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اأوكرانيا: الو�صع �صعب .. لكننا نقاتل

القوات الرو�سية تتقدم باجتاه باخموت بعد �سوليدار
اأّول زيارة  لدبلوما�صي اأمريكي رفيع منذ تويل بايدن ال�صلطة

مدير ال�ستخبارات الأمريكية يزور ليبيا ويلتقي حفرت والدبيبة
•• عوا�صم-وكاالت:

برينز،  ويليام  الأمريكية  ال�ستخبارات  رئي�س  اأّدى 
بالقادة  وال��ت��ق��ى  ليبيا،  اإىل  زي����ارة  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س 
املحليني لبحث اجلهود املبذولة حلل الأزمة الليبية 
وم�ستقبل العملية ال�سيا�سية والأمنية بالبالد، وذلك 
يف اأّول زيارة لدبلوما�سي اأمريكي رفيع منذ اأن توىل 

الرئي�س جون بايدن ال�سلطة.
الأمريكي  امل�سوؤول  اإن  حملّية،  اإع��الم  و�سائل  وقالت 
التقى مع قائد اجلي�س الليبي اجلرنال خليفة حفرت 
برئي�س  اجتمع  كما  البالد،  �سرق  بالرجمة  يف مقّره 
يف  الدبيبة  احلميد  عبد  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 

العا�سمة طرابل�س.
ومل يتم الك�سف عن اأ�سباب زيارة رئي�س ال�ستخبارات 
اأن تركز  امل���رج���ّح  م���ن  ل��ك��ن  ل��ي��ب��ي��ا،  الأم��ري��ك��ي��ة اىل 
حم���ادث���ات ب��رين��ز م���ع ال���ق���ادة امل��ح��ل��ي��ني ع��ل��ى املّلف 
والع�سكرية،  الأم��ن��ي��ة  الق�سايا  وك��ذل��ك  ال�سيا�سي 

اإىل  واجل��رمي��ة،  الإره���اب  مبكافحة  املتعلقة  خا�سة 
جانب ملف النفط.

وبرينز من الدبلوما�سيني الأمريكيني الذين عملوا 
م��ع ليبيا م��ن��ذ ف���رتة ن��ظ��ام ال��زع��ي��م ال��راح��ل معمر 
اأمنية  ملفات  عدة  على  �سابقا  اأ�سرف  حيث  القذايف، 
على عالقة بليبيا، عندما تّوىل من�سب وكيل وزارة 
اخلارجية الأمريكية خالل الفرتة من 2008 اإىل 

.2011
وم��ن خ��الل ه��ذه ال��زي��ارة، ت��راه��ن ال��ولي��ات املتحدة 
الأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي ت��دف��ع ب��اجت��اه اإج����راء انتخابات يف 
اأك��ر يف  اأق��رب وقت ممكن، على النخراط  ليبيا يف 

امللف الليبي ولعب دور اأكرب، من اأجل اإنهاء النزاع.
وت���اأت���ي زي����ارة امل�����س��وؤول الأم���ريك���ي يف حل��ظ��ة فارقة 
تعي�سها ليبيا، على وقع خالفات حول احلّل ال�سيا�سي، 
على  يتناف�سان  وزراء  رئي�سي  وج��ود  اإىل  بالإ�سافة 
عملية  �سعوبة  م��دى  يو�سح  م�سهد  وه��و  ال�سلطة، 

توافق القوى ال�سيا�سية يف البالد.
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وزير خارجية هولندا يزور جامع 
ال�شيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

اأخبار الإمارات

التعاون الدويل الفرن�شي :
 نحو �شياغة �شيا�شة بديلة 

عربي ودويل

مي�ّشي يعيد �شان 
جرمان ل�شكة النت�شارات 

الفجر الريا�شي

�صهدا اإعالن ثالث مذكرات تفاهم 

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س وزراء باك�ستان
 العالقات التاريخية وعددًا من الق�سايا الإقليمية والدولية

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله جمموعة من ال�سفراء اجلدد املعينني لدى الدولة    )وام(  رئي�س الدولة خالل ا�ستقباله رئي�س وزراء باك�ستان   )وام(

•• اأبوظبي-وام:

ت�سّلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، 
بح�سور �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و �سمو ال�سيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، اأوراق 
اع��ت��م��اد جمموعة م��ن ال�����س��ف��راء اجُل���دد ل��ع��دد م��ن الدول 

خالل  وذل��ك  ال��دول��ة،  ل��دى  املُعينني  وال�سديقة  ال�سقيقة 
ا�ستقبال �سموه لهم يف ق�سر الوطن بالعا�سمة اأبوظبي.

الدولة رئي�س جمل�س  ال�سمو نائب رئي�س  واأعرب �ساحب 
الوزراء حاكم دبي عن ترحيبه بال�سفراء اجلدد، واأمنياته 
حتقيق  يف  واأدواره�����م  مبهامهم  ال��ق��ي��ام  يف  بالتوفيق  لهم 
الإمارات  ودول��ة  دولهم  بني  والتعاون  التقارب  من  مزيد 
دول  مع  ال�سراكة  رواب��ط  توثيق  على  دائماً  حتر�س  التي 

العامل.                    )التفا�سيل �س2(

ر�سا  علي  تتهم  اإي����ران 
مبقتل  ب��ال��ت��ورط  اأك���ري 
اأك��ر ع��امل ن��ووي اإي��راين

•• طهران-وكاالت:

اتهمت ال�سلطات يف طهران نائب 
ال��دف��اع الأ���س��ب��ق علي ر�سا  وزي���ر 
اأك��ربي بال�سلوع يف مقتل العامل 

النووي حم�سن فخري زاده.
وكالة  ن�����س��رت  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
مقطعاً  الر�سمية  الإيرانية  الأنباء 
اإنه  قالت  اخلمي�س،  اأم�س  م�سوراً، 
اأك��ربي )الذي  اأن علي ر�سا  يظهر 
ي���ح���م���ل اجل��ن�����س��ي��ت��ني الإي����ران����ي����ة 
والربيطانية( لعب دوراً يف اغتيال 
عامل  اأك����رب  زاده،  ف��خ��ري  حم�����س��ن 

نووي بالبالد، يف عام 2020.
وقالت و�سائل اإعالم ر�سمية اإيرانية 
اأم�س اإن اإيران حكمت بالإعدام على 
علي ر�سا اأكربي، نائب وزير الدفاع 
ال�سابق لتهامه بالتج�س�س ل�سالح 

بريطانيا.
الإع���دام  حكم  بريطانيا  وو���س��ف��ت 
ال�������س���ادر ع��ل��ى ر����س���ا اأك������ربي ب���اأن 
بالإفراج  وطالبت  �سيا�سية  دوافعه 

عنه على الفور.
وقالت وزارة ال�ستخبارات الإيرانية 
اأه����م عمالء  اأح����د  ك���ان  اأك����ربي  اإن 
يف  الربيطانية  ال�ستخبارات  جهاز 
بدخول  ل��ه  م�سرحاً  وك���ان  اإي����ران، 
يف  للغاية  احل�سا�سة  امل��راك��ز  بع�س 
اأك��ربي عن علم تام  البالد.. وقدم 
معلومات اإىل جهاز جت�س�س العدو.

تعزيزات اأمنية يف برازيليا و�سط 
جديدة بتظاهرات  تهديدات 

•• برازيليا-وكاالت:

عززت برازيليا تدابريها الأمنية 
منا�سرو  ف���ي���ه  ت��ع��ه��د  وق�����ت  يف 
جايري  اليميني  ال�سابق  الرئي�س 
احتجاجات  بتنظيم  بول�سونارو 
جديدة بعد اأيام قليلة على اأعمال 
�سغب هّزت العا�سمة الربازيلية.

وكانت التظاهرات التي ُدعي اإليها 
ب��رازي��ل��ي��ة خجولة  يف ع���دة م���دن 
انت�سر  ذل��ك،  رغ��م  ال�سيء.  بع�س 
مكافحة  ����س���رط���ة  م����ن  ع��ن��ا���س��ر 
ال�سغب وُهّيئت مروحيات حت�ّسباً 

حل�سول اأي تعبئة كبرية.
فران�س  وك��ال��ة  مرا�سلو  ولح���ظ 
بر�س غياباً �سبه تام للمتظاهرين 
يف برازيليا وريو دي جانريو و�ساو 
متاًما  يتعار�س  م�سهد  يف  باولو، 
»عمالقة«  مب�����س��رية  ال���وع���د  م���ع 
من  ال�سلطة«  »ا�ستعادة  اأج��ل  من 
اإينا�سيو  لوي�س  احل��ايل  الرئي�س 

لول دا �سيلفا.

رئي�س بلدية لندن: اتفاق بريك�ست ل يعمل
•• لندن-اأ ف ب:

من املقرر اأن يدعو رئي�س بلدية لندن العمايل �سادق 
خان داونينغ �سرتيت اإىل العرتاف بال�سرر الهائل 
الأوروبي  الحت��اد  من  بريطانيا  خ��روج  عن  الناجم 

والإقرار باأن بريك�ست ل يعمل.
خ��ط��اب ح�سلت  امل��ع��ار���س لربيك�ست يف  خ���ان  وق���ال 
وكالة فران�س بر�س على مقتطفات منه بعد عامني 
ال�سعبة:  احلقيقة  مواجهة  الآن  علينا  الإنكار،  من 

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي ل يعمل.
خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن الحت�����اد الأوروب�������ي اأ�سعف 
يف  جاء  كما  �سمعتنا  ولّطخ  احتادنا  وك�سر  اقت�سادنا 

الن�س.
ميكنني  ل  خ��ط��اب��ه  مقتطفات  بح�سب  خ���ان  وق���ال 
بب�ساطة اأن اأبقى �سامتا ب�ساأن الأ�سرار الهائلة التي 

�سببها بريك�ست.
اإ�سالحه مو�سحا  اأن الو�سع ل ميكن  لكنه ل يرى 
ن��ح��ن ن��ح��ت��اج اإىل م��زي��د م��ن ال��ت��واف��ق م��ع جرياننا 
الأوروبيني - مقاربة خمتلفة حيال خروج بريطانيا 
من الحتاد الأوروبي والقا�سي وال�سعب وهو ما يعني 
)الدولة(  تكون  اأن  مزايا  ح��ول  براغماتيا  “نقا�سا 

جزءا من الحتاد اجلمركي وال�سوق املوحدة.
يرى  اأن  يريد  اأح��د  ل  لندن  بلدية  رئي�س  وبح�سب 

   

اأبوظبي  لإمارة  حاكمًا  ب�سفته 
..رئي�س الدولة ي�سدر قانونًا 
باإن�ساء مكتب اأبوظبي الإعالمي 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ب�سفته حاكماً لإمارة اأبوظبي، 
اأبوظبي  مكتب  باإن�ساء  قانوناً 
املكتب  الإع��الم��ي ليحل حمل 
اأبوظبي  حل��ك��وم��ة  الإع���الم���ي 
وتنقل اإليه تبعية هيئة الإعالم 
الإبداعي كما توؤول اإليه ملكية 

�سركة اأبوظبي لالإعالم. 
و�����س����ي����ك����ون مل���ك���ت���ب اأب����وظ����ب����ي 
القانون  مب��وج��ب  الإع���الم���ي 
م�ستقلة  اع��ت��ب��اري��ة  �سخ�سية 
تعزيز  ع��ن  م�����س��وؤوًل  لي�سبح 
املوحدة  الإع��الم��ي��ة  املنظومة 
الإم�������ارة م���ن خ����الل و�سع  يف 
الإعالم  و�سيا�سة  ا�سرتاتيجية 
والت�سال احلكومي وامل�سادقة 
ع���ل���ى اخل����ط����ط الإع����الم����ي����ة 
للجهات وال�سركات احلكومية، 
اإ�سافة اإىل التنظيم والت�سريح 
وال����رق����اب����ة على  والإ�������س������راف 
اأن�����س��ط��ة الإن����ت����اج الإع���الم���ي 
والإعالم التفاعلي يف الإمارة.
 )التفا�سيل �س2(

اجلي�س الأوكراين يطلق قذائف م�سادة للطائرات ل�سد الهجوم الرو�سي يف باخموت. )رويرتز(

خان يوؤكد اأن بريك�ست اأ�سعف القت�ساد الربيطاين

•• عوا�صم-وكاالت:

امل���ع���ارك تدخله،  ي���وم ج��دي��د م���ن 
اأم�س اخلمي�س، العملية الع�سكرية 
تقوم  حيث  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الرو�سية 
الرو�سي  اجل���ي�������س  م����ن  وح�������دات 
مب��ح��اول��ة ب�����س��ط ال�����س��ي��ط��رة على 
مناطق  و�سرب  اأوكرانية،  مناطق 
مت����رك����ز ق�������وات ك���ي���ي���ف وخم������ازن 
القوات  ت���ق���اوم  ف��ي��م��ا  اأ���س��ل��ح��ت��ه��م، 
ل�ستعادة  الأوك��ران��ي��ة يف حم��اول��ة 
اأرا�سيها، بدعم ع�سكري ولوج�ستي 

من الغرب.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك������دت ن��ائ��ب��ة وزي���ر 
اأن  ماليار  غانا  الأوك���راين  الدفاع 
�سوليدار  اأج��ل  من  يقاتل  اجلي�س 
“الو�سع  ل��ك��ن  اأوك���ران���ي���ا  ب�����س��رق 
�سعب” على الأر�س يف ظل معارك 
هي الأ�سر�س مع القوات الرو�سية.

وق����ال����ت م���ال���ي���ار خ�����الل م���وؤمت���ر 
الأ�سر�س  املعارك  تتوا�سل  �سحايف 
�سوليدار،  يف  ال����ي����وم  والأع�����ن�����ف 
�سعب،  الو�سع  اأن  رغ��م  م�سيفًة: 
ي��ق��ات��ل اجل��ن��ود الأوك���ران���ي���ون من 

دون توّقف.
اإع��الم��ي��ة رو�سية  واأف����ادت ت��ق��اري��ر 
تقدما  حت��رز  الرو�سية  القوات  اأن 
وذلك  باخموت،  منطقة  يف  مهما 

مداخل  اأغلقت  قد  ج��وا  املحمولة 
ال�سمال  م���ن  ����س���ول���ي���دار  م��دي��ن��ة 
هجومية  م��ف��ارز  واأن  واجل���ن���وب، 

تقاتل داخل املدينة.
من جانبه اأعلن موؤ�س�س جمموعة 
ف���اغ���رن ي��ف��غ��ي��ن��ي ب���ري���غ���وزي���ن اأن 
م���دي���ن���ة ����س���ول���ي���دار ق����د حت����ررت 
باأعمال  للقائم  ووف��ق��ا  ب��ال��ك��ام��ل، 
حاكم جمهورية دونيت�سك ديني�س 
ت�����س��اع��ف��ت الآن  ف��ق��د  ب��و���س��ي��ل��ني 

فر�س حترير باخموت.
وت��ع��ود اأه��م��ي��ة ال��و���س��ع يف منطقة 
ب�����اخ�����م�����وت، ال�����ت�����ي ت����ع����د امل����رك����ز 
لكونه  ال���رئ���ي�������س���ي،  ال��ل��وج�����س��ت��ي 
قواتها  ب��و���س��ع  ل��رو���س��ي��ا  �سي�سمح 
املدفعية يف مواقع جديدة، وزيادة 
ال�����س��غ��ط ع��ل��ى خ��ط��وط الإم�����داد 
مدينة  اإىل  امل����وؤدي����ة  الأوك���ران���ي���ة 
باخموت، وبالتايل اخرتاق اجلبهة 
امل����م����ت����دة ع���ل���ى خ�����ط ب���اخ���م���وت-

املدينة  ت��ق��ع  ح��ي��ث  ���س��ي��ف��ري���س��ك، 
على عدد من الطرق الرئي�سية يف 

املنطقة.
باخموت  على  ال�سيطرة  و�ست�سمح 
بالتحرك نحو املدن الكبرية التي 
م���ا زال�����ت ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا كييف 
�سالفيان�سك  م��ث��ل  دون���ب���ا����س،  يف 

وكراماتور�سك.

بعد املعارك ال�سر�سة التي �سهدتها 
���س��م��ال �سرقي  ���س��ول��ي��دار،  م��دي��ن��ة 

باخموت.
فقد اأعلن م�ست�سار القائم باأعمال 
اإيغور  دونيت�سك،  جمهورية  حاكم 
كيماكوف�سكي، اأن القوات الرو�سية 
منطقة  يف  ج������ادا  ت���ق���دم���ا  حت�����رز 
الرو�سي  ال����س���م  اأرت��ي��وم��وف�����س��ك، 

لباخموت.
جاء ذلك يف حديث كيماكوف�سكي 
ل���ق���ن���اة ����س���ول���وف���ي���وف لي�����ف على 

تطبيق تلغرام.
واأ�ساف كيماكوف�سكي اأن املدفعية 
بع�س  ويف  ال��ع��دو،  ق���وات  تق�سف 
املناطق مل يعد باإمكانهم اخلروج 
من اخلنادق، وهو ما يتجلى الآن 

يف اجتاه دونيت�سك، حيث انخف�س 
عدد الهجمات على املدينة، وهو ما 
ي�سري اإىل اأن قواتنا بداأت يف العمل 
بع�س  لدينا  لذلك،  اأك��رب.  بكفاءة 
وتقدم  اأفدييفكا،  التقدم يف اجتاه 

جاد �سوب اأرتيوموف�سك.
الرو�سية  ال���دف���اع  وزارة  وك���ان���ت 
ق��د اأف���ادت الأرب��ع��اء ب��اأن الوحدات 

على  �سيطر  الذي  امل�سدود  والطريق  النق�سام  عودة 
نظامنا ال�سيا�سي ملدة خم�س �سنوات طويلة.

لندن  ال��ق��وي يف  امل���ايل  امل��رك��ز  اأن  ه��ي  لكن احلقيقة 
اإىل  ذهبت  وم��واه��ب  عقود  فقدان  من  ب�سدة  ت�سّرر 
واأم�سرتدام، وفق  باري�س  اأخرى مثل  اأوروبية  اأماكن 

خان.
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•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
جمهورية  وزراء  رئي�س  �سريف  �سهباز  دول���ة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
باك�ستان الإ�سالمية ال�سديقة الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة.

ال��ذي ج��رى يف  اللقاء  �� خ��الل  وبحث �سموه ودول��ة �سهباز �سريف 

�� العالقات التاريخية التي جتمع دولة  اأبوظبي  ق�سر ال�ساطئ يف 
اآفاقه  امل�سرتك وتو�سيع  التعاون  تعزيز  وباك�ستان و�سبل  الإم��ارات 
يف  ال�سديقني  و�سعبيهما  للبلدين  املتبادلة  امل�سالح  ي��خ��دم  مب��ا 
خمتلف املجالت خا�سة القت�سادية والتجارية والتنموية وغريها 
من اأوجه التعاون التي تت�سق مع جهود حتقيق التنمية امل�ستدامة 

يف البلدين.         )التفا�سيل �س2(

�سجن 9 ن�ساء ب�سبب النتماء 
تون�س يف  اإره��اب��ي��ة  خللية 

•• تون�س-وكاالت:

اأحكاماً  التون�سي  الق�ساء  اأ���س��در 
بحق  ع���ام���اً   25 ب��ال�����س��ج��ن ح��ت��ى 
عام  م���ن���ذ  م���الح���ق���ات  ن�������س���اء   9
خلية  ت�����س��ك��ي��ل  ب��ت��ه��م��ة   ،2016
لغتيال  وال��ت��خ��ط��ي��ط  اإره���اب���ي���ة، 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة اآن�����ذاك، ع��ل��ى ما 
اأفادت اأفادت و�سائل اإعالم حملية، 

اخلمي�س.
وق�ست الدائرة اجلنائية املخت�سة 
ق�������س���اي���ا الره��������اب  ب���ال���ن���ظ���ر يف 
تون�س  يف  الب��ت��دائ��ي��ة  ب��امل��ح��ك��م��ة 
اثنتني  منتميتني  على  العا�سمة 
اإىل ه���ذه امل��ج��م��وع��ة، امل��ك��ون��ة من 
�سيدات فقط، مبن فيهّن املوؤ�ِس�سة، 
ارتكاب  بتهمة  25 عاماً  بال�سجن 

اأعمال ارهابية.
اأخريات  متهمات   7 ع��ل��ى  وُح��ك��م 
 3 ب��ني  ت����رتاوح  ل��ف��رتت  بال�سجن 
و14 عاماً، فيما اأُ�سقطت الدعوى 
ما  بح�سب  اأخ����رى،  متهمة  ب��ح��ق 

حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد 
جمموعة من ال�سفراء اجُلدد املُعينني لدى الدولة
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س وزراء باك�ستان

عمق  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ني دولة 

ال�ساحتني  ع���ل���ى  امل�������س���ت���ج���دات 
والق�سايا  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي ل���س��ي��م��ا على 
ال�سعيد القت�سادي. 

امل�سالح  ي���خ���دم  مب���ا  ت��ط��وي��ره��ا 
اأبرز  بحث  اإىل  اإ�سافة  امل�سرتكة 

باك�ستان،  وج��م��ه��وري��ة  الإم�����ارات 
مل�ستقبل  اأ����س���ا����س���اً  ت�����س��ك��ل  وال���ت���ي 

حمل الهتمام امل�سرتك. 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأك�������د 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ا�ستقبل 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأم�س 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اخلمي�س 
م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي نائب 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
�سريف،  ���س��ه��ب��از  م��ع��ايل  امل���ال���ي���ة، 
باك�ستان  جمهورية  وزراء  رئي�س 
اإطار  ال�����س��دي��ق��ة، يف  الإ���س��الم��ي��ة 
اإىل  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  العمل  زي���ارة 

الدولة. 
ورّح�����ب ���س��م��وه ب��رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال��ب��اك�����س��ت��اين وال���وف���د امل���راف���ق يف 
م�����س��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء ال����ذي ج����رى يف 
حممية مرغم بدبي، ومت خالله 
التي  التعاون  رواب���ط  ا�ستعرا�س 
ط����امل����ا ج���م���ع���ت ب�����ني ال���دول���ت���ني 
و�سبل  ال�����س��دي��ق��ني،  وال�����س��ع��ب��ني 

م��ن ج��ان��ب��ه، ع���رّب م��ع��ايل �سهباز 
لدولة  تقديره  ب��ال��غ  ع��ن  �سريف 
الإم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، 
ب��الده على تنمية  م��وؤك��داً حر�س 
خمتلف  يف  املثمر  التعاون  فر�س 
اأع��رب معاليه عن  املجالت.  كما 
التنموي  للدعم  وامتنانه  �سكره 
امل���ت���وا����س���ل م���ن دول�����ة الإم�������ارات 
امل�ساعدات  مثمناً  باك�ستان،  اإىل 
الدولة  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��اج��ل��ة 
م�ساعدة  يف  ب��الده  جهود  مل�ساندة 
الفي�سانات  م����ن  امل���ت�������س���رري���ن 
ب��ه��ا، وم��ا يعك�سه ذلك  اأملّ���ت  ال��ت��ي 
م��ن عمق ال��رواب��ط الأخ��وي��ة بني 
ال���ب���ل���دي���ن.  ح�����س��ر ال��ل��ق��اء �سمو 
ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، 
رئي�س هيئة دبي للطريان املدين 
الأعلى ملجموعة طريان  الرئي�س 
الإمارات، و�سمو ال�سيخ اأحمد بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س 
وع��دد من  دبي لالإعالم،  جمل�س 

كبار امل�سوؤولني. 

ب�سفته حاكمًا لإمارة اأبوظبي ..رئي�س الدولة ي�سدر قانونًا باإن�ساء مكتب اأبوظبي الإعالمي 
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
"مكتب  باإن�ساء  قانوناً  اأبوظبي،  لإمارة  حاكماً  ب�سفته  اهلل"،  "حفظه 
اأبوظبي الإعالمي" ليحل حمل "املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي" 
اإليه ملكية �سركة  اإليه تبعية هيئة الإعالم الإبداعي كما توؤول  وتنقل 
اأبوظبي لالإعالم.  و�سيكون ملكتب اأبوظبي الإعالمي مبوجب القانون 
املنظومة  ت��ع��زي��ز  ع��ن  م�����س��وؤوًل  لي�سبح  م�ستقلة  اع��ت��ب��اري��ة  �سخ�سية 
و�سيا�سة  ا�سرتاتيجية  و�سع  خالل  من  الإم��ارة  يف  املوحدة  الإعالمية 
الإع�����الم والت�����س��ال احل��ك��وم��ي وامل�����س��ادق��ة ع��ل��ى اخل��ط��ط الإعالمية 
والت�سريح  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  اإ���س��اف��ة  احل��ك��وم��ي��ة،  وال�����س��رك��ات  ل��ل��ج��ه��ات 

اأن�سطة الإنتاج الإعالمي والإعالم التفاعلي  والإ�سراف والرقابة على 
يف الإمارة، مبا يف ذلك املناطق احلرة. 

مع  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات  عقد  على  اجل��دي��د  املكتب  ي�سرف  كما 
املوؤ�س�سات الإعالمية املحلية والإقليمية والدولية لتحفيز قطاع الإعالم 
وتطويره على م�ستوى الإمارة، وتعزيز جهود توحيد ر�سائل احلمالت 
الإعالمية واخلطط ال�سرتاتيجية ملختلف اجلهات احلكومية، بجانب 
اعتماد اخلطط الإعالمية ذات العالقة والإ�سراف على تفعيلها حملياً 

ودولياً بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�سلة. 
اأ�سكاله،  مبختلف  الإع��الم  قطاع  يف  املواطنة  الكفاءات  تعزيز  وبهدف 
اإىل تطوير  اأبوظبي الإعالمي على و�سع برامج ت�سعى  �سيعمل مكتب 
وال�سركات  اجلهات  يف  الإعالمي  التوا�سل  فرق  ق��درات  وبناء  املهارات 

احلكومية اإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات الإعالمية التابعة له وو�سع ال�سيا�سات 
الالزمة بهذا ال�ساأن. 

اإعداد القواعد الإر�سادية والتوجيهات  كما �سيكون املكتب م�سوؤوًل عن 
اخلا�سة با�ستخدام �سعار الإمارة وهويتها احلكومية والرتويجية مبا 
ي�سمن احلفاظ عليها وتعزيزها، وتوفري اخلدمات واملبادرات املرتبطة 
بها.  ولتعزيز منو قطاع الإعالم الإبداعي والتفاعلي يف الإمارة، �سيعمل 
واملوؤ�س�سات  املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  التن�سيق  خ��الل  من  املكتب، 
الإعالمية الرائدة يف هذا املجال، على توفري البنية التحتية الالزمة 
لزدهار املوؤ�س�سات الإبداعية من خالل التنظيم والإ�سراف على اأن�سطة 
الإنتاج الإعالمي ل�سركات القطاع اخلا�س اإ�سافة اإىل تطوير املبادرات 

جلذب املحتوى الإعالمي وحتفيزه يف الإمارة. 

�صهدا اإعالن ثالث مذكرات تفاهم 

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س وزراء باك�ستان العالقات التاريخية وعددًا من الق�سايا الإقليمية والدولية
•• اأبوظبي -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
�سهباز  "حفظه اهلل" دولة  الدولة 
جمهورية  وزراء  رئ��ي�����س  ���س��ري��ف 
ال�سديقة  الإ���س��الم��ي��ة  ب��اك�����س��ت��ان 
ال�������ذي ي����ق����وم ب�����زي�����ارة ع���م���ل اإىل 

الدولة.
�سهباز  ودول���������ة  ����س���م���وه  وب����ح����ث 
اللقاء الذي جرى  �� خالل  �سريف 
 �� اأب���وظ���ب���ي  يف ق�����س��ر ال�����س��اط��ئ يف 
جتمع  التي  التاريخية  ال��ع��الق��ات 
دول���ة الإم�����ارات وب��اك�����س��ت��ان و�سبل 
وتو�سيع  امل�سرتك  التعاون  تعزيز 
املتبادلة  امل�سالح  يخدم  مبا  اآفاقه 
ال�سديقني  و�سعبيهما  للبلدين 
خا�سة  امل������ج������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
والتنموية  والتجارية  القت�سادية 
وغ��ريه��ا م��ن اأوج���ه ال��ت��ع��اون التي 
التنمية  حتقيق  ج��ه��ود  م��ع  تت�سق 

امل�ستدامة يف البلدين.
وا���س��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان ع�����دداً من 
الق�سايا الإقليمية والدولية حمل 
وتبادل وجهات  امل�سرتك  الهتمام 

النظر ب�ساأنها.
ب��زي��ارة دول��ة �سهباز  ورح��ب �سموه 
����س���ري���ف م������وؤك������داً وق��������وف دول�����ة 
الإمارات مع كل ما يحقق التنمية 
ال�سديقة  باك�ستان  يف  وال�ستقرار 
التاريخية  ال������رواب������ط  ظ�����ل  يف 
وع���الق���ات ال�����س��داق��ة ال��ت��ي جتمع 

البلدين.
من جانبه عرب دولة �سهباز �سريف 
ال�سداقة  ب��ع��الق��ات  اع���ت���زازه  ع��ن 
الإمارات  ودول��ة  بلده  جتمع  التي 
وتقديره  ����س���ك���ره  ع����ن  ..م����ع����رب����اً 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ل��ل��دع��م الذي  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
ت��وا���س��ل ت��ق��دمي��ه دول����ة الإم�����ارات 
اإىل باك�ستان يف املجالت التنموية 
ال�سياق  ه���ذا  يف  ..م��ث��م��ن��اً  خ��ا���س��ة 
نفذتها  ال��ت��ي  ال��ع��اج��ل��ة  امل����ب����ادرات 

باك�ستان  جهودها  لتعزيز  ال��دول��ة 
من  امل���ت�������س���رري���ن  م�������س���اع���دة  يف 
التي  وال�����س��ي��ول  الفي�سانات  اآث����ار 

�سهدتها.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد  كما 
ودولة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
�سهباز �سريف اإعالن ثالث مذكرات 

ونظريتها الوكالة الباك�ستانية.
واأقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
م���اأدب���ة غداء  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جمهورية  وزراء  لرئي�س  ت��ك��رمي��اً 

باك�ستان الإ�سالمية.
الفريق  وامل����اأدب����ة..  ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 

ال�سيخ  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون اآل 
اخلا�سة  ال�سوؤون  م�ست�سار  نهيان 
يف ديوان الرئا�سة ومعايل الدكتور 
امل�ست�سار  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
رئ��ي�����س ال����دول����ة وم���ع���ايل حممد 

التعاون  جم���ال  يف  الأوىل  ت��ف��اه��م 
ال���ت���دري���ب���ي ب����ني اأك����ادمي����ي����ة اأن�����ور 
قرقا�س الدبلوما�سية والأكادميية 
واأخرى  الباك�ستانية  الدبلوما�سية 
للتعاون يف جمال مكافحة جرائم 
للتعاون  وث��ال��ث��ة  بالب�سر  الجت���ار 
الإخباري بني وكالة اأنباء الإمارات 

ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و�سمو 
اآل نهيان  ال�سيخ عبد اهلل بن زايد 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 

الدولة  وزي��ر  ه��ادي احل�سيني  ب��ن 
�سهيل  امل��ال��ي��ة وم���ع���ايل  ل��ل�����س��وؤون 
ف���رج ف��ار���س املزروعي  ب��ن حم��م��د 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزي����ر 
وم��ع��ايل ع��ب��د اهلل ب��ن ط���وق املري 
وزي�����ر الق���ت�������س���اد و����س���ع���ادة حمد 
الدولة لدى  الزعابي �سفري  عبيد 

باك�ستان وعدد من امل�سوؤولني.
ك����م����ا ح�������س���ره���م���ا م�����ن اجل����ان����ب 
ال���ب���اك�������س���ت���اين..م���ع���ايل ب���ي���الوال 
اخلارجية  وزي������ر  زرداري  ب���وت���و 
الباك�ستاين ومعايل حممد اإ�سحاق 
امل��ال��ي��ة وم��ع��ايل خواجة  دار وزي���ر 
حممد اآ�سف وزير الدفاع ومعايل 
خواجة �سعد رفيق وزير الطريان 
وم��ع��ايل م��رمي اأورجن��زي��ب وزيرة 
الإع���الم وم��ع��ايل ت�����س��ودري �سالك 
ال�ستثمار  جم��ل�����س  وزي����ر  ح�����س��ني 
التجارة  وزي��رة  نويد قمر  ومعايل 
اأ�سد حممود وزير  ومعايل مولنا 
راباين  هينا  وم��ع��ايل  الت�����س��الت 
اخلارجية  ل��ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي����رة 
و�سعادة �سيد طارق فاطمي امل�ساعد 
و�سعادة  ال����وزراء  لرئي�س  اخل��ا���س 
باك�ستان  �سفري  ت��ريم��زي  في�سل 

لدى الدولة.
وكان دولة رئي�س وزراء باك�ستان قد 
و�سل البالد يف وقت �سابق اليوم يف 
زي��ارة عمل حيث كان يف ا�ستقباله 
يف م��ط��ار ال��رئ��ا���س��ة.. م��ع��ايل عبد 
اهلل بن طوق املري وزير القت�ساد 

وعدد من امل�سوؤولني.

حممد بن را�سد يت�سلم اأوراق اعتماد جمموعة من ال�سفراء اجُلدد املُعينني لدى الدولة
•• اأبوظبي-وام:

ت�سّلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، بح�سور �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و �سمو 
اأوراق  ال��دويل،  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اعتماد جمموعة من ال�سفراء اجُلدد لعدد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة 
الوطن  ق�سر  لهم يف  �سموه  ا�ستقبال  خ��الل  وذل��ك  ال��دول��ة،  ل��دى  املُعينني 

بالعا�سمة اأبوظبي.
واأعرب �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
القيام مبهامهم  بالتوفيق يف  لهم  واأمنياته  اجل��دد،  بال�سفراء  ترحيبه  عن 
واأدوارهم يف حتقيق مزيد من التقارب والتعاون بني دولهم ودولة الإمارات 
التي حتر�س دائماً على توثيق روابط ال�سراكة مع دول العامل، ومبا يدعم 
اإطار من الحرتام  اإق��رار مقومات اخلري والنماء يف  اإىل  ر�سالتها ال�ساعية 

املتبادل ومراعاة امل�سالح امل�سرتكة.

وقد ت�سلَّم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، اأوراق اعتماد كل 
من .. �سعادة �سريف حممود �سيد، �سفري جمهورية م�سر العربية، و�سعادة 
�سفري  �سانياجن،  فافا  و�سعادة  النم�سا،  جمهورية  �سفري  بري�ستولد،  ايتيني 
باك�ستان  جمهورية  �سفري  ترمذي،  نياز  في�سل  و�سعادة  غامبيا،  جمهورية 
الإ�سالمية، و�سعادة يو جيه �سوجن، �سفري جمهورية كوريا، و�سعادة الت�سني 

باغريوف، �سفري جمهورية اأذربيجان.
اآل نهيان  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اإىل �ساحب  ال�سفراء اجلدد  ونقل 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اهلل" و  "حفظه  الدولة  رئي�س 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حتيات قادة وروؤ�ساء دولهم، وخال�س اأمنياتهم لدولة الإمارات قيادة و�سعباً 

مبزيد من التقدم والزدهار.
ح�سر مرا�سم ت�سلُّم اأوراق اعتماد ال�سفراء اجُلدد .. �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
ال�سيخ  معايل  و  ل��الإع��الم،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
اأ�سحاب  من  وع��دد  والتعاي�س،  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 

املعايل الوزراء وامل�سوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي ت�ستعر�س منظومتها املرورية يف موؤمتر اأبحاث النقل بوا�سنطن 

•• وا�صنطن-وام:

اأبوظبي بوفد تراأ�سه اللواء اأحمد  �ساركت القيادة العامة ل�سرطة 
موؤمتر  يف  املركزية  العمليات  قطاع  مدير  املهريي  زيتون  بن  �سيف 
جمل�س اأبحاث النقل الذي اختتم اأعماله اأم�س وا�ستمرت خم�سة اأيام 
�سرطة  الوفد جهود  وا�ستعر�س    . وا�سنطن  الأمريكية  العا�سمة  يف 
خالد  مهند�س  الرائد  وقدم  ال�سالمة  تعزيز  يف  التطويرية  اأبوظبي 
عامليا  نوعها  الأوىل من  تعد  لدرا�سة  املهريي منوذجاً  الزفني  اأحمد 
التحليل  خ��الل  من  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  اجل�سيمة  ب��احل��وادث  تخت�س 
الالزمة  والتوعوية  الهند�سية  والتدابري  البيانات،  علم  يف  املتقدم 
 400 اأك��ر من  امل��وؤمت��ر خ��الل  امل��روري��ة.  وناق�س  ال�سالمة  لتعزيز 

جل�سة وور�س عمل املو�سوعات التي تهم �سانعي ال�سيا�سات والإداريني 
واملوؤ�س�سات  وال�سناعة  احل��ك��وم��ة  وممثلي  وال��ب��اح��ث��ني  وامل��م��ار���س��ني 

الأكادميية اإىل جانب اأحدث املو�سوعات ذات ال�سلة بامل�ستقبل. 
عبداهلل  دكت������ور  املقدم  كاًل من  �سم يف ع�سويته  ال��ذي  الوفد  وك��ان 
الطرق،  و�س������المة  امل�����رور  اإدارة هند�سة  نائب مدير  املزروعي  نا�سر 
ال�سبط  اأجهزة  ق�سم  رئي�س  الغفلي  حمد  عبداهلل  مهند�س  والرائد 
الآيل، والرائد مهند�س خالد اأحمد الزفني املهريي "�سابط مهند�س 
التقنيات  اأح��دث  اطلع على  والدوريات قد  امل��رور  ط������رق" ب���مديرية 
املرورية  وال�سالمة  النقل  جمال  يف  اجلديدة  والبحوث  والدرا�سات 
خالل زيارته للمعر�س امل�ساحب للموؤمتر الذي يعد من�سة للتوا�سل 

مع اأبرز اخلرباء واملخت�سني يف و�سائل النقل وال�سالمة املرورية. 

»COP28« بتوجيه رئي�س الدولة .. من�سور بن زايد ي�سدر قرارًا بتكليف الرئي�س املعنينّ ملوؤمتر الأطراف

والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  م�����س��روع��ات��ه��ا 
بحلول عام 2030.

على  وب�����ن�����اًء   ،2009 ع�����ام  ويف 
�سمو  ومتابعة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
اآل نهيان  ال�سيخ عبد اهلل بن زايد 
الدكتور  م���ع���ايل  ق����اد   .. ودع���م���ه 
جهود  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان 
دولة  م�����س��اع��ي  ���س��م��ن  "م�سدر" 
بالنجاح  ت��ك��ل��ل��ت  ال��ت��ي  الإم��������ارات 
للوكالة  ال��دائ��م  امل��ق��ر  ل�ست�سافة 
الدولية للطاقة املتجددة " اآيرينا 
تهدف  حيث  م�سدر  مدينة  يف   "
الوكالة اإىل الرتويج للتكنولوجيا 
امل�ستدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 

عاملياً.
بقيادة  م���ع���ال���ي���ه  ت��ك��ل��ي��ف  وم����ن����ذ 
 ،2016 ع����ام  خ����الل  "اأدنوك" 
ا����س���ت���ف���اد م����ن خ����ربت����ه يف جم���ال 
ال�ستدامة وركز على تطبيق اأحدث 
التقنيات يف عمليات ال�سركة لزيادة 
النبعاثات  خ��ف�����س  يف  ك��ف��اءت��ه��ا 
والعمل يف م�سارين متوازيني هما 
الطاقة  م�سادر  انبعاثات  خف�س 
يف  ال�ستثمار  م��ع  تزامناً  احلالية 
منظومة الطاقة امل�ستقبلية، حيث 
ملمو�سة  اإج�����راءات  معاليه  ات��خ��ذ 
يف  م����رة  ولأول  ذل������ك..  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
تعتمد  "اأدنوك"  اأ�سبحت  القطاع 
وال�سم�سية  النووية  الطاقة  على 
النبعاثات  م��ن  اخلالية  النظيفة 
من   100% ل��ت��اأم��ني  الكربونية 
الكهرباء،  من  �سبكتها  احتياجات 
ع��ل��ى تو�سيع  ي��ع��م��ل م��ع��ال��ي��ه  ك��م��ا 
الكربون  ال��ت��ق��اط  ب��رن��ام��ج  ن��ط��اق 
الأول من  ي��ع��د  ال����ذي  وت��خ��زي��ن��ه، 
اأطلقت  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه 
اأدنوك م�سروع "الريادة" للتقاط 
و�ّسعت  ك��م��ا  وت��خ��زي��ن��ه،  ال��ك��رب��ون 
م�سادر  يف  ا�ستثماراتها  ال�����س��رك��ة 
ال��ط��اق��ة ع��دمي��ة الن��ب��ع��اث��ات مثل 
ال�سم�سية  والطاقة  ال��ري��اح  طاقة 

والهيدروجني.
وحتت اإدارة الدكتور �سلطان اجلابر 
و�سمن هدفها خلف�س النبعاثات 
بحلول   25% بن�سبة  الكربونية 
عام 2030، والو�سول اإىل احلياد 
 ..  2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي 
ا�ستثمارات  "اأدنوك"  ت��خ��ط��ط 
بقيمة 15 مليار دولر على مدى 
خم�سة اأعوام لال�ستمرار يف خف�س 
اإىل م�ساعفة  النبعاثات، وال�سعي 
وتخزينه  ال��ك��رب��ون  ال��ت��ق��اط  �سعة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
الدولة "حفظه اهلل".. اأ�سدر �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ديوان الرئا�سة ام�س قراراً بتكليف 
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل 
امل��ب��ع��وث اخل���ا����س لدولة  اجل���اب���ر 
رئي�ساً  امل��ن��اخ��ي  للتغري  الإم�����ارات 
والع�سرين  الثامنة  للدورة  معيَّناً 
م��ن م��وؤمت��ر الأط����راف يف اتفاقية 
الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري 

.”COP28“ املناخ
معايل  م��ن  ك��ل  تكليف  ج��رى  كما 
����س���م���ا ب����ن����ت ����س���ه���ي���ل ب�����ن ف����ار�����س 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي������رة  امل����زروع����ي 
املناخ  "رائدة  ب�����س��ف��ت��ه��ا  ال�����س��ب��اب 
رزان  و�سعادة  املوؤمتر"  يف  لل�سباب 
امل���ب���ارك رئ��ي�����س��ة الحت�����اد ال���دويل 
رائدة  ب�سفتها  الطبيعة  حلماية 
ت�ست�سيفه  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  يف  املناخ 
اإك�سبو  مدينة  يف  الإم�����ارات  دول���ة 
دب���ي خ���الل ال���ف���رتة م���ن 30 من 
�سهر نوفمرب وحتى 12 من �سهر 

دي�سمرب 2023.
�سمن  ال���ت���ك���ل���ي���ف  ه�������ذا  وي������اأت������ي 
ملوؤمتر  ال��ت��ح�����س��ري  ا����س���ت���ع���دادات 
ال��ذي يقام   COP28 الأط���راف 
ب��ال��غ��ة الأه��م��ي��ة نظراً  يف م��رح��ل��ة 
منها  يعاين  التي  ال�سلبية  لالآثار 
وفقدان  املناخ  تغري  ب�سبب  العامل 
والتحديات  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع 
الطاقة  اأم���ن  �سمان  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
والأمن الغذائي واملائي اإىل جانب 
ارتفاع  ت��ف��ادي  ه���دف  يتطلبه  م��ا 
درج���ة ح���رارة ك��وك��ب الأر����س فوق 
ع��ت��ب��ة ال���� 1.5 درج����ة م��ئ��وي��ة من 
خف�ٍس كبرٍي يف م�ستوى النبعاثات 
الكربونية، وحتقيق انتقال واقعي 
ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل 
يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، وت��ق��دمي مزيٍد 

من الدعم لالقت�سادات النا�سئة.
الإم������ارات جهودها  دول����ة  وت��ك��ث��ف 
ال�سامل  والعمل  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
والتكاملي الذي ي�سعى اإىل توحيد 
جهود القت�سادات النا�سئة والدول 
املتطورة ومنظمات املجتمع املدين 
وال���ق���ط���اع اخل����ا�����س اإ����س���اف���ة اإىل 
ومنتجيها  ال���ط���اق���ة  م�����س��ت��ه��ل��ك��ي 
املنا�سبة  احل���ل���ول  اإي���ج���اد  ب���ه���دف 

وحتقيق التغيري املطلوب.
العمل  يف  رائ�������د  دور  ول����ل����دول����ة 
م�سوؤوًل  �سريكاً  ب�سفتها  املناخي 
وم���وث���وق���اً ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال�����دويل يف 
الطاقة  اإىل  ال��ت��ح��ول  ج��ه��ود  دع���م 
من  ث��الث��ة  حتت�سن  اإذ  النظيفة 
اأكرب م�سروعات الطاقة ال�سم�سية 
يف العامل واأقلها يف تكلفة الإنتاج، 
ك���م���ا ا����س���ت���ث���م���رت اأك������ر م����ن 50 
الطاقة  دولر يف م�سروعات  مليار 
اأنحاء  يف  دول����ة   70 يف  امل��ت��ج��ددة 

يف  م�����رتي  ط����ن  م����الي����ني   5 اإىل 
ال�سنة بحلول عام 2030، اإ�سافة 

اإىل ح�سة ال�سركة يف "م�سدر".
ملوؤمتر  امل��ع��نيَّ  ال��رئ��ي�����س  وب�سفته 
�سيقوم   ،COP28 الأط�������راف 
معاليه بدور مهم يف قيادة العملية 
احلكومية الدولية لتقريب وجهات 
النظر وتوفيق الآراء للو�سول اإىل 
الطموح  �سقف  لرفع  عاملي  اإجماع 
امل����ن����اخ����ي، وذل�������ك ب���ال���ت���ع���اون مع 
جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة وم��ت��ن��وع��ة من 
مبا  امل�سلحة  واأ���س��ح��اب  ال�سركاء 
يف ذل��ك ق��ط��اع الأع��م��ال واملجتمع 

املدين.
امل��ه��ن��ي��ة ملعايل  امل�������س���رية  وت��ت��م��ي��ز 
اأحمد اجلابر  بن  �سلطان  الدكتور 
باتباع نهج عملي وم�سوؤول لتحقيق 
ان��ت��ق��ال واق��ع��ي وع��م��ل��ي وع����ادل يف 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ي�����س��اه��م يف اإجن���از 
ع��م��ل م��ن��اخ��ي ف��ع��ال، مب��ا ي�سمن 
بالتزامن  وتوافرها  الطاقة  اأم��ن 

مع حتقيق النمو القت�سادي.
ويف عام 2009، َعيَّنه بان كي مون 
الأمني العام ال�سابق ملنظمة الأمم 
ال�ست�سارية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  امل��ت��ح��دة 
ح���ول ال��ط��اق��ة وت��غ��ري امل��ن��اخ، التي 
ن�����س��رت ت��ق��ري��ره��ا ال��ن��ه��ائ��ي يف عام 
هذا  ت��و���س��ي��ات  و�سكلت   ،2010
"الطاقة  مل��ب��ادرة  اأ���س��ا���س��اً  التقرير 
اأُطلقت  التي  للجميع"  امل�ستدامة 

يف عام 2011.
ال��دك��ت��ور �سلطان  وح�����س��ل م��ع��ايل 
درجة  على   2010 خالل  اجلابر 
الفل�سفة  يف  الفخرية  ال��دك��ت��وراه 
الهندية   TERI ج���ام���ع���ة  م����ن 
متخ�س�سة  دلهي  يف  جامعة  وه��ي 
امل�ستدامة..  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم����ال  يف 
كما نال خالل عام 2012 جائزة 
"بطل الأر�س" من منظمة الأمم 
املتحدة تقديراً جلهوده يف تطوير 
تقنيات الطاقة النظيفة للتخفيف 

من تداعيات تغري املناخ.
ت��ك��ل��ي��ف��ه مبهمة  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
الأط���راف  مل��وؤمت��ر  امل��ع��نّي  الرئي�س 
COP28 .. قال معايل الدكتور 
�سلطان بن اأحمد اجلابر: " متا�سياً 
م��ع روؤي����ة ال��ق��ي��ادة وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا ، 
رفع  الإم����ارات على  دول��ة  حتر�س 
�سقف الطموح بخ�سو�س ا�ست�سافة 
 ،  COP28 الأط������راف  م���وؤمت���ر 
ففي هذا العام الذي ميثل حمطة 
بالن�سبة  ح��ا���س��م  ع��ق��د  يف  م��ه��م��ة 
املناخي، �سنعمل على و�سع  للعمل 
و�ساملة  وا���س��ح��ة  ط��ري��ق  خريطة 
املتعلقة  الإج���راءات  تعزيز  ت�سمن 
وحتقيق  التخفيف"،   " م��ن  ب��ك��ل 
ان��ت��ق��ال عملي وواق��ع��ي وع����ادل يف 
قطاع الطاقة .. اإ�سافة اإىل تطبيق 
نهج "عدم ترك اأحد خلف الركب" 
وزيادة التمويل املناخي لالأطراف 
الأك��ر ت�سرراً من تداعيات تغري 
التكّيف..  متويل  وم�ساعفة  املناخ 
التعوي�س  �سندوق  تفعيل  بجانب 

احلياد  لتحقيق  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املناخي بحلول عام 2050 والتي 
متثل م�ساراً بالغ الأهمية للتنمية 
امل�����س��ت��دام��ة يف دولة  الق��ت�����س��ادي��ة 
بناء  على  �ست�ساعد  كما  الإم���ارات، 
���س��ن��اع��ات وم���ه���ارات ج��دي��دة وهي 
الدولة  اإ�سهام  يف  حمورية  خطوة 
باري�س  ات��ف��اق  اأه����داف  حتقيق  يف 

للمناخ.

بن  �صلطان  الدكتور  معايل   -
معّينًا  رئي�صًا  اجل��اب��ر  اأح��م��د 

ملوؤمتر الأطراف..
ال��دك��ت��ور �سلطان بن  ع��ني م��ع��ايل 
ال�سناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
مرتني  املتقدمة..  والتكنولوجيا 
م��ب��ع��وث��اً خ��ا���س��اً ل��دول��ة الإم�����ارات 
 2010 )م�����ن  امل���ن���اخ���ي  ل��ل��ت��غ��ري 
حتى   2020 وم���ن   2016 اإىل 
 10 م��ن  اأك���ر  و���س��ارك يف  الآن(، 
م��ن م��وؤمت��رات الأط���راف ال�سابقة 
ل���ل���م���ن���اخ، مب�����ا يف ذل������ك امل����وؤمت����ر 
ُعقد  الذي   COP21 التاريخي 

يف باري�س عام 2015.
تنفيذي  رئي�س  اأول  معاليه  ويعد 
الأط�����راف للمناخ  ي���راأ����س م��وؤمت��ر 
موؤمتر  برئا�سة  تكليفه  يتيح  فيما 
ال�ستفادة   COP28 الأط���راف 
ال��ط��وي��ل��ة يف جمال  م���ن خ���ربت���ه 
قطاع  ويف  والق���ت�������س���اد  الإدارة 
واملتجددة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ط���اق���ة 
حيث ق��ام ب��دوٍر حم��وري يف تنمية 
املتجددة  الطاقة  اأ���س��ول  حمفظة 
وتطويرها  الإم�������������ارات  ل�����دول�����ة 

وتو�سعتها داخلياً وخارجياً.
وبتوجيهات   2006 ع�����ام  ويف 
م��ن ق��ي��ادة دول���ة الإم������ارات، توىل 
���س��ل��ط��ان اجلابر  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
بتاأ�سي�س  امل��ع��ن��ي  ال��ف��ري��ق  ق���ي���ادة 
الرتكيز  ب��ه��دف  "م�سدر"  �سركة 
م�سادر  تنويع  جهود  ت�سريع  على 
ال����دول����ة  امل����ت����ج����ددة يف  ال����ط����اق����ة 
واأ�سهمت   .. وال����ع����امل  وامل��ن��ط��ق��ة 
م�ستهدفات  حتقيق  يف  "م�سدر" 
الدولة يف جمال الطاقة املتجددة 
تنويع  يف  حم���وري���اً  دوراً  ول��ع��ب��ت 
وم�ساعفة حمفظة اأ�سول الطاقة 
املتجددة لدولة الإم��ارات واأطلقت 
م�سروعات  يف  ب����ارزة  ا���س��ت��ث��م��ارات 
الطاقة املتجددة والنظيفة يف اأكر 
من 40 دولة يف اأنحاء العامل مبا 
اجُلزرية  ال��دول  من  العديد  فيها 
لتداعيات  امل��ع��ر���س��ة  والإف��ري��ق��ي��ة 

تغري املناخ.
وم����ن خ����الل ���س��راك��ة ج���دي���دة مع 
اأبوظبي  ب�����رتول  ���س��رك��ة  م���ن  ك���ل 
و�سركة   " اأدن���������وك   " ال���وط���ن���ي���ة 
" طاقة  اأبوظبي الوطنية للطاقة 
لال�ستثمار  م���ب���ادل���ة  و����س���رك���ة   "
"م�سدر"  ت��ع��م��ل   ،  " "مبادلة 
الإنتاجية  ق��درت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
من  غ��ي��غ��اواط   100 اإىل  لت�سل 
حمفظة  �سمن  امل��ت��ج��ّددة  الطاقة 

احل�سيلة  اإجن�������از  و���س��ي�����س��ه��م   ..
الالزم  ال��زخ��م  حتقيق  يف  العاملية 
وموؤمترات  املوؤمتر  هذا  ملفاو�سات 
و�ستحر�س  امل�ستقبلية،  الأط���راف 
اإىل  الو�سول  الإم���ارات على  دول��ة 
ا�ستناداً  الطموح  عالية  خمرجات 
احل�سيلة  ونتائج  املفاو�سات  اإىل 

العاملية".

ورائدة  املناخ  رائدة  تكليف   -
املناخ لل�صباب ..

ي����اأت����ي ت��ك��ل��ي��ف م���ع���ايل ���س��م��ا بنت 
���س��ه��ي��ل امل����زروع����ي مب��ه��م��ة رائ����دة 
املناخ لل�سباب و�سعادة رزان املبارك 
مبهمة رائدة املناخ بهدف الإ�سهام 
القطاع  ���س��رك��ات  ج��ه��ود  ح�����س��د  يف 
اخل����ا�����س وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن وامل�����دن 
املجتمع  ف��ئ��ات  وامل��ن��اط��ق وج��م��ي��ع 
امل���دين، مب��ا يف ذل��ك ال�سباب، قبل 

انعقاد املوؤمتر ال�سنوي.
املبارك  رزان  ����س���ع���ادة  و���س��ت��ت��وىل 
ملوؤمتر  للمناخ  رائ��دة  عرب مهمتها 
م�سوؤولية   COP28 الأط����راف 
تعزيز امل�ساركة وح�سد اجلهود من 
احلكومية،  غ��ري  الفاعلة  اجل��ه��ات 
مبا يف ذلك القطاع اخلا�س واملدن، 
وال�سعوب  امل��ح��ل��ي��ة،  واحل���ك���وم���ات 
الأ�سلية واملجتمع املدين، ومتتلك 
�سعادتها اخلربات الالزمة لتعزيز 
اجل��ه��ات احلكومية  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
العمل  لتحفيز  احلكومية  وغ��ري 
م�سريتها  بف�سل  وذل���ك  امل��ن��اخ��ي، 
احلافلة بالإجنازات يف هذا املجال، 
امل��ه��م يف جم���ال احلفاظ  ودوره�����ا 
البيئة..  وح��م��اي��ة  الطبيعة  ع��ل��ى 
وب�سفتها الرئي�س احلايل لالحتاد 
ت�سرف  الطبيعة  حلماية  ال���دويل 
روؤي��ة الحتاد  تنفيذ  �سعادتها على 
والذي  واإ�سرتاتيجيته  ور���س��ال��ت��ه 
ع�سو   1،400 م���ن  اأك����ر  ي�����س��ّم 
ومنظمات  وه��ي��ئ��ات  دوًل  مي��ث��ل��ون 
حكومية وغري حكومية من 160 

دولة.
املزروعي  �سما  معايل  تتوىل  فيما 
م��ه��م��ة رائ������دة امل���ن���اخ ل��ل�����س��ب��اب يف 
 ،COP28 الأط�������راف  م���وؤمت���ر 
ال�سباب  اأ����س���وات  اإي�����س��ال  ب��ه��دف 
الأولوية  واإع��ط��اء  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
ل����ال�����س����ت����ف����ادة م������ن م����ه����ارات����ه����م 

وقدراتهم.
املعنيني  م���ع  م��ع��ال��ي��ه��ا  و���س��ت��ع��م��ل 
ال����دول����ة وخ���ارج���ه���ا لدعم  داخ�����ل 
الفر�س  من  مزيد  وخلق  ال�سباب 
اآليات  اإن�������س���اء  اإىل  اإ����س���اف���ة  ل���ه���م، 
لتمويل ابتكارات ال�سباب يف جمال 
العمل املناخي. وت�سغل معايل �سما 
ل�سوؤون  دولة  وزيرة  من�سب  حالياً 
ت��رك��ز على متكني  ال�����س��ب��اب، حيث 

ال�سباب وتنمية قدراتهم.
اإدراكاً  املهمة  بهذه  تكليفها  وج��اء 
ال�����س��ب��اب وتفعيل  لأه��م��ي��ة مت��ك��ني 
املناخي،  العمل  دورهم احليوي يف 
وذل�����ك ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن امل���ه���ارات 

ا�ستثمارات  اإطالق  وتعتزم  العامل، 
دولر  مليار   50 بقيمة  اإ���س��اف��ي��ة 

بحلول 2030.
يف  دول������ة  اأول  الإم����������ارات  وك����ان����ت 
اتفاق  على  وت�سدق  توقع  املنطقة 
وت��ل��ت��زم بخف�س  ل��ل��م��ن��اخ  ب��اري�����س 
القطاعات  جميع  يف  الن��ب��ع��اث��ات 
الق����ت���������س����ادي����ة وت����ع����ل����ن م����ب����ادرة 
ا�سرتاتيجية �سعياً لتحقيق احلياد 
 ،2050 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  امل���ن���اخ���ي 
���س��ج��ل��ه��ا احلافل  م���ن  وان���ط���الق���اً 
وال��ري��ادي، تتعهد دول��ة الإم���ارات 
برفع �سقف الطموح يف هذا العقد 

احلا�سم بالن�سبة للعمل املناخي.
وتويل دولة الإمارات اهتماماً كبرياً 
ب��ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا م���وؤمت���ر الأط�����راف 
COP28 انطالقاً من التزامها 
ميثله  وما  العاملي  املناخي  بالعمل 
امل����وؤمت����ر م���ن حم��ط��ة م��ه��م��ة فيه 
ح�سيلة  اأول  �سي�سهد  اأن���ه  خا�سًة 
امل��ح��رز يف  ال��ت��ق��دم  لتقييم  ع��امل��ي��ة 
ت��ن��ف��ي��ذ اأه������داف ات���ف���اق ب��اري�����س .. 
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ي���اأت���ي حر�س 
قيادي  فريق  تكليف  على  القيادة 
بهدف  ال���الزم���ة  ب��اخل��ربة  يتمتع 
العمل على جناح موؤمتر الأطراف 
النتائج  ت��ق��دمي  يف   COP28
بطريقة  امل���ن�������س���ودة  وامل���خ���رج���ات 
الأطراف  م�ساركة  ت�سمن  عملية 
ك��اف��ة واح���ت���واءه���ا، وحت��ق��ي��ق نقلة 

نوعية اإيجابية يف العمل املناخي.
وع������ق������ب الإع����������������الن ال����ر�����س����م����ي 
الإم��ارات موؤمتر  دولة  ل�ست�سافة 
ت�سكلت   ،COP28 الأط�������راف 
جلنة   2022 يونيو   23 بتاريخ 
ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  عليا  وطنية 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
امل�����س��وؤول��ني يف  وع�سوية ع��دد م��ن 
الدولة، مبن فيهم معايل الدكتور 
���س��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر الذي 
اللجنة  رئي�س  نائب  مهمة  يتوىل 
ال���ت���ي ت��خ��ت�����س ب����الإ�����س����راف على 
اأعمال التح�سري ملوؤمتر الأطراف 
�ساملة  م���ن���ه���ج���ي���ة  خ�������الل  م������ن 
ومتكاملة تتما�سى مع تركيز دولة 
امل�ستدامة  التنمية  على  الإم���ارات 
ومد ج�سور التوا�سل والتعاون مع 
التو�سل  وت�سهيل  الدويل  املجتمع 
بالفوائد  ت��ع��ود  عملّية  ح��ل��ول  اإىل 
طويلة  والجتماعية  القت�سادية 

الأمد على املنطقة والعامل كله.
وتوا�سل معايل مرمي بنت حممد 
����س���ع���ي���د ح�������ارب امل�����ه�����ريي وزي������رة 
قيادة   .. والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري 
اجلهود الوطنية يف دولة الإمارات 
ل��ل��ح��د م���ن ت���داع���ي���ات ت��غ��ري املناخ 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة واإح�����داث 
الغذائي،  ال��ن��ظ��ام  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة 
على  الدولة  داخل  العمل  وتن�سيق 
وطنياً  املحددة  بامل�ساهمات  الوفاء 
بجانب  الن���ب���ع���اث���ات  خ��ف�����س  يف 
الإ����س���راف ع��ل��ى م��ب��ادرة الإم����ارات 

ع���ن اخل�����س��ائ��ر والأ�����س����رار وذلك 
" ات��ف��اق��ي��ة الأمم  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
امل���ت���ح���دة الإط�����اري�����ة ب�������س���اأن تغري 
العربية  " وجمهورية م�سر  املناخ 
موؤمتر  ا�ست�سافت  التي  ال�سقيقة 
COP27 يف نوفمرب  الأط���راف 

املا�سي".
" ن�����س��ع��ى اإىل  واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه : 
وعملي  واق������ع������ي  ن����ه����ج  ت�����ق�����دمي 
وب���راغ���م���ات���ي ي���رك���ز ع���ل���ى اإي���ج���اد 
احل��ل��ول وي��ح��دث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
القت�سادي  والنمو  املناخي  العمل 
لذلك   ، الن���ب���ع���اث���ات  م��ن��خ��ف�����س 
�سامل  نهج  ات��ب��اع  على  �سنحر�س 
امل�سلحة  اأ�سحاب  ي�سمن م�ساركة 
ك��اف��ة واح��ت��واءه��م م��ن القطاعني 
واملجتمع  واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي 
والن�ساء  والأك�������ادمي�������ي  امل�������دين 
الرتكيز  اإىل  نحتاج  كما  وال�سباب 
ب�سكل خا�س على تلبية احتياجات 
الأك����ر  ب��و���س��ف��ه��ا  اجل���ن���وب،  دول 

تعر�ساً لتداعيات تغري املناخ ".
���س��ل��ط��ان اجلابر  م��ع��ايل  واأو�����س����ح 
اأن  ت����رى  الإم�������ارات  دول����ة  " اأن   :
العمل املناخي ميّثل فر�سة مهمة 
القت�سادي  النمو  يف  لال�ستثمار 
توفري  واأن  امل�ستدام  والجتماعي 
التمويل الالزم يعد عاماًل حا�سماً 
لإط���الق ال��ِع��ن��ان للعمل امل��ن��اخ��ي ، 
م�سرياً اإىل اأن الدولة تلتزم بدعم 
امل�ستمرة  املراجعة  عملية  وت�سهيل 
للموؤ�س�سات املالية الدولية لتو�سيع 
وال�ستفادة  ال��ع��ام  التمويل  نطاق 
ال��ت��م��وي��ل اخل���ا����س وحت�سني  م���ن 

فر�س احل�سول عليه ".
اأن  على  " �سرنكز   : معاليه  وق��ال 
القادمة من موؤمتر  ال��دورة  تكون 
واحتواًء  واق��ع��ي��ة  اأك���ر  الأط�����راف 
دولة  اأن  م�سيفا   ، الآراء  جلميع 
جتارياً  م��رك��زاً  بو�سفها  الإم���ارات 
تتمتع  عاملياً  ط��رق  وملتقي  دول��ي��اً 
توفيق  م��ن  ف��ري��د ميكنها  مب��وق��ع 
العاملية  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د  الآراء 
وال�سعي اإىل تقريب وجهات النظر 
حول  دويل  اإج��م��اع  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
م��ه��م��ة واح�������دة وم�������س���رتك���ة وهي 
درجة  ارتفاع  تفادي  هدف  حتقيق 
حرارة كوكب الأر�س فوق عتبة ال� 
1.5 درجة مئوية، وحماية كوكبنا 

مل�سلحة الأجيال القادمة".
موؤمتر   "  : اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأك��������د 
�سي�سهد   COP28 الأط�������راف 
التقدم  اأول ح�سيلة عاملية لتقييم 
اتفاق  اأه������داف  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  امل���ح���رز 
يتيح حم��ط��ة مهمة  ب��اري�����س، مم��ا 
وحا�سمة لتوحيد الآراء ال�سيا�سية 
العلمية  ل��ل��ت��ق��اري��ر  وال���س��ت��ج��اب��ة 
����س���رورة خف�س  اإىل  ت�����س��ري  ال��ت��ي 
النبعاثات اإىل الن�سف بحلول عام 
هدف  حتقيق  يف  للتقدم   2030
احل����د م���ن ارت����ف����اع درج�����ة ح����رارة 
كوكب الأر���س ف��وق عتبة ال��� 1.5 
 2050 ع��ام  درج��ة مئوية بحلول 

والقدرات البتكارية لنحو ملياري 
�ساب يف خمتلف اأنحاء العامل.

