل هذه الأحداث".

ُاكُت�سَف نوٌع جديٌد من ال�سحايل 
داخل  ال�سحايل  من  جديداً  نوعاً  العلماء  من  جمموعة  اكت�سفت 
اأعلنت  م��ا  على  ال��ب��رو،  �سرق  جنوب  كو�سكو  يف  طبيعية  حممية 
الثنني الهيئة الوطنية امل�سوؤولة عن املناطق الطبيعية املحمية يف 
هذا البلد. واأ�سارت الهيئة يف بيان اإىل اأّن "متنزه اأوتي�سي الوطني 
اكت�سف نوعاً جديداً من ال�سحايل". واكُت�سف النوع اجلديد املُ�سمى 
Proctoporus titans(، يف بونا التي  تايتنز)  "بروكتوبورو�س 
ال�سحلية  وتتميز  م��رتاً.   3241 ارتفاع  على  عالية  ه�سبة  ت�سكل 
املُكت�سفة بلونها الرمادي الغامق وذيل اأطول من ج�سمها. ويحوي 

ظهرها ق�سوراً فيما يتمّيز راأ�سها باخلطوط.
ومتنزه اأوتي�سي الوطني منطقة حممية يف كو�سكو وجونني وت�سم 

305،973 هكتاراً من الغابات املرتفعة.

ُرمي من الطابق العا�سر .. طفل يقهر الإ�سابة
كان طفل بريطاين يتجول يف الطابق العا�سر من معر�س "تيت" 

ال�سهر و�سط لندن، عندما باغته مراهق م�ساب بالتوحد.
وهاجم هذا املراهق الطفل واألقى به من الطابق العا�سر، ورغم اأن 
اأ�سيب بجروح خطرة. و�سلطت  اأنه  اإل  الأخ��ر مل يلق م�سرعه 
�سبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية، ال�سوء على ق�سة الطفل الذي 
تعر�س لالعتداء يف لندن عام 2019، وحينها كان عمره 6 �سنوات 
فقط. وقالت اإن الطفل، الذي مل تذكر ا�سمه، حت�سن كثرا، بعد 
�سكال  ميار�س  �سار  اأن��ه  درج��ة  اإىل  البليغة،  الإ�سابة  من  �سنوات 
ال�سموع. وُينظر  اإطفاء  خفيفا من ريا�سة اجل��ودو، و�سار بو�سعه 
اإىل هذا الأمر على اأنه تطور كبر يف �سحة الطفل، نظرا لأنه كان 
�ساهق )30  ارتفاع  ال�سقوط من  يعاين من جروح خطرة جراء 
مرتا(، ومنها نزيف يف املخ وك�سور يف العظام. وكان املهاجم، وهو 
جونتي برافري، يعاين من مر�س التوحد، ويعي�س يف بيت رعاية، 

لكن �سمح له باخلروج دون مراقبة يف يوم العتداء على الطفل.

   بانوراما
هل كان ممكنا اأن ينجو جاك؟..خمرج تايتانيك يجيب 
"هل كان من املمكن اأن ينجو جاك اإذا �سعد على اللوح اخل�سبي بجوار روز؟".. طراأ على اأذهان كل من �ساهدوا 
الفيلم ال�سهر "تايتانيك"، الذي ُطرح قبل 25 عاما واأ�سبح واحدا من اأهم الأفالم يف تاريخ ال�سينما العاملية على 
الإطالق. ومنذ عام 1997، كان لدى حمبي "تايتانيك" ت�ساوؤل ممزوجا بالغ�سب، ب�ساأن وفاة �سخ�سية "جاك"، 
اأن بقي يف مياه املحيط الأطلنطي املتجمدة لفرتة طويلة  اأداها النجم الأمركي ليوناردو دي كابريو، بعد  التي 
بانتظار قوارب الإنقاذ، تاركا لوحا خ�سبيا عرث عليه برفقة حبيبته روز، التي توؤدي دورها املمثلة الربيطانية كيت 

وين�سلت، لت�سعد هي عليه وتنقذ نف�سها.
ومبنا�سبة مرور 25 عاما على اإ�سدار الفيلم، قرر خمرجه املخ�سرم، جيم�س كامرون، و�سع هذا الت�ساوؤل حتت 

