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برعاية رئي�ص �لدولة .. �أبوظبي 

حتت�صن »ح�صن �الحتاد 9«

�أخبار �الإمار�ت

حرب �لتكنولوجيا ت�صتعر.. ما هو 

م�رشوع قانون DATA �الأمريكي؟

عربي ودويل

�أوّل �متحان كبري 

لرونالدو مع �لن�رش 

�لفجر �لريا�صي

اأملانيا فت�ست �سفينة لعالقتها بتفجرات نورد�سرتمي

حلف الأطل�سي : باخموت قد ت�سقط يف الأيام املقبلة

   

رئي�س الدولة وحممد بن را�سد يوؤكدان تقديرهما 
لعطاء املراأة يف الإمارات والعامل جتاه جمتمعها ووطنها 

•• اأبوظبي-الفجر: 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�لدولة )حفظه �هلل( على �أهمية دور �ملر�أة ك�شريك رئي�س يف 
�لبناء و�لتنمية، وقال يف تغريدة على ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي 
يف )ت��وي��ر(: نثمن ع��ط��اء �مل����ر�أة يف �لإم����ار�ت و�ل��ع��امل جتاه 
�لبناء و�لتنمية،  �مل��ر�أة �شريك رئي�س يف   .. جمتمعها ووطنها 
ومبنا�شبة �ليوم �لدويل للمر�أة نتمنى لها �لتوفيق و�لنجاح يف 

مو��شلة حتقيق تطلعاتها و�آمالها.
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��ال  جانبه  م��ن 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء حاكم 
�ل�شخ�شي يف  �شموه  تغريدة على ح�شاب  )رع��اه �هلل( يف  دب��ي 
ل��ل��م��ر�أة يعرب ع��ن م��روءت��ه وذوقه  �ل��رج��ل  )ت��وي��ر(: تقدير 
�ملجتمع  حت�شر  عن  يعرب  للمر�أة  �ملجتمع  وتقدير   .. و�أدب���ه 
هذ�  تطور  عن  يعرب  للمر�أة  �لعامل  وتقدير   .. ثقافته  وعلو 
�لعامل و�زدهاره و��شتقر�ره .. تقدير �ملر�أة هو �ملقيا�س لتطور 

�لإن�شانية.

 يف تقرير البيانات املفتوحة
الإمارات يف املركز التا�سع عامليا بني 192 دولة

•• دبي-وام:

حققت دولة �لإمار�ت �إجناز�ً جديد�ً يف �لتناف�شية �لعاملية 
خمزون  ت��ق��ري��ر  يف  ع��امل��ي��اً  �ل��ت��ا���ش��ع  �مل��رك��ز  �إىل  بتقدمها 
7 مر�كز عن  ب�  2023 حمققة قفزة  �لبيانات �ملفتوحة 
�لتقرير �ملا�شي ومتقدمة على دول مثل �ل�شويد و�أملانيا 

وكند� و�إ�شبانيا و�لوليات �ملتحدة و�ليابان.

نائب رئي�س الدولة ي�ستقبل طحنون بن زايد ومن�سور بن زايد 

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س 
بولندا �سبل تطوير التعاون الثنائي 

فرن�سا واأملانيا وبريطانيا: �سنحا�سب 
اإيران اإذا مل تلتزم بتعهداتها النووية

•• عوا�صم-وكاالت:

�أ�شدرت كل من فرن�شا و�أملانيا وبريطانيا بياناً ثالثياً �أكدت فيه على �شرورة 
حما�شبة �إير�ن على �لتز�ماتها جتاه �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.

و�أو�شح �لبيان �ل�شادر، �أم�س �لأربعاء، �أن �لدول �لثالث تتوقع تنفيذ طهر�ن 
�ل�شديد  �لت�شعيد  جلدية  نظر�ً  عليها  �ملتفق  لالإجر�ء�ت  و�لفوري  �لكامل 

و�مل�شتمر يف برنامج �لنووي.
�آثار  �ل��ع��ث��ور على  �إي����ر�ن ح��ول  ب�شرح  بعد  تقتنع  �أن��ه��ا مل  �أو���ش��ح��ت  ك��ذل��ك 
كانت عن جمرد حادث  �أنها  �إىل  %84، م�شرية  بن�شبة  يور�نيوم خم�شب 
ب�شكل كامل وتقدمي �شرح تقني حول  للتعاون  �إي��ر�ن  غري مق�شود. ودعت 

�لعثور على هذه �لآثار، م�شدد�ً على �أن ذلك ت�شعيد خطري جد�ً.
بهذ�  �ليور�نيوم  �إي���ر�ن  لتخ�شيب  م��دين  تربير  هناك  لي�س  �أن��ه  و�أ�شافت 
ب�شكل  �إي��ر�ن  تقرب  وغريها  �خلطو�ت  هذه  �أن  �إىل  لفتة  �لعايل،  �مل�شتوى 
خطري من �لأن�شطة �لفعلية �ملتعلقة بال�شالح �لنووي ويقو�س مز�عم �إير�ن 

باأن برناجمها �شلمي.
�أ�شئلة  يطرح  �لنووي  �إي��ر�ن لربناجمها  ت�شعيد  �إن  قالت  ذل��ك،  م��و�ز�ة  يف 
و�لأمن  للمنطقة  و��شحا  ي�شكل تهديد�  �لذي  �لنووي  برنامها  نو�يا  حول 

�لعاملي.

بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 

عهد دبي. 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رّح���ب  و 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
و�لوفد  �ل��ب��ول��ن��دي  ب��ال��رئ��ي�����س 
�لذي  �للقاء  �ملر�فق، يف م�شتهل 

جرى يف ق�شر �شموه بزعبيل. 

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي، رع���اه �هلل، 
�م�س فخامة �أندجي دود�، رئي�س 
�ل�شديقة،  ب��ول��ن��د�  ج��م��ه��وري��ة 

و جرى خالل �للقاء ��شتعر��س 
جممل �لعالقات �لثنائية و�شبل 
ت���ع���زي���ز رو�ب��������ط �ل����ت����ع����اون بني 
مب�شتوى  و�لرت����ق����اء  �ل��ب��ل��دي��ن 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق وت���ب���ادل �خل�����رب�ت يف 
�حليوية  �لقطاعات  �لعديد من 
�لتنموية  �لتوجهات  �لتي تخدم 
للجانبني.    )�لتفا�شيل �س2(

جندي �أوكر�ين يقف بالقرب من قذيفة هاون على خط �ملو�جهة يف مدينة باخموت. )رويرز(
�ملقبلة.

وك����ان م��وؤ���ش�����س جم��م��وع��ة فاغرن 
يفغيني  �خل����ا�����ش����ة،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لأربعاء،  �أم�����س  ق���ال،  بريغوجني، 
�شيطرت  �ل��رو���ش��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة  �إن 
�ل�شرقي  �جل������زء  ع���ل���ى  ب���ال���ك���ام���ل 
م���ن م��دي��ن��ة ب���اخ���م���وت. و�أ����ش���اف 
من�شة  ع��ل��ى  ���ش��وت��ي  ت�����ش��ج��ي��ل  يف 
�لر��شل تلغر�م وحد�ت من �شركة 
فاغرن �لع�شكرية �خلا�شة �شيطرت 
على �جلزء �ل�شرقي من باخموت.

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�����ش��ح��اف��ي��ة �لتي  ب��ع��د �ل��ت��ق��اري��ر 
�ملا�شية  �ل�شاعات  خ��الل  �نت�شرت 
�أوكر�نية  جم��م��وع��ة  ت�����ورط  ع���ن 
نورد�شرمي  خ��ط��ي  ب��ت��ف��ج��ري�ت 
�إىل  �ل��رو���ش��ي  �ل��غ��از  لنقل  و2   1
�أملانيا، يف �شبتمرب �ملا�شي، ح�شمت 

�ل�شلطات �لأملانية ر�شمياً �لأمر.
�أن  و�أعلن �لدع��اء �لعام، �لأرب��ع��اء، 
يناير  �أوق���ف���و� يف  �أمل���ان���اً  حم��ق��ق��ني 
يحتمل  وفت�شوها،  �شفينة  �ملا�شي، 
بعمليات  ع���الق���ة  ل���ه���ا  ت���ك���ون  �أن 
نقل  �أنابيب  طالت  �لتي  �لتخريب 
�خل�شو�س،  وج����ه  وع���ل���ى  �ل����غ����از، 
�مل�شتخدمة  �مل��ت��ف��ج��ر�ت  ت��و���ش��ي��ل 
�إىل �ملوقع يف بحر �لبلطيق، وذلك 
ح�شبما نقلت وكالة فر�ن�س بر�س.

�أو�شح  �لعام  �لدع��اء  مكتب  �أن  �إل 
�أنه ما ز�ل يحقق يف ملكية �ل�شفينة 

ودو�فع �جلهة �ملتورطة.
ك�شفت  تز�يت  دي  �شحيفة  وكانت 
يف حت���ق���ي���ق خ����ا�����س م�����ع �ل���ق���ن���اة 
�أملانا  �أن حمققني  �لأوىل،  �لأملانية 
عرثو� على �لقارب �لذي ��شتخدم 
لتفخيخ �أنابيب نورد �شرمي �أ�شفل 
�شخ�شان  ��شتاأجره  �لبلطيق،  بحر 
مقرها  ����ش���رك���ة  م����ن  �أوك����ر�ن����ي����ان 

بولند�.
�ملحققني  �أن  �إىل  �أ�شارت  �أنها  غري 
�لتي  �جل��ه��ة  على  بعد  ي��ع��رثو�  مل 

�أمرت بتنفيذ عملية �لتفخيخ.
�لعام حللف  �لأمني  ميد�نياً، حّذر 
�شتولتنربغ،  ين�س  �لأطل�شي  �شمال 
مدينة  �أن  م���ن  �لأرب�����ع�����اء،  �أم�������س 
ب���اخ���م���وت يف ����ش���رق �أوك���ر�ن���ي���ا قد 
بعد  �ملقبلة”  �لأي�����ام  “يف  ت�شقط 

�أ�شهر من �ملعارك �ل�شر�شة فيها.
هام�س  ع��ل��ى  ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ  وق�����ال 
�لأوروبيني  �لدفاع  ل��وزر�ء  �جتماع 
��شتبعاد  ميكننا  ل  �شتوكهومل  يف 
�لأيام  باخموت يف  �شقوط  �حتمال 

كل  ب��ري��غ��وج��ني  ي��ف��غ��ي��ن��ي  و�أردف 
حتت  باخموتكا  نهر  �شرقي  �شيء 
�شيطرة فاغرن بالكامل، بح�شب ما 

ذكرت وكالة رويرز.
وت���ع���ن���ي �ل�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى �جل����زء 
�لقو�ت  �أن  باخموت  م��ن  �ل�شرقي 
�ل��رو���ش��ي��ة وق����و�ت ف��اغ��رن ت�شيطر 
من  �مل��ئ��ة  يف   55 ن�شبته  م��ا  ع��ل��ى 
�لقو�ت  ت�����ش��ي��ط��ر  ب��ي��ن��م��ا  �مل���دي���ن���ة، 
�لغربي  �جل����زء  ع��ل��ى  �لأوك���ر�ن���ي���ة 

منها.

•• القاهرة-وكاالت:

���ش��دد وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �مل�����ش��ري، �شامح ���ش��ك��ري، �أم�س 
�أن��ه يجب �شياغة روؤي��ة م�شركة متنع  �لأرب��ع��اء، على 
�أن  �إىل  �لعربية، م�شري�  �لدول  باأمن  �لعبث  حماولت 
�أن ي�شكل  ��شتمر�ر �ملمار�شات حول �شد �لنه�شة ميكن 

خطر� كبري� على م�شر.
و�أ�شاف �شكري يف كلمة خالل �جتماع وزر�ء �خلارجية 
�لعالقات  �أن  �ل��ق��اه��رة  �مل�����ش��ري��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  �ل��ع��رب 
�لعربية مع �لدول �ملجاورة يجب �أن تكون قائمة على 

عدم �لتدخل.
و�أعرب عن قلقه من عدم جتديد هدنة �ليمن.

فيما رحب باعتماد �لتعديل �لد�شتوري �لثالث ع�شر يف 
ليبيا من جانب جمل�شي �لنو�ب و�لدولة.

يف  �لنتخابات  �إج���ر�ء  نحو  �مل�شار  ��شتكمال  �إىل  ودع��ا 

ليبيا، م�شدد� على �شرورة وقف �لتدخالت �خلارجية 
وخروج �ملرتزقة من �لبالد.

�أتت كلمة �شكري مبنا�شبة ��شتالم م�شر رئا�شة �أعمال 
�مل�شتوى  على  �لعربية  �ل���دول  جلامعة   159 �ل���دورة 
�لوز�ري، جمدد� مت�شك م�شر بال�شالم �ل�شامل �لعادل 
�لذي لن يتحقق �إل باإقامة دولة فل�شطينية على حدود 
يونيو 1967«. و�أ�شاف وزير �خلارجية �مل�شري ن�شعى 

لت�شوية �لأزمة يف �شوريا يف �أقرب �لآجال.
تاأثري  م��ن  ح��ذر  �لنه�شة،  �شد  �أزم���ة  يخ�س  فيما  �أم��ا 
دون  �ل�شد  وت�شغيل  م��لء  عملية  يف  �إثيوبيا  ��شتمر�ر 
�تفاق قانوين ملزم، موؤكد� �أن ��شتمر�ر هذه �ملمار�شات 

ميكن �أن ي�شكل خطر� كبري� على م�شر.
من جانبه �أكد �أحمد �أبو �لغيط، �لأمني �لعام جلامعة 
�إىل  �شديدة  بحاجة  �ملنطقة  �أن  على  �لعربية،  �ل��دول 

�آلية عربية م�شركة للتعامل مع �لكو�رث.

رئي�س الدولة ونائبه يعزيان �سلطان 
ُعمان يف وفاة بدر بن �سعود البو�سعيدي

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�شلطان هيثم بن طارق  �أخيه �شاحب �جلاللة  �إىل  تعزية  برقية  �هلل 
�شلطان عمان �ل�شقيقة، عرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته 
يف وفاة �ل�شيد بدر بن �شعود بن حارب �لبو�شعيدي وزير �شوؤون �لدفاع 

ل�شلطنة ُعمان �ل�شابق.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية تعزية مماثلة 

�إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �شلطان عمان �ل�شقيقة.

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله �لرئي�س �لبولندي    )و�م(

�سامح �سكري: ممار�سات اإثيوبيا ت�سكل خطرا على م�سر

القاهرة تدعو ل�سياغة روؤية 
م�سرتكة ملنع العبث باأمن العرب
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حممد بن را�سد يهنئ حممد بن 
تعيينه  مبنا�سبة  عبدالرحمن 
القطري الوزراء  ملجل�س  رئي�سا 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ع��ث ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية 
عبد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �إىل  تهنئة 
رئي�شاً  تعيينه  مبنا�شبة  ث��اين  �آل  �لرحمن 

ملجل�س �لوزر�ء لدولة قطر �ل�شقيقة.

القتحامات  تدين  الإم���ارات 
الإ�سرائيلية امل�ستمرة ملخيم جنني

•• اأبوظبي-وام: 

�أد�نت دولة �لإمار�ت، �لقتحامات �لإ�شر�ئيلية 
�أ���ش��ف��رت عن  �مل�����ش��ت��م��رة ملخيم ج��ن��ني، و�ل��ت��ي 

�شقوط قتلى وجرحى.
�ل��دويل، يف  و�لتعاون  ودع��ت وز�رة �خلارجية 
وقف  �إىل  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  ل��ه��ا،  ب��ي��ان 
�لتوتر  �لت�شعيد وعدم �تخاذ خطو�ت تفاقم 

وعدم �ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.
و����ش���ددت �ل��������وز�رة، ع��ل��ى �أه��م��ي��ة دع����م كافة 
لدفع  �ملبذولة  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �جل��ه��ود 
قدماً،  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  يف  �ل�����ش��الم  عملية 
�ل�شرعية  وكذلك و�شع حد للممار�شات غري 
�لتي تهدد �لو�شول �إىل حل �لدولتني و�إقامة 
�لدولة �لفل�شطينية �مل�شتقلة على حدود �لعام 

�ل�شرقية. �لقد�س  وعا�شمتها   1967

ال��ك��ون��غ��ر���س ي��ح��ق��ق مع 
جن��ل ب��اي��دن.. واآخ��ري��ن 
ال��رئ��ي�����س ع���ائ���ل���ة  يف 

•• وا�صنطن-وكاالت:

حددت جلنة �لرقابة يف �لكونغر�س 
�أوىل  �لأم����ريك����ي غ�����د�ً �جل��م��ع��ة، 
جل�شات ��شتماع لنجل �لرئي�س جو 
بايدن، حيث يتهمه �جلمهوريون 
مب��م��ار���ش��ات جت���اري���ة دول���ي���ة غري 
�لتحقيق  �شي�شمل  فيما  �شرعية، 
�آخرين  �أف����ر�د�ً  ب��اي��دن  م��ع هانر 

من عائلة �لرئي�س.
وي�����ش��ر �جل��م��ه��وري��ون يف جمل�س 
�أن  ع����ل����ى  �لأم�������ريك�������ي  �ل������ن������و�ب 
�خلز�نة  وز�رة  يف  م�شوؤول  يجيب 
�لأم���ريك���ي���ة ع���ن �لأ����ش���ئ���ل���ة حتت 
�لق�شم �لأ�شبوع �ملقبل حول �شبب 
�لوثائق  �ل���وك���ال���ة  ت�����ش��ل��ي��م  ع����دم 
�ملتعلقة باأ�شرة �لرئي�س جو بايدن، 

بح�شب تقرير ملوقع بلومبريغ.
مو�جهة  �إىل  �ل���ط���ل���ب  و�أ������ش�����ار 
�لكونغر�س  حمتملة حول و�شول 
�لأن�شطة  ت��ق��اري��ر  ي�شمى  م��ا  �إىل 
�مل���������ش����ب����وه����ة ح��������ول �خل�����دم�����ات 
و�ملعامالت  �لأج��ن��ب��ي��ة  �مل�شرفية 
�لتجارية �لأخرى من قبل هانر 

بايدن و�أقارب بايدن �لآخرين.
ب����������دوره، ق������ال ج���ي���م�������س ك���وم���ر، 
و�مل�شاءلة،  �ل��رق��اب��ة  جلنة  رئي�س 
�نتهينا من  ل��ق��د  �ل��ث��الث��اء:  ل��ي��ل 
وزيرة  م�شاعد  ون��دع��و  �لأع�����ذ�ر، 
ديفيد�شون  ج��ون��اث��ان  �خل��ارج��ي��ة 
لالإجابة عن �لأ�شئلة حتت عقوبة 

�حلنث باليمني �لأ�شبوع �ملقبل.

بوريل: �سنبحث تعزيز ال�سناعات الدفاعية يف اأوروبا
•• �صتوكهومل-وكاالت:

�أوكر�نيا بال�شالح و�لعتاد، �شد  جدد �لحتاد �لأوروبي �لتز�مه بدعم 
�لقو�ت �لرو�شية. فقد �أكد جوزيف بوريل، م�شوؤول �ل�شيا�شة �خلارجية 
يف �لحتاد، يف موؤمتر �شحايف، �أم�س �لأربعاء، قبيل �جتماع لوزر�ء دفاع 
�لحتاد، يف �شتوكهومل، �أن �لأع�شاء �شيبحثون م�شاألة تعزيز �ل�شناعات 

�لدفاعية يف �أوروبا عامة، و�إر�شال �ملزيد من �ل�شالح �إىل كييف.
كما �أ�شاف �أن �أوروبا م�شتعدة حل�شد �ملو�رد ومتويل �ل�شناعات �لدفاعية 
�إنتاج  زي��ادة  وق��ال: نبحث  �أمر �شروري وحيوي.  و�لع�شكرية، لأنه 

�لذخرية و�إر�شال �ملزيد من �لأ�شلحة لأوكر�نيا.
�إىل ذلك، �عترب �أن على �ل�شناديق �لأوروبية �ملتوفرة حاليا 

�إعطاء �لأولوية ل�شر�ء �لذخرية حل�شاب �أوكر�نيا.
وقال علينا �أول ��شتخد�م ما لدينا من �أمو�ل، ولحقاً �إن 
ف�شاأكون  �ملزيد  لتقدمي  م�شتعدين  �لأع�شاء  بع�س  ك��ان 

�شعيد�ً.
 )2023 �مل��ا���ش��ي )ف��رب�ي��ر  �ل�شهر  �أع��ل��ن  ب��وري��ل  وك���ان 
للقو�ت  ج��دي��دة  ع�شكرية  م�����ش��اع��د�ت  �أق���ر  �لحت����اد  �أن 
�لأوكر�نية بقيمة 500 مليون يورو، و45 مليون يورو 

�إ�شافية لدعم بعثة �لحتاد لتدريب تلك �لقو�ت.

ب�سربة   8 واإ�سابة   4 مقتل 
طائرة م�سرية يف �سرق �سوريا

•• دم�صق-وكاالت:

م�شرعهم،  �أ����ش���خ���ا����س   4 ل��ق��ي 
�أم�س �لأربعاء، يف �شربة بو��شطة 
ط����ائ����رة م�������ش���رّية ب���ال���ق���رب من 
معمل لالأ�شلحة يف �شرق �شوريا، 
يف  �حل��ك��وم��ة  ل�شيطرة  �خل��ا���ش��ع 
ف�شائل  عليها  ت�شيطر  منطقة 
م��و�ل��ي��ة لإي������ر�ن، ع��ل��ى م��ا �أعلن 
�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان. 
وق���ال م��دي��ر �مل��ر���ش��د ر�م���ي عبد 
�ل��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
ق��ت��ل 4 �أ����ش���خ���ا����س و�أ����ش���ي���ب 8 
طائرة  �����ش���ت���ه���د�ف  يف  �آخ��������رون 
لالأ�شلحة  م��ع��م��ل  ق���رب  م�����ش��رية 
للف�شائل �ملو�لية لإير�ن وبالقرب 

من �شاحنة حمملة بال�شالح.
�جلهة  عن  فورية  �أنباء  ترد  ومل 
ن��ف��ذت �ل�����ش��رب��ة يف مدينة  �ل��ت��ي 

دير �لزور ب�شرق �لبالد.
�لهجوم  �إن  �لرحمن  عبد  وق���ال 
�ملدينة ي�شم  ��شتهدف جزء� من 
�لإير�نيني  �لقادة  لكبار  م�شاكن 
وكبار �شباط حزب �هلل �للبناين 
وم�شت�شفى �إير�ين لعالج مر�شى 

�لكولري�.
وتنت�شر �لف�شائل �ملو�لية لإير�ن 
�ل�شورية  �حلكومة  مع  �ملتحالفة 
بكثافة  �هلل،  ح���زب  ذل���ك  يف  مب���ا 
�لذي  �لفر�ت  نهر  وغ��رب  جنوب 

مير عرب حمافظة دير �لزور.
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•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه �هلل، 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
ويل  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي، و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
ح��اك��م دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
�ل����وزر�ء وزي���ر �مل��ال��ي��ة، �م�����س �شمو 
�ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان، 
و�شمو  �ل��وط��ن��ي،  �لأم���ن  م�شت�شار 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير 

ديو�ن �لرئا�شة. 
مت خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل����ذي ج���رى يف 
وح�شره  ب����دب����ي،  زع���ب���ي���ل  ق�����ش��ر 
�آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطري�ن 

ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  �مل��دين 
�أبرز  ��شتعر��س  �لإم��ار�ت،  طري�ن 
�لتطوير  ع��م��ل��ي��ة  يف  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
ت�����ش��ه��ده��ا كافة  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ل��ة 

�لدولة،  يف  �حل��ي��وي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�أف�شل  ����ش���م���ان  �إىل  و�ل����ر�م����ي����ة 
و�ملقيم  للمو�طن  �حلياة  نوعيات 
و�ل�����ز�ئ�����ر، وت���ع���زي���ز ري�������ادة دول����ة 

�لإمار�ت يف �شتى �ملجالت يف �شياق 
�ملُعتمدة  �ل�شر�تيجية  �خلطط 
م�شتهدفات  م���ن  ت��ت�����ش��م��ن��ه  وم����ا 

طموحة للمرحلة �ملقبلة. 

•• دبي-وام:

رئي�س  دود�  �أن�����دج�����ي  ف���خ���ام���ة  ز�ر 
�مل�شتقبل  متحف  ب��ول��ن��د�،  جمهورية 
��شتقباله  يف  وك����ان  �لأرب����ع����اء،  �أم�������س 
�لقرقاوي،  ع���ب���د�هلل  حم��م��د  م���ع���ايل 
رئي�س  �ل�����وزر�ء  ���ش��وؤون جمل�س  وزي���ر 

متحف �مل�شتقبل. 
على  دود�  �أن����دج����ي  ف���خ���ام���ة  و�ط����ل����ع 
وجتاربه  و�أق�����ش��ام��ه  �ملتحف  م��ب��ادر�ت 
�لتقنيات  تطوير  يف  ودوره  �لريادية، 
و�لأفكار �مل�شتقبلية، و�حت�شان �لأفكار 
و�مل�������ش���اري���ع و�لأب�����ح�����اث و�مل�����ب�����ادر�ت، 

و�لدر��شات ذ�ت �لقيمة �لنوعية. 
وتاأتي زيارة �لرئي�س �لبولندي ملتحف 
�لتي  �ل��دول��ة  زي����ارة  �شمن  �مل�شتقبل 
ي��ق��وم ب��ه��ا ف��خ��ام��ت��ه ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
عدد�ً  �شّم  �مل�شتوى  رفيع  وف��د  برفقة 
بهدف  �مل�شوؤولني  وك��ب��ار  �ل����وزر�ء  م��ن 
و�ل�شر�كة  �ل��ت��ع��اون  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز 

�ل�شر�تيجية بني �لبلدين. 

•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
وبنات  �أبناء  �ل�شباب من  �أن جيل  رع��اه �هلل،  دب��ي،  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
ريادتها وركيزة تقدمها ورفعتها،  و�أ�شا�س  �لإم��ار�ت هم ثروتها �حلقيقية  دولة 
بطموحهم �لذي يطاول عنان �ل�شماء وعمق �نتمائهم لوطنهم وحر�شهم على 
و�ملنا�شبات  �ملحافل  جميع  يف  خفاقاً  عالياً  �ل��دو�م  على  �لإم���ار�ت  ��شم  يكون  �أن 
�لتميز يف كافة  �أعلى درجات  بِعلمهم وعملهم ومثابرتهم و�إ�شر�رهم على بلوغ 

�ملجالت. 
بن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�إىل جانبه  �شموه،  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��شد 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�ملالية، �أو�ئل �خلريجني من منت�شبي �أكادميية �شرطة دبي من �لطلبة �ملر�شحني 
و�ملر�شحات، بح�شور معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة 
دبي.  وقد هّناأ �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي �خلريجني بتفوقهم ودعاهم �أن ي�شتمرو� يف �حلفاظ على متيزهم �لعلمي 

و�ملهني مع دخولهم �إىل معرك �حلياة �لعملية، و�أن يكونو� على �لدو�م �لنموذج 
و�لقدوة لأقر�نهم ولالأجيال �جلديدة يف �ل�شعي �لد�ئم نحو �رتقاء �أعلى مر�تب 
�لوطن  خدمة  يف  معارف  من  يحملون  ما  ت�شخري  على  يحر�شو�  و�أن  �لنجاح، 
�لتوفيق  من  �شموه لهم مزيد�ً  ريادته، متمنياً  �شاأنه وتر�شيخ مقومات  و�إع��الء 

و�ل�شد�د كل يف جمال تخ�ش�شه. 
كما �لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم جمموعة من خريجي 
�لدفعة �لأوىل من برنامج بكالوريو�س �لطب و�جلر�حة يف كلية �لطب يف جامعة 
حممد بن ر��شد للطب و�لعلوم �ل�شحية، بح�شور �لدكتور عامر �أحمد �شريف، 

و�لأ�شتاذ  ؛  �جلامعة  مدير  �لأكادميية  �ل�شحية  دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير 
�لتنفيذي لل�شوؤون �لأكادميية مبوؤ�ش�شة دبي  �ل�شيخ علي، �ملدير  �لدكتور علوي 

�ل�شحية �لأكادميية. 
و�أعرب �شموه عن �عتز�زه بتخريج هذه �ملجموعة �ملتميزة �شمن �لدفعة �لأوىل 
لربنامج بكالوريو�س �لطب و�جلر�حة، و�لتي �شمت منت�شبني من د�خل �لدولة 
�أن دول��ة �لإم���ار�ت �شتظل على  �شموه  ودول �ملنطقة وم��ن ح��ول �لعامل، م��وؤك��د�ً 
�لدو�م منارة للعلم و�ملعرفة، ومن�شة لتخريج �أجيال من �لكو�در �ملوؤهلة ت�شهم 

يف دفع م�شرية �لتنمية يف �ملنطقة و�لعامل و�شمن خمتلف �ملجالت. 