وخالل م�سرية الإمارات يف الأعوام 
الدولة  ق��ط��ع��ت  امل��ا���س��ي��ة  ال�51 
ملف  يف  وا�سعة  اإيجابية  خ��ط��وات 
ال�����س��ب��اب ك���ان م���ن اأب���رزه���ا تعيني 
 2016 املزروعي عام  �سما  معايل 
وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب وكانت 
العامل  يف  �سخ�س  اأ���س��غ��ر  حينها 
اإىل  وزي��ر..اإ���س��اف��ة  من�سب  ي�سغل 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ه��ام  معاليها  ت��ويل 
عام  واأم��ني  العربي  ال�سباب  مركز 
الب�سرية،  وامل��وارد  التعليم  جمل�س 
موؤ�س�سة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 
الأومل����ب����ي����اد اخل����ا�����س الإم�����ارات�����ي 
الوطني  املركز  رئي�س  اإىل  اإ�سافة 

جلودة التعليم.

الأط�������������راف  م�������وؤمت�������ر   -
..)COP28(

ب�سفتها الدولة امل�ست�سيفة ملوؤمتر 
ت�سعى   ،COP28 الأط���������راف 
لتوافق  ال��و���س��ول  اإىل  الإم�������ارات 
واقعي  ان��ت��ق��ال  لتحقيق  الآراء  يف 
براغماتي وعملي ومنطقي وعادل 
يف قطاع الطاقة، واإ�سالح الأنظمة 
الأرا�سي،  وا���س��ت�����س��الح  ال��غ��ذائ��ي��ة 
التكّيف، وتفعيل  اإج��راءات  وتعزيز 
����س���ن���دوق اخل�������س���ائ���ر والأ������س�����رار 

اجلديد.
املوؤمتر  ي�ستقطب  اأن  املتوقع  ومن 
اأك����ر م��ن 70 األ����ف م�����س��ارك مبا 
وم�سوؤولني  دول  روؤ�����س����اء  ي�����س��م��ل 
حكوميني وقادة دوليني من قطاع 
ال�سناعة وممثلي القطاع اخلا�س 
ب��ج��ان��ب الأك���ادمي���ي���ني واخل�����رباء 
وال�سباب واجلهات غري احلكومية 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ق�����س��ي��ة  مل��ن��اق�����س��ة 
التي  املبتكرة  احللول  وا�ستعرا�س 
ت��دع��م ال��ت��ع��اون م��ت��ع��دد الأط����راف 

والعمل الدبلوما�سي املناخي.
ور���س��خ��ت دول���ة الإم����ارات مكانتها 
ل�ست�سافة  م����ث����ال����ي����ًة  وج������ه������ًة 
الفعاليات الدولية رفيعة امل�ستوى 
املناخي  ال��ع��م��ل  ت��رك��ز ع��ل��ى  ال��ت��ي 
وبف�سل   .. امل�����س��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
عقوداً  وامل��م��ت��د  احل���اف���ل  ���س��ج��ل��ه��ا 
حلول  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  يف  ط��وي��ل��ة 
وعاملياً،  حملياً  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
منوذج  تعزيز  يف  الإم����ارات  ت�سهم 
جديد للنمو القت�سادي منخف�س 
النبعاثات بهدف ت�سكيل قطاعات 
جديدة وتوفري املهارات والوظائف 

املطلوبة للم�ستقبل.
املتحدة  الأمم  " اتفاقية  اأن  يذكر 
الإطارية ب�ساأن تغري املناخ" اأطلقت 
الربازيل،  يف   1992 ع��ام  خ��الل 
وت����ع����د م�����وؤمت�����رات الأط����������راف يف 
تعقد  ر�سمية  اجتماعات  التفاقية 
املتحدة  الأمم  مظلة  حتت  �سنوياً 
اإيجاد  ب��ه��دف   ،1995 ع���ام  م��ن��ذ 
ح��ل��ول ل��ل��ح��د م��ن ت��داع��ي��ات تغري 

املناخ.

بعد عامني من ت�صخي�صها ب�صن الأمل 

امراأة حتتفل مبيالد طفلتها الر�سيعة يف ميديكلينيك م�ست�سفى �سارع املطار 
عامر البابا :اتباع الروتوكولت ال�سارمة قبل ت�سخي�س احلالت املزمنة اأمر يف غاية الأهمية

••اأبوظبي- الفجر

تعاين  كانت  اأن  وبعد   ، عامني  قبل 
ال�سهرية  ال���دورة  انتظام  ع��دم  م��ن 
والنوبات ال�ساخنة العر�سية، تلقت 
42 عاًما  ال��ع��م��ر  ت��ب��ل��غ م��ن  ام�����راأة 
اأنباًء باأنها تعاين من �سن الأمل اأو 
ما يدعى اأحيانا ب�سن الياأ�س اأو �سن 
ال�سيدة  خ�سعت  ال�����دورة.  ان��ق��ط��اع 
املعنية لفحو�سات دم هرمونية ومت 
اإب��الغ��ه��ا ب��اأن��ه ل��دي��ه��ا ح��ال��ة ُتعرف 
املبكر،  املبي�س  ق�سور  با�سم  طبياً 
العالجات  ع��ل��ى  و���س��ع��ه��ا  مت  ح��ي��ث 

..)HRT( الهرمونية البديلة
خرًبا  ك���ان  "لقد  امل��ري�����س��ة:  ق��ال��ت 
حمزناً يل ولعائلتي. مل اأكن خائفة  

العالج  اأت���ل���ق���ى  اأن����ن����ي  واع����ت����ق����دت 
املنا�سب".

عندما  متاًما  العقلية  ه��ذه  تغريت 
ميديكلينيك  اإىل  امل��ري�����س��ة  ذه��ب��ت 
م�����س��ت�����س��ف��ى �����س����ارع امل����ط����ار ل���روؤي���ة 
ا�ست�ساري  ال��ب��اب��ا،  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور 
والذي   ، وال����ولدة  الن�ساء  اأم��را���س 
�سن  ع��الج  يف  وا�سعة  بخربة  يتمتع 
الأمل و ما يرتافق معه من اأمرا�س 

املثانة و اأع�ساء احلو�س.
اإىل  ال����روت����ي����ن����ي  امل�����وع�����د  حت�������ول 
حيث   ، دقيقة   40 مدتها  ا�ست�سارة 
تاريخها  ع���ام���ر  ال���دك���ت���ور  راج������ع 
واتخذ  ت��وق��ع��ات��ه��ا  وق��ي��م   ، ال��ط��ب��ي 
حالتها.  لت�سخي�س  خمتلًفا  نهًجا 
ق���ام ال��دك��ت��ورع��ام��ر ب���اإج���راء بع�س 

من عواقب �سن الأمل على ب�سرتي 
، ولكن  ف��ق��ط  و���س��ع��ري وع��ظ��ام��ي 
حلمي  عن  التخلي  ا  اأي�سً علي  ك��ان 
واأ�سافت:   ." ث����اٍن  ط��ف��ل  ب���اإجن���اب 
مبرحلة الإنكار يف البداية  "مررت 
، لكنني قبلت الت�سخي�س يف النهاية 

فحو�سات الدم التي كانت مطمئنة 
بوقف  ن�سح  اأن��ه  لدرجة  طبيعية  و 

عالجها الهرموين ب�سكل دائم.
ب������دًل م����ن ذل�����ك ، مت و����س���ع���ه���ا يف 
با�ستخدام  ج��دي��د  ع��الج��ي  م�����س��ار 
املكمالت غري الهرمونية التي تعزز 

اخل�سوبة والإبا�سة.
اأ�ستطع  "مل   : امل���ري�������س���ة  ت���ق���ول 
على  ح�سلت  عندما  عيني  ت�سديق 
�سهرين  بعد  اإيجابي  حمل  اختبار 
من خطتي العالجية اجلديدة التي 
و�سفها يل الدكتور عامر. واأ�سافت: 
ب���ي خ����الل فرتة  د. ع���ام���ر اع��ت��ن��ى 
القي�سرية  عملية  واأج����رى  حملي 
بالكامل،  احل��م��ل  اأمت���م���ت  اأن  ب��ع��د 
ال���ع���م���ل على  ل���ف���ري���ق  ل����ه و  ����س���ك���را 

الدكتورعامر:  وق���ال  مهنيتهم”. 
املحيطة  وال���ظ���روف  الأم�����ل  "�سن 
ب�سكل مثايل من  ت��دار  اأن  به يجب 
خرباء  و  متخ�س�سني  اأط��ب��اء  قبل 
"اتباع  واأ����س���اف:  املجال."  ه���ذا  يف 
قبل  ال�������س���ارم���ة  ال�����ربوت�����وك�����ولت 
يف  اأم��ر  املزمنة  احل���الت  ت�سخي�س 
غاية الأهمية لأن اخلطاأ اأو املبالغة 
بهذه الت�ساخي�س يوؤدي اإىل عواقب 
ما  غالباً  مادية  و  وج�سدية  نف�سية 
تكون كبرية". من  اجلدير بالذكر 
�سارع  ميديكلينيك  م�ست�سفى  اأن 
امل��ط��ار ق��د اأط��ل��ق��ت م���وؤخ���ًرا خدمة 
للعناية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م���ت���ع���ددة 
�سن  م��ن  تعانيني  اللواتي  بالن�ساء 

الأمل.

COP28 سهيل املزروعي: الإمارات قادرة على تنظيم ن�سخة ا�ستثنائية وملهمة يف�
•• اأبوظبي-وام:

فرج  �سهيل بن حممد  قال معايل 
الطاقة  وزي����ر  امل����زروع����ي،  ف���ار����س 
والبنية التحتية اإن دولة الإمارات 
قادرة على تنظيم ن�سخة ا�ستثنائية 
موؤمتر  م����ن  وم���ل���ه���م���ة  وف�����ري�����دة 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 
بف�سل  املناخ  تغري  ب�ساأن  الإطارية 
ال��ق��درات واخل��ربات التي متتلكها 
اأبنائها  ب�سواعد  الدولة  موؤ�س�سات 

املواطنني واملقيمني.
 ،"COP28" اأن  معاليه  واأك���د 
م�سرية  يف  ف��ارق��ة  عالمة  �سي�سكل 
ه���ذا احل����دث ال��ع��امل��ي ل��ك��ون��ه اأهم 
حدث ي�ست�سيفه العامل هذا العام 
تقييم  خ��الل��ه  م��ن  �سيتم  وال����ذي 
باري�س  لت���ف���اق  امل���ن���اخ���ي  ال��ع��م��ل 

للتغري املناخي.
اختيار  يج�سد   " معاليه  واأ���س��اف 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

التوفيق  ل���ه  م��ت��م��ن��ي��اً  ال��ت��ك��ل��ي��ف، 
والنجاح يف رئا�سة املوؤمتر وحتقيق 
حدث  بتنظيم  الدولة  م�ستهدفات 
ع���امل���ي ي��ل��ي��ق ب�����س��م��ع��ة الإم���������ارات 
اأن هذا الختيار  ومكانتها، موؤكداً 
�سي�ساهم يف تنظيم حدث ا�ستثنائي 
ملا ميتلكه معاليه من خربة ودراية 
كبريتني يف دعم جهود املناخ حملياً 
ودولياً ودفع التعاون العاملي قدماً 

يف هذا املجال.
كل من معايل  اأي�ساً  معاليه  وهناأ 
وزيرة  امل��زروع��ي،  �سهيل  بنت  �سما 
دولة ل�سوؤون ال�سباب، على تكليفها 
ل��ل�����س��ب��اب يف  امل���ن���اخ  "رائدة  مب��ه��ام 
املبارك  رزان  و���س��ع��ادة  املوؤمتر"، 
ال����دويل حلماية  رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
يف  امل��ن��اخ  رائ���دة  ب�سفتها  الطبيعة 
قيادتنا  حكمة  يعك�س  ما  امل��وؤمت��ر، 
الر�سيدة بال�ستفادة من جمموعة 
م��ت��ن��وع��ة ووا����س���ع���ة م���ن اخل����ربات 
يف  املوؤمتر  جناح  ل�سمان  الوطنية 

اأداء مهمته.

الدكتور  مل���ع���ايل  اهلل”  “حفظه 
وزير  اجل��اب��ر،  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
الإمارات  لدولة  اخلا�س  واملبعوث 
للتغري املناخي، رئي�ساً معيَّناً للدورة 
ال� 28 ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية 
الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري 
معاليه  لإ�سهامات  تقديراً  امل��ن��اخ، 
املتميزة يف قطاع الطاقة، وخا�سة 

النظيفة منها".
بهذا  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  مل��ع��ال��ي��ه  وت����ق����دم 

الإمارات تدين ب�سدة الهجوم 
الإرهابي يف العا�سمة الأفغانية

•• اأبوظبي-وام:

ال��ذي وق��ع بالقرب م��ن وزارة  اأدان���ت دول��ة الإم����ارات ب�سدة الهجوم الإره��اب��ي 
القتلى  من  ع��دد  �سقوط  عن  واأ�سفر  كابول  العا�سمة  يف  الأفغانية  اخلارجية 
اأن دولة  ب��ي��ان لها  واجل��رح��ى. واأك���دت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل يف 
ورف�سها  الإج��رام��ي��ة،  الأع��م��ال  لهذه  ال�سديد  ا�ستنكارها  عن  تعرب  الإم���ارات 
الدائم لكافة اأ�سكال العنف والإرهاب التي ت�ستهدف زعزعة الأمن وال�ستقرار 
تعازيها  خال�س  عن  ال���وزارة  واأع��رب��ت  الإن�سانية.  وامل��ب��ادئ  القيم  مع  وتتنافى 
اجلرمية  هذه  �سحايا  وذوي  ولأه��ايل  ال�سديق  الأفغاين  لل�سعب  وموا�ساتها 

النكراء، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.
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اأخبـار الإمـارات
تفاهم بني زايد العليا واللجنة املنظمة لتحدي تكنولوجيا املعلومات العاملي لل�سباب من اأ�سحاب الِهمم

•• اأبوظبي- وام:

اللجنة  مع  تفاهم  مذكرة  الِهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  وقعت 
اإمارة  ا�ست�سافة  ب�ساأن  العاملي  املعلومات  تكنولوجيا  لتحدي  املنظمة 
العاملي  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  حت��دي  م��ن  النهائية  اجل��ول��ة  اأب��وظ��ب��ي 
لل�سباب من اأ�سحاب الِهمم خالل �سهر اأكتوبر 2023 يف مركز اأبوظبي 
 120 منهم  م�ساركني   310 وح�سور  مب�ساركة   ، للمعار�س  الوطني 
العامل،  دول  خمتلف  من  دول��ة   20 ميثلون  الِهمم  اأ�سحاب  من  �سابا 
اإ�سافة اإىل ح�سور 450 �سخ�سا منهم 400 �ساب من اأ�سحاب الِهمم 

وذلك عرب الت�سال املرئي.
�سعادة  الهمم،  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  عن  التفاهم  مذكرة  وقع 

اللجنة  للموؤ�س�سة، وعن  العام  الأم��ني  العايل احلميدان،  عبد اهلل عبد 
الرئي�س  ان��ك��وي��ك��ي��م،  ال��ع��امل��ي،  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ل��ت��ح��دي  املنظمة 
املرئي  الت�سال  عرب   - جرت  التي  التوقيع  مرا�سم  وح�سر  التنفيذي، 

عن بعد - لفيف من قيادات املوؤ�س�سة واملنظمة.
ومبوجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان يف عملية الإعداد والتجهيز 
لفعاليات حتدي تكنولوجيا املعلومات العاملي الذي ي�ستمل على م�سابقات 
تكنولوجيا املعلومات، ومنتدى )اآي اإن اآي(،واأن�سطة ثقافية برعاية من 

وزارة ال�سحة والرعاية يف كوريا، و�سندوق املجتمع يف كوريا.
مذكرة  على  بالتوقيع  احلميدان  ال��ع��ايل  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  ورح��ب 
امل�سابقة للمرة الأوىل على م�ستوى دول  اأبوظبي  التفاهم وبا�ست�سافة 
ال�سرق الأو�سط الأمر الذي يعزز من مكانة وقدرة دولة الإمارات على 

دعم  ظل  يف  وذل��ك  الدولية،  والفعاليات  الأح���داث  وا�ست�سافة  تنظيم 
قيادتنا الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
بنية حتتية متميزة ومن  وما متلكه من  "حفظه اهلل"،  الدولة  رئي�س 
الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اأن  واأك��د  كبرية.  جن��اح  مقومات 
برئا�سة �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س الإدارة، ت�سعى 
ملد ج�سور التعاون وتبادل اخلربات مع كافة اجلهات ذات العالقة على 
امل�ستويني املحلي والإقليمي والعاملي بهدف ال�ستفادة من التجارب على 
اأو�سع نطاق ل�سالح اأ�سحاب الهمم واأ�سرهم، م�سرياً اإىل تقدير املوؤ�س�سة 
لتلك الثقة من املنظمة الكورية يف ا�ست�سافة اأبوظبي للتحدي لتربهن 
للعامل اأجمع بكل منا�سبة قدرتها الفائقة على اإبهار اجلميع،وحر�سها 

على حتقيق اأعلى معدلت ومعايري النجاح التنظيمي.

ويل عهد ال�سارقة ي�سدر قرارًا بنقل تبعية مكتب 
ال�سارقة �سديقة للطفل اإىل هيئة ال�سارقة ال�سحية 

•• ال�صارقة-وام:

عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
قرار  ال�سارقة،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  ونائب 
�سديقة  ال�سارقة  مكتب  تبعية  ب�ساأن  2023م  ل�سنة   )3( رقم  املجل�س 

للطفل. 
اأن ُتنقل تبعية مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل بكافة  ون�س القرار على 
ممتلكاته واأ�سوله وموجوداته وخم�س�ساته املالية وموظفيه من املجل�س 

الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة اإىل هيئة ال�سارقة ال�سحية يف اإمارة ال�سارقة. 

بال�صراكة بني برناجمي قيادات الإمارات و ناف�س 

من�سور بن زايد وعبد اهلل بن زايد ي�سهدان اإطالق برنامج ناف�س لإعداد القادة يف القطاع اخلا�س
•• اأبوظبي-وام:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
وزير ديوان الرئا�سة و �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل، يف ق�سر الوطن، اإطالق برنامج "ناف�س" لإعداد القادة يف 
القطاع اخلا�س، يف اإطار اتفاقية وقعها جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية، 
ومكتب رئا�سة جمل�س الوزراء يف وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء بهدف تطوير 
من  جديد  جيل  واإع���داد  اخلا�س،  القطاع  يف  متميزة  وطنية  قيادية  ك��وادر 
التوجهات  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  الأداء  م�ستوى  رفع  على  القادرة  القيادات 

ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية لدولة الإمارات ودفع عجلة القت�ساد الوطني.
ح�سر توقيع التفاقية .. معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون 
جمل�س ال��وزراء، ومن وزارة املوارد الب�سرية والتوطني كل من �سعادة �سيف 
وكيل  نا�سر  اآل  اأحمد  و�سعادة  التوطني،  ل�سوؤون  ال���وزارة  وكيل  ال�سويدي 
الوزارة امل�ساعد لتنمية املوارد الب�سرية، و�سعادة فريدة اآل علي وكيل الوزارة 

امل�ساعد لتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية.
�سوؤون جمل�س  وزير  لوتاه م�ساعد  نا�سر  اهلل  �سعادة عبد   .. التفاقية  وقع 

الوزراء للتناف�سية والتبادل املعريف مدير عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء، 
و�سعادة غنام املزروعي الأمني العام ملجل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية.

"برنامج ناف�س لإعداد القادة" بالتعاون بني  وتن�س التفاقية على اإطالق 
بوزارة  ال���وزراء  جمل�س  رئا�سة  مكتب  يف  الإم���ارات  حكومة  ق��ي��ادات  برنامج 
املوارد  الكوادر الإماراتية، ووزارة  الوزراء، وجمل�س تناف�سية  �سوؤون جمل�س 
وبناء  الوطنية  الكوادر  متكني  اإىل  الربنامج  ويهدف  والتوطني،  الب�سرية 
قدراتها يف القطاع اخلا�س، مبا ي�سمن تعزيز تناف�سيتها وا�ستدامة جناحها، 

وحتقيق نقلة نوعية يف امل�سار التنموي لدولة الإمارات.
واأكد عبد اهلل لوتاه اأن حكومة دولة الإمارات حري�سة على تعزيز م�ساركة 
الكوادر الإماراتية يف خمتلف القطاعات القت�سادية، من خالل نهج متكامل 
خالل  من  احليوية،  القطاعات  يف  ومتكينه  الوطني  الكادر  لتاأهيل  ي�سعى 
ال��ق��ادرة على  امل��ه��ارات وال��ق��درات، واإع���داد جيل جديد من القيادات  تطوير 

تطوير القطاع اخلا�س، ودفع عجلة النمو القت�سادي.
املوارد  ووزارة  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ك��وادر  تناف�سية  جمل�س  مع  ال�سراكة  اإن  وق��ال 
الب�سرية والتوطني �ستدعم تطوير برامج جديدة ومبادرات نوعية ت�سمن 
ا�ستمرار الكفاءات الوطنية وتطورها يف القطاع اخلا�س، الذي يعد �سريكاً 

لالقت�ساد  وحمركاً  ال��ق��درات،  وبناء  الكفاءات  ا�ستقطاب  تعزيز  يف  اأ�سا�سياً 
الوطني امل�ستدام. من جهته، اأّكد غنام املزروعي اأن جمل�س تناف�سية الكوادر 
وتدريب  تاأهيل  جم��الت  تو�سيع  اإىل  �سراكته  خ��الل  من  يهدف  الإماراتية 
خمتلف  يف  ح�سورها  وزي���ادة  كفاءتها  رف��ع  يف  ي�سهم  مب��ا  الوطنية  ال��ك��وادر 
للتنمية  اأ�سا�سياً  �سريكاً  يعّد  ال��ذي  اخلا�س،  القطاع  �سمن  العمل  ميادين 
القادة" اإ�سافة  لإع��داد  ناف�س  "برنامج  " يعّد  وق��ال:  للدولة.  القت�سادية 
املواطنني،  م��ه��ارات  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ناف�س  وم���ب���ادرات  ل��ربام��ج  مهّمة 
و�سيعمل هذا الربنامج على اإعداد جيل من القيادات الوطنية القادرة على 
ال�سرتاتيجيات  �سمن  احليوي  دوره  وتر�سيخ  اخلا�س،  بالقطاع  النهو�س 
الوطنية الرامية اإىل حتقيق التنمية القت�سادية وامل�ستدامة، وتعزيز وجود 

املواهب الإماراتية يف مواقع قيادية فاعلة وموؤّثرة ".
ومبوجب التفاقية، �سيعمل برنامج قيادات حكومة الإمارات بال�سراكة مع 
اجلهات احلكومية وال�سركات اخلا�سة على ت�سميم وتنفيذ "برنامج ناف�س 
لإعداد القادة"، بهدف تطوير املهارات القيادية للكوادر الإماراتية املتميزة 
يف القطاع اخلا�س، وتعزيز التعاون يف جمال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف 

ال�سرتاتيجية حلكومة دولة الإمارات ببناء القدرات واإعداد املواهب.

و�سريكز الربنامج على تعزيز املبادرات احلكومية لتبادل املعرفة والتجارب 
املوؤ�س�سية الناجحة، يف خمتلف القطاعات وعلى كافة امل�ستويات، من خالل 
التفاعلية،  التدريبية  العمل  ور����س  وع��ق��د  املتخ�س�سة  ال��ربام��ج  ت�سميم 
وعقد ال�سراكات الفاعلة مع اجلهات املحلية واملوؤ�س�سات املتميزة يف القطاع 

اخلا�س.
"ناف�س" يف  ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق��ت  اأن حكومة دول���ة الإم����ارات  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر 
�سبتمرب 2021، �سمن حزمة برامج ومبادرات م�ساريع اخلم�سني الهادفة 
ا�سرتاتيجية طويلة  اإط��الق خطط  الوطني، من خالل  القت�ساد  لتطوير 
املدى لدعم املواطنني يف القطاع اخلا�س، وتفعيل ال�سراكة بني القطاعني 

احلكومي واخلا�س ل�ستيعاب اخلريجني املواطنني يف القطاع اخلا�س.
 ،2008 ع��ام  تاأ�سي�سه  مت  ال��ذي  الإم���ارات  حكومة  قيادات  برنامج  ويج�سد 
روؤية ومنهجية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
القيادات  اإع���داد  "رعاه اهلل"، يف  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
والكفاءات  ال��ك��وادر  ق��درات  وبناء  التغيري،  اإح���داث  على  ال��ق��ادرة  احلكومية 
وتعزيز  ال�سرتاتيجية،  الأه����داف  حتقيق  م��ن  اجل��ه��ات  ومتكني  الوطنية، 

جهود حكومة دولة الإمارات.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية هولندا

وزير خارجية هولندا يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال��ت��ع��اون ال����دويل م��ع��ايل فوبكه 
ه��وي��ك�����س��رتا وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة يف 

مملكة هولندا.
الحتفال  م��ع  تزامنا  اللقاء  ج��اء 
ه��ذا ال��ع��ام مب���رور 50 ع��ام��اً على 
دولة  بني  الدبلوما�سية  العالقات 

الإمارات وهولندا.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

وج������ددت ه���ول���ن���دا ال���ت���اأك���ي���د على 
املنطقة،  يف  ال����س���ت���ق���رار  اأه���م���ي���ة 
واأق������رت ب��ح��ق دول����ة الإم�������ارات يف 

الدفاع عن النف�س.
واأع���������رب ال������وزي������ران اأي���������س����اً عن 
بتعميق  املتبادل  واللتزام  الرغبة 
بلديهما  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
املتبادل  ال��ت��ف��اه��م  اأ����س���ا����س  ع��ل��ى 

واحرتام القيم.
جامع  جمال  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
لدى مملكة  الدولة  �سفري  امل�سرخ 

هولندا.

التحديات  مل���واج���ه���ة  م�������س���رتك���ة 
ال���ع���امل���ي���ة م���ث���ل ت���غ���ري امل����ن����اخ من 
اأج���ل ب��ن��اء ع��امل اأف�����س��ل لالأجيال 
على  حر�سهما  اأك���دا  كما  املقبلة، 
يف  البلدين  ب��ني  التن�سيق  تعزيز 
الإم�����ارات  دول���ة  ا�ست�سافة  ���س��وء 
ملوؤمتر  والع�سرين  الثامنة  للدورة 
الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم 
املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ 

)COP28( العام اجلاري.
الأمن  على  احلفاظ  اأن  اأك��دا  كما 
لبلديهما  امل�ستقبلي  والزده������ار 

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل، ومعايل فوبكه هويك�سرتا 
وزير اخلارجية يف مملكة هولندا، 
لقائهما  ع��ق��ب  م�����س��رتك  ب��ي��ان  يف 
التزام   ، اأب��وظ��ب��ي  يف  ع��ق��د  ال����ذي 
البلدين مبوا�سلة تعزيز ال�سراكة 
بينهما يف خمتلف املجالت، ومنها 
ومكافحة  وال���ت���ج���ارة،  الق��ت�����س��اد 
اجلرمية الدولية وغ�سل الأموال، 
وتعزيز التعاون يف جمايل الطاقة 

والأمن الغذائي.
وات��ف��ق ال��وزي��ران على ب��ذل جهود 

و���س��ع��ب��ي��ه��م��ا ي��ع��د اأح�����د الأه�����داف 
للعالقة بني  والرئي�سية  املحورية 
املتحدة ومملكة  العربية  الإمارات 
بالتعددية  ت��وؤم��ن  وال��ت��ي  ه��ول��ن��دا 

والتعاون الدويل.
معايل  اأ����س���اد  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
الإم����ارات  دول���ة  ب���دور  هويك�سرتا 
كع�سو غري دائم يف جمل�س الأمن 
املتحدة  ل�����الأمم  ال���ت���اب���ع  ال������دويل 
باأجندة  النهو�س  يف  وم�ساهماتها 
امل�����راأة ل��ل�����س��الم والأم������ن، ودوره����ا 

املهم يف تر�سيخ الأمن الإقليمي.

•• اأبوظبي-وام:

زار معايل فوبكه هويك�سرتا وزير 
خ��ارج��ي��ة مم��ل��ك��ة ه��ول��ن��دا جامع 
يرافقه  ال���ك���ب���ري،  زاي�����د  ال�����س��ي��خ 
�سفري  امرباخت�س  ل���ودي  �سعادة 
مم��ل��ك��ة ه���ول���ن���دا ل�����دى ال���دول���ة 
امل����راف����ق وذل�����ك �سمن  وال����وف����د 

زيارته الر�سمية للدولة.
املرافق  وال���وف���د  م��ع��ال��ي��ه  واط��ل��ع 
"مركز  ويقدمه  يحويه  م��ا  على 
متكاملة  منظومة  م��ن  الزوار" 

اإبداعي واحد.
ويف ختام الزيارة مت اإهداء معايل 
هولندا،  مم��ل��ك��ة  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر 
"ف�ساءات  ك����ت����اب  م����ن  ن�����س��خ��ة 
اإ����س���دارات مركز  م��ن نور" اأح���د 
ال�سيخ زايد الكبري؛ الذي  جامع 
املتميزة  ال�سور  م��ن  ع��ددا  ي�سم 
من  "ف�ساءات  بجائزة  والفائزة 
التي  ال�����س��وئ��ي  للت�سوير  نور" 
ينظمها املركز ب�سكل دوري، وتربز 
يف  الإ�سالمية  العمارة  جماليات 

اجلامع.

وجتول معاليه والوفد املرافق يف 
قاعات اجلامع واأروقته اخلارجية، 
حيث تعرفوا على ر�سالة اجلامع 
للتعاي�س  ال��داع��ي��ة  احل�����س��اري��ة 
والت�سامح والنفتاح على الآخر؛ 
الوالد  وق��ي��م  م��اآث��ر  م��ن  املنبثقة 
امل��وؤ���س�����س، وال�����دور ال��ك��ب��ري الذي 
يقوم به مركز جامع ال�سيخ زايد 
بالثقافة  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ال��ك��ب��ري 
وتعزيز  ال�����س��م��ح��ة،  الإ���س��الم��ي��ة 
التوا�سل احل�ساري بني خمتلف 
العامل،  وال�سعوب حول  الثقافات 

اجلامع  ملرتادي  وخدمات مميزة 
ال���ث���ق���اف���ات، وعلى  م���ن خم��ت��ل��ف 
ال��ت��ي د�سنها  ال��ف��ري��دة  ال��ت��ج��رب��ة 
التي  الت�سامح"؛  "درب  امل���رك���ز 
مبختلف  اجلامع  مرتادي  تاأخذ 
ا�ستك�ساف  رح��ل��ة  يف  ث��ق��اف��ات��ه��م 
�سرد  خ�����الل  م����ن  ا����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة، 
الثالثة،  ال���درب  لأق�����س��ام  م�سور 
رائدة  اإجن��از  ت��روي م�سرية  التي 
والت�سامح،  ال��ت��ع��اي�����س  جم���ال  يف 
ق��ن��وات احل���وار احل�ساري  وف��ت��ح 

بني خمتلف ثقافات العامل.

تاأ�سي�س  ت��اري��خ  على  تعرفوا  كما 
وجماليات  ال����ك����ب����ري،  ال���������س����رح 
العمارة  ف��ن��ون  وب���دي���ع  اجل���ام���ع 
الإ�سالمية التي جتلت بو�سوح يف 
جميع زواياه، وما يحويه اجلامع 
ما  واأروع  ف��ري��دة،  مقتنيات  م��ن 
الإ�سالمية  احل�����س��ارة  ب��ه  ج���ادت 
ال���ع�������س���ور م����ن فنون  ع���ل���ى م����ر 
على  التقت  هند�سية  وت�ساميم 
ت�سميم  يف  وت��ن��وع��ه��ا  اخ��ت��الف��ه��ا 
ان�سجام  جمال  لتعك�س  اجل��ام��ع، 
عمل  يف  وت��ن��اغ��م��ه��ا  ال���ث���ق���اف���ات 

ة املبتكرة  بيئة اأبوظبي: زراعة مليون بذرة قرم با�ستخدام الطائرات املُ�سرينّ
•• اأبوظبي-وام:

جنحت هيئة البيئة - اأبوظبي، يف اإطار مبادرة القرم – اأبوظبي ، يف زراعة 
مليون بذرة من القرم با�ستخدام طائرات بدون طيار كجزء من املرحلة 
املُ�سرّية  الطائرات  با�ستخدام  القرم  اأ�سجار  زراع��ة  م�سروع  من  الأوىل 

املبتكرة، والذي يعترب الأول من نوعه يف املنطقة. 
ومت الإعالن عن مبادرة القرم - اأبوظبي يف فرباير 2022 خالل اللقاء 
الذي ُعقد يف متنزه قرم اجلبيل بني �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد 
اآل نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي 
الأم��ري وليام دوق كامربيدج خالل  امللكي  ال�سمو  التنفيذي مع �ساحب 

زيارته للدولة. 
و ت�سمنت املبادرة خطًطا طموحة لرت�سيخ مكانة الإمارة لتكون مركزاً 
املبادرة  وتركز   ، القرم  اأ�سجار  على  احلفاظ  يف  والبتكار  للبحوث  عاملياً 
اآثار  تخفيف  يف  وامل�ساهمة  الكربون  ع��زل  يف  ال��ق��رم  اأ�سجار  اأهمية  على 
التغري املناخي ، وتقوم الهيئة بتنفيذ املبادرة بالتعاون مع جمموعة من 

ال�سركاء املحليني والإقليميني والدوليني. 
وتدعم املبادرة الهدف الذي اأعلنت عنه وزارة التغري املناخي والبيئة خالل 
م�ساركة دولة الإمارات يف موؤمتر الأطراف ال�ساد�س والع�سرين لتفاقية 
الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ )COP26( يف غال�سكو عام 
لزراعة 100 مليون من  وطنية  خطة  عن  النقاب  ك�سف  الذي   2021

اأ�سجار القرم بحلول عام 2030. 
وتعترب الهيئة البيئة اأول موؤ�س�سة تقوم بزراعة اأ�سجار القرم على نطاق 
وا�سع با�ستخدام املبادئ البيئية التي تعززها تقنية الطائرات بدون طيار 
حيث تعترب هذه الطريقة لزراعة اأ�سجار القرم طريقة مبتكرة وجديدة 

ن�سبًيا. 
وج��اءت زراع��ة مليون بذرة بعد جناح التجربة الأولية التي مت تنفيذها 
مع �سركة اإجني املتخ�س�سة توفري خدمات الطاقة منخف�سة النبعاثات 
الكربونية، و�سركة د�ستنز اميجري املتخ�س�سة يف حلول هند�سة الطائرات 
الطائرات  القرم عرب  اأ�سجار  زراع��ة  املرحلة  ب��دون طيار و ت�سمنت هذه 
بدون طيار يف عام 2020 مع ن�سبة جناح و�سلت اإىل 48 يف املائة حيث 

ب��ذرة يف  مليون  زراع��ة  ليتم  امل�سروع  نطاق  بتو�سيع  بعدها  الهيئة  قامت 
مواقع خمتلفة مبدينة املرفاأ يف منطقة الظفرة. 

وقالت �سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري الأمني العام لهيئة البيئة 
ال�سبعينيات  يف  القرم  اأ�سجار  زراع��ة  الإم���ارات  دول��ة  “بداأت  اأبوظبي:   -
اآل نهيان  بتوجيه من موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اأطلقت  حيث  الأول  البيئة  رج��ل  با�سم  ُع��رف  ثراه" ال��ذي  اهلل  م"طيب 
اجلزر  �سواحل  ط��ول  على  القرم  اأ�سجار  ل��زراع��ة  وا�سعة  ت�سجري  برامج 

والرب الرئي�سي لإمارة اأبوظبي. 
وجه  نظره،  وبعد  املحل����ية  بالب�����يئة  املتع������مقة  معرفته  خ�������الل  وم�����ن 
ال�سيخ زايد “رحمه اهلل” بتنفيذ هذا امل�سروع الطموح ، فقد كانت زراعة 
�سغفه وحبه  ُتعرب عن  البحرية  اأو  الربية  املوائل  �سواء يف  القرم  اأ�سجار 
يف  الدائري  ال�س�رقي  الطريق  من  بالقرب  القرم  زراع��ة  وتعترب  للبي���ئة 
ال��ق��رم يف  اأ���س��ج��ار  ا�ستعادة  ب��رام��ج  امل�����س��روع الأول �سمن  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 

اأبوظبي". 
القرم  اأ�سجار  اأع��داد  يف  العاملي  النخفا�س  من  الرغم  “وعلى  واأ�سافت 

لديها  اأبوظبي  ف��اإن  لها  تعرت�س  التي  والب�سرية  الطبيعية  والتحديات 
ق�سة جناح اأخرى لرتويها يف هذا املجال”. 

2022 م��ع��دل جن��اح ملحوظ  "�سّجلنا خ��الل ع��ام  ال��ظ��اه��ري:  وذك���رت 
للزراعة با�ستخدام هذه التقنية وبناًء على البيانات التي جمعناها و�ستقوم 
الهيئة باإعادة نر البذور يف املناطق التي مل يتم زراعتها ل�سمان جناح 
امل�سروع يف حتقيق اأهدافه يف امل�ستقبل فهذا امل�سروع هو ا�ستمرار جلهودنا 
اأنها فعالة  القرم  اأ�سجار  اأثبتت  املناخي حيث  التغري  اآث��ار  للتخفيف من 
الكربون  اأك�سيد  الكربون وبالتايل تقليل م�ستويات ثاين  للغاية يف عزل 

التي تدخل الغالف اجلوي ". 
وم��ع ك��ل مرحلة م��ن م��راح��ل زراع���ة ب��ذور ال��ق��رم كانت الهيئة ل تطور 
املوقع فح�سب بل  الغر�س يف  واأمن��اط  البذور  باإنبات  منهجيتها اخلا�سة 
تتمكن  الطائرات بدون طيار حتى  البذور وتقنية  اآلية نر  ا  اأي�سً تطور 
من الطريان لفرتة اأطول وقد مت ت�سميم الطائرة بدون طيار وهند�ستها 
ور�سم  القرم  �ستالت  منو  ومراقبة  الهواء  من  ال�ستالت  لإ�سقاط  ذاتًيا 

خرائط للموئل واإن�ساء �سور ثالثية الأبعاد. 
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بلدية مدينة العني تنجز م�سروع الت�سوير اجلوي
•• العني -وام:

الذي يعد  الت�سوير اجلوي  العني م�سروع  اأجن��زت بلدية مدينة 
م�ستخدمة  البلدية  نفذتها  التي  الت�سغيلية  امل�ساريع  من  اأح��د 
اإىل   7 الت�سوير ما بني  التقنيات حيث و�سلت دقة  اأح��دث  فيها 
�سم. وتقدر امل�ساحة الكلية لعملية امل�سح التي �سملها امل�سروع   10
5000 كم2 غطت كافة املناطق احل�سرية و�سبه احل�سرية  ب���� 
مب��دي��ن��ة ال��ع��ني وذل����ك ���س��م��ن ج��ه��ود ال��ب��ل��دي��ة يف ت��وف��ري قاعدة 
التخطيطية  والبحوث  الدرا�سات  دعم  يف  ت�ساهم  دقيقة  بيانات 
والتحليالت اجليومكانية تعزيزاً لنمو العمراين. وقال املهند�س 
حممد الرا�سدي مدير امل�سروع باإدارة البيانات املكانية، اإن اأهمية 

امل�سروع تكمن يف احل�سول على معلومات موثقة ودقيقة ت�ساهم 
املعامل يف خارطة  البيانات اجليومكانية وت�سنيف  يف رفع كفاءة 
الأ�سا�س وح�سر الأ�سول، عرب توفري جمموعة من ال�سور الأولية 
ونقاط  اجل�وي  الليدر  ونقاط  الو�سوح  عالية  املعاجلة  وال�سور 
م�سححة  �سور  على  احل�سول  اإىل  بالإ�سافة  الأر�سية  التحكم 
م�سححة  اأخ��رى  و�سور  الرقمي  الت�ساري�س  من��وذج  با�ستخدام 
البلدية  اأن  واأ�ساف  الرقمي.  ال�سطح  منوذج  با�ستخدام  حقيقية 
عمدت من خالل امل�سروع اإىل تنفيذ عدة مبادرات يف مدينة العني، 
اإ�سافة  حديثة  ب�سور  املكانية  البيانات  قواعد  تغذية  كم�سروع 
امل�سروع  مبخرجات  وال�ستعانة  الأرا���س��ي  حالة  عن  الك�سف  اإىل 
املعلومات  جميع  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الأ���س��ا���س  خ��ارط��ة  لتحديث 

اجليومكانية للمعامل املوجودة على �سطح الأر�س ملنطقة الع��ني 
وال�ستفادة منها يف الدرا�سات التخطيطية احلالية وامل�ستقبلية، 
ومعرفة مواقع وارتفاعات املعامل بكافة اأنواعها. واأفاد الرا�سدي 
باأنه ميكن ا�ستخدام خمرجات م�سروع الت�سوير اجلوي يف تفعيل 
مثل  الع�����������ني،  مدين�����������ة  اإقليم  تخدم  التي  الأعمال  من  العديد 
الك�سف التلقائي عن التغريات احلا�سلة يف مناطق العني املختلفة 
والردم  احلفر  كميات  ح�ساب  وكذلك  وحجمها،  نوعها  وحتديد 
لالأرا�سي حتى يتم الو�سول اإىل املنا�سيب املطلوبة والك�سف عن 
حالة الأرا�سي ور�سد امل�سوهات بالإ�سافة اإىل ح�سر الأ�سول مثل 
ال�سوارع باأنواعها واأعمدة الإنارة باأ�سكالها واللوحات الإر�سادية يف 

كل مناطق الع�������ني، والعديد من ال�ستخدامات الأخرى

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن ت�سكيل جمل�س �ساحية وا�سط يف مدينة ال�سارقة

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن ت�سكيل جمل�س �ساحية مويلح يف مدينة ال�سارقة

•• ال�صارقة -وام: 

بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
ب�ساأن  2023م  ل�سنة   )1( رق���م  الأم����ريي  امل��ر���س��وم 

ت�سكيل جمل�س �ساحية وا�سط يف مدينة ال�سارقة.
ون�ّس املر�سوم على اأن ُي�سّكل جمل�س �ساحية وا�سط يف 

مدينة ال�سارقة من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:
حممد الفندي ال�سام�سي. خلفان  اأحمد   .1

احلمادي. �سالح  حممد  اأحمد   .2
ح�سن �سالح حممد اليا�سي. عبداهلل   .3

ال�سويدي. خمي�س  �سعيد  عبداهلل   .4
عبدالعزيز علي حممد بن دخني املطرو�سي.  .5

ال�سويدي. خمي�س  حممد  عبدالعزيز   .6

خادم. بن  اأحمد  �سلطان  حممد   .7
رئي�ساً  املجل�س  يختار  اأن  على  املر�س�����وم  ن�����ّس  ك�����ما 
اأع�سائه  ب��ني  م��ن  ل��ه  اجتماع  اأول  يف  للرئي�س  ونائباً 
وباأغلبية  امل��ب��ا���س��ر  ال�����س��ري  ب���الق���رتاع  اأو  ب��الت��ف��اق 

احلا�سرين.
جميع  يف  املجل�س  رئي�س  حم��ل  الرئي�س  نائب  ويحل 
اأو خلو من�سبه، وتكون مدة  اخت�سا�ساته عند غيابه 

�سغلهما للمن�سب وفق ما حُتدده الالئحة التنفيذية 
ملجال�س ال�سواحي والقرى.

ون�ّس املر�سوم على اأن تكون مدة الع�سوية يف املجل�س 
اأربع �سنوات تبداأ من تاريخ ت�سكيله، وي�ستمر املجل�س 
يتم  اأن  اإىل  م��دت��ه  ان��ت��ه��اء  ل���دى  اأع��م��ال��ه  ت�سريف  يف 
انتهت  اإع��ادة تعيني من  تعيني جمل�س جديد ويجوز 

مدة ع�سويتهم.

•• ال�صارقة -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، املر�سوم 
الأمريي رقم )2( ل�سنة 2023م ب�ساأن ت�سكيل جمل�س 

�ساحية مويلح يف مدينة ال�سارقة.
اأن ُي�سّكل جمل�س �ساحية مويلح يف  ون�س املر�سوم على 

مدينة ال�سارقة من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:
طليعة. بن  خمي�س  حممد  جا�سم   .1

الرابوي. عبداهلل  خالد   .2
اجلنيبي. �سامل  را�سد  �سامل   .3

الكتبي. معدن  بن  علي  �سامل  عبداهلل   .4
علي. اآل  �سمبيج  علي  �سالح  علي   .5

امل�سغوين. حمد  جمعة  حممد   .6

ال�سام�سي. الغزال  عبداهلل  علي  حممد   .7
اليا�سي. علي  حممد  من�سور   .8

الدوخي. جا�سم  يو�سف  عمر  يا�سر   .9
ونائباً  رئ��ي�����س��اً  املجل�س  ي��خ��ت��ار  اأن  ع��ل��ى  امل��ر���س��وم  ون�����ّس 
للرئي�س يف اأول اجتماع له من بني اأع�سائه بالتفاق اأو 
ويحل  احلا�سرين،  وباأغلبية  املبا�سر  ال�سري  بالقرتاع 
نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س يف جميع اخت�سا�ساته 

عند غيابه اأو خلو من�سبه، وتكون مدة �سغلهما للمن�سب 
ال�سواحي  ملجال�س  التنفيذية  الالئحة  حُت��دده  ما  وفق 
والقرى. كما ن�ّس املر�سوم على اأن تكون مدة الع�سوية 
يف املجل�س اأربع �سنوات تبداأ من تاريخ ت�سكيله، وي�ستمر 
املجل�س يف ت�سريف اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم 
تعيني جمل�س جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة 

ع�سويتهم.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن ت�سكيل جمل�س �ساحية �سهيلة يف مدينة كلباء  �سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن ت�سكيل جمل�س �ساحية ال�سيوح يف مدينة ال�سارقة
•• ال�صارقة-وام: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ، املر�سوم الأمريي رقم )4( ل�سنة 2023م 

ب�ساأن ت�سكيل جمل�س �ساحية �سهيلة يف مدينة كلباء. 
من  كلباء  مدينة  يف  �سهيلة  �ساحية  جمل�س  ُي�سّكل  اأن  على  املر�سوم  ون�ّس 

الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم: 
1. اأحمد خليفة �سعيد النقبي. 

ال�سحي.  عبيد  حممد  جا�سم   .2
3. را�سد �سعيد عبيد بن فري�س الكندي. 

�سامل الدهماين.  خليفة  �سامل   .4

الو�ساحي.  عياف  �سلطان  عبداهلل  �سلطان   .5
علي حممد جا�سم البلو�سي.  �سالح   .6

دروي�س.  حممد  مراد  عي�سى   .7
اأول  يف  للرئي�س  ون��ائ��ب��اً  رئي�ساً  املجل�س  يختار  اأن  على  امل��ر���س��وم  ن�����ّس  كما 
اجتماع له من بني اأع�سائه بالتفاق اأو بالقرتاع ال�سري املبا�سر وباأغلبية 
احلا�سرين، ويحل نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س يف جميع اخت�سا�ساته 
حُتدده  ما  وفق  للمن�سب  �سغلهما  مدة  وتكون  من�سبه،  خلو  اأو  غيابه  عند 

الالئحة التنفيذية ملجال�س ال�سواحي والقرى. 
ون�ّس املر�سوم على اأن تكون مدة الع�سوية يف املجل�س اأربع �سنوات تبداأ من 
تاريخ ت�سكيله، وي�ستمر املجل�س يف ت�سريف اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل اأن 

يتم تعيني جمل�س جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة ع�سويتهم. 

•• ال�صارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
2023م  ل�سنة  الأم��ريي رقم )3(  املر�سوم  ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س 

ب�ساأن ت�سكيل جمل�س �ساحية ال�سيوح يف مدينة ال�سارقة.
ون�ّس املر�سوم على اأن ُي�سّكل جمل�س �ساحية ال�سيوح يف مدينة ال�سارقة من 

الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:
النقبي. الكابوري  علي  را�سد  اإبراهيم   .1

اأحمد ح�سن يحيى اليا�سي.  .2
ال�سويدي. بخيت  حممد  جا�سم   .3

حارب حممد حارب الرميثي.  .4
النعيمي. �سامل  �سعيد  �سامل  خالد   .5
6. �سامل �سيف �سامل �سعيد ال�سويدي.

الأن�ساري. علي  عبدالرحمن  عبداهلل   .7
النعيمي. اأحمد  نا�سر  عبداهلل   .8

املناعي. ح�سني  علي  حممد   .9
املحرم. يو�سف  عبداهلل  اأحمد  هالل   .10

يو�سف حرمول ال�سام�سي. عبيد  يو�سف   .11
ون�ّس املر�سوم على اأن يختار املجل�س رئي�ساً ونائباً للرئي�س يف اأول اجتماع له 
من بني اأع�سائه بالتفاق اأو بالقرتاع ال�سري املبا�سر وباأغلبية احلا�سرين، 
ويحل نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س يف جميع اخت�سا�ساته عند غيابه 
الالئحة  حُت���دده  م��ا  وف��ق  للمن�سب  �سغلهما  م��دة  وت��ك��ون  من�سبه،  خلو  اأو 

التنفيذية ملجال�س ال�سواحي والقرى.
اأربع �سنوات تبداأ  كما ن�ّس املر�سوم على اأن تكون مدة الع�سوية يف املجل�س 
من تاريخ ت�سكيله، وي�ستمر املجل�س يف ت�سريف اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل 

اأن يتم تعيني جمل�س جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة ع�سويته.

ت�صمل التو�صع يف ا�صتطالعات الراأي امليدانية والإلكرتونية

تريندز - دبي يك�سف عن خطة العام 2023.. وي�ستهدف �سراكات نوعية ويد�سن جمهر تريندز

امل�سوحات  نطاق  �سيتو�سع يف  دبي« 
امل��ي��دان��ي��ة وا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي 
الإلكرتونية، التي تتعرف اإىل اآراء 
واجلمهور  واملتخ�س�سني  اخلرباء 
وق�سايا  ع��امل��ي��ة  اأزم������ات  يف  ال���ع���ام 

راهنة ملحة.

»جمهر تريندز«
ب�����دروه، ق���ال ف��ه��د امل���ه���ري، رئي�س 
اخلطة  اإن  دب������ي،  م��ك��ت��ب  ق���ط���اع 
باإداراته  دبي  ملكتب  ال�سرتاتيجية 
تعظيم  ت�������س���ت���ه���دف  واأق���������س����ام����ه 
البحثي  ال���ن���ت���اج  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة 
والعلمي للمركز، من خالل �سل�سة 
عنوان  حتمل  وحما�سرات  ن��دوات 
»جمهر تريندز«، و�ست�سلط ال�سوء 
والكتب  الإ�سدارات  م�سمون  على 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  والأوراق 
ي�سدرها  التي  ال��دوري��ة  واملعرفية 
اإل��ق��اء املزيد  امل��رك��ز، وذل��ك بهدف 

وال���ع���امل���ي���ة اجل�����دي�����دة؛ ح���ي���ث مت 
تد�سني املكتب مطلع العام املا�سي 
»تريندز«  ب��واب��ة  ليكون   2022
ن��ح��و ال��ع��امل، ومت��ك��ن م��ن حتقيق 
اإجن��ازات ملمو�سة يف فرتة وجيزة 
يف  خا�سة  ك��اف��ة،  امل�ستويات  وعلى 
جمال ال�سراكات البحثية والعلمية 
الفعاليات  يف  الن�سطة  وامل�����س��ارك��ة 
عن  ف�ساًل  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 
ت��ن��ظ��ي��م جم��م��وع��ة م���ن ال���ن���دوات 
النقا�سية،  واحللقات  واملحا�سرات 
عدة  واأزم�����ات  ق�سايا  حللت  ال��ت��ي 

حتيط بالعامل.

�صراكات ا�صرتاتيجية
املركز  اأن  ال��ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 
ي���ه���دف م���ن خ����الل »م��ك��ت��ب دب���ي« 
ال�سركاء  ق����اع����دة  ت���و����س���ي���ع  اإىل 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
وخ�سو�ساً  وال���ع���امل���ي،  الإق��ل��ي��م��ي 

املزيد  ت�سليط  عن  ف�ساًل  ال��ق��راء، 
العلمي  الإن��ت��اج  ال�����س��وء على  م��ن 
ال�سباب،  ل��ل��ب��اح��ث��ني  والإب�����داع�����ي 
الإبداعية  ب��ق��درات��ه��م  وال��ت��ع��ري��ف 
التي  ال����ق����ي����ادي����ة  واإم����ك����ان����ات����ه����م 
موؤكداً  »ت���ري���ن���دز«،  يف  اك��ت�����س��ب��وه��ا 
على اأن بيئة العمل يف املركز تتميز 
والنقا�س  وال��ت�����س��ارك  ب��ال��ت��ف��اع��ل 
ال������روؤى والأف����ك����ار، التي  وت���ب���ادل 
م�سرية  وت���خ���دم  ال���ع���ق���ول  ت����ري 

البحث العلمي.

راأي ا�صتطالعات   10
اأن  دب��ي  مكتب  قطاع  رئي�س  وذك��ر 
تعتزم،  ال��ع��امل��ي  ال��ب��اروم��ي��رت  اإدارة 
خالل العام اجلاري 2023، تنفيذ 
ميدانية،  ل��ل��راأي  م�سوحات  اأرب��ع��ة 
اإىل جانب اإعداد �ستة ا�ستطالعات 
اآراء  �ستحلل  اإل��ك��رتون��ي��ة،  ل���ل���راأي 
واجلمهور  واملتخ�س�سني  اخلرباء 

يتما�سى  و���س��ام��ل،  م��ت��ن��وع  ب��ح��ث��ي 
مركز  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واأه��������داف 
وال�ست�سارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
ويركز على البحوث امل�ستمدة من 
واملعنية  العاملي  الباروميرت  اإدارة 
ا�ستطالعات  واإج����������راء  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
وامل�سوحات  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�����راأي 
العام  ال������راأي  ل��ق��ي��ا���س  امل��ي��دان��ي��ة، 
خمتلف  يف  وال���ع���امل���ي  الإق���ل���ي���م���ي 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الق�سايا 
والجتماعية، عرب تنفيذ اأكر من 

نوعية. ا�ستطالعات   10

اإجنازات ملمو�صة
عبداهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
ال��ع��ل��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
اإن  تريندز للبحوث وال�ست�سارات، 
قطاع مكتب دبي ُيعد رافداً اأ�سياًل 
وحمورياً من روافد »تريندز« نحو 
الإقليمية  واأهدافه  روؤيته  حتقيق 

الراهنة  الق�سايا  ال�سوء على  من 
ال��ت��ي تواجه  امل��ت��ت��ال��ي��ة  والأزم������ات 

العامل.

اإبداعات الباحثني ال�صباب
دبي  م��ك��ت��ب  اأن  امل���ه���ري  واأو�����س����ح 
ي����ع����ت����زم، خ������الل ال�����ع�����ام اجل������اري 
ع���������س����رات  ت�����وق�����ي�����ع   ،2023
مع  التعاون  ومذكرات  التفاقيات 
موؤ�س�سات وجهات فاعلة يف مناطق 
جغرافية جديدة، ومنها املوؤ�س�سات 
البحثية ومراكز الفكر والدرا�سات 
اأم����ري����ك����ا اجل���ن���وب���ي���ة وال����ق����ارة  يف 
�سرق  م��ن��ط��ق��ة  ودول  الأف��ري��ق��ي��ة 
اآ�سيا، اإىل جانب التو�سع يف توقيع 
املوؤ�س�سات  مع  البناءة  التفاقيات 
الإعالمية وال�سحفية، التي ُتعنى 
املعلومة  وت��ق��دمي  امل��ع��رف��ة  بن�سر 
والهادفة  ال�����س��ح��ي��ح��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
م�ستويات  وخمتلف  يتنا�سب  مب��ا 

الفكر  ومراكز  البحثية  املوؤ�س�سات 
تن�سجم  التي  الدولية  والدرا�سات 
يف روؤاها وتخ�س�ساتها مع توجهات 
فتح  ج��ان��ب  اإىل  »ت��ري��ن��دز«،  وروؤى 
جمالت جديدة للتعاون وال�سراكة 
وه���ي���ئ���ات وجهات  م��وؤ���س�����س��ات  م���ع 
اإعالمية ذات انت�سار وا�سع النطاق، 
مبا ي�سب يف �سالح ن�سر الأبحاث 
وتعظيم  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال����درا�����س����ات 

ال�ستفادة من املحتوى املعريف.
واأ����س���ار ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
وال�ست�سارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
اإىل اأن عام 2023 يحمل العديد 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال���ت���ط���ورات،  م���ن 
متكني الباحثني ال�سباب، وتطوير 
العلمية  وم���ه���ارات���ه���م  ق���درات���ه���م 
اإع��داد جيل  اإىل  اإ�سافة  واملعرفية، 
ج��دي��د م���ن ال�����س��ب��اب ال���ق���ادر على 
واملعرفية  البحثية  العملية  قيادة 
اأن »مكتب  اإقليمياً وعاملياً، م�سيفاً 

•• اأبوظبـي -الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأع����ل����ن 
دبي«،  مكتب  »قطاع  وال�ست�سارات 
للعام  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خطته  ع��ن 
تو�سيع  تت�سمن  وال��ت��ي   ،2023
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  ق��اع��دة 
موؤ�س�سات  وا����س���ت���ه���داف  ل��ل��م��رك��ز 
ب��ح��ث��ي��ة وم����راك����ز ف��ك��ر ودرا�����س����ات 
جغرافية  م���ن���اط���ق  يف  م������وؤث������رة 
اأمريكا  يف  خ�����س��و���س��اً  ج����دي����دة، 
اآ�سيا،  و���س��رق  واأفريقيا  اجلنوبية 
تنفيذ  ن��ط��اق  تو�سيع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
امليدانية  ال��������راأي  ا����س���ت���ط���الع���ات 
الدولة  اإم��������ارات  وب���اق���ي  دب����ي  يف 
عن  ف�ساًل  ال��ع��امل،  دول  وخمتلف 
اإطالق �سل�سلة ندوات وحما�سرات 
ع����ن����وان: »جمهر  ���س��ه��ري��ة حت����ت 
ت���ري���ن���دز«، ل��ت�����س��ل��ط ال�����س��وء على 
للمركز.  والعلمي  البحثي  النتاج 
مو�سع  عمل  اجتماع  يف  ذل��ك  ج��اء 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  لع��ت��م��اد 
تراأ�سه  دب����ي«،   - »ت��ري��ن��دز  ل��ق��ط��اع 
العلي  ع���ب���داهلل  ال���دك���ت���ور حم��م��د 
تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
وال�ست�سارات، ومب�ساركة  للبحوث 
ف��ه��د امل��ه��ري رئ��ي�����س ق��ط��اع مكتب 
القطاعات  روؤ���س��اء  وبح�سور  دب��ي، 
وامل�ست�سارين  الإدارات  وم������دراء 
وروؤ������س�����اء الأق���������س����ام، ح��ي��ث جرى 
للعام  امل��ك��ت��ب  خ��ط��ة  ا���س��ت��ع��را���س 
�سراكات  ت�سمل  وال��ت��ي   ،2023
ت���ع���اون بحثية  ن��وع��ي��ة وم���ذك���رات 
جانب  اإىل  ف���ع���ال���ة،  واإع����الم����ي����ة 
اإدارة  ن��ت��اج  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  تعظيم 
تت�سمن  كما  العاملي.  الباروميرت 
خ���ط���ة م��ك��ت��ب »ت���ري���ن���دز - دب����ي« 
برنامج  ت��د���س��ني   2023 ل��ل��ع��ام 

منها:  مهمة  عاملية  ق�سايا  ح��ول 
اأزم�����ة ال��ط��اق��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا على 
اأوروب��������ا، وق�����س��اي��ا امل���ن���اخ، وم���دى 
ا���س��ت��ع��داد امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل نحو 
املنتوجات  ا�ستهالك  اإىل  التوجه 
الكربونية  الب�سمة  ذات  وال�سلع 
والتنمية  واحل��وك��م��ة  املنخف�سة، 
اأف���ري���ق���ي���ا، وت����وج����ه����ات رج����ال  يف 
القت�ساديني  والفاعلني  الأعمال 
نحو ال�ستثمار يف اأفريقيا، ومدى 
اإدراك الراأي العام للقوة ال�سينية 
من الناحية القت�سادية وال�سيا�سة 

اخلارجية.

»ح�صاد تريندز دبي«
دبي«   - »ت��ري��ن��دز  م��ك��ت��ب  اأن  ي��ذك��ر 
 ،2022 متكن خالل العام املا�سي 
من توقيع 11 �سراكة ا�سرتاتيجية 
جانب  اإىل  فاعلة،  ت��ع��اون  وم��ذك��رة 
وزي��ارة جلهات  57 اجتماعاً  تنفيذ 
وم��وؤ���س�����س��ات حم��ل��ي��ة ودول����ي����ة، من 
الفريق  م���ع���ايل  م��ك��ت��ب  اأب�����رزه�����ا: 
رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �ساحي 
بدبي،  ال����ع����ام  والأم��������ن  ال�������س���رط���ة 
ودعم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  وم��رك��ز 
ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  ال��ق��رار 
دب���ي، وم��وؤ���س�����س��ة مكتبة حم��م��د بن 
العربي،  الإع����الم  را���س��د، وم��ن��ت��دى 
ودائرة   ،»COP 27« املناخ  وقمة 
ال�سحة - دبي، ومكتبة الإ�سكندرية، 
وجامعة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 
الت�سال  وم��ن��ت��دى  ���س��رتاث��ك��الي��د، 
الدويل  جهاد  ومنتدى  احلكومي، 
مل��ن��ظ��م��ات ال��ع��م��ل الإن���������س����اين، كما 
العديد  العلمي  البحث  ق�سم  ن�سر 
واملقالت  والأب��ح��اث  الدرا�سات  من 
حلوًل  وطرحت  حللت  التي  املهمة 
ودولية  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ل��ق�����س��اي��ا  ن��اج��ع��ة 

بلدية منطقة الظفرة ت�سارك وتقدم الدعم اللوج�ستي ملهرجان الظفرة 
•• الظفرة -الفجر:

تقوم بلدية منطقة الظفرة بتقدمي الدعم اللوج�ستي يف مزاينة مدينة زايد 
ومهرجان الظفرة حيث تقوم البلدية بتجهيز البنية التحتية للمهرجان 
من خالل �سيانة الطرق، وعمل الت�سويات الالزمة واإزالة الرمال، وت�سوية 
الطرق املوؤدية اإىل العزب وربطها مع بع�سها البع�س بهدف ت�سهيل حركة 
العزب.  كما حتر�س  وال��زوار، وت�سهيل تقدمي اخلدمات ملالك  امل�ساركني 
البلدية على امل�ساركة يف املهرجان من خالل تزيني املوقع وتركيب ال�اأعالم، 
بالإ�سافة اإىل توفري خدمة توزيع احلطب، وتقدمي خدمات امل�سلخ املتنقل 
للزوار وامل�ساركني، ويوجد خميم للبلدية ل�ستقبال الزوار وتقدمي الدعم 

الالزم وجناح يف �سوق الظفرة الرتاثي لعر�س م�ساريع البلدية.  