الختبار، من خالل فيلم وثائقي مع "نا�سيونال جيوغرافيك".
و�سيعيد املخرج متثيل الظروف التي وجد جاك وروز نف�سيهما فيها، واختبار ما اإذا كان من املمكن اأن ينجو الثنان 

اإذا �سعد جاك على اللوح اخل�سبي.
وقال كامرون: "اإن حتقيقا جديدا قمنا به للتو، �سيح�سم هذا ال�سوؤال، ب�ساأن جاك وروز وقطعة من احلطام العائم، 

والتي يطلق عليها اجلميع بابا"، وفق ما ذكرت �سحيفة "يو اإ�س اإيه توداي".
وا�ستطرد مو�سحا: "مل يكن باباً، واإمنا قطعة من الألواح اخل�سبية من مق�سورة الدرجة الأوىل".
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جزيرة غام�سة حتتفظ مبدخل �سري من املا�سي
�سغرة  �سخرية  جزيرة  توجد  نيوزلندا،  يف  واجن��اري  ميناء  مدخل  عند 
ت�سمى فرين�س مان لها باب غام�س خر�ساين مع مدخل غر وا�سح مثل 
املياه املحيطة به. وللوهلة الأوىل، تبدو جزيرة فرين�س مان لي�ست مثرة 
ب�سكل خا�س. وت�ستهر اجلزيرة الواقعة عند مدخل ميناء واجناري ب�سيد 
الأ���س��م��اك وم��واج��ه��ات اأ���س��م��اك ال��ق��ر���س، وه��ي ن��ت��وء �سغر ب��ه القليل من 
ال�سجرات التي حتيط مبخططها ال�سخري احلاد. ولكن اإذا اقرتبت من 
اجلزيرة، ميكنك روؤية مدخل غريب، مغلق باخلر�سانة، مبا يف ذلك اأعمدة 
اأو ما كان عليه  ي��زال هذا الباب،  م�ستديرة وث��الث درج��ات خر�سانية. ول 
لغز، لكن اجلزيرة وحميطها اخلالب لها تاريخ رائع. ومت بيع اجلزيرة اإىل 
 1864 Whangārei Harbour يف عام  اأخ��رى من  جانب ثماين جزر 
واجلزيرة ل  اإ�سرتليني.  20 جنيه  قدره  مبلغ  مقابل  فيكتوريا  امللكة  اإىل 
توىل  الذي  نورثالند،  الإقليمي  املجل�س  اإدارة  التاج، حتت  ملكية  تزال يف 
م�سوؤوليات جمل�س ميناء نورثالند. ول�سوء احلظ، قال مدير املرفاأ جيم 

ليل اإنه ل يعرف �سيئاً عن باب مدخل اجلزيرة.

اكت�ساف مذهل.. مدن و�سبكة طرق فائقة ال�سرعة حل�سارة املايا
من  األ��ف  قرابة  عن  عالية  تقنيات  فيها  ا�ستخدمت  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
تكن  مل  مدينة   417 ي�سمل  ما  وه��و  القدمية،  املايا  ح�سارة  م�ستوطنات 
معروفة من قبل مرتبطة مبا قد يكون اأول �سبكة طرق �سريعة يف العامل 
جواتيمال  �سمال  يف  الكثيفة  الأدغ��ال  بفعل  ال�سنني  لآلف  خمباأة  وكانت 

وجنوب املك�سيك.
واأفاد بيان �سادر عن فريق من موؤ�س�سة فاري�س لالأبحاث الأنرثوبولوجية 
ب��اأن هذا هو  درا�سات لي��دار،  والتي ت�سرف على ما ت�سميها  يف غواتيمال، 
اأحدث اكت�ساف ملواقع خا�سة بح�سارة املايا عمرها ثالثة اآلف عام تقريبا 

وبنية حتتية ذات �سلة بها.
اإن�سنت  امل��ا���س��ي يف دوري�����ة  ال�����س��ه��ر  ن�����س��رت لأول م���رة  ق���د  ال��ن��ت��ائ��ج  ك��ان��ت 

مي�سوامركا.
ومت ت�سييد جميع البنايات التي مت التعرف عليها موؤخرا قبل قرون من 
ظهور اأكرب مدن ح�سارة املايا الذي اأعقبه حتقيق اإجنازات ب�سرية كبرة 