•• دبي -وام:

�لدولة  نائب رئي�س  �آل مكتوم،  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�أندجي دود�، رئي�س  دب��ي، رع��اه �هلل، �م�س فخامة  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
جمهورية بولند� �ل�شديقة، بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم، ويل عهد دبي. 

�لبولندي  بالرئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رّح��ب  و 
و�لوفد �ملر�فق، يف م�شتهل �للقاء �لذي جرى يف ق�شر �شموه بزعبيل. 

و جرى خالل �للقاء ��شتعر��س جممل �لعالقات �لثنائية و�شبل تعزيز رو�بط 
�لتعاون بني �لبلدين و�لرتقاء مب�شتوى �لتن�شيق وتبادل �خلرب�ت يف �لعديد من 
�لقطاعات �حليوية �لتي تخدم �لتوجهات �لتنموية للجانبني ل�شيما يف جمالت 
و�لنقل  و�ل��زر�ع��ة  و�لف�شاء،  و�لتكنولوجيا،  �ملتجددة  و�لطاقة  �لغذ�ئي  �لأم��ن 

وغريها من �لقطاعات. 
و ��شتعر�س �جلانبان متطلبات تطوير عالقات �لتعاون �لقت�شادي و�ل�شتثماري، 
حجم  زي��ادة  �شعيد  على  ل�شيما  جديدة  م�شتويات  �إىل  �لتعاون  بهذ�  و�لرتقاء 
�لتبادل �لتجاري و�ل�شياحي، عالوة على تهيئة �ملجال لت�شجيع �لقطاع �خلا�س 
يف �لبلدين على توثيق �لتعاون ور�شد �ملزيد من �لفر�س �ل�شتثمارية يف �شوء ما 
تتمتع به كل من دولة �لإمار�ت وجمهورية بولند� من مقومات جذب متنوعة. 

�ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية، وعدد  �مل�شتجد�ت على  �أبرز  �إىل  �للقاء  و تطرق 
من �ملو�شوعات حمل �لهتمام �مل�شرك. 

ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت، ومعايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي، 
وزي��رة دولة  �لها�شمي،  �إبر�هيم  بنت  �ل��وزر�ء، ومعايل رمي  �شوؤون جمل�س  وزير 

ل�شوؤون �لتعاون �لدويل. 

التقى اأوائل اخلريجني من منت�سبي اأكادميية �سرطة دبي 

حممد بن را�سد: �سباب الإمارات هم اأ�سا�س ريادتها وركيزة تقدمها ورفعتها 

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�س بولندا �سبل تطوير التعاون الثنائي 

رئي�س بولندا يزور متحف امل�ستقبل  حممد بن را�سد ي�ستقبل طحنون بن زايد ومن�سور بن زايد 
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات يف املركز التا�سع عامليا بني 192 دولة يف تقرير البيانات املفتوحة

املعا�سات:الت�سجيل و�سداد ال�سرتاكات من م�سوؤوليات اأ�سحاب العمل
•• اأبوظبي-وام: 

للمعا�شات  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق��ال��ت 
�إن  �لج���ت���م���اع���ي���ة  و�ل����ت����اأم����ي����ن����ات 
�ملوؤمن  عن  و�ل���ش��ر�ك  �لت�شجيل 
�شاحب  م�شوؤوليات  من  هما  عليه 
�لنا�شئة  �ل���غ���ر�م���ات  و�أن  �ل��ع��م��ل، 
عن �لإخ��الل باأي من قو�عد هذه 
م�شوؤوليته  ���ش��ت��رت��ب  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
على �شاحب �لعمل، و�إن كان ذلك 
�أهمية  م��ن  عليه  �مل��وؤم��ن  يعفي  ل 
و�ل�شر�ك  ت�شجيله  م��ن  �ل��ت��اأك��د 

عنه.

�لتي  مو�عيدها،  عن  �ل�شر�كات 
ت��ع��ت��رب و�ج���ب���ة �ل�������ش���د�د م���ن �أول 
�ل�شهر �لتايل لل�شهر �مل�شتحقة عنه 
حتى �ليوم �خلام�س ع�شر من هذ� 
�لعمل  يرتب على �شاحب  �ل�شهر، 
بو�قع )0،1%(  �إ�شايف  �أد�ء مبلغ 
من �ل�شر�كات �مل�شتحقة عن كل 

يوم تاأخري.
كما �أن عدم �ل�شر�ك عن �ملوؤمن 
�لعمل  ���ش��اح��ب  ع��ل��ى  ي��رت��ب  عليه 
درهم  �آلف  خم�شة  قدرها  غر�مة 
عن كل موظف، وبالغر�مة نف�شها 
�إذ� قام با�شتقطاع ن�شب ��شر�كات 

�لهيئة نفذ خالل عام 2022 نحو 
�لعمل  ج��ه��ات  �إىل  زي���ارة   )135(
م��ن��ه��ا زي������ار�ت ُخ��ط��ط ل��ه��ا ب�شكل 
بهدف  م��ف��اج��ئ��ة  و�أخ�������رى  دوري 
�لعمل  �أ�شحاب  قيام  من  �لتحقق 
بتطبيق �أحكام �لقانون فيما يتعلق 
�ل�شر�كات  و����ش���د�د  بالت�شجيل 
رفع  وك��ذل��ك  عليهم،  �مل��وؤم��ن  ع��ن 
�ل���وع���ي ل����دى ج���ه���ات �ل��ع��م��ل عن 
بعملية  �ل�������ش���ل���ة  ذ�ت  �ل����ق����و�ع����د 
عن  �ل�شر�كات  و�شد�د  �لت�شجيل 
�ل�شوؤون  عليه وغريها من  �ملوؤمن 

�لتاأمينية.

�أن���ه���ا حتر�س  و�أو����ش���ح���ت �ل��ه��ي��ئ��ة 
باملمار�شات  �ل��ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  د�ئ���م���اً 
�ملوؤمن  مب�شالح  ت�شر  �لتي  كافة 
ع���ل���ي���ه���م وع����ائ����الت����ه����م، وك����ذل����ك 
على  �مل��رت��ب��ة  �مل��خ��ال��ف��ات  تو�شيح 
هذه �ملمار�شات، من �أجل �أن جتنب 
ج���ه���ات �ل��ع��م��ل حت��م��ل �مل���زي���د من 
ميكن  �لتي  �لإ�شافية  �للتز�مات 
تفاديها مبزيد من �لوعي و�ملعرفة 
�لعمل  �أن جهات  بالقانون، موؤكدة 
�لعمل  منظومة  جن��اح  يف  �شريك 

�لتاأميني بالدولة.
يف  �لتفتي�س  ق�شم  �أن  �إىل  ولفتت 

هذه  ن���ت���ائ���ج  �إن  �ل��ه��ي��ئ��ة  وق����ال����ت 
بع�س  ع�����ن  ك�������ش���ف���ت  �ل�������زي�������ار�ت 
�ملخالفات �أهمها عدم قيام �أ�شحاب 
بع�س  ع����ن  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل  �ل���ع���م���ل 
�ل�شر�ك  وع���دم  عليهم،  �مل��وؤم��ن 
�لبع�س  وحت��م��ي��ل  �آخ����ري����ن،  ع���ن 
�أكرث  ن�����ش��ب يف �ل����ش���ر�ك  م��ن��ه��م 
وفق  عليهم  �مل�شتحقة  �لن�شب  من 
على  �ل�شر�كات  و�شد�د  �لقانون، 
�أج����ور غ��ري دق��ي��ق��ة، وع����دم تقنني 
وو�شوحها  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  �ل��ع��الق��ة 

ب�شكل �ملنا�شب.
����ش���د�د  يف  �ل����ت����اأخ����ر  �أن  وب���ي���ن���ت 

�لن�شب  م���ن  �أع���ل���ى  �مل���وظ���ف  م���ن 
�مل�����ش��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه وف����ق����اً لأح���ك���ام 

�لقانون.
�شد�د  �أن  �إىل  �ل���ه���ي���ئ���ة  ول���ف���ت���ت 
�أجور  عليه على  �ملوؤمن  ��شر�كات 
عن  �شد�دها  عدم  �أو  حقيقية  غري 
ي��ك��ل��ف �شاحب  �مل���وظ���ف���ني  ب��ع�����س 
ق���دره  �إ����ش���ايف  م��ب��ل��غ  �أد�ء  �ل��ع��م��ل 
�ل�شر�كات  قيمة  م��ن   )10%(

�مل�شتحقة عليهم.
�أن �لمتناع عمد�ً عن  و�أكدت على 
عليها  �ملن�شو�س  �لبيانات  �إع��ط��اء 
يف قانون �ملعا�شات بق�شد �حل�شول 

•• دبي-وام:

حققت دولة �لإمار�ت �إجناز�ً جديد�ً 
بتقدمها  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  يف 
تقرير  يف  عاملياً  �لتا�شع  �ملركز  �إىل 
 2023 خمزون �لبيانات �ملفتوحة 
حم��ق��ق��ة ق���ف���زة ب����� 7 م����ر�ك����ز عن 
�لتقرير �ملا�شي ومتقدمة على دول 
مثل �ل�شويد و�أملانيا وكند� و�إ�شبانيا 

و�لوليات �ملتحدة و�ليابان.
وقال �شعادة �ملهند�س ماجد �شلطان 
�مل�����ش��م��ار م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة تنظيم 
�لت�شالت و�حلكومة �لرقمية: �إن 
وج��ود �إ�شم دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية 
�لكبار  �ل��ع�����ش��ر  ق��ائ��م��ة  يف  �مل��ت��ح��دة 
�ملفتوحة  �ل��ب��ي��ان��ات  ت��ق��ري��ر  ���ش��م��ن 
مي��ث��ل ت��ت��وي��ج��اً مل�����ش��رية مم��ت��دة من 
�لتحول �لرقمي �لتي �نطلقت منذ 
�متد�دها  ع��ل��ى  و���ش��ك��ل��ت  ق���رن  رب���ع 
�لر�كمية  �لإجن����از�ت  يف  من��وذج��اً 
 .. �ملن�شود  �لرقمي  �مل�شتقبل  نحو 
�أهمية  �ل��ي��وم  �أح��د  على  يخفى  ول 
باإعتبارها  �ل���رق���م���ي���ة  �ل���ب���ي���ان���ات 
�لعن�شر �لرئي�س يف عمليات �لربط 
قيمتها  ع����ن  ن���اه���ي���ك  و�ل���ت���ك���ام���ل 
�ملحورية يف �لتحليل ودعم �لبتكار 

�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  حتقيق 
�لتي  �لوظائف  �مل��زي��د م��ن  و�إي��ج��اد 
تعتمد على حتليل �لبيانات، ولفتت 
�إىل �أن دولة �لإمار�ت تبّنت �شيا�شة 
�لبيانات �ملفتوحة كجزء من عملية 
�ل�شفافية  وتعزيز  �لرقمي  �لتحول 
ح�شول  ت�شهيل  بغر�س  �حلكومية 
و�أ�شحاب  و�لأك��ادمي��ي��ني  �لباحثني 
�ملعلومات  على  و�ملجتمع  �لدر��شات 

�حلكومية و�لبيانات �لإح�شائية.
بدورها قالت ثريا �لها�شمي �ملديرة 
�لتنفيذية لقطاع �لتمكني �لرقمي 
�مل����رك����ز �لإحت��������ادي  ل���ل���ب���ي���ان���ات يف 
�لبيانات  �إن  و�لإح�شاء  للتناف�شية 
متثل يف هذ� �لع�شر جزء�ً ل يتجز�أ 
�ملعرفة  يف  �ل�شتثمار  عنا�شر  م��ن 
وق����د مت��ك��ّن��ا يف �مل���رك���ز �لحت�����ادي 
للتناف�شية و�لإح�شاء بالتن�شيق مع 
�حلكومي  �لقطاعني  يف  �شركائنا 
�إت���اح���ة ع���دد و��شع  و�خل���ا����س م���ن 
�شمن  �ملفتوحة  �لبيانات  ح��زم  من 
تام  ب�شكل  تن�شجم  �ل��ت��ي  �لأمن����اط 
مع �ملعايري �لدولية �لتي تعتمدها 
�لبيانات  خم��زون  تقرير  موؤ�شر�ت 
حيث  "ODIN"من  �مل��ف��ت��وح��ة 
�آلياً  ل���ل���ق���ر�ءة  �ل���ق���اب���ل  ت��ن�����ش��ي��ق��ه��ا 

معنى  يج�شد  �ملفتوحة  و�ل��ب��ي��ان��ات 
خمتلف  ب�����ني  �جل�����ه�����ود  ت�������ش���اف���ر 
�حلياة  �إق����ام����ة  ن���ح���و  �ل���ق���ط���اع���ات 
�لتي  و�ملتكاملة  �ل�شاملة  �لرقمية 
حتقق �ل�شعادة للمجتمع و�لأفر�د.. 
�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  ج��اء ع�شر  وق��د 
�ل����ر�ب����ع����ة و�ل���ت���ق���ن���ي���ات �جل����ذري����ة 
هي  �لبيانات  �أن  لتوؤكد  و�لنا�شئة 
و�لع�شرين،  �ل��و�ح��د  �ل��ق��رن  ن��ف��ط 
ونحن فخورون باأن �لإم��ار�ت دولة 
�ملفتوحة  �لبيانات  يف  عاملياً  ر�ئ���دة 
�ل�شتثمار  ع���ل���ى  ت�������ش���ج���ع  �ل����ت����ي 

و�لتطور يف خمتلف �لقطاعات.
من جهتها قالت حنان من�شور �أهلي 
للتناف�شية  �لإحت��ادي  �ملركز  مديرة 
و�لإح�شاء �إن و�شول دولة �لإمار�ت 
�لأو�ئل  �لع�شر  �ل��دول  م�شاف  �إىل 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �ل����ع����امل يف و�ح����د 
و�لذي  �لعاملية  �لتقارير  �أه���م  م��ن 
�إتاحة  يف  دول���ة   192 �أد�ء  ير�شد 
�ملفتوحة ميثل  �لبيانات �حلكومية 
يف  �لدولة  لتناف�شية  جديدة  دفعة 
ذكي  م��ع��ريف  �ق��ت�����ش��اٍد  نحو  رحلتها 
�لبيانات  ب��ات��ت  ع���امل  يف  وم��ت��ط��ور 
ي��ت��ج��ز�أ م��ن مقومات  ل  فيه ج���زء�ً 
وعنا�شر  �مل���ت���ط���ورة  �لق���ت�������ش���اد�ت 

�لتي  �لتقارير  �شل�شة  من  �ل�شاد�س 
�ملفتوحة  �لبيانات  منظمة  تعدها 
ك���ل ع���ام���ني وه����و و�ح�����د م���ن �أه���م 
جمال  يف  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �ل���ت���ق���اري���ر 
�ل��ب��ي��ان��ات �مل��ف��ت��وح��ة ح��ي��ث حققت 
89 نقطة لعن�شر  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�نفتاح �لبيانات و70 نقطة لعن�شر 
�ملح�شلة  وجاءت  �لبيانات  �شمولية 
 80 �لتقرير  للدولة يف  �لإجمالية 
مر�كز   7 ب���ج���د�رة  ل��ت��ق��ف��ز  ن��ق��ط��ة 
من  �ملا�شية  �لن�شخة  مع  باملقارنة 

�لتقرير.
�ملفتوحة  �ل��ب��ي��ان��ات  ت��ق��ري��ر   وميثل 
�ل�شاد�شة  �لن�شخة   2022 للعام 
ت�شدرها  �لتي  �لتقارير  �شل�شة  من 
و�لتي  �ملفتوحة  �ل��ب��ي��ان��ات  منظمة 
لعن�شري  وف���ق���اً  �ل������دول  ت�����ش��ّن��ف 
�لنفتاح  �لأول  رئ��ي�����ش��ي��ني  ت��ق��ي��ي��م 
و�ل���ث���اين ���ش��م��ول �ل��ت��غ��ط��ي��ة وذلك 
�ملفتوحة �شمن كل  �لبيانات  ملو�قع 
دولة ويبلغ عدد �لدول �لتي �شملها 
م�شتوى  على  دول��ة   192 �لتقرير 
�شنغافورة  ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث  �ل���ع���امل 
�ملركز �لأول عاملياً تلتها �لد�منارك 
يف �ملركز �لثاين ثم فنلند� يف �ملركز 

�لثالث.

و�ت����خ����اذ �ل�����ق�����ر�ر�ت �مل��ب��ن��ي��ة على 
�لتطوير  عمليات  و�إج��ر�ء  �لوقائع 
و�لتطبيقات  ل��ل��خ��دم��ات  �مل�����ش��ت��م��ر 

و�حللول �ملختلفة.
�جلماعي  �ل���ع���م���ل  ب������روح  و�أ������ش�����اد 
ب��ني �جل��ه��ات �حلكومية  و�ل��ت��ع��اون 
�لحتادية و�ملحلية يف تعزيز ثقافة 
كو�حد  وجودها  وتر�شيخ  �لبيانات 
من �لأ�شول �لأكرث حيوية يف عامل 
�خلا�س  �لقطاع  دور  مثمنا  �ل��ي��وم، 
�لبيانات  ��شتخد�م  على  �لعمل  يف 
و�إتاحتها  تبادلها  م��ب��ادر�ت  ودع���م 

عرب �ملن�شات �ملختلفة.
وقال : �إن ع�شر �لبيانات �ل�شخمة 

وحجر  �مل����ع����رف����ة  يف  �ل����ش���ت���ث���م���ار 
�لأ�شا�س لال�شر�تيجيات و�خلطط 
�لتنموية �لقت�شادية و�لجتماعية 

�لتي تتبناها �حلكومات �ملتقدمة.
وذكرت �أن ما حققته دولة �لإمار�ت 
على  بحر�شها  دول��ي��ة  �إ���ش��ادة  ميثل 
�لعمل  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة يف  م���ب���د�أ  ت��ب��ّن��ي 
�لقيادة  ت�����ش��ع��ه  �ل�����ذي  �حل��ك��وم��ي 
�ل��ر���ش��ي��دة يف دول����ة �لإم�������ار�ت من 
�أن  �إىل  �أولوياتها، م�شرية  �أهم  بني 
زيادة  يف  ت�شاعد  �ملفتوحة  �لبيانات 
كفاءة ��شتخد�م �ملو�رد ودعم �تخاذ 
�لفر�س  ع��ل��ى  و�ل���ت���ع���ّرف  �ل����ق����ر�ر 
�ل��ت��ن��م��وي��ة يف �ل���دول���ة وت�����ش��اه��م يف 

لها مع  �لو�شفية  �لبيانات  وتوفري 
�جلغر�فية  �ل��ت��غ��ط��ي��ة  يف  �ل��ت��و���ش��ع 
�أدى  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملتاحة  للبيانات 
بتحقيق  متثلت  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة  �إىل 
دولة �لإمار�ت للمركز �لتا�شع عاملياً 
�آ�شيا  غ���رب  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  و�لأول 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  و�ل�شرق 
يف و�حد من �أهم �لتقارير �لدولية 
�حلكومية  ب��ال��ب��ي��ان��ات  �مل��خ��ت�����ش��ة 
 192 �أد�ء  ير�شد  و�لذي  �ملفتوحة 

دولة حول �لعامل.
خم����زون  ت���ق���ري���ر  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
 "ODIN �ملفتوحة"  �ل��ب��ي��ان��ات 
�لإ�����ش����د�ر  مي���ث���ل   2022 ل���ل���ع���ام 

�لبيانات  خم���زون  ت��ق��ري��ر  ويقي�س 
مدى   )  ODIN  ( �مل���ف���ت���وح���ة 
�لإح�شائية  �ل���ب���ي���ان���ات  �ك���ت���م���ال 
من�شات  ع��رب  �ل���دول  تتيحها  �لتي 
�لبيانات �ملفتوحة �لر�شمية وما �إذ� 
�مل�شتوى  تلبي  �لبيانات  تلك  كانت 
�إتاحة  يف  �لن��ف��ت��اح  ملعايري  �ل���دويل 
منهجية  ح��ددت��ه��ا  و�ل��ت��ي  �لبيانات 
قدرة  ت�شمل  عنا�شر  بعدة  �لتقرير 
ق����ر�ءة  ع��ل��ى  و�لآلت  �حل��و����ش��ي��ب 
����ش��ت��خ��د�م ن�شق  �ل��ب��ي��ان��ات وع�����دم 
للبيانات  �مل��ق��دم��ة  ب��اجل��ه��ة  خ��ا���س 
لتنزيل  م��ت��ن��وع��ة  خ���ي���ار�ت  وت���وّف���ر 
�لبيانات �إ�شافة �إىل توفري �لبيانات 
�لو�شفية "ميتا د�تا" وكذلك عدم 
��شتخد�م  ت��ق��ي��د  �����ش����روط  وج������ود 

�لبيانات.  
�لتغطية  م���دى  ي��خ�����س  م��ا  �أم����ا يف 
�عتمد  ف��ق��د  �مل��ف��ت��وح��ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
مدى  ت�شمل  عنا�شر  على  �لتقرير 
�لتغطية وت�شنيفها وتوفر �لبيانات 
�ملا�شية  �خل��م�����س  �ل�������ش���ن���و�ت  ع���ن 
وت���وف���ر �ل��ب��ي��ن��ات ح��ت��ى �آخ����ر ع�شر 
للم�شتوى  �لتغطية  وم��دى  �شنو�ت 
�لتغطية  وم����دى  �لأول  �لإد�ري 

للم�شتوى �لإد�ري �لثاين.

ت�شل  ق��د  لعقوبة  �لعمل  �شاحب 
تتجاوز  ل  وغ���ر�م���ة  �حل��ب�����س  �إىل 
خم�شة �آلف درهم �أو �إحدى هاتني 

�لعقوبتني.

وجه  دون  �لهيئة  م��ن  �أم���و�ل  على 
حق، �أو �إعطاء بيانات غري �شحيحة 
عدم  ب��ه��دف  مفت�شيها  �أو  للهيئة 
للهيئة يعر�س  �لوفاء مب�شتحقات 

اختتام معر�س توظيف جمندي اخلدمة الوطنية .. وقبول 1650طلب توظيف 
••  اأبوظبي- وام:

توظيف جمندي  �ل�شاد�شة من معر�س  �ل��دورة  فعاليات  �أم�س  �أختتمت 
 1650 �أك��رث من  توظيف  قبول طلبات  �شهد  �ل��ذي  �لوطنية  �خلدمة 
لتعينهم ب�شكل ر�شمي لدى عدد  �لوطنية متهيد�ً  خريجا من �خلدمة 

من �جلهات �مل�شاركة يف �ملعر�س بعد ��شتكمال �إجر�ء�ت �لتعيني. 
�خلدمة  بهيئة  ممثلة  �ل��دف��اع  وز�رة  نظمته  �ل���ذي   - �مل��ع��ر���س  و���ش��ه��د 
�ملوؤمتر�ت  لتنظيم  �ن��دك�����س  ���ش��رك��ة  ب��ال��ت��ع��اون  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�ملعار�س - ح�شور�ً لفتا بلغ من 12،000 خريج وجمند من �خلدمة 
�لأيام  �لإج��م��ايل يف  �ل����زو�ر  ع��دد  و���ش��ل  فيما  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة،  �لوطنية 
طلبات  ع��دد  بلغ  فيما  ز�ئ���ر�،   15،250 م��ن  �أك���رث  للمعر�س  �لثالثة 

�لتوظيف �ملقدمة �أكرث من 3750 طلباً تلقتها �أكرث من 50 جهة من 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س. 

و�أكد �لعميد �لركن عبيد علي عبيد �ملن�شوري، مدير مديرية �لإعالم 
و�لت�شال �ملوؤ�ش�شي يف هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية، جناح �لن�شخة 
�حلالية من �ملعر�س �لذي ياأتي جت�شيد�ً لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة يف 
دعم ومتكني �أبنائنا من جمندي �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية، حيث 
وفر قناة تو��شل مبا�شرة بني �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية و�خلا�شة، 

وجمندي �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية. 
وت�شمنت �أجندة �ليوم �لثالث من �ملعر�س ور�س عمل وعدد�ً من �جلل�شات 
�لنقا�شية لتطوير قدر�ت �خلريجني و�لتعرف على �شوق �لعمل بالإ�شافة 
�ملتقدمة وتطويرها، وكان  و�ملهار�ت  بالعمل  �ملعنية  �ملو��شيع  �إىل بحث 

�أبرزها "كيفية طلب بعثة در��شية" و"متكني جيل �ل�شباب" و"م�شتقبل 
و�لتخ�ش�شات  �مل�شتقبل،  ملو�كبة  �ملتقدمة  و�مل��ه��ار�ت  �ملهني"،  �لتعليم 

و�ملهار�ت و�مل�شار �ملهني من منظور �لقطاع �حلكومي و�خلا�س. 
من جهته قال �شعادة �ل�شفري �لدكتور عبد�ل�شالم �ملدين، �شفري برملان 
ورئي�س  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  �ملتو�شط  �لأب��ي�����س  �لبحر 
�ن��دك�����س �ل��ق��اب�����ش��ة: جن��ح �مل��ع��ر���س يف م��ن��ح وت��وف��ري �ل��ف��ر���س ملجندي 
�خلدمة �لوطنية لاللتقاء و�لتو��شل مع �ل�شركات و�جلهات و�ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية و�خلا�شة، و�لتي قدمت بدورها، ور�س عمل ومناق�شات مهمة 
ومفيدة للغاية، م�شيفاً: نوؤكد �أهمية مثل هذه �ملعار�س ملا تقدمه من 
دعم لأبناء �لوطن من جمندي �خلدمة �لوطنية وذلك �إمياناً بقدر�تهم 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  روؤي��ة  تاأمني م�شتقبل وظيفي يدعم  و���ش��رورة 

�ملتحدة و�أجندتها �لقت�شادية. 
يذكر �أن �لدورة �ل�شاد�شة من معر�س توظيف جمندي �خلدمة �لوطنية 
�شركة  تت�شدرها  �لرعاية  وجهات  �ل�شركاء  من  �لعديد  بدعم  حظيت 
و�لهيئة  للمعر�س،  �ل�شر�تيجي  �ل�شريك  ب�شفة  لال�شتثمار  مبادلة 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزم��ات و�لكو�رث ب�شفة �لر�عي �لبالتيني 
و�شركة  حمودة  بن  جمموعة  من  كل  �لف�شيني  �ل��رع��اة  �إىل  بالإ�شافة 
و�حلو�شبة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل��ذك��اء  تكنولوجيا  ل�شركة  �ل��ت��اب��ع��ة  ب��ي��ان��ات 
"�أبوظبي  �لر�شمي  �لإعالمي  �ل�شريك  جانب  �إىل   ،42 جي  �ل�شحابية 
وكل  �لإمار�ت"،  �أنباء  "وكالة  �لد�عم  �لإعالمي  و�ل�شريك  لالإعالم"، 
من جملة �إنرنا�شيونال بزن�س، وموقع "�إيد �أر�بيا" �لتعليمي ك�شركاء 

�إعالميني. 

برعاية رئي�س الدولة .. اأبوظبي حتت�سن »ح�سن الحتاد 9«
•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  حتت رعاية �شاحب 
�أبوظبي  "حفظه �هلل" .. حتت�شن �لعا�شمة  �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

�لن�شخة �لتا�شعة من �لعر�س �لع�شكري "ح�شن �لحتاد 9 ".

جاء �لإعالن خالل �لجتماع �لتح�شريي �لذي عقد برئا�شة �للو�ء �لركن 
علي �شيف �لكعبي نائب قائد حر�س �لرئا�شة وعدد من �شباط وز�رة �لدفاع 

و م�شوؤويل �لدو�ئر �حلكومية يف مدينة �أبوظبي.
�مل�شرك  �لع�شكري  �لعر�س  لهذ�  �لتح�شريية  �لإج���ر�ء�ت  �حل�شور  ناق�س 

�لذي تنظمه وز�رة �لدفاع بالتعاون مع �جلهات �حلكومية.

�لعقيد  م��ن  و�ف  �شرح  �إىل  �ملنظمة  �للجنة  �أع�شاء  م��ن  �حل�شور  و��شتمع 
 "9 " �لحت��اد  ح�شن  �لع�شكري  �لعر�س  جلنة  رئي�س  �لغيثي  �شيف  �لركن 
�ملخت�شة وخطط  �جل��ه��ات  وم��ه��ام  �شيتم عر�شه  م��ا  وف��ق��ر�ت  برنامج  ح��ول 
�لقدر�ت  �إب��ر�ز  يف  ي�شهم  و�ل��ذي  �لكبري  �حل��دث  لهذ�  و��شتعد�د�تها  عملها 
�لقتالية �لعالية و �جلاهزية لقو�تنا �مل�شلحة و�إمكانيات منت�شبيها يف خمتلف 

�لوحد�ت و�لت�شكيالت للت�شدي لكل �لطامعني.
�لإمكانات  جميع  ت�شع  �أن��ه��ا  �لإم����ارة  يف  �حلكومية  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  و�أك����دت 
�ملتاحة مبا ي�شمن ��شت�شافة متميزة لهذ� �حلدث يف دورته �لتا�شعة و�إجناح 
لتنظيم  �لعامة  و�ل�شتعد�د�ت  �لعمل  خطة  �ملجتمعون  وناق�س  فعالياته. 
�لعر�س مع توزيع مهام ودور كل جهة من �أجل �إجناح وتنظيم هذ� �حلدث.