�سندوق »عون« مبادرة م�ستدامة يف غرفة عجمان لتح�سني جودة حياة موظفيها
•• عجمان ـ الفجر 

الب�سرية  امل����وارد  اإدارة  م��دي��ر  املطرو�سي  حميد  اأم���ل  اأك���دت 
بالإنابة يف غرفة جتارة و�سناعة عجمان، اأن الغرفة حتر�س 
على توفري بيئة عمل حمفزة واإيجابية ملوظفيها عرب تطبيق 
اأف�سل املمار�سات الرائدة واملبادرات الداعمة لتح�سني جودة 
الريادة  وحتقيق  الأداء  م�ستويات  على  ينعك�س  مبا  احلياة، 
والتميز الوظيفي. مو�سحة اأن �سندوق "عون" املعني بتوفري 
قرو�س �سخ�سية ملوظفي الغرفة بنظام القر�س احل�سن ميثل 
اأحد اأبرز املبادرات امل�ستدامة التي توفرها الغرفة للموظفني 

على مدار العام، بحيث مت اإطالق ال�سندوق يف العام 2011، 
ليقدم ال�سندوق خدماته خالل ال�سنوات الأربع املا�سية اإىل 
اإدارة  اأن  املطرو�سي،  اأم��ل  واأف��ادت  وموظفة.   موظف   62
�سدادها  يتم  مي�سرة  قرو�ساً  توفري  "عون" تعتمد  �سندوق 
خدمات  من  ال�ستفادة  من  املوظفني  لتمكني  ُمنظمة  باآلية 
الدرجات  بح�سب  وذل��ك  اإ�سافية  اأع��ب��اء  اأي��ة  دون  ال�سندوق 
املوظف  القر�س عبئا على  اق�ساط  تكون  الوظيفية حتى ل 
اأو�سحت ان ال�سندوق يالقي  وقابلة لل�سداد دون عناء، كما 
زيادة  انعك�س على  ال��ذي  الم��ر  املوظفني  ترحيبا كبريا من 

اعداد امل�ستفيدين من �سندوق عون �سنوياً. 
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اأخبـار الإمـارات
بلدية احلمرية تنظم اأ�سبوعًا لت�سميم اخلطط والأهداف ال�سنوية لالإدارات والأق�سام وتكرم موظفيها املتميزين 

•• ال�صارقة - احلمرية-الفجر:

ملناق�سة منجزات ونتائج خطط واأهداف  اأطلقت بلدية احلمرية ا�سبوعاً 
قدمته  وم��ا  2022م  ع��ام  خمرجات  ظل  يف  التابعة  والأق�����س��ام  الإدارات 
روؤي��ت��ه��ا وخطتها  اإط���ار  واأه��ل��ه��ا يف  اأع��م��ال خلدمة منطقة احلمرية  م��ن 
را�سد  مبارك  �سعادة  ح�سور  يف  البلدية  موظفو  والتقى  ال�سرتاتيجية. 
ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية ومدراء وروؤ�ساء الأق�سام لو�سع املالمح 
بذلك  يلحق  وم��ا   2023 للعام  والأه���داف  الت�سغيلية  للخطط  العامة 
روؤية  الذهني ولقاءات، تتواكب مع  من ور�س تفاعلية وجل�سات للع�سف 

البلدية يف تنفيذ العديد من املبادرات البتكارية والروؤى التطويرية.
ملدراء  تكرمي  عن  البلدية  مبقر  اأم�س  �سباح  اأقيم  ال��ذي  اللقاء  وتخلل 

والكوادر  ب��ال��ط��اق��ات  لالحتفاء  البلدية  يف  الأق�����س��ام  وروؤ����س���اء  الإدارات 
�سمن  التكرميي  احلفل  وج��اء   .2022 املا�سي  العام  اأداء  عن  املتميزة 
والتطوير  التميز  ثقافة  وتر�سيخ  لن�سر  امل�ستمر  البلدية  �سعي  اإط���ار 
والتح�سني امل�ستمر لالرتقاء باأداء الإدارات والأق�سام يف بلدية احلمرية، 
واإبراز التجارب الناجحة وتقدير املمار�سات اليجابية، وتكرمي اأ�سحاب 
بلدية  اأكد مدير  العمل.  البارزة لالرتقاء بجودة  وامل�ساركات  الإ�سهامات 
تنتهج عرب  بلدية احلمرية  باأن  ال�سام�سي  را�سد  �سعادة مبارك  احلمرية 
اخلدمات  تقدمي  يف  وال��ري��ادة  املوؤ�س�سي  التميز  نهج  واأق�سامها  اإدارات��ه��ا 
ونربا�ساً ملختلف اأعمالها، وذلك خدمة لأهايل جمتمع منطقة احلمرية 
ال�سنوية  اأدائ��ه��ا  م��وؤ���س��رات  وف��ق  البلدية حققت  ب���اأن  واأ���س��ار  وال�����س��رك��اء. 
مبنطقة  التنمية  م��ق��درات  ل��دع��م  نوعية  ق��ف��زات  الت�سغيلية  وخططها 

معرباً  املقدمة،  اخلدمات  ج��ودة  عرب  الأه��ايل  جمتمع  واإ�سعاد  احلمرية 
عن احتفال تكرمي البلدية للكوادر الوظيفية من مدراء الإدارات وروؤ�ساء 
خمتلف  من  البلدية  م�سوؤويل  لكافة  �سكر  ر�سالة  مبثابة  باأنه  الأق�سام 
الإدارات والأق�سام على جهودهم املبذولة وعطائهم خالل العام 2022 
وحتفيزاً لهم يف مطلع العام اجلديد، للم�سي قدماً ومواكبة حركة النماء 
والنه�سة ال�ساملة التي ت�سهدها اإمارة ال�سارقة بف�سل عناية وتوجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
الأعلى، حاكم ال�سارقة "حفظة اهلل"، وتوجيهات �سمو ال�سيخ �سلطان بن 
حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س 
التنفيذي. واأفاد ال�سام�سي باأن بلدية احلمرية حتر�س على توفري بيئة 
و�سقل  املوظفني  ق��درات  وحت�سني  الكفاءات  دع��م  يف  ت�سهم  حيوية  عمل 

مهاراتهم وال�ستفادة من خرباتهم املتنوعة يف خمتلف املجالت لالرتقاء 
ال��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق الأه�����داف ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وحت��ف��ي��زه��م على  مب�ستوى 
امل�ساركة يف اللجان والفرق بالإ�سافة اإىل حتفيز وت�سجيع املوظفني على 
املنا�سبات  البلدية يف  الفعاليات املجتمعية ومتثيل  امل�ساركة الإيجابية يف 
الكوادر  بكافة  عالية  ثقته  اأن  اإىل  ال�سام�سي  ولفت  واملجتمعية  الر�سمية 
الوترية  بنف�س  العمل  بلدية احلمرية ل�ستمرار  الوطنية والوظيفية يف 
باخلدمات  والرت��ق��اء  التميز  اىل  الهادفة  احلمرية  بلدية  قيم  لتحقيق 
دائماً  حتر�س  البلدية  اأن  اإىل  م�سرياً  وال�سركاء،  املجتمع  اإىل  املوجهة 
الإجن��ازات من  العطاء وحتقيق  على  املوظفني وحتفيزهم  ت�سجيع  على 
خالل غر�س روح املبادرات الفاعلة للم�ساهمة يف تطوير العمل وحت�سينه 

والرتقاء به اإىل اأف�سل معايري اجلودة والتميز.

كردا�سة حا�سرة يف جناح م�سر بالقرية العاملية بجالليبها ... »3«
•• دبي- �صمري ال�صعدي:

ت��زور م�سر ومل تزر  اأي �سيدة  اإن 
ت���زر م�سر.. ف��ك��اأن��ه��ا مل  ك��ردا���س��ة 
مقولة يقولها عار�سو اجلالليب 
يف  امل�سنوعة  القطنية  الن�سائية 

قرية كردا�سة. 
للتميز  ك��ردا���س��ة ط��ري��ق��ه��ا  ب����داأت 
منذ  امل����ن���������س����وج����ات  ب���������س����ن����اع����ة 
نظام  اأن�����س��اأ  عندما  اخلم�سينيات 
الرئي�س جمال عبد النا�سر ثالثة 
باملنطقة..  الن�سيج  م�سانع  م��ن 
وع��م��ل ب��ه��ا اأه���ل ال��ق��ري��ة  لتخرج 
منها مالب�س الأطباء واملمر�سات 
ت���دري���ج���ي���ا وب�������س���ب���ب تغري  ل���ك���ن 
ال�سبعينيات  يف  ال��دول��ة  �سيا�سات 
تراكم  بعد  امل�سانع  ه��ذه  اأغ��ل��ق��ت 
الديون عليها.. ورب �سارة نافعة 
ال�سابقون  ال���ع���ّم���ال  ت���وج���ه  ف��ق��د 
للت�سميم اليدوي يف ور�س �سغرية  
وحتى ال�سيدات العامالت اجتهن 
املنازل   يف  ال����ي����دوي  ال��ع��م��ل  اإىل 
باجلالبيب  كردا�سة  �سهرة  لتبداأ 
املطرزة يدويا.. ولرخ�س اأ�سعارها 
وجودة خاماتها ل تزال اجلالبية 
الأجنحة  ���س��اح��ب��ة  ال��ك��ردا���س��ي��ة 
ال����ك����ربى يف م���ع���ار����س ال����ع����امل.. 
معار�س  اإىل  ي�سافر  اإنتاجها  واإن 
واإىل  ال�سعودية  اأن��ح��اء  جميع  يف 
وحتى  اخلليج  دول  وك��ل  الكويت 
وال�سويد  واإري���رتي���ا  ال�����س��ودان  يف 

والدامنارك وجنوب اأفريقيا. 

-كرمي  امل��ع��رو���س��ات.  ه��ذه  حكاية 
الرحيم..  ع��ب��د  وحم��م��د  ع��ث��م��ان 
ويبيعان  ي��ع��ر���س��ان  ري��ح��ان��ة،  م��ن 
بكل  القطنية  ك��ردا���س��ة  جالليب 
وزخارفها  وت�سميماتها  األ��وان��ه��ا 
ومقا�ساتها املتنوعة.. ي�ساركان يف 
 2008 عام  منذ  العاملية  القرية 
الذين  زب���ائ���ن���ه���م  ل���ه���م  واأ����س���ب���ح 
ومعظمهم  ع��ام  ك��ل  اإليهم  ي��اأت��ون 
م��ن ال��ن�����س��اء.. وي��ق��ولن اإن هناك 
م��ق��ول��ة ع��ن ه���ذه اجل��الل��ي��ب بان 
تذهب  ت���زر  ت���زور م�سر ومل  م��ن 
لكردا�سة لنتقاء و�سراء جالليب 
م�سر..  ت���زر  مل  ك��اأن��ه��ا  ك��ردا���س��ة 
واأنهما يحبان امل�ساركة يف القرية 
امل�سري  اجل��ن��اح  و�سمن  العاملية 
فيها  م��ا  بكل  اق��ري��ة  اأح��ب��ا  لأنهما 
وثقافية  ف���ن���ي���ة  ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
وت���راث���ي���ة ع��امل��ي��ة م���ن ك���ل ال����دول 
القرية..  يف  ت�سارك  التي  العاملية 
وان اإدارة القرية تتفانى يف تقدمي 
اأو  للعار�سني  �سواء  اخلدمات  كل 
النور  اأب����و  ل�����س��ي��وف��ه��ا. - حم��م��د 
اأبو  اأولد  م��ن  ال�����س��ي��خ..  واأح���م���د 
امل�سرية..  ل��ل��ج��الب��ي��ب  ال����ن����ور 
جالبيب  وي���ب���ي���ع���ان  ي���ع���ر����س���ان 
من  امل�سنوعة  الن�سائية  كردا�سة 
ال��ق��ط��ن امل�����س��ري وي�������س���ارك���ان يف 
القرية العاملية منذ عام 2004.. 
وع������ن م���ع���رو����س���ات���ه���م���ا ي���ق���ولن 
ب���ني اجلالبيب  م���ا  ت��ت��ن��وع  اأن���ه���ا 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة وج���الب���ي���ب الأط���ف���ال 

ا���س��ت��ه��رت منذ  ال��ت��ي  ك��ردا���س��ة  اإن 
اجلالبيب  ب�سناعة  ال�سبعينات 
كانت  اليدوية  الن�سائية  والأزي���اء 
تطورت  اأن  اإىل  ب�سيطة  بدايتها 
حتى دخل الكمبيوتر يف �سناعتها.. 
من  القادمني  العرب  ال�سياح  وان 
اأك����ر اجل��ن�����س��ي��ات تعلقا  اخل��ل��ي��ج 
اليدوية  املن�سوجات  عن  بالبحث 
ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��ر ب��ه��ا ال���ق���ري���ة مثل 
النقو�س  ذات  وال��ع��ب��اءة  اجلالبية 
املميز..  وال��ت��ط��ري��ز  وال��ر���س��وم��ات 
الأجانب  ال�����س��ي��اح  ي��ف�����س��ل  ف��ي��م��ا 
ي���ح���ت���وى على  ال�������ذي  اجل���ل���ب���اب 
ر�سومات فرعونية.. واأن اخلامات 
املن�سوجات  اأغ��ل��ب  يف  امل�ستخدمة 
اليدوية ت�سنع وت�سبغ يف كردا�سة 
املحلة  من  جاهزا  ياأتي  ما  ومنها 
�سناعة  ق�����الع  اإح�������دى  ال����ك����ربى 
م�سر..  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ن�����س��ي��ج 
كانت  ال��ي��دوي��ة  ال��ت��ط��ري��زات  واأن 
امل�سانع  ع��ل��ى  ب��داي��ت��ه��ا  يف  تعتمد 
اخلارجية اإىل اأن اأ�سبحت القرية 
تكتفي ذاتيا.. واأن اجلالبية التي 
ت�ستهر بها كردا�سة منها اليدوية 
التي تقوم على �سناعتها بالكامل 
هناك  واأن  امل����درب����ات..  ال��ف��ت��ي��ات 
اأي�سا اجلالبية التي ت�سمم يدويا 

ثم تنفذ على الكمبيوتر..    
على  ق����رب  ع���ن  ���س��ن��ت��ع��رف  والآن 
ال�سدى  ذات  اجل���الب���ي���ة  ه������ذه 
كردا�سة  يف  امل�����س��ن��وع��ة  ال���ع���امل���ي 
منهم  لن�سمع  لها  العار�سني  من 

امل�سري  ال��ق��ط��ن  م���ن  امل�����س��ن��وع��ة 
اأنها  ي��ق��ولن  معرو�ساتهما  وع��ن 
تتنوع ما بني اجلالبيب الن�سائية 
وجالبيب الأطفال بكل موديالتها 
اليدوي  وتطريزها  وت�سميماتها 
ك�����ردا������س�����ة يف  يف  وامل���������س����ن����وع����ة 
امل�سري  ال��ق��ط��ن  م���ن  م�����س��ن��ع��ه��م 
كردا�سة  وع���ن  ع��امل��ي��ا..  امل�����س��ه��ور 
اأن�سئت  م�����س��ان��ع��ه��ا  اأن  ي���ق���ولن 
اليدوي  ل��ل�����س��ج��اد   1979 ع����ام 
وم�سغولت  ال���ي���دوي  وال��ن��ح��ا���س 
خان اخلليلي.. ثم مت بدء �سناعة 
الن�سائية املطرزة التي  اجلالبيب 
ت���ط���ورت ع��ل��ى م���ر ال�����س��ن��ني حتى 
احلديثة  اجل��الب��ي��ة  اإىل  و���س��ل��ت 
اخلا�سة  واجل����الب����ي����ب  ح���ال���ي���ا 

وت�سميماتها  م��ودي��الت��ه��ا  ب��ك��ل 
وامل�سنوعة  ال��ي��دوي  وت��ط��ري��زه��ا 
من  م�����س��ن��ع��ه��م  يف  ك����ردا�����س����ة  يف 
عامليا..  امل�سهور  امل�سري  القطن 
مبنتجاتهما  ي�����س��ارك��ان  واأن���ه���م���ا 
امل���ع���ار����س يف كل  يف ال��ع��دي��د م���ن 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
اأن  ذل���ك  ع��ل��ى  ي�سجعهما  م��ا  واأن 
اجلالبيب  اقتناء  يف  يرغب  الكل 
تلقى  والتي  القطنية  الكردا�سية 
تتواجد  اأي مكان  اقبال كبريا يف 

فيه. 
-رامي اإبراهيم وحممد اإبراهيم.. 
للجالليب  دي���ن���ا  اأب�����و  حم���ل  م���ن 
ويبيعان  ي��ع��ر���س��ان  ال��ك��ردا���س��ي��ة، 
الن�سائية  ك����ردا�����س����ة  ج���الب���ي���ب 

ال��ع��رب��ي��ة وت��ل��ق��ى اق���ب���ال ورواج����ا 
ك�����ب�����ريا جل�����ودت�����ه�����ا.. وه���������ذا ما 
يف  امل�ساركة  على  دائما  ي�سجعهما 
معر�س..   اأي  اأو  العاملية  القرية 
العاملية منذ  القرية  وي�ساركان يف 

عام 1996.    
وحممود  ال�����س��ع��ي��دي  ي��و���س��ف   -
النور  اأب�����و  اأولد  م���ن  ال���ط���ي���ار.. 
يعر�سان  امل�����س��ري��ة  ل��ل��ج��الب��ي��ب 
وي����ب����ي����ع����ان ج����الب����ي����ب ك����ردا�����س����ة 
القطن  م��ن  امل�سنوعة  الن�سائية 
القرية  يف  وي�������س���ارك���ان  امل�������س���ري 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن��ذ م���دة ط��وي��ل��ة، واأن 
م���ع���رو����س���ات���ه���م���ا ت���ت���ن���وع م����ا بني 
وجالبيب  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  اجل��الب��ي��ب 
الأط��������ف��������ال ب����ك����ل م����ودي����الت����ه����ا 
اليدوي  وتطريزها  وت�سميماتها 
من  ك����ردا�����س����ة  يف  وامل�������س���ن���وع���ة 
امل�����س��ه��ور عامليا،  امل�����س��ري  ال��ق��ط��ن 
واأن��ه��م��ا ي�����س��ارك��ان ب��امل��ن��ت��ج��ات��ه يف 
امل��ع��ار���س يف ك��ل دول  العديد م��ن 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي واأن 
الكل  اأن  ذل��ك  على  ي�سجعهما  م��ا 
اجلالبيب  اق����ت����ن����اء  يف  ي����رغ����ب 
تلقى  والتي  القطنية  الكردا�سية 
تتواجد  اأي مكان  اقبال كبريا يف 

فيه. 
-اأخريا وح�سام يون�س.. من حمل 
يعر�س  وال�������ذي  الإم�������رباط�������ور، 
ويبيع جالبيب كردا�سة اأي�سا بكل 
وت�ساميمها..  ومقا�ساتها  األوانها 
العاملية  ال����ق����ري����ة  يف  ي���������س����ارك 

اخلروج  جالبيب  واأي�سا  بالبيت 
املوديالت  واأح�����دث  وال���س��ت��ق��ب��ال 
ذلك  وك��ل  امل�����زدوج..  الكلو�س  ه��و 
ال�سرف  ال�����ي�����دوي  ب���ال���ت���ط���ري���ز 
مبنتجاتهما  ي�����س��ارك��ان  واأن���ه���م���ا 
امل���ع���ار����س يف كل  يف ال��ع��دي��د م���ن 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
اأن  ذل���ك  ع��ل��ى  ي�سجعهما  م��ا  واأن 
اجلالبيب  اقتناء  يف  يرغب  الكل 
تلقى  والتي  القطنية  الكردا�سية 
تتواجد  اأي مكان  اقبال كبريا يف 

فيه. 
-اإ����������س���������الم ع������اط������ف واأ��������س�������الم 
للجالبيب  م��ي��ام��ي  م��ن  ج��م��ال.. 
ويبيعان  يعر�سان  ال��ك��ردا���س��ي��ة.. 
الن�سائية  ك����ردا�����س����ة  ج���الب���ي���ب 
امل�سري>  القطن  من  امل�سنوعة 
باأنها  يقولن  معرو�ساتهما  وعن 
القطن  م����ن  ب��ت�����س��ن��ي��ع��ه��ا  مت���ت���از 
امل���������س����ري اخل����ال���������س وامل����ع����روف 
اأف�سل  وم�����ن  ال����ع����امل  دول  ل���ك���ل 
بثبات  مت���ت���از  ك���م���ا  اخل������ام������ات.. 
األ���وان���ه���ا وت���ط���ري���زه���ا ال����ل����ذان ل 
ي���ت���غ���ريان م����ع م�������رور ال����وق����ت.. 
يتم  م��ن��ت��ج��ات��ه��م��ا  وت�����س��م��ي��م��ات 
مغربية  ت�سميمات  ح�سب  عملها 
م�سرية  بب�سمة  ول��ك��ن  وت��رك��ي��ة 
بر�ساء  لتحظى  وخامات م�سرية 
يتم  التي  منتجاتهما  عمالء  ك��ل 
ت�سنيعها يف م�سانعهم بكردا�سة.. 
يف  مبنتجاتهما  ي�ساركان  واأنهما 
ال��ك��ث��ري م���ن امل���ع���ار����س يف ال����دول 

���س��م��ن اجل���ن���اح امل�������س���ري.. وعن 
م�سنوعة  اأنها  يقول  معرو�ساته 
واإنها  املميز،  امل�سري  القطن  من 
واأن���ه منذ  وب��ن��ات��ه��ا،  ب���الأم  خا�سة 
يف  اأ�سبح  بالقرية  م�ساركته  ب��دء 
كل مو�سم اأن يكون لديه اجلديد 
لهذه  ج��دي��دة  ت�سميمات  بابتكار 
تتميز  واأن معرو�ساته  اجلالبيب 
يف  اجلالبيب  واأن  عالية،  ب��ج��ودة 
ال�سابق كان يعتمد على تطريزها 
بالكمبيوتر اأما األن فيعتمد على 
الذي  الأ�سيل  ال��ي��دوي  التطريز 
امل�سرية  ال��ت�����س��ام��ي��م  ع���ن  ي��ع��رب 
امل��م��ي��زة وال��ع��ري��ق��ة.. وان���ه �سعيد 
التي  العاملية  القرية  يف  بامل�ساركة 
مو�سمي  ت��ن��ف�����س  رئ����ة  اأ���س��ب��ح��ت 
على  يحر�سون  الذين  ل�سيوفها 
القرية  تقدمه  ما  بكل  ال�ستمتاع 
من  عاملية  متنوعة  فعاليات  م��ن 
اأح�سرته  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����دول 
م�ساحتها،  ح����دود  يف  ل�����س��ي��وف��ه��ا 
ف��ق��د اأح�����س��رت ال��ك��ث��ري م���ن دول 

العامل ليعر�سوا وي�ساركوا فيها

وفد �سعودي يطلع على ال�سرتاتيجية الوطنية ملجل�س مكافحة املخدرات بالدولة وممار�سات باملركز الوطني للتاأهيل

ملجل�س مكافحة املخدرات بالدولة، 
للمجل�س،  ال��ت�����س��ري��ع��ي  وال���ت���ط���ور 
امل�سرتكة  وامل�ساريع  املبادرات  واأه��م 
مع ال�سركاء الإ�سرتاتيجيني، التي 
املكافحة  عمليات  دع��م  على  تعمل 
والت�سدي جلرائم املخدرات ب�سكل 

امل���خ���درات وخ��ف�����س ال��ط��ل��ب عليها 
و�سبط التجار واملروجني.

وت�����������ن�����������اول ال���������������س�������رح اإط������������الق 
ملكافحة  الوطنية  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
 ،2021-2017 امل�������خ�������درات 
وال���روؤي���ة وال��ر���س��ال��ة وال��ق��ي��م التي 

عام.
واأ����س���اد م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���س��ع��د بن 
الكبري  بالتعاون  فهيد،  اآل  �سعود 
القائم بني دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية 
تهريب  عمليات  مكافحة  جمال  يف 

ت�����س��ك��ل ال���ق���اع���دة الأ����س���ا����س���ي���ة لها 
ت����ق����وم على  ال����ت����ي  وم���رت���ك���زات���ه���ا 
ال���ع���دال���ة وال�������ولء وال���ع���م���ل ب���روح 
والبتكار  التميز  وحتقيق  الفريق، 
والتكامل،  وال��ت�����س��ام��ح  وال�����س��ع��ادة 
الإ�سرتاتيجية  للموؤ�سرات  و���س��رح 

•• دبي -وام:

التقى معايل الفريق �ساحي خلفان 
متيم، نائب رئي�س ال�سرطة والأمن 
الوطنية  اللجنة  وف��د  بدبي،  العام 
ملكافحة املخدرات يف اململكة العربية 
ال�سعودية ال�سقيقة، برئا�سة معايل 
فهيد،  اآل  �سعود  بن  �سعد  الدكتور 
م�ساعد  التنفيذية،  اللجنة  ع�سو 

وزير التعليم، باململكة.
معايل  رح�����ب  ال���ل���ق���اء  ب����داي����ة  ويف 
خ���ل���ف���ان متيم،  ����س���اح���ي  ال���ف���ري���ق 
موؤكداً  ال�سقيق،  ال�سعودي  بالوفد 
الطيبة  ال���ع���الق���ة  ع���م���ق  م��ع��ال��ي��ه 
التي تربط دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة، واململكة العربية ال�سعودية 
ذاته  ال��وق��ت  يف  م�سيداً  ال�سقيقة، 
املعلومات  وت��ب��ادل  البناء  بالتعاون 
اأج��ه��زة املكافحة يف  واخل���ربات بني 
فيما  اململكة  يف  ومثيلتها  ال��دول��ة 
املخدرات  ج��رائ��م  مبواجهة  يتعلق 
الأمر  لها،  والت�سدي  ومكافحتها 
الذي كان له الأثر الكبري يف اإحباط 
التهريب  ع���م���ل���ي���ات  م����ن  ال���ك���ث���ري 

ح�سر  مرتكبيها.  ع��ل��ى  وال��ق��ب�����س 
ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��رى ب��ن��ادي �سباط 
العميد  ب���ال���ق���ره���ود،  دب����ي  ���س��رط��ة 
ال�سويدي،  توير  بن  �سعيد عبداهلل 
ملكافحة  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير 
رئي�س  نائب  الحت��ادي��ة،  امل��خ��درات 
الوطنية  اللجان  وروؤ���س��اء  املجل�س، 
وعدد  املجل�س،  من  املنبثقة  العليا 
م��ن امل�����س��وؤول��ني وم��دي��ري مكافحة 
كبار  من  وع��دد  بالدولة،  املخدرات 
الداخلية  وزارة  م���ن  امل�������س���وؤول���ني 
وال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب���ي، 
الإ�سرتاتيجيني  املجل�س  و���س��رك��اء 
املختلفة،  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 

واأع�ساء الوفد ال�سعودي.
مهام  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 
جمل�س مكافحة املخدرات بالدولة، 
عبدالرحمن  ال��ع��م��ي��د  ق���دم  ح��ي��ث 
املكتب  رئ��ي�����س  ال���ع���وي�������س،  حم��م��د 
مكافحة  مل���ج���ل�������س  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ت�سكيل  بداية  عن  نبذة  امل��خ��درات، 
والإجنازات  2016م،  عام  املجل�س 
التي حققها خالل ال�سنوات القليلة 
املا�سية، ودوره يف احلد من ترويج 

امل���خ���درات وت��روي��ج��ه��ا، م��ن خالل 
وتبادل  امل�سرتكة  ال�سيا�سات  ر�سم 
اخل������������ربات، وت���ن���ظ���ي���م ال����������دورات 
كافة  وم�����واج�����ه�����ة  ال����ت����دري����ب����ي����ة، 
امل��ت��غ��ريات والأ����س���ال���ي���ب امل��ت��ب��ع��ة يف 
انعك�س  ما  وه��و  التهريب،  عمليات 
ب�سكل اإيجابي وكبري على مكافحة 

هذه الآفة.
وكان وفد اململكة العربية ال�سعودية 
ال�������س���ق���ي���ق���ة اط����ل����ع ع����ل����ى اأف�������س���ل 
واخلدمات  وال�سيا�سات  املمار�سات 
للتاأهيل  الوطني  املركز  يف  املقدمة 
تعزيز  ���س��ب��ل  وب��ح��ث  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
التعاون يف جمال مكافحة الإدمان 
م�����ن امل�������خ�������درات و�����س����ب����ل ال����ع����الج 

والوقاية منها.
ج������اء ذل������ك خ������الل زي��������ارة ال���وف���د 
معايل  برئا�سة  للمركز  ال�سعودي 
فهيد،  اآل  �سعود  بن  �سعد  الدكتور 
اململكة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي������ر  ن���ائ���ب 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، ح��ي��ث ك���ان يف 
الدكتور  ���س��ع��ادة  ال��وف��د  ا���س��ت��ق��ب��ال 
التنفيذي  الرئي�س  ال�سحي  ع��ارف 
للمركز الوطني للتاأهيل وعدد من 

م�سوؤويل املركز.
�سرحاً  ال�����س��ح��ي  ال���دك���ت���ور  وق�����دم 
م���وج���زاً ح����ول امل���رك���ز واخل���دم���ات 
عر�س  ج���ان���ب  اإىل  ف���ي���ه،  امل��ق��دم��ة 
والدرا�سات  وال��ب��ح��وث  امل��ه��ام  لأه��م 

التي يقدمها املركز.
ليلى  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  قدمت  كما 
لقطاع  التنفيذية  املديرة  الهيا�س، 
ال��ر���س��د والب��ت��ك��ار الج��ت��م��اع��ي يف 
باأبوظبي  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة 
حكومة  اإ�سرتاتيجية  ع��ن  م��وج��زاً 
الإدم����ان من  اأب��وظ��ب��ي يف مكافحة 
املخدرات واأهم الو�سائل وال�سيا�سات 

املتبعة لتحقيق هذه لالأهداف.
وعلى هام�س الزيارة بحث الطرفان 
الطرفني  بني  التعاون  تعزيز  �سبل 
من  والتوعية  الوقاية  جم��الت  يف 
تبادل  واأه���م���ي���ة  امل����خ����درات،  خ��ط��ر 
اخل���ربات وال���زي���ارات وامل��ع��ارف مبا 
امل�سرتكة.  الأه���داف  حتقيق  يخدم 
ثم جتول الوفد ال�سعودي ال�سيف 
اأق�سامه  اأه��م  على  املركز مطلعاً  يف 
التابع  وامل��راف��ق  املختلفة  واإدارات����ه 

له.

درهم مليون   71 بتكلفة  بعجمان  الحتاد  �سارع  تطوير  م�سروع  اإجناز 45 % من 
•• عجمان-وام:

بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  اجنزت 
ما ن�سبته %45 من اعمال م�سروع تطوير 
مليونا   71 تكلفته  بلغت  و   ، الحت��اد  �سارع 
ي��ن��درج �سمن  وال����ذي  األ����ف دره����م،  و600 
م�����س��اري��ع احل��زم��ة ال��ث��ان��ي��ة مل���ب���ادرة �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را���س��د النعيمي 
عجمان،  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
ان�سجاماً  بالإمارة،  التحتية  البنية  لتطوير 
مع الهدف ال�سرتاتيجي املتمثل يف تطوير 
بني  الرتابط  وتعزيز  متكاملة  حتتية  بنية 
عنا�سر البنية التحتية واملجتمعات ال�سكنية. 
النعيمي  حممد  الرحمن  عبد  �سعادة  واأك��د 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر 

م�سروع  �سري  اعمال  تفقده  خ��الل  بعجمان 
تطوير �سارع الحتاد اأن امل�سروع ي�سعى لرفع 
ال�سارع احليوي والذي  م�ستوى اخلدمة يف 
ال�ساعة،  م����دار  ع��ل��ى  دائ���م���ة  ي�����س��ه��د ح��رك��ة 
ال�ساعة  األ��ف مركبة يف   16 ل�ستيعاب نحو 
يف ك��ال الجت��اه��ني، وت��وف��ري ال��وق��ت بن�سبة 
املخطط  روؤي����ة  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا   ،50%
 .2040 ع��ج��م��ان  احل�سريال�سرتاتيجي 
وبني اأن الكفاءات العاملة يف امل�سروع توا�سل 
امل�سروع  ال�������دوؤوب لإجن�����از  ال��ع��م��ل  ���س��اع��ات 
ال�سارع  تطوير  اأن  مبيًنا  م��راح��ل��ه،  واأمت��ت��ة 
م�سارات  خم�سة  لي�سم  تو�سعته  �سيت�سمن 
يف كل اجت��اه، من ح��دود اإم��ارة عجمان عند 
ال�سيخ  ج�سر  تقاطع  وحتى  وا�سط،  حمطة 
خليفة، واإن�ساء ج�سر موازي جل�سر النعيمية 

ثالثة  م����ن  ي���ت���ك���ّون  م�������رتاً،   550 ب���ط���ول 
م�سارات للقادمني من اإمارة ال�سارقة باجتاه 
للخروج  ج�سراً  وي�سمل  كما  عجمان،  اإم��ارة 
من املنطقة ال�سناعية باجتاه اإمارة ال�سارقة 
التفقد  ف���ى  ����س���ارك  م������رًتا.   660 ب���ط���ول 
عمري  ب��ن  اأح��م��د  حممد  املهند�س  ال��دك��ت��ور 
امل��ه��ريي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع تطوير 
، واملهند�س خليفة عبد اهلل  التحتية  البنية 
واملهند�س  امل���ب���اين،  اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ال���س��ي 
اإدارة  م��دي��ر  امل���رزوق���ي  م�سطفى  اهلل  ع��ب��د 
الطرق والبنية التحتية، وعدد من اخلرباء 
واملخت�سني . من جهته اأو�سح املهند�س عبد 
�سعت  ال��دائ��رة  اأن  امل��رزوق��ي،  م�سطفى  اهلل 
املرورية  احل��رك��ة  ان�سيابية  ع��ل��ى  للحفاظ 
التحويلة  اعتمدت  الإم��ارة وعليه  �سوارع  يف 

ممت وفق  والتي �سُ ل�سارع الحتاد،  البديلة 
العاملية ومتطلبات  املوا�سفات  اأعلى معايري 
احلركة  �سالمة  لتحقيق  امل��روري��ة،  الكثافة 
التنفيذ  اأعمال  التعار�س مع  املرورية،وعدم 
عالية،  ت�سغيل  ك��ف��اءة  ولتحقيق  للم�سروع، 
م�سارات  خم�سة  التحويلة  تت�سمن  ح��ي��ث 
ل��ل��ق��ادم م��ن اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ب��اجت��اه تقاطع 
م�سارين  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  خ��ل��ي��ف��ة،  ال�����س��ي��خ 
ب���اجت���اه م��ن��ط��ق��ة ال��ن��ع��ي��م��ي��ة. وم���ن اجلدير 
امل�����س��روع ي��ت��وا���س��ل، حيث  ال��ع��م��ل  اأن  ذك����ره 
يت�سمن توفري مداخل على جانبي الطريق 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��الم��ة امل����روري����ة، 
بالإ�سافة لتوفري �سبكة �سرف مياه امطار، 
وتنظيم خدمات البنية التحتية قي منطقة 

امل�سروع.

طرق دبي تخف�س حد ال�سرعة القانونية على جزء من �سارع دبي حتا اإىل 80 كلم يف ال�ساعة
•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����س���الت، ع���ن خ��ف�����س حد 
ال�سرعة القانونية على �سارع دبي حتا يف اجلزء الواقع 
 6 )ب��ط��ول  دب��ي وعجمان ودوار احل�سن  اإم��ارات��ي  ب��ني 
كيلومرتات( من 100 كلم يف ال�ساعة اإىل 80 كلم يف 

ال�ساعة، وذلك اعتباراً من ام�س 12 يناير 2023.
ال�سرعة  اأن��ه مت تغيري لوحات حد  اإىل  الهيئة  واأ���س��ارت 
من  ب���دًل  �ساعة   - كلم   80 لتكون  لل�سارع  القانونية 
بداية  يف  حمراء  خطوط  واإ�سافة  �ساعة  كلم-   100
اأف�سل  وف��ق  ال�سائقني  لتنبيه  ال�سرعة  خف�س  منطقة 

املعايري والأ�ساليب املعتمدة يف ال�سالمة املرورية.
واأكدت الهيئة اأن القرار مت بالتن�سيق مع القيادة العامة 
ل�سرطة دب���ي، وب��ن��اًء ع��ل��ى درا���س��ة ح��دي��ث��ة روع���ي فيها 
خطة تطوير منطقة حتا والتح�سينات التي جرت على 
الطريق  مل�ستخدمي  املتوقعة  الأع��داد  ون�سبة  الطريق، 
مت  التي  امل�سافة  اأن  اإىل  م�سرية  املقبلة،  الفرتة  خ��الل 

فيها خف�س ال�سرعة تقدر بحوايل 6 كيلو مرتات، وقد 
مت طالء الطريق باللون الحمر لزيادة تنبيه ال�سائقني 
ب��ت��خ��ف��ي�����س ال�����س��رع��ة، ك��م��ا ج����رت ال���ع���ادة ع��ن��د تغيري 
ال�سرعات على طرق دبي. وتعمل الهيئة على مراجعات 
باإمارة  احليوية  الطرق  يف  لل�سرعات  وم�ستمرة  دوري��ة 
اإمارة  اإدارة ال�سرعة يف  دبي، وتعتمد يف ذلك على دليل 
العاملية احلديثة. وي�سع  املمار�سات  لأف�سل  دبي ووفقاً 
اجل��ودة يف  لتحقيق  املنا�سبة  واملقايي�س  املعايري  الدليل 
املرور  وان�سيابية  ال�سرعة  اأف�سل معدلت  بني  العالقة 
اأن هناك العديد من  ون�سبة احلوادث املرورية، موؤكدة 
اأو رفع  العوامل واملعايري الهند�سية التي حتدد خف�س 
للطريق،  الت�سميمية  ال�سرعة  اأه��م��ه��ا  وم��ن  ال�سرعة 
وال�سرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم ال�سائقني، اإىل 
الطريق  العمراين على جانبي  التطور  جانب م�ستوى 
وح��رك��ة امل�����س��اة ووج���ود امل��راف��ق احل��ي��وي��ة الأخ����رى، مع 
التي  امل��روري��ة  العتبار م�ستوى احل���وادث  الأخ��ذ بعني 

وقعت يف ال�سارع وحجم احلركة املرورية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام: 

اأطلقت جمعية دبي اخلريية بالتعاون 
اموال  واإدارة  الأوق����اف  موؤ�س�سة  م��ع 
الأ�سر  "تاأهيل  م��ب��ادرة  بدبي  الق�سر 
حتقيق  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  املنتجة" 
الكتفاء الذاتي وزيادة اإنتاجية الأ�سر 

املتعففة.
 500 دبي"  "اأوقاف  وخ�����س�����س��ت 
امل����ب����ادرة وتقدم  ل���دع���م  األ�����ف دره�����م 
الالزمة  الرتاخي�س  تكاليف  املبادرة 
التاأهيل  وم�����س��اري��ف  ل��ل��م�����س��روع��ات 
واملعدات  الأج��ه��زة  و���س��راء  والتدريب 
وامل�������واد الأ����س���ا����س���ي���ة ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
عمليات الت�سويق والرتويج للم�سروع 
ومت��ك��ني الأ���س��ر مل��دة ع��ام ك��ام��ل حيث 
للم�سروع  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال��ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ 
األ���ف دره���م بحيث   30 ال��واح��د نحو 
خالل  ���س��ي��دة   23 ت��اأه��ي��ل  ي�ستهدف 
تبلغ  اإجمالية  بقيمة  الأوىل  املرحلة 
األف درهم. وتهدف املبادرة اإىل   690
مل�ساعدتها  املتعففة  ال�سر  دخل  زيادة 

يف حت��ق��ي��ق الك��ت��ف��اء ال���ذات���ي وزي����ادة 
والفئات  ال�سرائح  م��ن  ع��دد  اإنتاجية 
وتوفري  احتياجاتها  ل�سد  املجتمعية 
امل�سروع  وي�سهم  املعي�سية  متطلباتها 
اجلمعيات  ع���ن  ال���ع���بء  ت��خ��ف��ي��ف  يف 
اقت�سادية  اإ�سافة  وحتقيق  اخلريية 
م�ستدامة للمجتمع. واأكد �سعادة علي 
املطوع الأمني العام ملوؤ�س�سة الأوقاف 
واإدارة اأموال الق�سر اأن "اأوقاف دبي" 

اخلريية"  دب��ي  "جمعية  م��ع  تتعاون 
اخلريية  املجتمعية  امل��ب��ادرة  لإجن���اح 
و�ستوا�سل دعمها للم�سروع يف املراحل 
ع��دد من  اأك���رب  ب��ه��دف متكني  املقبلة 
باملتطلبات  واإم��داده��ا  املتعففة  الأ�سر 

الالزمة لإن�ساء م�سروعها امل�ستدام.
امل��ب��ادرة حتقق روؤية  اأن  امل��ط��وع  وذك��ر 
الفئات  ت��اأه��ي��ل  ال��ر���س��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة 
امل�ستحقة ليكونوا رواد اأعمال واأ�ساف 
�سي�سهم  املنتجات  ال�سيدات  تاأهيل  اأن 
يف رفع م�ستوى كفاءتهم واإنتاجيتهم 
طموحاتهم  وي���ح���ق���ق  امل���ج���ت���م���ع  يف 
ام����ت����الك م�������س���روع���ه���م اخل���ا����س  يف 
وتوفري  احتياجاتهم  �سد  عن  ف�سال 

متطلباتهم احلياتية .
واأ����س���اف امل���ط���وع اأن ه���ذا ال���ن���وع من 
املبادرات يحقق ال�ستدامة يف الإنتاج 
املوؤ�س�سات  ع�����ن  ال�����ع�����بء  وي���خ���ف���ف 
ت�سبح  ب��ح��ي��ث  اخل����ريي����ة  واجل����ه����ات 
ال��ع��ائ��الت امل�����س��م��ول��ة ب��امل��ب��ادرة قادرة 
الكتفاء  وحتقيق  نف�سها  اإع��ال��ة  على 
الذاتي عرب اإدارة م�سروعها اخلا�س.

•• ال�صـــارقة-الفجر:

نفذت دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�سارقة 6 من م�ساريع 
خدمات  من  امل�ستفيدة  الفئات  ل�سالح  املجتمعية،  امل�سوؤولية 
الدائرة، للم�ساهمة يف حتقيق التكافل الجتماعي والتالحم 
اإدارة  وعرب  الدائرة  تعمل  كما  ال�سارقة.  اإم��ارة  يف  املجتمعي 
التالحم املجتمعي، على حتقيق التوا�سل والتفاعل املجتمعي 
بني جميع عنا�سر املجتمع من اأفراد وموؤ�س�سات، اإىل جانب 
املجتمعية  امل�سوؤولية  وبرامج  مل�ساريع  الجتماعي  الت�سويق 
وامل�ساهمني،  ال��داع��م��ني  ا�ستقطاب  على  العمل  خ��الل  م��ن 

على  امل�ساريع  مل��وارد  القت�سادية  ال�ستدامة  مبداأ  لتحقيق 
املدى املتو�سط والبعيد.

امل�صوؤولية املجتمعية م�صاريع   6
وقالت ح�سة احلمادي مدير اإدارة التالحم املجتمعي: تتمثل 
املادي  ال��دع��م  لتقدمي  "�سند"  م�سروع  يف؛  ال�ست،  امل�ساريع 
وم�سروع  املتعففة،  والأ���س��ر  املنخف�س  الدخل  ل��ذوي  املبا�سر 
املنخف�س  ال��دخ��ل  ذات  الأ���س��ر  م�ساكن  لتح�سني  "ب�سمة" 
ال�سيانة وحت�سني  الدائرة، وتقدمي خدمات  امل�سجلني لدى 
جودتها ملوائمة متطلبات خمتلف فئات املجتمع، مثل توفري 

ال�سجاد  ال�سحية،  ال���ل���وازم  الإ����س���اءات،  الأ���س��ب��اغ،  الأث�����اث، 
م�سروع  وكذلك  ال�سرياميك.  اللكرتونيات،  واملفرو�سات، 
"اأنتم جنتنا" خمت�س بالدعم والدمج الجتماعي واملجتمعي 
لكبار ال�سن من خالل امل�سابقات الرتفيهية وتقدمي الهدايا 
ال�سن من م�ستفيدي  كبار  امل�سروع  وي�ستهدف  لهم،  املتنوعة 
توفري  يف  ي�ساهم  عيد" ال��ذي  "فرحة  م�سروع  ال��دائ��رة.اأم��ا 
"هدية" لالأطفال من اأ�سر امل�ستفيدين من خدمات الدائرة 
عيد  يف  طفل   3000 وي�ستهدف  العيد،  ي��وم  يف  لإ�سعادهم 
فاإنه  الدار"  "بركة  م�سروع  املباركني.اأما  والأ�سحى  الفطر 
يعد اأحد م�ساريع امل�سوؤولية املجتمعية التي اطلقتها الدائرة، 

دور  ل��دع��م  ريعها  ت��رج��ع  م��ب��اين وقفية  اإن�����س��اء  اإىل  وت��ه��دف 
املادية  ال�ستدامة  وتكفل  للدائرة  التابعة  اخلم�سة  الإي���واء 
والدرا�سة  التعليم  مب�ساريف  للتكفل  "نون"  وم�سروع  لها. 
الإيواء  اأبناء دور  الرعاية الجتماعية من  لالأطفال فاقدي 

واأبناء املدمنني اأو امل�سجونني.

تتزامن مع املنا�صبات العاملية اأو الأعياد اأو املجتمعية 
باملنا�سبات  ترتبط  امل�ساريع  بع�س  اأن  اإىل  واأ�سارت احلمادي، 
اأو الأعياد واملنا�سبات املجتمعية، وجميعها ت�ستهدف  العاملية 
التي  املجتمع  ف��ئ��ات  ل��دع��م  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�سركات  م�ساهمة 

التنمية  حتقيق  يف  م�ساركتهم  واإت��اح��ة  اخل��دم��ات،  لها  تقدم 
احلكومية  للموؤ�س�سات  املجتمعي  ال��دور  وتفعيل  امل�ستدامة، 
اإىل  ت�سعى  التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ساريع  يف  واخلا�سة 
حتقيق التنمية امل�ستدامة، وتعزيز ن�سر ثقافة العمل اخلريي 
والإن�ساين يف املجتمع الإماراتي مما يعزز التالحم والتكافل 
م�ساريع  وتطرح  كما  امل�ستفيدة،  للفئات  املجتمعي  وال��دم��ج 
وبرامج امل�سوؤولية املجتمعية التي حتقق التوا�سل والتفاعل 
وامل�ساندة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  واأف����راده،  املجتمع  ب��ني  املجتمعي 
عرب الرعايات النقدية، والعينية والتي يتم توجيهها ل�سالح 

خدمة املجتمع. 

لتحقيق التكافل والتالحم املجتمعي 
اجتم�اعية ال�س���ارقة تنفذ 6 م�س���اريع داعمة لأفراد املجتمع بالتكامل مع �سركائها من املوؤ�س�سات والأفراد

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  غ��ب��ا���س  �سقر  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي مبقر 
اأبوظبي  يف  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة 
اأم�س �سعادة مارتن ت�سونغونغ الأمني 
العام لالحتاد الربملاين الدويل الذي 

يزور البالد حاليا.
بداية  يف  غبا�س  �سقر  معايل  ورح��ب 
ال���ل���ق���اء ب�����س��ع��ادة اأم�����ني ع����ام الحت����اد 
ال����������دويل، م�����وؤك�����دا عمق  ال�����ربمل�����اين 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وم���ت���ان���ة وق���وة 
تربط  التي  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
والحتاد  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 

املجل�س  وث���ق���ة  ال��������دويل،  ال����ربمل����اين 
ب��ال��دور امل��ه��م ال���ذي يلعبه الحت���اد يف 
من  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  الأه�����داف  حتقيق 
والزده����ار  التنمية  وحت��ق��ي��ق  اأج��ل��ه��ا، 

لدى �سعوب العامل.
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور عمر 
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 

الوطني الحتادي.
وب����ح����ث م����ع����ايل ����س���ق���ر غ���ب���ا����س مع 
تعزيز  �سبل  ت�سونغونغ  مارتن  �سعادة 
ال��ربمل��ان��ي��ة واأهمية  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
بني  امل��ربم��ة  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  تفعيل 
التي  الأوىل  ت��ع��د  وال���ت���ي  اجل��ان��ب��ني 
ي��ع��ق��ده��ا الحت����اد م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه عام 

برملانية على  موؤ�س�سة  "1889" مع 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل، ن��ظ��را ل��ل��دور املهم 
خالل  من  املجل�س  به  ي�سطلع  ال��ذي 
التي  الفاعلة  الربملانية  دبلوما�سيته 
الدولة  توجهات  خاللها  م��ن  ي��واك��ب 
وي��ط��رح روؤي��ت��ه��ا ال��ه��ادف��ة اإىل حتقيق 
الأمن وال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة 

والعامل.
موا�سلة  غ��ب��ا���س  �سقر  م��ع��ايل  واأك����د 
دع�����م امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي الحت������ادي 
واأعماله  ال���دويل  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد 
دور  لتعزيز  الداعمة  وا�سرتاتيجيته 
الربملانات يف خمتلف املجالت ،موؤكدا 
على ا�ستمرارية دعم املجل�س الوطني 

الدويل  ال��ربمل��اين  الحت���ادي لالحتاد 
اجلديدة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  واأع���م���ال���ه 
والعمل   2026-2022 ل���الأع���وام 
على تعزيز دور الربملانات يف خمتلف 

املجالت.
الفاعلة  امل�ساركة  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال����وط����ن����ي الحت����������ادي يف 
اأجهزة الحتاد الربملاين الدويل، من 
خالل ع�سويته يف اللجنة التنفيذية، 
واللجان الفرعية التابعة لها، ومكتب 
ال�سلم  جلنة  الأوىل  الدائمة  اللجنة 
ال��دول��ي��ني وم��ك��ت��ب منتدى  والأم������ن 
�سوؤون  وجل���ن���ة  ال���ربمل���ان���ي���ات  ال��ن�����س��اء 
ال�������س���رق الو������س�����ط، ب���الإ����س���اف���ة ايل 

للموؤمتر  التوجيهية  اللجنة  ع�سوية 
الربملاين ملنظمة التجارة العاملية.

واأكد تطلع املجل�س الوطني الحتادي 
على  ال��ربمل��اين  الج��ت��م��اع  ل�ست�سافة 
ه���ام�������س ان���ع���ق���اد م����وؤمت����ر الأط�������راف 
الإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  لت��ف��اق��ي��ة 
العام يف مدينة  املناخ هذا  ب�ساأن تغري 
اإك�سبو دبي ،موؤكدا جاهزية كل الفرق 

ل�ست�سافة هذا احلدث الهام.
بنجاح  متنياته  ع��ن  معاليه  واأع����رب 
اأع���م���ال اجل��م��ع��ي��ة ال���� 146 وال����دورة 
لالحتاد  احل��اك��م  للمجل�س   211 ال��� 
�ستعقد  وال�����ذي  ال������دويل،  ال���ربمل���اين 
خالل  ال��ب��ح��ري��ن  مبملكة  امل��ن��ام��ة  يف 

الفرتة من 9-16 مار�س 2023.
فيما قدم اأمني عام الحتاد الربملاين 
مف�سال  �سرحا  اللقاء  خ��الل  ال��دويل 

ح�����ول اأن�������س���ط���ة الحت��������اد وب����راجم����ه 
التح�سريات  واأي�������س���ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
امل�����رت�����ب�����ط�����ة ب����ت����ن����ظ����ي����م اجل���م���ع���ي���ة 

ال����دويل  ال���ربمل���اين  ل���الحت���اد   146
والجتماعات امل�ساحبة لها يف املنامة 

مبملكة البحرين مار�س املقبل.

•• روما - وام:

اأ�ساد معايل ال�سيخ عبد اهلل بن بّيه رئي�س جمل�س الإمارات ال�سرعي 
ورئي�س منتدى اأبوظبي لل�سلم بروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” يف جعل المارات 

مركزا عامليا للذكاء ال�سطناعي والتطور والزدهار.
الذكاء  اأخ��الق��ي��ات  ملتقى  يف  معاليه  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
اأديان  مب�ساركة  روم���ا،  يف  املنعقد   ،AI Ethics ال�سطناعي 

العائلة الإبراهيمية.
وعرّب معاليه يف كلمته الر�سمية عن اأهمية هذا املو�سوع وراهنيته، 
رهينة  الأ���س��ك��ال  م��ن  ب�سكل  الب�سرية  اأ�سبحت  اأن  بعد  وبخا�سة 

التطور العلمي.
يف  الب�سر  اإ�سعاد  اإىل  ت�سعى  ر�سالتها  �سميم  يف  الأدي���ان  اإن  وق��ال 
الدارين الدنيا والأخ��رى، ولذلك فهي حتث على البحث عن كل 

ما فيه �سالح حالهم وجنح ماآلهم، ومل يكن الدين يوماً حاجزا 
مانعا من البتكار، بل كان حافزا دافعا لالإبداع والإجناز.

اليوم  الب�سرية  اإل��ي��ه��ا  و���س��ل��ت  ال��ت��ي  التقنيات  ه���ذه  اأن  واأ����س���اف 
الواعدة  والفر�س  الإمكانات  من  وا�سع  طيف  على  الباب  فتحت 
ومع  الب�سر،  حياة  حت�سني  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  �ستى  جم��الت  يف 
وخماوف  خماطر  على  م�سراعيه  على  ال��ب��اب  تفتح  فاإنها  ذل��ك 
من ال�ستخدام اخلاطئ والذي قد يوؤدي اإىل عواقب كارثية على 
اأنه من الواجب على املعنيني من  الب�سرية جمعاء. وقال معاليه 
قادة دينيني و�سركات تقنية وفاعلني حكوميني وغريهم التعاون 
لتعظيم فوائد هذه التقنيات وتقليل خماطرها، وذلك من خالل 
الذكاء  اإىل �سمان مراعاة منتجات  يهدف  اأخالقي  اإط��ار  تطوير 
ال�سطناعي للمعايري الأخالقية ال�سامية من اأجل �سيانة كرامة 
الب�سر و�سالح اأمورهم. واأ�ساف معاليه اأن هذا الإطار الأخالقي 
يجب اأن يقوم على قيم الف�سيلة واحرتام الإن�سانية، والت�سامن 

وال��ت��ع��اون يف اخل���ري، وق��ي��م ال�����س��دق وال��ع��دل والأم��ان��ة والنزاهة 
وامل�سوؤولية وال�سفافية. وكلها قيم مركزية يف املنظومة الأخالقية 

جلميع الديانات والفل�سفات الإن�سانية.
واأ�ساد معاليه بروؤية دولة الإمارات العربية املتحدة القائمة على 
اأُ�ُس�س فكرية ومقا�سد تنموية من اأهمها اجلمع بني الإيجابية يف 
التي  القيم  املخرج وهي  واجل��ودة يف  الأداء  والفاعلية يف  املنطلق 
دولة  ثراه”  اهلل  “طيب  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  عليها  بنى 

الإمارات وعليها �سار اأبناءه الأماجد.
وبالتعاون  بالفاتيكان  كلية احلياة  بدعوة من  املوؤمتر  وياأتي هذا 
دينية  ق��ي��ادات  ومب�ساركة  ال��ع��امل  يف  التقنية  ���س��رك��ات  ك��ربى  م��ع 
الأمني  �سم  بوفد  لل�سلم  اأبوظبي  منتدى  �سارك  وقد  واكادميية 
حمزة  الدكتور  وف�سيلة  بّيه  بن  املحفوظ  �سعادة  للمنتدى  العام 
اأمناء  جمل�س  م��ن  ال�سنو�سي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  ي��و���س��ف 

املنتدى.

•• اأبوظبي-وام:

اأك��������د م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث������اين بن 
اأح��م��د ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة 
اأن دولة الإم��ارات متتلك  اخلارجية، 
ال���ت���ي تعزز  ال���ع���وام���ل  ال���ك���ث���ري م����ن 
مكانتها كقوة و�سطى، فهي ت�ستحوذ 
ال�ستثمارات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   40 على 
العربي،  العامل  املبا�سرة يف  الأجنبية 
ول���دي���ه���ا ث����ال����ث اأك�������رب م���ي���ن���اء على 
متتلك  الدولة  واأن  العامل،  م�ستوى 
مع  التجارية  ال�سراكات  من  العديد 
الهند  مثل  مهمة،  اقت�سادية  ق��وى 

واإ�سرائيل واإندوني�سيا.
القت�سادي  التطور  معاليه  اأكد  كما 
امل��ذه��ل ال����ذي ���س��ه��دت��ه ال���دول���ة منذ 
زاد  املحّلي  الناجت  اإن  وق��ال  تاأ�سي�سها 
عًفا ما بني عاَمي 1975  ع�سرين �سِ
 417 اإىل  و����س���ل  ح��ي��ث  و2021، 
مليار،   19 ن��ح��و  م���ن  دولر  م��ل��ي��ار 
اقت�سادها  تنويع  الدولة يف  وجنحت 
ب�سكل كبري، حيث كان النفط ي�سهم 
 ،1975 ع�����ام  امل���ئ���ة  يف   57 ب��ن��ح��و 

لي�سبح 28 يف املئة يف عام 2021.
واأ�ساف معاليه اأن القت�ساد الوطني 
اإنتاجية  ق��اع��دة  على  يعتمد  اأ���س��ب��ح 
مثل  مهمة،  اأن�سطة  ت�سمل  متنوعة 
التحويلية  وال�����س��ن��اع��ات  ال�����س��ي��اح��ة 
ك��ان يعتمد  اأن  امل���ايل، بعد  وال��ق��ط��اع 
بداية  يف  حم������دودة  ق���ط���اع���ات  ع��ل��ى 

تاأ�سي�س الدولة.
وقال معاليه خالل حما�سرة قدمها 
معاليه يف مركز الإم��ارات للدرا�سات 
والبحوث ال�سرتاتيجية، حول "دور 
دولة  �سعود  يف  وال�ستثمار  التجارة 
الإمارات كقوة و�سطى"، اإن القت�ساد 
ا يتمثل يف  ا مهمًّ ي�سهد تطورًّ العاملي 
الو�سطى،  بالقوى  ت�سّمى  ما  �سعود 
وتركيا  و���س��وي�����س��را  ال����رنوي����ج  م��ث��ل 
بدور  قيامها  خالل  من  و�سنغافورة، 
متناٍم على م�ستوى القت�ساد العاملي، 
م�سرًيا اإىل تغيرياٍت وعوامَل رئي�سيٍة 
القوى  خ���ارط���ة  م�����س��ت��ق��ب��ل  ت���وؤث���ر يف 
موازين  يف  ال��ت��ح��ول  منها  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال�ستقرار  وع���دم   ، ال��دول��ي��ة  ال��ق��وى 
القت�سادية  الأو����س���اع  يف  احل��ا���س��ل 
والتقّلبات  ال��ع��امل��ي،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
والغاز،  النفط  اأ�سعار  ت�سهدها  التي 
وخم��اط��ر ال���رك���ود ال��ت��ي ت��خ��ّي��م على 
ال���ع���دي���د م����ن الق����ت���������س����ادات ح���ول 

العامل.
وت���������ن���������اول م�����ع�����ال�����ي�����ه ال������ت������غ������رّيات 
ي�سهدها  ال����ت����ي  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
��ا ال�����س��ع��ود الكبري  ال���ع���امل، خ�����س��و���سً
ل���ل���ق���وى ال���و����س���ط���ى، وم���ك���ان���ة دول����ة 
الإم����ارات ك��اإح��دى ه��ذه ال����دول، كما 
الق�سايا  م��ن  جم��م��وع��ة  اإىل  ت��ط��ّرق 
التوازنات  وم��ن��ه��ا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
امل�ستقبلي  وال�سكل  احلالية،  الدولية 
للنظام الدويل، وال�سراكات التجارية 

الدولية لدولة الإمارات.
ال��ت��غ��رّي املناخي،  اأزم����ة  وحت����ّدث ع��ن 
فاأكد اأن دولة الإم��ارات ترى يف هذه 
الأزم������ة حت���ّدًي���ا ك���ب���رًيا؛ مل���ا ل��ه��ا من 
ت���اأث���ريات م��ت��ع��ّددة، ول��ك��ن��ه��ا تنطوي 
تعزيز  ���ا جل���ه���ة  اأي�������سً ف����ر�����سٍ  ع���ل���ى 
يعزز  مّما  املتجّددة؛  الطاقة  م�سادر 
لتد�سني  الإم����ارات  وم��ب��ادرات  جهود 
لها  التي  ال��دول  مع  م�سرتك  تعاون 

جتارب مهمة يف هذا ال�سياق.
جوهرية  ت���غ���ي���ريات  اإىل  وت�����ط�����ّرق 
ترتبط باهتمام بع�س الدول لتعزيز 
خالل  م��ن  ال�����س��ام��ل��ة؛  ا�ستقالليتها 
تبّنيها وتو�سيعها ل�سيا�سات احلمائية 
الق���ت�������س���ادي���ة، ل���ت���ج���ّن���ب الأزم��������ات 
وامل��خ��اط��ر اخل��ارج��ي��ة ك��م��ا ح���دث يف 
م���واج���ه���ة ت���داع���ي���ات اأزم������ة ك���ورون���ا، 

عامليًّا،  الإم����داد  خطوط  وا���س��ط��راب 
بني  ال�سيا�سات،  ه��ذه  اأن  اىل  م�سرًيا 
يف  تت�سّبب  قد  املختلفة،  العامل  دول 
م��ل��ي��ار دولر   211 ق��دره��ا  خ�����س��ائ��ر 

ا. اأمريكي �سنوًيّ
ال�سنوات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
القادمة �ست�سهد ا�ستمراًرا للتحولت 
�سواء  العاملي،  القت�ساد  املت�سارعة يف 
ب�سبب  اأو  احل��ال��ي��ة  الأح����داث  ب�سبب 
ت��وج��ه��ات وخ��ط��ط ال�����دول ن��ح��و عام 
القت�سادية  ف��امل��وؤ���س��رات  2050؛ 
با�ستمرار  ك��ب��ريًة  اح��ت��م��الٍت  تعك�س 
النا�سئة  ال���دول  اق��ت�����س��ادي��ات  �سعود 
ورو�سيا  وال��ه��ن��د  “ال�سني  ال�����س��ب��ع 
وال��������ربازي��������ل وامل���ك�������س���ي���ك وت���رك���ي���ا 
واإندوني�سيا” مقارنة مبجموعة دول 
ال�سبع، حيث ت�سري التوقعات اإىل منو 
اقت�سادات الدول النا�سئة بنحو 3.5 
املئة  يف   1.6 مقابل  ا  �سنويًّ امل��ئ��ة  يف 

لقت�ساد جمموعة دول ال�سبع.
القرن  منت�سف  بحلول  اأن��ه  واأ���س��اف 
اقت�ساد  ي�سبح  اأن  ��ع  ُي��ت��وقَّ احل����ايل 
����ا، فيما  ال�������س���ني ه����و الأك�������رب ع����امل����ًيّ
على  الثانية،  املرتبة  الهند  �ستحتّل 
اأوروبا  ح�ساب تراجع ترتيب كلٍّ من 

والوليات املتحدة.
وتطرق اإىل التحديات التي �ستواجه 
املنطقة، فاأ�سار اإىل م�سكالت البطالة 
بالرتكيبة  ي��ت��ع��ل��ق  وم����ا  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأه��م��ي��ة الرتكيز  م���وؤك���ًدا  ال�����س��ك��ان��ي��ة، 

نحو  �سي�سكلون  الذين  ال�سباب  على 
22 يف املئة من �سكان العامل العربي 
 604 �سيبلغ  وال����ذي   ،2050 ع���ام 
اأمام  ن�سمة وهذا حتدٍّ كبري  ماليني 

املجتمعات والقت�سادات يف املنطقة.
توا�سع  م�سكلة  ا�ستمرار  اإىل  ولفت 
م�ساركة املراأة العربية يف �سوق العمل، 
يف  الن�ساء  بطالة  ن�سبة  اأن  م�سيًفا 
مقارنة   47% تبلغ  العربية  ال��دول 
ن�سبة  اإن  ��ا وق��ال  ع��امل��ًيّ املئة  16 يف  ب��� 
العربية قد  ال��دول  �سكان احل�سر يف 
من  امل��ئ��ة  يف   75 اإىل  لت�سل  ت��رت��ف��ع 
اإج���م���ايل ال�����س��ك��ان، وه���و م��ا �سيدعم 
فر�س التنمية، ولكنه �سي�سكل �سغًطا 
كبرًيا على البنية التحتية واخلدمات 

العامة يف املناطق احل�سرية.
ل��الإم��ارات دور مهم يف حل  اأن  واأك���د 
الإقليمي  ال�سعيَدين  على  النزاعات 
كبرية  اأه���م���ي���ة  وُت��������ويل  وال����������دويل، 
اإفريقيا  دول  مع  عالقاتها  لتطوير 
منًوا  ت�سّجل  التي  ال�سحراء،  جنوب 
اأن  اإىل  م�سرًيا  مت�سارًعا،  ا  اقت�سادًيّ
ت��ع��ّد راب���ع م�ستثمر  دول���ة الإم������ارات 
يف اإف���ري���ق���ي���ا ب��ع��د ال�����س��ني واأوروب�������ا 
الإمارات  اأن  كما  املتحدة،  والوليات 
اأهمية كبرية لتعزيز عالقاتها  ُتويل 
مع دول اأوروبا ال�سرقية التي متتلك 
ل  التحوُّ جم����ال  يف  ك���ب���ريًة  خ������رباٍت 
 1.7 ال��ذي يعمل فيه نحو  الرقمي، 

مليون من العمالة املاهرة.

�سقر غبا�س يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع اأمني عام الحتاد الرملاين الدويل

خالل ملتقى اأخالقيات الذكاء ال�صطناعي بروما

 بن بينّه ي�سيد بروؤية رئي�س الدولة يف جعل الإمارات مركزا عامليا للتقدم والزدهار

الزيودي: الإمارات متتلك الكثري من العوامل التي تعزز مكانتها كقوة و�سطى

اأوقاف دبي تخ�س�س 500 األف درهم لدعم مبادرة الأ�سر املنتجة

•• اأبوظبي-وام:

اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي قائد  التقى معايل 
املعايطه  رب��ه  عبد  اهلل  عبيد  ال��ل��واء   ، اأبوظبي  �سرطة  ع��ام 
بح�سور  ل��ه،  املرافق  والوفد  الأردن  يف  العام  الأم��ن  مدير 
���س��ع��ادة ال���ل���واء م��ك��ت��وم ع��ل��ي ال�����س��ري��ف��ي م��دي��ر ع���ام �سرطة 

بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى   . القطاعات  وم���دراء  اأبوظبي 
املجالت  يف  امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  املو�سوعات  م��ن  ع��دد 
ال�سرطية والأمنية. ووقع معاليه مع مدير الأمن العام يف 
الأردن مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال التدريب بني القيادة 
باململكة  ال��ع��ام  الأم���ن  وم��دي��ري��ة  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  العامة 

الأردنية الها�سمية، كما مت تبادل الدروع التذكارية .