يف الريا�سيات والكتابة.
ت�ستخدم تقنية ليدار طائرات لإطالق نب�سات من ال�سوء �سوب الغابات 
املباين  وا�ستك�ساف  النباتي  الغطاء  باإزالة  للباحثني  ي�سمح  مما  الكثيفة، 
اإنه من بني التفا�سيل املكت�سفة يف اأحدث  اأدن��اه. وقال الباحثون  القدمية 
حتليل، اأول منظومة من نوعها يف العامل القدمي لطرق �سخرية ممتدة 

ال�سرعة". فائقة  اأو  "�سريعة 

كم ك�سبت �ساكريا 
من اأغنيتها التي 

هاجمت فيها بيكيه؟
اأ�سدرتها  ال��ت��ي  الأغ��ن��ي��ة  ت���زال  ل 
ال��ف��ن��ان��ة ����س���اك���را، وه��اج��م��ت من 
جرارد  ال�سابق  �سديقها  خاللها 
املعتزل،  ب��ر���س��ل��ون��ة  لع����ب  ب��ي��ك��ي��ه 
امل�ساهدات  م����ن  امل����زي����د  حت�����س��د 

ا. والأموال اأي�سً
اأغنيتها،  يف  ����س���اك���را،  وو����س���ف���ت  
ال�سخ�س  م��ث��ل  ب��ي��ك��ي��ه  ج�������رارد  
الذي تخلى عن �سيارة فراري من 
اأجل �سيارة توينغو �سعبية رخي�سة 
الثمن، اأو َمن ترك �ساعة روليك�س 
نوع  م��ن  اأخ����رى  اأج����ل  م��ن  ثمينة 

كا�سيو، ال�سعبية رخي�سة الثمن.
الإ�سباين  ال������دويل  امل����داف����ع  ورد 
ال�ساعات  ���س��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اق��د 
الذي  امللوك  دوري  لرعاية  كا�سيو 
بقيادة  ق����ام  ك��م��ا  اأخ�������ًرا  اأط���ل���ق���ه 
ا على  ردًّ الرخي�سة،  توينغو  �سيارة 

�ساكرا.
 122 من  اأك��رث  الأغنية  وح�سدت 
من   يجعلها  م��ا  م�ساهدة؛  مليون 
الأغاين الأكرث م�ساهدة يف املناطق 

الناطقة بالإ�سبانية.
اإعالمية فالأغنية  وح�سب تقارير 
الكولومبية   ل��ل��م��غ��ن��ي��ة  ج���ل���ب���ت 
 512 بلغت  مالية  اأرب��اًح��ا  �ساكرا 
األف دولر على يوتوب و500 األف 
األف  و360  اأم�������ازون  ع��ل��ى  دولر 
ومليوًنا  ���س��ب��وت��ي��ف��اي  ع��ل��ى  دولر 

و200 األف دولر على اأبل.

وفاة �سمراء ال�سا�سة 
الفاتنة جينا لولوبريجيدا

اإيطاليا، عن وف��اة واح��دة من  اأعلن يف 
اأ���س��ه��ر امل��م��ث��الت الإي��ط��ال��ي��ات يف تاريخ 
ال�سينما  اأي��ق��ون��ة  وك��ان��ت  ب��ل  ال�سينما، 
من  وال�ستينيات  اخلم�سينيات  فرتة  يف 
القرن املا�سي. فقد اأعلن وزير الثقافة 
الإيطالية  املمثلة  وف��اة  ع��ن  الإي��ط��ايل 
ال�����س��ه��رة ج��ي��ن��ا ل��ول��وب��ري��ج��ي��دا، التي 
الفاتنة"،  ال�����س��ا���س��ة  ب�"�سمراء  ل��ق��ب��ت 
والتي �ساركت التمثيل مع كبار املمثلني 

يف خم�سينيات القرن الع�سرين.
وقدمت لولوبريجيدا اأدوارا اأمام جنوم 
كبار يف هوليوود مثل همفري بوغارت 
وروك هد�سون وبرت لنك�سرت وتوين 
من  وكانت  �سيناترا،  وفرانك  كرتي�س 
اأكرث رموز ال�سينما �سهرة يف خم�سينيات 

و�ستينيات القرن الع�سرين.