يف اإطار الدفعة الأوىل بقيمة 436 مليون درهم .. زايد للإ�سكان يعتمد 550 قرارًا مل�ستفيدي القرو�س الإ�سكانية للعام 2023

و�لقطاع  و�مل���ح���ل���ي(  )�لحت�������ادي 
�خل����ا�����س، م����ن خ�����الل �مل����ب����ادر�ت 
�لتي  و�ل���ت�������ش���ه���ي���الت  و�خل����ط����ط 
حت���ق���ق �ل�����ش����ت����ق����ر�ر �لأ�������ش������ري، 
�حلياة  ���ش��ب��ل  ت���وف���ري  وت�������ش���م���ن 

�لكرمية للمو�طنني.
�لإ�شكان  ق���ط���اع  ���ش��ع��ادت��ه  وق�����ال 

ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  �أن  و�أ���ش��اف 
ل���الإ����ش���ك���ان �أ������ش�����در خ������الل ع���ام 

و�لإعالن  �إ�شد�ره  مت  ما  جمموع 
�ل�شيا�شة  �ع����ت����م����اد  م���ن���ذ  ع���ن���ه 

قر�ر�ت  من  دفعات  �شت   2022
و�شل  حيث  �ل�شكنية،  �مل�شاعد�ت 

•• اأبوظبي-وام: 

�ع���ت���م���د ب���رن���ام���ج �ل�������ش���ي���خ ز�ي����د 
ل��الإ���ش��ك��ان �ل��ت��اب��ع ل����وز�رة �لطاقة 
�لأوىل  �لدفعة  �لتحتية،  و�لبنية 
�شمن  �ل��ق��رو���س  م�شتفيدي  م��ن 
�ل�شيا�شة �لإ�شكانية للعام 2023، 
�شكنيا  ق���ر�ر�ً   550 ت�شمل  و�لتي 
تنوع بني م�شكن حكومي ومتويل 
�لوطنية  �مل�������ش���ارف  م���ن  ���ش��ك��ن��ي 
و750  م���ل���ي���ون���اً   435 ب��ق��ي��م��ة 
�أل��ف دره��م، لي�شل �إجمايل ما مت 
�لإع������الن ع��ن��ه م���ن ق������ر�ر�ت منذ 
و�شع �ل�شيا�شة �ل�شكانية �جلديدة 
يف �شهر مايو �ملا�شي وحتى �ليوم 
4079 قر�ر�ً �شكنياً. و�أكد �شعادة 
�ملهند�س حممد �ملن�شوري، مدير 
لالإ�شكان،  ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج 

�لأوىل  �ل��دف��ع��ة  ع��ن  �لإع����الن  �أن 
�لطاقة  �إط��ار �شعي وز�رة  ياأتي يف 
�إىل  �مل��ت��و����ش��ل  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 
تنفيذ توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
�لكرمية  �حلياة  مقومات  بتعزيز 
�ل�شيا�شة  عرب  وذلك  للمو�طنني، 
بتمويل  ت��ق�����ش��ي  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
ق��ي��م��ة �ل��ق��رو���س �لإ���ش��ك��ان��ي��ة من 
خالل �لتعاون بني برنامج �ل�شيخ 
�لبنوك  وب�����ني  ل���الإ����ش���ك���ان  ز�ي������د 

و�مل�شارف �لوطنية.
يو��شل  �ل���ربن���ام���ج  �أن  و�أو�����ش����ح 
ل�شت�شر�ف  �حل���ث���ي���ث���ة  ج����ه����وده 
يف  �حل��ك��وم��ي  �لإ���ش��ك��ان  م�شتقبل 
�حللول  ع���ن  و�ل���ب���ح���ث  �ل����دول����ة، 
و�لح������ت������ي������اج������ات �لإ�����ش����ك����ان����ي����ة 
�جلهات  مع  بالتعاون  �مل�شتقبلية 
�حلكومي  �ل���ق���ط���اع  يف  �مل���ع���ن���ي���ة 

متو��شاًل  زخماً  ي�شهد  �حلكومي 
بف�شل توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
ودع��م��ه��ا �ل���الحم���دود ل��ه��ذ� �مللف 
�حليوي، �لذي �شهد خالل �لأ�شهر 
�مل��ا���ش��ي��ة �ل��ع��دي��د م���ن �مل���ب���ادر�ت 
�مل�شتقبلية  و�خل��ط��ط  و�ل��ق��ر�ر�ت 
ذلك  يف  مبا  �لنوعية،  و�ل�شر�كات 
ذ�ت  بالقرو�س  �ملرتبطة  �ملبادر�ت 
�ل�شلة بربنامج �إ�شكان �ملو�طنني، 
وغريها من �لتوجهات �حلكومية 
ت��ع��زي��ز جهود  ���ش��اه��م��ت يف  �ل���ت���ي 
�ل��ك��رمي��ة و�مل�شكن  ت��وف��ري �حل��ي��اة 
�مل���الئ���م ل��ل��م��و�ط��ن��ني، و�لرت���ق���اء 

بجودة حياتهم.
�إ�شكان  م��ل��ف  �أه��م��ي��ة  �إىل  و�أ����ش���ار 
ياأتي يف مقدمة  �ملو�طنني و�لذي 
�أولويات �لدولة، ويحظى مبتابعة 

خا�شة من �لقيادة �لر�شيدة.

�لإ�شكانية �جلديدة يف �شهر مايو 
�ملا�شي،  �لعام  نهاية  حتى  �ملا�شي 
 2.819 بقيمة  ق����ر�ر�ً   3529
مليار درهم، لت�شل ن�شبة �للتز�م 
�أكرث  �إىل  ع��ن��ه��ا  �مل��ع��ل��ن  ب��اخل��ط��ة 
�ل�شيا�شة  �أن  و�أو�شح   .99% من 
�جل�����دي�����دة ل����ق����رو�����س �لإ�����ش����ك����ان 
توفري  �إىل  ت���ه���دف  �حل���ك���وم���ي، 
�لإ�شكانية  ل��ل��ق��رو���س  �ل��ت��م��وي��ل 
بال�شر�كة بني برنامج �ل�شيخ ز�يد 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  م���ع  ل��الإ���ش��ك��ان 
�لوطنية،  و�مل�������ش���ارف  و�ل���ب���ن���وك 
لل�شنو�ت  خ���ط���ة  خ������الل  وم������ن 
بكلفة   2026-2022 �خلم�س 
 13 لت�شمل  درهم،  مليار   11.5
�أل���ف ق���ر�ر �إ���ش��ك��اين، وذل���ك تلبية 
ملو�طني  �مل�شتقبلية  لالحتياجات 

�لدولة.
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اأخبـار الإمـارات
كليفلند كلينك اأبوظبي �سمن قائمة اأف�سل 250 م�ست�سفى حول العامل من 28 دولة

•• اأبوظبي-وام: 

مبادلة  م��ن  ج���زء  �أب��وظ��ب��ي،  كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  ت�����ش��در 
دولة  م�شت�شفيات  �ل��ت��و�يل،  على  �لثاين  للعام  �ل�شحية،  للرعاية 
لأف�شل  �مل��رم��وق��ة  "نيوزويك" 2023  ق��ائ��م��ة  �شمن  �لإم�����ار�ت 
 250 �أف�شل  �مل�شت�شفيات يف �لعامل. وحل �مل�شت�شفى �شمن قائمة 
�مل�شت�شفى �لوحيد يف  28 دولة ليكون  م�شت�شفى حول �لعامل من 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �شمن هذه �لقائمة.
مل�شت�شفى  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لنوي�س  جا�شم  ح�شن  وقال 
للرعاية  مل��ب��ادل��ة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أب��وظ��ب��ي،  كلينك  كليفالند 
مبكانة  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  يتمتع  �ل�شحية: 
�إقليمياً نظري تقدميه لأف�شل �لبتكار�ت يف قطاع �لرعاية  ر�ئدة 

ُيحتذى  منوذجاً  جتعله  متفوقة  معايري  و�شع  ويو��شل  �ل�شحية 
تركز  �لتي  �لرعاية  تقدمي  يف  منهجيته  من  بدعم  �لقطاع  يف  به 
�لطبية  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لتقنيات  لأح��دث  وتبنيه  �أوًل  �ملري�س  على 

و�حت�شانه لنخبة من �خلرب�ء متعددي �لتخ�ش�شات.
دولة  م�شت�شفيات  يت�شدر  م�شت�شفى  وج��ود  �أن  ل�شك   : و�أ���ش��اف 
للرعاية  م��ب��ادل��ة  �شبكة  �شمن  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  �لإم�����ار�ت 
على  دلل���ة  مي��ث��ل  "نيوزويك"  جم��ل��ة  ت�شنيف  ح�شب  �ل�شحية 
�لعمل �لدوؤوب و�للتز�م �لر��شخ لفرق عملنا من مقدمي �لرعاية 
للمر�شى  �لرعاية  م�شتويات  �أج��ود  تقدمي  على  �ملطلق  وحر�شهم 
وتفانيهم يف حت�شني منظومة �لرعاية �ل�شحية �لديناميكية على 
م�شتوى �ملنطقة.  من جانبه قال �لدكتور خورخيه غوزمان �لرئي�س 
�لتنفيذي مل�شت�شفى كليفالند كلينك �أبوظبي: ميثل ��شتمر�ر تو�جد 

�مل�شت�شفى �شمن قائمة �أف�شل �مل�شت�شفيات يف �لعامل لعام 2023 
�إجناز�ً لفتاً لي�س مل�شت�شفى كليفالند كلينك �أبوظبي فح�شب و�إمنا 
ويوؤكد  عموماً،  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  ودول  �لإم���ار�ت  لدولة 
على �ملكانة �ملتنامية للمنطقة يف تقدمي خدمات �لرعاية �ل�شحية 
�لعاملية، وي�شلط �ل�شوء على �لدور �حليوي �لذي تلعبه موؤ�ش�شات 
لتطوير  �أبوظبي،  كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  غر�ر  على  �لقطاع، 

منظومة �لرعاية �ل�شحية على م�شتوى �ملنطقة.
�لنجاح  �إط���ار  يف  �لقائمة  �شمن  �مل�شت�شفى  �إدر�ج  ي��اأت��ي   : و�أ���ش��اف 
�مل�شت�شفى  �حتفظ  حيث  �لعاملية  كلينك  كليفالند  ل�شبكة  �لأو�شع 
باملركز  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أوه��اي��و  يف  كلينك  لكليفالند  �لرئي�شي 
لعام  �لعامل  يف  �مل�شت�شفيات  لأف�شل  نيوزيك  قائمة  �شمن  �لثاين 
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برعاية ال�سيخة فاطمة .. اأبوظبي التقني ينظم امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات 13 مار�س

�ملهار�ت"  "حتدي  م����ن  �لأوىل 
و�أ�شمل  �أكرب  ميد�ن  يف  ليتناف�شو� 
ملهار�ت  �ل��وط��ن��ي��ة  "�مل�شابقة  وه���و 
�لإمار�ت" �لتي ت�شكل من�شة بارزة 
لخ��ت��ي��ار �أف�����ش��ل �ل��ك��ف��اء�ت لتكون 

�لإم��ار�ت ت�شتقطب كذلك  ملهار�ت 
�لطلبة �لذين تر�وح �أعمارهم بني 
�أربع  يف  للتناف�س  عاما  و15   12
مهار�ت وهي �لروبوتات �ملتحركة، 
وفن �خلطابة و�لإلقاء، و�لطباعة 

���ش��م��ن ف��ري��ق م���ه���ار�ت �لإم������ار�ت، 
�لدور�ت  �ل��دول��ة يف  �شيمثل  �ل��ذي 
�لعاملية  �مل�����ش��اب��ق��ة  م���ن  �ل���ق���ادم���ة 

للمهار�ت.
�لوطنية  �مل�شابقة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

مهما  ومهنيا  تقنيا  وطنيا  �شباقا 
�لإمار�ت  وفتيات  �شباب  ي�شتقطب 
تخ�ش�شات  يف  يتناف�شون  �ل��ذي��ن 
هند�شية و�شناعية ومهنية تتو�فق 
�لأمر  وه��و  �مل�شتقبل،  وظائف  مع 
�إ�شر�تيجية  م��ع  ين�شجم  �ل����ذي 
"�أبوظبي �لتقني" وكذلك جت�شيد� 
�لر�شيدة  �ل����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
�لقادرة  �لوطنية  �لكفاء�ت  بتاأهيل 

على �لتناف�شية �لعاملية.

�ل�شيار�ت، و�لربجميات، وت�شميم 
مو�قع �لنرنت، وتقنية �لت�شميم 
�لهند�شي  و�ل��ر���ش��م  �جل��ر�ف��ي��ك��ي، 
و�لأوت�������وك�������اد، و�لإل����ك����رون����ي����ات، 

وغريها من �ملهار�ت �لهامة.
وقال �شعادة �لدكتور مبارك �شعيد 
�ل�شام�شي مدير عام مركز �أبوظبي 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
مل���ه���ار�ت  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل�����ش��اب��ق��ة  �إن 
�لإمار�ت تر�شخ مكانتها باعتبارها 

•• اأبوظبي-وام:

فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������ش���ة �لحت������اد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����الأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
فعاليات  ت��ن��ط��ل��ق   .. �لأ�����ش����ري����ة 
�لدورة �لر�بعة ع�شرة من �مل�شابقة 
�لوطنية ملهار�ت �لإمار�ت 2023 
13 مار�س  �مل���و�ف���ق  �لإث���ن���ني  ي���وم 
�جلاري بتنظيم من مركز �أبوظبي 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني.
ت�شتمر  �لتي  �مل�شابقة  يف  وي�شارك 
على مد�ر 3 �أيام يف مركز �أبوظبي 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س ، ن��خ��ب��ة من 
�شباب �لإمار�ت �لذين يتناف�شون يف 
وتكنولوجية  هند�شية  مهارة   23
منها �شيانة حمركات �لطائر�ت، و 
�أنظمة �لتحكم �ل�شناعي، و�لنحت، 
وتقنية  ب��احل��ا���ش��وب،  �خل���ر�ط���ة  و 

�جل���دي���دة  �ل���������دورة  �أن  و�أ������ش�����اف 
ملهار�ت  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����ش��اب��ق��ة  م���ن 
�لإم�������ار�ت ت���اأت���ي ه���ذ� �ل���ع���ام عقب 
تنظيم �لدورة �لأوىل من "حتدي 
�ملهار�ت" �لهند�شية و�لتكنولوجية 
�لتكنولوجيا  ثانويات  يف  و�ملهنية، 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف �إم��������ار�ت 
�لدولة، و�لتي ��شتمرت مناف�شاتها 
خالل �لفرة من 11 يناير وحتى 
مب�شاركة  �ملا�شيني،  فرب�ير   16
نحو 600 مو�طن ومو�طنة، من 
بالدولة،  �مل��د�ر���س  خمتلف  طلبة 
مهارة   13 يف  ت���ن���اف�������ش���و�  ح���ي���ث 
متخ�ش�شة، منها �شيانة حمركات 
�ل�شيار�ت،  تقنيات  و  �ل��ط��ائ��ر�ت، 
�ل�شناعي،  �ل���ت���ح���ك���م  و�أن����ظ����م����ة 
وغ���ريه���ا م���ن �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات �لتي 
ت�شملها "�مل�شابقة �لوطنية ملهار�ت 

�لإمار�ت.
من  نخبة  �ختيار  مت  �أن���ه  و�أو���ش��ح 
�لن�شخة  يف  �ملتميزين  �مل�����ش��ارك��ني 

ث���الث���ي���ة �لأب�������ع�������اد، و�ل�����ربجم�����ة، 
�ملهار�ت  �إك�����ش��اب��ه��م  ب��ه��دف  وذل����ك 
مبا  م��ب��ك��ر،  وق���ت  م��ن��ذ  �لتناف�شية 
�لوطنية  �لكفاء�ت  ي�شمن �شناعة 
�لتي تتو�فق مع طموحات �لوطن 

و�لقيادة �لر�شيدة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أو���ش��ح �مل��ه��ن��د���س علي 
رئ��ي�����س مهار�ت  �مل���رزوق���ي  حم��م��د 
"�أبوظبي �لتقني" �أن  �لإم��ار�ت يف 
�لوطنية"  "�مل�شابقة  يف  �مل�شاركني 
من  �أعمارهم  ت��ر�وح  �أن  ي�شرط 
مهارة  ماعد�  عاما،   21 �إىل   16
���ش��ي��ان��ة �ل����ط����ائ����ر�ت، ف��ي��ج��ب �أل 
عاما،   24 �ملت�شابق  عمر  يتجاوز 
�شت�شهد  �مل��ن��اف�����ش��ات  �أن  �إىل  لف��ت��ا 
�ملت�شابقني  ب���ني  ك���ب���ري�  ت��ن��اف�����ش��اً 
�أبناء  د�ع��ي��اً  �مل���ه���ار�ت،  خمتلف  يف 
�لأج�������و�ء  م��ت��اب��ع��ة  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع 
يف  �ل��وط��ن  �شباب  ب��ني  �لتناف�شية 
ه���ذه �مل�����ش��اب��ق��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام مبركز 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س.

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يطلق فعاليات الن�سخة الثالثة للموؤمتر الدويل للرتجمة
•• ابوظبي-الفجر:

�ل��دويل للرجمة  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  �أم�س  �نطلقت 
وي�شت�شيفه  ينظمه  و�ل���ذي  �لثالثة،  ن�شخته  يف 
�أبوظبي،  يف  مبقره  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر���ش��ي��ف 
�لرجمة  بني  �ل�شطناعي  "�لذكاء  �شعار  حتت 
�ملوؤمتر  ه���ذ�  �لوطنية" وي��اأت��ي  �مل��ك��ت��ب��ات  و�إث�����ر�ء 
�لذي  �لرجمة  لقطاع  دعماً  �ملتخ�ش�س  �ل��دويل 
�لعاملي؛  �لثقايف  �حل���ر�ك  يف  عظيماً  دور�ً  ي���وؤدي 
�ملثاقفة  يف  �لأ�شا�شية  �لو�شيلة  �لرجمة  تعّد  �إذ 
و�حل����و�ر م��ع �لآخ����ر، وه���ي ت����وؤدي ر���ش��ال��ت��ه��ا على 
و�لتعاي�س  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأخ������وة  حت��ق��ي��ق  ���ش��ع��ي��د 
�لتي  �لقيم  م��ن  وه��ذ�  �حل�����ش��ار�ت،  ب��ني  �ل�شلمي 

�أكدت عليها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�فُتِتَح �ملوؤمتر بكلمة �شعادة عبد �هلل ماجد �آل علي 
مدير عام �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية - �أكد فيها 
�هتمام دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بالرجمة 
بثمار  �لعربية  �ملكتبة  �إث���ر�ء  يف  دور  من  لها  وم��ا 
�لفكر �لعاملي، ويف ت�شدير ح�شارة �لأمة �لعربية 
�إىل لغات �لعامل، م�شري�ً �إىل �أن �أهميتها يف تقدمي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �مل�شرق  �لوجه 
�لأر�شيف  جعل  للعامل  و�حل��ا���ش��ر-  �مل��ا���ش��ي  -يف 
مبكر  وقت  يف  بالرجمة  يهتم  �لوطنية  و�ملكتبة 
م���ن م�����ش��ريت��ه �ل���ت���ي ت���ق���رب م���ن خ��م�����ش��ة عقود 

ون�شف على طريق حفظ �لذ�كرة.
لدولة  �لر�شمي  �له��ت��م��ام  عالياً  �شعادته  وث��ّم��ن 
�لإم������ار�ت ب��ال��رج��م��ة و�ل���دع���م �ل���ذي حت��ظ��ى به 
�لذي  �مل��ح��وري  �ل���دور  �إط���ار  فعالياتها، وذل��ك يف 
ب��و���ش��ف��ه��ا حا�شنة  �ل���ر�ه���ن  �ل���وق���ت  ب���ه يف  ت��ق��وم 
�لعربي  �مل�شتوى  على  و�لفنون  و�ملعارف  للثقافة 
و�لإقليمي و�لدويل، و�متد�د�ً جلهودها يف تعزيز 

ودعم �لثقافة �لعربية يف خمتلف جمالتها.

وقال �شعادته: �إن �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية وهو 
فاإنه  ورعايته  �ل��دويل  �ملوؤمتر  هذ�  تنظيم  يتبنى 
يعتربه حمطة مهمة على طريق �مل�شتقبل، ونحن 
ن�شري بخطى و�ثقة نحو مئوية �لإمار�ت؛ و�أملنا 
كبري باأن تكون دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
�ل�شد�رة، و�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية وهو يعقد 
ه��ذ� �مل��وؤمت��ر يف دورت���ه �لثالثة ي��ع��رّب ع��ن �إدر�ك���ه 
�ل�شطناعي  �لذكاء  بحوث  عنه  ت�شفر  ملا  �لكبري 
�ل���رج���م���ة، خ��ا���ش��ة يف هذه  �آل����ي����ات  ت��ط��وي��ر  يف 
�ملرحلة �لفارقة، وهو يعمل من �أجل تو�شيع �آفاق 
�لرجمة، وفتح ف�شاء�ت جديدة �أمام نقل �ملعرفة 
ب�شتى فروعها وتوطينها لدفع عجلة �لتقدم �إىل 
�لأمام، وذلك ��شتكماًل ملا بد�أه  يف �ملوؤمترين �لأول 

و�لثاين �للذين �أُقيما عامي 2021 و2022.
-�مل�شت�شار  ن�شيبة  زك���ي  م��ع��ايل  �أل��ق��ى  ذل���ك  ب��ع��د 
�لرئي�س  �لدولة،  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  �لثقايف 
�لأعلى جلامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة- �لكلمة 
بد�يات  ����ش��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث  ل��ل��م��وؤمت��ر؛  �لرئي�شية 
 1968 عام  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�شيف  تاأ�شي�س 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �مل��وؤ���ش�����س و�ل���ب���اين �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه. 
�لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�شيف  ب��دور  معاليه  و�أ���ش��اد 
�لإمار�ت،  ل��ر�ث  �لفكري  لال�شتك�شاف  كمحرك 

ومنهجيات �لتاريخ وعلم وفن �لرجمة.
ثم حتدث معاليه -يف كلمته �لتي �تخذت طابعاً 
علمياً - عن رحلته �لتي ��شتمرت �أكرث من �أربعة 
بن  ز�ي��د  لل�شيخ  وحتريرياً  فورياً  عقود مرجماً 
وعلم  فن  على  �ل�شوء  و�شلط  نهيان،  �آل  �شلطان 
�لرثية،  �ل�شخ�شية  �لرجمة من خالل جتربته 
�ل��رج��م��ة، وهدفها؛  ر���ش��ال��ة  ف��ن��ون  �إىل  وت��ط��رق 
ب�شمته يف  ي���رك  �أن  ي��ج��ب  �مل��رج��م  �أن  م���وؤك���د�ً 

عمله.

و�أ�شاد معاليه باملو�شوعات �لتي �شيتناولها موؤمتر 
�ل��رج��م��ة �ل����دويل �ل��ث��ال��ث يف ف��ع��ال��ي��ات��ه، و�لتي 
ت�شمل �أعمق �لتحديات �لتي يو�جهها �ملرجمون 

�لتحريريون و�لفوريون.
�أد�رها  �لتي  �لفتتاحية  �جلل�شة  وت�شمنت  ه��ذ� 
�لبحوث  �إد�رة  م��دي��ر  �حل���م���ريي  ح��م��د  �ل�����ش��ي��د 
�لدكتور  لالأ�شتاذ  كلمة   – �ملعرفية  و�خل��دم��ات 
�لإن�شانية  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  �ل��ن��اب��ودة  ح�����ش��ن 
و�لجتماعية يف جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
على  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�شيف  فيها  �شكر  كلمة 
�هتمامه بحفظ ذ�كرة �لوطن ممثلة بتاريخ دولة 
�لعريق، وم�شريته �حل�شارية،  �لإم��ار�ت وتر�ثها 

و�إرثه وِقيِمه، و�إجناز�ِته �ل�شتثنائية.
و�أعرب �لنابودة عن تقديره للجهود �ملتميزة �لتي 
عقد  �شبيل  يف  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�شيف  بذلها 
هذ� �ملوؤمتر �لدويل �ملتخ�ش�س، �لذي ياأتي َحْلقًة 

يف �شل�شلة حلقات متتابعة يف خدمة تاريخ وطننا 
و�ملعرفية،  �حل�شارية  وم�شريته  وقيمه،  و�إرث���ه 
وهو يك�شف عن حر�س �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية 
�أحدث  �لد�ئم على دعم �لإجناز �ملعريّف، ومتابعِة 
�إثر�ء  ويف  �أه��د�ف��ه��ا،  حتقيق  يف  �لعلمية  �مل�شار�ت 

�ملكتبة �لعلمية �لوطنية بكل نافع ومفيد.
�أهمية  ت��ك�����ش��ف  �ل���ت���ي  �مل����وؤمت����ر  و�أ�����ش����اد مب���ح���اور 
بر�ثنا  �ل���ت���ع���ري���ف  يف  وم�������ش���ار�ت���ه���ا  �ل���رج���م���ة 
�ملعرفية  �ل�����ش��روط  �أي�����ش��اً  وتك�شف  وح�����ش��ارت��ن��ا، 
و�لتكوينية يف �لرجمة، و�لعقبات �ملختلفة �لتي 
�لوطنّي،  و�لأدب  �ل��ر�ث��ي��ات  جم��ال  يف  تو�جهها 
مع  و�لبناء  �ملثمر  �لتعاون  �أهمية  �لنابودة  و�أك��د 

�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية.
و�لجتماعية  �لإن�شانية  �لعلوم  كلية  عميد  وقال 
�ملنا�شبة-  ي�شعدنا- يف هذه  �لإم���ار�ت:  يف جامعة 
�أن نعرب عن حر�شنا �لد�ئم على �لتعاون �ملثمر 

مع هذه �ملوؤ�ش�شة �لوطنية �لر�ئدة يف خدمة تاريخ 
و�إرِثه،  وقيِمه  ُهويِته  تعزيز  ويف  �ل��غ��ايل،  وطننا 
و�لأكادميية  �لعلمية  جهوُدنا  تّت�شَل  �أن  وي�شّرنا 
�مل�شركة  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأه�����د�ف  �أج���ل حتقيق  م��ن 
يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى �إرث���ن���ا وذ�ك��رت��ن��ا، وق��ي��ِم �لآب���اء 
�ملوؤ�ّش�شني، ومتابعِة م�شرية �لنه�شة �لوطنية وفَق 

روؤى قيادتنا �لر�شيدة.
و���ش��ه��دت �جل��ل�����ش��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة ت��ك��رمي ك��ل من: 
ل�شاحب  �ل��ث��ق��ايف  �مل�شت�شار  ن�شيبة  زك���ي  م��ع��ايل 
جلامعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لأ�شتاذ �لدكتور ح�شن 
�لنابودة عميد كلية �لعلوم �لإن�شانية و�لجتماعية 

يف جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�شليم  حمد  �لفتتاحية  �جلل�شة  مدير  ق��دم  وق��د 
�لعطاء  ع��ظ��م��ة  �إن  ق���ائ���اًل:  ل��ل��ت��ك��رمي  �حل��م��ريي 
ت��ت��ج��ل��ى يف �أث�����ره ع��ل��ى �ل���وط���ن و�أب���ن���ائ���ه، ويظل 
و�لتكرمي  �لكبري،  �لعطاء  على  تقدير�ً  �لتكرمي 
�ل��وط��ن منذ  ي��دخ��ر ج��ه��د�ً يف �شبيل  مل��ن مل  �لآن 

بد�يات نه�شته وتقدمه و�زدهاره.
�ملتحدث  بكلمة  �لفتتاحية  �جلل�شة  و�ختتمت 
�لربوفي�شور  ق��دم��ه��ا  و�ل��ت��ي  ل��ل��م��وؤمت��ر  �ل��ر���ش��م��ي 
�لأر�شيف  يف  �ل���رج���م���ة  خ��ب��ري  ج���وه���ر  ���ش��دي��ق 
وم�شار�ت  و�ج��ه��ات   " بعنو�ن:  �لوطنية  و�ملكتبة 
�جتماعية  �إطاللة  �لعربي:  �لعامل  يف  �لرجمة 
در��شة  �شكل  ع��ل��ى  �ل��ك��ل��م��ة  وج����اءت  وتاريخية"، 
كرونولوجية ت�شل�شلية لتاريخ �لرجمة يف �لعامل 
وحتى  �لإ���ش��الم  ظهور  منذ  و�لإ���ش��الم��ي  �لعربي 

�لع�شر �حلديث. 
ك��ل��م��ت��ه �هتمام  �ل��ربوف��ي�����ش��ور ج��وه��ر يف  و���ش��ل��ط 
�لعرب و�مل�شلمني بالرجمة منذ بد�ية �لفتوحات 
ثم  �لأموية،  بالدولة  م��رور�ً  �لباكرة،  �لإ�شالمية 
بيت  دور  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ز  م��ع  �لعبا�شية  �خل��الف��ة 

�حلكمة يف بغد�د يف ت�شجيع حركة �لرجمة، ثم 
�لدور �لذي لعبته مدر�شة طليطلة للرجمة يف 
�لأندل�س بعدما �أحرق �ملغول مقتنيات د�ر �حلكمة، 
ودور مدر�شة طليطلة يف نقل �لر�ث �لإ�شالمي 
�إىل �للغات �لأوروبية، ثم جهود حممد علي با�شا 
�لقرن  �لرجمة يف  بريق  ��شتعادة  و�يل م�شر يف 
و�نتهاًء  �لعربية،  �لنه�شة  عهد  ويف  ع�شر  �لتا�شع 
ب������الأدو�ر �مل��ع��ا���ش��رة �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �ل��ع��دي��د من 
�لرجمي  �حل��ر�ك  دعم  يف  �لإمار�تية  �ملوؤ�ش�شات 
على كافة �مل�شتويات ومن بينها �لأر�شيف و�ملكتبة 
�ل��وط��ن��ي��ة وم�����ش��روع كلمة وم��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 

ر��شد.
وبعد �جلل�شة �لفتتاحية، تو�لت جل�شات �ملوؤمتر 
برئا�شة  �لأوىل  �جلل�شة  فكانت  �لأول،  يومه  يف 
�شارك  وق��د  م��ل��ز�ن،  مانفريد  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ 
فيها خم�شة متحدثني، و�جلل�شة �لثانية برئا�شة 
�ل��دك��ت��ور ج��م��ال ج��اب��ر، وق��د ���ش��ارك فيها خم�شة 
باللغة  جاءت  �لثالثة  و�جلل�شة  �أي�شاً،  متحدثني 
�شرك�س  هالة  �لدكتورة  برئا�شة  وكانت  �لعربية، 
و����ش���ارك ف��ي��ه��ا �أرب���ع���ة م��ت��ح��دث��ني، وب��ه��ذ� �ختتم 
ينظمه  و�ل��ذي  �لثالث للرجمة  �ل��دويل  �ملوؤمتر 
يومه  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر���ش��ي��ف  وي�شت�شيفه 

�لأول.
�لف��ت��ت��اح��ي��ة جت���ول �شيوف  ويف خ��ت��ام �جل��ل�����ش��ة 
�شلطان؛ حيث  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  قاعة  �مل��وؤمت��ر يف 
حتت�شن  مبتكرة  متحفية  جت��رب��ة  على  �ط��ل��ع��و� 
وهي  �مل�شتقبل،  وت�شت�شرف  �ليوم  وتوثق  �ملا�شي 
ت�شّخر �أحدث �لتقنيات �ملبتكرة و�أ�شاليب �لعر�س 
لتقدم للزو�ر كب�شولة معرفية من �شاأنها �أن تعزز 
�لنتماء للوطن و�لولء لقيادته �لر�شيدة وتر�شخ 
�لهوية �لوطنية يف نفو�س �لأجيال، وتبهر زو�رها 

مبا حققته �لإمار�ت من تقدم وتطور و�زدهار.