•• دبي-وام: 

وال�سناعية  والقت�سادية  املالية  ال�����س��وؤون  جلنة  وا�سلت 
اأم�س يف  الوطني الحت��ادي، يف اجتماع عقدته  املجل�س  يف 
د.  �سعادة  برئا�سة  ب��دب��ي،  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر 
اأثر  اللجنة، مناق�سة مو�سوع  رئي�س  الطاير  طارق حميد 
املتغريات  على  العمل  �سوق  لآن�سطة  املنظمة  الت�سريعات 

القت�سادية يف الدولة.
م���ن: مرية  ك��ل  ���س��ع��ادة  اللجنة  اأع�����س��اء  الج��ت��م��اع  ح�سر 
�سلطان ال�سويدي مقررة اللجنة، واأ�سامة اأحمد ال�سعفار، 

وخالد عمر اخلرجي، وعائ�سة را�سد ليتيم، ومروان عبيد 
���س��ع��ادة ك��ل من:  ���س��ارك يف اج��ت��م��اع اللجنة  امل��ه��ريي، كما 
�سعيد را�سد العابدي، وعائ�سة ر�سا البريق اأع�ساء املجل�س 
الوطني الحت��ادي. وجرى خالل الجتماع الط��الع على 
الأوراق الفنية والدرا�سات املتعلقة باملو�سوع، الذي تناق�سه 
اللجنة �سمن حمورين وهما: درا�سة تاأثري القانون يف دعم 
التوازن بني كافة  املن�ساآت القت�سادية يف الدولة وحتقيق 
اأ�سحاب امل�سلحة، واأثر الت�سريعات املنطمة لأن�سطة �سوق 
العمل على م�ستهدفات وا�سرتاتيجيات الدولة امل�ستقبلية 

وروؤية الإمارات 2071.

•• اأبوظبي -وام:

و  الأدوي����ة  معلومات  خدمة  اأب��وظ��ب��ي   - ال�سحة  دائ���رة  اأطلقت 
ال�سموم الهادفة اإىل احلد من حالت الإ�سابة والوفاة الناجتة 
عن الت�سمم ب�ستى اأنواعه بح�سور �سعادة الدكتور جمال حممد 
البحوث  م��رك��ز  م�ساركة  خ��الل  وذل���ك  ال��دائ��رة  وك��ي��ل  الكعبي 
ال�سرق  جمعية  م��وؤمت��ر  فعاليات  �سمن  ال��دائ��رة  يف  والب��ت��ك��ار 
الذي  )ميناتوك�س(  ال�سموم  لطب  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
ت�ست�سيفه العا�سمة اأبوظبي يف الفرتة من 11 حتى 14 يناير 

اجلاري .
هذه  اط��الق  من  ال��دائ��رة  يف  والبتكار  البحوث  مركز  ويهدف 
اخلدمة اإىل رفع الوعي بال�ستخدام الآمن لالأدوية و الإجراءات 
الالزمة للوقاية من الت�سمم و�سبل التعامل مع حالت الت�سمم 
و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  وبالتايل  م�ساعفاتها  من  للحد 
الرتقاء  م��وا���س��ل��ة  اإىل  امل���رك���ز  ي��ت��ط��ل��ع  امل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث  اأف������راد 
البحثية  اجلهود  وتعزيز  اإمكاناتها  واإث��راء  ال�سحية  بالكفاءات 
واحل��د من حالت  ال�سريرية  ال�سموم  علوم  للم�سي يف تطوير 
الت�سمم بني اأفراد املجتمع يف الإمارة من خالل بناء الإمكانات 

ال�سريرية والتكنولوجية والتعليمية والبحثية يف علم ال�سموم 
الت�سمم والوقاية  املعايري واملمار�سات يف مكافحة  اأرقى  لتوفري 

منه.
ويوفر املركز يف املرحلة الأوىل خدمات اإر�سادية وتوجيهية من 
خ��رباء يف جم��ال اإدارة ال�سموم واجل��رع��ات ال��زائ��دة عرب اخلط 
الأ�سبوع  اأي��ام  املجتمع طيلة  لأف��راد  املتاح   800424 ال�ساخن 
كما  لياًل   11:00 ال�ساعة  حتى  �سباحاً   7:00 ال�ساعة  م��ن 
البحثية  التعاون  �سبل  وتعزيز  ا�ستك�ساف  على  املركز  �سيعمل 
بني ال�سركاء وو�سع اللوائح وال�سيا�سات الالزمة ل�سمان �سحة 
و�سالمة املجتمع وحتقيق اأعلى م�ستويات ال�سالمة الكيميائية.

التنفيذي مبركز  املدير  املناعي  اأ�سماء  الدكتورة  �سعادة  واأك��دت 
الأبحاث والبتكار يف دائرة ال�سحة - اأبوظبي عن مدى حر�س 
دائرة ال�سحة -اأبوظبي على �سحة و�سالمة كافة اأفراد املجتمع 
ل�سمان بناء جمتمع �سحي واآمن من خالل تقدمي الإر�سادات 
الطارئة  الت�سمم  ح���الت  م��ع  التعامل  كيفية  ب�����س��اأن  ال��الزم��ة 
للمواد  التعر�س  اأو  ل��الأدوي��ة  اخلاطئ  بال�ستخدام  واملرتبطة 
الكيميائية اأو املبيدات احل�سرية اأو حتى لدغات احل�سرات وذلك 

طبقاً لأف�سل املعايري والإجراءات العاملية.

العلمي  البحث  بجهود  الرت��ق��اء  موا�سلة  يف  املركز  و�سي�ساهم 
والبتكارات  البحثية  امل�سروعات  لتطوير  املجال  يف  وال�سريري 

والتقنيات ذات ال�سلة.
املجتمع يف  اأف���راد  و�سالمة  ال��دائ��رة �سحة  "ن�سع يف  واأ���س��اف��ت 
توفري  على  يجعلنا حري�سني  ال���ذي  الأم���ر  اأول��وي��ات��ن��ا  ���س��دارة 
كوجهة  اأبوظبي  ملكانة  تر�سيخاً  الإم��ارة  ل�سكان  �ساملة  خدمات 

رائدة للرعاية ال�سحية.
من جهتها قالت الدكتورة بدرية الهطالية رئي�سة جمعية ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا لطب ال�سموم: "اأثبتت مراكز ال�سموم 
و�سالمة  �سحة  حت�سني  على  قدرتها  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف 
�سحة  وتعزيز  الت�سمم  م��ن  الوقاية  خ��الل  م��ن  املجتمع  اأف���راد 
العامة.  وال�سحة  ال�سحية  الرعاية  نظم  كفاءة  ورفع  امل�سابني 
يف  العمل  �ساعات  رفع  اإىل   2023 العام  خالل  املركز  ويتطلع 
اخلط ال�ساخن لت�سبح مدار ال�ساعة وطيلة اأيام الأ�سبوع وكذلك 
الر�سادية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  لي�سمل  اخل��دم��ات  ن��ط��اق  تو�سيع 
جمع  اإىل  اإ�سافة  امل�سروع  من  ثانية  كمرحلة  الطبية  للكوادر 
البيانات وحتليلها لأغرا�س التخطيط والبحث العلمي وتعزيز 

الكفاءة.

قائد عام �سرطة اأبوظبي يلتقي مدير الأمن العام الأردين

الوطني الحتادي يوا�سل مناق�سة اأثر الت�سريعات املنظمة 
لأن�سطة �سوق العمل على املتغريات القت�سادية يف الدولة

دائرة ال�سحة - اأبوظبي تطلق خدمة معلومات الأدوية و ال�سموم
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العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

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

الرفعه للمقاولت وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1389672 

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 غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

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

�ستانفورد لتقنية املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1000512 

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 غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

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

CN رخ�سة رقم:4053900 
قد تقدموا الينا بطلب

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 غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

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

CN ات للتجارة رخ�سة رقم:3873305 
قد تقدموا الينا بطلب

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 غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

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

CN للحلويات رخ�سة رقم:4161039 
قد تقدموا الينا بطلب

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 غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

الغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
تروبيكال  التجاري  بال�سم   CN رقم:1972845 
لتن�سيق احلدائق بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
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 غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

الغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري مطعم غزين  رقم:2576147 
افغان�ستان بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقاً.
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 غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

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

CN بينك اند بالك  رخ�سة رقم:3860429 
 قد تقدموا الينا بطلب

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 غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : دوول لتجارة الهدايا 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1196487 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة عبيد جمعه عبداهلل �سامل القايدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سم�سه حممد �سالح �سامل العلوي
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  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : واحة المارات للفواكة واخل�سار ذ.م.م 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1907058 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عماد حممد على ح�سني %100

تعديل مدير / اإ�سافة عماد حممد على ح�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد را�سد حممد م�سارى ال�سام�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عماد حممد على ح�سني
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ واحة المارات للفواكة واخل�سار ذ.م.م 

WAHAT ALEMARAT FRUITS & VEGETABLES L.L.C
اإىل /واحة المارات للفواكة واخل�سار - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

WAHAT ALEMARAT FRUITS & VEGETABLES - 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 غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
للخراطة  �سحادة  يو�سف  موؤ�س�سة   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: واحلدادة رخ�سة رقم:1023760 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / يو�سف على احمد �سحاده من مالك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / يو�سف على احمد �سحاده من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف مبارك عيد مبارك حممد املن�سورى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة يو�سف �سحادة للخراطة واحلدادة
YOUSUF SHAHADA TURNERY & BLACKSMITH WORKSHOP

اإىل /يو�سف �سحاده للخراطة واحلدادة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
YOUSEF SHEHADA TURNERY AND BLACKSMITH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�سفح م NCS- 1601- 1616670 11 ال�سيد �سامل �سعيد 
حمد و اخرين اإىل اأبوظبي م�سفح م�سفح 11 202200919353 202200919353 

�سامل �سعيد حمد
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 غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كيدز داي للفعاليات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:2006283 
تعديل مدير / اإ�سافة حذيفه عماد ح�سني نوافله

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حذيفه عماد ح�سني نوافله %70
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عماد ح�سني نوافله %30

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بدر حممد عمري حممد احلارثي
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ كيدز داي للفعاليات 

KIDS DAY EVENTS 
اإىل /كيدز داي للفعاليات ذ.م.م 

KIDS DAY EVENTS L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي �سارع حمدان �سرق C6 -8 مكتب رقم 2 - طابق رقم 19 - بناية / 
علي هامل الغيث اإىل اأبوظبي الدانة �سرق 6 486961 486961 احمد �سرور �سلطان حممد

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 غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
�سركة   - للتجارة  قيو  ار  ا�س  �سركة   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:1033924 
تعديل مدير / اإ�سافة عا�سف ا�سرف حممد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عا�سف ا�سرف حممد %25
تعديل راأ�س املال / من 300000 اإىل 200000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة ا�س ار قيو للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SRQ TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ �سركة ا�س ار قيو للتجارة ذ.م.م 
SRQ TRADING COMPANY L.L.C

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

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : روك للمال�س الريا�سية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3678680 
تعديل اإ�سم جتاري من/ روك للمال�س الريا�سية 
ROCK SPORTS GARMENTS SHOP 

اإىل/مربوك للدراجات الهوائية
MABROOK FOR BICYCLES 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ن�سخ املفاتيح وت�سليح الأقفال ) 9609012
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالتجزئة 4763011

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح املنتجات اجللدية 9523002
تعديل ن�ساط / حذف بيع املالب�س الريا�سية - بالتجزئة 4771107

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 غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سبريه لدارة امل�ساريع الهند�سية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3956108 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم برهم احمد الزعارير من مالك اإىل مفو�س بالتوقيع

تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم برهم احمد الزعارير من 100 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ابراهيم برهم احمد الزعارير من مالك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / ابراهيم برهم احمد الزعارير من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف ليلى نا�سر ابوبكر �سامل الطهبو�س

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سبريه لدارة امل�ساريع الهند�سية 
SPERAH ENGINEERING PROJECTS MANAGEMENT 

اإىل /�سبريه لدارة امل�ساريع الهند�سية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SPERAH ENGINEERING PROJECTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل عنوان / من اأبوظبي اأبوظبي اأبوظبي اإىل اأبوظبي الدانة �سرق 6 202300122617 202300122617 
يو�سف عتيبة عبداهلل احمد

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ست�سارات ادارة امل�ساريع الن�سائية 7110920
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات اإدارة امل�ساريع 8211015

تعديل ن�ساط / حذف الإدارة و الت�سغيل 70007
تعديل ن�ساط / حذف املقاولت وال�سيانة والأعمال املتعلقة بها 50042

تعديل ن�ساط / حذف ال�ست�سارات الهند�سية 30003
اأربعة ع�سر  اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:جرنال ملكافحة احلريق- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 14، 0 مبنى حكومة ابوظبي
CN 4105444 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

ال�سخ�س  �سركة  لتدقيق احل�سابات-  ال�سادة/مكتب حممد حلمي  - تعيني   2
وذلك  بتاريخ:2022/05/01  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - ذ.م.م  الواحد 
كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء 

العدل بالرقم:2350000419   تاريخ التعديل:2023/01/12
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 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
برو  جريمان   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للعناية بال�سيارات رخ�سة رقم:2514606 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ جريمان برو للعناية بال�سيارات
GERMAN PRO AUTO CARE

اإىل /مانزو للعناية بال�سيارات
MANZO AUTO CARE 

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

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الركن الف�سى لتجارة الهدايا

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1055993 
تعديل مدير / اإ�سافة نا�سر كان كوناث

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نا�سر كان كوناث %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف قائد �سيف احمد

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ الركن الف�سى لتجارة الهدايا
SILVER CORNER GIFTS TRADING

اإىل /الركن الف�سى لتجارة الهدايا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
SILVER CORNER GIFTS TRADING - 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 غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بلو �سرتمي�س للتجارة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2927745 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة برين�س بابو بابو �ساريفوكاليل �سامويل %50

تعديل مدير / اإ�سافة حممد فا�سل نالكات م�سطفى نالكات
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد فا�سل نالكات م�سطفى نالكات %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عامر حممد مبارك يروان املن�سورى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بلو �سرتمي�س للتجارة العامة
BLUE STREAMS GENERAL TRADING 

اإىل /بلو �سرتمي�س للتجارة العامة ذ.م.م 
BLUE STREAMS GENERAL TRADING 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 غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : الحقاف للرخام

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1472503 
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الحقاف للرخام 
AL AHQAF MARBLE 

اإىل /�سركة الأحقاف للرخام - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
ALAHQAF MARBLE CO - 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 غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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 ق���ال وزي���ر ال��ع��دل ال��ل��ب��ن��اين يف ح��ك��وم��ة ت�سريف الأع���م���ال، هرني 
يناير   16 يف  لبنان  اإىل  �سي�سلون  اأوروب��ي��ني  حمققني  اإن  خ���وري، 
-كانون الثاين، يف اإطار حتقيق عرب احلدود يف مزاعم ف�ساد قام بها 

حمافظ البنك املركزي اللبناين.
اأ�ساف خوري لل�سحفيني اأن لبنان تلقى “طلبات تعاون ق�سائية من 
ومبا�سرة  لبنان  اإىل  باحل�سور  وفرن�سا  ولوك�سمبورغ  اأملانيا  من  كل 
و�سماع  اأ�سخا�س  ا�ستجواب  �سيما  ول  باأنف�سهم  ق�سائية  حتقيقات 

اإفادات �سهود” فيما يتعلق باجلرائم املالية امل�ستبه بها.
على  ت��ع��دي��اً  ي�سكل  ال���دويل ل  الق�سائي  ال��ت��ع��اون  اأن  خ���وري،  واأك���د 
ال�سيادة الق�سائية اللبناني��������ة اإذا مت وفقاً للقواعد القانونية النافذة 

يف لبنان.
التي  القواعد  لهذه  وفقاً  يتم  دويل  ق�سائي  تعاون  “كل  اأن  وراأى 
الق�سائية  ال�س������يادة  على  تعدي��������اً  ي�س�������كل  اأن  ميكن  ل  اإليها  اأ�سرت 
اللبنانية وك������ل خروج عن ه��������ذه القواعد يف حال ح�سوله �سيواجه 
من  املخت�سة وحتماً  الق�سائية  املراجع  بالرف�س من قبل  بالتاأكيد 

قبل وزارة العدل �سمن �سالحياتها الدارية والد�ستورية«.
اأجانب  “اأما م�ساألة ح�سور ق�ساة وحمققني  خ��وري،  الوزير  وتابع 
الق�ساء  ق��ب��ل  م��ن  الق�سائية  امل�����س��اع��دة  ط��ل��ب��ات  تنفيذ  لإج������راءات 
اأ�سول  لقانون  وفقاً  اللبناين  للقا�سي  تقديره  فمرتوك  اللبناين 

املحاكمات اجلزائية اللبنانية«.
 

علم  على  ال����وزارة  اإن  الربيطانية  اخل��ارج��ي��ة  با�سم  امل��ت��ح��دث  ق��ال 
باكت�ساف جثة بريطاين فقد يف مدينة �سوليدار يف اأوكرانيا، ح�سب 

موقع رو�سيا اليوم.
فقدان  الأوكرانية،  الوطنية  ال�سرطة  اأعلنت  املا�سي،  الثنني  ويوم 
بالقرب من مدينة  اأندرو بيغ�سو، وكري�ستوفر بريي،  الربيطانيني 
من  كانا  املفقودين  اأن  بريطانية،  اإع��الم  و�سائل  وت��وؤك��د  �سوليدار. 

املتطوعني و�ساركا يف الإجالء وامل�ساعدات الإن�سانية يف دونبا�س.
انتقل  تيني�سي،  ولي��ة  يف  كامبل  كري�ستيان  الإغ��اث��ة  عامل  وح�سب 
املفقودان اإىل مدينة �سوليدار للم�ساعدة يف الإجالء مع تقدم القوات 

الرو�سية.

ق���ال اجل��ي�����س يف م���ايل اإن 14 م��ن ج��ن��وده ق��ت��ل��وا واأ���س��ي��ب 11 يف 
مركباتهم  ا�سطدمت  اأن  بعد  البالد  و�سط  يف  منف�سلني  هجومني 

بعبوات نا�سفة.
وقع احلادثان يف منطقتني بو�سط مايل، حيث يهاجم مت�سددون لهم 
حفظ  وق��وات  واجلنود  املدنيني  وداع�س  القاعدة  بتنظيمي  �سالت 

ال�سالم التابعة لالأمم املتحدة وقوات دولية اأخرى.
الأخرية  الهجمات  ردا على  ن�سر تعزيزات  اإن  بيان  وق��ال اجلي�س يف 

اأدى اإىل مقتل 31 مت�سددا.
ومل يت�سن لرويرتز تاأكيد النباأ ب�سكل م�ستقل. ومل تعلن اأي جماعة 

م�سوؤوليتها عن الهجمات.
 .2012 ع��ام  منذ  متطرفون  ينفذها  عنف  اأع��م��ال  م��ايل  وت�سهد 
ال�ساحل  اأخ��رى يف منطقة  دول  اإىل  ذلك احلني  العنف منذ  وامتد 

بغرب اأفريقيا على الرغم من العمليات الع�سكرية الدولية.
 

تندد  ال�سني  اإن  دوري���ة  اإف����ادة  يف  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
اأن  وتاأمل  كابول،  الأفغانية  العا�سمة  يف  وقع  الذي  بالهجوم  ب�سدة 
توفر حكومة اأفغان�ستان احلماية ملواطني كافة البلدان مبا يف ذلك 

املواطنني ال�سينيني.
ذكرت رويرتز اأن انتحاريا فجر نف�سه وت�سبب يف مقتل خم�سة على 
ملا  وفقا  الأربعاء،  الأول  اأم�س  الأفغانية  وزارة اخلارجية  اأمام  الأقل 
اأكر  اإنه ا�ستقبل  اأعلنته ال�سرطة، وقال م�ست�سفى قريب من املكان 
من 40 م�سابا. وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية وانغ 
وين بني عندما �سئل عن النفجار الذي قيل اإنه كان ي�ستهدف وفدا 
�سينيا “على حد علمنا، مل ي�سقط قتلى اأو جرحى �سينيون يف هذا 

الهجوم الإرهابي«.

عوا�صم

بريوت

لندن

دكار

بكني

�سباق ت�سلح جديد.. اإ�سرائيل 
قلقة من »احلوا�سيب العمالقة«

•• القد�س-وكاالت

اجتاه  يف  التفكري  يذهب  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  الت�سلح  �سباق  عن  احلديث  عند 
التقليدية  الأ�سلحة  م��ن  وغ��ريه��ا  وامل��داف��ع  وال��ط��ائ��رات  وال��دب��اب��ات  ال�سواريخ 
اإىل  “الأ�سلحة”  ن��وع خمتلف من  ان�سم  الأخ���رية،  الآون��ة  اأن��ه يف  اإل  املعروفة، 
ال�سباق، وهو “احلوا�سيب العمالقة«. ذكرت �سحيفة “ذا ماركر” القت�سادية 
الإيرانيني ك�سفوا عن  واأن  اأن دوًل عدة بداأت ت�سنيع حوا�سيبها،  الإ�سرائيلية، 
ن�سختهم من الكمبيوتر العمالق الذي �سيكون بالكامل من اأجزاء ُمهّربة، لفتة 
وت�ساءلت:  املنطقة.  القوى يف  تداعيات على ميزان  لها  اأن هذه اخلطوات  اإىل 
“اأين اإ�سرائيل من كل هذه الق�سة؟«. الكمبيوتر الفائق اأو الكمبيوتر اخلارق، 
اأو العمالق، هو جهاز كمبيوتر قوي ب�سكل خا�س قادر معاجلة كمية هائلة من 
البيانات على نطاق وا�سع، وهذا ما مييزه عن غريه من الأجهزة. واحلوا�سيب 
املهام  يف  ت�ستخدمها  القوى  من  والعديد  متنوعة،  ا�ستخدامات  لها  العمالقة 
ال�سعبة واملعقدة التي تتطلب قوة حو�سبية خا�سة، بدءاً من توقعات  الطق�س 
يف البيئات املعقدة اإىل حماكاة التجارب النووية. وفقاً لل�سحيفة، هناك ت�سنيف 
يقارن احلوا�سيب العمالقة يف العامل ويقي�س قدراتها، وتتناف�س البلدان املختلفة 
فيما بينها على املركز الأول، م�سرية اإىل اأنه يف الآونة الأخرية بداأ ا�ستخدامها 
ملهام يف جمال الذكاء ال�سطناعي. ولفتت ال�سحيفة اإىل اإنه ي�ستحيل احلديث 
عن �سباق الت�سلح وال�سرق الأو�سط دون ذكر اإيران وجهودها الكبرية يف امليدان، 
اأرا�سيها  بالفعل كمبيوتر عمالقاً مت تطويره على  اإي��ران متلك  اأن  اإىل  لفتة 
اأ�سطوري يف  با�سم طائر  2021، واأطلق عليه ا�سم »Simorgh« تيمناً  عام 

الفولكلور الفار�سي، وموجود يف جامعة اأمري كبري للتكنولوجيا.

�سحايا احتجاجات اإيران.. »�سوت العيون املجروحة« اأعلى من اأي �سرخة

�صذاجة الغرب مع رو�صيا وتاريخها وثقافتها ودوافعها انك�صفت اأخريًا

بعد 100 عام من العزلة... اأوكرانيا و »احلب يف زمن الكولريا«

ل �سريعًا ملعاهدة اأمنية  الإعالم الليرايل يخ�سى ك�سف تواطوؤه يف ف�سيحة هانرت بايدناأ�سرتاليا تدعو بابوازيا للتو�سنّ
•• وا�صنطن-وكاالت

يف  حتقيقاتهم  الآن  حتى  النواب  جمل�س  يف  اجلمهوريون  يبداأ  مل 
حثيث  اإعالمي  �سعي  هناك  ذلك  ومع  العليا،  القيادة  ف�ساد  مزاعم 
لنزع ال�سرعية عن ال�سلطة التنفيذية. ويقول املذيع ت�ساك تود من 

“يبدو الأمر �سخ�سياً ملكافاأة املت�سددين«. قناة “اإن بي �سي”: 
وقالت “نيويورك بو�ست” يف افتتاحيتها اإن من واجب الكونغر�س، 
وب�سكل اأكرب حزب املعار�سة، اأن ينظر يف الف�ساد الظاهر الذي ي�سمل 

رئي�ساً يف من�سبه، ويف جتاوزات ال�سلطة التنفيذية.
الأك����ر حت��ف��ظ��اً على  الأع�����س��اء  “يحر�س  واأ���س��اف��ت الف��ت��ت��اح��ي��ة 
التحقيقات ب�سكل خا�س، لكن اإجناز هذا العمل يوحد اجلمهوريني 
يف الواقع. ول يقت�سر الأمر على ما حدث مع طاقم ترامب، على 

�سبيل املثال، ُحجبت تقاريرنا عن الكمبيوتر املحمول لهانرت بايدن 
قبل انتخابات 2020، اأو، يف هذا ال�سدد، منعت الآراء التي ت�سري 
اإىل الدور املحتمل ملخترب ووهان يف تكاثر فريو�س كورونا يف اأوائل 
وتابعت الفتتاحية “تعد اللجنة الفرعية املختارة حول   .»2020
ُك�سف من ملفات  على ما  الفيدرالية رداً �سرورياً  ت�سليح احلكومة 
تويرت التي تظهر جمموعة من الوكالت الفيدرالية تطالب بقمع 
و�سائل التوا�سل الجتماعي، للتفكري اخلاطئ، الذي يتحدى اخلط 
نفوذ  ا�ستغالل  وُيعد  النفوذ  ا�ستغالل  ب��اي��دن«.  اإدارة  تتبناه  ال��ذي 
عائلة بايدن �سراً مك�سوفاً منذ عقود يف وا�سنطن. ويحتاج اجلمهور 
اإىل معرفة مدى ا�ستفادة جو بايدن من تعامالت هانرت اخلارجية، 
فقط  لي�س  الأخ��رى  املعادية  القوى  اأو  بكني  التي متلكها  والأوراق 

�سد جنل الرئي�س، ولكن �سد الرئي�س نف�سه.

ح��ك��وم��ة األ��ب��ان��ي��زي )ي�����س��ار و���س��ط( ق�����س��ارى جهدها 
املحيط  ا���س��رتال��ي��ا يف  م��ع ج���ريان  ال��ع��الق��ات  لتوطيد 
من  تعمل  التي  ال�سني  اأم���ام  الطريق  لقطع  ال��ه��ادي 

جهتها على تو�سيع نفوذها يف املحيط.
مع  اأمنية  اتفاقية  �سليمان  ج��زر  وّق��ع��ت   2022 ويف 
بكني، يف خطوة اأثارت خماوف الغربيني من اأن متّهد 
�سيني  ع�سكري  لوجود  الطريق  اتفاقيات  هكذا  مثل 
ع��الق��ات طويلة  اأ���س��رتال��ي��ا  وت��رب��ط  املنطقة.  دائ���م يف 
بابوازيا- مع  الدفاعية،  امل�سائل  يف  �سّيما  ول  الأم���د، 

لأ�سرتاليا  تابعة  منطقة  كانت  التي  اجل��دي��دة  غينيا 
لكّنها نالت ا�ستقاللها يف 1975.

•• بور موري�صبي-اأ ف ب

األبانيزي خالل  اأنتوين  دعا رئي�س الوزراء الأ�سرتايل 
جارته  اخلمي�س  اجل��دي��دة  بابوازيا-غينيا  اإىل  زي���ارة 
ال�سغرية اإىل اأن “تربم ب�سرعة” اتفاقية اأمنية جديدة 
مع بالده لقطع الطريق على تو�ّسع ال�سني يف املحيط 
اأجنبية  رئي�س حكومة  يلقيه  اأول خطاب  الهادي. ويف 
األبانيزي  ق��ال  اجل��دي��دة،  بابوازيا-غينيا  ب��رمل��ان  اأم���ام 
“العائلة اأوًل«. ودعا األبانيزي الدولة ال�سغرية الغنية 
معاهدة  ب�سرعة”  “تربم  اأن  اإىل  الطبيعية  ب��امل��وارد 
تبذل  اأي��ار-م��اي��و،  يف  انتخابه  ومنذ  ب��الده.  مع  اأمنية 

•• لندن-وكاالت

يوم  امل��ائ��ة  م��دار  وعلى  احلالية  الحتجاجات  قمع  خ��الل 
املا�سية، اأ�سيب ع�سرات املتظاهرين بالر�سا�س يف اأعينهم، 
لكن يف ظل غياب اجلمعيات الداعمة ل�سحايا الحتجاج يف 

اإيران، يحاول ال�سحايا اأنف�سهم م�ساعدة بع�سهم بع�سا.
ون�سرت هيئة الإذاعة الربيطانية “بي بي �سي” بالن�سخة 
وكتابات  ���س��ور  م��ن  خم��ت��ارة  ملجموعة  ت��ق��ري��ًرا  الفار�سية، 
اجلرحى الذين كتبوا عن جتربتهم وم�ساعرهم وغ�سبهم 

واأملهم، بعد اإ�سابة اأعينهم، ومعظمهم من الفتيات.
اأ�سنب بعيونهن، غزل رجنك�س،  الفتيات الالتي  ومن بني 
العربي  اخلليج  على  املطلة  عبا�س”  “بندر  مدينة  م��ن 
جنوب اإيران، والتي اأكدت اأنها اأ�سيبت بعينها عندما كانت 
الحتجاجات  خ��الل  منزلها  اإىل  عملها  مقر  م��ن  ع��ائ��دة 

الأخرية.
ورفعت غزل رجنك�س، عالمة الن�سر باإ�سبعيها وهي على 

�سرير ال�سفاء.
الإيرانية مر�سيدا، مدربة  “الفتاة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
ك��م��ال الأج�����س��ام، ال��ت��ي ف��ق��دت اإح���دى عينيها ج���راء عنف 
امل�سابني  الأ�سخا�س  عن  تبحث  لالحتجاجات،  ال�سلطات 

باأعينهم مل�ساعدتهم«.
م�ساعدة  على  “�ستعمل  اأن��ه��ا  رجنك�س،  غ��زل  اأك���دت  فيما 
ب�سرهم من  ا�ستعادة  قادرين على  زال��وا  ما  الذين  اأولئك 

خالل زرع القرنية«.
لكن رجنك�س، مل تكن وحدها يف هذا الطريق، فقد كتبت 
واإ�سابتها  عليها  النار  لإط��الق  الأوىل  الأي��ام  يف  مر�سيدا، 
على  احل��ف��اظ  عليها  وي�سعب  تتذكر،  “ل  اأن��ه��ا  عينها،  يف 
�سفائها  “بعد  اأنها  اإىل  م�سرية  الوقت”،  ذل��ك  يف  توازنها 
والآمال  وامل��خ��اوف  اجلراحية  والعمليات  اجل��رح  ه��ذا  من 

•• عوا�صم-وكاالت

بو�ست”،  “كييف  موقع  حترير  رئي�س  نهيلو،  بوهدان  راأى 
ودوافعها  وثقافتها  وتاريخها  رو�سيا  مع  الغرب  �سذاجة  اأن 
انك�سفت اأخرياً، واأن حلظة احلقيقة حانت. واأ�ساف الكاتب 
اآخر  دولياً، و�سقطت عنها  رو�سيا مكانتها عمالقاً  فقدت   “
اأوراق التوت، وافت�سح اأمر الإمرباطور، لي�س فقط القي�سر 
بوتني، ولكن الروح الرو�سية امل�ستبدة والإمربيالية الكاملة، 

وبدا عارياً وقبيحاً و�ساماً وخطرياً جداً«.

اأوجه ق�صور خطرية 
الأ�سلحة  با�ستخدام  التلويح  اأن  بو�ست”  “كييف  واأو�سح يف 
النووية، مثل قعقعة ال�سيوف، وتعبئة اجليو�س  يف املا�سي، 
عقلية  يعك�س  ب��ل  التفوق،  على  و  ال��ق��وة،  على  عالمة  لي�س 
اأوجه الق�سور اخلطرية  البلطجة التي ت�سعى للت�سرت على 

والدعاءات اخلادعة.
وقال نيهلو، وهو م�سوؤول �سابق يف الأمم املتحدة وم�ست�سار 
لفرتة  الأوكرانية،  رادي��و احلرية  لإذاع��ة  ومدير  لل�سيا�سات 
اأدى  اأ�سكالها املختلفة، ما  اأ�سيء فهم رو�سيا يف  طويلة جداً، 
الأيديولوجيون  ا�ستغلها  ال��غ��رب،  يف  �ساذجة  ت�سورات  اإىل 

ال�سوفييت لدعم الروايات الرو�سية �سمنياً اأو علناً.

قي�صر رو�صيا اجلديد
وتكراراً  م���راراً  بوتني  اأعلن  اأوك��ران��ي��ا،  على  ع��دوان��ه  لتربير 
اأوائل  يف  بظهورها  �سمح  لينني  واأن  م��وج��ودة،  تكن  مل  اأنها 
اجلديد  رو�سيا  قي�سر  وب�سفته  املا�سي.  القرن  ع�سرينيات 

املوؤقت، يدعي اأنه املوؤرخ املعدل لتاريخها الر�سمي.
�سيعرف اأي متخ�س�س ي�ستحق الذكر اأن اإمرباطورة رو�سيا 
كاثرين الثانية، تبادلت مرا�سالت مع املفكر الفرن�سي البارز 
يف اأوروب����ا يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�سر، ف��ول��ت��ري. وب��ال��ع��ودة اإىل 
اأوكرانيا  كانت  “لطاملا  الأوىل  ر�سالته  لها يف  1731، كتب 
اإىل احلرية«. عندما تويف فولتري قبل فرتة وجيزة  تتطلع 
مكتبته  الرو�سية  ال�سلطات  ا�سرتت  الفرن�سية،  ال��ث��ورة  من 
ب��اأك��م��ل��ه��ا ع��ل��ى ع��ج��ل، م��ع م��را���س��الت��ه، ل��ف��ر���س رق��اب��ة على 
اأوروب��ي م�ستنري ومنا�سرة لال�ستبداد  رائد  الت�سالت بني 

الرو�سي، تتنكر يف زي ليربايل.
هزمت الإمرباطورية الرو�سية، وحلفائها الآخرين، نابليون 
ماذا  ولكن  باري�س.  احللفاء  احتل   1815 ويف  النهاية،  يف 
وراأوا  فرن�سا  اإىل  و���س��ل��وا  ال��ذي��ن  ال��رو���س  لل�سباط  ح���دث 

التجميلية الرتميمية”، ون�سرت فيديو ،الثالثاء، مبنا�سبة 
البت�سامة قالت  وبنف�س  والثالثني،  الثاين  عيد ميالدها 
اإنها “حتاول احلفاظ على وجهها، وتتمنى اأن تتحق اآمالنا 

جميًعا«.
ب� هليا  اإث��ارة لل�سدمة تتعلق  اإحدى الروايات الأكر  لكن 
اأنه بعد  بابائي، الطالبة يف املدر�سة الثانوية، والتي كتبت 
اإطالق النار عليها مبا�سرة، على الرغم من الأمل، �سعرت 
بالر�سا لأنه “اإذا كانت قطرة من دماء هوؤلء الأ�سخا�س 

ا«. �ست�سقط، فاإنها يجب اأن تكون من دمي اأي�سً

مب�ساعدة زوجها واأخته، لديها اأمل بعد بدء عملية العالج 
وال�سفاء اجلزئي، يف غد حر«.

من جانبها، تربز نيلوفر اآغايي، طبيبة التوليد وا�ست�سارية 
اأخرى متت م�ساركة �سورها املبت�سمة  احلمل، وهي امراأة 
ال�سباط  اأطلق  وقد  عديدة،  م��رات  “الرائعة”  وكتاباتها 
النار على عينها خالل م�سرية للكوادر الطبية اأمام مبنى 

النظام الطبي يف طهران.
اأنها  اإن�ستغرام  على  املتابعني  “اأخربت  اإنها  اآغايي  وقالت 
اجلراحة  ج����راء  عينيها  ع��ل��ى  ع�����س��اب��ة  ت��رت��دي  اأن  ي��ج��ب 

الرو�سي  ال�ستبداد  لكن  الدقيق.  التاأثري  ه��ذا  يف  الفكاهة 
�سيطر بقوة. يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر، حظر 
العديد من القيا�سرة الأوكرانية. وحتى مع النتعا�س الثقايف 
الليرباليون  ظل  ال�سعاب،  كل  رغ��م  الأوك���راين  وال�سيا�سي 
الأوكرانيني  اأن  ف��ك��رة  ق��ب��ول  يف  ���س��ع��وب��ة  ي��ج��دون  ال���رو����س 
م�سريهم.  ع��ن  م�سوؤولني  يكونوا  اأن  واأرادو  رو���س��اً،  لي�سوا 
بعد التخل�س من النظام القي�سري يف اأوائل 1917، بقيت 
العقلية والعادات القدمية. راوغ “الدميقراطيون” الرو�س 
اأوك���ران���ي���ا مت�����س��ي يف طريقها.  ت���رك  وك���ان���وا م���رتددي���ن يف 
الرو�سية  ال��ق��وات  خا�ست   ،2020-1918 يف  ذل���ك،  بعد 
عار�س  حيث  اأوكرانيا،  يف  اأهلية،  حرباً  واحلمراء  البي�ساء، 

اجلانبان ا�ستقاللها.
وطنية  ثورة  الأوكرانيون لرت�سيخ  ذلك، حارب  ويف غ�سون 
وال�ستقالل، وهي حقيقة ف�سل الكثريون يف الغرب التغا�سي 
عنها يف ذلك الوقت، ويف الواقع الفعلي، مل يكونوا على دراية 

بها اأو مل يهتموا بها حتى وقت قريب جداً.
اأوكرانيا من  اأخ��رياً، ورغ��م �سحق ن�سال  الرو�س احلمر  فاز 
اأجل تقرير امل�سري بالقوة، ا�سطر الزعيم البل�سفي الذي ل 
يرحم لينني، اإىل العرتاف بالواقع ال�سيا�سي وقبول اإن�ساء 

الفرق بني الإمرباطورية الأورا�سية الأوتوقراطية املتخلفة، 
واأوروبا احلديثة يف تلك الأيام؟

لقد حاولوا النقالب يف دي�سمرب -كانون الأول 1825 على 
احلكم املطلق الرو�سي. ل�سوء احلظ، ُهزم “الدي�سمربيون” 
الليرباليون واأُعدموا اأو �ُسجنوا. ولالأ�سف، مل ت�سهد رو�سيا 

�سوى حلظات قليلة من الدميقراطية احلقيقية.

اأيقونات الثقافة الرو�صية
ُيح�سب لأوكرانيا اأن ممثليها يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر 
للعر�س  الإمربيالية  القوة  اأم��ام  الدرجة  بنف�س  ينحنوا  مل 
الرو�سية،  الثقافة  اأيقونات  فعلت  كما  الرو�سي،  القي�سري 

بو�سكني، ودو�ستويف�سكي، واآخرين.
وق�سى تارا�س �سيفت�سينكو، ال�ساعر والفنان واحلامل، الذي 
 10 احلديثة،  اأوك��ران��ي��ا  يوقظ  ال��ذي  امللهم  ال�سوت  ُيعترب 
1849 و1859 ب�سبب �سراحته يف  اأع��وام يف ال�سجن بني 

اإدانة ا�ستبداد رو�سيا والإمربيالية.
املعروف  نيكولي غوغول،  الأكر غمو�ساً،  وحتى معا�سره 
لف�سح  طريقته  على  الكثري  فعل  ه��وه��ول،  مبيكول  اأي�����س��اً 
با�ستخدام  الرو�سي،  القي�سري  النظام  وازدواج��ي��ة  التعفن 

نف�سها  التي تطلق على  توكليان،  اإلهام  قالت  من جانبها، 
اإي��ران، وهي امراأة  �سمال �سرق  “فتاة من خرا�سان”  ا�سم 
“العناد  عن  “اإن�ستغرام”  يف  �سفحتها  على  كتبت  اأخ��رى 
والقوة” اللذان مينحاها القوة للقتال من اأجل “م�ستقبل 
زال  م��ا  قلبي  ل��ك��ن  “عيني،  ملهاجمها:  وك��ت��ب��ت  جميد”، 

ينب�س«.
عن  تكتب  اأخ���رى  وام����راأة  نف�سية  طبيبة  اأم����ريي،  راح��ل��ة 
الأمل  اأن  “اأق�سم  وت��ق��ول:  “اإن�ستغرام”،  على  اإ�ساباتها 
م�سرية  �سيذهب بالياأ�س، كل �سيء �سيكون على ما يرام”، 

اإىل اأن “�سوت العيون اأعلى من اأي �سرخة!«.
ف��ي��م��ا ك��ت��ب حم��م��د ف��ر���س��ي، م��ن��ت��ج حم���ت���وى، اأ���س��ي��ب يف 
الحتجاجات، يف �سرح و�سعه: “عيناي تب�سران، �ساأرتدي 
عد�سة متحركة، وبعد ذلك �ساأقوم باإجراء عملية جراحية، 

حلني حلول وقت العد�سة الثابتة«.
ذهب  لقد  تقلق،  “ل  اإن�ستغرام:  على  ح�سابه  على  وكتب 

اخلطر ومل اأفقد عيني، على اأمل اأن تاأتي الأيام اجليدة«.
ويف ظل غياب املنظمات غري احلكومية الداعمة ل�سحايا 
الن�سطاء  اأن جمموعة من  الحتجاجات، تظهر حتقيقات 
امل��دن��ي��ني ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي تطلب من 
اأو جلنة  جمعية اأطباء العيون الإيرانية ت�سكيل جمموعة 

ملتابعة ودعم �سحايا الحتجاجات امل�ستمرة.
وكان م�سوؤول بوزارة ال�سحة وع�سرات اأطباء العيون حذروا 
طلقات  عن  ناجمة  العيون  يف  اإ�سابات  من  �سابق  وق��ت  يف 

الر�سا�س وكرات الطالء التي اأ�سابت عيون املتظاهرين.
رئ��ي�����س��ة يف  م�ست�سفيات  ث��الث��ة  يف  ال��ع��ي��ون  اأط���ب���اء  وق����ّدر 
طهران - فارابي ور�سول اأكرم ولبايف جناد - اأنه منذ بداية 
الحتجاجات يف منت�سف اأيلول-�سبتمرب املا�سي، ا�ستقبلوا 
ما جمموعه اأكر من 500 مري�س اأ�سيبوا باأ�سرار بالغة 

يف عيونهم.

�سيادة،  ذات  “ال�سوفيتية”  للجمهوريات  نظرياً  حر  احت��اد 
ال�سرتاكية  اجل��م��ه��وري��ات  احت���اد  با�سم  اأوك��ران��ي��ا،  ت�سمنت 

ال�سوفياتية.
الباقي الذي نعرفه، تنازلت ا�سمية من القيادة البل�سفية يف 
الإب��ادة اجلماعية يف هولودومور  املا�سي.  القرن  ع�سرينيات 
يف 1932-1933 والتي جتاهلتها الدميقراطيات الغربية 
العاملية  واحل�����رب  وال����غ����ولغ،  وال��ت��ط��ه��ري،  الأمم،  وع�����س��ب��ة 
الثانية، مع كل ما ترتب عنها من رعب وخ�سائر، واملقاومة 
امل�سلحة الأوكرانية بعد احلرب، واملزيد من القمع والرتحيل 
اجلماعي، ثم فرتة ما بعد �ستالني و�سجن املن�سقني الوطنيني 

و�سيادة اللغة الرو�سية بالتدريج، الرتوي�س.
لكن اأوكرانيا �سمدت، ويف اأواخر الثمانينيات ح�سم انتعا�سها 
املتعر.  ال�سوفياتي  النظام  م�سري  الوطني  الدميقراطي 
الحتاد  بعد  م��ا  الرو�سي  الرئي�س  عهد  يف  وج��ي��زة،  ول��ف��رتة 
اأن �سفحة تاريخية ُطويت،  ال�سوفيتي بوري�س يلت�سني، بدا 
وان��ف��ت��ح��ت ع��ل��ى ح��ق��ب��ة ج���دي���دة يف ال��ع��الق��ات ب���ني ال�سرق 

والغرب، والعالقات الأوكرانية الرو�سية.

بوتني الغام�س
النا�سئ  ب��وت��ني،  ظ��ه��ر خليفته،  ح��ت��ى  ط��وي��ل  وق���ت  مل مي��ر 
جتميع  وب���داأ  ال�ساحة  على  الغام�س،  املا�سي  ذو  ال�سيا�سي 
والبارانويا،  الرو�سي،  الع�ساب  على  باللعب  وال��روة  القوة 
وخ����داع ال�����ذات. ت��ب��اه��ى ب��وت��ني ب��ال��ق��وة ال��ع�����س��ك��ري��ة، اأوًل يف 
با�ستغالل  ذل��ك،  من  اأبعد  م�سى  ثم  وجورجيا،  ال�سي�سان، 
والتعريف  واقت�سادية،  �سيا�سية  لأغرا�س  الرو�سية  الطاقة 
واملناعة  بالعظمة،  ال�سعور  واإر�ساء  الرو�سي،  الزحف  بتاريخ 
لل�سماح  ذلك  كل  ا�سُتغل  العقاب.  من  والإف��الت  الع�سكرية، 

بنمو نظام الكليبتوقراطية وال�ستبداد وال�سوفينية.
يف اأواخر 2013 واأوائل 2014، ك�سفت احتجاجات ميدان، 
وثورة الكرامة اأن لدى جزء كبري من املجتمع الأوكراين، ما 
يكفي ويريد قطعاً حا�سماً مع الأ�ساليب القدمية والتدخل 
الرو�سي. وردت مو�سكو بال�ستيالء على �سبه جزيرة القرم، 
وجزء من دونبا�س الأوكرانية. قاومت اأوكرانيا باأف�سل ما يف 
اإطار  اأملانيا وفرن�سا، يف  و�سعها، بدعم �سيا�سي مت�سارب من 

نورماندي 4، حيث �سمحتا لرو�سيا بتجاهل دور املعتدي.
ب��وروي��ن��ك��و يف  ل��ب��رتو  املهينة  ال��ه��زمي��ة  اأظ��ه��رت   ،2019 يف 
الناخبني  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  الأوك���ران���ي���ة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
الأوكرانيني كانوا غري را�سني عن طريقة اإدارته للبالد بعد 

الآمال التي اأثارتها ثورة الكرامة.

 ماكرون لن يطلب »ال�سفح« من اجلزائر عن ال�ستعمار
•• باري�س-اأ ف ب

اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  اأّك�����د 
لن  اأّنه  الأربعاء  الأول  اأم�س  ماكرون 
اجلزائريني  م��ن  “ال�سفح”  يطلب 
لكّنه  لبلدهم  فرن�سا  ا�ستعمار  ع��ن 
اجلزائري  نظريه  ي�ستقبل  اأن  ياأمل 
ع��ب��د امل��ج��ي��د ت���ّب���ون يف ب��اري�����س هذا 
العام ملوا�سلة العمل واإّياه على ملف 

الذاكرة وامل�ساحلة بني البلدين.
اأج����راه����ا معه  م��ق��اب��ل��ة م��ط��ّول��ة  ويف 
الكاتب اجلزائري كامل داود ون�سرتها 
اأ�سبوعية “لوبوان” الفرن�سية م�ساء 
الأربعاء، قال ماكرون “ل�ست م�سطراً 
الهدف.  لي�س  ه���ذا  ال�����س��ف��ح،  لطلب 

الكلمة �ستقطع كّل الروابط«.
“اأ�سواأ  اأّن  الفرن�سي  الرئي�س  واأو�سح 

نقول  اأن  ه���و  ي��ح�����س��ل  اأن  مي��ك��ن  م���ا 
ن��ع��ت��ذر وك�����ّل م���ّن���ا ي���ذه���ب يف  “نحن 
“عمل  اأّن  ع��ل��ى  م�������س���ّدداً  �سبيله”، 
الذاكرة والتاريخ لي�س جردة ح�ساب، 

اإّنه عك�س ذلك متاماً«.
والتاريخ  ال��ذاك��رة  عمل  اأّن  واأو���س��ح 
“يعني الع��رتاف ب��اأّن يف طّيات ذلك 
اأموراً ل تو�سف، اأموراً ل ُتفهم، اأموراً 

ل ُتربَهن، اأموراً رمّبا ل ُتغتفر«.
ما�سيها  عن  فرن�سا  اعتذار  وم�ساألة 
-1830“ اجلزائر  يف  ال�ستعماري 

العالقات  �سميم  يف  ه��ي   ”1962
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ت���وّت���رات امل���ت���ك���ّررة بني 

البلدين.
بفتور  اجل���زائ���ر  ت��ل��ّق��ت   2020 ويف 
الفرن�سي  امل���������وؤّرخ  اأع��������ّده  ت���ق���ري���راً 
بنجامان �ستورا بناًء على تكليف من 

ماكرون، دعا فيه اإىل القيام ب�سل�سلة 
امل�ساحلة  اج��ل حتقيق  م��ب��ادرات من 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن. وخ���ال ال��ت��ق��ري��ر من 
باإبداء  اأو  اعتذار  بتقدمي  تو�سية  اأّي 
ب��ه اجلزائر  م��ا تطالب  وه��و  ال��ن��دم، 

با�ستمرار.
الفرن�سي  الرئي�س  ق��ال  مقابلته  ويف 
من  تّبون  الرئي�س  يتمّكن  اأن  “اآمل 
 ”2023 عام  يف  فرن�سا  اإىل  القدوم 
ملوا�سلة “عمل �سداقة غري م�سبوق” 
ب��ع��د ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ماكرون 
اآب/اأغ�سط�س  يف  اجلزائر  اإىل  نف�سه 

.2022
كان  اإذا  م��ا  ب�����س��اأن  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورّداً 
ال���زي���ارة  ت��ت��خ��ّل��ل ه���ذ  اأن  ب���الإم���ك���ان 
م�ساركة  فرن�سا  اإىل  لتّبون  املرتقبة 
تكرمي  مرا�سم  يف  ال�سيف  الرئي�س 

اأم�������ام ن�����س��ب الأم�������ري ع���ب���د ال���ق���ادر 
مقاومة  اأبطال  مقربة  يف  اجلزائري 
اأم����ب����واز )جنوب  ب��ب��ل��دة  ال���س��ت��ع��م��ار 
مثل  اإّن  ماكرون  قال  باري�س(،  غرب 
جميلة  “حلظة  ���س��ي��ك��ون  اأم���ر  ه��ك��ذا 
“اأمتّنى  واأ�ساف  جّداً”.  وقوية  ج��داً 

ح�سول ذلك«.
هكذا  اإق����ام����ة  اأّن  م����اك����رون  واع���ت���رب 
يف  م���ع���ن���ى  ل���ه���ا  “�سيكون  م���را����س���م 
وبالن�سبة  اجل��زائ��ري.  ال�سعب  تاريخ 
فر�سة  ���س��ت��ك��ون  ال��ف��رن�����س��ي،  لل�سعب 
ل��ف��ه��م ح��ق��ائ��ق خم��ف��ّي��ة يف ك��ث��ري من 

الأحيان«.
-1808“ ال����ق����ادر  ع��ب��د  والأم�������ري 

مع  اأم�����ب�����واز  يف  اع���ُت���ق���ل   ”1883
العديد من اأفراد عائلته من 1848 

ولغاية 1852.

امل��ب��ادرات يف ملف  م��اك��رون  و�ساعف 
اجلي�س  مب�سوؤولية  معرتفاً  الذاكرة، 
الريا�سيات  عامل  مقتل  يف  الفرن�سي 
موري�س اأودين واملحامي الوطني علي 
اجلزائر”  “معركة  خ��الل  بومنجل 
ل  ب�”جرائم  وم���ن���ّدداً   ،1957 ع���ام 
مرّبر لها” ارتكبها اجلي�س الفرن�سي 
خ����الل امل���ذب���ح���ة ال���ت���ي ت���ع���ّر����س لها 
املتظاهرون اجلزائريون يف باري�س يف 

17 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1961.
تنتظرها  ال���ت���ي  الع�����ت�����ذارات  ل���ك���ّن 
اجلزائر عن ا�ستعمارها مل تاأت اأبداً، 
ما اأحبط مبادرات ماكرون وزاد �سوء 

التفاهم بني اجلانبني.
و�ساعدت الرحلة التي قام بها ماكرون 
اآب/اأغ�����س��ط�����س على  اإىل اجل��زائ��ر يف 
اإعادة العالقات الثنائية اإىل م�سارها 

اأ�سعلتها ت�سريحات  بعد الأزمة التي 
يف  ال���ف���رن�������س���ي  ال���رئ���ي�������س  ب���ه���ا  اأدىل 
ت�سرين الأول/اأكتوبر 2021 واّتهم 
الع�سكري”  ال�سيا�سي  “النظام  فيها 
للذاكرة”  “ريع  ب��اإن�����س��اء  اجل��زائ��ري 
جزائرية  اأّم��ة  بوجود  كذلك  و�سّكك 

قبل ال�ستعمار.
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عربي ودويل

تدريب الأوكرانيني يزيد تورط وا�صنطن باحلرب

�سحف عاملية: »�سقوط و�سيك« لباخموت الأوكرانية.. وحملة برازيلية للبحث عن ممويل »ال�سغب«

•• عوا�صم-وكاالت

العاملية  ال�����س��ح��ف  اأب������رز  ���س��ل��ط��ت 
اأم�����س ال�����س��وء على اآخر  ال�����س��ادرة 
للحرب  امل����ي����دان����ي����ة  ال�����ت�����ط�����ورات 
الرو�سية الأوكرانية، و�سط تقارير 
اأن �سقوط مدينة باخموت  تك�سف 
“باتت  ال��ب��الد  ب�����س��رق  امل��ح��ا���س��رة 
ب��ع��د م��زاع��م حول  م�����س��األ��ة وقت” 
“فاغرن”  جم���م���وع���ة  ا����س���ت���ي���الء 

الرو�سية على بلدة �سوليدار.
ال�سحف  ناق�ست  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
التورط”  ب�”زيادة  و���س��ف��ت��ه  م���ا 
وت�سعيد  احل�����رب  يف  الأم���ري���ك���ي 
خ��ط��ري م���ع رو����س���ي���ا، ب��ع��د اإع����الن 
تدريبات  اإج��راء  عن  الدفاع  وزارة 
لنحو 100 جندي اأوكراين حول 
“باتريوت”  ن��ظ��ام  ت�سغيل  كيفية 

ال�ساروخي.
من  ت��ق��اري��ر  ال�سحف  اأوردت  كما 
اأمنية  تك�سف عن حملة  ال��ربازي��ل 
مو�سعة للبحث عن ممويل اأعمال 
ال��ب��الد يف  �سهدتها  ال��ت��ي  ال�����س��غ��ب 
اجلاري،  الأ�سبوع  من  �سابق  وق��ت 
و���س��ط اأن���ب���اء ع��ن ت���ورط م��ا يزيد 

على 100 �سركة.

�صيطرة رو�صية على باخموت
رئي�س  ب��ري��غ��وزي��ن،  يفغيني  اأع��ل��ن 
اأن  “فاغرن”،  الرو�سية  املجموعة 
بلدة  على  �سيطرتها  اأكملت  قواته 
�سوليدار ب�سرق اأوكرانيا واملتاخمة 
�سحيفة  وق��ال��ت  ب��اخ��م��وت.  ملدينة 
يف  اإن��ه  الربيطانية  “الغارديان” 
اخلطوة،  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  مت  ح���ال 
يف  كبري  جن��اح  اأول  �ستمثل  ف��اإن��ه��ا 
ميدان املعركة ملو�سكو منذ ال�سيف 
ب�”�سقوط و�سيك”  املا�سي، وتنذر 

لباخموت.
ديني�س  ع���ن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
رو�سي  م�������س���وؤول  وه����و  ب��و���س��ل��ني، 
اأوكرانيا،  �سرق  يف  بالوكالة  يعمل 
ق���ول���ه ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون ال���رو����س���ي اإن���ه 
�سوليدار  ع���ل���ى  ال����س���ت���ي���الء  مت 
الوقت  “يف  واأ����س���اف:  “بنجاح”. 
التي  املعلومات  وبح�سب  احل���ايل، 
يخ�سع  �سوليدار  فاإن مركز  لدي، 

بالفعل ل�سيطرة وحدات فاغرن«.
ووف���ق���اً ل��ت��ق��ري��ر ال�����س��ح��ي��ف��ة، ن�سر 
حماًطا  لنف�سه،  �سورة  بريغوزين 
يبدو  م��ا  يف  “فاغرن”،  مب��ق��ات��ل��ي 
�سوليدار،  امللح يف  اأحد مناجم  اأنه 
يف خ��ط��وة ب��دت وك��اأن��ه��ا رد متعمد 
على امل�سوؤولني الأمريكيني الذين 
زع���م���وا ع��ل��ًن��ا يف الأي������ام الأخ�����رية 
اأن رج��ل الأع��م��ال ال��رو���س��ي املثري 
ل��ل��ج��دل م��ه��ت��م ب��ال���س��ت��ي��الء على 

مناجم امللح واجلب�س يف املدينة.
وقالت “الغارديان” اإنه كانت هناك 

الأ���س��ول، حتى لو مل يتم  جتميد 
الطعن عليه يف املحكمة، قد يكون 
ع��م��ل��ي��ة ط��وي��ل��ة وم���ع���ق���دة يف حد 

ذاته.
عن  تاميز”  “نيويورك  ون��ق��ل��ت 
ن�سرت  برازيلية،  �سحفية  تقارير 
خ�����الل ال���ي���وم���ني امل���ا����س���ي���ني، اأن 
���س��رك��ات يف  ع��ل��ى  رك���زت  ال�سلطات 
10 ولي��ات على الأق��ل ي�ستبه يف 
ملن  مالية  م�ساعدات  ق��دم��ت  اأن��ه��ا 

�ساركوا يف الهجوم.
وق���ال���ت ال��ت��ق��اري��ر اأي�����س��اً اإن����ه من 
املدعي  مكتب  يطلب  اأن  امل��ت��وق��ع 
العام من حمكمة فدرالية جتميد 
 100 الأ���س��ول املالية لأك��ر م��ن 
مثريي  نقلت  اأن��ه��ا  ُيعتقد  �سركة 
زودتهم  اأو  العا�سمة  اإىل  ال�سغب 

بالطعام واملاأوى جماًنا.
اإىل  الأمريكية  ال�سحيفة  واأ�سارت 
اأنه يف اأعقاب اأعمال ال�سغب، يواجه 
ا اأ�سئلة �سعبة حول  املحققون اأي�سً
من  ال�سغب  م��ث��ريي  مت��ك��ن  �سبب 
الفدرالية  احلكومة  مباين  دخول 
كانت  اإذا  “وما  ال�����س��ه��ول��ة،  ب��ه��ذه 
اأو  مهملة  اأو  متعاملة  ال�سلطات 

متواطئة بطريقة ما«.
امل�����س��وؤول��ني قد  ب��ع�����س  اإن  وق���ال���ت 
اللوم  م��ع��ظ��م  اإل���ق���اء  اإىل  ���س��ارع��وا 
ع��ل��ى اأن����در�����س����ون ت���وري�������س، ال���ذي 
�سغل من�سب وزي��ر العدل يف عهد 
وزير  ي�سبح  اأن  ق��ب��ل  ب��ول�����س��ون��ارو 
الأمن العام يف املقاطعة الفدرالية، 
اأن  واأ�سافت  برازيليا.  ت�سم  التي 
بالقب�س  اأم����ر  ق���د  ال���ع���ام  امل���دع���ي 
املدعون  طلب  كما  ت��وري�����س،  على 
اإىل  اأ�سوله،  جتميد  القا�سي  من 
اإيبانيي�س  املقاطعة،  حاكم  جانب 

رو�سا، الذي مت اإقالته.
ال�سحيفة  ل����ت����ق����ري����ر  ووف�������ق�������اً 
الأم���ري���ك���ي���ة، ه���ن���اك دلئ������ل على 
تخ�سع  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال�����س��رط��ة  اأن 
للتهاون  “اإما  اأي�����س��اً؛  للتحقيق 
امل�ساغبني”.  مل�ساعدة  حتى  واإم���ا 
اأمرت  العليا  املحكمة  اإن  وق��ال��ت 
اأم�س بالقب�س على رئي�س ال�سرطة 
الفدرالية  املقاطعة  يف  الع�سكرية 
وامل�����س��وؤول ع��ن ق���وات ال�����س��رط��ة يف 

التعامل مع اأحداث الأحد.
لل�سحيفة  قانونيون  وق��ال خ��رباء 
�ساركوا  ممن  العديد  حماكمة  اإن 
اأمًرا  ي��ك��ون  ق��د  ال�سغب  اأع��م��ال  يف 
�سعًبا، نظًرا ل�سرورة ربط املتهمني 
بجرائم حمددة. ونقلت ال�سحيفة 
الدفاع  باغني، حمامي  برونو  عن 
الدفاع  كلية  يف  ال��ق��ان��ون  واأ���س��ت��اذ 
وجود  اإن  باولو،  �ساو  بولية  العام 
�سخ�س ما يف م�سرح الأح��داث قد 
ل يكون كافياً لالإدانة، مما يرتك 

املقا�ساة “ه�سة للغاية«.

والعوا�سم  ك��ي��ي��ف  يف  اع����رتاف����ات 
باأن  الأيام الأخرية  الغربية خالل 
م�ساألة  “بات  ���س��ول��ي��دار  ���س��ق��وط 
الدفاع  وزارة  ذك���رت  كما  وقت”. 
الربيطانية يف اإيجازها اليومي يف 
وقت �سابق اأم�س اأن معظم مناطق 
تكون  اأن  امل���رج���ح  م���ن  ���س��ول��ي��دار 

بالفعل حتت ال�سيطرة الرو�سية.
واأ�سارت ال�سحيفة الربيطانية اإىل 
بعد  لرو�سيا  الرئي�س  ال��ه��دف  اأن 
�سقوط �سوليدار �سيكون ال�سيطرة 
على باخموت، التي حتاول مو�سكو 
ال�سيف  م��ن��ذ  ع��ل��ي��ه��ا  ال���س��ت��ي��الء 
املا�سي، حيث �سهدت املدينة قتال 
الأ�سهر  يف  الطرفني  بني  م�ستعرا 

القليلة املا�سية.
املرجح  م��ن  اأن���ه  ال�سحيفة  وراأت 
يف هجوم  “فاغرن”  ي��وؤدي دور  اأن 
على  املعركة  تعميق  اإىل  �سوليدار 
وذل����ك نظًرا  وال���ن���ف���وذ،  ال�����س��ل��ط��ة 
الرو�سي  الغزو  يف  املحوري  ل��دوره 
على  بريغوزين  وق���ال  لأوك��ران��ي��ا. 
اأن  “اأريد  ب�”تليغرام”:  ق��ن��ات��ه 
اأوؤك����د م��رة اأخ���رى اأن���ه مل ي�سارك 
اأحد يف عا�سفة �سوليدار با�ستثناء 

فاغرن.«
املخابرات  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
ال���غ���رب���ي���ة ق����د اأج���م���ع���ت ع���ل���ى اأن 
دوًرا  ت��ل��ع��ب  “فاغرن”  جم��م��وع��ة 
ا ب�سكل متزايد يف حملة رو�سيا  مهمًّ
واأن��ه، وفًقا  اأوكرانيا،  الع�سكرية يف 
الك�سف  ع��دم  طلب  غربي  مل�سوؤول 
عن هويته، “هناك احتمال واقعي 
ربع  الآن  ف��اغ��رن  اأف����راد  ي�سكل  اأن 

من  ���س��خ�����س   1500 م���ن  اأك�����ر 
املتطرف  اليميني  الرئي�س  اأن�سار 
بول�سونارو،  ج����اي����ري  ال�������س���اب���ق، 
للمقرات  نهب  باأعمال  لتهامهم 

احلكومية.
وق���ال���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اإن����ه ب��ع��د يوم 
الأ�سخا�س  من  املئات  اعتقال  من 
العا�سمة  ال�سغب يف  اأعمال  ب�سبب 
حولت  ب����رازي����ل����ي����ا،  ال����ربازي����ل����ي����ة 
ال�����س��ل��ط��ات ت��رك��ي��زه��ا اأم�������س اإىل 
والتجارية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ن��خ��ب 
تنظيمها  اأو  اإلهامها  يف  “امل�ستبه 
اأو متويل” مثريي ال�سغب، الذين 
اقتحموا مقرات ال�سلطة الثالثة، 
واملحكمة  الكونغر�س  ذل��ك  يف  مب��ا 

العليا والق�سر الرئا�سي.
اأكر  يف  اأن��ه  ال�سحيفة،  واأ���س��اف��ت 
الأم���ث���ل���ة درام���ات���ي���ك���ي���ة ع��ل��ى هذا 
اأم�س  امل����دع����ون  ط���ل���ب  ال���ت���ح���ول، 
جتميد  ف����درال����ي����ة  حم���ك���م���ة  م����ن 
اأ����س���ول ب��ول�����س��ون��ارو، م�����س��رية اإىل 
كانت  ه���ذه  ال���دع���وى  ع��ري�����س��ة  اأن 
واحدة من عدة حتركات قامت بها 
عن  امل�سوؤولني  لتحديد  ال�سلطات 
“اأ�سواأ  الفو�سى وحما�سبتهم على 
الدولة”  م��وؤ���س�����س��ات  ع��ل��ى  ه��ج��وم 
منذ انتهاء الدكتاتورية الع�سكرية 

يف عام 1985.
طلب  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
اأ�سبح  بول�سونارو  اأ���س��ول  جتميد 
قالت  لكنها  القا�سي،  ي��د  يف  الآن 
كانت  اإذا  ما  الوا�سح  اإن��ه من غري 
املحكمة تتمتع بال�سلطة القانونية 
حل��ج��ب ح�����س��اب��ات��ه. واأو���س��ح��ت اأن 

يف  ليمان،  حول  و�سماًل  اأفدييفكا 
الإدارية  احل��دود  لتاأمني  حماولة 

ملنطقة دونيت�سك.