يقتل جاره مبنجل ب�سبب قرين فول !
اأقدم مزارع على قتل جاره باآلة حادة منجل يف حمافظة 
م�ساجرة  اإث���ر  الث��ن��ني  الأول  اأم�����س  امل�سرية  القليوبية 
بينهما اأثناء عتاب املتهم، للمجني عليه ب�سبب اأخذ جنله 

اخلا�سة. مزرعته  فول" من  "قرين 
بالًغا  م�سر،  يف  الأمنية  الأجهزة  تلقت  التفا�سيل،  ويف 
امل��زارع بعدة طعنات خالل  مبقتل موظف على يد جاره 

م�ساجرة بينهما يف اإحدى قرى مركز بنها بالقليوبية.
وتبني من خالل التحريات اأن م�ساجرة وقعت بني املتهم 
اأخذ  على  لل�سحية  اجل��اين  معاتبة  اأثناء  عليه،  واملجني 
وتو�سلت  ب��ه.  اخل��ا���س  احل��ق��ل  "قرين فول" م��ن  جنله 
التحريات اإىل اأن م�سادة كالمية تطورت مل�ساجرة، تعدى 
ب�"منجل" بعدة طعنات  خاللها املتهم على املجني عليه 
مبناطق متفرقة باجل�سم، بينما حترر حم�سر بالواقعة، 

والإحالة للنيابة العامة امل�سرية ملبا�سرة التحقيقات.

عمرها 87 عاما.. وتخو�س امتحان حمو الأمية
بعمر ال�سابعة والثمانني، جل�ست امل�سرية زبيدة ال�سعيدي 
على مقعدها املخ�س�س لأداء المتحانات، ويف عقلها حلم 
النجاح، وجتاوز امتحان حمو الأمية، وا�ستكمال تعليمها. 
و�سقيقاتها،  ال�8  اأبنائها  تعليم  على  اأ���س��رت  التي  زب��ي��دة، 
بعد وفاة والدها حتى ل يتحدث اإليهم اأحد ب�سوء، قالت: 
"حلم حياتي كان ا�ستكمال تعليمهم. فعلت كل ما يف و�سعي 
حتى يكونوا ناجحني ومتفوقني، والآن حان دوري" هكذا 
حديثها  يف  وحفيدة  حفيدا   13 ل���  اجل��دة  وتابعت  ت��ق��ول. 
�سور  خلف  اأق��ف  "كنت  عربية":  نيوز  "�سكاي  موقع  م��ع 
عليهم.  واأطمئن  مغلق،  الباب  اأرى  حتى  اأولدي،  مدر�سة 
اأب���واب  ل��ه��م  �سيفتح  تعليمهم  اأن  ���س��ك  اأي  ل���دي  ي��ك��ن  مل 
الأمية،  حمو  لمتحانات  تاأديتها  وعن  والنجاح".  ال��رزق 
قالت:"اأحلم باحل�سول على ال�سهادة، فالتعليم عز وجناح 
له  �سرت  حرفا  علمني  فمن  اآخ��ر،  �سيء  اأي  قبل  للنف�س 
عبدا وهو ما يو�سح اأن العلم واملعلم لهم مكانة كبرة يف 
حياتنا". ان�سمت ال�سيدة امل�سرية املولودة يف اإحدى قرى 
مركز �سبني الكوم التابع ملحافظة املنوفية  �سمال العا�سمة 
القاهرة اإىل مبادرة "ل اأمية مع تكافل" التي تنفذها وزارة 

الت�سامن الجتماعي، ملحو اأمية اأ�سر برنامج "تكافل".

اأخطر مدينة يف العامل.. 200 جرمية قتل كل يوم
انت�سار  من  هاييتي  برن�س” يف  اأو  “بورت  مدينة  تعاين 
اأخطر  فيها مما جعلها  م�سلحة  200 ع�سابة  اأك��رث من 
مدينة يف العامل. تت�سبب احلرب الدائرة بني الع�سابات 
مبقتل ل يقل عن 200 �سخ�س يومياً، ويقود اأحد هذه 
�سمر  ويقول  “باربيكيو”.  يدعى  حرب  اأم��ر  الع�سابات 
ووكر، رئي�س ال�سوؤون املتعددة الأطراف للمبادرة العاملية 
يبدو  امل�سكلة  ه��ذه  ح��ل  اإن  املنظمة،  اجل��رمي��ة  ملكافحة 
اأوليفييه  جم�س  الدكتور  ق��ال  جهته  من  للغاية.  �سعباً 
من جامعة فين�سينت �سانت ديني�س الذي يدر�س ع�سابات 
منت�سراً  �سرطاناً  الع�سابات  “ اأ�سبحت ظاهرة  هاييتي: 
املدينة  اإن  واأ���س��اف،  واأطرافها”  العا�سمة  على  ي�سيطر 
الع�سابات  الكثر من  اإىل مدينة تتح�سن فيها  حتولت 

امل�سلحة التي تتحكم بحياة جميع ال�سكان.