ا�ستعدادات خا�سة لل�سهر الف�سيل وزيادة يف عدد ال�سلع واملنافذ وعرو�س على 34 �سلعة
بلدية مدينة اأبوظبي توفر 310 �سلع غذائية عرب 12 منفذ بيع يف مدينة اأبوظبي و�سواحيها خلل رم�سان 

•• اأبوظبي – الفجر:

��شتعد�د�ً ل�شهر رم�شان �ملبارك، حر�شت بلدية مدينة �أبوظبي 
على توفري �ملخزون �ل�شر�تيجي من �ل�شلع �لغذ�ئية يف كافة 
�جلغر�يف،  نطاقها  �شمن  و�لو�قعة  لها،  �لتابعة  �لبيع  منافذ 
�لبيع  منافذ  يف  وتنوعها  �ل�شلع  ع��دد  زي��ادة  على  عملت  حيث 
310 ���ش��ل��ع��ة غ��ذ�ئ��ي��ة، وك���ذل���ك ع��ل��ى ت��ق��دمي عرو�س  ل��ت��ب��ل��غ 
خالل  كبري�ً  طلباً  تلقى  �لتي  من  �شلعة   34 على  وح�شومات 
و�ل�شائقني  �لعمال  عدد  زيادة  �إىل  بالإ�شافة  �لف�شيل،  �ل�شهر 
ت�شهد  �لتي  و�ملناطق  �ملنافذ  يف  خ�شو�شاً  �لتو�شيل،  و�شيار�ت 

طلبات و�إقباًل كبري�ً من �ملو�طنني.
د�خل  �لغذ�ئية  �ل�شلع  لبيع  منفذ�ً   12 �لبلدية  وخ�ش�شت 
خالل  بها  �لعمل  �شاعات  وح��ددت  وخارجها،  �أبوظبي  جزيرة 
�شهر رم�شان �ملبارك، كالتايل: م�شتودع �شارع �ملرور، وم�شتودع 
م�شفح، و�لوثبة، و�لتي ت�شتقبل �جلمهور من �ل�شاعة 9:00 
�لتعاونية  �أبوظبي  جمعية  و�أف��رع  م�شاًء،   3:00 �إىل  �شباحاً 
�أبوظبي  وجمعية  �مل��رور،  وجمعية  �مليناء،  )جمعية  من  كل  يف 
�ل�شاعة  من  �جلمهور  وت�شتقبل  م��ول(  مكاين  وجمعية  م��ول، 
8:00 �شباحاً �إىل 12:00 عند منت�شف �لليل، وكذلك �أفرع 
يا�س،  �لتعاونية يف كل من )�ل�شهامة، وبني  يا�س  جمعية بني 

من  �جلمهور  ت�شتقبل  و�لتي  �ملفرق(  مول  و�شر�ب  و�ل�شمحة، 
�ل�شاعة 9:00 �شباحاً �إىل 12:30 بعد منت�شف �لليل طو�ل 
�شهر رم�شان، بالإ�شافة �إىل �فتتاح فرع ومنفذ بيع جديد يف 
جمعية بني يا�س �لتعاونية يف �شوق �شر�ب �ملجتمعي، �لكائن يف 

منطقة بني يا�س �شرق 2-3.
�أ���ش��ا���ش��ي��ة، م��ث��ل: �لأرز،  ���ش��ل��ع غ��ذ�ئ��ي��ة   310 �مل��ن��اف��ذ  وت�����ش��م 
و�لطحني باأنو�عه، و�لهري�س، و�ل�شكر، و�حلبوب و�لبقوليات، 
وجمموعة  �ملعباأة،  و�مل��ي��اه  و�مل��ج��م��د�ت،  و�ملعلبات،  و�ملعكرونة، 
و�لألبان،  و�حلليب  �لعالية،  �جل��ودة  ذ�ت  �لزيوت  خمتلفة من 

و�لتمور و�لع�شائر، وم�شتلزمات �لتنظيف و�لغ�شيل، وغريها.

جمندات : معر�س توظيف اخلدمة الوطنية اأ�سهم يف حتديد اأولوياتنا امل�ستقبلية 
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت جمموعة من جمند�ت �خلدمة �لوطنية، جناح �لن�شخة �حلالية من معر�س توظيف �خلدمة �لوطنية يف 
ك�شر رتابة معار�س �لتوظيف ومنطيتها، عرب �ملزج بني �إتاحة �لفر�س �لوظيفية �لتي توفرها 50 موؤ�ش�شة حكومية 
�لعايل  �لتعليم  �لتي وفرتها جمموعة كبرية من موؤ�ش�شات  �لتعليمية،  �لفر�س  و�لتعرف على  وخا�شة من جهة، 
�مل�شاركني يف �ملعر�س من جهة �أخرى.  و�أ�شفن باأن �شل�شلة �لور�س و�ملحا�شر�ت �لتي �شهدها �ملعر�س خالل �أيامه 

�لثالثة �أ�شهمت يف تعزيز ثقافة ونظرة �مل�شاركني خليار�تهم �مل�شتقبلية. 
يف �لبد�ية، قالت �ملجندة فرح �لغ�شاين، �إن �ملعر�س �أ�شهم يف تعزيز قناعتها با�شتكمال مرحلة �لتعليم �لعايل، م�شيفة 
�أن ح�شورها يف �ليوم �لأول للمعر�س لور�شة تدريبية نظمتها موؤ�ش�شة تعليمية ر�ئدة يف �لدولة �أ�شهمت يف �إمتام تلك 
�لقناعة.  ويف ذ�ت �ل�شياق، �أ�شارت �ملجندة عليا �لدرعي، �إىل �أن خطتها بعد ح�شور �ملعر�س هي �إنهاء فرة �لتجنيد 
و�للتحاق باإحدى �جلامعات �لوطنية، وقالت: ح�شرت حلقة �شبابية �شمن �لور�س �ملقامة يف �ملعر�س وركزت على 
على  �حل�شول  ل�شمان  �لبكالوريو�س  مرحلة  ��شتكمال  باأهمية  قناعتها  ز�د  ما  وهي  �مل�شتقبلية  �خلريجني  ميول 

فر�س �أف�شل يف �شوق �لعمل. 
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عهود الرومي: اليوم العاملي للمراأة منا�سبة للحتفاء باإجنازاتها
•• دبي-الفجر: 

�أك�����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
للتطوير  دول�����ة  وزي������رة  �ل���روم���ي 
�ليوم  �أن  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �حل��ك��وم��ي 
لالحتفاء  منا�شبة  للمر�أة  �لعاملي 
حققتها  �لتي  �مل�شرقة  بالإجناز�ت 
�مل�����������ر�أة ع���ل���ى ك����اف����ة �لأ�����ش����ع����دة، 
م�شرية  يف  �مل���وؤث���رة  ومب�����ش��ارك��ت��ه��ا 
و�شناعة  وتطوره  �ملجتمع  نه�شة 
عهود  وق��ال��ت  �لأج���ي���ال.  م�شتقبل 
�لإمار�ت  دول��ة  "تو��شل  �لرومي: 
�ملر�أة  متكني  يف  �لر�ئدة  م�شريتها 
بف�شل روؤية �لقيادة �لر�شيدة �لتي 
وث��ق��ت ب��ق��در�ت��ه��ا و�أط��ل��ق��ت �لعنان 
�ل�شيا�شات  خ��الل  م��ن  لإمكاناتها 
�ملمكنة،  و�مل���ب���ادر�ت  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
ف�����ش��اًل ع���ن �ل���دع���م �ل���الحم���دود 
م���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 

جد�رتها  �أثبتت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
ومتيزها، حيث ت�شكل �ليوم ن�شف 
�أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي، 
وي�شم جمل�س �لوزر�ء 10 وزير�ت 
يحملن ملفات وز�رية متعددة، كما 
وظائف  م��ن   66% �مل����ر�أة  ت�شغل 
�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي يف �لإم������ار�ت 
�لن�شب  �أع���ل���ى  م���ن  و�ح������دة  وه����ي 
%30 من  ذل����ك  ع���امل���ي���اً، مب���ا يف 
�ملرتبطة  �لعليا  �لقيادية  �ملنا�شب 
ب��اأدو�ر �شنع �لقر�ر. و�أك��دت عهود 
�أن �لتجربة �لإمار�تية يف  �لرومي 
عاملياً  �شكلت منوذجاً  �مل��ر�أة  متكني 
م��ل��ه��م��اً، ح��ي��ث ت��ت�����ش��در �لإم�����ار�ت 
موؤ�شر�ت  يف  ع��امل��ي��اً  م��وؤ���ش��ر�ً   30
يعك�س  ما  �جلن�شني،  بني  �ل��ت��و�زن 
�أولوية متكني �ملر�أة يف فكر �لقيادة 
باعتبارها �شريكاً رئي�شاً يف م�شرية 

�لتنمية و�لتطور.

�لن�شائي  �لحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
�ل����ع����ام رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
�لرئي�شة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
دعائم  �أر�شت  �لتي  �لإمار�ت"،  "�أم 
بيئة حمفزة لنجاح �ملر�أة وحتقيق 
و�لإ�شهام  وطموحاتها  تطلعاتها 
�أن  و�أ���ش��اف��ت  وطنها".   رف��ع��ة  يف 

احلكام  يعزون �سلطان ُعمان يف وفاة بدر بن �سعود البو�سعيدي
بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة برقية تعزية �إىل �أخيه �شاحب �جلاللة 
�ل�شلطان هيثم بن طارق �شلطان عمان �ل�شقيقة، �أعرب فيها عن �شادق 
تعازيه ومو��شاته يف وفاة �ل�شيد بدر بن �شعود بن حارب �لبو�شعيدي 

وزير �شوؤون �لدفاع ل�شلطنة ُعمان �ل�شابق.
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
عهد ونائب حاكم �ل�شارقة و �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان 
بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  و  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي 
�إىل  مماثلة  تعزية  برقيات   ، �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان 

�شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �شلطان عمان.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س 

�ل�شلطان  �جلاللة  �شاحب  �إىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
هيثم بن طارق �شلطان عمان �ل�شقيقة، عرّب فيها عن خال�س تعازيه 
و�شادق مو��شاته يف وفاة �ل�شيد بدر بن �شعود بن حارب �لبو�شعيدي 

وزير �شوؤون �لدفاع ل�شلطنة ُعمان �ل�شابق.
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان، و�شمو 
تعزية  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  �لنعيمي  ر��شد  بن  نا�شر  �ل�شيخ 
مماثلتني �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �شلطان عمان 

�ل�شقيقة
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س 
�لأع��ل��ى ح��اك��م �ل��ف��ج��رية ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة �إىل �أخ��ي��ه ���ش��اح��ب �جلاللة 
�ل�شلطان هيثم بن طارق �شلطان عمان �ل�شقيقة، �أعرب فيها عن �شادق 

تعازيه ومو��شاته يف وفاة �ل�شيد بدر بن �شعود بن حارب �لبو�شعيدي 
وزير �شوؤون �لدفاع ل�شلطنة ُعمان �ل�شابق.

�ل�شرقي ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو  بعث  كما 
�لفجرية ، برقية تعزية مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم 

بن طارق �شلطان عمان.
�ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�جلاللة  �شاحب  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �لقيوين،  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى 
عن  فيها  �أع���رب  �ل�شقيقة،  عمان  �شلطان  ط��ارق  ب��ن  هيثم  �ل�شلطان 
خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته يف وفاة �ل�شيد بدر بن �شعود بن حارب 

�لبو�شعيدي وزير �شوؤون �لدفاع ل�شلطنة ُعمان �ل�شابق.
�أم  عهد  ويل  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 

هيثم  �ل�شلطان  �جلاللة  �شاحب  �إىل  مماثلة  تعزية  برقية  �لقيوين، 
بن طارق �شلطان عمان �ل�شقيقة.

ك�����ما بع�����ث �ش������احب �ل�ش�������مو �ل�������شيخ �ش�������عود ب�����ن �شق��������ر �لقا�ش������مي 
�أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�ش����و 
�ل�شقيقة  ُعمان  �شلطان  ط��ارق  بن  هيثم  �ل�شلطان  �جلاللة  �شاحب 
بدر  �ل�شيد  وف��اة  مو��شاته يف  و�شادق  تعازيه  فيها عن خال�س  ، عرب 
ُعمان  ل�شلطنة  �لدفاع  �شوؤون  وزي��ر  �لبو�شعيدي  ح��ارب  بن  �شعود  بن 

�ل�شابق.
�لقا�شمي ويل عهد  �شعود بن �شقر  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  كما بعث 
ر�أ�س �خليمة برقية تعزية مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم 

بن طارق �شلطان عمان �ل�شقيقة.

املراأة الإماراتية: ح�سور حملي وازن.. واأدوار عاملية ملواجهة التحديات
•• اأبوظبي-وام: 

�أغ�شط�س   8 �ل��دويل للمر�أة" �ل��ذي ي�شادف يف  "�ليوم  ب�  حتتفي �لإم���ار�ت 
من كل عام ويخ�ش�س لت�شليط �ل�شوء على و�قع �ملر�أة و�جلهود �ملتو��شلة 

لتمكينها وتعزيز م�شريتها.
�لعاملية  �لإم��ار�ت مكانتها  �لذي كر�شت فيه دولة  �لوقت  �ملنا�شبة يف  وحتل 
�ملبادر�ت  م��ن  ل�شل�شلة  �إط��الق��ه��ا  ع��رب  �مل����ر�أة  لق�شايا  م��ن��ا���ش��رة  �مل��ت��ق��دم��ة 
وتعزيز  �ملجتمعات  جميع  يف  بها  للنهو�س  �ل��ر�م��ي��ة  و�خل��ط��ط  و�ل��رب�م��ج 
مكانتها و�لدفاع عن حقوقها، م�شتندة يف ذلك �إىل جتربتها �ملحلية �لر�ئدة 

�لتي باتت منوذجا ملهماً على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.
�لتي  �لفعاليات  م��ن  جمموعة  �ملا�شية  �لأ���ش��ه��ر  خ��الل  �لإم����ار�ت  و�شهدت 
�ل��دع��م على  وت��وف��ري  �مل��ب��ادر�ت  و�إط���الق  للحو�ر  �إت��اح��ة من�شة  �أ�شهمت يف 
�مل�شركة  للتحديات  بحلول  ل��ل��خ��روج  �شعياً  و�ل��ع��امل��ي  �ل��ع��رب��ي  �مل�شتويني 
و�لتهمي�س  �لأ���ش��ري،  و�لعنف  �جلن�شني،  بني  �لفجوة  مثل  تو�جهها  �لتي 
�لتي تقف  و�لثقافية  �لفكرية  �لعقبات  �لجتماعي و�لقت�شادي، ومعاجلة 

�أمام متكينها يف جميع �ملجالت.
كانت بد�ية �لفعاليات مع "�لقمة �لعاملية للمر�أة 2023" �لتي ��شت�شافتها 
�لإمار�ت يومي 21 و22 فرب�ير �ملا�شي تز�من�ًا مع ذكرى م�رور مائة ع�ام 
على ح�ش�ول �لن�ش�اء عل�ى �حل�ق يف �لت�شوي�ت و�لنتخ�اب، و�شارك فيها ع��دد 
م��ن �لقي��اد�ت �لن�شائية �لعاملي��ة �لبارزة من رئي�شات دول، ورئي�شات وزر�ء، 
ووزير�ت، ور�ئد�ت �لأع��مال و�لعم��ل �ملجتمع��ي، و�شخ�شيات ثقافية وعلمية 

ب��ارزة، م��ن �أك��رث م��ن 100 دول��ة.
�لظ�روف  ه�ذه  يف  �مل���ر�أة  ته�ُمّ  �لت�ي  و�لتحدي�ات  �لق�شاي�ا  �لقمة  وناق�شت 
ج�ش��ور  بن��اء  �ش��بل  �كت�ش��اف  جانب  �إىل  �لب�شري�ة،  تاري�خ  م�ن  �ملف�شلي�ة 

�ل�ش��الم، وحتقي��ق �لندم��اج، و�زده��ار �لأوط��ان.
�لعا�شمة  �حت�شان  م��ن  �شهرين  نحو  بعد  �لعربي  �لإع���الن  قمة  وج���اءت 
�أ�شكال  جميع  ملناه�شة  �لعربي  لالإعالن  �لر�شمي  �لإط��الق  حفل  �أبوظبي 

�لعنف �شد �ملر�أة و�لفتاة مب�شاركة �إمار�تية وعربية ودولية و��شعة.
ودعا �لإعالن �إىل �للتز�م بتبني �إ�شر�تيجيات من �شاأنها معاجلة م�شكلة 
�لعنف �شد �ملر�أة وحتقيق �لأمن و�لأمان و�لرفاه و�لرخاء و�لتقدم و�ل�شالم 

يف �ملجتمعات �لعربية.
وقالت هيفاء �أبوغز�لة �لأمني �لعام �مل�شاعد لل�شوؤون �لجتماعية يف جامعة 
�لدول �لعربية �لدكتورة �إن �نعقاد هذه �لفعالية تاأكيد على �ملوقف �لعربي 
�ملوحد ملو�جهة ظاهرة �لعنف �شد �لن�شاء و�لفتيات، و�إمياناً ب�شرورة �عتماد 
�ملر�أة  �شد  �لعنف  على  و�لق�شاء  و�لت�شدي  للوقاية  فعالة  قانونية  �آليات 

و�لفتاة.
�أبو غز�لة �لدور �لد�عم ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة  وثمنت 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية” �أم �لإمار�ت"، ملختلف �جلهود �لتي ت�شب 

يف م�شلحة حماية ودعم حقوق �ملر�أة �لعربية وتعزيز مكت�شباتها.
وو��شلت دولة �لإم��ار�ت جهودها يف تعزيز م�شاركة �مل��ر�أة يف جمايل �لأمن 
و�ل�شالم وذلك من خالل مبادرة فاطمة بنت مبارك للمر�أة و�ل�شالم و�لأمن، 
و�لتي �شهدت يف نوفمرب �ملا�شي تخريج دفعة ثالثة من �ملتدربات، قو�مها 
140 متدربة من دول عربية و�أفريقية، بتنظيم من �لحتاد �لن�شائي �لعام 

بالتعاون مع وز�رة �لدفاع وبالتن�شيق مع هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة.
عربية  دول  م��ن  �جل��دي��دة  �ل��ث��ال��ث��ة  للدفعة  �ملنت�شبات  �مل��ت��درب��ات  وج����اءت 
و�ل�شنغال  وليبرييا  و�لبحرين  و�ليمن  هي" �لإم��ار�ت  خمتلفة  و�أفريقية 
وتنز�نيا  �ل�����ش��ود�ن  وج��ن��وب  وكينيا  وت�����ش��اد  وباك�شتان  و�لنيجر  وجامبيا 

وموريتانيا.
و�جتماعياً،  و�شيا�شياً  �قت�شاديا  ومتكينها،  �مل���ر�أة  بق�شايا  �لهتمام  ويعد 
ب�شفتها  �مل��ر�أة  �إىل  تنظر  �لتي  �لإمار�تية  �لقيادة  فكر  يف  متقدمة  �أولوية 

�شريًكا �أ�شا�شيًّا وموؤثًر� يف مو�جهة �لتحديات وحتقيق �لتنمية �ل�شاملة.
2022 و�ل��ع��ام �جل���اري تقدمها يف ملف  �ل��ع��ام  �لإم����ار�ت خ��الل  وو��شلت 
لإجناز�تها  �مل�شرفة  �ل�����ش��ورة  وتعزيز  �ملحلية،  �ل�شعد  على  �مل���ر�أة  متكني 
�ل�شتمر�ر  �شرورة  على  �لتاأكيد  �إىل  �إ�شافة  كافة،  �ملجالت  يف  وجناحاتها 
�أهمها  �أوج��ه  ذلك يف عدة  و�إمكاناتها وجتلى  تنمية مهار�تها  على  و�لعمل 
�لتعديل �لوز�ري يف 7 فرب�ير �ملا�شي و �لذي مت مبوجبه رفع عدد �لوزير�ت 
نحو  �إىل  �حلكومة  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  م�شاركة  ن�شبة  لرتفع   ،10 �إىل 
)%28.5(، ولتو��شل تبّوء �ملرتبة �لأوىل يف ن�شبة م�شاركة �ملر�أة �لعربية 

يف هيئات �شنع �لقر�ر و�ملر�كز �لقيادية.
و�أ�شدرت �لإمار�ت يف يونيو �ملا�شي قر�ر� ن�س على معاملة �أبناء �ملو�طنات 
�لإمار�تيات �ملقيمني يف �لدولة باملعاملة ذ�تها �ملقررة للمو�طنني يف قطاعي 
�أبناء  �أ�شر  دع��م  على  قيادتها  حلر�س  جت�شيد  يف  وذل��ك  و�ل�شحة،  �لتعليم 

�ملو�طنات و��شتقر�رها.
ويف �إطار تعزيز متكني �ملر�أة يف �ملجال �لقت�شادي ودعم م�شاركتها يف �شوق 
�لعمل، بد�أت �لإمار�ت يف عام 2022 تطبيق �أحكام مر�شوم بقانون �حتادي 
على  فقط  لي�س  �لعمل  جم��ال  يف  �لتمييز  �أ�شكال  جميع  حظر  على  ين�س 
�أ�شا�س �لنوع �لجتماعي، بل على �أ�شا�س �لعرق و�للون و�لأ�شل �لوطني، �أو 

�لأ�شل �لجتماعي.
و�عتمدت �لإمار�ت ��شر�تيجية �لتو�زن بني �جلن�شني 2022 - 2026، 
�لتي ت�شتند �إىل روؤية م�شتقبلية و��شحة تتمثل يف �أن تكون �لإمار�ت منوذجاً 

عاملياً للتو�زن بني �جلن�شني.

تت�شمن �لإ�شر�تيجية 4 ركائز و�أهد�ف رئي�شية، هي: �مل�شاركة �لقت�شادية 
وريادة �لأعمال و�ل�شمول �ملايل، و�لرفاه وجودة �حلياة، و�حلماية، و�لقيادة 
و�لطالع  �لفجو�ت  �شد  مرحلة  من  �لنتقال  بهدف  �لعاملية،  و�ل�شر�كات 
ِدر لأف�شل ممار�شات  على �أف�شل �ملمار�شات �إىل مرحلة و�شع �لدولة كُم�شّ

�لتو�زن بني �جلن�شني و�لركيز على مرحلة ما بعد �لتناف�شية �لعاملية.
وحققت �لإمار�ت �ملركز �لأول عربياً يف تقرير �لفجوة بني �جلن�شني 2022، 
 4 �لدولة  �أد�ء  �رتقاء  بعد  وذل��ك  �لعاملي،  �لقت�شادي  �ملنتدى  عن  �ل�شادر 
مر�تب عاملية دفعة و�حدة وتقدمها �إىل �ملركز �ل� 68 بهذ� �لتقرير بعد �أن 

كانت يف �ملركز �ل� 72 عاملياً يف ن�شخة �لعام �ملا�شي.
وت�شتعد �ملر�أة �لإمار�تية للم�شاركة �لفاعلة يف ��شت�شافة دولة �لإمار�ت يف 
�لإطارية  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأط��ر�ف  موؤمتر  �جل��اري  �لعام  نهاية 
بن  �شهيل  بنت  �شما  معايل  تعيني  مت  �إذ   ،)COP28( �ملناخ  تغري  ب�شاأن 
�ملبارك  ورز�ن  لل�شباب،  مناخ  ر�ئ��دة  �ملجتمع  تنمية  وزي��رة  �ملزروعي  فار�س 

ر�ئدة �ملناخ للموؤمتر.
و�أطلقت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، و�لحتاد �لن�شائي �لعام، ومكتب 
يف  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  �ت�شال 

بد�ية مار�س �جلاري، مبادرة »�لتغيري �ملناخي و�مل�شاو�ة بني �جلن�شني«.
�أع�شاء  50 باملائة من  �لن�شاء يف �لإم��ار�ت ت�شكلن ن�شبة  �أن  جدير بالذكر 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي، و60 باملائة من �أع�شاء جمل�س �لإمار�ت لل�شباب 
باملائة من ع�شويات جمال�س   24 فيما ميثلن  لل�شباب،  �ملحلية  و�ملجال�س 

�لإد�ر�ت يف �جلهات �لحتادية و�ملحلية.
باملائة،   76 �لثانوية  �ملرحلة  �ملعلمات حتى  ن�شبة  بلغت  �لتعليم  ويف جمال 
بالإ�شافة �إىل 37 باملائة يف �لكادر �لتعليمي ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل.. �أما 

يف �لقطاع �ل�شحي فقد بلغ �إجمايل �لعاملني من �لن�شاء 63 باملائة.