»تدريب الأوكرانيني« 
“وا�سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة  اع����ت����ربت 
ق����رار  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة،  بو�ست” 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ت���دري���ب جنود 
اأوك���ران���ي���ني ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا حول 
الدفاع  ن���ظ���ام  ا����س���ت���خ���دام  ك��ي��ف��ي��ة 
من  ي��زي��د  “باتريوت”،  اجل����وي 
ت��ورط وا�سنطن يف احل��رب وينذر 

بت�سعيد التوترات مع رو�سيا.
م�سوؤولني  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
اأم��ري��ك��ي��ني ك��ب��ار ق��ول��ه��م اأم�����س اإن 
وزارة الدفاع )البنتاغون( تخطط 
جل��ل��ب ال����ق����وات الأوك����ران����ي����ة اإىل 
على  لتدريبها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

نظام “باتريوت«.
تعد  اخل��ط��وة  اأن  ال�سحيفة  وراأت 
اأح����دث اإ����س���ارة ع��ل��ى ت��زاي��د تورط 
الغرب ب�سكل عام، بعد الإعالن عن 
متطورة  قتالية  م��درع��ات  اإر���س��ال 
اإىل اأوك��ران��ي��ا، واق��رتاب��ه من عتبة 
فالدميري  ال����رو�����س����ي،  ال���رئ���ي�������س 

بوتني.
�ستجرى  التدريبات  اأن  واأو�سحت 
“فورت  ق��اع��دة  املقبل يف  الأ���س��ب��وع 
اأوكالهوما  غ���رب  ج��ن��وب  �سيل” 
�����س����ي����ت����ي، ال�����ت�����ي ت����ع����د َم����وط����ًن����ا 
ل����ربن����ام����ج ال����ت����دري����ب ال���دف���اع���ي 
لأنظمة  الأ�����س����ا�����س  ال�������س���اروخ���ي 
باجلي�س  اخل���ا����س  “باتريوت” 
مناهج  اإىل  بالإ�سافة  الأم��ري��ك��ي، 

املقاتلني الرو�س اأو اأكر.«
ال�سحيفة  ت���اب���ع���ت  امل����ق����اب����ل،  يف 
املرتزقة  جم��م��وع��ة  ف��اع��ل��ي��ة  اأن 
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ق��ط��اع ب��اخ��م��وت - 
ح��ي��ث ت���رتك���ز ق���وات���ه���ا - ل ت���زال 
و�سف  ح���ي���ث  حم���������دودة،  ت���ع���ت���رب 
امل�سوؤول الغربي وترية التقدم باأنها 
“ي�ستغرق  بحيث  للغاية  بطيئة 
اأ�سبوعني  الأحيان  بع�س  الأمر يف 

لال�ستيالء على منزل واحد«.
وعن املعركة حول باخموت، ذكرت 
�سعدت  م��و���س��ك��و  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة 
املدينة  ح�����ول  ه���ج���وم���ه���ا  وت������رية 
ال�ستيالء  اإن  ق��ائ��ل��ة  امل��ح��ا���س��رة، 
عليها �سيوؤدي اإىل تعطيل خطوط 
الإم����داد الأوك��ران��ي��ة وف��ت��ح طريق 
ل��ل��ق��وات ال��رو���س��ي��ة ل��ل��ت��ق��دم نحو 

كراماتور�سك و�سلوفيان�سك.
األقت  رو����س���ي���ا  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 
“بعدد كبري من جنودها من اأجل 
ف�ساًل  املدينة”،  على  ال�سيطرة 
للمدفعية  املكثف  ال�ستخدام  عن 
وق�����اذف�����ات ال�������س���واري���خ وق���ذائ���ف 

الهاون.
بعيًدا  اأن����ه  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 
الهجوم  اأن  ب���دا  امل��ل��ح،  منجم  ع��ن 
الرو�سي يهدف اإىل ال�سيطرة على 
بالهوداتني  بلدتي  ب��ني  الطريق 
وكرا�سنا هورا اإىل ال�سمال مبا�سرة 
م���ن ب��اخ��م��وت. ون��ق��ل��ت ع���ن هيئة 
الأركان العامة الأوكرانية اأم�س اأن 
القوات الرو�سية حتاول التقدم يف 
ثالث مناطق على جبهة دونبا�س؛ 
ب����اخ����م����وت، وج����ن����وًب����ا حول  ح�����ول 

الوليات  احل���رب، وو���س��ف ج��ه��ود 
املتحدة وحلفائها لتدريب وت�سليح 
اإنه  كما  “تواطوؤ”.  باأنها  اأوكرانيا 
حذر مراًرا من اأنه اإذا �سعرت رو�سيا 
خارجية،  قوى  قبل  من  بالتهديد 

فاإنها لن ترتدد يف “النتقام«.
اإجراء  اإن خطة  وقالت ال�سحيفة، 
ال��ت��دري��ب��ات ت��اأت��ي يف ال��وق��ت الذي 
ب�سل�سلة  ب��اي��دن  اإدارة  ف��ي��ه  ت��ق��وم 
اجلي�س  لتحويل  ال��ت��ح��رك��ات  م��ن 
الأوك�����راين م��ن ق���وة ق����ادرة ب�سكل 
الرو�سي،  التقدم  اأ�سا�س على وقف 
عمليات  ����س���ن  مي��ك��ن��ه��ا  ق�����وة  اإىل 
ل�ستعادة  جن��اًح��ا  اأك���ر  هجومية 

اأرا�سيها املحتلة.
كبار  اأمريكيون  م�سوؤولون  واأب��ل��غ 
“البنتاغون”  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة، 
ل���ت���دري���ب مئات  ����ا  اأي���������سً ي�����س��ت��ع��د 
اجلنود الأوكرانيني يف وقت واحد 
يف م��ن�����س��اأة اأم��ري��ك��ي��ة ب��اأمل��ان��ي��ا، مع 
اجلي�س  ي�سميه  م��ا  على  ال��رتك��ي��ز 
الأ����س���ل���ح���ة  “حرب  الأم�����ري�����ك�����ي 
العمليات  يدمج  ال��ذي  امل�سرتكة” 
املدى  بعيدة  املدفعية  م��ع  ال��ربي��ة 

والطريان والأ�سلحة الأخرى.

تهافت برازيلي لعتقال 
ممويل ال�صغب

“نيويورك  ����س���ح���ي���ف���ة  ذك���������رت 
ال�سلطات  اأن  الأمريكية،  تاميز” 
ملعرفة  ال��زم��ن  ت�سابق  ال��ربازي��ل��ي��ة 
والتخريب  العنف  اأع��م��ال  مم��ويل 
التي �سهدتها البالد الأحد املا�سي 
اعتقال  ب��ع��د  وذل����ك  واع��ت��ق��ال��ه��م، 

الأف����راد  لتعليم  م�سممة  اأخ����رى 
املدفعية  م����ن����اورات  الأم���ري���ك���ي���ني 

امليدانية.
اأع���ق���اب قرار  وت���اأت���ي اخل���ط���وة يف 
بايدن،  الأم���ري���ك���ي، ج��و  ال��رئ��ي�����س 
ال�سهر املا�سي باملوافقة على اإر�سال 
اأوكرانيا.  اإىل  “باتريوت”  ن��ظ��ام 
وقال متحدث با�سم “البنتاغون” 
اإىل   90 نحو  �سيعد  ال��ت��دري��ب  اإن 
“لت�سغيل  اأوك���راين  جندي   100
من  ال��دف��اع��ي  ال��ن��ظ��ام  و�سيانة” 
�ست�ستغرق  التي  التعليمات  خ��الل 

“عدة اأ�سهر«.
القوات  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
الأم���ري���ك���ي���ة ت�����س��ت��غ��رق ع�����ادة نحو 
اأنظمة  ع��ل��ى  ال���ت���دري���ب  م���ن  ع����ام 
يف  ا�ستخدامها  قبل  “باتريوت” 
“البنتاغون”  اإن  ق��ائ��ل��ة  امل���ي���دان، 
يبحث يف الوقت احلايل عن طرق 
الزمني  اجل�����دول  ه����ذا  ل��ت��ق��ل��ي�����س 
بالنظر  وذلك  الأوكرانية،  للقوات 
لتعليمهم  امل���ل���ح���ة  احل����اج����ة  اإىل 

واإعادتهم اإىل الوطن.
“البنتاغون”  واأكد املتحدث با�سم 
اأي خطط  لديها  لي�س  ال���وزارة  اأن 
الأوكرانية  ال��ق��وات  جللب  اأخ���رى 
اإىل الوليات املتحدة للتدريب على 
اأنظمة اأ�سلحة اإ�سافية، على الرغم 
الحتمال  ي�ستبعد هذا  اأن��ه ل  من 
ملحة  حاجة  الأف���ق  يف  ظهرت  اإذا 

اإىل ذلك.
لتقرير  وف�����ق�����اً  ب�����وت�����ني،  وك��������ان 
دول  ت���ورط  ا�ستغل  “البو�ست”، 
يف  )الناتو(  الأطل�سي  �سمال  حلف 

•• طرابل�س-وكاالت

بعد اأن اأ�سعلت التفاقيات املوقعة بني 
حكومة طرابل�س برئا�سة عبداحلميد 
�سيا�سياً  �سجاًل  تركيا  وب��ني  الدبيبة 
يف  وت�سببت  الليبية  الأو���س��اط  داخ��ل 
البالد،  داخل  النق�سامات  املزيد من 
ب����ق����رار حمكمة  ���س��ي��ا���س��ي��ون  رح�����ب 
ال�ستئناف يف ليبيا بوقف تنفيذ هذه 
اأكتوبر  يف  توقيعها  مت  التي  امل��ذك��رة 
-ت�سرين الأول املا�سي ب�ساأن التنقيب 
عن النفط والغاز يف البحر املتو�سط.

املحكمة  ق���رار  اأن  ال�سيا�سيون  واأك���د 
حكومة  بني  املربمة  التفاقية  وق��ف 
الدبيبة وبني احلكومة الرتكية يلبي 
ال��ل��ي��ب��ي واحلفاظ  ال�����س��ع��ب  م�����س��ال��ح 
ع��ل��ى ح��ق��وق��ه، ح��ي��ث اإن ال��ق��رار غري 

د�ستوري.

تعزيز موقف الربملان الليبي
وقال ال�سيا�سي الليبي ووزير التعليم 
الأ�سبق الدكتور عبدالكبري الفاخري 
ليبيا  ال�ستئناف يف  اإن قرار حمكمة 
حكومة  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة  بوقف 
الرتكية  احل��ك��وم��ة  وب����ني  ال��دب��ي��ب��ة 
ب�ساأن التنقيب عن الغاز �ستعمل على 
كانت  التي  الإج���راءات  جميع  اإيقاف 
���س��ت��ق��وم ب��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ف��ط حلني 

اإ�سدار احلكم النهائي اخلا�س بها.
احلكم  اأن  ل�24  ال��ف��اخ��ري  واأو����س���ح 
ي��ع��زز م���ن م��وق��ف الربملان  ال�����س��ادر 

اأنه  الليبي  ال�ساأن  يف  اخلبري  وتوقع 
حكومة  ت�سكيل  ي��ت��م  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن 
ج��دي��دة خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، بعد 
تخفيف حدة اخلالفات بني الأطراف 

ال�سيا�سية.

حل الأزمة
الليبي  ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  ق���ال  فيما 
حمكمة  ح��ك��م  اإن  بلقا�سم  اإب��راه��ي��م 
ال�ستئناف بقبول الطعن الد�ستوري 
واإلزام  ال��رتك��ي  الليبي  الت��ف��اق  �سد 
احلكومة باإيقافها هو خمرج ل�سانع 
لإيجاد  ليبيا  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���ق���رار 
ب�سرق  البحرية  احل���دود  لأزم���ة  ح��ل 
املفاو�سات  ب��ع��ودة  وي�سمح  املتو�سط، 
مع ال�سركاء يف تلك احلدود، انطالقاً 

من مبداأ احلياد.
ع����ودة  اأن  ل�24  ب��ل��ق��ا���س��م  واأو������س�����ح 
املفاو�سات مع ال�سركاء حتافظ على 
حقوق الأجيال اجلديدة من ال�سعب 
الليبي يف ثرواتهم القومية واملتمثلة 
توحيد  يف  وت�ساهم  والغاز  النفط  يف 
يحاول  م��ن  ك��ل  �سد  الليبي  ال�سعب 

نهب ثرواته.
توقيعها  مت  ال��ت��ي  امل��ذك��رة  وتت�سمن 
املا�سي  الأول  -ت�����س��ري��ن  اأك��ت��وب��ر  يف 
املياه  يف  وال��غ��از  النفط  عن  التنقيب 
الليبية،  الأرا���س��ي  وع��ل��ى  الإقليمية 
ليبية  ت���رك���ي���ة  �����س����رك����ات  ق���ب���ل  م����ن 
املزيد من  الك�سف عن  م�سرتكة دون 

التفا�سيل يف هذه التفاقية.

اأي  لها  ولي�س  بالدهم  على  يخافون 
التي  امل��ح��اولت  رغ��م  �سيا�سي،  جانب 
ق��ب��ل ح��ك��وم��ة طرابل�س  م���ن  ح��دث��ت 

لتغيري هذا احلكم.

تخفيف حدة اخلالفات
ال�ساأن  يف  اخل��ب��ري  راأى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
قرار  اأن  حتيتة  عبدال�ستار  الليبي 
اإ�����س����راراً  اأن ه���ن���اك  ي���وؤك���د  امل��ح��ك��م��ة 
تخفيف  �سرورة  على  ودولياً  اإقليمياً 
حدة اخلالفات بني الأطراف الليبية 

الليبي يف مواجهة حكومة طرابل�س، 
وذلك تزامناً مع احلديث الدائر حول 
الجتاه لت�سكيل حكومة ثالثة جديدة 
يف ليبيا، وعلى حكومة الدبيبة تنفيذ 
وتوقف  املحكمة  من  ال�سادر  ال��ق��رار 
ال��ت��ي ك��ان��ت تنوي  جميع الإج�����راءات 
القيام بها، حتى ل تكون يف مواجهات 
مبا�سرة مع الق�ساء الليبي واجلهات 

الأخرى الر�سمية.
واأكد ال�سيا�سي الليبي اأن هذه الق�سية 
رف��ع��ت م��ن ق��ب��ل حم��ام��ني م�ستقلني 

املت�سارعني،  ب��ني  ال���ف���وارق  وت��ق��ل��ي��ل 
البتدائي  املحكمة  حكم  بعد  وذل���ك 
لوقف العمل بالتفاقية حلني النظر 

يف املو�سوع.
اخلالفات  اأن  ل�24  حتيتة  واأو���س��ح 
ال�سابقة،  ال��ف��رتة  ع��ن  اأق���ل  اأ�سبحت 
وهناك حماولت للحلول، من خالل 
ال�����س��غ��وط ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
املتعلقة  الأم���ور  اإجن��از  ل�سرعة  ليبيا 
ب��الن��ت��خ��اب��ات واإخ�����راج امل��رت��زق��ة من 

داخل ليبيا.

زان حتالفهما الدفاعي يف مواجهة ال�سني  وا�سنطن وطوكيو تعزنّ
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت ال���ولي���ات امل��ّت��ح��دة وال��ي��اب��ان يف خ��ت��ام اج��ت��م��اع وزاري ُع��ق��د يف 
وا�سنطن عزمهما على تعزيز حتالفهما الدفاعي لي�سمل الت�سّدي لأّي 
هجوم عرب الف�ساء، يف خطوة تاأتي يف خ�سّم تزايد التهديدات ال�سينية 

والكورية ال�سمالية وارتفاع حّدة التوّترات ب�ساأن تايوان.
اأنتوين بلينكن خالل موؤمتر �سحايف  وقال وزير اخلارجية الأمريكي 
مّتفقون  “نحن  البلدين  دف��اع  ووزي��ري  الياباين  نظريه  مع  م�سرتك 

على اأّن ال�سني ت�سّكل اأكرب حتّد ا�سرتاتيجي” للبلدين.
واجتمع الوزراء الأربعة قبل يومني من قّمة اأمريكية-يابانية �ستعقد 
الياباين  ال��وزراء  بايدن ورئي�س  الرئي�س جو  وا�سنطن اجلمعة بني  يف 

فوميو كي�سيدا الذي يقوم حالياً بجولة اأوروبية-اأمريكية �سمالية.

“ترّحب  املّتحدة  الوليات  اأّن  ال�سحايف  املوؤمتر  بلينكن خالل  اأّك��د  واإذ 
اليابان  اعتمدتها  التي  اجلديدة  الدفاعية  بال�سرتاتيجية  بحرارة” 
امل�سرتك  ال��دف��اع  معاهدة  اأّن  على  اّتفقا  البلدين  اأّن  اأو���س��ح  م��وؤخ��راً، 
املربمة بينهما ت�سمل اأي�ساً الهجمات التي تتّم عرب الف�ساء، يف خطوة 

تاأتي يف خ�سّم تزايد القدرات ال�سينية عرب الأقمار ال�سطناعية.
اأّي  �سّد  الف�ساء  يتّم عرب  اأّي هجوم  اأّن  يعني  التفاق  اأّن هذا  واأ�ساف 
املادة اخلام�سة من املعاهدة الدفاعية  اأن يفّعل  البلدين من �ساأنه  من 
الثنائية والتي تن�ّس على اأّن اأّي هجوم على اأّي من البلدين هو هجوم 

اأي�ساً على البلد الآخر.
�ستن�سر  ب��الده  اإّن  اأو�سنت  لويد  الأمريكي  الدفاع  وزي��ر  من جهته قال 
يف جزيرة اأوكيناوا يف جنوب اليابان وحدة للتدّخل ال�سريع من �سالح 
م�ساة البحرية الأمريكية )املارينز( لتعزيز القدرات الدفاعية حلليفتها 

يف مواجهة التهديدات ال�سينية املتزايدة. واأو�سح اأو�سنت اإّنه “بحلول 
العام 2025 �سن�ستبدل كتيبة مدفعية بهذه القوة التي �ستكون اأكر 

فتكاً واأكر قدرة على احلركة” يف “بيئة اأمنية متزايدة ال�سعوبة«.
و�سّدد �سّيد البنتاغون على اأّن هذه الوحدة “�ستقّدم م�ساهمة كبرية يف 
الهندي  اأن تكون منطقة املحيطني  اليابان و�سمان  الدفاع عن  تعزيز 

والهادئ حّرة ومفتوحة«.
اأك���ر من  يتمركز  اأم��ريك��ي  األ���ف ج��ن��دي   50 نحو  ال��ي��اب��ان حالياً  ويف 

ن�سفهم يف جزيرة اأوكيناوا.
ال�سبع  ال�سناعية  الدول  رئا�سة جمموعة  تتوىّل بالده  الذي  وكي�سيدا 
بداأها يف  اأوروبية-اأمريكية  بجولة  حالياً  يقوم   2023 للعام  الكربى 
فرن�سا واإيطاليا قبل اأن يحّط يف بريطانيا حيث وّقع الأربعاء “اتفاق 

و�سول متبادل” بني اجلي�سني الربيطاين والياباين.

ومن املقّرر اأن ي�سل كي�سيدا اإىل كندا اخلمي�س على اأن يختتم جولته يف 
الوليات املّتحدة اجلمعة.

“التحالف  الأربعة بهذا  ال��وزراء  وخالل اجتماعهم يف وا�سنطن رّحب 
مع  ال�سرتاتيجية  “املناف�سة  من  جديدة  حقبة  مواجهة  يف  املطّور” 
على حّد تعبري وزير اخلارجية الياباين يو�سيما�سا هايا�سي. ال�سني”، 

ويف ك��ان��ون الأول-دي�����س��م��رب امل��ا���س��ي اأق����ّرت ال��ي��اب��ان م��راج��ع��ة جذرية 
لعقيدتها الدفاعية وزادت ب�سكل كبري من اإنفاقها الع�سكري ملواجهة ما 

تعتربه تهديدات من جانب كّل من ال�سني وكوريا ال�سمالية.
ت عليه هذه املراجعة زيادة امليزانية الدفاعية بن�سبة  ومن اأبرز ما ن�سّ
�سخمة خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة وتعزيز قدرة البالد على “الرّد” 
على اأّي هجوم �ساروخي ي�ستهدفها، مبا يف ذلك عرب ا�ستهداف املواقع 

التي تنطلق منها هذه ال�سواريخ.

اأبعاد قرار املحكمة الليبية باإخراج تركيا من �سوق النفط

الحتاد الأوروبي يعار�س ال�ستيطان الإ�سرائيلي
•• بروك�صيل-وكاالت

اأكد الحتاد الأوروبي، معار�سته القوية ل�سيا�سة ال�ستيطان 
هذا  يف  املتحدة  القانونية  غ��ري  والإج�����راءات  الإ�سرائيلية 
بيان،  بالقد�س، يف  الأوروب���ي  وق��ال مكتب الحت��اد  ال�سياق. 
اإن���ه مت ت��ذك��ري اإ���س��رائ��ي��ل م����راراً وت���ك���راراً ب�����س��رورة الوفاء 
القانون  وخ��ا���س��ة  ال����دويل،  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  بالتزاماتها 
ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  ال�سكان  جت��اه  ال��دويل،  الإن�ساين 

الغربية مبا يف ذلك املنطقة “ج” والقد�س ال�سرقية.
الفل�سطينية  الأنباء  ن�سرت وكالة  البيان، بح�سب ما  واأ�سار 
الت�سريحات جاءت للمفو�س  اأن هذه  اإىل  الر�سمية )وف��ا(، 
الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارت�سيت�س، رداً على �سوؤال 

من اأع�ساء الربملان الأوروبي ب�ساأن هدم اإ�سرائيل للم�ساريع 
املمولة من الحتاد الأوروبي يف املنطقة “ج«.

وقال: “الحتاد الأوروبي ينخرط يف ن�ساطات عامة، ت�سمل 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  خمتلفة  مل��واق��ع  متكررة  زي���ارات 
املحتلة من قبل الحتاد الأوروبي، وممثلي الدول الأع�ساء 

فيه«.
واأ�ساف اأن املفو�سية تتعقب جميع عمليات الهدم وال�ستيالء 
للمن�ساآت املمولة من املانحني، مبا يف ذلك تلك املمولة من 

الحتاد الأوروبي، والأ�سرار املالية ذات ال�سلة.
ت��ت��م م��ن��اق�����س��ة قائمة  امل��رح��ل��ة، مل  اأن����ه يف ه���ذه  اإىل  ون����وه 
عن  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ن  تعوي�س  لتح�سيل  املمكنة،  ب��اخل��ي��ارات 

امل�ساريع املمولة من الحتاد الأوروبي، والتي مت هدمها.
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تفكك  ال��ي��وم  ال��ع��امل  ي�صهد 
النظام الدويل ، غري امل�صتقر ، 
منذ نهاية احلرب الباردة  ، و 

بدل من ال�صتقطاب الثنائي تربز اليوم اأقطاب 
جديدة تزاحمه على جمالت تدخله و �صيطرته 

ال�صيا�صية و القت�صادية و الثقافية .
 اأمام  هذه الأقطاب اجلديدة و على راأ�صها ال�صني 
يرتاجع  احل�صور الأوروبي يف اأفريقيا التي جتد 

نف�صها يف قلب هذه الديناميكية اجليو�صرتاتيجية 
الدولية  اجلديدة .

اإتيان  الدولية  العالقات  يف  الفرن�صي  الباحث 
هذا  ير�صد  بباري�س   ال�صوربون  بجامعة  هيوغ 
الرتاجع و بالذات للح�صور الفرن�صي  و يت�صاءل 
الفرن�صية  ال��دويل  التعاون  �صيا�صة  تكن  مل  ان 

القائمة على اأ�ص�س عقائدية �صببا فيه ،و يتناول 
جديدة  اأ�ص�س  على  ال�صيا�صة  هذه  بناء  اإمكانية 
و  �صيادتها  ال�صريكة  الإفريقية  للدول  تكفل 
اأعباء  حتمل  يف  اأي�صا  م�صوؤوليتها  و  حريتها 
نه�صتها و تنميتها كما ت�صمن لفرن�صا اأي�صا تنمية 

م�صرتكة .

 اأفريقيا ُتناور
،اإن  الفرن�ص����ي  اخلبري  يقول 
مل  الإفريقي�����ة  ال�����دول 
�ص����لبية  متفرج���ة  تع������د 
على ه������ذا التغري يف العالقات 
القوى  التناف�س بني  اإذ باتت ت�صتخدم  الدولية  
العظمى كاأداة للم�صاومة لزيادة م�صاحة املناورة 
لديها ..  يتم هذا يف �صياق مل يكن فيه العتماد 
املتبادل بني الدول ، �صواء كان مفرو�صا اأو خمتارا 

، بهذا الرتفاع من قبل .

فرن�سا تدعو للدميوقراطية يف اإفريقيا و�سباب القارة ال�سمراء يطالبونها بالعتذار عن ما�سيها ال�ستعماريميرتان ومانديال وبحث ا�س�س التعاون الفرن�سي الفريقي
املناخ  اإتيان هيوغ  يف هذا  وي�سيف 
التعاون  ي��ع��د  مل  امل��ت��ق��ل��ب  ال����دويل 
كل  قبل  اأ�سبح  اإذ  اأخالقية  م�ساألة 
�سيء �سرورة عملية .و يتحتم بناءا 
على هذا الواقع اجراء جردة ح�ساب 
الفرن�سية  التعاون  ل�سيا�سة  دقيقة 
الرئي�س  اإع����������الن  ب����ع����د  خ����ا�����س����ة 
الفرن�سي اميانويل ماكرون ، ب�سكل 
ر�سمي منذ اأ�سهر، عن نهاية عملية 
فرن�سا  لها  خ�س�ست  التي  ب��رخ��ان 
األف جندي بهدف �سد   5 ح��وايل 
ال��ه��ج��م��ات الره���اب���ي���ة ل��ي�����س فقط 
ع��ن �سمال م��ايل ب��ل ع��ل��ى  منطقة 
مع  بالتعاون  ذل��ك  و  كلها  ال�ساحل 
جم��م��وع��ة ال�����س��اح��ل ال��ت��ي ت�سم 5 

بلدان اإفريقية .

 نتائج متباينة
يف منطقة ال�ساحل، وعلى الرغم من 
الكبرية  واملالية  الب�سرية  اجلهود 
و�سركاوؤها  ف��رن�����س��ا  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�ستقرار  حتقيق  يف  للم�ساعدة 
وا�ستعادة التنمية يف املنطقة، اإل اأن 
الو�سع ل يزال حمفوًفا باملخاطر و 
التحدي الأمني و الثقايف قائمان ، 
اإذ ما فتئت هذه اجلماعات تكت�سب 
املنطقة  يف  تتو�سع  و  ج��ددا  اأع�ساء 
ُمن�سئة خاليا نائمة هنا و هنالك، 
و كا�سبة منا�سرين لها يف الفكر و 

اأ�سلوب املقاومة . 
ومن املفارقات، اأنه على الرغم من 
الر�سمية  الإمن��ائ��ي��ة  امل�����س��اع��دة  اأن 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ت��ت��زاي��د ب��ا���س��ت��م��رار يف 
منطقة ال�ساحل لعدة �سنوات ، فاإن 
�سورة فرن�سا ، وقدرتها على توليد 
اجل���اذب���ي���ة و احل�����س��ول ع��ل��ى دعم 
اأي  اأكر من  �سركائها، تبدو باهتة 

وقت م�سى.
وعلى الرغم اأي�سا من زيادة املوارد 
امل�ساعر  ف��اإن   ، للتعاون  املخ�س�سة 
ت�ستقر  ب������داأت   ل��ف��رن�����س��ا  امل���ع���ادي���ة 
املتنامية  الأط��راف  داخ��ل  تدريجياً 
ملجتمعات غرب اأفريقيا. ويف الوقت 
الكلي�سيهات  ع��ن  وب��ع��ي��ًدا   ، نف�سه 
التي يتم نقلها غالًبا ، ف��اإن  موقع 
ال���ق���ارة  ال����ت����ج����ارة ال��ف��رن�����س��ي��ة يف 
ت��اآك��ال ملحوظا  ���س��ه��د  الأف��ري��ق��ي��ة 
ال���ق���رن  م����ن  الول  ال���ع���ق���د  م���ن���ذ 
�سيما يف  ، ول  الع�سرين  و  احل��ادي 

البلدان الناطقة بالفرن�سية.
ن��ف�����س ال��ف�����س��ل ن�����س��ه��ده اأي�������س���ا يف 
الدعم  ي��ك��ن  مل  اإذ  لأف��غ��ان�����س��ت��ان 
ال��ه��ائ��ل م��ن امل��ان��ح��ني ال��دول��ي��ني ، 
و خ��ا���س��ة م��ن ف��رن�����س��ا ، ك��اف��ي��ا ملنع 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  ان��ه��ي��ار  ح���دوث 

الأفغانية .
ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ه�����ذا ال���رتاج���ع 
�سعى  ل���ف���رن�������س���ا  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
ال��الع��ب��ون ال���دول���ي���ون اجل����دد اىل 
اإيجاد موطئ قدم بالدول الأفريقية 
و تعزيز وجودهم بعر�ًس بديل عن 

منوذج التعاون الفرن�سي.
 و يدعو الباحث الفرن�سي اىل درا�سة 
ما ي�سميه بال�سردية اجلديدة التي 
اجلدد  ال��الع��ب��ون  ه����وؤلء  يقدمها 
و على راأ���س��ه��م ال�سني و رو���س��ي��ا  و 
هذه  درا�سته من  فما متت   ، تركيا 

ال�سردية يعترب قليال.
الآن  الفرن�سي  التعاون  يبدو  اإذن   
ت���راج���ع ه����ذه ح��ق��ي��ق��ة ل ميكن  يف 

للم�ساهمة ،  تبعا لذلك ، يف الأمن 
الفرن�سي والأوروبي عموما .

القاعدة  ه���ذه  تفعيل  و�سيتطلب 
ال����ع����ق����ائ����دي����ة اجل�������دي�������دة اإع���������ادة 
امل�سرتك  العميق  ال��ب��ع��د  اك��ت�����س��اف 
تاريخياً  ميز  ال���ذي  ال����وزارات  ب��ني 
الدويل.  الفرن�سي   التعاون  نظام 
يكون  اأن  ك��ان يجب  اإذا   ، وب��ال��ت��ايل 
وال�سوؤون اخلارجية  اأوروب��ا  ل��وزارة 
 ، امل�������س���األ���ة  ه�����ذه  يف  حم������وري  دور 
فيجب ال�سعي اإىل مزيد من التاآزر 
بني عمل جميع الوزارات الفرن�سية   

التي لها عالقة بهذا التعاون .
 و م����ن ج���ان���ب اآخ������ر ي�����رى اإت���ي���ان 
التف�سيلية  امل���ع���رف���ة  اأن   ه���ي���وغ  
تعترب  امل���ح���ل���ي���ة  ل��ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات 
عمل  اأي  جن���اح  ل�سمان  ���س��روري��ة 
ه���ذا اجل��ان��ب ل يزال  ، و  ت��ع��اوين 
م��ه��م��ال لأن ال��ت��ع��اون ه��و ق��ب��ل كل 
�سيء �سيا�سة ميدانية على امل�ستوى 
والقدرة  امل��رون��ة  تتطلب  الب�سري 
املحلي.  امل�ستوى  على البتكار على 
ي��ت��ع��ل��ق الأم������ر  ه��ن��ا ب��ال��ق��درة على 

“الإ�سغاء والبناء مًعا«.

 قطاع الرثوة
 احليوانية يف النيجر

كيف ميكن اأن يبدو التعاون الدويل 
القائم على هذه القاعدة العقائدية 

اجلديدة عملًيا؟ 
 يقدم لن������ا الباحث الفرن�سي حالة 
قط�����اع الروة احليوانية يف النيجر 

مث������اًل مثمراً على ذلك .
بينما  لدى النيجر  ثروة حيوانية 
اأفريقيا  غ��رب  ب��ل��دان  يف  تتوفر  ل 
الخ�������رى ف�����ان م��ن��ت��ج��ات الأل����ب����ان 
ال�سركات  وت�سوقها  ت�سنعها  التي 
كبريهي  ب�سكل  ال��ي��وم  النيجريية 
امل�ستورد  احل��ل��ي��ب  م�����س��ح��وق  م���ن 
بالزيت   ت�سمينها  ي��ع��اد  واأح��ي��اًن��ا   ،

بحيث تفقد جودتها الغذائية 
حتدًيا  ه���ذه  التبعية  ح��ال��ة  ت�سكل 
واأمنها  النيجر  ل�ستقالل  ك��ب��رًيا 
الغذائي ، يف �سياق وطني واإقليمي 
املجال  ه���ذا  يف  خ��ا���س  ب�سكل  ه�����س 
���س��راك��ة مع  . و م��ن خ��الل تطوير 
الروة  لتعزيز قطاع  النيجر  دولة 
�سركات  ودع����م  ل��دي��ه��ا  احل��ي��وان��ي��ة 
الرتقاء  ب��ه��دف  الوطنية  الأل��ب��ان 
لفرن�سا  ميكن   ، القيمة  ب�سال�سل 
و�سركائها امل�ساهمة يف تعزيز ال�سيادة 
الغذائية والقت�سادية للنيجر ، مع 
املحلي.   ال�سراع  اأ�سباب  فتيل  ن��زع 
النطاق”  وا���س��ع��ة  “ال�سراكة  ه���ذه 
، ال��ت��ي ت�����س��م��ل خم��ت��ل��ف ال������وزارات 
ا  اأي�سً ول��ك��ن   ، املعنيني  وامل�سغلني 
الالعبني القت�ساديني الفرن�سيني 
والأوروب����ي����ني وال��ن��ي��ج��ريي��ني ذوي 
اأن  ي��ج��ب   ، امل��ت��خ�����س�����س��ة  اخل�����ربة 
ال�سرتاتيجي  التوا�سل  يخدمها 
التعزيز  اأ�سا�س  على  ال���وزارات  بني 
املتبادل لل�سيادة الغذائية واقت�ساد 

ال�سريك.  
 على ال�سعيد ال��دويل كما يخل�س 
عندما   ، ال���ق���ول  اىل  ه��ي��وغ  ات���ي���ان 
ت��ك��ون ال��ت��ح��دي��ات اجل��م��اع��ي��ة التي 
ي��ت��ع��ني م��واج��ه��ت��ه��ا، اأك����رب م���ن اأي 
يتطلب  الأم����ر  ف���اإن   ، م�سى  وق���ت 
�سيا�سة  �سياغة  لإع���ادة  جهدا  ب��ذل 

التعاون اخلا�سة بفرن�سا.

فكيف  هيوغ  اإت��ي��ان  يقول  دح�سها، 
اخلربة  ج���ودة  ان  خا�سة  نف�سرها 
التي تقوم فرن�سا  بتعبئتها  لي�ست 
مو�سع ت�ساوؤل. ومن ناحية اأخرى، 
الأ�سا�س  ع���ن  ال���ب���اح���ث  ي���ت�������س���اءل  
النموذج   ُبني عليه  الذي  العقائدي 
يتكيف  وه��ل  التعاون  يف  الفرن�سي 
الذي  ال��دويل اجلديد  النظام   مع 

يت�سكل اأمام اأعيننا؟

 مبادئ عفا عليها الزمن 
ل  ال��ت��ي  التوجيهية  امل��ب��ادئ  لفهم 
الفرن�سية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ت��وج��ه  ت����زال 
ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل ال��ي��وم، ي��ج��ب اأن 
نعود اىل خطاب  فران�سوا ميرتان 
ه���ذا  اأ����س�������س  ح������ول   1990 ع������ام 
التعاون لرنى الفجوة بني ما ذلك 

اخلطاب و واقع احلال اليوم 
الحتاد  بتفكك  مت��ي��ز  ���س��ي��اق  ف��ف��ي 
بني  املناف�سة  ون��ه��اي��ة  ال�سوفياتي 
فرن�سا  ك���ان���ت   ، وال����غ����رب  ال�������س���رق 
عالقاتها  ت��ط��وي��ر  ح��ي��ن��ئ��ذ  ت��ع��ت��زم 
الأف��ري��ق��ي��ة طبعا  ال���ق���ارة  دول  م��ع 
القدمي  وج����وده����ا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ال��ت��م��ك��ن من  اإ ط����ار  و يف  ب���ال���ق���ارة 
يحتلها  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ال���ف�������س���اءات 
، الذي  ، �سابقا  ال�سوفياتي  الحتاد 
ب��ال��ع��دي��د من  ل���ه وزن ك��ب��ري  ك����ان 
ناحية  م��ن  ه��ذا  الفريقية  ال���دول 
ناحية  م���ن  دع����ا  م���ي���رتان  ل��ك��ن  و 
التنمية  م�ساعدات  تكون  اأن  اأخرى 
م�سروطة  ب��اري�����س  مت��ن��ح��ه��ا  ال��ت��ي 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  الإ���س��الح��ات  بتنفيذ 
على  الدميقراطي  الطابع  اإ�سفاء 
والعالقات  الأفريقية.  املجتمعات 
بدورها  ا���س��ب��ح��ت  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
الآن  و  �سيا�سية.  واأق��ل  تقنية  اأك��ر 
البعيد   امل��ا���س��ي  م��ن  تعترب  اي�����س��ا  
التي  ال��ف��رن�����س��ي��ة   ال���ت���ع���اون  وزارة 

الفاعلني  ق��ب��ل  امل��ق��دم م��ن  ال��دع��م 
يكون  ان  ، يجب  ف��ع��اًل  امل��ت��ع��اون��ني 
متوافقا مع ما مت التعبري عنه  من 
الحتياجات  احلقيقية لهذه الدول 

بو�سوح.
مل  اإذا  الفرن�سي  الباحث  ي�سيف  و 
خالل  من  جمتمًعا  اأو  دول��ة  نطور 
ناحية  ، من  فاإنه ميكننا   ، التعاون 
ومن  م����ًع����ا.   ن��ت��ط��ور  اأن   ، اأخ������رى 
لفكرة  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء  هنا يجب 
تعك�س  ال���ت���ي  امل�����س��رتك��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
نعطيها  اأك�����ر مم���ا  ال����واق����ع  ه����ذا 
اإن الحتياجات    . امل�ساعدة   لفكرة 
التي  ال���دول  للتنمية يف  امل��ت��زاي��دة  
نتعاون معها ، ول �سيما يف البلدان 
 ، بالفرن�سية  الناطقة  الأف��ري��ق��ي��ة 
امل�سرتكة  الفر�س  من  العديد  هي 
 ، املمكن  من  جتعل  اأن  ينبغي  التي 
تعزيز مهاراتنا   ، ال�سراكة  اإط��ار  يف 
ودرايتنا. ،  �سواء يف القطاع العام و 
يف القطاع اخلا�س ،و يف هذا ال�سدد 
من  الفرن�سية  ال�سركات  �ست�ستفيد 
ب�سيا�سة  اأف�س�����ل  ب�سكل  ارتباطها 
خا�سة    ، ه���ذه  امل�����س��رتك��ة  التنمية 
املتو�س�����ط  احل��ج��م  ذات  ال�����س��رك��ات 
لها  ليكون  تكافح   ما  غالًبا  والتي 

موقع دويل . 
ومن الناحية الأمنية ، فاإن الرتابط 
مواجهة  يف  للمجتمعات  امل��ت��زاي��د 
امل��خ��اط��ر وال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي توؤثر 
متزايدة  اح��ت��ي��اج��ات  ي��ول��د  عليها 
ل��ل��ت��ع��اون ب��ني ال�����دول. ���س��واء تعلق 
الأمر بالجتار بالب�سر  اأو الإرهاب 
اإذ  ع��م��وم��ا،   املنظمة  ب��اجل��رمي��ة  اأو 
ال��ق�����س��اي��ا الأم��ن��ي��ة بعًدا  اك��ت�����س��ب��ت 

دولًيا متزايًدا.
ف����اإن   ، ه�����ذا  ال�����رتاب�����ط  ����س���ي���اق  يف 
لتعزيز  ج��ه��وده��ا  يف  ال�����دول  دع����م 
��ا و�سيلة  اأم��ن��ه��ا ال��داخ��ل��ي ه��و اأي�����سً

ُيعطي  اأب��ا  بدى ميرتان  اإذ  جديدة 
درو�سا لأطفال  ُق�سر ، و هذا يعني 
الدويل  ال�سرتاتيجي  ال�سياق  اأن 
بو�سلة  �سياغة  يفرت�س  اجل��دي��د 

جديدة ل�سيا�سة تعاون الدويل  .
خطوط  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  ف���م���اذا   
القوة ،  والنقاط الأ�سا�سية يف هذه 

ال�سيا�سة اجلديدة ؟

تعاون ال�صيادة وامل�صوؤولية
املتبادل  ي�����س��وده الع��ت��م��اد  يف ع��امل 
مفيدة  حلول  بناء  التعاون  يعني   ،
الهتمام  ذات  للق�سايا  للطرفني 

امل�سرتك. 
فمنطق امل�ساعدة ، الذي يراه �سركاء 

1999 ،  اأي  اأب��واب��ه��ا  ع��ام  اأغلقت 
م���ن وجودها.  ع���اًم���ا  اأرب���ع���ني  ب��ع��د 
ال�سني   اأن   ، الع�سر  عالمات  وم��ن 
الذي   ، مونت�سكيو  ف��ن��دق  ا���س��رتت 
باري�س  التعاون يف  كان ي�سم وزارة 
�سفارتها  ال�سني  اأن�����س��اأت   اأن  ، منذ 

هناك  عام 2017.
ل��ق��د م���ر اأك����ر م���ن ث��الث��ني عاًما 
على اخلطاب الذي األقاه  فران�سوا 
ميرتان يف مدينة لبول الفرن�سية 
القمة  انعقاد  اأثناء  الفرن�سية  اأثناء 
تثبت  و   الف���ري���ق���ي���ة   ال��ف��رن�����س��ي��ة 
املبادئ املذهبية التي مت و�سعها يف 
ذلك الوقت اأنها غري منا�سبة اليوم 
ا�ستعمارية  ب��روح  جُمملة  كانت  اذ 

اأن يركز على الق�سايا ذات ال�سبغة 
ال�سيادية كالق�سايا الأمنية و ترك 

الق�سايا املجتمعية للدول املعنية.
النتيجة  ، و هي  امل�سوؤولية  اأم��ا عن 
الطبيعية لل�سيادة - فالأن التنمية 
، مثل الأم���ن ، ه��ي يف امل��ق��ام الأول 
م�����س��وؤول��ي��ة ال������دول ن��ف�����س��ه��ا. اذ ل 
بديال عن  التعاون  يكون  ان  ميكن 
م�سوؤولية الدولة ثم  اإن ال�ستجابة 
بطريقة م�ستدامة لنقاط ال�سعف 
املجتمعات هي  ع��ربه��ا   ال��ت��ي مت��ر 
ق��ب��ل ك���ل ���س��يء م�����س��وؤول��ي��ة ال����دول 
املعنية. كذلك حتديد احللول التي 
�سيتم تقدميها و�سياغتها ل ميكن 
يكون  ول��ك��ي  داخ��ل��ًي��ا.  ي��ك��ون  اأن  اإل 

فرن�سا على اأنها عالمة على عالقة 
التخلي  يجب  متوازنة  غري  تبعية 
مبنطق  ا�ستبداله  يجب  كما  عنه. 

�سراكة اأفقي واأكر تنا�سًقا.
تقنية:  اأداة  جم��رد  لي�س  ال��ت��ع��اون 
يقول اإتيان هيوغ ، اإنه قبل كل �سيء 
رافعة يف خدمة ال�سيا�سة اخلارجية 
“دولة  ع���ودة   ل��ل��دول ويف مواجهة 
بناء  ال�������س���روري  “ ، وم����ن  ال���ق���وة 

تعاون ال�سيادة وامل�سوؤولية.
احلرية  لها  ال���دول  لأن   ، ال�سيادة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الذي  اخ��ت��ي��ار من����وذج  يف 
ينا�سبها ، وفًقا مل�ساراتها الجتماعية 
والتاريخية. على هذا النحو ، فاإن 
للتعاون ميكن  الفرن�سي    العر�س 

التحديات الأمنية الدولية امل�صرتكة وغريها ولدت احتياجات جديدة للتعاون بني الدول 

ماكرون ينهي ر�سميا عملية برخانملاذا تنهي فرن�سا عملية برخان يف مايل؟

ماكرون خالل زيارة للكامريون ي�سعى للحفاظ على نفوذ بالده يف افريقيا

التعاون لي�س جمرد تقنية بل تكري�س لل�سيادة و امل�سوؤولية واحلريةاإعطاء الأولوية للتنمية امل�سرتكة بدل من فكرة امل�ساعدة
�سيا�سة التعاون الفرن�سية حمملة بروح التبعية  ال�ستعالئية و ال�سياق ال�سرتاتيجي الدويل يقت�سي بو�سلة جديدة 
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اإع����������الن
اللحام وفح�س  قزح خلدمات  قو�س   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الأنابيب - ذ.م.م رخ�سة رقم:1253117 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�سيبانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�سيبانى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ازهار اقبال قادرى حممد حنيف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل يو�سف حممد على املرزوقي
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ قو�س قزح خلدمات اللحام وفح�س الأنابيب - ذ.م.م

RAINBOW FABRICATION WELDING AND INSPECTION PIPE SERVIESS LLC 
اإىل /قو�س قزح خلدمات اللحام وفح�س الأنابيب - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

 RAINBOW FABRICATION WELDING AND INSPECTION
PIPE SERVICES - 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 غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اجل�سرين لتاجري ال�سيارات ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1416791 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرحمن �سامل �سالح عبداهلل �سمالن %100

تعديل مدير / اإ�سافة عبدالرحمن �سامل �سالح عبداهلل �سمالن
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم �سباح حممد خمي�س املحريبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد عبده احمد
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اجل�سرين لتاجري ال�سيارات ذ.م.م 

AL JUSRAIN RENT A CAR L.L.C
اإىل /الواثق لتاأجري ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

AL WATHIQ RENT CAR - 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 غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : املحرتفون اجلدد للدعاية والعالن ذ 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: م م  رخ�سة رقم:1144120 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد با�سم دحام �سال�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد با�سم دحام �سال�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد با�سم دحام �سال�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خلف �سلطان عبيد عبداهلل الغفلى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ املحرتفون اجلدد للدعاية والعالن ذ م م 

NEW PROFESSIONAL ADV. AND PUB. L L C
اإىل /املحرتفون اجلدد للدعاية والعالن- �سركة ال�سخ�س الواحد م م

NEW PROFESSIONAL ADV. AND PUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : عيادة ماك كالوك ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1037624 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سميه توفيل %100

تعديل مدير / اإ�سافة �سميه توفيل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خمي�س �سلطان حممد عبداهلل الرميثى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سميه توفيل
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جممع ماك كالوك الطبي ذ.م.م 

MCCULLOCH CLINIC L.L.C
اإىل /عيادة ماك كالوك - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

MCCULLOCH CLINIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كري�س للوكالت التجارية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم:1807872 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جانا باتى بيالى تانكاما راجى جاناباتى بيالى %100

تعديل مدير / اإ�سافة جانا باتى بيالى تانكاما راجى جاناباتى بيالى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على عبداهلل عبدالرحمن على املرزوقى

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

 تعديل اإ�سم جتاري من/ كري�س للوكالت التجارية 
CRESS COMMERCIAL AGENCIES 

اإىل /كري�س للوكالت التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
CRESS TRADING AGENCIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / حذف وكالت جتارية 4610002
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 غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
�سركة   - املائية  للدراجات  لمرياج   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:3995743 

تعديل اإ�سم جتاري من/ لمرياج للدراجات املائية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

LA MIRAGE FOR JET SKI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/لمرياج لتاأجري الدراجات املائيه و النارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

LA MIRAGE JET SKI AND MOTOR BIKE RENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة تاأجري الدراجات النارية 7730002

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 غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اين�ستند خلدمات التو�سيل 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3923068 

تعديل اإ�سم جتاري من/ اين�ستند خلدمات التو�سيل 

INSTANT DELIVERY SERVICES 

اإىل /�ستيت فورويد خلدمات تو�سيل الطلبات 

STATE FORWARD DELIVERY SERVICES

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 

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

الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:جونيور كوزميتك كورنر- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
كابيتال  انرتنا�سيونال  مبنى   0  ،44 غرب  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

تريدنغ ذ.م.م
CN 2899671 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/مكتب ام ايه بي لتدقيق احل�سابات ذ.م.م - كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/04/01  لل�سركة 
بالرقم:232400054    العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2023/01/12
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 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:الب�سر للمقاولت وال�سيانة العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 34، 0 مبنى حكومة اأبوظبي
CN 3945026 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

قانوين  كم�سفي   - قانونيون  حما�سبون  بارترنز  ايه  ال�سادة/ام  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/02/01  لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305000368   

تاريخ التعديل:2023/01/12
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 13747 بتاريخ 2023/1/13 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:اأميغو�س فتن�س ذ.م.م
بلدية  والنقل  البلديات  دائرة  مبنى  الول   1 الليم  ال�سركة:الفوعة،  عنوان 

مدينة العني
CN 2679322 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات - كم�سفي قانوين لل�سركة 
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/01 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305001279
تاريخ التعديل:2023/01/12

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(

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام 
اللكرتوين  املوقع  بزيارة  اأو  امل��زاد  بزيارة موقع  ال�سيارات  2023 وعلى من يرغب مبعاينة  يناير   16 املوافق  الثنني  يوم  ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
1 K5 2021 6561/2022   28753 7 55000      
2 GLC 250 2017 6188/2022   57564 16 130000   
3 DP70 2006 6520/2022   11027 Q 30000     
4 2010  6237/2022   64258 10 32000      
5 2017  6082/2022   75205 G 13000    
6 JCB 532 120 2002 6518/2022   29907 O 21000     
7 S150 2005 6525/2022   11046 Q 16000     
8 2018 3008 6482/2022   53241 15 50000    
9 2021 3008 6557/2022   61427 17 85000   
10 2019  6273/2022   85452 5 85000    
11 2016  6543/2022   32260 S 16000     
12 ASX 2017 6276/2022   82587 17 30000   
13 2015  6542/2022   84676 13 12000   
14 2015  6559/2022   56032 5 12000   
15 2014  6563/2022   14983 B 26000 . .    
16 2014  6267/2022   64891 13 12000     
17 2016  6186/2022   79575 2 20000     
18 MKX 2013 1/2023   27038 O 16000    
19 2017  6274/2022   89617 16 24000         
20 2019  6266/2022   85063 14 35000   
21 2014   6564/2022   79812 3 32000    
22 2015  6477/2022   85399 3 33000     
23 2016  6551/2022   1230 B 35000   
24 2017    19098/2019   62453 14 88000      
25 2016  6265/2022   34053 15 13000        
26 2021  6281/2022   14063 18 75000     
27 C 200 2020 6262/2022   91946 50 150000    
28 2021  6271/2022   35704 5 210000     
29 2016  6270/2022   23709 6 17000   
30 CX 9 2016 6481/2022   23170 C 34000     
31 2014   24/2023   35553 6 85000       
32 2019    6555/2022   77676 Q 90000      
33 2015  6479/2022   48095 5 45000   
34 2015  6187/2022   84106 15 32000   
35 2017  6483/2022   43197 14 34000     
36 2017  25/2023   6815 1 95000     
37 2016  6562/2022   33705 B 16000      
38 2012  6981/2021   91849 12 8000     
39 2020  6532/2022   67160 B 60000       
40 2015  6478/2022   86909  47000      
41 2013  23/2023   13483 B 40000     
42 2015  6531/2022   12168 15 19000 . .   
43 2016  6541/2022   12909 1 18000   
44 2018  6263/2022   48106 14 43000     
45 2019  6556/2022   96763 8 27000 .  
46 2015  6189/2022   39853 16 25000   
47 BMW X6 2013 8393/2021   34161 5 55000     
48 2014   6238/2022   57960 3 22000    
49 2015   6560/2022   74122 10 28000     
50 2016  6275/2022   37876 14 16000    
51 2016  6269/2022   98420 17 17000   
52 2019  6264/2022   74719 15 52000      
53 2015  6268/2022   60869  A 28000        
54 2019  6552/2022   64585 7 65000   
55 6297  6297/2022   23205 A 24000     
56 2014  6530/2022   74808 3 20000    
57 2018  6298/2022   35945  34000    
58 2018  6554/2022   61176 C 60000    
59 2008    6277/2022   61957 1 20000     
60 2011  5576/2022   49285 1 8000   

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

ت�شريح للإعلن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�سم املطور

MOZA HASSAN ALI AL BALUSHI : ا�سم امل�سرتي
ثمن  من  م�ستحقة  اق�ساط  ق�سط/  �سداد  عن  تخلفتم  قد  باأنكم  اف��اد  امل��ذك��ور  املطور  ان  حيث 
 AL( م�����س��روع   )AL JAWHARA TOWER/2106( رق��م  ال��ع��ق��اري��ة  ال��وح��دة 
 13/2008 رق���م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وت��ن��ف��ي��ذا  دب���ي.   )JAWHARA TOWER
من  يوما   30 خالل  عليكم  امل�ستحق  املبلغ  ب�سداد  نخطركم   ، التنفيذية  ولئحته  وتعديالته 
تاريخ ن�سر هذا  الخطار.  ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر اعاله خالل املدة امل�سار اليها ، ف�سوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املن�سو�س عليها يف املادة  11 من القانون املذكور
NOTICE

Developer's name : TIGER PROPERTIES 
Purchaser's name : MOZA HASSAN ALI AL BALUSHI
The above mentioned developer claims that you have defaulted in 
the payment of installment/installments of the price for unit No (AL 
JAWHARA TOWER/2106) project (AL JAWHARA TOWER) Dubai. 
In accordance with law no (13) of 2008 as amended, and its Executive 
Regulations, Dubai Land Department  DLD, hereby notify you to rectify 
the default within (30) days as of the date of publication of this notice.
If you fail to pay the amount due within the specified period, DLD shall 
take the necessary legal proceeding pursuant to clause No (11) of the 
aforesaid.

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

عن  �صادرة  اأ�صهم  �صهادة  علي  حممد  عو�س   / ال�صيد  فقد 
�صركة دبي لالإ�صتثمار �س.م.ع 

لل�صهادة رقم ) 20498 ( وحتمل عدد )2099( �صهما
رقم  ال��ه��ات��ف  علي  الت�����ص��ال  عليها  يعرث  مم��ن  ي��رج��ى   
0525702260 او الت�صال بال�صركة على الرقم املبا�صر 

04-8122305

امل����دع����و / ح���ك���ي���م اهلل  ف���ق���د 
ب���اك�������س���ت���ان   ، خ��������ان  ا������س�����ف 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)6357362AK(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0556099543

فقدان جواز �سفر
امل����دع����و / روج����ري�����س  ف���ق���د 
اوغ��������ن��������دا   ، ك�������اك�������وم�������ب�������ا 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)a00286957(  رق�����م 

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

    0529422767

فقدان جواز �سفر

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
اعلن بالن�شر        

 250 / 2022 / 191 بيع عقار مرهون
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعى عليهم/براديب �سودري باجراجن لل - �سوين هاندا �سونيل كومار هاندا
جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/بنك ابوظبى التجارى �س.م.ع ب�سفته امل�ستحوذ على / �سركة ابوظبى للتمويل �س 
م خ - و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ) بيانات العقار: وحدة عقارية - 
املنطقة: اخلليج التجاري - رقم الر�س : 42 - رقم العقار : 1702 - ا�سم املبنى : كلوفر باي ( كما 
نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ) 839437.50 ( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 
من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة 

اأيام من علمكم باحلجز .. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
اعلن بالن�شر        

 250 / 2021 / 326 بيع عقار مرهون
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعى عليه/رامى نايل مو�سى اجلندى - جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/بنك  امل�سرق  �س م ع

و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )العقار رقم 202 بالطابق رقم 2  نعلنكم باأن مت احلجز على 
g-05 على قطعة الر�س  البالغ م�ساحته 749.81 قدم مربع واملواقف  مببنى مزايا 19 رقم 1 
املطالبة وقدرها  قيمة  ل�سداد  نعلنكم  كما  دب��ى.(  ب��اإم��ارة   2 ال�سفا  وادى  1424 - مبنطقة  رق��م 
)     363660.78 درهم/فل�س         ( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف 
قانون  295 من  امل��ادة  لن�س  وفقا  املزايدة  بطريق  الرهن  العقار حمل  بيع  واإل  اأع��اله  التنفيذ 
الج��راءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من 

علمكم باحلجز
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
اعلن بالن�شر        

 250 / 2021 / 302 بيع عقار مرهون
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعى عليهم/1- �سريج عزيز عم�سى 2- اليزابيث نيكول ليزون
جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/بنك  امل�سرق  �س م ع
و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )وحدة عقارية - املنطقة : وادي 
العقار : 402  املبنى : 1 - رق��م  املبنى : مزايا 7 - رق��م  ا�سم  ال�سفا 2 - رق��م الر���س : 1033 - 
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املال والأعمال

حكومة الفجرية تكمل ا�ستعداداتها للم�ساركة »كيو« توؤكد ريادتها يف جمال ال�ستثمار العقاري من خالل تطوير م�سروع »رمي هلز«
يف القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2023 

•• الفجرية -وام:

ت�سارك حكومة الفجرية يف الدورة ال 15 من القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2023، الفعالية الأبرز �سمن اأ�سبوع 
اأبوظبي لال�ستدامة، وت�ست�سيفها �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل )م�سدر( يف الفرتة ما بني 16 اإىل 18 يناير 
اجلاري يف العا�سمة اأبوظبي، بهدف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة والتقدم القت�سادي والجتماعي والبيئي. و 
تتمثل م�ساركة حكومة الفجرية يف بلدية الفجرية وموؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية وهيئة الفجرية للبيئة 
ومنطقة الفجرية لل�سناعة البرتولية، يجتمعون حتت مظلة واحدة وهدف م�سرتك واحد لدعم اجلهود املحلية 
والعاملية يف التحول نحو العتماد على الطاقة املتجددة والنظيفة، و امل�ساهمة يف ر�سم ال�سيا�سات املنا�سبة حول 
ق�سايا ال�ستدامة اإىل جانب تبادل اخلربات والطالع على اأف�سل املمار�سات يف هذا القطاع من خالل املوؤمترات 

التي ُتعقد يف القمة واللقاءات التي تتيح الفر�س مابني امل�ساركني يف املعر�س و�سّناع القرار.

املجتمعات  تطلعات  مل��واك��ب��ة  وال�����س��ع��ي  امل��دي��ن��ة،  ت�سهده  ال���ذي 
�سكنية  م�ساريع  توفري  خالل  من  القادمة،  والأجيال  احلالية 
فاخرة ُت�سكل انعكا�ساً للروؤية امل�ستقبلية وامل�ستدامة، مما يعزز 
ال��ع��امل للعي�س  اأف�سل م��دن  ك��واح��دة م��ن  اأب��وظ��ب��ي  م��ن مكانة 
وال�ستثمار.،يوفر “رمي هلز” املجمع ال�سكني الفاخر وامل�سّور 
اأع��ل��ى درج����ات اخل�����س��و���س��ي��ة وال��رف��اه��ي��ة ل�����س��ك��ان��ه، م��ن خالل 
ع�سري،  حياة  من��ط  �سمن  اخل��ي��ارات  متعددة  �سكنية  وح���دات 
حيث يقع م�سروع “رمي هلز” يف جزيرة الرمي التي جتمع بني 
ت�سم  كما  اأبوظبي،  مدينة  قلب  يف  العي�س  و�سهولة  الرفاهية 
واجلامعات،  وامل��دار���س  الت�سوق  م��راك��ز  م��ن  وا���س��ع��ة  جمموعة 
املرافق  من  الكثري  وغريها  وال�سواطئ  الفنادق  اإىل  بالإ�سافة 
احليوية.،يت�سمن م�سروع “رمي هلز” جمموعة من الوحدات 

•• اأبوظبي: الفجر

اإقباًل  ال���رمي  ج��زي��رة  يف  ال�سكني  هلز”  “رمي  م�����س��روع  �سهد 
كبرياً من قبل امل�ستثمرين والعمالء، حيث اأعلنت �سركة “كيو 
�سابق  وق��ت  يف  القاب�سة”  “كيو  ���س��رك��ات  اإح���دى  للعقارات” 
املطروحة �سمن  ال�سكنية  ال��وح��دات  كافة  بيع  ال��ع��ام، عن  ه��ذا 
يوؤكد  م��ا  م�ستمرة،  امل�سروع  تطوير  اأع��م��ال  واأن  املرحلة،  ه��ذه 
ودولة  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ق��اري  ال�ستثمار  جم��ال  يف  ري��ادت��ه��ا  على 
اإ�سافة  هلز”  “رمي  م�سروع  املتحدة.،ُيعد  العربية  الإم����ارات 
نوعية للم�سهد العقاري يف العا�سمة، ويعك�س روؤيتها الطموحة 
للعقارات”  “كيو  دف���ع  ال���ذي  الأم����ر  امل�ستقبلية،  وتطلعاتها 
لإطالق هذا امل�سروع ال�سكني الفاخر، خ�سو�ساً يف ظل التطور 

ال�سكنية املختلفة التي تتوزع على تلة معمارية وما حولها، مما 
امل�سروع مع توفري جميع اخلدمات  �ساحرة على  مل�سات  ي�سفي 
ونوادي  اجتماعية  ومراكز  مفتوحة،  وم�ساحات  متنزهات  من 
للت�سوق وم��ط��اع��م وم��ق��اه��ي ومناطق  راق��ي��ة  وم��راك��ز جت��اري��ة 
خيارات  م��ع  املختلفة،  والريا�سات  ال��ه��واي��ات  ملمار�سة  جمهزة 
متنوعة للتنقل م�سممة خ�سي�ساً لتوفري اأكرب قدر ممكن من 
للعقارات”  “كيو  باأن  بالذكر  اجلدير  من  والرفاهية.  الراحة 
النمو والزدهار  توفر حلوًل معي�سية م�ستدامة تدعم م�سرية 
قيادية  لروؤية  وفقاً  وذل��ك  واملنطقة،  وال��دول��ة  اأبوظبي  لإم��ارة 
الواعد،  ال�ستثمارات  م�ستقبل  �سياغة  اإع��ادة  اإىل  ترمي  ثاقبة 
عرب الرتكيز على مفاهيم التميز وتنويع ال�ستثمارات وتعزيز 

عائدات امل�ستثمرين.

على  امل��ت��ب��ادل  الع��ت��م��اد  “يتجاوز 
الطاقة حدود اجلغرافيا ال�سيا�سية 
حياة  يف  اأ�سا�سياً  مكوناً  باعتبارها 
املجتمعات احلديثة. ويجرب النزاع 
ط���وي���ل الأم�������د م���ث���ل الأزم��������ة بني 
الطاقة  م��وردي  واأوك��ران��ي��ا،  رو�سيا 
�سوية  التفاعل  على  وم�ستهلكيها 
وب�سكل متوا�سل للعثور على اأف�سل 
ال�����س��ب��ل ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��م م���ن امل�سي 
ق��دم��اً يف م��ث��ل ه���ذه الأوق������ات. ويف 
جاهدين  فيه  نعمل  ال���ذي  ال��وق��ت 
التعامل مع عواقب هذه  اأج��ل  من 
�سوية  نتناق�س  اأن  ي��ج��ب  الأزم�����ة، 
للم�سي  و���س��ي��ل��ة  اأف�����س��ل  لق�����رتاح 
نحو امل�ستقبل. ومع ذلك، من املهم 
لالأ�سواق  ن�سمح  اأن  ال��ق��در  بنف�س 
بتحديد اأف�سل طريقة لال�ستجابة 

ملثل هذه الأزمة”. 

••اأبوظبي-الفجر: 

قرقا�س  اأن������ور  اأك���ادمي���ي���ة  ن��ظ��م��ت 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة امل���رك���ز الإم����ارات����ي 
واإع�������������داد  ت�������دري�������ب  يف  ال��������رائ��������د 
امل�ستقبليني  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ني 
اأم�س،  م��ن  الأول  ي���وم  واحل��ال��ي��ني 
الطاقة  اأزم��ة  ح��ول  نقا�سية  جل�سة 
الأوروب�����ي�����ة، وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
����س���ف���ارة مم��ل��ك��ة ب��ل��ج��ي��ك��ا يف دول����ة 
الإم�������ارات. وح�����س��ر اجل��ل�����س��ة التي 
كانت مفتوحة اأمام عامة اجلمهور 
من  ����س���خ�������س   100 م�����ن  اأك��������ر 
والدبلوما�سيني،  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد 
الأكادميية  وطلبة  والأك��ادمي��ي��ني 

وكادرها التدري�سي. 
وحملت اجلل�سة عنوان “اجلغرافيا 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة لأم��������ن ال����ط����اق����ة يف 

القرن  وت���وج���ه���ات  دي���ن���ام���ي���ك���ي���ات 
احلادي والع�سرين”.