�سيلينا غوميز تتعر�س للتنمر ب�سبب زيادة وزنها
التنمر  من  ملوجة  غوميز  �سيلينا  العاملية  النجمة  تعر�ست  الأخ��رة  اإطاللتها  بعد 

ب�سبب اكت�سابها وزناً زائداً.
توزيع  اأن ح�سرت حفل  التي  التعليقات  على هذه  الأمركية غوميز  الفنانة  ورّدت 

جوائز Golden Globes لعام 2023 بف�ستان اأ�سود  دون حمالت من فالنتينو.
وقالت غوميز خالل بث مبا�سر عرب ح�سابها الر�سمي : "اأنا كبرة بع�س ال�سيء الآن 
�سقيقتها  باجتاه  راأ�سها  تدير  اأن  املا�سية" قبل  الفرتة  بالعطلة يف  ا�ستمتعت  لأنني 
غري�سي التي جل�ست يف ال�سيارة اإىل جانبها وت�ساألها: "األي�س كذلك؟" لتوؤكد بعدها 

اأّنها ل تكرتث لذلك.
اأن زاد وزنها  املّرة الأوىل التي تتعر�س غوميز لتنمر على �سكلها منذ  وهذه لي�ست 
على  املا�سي  العام  من  -اإب��ري��ل  ني�سان  يف  عّلقت  اأن  لغوميز  و�سبق  ملحوظ.  ب�سكل 
منتقديها، موؤكدة اأن كونها نحيفة ل ي�ستحق اأن تتخلى عن ماأكولتها املف�سلة لأّن 

النا�س �سينتقدونها ب�ساأن وزنها على اأي حال.

املمثلة مي�شيل يوه �شعيدة بح�شولها على جائزة النجمة الدولية يف احلفل ال�شنوي الرابع والثالثني ملهرجان بامل 
�شربينغز ال�شينمائي الدويل يف كاليفورنيا.   رويرتز

بو�سارب يتحدث عن 
تر�سيحات الأو�سكار

ي����ت���������س����در امل������خ������رج ال���ف���رن�������س���ي 
قائمة  بو�سارب،  ر�سيد  اجلزائري، 
العربية  الأ���س��ول  ذوي  املخرجني 
"اأو�سكار"  تر�سيحا جلائزة  الأكرث 

يف فئة "اأف�سل فيلم اأجنبي".
بو�سارب  ر�سيد  اجل��زائ��ر  ور�سحت 
ج����وائ����ز  يف  م��������رات   8 ل���ي���م���ث���ل���ه���ا 
لها  يحجز  اأن  ا�ستطاع  "اأو�سكار"، 
مكانا يف القائمة الق�سرة يف هذه 

اجلائزة املرموقة ثالث مرات.
نيوز  "�سكاي  م��وق��ع  م��ع  ل��ق��اء  ويف 
عن  ب���و����س���ارب  ي��ت��ح��دث  عربية"، 
تلك الرت�سيحات، وفيلمه اجلديد 
اجلزائر  ر�سحته  الذي  "اإخواننا" 

ل�"اأو�سكار 2023".
"اخلارجون  ف��ي��ل��م  خم���رج  وي����رى 
العاملية  اجلائزة  اأن  القانون"  عن 
د يوما عن نهجها يف اختيار  مل حَتِ
الأفالم املر�سحة لفئة اأف�سل فيلم 
عاملي "اأف�سل فيلم اأجنبي �سابق"، 

وذلك منذ اإن�سائها عام 1929.
فقد  اجل��زائ��ري،  امل��خ��رج  وبح�سب 
ظلت الأكادميية التي ت�سرف على 
اجلوائز تنظر بكثر من الهتمام 
اإىل الأفالم التي تتناول املوا�سيع 
الآنية، وتعالج ق�سايا ح�سا�سة لها 

اأبعاد اإن�سانية وعاملية.
الأو�سكار  "جائزة  بو�سارب:  وق��ال 
تتناول  التي  ب��الأف��الم  دائما  تهتم 
بالأحداث  ع��الق��ة  ل��ه��ا  م��وا���س��ي��ع 

العاملية الكربى".
وه����ذا م���ا ي��ف�����س��ر، ب��ح�����س��ب املخرج 
3 من  اجل�����زائ�����ري، ���س��ر و����س���ول 
الق�سرة  ال��ق��ائ��م��ة  اإىل  اأف���الم���ه 
للجائزة يف فرتات زمنية خمتلفة.