اأبوظبي للطفولة املبكرة تطلق برناجما تدريبيا لل�سركات املتاأهلة �سمن »اأجنال ز «

م�شاريعها  خ����ط����ط  ل����ت����ط����وي����ر 
ح�شلت  �لتي  �ل�شركات  وت�شمنت 
Enrichly �شركة  �لتمويل  على 
 Kokoroو  Kanjo Healthو
و  Nuwa RoboticsوKids

.Snapi HealthوPeekapak
وتعمل هذه �ل�شركات �لنا�شئة على 
�بتكار حلول لعدد من �لتحديات يف 
بينها  من  �ملجالت،  من  جمموعة 
تكنولوجيا �لتعليم، و�لتكنولوجيا 
�ل�شحية، وتقنيات �لتعلم باللعب، 
�لقابلة  �لتكنولوجية  و�لأج���ه���زة 
و�لتعلم  و�لت�����ش��الت،  ل���الرت���د�ء، 
�لجتماعي. ودخلت هيئة �أبوظبي 
يف   2021 ع��ام  �مل��ب��ك��رة  للطفولة 
���ش��ر�ك��ة ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة م���ع مكتب 
�أبوظبي لال�شتثمار بهدف تقدمي 
�ل���دع���م ل��ل�����ش��رك��ات �ل��ن��ا���ش��ئ��ة �لتي 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر �خل����دم����ات 
�لتحديات  ملو�جهة  �لتكنولوجية 

�لتي تو�جه تنمية �لطفل.
لال�شتثمار  �أبوظبي  مكتب  ويقدم 
على  دره�����م  م��ل��ي��ون   15 ح�����و�يل 
مدى ثالث �شنو�ت لتمويل برنامج 
ودمج  للهيئة،  �لتابع  ز”  “�أجنال 
�لبتكار و�لتكنولوجيا �ملتقدمة يف 

�ل�شركات  ت�شميم �لربنامج لدعم 
حت�شني  على  تعمل  �لتي  �لنا�شئة 
وتلبية  �مل���ب���ك���ر  �ل���ت���ع���ل���ي���م  ج�������ودة 

�حتياجات �لأ�شر.
و ت�شمنت قائمة �ل�شركات �لتي مت 
�ختيارها للم�شاركة يف هذه �لدورة 
 EnrichlyوCappella �شركة 
وFemtech Solutionو
Kanjo Healthو  HolexP
وKidaura Innovations و

 Kokoro KidsوKindello
 MagicوLittera Funو
وNuwa Roboticsو  Kids
Peekabond B.Vو  Ostaz
Pengguinو  Peekapakو
و  Pink Fox Gamesو

 TeachوSnapi Health
Think Nurseryو  Kloud

.Toto Sleepو
وحت�����ش��ل 6 ���ش��رك��ات ن��ا���ش��ئ��ة من 
�ختيارها  �ل��ت��ي مت  �ل�����ش��رك��ات  ب��ني 
على  �ل����ربن����ام����ج،  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�إمار�تي كتمويل  �ألف درهم   820
لال�شتثمار،  �أب��وظ��ب��ي  مكتب  م��ن 
ف�����ش��اًل ع��ن �لإر����ش���اد �مل��ب��ا���ش��ر من 
�أبوظبي  يف  �ملتخ�ش�شة  �جل��ه��ات 

قطاع �لطفولة �ملبكرة يف �أبوظبي، 
كما �شاهم �ملكتب يف تقدمي �لدعم 
ل���� 12 ���ش��رك��ة ن��ا���ش��ئ��ة ���ش��ارك��ت يف 
�لربنامج  م��ن  �ل�شابقة  �ل�����دور�ت 
تقدمي  خ���الل  م���ن  ز"،  "�أجنال 
و�لفر��شي،  �مل��ب��ا���ش��ر  �لإر�����ش����اد 
لتقدمي  �ل�������ش���رك���ات  ه�����ذه  ودع������م 
عن  ف�شال  �أب��وظ��ب��ي،  يف  خدماتها 

تقدمي �لتمويل لها.
وقال �ملهند�س عبد�هلل عبد �لعزيز 
بالإنابة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل�شام�شي، 
مل��ك��ت��ب �أب���وظ���ب���ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، �إن 
ت��وف��ر بيئة متكن  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لنا�شئة  �ل�شركات 
جم����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ت��ع��ل��ي��م من 
ت��ط��وي��ر وت�����ش��وي��ق خ��دم��ات��ه��ا �لتي 
�لتحديات  م��ع��اجل��ة  �إىل  ت���ه���دف 
�لتي تو�جه �جليل �لقادم، وت�شكيل 
موؤكد�ً  �إ����ش���ر�ق���اً،  �أك����رث  م�شتقبل 
لال�شتثمار  �أب��وظ��ب��ي  مكتب  دع���م 
لربنامج "�أجنال ز" و�لفر�س �لتي 
يوفرها لل�شركات �لنا�شئة لتحقيق 
�لزدهار يف قطاع �لطفولة �ملبكرة 

يف �أبوظبي.
���ش��ع��ادة �لدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال 
�لتنفيذي  يو�شف �حلمادي، �ملدير 

•• اأبوظبي -وام:
للطفولة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  �أط��ل��ق��ت 
مكتب  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  �مل����ب����ك����رة 
و�شركة  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار  �أب����وظ����ب����ي 
 ،Hub71و  "Techstars"
�حل�شوري  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج 
�لدورة  �شمن  �مل��ت��اأه��ل��ة  لل�شركات 

�لثالثة من برنامج "�أجنال ز".
�لربنامج  ���ش��م��ن  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت��ن��ظ��م 
�لأول”  �ل��ع��ر���س  “يوم  ف��ع��ال��ي��ة   ،
16 مار�س �جلاري، وت�شتمل على 
عرو�س لل�شركات �لنا�شئة، وكلمات 
وجل�شات  �لفكر،  قادة  من  رئي�شية 
ل��ل��ت��و����ش��ل. ك���ان ق���د مت ف��ت��ح باب 
�لنا�شئة  �ل�شركات  �أم���ام  �لتقدمي 
�ل���ر�غ���ب���ة ب���امل�������ش���ارك���ة يف �ل������دورة 
 ، ز"  "�أجنال  برنامج  م��ن  �لثالثة 
وخالل   ،2023 ي��ن��اي��ر   16 ي���وم 
�لأ�شابيع �ملا�شية، تلقت 6 �شركات 
نا�شئة يف مرحلة �لنمو من �ملوؤهلني 
�لتوجيه  �لتمويل،  على  للح�شول 
لتوطني  �لف����ر������ش����ي  و�ل����دع����م 
 14 دع����م  �إىل ج��ان��ب  خ��دم��ات��ه��ا، 
مر�حلها  يف  �أخ���رى  نا�شئة  �شركة 
�ل�شت  �ل�شركات  و�لتقت   ، �لأولية 
 20 �أبوظبي يوم  للمرة �لأوىل يف 
�لربنامج  حل�شور  �ملا�شي  فرب�ير 

�لتدريبي �حل�شوري.
�إىل  ز"،  "�أجنال  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف 
�لنا�شئة  �ل�����ش��رك��ات  ودع���م  مت��ك��ني 
لتعزيز  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول  ل��ت��وف��ري 
تنمية �لطفل يف مرحلة �لطفولة 
�لتحديات  وم����و�ج����ه����ة  �مل���ب���ك���رة 

�لتنموية �لتي تو�جه �لأطفال.
�لأوىل  �ل�����دورت�����ني  جن�����اح  وب���ع���د 
�ل���ربن���ام���ج، دخلت  و�ل��ث��ان��ي��ة م���ن 
�شركة  م����ع  �����ش����ر�ك����ة  يف  �ل���ه���ي���ئ���ة 
توفري  بهدف   "Techstars"
رو�د  مل�شاعدة  و�ل��ت��دري��ب  �لإر���ش��اد 
جمالت  يف  �ملتخ�ش�شني  �لأعمال 
تطوير  ع���ل���ى  �مل���ب���ك���رة  �ل���ط���ف���ول���ة 
خدماتهم  و�إط���������الق  �أع���م���ال���ه���م 
مت  حيث  �أب��وظ��ب��ي،  يف  وتقنياتهم 

هيئة  يف  و�ل��ري��ادة  �ملعرفة  لقطاع 
�أبوظبي للطفولة �ملبكرة: "�شعد�ء 
باإطالق �لدورة �لثالثة من برنامج 
�شركة  مع  بال�شر�كة  ز"  "�أجنال 
دعم  ب���ه���دف   ،»Techstars«
تطوير م�شاريع �ل�شركات �لنا�شئة 
�لطفولة  تنمية  قطاع  يف  �لعاملة 
�مل��ب��ك��رة، ل��ت��ع��زي��ز �لب��ت��ك��ار يف هذ� 

�لقطاع يف جميع �أنحاء �ملنطقة".
و�أ�شاف �أن دعم �لأطفال يف مرحلة 
�ل��ط��ف��ول��ة �مل��ب��ك��رة ي��ع��د م���ن �أه���م 
عليها  �لركيز  �لتي يجب  �لأم��ور 
مل�شاعدة �لأطفال على �لنمو ب�شكل 
ب�����ش��ح��ة جيدة،  و�ل��ت��م��ت��ع  ���ش��ح��ي 
ف�شاًل عن �شرورة تزويد �لو�لدين 
تنمية  جم������الت  يف  و�ل���ع���ام���ل���ني 
و�لدعم  باملعرفة  �ملبكرة  �لطفولة 
منو  لتعزيز  �إليه  يحتاجون  �ل��ذي 
و�زده�����ار �لأط���ف���ال، م���وؤك���د�ً �شعي 
"�أجنال  �لهيئة من خالل برنامج 
�إيجابي  ت���اأث���ري  �إح�������د�ث  �إىل  ز" 
وعلى  ككل  و�ملجتمع  �لطفل  على 
�لقت�شادية  �لأ����ش���ع���دة  خم��ت��ل��ف 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة على 

�ملدى �لبعيد.
�شميث،  ك��ات��ي  �أع��رب��ت  جهتها  م��ن 
 Founder« ب��رن��ام��ج  م���دي���رة 
����ش���ب���ك���ة  يف   »Catalyst
�شعادتها  ع��ن   ،»Techstars«
تنفيذ  �ل��ه��ي��ئ��ة يف  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
برنامج "�أجنال ز" �لذي يهدف �إىل 
�لنا�شئة �لتي تعمل  دعم �ل�شركات 
�ملبكر  �لتعليم  ج��ودة  حت�شني  على 
�لأ�شر يف جميع  �حتياجات  وتلبية 
و�ملنطقة،  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  �أن��ح��اء 
موؤكدة �أن �مل�شتوى �لعايل ملوؤ�ش�شي 
تقدمو�  �لذين  �لنا�شئة  �ل�شركات 
�لربنامج  يف  للم�شاركة  بطلباتهم 
يو�شح  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من 
ح���ج���م �ل����ت����اأث����ري �ل���ك���ب���ري �ل�����ذي 
�ملجتمع..  على  �لربنامج  �شيركه 
وتوجهت بال�شكر �إىل هيئة �أبوظبي 
للطفولة �ملبكرة على �إطالقها هذ� 

�لربنامج �ملتميز.

اأكادميية اأنور قرقا�س تطلق موؤ�سر املراأة يف الدبلوما�سية للعام 2023
•• اأبوظبي -وام:

باليوم  �حتفاء  �لدبلوما�شية  قرقا�س  �أن��ور  �أكادميية  �أطلقت 
يف  �مل���ر�أة  "موؤ�شر  م��ن   2023 �ل��ع��ام  ن�شخة   ، ل��ل��م��ر�أة  �لعاملي 
 2023 ل��ل��ع��ام  �إ����ش���د�ره  يف  �مل��وؤ���ش��ر  و�أو����ش���ح  �لدبلوما�شية". 
�لن�شبة �ملئوية لل�شفري�ت �لالتي ميثلن جميع �لدول �لأع�شاء 
�لن�شب  �أن  193 دولة و�أظهر  �لبالغ عددها  �ملتحدة  يف �لأمم 
�ملائة  20.54 يف  تبلغ حو�يل  �لعامل  لل�شفري�ت حول  �ملئوية 

من �إجمايل �ملنا�شب.
على  �ل�����ش��وء   2023 �لدبلوما�شية  يف  �مل����ر�أة  م��وؤ���ش��ر  و�شلط 
�جل��ه��ود �ل��ت��ي تبذلها دول���ة �لإم�����ار�ت لتعزيز ق��ي��ادة �مل����ر�أة يف 
جمالت �لعمل �لدبلوما�شية حيث تعد دولة �لإمار�ت �لأف�شل 
�أد�ًء �شمن �أف�شل �أربع دول يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
زيادة  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شهدت   ،2018 �ل��ع��ام  فمنذ   ، �أفريقيا 
بن�شبة 5.5 يف �ملائة يف ن�شبة تعيني �ل�شفري�ت يف مدن رئي�شية 
حول �لعامل مبا يف ذلك باري�س وو��شنطن ومقر �لأمم �ملتحدة 

على  �لأول  �مل��رك��ز  كند�  حتتل  للموؤ�شر  وفقا  و  ن��ي��وي��ورك.  يف 
�لد�ئمات  و�ملمثالت  �ل�شفري�ت  من  ن�شبة  �أعلى  تعيني  �شعيد 

وت�شغل �لن�شاء 51 يف �ملائة من منا�شب �ل�شفر�ء �لكنديني.
�أنور  �أك��ادمي��ي��ة  ع��ام  م��الدي��ن��وف، مدير  نيكولي  �شعادة  وق��ال 
قرقا�س  �أن����ور  �أك��ادمي��ي��ة  يف  "نوؤمن  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة:  ق��رق��ا���س 
بهدف  �جل��ه��ود  ت�شافر  باأهمية  عميقاً  �إمي��ان��اً  �لدبلوما�شية 
، ونحن  �مل��ر�أة وقيادتها يف �ملجال �لدبلوما�شي  تعزيز م�شاركة 
فخورون باإطالق موؤ�شر �ملر�أة يف �لدبلوما�شية للعام 2023، 
�لن�شخة �لأكرث �شموًل باحتو�ئه على �لن�شب �ملئوية لل�شفري�ت 
�لبالغ  �لالتي ميثلن جميع �لدول �لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة 
عددها 193 دولة ، وبهذ� توؤكد �لأكادميية على دعمها �لثابت 
�جتاه متكني �ملر�أة �أماًل باإحد�ث تغيري �إيجابي يف هذ� �ملجال 

د�خل دولة �لإمار�ت ويف جميع �أنحاء �لعامل".
ويف وقت لحق، ت�شت�شيف �أكادميية �أنور قرقا�س �لدبلوما�شية 
للمر�أة  �لعاملي  باليوم  لالحتفال  �فر��شية  نقا�شية  جل�شة 
على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  وتهدف  �ملوؤ�شر..  و�إط��الق   2023

�مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف جمالت �ل�شوؤون �خلارجية و�لكو�در 
�لدبلوما�شية. وقالت �لدكتورة �شارة �شهاب، زميل �أبحاث �أول 
يف �أكادميية �أنور قرقا�س �لدبلوما�شية، �لتي �شوف ت�شتعر�س 
"منذ �نطالقته �لأوىل يف �لعام  نتائج �ملوؤ�شر خالل �جلل�شة: 
�لن�شبة  تتبع  �إىل  �لدبلوما�شية  �ملر�أة يف  موؤ�شر  �شعى   ،2018
�مل��ئ��وي��ة ل��ل�����ش��ف��ري�ت يف دول جم��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ري��ن و�لحت����اد 
�لبحث يف  بتو�شيع نطاق  �حل��ني، قمنا  ذل��ك  �لأوروب����ي، ومنذ 
2023 فريدة من نوعها  كل عام، وتعد قاعدة �لبيانات لعام 
من   12000 م��ن  �أك���رث  تتبع  �شنوي  وب�شكل  �لآن  ميكننا  و 

تعيينات �ل�شفر�ء حول �لعامل".
و�ملمثلني  �ل�شفر�ء  منا�شب  على  �مل��وؤ���ش��ر  " يركز   : و�أ���ش��اف��ت 
يف  �ل��ق��ي��ادي��ة  للمنا�شب  �مل����ر�أة  ت��ويل  ن�شبة  لقيا�س  �ل��د�ئ��م��ني 
قرقا�س  �أن���ور  �أك��ادمي��ي��ة  ت�شبح  وب��ذل��ك   ، �لدبلوما�شية  ع��امل 
�لذي  �ملنطقة  يف  �لوحيد  �لدبلوما�شي  �مل��رك��ز  �لدبلوما�شية 
�لدبلوما�شي  �ل�شلك  يف  �جلن�شني  ن�شب  لتتبع  موؤ�شر  ي��ق��دم 

ويقدم مثل هذه �ملعلومات �ملهمة".

» علماء �سرطة دبي« ي�ست�سرف م�ستقبل التحديات الأمنية عرب من�سة اخلرباء بالقمة ال�سرطية العاملية 
•• دبي-وام:

بتنظيم  هب"،  "�ك�شربت�س  �خل���رب�ء  من�شة  ��شتقبلت 
�لقمة  ه��ام�����س  ع��ل��ى  دبي"  ���ش��رط��ة  ع��ل��م��اء  "جمل�س 
رعاية  حت��ت  تنعقد  �ل��ت��ي   ،2023 �لعاملية  �ل�شرطية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
"رعاه  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�هلل"، حتى �ل��ي��وم �مل��و�ف��ق 9 م��ار���س �جل���اري، يف مركز 
دبي �لتجاري �لعاملي، �أكرث من 300 خبري يف �لقطاع 

�لأمني؛ وذلك خالل فعاليات �ليوم �لأول للقمة. 
�ل�شام�شي،  ح�شن  رو���ش��ة  خبري  دك��ت��ور  �ل��ر�ئ��د  وق��ال��ت 
رئي�س فريق من�شة �خلرب�ء Experts Hub، ع�شو 
جمل�س علماء �شرطة دبي، �إن �ملن�شة تنعقد للمرة �لأوىل 

مناق�شة  بهدف  �لعاملية،  �ل�شرطية  �لقمة  هام�س  على 
�لتحديات �لأمنية وو�شع �خلطط �ل�شر�تيجية و�أبرز 
على  �ل�شوء  وت�شليط  مبتكرة  حلول  لو�شع  �لتو�شيات 
ق�ش�س �لنجاح بني �شرطيي �لعامل، وخلق قناة تو��شل 
ب��ني �خل���رب�ء، ع��الوة على توقيع م��ذك��ر�ت تفاهم بني 

�جلهات �مل�شاركة و�شبل �لتعاون معهم يف �مل�شتقبل. 
و�أ���ش��اف��ت �ل���ر�ئ���د دك��ت��ور خ��ب��ري رو���ش��ة �ل�����ش��ام�����ش��ي، يف 
ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م"، �أن �ملن�شة ُتناق�س 
7 جمالت متخ�ش�شة وت�شمل �لتنبوؤ �لأمني، و�جلر�ئم 
�لإلكرونية، و�لعمالت �لرقمية، و�جلر�ئم �مل�شتقبلية، 
و�لكو�رث،  و�لأزم��ات  و�مليتافري�س،  �جلينات،  وقر�شنة 
علمية،  ب��ح��وث  �إع����د�د  ع��ل��ى  تعكف  �ملن�شة  �أن  م��وؤك��دة 

وحلول مبتكرة يف �ملجتمع �لأمني و�ل�شرطي. 

+971569941666 للتــوا�ســــل واال�ستعالم: 
 Jawaher.alketbi@ta.gov.ae        Amani.Alshamsi@ta.gov.ae 

اإع��لن
طرحها  عن  النقل-عجمان  هيئة  تعلن 
االإعالنات  جمال  يف  لال�ستثمار  م�ساحات 

على  و�سائل النقل..
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بن  طحنون  بن  خليفة  �ل�شيخ  ق��ال 
تنفيذي  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
دور  �إن  �ل�شهد�ء  �أ�شر  �شوؤون  مكتب 
�مل��ر�أة هو دور حم��وري ومهم لبناء 
م�شتقبل م�شرق وم�شرف وم�شتد�م 
عرب ما تقوم به من �إعد�د �لأجيال 
�لتي حققتها  ف�شال عن جناحاتها 

يف خمتلف �ملجالت و�مليادين.
و�أ�شاف - يف كلمة له مبنا�شبة �ليوم 
�لعاملي للمر�أة �لذي حتتفل به دول 
حتت  مار�س  من  �لثامن  يف  �لعامل 
�لبتكار  للجميع:  �لرقمنة  �شعار 
و�لتكنولوجيا من �أجل �مل�شاو�ة بني 
�جلن�شني - �أن دولة �لإمار�ت بقيادة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل" جتاوزت �لدعوة للم�شاو�ة بني 
�إىل مرحلة متقدمة من  �جلن�شني 
�أن �ملر�أة  �لتطبيق �لعملي، مو�شحا 

تتبو�أ �لعديد من �ملو�قع �لقيادية يف 
�شو�ء  و�ملوؤ�ش�شات  �ملجالت  خمتلف 
�لقطاعني  �لإد�ري��ة يف  �أو  �ل�شيادية 

�لعام و�خلا�س.
�لر�شيدة  �لقيادة  �إىل حر�س  و�أ�شار 
كونها  ومتكينها  �مل���ر�أة  رع��اي��ة  على 
�لتنمية  و���ش��ري��ك  �مل��ج��ت��م��ع  ن�����ش��ف 

�لأ�شا�شي.

طحنون  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  وق����ال 
بهذ�  نحتفل  “ ون��ح��ن   : نهيان  �آل 
�ل���ي���وم �ل���ع���امل���ي �ل�����ذي ي���ه���دف �إىل 
ت��ك��رمي �مل�����ر�أة و�لح��ت��ف��اء ب��ه��ا لبد 
���ش��ري��ح��ة خ��ا���ش��ة من  ن�����ش��ت��ذك��ر  �أن 
�ل�شهد�ء  �أم��ه��ات  ه��ن  �ل��وط��ن  ن�شاء 
باإعد�د  �أب��دع��ن  �للو�تي  وزوجاتهم 
�لأب��ط��ال و���ش��رب �لأم��ث��ال �خلالدة 
�ل���وط���ن لتظل  ب��ال��ت�����ش��ح��ي��ة وح����ب 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
 "  : و�أ���ش��اف  و�أمان”.  ب��اأم��ن  تنعم 
�أجمل  لأرف����ع  �ملنا�شبة  ه���ذه  �أن��ت��ه��ز 
مل���ق���ام �شمو  �ل��ت��ه��اين و�ل���ت���ربي���ك���ات 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
رئي�شة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد 
�ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�لأ�شرية �لرئي�شة �لفخرية للهالل 
�لإمار�ت"  "�أم  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر 
يف  للمر�أة  و�لتهنئة  �لتحية  موجها 

�لإمار�ت و�لعامل �أجمع".

•• دبي-وام:

هناأ �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي، 
�لقدم،  لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
�مل��ر�أة �لإمار�تية على كل ما حققته 
ت��ق��دم، وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف م�شرية  م��ن 

�لتنمية و�لزدهار. 
ب����ن حميد  ر������ش����د  �ل�������ش���ي���خ  وق�������ال 
�لنعيمي، مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لعاملي، 
�إن �ملر�أة �لإمار�تية تو��شل �إجناز�تها 
وحتقق تطلعاتها يف جميع �ملجالت، 
و�إن جن��اح��ه��ا ث��م��رة م��ن ث��م��ار دعم 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل��ه��ا، �ل��ت��ي �أر�شى 
له  �مل��غ��ف��ور  �مل��وؤ���ش�����س  �ل��و�ل��د  �أ�ش�شها 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
يقودها  و�ل��ت��ي  ثر�ه"،  �هلل  "طيب 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 

�هلل". 
�ملر�أة  بيوم  �لحتفال  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
 2023 �ل���ش��ت��د�م��ة  ع��ام  يف  �لعاملي 
ي��ح��ل ع��ل��ى �مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة وهي 

باملجد  ح����اف����ال  ت����اري����خ����ا  ت�������ش���ن���ع 
و�لإبد�ع. 

ورف����ع رئ��ي�����س �لحت����اد �أ���ش��م��ى �آي���ات 
�شمو  �إىل  و�ل���ت���ربي���ك���ات  �ل���ت���ه���اين 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
�شموها  دع��م  مثمنا  �لإمار�ت"،  "�أم 
ومتكينها  �لإمار�تية  للمر�أة  �لكبري 

وتوفري كل �شبل �لنجاح لها، موؤكد� 
بلغت  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة  م��ك��ان��ة  �أن 
مر�تب عاملية عليا ب�شبب �إ�شهاماتها 
�لقطاع  فيها  مب��ا  �لقطاعات  ك��ل  يف 

�لريا�شي. 
وقال: نحن فخورون مبا حتققه من 
تقدم، حيث ما ز�لت �ملر�أة �لإمار�تية 
تتوق �إىل حتقيق مزيد من �لإجناز 
�ل��ع��ط��اء، فهي  �لكثري م��ن  وت��ق��دمي 
تعطي بال حدود، وت�شحي من �أجل 

مكانة �لإمار�ت �لغالية. 
�أمل بو�شالخ ع�شو جمل�س  ووجهت 
رئي�س جلنة كرة  �لكرة،  �إد�رة �حت��اد 
للمر�أة  �لتهنئة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة،  �ل��ق��دم 
�لحتفال  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �لإم����ار�ت����ي����ة 
ب��ال��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��م��ر�أة، م��وؤك��دة �أن 
دعم �لقيادة �لر�شيدة لبنة �لإمار�ت 
ع���ل���ى حتقيق  وح���ف���زه���ا  ����ش���اع���ده���ا 
ل��ه��ا �لباب  ك���ب���رية وف���ت���ح  جن���اح���ات 
"�ملر�أة  �أن  خا�شة  �لعطاء،  ملو��شلة 

و�شع  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  �لإمار�تية" 
مل�شاتها يف كل �لقطاعات �لتي تعمل 

فيها. 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ارت 
�لإمار�ت"،  "�أم  مبارك  بنت  فاطمة 
�أف�شل بيئة للمر�أة �لإمار�تية  هياأت 
م����ن خ�����الل �ل����دع����م غ����ري �مل���ح���دود 
وحر�س  �حل��ك��ي��م��ة،  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�ملر�أة  تكون  �أن  على  �ل��د�ئ��م  �شموها 
حا�شرة ومميزة يف م�شرية �لنه�شة. 
و�أ��������ش�������اد حم����م����د ع������ب������د�هلل ه������ز�م 
�ل���ظ���اه���ري �لأم�������ني �ل����ع����ام لحت����اد 
للمر�أة  �ملتو��شلة  بالنجاحات  �لكرة 
�مل��ج��الت، ويف  �لإم��ار�ت��ي��ة يف جميع 

عامل �لريا�شة وخا�شة كرة �لقدم. 
و�لكبرية  �ملخل�شة  �جلهود  �أن  و�أك��د 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو 
م�شاعدة  يف  �لأث������ر  ب���ال���غ  ل��ه��ا  ك����ان 
لتحقيق  ومتكينها  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
�لتعليم  يف  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  �أح���الم���ه���ا 
وغريها  و�لريا�شة  و�لبناء  و�لعمل 

من جمالت �حلياة. 

•• اأبوظبي-وام:

�أك���������دت م����ع����ايل ن�������ورة ب���ن���ت حممد 
�ل��ك��ع��ب��ي، وزي����رة دول���ة �أن �لإجن����از�ت 
�مل��ر�أة يف �لإم���ار�ت تعد  �لتي حققتها 
�ملوؤ�ش�س �ل�شيخ  ترجمة لروؤية �لو�لد 
و�ل�شيخ  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
"رحمهما  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لوطن  ب���ن���اء  يف  �مل�������ر�أة  ل�����دور  �هلل" 
و�حل����ف����اظ ع���ل���ى م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه، وهي 
�ل��ت��ي تعمقت وت��ر���ش��خ��ت يف  �ل���روؤي���ة 
نهج �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل"، 
م��ك��ت��وم، نائب  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�شاهم يف  "رعاه �هلل" م��ا  دب��ي  ح��اك��م 

�ملجالت،  جميع  يف  �مل���ر�أة  دور  تعزيز 
م�شرية  يف  �أ���ش��ا���ش��ًي��ا  ���ش��ري��ًك��ا  وجعلها 

دولة �لإمار�ت �لتنموية. 
و�أ����ش���اف���ت م��ع��ال��ي��ه��ا يف ت�����ش��ري��ح لها 
ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي للمر�أة 
�أن �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
�لعام رئي�شة  �لن�شائي  رئي�شة �لحتاد 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
بدور  قامت  �لإم����ار�ت(  )�أم  �لأ�شرية 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  نه�شة  يف  حم���وري 
وريادتها، وتقدمي �لدعم �لكامل لها، 
�لنهو�س  �لإم��ار�ت يف  لت�شتثمر دولة 
�لتي  �ل�شناعات  يف  �شيما  ل  ب��امل��ر�أة، 
�لذكاء  م��ث��ل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
�ل�شطناعي و�لبتكار و�لتكنولوجيا، 
�نطالقاً من �إميانها باأن طاقات �ملر�أة 

و�مكانياتها ل حدود لها. 
و قالت معاليها: "نو��شل من خالل 
موؤمتر  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  �����ش���ت���ع���د�د�ت���ن���ا 
�ل����دول �لأط�����ر�ف يف �ت��ف��اق��ي��ة �لأمم 

�ملناخ  تغري  ب�شاأن  �لإط��اري��ة  �ملتحدة 
 2023 نوفمرب  يف   )COP28(
منظور  �إدر�ج  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د 
�ملر�أة يف جميع مناق�شاتنا ذ�ت �ل�شلة، 
�لن�شاء  ت�شكل  �أن  على  حر�شنا  حيث 
و�أن  للموؤمتر،  �لقيادي  �لفريق  ثلثي 
�أك�����رث م���ن خ��م�����ش��ني يف �ملئة  مي��ث��ل��ن 
�شمان  ب��ه��دف  �لإد�ري،  �لفريق  م��ن 
ي�شجع  وم�شتد�م  �شامل  نهج  تطبيق 

على �مل�شاو�ة بني �جلن�شني". 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  �أن  معاليها  و�أك���دت 
يف  للتمكني  ملهًما  من��وذًج��ا  �شتظل 
�ملنطقة و�لعامل و�أعربت عن تطلعها 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول�����ة �لإم������ار�ت  �إىل 
�لقادمة،  عاًما  �خلم�شني  م��د�ر  على 
و�لدعم  �لأم���ن  فيها  ي��زده��ر  ك��دول��ة 

�لجتماعي و�لفر�س �لقت�شادية. 