وقال �سعادة اأنطوان ديلكورت، �سفري 
مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات: 
“هذه اأوقات ع�سيبة بال �سك. لقد 
كانت جائحة كوفيد جتربة �سعبة، 
�سعباً  حت��دي��اً  ن��واج��ه  الآن  ون��ح��ن 
ال��ط��اق��ة احلالية،  اأزم�����ة  م���ع  اآخ����ر 
والكهرباء،  ال��غ��از  اأ���س��ع��ار  وارت���ف���اع 
هذه  ت�سخم.  م��ن  عنها  جن��م  وم���ا 
لالأ�سر  ت��ع��ت��رب حت��دي��اً  ال��ت��ط��ورات 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  وال�����س��رك��ات 
ككل.  واملجتمع  ال�سناعي  والقطاع 
ل��ك��ن ب��ك��ل ت��اأك��ي��د، م���ن غ���ري املربر 
لالنهزامية،  �سبباً  ذل��ك  ي��ك��ون  اأن 
القدرة  متتلكان  واأوروب����ا  فبلجيكا 
�ستكون  م���ع���ه���ا.  ال���ت���ع���ام���ل  ع���ل���ى 
ال��ق��ادم��ة ���س��ع��ب��ة، لكننا  ال�����س��ن��وات 

و�سنتغلب  الأم�����ر،  ه���ذا  ���س��ن��ت��ج��اوز 
عرب  حتديات  من  نواجهه  ما  على 
ال����ق����رارات ق�سرية  جم��م��وع��ة م���ن 
طويلة  والإ�������س������الح������ات  الأج���������ل 
ال�سفري:  �سعادة  واأ���س��اف  الأمد.” 
“كما قال رئي�س الوزراء البلجيكي 
دي كرو، يجب اأن ن�ستثمر الفر�سة 
للم�سي  الأزم��ة  ه��ذه  التي توفرها 
الطاقة  قطاع  يف  التحول  يف  قدماً 
خ�سراء  اق���ت�������س���ادات  ن��ح��و  ل��دي��ن��ا 
ب�سكل  ال�ستثمار  وك��ذل��ك  وم��رن��ة، 
التي  اجل��دي��دة  التقنيات  يف  اأك���رب 
اأك�سيد  ث������اين  ان����ب����ع����اث����ات  ت���ق���ل���ل 
اأنظمة  من  املزيد  وتنفيذ  الكربون 
�سواطئ  م��ث��ل  امل���ت���ج���ددة،  ال��ط��اق��ة 

الرياح البحرية يف بلجيكا”.
الكتبي،  ابت�سام  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
لل�سيا�سات:  الإم��ارات  مركز  رئي�س 

واألقى كلمتها الفتتاحية  اأوروبا”، 
اإي�����رك اآل�����رت، عميد  ال��ربوف��ي�����س��ور 
الأك�����ادمي�����ي�����ة، يف ح����ني �����س����ارك يف 
ديلكورت،  اأن��ط��وان  �سعادة  النقا�س 
دولة  ل���دى  بلجيكا  مم��ل��ك��ة  ���س��ف��ري 
الإمارات، والدكتورة ابت�سام الكتبي 
لل�سيا�سات،  الإم��ارات  مركز  رئي�سة 
والدكتور اأحمد ر�ساد اأ�ستاذ م�ساعد 
اجلل�سة  وت�سمنت  الأك��ادمي��ي��ة.  يف 
فقرة نقا�سية مفتوحة للمتحدثني 

واحل�سور. 
اجلل�سة  يف  امل�ساركون  وا�ستعر�س 
احلكومات  اأم���ام  املتاحة  اخل��ي��ارات 
الرتفاع  م��ع  للتعامل  الأوروب����ي����ة 
والأدوار  ال��ط��اق��ة  لأ���س��ع��ار  احل���ايل 
التي ميكن اأن تلعبها دولة الإمارات 
وباقي دول منطقة ال�سرق الأو�سط 
لتقليل  الأوروب������ي  ال�����س��ع��ي  يف ظ��ل 

العتماد  ت��ق��ل��ي��ل  اأن  اإىل  اجل��ل�����س��ة 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة م��ن رو���س��ي��ا �سيكون 
احتمال  م��ع  ت�سخمية  ع��واق��ب  ل��ه 
املنطقة.  م��ع��ت��دل يف  رك���ود  ح���دوث 
كل هذه التطورات �سيكون لها اآثار 
العربي  اخلليج  دول  على  حمتملة 

وم�ستقبل �سوق الطاقة الدويل.
وقال الربوفي�سور اإريك اآلرت، عميد 
“�سلطت هذه اجلل�سة  الأكادميية: 
املهم لأكادميية  الدور  ال�سوء على 
اأنور قرقا�س الدبلوما�سية باعتبارها 
للدبلوما�سيني  م��ف��ت��وح  م��ن��ت��دى 
الق�سايا  مل��ن��اق�����س��ة  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة والق���ت�������س���ادي���ة 
تعزيز  �ساأنها  م��ن  ب�����س��ورة  ال��ه��ام��ة 
املهارات  و�سقل  املعرفة  م�ستويات 
احلاليني،  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  ل����دى 
اأف����راد املجتمع  وال��ط��ل��ب��ة، وك��ذل��ك 

الطاقة  اإم�������دادات  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
النقا�س  ���س��م��ل  ك���م���ا  ال���رو����س���ي���ة. 
ال�سقف ال�سعري الذي حددته دول 
الرو�سي،  للنفط  ال�سبع  جمموعة 
وكيف ميكن ملو�سكو اأن تتعامل مع 
املدى  اإىل  بالإ�سافة  هذه اخلطوة، 
الأزمة  فيه  ت��وف��ر  اأن  ميكن  ال���ذي 
ف��ر���س��اً جديدة  احل��ال��ي��ة لأوروب������ا 

للم�سي قدماً.
ك��م��ا ت��ع��م��ق امل��ت��ح��دث��ون اأي�������س���اً يف 
الأزمة  لهذه  ال�سيا�سية  اجلغرافيا 
وتاأثرياتها املحتملة على التحالفات 
انعدام  اآث��ار  ناق�سوا  حيث  العاملية، 
ال�سلبية  والآث�����ار  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن 
امل��ح��ت��م��ل��ة الأخ������رى ع��ل��ى ماليني 
باعتبارها  العامل  حول  الأ�سخا�س 
ق�������س���اي���ا م��ل��ح��ة ل���ل���ع���ام اجل���دي���د. 
اأ�سارت  نف�سها،  لأوروب���ا  وبالن�سبة 

املحلي املهتمني بهذا ال�ساأن”. 
لأزمة  تقييمنا  “يرتبط  واأ���س��اف: 
الطاقة احلالية يف اأوروبا بالتزامنا 
حول  م��ت��خ�����س�����س��ة  روؤى  ب��ت��ق��دمي 
ال��ت��ي �سيكون  ال��ت��ط��ورات احل��ال��ي��ة 
ع���ل���ى منطقة  ت����اأث����ري  اأي�������س���اً  ل���ه���ا 
اخلليج العربي. من خالل الربامج 
الأك���ادمي���ي���ة امل��ع��ت��م��دة وال�������دورات 
وامل�سممة  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
امل��ع��اي��ري يف جمالت  وف��ق��اً لأع��ل��ى 
الدولية،  والعالقات  الدبلوما�سية 
تزويد  على  الأكادميية  يف  نحر�س 
العمل  وم��ع��ارف  مب��ه��ارات  طلبتنا 
يف جم������الت ال���������س����وؤون ال���دول���ي���ة، 
حتقيق  ع���ل���ى  ق�����ادري�����ن  ل���ي���ك���ون���وا 
القادم  اجل��ي��ل  باعتبارهم  ال��ري��ادة 
الإماراتيني  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  م��ن 
ومت���ك���ي���ن���ه���م م������ن ال����ت����ع����ام����ل مع 

اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية تبحث يف 
اأزمة الطاقة يف اأوروبا عر جل�سة نقا�سية تفاعلية 

معر�س اإنرت�سك 2023 بدبي يعلن قائمة 
املر�سحني النهائيني للفوز على جوائز دورته احلالية

•• دبي -وام:

يف  عاملياً  الرائد  التجاري  املعر�س   ،”2023 “اإنرت�سك  معر�س  منظمو  اأعلن 
جمالت ال�سالمة والأمن واحلماية من احلرائق، عن قائمة ت�سم 54 متناف�ساً 
نهائياً للفوز بجوائز دورة هذا العام من املعر�س الذي يقام يف مركز دبي التجاري 

العاملي بني 17 و19 يناير اجلاري.
وت�سم القائمة النهائية 10 فئاٍت خمتلفة من اأف�سل امل�ساركني يف جمالت الأمن 
اأمريكا  وال�سالمة واحلماية من احلرائق وامل�ساهمات ال�سخ�سية يف القطاع من 
ال�سمالية وال�سرق الأو�سط واأوروبا. وقال األيك�س نيكول، رئي�س معر�س اإنرت�سك 
يف مي�سي فرانكفورت ميدل اإي�ست، ان امل�ساركات هذا العام تظهر م�ستوى البتكار 
ال�سوء على  ت�سلط اجلوائز  كما  الأم��ن.  كامل منظومة قطاع  يوؤثر على  ال��ذي 
العديد من  قدمت  الإم����ارات، حيث  دول��ة  القطاع يف  ه��ذا  الكبرية يف  التطورات 

املوؤ�س�سات منتجاٍت وخدماٍت قائمًة على التكنولوجيا.
اأو  منتج  اأف�سل  على جائزة  كوميونيكي�سنز  اأك�سي�س  الإماراتية  ال�سركة  وتناف�س 
مبدير  امل���زودة  املتكاملة  اللوحة  خ��الل  من  ال��ع��ام،  يف  ال�سيرباين  لالأمن  خدمة 
اأك�سي�س  ومواقع  اأجهزة  اإدارة  للم�ستخدمني  تتيح  والتي  اأك�سي�س،  من  الأجهزة 

دائرة الطاقة ت�ستعر�س اأحدث م�ساريع 
و�سيا�سات الطاقة خالل اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

•• اأبوظبي-وام:

لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  يف  م�ساركتها  عن  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ��رة  اأعلنت 
2023 ك�سريك رئي�سي لهذا احلدث العاملي ال�سنوي والذي يعقد حتت رعاية 
“حفظه اهلل”،  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
الفرتة  خ��الل  وذل��ك  “م�سدر”  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  وت�ست�سيفه 
من 14 اىل 19 يناير اجلاري، يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س “اأدنيك” 
 ،”COP28“ م��وؤمت��ر  اإىل  و���س��وًل  املناخي  العمل  لتعزيز  “معاً  �سعار  حت��ت 
ورواد  وم�ستثمرين،  وخ��رباء،  �سيا�سات،  و�سناع  وحكومات،  دول  ق��ادة  و�سيجمع 
اأعمال و�سباب من خمتلف اأنحاء العامل، و�ست�سارك دائرة الطاقة يف حوار عاملي 
احلياد  لتحقيق  التنمية  وت�سمن  املناخ  تراعي  اإيجاد حلول عملية  اأهمية  حول 
املناخي يف امل�ستقبل، وذلك من خالل امل�ساركة يف �سل�سلة من احللقات النقا�سية، 
وامل�ساركات  والجتماعات،  ال�سرتاتيجية  العمل  وور���س  التقدميية،  والعرو�س 
الإعالمية. �ست�ستعر�س دائرة الطاقة خالل اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2023 
يف من�ستها الواقعة يف مركز اأبوظبي للمعار�س بالقرب من املمر الرئي�سي جناح 
رقم A200 املرحلة الأوىل من م�سرية حتّول الطاقة يف اأبوظبي، وا�ستعرا�س 
الأهداف ال�سرتاتيجية للطاقة النظيفة 2035، كما �سيتم ت�سليط ال�سوء على 
الدور الذي تلعبه هذه الأهداف يف حتقيق املبادرة ال�سرتاتيجية للحياد املناخي 
2050 لدولة الإمارات العربية املتحدة، اإ�سافًة اإىل دعم الدائرة لربنامج �سباب 
من اأجل ال�ستدامة والذي يعقد منتداه على هام�س اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة، 
ودعم  املناخي،  العمل  يف  م�ساركتهم  وتعزيز  ال�سباب  متكني  اإىل  يهدف  وال��ذي 

جهود حتّول قطاع الطاقة. 

النقد العربي: ارتفاع موؤ�سرات اأداء 
7 بور�سات عربية الأ�سبوع املا�سي

•• اأبوظبي-وام:

�سهدت موؤ�سرات اأداء الأ�سواق العربية تبايناً خالل الأ�سبوع املا�سي اإذ �سجلت 
�سبع بور�سات عربية ارتفاعاً يف موؤ�سرات اأدائها، مدعومة بتح�سن معدلت 
الأ�سبوعي  الرت��ف��اع  مع  تزامناً  ال��ت��داول،  قيم  موؤ�سرات  وارت��ف��اع  ال�سيولة 
امل�سجل يف عدد من الأ�سواق املالية العاملية، حتديداً الأمريكية والأوروبية، 
و عزز ارتفاع موؤ�سرات قطاعات البنوك، واملوا�سالت، والنقل، من اأداء عدد 

من البور�سات العربية الأ�سبوع املا�سي، بح�سب �سندوق النقد العربي.

الدار العقارية تعتمد خطة �ساملة لإزالة 
الكربون من اأن�سطتها وحمفظة اأ�سولها

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت الدار العقارية الدار اأم�س خطة �سايف النبعاثات ال�سفري التي 
الكربونية  النبعاثات  من  خالية  �سركة  اإىل  بالتحول  الل��ت��زام  تت�سمن 
“بتحقيق �سايف انبعاثات �سفري” �سمن نطاقات النبعاثات الدفيئة 1 
1 و2 و3 بحلول العام 2050، ومبا ين�سجم مع اأهداف اتفاقية باري�س 

للمناخ واملبادرة ال�سرتاتيجية الوطنية للحياد املناخي 2050.
وحددت الدار ُجملًة من الأهداف لتخفي�س النبعاثات لعام 2030 ومبا 
�سفري  �سايف  ال�سركة  �ستحقق  مبوجبها  والتي  املناخ،  علم  مع  ين�سجم 
من انبعاثات الغازات الدفيئة �سمن النطاق 1 و2 مع ت�سجيل انخفا�س 
بن�سبة %45 يف كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة �سمن النطاق 3 وفقاً 

خلط الأ�سا�س للب�سمة البيئية يف عام 2021 لل�سركة.
وحتدد خطة �سايف النبعاثات ال�سفري الآليات املتبعة يف ترجمة الأهداف 
اأو  املبا�سرة  النبعاثات  �سواًء  الكربونية،  النبعاثات  من  للحد  املتوخاة 
وكذلك  التطويرية،  م�ساريعها  كافة  عن  الناجتة  الكربونية  النبعاثات 

النبعاثات املرتبطة بعملياتها اخلا�سة ب�سل�سة التوريد وامل�ستاأجرين.
على  تعزيز موقعها  اإىل  ال�ساملة  ه��ذه اخلطة  خ��الل  ال��دار من  وتطمح 
يف  التزامها  وتاأكيد  املناخي،  احلياد  اإىل  التحّول  نحو  العاملية  اخلارطة 

دعم اجلهود املبذولة يف احلد من تداعيات التغرّي املناخي.
 “ ال��ع��ق��اري��ة  ال���دار  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ذي��اب��ي،  ط��الل  وق���ال 
ب�سفتها واحدة من كربى ال�سركات املتخ�س�سة يف تطوير واإدارة الأ�سول 
العقارية بدولة الإم��ارات والتي تتمتع بح�سور متناٍم يف منطقة ال�سرق 
ال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرة  م�ستهدفات  ب��دع��م  ال���دار  تلتزم  ك��ك��ل،  الأو���س��ط 
الوطنية للحياد املناخي 2050 وقيادة دفة العمل من اأجل احلياد املناخ، 
على م�ستوى القطاع واملنطقة. ومن هنا تكمن اأهمية خطتنا الطموحة 
التي �ستحقق تغيريات جذرية و�سريعة عرب كافة اأن�سطة اأعمالنا و�سل�سلة 
اآليات  اعتماد  نحو  بو�سلتنا  مبثابة  �ستكون  وه��ي  بنا،  اخلا�سة  التوريد 
وعمليات  التوريد  �سل�سلة  واإدارة  م�ساريعنا  ت�سميم  يف  ومبتكرة  جديدة 
البناء والت�سييد واإدارة الأ�سول. وتت�سم هذه اخلطة بال�سمولية والطموح 
وت�ستند يف تفا�سيلها ومكّوناتها اإىل اأ�س�س علمية، ان�سجاماً مع ممار�سات 
القطاع العقاري الدويل، كما اأنها توؤ�س�س معياراً جديداً يف املنطقة، من 

حيث العمق وال�سمولية”.

اخلا�سة بهم يف جميع الأماكن. كما تناف�س �سرطة دبي على جائزة اأف�سل منتج 
العام من خالل منتج املفقودات واملعثورات، الذي ي�ساعد  اأو خدمة لل�سالمة يف 
العمالء على الإبالغ عن مفقوداتهم ومطابقتها خالل خم�س دقائق با�ستخدام 

الذكاء ال�سطناعي والتقنيات الرقمية.
ويهدف النظام اإىل التوا�سل مع القطاعات احلكومية و�سبه احلكومية واملوؤ�س�سات 
والقطاعني العام واخلا�س وجميع �سرائح املجتمع بطريقة ذكية ومبتكرة وفقاً 

للمعايري الدولية.
اأف�سل  جائزة  يف  النهائية  القائمة  اإىل  املجتمع؛  ووقاية  ال�سحة  وزارة  وو�سلت 
منتج اأو خدمة م�ستدامة لالأمن يف العام، من خالل م�سروع البناء الذكي القائم 

على اإنرتنت الأ�سياء.
اإدارة املراجعني واإدارة م�ساحات ركن ال�سيارات  ويت�سمن امل�سروع عدة نظم مثل 
ونظم كامريات املراقبة واإدارة املرافق الذكية وغرف الجتماعات الذكية وعالمات 
الإر�ساد والبوابات ال�سريعة الذكية والتحكم بالو�سول. كما يتكامل امل�سروع مع 
ال�سحة  وزارة  ي�ساعد  العامل، مما  ا�ستدامة يف  النظم  اأك��ر  اأح��د  “بيئة”،  نظام 
ووقاية املجتمع على حت�سني الأداء ورفع الكفاءة لت�سبح اأذكى واأف�سل ا�ستجابًة 

وقدرًة على اتخاذ القرارات.

Date 13/ 1/ 2023  Issue No : 13747
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of 
First Instance - in Case No. SHCFICIREA2022/0007832 - Civil (Partial)

To the defendant : Shavaiz Iqbal Muhammad Iqbal
Unknown Place of residence

As per the request of the Claimant / Sharjah Taxi (L.L.C.) - And its address 
/ Department of Country Cases at the Ministry of Justice 065024199
You are assigned to attend the hearing 24/01/2023 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - 
Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ 
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of 
publication, in order to hear and examine the case mentioned above. as a 
you are the defendant.
Judicial Services Office - Nojoud Taleb Alameri
Issued on : 12/01/2023 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 13/ 1/ 2023  Issue No : 13747
Notification on Experts Messing Date by Publication

In an Order on Petition 07/0126/2023
Rental Disputes Centre

Plaintiff : Rashid Darwish Ahmed Saif Al Ketbi, Darwish Bin Ahmed & Sons 
Company LLC, and Rashed Darwish Al Ketbi Real Estate Development
Defendant : The Best Way Real Estate Administrative Supervision Services LLC and 
Iron Wall Commercial Brokerage «Tenant» (Unknown residence)

Notification by Publication format
Accordingly, Pursuant to the decision issued by the Rental Disputes Center upon the 
Order on Petition No. 00126/2023 registered against you, in which the committee 
decided to delegate engineering experts to the property, subject matter of the order, to 
inspect on-site in order to determine whether there are damages, what they are, their 
cause, who is responsible for them, and whether they are arising from  normal use 
or misuse, what are the necessary repair works, the duration and value of the repair, 
or there are no damages, and where the esteemed experts decided to hold meeting 
and inspection the leased property on Saturday 14/1/2023 at 13:00 in the afternoon. 
Therefore, we would like to inform you that the meeting and supervision will be held 
in the leased property in Bin Ahmed and Sons building, Block B, Dubai Investment 
Park First, Plot No. 588

Notification on Experts Messing 
Date by Publication

70591 Date 13/ 1/ 2023  Issue No : 13747
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
Case No : 296/2022/105 - Non-Muslim Personal Status 
Presented to : 6th Family Status Circuit, Personal Status No 69 
Subject Matter of the Case : Claim of separation, expenses and attorney fees.
Plaintiff : Katerina Djanova
Address : UAE, Dubai, Business Bay, Dubai, Marassi Drive Street, Churchill Tower 
Building, Flat 3203, Emirates National Investments.
The Notified Party : 1- BERNARDUS LAMBERUTS MULLER, As : Defendant.
Subject Matter of the Notification : The plaintiff raised a case against you to claim 
separation and pay expenses and attorney fees. A session will be held on 15/02/2023 at 
09:30 AM at online hall, Personal Status Building, Gharhoud, BUILDING_DESC&, 
hence you or your representative shall attend and submit notes or documents to the court 
three days before the session at least. 
In order to view the details of the case, the regulations, memoranda, and submit the 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 : Khaled Mohammed Nawab Al-Amiri
Approving Date : 29/12/2022, 18:43:24

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 13/ 1/ 2023  Issue No : 13747
Public Notice

To appear before the expert at the specified meeting 
for the lawsuit No. 4496/2022 Execution Commercial Dubai

First Judgment Debtor : GSP Foodstuff Trading LLC
Second Judgment Debtor : Mohammad Abdulrahman Abdulrahim M AH
Kindly be noted that we have been seconded in our capacity as accounting expert for the 
above lawsuit sued against you by the judgment creditor / Sunil Prakash Prem Prakash. 
Therefore, you are obligated or your legal representative to attend the meeting of the 
expert (online), held on Thursday, corresponding to 19/01/2023, at 11:00 AM, via a 
program «Microsoft Teams».
This is a meeting link : https://teams.live.com/meet/9479605958836
Please attend this meeting on its time and date and submit your supporting documents 
for defense, noting that in the event of you fail to attend the same, then the expert will 
take over his own work as per his legally-granted powers.
For inquiries, please call : 050-6498498
Email : marwanalraeesi@hotmail.com
Accounting Expert/ Marwan Al Raseesi

Public Notice

70392
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املال والأعمال
طريان الإمارات ت�ستاأنف رحالتها اإىل طوكيو هانيدا اعتبارا من 2 اأبريل املقبل

مكاتب دو والط��الع على عمليات 
ال�سركة  يف  التكنولوجية  الأق�سام 
املهارات  م��ن  واك��ت�����س��اب جم��م��وع��ة 

واخلربات يف جمالت متعددة.

•• دبي-الفجر: 

ل�سركة  ال����ت����اب����ع����ة  دو،  رح�����ب�����ت 
املتكاملة،  ل��الت�����س��الت  الإم������ارات 
فهد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  برئي�سها  مم��ث��ل��ًة 
الإماراتيني  باملوظفني  احل�ساوي، 
اإىل  حديثاً  ان�سموا  الذين  اجل��دد 
ال�����س��رك��ة وال��ب��ال��غ عددهم  اأق�����س��ام 
 12 ذل�����ك  يف  م���وظ���ف���اً، مب����ا   25
خ��ري��ج��اً اإم���ارات���ي���اً ج���دي���داً، حيث 
ت���وا����س���ل ال�����س��رك��ة ال���س��ت��ث��م��ار يف 
اأبناء الإمارات  املواهب ال�سابة من 
ا�سرتاتيجيتها  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
للتحول اإىل مزود رقمي خلدمات 
الت���������س����ال امل���ت���ك���ام���ل���ة وم���واك���ب���ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل. وب������داأت دو 
عملية توظيف املواهب والكفاءات 
اجل���دي���دة يف ال���رب���ع الأخ������ري من 
التعيينات  هذه  ومع   ،2022 عام 
رفع  يف  ال�سركة  جنحت  اجلديدة، 
 %40.3 اإىل  ال���ت���وط���ني  م���ع���دل 
م��ك��ان��ت��ه��ا كواحدة  م��ع��ززة  ح��ال��ي��اً، 

املف�سلة من  ال�����س��رك��ات  اأك���ر  م��ن 
جانب الباحثني عن عمل من اأبناء 

الإمارات.
دو م�سبقاً مبكانة متميزة  وتتمتع 
ع����ل����ى ����س���ع���ي���د رع�����اي�����ة امل����واه����ب 
حر�سها  خ����الل  م���ن  الإم���ارات���ي���ة 
بفعالية  امل�����س��اه��م��ة  ع��ل��ى  امل�ستمر 
اأن��ب��اء الإم���ارات  يف تنمية م��ه��ارات 
املهني،  وتطورهم  منوهم  و�سمان 
التزامها  م��ع  ين�سجم  مب��ا  وذل���ك 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  ب���دع���م 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
معريف  اقت�ساد  بناء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الإمارات.  اأبناء  الأ�سا�سية  ركيزته 
وب��ال��ت��وازي مع م��ب��ادرات التوطني 
ال�سركة  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ك��ث��ف��ة 
والكفاءات  امل���واه���ب  ل���س��ت��ق��ط��اب 
التعلم  ف��ري��ق  ي���ويل  الإم���ارات���ي���ة، 
اأهمية  دو  يف  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ط��وي��ر 
ق���������س����وى ب�����ت�����دري�����ب امل����وظ����ف����ني 
مهاراتهم  وت��ع��زي��ز  الإم���ارات���ي���ني 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ن برامج 

التوطني، ُتعد دو حالياً واحدة من 
اأكر ال�سركات جناحاً على م�ستوى 
املتعددة  مبادراتها  بف�سل  القطاع 
وبرامج التدريب والتطوير املهني 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا لأن���ب���اء الإم������ارات، 
املتميزة  �سراكاتها  جانب  اإىل  هذا 
الرائدة  ال�سركات  من  العديد  مع 

لتنمية املواهب املحلية.
وك��ان��ت دو ق��د اأع��ل��ن��ت م��وؤخ��راً عن 
نوكيا،  م��ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��راك��ة 
ت�ستهدف تعزيز مهارات املوظفني 
وت�����س��ري��ع اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة لدفع 
الكفاءات  ب������اأداء  الرت���ق���اء  ع��ج��ل��ة 
العربية  الإم���ارات  بدولة  العاملة 
املتحدة. و�ستعتمد دو يف اإطار هذا 
الرائدة  اخل�����ربات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون 
ل�سركة نوكيا، التي �ستقوم بتنظيم 
املخ�س�سة  الربامج  من  جمموعة 
الإماراتيني  امل��وظ��ف��ني  ل��ت��دري��ب 
ورف����ده����م ب����اخل����ربات وامل����ه����ارات 
م�ستويات  ل��ت��ح�����س��ني  ال�����الزم�����ة 
ال�ستجابة  على  وقدرتهم  اأدائ��ه��م 

ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي مثل 
اخلريجني”  “تدريب  ب���رن���ام���ج 
احل�ساوي،  ف��ه��د  وق����ال  وغ���ريه���ا. 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة الإمارات 
“ي�سرنا  امل��ت��ك��ام��ل��ة:  ل��الت�����س��الت 
من  اجل��دي��دة  بالدفعة  الرتحيب 
الإماراتية  وال���ك���ف���اءات  امل���واه���ب 
وح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج ل��ي��ك��ون��وا جزءاً 
يف  وي�������س���اه���م���وا  دو،  ع���ائ���ل���ة  م����ن 
القادمة  للمرحلة  اأهدافنا  حتقيق 
م��ن ال��ت��ح��ول. وت��ت��م��ث��ل روؤي��ت��ن��ا يف 
تنمية  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  م���وا����س���ل���ة 
الإم��ارات وخرباتهم  اأبناء  مهارات 
حافلة  مهنية  مب�����س��ارات  ليحظوا 
�سمان  على  و�سنعمل  بالإجنازات. 
ح���������س����ول اخل����ري����ج����ني اجل����دي����د 
اإل���ي���ن���ا ح���دي���ث���اً على  امل���ن�������س���م���ني 
املهارات التقنية واملعرفية الالزمة 
القطاع  بارزين يف  ق��ادة  لي�سبحوا 
م�ستقباًل ويلعبوا دوراً حمورياً يف 

تعزيز منو القت�ساد الإماراتي”.
ا�سرتاتيجيات  ����س���ع���ي���د  وع����ل����ى 

���س��ّج��ل��ت دو  ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، 
احلا�سلني  الإماراتيني  موظفيها 
برامج  ع��ال��ي��ة يف  م���وؤه���الت  ع��ل��ى 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة م���رم���وق���ة. وق�����د اأت�����اح 

برنامج “بذور من اأجل امل�ستقبل”، 
الذي مت اإطالقه موؤخراً بالتعاون 
للخريجني  ه������واوي  ���س��رك��ة  م���ع 
زيارة  فر�سة  اجل���دد  الإم��ارات��ي��ني 

التعقيد  م����ت����زاي����دة  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
الت�سالت  قطاعات  ت��واج��ه  التي 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا واخل������دم������ات 

الرقمية.

دو تعنينّ 25 موظفًا جديدًا من الكفاءات الإماراتية وحديثي التخرج مع بداية العام اجلديد

انق�ساع  بعد  اليابان  يف  وال�سياحة  لل�سفر  الإم����ارات  ط��ريان 
اجلائحة مبا يخدم الطلب املتنامي على ال�سفر الدويل ويعزز 
�سبكتها  عرب  الرئي�سية  الأ���س��واق  من  ال��واف��دة  ال�سفر  حركة 
العاملية. كما �ستعزز عودة طريان الإمارات اإىل هانيدا عمليات 
اليومية  خدمتها  ج��ان��ب  اإىل  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�����س��وق  يف  ال��ن��اق��ل��ة 
 777 A380 اإىل طوكيو ناريتا وخدمة البوينج  بطائرات 

اليومية اإىل اأو�ساكا.
وك��ان��ت ه��ان��ي��دا منذ اإط���الق اخل��دم��ة اإل��ي��ه��ا يف ع��ام 2013 
19 واحدة من املدن الرئي�سية  وحتى انت�سار جائحة كوفيد 
وال�سياحة ول  للتجارة  الإم��ارات  �سبكة خطوط طريان  على 
تزال الناقلة ملتزمة بدعم النمو والتعايف املت�سارع يف اليابان 

اإط��الق خدمتها  20 عاما على  حيث احتفلت موؤخرا مبرور 
اإىل اأو�ساكا ثاين اأكرب مدن البالد بعد العا�سمة طوكيو.

كما تتيح طريان الإمارات للركاب الو�سول اإىل 26 مدينة يف 
اإقليمية عرب طوكيو واأو�ساكا من خالل  اليابان و10 نقاط 

�سراكتها بالرمز مع اخلطوط اجلوية اليابانية “جال”.
�سبكتها  الإم���ارات  ط��ريان  ترفع  هانيدا  طوكيو  اإ�سافة  وم��ع 
 10 ال�����س��ت مب��ا فيها  ال���ق���ارات  141 وج��ه��ة يف  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 
وجهات لل�سحن فقط. وت�سغل الناقلة حاليا اأحدث طائراتها 
الأوىل  الدرجة  باأجنحة  امل��زودة   300ER-777 البوينج 
املغلقة بالكامل Game Changer اإىل كل من بروك�سل 

وجنيف وني�س ولندن �ستان�ستيد وفرانكفورت وزيوريخ.

•• دبي-وام:
اأعلنت طريان الإمارات ا�ستئناف خدمتها اإىل طوكيو هانيدا 
اعتبارا من 2 اأبريل 2023 لت�ستكمل بذلك اإعادة بناء �سبكتها 
للم�سافرين  وامل��رون��ة  اخل��ي��ارات  م��ن  مزيد  وت��وف��ر  اليابانية 
من واإىل واحدة من اأف�سل الوجهات واأق��وى القت�سادات يف 
اآ�سيا والعامل حيث وتقلع الرحلة من دبي يف ال�ساعة 7:50 
�سباحا وت�سل اإىل مطار طوكيو هانيدا يف ال�ساعة 10:35 
بعد  هانيدا   ”314 كيه  “ئي  العودة  رحلة  تغادر  فيما  ليال 
منت�سف الليل بخم�س دقائق وحتط يف مطار دبي الدويل يف 

ال�ساعة 6:20 �سباحا .
دعم  ا�ستمرار  هانيدا  طوكيو  خدمة  ا�ستئناف  ق��رار  وي��وؤك��د 

غرفة جتارة دبي تطلق 5 جمموعات اأعمال تركز على اأن�سطة اقت�سادية متنوعة لتعزيز تناف�سية الإمارة
ا�ستثمر يف ال�سارقة ي�ستعر�س القطاعات 

القت�سادية لالإمارة فى منتدى مايل بهونغ كونغ

كهرباء ال�سارقة تزود اإدارة خورفكان بوحدة توليد كهرباء متنقلة

املايل الآ�سيوي” بهونغ كونغ من�سة مل�ستثمري هونغ كونغ 
وال�سني للتعرف على الفر�س التي تقدمها ال�سارقة حيث 
ت�ست�سيف الإمارة اأكر من600 �سركة �سينية يف خمتلف 
الإمارة  اأرا���س��ي  على  تعمل  �سركة   371 منها  القطاعات 
هونغ  من  �سركة   38 وحتت�سن  احل��رة  املناطق  يف  و245 
كونغ خم�سة منها تعمل على اأرا�سي الإمارة و33 يف املناطق 

احلرة.
ال�سارقة  ملكتب  التنفيذي  املدير  امل�سرح  وقال حممد جمعة 
ل��ال���س��ت��ث��م��ارالأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر )ا���س��ت��ث��م��ر يف ال�����س��ارق��ة( اإن 
امل�ساركة يف املنتدى املايل الآ�سيوي فر�سًة ثرية بالنتائج من 
خالل لقاءامل�ستثمرين والتعرف على توجهاتهم وتعريفهم 
التي  واملزايا  ال�سارقة  تقدمها  التي  ال�ستثمارية  بالفر�س 
اأن هونغ  يذكر  تقريباً.  �سينية  �سركة   600 منها  ت�ستفيد 
كونغ تعترب �سريكاً اقت�سادياً مميزاً لدولة الإمارات العربية 
ال�����س��ادرات وال������واردات الأكرب  ���س��وق  ال��ت��ي تعترب  امل��ت��ح��دة 
لهونغ كونغ يف منطقة ال�سرق الأو�سط بنمو مت�سارع خالل 
اأ�سواق الدولة  اأهمية  الأع��وام الع�سرة املا�سية وذلك ب�سبب 
خمتلف  وم��ن  خا�س  ب�سكل  كونغ  هونغ  م��ن  للم�ستثمرين 

مناطق اآ�سياب�سكل عام.

اأف�سل الكفاءات الفنية وتدريبها وتاأهيلها للعمل يف اأق�سام 
العمل  واجل����ودة يف  الأم����ان  نظم  اأع��ل��ى  وت��راع��ي  ال�سيانة 
ملواجهة اأية ظروف طارئة. واأ�سار اإىل اأن املولد الكهربائي 
الذي وفرته الهيئة مبدينة خورفكان يعترب اإحدى البدائل 
الطارئة  احل��الت  اآث��ار  لتخفيف  الهيئة  ت�ستخدمها  التي 
خا�سة عن الفئات املري�سة وكبرية ال�سن واملن�ساآت احليوية 
بحيث تتحرك فرق الطوارئ ومعها وحدة التوليد املتنقلة 
يف حالة البالغ عن اية حالت طارئة ويتم تو�سيل املولد 
مبحطات التوزيع لإعادة التيار املوؤقت ب�سرعة للمتعاملني 

حتى النتهاء من ا�سالح العطال.

•• ال�صارقة-وام: 

�سارك مكتب ال�سارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر )ا�ستثمر 
كونغ  هونغ  يف  الآ�سيوي”  امل��ايل  “املنتدى  يف  ال�سارقة(  يف 
اإىل  املكتب  ي��ه��دف  حيث  وام�����س  الأول  اأم�����س  انعقد  ال���ذي 
ا�ستك�ساف القطاعات الواعدة والفر�س ال�ستثمارية املتنوعة 
اأمام امل�ستثمرين الدوليني وقادة الأعمال من جميع اأرجاء 

القارة الآ�سيوية والعامل.
امل�سرح  جمعة  حممد  �سعادة  برئا�سة  املكتب  وف��د  ويلتقي 
ال�����س��ارق��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار الأجنبي  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
املبا�سر )ا�ستثمر يف ال�سارقة( و مروان �سالح العجلة مدير 
مع  ال�سارقة”  يف  “ا�ستثمر  ال�ستثمار  ودع��م  ترويج  اإدارة 
املهمة  الجتماعات  من  ويعقدعدداً  املحتملني  امل�ستثمرين 
يف ج��ن��اح امل��ك��ت��ب ط���وال ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��ت��دى امل���ايل الآ�سيوي 
بهدف جذب ال�ستثمارات الأجنبية اإىل ال�سارقة من خالل 
الإم��ارة و  التي تقدمها  املتنوعة  باملزايا والفر�س  التعريف 
رفع م�ستوى التعاون القت�سادي بني ال�سارقة وامل�ستثمرين 

الدوليينوخا�سة من هونغ كونغ وال�سني.
“املنتدى  يف  امل�سارك  ال�سارقة”  يف  “ا�ستثمر  جناح  ويقدم 

•• ال�صارقة-وام:

خورفكان  اإدارة  ال�سارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة  زودت 
 1500 ب��ق��درة  متنقلة  كهربائية  ط��اق��ة  ت��ول��ي��د  ب��وح��دة 
اأو  اأية ط��وارئ  الأعمال ومواجهة  اأمبري لدعم  كيلوفولت 
�سيانة مفاجئة يف خمتلف مناطق مدينة خورفكان وذلك 
اخلدمات  اأف�����س��ل  لتقدمي  الهيئة  ا�سرتاتيجية  اط���ار  يف 
اإدارة  م��دي��ر  امل��ال  اأح��م��د  املهند�س  واأو���س��ح  للم�سرتكني. 
خ��ورف��ك��ان اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ب��ذل ج��ه��ودا ك��ب��رية مل��واج��ه��ة اأية 
واختيار  الإم��ك��ان��ي��ات  ت��وف��ري  على  وتعمل  ط��ارئ��ة  ظ���روف 

روؤيتنا التي تهدف اإىل تعزيز اخلدمات الرقمية والرتقاء 
باأ�سلوب احلياة الرقمي على املدى الطويل وحتقيق التحول 
الرقمي يف املوؤ�س�سات احلكومية وال�سركات وجمتمع الأعمال 
وامل�ساريع. و�ساهم تعاوننا مع �سركة هواوي الرائدة عاملياً يف 
هذا املجال وا�ستثماراتنا املتوا�سلة باخلا�سة ب�سبكات اجليل 
النظام  متكني  اإىل  تهدف  التي  روؤيتنا  متكني  يف  اخلام�س 

الإيكولوجي الرقمي لل�سركات واملوؤ�س�سات”.
من جانبه قال جافني وانغ، رئي�س عالقات اأعمال ات�سالت 
اأن توفري �سبكات  ي�سعدنا   “ “هواوي تكنولوجيز”..  لدى 
تقنية  ق����درات  ن�ستعر�س  واأن  امل�ستقلة  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل 
احلديثة   3GPP Rel-16 الثالث  اجليل  �سراكة  م�سروع 
التي تدعم نقاط اإر�سال متعددة. ونتطلع اإىل موا�سلة دعم 
التحول  حتقيق  م��ن  ومتكينها   e& م��ن  ات�����س��الت  �سركة 
توفري  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  روؤي��ت��ه��ا  م��ع  يتما�سى  الرقمي مب��ا 
املبتكرة  الرقمية  الذكي واحللول  ابتكارات الت�سال  اأف�سل 

لعمالئها”.

الو�سول  اإمكانيات  لتعزيز  احل��اج��ة  العاملي  امل�ستوى  على 
لل�سبكة وتوفري ال�سبكات التي ميكن العتماد عليها وحت�سني 
جتربة امل�ستخدم، حيث تعتمد املجتمعات يف املدن واملناطق 
ب�سهولة،  اإليها  الو�سول  التي ميكن  ال�سبكات  الريفية على 
مثل  العامة  ب��امل��وارد  ال�سرعة  فائق  الت�����س��ال  توفر  وال��ت��ي 
الرعاية ال�سحية واخلدمات الجتماعية. ويتيح حل �سبكة 
الو�سول  ميكن  ال��ذي  املحمولة  اخلا�سة  اخلام�س  اجليل 
اإليه ب�سهولة فائقة النتقال بني ال�سبكات العامة واخلا�سة 
ق�سري  وق��ت  يف  البيانات  وت�سليم  نقل  اأج���ل  م��ن  ب�سال�سة 
القت�سادية.  الأن�سطة  خمتلف  يف  اخلدمات  اأم��ان  وتعزيز 
واملن�سات  ال�سبكات  رئي�س  اأول  نائب  ال�سويدي،  وقال خالد 
الرقمية يف “ات�سالت من e&”.. “ �سيوؤدي ن�سر ال�سبكة 
واختبارها دوراً اأ�سا�سياً يف توفري جتربة �سل�سة للم�ستهلكني 
وامل��وؤ���س�����س��ات م��ن خ���الل مت��ك��ني خ��دم��ات اجل��ي��ل اخلام�س 
والتعليم  والأل��ع��اب  العامة  ال�سالمة  جم���الت  يف  املبتكرة 
مع  متا�سياً  الختبار  وي��اأت��ي  وغ��ريه��ا.  ال�سحية  وال��رع��اي��ة 

•• اأبوظبي-وام: 

التي اأطلقت هويتها املوؤ�س�سية  اأعلنت “ات�سالت الإمارات”، 
 ،”&eمن “ات�سالت  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  حت��ت  امل��ح��ّدث��ة 
 MEC ع��ن جن��اح ن�سر واخ��ت��ب��ار �سبكة اجل��ي��ل اخل��ام�����س 
“احلو�سبة الطرفية متعددة الو�سول” اخلا�سة واملحمولة 
بالتعاون مع �سركة “هواوي تكنولوجيز” الرائدة عاملياً يف 

تقنية املعلومات والت�سالت.
ال�ستخدامات  ن�����س��ر  ب��رن��ام��ج  اإط�����ار  يف  امل�����س��روع  وي���ن���درج 
واحلو�سبة  امل�ستقلة  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل  ل�سبكات  ال��ت��ج��اري��ة 
توفري  م��ن  ات�����س��الت  ومتكني  ال��و���س��ول  متعددة  الطرفية 
بالعتماد  التقليدية  اخلا�سة  الفرتا�سية  لل�سبكات  بديل 
على اجليل اخلام�س، مما ي�سهم يف تعزيز جتربة العمل عن 
بعد ويتيح اإمكانية الو�سول اإىل مكان العمل من اأي مكان 

ويف اأي وقت لكافة ال�سركات والأعمال يف الإمارات.
ويفر�س واقع ازدياد العتماد على العمل والتعّلم عن بعد 

•• دبي-الفجر: 

اأع���ل���ن���ت غ���رف���ة جت�����ارة دب�����ي، اإح����دى 
مظلة  حتت  العاملة  الثالث  الغرف 
غرف دبي، عن اإطالق 5 جمموعات 
اأعمال جديدة ت�سمل جمموعة عمل 
امل���ع���دات ال��ط��ب��ي��ة، وجم��م��وع��ة عمل 
وجمموعة  وال��ن��ظ��ارات،  الب�سريات 
ع�����م�����ل ال����ب����ال�����س����ت����ي����ك وامل�������ط�������اط، 
واملناديل  الأوراق  ع��م��ل  وجم��م��وع��ة 
والقرطا�سية بالإ�سافة اإىل جمموعة 

عمل ال�سوكولتة واحللويات. 
وت�ساف جمموعات الأعمال اجلديدة 
والأن�سطة  ال��ق��ط��اع��ات  ق��ائ��م��ة  اإىل 
جتارة  غرفة  تركز  التي  القت�سادية 
دبي على تطويرها وتعزيز م�ساهمتها 
يف النمو القت�سادي بالإمارة، وذلك 
يف اإط�����ار خ��ط��ة ال��غ��رف��ة ل��رف��ع عدد 
القت�سادية  والأن�����س��ط��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال���ت���ي مت��ث��ل��ه��ا جم��م��وع��ات الأع���م���ال 
اقت�سادي  ون�ساط  قطاع   100 اإىل 

بحلول مار�س 2023.
وقال حممد علي را�سد لوتاه، مدير 
عام غرف دبي اإن جمموعات الأعمال 
دعم  يف  مهماً  دوراً  �ستلعب  اجلديدة 
القت�سادية  واأن�سطتها  قطاعاتها 
عجلة  وحتفيز  تناف�سيتها،  وت��ع��زي��ز 
القطاع  م�����س��اه��م��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ن��م��و، 
جمموعات  مت��ث��ل��ه  ال������ذي  اخل����ا�����س 
الأعمال يف م�سرية التنمية امل�ستدامة. 

 ال�صوكولتة واحللويات
تتميز دولة الإمارات العربية املتحدة 
متنوعة  واأذواق  وا���س��ع،  ثقايف  بتنوع 
ت��ع��زز ال��ط��ل��ب ع��ل��ى احل��ل��وي��ات. ومع 
اأمن����اط م��ت��زاي��دة م��ن ال�سكان  ب���روز 
ال�سحية،  اخل����ي����ارات  ت��ف�����س��ل  ال���ت���ي 
منتجات  ع����ل����ى  ال����ط����ل����ب  وزي������������ادة 
ال�سوكولتة الع�سوية القليلة ال�سكر، 
ال�سوكولتة  عمل  جمموعة  �ستلعب 
تعزيز  يف  م��ه��م��اً  دوراً  واحل���ل���وي���ات 
متطلبات  كافة  يلبي  ال��ذي  الن�ساط 
�سكان الإمارة وخياراتهم. وت�ستهدف 
جمموعات الأعمال اجلديدة توحيد 
ملناق�سة  وجمعهم  اأع�سائها،  اأ���س��وات 
ال���ت���ح���دي���ات وال����ف����ر�����س، واخل������روج 
اأداء  لتعزيز  ومبتكرة  عملية  بحلول 
والأن�سطة  ال��ق��ط��اع��ات  وت��ن��اف�����س��ي��ة 
التي ميثلونها، وتطوير  القت�سادية 
ع���الق���ات ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ات بني 
املعنية  الأط��راف  وخمتلف  اأع�سائها 
مب�����ا ي���ح���ق���ق اأه�����������داف جم���م���وع���ات 
الأعمال، ويخدم التطلعات الطموحة 

وال�سرتاتيجيات اجلديدة لالإمارة.
وت�������س���ط���ل���ع جم����م����وع����ات الأع�����م�����ال 
قطاعاتها،  م�سالح  وحماية  بتمثيل 
وتلعب دوراً مهماً يف و�سع التو�سيات 
والأطر  ال�سيا�سات  لتغيري  املنا�سبة 
حت�سني  يف  ي�����س��اه��م  مب��ا  التنظيمية 
لقطاعات  ال���ت���ن���اف�������س���ي���ة  ال������ق������درة 

الأعمال.

التقنيات  ع���ل���ى  الع���ت���م���اد  وزي��������ادة 
زي������ادة  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  احل����دي����ث����ة 

الهتمام بعلم الأوبئة.

الب�صريات والنظارات
و�سهد ن�ساط جتارة جتزئة النظارات  
يف احلجم  تعافياً  الإم����ارات  دول��ة  يف 
واملبيعات يف العام 2021، خ�سو�ساً 
الرقمنة  م��ث��ل  اجت���اه���ات  ب�����روز  م���ع 
ب��ع��د، وه���ي الجتاهات  وال��ع��م��ل ع��ن 
ال����ت����اأث����ري على  ���س��ت�����س��اه��م يف  ال���ت���ي 
م�سرتيات امل�ستهلكني خالل ال�سنوات 

اخلم�س املقبلة.
العديد  على  اجلائحة  فر�ست  وق��د 
وامل�سنعني  ال���ت���ج���زئ���ة  جت������ار  م�����ن 
افرتا�سية،  نظرية  منتجات  تطوير 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  وال����س���ت���ث���م���ار 

ل��ل��ت��ج��ارة الإل���ك���رتون���ي���ة. وم����ا زالت 
مدفوعة  ال���ن���ظ���ارات  جت��زئ��ة  جت����ارة 
املتاجر،  جتزئة  بتجارة  كبري  ب�سكٍل 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف  التجارة  اأن  يف ح��ني 
اأقل  على  ت�ستحوذ  ال��ن��ظ��ارات  جم��ال 
اإج��م��ايل املبيعات يف  %10 م��ن  م��ن 

.2022

البال�صتيك واملطاط
اأبرز  اأح��د  البال�ستيكية  امل��واد  تعترب 
الإمارات  دول��ة  ت�سدرها  التي  ال�سلع 
قيمة  بلغت  حيث  امل��ت��ح��دة،  العربية 
البوليثني  م���ن  الإم�������ارات  ����س���ادرات 
عام  يف  ام��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   1.4
�سنوي  منو  معدل  حمققًة   ،2019
الفرتة  خ����الل   15% ب��ل��غ  م���رك���ب 

.2019-2011

الأوراق واملناديل والقرطا�صية
ومنتجات  املناديل  على  الطلب  يربز 
كاأحد  ال�سخ�سية  والرعاية  النظافة 
املقبلة والتي  ال��ف��رتة  اأب���رز اجت��اه��ات 
كوفيد-19.  جائحة  اأي�ساً  فر�ستها 
دولة  يف  ال��ق��رط��ا���س��ي��ة  ���س��وق  وت�سهد 
ب�سبب  م���ل���ح���وظ���اً  من������واً  الإم����������ارات 
ال���س��ت��ث��م��ار احل���ك���وم���ي امل���ت���زاي���د يف 
الدخل  وارت��ف��اع  التعليمي،  ال��ق��ط��اع 
وارت�����ف�����اع معدل  ل����الإن����ف����اق،  امل����ت����اح 
والتو�سع  والكتابة،  ب��ال��ق��راءة  الإمل���ام 

احل�سري وارتفاع التوظيف.  

ال�����س��راك��ة بني  اأن  اإىل  ل���وت���اه  ول��ف��ت 
ال���ع���ام واخل���ا����س تعترب  ال��ق��ط��اع��ني 
القيادة  روؤي������ة  يف  ق�����س��وى  اأول����وي����ة 
دبي  من��وذج  واأن  خ�سو�ساً  الر�سيدة، 
ق����دوة يحتذى  ي�����س��ك��ل  الق��ت�����س��ادي 
و�سناعة  احل��ك��ي��م��ة  ال����روؤي����ة  يف  ب���ه 
امل�ستقبل وال�سرتاتيجيات واخلطط 
جمموعات  اأن  م���وؤك���داً  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة، 
يف  ك��ب��رية  م�سوؤولية  عليها  الأع��م��ال 
على  والعمل  النمو،  م�سرية  مواكبة 
قطاعاتها  وحت�سني  وتنمية  تطوير 
ون�ساطاتها القت�سادية، م�سدداً على 
التزام الغرفة بتوفري كل الدعم الذي 
يحتاجه القطاع اخلا�س ليلعب دوره 
يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي  ك�����س��ري��ك  الطبيعي 

منظومة جمتمع الأعمال.  

املعدات الطبية
اأن  �سوليو�سنز”  “فيت�س  ت��وق��ع��ت 
والأجهزة  امل��ع��دات  ���س��وق  قيمة  تبلغ 
مليار   1.52 الإم������ارات  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
 ،2025 دولر اأمريكي بحلول العام 
حم��ق��ق��ة م��ع��دل من���و ���س��ن��وي مركب 

يبلغ 4.4%. 
يف  �ست�ساهم  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  وت�سمل 
منو ن�ساط املعدات والأجهزة الطبية 
النمو يف عدد ال�سكان، وزي��ادة ن�ساط 
يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ع��الج��ي��ة،  ال�سياحة 
وتو�سع  ال�����س��ح��ي��ة،  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
الرقمي  والتحول  ال�سحي،  التاأمني 

ات�سالت من &e تتعاون مع هواوي لتوفري �سبكة الت�سال اخلا�سة املحمولة

وفد اقت�سادي اإيراين يف اأبوظبي لبحث العالقات الثنائية
•• اأبوظبي- وام: 

مهدي  الدكتور  �سعادة  دول��ة،  وزي��ر  امل��رر،  �ساهني  خليفة  معايل  التقى 
القت�سادية يف  الدبلوما�سية  لل�سوؤون  اخلارجية  وزير  م�ساعد  �سفري، 
جمهورية اإيران الإ�سالمية والوفد القت�سادي املرافق له، يف ديوان عام 

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل باأبوظبي.
وجرى عقد عدد من الجتماعات التي ناق�ست تفعيل التعاون القت�سادي 
بني البلدين يف �ستى املجالت ذات الهتمام امل�سرتك، ول �سيما الطاقة 

والتجارة والنقل وال�سياحة.
الكلمة الفتتاحية لالجتماعات القت�سادية بني اجلانبني، تطرق  ويف 
�سعادة �سعيد مبارك الهاجري، م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل 

البلدين  بني  التجارية  العالقات  اإىل  والتجارية،  القت�سادية  لل�سوؤون 
بناوؤها على  التي ميكن للقطاع اخلا�س  لل�سراكات  والتي تعد جت�سيداً 

اأُ�س�س من التعاون والثقة واملنفعة امل�سرتكة.
الزيارة  اأن ت�ساهم ه��ذه  الإم���ارات يف  اأم��ل دول��ة  اأع��رب �سعادته عن  كما 
الق��ت�����س��ادي بني  ال��ت��ب��ادل  ف��ر���س  ودرا���س��ة  امل��ت��ب��ادل  التن�سيق  تعزيز  يف 

اجلانبني.
التو�سيات  اأه��م��ي��ة متابعة  ���س��ف��ري  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 

واملخرجات التي متت مناق�ستها بني الفرق املعنية من اجلانبني.
وتاأتي الجتماعات يف اإطار التعاون القت�سادي وتطوير العالقات بني 
دعائم  تر�سيخ  يف  ي�ساهم  ومب��ا  امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  مب��ا  البلدين 

ال�ستقرار وال�سالم والزدهار يف املنطقة.
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املال والأعمال

متميزة  جت���رب���ة  ال�������س���وق  وي���ع���د 
واأن�سطة  متاجر  م��ن  ي�سمه  مب��ا 
وعرو�س  ل���الأط���ف���ال،  خم�س�سة 
والفنادق،  وامل��ط��اع��م  ت��رف��ي��ه��ي��ة، 
فيما ت�سكل منطقة ال�سيف فر�سة 
الرائعة  النارية  الألعاب  مل�ساهدة 
العرو�س  من  كبري  عدد  ومتابعة 
والرتفيهية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
احلية، بينما يجد الأطفال كذلك 
بكم  ه��ن��اك  للمتعة  ع���دة  م�����س��ادر 
الرتفيهية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ك��ب��ري 
الفنية  العمل  وور���س  والتعليمية 

والإبداعية.

ومييز فعاليات دبي تنوعها الكبري 
الأذواق ويلبي  ُير�سي كافة  الذي 
تغفل  مل  اإذ  ال��ت��ط��ل��ع��ات،  خمتلف 
فعاليات دبي يف مو�سمها ال�ستوي، 
املنتجات  ملحبي  م�ساحة  تفرد  اأن 
ال���زراع���ي���ة امل���ت���م���ي���زة، م���ن خالل 
اأ����س���واق ت�سع يف م��ت��ن��اول زواره���ا 
الطازجة  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��روات 
مبهجة،  احتفالية  اأج���واء  �سمن 
ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر 
“رايب  و�سوق  “�سوق املزارعني”، 

ماركت”.
الذي  “�سوق املزارعني”  وي�ستمر 

“حديقة  يف  دب���ي  ب��ل��دي��ة  تنظمه 
11 مار�س املقبل  حتى  النخيل” 
حيث يقدم املزارعون الإماراتيون 
والع�سوية  ال��زراع��ي��ة  منتجاتهم 
امل�ستهلك  اإىل  مبا�سرة  واملحلية 
وي�����س��ت��ق��ب��ل ال�������س���وق ال�������زوار يوم 
ال�سبت من كل اأ�س���بوع اعتباراً من 
الثامنة  وحتى  اخلام�سة  ال�ساعة 

م�ساًء. 
وي�����س��م ال�����س��وق م��ن��ت��ج��ات امل����زارع 
الفواكه  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  املحلية 
واخُل���������س����ر وم���ن���ت���ج���ات الأل����ب����ان 
والع�سل  ال��ع�����س��وي��ة  وامل���ن���ت���ج���ات 

والتمور ومنتجات الأع�ساب.
فيمتاز  “رايب ماركت”  اأما �سوق 
كذلك بتوفري املنتجات الع�سوية 
عالوة على ما يتيحه من فر�سة 
ال�ستمتاع بالوجبات ال�سهية التي 
امل�ساريع  م��ن  ت��ق��ّدم��ه��ا جم��م��وع��ة 
الطعام  �ساحنات  ع��رب  ال�سغرية 
اخلا�سة بهم واملتواجدة يف ال�سوق 
�سرطة  اأكادميية  حديقة  يف  املُقام 
دب���ي وي��ف��ت��ح اأب���واب���ه خ���الل عطلة 
نهاية الأ�سبوع فقط، ويتميز هذا 
بتقدمي  ك���ذل���ك  ل��ل�����س��وق  امل��و���س��م 
املعرو�سات،  من  كبرية  جمموعة 

التعريف  ب���ه���دف  ال����������زوار،  م����ن 
وم�ساعدة  اأو���س��ع  ن��ط��اق  على  بها 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع وك���ذل���ك ال�����زوار 
تلك  تقدمه  مب��ا  ال�ستمتاع  على 
الأماكن من فر�سة لق�ساء اأوقات 

متميزة.
�سيماء  ت����ق����ول  احل����م����ل����ة،  وع������ن 
ال�����س��وي��دي، م��دي��رة ب��ران��د دبي: 
دبي  وج����ه����ات  ح��م��ل��ة  يف  “نرّكز 
و���س��م��ن م��و���س��م��ه��ا اجل���دي���د على 
التنوع  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة  اإب������راز 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����س��ط��ة بدءاً 
م��ن الأ����س���واق امل��ف��ت��وح��ة وم����روراً 
والثقافية  ال��ف��ن��ي��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املتعددة  والرتفيهية  والإب��داع��ي��ة 
املتميزة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ت��ع��ك�����س  ال��ت��ي 
لالأجواء ال�ستوية يف دبي، واحلملة 
دبي  جتعل  عنا�سر  اإب���راز  هدفها 
��ل ل��ل��زوار م��ن داخل  امل��ك��ان املُ��ف�����سّ
بني  ومتيزها  وخارجها..  الدولة 
اأه����م ال���وج���ه���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة على 

م�ستوى العامل “.
وت��ت��ع��دد اأ���س��ك��ال ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
ال�ستوي  املو�سم  يف  دب��ي  ت�سهدها 
اإطار  والتي يندرج جانب منها يف 
“مهرجان دبي للت�سوق”، احلدث 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�ستوى  الأب�����رز م���ن 
جتارب  م��ن  ي�سمله  مب��ا  املنطقة 

عائلية فريدة.
“بكل ف��خ��ر من  و���س��م��ن م���ب���ادرة 
اأطلقها  وهي املبادرة التي  دبي”- 
“براند دبي” بهدف ت�سجيع رواد 
مل�ساريعهم  وال����رتوي����ج  الأع����م����ال 
دع��م��اً ل��ف��ر���س جن��اح��ه��م – يقدم 
املبادرة  اأع�������س���اء  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
يف وج��ه��ات دب���ي ال��رئ��ي�����س��ي��ة التي 
العديدة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�ست�سيف 
امل����ق����ام����ة خ�������الل ه�������ذا امل����و�����س����م، 
الوجبات  م��ن  متنوعة  جمموعة 
وامل�سروبات  وامل��اأك��ولت  اخلفيفة 
خا�سة  وال�سغار،  للكبار  املحببة 
وكذلك  املميزة،  بنكهاتها  القهوة 
جت����رب����ة ال����س���ت���م���ت���اع ب���ع���رو����س 
ال�����س��ي��ن��م��ا يف ال���ه���واء ال��ط��ل��ق، ما 
زيارة  جترب������ة  متيز  م��ن  يزي�����د 
ال�ستمتاع  وفر�س  الوجهات  تلك 

بها.
وُت��ق��ام يف دب��ي خ��الل ه��ذه الفرتة 
من ال�سنة الأ�سواق املفتوحة ومنها 
اأبرز  م��ن  وه���و  ال�سيف”  “�سوق 
للت�سوق،  دب��ي  مهرجان  فعاليات 

•• دبي -وام:

دبي  ال�������س���ت���وي يف  امل���و����س���م  ُي����ع����ّد 
من  بالعديد  لال�ستمتاع  فر�سة 
ومناطق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  وج���ه���ات���ه���ا 
اجل�����ذب ال���ع���دي���دة امل����وزع����ة على 
املدينة، وما حتفل به من  امتداد 
ع���دد ك��ب��ري م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
اإن  م��ن��ه��ا،  ك��ب��ري  ج��ان��ب  تتميز يف 
اأن�سطة  بكونها  اأغ��ل��ب��ه��ا،  يكن  مل 
عائلية تتكامل فيما بينها لتحقق 
�ساحب  ح�������دده  ال�������ذي  ال����ه����دف 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه 
بجعل دبي املدينة الأف�سل  اهلل”، 
مبا  وال���زي���ارة،  للعي�س  ال��ع��امل  يف 
توفره من خيارات متنوعة ت�سفي 
البهجة وال�سعادة على جميع اأفراد 
ومقيمني  مواطنني  من  املجتمع 
وك��ذل��ك ال����زوار م��ن ح��ول العامل 
وثقافاتهم  اأع��م��اره��م  ت��ن��وع  ع��ل��ى 

وهواياتهم.
الفرتة  ه���ذه  خ���الل  دب���ي  وت�سهد 
من العام العديد من الفعاليات ما 
واملنا�سبات  املفتوحة  الأ�سواق  بني 
الريا�سية املجتمعية واملهرجانات، 
والأن�سطة الرتفيهية، حيث يجد 
اجل��م��ي��ع ���س��ال��ت��ه��م امل���ن�������س���ودة يف 
ب�سحبة  مم��ت��ع��ة  اأوق�������ات  ق�����س��اء 
الأهل والأ�سدقاء يف دبي، اإذ تتوزع 
�سمن  والأن�سطة  الفعاليات  تلك 
مواقع  ويف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  وج��ه��ات��ه��ا 
م��ت��ف��رق��ة م���ن امل��دي��ن��ة ل��ت��ك��ون يف 
على  ولت�سجعهم  اجلميع  متناول 
بالأجواء  وال���س��ت��م��ت��اع  امل�����س��ارك��ة 
ال�سنة  الفرتة من  املميزة يف هذه 
وال���ت���ي ت��ت�����س��م ب���اع���ت���دال درج����ات 
احل��رارة وهي ميزة كبرية خا�سة 
البلدان  القادمني من  دبي  ل��زوار 

الباردة.
التي  دب�����ي،  #وجهات_  ح��م��ل��ة 
لالإعالم”  دب��ي  “جمل�س  اأطلقها 
“براند  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ع��ل��ى  وي���ق���وم 
للمكتب  الإب��داع��ي  ال��ذراع  دبي”، 
ُتعنى  الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة دب����ي، 
باإلقاء ال�سوء على تلك الفعاليات 
املواقع  والأن�����س��ط��ة وغ��ريه��ا م��ن 
التي تعد مناطق جذب يف املدينة 
رئي�سية  معامل  من  به  حتفل  مبا 
اأو اأن�سطة ت�ستقطب اأعداداً كبرية 

الفنية  وال���ق���ط���ع  الأزي����������اء  م����ن 
واملجوهرات  امل��ن��زل��ي��ة  والأدوات 
وامل�������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وغ���ريه���ا من 
العرو�س  ع��ن  ف�����س��اًل  امل��ن��ت��ج��ات، 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة وال���ف���ن���ي���ة وال����ور�����س 
احل���رف���ي���ة وج���ل�������س���ات ال���ي���وغ���ا يف 

الهواء الطلق.
�سوق  م��ن  ال��ع��ا���س��رة  الن�سخة  اأم���ا 
“ات�سالت اإم اأو تي بي” وامل�ستمر 
ح��ت��ى 29 ي��ن��اي��ر اجل����اري يف حي 
دبي للت�سميم، فتتميز بت�سميمها 
املنطقة  ي��ح��اك��ي  ال�����ذي  ال��ف��ري��د 
ال�سناعية يف نيويورك، بينما يعد 
لالطالع  مثالية  فر�سة  ال�سوق 
من  املو�سة  �سيحات  اأح��دث  على 
والن�سائية  ال��رج��ال��ي��ة  امل��الب�����س 
واملجوهرات،  الأط��ف��ال  ومالب�س 
امل�سممني  اأب������رز  م���ن  وامل���ق���دم���ة 
العطور  ال��ع��امل، كذلك  من ح��ول 
وم�ستح�سرات التجميل وغريها، 
تت�سمن  احتفالية  اأج���واء  �سمن 
مو�سيقية  وعرو�ساً  فنية  اأع��م��اًل 
م���ت���ن���وع���ة، ت�����س��ف��ي م�����زي�����داً من 
الت�سوق  جت���رب���ة  ع���ل���ى  ال��ب��ه��ج��ة 
ال�سوق  ي��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ف���ري���دة 
الذي يقدم كذلك اأ�سهى الأطباق 
م�����ن خ�������الل حم����ط����ات ال���ط���ع���ام 
فيه  املتواجدة  والأك�ساك  املحلية 

طيلة اليوم وعلى مدار الأ�سبوع.
وُتعد “اأ�سواء دبي الربيق املبهر” 
دبي  مهرجان  فعاليات  اأبهى  من 
جم�سمات   10 ت��ق��دم  اإذ  للت�سوق 
فنانني  ت�سميم  �سوئية من  فنية 
“�سيتي ووك”  عامليني يف منطقة 
وتتميز   .2023 يناير   29 حتى 
�سمن  امل��ع��رو���س��ة  الفنية  ال��ق��ط��ع 
احلدث باأ�سوائها املبهرة واألوانها 
الزاهية وتعر�س للمرة الأوىل يف 
دبي، وكانت قد مت عر�سها �سمن 

مهرجان اأم�سرتدام لل�سوء .
���س��ك��ان دب���ي وزواره������ا اأي�����س��ا على 
ولكن  املبهرة  الأ���س��واء  موعد مع 
تاأخذهم  امل��رة �سمن جتربة  ه��ذه 
خالل  م���ن  ال���ب���ح���ار  اأع����م����اق  اإىل 
عجائب  دب����ي..  “اأ�سواء  فعالية 
منطقة  يف  واملُ���ق���ام���ة  البحر”، 
وج���ه���ات ال��ن��خ��ي��ل امل��م��ي��زة يف “ذا 
و”بامل  م����ول  ن��خ��ي��ل  بوينت”، 
يناير   29 ح��ت��ى  بيت�س”  وي�����س��ت 
مبج�سمات  لال�ستمتاع  اجل����اري 
�سوئية للمخلوقات البحرية مثل 

كذلك  البحر  وقنديل  ال��دلف��ني 
املرجانية  ال�������س���ع���اب  ت�����س��ك��ي��الت 

الوردية.
املعنية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  اأب�������رز  وم�����ن 
يف  والثقافة  بالفنون  بالحتفاء 
القوز  “مهرجان  ُي��ق��ام  امل��ن��ط��ق��ة 
اأفنيو”  “ال�سركال  يف  للفنون”، 
 30 اإىل   29 ال��ف��رتة م��ن  خ���الل 
العديد  ويت�سمن  اجل���اري  يناير 
العمل  وور����������س  امل����ع����ار�����س  م�����ن 
ا�سطحاب  ومي��ك��ن  املتخ�س�سة. 
العائلة  اأف��������راد  اأو  الأ�����س����دق����اء 
املعار�س  م���ن  ال��ع��دي��د  مل�����س��اه��دة 
ت�����س��م م��ع��رو���س��ات خمتارة  ال��ت��ي 
العامل،  اأنحاء  لفنانني من جميع 
ال�سينمائية  الأف���الم  م�ساهدة  اأو 
لياًل . الأطفال كذلك لهم ن�سيب 
الذي  املهرجان  ه��ذا  املتعة يف  من 
يخ�س�س لهم م�ساحات لالأن�سطة 
بق�ساء  ي�سمح  م��ا  ب��ه��م  اخل��ا���س��ة 
يوم عائلي ممتع ومفيد يف الهواء 

الطلق.
ت�سجيع  يف  دبي  نهج  مع  ومتا�سياً 
وتبنيها  ال����ري����ا�����س����ة  مم����ار�����س����ة 
ك��اأ���س��ل��وب ح��ي��اة مب��ا ي��وؤك��د مكانة 
دب���ي ك���اإح���دى اأك����ر م���دن العامل 
ن�ساطاً وممار�سًة للريا�سة، حتفل 
دب��ي خ��الل ه��ذا املو�سم بعدد من 
املجتمعية  الريا�سية  الفعاليات 
ال���ت���ي ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ج���ان���ب كبري 
اجلاري،  يناير  �سهر  خ��الل  منها 
الذي ت�سمن العديد من �سباقات 
اأفراد  مل�ساركة  املخ�س�سة  اجل��ري 
ماي  ���س��ب��اق��ات:  وت�سمل  املجتمع 
دب����ي وح����ي دب����ي ل��ل��ت�����س��م��ي��م، وذا 
واخلليج  ه����ارب����ور  دب����ي  ب���وي���ن���ت، 
ترايثلون  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ت��ج��اري 
الفعاليات  م����ن  وغ����ريه����ا  دي������رة 
امل�����س��اب��ه��ة ال���ت���ي جت��ع��ل م���ن دبي 

مدينة الن�ساط وال�سعادة.
حملة  اأن  اإىل  الإ������س�����ارة  جت�����در 
ال����ت����ي  “#وجهات_دبي” 
لالإعالم،  دب���ي  جم��ل�����س  اأط��ل��ق��ه��ا 
دبي”  “براند  بتنفيذها  وي��ق��وم 
ت����وف����ر م���ع���ل���وم���ات واف����ي����ة ح���ول 
الرئي�سية  دب���ي  وج��ه��ات  خمتلف 
واأب�����رز م��ع��امل��ه��ا م��ن خ���الل املوقع 
-https://ddei5 الإل��ك��رتوين، 
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اأ�سواق ومهرجانات وفعاليات ترفيهية وجتارب ا�ستثنائية تزيد من جاذبية وجهات دبي خالل املو�سم ال�ستوي

الإمارات ت�سارك يف اجتماع جمموعة ال�سراكة العاملية لل�سمول املايل �سمن م�سار جمموعة الع�سرين 
•• اأبوظبي-وام:

الجتماع  امل��ت��ح��دة يف  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ���س��ارك��ت 
الأول ملجموعة ال�سراكة العاملية لل�سمول املايل 

ملجموعة  املايل  امل�سار  �سمن   2023 للعام   )GPFI(
حتت  الأوىل  للمرة  عقد  وال���ذي   ،)G20( الع�سرين 
ب�سورة  وذل���ك  الع�سرين،  ملجموعة  الهندية  الرئا�سة 
ح�سورية يف الفرتة من 9 وحتى 11 يناير 2023 يف 

مدينة كولكاتا يف الهند. 
ال�سراكة  ملجموعة  ال�سنوية  اخلطة  الجتماع  وناق�س 
التباحث  كما مت   ،2023 للعام  املايل  لل�سمول  العاملية 

وتف�سياًل، ت�سمن الجتماع ندوة حول    .)OCED(
ال�سمول املايل، بالإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حول 
خطة العمل املقرتحة للمجموعة واخلطوات امل�ستقبلية، 
ف�ساًل عن مناق�سة عدد من الق�سايا املتعلقة بالفر�س 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال�����س��م��ول امل���ايل الرقمي، 
على  للتغلب  امل��ب��ت��ك��رة  والأدوات  امل��م��ار���س��ات  واأف�����س��ل 
التحديات التي تواجه عملية متويل ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة، اإىل جانب التاأكيد على اأهمية تعزيز حماية 
امل�ستهلك املايل وحمو الأمية املالية من خالل التعاون 

والتن�سيق امل�ستمر مع املنظمات الدولية. 
ال�سكر  الج���ت���م���اع  خ����الل  امل��ال��ي��ة  وزارة  ف��ري��ق  ووج����ه 

حول اآراء ومقرتحات الدول ب�ساأن خطة عمل ال�سمول 
الرئا�سة  اأول��وي��ات  يتما�سى مع  2023 مبا  لعام  امل��ايل 
ال��ه��ن��دي��ة.  و���س��م ف��ري��ق دول����ة الإم�������ارات امل�������س���ارك يف 
الج��ت��م��اع ك��اًل م��ن م��رمي ال��ه��اج��ري ن��ائ��ب م��دي��ر اإدارة 
امليزانية العامة يف وزارة املالية، وفايزة العو�سي رئي�س 
العربية  الإم���ارات  م�سرف  يف  املالية  امل�ستهلك  حماية 

املتحدة املركزي. 
والدول  الع�سرين  جمموعة  اأع�ساء  الجتماع  وح�سر 
ال�سراكة  جم��م��وع��ة  اأع�����س��اء  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل���دع���وة، 
مثل  الدولية  املنظمات  وممثلو  امل��ايل  لل�سمول  العاملية 
القت�سادية  والتنمية  التعاون  الدويل، ومنظمة  البنك 

يف  للم�ساركة  الإم���ارات  دول��ة  لدعوة  الهندية  للرئا�سة 
اأعمال جمموعة الع�سرين هذا العام. 