ملاذا تت�ساعد حوادث هجمات الكالب على الب�سر؟
حول  الإع���الم  و�سائل  تنقلها  جديدة  حادثة  كل  مع 
تعر�س اإن�سان للقتل اأو الت�سوه ب�سبب "كالب منزل" 
الفعل،  ردزد  من  امل��خ��اوف  ت��زداد  �ساردة"،  "كالب  اأو 
فكيف  ل��ه��ا.  "الوفاء" م��الزم��ة  �سفة  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا 
تنّقل  حرية  من  "غدر" يحدُّ  "الوفاء" اإىل  يتحّول 
النا�س يف ال�سوارع، اأو حتى جُمّرد القرتاب من هذه 
الكالب. وقد اأجرب بع�س مربي الكالب اإىل التخلي 
"خارجة عن ال�سيطرة"،  عنها، بعد ت�سببها بحوادث 
���س��واء ك���ان م��ن خ���الل ال��ه��ج��وم ب�سكل م��ب��اغ��ت على 
اأطفال، اأو التعدي على اأ�سخا�س مي�سون يف ال�سوارع. 
ويف ما يلي حالت ت�سّببت بهّزات اجتماعية واإن�سانية، 

يف البلدات التي وقعت فيها خالل ال�سنوات املا�سية:
اأعلنت هيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي" يف 13 
ع�سرينية  �سابة  وف��اة   ،2023 الثاين  يناير-كانون 
بريطانية، ونقل اأخرى للعالج يف اإحدى امل�ست�سفيات، 
لهجوم  تعّر�سهما  بعد  خطرة،  لي�ست  حالتها  لكن 
"قاتل" من 7 كالب �ساردة يف مقاطعة �ساري بجنوب 
�سرق اإجنلرتا. ويف لبنان، تناقل نا�سطون عرب مواقع 
التوا�سل الجتماعي، يف 29 نوفمرب -ت�سرين الثاين 

املمتع�سني  اأح��د  اإق��دام  فيه  يظهر  فيديو   ،2022
منتخب  جماهر  احتفال  نتيجة  الطريق  قطع  من 
ال���ربازي���ل ب���ف���وزه ب���اإح���دى امل���ب���اري���ات ك��ل��ب��ه م���ن نوع 
"بيتبول" ال�سر�س على املواطنني، فع�سَّ الكلب فتاة 
ال�سيطرة عليه، فعاجلُه  اأن فقد �ساحبه  بعد  و�ساّباً، 
�سخ�س بطلقة نارية قتلته، و�سرعان ما فرَّ �ساحبه، 

مت نقل ال�ساب اإىل امل�ست�سفى للعالج.
�سحيفة  ك�سفت  فقد  الأمريكية،  تين�سي  مدينة  ويف 
اأكتوبر -ت�سرين   8 "نيويورك بو�ست" الأمريكية يف 
و5  "عامان  طفلني  وف���اة  ع��ن   ،2022 ع���ام  الأول 
خطرة،  عاماً" بجروح   30" اأمهما  واإ�سابة  اأ�سهر"، 
كانت  "بيتبول"  ف�سيلة  م���ن  ك��ل��ب��ني  ه��ج��وم  ج����راء 

تربيهما يف املنزل.
ع�سة  اإىل   ،2015 ع��ام  اأمريكية  مذيعة  وتعّر�ست 
اأثناء  اأن��ف��ه��ا،  يف  مفاجئة  "دراو�س"،  ن��وع  م��ن  ك��ل��ب، 
م��داع��ب��ت��ه��ا ل��ه خ���الل ت��ق��دمي��ه��ا ف��ق��رة ع��ن م�ساعدة 
على  التلفزيوين  برناجمها  �سمن  للنا�س،  ال��ك��الب 
الهواء مبا�سرة، ما ا�ستدعى نقلها اإىل امل�ست�سفى على 

الفور، لتلقي العالج .
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