•• اأبوظبي-وام:

�أك���د م��ع��ايل �ل��ل��و�ء رك��ن ط��ي��ار فار�س 
ع����ام �شرطة  ق���ائ���د  �مل����زروع����ي  خ��ل��ف 
�أب��وظ��ب��ي �ع��ت��ز�ز دول���ة �لإم�����ار�ت مبا 
متيز  م��ن  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة  حققته 
جد�رتها  و�إث��ب��ات  نه�شتها  م�شرية  يف 
كافة  و�لتناف�شية  �لإب���د�ع  ميادين  يف 

حمققة جناحات كبرية وريادية.
و�أ�شاد معاليه - يف كلمة مبنا�شبة يوم 
�مل����ر�أة �ل��ع��امل��ي �ل���ذي ي�����ش��ادف �لثامن 
م���ن م���ار����س ���ش��ن��وي��اً - ب��ج��ه��ود ودعم 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
�ملر�أة  مل�شرية  �لإمار�ت"  "�أم  �لأ�شرية 
كافة  �ملجالت  يف  �ملتطورة  �لإمار�تية 
ل��الإب��د�ع و�إطالق  �مل��ج��ال لها  ، وف��ت��ح 

لتوؤكد  �ملتميزة  وطاقاتها  خم��زون��ه��ا 
�لإم���ار�ت يف جمال  �أن جتربة  للعامل 
متكني �ملر�أة �أجنزت تقدماً كبري�ً لها، 
مبدعة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �أ�شبحت  �إذ 
منوذجاً  وتعد  �شيء،  كل  يف  ومتميزة 

لكثري من دول �لعامل و�ملنطقة.

�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أن رحلة متيز  و�أك��د 
يف وط����ن �خل����ري و�ل���ع���ط���اء ت��ع��ود بنا 
�ملغفور  �ل��دول��ة  موؤ�ش�س  �ه��ت��م��ام  �إىل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
"طيب �هلل ثر�ه" مع �إميانه بكينونتها 
بخ�شو�شيتها  و�لحتفاظ  ومكانتها 
�ل����ت����ي جت���ل���ت يف ن���ظ���رت���ه ل����ل����م����ر�أة، 
و�إن�شانة  و�أختاً  وزوجة  �أماً  و�عتبارها 
وو�جباتها،  وحقوقها  تطلعاتها  لها 
وبذلك فاإن م�شرية �لنه�شة �لن�شائية 
بالدولة متثل فعاًل ��شتثنائياً لي�س يف 
دول��ة �لإم���ار�ت فح�شب بل يف �لوطن 
����ش��ت��ط��اع��ت يف  �مل�������ر�أة  �ل���ع���رب���ي، لأن 
�لإمار�ت �أن ترتقي فكر�ً وعلماً وعماًل 
عملت  لقد  معاليه  و�أ���ش��اف  ومكانة. 
�لكو�در  متكني  على  �لإمار�ت"  "�أم 
�مل�شاركة  على  ق��ادر�ت  لِيكن  �لن�شائية 
�لإيجابية يف �لرب�مج �لتنموية، �شو�ء 
ما  وتعزيز  �إنتاجية  �أو  خدمية  كانت 

خمتلف  يف  جن���اح  م��ن  �مل�����ر�أة  حققته 
و�لقت�شادي  �لإد�ري  �لعمل  جمالت 
و�ل�����ش��ح��ي و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، �إ���ش��اف��ة �إىل 
و�لبيئية  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �مل�����ج�����الت 

و�لإعالمية، وغريها من �ملجالت .
و�أو�شح �أن �شرطة �أبوظبي وبتوجيهات 
متكني  على  عملت  �لر�شيدة  �لقيادة 
�مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة يف جم���الت �لعمل 
نتائج  و�لأم����ن����ي حم��ق��ق��ة  �ل�����ش��رط��ي 
�لريادي  ب��دوره��ا  وم�����ش��ارك��ة  متميزة 
ون�شر  و�لأم����������ان  �لأم�������ن  ت���ع���زي���ز  يف 
�أن  لف��ت��ا   .. جمتمعنا  يف  �لطماأنينة 
�لإمار�ت تعد من �لدول �لر�ئدة على 
�ملر�أة  دع��م  جم��ال  يف  �لعاملي  �ل�شعيد 
يف  ت�شتحقها  �ل��ت��ي  �مل��ك��ان��ة  وم��ن��ح��ه��ا 
�لر�شيدة  �لقيادة  من  �إمياناً  �ملجتمع، 
على  ق��ادرة  لت�شبح  وتاأهيلها  بدورها 
�إ�شغال �أعلى �ملنا�شب حملياً و�إقليميا 

ودولياً .

•• اأبوظبي- وام: 

�لأ�شرية  �لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
مب���ق���ره���ا يف �أب����وظ����ب����ي ب����ي����وم �مل�������ر�أة 
�لعاملي.  �شلطت �ملوؤ�ش�شة �ل�شوء خالل 
�لحتفال على �لدور �لبارز �لذي تلعبه 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �لدولة ومتكني 
�لريادي  �ل���دور  و�إع��ط��ائ��ه��ا  �مل����ر�أة  دور 
يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا م���ن �أجل 
�لقادمة.   لالأجيال  م�شتد�م  م�شتقبل 
�لكعبي رئي�س  وقال معايل علي �شامل 
جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
بهذه �ملنا�شبة �إن �حتفال �ملوؤ�ش�شة بيوم 
ت�شعى  �شنوياً  تقليد�ً  ُيعد  �لعاملي  �ملر�أة 
م���ن خ���الل���ه �إىل م���و�ك���ب���ة �ل���ع���امل يف 
�لحتفاء باملر�أة �لتي متثل ركناً رئي�شاً 
مربية  باعتبارها  �ملجتمع  �أرك���ان  م��ن 
و�أ�شاف    . �لرجال  و�شانعة  �لأج��ي��ال، 
دولة  يف  �مل�����ر�أة  ب����دور  معاليه:"نعتز 
�لإمار�ت يف بناء �لوطن، فهي �ل�شريك 
�إجناز�ت  �لرئي�س يف كل ما حتقق من 
�شهدتها  �لتي  �ملختلفة  �لقطاعات  يف 
وت�شهدها �لدولة، ول �شك يف �أن جهود 
�لقيادة �لر�شيدة و�لدعم �لذي قّدمته 

�مل�شتمر  و�لت�شجيع  �لإمار�تية  للمر�أة 
مّكن �بنة �لإمار�ت من �إبر�ز قدر�تها، 
وت�����ش��خ��ري خ��رب�ت��ه��ا م���ن �أج����ل خدمة 
وط��ن��ه��ا و�ل���ع���امل م��ن ح��ول��ه��ا.  و�أ�شاد 
�شمو  تبذلها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحتاد 
�لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى 
“�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
�مل����ر�أة  وت�����ش��ج��ي��ع  ل��ت��م��ك��ني  �لإمار�ت” 
�لإمار�تية و�لتي كان لها �لدور �لأكرب 

وحتقيقها  �لإم��������ار�ت  �ب���ن���ة  جن����اح  يف 
�لن�شب �ملتقدمة يف �ملوؤ�شر�ت �لعاملية. 

�شعادة مرمي حممد  قالت  من جهتها 
�لتنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لرميثي 
�لأ���ش��ري��ة �إن �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة حتظى 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  م���ن  ه���ائ���ل  ب���دع���ٍم 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  م���ن  د�ئ������ٍم  و�ه���ت���م���اٍم 
فاطمة بنت مبارك �لأم��ر �ل��ذي جعل 
�لعاملية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  �ل��دول��ة يف ���ش��د�رة 
يف ب��ر�م��ج متكني �مل���ر�أة و�ل��ت��و�زن بني 
�أن �لهتمام باملر�أة  �جلن�شني مو�شحة 

�لوطنية  �لأول���وي���ات  ر�أ����س  على  ي��اأت��ي 
و�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات �حل��ك��وم��ي��ة، وهو 
نهج ر��شخ يف �لدولة منذ عهد �ملوؤ�ش�س 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 

نهيان "طيب �هلل ثر�ه". 
حممد  م��رمي  �شعادة  �لحتفال  ح�شر 
�لرميثي و�لعديد من �لكو�در �لن�شائية 
يف  �حلكومية  �لقطاعات  خمتلف  من 
�لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  وم��وظ��ف��ي  �ل���دول���ة 
�لأ�����ش����ري����ة.  ون��ظ��م��ت �مل��وؤ���ش�����ش��ة لقاء 
ح���و�ري���ا ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ارك��ت فيه 
مدير  مالك  �آل  �أحمد  �شما  �لدكتورة 
�إد�رة تطوير �ل�شر�تيجية من د�ئرة 
�لعيدرو�س  وعائ�شة  �أبوظبي،  �لطاقة 
�إد�رة  �لأع���م���ال يف  ق�����ش��م دع���م  رئ��ي�����س 
�أبوظبي،  �لنظيفة من م�شدر  �لطاقة 
�أخ�شائي  �ملن�شوري  حمد�ن  ولطيفة 
�لبيئة  ه��ي��ئ��ة  م���ن  �ل��ب��ي��ئ��ي  �ل��ت��ق��ي��ي��م 
�أخ�شائي  �ل�����ش��رج��ي  وع����زة  �أب���وظ���ب���ي، 
متيز و�أد�ء موؤ�ش�شي من �لإد�رة �لعامة 
�لنعيمي  وم���ي  �أب��وظ��ب��ي،   � ل��ل��ج��م��ارك 
باب  �شمال  حقل  تطوير  رئي�س  نائب 
�لوطنية  �أب���وظ���ب���ي  ب�����رول  ب�����ش��رك��ة 

"�أدنوك". 

•• دُبّي-الفجر:

تز�مناً مع �حتفال �لدولة و�ملجتمعات 
�لذي  ل��ل��م��ر�أة  �ل��ع��امل��ّي  باليوم  �لعاملّية 
ُي�����ش��ادف �ل��ث��ام��ن م��ن م��ار���س م��ن كل 
ُدب�����ّي لرعاية  ُم��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ّظ��م��ت  ع����ام، 
�لّن�شاء و�لأطفال حزمة من �لفعاليات 
"دور  بعنو�ن  توعوية  جل�شة  ت�شمنت 
ُموؤ�ش�شة ُدبّي لرعاية �لّن�شاء و�لأطفال 
يف دعم �شحايا �لُعنف �لأ�شرّي و�إ�شاءة 

ُمعاملة �لأطفال و�لجّتار بالب�شر"
�ملن�شوري   �شعيد  �شيخة  �شعادة  وقالت 
للن�شاء  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع�����ام  م���دي���ر 
و�لأطفال بالإنابة  �إن �لحتفاء باليوم 
�لثامن  ي�شادف  �ل��ذي  للمر�أة  �لعاملي 
من مار�س يف كل عام، ياأتي وقد لفتت 
�لتجربة �لإم��ار�ت��ي��ة يف جم��ال متكني 
�إليها،  �لأنظار  قدر�تها  وتعزيز  �مل��ر�أة 
حيث تبو�أت �شد�رة �لعديد من �لدول 
�جلن�شني،  ب���ني  �ل����ت����و�زن  م��ل��ف��ات  يف 
�لتمثيل  م����ن  ذل�����ك  ي��ت�����ش��م��ن��ه  وم�����ا 
�حل���ك���وم���ي، و�ل�����ربمل�����ان، و�لأع�����م�����ال، 
و�لريا�شة،  �ل���ق���ي���ادي���ة،  و�مل���ن���ا����ش���ب 
و�مل��ك��ان��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة، وغ���ريه���ا من 
�ملر�أة  فيها  ت�شكل  باتت  �لتي  �ملجالت 
من  جوهرياً  و�شبباً  �أ�شا�شياً  مرتكز�ً 

�أ�شباب جناحه و�زدهاره، ولعل جتربة 
موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء و�لأطفال 
يف جمال حماية �ملر�أة و�شون حقوقها 
ودعمها ومتكينها، يعترب �أحد �مل�شاهد 
�ل��دول��ة وقيادتها  �حل��ي��ة ع��ل��ى ج��ه��ود 

�لر�شيدة يف هذ� �ل�شاأن
ك��ان��ت حا�شرة  دب���ي   �أن    : �أ���ش��اف��ت  و 
�ملر�أة على �لدو�م،  بقوة، حيث حظيت 
بدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة،  رئي�س  نائب  �آل مكتوم،  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه 
�هلل، �لذي حر�س على تعزيز مكانتها 
يف جمالت �لتعليم و�ل�شحة و�مل�شكن 

و�حلياة �لجتماعية وغريها.
رفعت  �ل���ع���امل���ي���ة   �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  ويف 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �إىل  �شعادتها  
رئي�شة  �لإمار�ت"،  “�أم  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
�لرئي�س  �ل����ع����ام،  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد 
�لأ�شرية،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى 
لالأمومة  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
�ملباركة  �آي�����ات  �أ���ش��م��ى   ، و�ل��ط��ف��ول��ة، 
�ملر�أة  و�إىل  �ملنا�شبة،  و�لتهاين يف هذه 
�لإمار�تية عموماً، �إذ �أن �حتفاء �لعامل 
بهذه �ملنا�شبة يعترب �حتفاًء مبنجز�ت 
�أولتها  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ر�أة  ومكانة 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �له��ت��م��ام �لأك���رب، 
ووفرت لها كافة �لإمكانات مما �أ�شهم 
�ملرموقة،  مكانتها  �إىل  و���ش��ول��ه��ا  يف 
فح�شب،  �ملحلي  �مل�شتوى  على  ولي�س 

بل على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي.
�ملن�شورّي  و�أكدت �شعادة �شيخة �شعيد 
�أنَّ �ليوم �لعاملّي للمر�أة يعترب منا�شبًة 
دورها  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  لت�شليط  ُم��ه��م��ة 
�لأ���ش��رة و�ملجتمع، ف�شاًل  �مل��ح��ورّي يف 
مناه�شة  جهود  �إب���ر�ز  يف  �أهميته  عن 
دع���م  ج����ان����ب  �إىل  �����ش����ّده����ا  �ل����ُع����ن����ف 
ومنحها  ومتكينها  �ملجتمعّي  دوره���ا 
و�لتخطيط  �ل��ق��ر�ر  نع  �شُ يف  مكانتها 
�لتي  �جل��ل�����ش��ة  و���ش��ه��دت  للم�شتقبل 

�آمنة �ملطوع، ُمدير �خلدمات  قدمتها 
�أع�شاء  ح�شور  �ملوؤ�ش�شة،  يف  �لنف�شّية 
وطالب  و�مل��وظ��ف��ني  �ل��ت��دري�����س  هيئة 
�لُعلّيا.  و�ل���در�����ش���ات  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
للتعليم  مانيبال  �أك��ادمي��ي��ة  يف  وذل���ك 
�ل����ع����ايل ،م���دي���ن���ة ُدب�������ّي �لأك����ادمي����ي����ة 
�آم���ن���ة �ملطوع،  �ل���ع���امل���ّي���ة.   وت���ن���اول���ت 
�خل���دم���ات  �مل��ق��دم��ة يف �مل��وؤ���ش�����ش��ة �إىل 
جانب تقدمي  خدمات �لدعم �لنف�شّي 
ل�شحايا �لُعنف من �لّن�شاء و�لأطفال، 
�لتي  و�لتقنيات  �لأ�شاليب  م�شتعر�شة 
�لّن�شاء  ح���الت  يف  للتدخل  ُت�شتخدم 
�ملتعر�شني للُعنف، و��شتخد�م و�لعالج 
�لنف�شي  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  و  �ل��ن��ف�����ش��ّي  
ل�شحايا �لعنف من �لن�شاء و�لأطفال 
موؤ�شر�ت  وج�����ود  م���ن  ي���ع���ان���ون  مم���ن 
�لفوري،  �ل��ت��دخ��ل  ت�����ش��ت��دع��ي  نف�شية 
ورفع  لهم  �لنف�شي  �ل�شتقر�ر  لتاأمني 
�إىل  ي�شار  حياتهم.  يف  �لتكيف  ج��ودة 
�أن  �ملوؤ�ش�شة  تقدم عدد من �خلدمات 
�ل��ت��ي ي����درج حت��ت��ه��ا خ��دم��ات �لإي�����و�ء، 
وخدمات مركز �لت�شال، و �خلدمات 
�لنف�شّية،  �لقانونية،  و  �لجتماعية، 
وبرنامج متكني �ل�شحايا، و �لتدريب 
و�ملهار�ت  �حل���ريّف،  و�ل��ت��دري��ب  �ملهنّي، 

�حلياتّية، و�لرب�مج �لرفيهية.  

•• اأبوظبي-وام:
�لقانونية  �ليمني  �لدبلوما�شيني  م��ن  ج��دي��دة  دفعة  �أدت 
�أمام �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �ل��دويل وذل��ك يف دي��و�ن ع��ام �ل���وز�رة باأبوظبي.  
�ل�شيخ  م��ع��ايل   .. �لقانونية  �ليمني  �أد�ء  م��ر����ش��م  ح�شر 
�أحمد  معايل  و  دول��ة  وزي��ر  نهيان  �آل  نهيان  بن  �شخبوط 
و�شعادة خالد عبد�هلل  دولة  �ل�شايغ وزير  بن علي حممد 
و�شعادة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  وكيل  بالهول، 
�لتنمية  ل�شوؤون  �لوزير  يو�شف �حلو�شني، م�شاعد  يعقوب 
�لدولية ، و�شعادة �شلطان حممد �ل�شام�شي، م�شاعد �لوزير 
ل�شوؤون �لتنمية �لدولية ، و�شعادة �شعيد مبارك �لهاجري، 
م�شاعد �لوزير لل�شوؤون �لقت�شادية و�لتجارية و �لوكالء 

�مل�شاعدوين. 
ورحب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان عقب مر��شم 
�أد�ء �ليمني �لقانونية بالدبلوما�شيني �جلدد �لبالغ عددهم 
�شاباً و�شابة، د�عيا �إياهم �إىل �لعمل �ملخل�س و�لدوؤوب   91

جت�شيد�  �لإمار�تية  �لدبلوما�شية  م�شرية  تعزيز  �أجل  من 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ق���ي���ادة �ل���دول���ة �ل��ر���ش��ي��دة وخ���دم���ة �لأه�����د�ف 

�لتنموية للدولة. 
و �أ�شار �شموه �إىل �أن دولة �لإمار�ت تتطلع د�ئما �إىل �لريادة 
�لعاملية وحتر�س على تر�شيخ رو�بطها مع �لدول �ل�شقيقة 
قيم  �ل�شامية،  قيمها  ن�شر  �أج���ل  م��ن  وتعمل  و�ل�شديقة 

�لت�شامح و�لتعاي�س و�لأخوة �لإن�شانية. 
و �أكد �شموه �أن دولة �لإمار�ت مت�شي قدما بروؤية قيادتها 
�لر�شيدة وعزمية �أبنائها نحو ت�شطري �ملزيد من �لإجناز�ت 
�جلدد  �لدبلوما�شيني  د�عيا  �مليادين،  �شتى  يف  و�لنجاحات 
�شمعة  تعزيز  �أج��ل  م��ن  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب��روح  �لعمل  �إىل 
و�حر�مها  حمبتها  وت��ر���ش��ي��خ  وع��امل��ي��ا  �إق��ل��ي��م��ي��ا  �ل���دول���ة 
�لدبلوما�شيون  �أع��رب   ، �ل��ع��امل.  من جانبهم  �شعوب  بني 
�جل����دد ع��ن ف��خ��ره��م و�ع���ت���ز�زه���م ب��الل��ت��ح��اق ب��ال��ع��م��ل يف 
لل�شلك  و�لن�����ش��م��ام  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
موؤكدين تطلعهم خلدمة وطنهم  �لإمار�تي  �لدبلوما�شي 

و�مل�شاركة يف م�شريته �لتنموية على خمتلف �لأ�شعدة. 

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شاد�شة  �لدورة  فعاليات  �أبوظبي، يف  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ت�شارك 
من معر�س توظيف جمندي �خلدمة �لوطنية 2023، و�لذي تنظمه 
�لفرة  خ��الل  �ل��دف��اع،  ب���وز�رة  و�لحتياطية  �لوطنية  �خل��دم��ة  هيئة 
للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �جل���اري،  م��ار���س   8 �إىل   6 م��ن 

"�أدنيك".
�إد�رة �لختيار و�لتعيني بقطاع  وقال �ملقدم �شامل �شيف �لكعبي مدير 
�ملو�رد �لب�شرية، �إن �مل�شاركة تاأتي يف �إطار �حلر�س على توفري �لفر�س 
�أمتو�  ممن  �لوطن،  خلدمة  و�لحتياطية  �لوطنية  �خلدمة  ملجندي 
متطلبات �لربنامج �لتدريبي للخدمة �لوطنية و�ل�شتفادة من �لكادر 

�لب�شري �ملو�طن وتاأهيله و�إيجاد فر�س �لعمل �لتي تالئمه.

و�أ����ش���اف �أن ت��وظ��ي��ف جم��ن��دي �خل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة ي��اأت��ي وف���ق �أف�شل 
تلك  لال�شتفادة من  �ل�شعي  عن  ف�شال  �ل�شرطية  و�ملعايري  �ملمار�شات 
و�ملهار�ت  و�لن�شباط  �مل�شوؤولية  من  عالية  بروح  تتمتع  �لتي  �لكو�در 

و�لقيم �لتي غر�شت يف نفو�شهم �أثناء تاأديتهم للخدمة �لوطنية.
�خلدمة  جمندي  توظيف  مبعر�س  �أبوظبي  �شرطة  من�شة  �أن  و�أك��د 
و�لحتياطية  �لوطنية  �خلدمة  جمندي  �شت�شتقبل   2023 �لوطنية 
و�لتي  �ل�شاغرة  �لوظائف  عليهم  وتعر�س  �ملعر�س،  �أي���ام  م��د�ر  على 
�للتحاق  يف  �لر�غبني  لكافة  �لتوفيق  متمنياً  �إليها،  �لتقدم  مُيكنهم 

بالعمل يف �شرطة �أبوظبي .
�لدوريات  و�إد�رة  �جلرمية،  وم�شرح  و�لتعيني  �لختيار  �إد�رة  وت�شارك 
�خلا�شة، وk9، يف جناح �شرطة �أبوظبي باملعر�س، حيث ��شتقطب عدد� 
كبري� من �لر�غبني يف �لنت�شاب للعمل �ل�شرطي مبختلف �لقطاعات.

•• دبي -وام:

�أطلقت جمعية دبي �خلريية حملتها �لرم�شانية �ملو�شمية حتت �شعار "يدوم 
ل�شتد�مة  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�شر�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  م�شتهدفة  �خلري"؛ 
�ل��ع��ط��اء ، وت��وف��ري �ل��رع��اي��ة �لأك���رب لأ���ش��ح��اب �حل��اج��ات و�لأ���ش��ر �ملتعففة 
و�إح��د�ث نقلة نوعية يف حمالتها. جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقدته 
�جلمعية مبقرها يف دبي، بح�شور عادل �ل�شويدي مدير �لعمليات و�لإد�ر�ت 
وح�شن حممد  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويدي  �أحمد  و  �لإد�رة،  وع�شو جمل�س 
ح�شن فا�شل �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة نظم �ملعلومات ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت �لعامة 
ل�  �لتنفيذي  �ملدير  وق��ال  وموظفيها.  �جلمعية  �إد�ر�ت  ومديري  للبرول 
 300 يت�شمن  �لدولة  د�خل  �ل�شائم  �إفطار  م�شروع  �إن  �خلريية"،  "دبي 
�ألف وجبة �إفطار بتكلفة 4.5 مليون درهم، و�أن �إفطار �شائم خارج �لدولة 

يف م�شاجد �ملتربعني �لذين بنو� م�شاجد بالتعاون مع دبي �خلريية خالل 
من  �مل�شتفيدين  ع��دد  وي�شل  دره��م  ماليني   10 بقيمة  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
وجبات �لإفطار خارج �لدولة �إىل مليون �شخ�س. و�أ�شار �ل�شويدي، �إىل �ملري 
 6500 �إىل  �لو�شول  ي�شتهدف  �لدولة وخارجها و�لذي  �لرم�شاين د�خل 
�لدولة وخارجها  د�خل  �لأيتام  تتجاوز مليوين درهم، وكفالة  بقيمة  �أ�شرة 
 2.160.000 �إجمالها  �شنوية  بكفالة  ج��دي��د  يتيم   1100 ت�شتهدف 

درهم.
�لعيد،  �لأيتام و�لفقر�ء من ك�شوة  2500 �شخ�س من  ��شتفادة  �إىل  ولفت 
وفيما يخ�س زكاة �لفطر ت�شتهدف �جلمعية �لو�شول �إىل 40 �ألف م�شتفيد 
و�لأف���ر�د  و�ل��ت��ج��ار  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  ودع���ا   ، �لف�شيل  �ل�شهر  نهاية  يف 
م�شتحقيها  �إىل  لت�شل  م�شاريع �خلري  �أمو�لهم يف  زكاة  للمبادرة مب�شاركة 

�لذين مت در��شة حالتهم جيد�ً من قبل �جلمعية.