وعلى �سعيد ال�سمول املايل، �سدد فريق وزارة املالية على 
اأهمية توظيف البنية التحتية الرقمية لتعزيز ال�سمول 
املايل، م�ستعر�ساً خالل الجتماع جتربة دولة الإمارات 
اإىل  بالإ�سافة  الرقمية،  امل�سرفية  اخلدمات  جمال  يف 
اخلدمات املمكنة يف هذا املجال واأبرزها الهوية الرقمية.  
للمرحلة  املجموعة  باإعداد خطة عمل  يتعلق  فيما  اأم��ا 
املقبلة، فاأكد فريق الوزارة اأهمية ا�ستمرار التن�سيق مع 
املنظمات الإقليمية يف عملية اإعداد خطة عمل ال�سمول 

املايل القادمة. 

الذهب ي�سعد لأعلى م�ستوياته 
منذ مطلع مايو املا�سي

•• عوا�صم-وام:

ارتفعت اأ�سعار الذهب العاملية خالل تداولت اأم�س، لت�سعد 
�سوب اأعلى م�ستوياتها منذ مطلع مايو 2022. وزادت اأ�سعار 
املعدن الأ�سفر يف املعامالت الفورية بن�سبة %0.46 اأو ما 
1884.4 دولر لالأون�سة،  اإىل  8.82 دولر لت�سل  يعادل 
 09:45“ ال�ساعة  بحلول  العاملية  الأ���س��واق  لبيانات  وفقا 
الآجلة  العقود  ارتفعت  الإمارات”. يف حني  بتوقيت  �سباحاً 
%0.46 تعادل  2023 مبا ن�سبته  للذهب ت�سليم فرباير 

8.6 دولر لت�سل اإىل 1887.6 دولر لالأون�سة.

•• دبي -وام:

اأعلنت “دي بي ورلد”، املزّود الرائد 
للحلول اللوج�ستية الذكية املتكاملة 
التدفق  مت���ك���ني  اإىل  وال����ه����ادف����ة 
التجاري حول العامل، عن دخولها 
“اإيه. م��ع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  يف 
)مري�سك(،  مولر-مري�سك”  ب��ي 
ال�سحن  خل��دم��ات  امل����زّودة  ال�سركة 
الكفاءات  حت�سني  ب��ه��دف  ال��ع��امل��ي، 
اخلدمات  وتعزيز جودة  الت�سغيلية 
يف  ال��ت��ع��اون  وت��وط��ي��د  للمتعاملني 
ال��ك��رب��ون يف الأعمال  اإزال����ة  جم��ال 

اللوج�ستية.
الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  و�ستقدم 
طويلة الأمد بني الطرفني الدعم 
خالل  م��ن  “مري�سك”  مل��ت��ع��ام��ل��ي 
ع��م��ل��ي��ة جديدة  اأ���س��ال��ي��ب  ت��ط��ب��ي��ق 
امليناء،  ر�سيف  اإنتاجية  لتح�سني 
ال�سفن  اأعمال  اإىل تعزيز  ي��وؤدي  ما 
وكفاءة  ب�����س��رع��ة  امل���ه���ام  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
وتخفي�س  ع���ل���ي  ج���ب���ل  م���ي���ن���اء  يف 

ا�ستهالكها للوقود.
اإ�سافية  اأدوات  ت���وف���ري  و���س��ي��ت��م 
داخل  ال��ع��م��ل��ي��ات  �سفافية  ل��ت��ع��زي��ز 
ملتعاملي  ���س��ت��ت��ي��ح  ال����ت����ي  امل���ي���ن���اء 
“مري�سك” ال�ستفادة من البيانات 
يف  ورلد”  ب��ي  “دي  تر�سلها  ال��ت��ي 
الوقت الفعلي من اأجل التخطيط 
ل�����س��ال���س��ل ال��ت��وري��د اخل��ا���س��ة بهم 
انبعاثات  وت��ق��ل��ي��ل  اأف�����س��ل  ب�����س��ك��ل 

الكربون يف عملياتهم.
و�ستقوم �سركة “مري�سك” بتمكني 
متعامليها من نقل ب�سائعهم عرب 
ج��ب��ل ع��ل��ي ب��ا���س��ت��خ��دام اث��ن��ني من 
“مري�سك  حلولها املتميزة: خدمة 

التعاون  اإىل  واأ�����س����ار   . امل��ت��ك��ام��ل��ة 
ت��ق��دمي ح��ل��ول متطورة  اأج����ل  م���ن 
حتقيق  و  ا���س��رتات��ي��ج��ي  ل�����س��ري��ك 
اأهداف ا�ستدامة الأعمال، ان�سجاماً 
ثاين  انبعاثات  بتقليل  اللتزام  مع 
حول  عملياتنا  يف  الكربون  اأك�سيد 
طن   700،000 ب��ن��ح��و  ال���ع���امل 
املقبلة،  اخل��م�����س  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
املركبات  ا���س��ت��ع��م��ال  ت���ع���زي���ز  ع����رب 
املحطات  يف  الكهربائية  بالطاقة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 
منخف�س  الوقود  ا�ستخدام  وزي��ادة 

الكربون.
�سكوف  م����اد�����س  ق�����ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 
-ه�����ان�����������س�����ن، رئ����ي���������س اخل�����دم�����ات 

 Maersk( اأك�سلرييت” 
Accelerate( لل�سحن ال�سريع 
الأول���وي���ة  ذات  ال��ب�����س��ائ��ع  مل��ن��اول��ة 
وخدمة  وامل�����س��ت��ع��ج��ل��ة،  ال���ع���ال���ي���ة 
حللول  هب”  فليك�س  “مري�سك 

تخزين الب�سائع.
وي�����س��ّك��ل م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي بوابة 
للتجارة، حيث  رائدة  دولية  رئي�سة 
خلدمة  ا�سرتاتيجي  مبوقع  يتمتع 
والغرب  ال�سرق  التجاري بني  املمر 
150 مدينة  ب���  م��ن خ���الل رب��ط��ه 

على م�ستوى العامل.
الكربون  انبعاثات  وميثل تخفي�س 
- الذي اأ�سبح مطلًبا مهًما من قبل 
املتعاملني - هدًفا م�سرتًكا ل� “دي 

بي ورلد” و�سركة “مري�سك” ويف 
�سيوا�سل  ح��ي��ث  اأع��م��ال��ه��م��ا  ج��وه��ر 
ابتكار  اأج��ل  من  التعاون  الطرفان 
م���ث���ل حلول  اجل�����دي�����دة،  احل����ل����ول 
ال��ت��خ��زي��ن ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة مميزة 

للمتعاملني م�ستقباًل.
نائب  اجل�������س���م���ي،  ����س���ه���اب  وق�������ال 
الرئي�س للموانئ واملحطات يف “دي 
النجاح  اإن  – الإمارات”،  بي ورلد 
جبل  ميناء  حققه  ال��ذي  املتوا�سل 
علي ياأتي كثمرة للتعاون البّناء مع 
�سركة  مثل  ا�سرتاتيجيني  �سركاء 
الكفاءة  دم��ج  اأج��ل  من  ’مري�سك‘، 
الطويلة  واخل�������ربة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
اأف�������س���ل احللول  ت���ق���دمي  ل�����س��م��ان 

للمتعاملني  البحرية  اللوج�ستية 
وو�سط  ل��غ��رب  “مري�سك”  ل���دى 
ك����م����زّود  م�������س���ريت���ن���ا  “يف  اآ�����س����ي����ا: 
املتكاملة،  اللوج�ستية  ل��ل��خ��دم��ات 
ن��ن��ظ��ر ب��اه��ت��م��ام ل��ك��ل ف��ر���س��ة من 
حقيقية  ق��ي��م��ة  ت���وف���ر  اأن  ���س��اأن��ه��ا 
علي  جبل  ميناء  وك��ان  ملتعاملينا. 
ورلد‘  ب���ي  ’دى  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع 
بالن�سبة  ا����س���رتات���ي���ج���ًي���ا  ����س���ري���ًك���ا 
ل��ن��ا ل�����س��ن��وات ع���دي���دة، وق���د عملنا 
�سراكتنا  نطاق  تو�سيع  على  حالًيا 
الناجحة من خالل الرتكيز ب�سكل 
وا�سح على حت�سني جودة اخلدمات 
التي نقّدمها للمتعاملني، وال�سعي 
من  الكربونية  الب�سمة  تقليل  اإىل 

خالل عملياتنا امل�سرتكة”.
“دي بي  2022، دخلت  ويف يناير 
ا�سرتاتيجية مع  �سراكة  يف  ورلد” 
مركز “مري�سك ماك كيني مولر” 
 Maersk Mc-Kinney(
من  اخل���ايل  لل�سحن   )Møller
م�ستقلة  منظمة  وه���ي  ال��ك��رب��ون، 
اإطالقها يف  للربح مت  ه��ادف��ة  غ��ري 
عام 2020 لإجراء بحث وتطوير 
اأ�ساليب  اإي��ج��اد  اإىل  ي��ه��دف  مكثف 
قطاع  يف  ال��ك��رب��ون  لإزال�����ة  عملية 

التجارة البحرية العاملية.
حتقيق  “مري�سك”  وت����ع����ت����زم 
 2040 بحلول  �سفرية  انبعاثات 
با�ستخدام  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ج��م��ي��ع  يف 
متطورة  و���س��ف��ن  ح��دي��ث��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
جديدة ووقود �سديق للبيئة. وقد 
باأن تكون  “دي بي ورلد”  التزمت 
�سركة حمايدة للكربون بحلول عام 
2040، وتهدف اإىل حتقيق �سايف 

�سفر كربون بحلول عام 2050.

�سراكة بني دي بي ورلد و مري�سك يف ميناء جبل علي

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرئي�س  امل��ط��رو���س��ي،  ���س��امل  ال�سيد  حقق 
التنفيذي ل�سركة ت�سليح القاب�سة، جناًحا 
جديًدا باختياره اأف�سل رئي�ًسا تنفيذًيا يف 
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف جمال 
 ،2022 لعام  الع�سكرية  امل��ع��دات  ت��وري��د 
ال�سهرية   CEO Monthly ملجلة  وفًقا 
التي ت�سدرها دار الن�سر العاملية املعروفة 
وتخت�س   ”Al Global Media  “
التنفيذين  ال���روؤ����س���اء  وت��ق��دي��ر  ب��ت��ك��رمي 
امل��ت��م��ي��زي��ن ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل على 
ال�سخمة  وم�ساهمتهم  امل��وؤث��رة  قيادتهم 

يف اإجناح موؤ�س�ساتهم.  متكنت �سركة ت�سليح 
القاب�سة الماراتية برئا�سة املطرو�سي من حتقيق النجاح تلو 
الآخر، كامل�ساركة الناجحة يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد 
والفرو�سية )ADIHEX(، الذي اأتاح لها ا�ستعرا�س اأ�سلحتها 
�ساهم يف  ال��ذي  الأم��ر  العالية،  العاملية  اجل��ودة  ذات  احلديثة 
تعزيز مكانتها يف ال�سوق املحلية والعاملية على حٍد �سواء.  ويف 
اإىل جتاوز �سقف توقعات  ظل ادارته الناجحة، تهدف ت�سليح 

تتوافق  خ����دم����اٍت  وم��ن��ح��ه��م  ع��م��الئ��ه��ا 
اأح����دث الب��ت��ك��ارات واأع��ل��ى املعايري.  م��ع 
باكت�ساف  ف���ري���ق���ه  اأه��������داف  وت��ت��ل��خ�����س 
ومواكبتها  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���ت���ط���ورات 
و�سبل  الع�سكرية  املعدات  فعالية  لتعزيز 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  القانون يف  اإنفاذ 
النمو  تعزيز  مع  جنب  اإىل  جنًبا  املتحدة 
القت�سادي والتنمية امل�ستدامة لعمالئهم 
ق��ي��ادة املطرو�سي  وب���الده���م.  وت��ت��م��ح��ور 
حول ال�سفافية والتوا�سل الفعال، روؤيته 
فهًما  ليحقق  ق��ادت��ه  لل�سركة  احلكيمة 
عميًقا ملتطلبات �سوق العمل دائم التغري، 
�سيما  ل  ال���ف���اخ���رة  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  وج��ع��ل��ت 
الأ�سلحة النارية، والإير �سوفت، والبنادق الهوائية، وملحقات 
الأ�سلحة، تلبي توقعات عمالئها وتتعداها.  ومن جانبه، قال 
غاية  يف  “ اأن��ا  املنا�سبة:  بهذه  معلًقا  املطرو�سي  �سامل  ال�سيد 
المتنان حل�سويل على هذا التقدير. و�سنوا�سل العمل على 
بني  م��ا  عالقاتنا  �سبكة  وتو�سيع  ا�ستثنائية  خ��دم��ات  تقدمي 
الإمارات  دول��ة  من  تتخذ  التي  وال�سركات  العاملية  ال�سركات 

مقرا لها بهدف حتقيق املزيد من النجاح يف امل�ستقبل”. 

•• ال�صارقة -وام:

رئي�سياً  عقداً  العقاري  للتطوير  )اأراَد(  �سركة  اأر���س��ت 
جمتمع  يف  ال��ف��ن��دق��ي  اجل�����ادة  ف��ي��دا  جم��ّم��ع  لت�سييد 
اجلادة املتكامل بقلب ال�سارقة. و�سيتم مبوجب العقد 
فيدا  ف��ن��دق  ب��ن��اء  دره���م  مليون   475 قيمته  البالغة 
اإ�سافة  غ��رف��ة   175 تبلغ  ا�ستيعابية  بطاقة  اجل���ادة 
اإىل 255 �سقة فاخرة حتت عالمة فيدا و149 �سقة 

اجلديد  الثقايف  احل��ي  يف  جميعاً  تقع  والتي  خمدومة 
باجلادة و�ستبداأ الأعمال الإن�سائية يف املجّمع فوراً ومن 
املتوقع النتهاء منها بعد 30 �سهراً. ويعّد فيدا اجلادة 
اإدارة  حتت  بتطويره  تقوم  التي  اأراَد  ل�سركة  واململوك 
ثالثة  �سمن  الأول  واملنتجعات  للفنادق  فيدا  عالمة 
فنادق �سيتم بناوؤها باجلادة مبوجب اتفاقية �سراكة مع 
بناء  كذلك  تت�سمن  والتي  لل�سيافة  اإعمار  جمموعة 

فندقّي العنوان – اجلادة وروف – اجلادة.

جملة CEO Monthly تختار �سامل املطرو�سي، اأف�سل 
رئي�س تنفيذي يف الإمارات مبجال توريد املعدات الع�سكرية 

»اأراَد« تر�سي عقدًا رئي�سيًا بقيمة 475 مليون درهم 
ع فيدا اجلادة الفندقي بقلب ال�سارقة لبناء جممنّ
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ا�سم ال�سركة : �صتار لينز للتجارة - ذ م م  
ال�سكل   - رم��ول  ام   - دي��رة   - العقارية  دبي  S.5 ملك موؤ�س�سة  رقم  : م�ستودع  العنوان 
الرخ�سة  ، رقم  م(  م  الواحد )ذ  ال�سخ�س   - ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة   : القانوين 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1607052  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   981368  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات 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�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
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 �صتار لينز للتجارة - ذ م م وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل 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�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة
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اإعلن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية 

املو�شوع  الدعوى 2022/2454 جتاري جزئي - حماكم دبي
اىل املدعي عليها / روؤية ال�سرق الو�سط لل�سياحة - �س ذ م م 

مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعية / بلو جينجر للتموين �س ذ م م وكيال 
عنها / احمد ح�سن املازمي حمامون وم�ست�سارون قانونيون اأنه قد مت تكليفنا خبريا ح�سابيا 
مبوجب احلكم التمهيدي  ال�سادر يف الدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اإجتماع خربة 
ال�ساعة  2023/1/18 يف متام  املوافق  القادم  مرئي بوا�سطة برنامج زووم يوم الأربعاء 
زووم(  )برنامج  الفيديو  طريق  عن  واحل�سور  التواجد  يرجى  وعليه  �سباحا   10.30
باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد الإجتماع بكافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم 
على الربيد الإلكرتوين للخربة واملبني ادناه - للتوا�سل معنا يرجى الإت�سال على الهاتف 

042206244 0589323011 هاتف  
intrafinance@intra.ae : بريد الكرتوين

مكتب اخلبري املحا�شبي وامل�شريف 
د. علي را�شد الكيتوب 

اإجتماع خربة 
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 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 4389 ل�شنة 2022 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �سده / فاروق حممود حممد حممود ارجمند  

ل�سالح طالب التنفيذ / بنك الإمارات دبي الوطني )�س م ع( 
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 

emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الربعاء املوافق 2023/1/25 وذلك لبيع العقار 
العائد ملكيته للمنفذ �سده  واأو�ساف العقار على النحو التايل : 

- العقار - رقم )49( ملك مبنطقة الند القا�سمية باإمارة ال�سارقة ب�سعر التثمني 25،500،000 درهم )خم�سة وع�سرون 
مليون وخم�سمائة الف درهم( والعقار عبارة عن : بناية �سكنية جتارية ار�سي + طابقني مواقف + 13 طابق متكرر 

يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 4389 ل�شنة 2022 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
املنفذ �سده / فاروق حممود حممد حممود ارجمند  

ل�سالح طالب التنفيذ / بنك الإمارات دبي الوطني )�س م ع( 
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الربعاء املوافق 2023/1/25 وذلك لبيع العقار 

العائد ملكيته للمنفذ �سده  واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
- العقار - رقم )49( ملك مبنطقة الند القا�سمية باإمارة ال�سارقة ب�سعر التثمني 25،500،000 درهم )خم�سة وع�سرون 

مليون وخم�سمائة الف درهم( والعقار عبارة عن : بناية �سكنية جتارية ار�سي + طابقني مواقف + 13 طابق متكرر 
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
جتاري تنفيذ   2021/964

اإعلن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق �شركة االإمارات للمزادات

اإعلن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2021/964  
والطابوق  البالط  �سركة  عقار ملك  بيع  التنفيذ عن  دائرة   - الإبتدائية  اخليمة  راأ�س  تعلن حمكمة 
الوطنية املحدودة والذي يحمل وثيقة انتقال ملكية 1993/4380 برقم ق�سيمة 510040090 
- 510040091 ورقم املخطط 1993/7 عبارة عن قطعة ار�س م�ساحتها 225،375 قدم مربع. 
بناء على قرار قا�سي التنفيذ يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/964 تنفيذ بتاريخ 2023/1/16 
، عن طريق �سركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا ، علما بان قيمة التاأمني 
فعلى من يرغب بال�سرتاك او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�سركة  نقدا.  20% تدفع 
بالإعرتا�س عليه مراجعة  ، ومن يرغب   www.emiratesauction.ae للمزادات  الإمارات 

دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
 ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70353 العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 

 املو�شوع / االأ�شماء
تعلن دائرة حماكم را�س اخليمة بان املدعو/ �سريي فالبيل كونه 
احمد ، تقدم بطلب تغيري املقطع الأول ل�سم ابنته من )نيها( 
اىل )ندى احمد( ليكون ا�سمها بعد التغيري / ندى احمد �سريي 
احمد فالبيل كونها احمد ، وان من له م�سلحة يف العرتا�س 
ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن امام ق�سم 

ال�سهادات يف حمكمة را�س اخليمة.
قا�شي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
 عبداللطيف احمد القوين

       حكومة  را�س اخليمة      
اإدارة اخلدمات املجتمعية

70349 العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اياد عبدالقادر رزق حممد   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006541/ 

اإىل املحكوم عليه : اياد عبدالقادر رزق حممد 
العنوان : اإمارة ال�سارقة املنطقة الغبيبة فيال رقم 787 بالقرب من مدر�سة الهلية �سندوق الربيد 3422 رقم 

املوبايل 0526577111 الربيد الإلكرتوين ليوجد. 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي - 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 231038.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0008177/ 

اإىل املحكوم عليه : نبيل كالوفالبيل نالكات كونوت عبدو 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حارب �سعيد �سامل املنذري - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
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 6850.0  
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 13747 بتاريخ 2023/1/13 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

ال�شام�شي  اخل�شر  ماجد  �شيف  حممد   -  sharjah_court_civil_execution_court
SHCEXCILABMIN2022 /0008853 -  labor_minor اإخطار دفع يف الق�سية رقم

اإىل املحكوم عليه : حممد �سيف ماجد اخل�سر ال�سام�سي - العنوان : وعنوانه القرائن رقم خم�سة 5 خلف 
جمعية ال�سارقة تعاونية �سارع رقم 2 بيت رقم 14 الدخول من جانب مدخل مطاعم 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد يار علي عبداحلق - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة  

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 16612.0  
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 فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004594 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : كمبو�ست لل�سيانة العامة  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ حمد �سامل علي املزروع املزروع ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة

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 : 17424.0 
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 عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
اإعلن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0003313 اإخطار دفع يف  الق�شية رقم
 اإىل املحكوم عليه : �سركة ال�سقر للمقاولت )ذ م م( وميثلها مديرها حممد اأف�سل �ساهد نظري احمد  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ �سركة اخلليج للتجارة العامة - ذ م م وميثلها مديرها عارف حممود حممد دين 

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 : 97835.0 
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 عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : مطعم كاتيو�صا - �س ذ م م  
دبي  مدينة   - ب��ردب��ي   - العقارية  دب��ي  موؤ�س�سة  ملك   2145-321 رق��م  حم��ل   : ال��ع��ن��وان 
املالحية - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م(،  رقم 
تعلن  1867014 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   1031717  : الرخ�سة 
باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة 
واملوثق   2023/1/10 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة 
اأو  اأي اع��رتا���س  2023/1/10 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه  ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ل��دى ك��ات��ب 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب  رقم 
- هاتف  �سعيد  بور   - ديرة   - ال�سباب  لدعم م�ساريع  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  914  ملك 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�س   04-2973060  :

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : مرجان ميديا )�س ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم 701 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 628959 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1048622 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2023/1/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/5 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق 
احل�صابات العنوان : مكتب  رقم 914  ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع 
 04-2973071 2973060-04 فاك�س :  ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع  العنوان : مكتب  رقم 
 : ف��اك�����س   04-2973060  : ه��ات��ف   - ���س��ع��ي��د  ب����ور   - دي����رة   - ال�����س��ب��اب 
2973071-04  مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية مطعم كاتيو�صا - �س ذ م م وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل 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�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
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 مرجان ميديا )�س ذ م م( وذلك 
2023/1/5 واملوثق لدى كاتب العدل  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
حماكم دبي بتاريخ 2023/1/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل 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�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0009273/ 

�سارع  املجرة  ال�سارقة   : العنوان   - الفنية   للمقاولت  ال�سحيحة  الروؤية   : عليه  املحكوم  اإىل 
الكورني�س مكتب رقم 205 طابق رقم 2 الهاتف 0569655900 0568455400 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البحر ال�سود ملقاولت التك�سية والعزل والنجارة امل�سلحة - 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 5260.0  
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 13747 بتاريخ 2023/1/13 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ادهري�شيل رام هاري �شيل   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0009272/ 

اإىل املحكوم عليه : ادهري�سيل رام هاري �سيل
العنوان : ال�سارقة ح�سب التحري هاتف رقم 0558146533 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سي�س ناث �سودري ، اجلن�سية هندي

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 9657.0  
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 فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 70535
اإعلن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0007832 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سافيز اقبال حممد اقبال  - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي )ة( / اأجرة ال�سارقة 

وعنوانه / دار الق�ساء اإدارة ق�سايا الدولة - 065024199 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/1/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
3( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر باللغتني 
 العربية والجنبية وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ  2023/1/12 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : جولدن ايديا للتجارة العامة - �س ذ م م  
م�سوؤولية  ذات  )�سركة  بروبرتيز  انف�ستمنت  دب��ي  ملك   2102 رق��م  مكتب   : العنوان 
حم��دودة( - الرقة - ديرة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1116813  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   689878  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
 2022/12/26 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
اأي  لديه  من  وعلى   2022/12/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س 
ذ م م العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صي كي دبليو انرتنا�صيونال لتجارة الذهب �س ذ م م  
امل�ساريع - ديرة -  العنوان : مكتب رقم )626( ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم 
بور�سعيد - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 982032 رقم 
1608392 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2023/1/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
704 ملك  : مكتب رقم  العنوان  ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س ذ م م  املعني 
   : فاك�س   04-2288982  : هاتف   - دي��رة   - بور�سعيد   - الغيث  خلف  �سعيد  حممد 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 70640
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية جولدن ايديا للتجارة 
العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/12/26 
من  وعلى   2022/12/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 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�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س ذ م م
 - بور�سعيد   - الغيث  �سعيد خلف  704 ملك حممد  رقم  : مكتب  العنوان 
ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
�صي  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  دب��ي  وال�سياحة يف 
كي دبليو انرتنا�صيونال لتجارة الذهب �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/1/2 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2023/1/2 وعلى من لديه  بتاريخ 
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�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
 اعلن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف االإ�شتئناف رقم 2022/1810 جتاري   

بناء على طلب امل�ستاأنف : 1- اأيه اأيه ايه ماريتامي �سيبينج ا�س ايه
ح  م  �س   - البحرية  واخلدمات  للهند�سة  اإحتاد  �سركة   -2
اىل امل�ستاأنف �سده : الزيت الأول لتزويد ال�سفن بالوقود 

ا�ستئناف  مبحكمة   )3( رق��م  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
على  جوابية  م��ذك��رة  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم الربعاء املوافق 2023/1/25 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197
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•• الب�رصة -وام:

امل�ساركة  املنتخبات  �سباك  ا�ستقبلت 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف 
"خليجي 25" 18 هدفا على مدار 
�سهدتها  ال��ت��ي  ال��ث��م��ان��ي��ة  امل��ب��اري��ات 
الب�سرة  مبدينة  امل��ق��ام��ة  البطولة 

العراقية حالياً. 
على  حافظ  ال��ذي  الوحيد  املنتخب 
نظافة �سباكه حتى الآن هو املنتخب 
مرماه  ي�ستقبل  مل  ال���ذي  ال��ع��راق��ي 
اأي هدف يف مباراتيه، اأمام املنتخب 
ال��ع��م��اين يف م���ب���اراة الف��ت��ت��اح التي 
انتهت بالتعادل ال�سلبي دون اأهداف، 
فيها  ف��از  التي  ال�سعودي  واملنتخب 
املنتخب العراقي بهدفني دون رد يف 

اجلولة الثانية. 
العراقي  امل���ن���ت���خ���ب  اأن  امل����الح����ظ 
ح���اف���ظ ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة ���س��ب��اك��ه رغم 
اإ���س��راك��ه ح��ار���س��ي م��رم��ى خمتلفني 
يف امل���ب���ارات���ني، مب��ع��دل ح��ار���س لكل 
الفر�سة  م���ن���ح  مت  ح���ي���ث  م�����ب�����اراة، 
حل��ار���س��ه ج���الل ح�����س��ن ل��ل��ع��ب اأم���ام 
احلار�س  اإ���س��راك  عمان، يف حني مت 
اأحمد با�سل اأمام املنتخب ال�سعودي. 

وت�سري الأخبار اإىل نية اجلهاز الفني 
للمنتخب العراقي لإ�سراك احلار�س 
اخلمي�س  اليوم  طالب  فهد  الثالث 
الثالثة  اجل���ول���ة  يف  ال���ي���م���ن،  اأم������ام 
للمجموعة  الأول  ال�����دور  ب��ن��ه��اي��ة 

الأوىل. 

وبا�ستثناء املنتخب العراقي، اعتمدت 
باقي منتخبات البطولة على حار�س 
واحد يف جميع مبارياتها حتى الآن، 
ويعد حار�س مرمى املنتخب اليمنى، 
اأك����ر حرا�س  ال���ه���ار����س، ه���و  ���س��امل 
املرمى ا�ستقبال لالأهداف حتى الآن 

اأه��داف يف   5 ا�ستقبلت �سباكه  حيث 
مباراتني. 

"تران�سفري  اإح�سائيات موقع  ووفق 
حرا�س  اأع��ل��ى  قائمة  ت�سم  ماركت" 
ال�سوقية  القيمة  حيث  م��ن  م��رم��ى 
يف بطولة "خليجي 25" 5 حرا�س 
، ت�سل قيمتهم ال�سوقية اإجمال اإىل 

مليونني و75 الف يورو. 
وت�����س��م ال��ق��ائ��م��ة ك��ال م��ن القطري 
 450 �سوقية  بقيمة  بر�سم  م�سغل 
نف�س  يف  معه  ويت�ساوى  ي���ورو،  ال��ف 
ال��ق��ي��م��ة احل����ار�����س ال���ع���راق���ي فهد 
طالب، الذي مل يخ�س اأي مباراة يف 
البطولة حتى الآن ومر�سح خلو�س 
اأمام  ب��الده  منتخب  مبارياته  ثالث 

اليمن. 
وي��اأت��ي خ��ال��د عي�سى ح��ار���س مرمى 
الثالث  امل��رك��ز  الإم����ارات يف  منتخب 
ي���ورو، وي��ت�����س��اوى معه  ال��ف  ب�400 
املخيني  اإب���راه���ي���م  ال��ق��ي��م��ة  ب��ن��ف�����س 
العماين، ثم  املنتخب  حار�س مرمى 
ي��اأت��ي ج���الل ح�����س��ن ح��ار���س مرمى 
وال�����ذي �سارك  ال���ع���راق���ي،  امل��ن��ت��خ��ب 
اإجمالية  بقيمة  الفتتاح  م��ب��اراة  يف 

يورو.  الف   375

•• دبي -وام: 

تنطلق "البطولة الوطنية املوؤهلة للجولة العاملية لأ�ساتذة البادل" للمرة 
احتاد  وبال�سراكة مع  الإم���ارات،  بريد  برعاية جمموعة  الدولة  الأوىل يف 
فعاليات  ُت��ق��ام  حيث  الريا�سي،  اأبوظبي  وجمل�س  تن�س  للبادل  الإم����ارات 
البطولة على مدى ثالث عطل نهاية اأ�سبوع يف الفرتة من 27 يناير حتى 

.2023 فرباير   12
م��ن خمتلف  ب��ادل حم��رتف  200 فريق  م��ن  اأك��ر  ي�ستقطب  اأن  ويتوقع 

اأنحاء الدولة ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
و�ست�سهد البطولة اإقامة �ست م�سابقاٍت، حيث �ستح�سل الفرق احلائزة على 
بطاقات دعوة خا�سة "وايلد كارد" للم�ساركة يف جولة الت�سفيات التاأهيلية 
2023" وذلك خالل  "اأبوظبي  البادل  "مدن" العاملية لأ�ساتذة  لبطولة 
الفرق  من  فريق  ك��ّل  و�سيمنح   ،2023 فرباير   20 اإىل   18 من  الفرتة 

ال�ستة الفائزة بامل�سابقات جائزًة نقديًة قيمتها 10 اآلف درهم.
لأ�ساتذة  العاملية  للجولة  املوؤهلة  الوطنية  "البطولة  تنظيم  يف  وي�سارك 
اإل  اأو  اإم  )ج��ي  ليميتد"  اورجنيزي�سن  ماي�س  "جلوبال  �سركة  البادل"، 

للفعاليات(، بالتعاون مع "مات�س �سبوت".
مل�سابقات  الأوىل  الفئة  تخ�س�س  بحيث  ف��ئ��ات،  ث��الث  البطولة  وت�سمل 
يف  للمقيمني  امل��ف��ت��وح��ة  للم�سابقات  وال��ث��ان��ي��ة  الإم������ارات؛  دول���ة  م��واط��ن��ي 
دول  يف  للمقيمني  املفتوحة  للم�سابقات  الثالثة  تخ�س�س  بينما  ال��دول��ة؛ 
اأن ت�سمل كلُّ فئٍة م�سابقًة خا�سًة للرجال  جمل�س التعاون اخلليجي، على 

واأخرى لل�سيدات.
و�ستقام هذه امل�سابقات يف اأبو ظبي ودبي وال�سارقة، على اأن تعقد النهائيات 
لكلٍّ منها يف اأبوظبي. و�سيتمكَّن فريق الرجال وفريق ال�سيدات الفائَزين يف 
كلٍّ واحدة من فئات البطولة من التناف�س مع اأهم لعبي البادل العامليني 

املحرتفني.
ورح��ب �سعيد امل��ري الأم��ني العام لحت��اد الإم���ارات للبادل تن�س، بان�سمام 
اإىل ت�سجيع  ال��ه��ادف��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اإىل اجل��ه��ود  الإم������ارات  ب��ري��د  جم��م��وع��ة 
املواطنني الإماراتيني واملقيمني ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي 
على ممار�سة ريا�سة البادل تن�س، والتي ت�سهد منًوا منقطع النظري على 

امل�ستويني املحلي والعاملي.
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الأ����س���رم،  حممد  ع��ب��داهلل  لفت  جهته،  م��ن 
للبادل تن�س ك�سريك  الإم���ارات  التعاون مع احت��اد  اأن  اإىل  الإم���ارات،  بريد 
للجولة  امل��وؤه��ل��ة  الوطنية  "البطولة  ل���  الر�سمي  وال��راع��ي  ا�سرتاتيجي 
العاملية لأ�ساتذة البادل"، والعمل مع جمال�س الريا�سة يف خمتلف اإمارات 
اإىل م�ستوى املعايري العاملية. واأ�ساف  الدولة، لإجناح بطولة رائدة ترقى 
اأن املجموعة ت�سعى اإىل الإ�سهام يف تنمية القطاع الريا�سي يف الدولة، ودعم 
الوطنية  ودعم اجلهود  املحليني،  الريا�سيني  ومتكني اجليل اجلديد من 

الرامية اإىل تطوير قطاع ال�سياحة الريا�سية.
“البطولة الوطنية املوؤهلة للجولة العاملية لأ�ساتذة البادل”  اأن  ي�سار اإىل 
التعاون  جمل�س  ودول  الإم���ارات  و�سكان  مواطني  اأم��ام  امل�ساركة  باب  تفتح 
يف  املحلية  ال��ب��ادل  احت���ادات  يف  ر�سمياً  ت�سنيفاً  ميتلكون  ��ن  ممَّ اخلليجي، 

دولهم.
وي��ت��ع��نّي ع��ل��ى ال��ري��ا���س��ي��ني ال��راغ��ب��ني ب��امل�����س��ارك��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل ع���رب املوقع 

الإلكرتوين الر�سمي للبطولة
.https://uaewildcard.com

 20 اإىل   18 من  الفرتة  يف  للبطولة  التاأهيلية  الت�سفيات  جولة  وتقام 
لأ�ساتذة  العاملية  "مدن"  لبطولة  النهائية  املباريات  تقام  بينما  فرباير.. 
البادل "اأبوظبي 2023" من 21 اإىل 26 فرباير املقبل يف باب النجوم 

بجزيرة احلديريات.

•• اأبوظبي –الفجر:

ال�سوبر  ك��اأ���س  مل��ب��اراة  تن�سيقًيا  اجتماًعا  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  عقدت 
املقبل،  ف��رباي��ر   25 وال�����س��ارق��ة، يف  ال��ع��ني  ف��ري��ق��ي  �ستجمع  ال��ت��ي  الإم����ارات����ي، 
كافة  بحث  اأج��ل  من  التح�سريية،  اخلطة  �سمن  وذل��ك  مكتوم،  اآل  �ستاد  على 
ال�ستعدادات والرتتيبات، لواحدة من البطولت الرئي�سية على اأجندة بطولت 
املحرتفني، ملوا�سلة امل�سي قدماً يف النجاحات التي حققتها هذه البطولة، على 

مدار ال�سنوات املا�سية فنياً وجماهريياً.
ح�سر الجتماع، الذي عقد �سباح الأربعاء املوافق 11 يناير يف ا�ستاد اآل مكتوم 

كل من ممثلي �سرطة دبي وممثلي نادي الن�سر.
اأج���ل تقدمي  م��ن  اجل��ه��ود،  ت�سافر  اأه��م��ي��ة  التاأكيد على  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 

احلدث،  ه��ذا  يف  الأ�سا�سي  املحور  كونهم  للجماهري،  و�سل�سة  متكاملة  جتربة 
الذي �سيجمع بني فريقي؛ العني بطل دوري اأدنوك للمحرتفني املو�سم املا�سي، 
وال�سارقة حامل لقب كاأ�س رئي�س الدولة، حيث مت الطالع على التح�سريات 
واخلروج،  ال��دخ��ول  م�سارات  ال��ب��واب��ات،  حيث  من  وال�سالمة  ب��الأم��ن  املرتبطة 
وباأف�سل  املعايري،  اأعلى  وفق  تقدميها  �سيتم  التي  اجلماهري  وخدمات  املرافق 
كروية  باحتفالية  اأ�سبه  ولكن  مباراة،  جمرد  من  اأكر  البطولة  جلعل  الطرق 
جمتمعية. كما مت بحث العديد من اجلوانب التنظيمية، التي �ستكون مرتبطة 
بالفريقني، واجلوانب اخلا�سة داخل اأر�سية امللعب قبل وخالل اللقاء، وخمتلف 
الإمارات  لدولة  امل�سرف  احل�ساري  الوجه  تعك�س  اأن  �ساأنها  من  التي  النقاط 
تغطية  م��ن  امل��ب��اراة  ه��ذه  �ستناله  م��ا  ���س��وء  يف  اأج��م��ع،  للعامل  املتحدة  العربية 

اإعالمية مو�سعة من داخل وخارج الدولة.

•• الب�رصة-وام:

يختتم منتخب الإمارات مبارياته 
كاأ�س  ل��ب��ط��ول��ة  الأول  ال������دور  يف 
اخل���ل���ي���ج ال����ع����رب����ي ل����ك����رة ال���ق���دم 
ال���ي���وم  م�������س���اء   "25 "خليجي 
ي��ل��ت��ق��ي نظريه  اجل���م���ع���ة، ع��ن��دم��ا 
القطري، على ا�ستاد امليناء الأوملبي 
مبدينة الب�سرة، يف ال�سابعة م�ساء 
بتوقيت الإمارات، �سمن مناف�سات 

املجموعة الثانية.
الإم�����ارات هذه  وي��خ��و���س منتخب 
امل��واج��ه��ة ب��ط��م��وح ت��ق��دمي عر�س 
اإيجابية  ن��ت��ي��ج��ة  وحت��ق��ي��ق  ج��ي��د 
التاأهل  ح�سابات  عن  النظر  بغ�س 
امل���ت���وق���ف���ة ع���ل���ى ن��ت��ي��ج��ة امل����ب����اراة 

الأخرى يف املجموعة بني منتخبي 
البحرين والكويت، والتي �ستقام يف 
التوقيت نف�سه على ا�ستاد الب�سرة 
الدويل. وعلى �سعيد مواجهاتهما 
الإمارات  منتخبا  التقى  ال�سابقة، 
ك��اأ���س اخلليج  ب��ط��ولت  وق��ط��ر يف 
العربي 18 م��رة، وك��ان الفوز من 
مباريات،   5 يف  الإم�����ارات  ن�سيب 
وللمنتخب القطري يف 7 مباريات، 

وتعادل الفريقان يف 6 مباريات.
واأك�����������د الأرج����ن����ت����ي����ن����ي ردول�����ف�����و 
اأروابارينا مدرب منتخب الإمارات 
فر�سة  مت��ث��ل  امل���واج���ه���ة  ه����ذه  اأن 
ال�����س��اب��ق��ة التي  ال�������س���ورة  ل��ت��غ��ي��ري 
ظهر فيها الفريق خالل املباراتني 
حتقيق  وحم����اول����ة  ال�����س��اب��ق��ت��ني، 

ح�سابات  عن  النظر  بغ�س  ال��ف��وز، 
التاأهل للدور ن�سف النهائي.

ل�سنا را�سني عما  "بالطبع  وق��ال: 

قدمناه حتى الآن، نقوم بنقد ذاتي 
على  نكن  مل  اأننا  ونعلم  لأنف�سنا، 
فعل  ردة  واأت��ف��ه��م  التطلعات،  ق��در 

ال�سارع الكروي، ل ت�سغلنا ح�سابات 
التاأهل من عدمه يف هذه املرحلة. 
مباراتنا  ف��ق��ط يف  ال��رتك��ي��ز  ي��ج��ب 

�سورة  باأف�سل  لنظهر  قطر،  اأم��ام 
ثم  اأوًل  ال��ف��وز  على  نركز  ممكنة. 

نرى ما ميكن اأن يحدث لحقا".

اأروابارينا م�سوؤوليته جمددا  واأكد 
ع���ن ن��ت��ائ��ج م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات يف 
"خليجي 25" وعن اختياراته من 
دماء  ل�سخ  ي�سعى  واأن��ه  الالعبني 

جديدة يف املنتخب.
اأم����ام املنتخب  وع���ن م���ب���اراة ال��غ��د 
�ستكون  اأن���ه���ا  اأو�����س����ح  ال���ق���ط���ري، 
م��واج��ه��ة م��ه��م��ة ل��ل��ط��رف��ني، لأن 
مطعم  ���س��اب  ف��ري��ق  قطر  منتخب 
ويعتمد  اخل���ربة،  عنا�سر  ببع�س 

على ال�ستحواذ وال�سغط العايل.
برونو  الربتغايل  اأك��د  املقابل،  ويف 
القطري،  املنتخب  م��درب  بينريو، 
ن��ت��ائ��ج م��ن��ت��خ��ب الإم��������ارات يف  اأن 
تعرب  ل  الآن  ح���ت���ى  ال���ب���ط���ول���ة 
اأنه  ب��دل��ي��ل  م�����س��ت��واه،  حقيقة  ع��ن 

مباراتيه  يف  ن����د  م����ن  اأك������ر  ك�����ان 
ال�سابقتني.

"ن�سعى لتقدمي ما قدمناه  وقال: 
املباراتني  يف  م�����س��ت��وى  م��ن  نف�سه 
ال�����س��اب��ق��ت��ني. وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
م�ستوانا،  عن  را���س  فاأنا  النتائج، 
لكن ينق�سنا فقط بع�س التوفيق، 
نحتاج للرتكيز اأكر اأمام منتخب 
الإمارات، ول اأعد بالفوز، لكني اأعد 
بال�سيطرة على جمريات اللقاء واأن 
املباراة".  على  �سخ�سيتنا  نفر�س 
ويدير اللقاء طاقم حتكيم عراقي 
ومعه  القي�سي،  �سباح  على  بقيادة 
"فار"  ال��ف��ي��دي��و  ح��ك��م  تقنية  ع��ل��ى 
وال�سعودي  جايد،  ر�سوان  املغربي 

عبداهلل ال�سهري.

•• الب�رصة -وام:

�سجلت اأول جولتني من الن�سخة احلالية لكاأ�س اخلليج العربي " 
خليجي 25" واملقامة يف مدينة الب�سرة العراقية، وامل�ستمرة حتى 
عدد ركالت اجلزاء  ناحية  من  قيا�سيا  رقما   ، ينايراجلاري   19
10 ن�سخ للبطولة، وحتديدا منذ  اآخر  املحت�سبة، وذلك من بني 
ن�سخة 2003 " خليجي 16"، يف الكويت. و�سهدت اأول جولتني 
من الن�سخة احلالية، احت�ساب 6 ركالت جزاء، وهو العدد الأكرب 
ط��وال ه��ذه الفرتة، حيث �سجل منهم 4 رك��الت، ومت اإه��دار 2 ، 
فيما كانت ن�سخة "خليجي 22" بال�سعودية هي الأقل بواقع ركلة 
اأول جولتني. وبلغ ع��دد رك��الت اجل��زاء املحت�سبة  واح���دة، خ��الل 

 35 الن�سخة احلالية  2003، وحتى  ب��اأول جولتني، منذ ن�سخة 
ركلة جزاء، �سجل منها 29 ركلة، واأهدرت 6 ركالت.

والتي   "24 خليجي   "  2019 املا�سية  الن�سخة  يف  وتف�سيال 
اأقيمت يف قطر، احت�سبت خالل اأول جولتني 4 ركالت جزاء �سجل 

واحدة. واأهدرت  منهم 3 
ركالت  ويف ن�سخة 2017 " خليجي 23" بالكويت، احت�سبت 3 

جزاء �سجلت جميعها.
ركلة  احت�سبت  بال�سعودية،   "22 خليجي   "  2014 ن�سخة  ويف 
جزاء واحدة خالل اجلولتني الأوىل والثانية، كانت ملنتخب عمان 

يف مرمى العراق، ومت ت�سجيلها.
4 ركالت جزاء،  21"، احت�سبت  " خليجي   2013 " ويف ن�سخة 

�سجل 3 منها واأهدرت واحدة.
5 ركالت  احت�سبت  20" باليمن،  " خليجي   2010 ن�سخة  ويف 

جزاء، �سجل منها 3 واأهدر 2.
ركالت   3 احت�سبت  بعمان،   "19 " خليجي   2009 ن�سخة  ويف 

جزاء، �سجلت جميعها.
 4 احت�سبت  ب���الإم���ارات،   "18 خليجي   "  2007 ن�سخة  ويف 

ركالت جزاء، �سجلت جميعها.
ركالت   3 احت�سبت  بقطر،   "17 خليجي   "  2004 ن�سخة  ويف 

جزاء، �سجلت جميعها.
ويف ن�سخة 2003 " خليجي 16" بالكويت، احت�سبت ركلتان، ومت 

ت�سجيلهما.

»خليجي 25« يحطم رقما قيا�سيا يف
 ركالت اجلزاء باأول جولتني

لأغلى  ال�سوقية  القيمة  يورو..  مليون   2
 »25 »خليجي  يف  مرمى  حرا�س   5

الإمارات ت�ست�سيف البطولة الوطنية املوؤهلة 
للجولة العاملية لأ�ساتذة البادل للمرة الأوىل

منتخب الإمارات يلتقي نظريه القطري اليوم يف ختام الدور الأول ل� »خليجي 25«

•• اأبوظبي -وام: 

التي  بال�سقور  لل�سيد  الظفرة  مهرجان  م�سابقة  مناف�سات  اأم�س  اختتمت 
نظمها نادي اأبوظبي لل�سقارين على مدار اأربعة اأيام. 

2200 �سقر من خمتلف اأنحاء الدولة ودول جمل�س  و�سارك يف امل�سابقة 
التعاون اخلليجي ..وجاءت الأ�سواط قوية ومثرية على مدار الأيام الأربع، 
حيث ا�ستد ال�سراع على األقاب الأ�سواط، وظهر ذلك جليا من خالل الفارق 

ال�سئيل يف التوقيتات بني اأ�سحاب املراكز الأوىل. 

اليوم  مناف�سات  واأ�سفرت  للعامة،  جميعهم  اأ���س��واط   6 امل�سابقة  وت�سمنت 
الأخري عن فوز ال�سقر "جي 62" ملحمد فاروق عبدالكرمي بذهبية �سوط 
اجلري بيور واجلري قرمو�سة – جرنا�س، الذي اختتمت به مناف�سات احلدث، 
اأما  ال�سبا،  02" لفريق ند  " جيه جي  ال�سوط  وج��اء ثانيا يف ترتيب هذا 
الفال�سي.  حلي�س  اهلل  عبد  املركز الثالث فكان من ن�سيب "جيه 2" لثاين 
بامليدالية  فاز  – جرنا�س  تبع  واجل��ري  �ساهني  �سوط اجلري  مناف�سات  ويف 
املرر، فيما حل و�سيفاً  اأحمد حممد  "وقاد" ملبارك �سامل  الذهبية ال�سقر 
"ا�س  " عجيب" ل�سيف بن حريز الفال�سي، وجاء يف املركز الثالث  ال�سقر 

ند ال�سبا.  46" لفريق 
اأ���س��ف��رت ع��ن حتليق ال�سقر  ال��ي��وم��ني الأول وال��ث��اين ق��د  اأ���س��واط  وك��ان��ت 
"مرياج" لفريق دبي بذهبية �سوط اجلري �ساهني، وحل ثانيا ال�سقر" 56 
ثالثاً يف هذا ال�سوط جحدر حلمد  الفال�سي، فيما جاء  " ل�سيف بن حريز 
اأحمد بن جمرن، ويف مناف�سات �سوط اجلري تبع – فرخ الذي اختتمت به 
فعاليات اليوم الأول فاز ال�سقر "مر�سح" ل�سيف بن حريز الفال�سي باملركز 
الأول وتوج بامليدالية الذهبية، فيما حل و�سيفاً "املق�س" ل�سيف بن حريز 

الفال�سي اأي�ساً وجاء ثالثاً ال�سقر" 3574 " لفريق دبي. 

العامري  عتيق  �سام�س  اهلل  "حبيب" لعبد  ال�سقر  ف��از  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف 
"يالي�س" ل�سيف  ال�سقر  – فرخ، وحل و�سيفاً  بيور  بذهبية �سوط اجلري 
�سويدان  �سامل خليفة  "�سمرقند" ملن�سور  ثالثاً  وجاء  الفال�سي،  بن حريز 

الكعبي. 
واختتمت مناف�سات اليوم الثاين باإقامة �سوط اجلري قرمو�سة – فرخ وفاز 
الو�سافة  احتل  فيما  دب��ي،  " لفريق  ال�سقر" 545  ال�سوط  ذلك  بذهبية 
ال�سقر "جي 35 " حلميد حممد را�سد الطاير، وجاء ثالثاً ال�سقر "نوير" 

حلمد عبد اهلل العرجاين. 

مهرجان الظفرة لل�سيد بال�سقور.. »جي 62« يفوز بذهبية  اجلري بيور واجلري قرمو�سة - جرنا�س 

رابطة املحرتفني تناق�س ال�ستعدادات  لكاأ�س ال�سوبر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

كافة  ملناق�سة  اأم�����س  اجتماعا  العاملي  دب��ي  مل��اراث��ون  املنظمة  اللجنة  عقدت 
يوم  �ستنطلق  التي  اجل��دي��دة  بالن�سخة  اخلا�سة  وال�ستعدادات  الرتتيبات 

الأحد املوافق 12 فرباير املقبل.
ويحظى ماراثون دبي برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ، كما يحظى ب�سعبية 
اجلري  �سباقات  اأ�سرع  اأح��د  ويعترب  العاملية  الريا�سية  ال�ساحة  على  كبرية 
للم�سافات الطويلة العاملية والتي جتذب نخبة الريا�سيني من جميع اأنحاء 
العامل. ح�سر الجتماع التن�سيقي .. �سعيد حارب الأمني العام ملجل�س دبي 

عتيق،  اهلل  عبد  العميد  بقيادة  دبي  �سرطة  من  عمل  وجمموعة  الريا�سي، 
املنظمة  اللجنة  واأع�ساء  واملوا�سالت  الطرق  لهيئة  ممثلني  اإىل  بالإ�سافة 
كونريتون،  بيرت  و  اإبراهيم،  وحممد  الكمايل،  اأحمد  بينهم  من  للماراثون 
والن جونز. واأكد �سعيد حارب - خالل الجتماع - اأن حكومة دبي وبتوجيهات 
اآل مكتوم، تويل اأهمية كربى  من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
الإمارة  �سهدتها  التي  الريا�سية  الأح��داث  اأبرز  اأحد  باعتباره  دبي،  ملاراثون 

خالل ال�سنوات املا�سية.
من جهته وجه امل�ست�سار اأحمد الكمايل ال�سكر اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�سي على دعمه للحدث 
كافة  اتخاذ  اأنه مت  اإىل  التنظيم، م�سريا  ال�سريكة يف  ولكل اجلهات  العاملي، 

يف  امل�����س��ارك��ني  مهمة  وت�سهيل  التناف�س  لتعزيز  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��رتت��ي��ب��ات 
ال�سباقات، خا�سة بعد اأن حتول احلدث اإىل مهرجان عاملي ي�ستقطب ع�سرات 

الآلف من داخل الدولة وخارجها.
اأن ال�سباق �سيحظى مب�ساركة قيا�سية ب�سبب الإقبال املتزايد  وذكر الكمايل 
وعلى  ال��ت��ف��اوؤل،  على  يبعث  �سل�س  ب�سكل  يتم  الت�سجيل  واأن  اجلن�سني،  من 
العدائني الذين يتطلعون اإىل امل�ساركة يف ماراثون دبي زيارة موقع احلدث 
التا�سعة  �سي�ستمر حتى  الت�سجيل  – واأن   dubaimarathon.org -
للماراثون  ال��ب��داي��ة  خ��ط  على  م��ك��ان  على  للح�سول  ف��رباي��ر   8 ي��وم  م�ساء 
الكامل 42.195 كيلومرتا، وال�سباق اجلماهريي مل�سافة 10 كيلومرتات، 

كيلومرتات. و�سباق العائالت "املرح" مل�سافة 4 

املعامل  باأهم  مير  اأن  فيه  روع��ي  وال��ذي  ال�سباق  �سري  خط  اللجنة  وناق�ست 
التجمع  مناطق  جانب  اإىل  دب��ي،  ب��اإم��ارة  وال�سياحية  واحل�سارية  الرتاثية 

ومواقف ال�سيارات ومناطق توزيع اجلوائز.
�سيارات ال�سعاف والنجدة،  ارتكاز  ا�ستعرا�س مناطق  اإىل  وتطرق الجتماع 
وامل�ست�سفى امليداين، وخيمة كبار الزوار، واأماكن جتمع احلافالت و�سيارات 
لل�سباقات  والنهاية  ال��ب��داي��ة  نقطة  بينها  م��ن  الفنية  واجل��وان��ب  الأج����رة، 
الثالث، وامليداليات التي �ستمنح للم�ساركني، وتوزيع نقاط النعا�س املزودة 

باملياه والع�سائر.
املقبلني  الأ�سبوعني  خالل  اآخر  تن�سيقي  اجتماع  عقد  على  احل�سور  واتفق 

للوقوف على ما مت اجنازه وو�سع اللم�سات الأخرية للحدث العاملي .

اللجنة املنظمة ملاراثون دبي العاملي ت�ستعر�س اآخر ال�ستعدادات للن�سخة اجلديدة

•• دبي-الفجر: 

ي��ع��ود م���اراث���ون دب���ي ال��ع��امل��ي اجلديد 
وامل��ت��ج��دد ���س��ب��اح ي���وم الأح����د املوافق 
املقبل  فرباير  �سهر  من  ع�سر  الثاين 
مب�ساركة وا�سعة لذلك جاء الجتماع 
التن�سيقي الأول ليناق�س كافة الأمور 
النجاحات  م�ساعفة  اإىل  ت�سعى  التي 
اأبهرت  وال��ت��ي  قبل  م��ن  حتققت  التي 

القا�سي والداين .
ويحظى ماراثون دبي برعاية كرمية 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را���س��د  ب��ن 
يحظى  كما  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ب�سعبية كبرية على ال�ساحة الريا�سية 
�سباقات  اأ���س��رع  اأح���د  ويعترب  العاملية 
العاملية  الطويلة  للم�سافات  اجل���ري 
من  الريا�سيني  نخبة  جت��ذب  وال��ت��ي 
جميع اأنحاء العامل. وح�سر الجتماع 
العام  الأم��ني  ح��ارب  �سعيد  التن�سيقي 
مل��ج��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���س��ي وع��ل��ي عمر 
ورا�سد حممد من املجل�س وجمموعة 
العميد  بقيادة  دب��ي  �سرطة  من  عمل 
هيئة  م����ن  وع�������دد  ع���ت���ي���ق  اهلل  ع���ب���د 
الطرق واملوا�سالت وعدد من اأع�ساء  
بينهم  دب��ي  مل��اراث��ون  املنظمة  اللجنة 

اأح��م��د ال��ك��م��ايل وحم��م��د اب��راه��ي��م و 
ب��ي��رت ك��ون��ريت��ون امل��دي��ر ال��ع��ام والن 
ا�ستهل  وقد   . العالمي  املدير  جونز 
التي  ح���ارب  �سعيد  بكلمة  الج��ت��م��اع 
ان  اىل  م�سريا  باحل�سور  فيها  رح��ب 
ح��ك��وم��ة دب���ي وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن �سمو 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي تويل اأهمية كبرية ملاراثون 
دب����ي ب��اع��ت��ب��اره اح����د اب�����رز الح�����داث 
الم����ارات  �سهدتها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 

خالل ال�سنوات املا�سية .
ال�سكر اىل هيئة الطرق  ووجه حارب 

واملوا�سالت وعلى را�سها �سعادة مطر 
الفريق  بقيادة  دب��ي  و�سرطة  الطاير 

عبد اهلل خليفة املري .
الكمايل  احمد  امل�ست�سار  حت��دث  كما   
موجها ال�سكر اىل �سمو ال�سيخ من�سور 
اآل مكتوم رئي�س  بن حممد بن را�سد 
جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى دعمه 
ل��ل��ح��دث ال��ع��امل��ي ث��م ت��ن��اول اجلوانب 
ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ح��ور ح����ول تعزيز 
التناف�س وت�سهيل مهمة امل�ساركني يف 
ال�سباقات خا�سة بعد ان حتول احلدث 
اىل مهرجان عاملي ي�ستقطب ع�سرات 
 . الدولة وخارجها  داخ��ل  اللف من 

ونوه الكمايل اىل ان ال�سباق �سيحظى 
القبال  ب�����س��ب��ب  ق��ي��ا���س��ي��ة  مب�����س��ارك��ة 
وم��ن اجلن�سني  م��ن اجلميع  امل��ت��زاي��د 
ب�سكل  يتم  الت�سجيل  ان  اىل  م�سريا 
العدائني  وع��ل��ى  ال��ت��ف��اوؤل  على  يبعث 
امل�����س��ارك��ة يف  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ال���ذي���ن 
م���اراث���ون دب���ي زي�����ارة م��وق��ع احلدث 
dubaimarathon.  -

ي�ستمر  ���س��وف  والت�سجيل   -  org
فرباير   8 ي��وم  م�ساء  التا�سعة  حتى 
ل���ل���ح�������س���ول ع���ل���ى م����ك����ان ع���ل���ى خط 
البداية للماراثون الكامل 42.195 
اجلماهريي  وال�������س���ب���اق  ك���ي���ل���وم���رت  

كيلومرتات  10مل�سافة  مل�������س���اف���ة  
 4 مل�سافة  "املرح"  ال��ع��ائ��الت  و���س��ب��اق 
املجتمعون  ن���اق�������س  ك����ي����ل����وم����رتات.  
خ��ط ���س��ري ال�����س��ب��اق وال����ذي روع���ي ان 
الرتاثية  والماكن  املباين  باهم  مير 
دبي  ب��ام��ارة  وال�سياحية  واحل�سارية 
ومواقف  التجمع  مناطق  جانب  اىل 
 . اجل��وائ��ز  ت��وزي��ع  ومناطق  ال�سيارات 
ارتكاز  مناطق  اىل  الجتماع  وتطرق 
�سيارات ال�سعاف والنجدة وامل�ست�سفى 
امليداين وخيمة كبار ال�سيوف واماكن 

جتمع احلافالت و�سيارات الجرة .
كما تطرق الجتماع اىل مناق�سة عدد 
نقطة  وبينها  الفنية  املو�سوعات  من 
الثالث  لل�سباقات  والنهاية  البداية 
و  ك��ي��ل��وم��رت   42.195 امل�����اراث�����ون   
والعائلي  ك��ي��ل��وم��رت   10 اجل��م��اه��ري 
�ستمنح  التي  وامليداليات  كيلومرت   4
امانات  و���س��ي��ارات  امل�����س��ارك��ني  جلميع 
ال��الع��ب��ني ون��ق��اط الن��ع��ا���س توزيعها 

وتزويدها ب"املياه والع�سائر" .
 ه���ذا وق���د ات��ف��ق احل�����س��ور ع��ل��ى عقد 
اج���ت���م���اع ت��ن�����س��ي��ق��ي خ���ت���ام���ي خ���الل 
ما  على  للوقوف  املقبلني  الأ�سبوعني 
الأخرية  اللم�سات  وو���س��ع  اإجن���ازه  مت 

للحدث العاملي .

••  الكويت-الفجر:

الذي  الريا�سيني  منتدى  موعد  الآ�سيوي  الأوملبي  املجل�س  اأعلن 
ينظمه يف العا�سمة التايالندية بانكوك خالل مار�س املقبل. 

واأو�سح ال�سيد ح�سني امل�سلم مدير عام املجل�س الأوملبي الآ�سيوي 
ال�سيوية  الأوملبية  اللجان  يف  ال�سر  واأمناء  روؤ�ساء  اإىل  تعميم  يف 
بتاريخ احلادي ع�سر من يناير اأن املنتدى �سيقام على مدار يومي 

ال�سبت والحد يف 18 و19 مار�س. 
الأوملبي  املجل�س  اإ�سرتاتيجية وخطط  اإن جزءا من  امل�سلم:  وقال 
الرتكيز  هو   2023 يف  له  التابعة  الريا�سيني  وجلنة  الآ�سيوي 
ع��ل��ى دع����م جل����ان ال��ري��ا���س��ي��ني يف اآ����س���ي���ا، وحم���اول���ة ال��ع��م��ل معا 
املهم  ب��ال��دور  اإمي��ان��ا  وخ��ارج��ه،  امللعب  داخ��ل  الريا�سيني  مل�ساعدة 

جلان  وم�سوؤوليات  دور  على  والرتكيز  اأف�سل،  جمتمعات  لبناء 
الريا�سيني لتحقيق اأهدافنا. 

الآ�سيوي وجلنة  الأوملبي  املجل�س  ي�سر  وتابع: وبهدف دعم ذلك، 
ينظمه  ال��ذي  الريا�سيني  منتدى  عن  الإع���الن  فيه  الريا�سيني 
املجل�س بالتعاون مع جلنة الريا�سيني يف اللجنة الأوملبية الدولية.  
واأ�ساف امل�سلم: �سي�سهد هذا املنتدى عرو�سا ونقا�سات من املجل�س 
الأوملبي الآ�سيوي وجلنة الريا�سيني يف اللجنة الأوملبية الدولية 
ال�سوء  وي�سلط  اخل��رباء،  يقدمها  خمتلفة  وموا�سيع  واأق�سامها 
الأوملبية  اللجان  جميع  مع  م�ساركته  �ستتم  ال��ذي  الربنامج  على 

يف الوقت املنا�سب. 
يف  للم�ساركة  �سخ�سني  ت�سجيل  وطنية  اأوملبية  جلنة  لكل  ميكن 
الريا�سيني لديها، ويحق  "ريا�سي وريا�سية" من جلان  املنتدى 

طور  يف  الريا�سيني  جل��ان  فيها  ت���زال  ل  ال��ت��ي  الأومل��ب��ي��ة  للجان 
اأن  على  وريا�سية"،  "ريا�سي  اأي�سا  ب�سخ�سني  امل�ساركة  الإن�ساء 
فرباير  من  الثامن  يف  امل�ساركني  لت�سجيل  الأق�سى  املوعد  يكون 
وهو  بانكوك،  يف  غراند  �سيناترا  فندق  يف  املنتدى  يقام  املقبل.  
املنتدى الأول للريا�سيني الذي ينظمه املجل�س الأوملبي الآ�سيوي 

منذ نوفمرب 2018 حني اأقيم يف بانكوك. 
الأوملبي  للمجل�س  حافل  ع��ام  بداية  يف  الريا�سيني  منتدى  ياأتي 
دورة  اإق��ام��ة  ي�سهد  حيث  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  وال��ل��ج��ان  الآ���س��ي��وي 
 23 من  بال�سني  هانغت�سو  يف  ع�سرة  التا�سعة  الآ�سيوية  الألعاب 
�سبتمرب حتى 8 اأكتوبر، ودورة الألعاب الآ�سيوية ال�ساد�سة لل�سالت 
املغلقة والفنون القتالية يف بانكوك وت�سونبوري بتايالند من 17 

حتى 26 نوفمرب. 

يقام فرباير القادم

بحث �سبل م�ساعفة جناحات »ماراثون دبي العاملي« يف اجتماع تن�سيقي 

املجل�س الأوملبي الآ�سيوي يحدد موعد منتدى الريا�سيني يف بانكوك 

•• ال�صارقة -وام:

الن�سخة  اجل���م���ع���ة  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
الرابعة من بطولة ال�سارقة الدولية 
التا�سعة  يف  ال�������س���راع���ي  ل���ل���ط���ريان 
الطق�س"  ح��ال��ة  "بح�سب  ���س��ب��اح��ا 

مبنطقة الفاية يف ال�سارقة.
وت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة حت��ت رع��اي��ة �سمو 
ال�������س���ي���خ ����س���ل���ط���ان ب����ن حم���م���د بن 
ونائب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان 
املجل�س  رئ���ي�������س  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
التنفيذي، ومب�ساركة اأكر من 60 
طيارا من اأبرع الطيارين يف العامل 
دولة   20 اجل��ن�����س��ني مي��ث��ل��ون  م���ن 

تتقدمهم الإمارات.
وت�ستمر البطولة 3 اأيام من التا�سعة 

�سباحا وحتى اخلام�سة م�ساء، حيث 
من  مت�ساويا  ع��ددا  طيار،  كل  مينح 
3 اىل 5 جولت،  ال��ق��ف��زات م��ا ب��ني 

وحتت�سب نتيجة الأف�سل لديه.
وجهت  ق��د  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 

امل�سوؤولني  م���ن  ع����دد  اإىل  ال���دع���وة 
وال�سبابية  الريا�سية  احل��رك��ة  ع��ن 
ب�����ال�����دول�����ة وخ�����ارج�����ه�����ا حل�������س���ور 
باملناظر  وال���س��ت��م��ت��اع  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

اخلالبة وال�ساحرة بجبال الفاية.
للبطولة  املنظمة  اللجنة  دعت  كما 
وال�ستمتاع  ل��ل��ح�����س��ور  اجل���م���ه���ور 
ب��امل��ن��اف�����س��ات وط��ب��ي��ع��ة امل���ك���ان، الذي 
ي��ع��د الأن�����س��ب والأج���م���ل مل��ث��ل هذه 

البطولت يف العامل.
عي�سى هالل احلزامي  �سعادة  واأك��د 
رئي�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي اأن 
اإن�ساء نادي للريا�سات اجلوية اأ�سوة 
بباقي الريا�سات اأمر قيد الدرا�سة، 
اأولويات  وف���ق  �سيكون  ال��ق��رار  واأن 

حكومة ال�سارقة.

اليوم.. انطالق بطولة ال�سارقة الدولية الرابعة للطريان ال�سراعي

•• ال�صارقة - وام: 

اأك����د ي��ا���س��ر ال���دوخ���ي الأم����ني العام 
لحتاد الإم��ارات للدراجات، اكتمال 
الن�سخة  لإق����ام����ة  ال�����س����ت����ع����دادات 
�سباق  الثاين من  للمو�سم  ال�ساد�سة 
ينطلق  وال��ذي  اجلبلية،  ال��دراج��ات 
الأحد  ي��وم  من  �سباحا  ال�سابعة  يف 
الفجرية  حديقة  اأم���ام  م��ن  امل��ق��ب��ل، 
ل��ل��م��غ��ام��رات، مب�����س��ارك��ة ت�����س��ل اإىل 
اأك��ر م��ن 75 دراج���ا م��ن الإم���ارات 

وخارجها، مل�سافة 5.5 كم.

واأو�سح الدوخي اأنه ومنذ ا�ستحداث 
ال��دراج��ات قبل  باحتاد  ال�سباق  ه��ذا 
ع���ام���ني، وه����و ي��وا���س��ل مت���ي���زه من 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، خا�سة  ال�����س��ب��اق��ات  ب���ني 
دراجني  اإىل  وحاجته  �سعوبته  م��ع 
حم���رتف���ني، و���س��ط م��ن��اف�����س��ة قوية 
الو�سول  اأن  اإىل  من اجلميع، لفتا 
مدى  يوؤكد  ال�ساد�سة،  الن�سخة  اإىل 

النجاح الذي حتقق.
ب�4  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  “بداأنا  وت���اب���ع: 
�سباقات، ويف هذا العام �سن�سل اإىل 8 

الأمر الذي يوؤكد جناح ال�سباق”.

واأ�سار الأمني العام اإىل اأن اأحد اأهم 
اأكرب عدد  اأه��داف ال�سباق هو جذب 
امل��واط��ن��ني، ليكونوا  ال��دراج��ني  م��ن 
خالل  ال��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات  ن����واة 
اأن احتكاكهم  الفرتة املقبلة، خا�سة 
ي�����س��ق��ل خرباتهم  امل��ح��رتف��ني،  م���ع 

ويطور اإمكانياتهم.
اإىل  ال����دوخ����ي يف ح��دي��ث��ه  وت���ط���رق 
فريق الإمارات للدراجات، اأحد اأبرز 
العاملي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اللعبة  ف���رق 
وال���ذي حقق اجن���ازات لفته خالل 
"اأ�سبح  ق��ائ��ال  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات 

ف��ري��ق الإم����ارات ل��ل��دراج��ات م�سدر 
وخارجها،  الإم���ارات  يف  للعبة  فخر 
اإجن�����ازات، يف كافة  م��ن  مب��ا يحققه 

م�ساركاته اخلارجية.

هناك  ي��ك��ون  اأن  "ناأمل  واأ�����س����اف: 
امل�����زي�����د م�����ن ال�����ف�����رق الإم�����ارات�����ي�����ة 
امل���ح���رتف���ة، ل��ت��ع��ط��ي ف���ر����س���ا اأك����رب 
كما  الإماراتية،  املواهب  ل�ستقطاب 
ه��ي احل��ال م��ع يو�سف م��ريزا الذي 
الرجال،  فريق  �سفوف  يف  يتواجد 
الإمارات  فريق  يف  ال�سايغ  و�سفية 

القاب�سة لل�سيدات".
نوعية  نقلة  الفريق  "اأحدث  وتابع: 
بالدولة،  ال����دراج����ات  ���س��ب��اق��ات  يف 
وحتفيز  ان���ت�������س���اره���ا،  يف  و����س���اه���م 
ع���ل���ى تقدمي  ال�������س���غ���ار  ال���الع���ب���ني 
اأف�سل ما لديهم ليكون لهم تواجد 
املطلوب،  ال��ه��دف  وه��و  �سفوفه،  يف 
ل����الرت����ق����اء مب�������س���ت���وى ال���ل���ع���ب���ة يف 

الإمارات".
وفيما يتعلق باآخر ا�ستعدادات احتاد 
ل���ل���درج���ات، م���ع جمل�س  الإم��������ارات 
لنطالقة  ال���ري���ا����س���ي  ال�������س���ارق���ة 

الن�سخة الثامنة من طواف ال�سارقة، 
موؤمترا  �سيعقد  اأنه  الدوخي  اأو�سح 

من  امل��ق��ب��ل،  اخلمي�س  ي��وم  �سحفيا 
الن�سخة  اأجل العالن عن تفا�سيل 

اجلديدة، وما تت�سمنه من مراحل 
وم�ساركات.

�سباق  من  ال�ساد�سة  الن�سخة  يف  م�ساركا   75
»الدراجات اجلبلية«  الأحد املقبل

•• دبي-الفجر:

ان��ط��ل��ق��ت اأم���������س ب���دب���ي حم����اور 
حكام  لتطوير  التدريبية  ال��دورة 
ُينظمها  ال���ت���ي  الأول،  ال��ف��ري��ق 
احتاد الكرة بالتعاون مع الحتاد 
ال��ق��دم يف الفرتة  ل��ك��رة  ال����دويل 
احلايل،  يناير   15 اإىل   11 من 
وحكماً  ح���ك���م���اً   34 مب�������س���ارك���ة 

م�ساعداً.
التدريبية  ال��دورة  حماور  وُيقدم 
ما�سيمو  وه��م،  الفيفا  حما�سرو 
ب��و���س��اك��ا م��دي��ر احل��ك��ام بالحتاد 
والرو�سي  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال����دويل 
فالنتني اإيفانوف، والكو�ستاريكي 

ليونيل ليال.

تطوير  دورة  ب��رن��ام��ج  وي�����س��ت��م��ل 
حكام كرة القدم على حما�سرات 
ت����ط����ب����ي����ق����ي����ة خ����������الل ال�����ف�����رتة 
اإقامة  تت�سمن  والتي  ال�سباحية 
مالعب  ع��ل��ى  م�سغرة  م��ب��اري��ات 
احت��������اد ال�����ك�����رة ب�����دب�����ي، ور����س���د 
احلالت التحكيمية التي تتطلب 
تدخل تقنية الفيديو، فيما ُتعقد 
خالل الفرتة امل�سائية حما�سرات 
نظرية وفنية، يتم فيهم مراجعة 
اإتخاذها  التي مت  ال��ق��رارات  كافة 

يف املحا�سرات ال�سباحية.
وتاأتي هذه الدورة يف اإطار حر�س 
احت���اد ال��ك��رة ع��ل��ى زي����ادة خربات 
ح���ك���ام ك����رة ال���ق���دم خ����الل فرتة 
توقف م�سابقات اأندية املحرتفني 
ب�سفة  املحلية  امل�سابقات  وخ��الل 
اأداء  ي�سهم يف تطوير  عامة، مما 
ال��ت��ح��ك��ي��م يف امل����ب����اري����ات، وذل���ك 
ب��خ��ربات نخبة من  ب��ال���س��ت��ع��ان��ة 
الآ�سيوي  الحت��ادي��ن  حما�سري 

والدويل.

انطالق حماور دورة الحتاد الدويل لتطوير حكام الفريق الأول

العدد 13747 بتاريخ 2023/1/13 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر باللغتني العربية واالأجنبية

�شادرة من حمكمة حمكمة خورفكان االإحتادية االبتدائية املدنيه
يف الدعوى رقم KHCFICIPOR2022/0000226 ، جتاري )جزئي(

اإىل املدعي عليه  �سهادت على حممد عنايت اجلن�سية : باك�ستان
2022/12/22 قد حكمت عليك هذه املحكمة  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 
جولون  عبداهلل  ح�سن  عبداهلل  ل�سالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
احلمادي، بالتايل : 1 / بف�س ال�سراكة بني املدعى واملدعى عليه يف الرخ�سة 
الق�سور املتكاملة. 2 / ت�سجيل الرخ�سة الق�سور املتكاملة با�سم املدعى بن�سبة 
منا�سفة.  وامل�سروفات  الر�سوم  عليه  واملدعى  املدعى  يتحمل   /3  100%
حكما قاباًل لال�ستئناف خالل املدة القانونية ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم 

التايل لن�سره.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان العابد الكعبي 
حمكمة خورفكان االإحتادية - املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

نان�سي  امل������دع������و/  ف����ق����د 
كينيا   ، واي���رمي���و  ن���دوت���ا 
اجلن�سية جواز �سفره رقم 
)054540C( - يرجى 
ت�سليمه  عليه  يعر  ممن 
اقرب  او  ك��ي��ن��ي��ا  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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قاد الأرجنتيني ليونيل مي�سي العائد من الفوز مع منتخب بالده بكاأ�س العامل 
اإىل  للعودة  �سان جرمان  باري�س  الفرن�سي، فريقه  الو�سيف  بالد  اإىل   2022
�سّكة النت�سارات بالنت�سار على اأجنيه -2�سفر، يف املرحلة الثامنة ع�سرة من 

الدوري املحلي لكرة القدم .
قبل بداية املباراة، وجه لعبو �سان جرمان على ملعب بارك دي بران�س حتية 
اإىل ذكرى اأ�سطورة كرة القدم الربازيلي بيليه الذي تويّف يف 29 كانون الأول/

"امللك" وحتتها  عليها �سورة  فارتدوا قم�ساناً  82 عاماً،  املا�سي عن  دي�سمرب 
�سعار "خالد".

يف  ل��ب��الده  ثالثة  جنمة  خطف  ال���ذي  مي�سي  اإىل  تتجه  كّلها  الأن��ظ��ار  وك��ان��ت 
عقب  الرتجيح  بركالت  اللقب  حاملة  فرن�سا  على  الفوز  بعد  قطر  مونديال 

انتهاء الوقتني الأ�سلي والإ�سايف بالتعادل 3-3.
عن  امل��ب��اراة  من  اخلام�سة  الدقيقة  يف  الت�سجيل  جرمان  �سان  افتتح  وبالفعل، 
اأكمل يف  اأكيتيكي الذي ي�ستّغل غياب النجم كيليان مبابي، الذي  طريق هوغو 

ال�سباك متريرة من نوردي موكييلي بلعبة بداأها مي�سي.
ويف ال�سوط الثاين، عاد مي�سي لي�ساعف النتيجة لفريقه بلعبة ثنائية 

حكم  تقنية  اإىل  للجوء  امل��ب��اراة  حكم  وا�سطر  موكييلي،  مع  رائعة 
بعد  ال��ه��دف  �سحة  م��ن  للتاأكد  اآر(  اإي���ه  )يف  امل�ساعد  الفيديو 

املو�سم  له هذا  ثامناً  �سبهة ت�سلل، لي�سيف الأرجنتيني هدفاً 
يف الدوري.

وب��ه��ذا ال��ف��وز، ع���زز ���س��ان ج��رم��ان ���س��دارت��ه م��ع 47 نقطة، 
وب����ف����ارق ���س��ت ن���ق���اط ع���ن ل��ن�����س ال���ث���اين ال�����ذي ت���ع���ادل مع 

�سرتا�سبورغ 2-2.
املو�سم  ه��ذا  ل��ه  ع�سرة  الرابعة  باخل�سارة  فمني  اأجن��ي��ه،  اأم��ا 

وبقي يف ذيل الرتتيب مع ثماين نقاط.
تروا  على  مهماً  ف��وزاً  نف�سه، حقق مر�سيليا  الوقت  ويف 

39 نقطة، فيما  الثالث مع  -2�سفر وعزز مركزه 
اكت�سح ني�س مونبلييه بنتيجة 1-6.

اأخ��رى، مني نادي رين بخ�سارته  من جهة 
جمنونة  مباراة  يف  املو�سم  ه��ذا  الرابعة 

�سقط  عندما  لعبني  بت�سعة  اأكملها 
فريان  كلريمون  م�سيفه  اأم���ام 

.1-2
ووا�سل كلريمون مفاجاآته 

باإ�سقاط رين رابع ترتيب 
ع�سرة  ب��ع��د  ال��������دوري، 

اأيام من فوزه على ليون الذي تعادل �سلباً مع نانت الأربعاء اأي�ساً.
اأن  31 عن طريق غريجون كيي، قبل  وافتتح كلريمون الت�سجيل يف الدقيقة 
كاليمويندو- اأرن��و  طريق  عن  الثاين  ال�سوط  يف  ب�سعوبة  التعادل  رين  ي��درك 

موينغا )74(.
بطاقة  متتاليتني:  ب�سربتني  مني  الطاولة،  لقلب  متحم�ساً  ري��ن  ب��دا  وفيما 
حمراء اأوىل بعد اإنذار ثان لبنجامان بوريغو )77(، واأخرى مبا�سرة لوارميد 

اأوماري )83(، قبل مواجهته يف املرحلة املقبلة اأمام باري�س �سان جرمان.
وبت�سعة لعبني، ا�ست�سلم رين اأمام املّد الهجومي لكلريمون، وتلقى هدفاً قاتاًل 

يف الدقيقة 90+5 بت�سديدة من م�سارف منطقة اجلزاء ليوهان غا�ستيان.
34 نقطة بالت�ساوي مع موناكو اخلام�س  وبهذه اخل�سارة، بقي رين رابعاً مع 
الذي تعادل مع م�سيفه لوريان 2-2، فيما ارتقى كلريمون اإىل املركز التا�سع 

مع 25 نقطة.
بخما�سية  اأوك�����س��ري  باكت�ساحه  عري�ساً  ف���وزاً  ت��ول��وز  حقق  اأخ����رى،  م��ب��اراة  ويف 

نظيفة.
روو  اأنتوين  �سايبي )4(،  فار�س  تولوز  و�سّجل خما�سية 
بومن )41 من  دين  فان  برانكو  الهولندي   ،)33(
رك��ل��ة ج�����زاء(، امل��غ��رب��ي زك��ري��ا اأب����و خ���الل )75( 

والهولندي تاي�س دالينغا )88(.
وب���ه���ذا ال���ف���وز ال���ث���اين ت���وال���ي���اً ل���ت���ول���وز يف 
 22 اإىل  ال��دوري، رفع الفريق ر�سيده 
فيما  ع�سر،  الثاين  املركز  يف  نقطة 
الرابعة  بخ�سارته  اأوك�سري  مني 
الثامن  املركز  يف  وبقي  توالياً 

ع�سر مع 13 نقطة.
اأخريني،  م��ب��ارات��ني  ويف 
ت�����ع�����ادل ب���ري�������س���ت مع 
فيما  ����س���ل���ب���اً،  ل���ي���ل 
على  ري���ن�������س  ف������از 
بهدف  اأج��اك�����س��ي��و 

نظيف.

بركالت  بفوزه  القدم  لكرة  ال�سبانية  ال�سوبر  الكاأ�س  نهائي  مدريد  ري��ال  بلغ 
بالتعادل  والإ���س��ايف  الأ�سلي  الوقتني  نهاية  بعد   3-4 فالن�سيا  على  الرتجيح 

ملعب امللك فهد يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س. على   ،1-1
وعادل   )39( بنزمية  ك��رمي  للفرن�سي  ج���زاء  رك��ل��ة  م��ن  اإ�سبانيا  بطل  وت��ق��دم 
الربازيلي �سامويل لينو بعد ثوان من انطالق ال�سوط الثاين لو�سيف الكاأ�س 
)46(. وجنح لعبو امللكي يف الت�سديدات الربع جميعها يف ركالت الرتجيح، 
املباراة للركلة  البلجيكي تيبو كورتوا الذي اختري رجل  فيما ت�سدى احلار�س 

ا. اخلام�سة بعد اأن اأهدر فالن�سيا املحاولة الثانية اأي�سً
ويلعب النادي امللكي يف النهائي الحد �سد بر�سلونة، و�سيف الدوري، او ريال 

بيتي�س، بطل الكاأ�س، اللذين يلتقيان اخلمي�س يف ن�سف النهائي الثاين.
من  كبري  اإيقاع  دون  من  �سعبة  مباراة  "كانت  الفوز  بعد  اأ�سي�سنيو  ماركو  قال 
اأننا يف  هو  املهم  ال�سيء  لكن  لنا،  بالن�سبة  �سعًبا  الأم��ر  كان  الفريقني،  اأي من 
النهائي ون�سعى للقب اآخر". وهذه املرة الثالثة التي يبلغ ريال مدريد النهائي 
2019، وتوج يف  اأن حتول النظام اىل بطولة م�سغرة يف  اأرب��ع �سنوات منذ  يف 
الن�سخة الوىل والعام املا�سي. ودخل ريال مدريد اىل املباراة بعد �سقوطه �سد 
فياريال يف الدوري ال�سبت ما ت�سبب بخ�سارته ال�سدارة امل�سرتكة مع بر�سلونة 
الغائب عنه لعب  ري��ال مدريد  �سيطر  اأتلتيكو مدريد.  ف��از الح��د على  ال��ذي 
الو�سط الفرن�سي اأوريليان ت�سواميني واملدافع النم�سو�سي دافيد األبا لالإ�سابة، 
على ربع ال�ساعة الول وعلت راأ�سية الربازيلي اإيدير ميليتاو املرمى )5(، قبل 

اأن ي�سدد مواطنه رودريغو اإثر هجمة مرتدة كرة علت املرمى )10(.
توغل بعدها بنزمية اىل داخل املنطقة بطريقة جميلة و�سدد كرة قوية لكنها 
كانت خارج اخل�سبات الثالث )14(. رفع بعدها فالن�سيا من ايقاعه واأتيحت له 
الفر�سة الخطر يف ال�سوط الول عندما تابع الوروغوياين اإدين�سون كافاين 

الكرة من عر�سية براأ�سية قوية، اأبدع كورتوا يف الت�سدي لها )19(.
وو�سلت بعدها الكرة اىل توين لتو داخل املنطقة وطالب بركلة جزاء 

زاعًما عرقلة من كورتوا )20(.
وحت�سل بنزمية على ركلة جزاء عندما رفع ميليتاو 

امل��داف��ع��ني، رّو�سها  ك��رة رائ��ع��ة طويلة م��ن خلف 
اإيراي  ال�سوي�سري  يعرقله  اأن  قبل  الفرن�سي 

احلار�س  واأر�سل  بنجاح  لها  انربى  كومريت، 
يف الجتاه املعاك�س )39(.

لكرة  ب�سدره  مذهل  بت�سد  كورتوا  وق��ام 
اأخ�����رى م���ن ك���اف���اين اإث����ر ع��ر���س��ي��ة من 
ال���ه���ول���ن���دي ج��ا���س��نت ك��ل��وي��ف��رت لكن 

الخري كان مت�سلال )45(.
لوكا  ب��ال��ك��روات��ي  اأن�سيلوتي  ودف���ع 

الفرن�سي  م��ن  ب���دل  م��ودري��ت�����س 
لال�سابة  كامافينغا  اإدواردو 
م���ب���ا����س���رة ب���ع���د ال����س���رتاح���ة، 

ل���ك���ن ف��ال��ن�����س��ي��ا اح����ت����اج اىل 
ال�سافرة  ب��ع��د  ث���وان  ب�سع 
مل��ع��ادل��ة الرق����ام. رف��ع لتو 
اجلهة  عر�سية طويلة عن 
اليمنى نحو القائم الثاين، 
الفالت  م��ن  لينو  ومت��ك��ن 
الدفاعية  ال���رق���اب���ة  م����ن 
فا�سكي�س  ل����وك����ا�����س  م�����ن 
الطائر  على  ال��ك��رة  وت��اب��ع 
م���ن���خ���ف�������س���ة ب����ي����م����ن����اه يف 

ال�سباك )46(.
ومل ي�سهد ال�سوط الثاين 
ا تذكر من الطرفني،  فر�سً
ري��������ال  ت�����ع�����ر������س  ب��������ل  ل 
ل�سربتني اأخريني باإ�سابة 
كل من فا�سكي�س يف ركبته 
مكانهما  ودخ���ل  وميليتاو 

 )68( ك����ارف����اخ����ال  دان�����ي�����ال 
والفرن�سي فريلن مندي )74(. 

وان��ت��ظ��ر ري�����ال م���دري���د ح��ت��ى الوقت 
الثالث  اخل�سبات  بني  لي�سدد  ال�سائع  بدل 

واأه����در  ال���ث���اين،  ال�����س��وط  ل��ل��م��رة الوىل يف 
بطريقة  ج��ون��ي��ور  فيني�سيو�س  ال���ربازي���ل���ي 

املرمى،  اأم��ام  خال�سة  ك��رة  و�سلته  عندما  الفوز  خلطف  ذهبية  فر�سة  غريبة 
تاأخر قليال يف ت�سديدها وت�سدى لها احلار�س اجلورج جورحي ماماردا�سفيلي 
بطريقة رائعة برجله )90+5(. وكانت اآخر حماولة لالوروغوياين فيديريكو 
فالفريدي بت�سديدة بعيدة ت�سدى لها احلار�س )90+7( ليحتكم الفريقان اىل 
التمديد. ووا�سل احلار�س تاألقه بعدما ارمتى برباعة لإبعاد ت�سديدة قوية من 
فيني�سيو�س من خارج املنطقة اىل ركنية )92( ومن ثم اأخرى لالأملاين توين 
كرو�س )105(. وكان الدور لحًقا على كورتوا لإنقاذ مرماه من هدف حمقق 
لت�سديدة قوية من فران�سي�سكو بريي�س بقدمه  بعدما ت�سدى بذراعه المين 
الي�سرى من م�سافة قريبة اثر بينية جميلة اىل داخل املنقطة من الغيني اإليا�س 
موريبا )110( ليلجاأ الفريقان اىل ركالت الرتجيح. �سجل بنزمية، مودريت�س، 
كرو�س وماركو اأ�سين�سيو لريال مدريد، فيما �سجل كافاين الوىل لفالن�سيا قبل 
كورتوا  يت�سدى  اأن  قبل  غيامون  وه��وغ��و  موريبا  وي�سجل  ك��وم��ريت  يهدر  اأن 
"نحن  ملحاولة خو�سيه لوي�س غايا يف منت�سف املرمى. قال كورتوا بعد املباراة 
ل نتدرب على ركالت الرتجيح يف فالديبيبا�س، لكنني علمت على �سبيل املثال 
اأن كافاين كان مييل اإىل تنفيذ ركالت الرتجيح 
اآخ���ر ركلة  اأه���در غ��اي��ا  اليمني.  م��وؤخ��ًرا نحو 
�سددها اىل الي�سار لذلك علمت اأنه �سي�سدد 

يف املنت�سف اأو اليمني".
الكاأ�س  تقام  التي  الثالثة  امل��رة  وه��ذه 
اتفاقية  من  كجزء  اململكة  يف  ال�سوبر 
يتقا�سى   ،2029 العام  حتى  ت�ستمر 
ع��ل��ى اإث���ره���ا الحت�����اد ال����س���ب���اين 40 
اأقيمت  امل����و�����س����م.  يف  ي�������ورو  م���ل���ي���ون 
 2020 الن�سخة الأوىل يف جدة مطلع 
وت��وج بها ري��ال مدريد اإث��ر ف��وزه على 
بركالت  اأت��ل��ت��ي��ك��و  ج������اره 

الرتجيح.

ي يعيد �سان جرمان ل�سكة النت�سارات  ريال مدريد يف نهائي الكاأ�س ال�سوبر الإ�سبانيةمي�سنّ

البطولة الثالثة للفنون القتالية املختلطة للنا�سئني تنطلق غدا يف مبادلة اأرينا

•• اأبوظبي –الفجر:

 اأعلنت جلنة الفنون القتالية املختلطة التابعة لحتاد الإمارات للجوجيت�سو 
الفنون  ببطولة  اخلا�سة  ال���س��ت��ع��دادات  على  الأخ���رية  اللم�سات  و�سع  ع��ن 
مبادلة  �سالة  يوم غد يف  �ستقام  التي  للنا�سئني،  الثالثة  املختلطة  القتالية 
اأرينا مبدينة زايد الريا�سية، مب�ساركة نخبة من الالعبني والالعبات من 

خمتلف اجلن�سيات يف فئات وزنية خمتلفة.
وت�ستكمل الن�سخة الثالثة م�سرية النجاح التي حققتها الن�سختني ال�سابقتني 

امل�ساركة واحل�سور  اللعبة، وزي��ادة معدلت ن�سب  على �سعيد ن�سر وتطوير 
اجلماهريي. 

القتالية  ال��ف��ن��ون  رئي�س جلنة  ال��ظ��اه��ري،  دمل���وك  ب��ن  ���س��ع��ادة حممد  وق���ال 
لأجندة  مهمة  اإ�سافة  املختلطة  القتالية  الفنون  بطولة  املختلطة:" متثل 
طويال  مو�سما  �ستد�سن  اأنها  �سيما  ل   ،2023 الريا�سي  املو�سم  فعاليات 
العام  خ��الل  الحت���اد  ينظمها  التي  واملناف�سات  البطولت  م��ن  وا�ستثنائيا 
اجلاري، يف ظل تنامي الهتمام بهذا النوع من الريا�سات والإقبال الكبري 

على ممار�ستها خ�سو�سا من فئة ال�سباب". 

واأ�ساف:" يواكب تنظيم البطولة جهود الحتاد لن�سر اللعبة على م�ستوى 
واإلقاء  ال�سنية،  املراحل  جميع  يف  املمار�سني  على  ال�سوء  وت�سليط  الدولة، 
الرتقاء  ت�سهم يف  ال��ت��ي  واخل��ط��ط  ال��ربام��ج  وو���س��ع  امل��واه��ب،  على  ال�سوء 
مب�ستوياتهم باعتبارهم ميثلون حجر الزاوية لتاأ�سي�س منتخب وطني قادر 

على املناف�سة والتاألق يف اأكرب البطولت". 
واأكدت اللجنة املنظمة اأن بطولة الفنون القتالية املختلطة الثالثة للنا�سئني 
�ستقام على مدى يومني، خالفا للن�سخ ال�سابقة التي كانت تقام يف يوم واحد، 
وذلك نظرا ل�ستقطابها لأعداد اأكرب من امل�ساركني الذي يرغبون يف املناف�سة 

يف  املتنامية  و�سعبيتها  اللعبة  انت�سار  تزايد  يعك�س  ما  البطولة،  لقب  على 
واحرتافها  الريا�سة  هذه  على  التعرف  يف  اجلديد  اجليل  ورغبة  املجتمع، 
رائ��دة عامليا  اإىل تعزيز موقع الدولة كوجهة  وذلك �سمن م�ساعي الحت��اد 
يف تنظيم اأهم بطولت الفنون القتالية املختلطة، وا�ستقبال نخبة الأبطال 

العامليني.
كما اأكدت اللجنة املنظمة للبطولة اجلاهزية التامة ل�ست�سافة النزالت يف 
اأطقم  اأرينا وفقا لأعلى املعايري التنظيمية والحرتافية، وم�ساركة  مبادلة 

حتكيمية على اأعلى م�ستوى. 

•• اأبوظبي -وام: 

"املداورة" ومنح  م��ب��داأ  اأ���س��ب��ح  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رتة  امل��ب��اري��ات يف  م��ع �سغط 
الفر�سة لالعبي ال�سف الثاين والالعبني ال�سبان هو الو�سيلة التي يلجاأ 
الكبرية  الأندية  خا�سة  الأوروب��ي��ة  الأندية  يف  املدربني  من  العديد  اإليها 

التي تناف�س يف اأكر من بطولة ب�سكل متزامن.
وبعد فرتة التوقف الطويلة لفعاليات املو�سم احلايل ب�سبب بطولة كاأ�س 
العامل 2022، والإ�سابات العديدة التي اأ�سفرت عنها مباريات املونديال، 
الكبرية خا�سة مع  الفرق  اأم��ام  الوحيد  "املداورة" هو احلل  اأ�سبح مبداأ 
مباريات  يف  الحتياطيني  اأو  ال��ث��اين  ال�سف  بنجوم  ال�ستعانة  اإمكانية 

البطولت املحلية الأخرى بعيدا عن معرتك الدوري املحلي.

ولكن ميالن الإيطايل ومان�س�سرت �سيتي الإجنليزي كانا من اأحدث الفرق 
التي دفعت الثمن ب�سبب عدم الدفع بالقوة ال�ساربة يف الت�سكيلة الأ�سا�سية 
لكل من فريقيهما يف بع�س مباريات الكوؤو�س ما �سمح للمناف�سني بتحقيق 

املفاجاأة.
ويف اإيطاليا، اعتمد املدرب �ستيفانو بيويل املدير الفني مليالن حامل لقب 
الدوري الإيطايل على ت�سكيلة ت�سم عددا من الالعبني الحتياطيني يف 
الأربعاء  اأم�س  م�ساء  اإيطاليا  كاأ�س  مل�سابقة  ال�16  ب��دور  تورينو  مواجهة 
العددي يف �سفوف  النق�س  وا�ستغالل  الفريق يف جماراة مناف�سه  فف�سل 
�سيفه تورينو بعد طرد كويف جيجي يف الدقيقة 70 لنيله الإنذار الثاين 

يف املباراة.
يف  لياو  راف��اي��ي��ل  ال��ربت��غ��ايل  املهاجم  مثل  مهمة  بعنا�سر  ال��دف��ع  وب��رغ��م 

منت�سف ال�سوط الثاين، مل ي�ستطع ميالن حتقيق الفوز ب�سبب قوة اأداء 
تورينو والثقة التي اكت�سبها لعبوه خالل ال�سوط الأول.

املا�سي بالدوري الإيطايل  اأكتوبر  وكان تورينو فاز على ميالن يف نهاية 
الفوز على ميالن مرتني يف  التي يحقق فيها تورينو  املرة الأوىل  لتكون 
على  انت�سارين  فيها  يحقق  التي  والأوىل   1985 عام  منذ  املو�سم  نف�س 

ميالن يف بطولتني خمتلفتني بنف�س املو�سم منذ 1969 .
ملان�س�سرت  الفني  املدير  ج��واردي��ول  جو�سيب  الإ�سباين  دفع  اإجنلرتا،  ويف 
�سيتي بطل الدوري الإجنليزي بت�سكيلة تغلب عليها العنا�سر الحتياطية 
اأمام  ال�سابقتني  مباراتيه  يف  الفريق  بذله  ال��ذي  الكبري  اجلهد  ظ��ل  يف 
الفريق  فيهما  حقق  واللتني  اإجن��ل��رتا،  كاأ�س  يف  ثم  ال���دوري  يف  ت�سيل�سي 

الفوز.

الت�سكيلة  �سمن  الأ���س��ا���س��ي��ة  بعنا�سره  ال��دف��ع  ع���دم  ج���واردي���ول  وف�����س��ل 
الأ�سا�سية يف مباراته اأم�س اأمام م�سيفه �ساوثهامبتون بدور الثمانية لكاأ�س 

رابطة املحرتفني الإجنليزية يف حماولة ملنحهم ق�سطا من الراحة.
ولكن �سباك الفريق ا�ستقبلت هدفني مبكرين مما ا�سطر جوارديول على 
منت�سف  يف  هالند  اإيرلنج  مثل  الأ�سا�سية  العنا�سر  ه��ذه  ببع�س  الدفع 

ال�سوط الثاين.
ولكن الفريق ف�سل يف تقدمي ردة الفعل املنا�سبة ليودع البطولة التي اأحرز 

لقبها 8 مرات �سابقة منها 4 مرات يف اآخر 5 موا�سم.
ومع خروج الفريق من هذه البطولة، تبددت اأحالم جوارديول والفريق يف 
الرباعية لكنه ل يزال قادرا على املناف�سة يف 3 بطولت هي الدوري وكاأ�س 

اإجنلرتا ودوري اأبطال اأوروبا.

�سغط املباريات و»املداورة« يطيحان بالكبار من بطولت الكاأ�س



    

يعي�سان يف م�سرف مياه منذ 22 عامًا 
الراحة  اإىل  الإن�سان  فيه  يخلد  ال��ذي  املكان  هو  املنزل  اأن  �سك  ل 
وال�����س��ك��ي��ن��ة، ل��ك��ن الأم�����ر ق���د ل ي��ك��ون ك��ذل��ك ب��ال��ن�����س��ب��ة لزوجني 

كولومبيني يعي�سان يف م�سرف للمياه منذ نحو 22 عاماً.
ن�سمة، وتق�س ق�سايا  األف   50 �سكان كولومبيا حوايل  يبلغ عدد 
جرائم املخدرات م�سجع ال�سكان واحلكومة. وكانت ماريا وزوجها 
ميغيل اأي�ساً عبيداً لالإدمان على املخدرات، وعندما وقعا يف حب 

بع�سهما البع�س مل يكونا ميلكان املال.
ولكنهما  ال�سيئة،  العادة  التخل�س من هذه  تزوجا، قررا  اأن  وبعد 
مل يكونا ميلكان منزًل للعي�س فيه، ولهذا ال�سبب اأم�سى الزوجان 
ب�سعة اأيام يف مغازلة بع�سهما البع�س على الطريق، لكنهما كانا 
اجلو  يكون  عندما  ل��الإق��ام��ة  منزل  اإىل  بحاجة  باأنهما  ي�سعران 
البقاء  اأجربتهما على  اأن ظروفهما ال�سعبة  ب��ارداً وممطراً، غري 

م�سردين يف ال�سارع، بح�سب موقع بيبا نيوز.
ويف ذلك الوقت، راأى ميغيل م�سرفاً ملياه ال�سرف ال�سحي بعيداً 
قلياًل عن مدينة كولومبيا. ومل يت�سرر هذا امل�سرف ومل يكن فيه 
تيار مياه جاٍر، لذلك ات�سل بزوجته معتقداً اأن باإمكانهما العي�س 

فيه، ومنذ ذلك اليوم بداأا يعي�سان يف املجاري.
وبداأ ميغيل العمل لتحويل امل�سرف اإىل مكان �سالح لل�سكن، حيث 
املنزل  تزيني  ومت  واملياه.  والكهرباء  لالإ�ساءة  نظام  برتكيب  قام 

نف�سه ب�سكل جيد كما احتفل الزوجان فيه بعيد الكري�سما�س.

تفقد اأطفالها بعد انهيار �سقف املنزل
انهيار  الأربعة يف واقعة ماأ�ساوية، بعد  اأطفالها  اأرجنتينية  فقدت 

�سقف املنزل على غرفتهم.
 4 وال��رك��ام يف �سحق  اأط��ن��ان من احل�سى   5 اإىل  وت�سبب ما ي�سل 
اأطفال حتى املوت عقب انهيار �سقف املنزل على غرفتهم، و�سرعان 

ما لفظوا اأنفا�سهم الأخرية.
وح�سب ما ورد، كان التواأمان "بني�سيو" و"نواه ني�سي" )4 اأعوام( 
ريو"  ديل  و"لورينزو  اأع��وام(   10( هارودي"  و"�سانتينو  نائمني، 
املنزل يف مدينة  انهار �سقف  اأع��وام( يلعبان بهاتفيهما عندما   6(

بوين�س اآير�س يوم الثنني املا�سي.
دانيال  حبيبها  اإن  عاما(،   37( ني�سي  باميال  املنكوبة  الأم  وقالت 
لوبيز، والذي يعمل عامل بناء، كان يجري عدة جتديدات لتو�سيع 
منزله واألقى بركام ومواد بناء ثقيلة على �سطح املنزل قبل �ساعات 

من انهيار ال�سقف.
اأ�سبوعني  قبل  دانيال  ملنزل  انتقلوا  واأبناءها  اأنها  الأم  واأو�سحت 

فقط من حدوث الواقعة املروعة.
عند  الفور  على  م�سرعهم  ال�سبية  من   3 لقي  للتقارير،  ووفقا 
للم�ست�سفى،  نقله  اأثناء  الرابع  ال�سبي  بينما تويف  ال�سقف،  انهيار 
كما اإن هناك اأخا خام�سا يدعى فالنتني عمره 15 عاًما، كان احلظ 

حليفه؛ اإذ مل يكن يف الغرفة ذاتها مع اأ�سقائه.
ُيذكر اأن �سرعة بديهة فالنتني اأ�سهمت يف اإنقاذه من موت حمقق، 
غبار من  ت�ساقط  فقط  عندما لح��ظ  ف��وًرا  الغرفة  خ��رج من  اإذ 
ال�سقف، ف�سرعان ما ذهب لينبه والديه، كما اإن فالنتني هو الذي 

ات�سل بالطوارئ بعدما اأدرك اأن اإخوته عالقون حتت الأنقا�س. 

   بانوراما
طبقة الأوزون تتجه نحو التعايف

حذر علماء من اأن طبقة الأوزون التي حتمي الأر�س من الإ�سعاعات ال�سم�سية اخلطرية، "على الطريق ال�سحيح" 
اأن تهدد هذا  املناخي، ميكن  4 عقود، لكن م�ساريع الهند�سة اجليولوجية للحد من الح��رتار  للتعايف يف غ�سون 
نحو  طريقها  "يف  الأوزون  طبقة  اأن  اأع��وام،  لأربعة  ا�ستمرت  مو�سعة  درا�سة  عقب  املتحدة،  الأمم  واأك��دت  التقدم. 
التعايف"، فوفق تقديرات اخلرباء، تخل�س الإن�سان تدريجيا من 99 باملائة من املواد املحظورة، التي تدمر الأوزون، 

وعلى راأ�سها املواد امل�ستخدمة يف اأجهزة التربيد.
 واأثنت الأمم املتحدة يف تقرير لها، على جهود التعاون العاملي يف تعايف الأوزون، الذي اأدى اإىل تقليل تعر�س الإن�سان 

لالأ�سعة فوق البنف�سجية.
بالغالف  �سارة  مركبات  كمية  من  كبري  ب�سكل  التقليل  اإىل   ،1987 ع��ام  املوقع  مونرتيال  بروتوكول  اأدى  فقد 

اجلوي.
وبح�سب التقرير الأممي، اإذا مت احلفاظ على ال�سيا�سات احلالية، ميكن ا�ستعادة طبقة الأوزون اإىل م�ستويات عام 

1980، اأي قبل ظهور ثقب الأوزون يف نقاط خمتلفة من العامل.
ويف حني مت الرتحيب بالتقرير باعتباره دليال على جهود احلكومات لتجنب ات�ساع رقعة الأوزون، اإل اإنه يحذر من 
اإذ قد توؤدي مقرتحات احلد من ظاهرة الحتبا�س احلراري،  اأن "التح�سن امل�ستمر يف طبقة الأوزون غري م�سمون"، 

اإىل "انتكا�سة جذرية جلهود ا�ستعادة طبقة الأوزون".
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ممر�س يعتدي على مري�سات بعد تخديرهن
قال م�سوؤولون يف م�ست�سفى وال�سرطة اإن املمر�س املمار�س الذي تويف ب�سبب 
جرعة خمدرات زائدة يف م�ست�سفى خا�س بولية اأيوا، اعتدى جن�سيا على 

ما ل يقل عن ت�سع مري�سات بعد تخديرهن.
التي وقعت يف مركز  ” اأن العتداءات  ”اأوتوموا كوريري  وذك��رت �سحيفة 
اأوتوموا ال�سحي الإقليمي، مت اكت�سافها خالل التحقيقات يف وفاة ديفني 
مايكل كارات�سيو "27 عاما" من �سنرتفيل، والذي كان يعمل يف امل�ست�سفى. 
وقالت ال�سرطة اإن تقرير ال�سفة الت�سريحية للجثة خل�س اإىل اأن كارات�سيو 
تويف ب�سبب جرعة زائدة عر�سية يف امل�ست�سفى يف اخلام�س ع�سر من اأكتوبر 
ال�سرطة  ع��رت  وف��ات��ه،  يف  منف�سلة  حتقيقات  وخ���الل   .2022 ع��ام  م��ن 
اخللوي  كارات�سيو  هاتف  على  و�سور  م�سورة  ت�سجيالت  على  وامل�ست�سفى 
 2021 اأنه كان يعتدي جن�سيا على املر�سى بني عامي  ال�سخ�سي، اأظهرت 
بيان  امل�ست�سفى يف  با�سم  وناطقة  اأوت��وم��وا  �سرطة  قالت  2022، ح�سبما  و 
اإنه  اأوت��وم��وا،  الثالثاء. وق��ال جي�سون بيل وهو ليفتنانت يف �سرطة  �سدر 
للتعرف  املحققون  وي�سعى  الت�سعة  ال�سحايا  من  خم�سة  على  التعرف  مت 
على هويات الأخريات. وقعت العتداءات اأثناء تخدير املر�سى اأو فقدانهم 

للوعي، وال�سرطة تعتقد اأن كارات�سيو كان يت�سرف مبفرده.

عملية �سفط دهون تقود 4 اأطباء اإىل ال�سجن
بوفاة  ت�سببوا  اأط��ب��اء   4 على  بال�سجن  اأح��ك��ام��ا  اأردن��ي��ة،  حمكمة  اأ���س��درت 

مري�سة، خالل عملية "�سفط دهون".
وخالل جل�سة للهيئة الق�سائية الأردنية املخت�سة بق�سايا امل�سوؤولية الطبية 
لح جزاء عمان، فقد ُحكم ب�سجن 4 اأطباء "بجرمية الت�سبب  لدى حمكمة �سُ
بالوفاة، خالفا لأحكام املادة 343 من قانون العقوبات، ملدد تراوحت بني 6 
اأ�سهر و3 �سنوات". واأ�سدرت املحكمة قرارها بحق املتهمني، والذي �سيكون 
قابال لال�ستئناف اأمام املحكمة املخت�سة بذلك، "بعد اأن ثبت للمحكمة اأن 
ت�سببت  ل�سيدة، جنم عنها م�ساعفات  ده��ون  �سفط  اأج��روا عملية  املدانني 
اآخر  ج��راح  �سنوات، وطبيب   3 ملدة  ج��ّراح  بحب�س طبيب  وُحكم  بوفاتها". 
 6 مل��دة  تخدير  وطبيب  واح���دة،  �سنة  مل��دة  بالتخدير  متخ�س�س  وطبيب 
"من خالل البينات والوقائع وال�ستماع لل�سهود،  اأ�سهر. وتبني للمحكمة 
اأن ال�سيدة اأدخلت لإحدى امل�ست�سفيات لإجراء عملية ت�سحيح ُندب جراحية 
و�سفط دهون، واأثناء العملية اأجريت لها عمليات اأخرى مل يت�سمنها و�سف 

العملية التي اأدخلت ب�ساأنها".
متخ�س�سا  لي�س  جراحة  طبيب  العمليات  "اأجرى  اأن��ه  املحكمة  واأو�سحت 
بالتجميل، وقام ب�سفط دهون ملدة طويلة جتاوزت الثالث �ساعات، رغم اأن 
احلجم الفعلي للعمل اجلراحي الكبري الذي اأجري لل�سحية يتطلب وجود 

غرفة عمليات حثيثة، وهو الذي مل يكن متوفرا".

غولدن غلوب.. اأبرز الفائزين 
بعد املناف�سة ال�سر�سة

"غولدن  توزيع جوائز  �سهد حفل 
العام  ه����ذا  ه���ول���ي���وود  يف  غلوب" 
فنية  اأع��م��ال  بني  �سديدة  مناف�سة 
ال���������س����وء على  ����س���ل���ط���ت  مم�����ي�����زة، 
مواهب الفائزين، وخا�سة الوجوه 

ال�سابة.
من  فايبلمنز"،  "ذي  فيلم  وف���از 
�سبيلربغ،  �ستيفن  املخ�سرم  اإخراج 
الذاتية،  ال�����س��رية  م���ن  وال��ق��ري��ب 
كاأف�سل  غلوب"  "غولدن  بجائزة 

فيلم درامي.
طفولة  من  العمل  هذا  وا�سُتوحي 
خم���رج���ه الأم�����ريك�����ي، ال�����ذي نال 

اأي�سا جائزة اأف�سل خمرج.
ويتناول "ذي فايبلمنز" ق�سة �ساب 
يهودي اأمريكي كان يحلم بالعمل 
يف جم���ال اإخ������راج الأف������الم خالل 
الوقت  املا�سي، يف  القرن  �ستينيات 
الذي كانت اخلالفات ت�سيطر على 

عالقة والديه الزوجية.
اأوف  بان�سيز  "ذي  فيلم  ف���از  ك��م��ا 
فيلم  اأف�����س��ل  ب��ج��ائ��زة  اإن�سرين" 

كوميدي اأو مو�سيقي.
بالن�سيت،  ك��ي��ت  الأ���س��رتال��ي��ة  اأم���ا 
كاأف�سل  غلوب"  ب�"غولدن  ففازت 
ممثلة يف فيلم درامي، عن دورها يف 
الذي تدور اأحداثه يف عامل  "تار"، 
الكال�سيكية، وتقدم فيه  املو�سيقى 

دور قائدة فرقة مو�سيقية.
ال�ساب  الأم����ريك����ي  امل��م��ث��ل  ون�����ال 
"غولدن  ج���ائ���زة  ب��ات��ل��ر،  اأو����س���نت 
يف  مم���ث���ل  اأف���������س����ل  ع�����ن  غلوب" 
ملك  دور  لتج�سيده  درام���ي،  فيلم 
رول"  اأن������د  "الروك  م��و���س��ي��ق��ى 
فيلم  يف  بري�سلي،  اإلفي�س  الراحل 

"اإلفي�س".

تويرت يقر بعلمه ببيع 
بيانات م�سرتكني

قال موقع التدوين امل�سغر تويرت، اإنه على علم 
بتقارير اأفادت ببيع بيانات امل�سرتكني يف املوقع.

�سفحة  على  ن�سره  ب��ي��ان  يف  "تويرت"  واأ���س��اف 
"اخل�سو�سية" يف موقعه اأن عمليات بيع بيانات 

املغردين متت عرب الإنرتنت.
وخل�س حتقيق داخلي اأجراه املوقع اإىل اأنه ما من 
دليل على اأن البيانات التي بيعت على الإنرتنت 
نتيجة "ا�ستغالل �سعف الأنظمة "الإلكرتونية" 

يف "تويرت".
كانت  املباعة  البيانات  اأن  اإىل  التحقيق  وخل�س 
ج���زءا م��ن ب��ي��ان��ات م��ت��اح��ة ل��ل��ع��ام��ة اأ����س���ال، عرب 
تقرير  اإىل  ولفت  الإنرتنت.  يف  متعددة  م�سادر 
اإخباري ن�سر يف دي�سمرب من العام املا�سي اأظهر 
بيانات  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  متكن  م��ا  �سخ�سا  اأن 
400 مليون م�ستخدم، مبا ي�سمل اأرقام الهواتف 
والربيد الإلكرتوين، وذلك وفقا للثغرة الأمنية 

التي جرى اكت�سافها يف مطلع ذلك العام.

قتلت زوجها لك�سره فناجني القهوة
اأق��دم��ت �سيدة يف ليبيا على قتل زوج��ه��ا، وه��و من ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، وذل����ك ب�����س��ب��ب ك�����س��ره فناجني 
القهوة، وفق اعرتافها. ون�سرت وزارة الداخلية يف ليبيا، 
"في�سبوك"،  يف  ح�سابها  عرب  لل�سيدة،  مف�سال  اعرتافا 
الأجهزة  وكانت  جرميتها.  تفا�سيل  اجلانية  روت  حيث 
وك�سف  ال�����س��ي��دة،  على  القب�س  م��ن  متكنت  ق��د  الأم��ن��ي��ة 
مالب�سات اجلرمية، التي وقعت يف منزلها هي وال�سحية 

مبنطقة قرقار�س يف طرابل�س.
وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ال��داخ��ل��ي��ة، ف��ق��د ح��اول��ت ال���زوج���ة اإبعاد 
اأ�سخا�سا جمهولني اقتحموا  اأن  ال�سبهات عنها بالدعاء 

منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها.
قتل  على  ب��اإق��دام��ه��ا  التحقيقات  يف  لح��ق��ا  اأق���رت  لكنها 
ال���س��ت��م��رار يف احلياة  ق��درت��ه��ا على  زوج��ه��ا بحجة ع��دم 

الزوجية معه، فقررت التخل�س منه لإنهاء الزواج.
ن�سرته  ال�����ذي  ال���ف���ي���دي���و،  م��ق��ط��ع  اجل���ان���ي���ة يف  وق���ال���ت 
يطبق  اأو  ك��الم��ه��ا  ي��ن��ف��ذ  ل  زوج���ه���ا  اإن  "الداخلية"، 
تعليماتها، وقد قام بك�سر فناجني قهوة كانت قد ا�سرتتها 
على  املكن�سة  بع�سا  ف�سربته  غ�سبها،  اأث��ار  مما  م��وؤخ��را، 
راأ�سه وظهره وقدميه. واأ�سافت اأنها مل تكن تنوي قتله، 
اأنه فقد الوعي  حتى ل يعيد الكرة، مبينة  "تاأديبه"  بل 
راأ�سه يف  وارتطم  و�سقط  ب�سكل مفاجئ  له  اأثناء �سربها 

الأر�س، حيث لفظ اأنفا�سه الأخرية.

العثور على مت�ساح بطول 3 اأمتار يف قبو منزل 
على  املاليزية  بورنيو  ج��زي��رة  يف  الإط��ف��اء  رج���ال  قب�س 
مت�ساح �سخم بطول 3 اأمتار، كان ينتظر فري�سته يف قبو 
منزل يعود لأحد ال�سكان املحليني، ح�سب �سحيفة "ديلي 
املنزل  �سكان  ات�سل  التفا�سيل،  ويف  الربيطانية.  �ستار" 
لالإبالغ عن مت�ساح  الثالثاء  اأم�س  يوم  م�ساء  بال�سرطة 

مفرت�س روؤوه يف قبو منزلهم.
ال�سحف  لإح���دى  الإط��ف��اء  رج���ال  با�سم  متحدث  وق���ال 
مت�ساح  على  عرنا  امل��ك��ان،  اإىل  و�سلنا  "عندما  املحلية: 
ال�سفلي  الطابق  يف  متواجد  اأم��ت��ار،   3 نحو  طوله  يبلغ 
بالتم�ساح ومتكّنا من  "اأم�سكنا  واأ�ساف:  العائلة".  ملنزل 
ت�سليمه  مت  ولح��ق��ا  املحليني،  ال�سكان  مب�ساعدة  ربطه 
للجهات املعنية". وتاأتي هذه احلادثة، بعد اأيام من اإنقاذ 
�ساب من ناميبيا )19 عاما( ل�سقيقته )9 �سنوات( التي 
باإ�سابتها  تعر�ست لهجوم خطري من مت�ساح، ما ت�سبب 
تقتل  التما�سيح  اأن  يذكر  وجذعها.  فخدها  يف  ب��ج��روح 

�سنويا اأكر من 1000 �سخ�س حول العامل.  

ي�سافران عر 7 قارات خالل 3 اأيام
يف  ج��دي��داً  ع��امل��ي��اً  قيا�سياً  رق��م��اً  ه��ن��دي��ان  �سجل رج���الن 
لل�سفر  باأ�سرع وقت  القيا�سية  لالأرقام  مو�سوعة غيني�س 

اإىل جميع القارات ال�سبع يف 73 �ساعة فقط.
واأو�����س����ح ���س��ج��ل الأرق�������ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه على 
الإنرتنت اأن اأ�سرع وقت لل�سفر اإىل جميع القارات ال�سبع 
هو 3 اأيام، و�ساعة واحدة، و5 دقائق، و4 ثوان، وقد حققه 
-كالهما  اإي��راين  علي  والدكتور  ميرتا  كومار  �سوجوي 
دي�سمرب-كانون   7 يف  اأ�سرتاليا،  ملبورن،  يف  الهند-  من 

الأول 2022.

جورجينا رودريغيز تكتب باللغة العربية 
الربتغايل  ال��ق��دم  ك��رة  رودري��غ��ز حبيبة لع��ب  الأزي����اء جورجينا  اأط��ل��ت عار�سة   
كري�ستيانو رونالدو على اجلمهور باإطاللة جديدة اإمنا بدت فريدة بع�س ال�سيء 

يف هذه املرة حيث ا�ستخدمت الكتابة باللغة العربية من خالل من�سورها.
وبالتفا�سيل اأرفقت جورجينا من�سورها بعنوان الدولة التي تتواجد فيها وكتبت 

"اململكة العربية ال�سعودية" .
ل �سك اأن جورجينا رودريغيز دائما ما تختار اأبهظ الإطاللت حول العامل، حيث 

اختارت هذه املرة حقيبة يد تعد من اأندر واأغلى احلقائب حول العامل حيث 
اإنها م�سنوعة من جلد التم�ساح، التي تقدر باأكر من 100 األف دولر.

الظهور مبعطف من ماركة  اأع��ادت  اإذ  باإطاللة فاخرة،  وظهرت رودريغيز 
اإىل  طريقها  يف  ارت��دت��ه  ق��د  ك��ان��ت  وال����ذي   ،"Elpidio loffredo"

الريا�س للمرة الأوىل قبل اأيام.

املتزجلة ال�صابقة يونا كيم خالل ح�صورها حفل توزيع جوائز ماما 2022 يف اأو�صاكا -ا ف ب

وفاة العازف 
ال�سهري جيف بيك 
الإجنليزي  اجل��ي��ت��ار  ع����ازف  ت���ويف 
ال�����س��ه��ري ج��ي��ف ب��ي��ك ال����ذي �سعد 
بريدز"  ي��ارد  "ذا  فريق  م��ع  جنمه 
م�سريته  يف  ي���ن���ط���ل���ق  اأن  ق����ب����ل 
الحرتافية منفردا، عن عمر ناهز 
اأ�سرته  اأع��ل��ن��ت  ح�سبما  ع��ام��ا،   78
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
اأم�س الأول الأربعاء. وقالت اأ�سرته 
الثالثاء  ي����وم  ب�����س��الم  ت����ويف  اإن�����ه 
اللتهاب  ب���ع���دوى  اإ���س��اب��ت��ه  ب��ع��د 
ال�سحائي فجاأة. ان�سم جيف بيك 
رول  ان���د  ال����روك  م�ساهري  ل��ق��اع��ة 
عن   1992 ع����ام  الأوىل  م���رت���ني، 
ي���ارد بريدز"  "ذا  ف��ري��ق  م��ع  عمله 
ويف   .2009 ع��ام  منفرد  وك��ع��ازف 
رولينج  جملة  �سنفته   2015 عام 
اأف�سل عازيف جيتار  �ستون خام�س 
الإط�������الق م��ت��ق��دم��ا مبركز  ع��ل��ى 
البلوز  مو�سيقى  جن��م  على  واح��د 
العام  بيك  اأ���س��در  كينج.  ب��ي.ب��ي. 
املا�سي اآخر األبوم له بعنوان "18" 
و�سم 13 مقطعا مو�سيقيا اأغلبها 
ت�سجيالت ملقاطع قدمية مع جنم 

هوليوود جوين ديب.
بتاأن  "اأعددنا  اآن����ذاك  ب��ي��ك  وق���ال 
لها  ن�سع  نحبها فقط. مل  اأغ��اين 

ت�سميما حمددا".
ب������اأول ج���ائ���زة جرامي  ب��ي��ك  ف����از 
"اإ�سكيب"  اأغنية  ع��ن   1985 ع��ام 
ذلك  ب��ع��د  وا���س��ت��م��ر  "الهروب". 
�سبع  ال��ذه��ب��ي  ال��ت��م��ث��ال  ليح�سد 

مرات خالل م�سريته.
ع��ازف اجليتار  اإيومي  ونعى توين 
جيف  �ساباث"  "بالك  ب���ف���ري���ق 
ب��ي��ك ع��ل��ى ت��وي��رت ق��ائ��ال اإن���ه �سعر 

بال�سدمة ملعرفة بخرب وفاته.

تعرف على املكان الأكرث غرابة على وجه الأر�س
وجه  على  الغريبة  الأم��اك��ن  م��ن  العديد  يوجد 
الأر�س، والتي تتميز بكونها موطًنا للعديد من 
قبالة  �سقطرى  جزيرة  وتعد  الفريدة،  الأ�سياء 
ملئات  موطًنا  الهندي،  املحيط  يف  اليمن  �سواحل 

من الأ�سجار واحليوانات الغريبة.
الربيطانية،  �ستار"  "ديلي  ل�سحيفة  ووف���ًق���ا 
ت�سم ما يقرب من  بيئية"  "جنة  �سقطرى  تعد 
700 نوع من النباتات واحليوانات التي ل ميكن 

العثور عليها يف اأي مكان اآخر على الأر�س.
الأك��ر غرابة  املكان  باأنها  وُتعرف هذه اجلزيرة 
الأخوين"  "دم  اأ�سجار  ب�سبب  الكوكب؛  على هذا 

اأو "العنقاء" التي توجد يف جبالها ووديانها.
ومت��ت��ل��ك ه���ذه الأ���س��ج��ار ���س��ك��اًل غ��ري��ًب��ا وفريًدا، 
يجعلها تبدو كتاج مقلوب له �سكل مظلة مثبتة 
 3 اأوراقها كل  ب�سكل م�ستقيم، يتم التخل�س من 
الأوراق اجلديدة يف  تن�سج  اأن  قبل  �سنوات   4 اأو 
وق��ت واح���د.  ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، حت�سل هذه 

ال�سائل  ا�سمها الالفت للنظر من  الأ�سجار على 
الأحمر الذي يت�سرب من اللحاء وي�سبه الدم.

ا 850 نوًعا من النباتات،  يوجد يف اجلزيرة اأي�سً
اأي مكان  270 نوًعا منها م�ستوطن ل يوجد يف 
اآخ�����ر يف ال���ع���امل، ب���الإ����س���اف���ة ل���ذل���ك، ي���وج���د يف 

اجلزيرة 10 اأنواع من النباتات النادرة واملهددة.
��ا ع�����س��رات اخلفافي�س  اأي�����سً وي��وج��د يف اجل��زي��رة 
والفرا�سات الزرقاء الزاهية، كما تعترب �سقطرى 
حيث  الطيور،  من  للكثري  الطبيعية  املوائل  من 
امل�ستوطنة  الطيور  من  منها،  اأن��واع   6 نحو  يعد 

التي ل توجد يف مكان اآخر من العامل.
الرائعة  ال���ودي���ان  ت��وج��د  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
العادية  غ��ري  احل��م��راء  ال�سخرية  وال��ت��ك��وي��ن��ات 
يوجد  حيث  احل��ج��ر،  وج��ب��ال  الرملية  والكثبان 
يف جزيرة �سقطرى 52 كهًفا ومغارة، ويعد كهف 
اأجمل كهوف اجل��زي��رة، وال��ذي يعترب  ح��وق من 

واحًدا من غرائب الطبيعة يف العامل.
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