الرم�سانية�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف معر�س توظيف جمندي اخلدمة الوطنية حملتها  �سمن  اخلريية  دبي  اإفطار  وجبات  قيمة  درهم  مليون   14.5

اأمام عبداهلل بن زايد ... دفعة من الدبلوما�سيني اجلدد يوؤدون اليمني القانونية 

قائد عام �سرطة اأبوظبي: املراأة الإماراتية اأثبتت جدارتها يف امليادين كافةنورة الكعبي: املراأة الإماراتية منوذج ملهم للتمكني يف املنطقة والعامل 

موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية حتتفل بيوم املراأة العاملي 
ُموؤ�س�سة ُدبّي لرعاية الّن�ساء والأطفال تنظم حزمة من الفعاليات مبنا�سبة اليوم العاملّي للمراأة

خليفة بن طحنون: دور املراأة حموري 
لبناء م�ستقبل م�سرق وم�سرف وم�ستدام

را�سد بن حميد النعيمي: املراأة الإماراتية �سنعت تاريخًا حافًل باملجد والإبداع 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
�شمو  ���ش��ه��د  �هلل،  رع�����اه  دب�����ي،  ح���اك���م 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�ملجل�س  رئي�س  دبي  مكتوم، ويل عهد 
 477 تخريج  حفل  �أم�س  �لتنفيذي، 
و�ملر�شحات،  �ملر�شحني  �لطلبة  م��ن 
و�جل���ام���ع���ي���ني وخ���ري���ج���ي �ل�������دور�ت 

�لتاأ�شي�شية يف �أكادميية �شرطة دبي. 
بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �حلفل  ح�شر 
دبي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  �آل  �شعيد 
ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  للطري�ن 
طري�ن �لإم��ار�ت، و�شمو �ل�شيخ ح�شر 
بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم، رئي�س 
موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، و�للو�ء �لركن 
بن  طحنون  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  ط��ي��ار 
�أركان  رئي�س  نائب  نهيان،  �آل  حممد 
من  عدد  جانب  �إىل  �مل�شلحة،  �لقو�ت 
يف  و�ل�����ش��رط��ي��ة  �لع�شكرية  �ل��ق��ي��اد�ت 
و�أع�شاء  �مل�����ش��وؤول��ني،  وك��ب��ار  �ل��دول��ة 
�ل�شلك �لدبلوما�شي، وممثلي �لوفود 
�ل�شرطية  �لقمة  و�شيوف  �لعربية، 
�لعاملية، �إ�شافة �إىل �أولياء �أمور وذوي 

�خلريجني. 
وق���د ب���د�أ �حل��ف��ل ل���دى و���ش��ول �شمو 
�لرئي�شية  �ملن�شة  �إىل  دب��ي  عهد  ويل 
�ل�شالم  �لأك��ادمي��ي��ة بعزف  م��ي��د�ن  يف 
�شموه  ق�����ام  ذل�����ك  ع���ق���ب  �ل����وط����ن����ي، 
��شتمع  ثم  �خلريجني،  طابور  بتفقد 
�لِذْكر  �إىل تالوة لآيات من  �حل�شور 

�حلكيم. 
�ل��ع��م��ي��د �لأ���ش��ت��اذ �لدكتور  �أل��ق��ى  ث��م 
مدير  �ل�������ش���ام�������ش���ي،  ب���ط���ي  حم���م���د 

�أك��ادمي��ي��ة ���ش��رط��ة دب����ي، ك��ل��م��ة رحب 
فيها ب�شمو ر�عي �حلفل و�حل�شور يف 
�أكادميية �شرطة دبي، �ل�شرح �لعلمي 
�أج���ي���ال من  ت��خ��ري��ج  ي�شهم يف  �ل����ذي 
�لكو�در �لأمنية �ملوؤهلة و�ملزودة بكافة 
�ل��ع��ل��وم و�مل��ع��ارف و�مل���ه���ار�ت، لتتمكن 
م���ن �ل���ش��ط��الع ب��و�ج��ب��ه��ا يف حفظ 
وحماية  �لعام،  �لنظام  و�شون  �لأم��ن 

�لوطن مكت�شباته. 
�أن  كلمته  خ��الل  �ل�شام�شي  و�أو���ش��ح 
�أك���ادمي���ي���ة ���ش��رط��ة دب����ي ت��ع��م��ل على 
تهيئة �خلريجني و�إعد�دهم، وتو�شيع 
�شخ�شياتهم  و����ش���ق���ل  م����د�رك����ه����م 
باملعرفة  وت�����ش��ل��ي��ح��ه��م  وف����ك����ره����م، 
ليكونو�  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة،  �لأك���ادمي���ي���ة 
ما  لتحمل  وموؤهلني  �مل�شتقبل،  ق��ادة 
ما  وتنفيذ  م�شئوليات  من  ينتظرهم 

ُي�شند �إليهم من و�جبات ومهام. 
دبي  �شرطة  �أك��ادمي��ي��ة  "�أن  و�أ���ش��اف: 

وبف�شل دعم �لقيادة �لر�شيدة، ر�شخت 
و�لع�شكرية  �لأكادميية  �ملعايري  �أعلى 
يحقق  مب��ا  �مل�شتقبل،  ����ش��ت�����ش��ر�ف  يف 
منظومة  يف  و�ل���ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ط��وي��ر 
ولعل من  �لأمني،  و�لتدريب  �لتعليم 
ح�شول  حتققت،  �ل��ت��ي  �لنتائج  �أب���رز 
بيئة  �أف�شل  ج��ائ��زة  على  �لأك��ادمي��ي��ة 
 Great Place عمل من موؤ�ش�شة
�شنو�ت  لثالث  �لعاملية   to Work
تنال  �شرطية  كاأول موؤ�ش�شة  متتالية، 
�لعامل،  م�شتوى  على  �ل�����ش��ه��ادة  ه��ذه 
�جلائزة  ع��ل��ى  ح�شولها  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لدولية للفكر �ل�شرطي �لتي متنحها 
�ل�شرطية  للعلوم  �لدولية  �جلمعية 
كاأول  �لأم��ريك��ي��ة،  �ملتحدة  بالوليات 
ج��ه��ة ���ش��رط��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول���ة 
حت�شل  �لأو���ش��ط،  و�ل�شرق  �لإم����ار�ت 
ع��ل��ى ه���ذه �جل���ائ���زة ع��ن ف��ئ��ة �أف�شل 
�ل�شرطية  و�مل����ب����ادر�ت  "�ملمار�شات 

وكذلك  �ملجتمعية"،  و�ل����ع����الق����ات 
"�لآيزو"  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى  �حل�������ش���ول 
�لتعليمية  �مل��ن��ظ��م��ات  �إد�رة  ن��ظ��ام  يف 

 ."  21001:2018"
�أمام �شمو �ل�شيخ  ثم قدم �خلريجون 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
ت�شمن  ع��ر���ش��اً  م��ك��ت��وم، و�حل�������ش���ور 
��شتيعابهم  م���دى  عك�شت  ت�شكيالت 
�لع�شكرية  و�ملهار�ت  �لتدريبات  لكافة 
يف  در��شتهم  مدة  خالل  تلقوها  �لتي 
�لعايل  �مل�شتوى  و�أب���رزت  �لأك��ادمي��ي��ة 
من �لن�شباط و�للياقة �لبدنية �لتي 

يتمتعون بها. 
ب��ع��د ذل���ك ك����ّرم ���ش��م��و ويل ع��ه��د دبي 
عبد�هلل  �لفريق  م��ع��ايل  جانبه  و�إىل 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري،  خليفة 
�ملتفوقني  �لأك��ادمي��ي��ة  وم��دي��ر  دب���ي، 
�لتفوق،  �أو�شمة  �شموه  قّلدهم  حيث 
جماله  يف  كل  �إبد�عهم  على  وهناأهم 

ومتنى لهم �شموه مزيد�ً من �لنجاح 
يف م�شريتهم �لعملية. 

وت�شلُّم  ت�شليم  م��ر����ش��م  ج��رت  بعدها 
�ل��َع��لَ��م م��ن �ل�����دورة 30 �ىل �ل����دورة 
باأن  �لق�شم  ب��اأد�ئ��ه��م  م�شحوبا   31

يحافظو� على �لعلم مرفوعا عاليا. 
وقبيل �ن�شر�ف طابور �لعر�س، �أق�شم 
ي��ك��ون��و� خمل�شني  ب����اأن  �خل���ري���ج���ون 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  ل���دول���ة 
د�شتورها  ي��ح��رم��و�  و�أن  ورئ��ي�����ش��ه��ا 
�أمنها  على  يحافظو�  و�أن  وقو�نينها 
مطيعني  لعلمها  ح��ام��ني  و�شالمتها 
جل��م��ي��ع �لأو�م��������ر �ل���ت���ي ت�����ش��در عن 

روؤ�شائهم يف كل �لظروف و�لأوقات. 
ل�شمو  �ل��ت��ق��ط��ت  �حل���ف���ل  ن��ه��اي��ة  ويف 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�أع�شاء  مع  �لتذكارية  �ل�شور  مكتوم، 
دبي،  �شرطة  �أكادميية  تدري�س  هيئة 

و�خلريجني. 

عهد  ويل  ���ش��م��و  ح���ر����س  �إط�������ار  ويف 
كافة  �شمن  �مل���ر�أة  ت�شجيع  على  دب��ي 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات، �ل��ت��ق��ى ���ش��م��وه على 
�شما  بال�شابطتني  �حل��ف��ل،  ه��ام�����س 
�ل�شوري  د�ن���ة  و�مل����الزم  �لبوفال�شه، 
برنامج  حول  جتربتهما  �إىل  و��شتمع 
ب��اأك��ادمي��ي��ة �شرطة  �إع�����د�د �ل�����ش��ب��اط 
نيويورك، ليكّن �أول عنا�شر �ل�شرطة 
�ل���ن�������ش���ائ���ي���ة �ل����ل����و�ت����ي ي���ج���ت���زن ه���ذ� 
�لوليات  خارج  من  �لنوعي  �لتدريب 
�لتوفيق  لهما  �شموه  متمنيا  �ملتحدة، 

و�ل�شد�د يف خدمة �لوطن. 
ويف هذه �ملنا�شبة، رفع معايل �لفريق 
�لعام  �لقائد  �مل���ّري،  خليفة  �هلل  عبد 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
�أك��ادمي��ي��ة ���ش��رط��ة دب���ي، �أ���ش��م��ى �آيات 
�شاحب  �إىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات،  �ل��ت��ه��اين 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
�ل���دول���ة، حفظه �هلل،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان، 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيه 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
دبي، رعاه �هلل، و�أ�شحاب �ل�شمو حكام 
�ل�شيخ ح��م��د�ن بن  و���ش��م��و  �لإم�����ار�ت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد 
دبي، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، و�شمو 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  نائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم، 
جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، و�لفريق 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان، 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 

�لد�خلية. 
�خلريجني  �لطلبة  معاليه  ه��ّن��اأ   كما 
و�خل���ري���ج���ات و�أول����ي����اء �لأم�����ور بهذ� 
�أهمية �لإعد�د  �لإجناز �ملميز، موؤكد�ً 
كركيزة  �ل��ب�����ش��ري  ل��ل��ع��ن�����ش��ر  �جل���ي���د 
بها  تو��شل  نوعية  �إجن��از�ت  لتحقيق 
دولة �لإمار�ت م�شريتها �ملباركة، ونوه 

دبي يف  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ب��دور 
�لعمل على  تر�شيخ هذ� �جلانب عرب 
�ملوؤهلة،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���ك���و�در  تنمية 
وتخريج �شباط �شرطة على قدر من 
تعزيز  ل�شتكمال  و�ل�شتعد�د  �لكفاءة 
م�شرية �لأمن و�لأمان يف دبي، ودولة 
�لإم�����ار�ت، �لأم���ر �ل���ذي ي��دع��م جهود 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  �لدولة 

و�لنه�شة �ل�شاملة يف �شتى �ملجالت. 
تخريج  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  �حل���ف���ل  ���ش��م��ل 
�أرب�����ع دف���ع���ات وه����ي، �ل��دف��ع��ة )30( 
بربنامج  �مل���ر����ش���ح���ني  �ل��ط��ل��ب��ة  م����ن 
وعلوم  �ل���ق���ان���ون  يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
�لطلبة  من   )2( و�لدفعة  �ل�شرطة، 
يف  �لبكالوريو�س  بربنامج  �ملر�شحني 
و�لدفعة  و�جلنائية،  �لأمنية  �لعلوم 
�مل���ر����ش���ح���ات  �ل����ط����ال����ب����ات  م�����ن   )2(
�لعلوم  يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  ب��ربن��ام��ج 
 )28( و�لدفعة  و�جلنائية،  �لأمنية 
�ل��ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ي��ني و)5( من  م��ن 

�جلامعيات. 
كما �شمل �حلفل تخريج 477 طالباً 
وطالبة يف هذ� �لعام يف �شتى �ملجالت 
�لأم��ن��ي��ة و�ل��ق��ان��ون��ي��ة، وع��ل��ى خمتلف 
�مل�������ش���ت���وي���ات �ل���ع���ل���م���ي���ة، ب����و�ق����ع 57 
برنامج  �لثالثني يف  للدفعة  مر�شحاً 
�للي�شان�س يف �لقانون وعلوم �ل�شرطة، 
و38 مر�شحاً للدفعة �لثانية للطلبة 
�لبكالوريو�س  برنامج  يف  �ملر�شحني 
و21  و�جلنائية،  �لأم��ن��ي��ة  �لعلوم  يف 
مر�شحًة يف نف�س �لربنامج، بالإ�شافة 
�لطلبة  ب���ت���خ���ري���ج  �لح����ت����ف����اء  �إىل 
وعددهم  و�جل��ام��ع��ي��ات  �جل��ام��ع��ي��ني 
وخريجي  وط����ال����ب����ة،  ط���ال���ب���اً   98
 263 وعددهم  �لتاأ�شي�شية  �ل���دور�ت 
من �لعن�شرين �لرجايل و�لن�شائي." 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  ج��ائ��زة  م��ر�ك��ز  �أح��د   - �جلينية  للدر��شات  �لعربي  �مل��رك��ز  �أ���ش��در 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية - ورقة بحثية بعنو�ن " نطاق 
لدولة  �ملو�طنني  �ل�شكان  يف  �جلينية  و�ملتغري�ت  �لور�ثية  �ل�شطر�بات 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .. حتاليل من قاعدة �لبيانات".
وت�شكل هذه �لورقة �لبحثية �أول مر�جعة وحتليل جلميع �ل�شطر�بات 
�لإمار�تيني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  عنها  �مل��ب��ل��غ  �جلينية  و�مل��ت��غ��ري�ت  �جلينية 
و�مل�����ش��ت�����ش��اف��ة يف ك��ت��ال��وج ع��ل��م �ل����ور�ث����ة ل����دى �ل���ع���رب �ل��ت��اب��ع للمركز 
بيانات  جت��م��ع  �ل��و���ش��ول  مفتوحة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  "CTGA"وهي 
بال�شطر�بات  �ملرتبطة  �لب�شرية  �جلينية  �ملتغري�ت  عن  ببليوغر�فية 

�جلينية لدى �لعرب.

للدر��شات  �لعربي  �مل��رك��ز  مدير  علي  �آل  طالب  حممود  �لدكتور  وق��ال 
 665 �لآن  حتى  �شجلت  للمركز  �لتابعة  �لبيانات  ق��اع��دة  �إن  �جلينية 
ور�ثية،   621 �لإمار�تيني منها  �ل�شكان  ��شطر�با جينيا مت و�شفها يف 
ملعدلت  للغاية وفقاً  ن��ادرة  ه��ذه �حل��الت  �أك��رث من ن�شف  �أن  �إىل  لفتا 
�لأمر��س  لبع�س  ن�شبياً  �ملرتفع  �لنت�شار  يوثق  حيث  �لعاملية  �لنت�شار 
�لنادرة وجودها عامليا، ونوه باأن هذه �حلالت �شجلت ��شطر�بات فريدة 
من نوعها لل�شكان �لإمار�تيني بالإ�شافة �إىل ��شطر�بات مل يتم �لك�شف 

عن م�شبباتها �لور�ثية.
1365 م��ت��غ��ري�ً ج��ي��ن��ي��اً مت �لإب������الغ ع��ن��ه��ا عند  �أن����ه مت و���ش��ف  وذك����ر 
�أنه م�شببا  و�أكرث من ن�شفها ي�شنف على  �لإمار�تيني ومعظمها بد�ئل 
235 متغري� موثقة ح�شرياً يف قاعدة �لبيانات  لالأمر��س ومن بينها 
�لور�ثية  �لبيانات  قو�عد  يف  �لآن  حتى  موجودة  وغ��ري  للمركز  �لتابعة 

�لدولية.
�لأهمية  �أنه وجدت �ختالفات كبرية يف ت�شنيف  �لالفت  و�أ�شاف : من 
�ل�شريرية للمتغري�ت �جلينية بني تلك �لتي �أبلغت عنها قاعدة �لبيانات 
�ملثال  �شبيل  فعلى  دولية  ور�ثية  بيانات  بقاعدة  مقارنة  للمركز  �لتابعة 
بع�س �ملتغري�ت �جلينية �مل�شببة للمر�س يف �ل�شكان �لإمار�تيني - وفقاً 
قاعدة  يف  حميدة  تعد   - "CTGA" لقاعدة �لبيانات �لتابعة للمركز

. "Clinvar "لبيانات �لور�ثية �لدولية�
و�أكد �شعادة عبد�هلل بن �شوقات �ملدير �لتنفيذي جلائزة �ل�شيخ حمد�ن 
بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية �أهمية قو�عد �لبيانات �لعرقية مثل" 
�لعربية يف  �ملتغري�ت  �لناق�س لبيانات  �لتمثيل  "يف معاجلة   CTGA
قو�عد �لبيانات �لدولية وتوثيق �لتناق�شات �خلا�شة بال�شكان يف تف�شري 
و�لباحثني  �أ�شا�شي لالأطباء  �لتاأكيد على قيمتها كم�شدر  �ملتغري�ت مع 

خا�شة عند �لتعامل مع �ل�شطر�بات �لنادرة.
وت�شكل �لبحوث وم�شاركة �لبيانات �جلزيئية و�ل�شريرية �أهمية ق�شوى 
خا�شة يف جمال �ل�شطر�بات �لور�ثية �لنادرة و هو �لنهج �لذي يتبعه 
�ملركز �لعربي للدر��شات �جلينية منذ �أن �أن�شاأه �ملغفور له �ل�شيخ حمد�ن 
�لأمر��س  مر�شى  لدعم   2003 ع��ام  �هلل  رحمه  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
لت�شهيل  و�ل�شريرية  �لبحثية  �لنتائج  �لنادرة من خالل جمع وم�شاركة 

عملية �لبحث على �لباحثني و�ملتخ�ش�شني يف هذ� �ملجال
28 فرب�ير من  �لنادرة حددت يوم  �لأوروبية لالأمر��س  �ملنظمة  يذكر 
كل عام يوما عامليا لالأمر��س �لنادرة بهدف ت�شليط �ل�شوء على �لأفر�د 
�لذين يعانون ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من هذه �لأمر��س حيث توؤثر 
�أنحاء  300 مليون �شخ�س يف جميع  �أك��رث من  �لنادرة على  �لأم��ر����س 

�لعامل.

املركز العربي للدرا�سات اجلينية يوثق جممل ال�سطرابات الوراثية واجلينية لدى �سكان الإمارات

برعاية حممد بن را�سد … حمدان بن حممد ي�سهد حفل تخريج طلبة اأكادميية �سرطة دبي 

•• دبي-الفجر

ع������رب �أو�ئ�������������ل خ����ري����ج����ي �أك�����ادمي�����ي�����ة 
و�عتز�زهم  فخرهم  ع��ن  دب��ي  �شرطة 
�لعلوم  �أك�����ش��ب��ت��ه��م  �ل��ت��ي  ب��الأك��ادمي��ي��ة 
�لعملي  و�لتدريب  و�لأمنية  �ل�شرطية 
تن�شئتهم  يف  و�أ����ش���ه���م���ت  و�ل���ن���ظ���ري، 
ع�شكريا ليتحلو� بالن�شباط و�للتز�م 
�أنهم  موؤكدين  �لو�حد،  �لفريق  وبروح 
وحتقيق  وط��ن��ه��م  خل���دم���ة  ج����اه����زون 
لدولة  �ل���ر����ش���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ط��ل��ع��ات 

�لإمار�ت.

حمل االأمانة
قال �ملالزم ر��شد حممد �ل�شحي، �لأول 
�للي�شان�س  يف  و�ل��رم��اي��ة  �لأ���ش��ل��ح��ة  يف 
"�أفخر  �ل�����ش��رط��ة:  �ل��ق��ان��ون وع��ل��وم  يف 
بان�شمامي �إىل ركب خريجي �أكادميية 
���ش��رط��ة دب����ي، ب��ع��د رح��ل��ة م���ن �لكفاح 
�أحمل  �أن  وي�شرفني  و�مل��ث��اب��رة،  و�جل��د 
�لر�شالة،  و���ش��رف  �لأم���ان���ة  وزم���الئ���ي 
�شبحانه  �هلل  م��ن  ب��ت��وف��ي��ق  ذل���ك  وك���ل 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  وب��ف�����ش��ل  وت���ع���اىل، 
�ل��ر���ش��ي��دة وروؤي���ت���ه���ا �ل��ث��اق��ب��ة، ودع���م 
�أكادميية �شرطة دبي �لتي ق�شينا فيها 
�شنو�ت مثمرة من �لدر��شة و�لتدريب 
م�شتعدون  ون��ح��ن  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي 

د�ئماً خلدمة وطننا".

تطوير �سخ�سيتنا 
�أما �ملالزم �شلطان خالد �لري�س، �لأول 

يف  بكالوريو�س  و�لرماية،  �لأ�شلحة  يف 
"ل  فقال  و�جلنائية،  �لأم��ن��ي��ة  �لعلوم 
�أتقدم  �أن  �شوى  �ل��ي��وم  ه��ذ�  يف  ي�شعني 
قيادتنا  �إىل  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر  بجزيل 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  و�ل���ق���ي���ادة  �ل��ر���ش��ي��دة 
دب����ي و�أ�����ش����رة �أك���ادمي���ي���ة ���ش��رط��ة دبي 
قّدموه  م��ا  على  �لتدري�شية،  و�لهيئة 
لنا من خدمات وتعليم وتدريب خالل 
تطوير  يف  �شاهمت  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت 
فكرنا  و�إث�����ر�ء  �لع�شكرية  �شخ�شيتنا 
ومو�هبنا،  ومهار�تنا  قدر�تنا  وتنمية 
لنكون جاهزين من �أجل خدمة وطننا، 

ولنكون على قدر �مل�شوؤولية".

دعم الوالدين
مبارك  حم��م��د  من�شور  �مل����الزم  وق���ال 
�لإم����ار�ت،  �لكتبي، م��ن دول���ة  م��رخ��ان 

خريج  و�مل��و�ظ��ب��ة،  �ل�شلوك  يف  و�لأول 
وعلوم  �لقانون  يف  �للي�شان�س  برنامج 
�هلل  بف�شل  هو  حققه  ما  �إن  �ل�شرطة، 

�شبحانه وتعاىل �أول، ثم بدعم و�لديه 
�لتدري�س  ه��ي��ئ��ة  �أع�����ش��اء  وت��وج��ي��ه��ات 
و�ل�����ش��ب��اط و�مل����درب����ني. ووج����ه �شكره 

خليفة  �هلل  ع��ب��د  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ايل  �إىل 
�مل������ري �ل���ق���ائ���د �ل����ع����ام ل�����ش��رط��ة دب����ي، 
�لد�عم �لرئي�شي يف �لعملية �لتعليمية 

دبي،  �شرطة  �أك��ادمي��ي��ة  يف  و�لتدريبية 
ع��ل��ى ك���اف���ة �جل���ه���ود �مل���ب���ذول���ة، و�إىل 
�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �لأك���ادمي���ي���ة وك���ل من 

حر�س على دعم �لطلبة ومدهم بالعلم 
و�مل��ع��رف��ة ل��ي��ك��ون��و� خ��ري من���اذج تن�شم 

للعمل �ل�شرطي وتخدم �ملجتمع.

طلب العلم
و�أع������رب �مل�����الزم حم��م��د ث��اب��ت حممد 
يف  و�لأول  ف��ل�����ش��ط��ني،  م���ن  �ل�����ش��ع��دي، 
برنامج  �ل��ع�����ش��ك��ري، خ��ري��ج  �ل��ت��دري��ب 
�للي�شان�س يف �لقانون وعلوم �ل�شرطة، 
�أن  �ل��ن��ج��اح، م��وؤك��د�ً  ب��ه��ذ�  ع��ن �شعادته 
مت��ي��ز �لإن�������ش���ان يف �حل���ي���اة ه���و ثمرة 
�لل��ت��ز�م و�مل��ث��اب��رة و�لج��ت��ه��اد، موجهاً 
�شكره هلل على هذ� �لتوفيق، ولو�لديه، 
وك���ل م��ن ق���دم ل��ه �ل��دع��م م��ن �لعائلة 
ممثلة  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة 
ب��الأك��ادمي��ي��ة، و�لأ���ش��ات��ذة �ل��ذي��ن كانو� 
خري �شند وعون خالل �شاعات �لدر��شة 

على  م�شاعدتنا  على  حر�شا  وبعدها، 
�مل��الزم حممد  و�أك��د  و�لنجاح.  �لتفوق 
���ش��رط��ة دبي،  �أك��ادمي��ي��ة  �أن  �ل�����ش��ع��دي، 
حتظى ب�شمعة �إقليمية مرموقة، ومن 
يفخر  �لتي  �لقوية  �لعلمية  �ل�شهاد�ت 
باأنهم  لف��ت��اً  �شهادتها،  يحمل  ك��ل  بها 
�ملتو��شل،  �لعمل  ثمار  يقطفون  �ليوم 
�إىل  �لعلم و�شوًل  و�شي�شتمرون بطلب 

�أعلى �ملر�كز �لعلمية.

نحو م�ستقبل واعد
ب�������دوره، �أع������رب �مل������الزم ع��م��ر حممد 
�بر�هيم حممد �شالح كاظم، من دولة 
يف  و�لأول  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�ملجموع �لعام، خريج برنامج �للي�شان�س 
يف �لقانون وعلوم �ل�شرطة، عن �شعادته 
بهذ� �ل�شرف �لأكادميي �لذي مّن �هلل 
من  ومكنه  عليه،  ب��ه  وت��ع��اىل  �شبحانه 
�شكره  م��وج��ه��اً  �لإجن�����از،  ه���ذ�  حتقيق 
و�لكادر  دب��ي،  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة 
�لأكادميي، ولكل من وّفر له ولإخو�نه 
لل�شعود  �لكافية  �لو�شائل  �خلريجني 

لدرجة من درجات �ل�شلم �لتعليمي.
و�أكد �ملالزم عمر �أن هذ� �لنجاح لي�س 
م�شتقبٍل  نحو  �لأوىل  �خل��ط��وة  ���ش��وى 
و�عٍد يف خدمة �لوطن باإذن �هلل. منوهاً 
مبادئ  فيهم  ر�شخت  �لأك��ادمي��ي��ة  ب���اأن 
�لإخال�س و�لتفاين و�لتميز يف �لعمل 
و�ملدربني  �ل�شباط  نخبة من  يد  على 
�لأكفاء، ليتمكنو� من �لتفوق و�لنجاح 

و�لتزود بالعلم و�ملعرفة.

اأوائل خريجي اأكادميية �سرطة دبي: جاهزون خلدمة الوطن وفخورون بهذا ال�سرح العلمي

هدى حممد �سعيد اخلرم القمزيحممد ثابت حممد ال�سعدي من�سور حممد مبارك مرخان الكتبيلطيفه جا�سم عبداهلل بطران

�سلطان خالد ابراهيم حممد الري�سرا�سد ح�سني ابراهيم حممد كرمدميا حممد طالب بن طالب املري عمر حممد اإبراهيم كاظمرا�سد حممد مالك بن �ساهني ال�سحيذكرى علي حممد عبا�س حتاوي
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•• اأبوظبي -الفجر:

تريندز  م����رك����ز  ف���ع���ال���ي���ات  ����ش���م���ن 
ب�شهر  و�ل�����ش����ت���������ش����ار�ت  ل���ل���ب���ح���وث 
حو�ره  يف  �مل��رك��ز  ��شت�شاف  �ل��ق��ر�ءة، 
بال�شوؤون  �خل��ب��ريي��ن  ع�����ش��ر،  �ل��ث��اين 
ت�شن  يل  �لدكتورة  من  كل  �لآ�شيوية 
�لعلوم  يف  �مل�����ش��اع��دة  �لأ���ش��ت��اذة  �شيم، 
بجامعة  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
فولتون،  جوناثان  و�لدكتور  خليفة، 
�ل�شيا�شية  �لعلوم  يف  �مل�شاعد  �لأ�شتاذ 
مناق�شة  مت����ت  �إذ  ز�ي�������د،  ب��ج��ام��ع��ة 
لأمن  �لآ�شيوية  "�لت�شور�ت  كتابهما 

�خلليج".
و�أكد �خلبري�ن يف �جلل�شة �حلو�رية، 
�أن  تريندز"،  "حو�ر�ت  �شل�شلة  �شمن 
ي�شكل  ب��ات  �خلليج  منطقة  ��شتقر�ر 

�ل�شيا�شة  ح�����ش��اب��ات  يف  م��ه��ًم��ا  ج��ان��ًب��ا 
�خلارجية للعديد من �لدول، و�أ�شار� 
جهات  باتت  �لآ�شيوية  �لقوى  �أن  �إىل 
�إىل  تنظر  �ملنطقة،  يف  مهمة  فاعلة 
�أهمية  ذ�ت  منطقة  �أن��ه  على  �خلليج 

��شر�تيجية متز�يدة. 
�إن  �شيم  ت�شن  يل  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�ل��ك��ت��اب ع��ر���س وج��ه��ات ن��ظ��ر بع�س 
�أمن  �لآ�شيوية و�لغربية حول  �لدول 
�ملنطقة، مو�شحة �أن �لت�شور �لغربي 
�لأو�شاط  يف  ج��ي��ًد�  م��ع��روف  للخليج 
ملزيد  حاجة  هناك  لكن  �لأك��ادمي��ي��ة، 
ت�شلط  �لتي  �لأكادميية  �جلهود  من 
يف  وذل��ك  �ملنطقة،  �أم��ن  على  �ل�شوء 
ظ���ل ت��ن��ام��ي �ل��ع��الق��ات ب���ني منطقة 
و�لطبيعة  �لآ�شيوية  و�ل��دول  �خلليج 
و�للتز�م  �خلليج  يف  لالأمن  �ملتغرية 

�خلارجي للوليات �ملتحدة. 
�أن����ه يف حالة  �ل���دك���ت���ورة يل،  وب��ي��ن��ت 
���ش��ن��غ��اف��ورة و�ل���ي���اب���ان وك����وري����ا فقد 
�لإقليمية  �لأمنية  �لتاأثري�ت  ح��ددت 
�خلليج  منطقة  مع  تعاملها  طريقة 
ودوله، موؤكدة �أهمية �ملنطقة ودولها 
تتطلع  �لتي  �ل��دول  هذه  لقت�شاد�ت 
�لقت�شادي  �ل��ت��ق��دم  م��ن  م��زي��د  �إىل 
�لطاقة  مو�د  �إىل  ب�شدة  يحتاج  �لذي 
�لتعاون  جمل�س  دول  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 

�خلليجي.
�أحد  �أن  يل،  �ل���دك���ت���ورة  و�أو����ش���ح���ت 
لالنخر�ط  �شنغافورة  ع��ودة  �أ���ش��ب��اب 
�لدبلوما�شية  ه��و  �خل��ل��ي��ج  دول  م��ع 
�هتمام  فلها  طوكيو  �أم���ا  �ل��دف��اع��ي��ة، 
ب����دول �خل��ل��ي��ج، وق���د �أطلقت  خ��ا���س 
�لقر�شنة  ملكافحة  م�شتقلة  عملية 

يف  م�شاحلها  مر�عاة  مع  �خلليج،  يف 
�لعالقة  �لعتبار  و�لأخ��ذ يف  �ملنطقة 
ا  �إي�����ر�ن، ك��م��ا ت��ل��ع��ب ك��وري��ا �أي�شً م��ع 
دوًر� مهًما يف �أمن �ملنطقة، يحد منه 
�أح��ي��اًن��ا �جل���دل �مل��ح��ل��ي ب��ني خمتلف 

�لأحز�ب �ل�شيا�شية يف كوريا.
بدوره قال �لدكتور جوناثان فولتون 
�إن �أمريكا لعبت دور �ملو�زنة �لن�شط يف 
�لت�شعينيات  �أو�ئل  �ملنطقة، منذ  �أمن 
�لآ�شيوية  ل��ل��دول  ف��ر���ش��ة  و�أوج�����دت 
مع  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ع��الق��ات��ه��ا  لتكثيف 
جمال  يف  ��ا  وخ�����ش��و���شً �خل��ل��ي��ج،  دول 

�لطاقة. 
وذك����ر �أن �ل��ع��دي��د م���ن ه����ذه �ل����دول 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى �إم��������د�د�ت �خل��ل��ي��ج من 
�لذي  ك��ت��اب��ه  �أن  م��و���ش��ًح��ا  �ل��ط��اق��ة، 
يل،  �لدكتورة  مع  تاأليفه  يف  ��شرك 

�لُبلد�ن  م��ن  ع��دد  ن��ظ��رة  �إىل  ت��ط��رق 
م�شرًي�  �خل���ل���ي���ج،  لأم�����ن  �لآ����ش���ي���وي���ة 
م��ن حلفاء  ه��ي  �ل����دول  ه���ذه  �أن  �إىل 
�أنها  يعني  مما  و�شركائها،  و��شنطن 
للوليات  �أمنية  خم��اوف  �أي  تثري  ل 

�ملتحدة نف�شها.
�إن��ه ميكننا �أن ن��رى �أن رد فعل  وق��ال 
�لوليات �ملتحدة يتغري باطر�د ب�شاأن 
�لتعاون  جمل�س  دول  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
�أن  �خل��ل��ي��ج��ي و�ل�������ش���ني، م�����ش��ي��ًف��ا 
تقليدًيا  �أمنًيا  دوًر�  تلعب  ل  �ل�شني 
�لتعاون  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �إذ  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
�لذي  و�مل��ايل،  و�لتجاري  �لقت�شادي 
�ل�شتفادة  من  ن��وع  حتقيق  يف  ي�شهم 

�ملتبادلة بني �جلانبني. 
�أن  �ل��دك��ت��ور ج��ون��اث��ان فولتون  وب��نّي 
�لوليات �ملتحدة قد تكون قلقة، لأن 

�أكرب مناف�س لها بات يلعب دوًر� �أكرث 
�أهمية بطريقة قد توؤثر على م�شالح 

�لوليات �ملتحدة.
�لهند  ت��رى يف  �أن دول �خلليج  وذك��ر 
�لطاقة  جم����ال  يف  ح���ي���وًي���ا  ���ش��ري��ًك��ا 
�ل��ك��ث��ري من  ي��وج��د  �إذ  و�لق���ت�������ش���اد، 
�ل����ف����ر�����س �ل�����ش����ت����ث����م����اري����ة �مل����ث����رية 
�لعالقات  يجعل  م��ا  وه��و  لالهتمام، 
يف  مهًما  ع��ام��اًل  �خلليجية  �لهندية 

حتقيق �ل�شتقر�ر باملنطقة.
وكانت رئي�شة �جلل�شة علياء �لعو�شي، 
�لباحثة يف �إد�رة �لدر��شات �لقت�شادية 

�جلل�شة  ��شتهلت  قد  تريندز،  مبركز 
�أو�شحت  ترحيبية،  بكلمة  �حل��و�ري��ة 
"�لت�شور�ت  ك��ت��اب  م��وؤل��ف��ي  �أن  فيها 
�لدكتور  �خلليج"  لأم����ن  �ل���ش��ي��وي��ة 
جوناثان فولتون و�لدكتورة يل ت�شني 
ركز� يف كتابهما على طرح جملة من 
نظر  كيفية  �أهمها:  من  �لإ�شكاليات، 
�أمن  ق�����ش��اي��ا  �إىل  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ل����دول 
يف  �ل���ق���ادة  �شيتكيف  وك��ي��ف  �خل��ل��ي��ج، 
�إقليمي  �إط��ار عمل  �آ�شيا و�خلليج مع 
�ل��ك��ت��اب م�شاألة  ك��م��ا ط���رح  م��ت��ط��ور، 
جهود من�شقة لإر�شاء نهج عملي لدى 

وت�شاءل  �آ�شيا ل�شتقر�ر �خلليج،  دول 
�ملوؤلفان هل �إن �خل�شومات �لآ�شيوية 
للمناف�شة،  م�شرًحا  �ملنطقة  �شتجعل 
�لوليات  بني  �لتوتر�ت  �شتوؤثر  وهل 
�ملتحدة و�ل�شني على خيار�ت �ملو�ءمة 
�ل��ق��وى �لآ���ش��ي��وي��ة، فيما يتعلق  ل��دى 

بعالقاتها مع �لدول �خلليجية.
يعر�س  �ل��ك��ت��اب  �أن  �لعو�شي  وبينت 
لعالقات  وم�����ش��ت��ن��رًي�  مف�شاًل  ف��ه��ًم��ا 
�ل�������دول �لآ����ش���ي���وي���ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة مع 
و�ملخاوف  �آ���ش��ي��ا  غ���رب  ن��ظ��ري�ت��ه��ا يف 

�لأمنية �لتي ت�شكل �شيا�شاتها.

•• اأبوظبي-وام:

�لدفاعية  �ل���ت���ج���ارة  ����ش���رك���ة   ،GRADEONE وق���ع���ت 
و�لذخرية  �لفتاكة  غري  �لنارية  �لألعاب  ت�شنيع  يف  �ملتخ�ش�شة 
ملجموعة  �لتابعة  �لتعبئة،  وح��ل��ول  ب��ال��دف��اع  �ملتعلقة  و�مل��ك��ون��ات 
�ملخت�شة  �ل�شركة   ،UAVOS مع  تفاهم  مذكرة  "�يدج"، 
بتطوير وت�شنيع �لأنظمة �ملتقدمة غري �ملاأهولة، لإن�شاء مركز 
�مل�شتقلة  �حل��ل��ول  وت�شويق  و�إن��ت��اج  و�لتطوير  للبحث  م�شرك 

و�أنظمة �لأ�شلحة.
تطوير  على  �لبد�ية  يف  �مل��رك��ز  �شيعمل  �لتفاهم،  مل��ذك��رة  ووف��ًق��ا 
�حل��ل��ول �مل�����ش��ادة ل��ل��ط��ائ��ر�ت ب���دون ط��ي��ار �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �لليزر 

و�لأهد�ف �جلوية عالية �ل�شرعة للمنطقة.

�إ�شافية  ب�شكل م�شرك يف جمالت رئي�شية  �ل�شركتان  و�شتعمل 
�مل�شتقلة،  للمن�شات  �لأم��ان  تكنولوجيا  و�عتماد  بتطوير  تتعلق 

مثل حتويل �لطائر�ت �ملوجهة.
للمجموعة  �ل�������ع�������ام  �مل�������دي�������ر  ع������ل������ي،  �آل  خ����ل����ي����ف����ة  وق�����������ال 
بحث وتطوير م�شرك  مركز  �إن�شاء  �إن   :GRADEONE
مع UAVOS �شيتيح لنا تلبية متطلبات �لعمالء يف �لأ�شو�ق 
�ملحلية و�لدولية من �أنظمة �لأ�شلحة و�حللول �مل�شتقلة �حلديثة 
فخر  حلظة  �ل�شر�تيجية  �لعالقة  ه��ذه  متثل  كما  و�لفريدة، 
تعاوننا  �شي�شهم  حيث   ،GRADEONE م�شرية  يف  فارقة 
دولة  �شوق  �ملتخ�ش�شة يف  و�ملنتجات  �مل�شتقلة  �لقدر�ت  تعزيز  يف 
�لإمار�ت وغريها. من جتهه قال فادمي تار��شوف، ع�شو جمل�س 
�أن ن�شفي طابعاً   UAVOS UAVOS: ي�شعدنا يف  �إد�رة 

ر�شمياً على �شر�كتنا طويلة �لأمد مع GRADEONE، �إذ 
�ن قوتنا �مل�شركة �شتوفر �لقدرة على �لبتكار �لالزم لال�شتجابة 
�مل�شتقلة؛  �لأنظمة  �شناعة  وحتديات  �ملعقدة  �لعاملية  للق�شايا 
�ملو�هب  �أف�شل  ت�شخري  يف  �ل�شر�تيجية  عالقتنا  �شت�شهم  كما 

و�لأفكار من �ل�شركتني يف �إنتاج حلول مبتكرة مل�شتقبلنا.
 ،2004 ع���ام  تاأ�ش�شت  �ل��ت��ي   ،GRADEONE وتخت�س 
بالتجارة و�خلدمات �لدفاعية وتقدمي حلول متنوعة للقطاعات 
�لع�شكرية و�لدفاعية، مثل �جلي�س و�لقو�ت �خلا�شة و�لبحرية 
و�لإنقاذ؛  �لبحث  �ل��ق��ان��ون وخ��دم��ات  و�إن��ف��اذ  و�ل��ق��و�ت �جل��وي��ة 
و�مللحقات  و�ل��ل��و�زم  �مل��ع��د�ت   GRADEONE توفر  كما 
قطاع  م��ن  ج���زًء�  �ل�شركة  وت��ع��د  و�ل�شيد؛  بالريا�شة  �خلا�شة 

�لتجارة ودعم �ملهام يف �يدج.

UAVOS ايدج( تن�سئ مركز بحث وتطوير م�سرتكًا للحلول امل�ستقلة بالتعاون مع(

�سمن فعالياته يف �سهر القراءة

حوار تريندز 12 ي�ستعر�س الت�سورات الآ�سيوية لأمن اخلليج
ال�سيا�سة اخلارجية للدول   ح�سابات  يف  دوًرا  يلعب  اخلليج  منطقة  • ا�ستقرار 

املنطقة يف  مهمة  فاعلة  جهات  باتت  االآ�سيوية  • القوى 

•• دبي- �صمري ال�صعدي:

بعد �أن �أنهيت كتاباتي عن �لأجنحة 
بالقرية  وع���ار����ش���ي���ه���ا  �مل�������ش���ارك���ة 
�لعاملية و�أر�شلتها للن�شر �أ�شر بع�س 
�لعار�شني يف عدة �أجنحة �إل �أن يدلو 
معرو�شاتهم  عن  للحديث  بدلهم 
�إ�شوة مبا مت �لن�شر عنهم، فلم تكن 
�أمام �إحلاحهم �ملتو��شل �إل �أن �أفرد 
فيها  ويقولو�  ليحكو�  �شفحة  لهم 
�لعاملية  �ل��ق��ري��ة  ي��ع��ر���ش��وه يف  ع��م��ا 
فيها  �مل�شاركة  و�عتادو�  �أحبو�  �لتي 
ووعدو� بان ي�شتمرو� يف م�شاركتهم 
�شاء  �إن  �لقادمة  مو��شمها  يف  فيها 
يف  ن�شيب  لهم  ك��ان  �إن  ت��ع��اىل  �هلل 
ذلك.. ويف هذ� �جلزء �لأول نعر�س 

بع�شا منهم.
- كانت �لبد�ية مع فريدة �لبناي.. 
�لتي ت�شارك للمرة �لثانية بالقرية 
جناح  يف  �لأوىل  وك���ان���ت  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل��ث��ان��ي��ة يف جناح  �أم������ام  �ل�����ش��ن��ع��ة 
ع���م���ان، وه����ي ت��ع��ر���س وت��ب��ي��ع كما 
قالت  ما تقوم بت�شميمه وتنفيذه 
�ل��ن�����ش��ائ��ي��ة ومالب�س  �مل��الب�����س  م��ن 
 15 منذ  �لبد�ية  وكانت  �لأطفال، 
وخياطة  ب��ت�����ش��م��ي��م  م�����ش��ت  ع���ام���ا 
مالب�شها ومالب�س بناتها، ثم تطور 
ه���ذ� �إىل �ل��ع��م��ل يف جم���ال �لأزي����اء 
يف  وخياطتها  و�لأط��ف��ال  �لن�شائية 
ل��دي��ه��ا م�شغلها  �أ���ش��ب��ح  ث��م  �ل��ب��ي��ت 
به..  بها لالإجناز ما تقوم  �خلا�س 
�ملعار�س  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  ���ش��ارك��ت 
وقطر  �لريا�س  مثل  �لدولة  خ��ارج 
وغ��ريه��ا، ويف د�خ���ل �ل��دول��ة يف كل 
على  ح�شلت  و�أخ�����ري�  �إم���ار�ت���ه���ا.. 
�شهادة م�شممة خليجية من مدينة 
�شو"  فا�شن  "زرياب  و�أقامت  لندن، 
كدعم للمر�أة �خلليجية ب�شكل عام، 
كثري�  �إ�شتفادت  �إنها  فريدة  وتقول 
يف  �لعنعة  جناح  يف  م�شاركتها  م��ن 
�ملو�شم �ملا�شي معنويا حيث �إ�شتهرت 
وكذلك  �ملميزة،  بت�شميماتها  �أكرث 
ماديا حيث �أنها وجدت رو�جا كبري� 
�ل�شيوف..  قبل  م��ن  ملعرو�شاتها 
�أن  هي  �مل�شتقبلية  طموحاتها  و�أن 
تفتتح حمال لها خا�شا مبنتجاتها 
و�أكرث  �أك��رث  مب�شروعها  تكرب  و�أن 
علما باأن لديها زبائن خا�شني بها 
من كل دول �خلليج وتر�شل لهم كل 

ما يطلبونه منها.
ب��رك��ات عبد �جل��ب��ار.. م��ن �لد�ر   -
�لعاملية  بالقرية  وي�شارك  �لعاملية 
ويبيع  وي��ع��ر���س  ع���ام���ا،   12 م��ن��ذ 
ومقا�شاتها  �أن��و�ع��ه��ا  ب��ك��ل  �ل�����ش��ب��ح 
�لف�شية  و�لإك�ش�شو�ر�ت  وحجارتها 
و�مل����الب���������س �ل���ي���م���ن���ي���ة �ل���ر�ث���ي���ة 
وغريها..  و�ل�����ش��ي��وف  و�جل��ن��ب��ي��ات 
يعر�س  �أنه  يقول  وعن معرو�شاته 
�أ�شكالها  ب��ك��ل  �ليمنية  �ل��ف�����ش��ي��ات 
و�لن�شاء  ل��ل��رج��ال  ي��دوي��ا  �مل�����ش��اغ��ة 
�ملطعمة  �خل�����و�مت  م��اب��ني  وت��ت��ن��وع 
بالأحجار �لكرمية و�أ�شهرها �لعقيق 
�ليمني.. و�حللي �لن�شائية �ملطعمة 
ب�����الأح�����ج�����ار �ل����ك����رمي����ة و�أك�����رثه�����ا 
�لزركون و�لف�شة �لقدمية �مل�شاغة 

�مل��رت��ع�����ش��ات وع�شيات  م��ث��ل  ق��دمي��ا 
�لر�أ�س و�لعقود و�لأحزمة �لف�شية 
�لتي  �ملتنوعة  وغربها.. و�خلناجر 
بقبيلة  منها  ت�شميم  ك��ل  ي��رت��ب��ط 
و�لبدوية  �ل�شنعانية  ومنها  معينة 
و�ل�شيوف  و�جلنيبات  و�ليافعية.. 
ويظل  و�جلديدة  �لقدمية  �ليمنية 
���ش��ي��ف ل���ه ت��اري��خ��ه ول ي��ع��رف��ه �إل 
ع��ا���ش��ق��ي �ل�����ر�ث و�ل��ب��اح��ث��ني عن 
�لكرمية  �لأحجار  و�أي�شا  �لنو�در.. 
�ليمني  �لعقيق  و�أ�شهرها  �ملتنوعة 
�مل���ت���ع���ددة منها  �أن�����و�ع�����ة  ب����األ����و�ن����ه 
و�ل�شليماين  و�ل����ك����رزي  �ل���ك���ب���دي 
و�ل�شماوي و�ل�شجري و�لد�وودي. 

 = ور�شيدة �ليعقوبي.. �لتي ت�شارك 
بت�شنيع  وت���ق���وم  ع���م���ان  ج���ن���اح  يف 
يدويا  �لطبيعية  �لزيوت  وحت�شري 
ب������ذور �شجر  زي�����ت �لأرج���������ان م����ن 
�لأرجان �لذي ل ينمو �إل يف جنوب 
�ملغرب، وكذلك حت�شري زيت �لأملو 
من �للوز �ملغربي بعد حتمريه، كل 
ماكينتني  على  �ل�شيوف  �أم��ام  هذ� 
�أح���د�ه���م���ا ل����الأرج����ان ب��ط��ح��ن��ه ثم 
�لزيت، و�لأخرى  عجنه ل�شتخر�ج 
ل�شتخر�ج �لآملو من �للوز �ملحمر 
�ملاكينة  يف  و����ش���ع���ه  ي���ت���م  و�ل�������ذي 
وي�شاف �إليه زيت �لأرجان و�لع�شل 

وي�شتخدم لالأكل يف �ل�شباح.
�لعود  د�ر  ن���ادر �حل���ري���ري.. م��ن   -
للعطور وي�شارك يف �لقرية �لعاملية 
ويبيع  وي��ع��ر���س  ع���ام���ا،   17 م��ن��ذ 
�أن��و�ع متعددة من �لعطور �لعربية 
و�لبخور و�أن لديه عطور خملطات 
ع��رب��ي��ة �مل�����ش��ت��خ��ل�����ش��ة م���ن �ل�����ورود 
�أنو�ع  وكل  و�لعود  و�لعنرب  و�للبان 
�للبان �لعماين �لذي ي�شتعمل كنوع 
و�مل�شك  �لعود  وده��ن  �لبخور..  من 
للفر��س  وع��ط��ور  لل�شعر  وع��ط��ور 
و�ملباخر باأنو�عها و�أ�شكالها.. ولديه 
�لعطور  لت�شنيع  �لعود  د�ر  م�شنع 
ي�شارك  �أن��ه  كما  باأنو�عها  و�لبخور 
يف �ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة ب��ع��دة حمالت 
و�أي�شا خارج �لقرية وبنف�س �لإ�شم 
ك���م���ا ل���دي���ه �ي�������ش���ا حم�����الت خ����ارج 
و�لأردن  �خلليج  دول  يف  �لإم����ار�ت 
م�شانعه.  منتجات  لبيع  و���ش��وري��ا 
�أ�شبحت  �لعاملية  �لفرية  �أن  ويقول 
و����ش���ت���ظ���ل �أه�������م و�أج�����م�����ل و�أرق�������ى 
ما  و�أن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  فعالية 

فعاليات  م���ن  ل�����ش��ي��وف��ه��ا  ت��ق��دم��ه 
باملتعة  يتذكرونها  جتعلهم  ممتعة 

و�جلمال.
بنكي  �إ���ش��ر�ء �شربي.. من حمل   -
�لن�شائية  ل��ل��م��الب�����س  وع����ار�����ش����ة 
�لقرية  يف  وت�����ش��ارك  م�شر  ب��ج��ن��اح 
�لعاملية منذ ع�شرون عاما، تعر�س 
و�لت�شاميم  �لأن��و�ع  وتبيع خمتلف 
�لبلوز�ت  مثل  �لن�شائية  للمالب�س 
و�لو��شعة  �ل�شيقة  و�لبنطلونات 
و�جل��������و�ك��������ت و�ل������ت������ي �����ش����ريت����ات 
ن�شائية  �أطقم  ولديها  و�ل�شر�ويل، 
لها،  وكيلة  �لتي هي  دي��زين  ماركة 
وغري ذلك من �لألب�شة �لن�شائية.. 
وت���ق���ول �أن���ه���ا حت��ر���س د�ئ���م���ا على 
�مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 
و�شتظل  م���و����ش���م  ك����ل  يف  �أح���ب���ت���ه���ا 
ت�شارك فيها يف �ملو��شم �لقادمة �إن 
�شاء �هلل تعاىل، و�أنها من وقت لآخر 
مل�شاهدة  �ل��ق��ري��ة  يف  ب��ج��ول��ة  ت��ق��وم 
�ملختلفة،  �لأجنحة  يف  �ملعرو�شات 
خ��رب�ت عديدة من  �إكت�شبت  و�أن��ه��ا 
تعاملها مع �شيوف �لقرية من كل 

�جلن�شيات.
- فاتن حممد علي.. متار�س نق�س 
فل�شطني  ج��ن��اح  ���ش��اح��ة  يف  �حل��ن��ة 
وت�����ش��ارك يف �ل��ق��ري��ة ع��امل��ي��ة للمرة 
بنق�س  ت��ق��وم  �أن��ه��ا  وت��ق��ول  �لأوىل، 
�لقرية  �شيفات  �أي��دي  على  �حلناء 
تختاره  �ل���ذي  بالت�شميم  �لعاملية 

�ملتعددة  �لكتالوجات  من  �ل�شيفة 
و�أن  و�شبق  بت�شميمها  تقوم  و�لتي 
�لقرية  �أيدي �شيفات  نق�شتها على 
خارج  من  زبائنها  وكذلك  �لعاملية 
�لقرية �لعاملية.. وتقول �أنها �شعيدة 
�شتظل  و�أن��ه��ا  بالقرية  مب�شاركتها 
�إن �شاء �هلل  ت�شارك يف كل مو��شمه 
بفكرتها  وم��ع��ج��ب��ة  �أح��ب��ي��ه��ا  لأن���ه���ا 
وبكل فعالياتها �لثقافية و�لفنيةي 
حتب  و�أه��ا  و�لت�شوقية،  و�لر�ثية 
�لفنية  �لفرق  تقدمه  ما  م�شاهدة 
�شو�ء يف جناح فل�شطني �أو �لأجنحة 

�ملجاورة له.
م���ن مطعم  �مل�����ش��ل��م��ي..  ع��ل��ي��وة   -
�لقرية  يف  ي�����ش��ارك   30 �ل��ق��اه��رة 
بعمل  يقوم  �لثالثة،  للمرة  �لعاملية 
�لفطري �مل�شلتت �مل�شري و�لفطائر 
�أو  ب���اجل���ن  �أو  ب��ال��ل��ح��م  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
باخل�شار �أو بالفو�كة، ويقوم �أي�شا 
�ملتعددة  ب��اأن��و�ع��ه��ا  �ل��ب��ي��ت��ز�  ب��ع��م��ل 
و�ل�شاورما  �ل�شيف،  رغ��ب��ة  ح�شب 
و�ل�شاورما  �ل���ل���ج���م  �أو  �ل����دج����اج 
و�لفطائر  �حل��������ارة،  �مل��ك�����ش��ي��ك�����ش��ة 
�حللوة بال�شكر �أو باملربى غري ذلك 

من �لفطائر.
بجناح  عار�س  م�شلي..  وعثمان   -
�لعاملية  �لقرة  يف  وي�شارك  �أفريقيا 
ي��ع��ر���س ويبيع  ل��ل��م��رة �خل��ام�����ش��ة، 
يدويا  عملها  مت  مو�شيقية  معد�ت 
���ش��ر�ئ��ح خ�شبية  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����ي 

�أ���ش��ف��ل��ه��ا ن�شف  م��رب��وط��ة ب��ب��ع�����ش��ا 
ك���رة لإ����ش���د�ر �ل�����ش��و�ت ع��ن��د �لدق 
على �شر�ئح �خل�شب، ولديه طبول 
�شغرية  خ�شبية  ومن�����اذج  ���ش��غ��رية 
ل��ع��دد م��ن ح��ي��و�ن��ات �أف��ري��ق��ي��ا مثل 
�ل�������ش���الح���ف و�ل�����ف�����رود و�لأف�����ي�����ال 
و�ل�شباع  �لقرن  ووحيد  و�خلرتيت 
�أي�شا  وليه  �لبوم،  وطيور  و�لنمور 
للمفاتيح  م���ت���ن���وع���ة  م���ي���د�ل���ي���ات 
ب�����دلي�����ات ط����ب����ول، و�أ�������ش������اور من 
�حلجارة �ملقلدة ومن �لقما�س ومن 
���ش��دف �ل��ب��ح��ر �ل�����ش��غ��ري، و�أخ����ري� 
و�لفلني  �ل���ق���م���ا����س  م����ن  مت���اث���ي���ل 

لنماذج للمر�أة وللرجل �لأفريقي.
ب���ن ر�ج����ح .. من  - ع��ب��د �حل��ك��ي��م 
جناح �ليمن �لذي ي�شارك بالقرية 
�لعاملية منذ  �أكرث من ع�شرون عاما 
ويعر�س ويبيع �إك�ش�شو�ر�ت  ف�شية 
تر�ثية وحديثة و�ل�شبح و�خلناجر 
و�ل�شيوف  و�ل��ع��م��الت  و�جل��ن��ب��ي��ات 
�مل��ت��ع��ددة �ملطعمة  و�أن����و�ع �خل���و�مت 
وغريه،  �مل�شهور  �ليمني  بالعقيق 
�لزمرد  �ل��ك��رمي��ة م��ث��ل  و�لأح���ج���ار 
و�لياقوت و�ملرجان و�لوؤلوؤ و�لفريوز 
وجم�شمات  و�ل��ك��ه��رم��ان،  و�جل�����اد 
طبيعي  كبري  بحجم  �حلجار  ه��ذه 
مثل �لأماتي�شت وحجارة �لطاوو�س 
و�ل���ع���ق���ي���ق و�ل����ن����ي����زك و�لأوب�����������ال 
وم�شتلزمات  وغ��ريه��ا،  و�ل��ك��و�رت��ز 
قالدة  ف�شية  �أط��ق��م  م��ن  �لعر�ئ�س 

وكذلك  وح���ل���ق  وخ�����امت  و�إ������ش�����و�رة 
�ل�شاعات، و�أما �مل�شابح فمن �ملرجان 
�لقدمي و�لعقيق �ليمني وكل �أنو�ع 
�أحجار  ولدين  �لكرمية،  �حل��ج��ارة 
خام لعقيق �ليمني يقوم بتجهيزها 
�لة ف�شو�س بو��شطة معدة خا�شة 
لتكون جاهزة لركيبا على �أي نوع 

من �ل‘ك�ش�شو�ر�ت.
�إ�شكندر.. من جموهر�ت  وزينب   -
كهرمنة، وهي م�شممة �إك�ش�شو�ر�ت 
ول����ه����ا م���ارك���ت���ه���ا �ل���ع���امل���ي���ة و�ل���ت���ي 
حر�شت على طرح ت�شاميم خا�شة 
على  �شاعة  منها  �لعماين  باجلناح 
�شكل قالدة من �لذهب �لأبي�س مع 
م�شنوع  و�لكهرمان،وخنجر  �ملا�س 
�إىل  با�إ�شافة  و�لف�شة  �لذهب  من 
ت�شميمها  م��ن  �ل�شعادة  جمموعة 
�لكهرمان  �لذهب مع حجر  ق��الدة 
�ل���ط���ب���ي���ع���ي ب����ال����ل����ون �ل���الأخ�������ش���ر 
و�لأحمر و�لذ�ن يرمز�ن �ىل �لعلم 
�لعماين.. وهي متخ�ش�شة �أكرث يف 
�إ�شتطاعت  �لذي  �لكهرمان  �أحجار 
معظم  يف  وت���دخ���ل���ه  ت���ط���وع���ه  �أن 
ت�����ش��ام��ي��م��ه��ا و�إن���ت���اج���ه���ا.. وه����ي يف 
ت�شميمها  من  تعر�س  عمان  جناح 
متنوعة  ن�����ش��ائ��ي��ة  �إك�������ش�������ش���و�ر�ت 
�لعماين  ل��ل��ر�ث  ط��ب��ق��ا  م�شممة 
�ل������ق������الد�ت و�ل���ع���ق���ود  ت���ت���م���ث���ل يف 
و�لأ�������ش������اور و�حل���ل���ق���ان و�خل������و�مت 
بالأحزمة  خ��ا���ش��ة  و�إك�����ش�����ش��و�ر�ت 

�ملر�أة  بها  تتمنطق  �لتي  �لن�شائية 
�ملعرو�شات  ه����ذه  وك����ل  �ل��ع��م��ان��ي��ة 
�أو  �خلال�شة  �لف�شة  م��ن  م�شنعة 
�أن  كما  ب��ال��ذه��ب..  �ملطلية  �لف�شة 
و�ملا�شية  �لذهبية  �ل�شال�شل  لديها 
�لكهرمان  �أح���ج���ار  م���ن  ب���دلي���ات 
و�لفريوز، و�أي�شا �لأ�شاور و�خلو�مت 
ومطعمة  ح���دي���ث���ة  ب��ت�����ش��م��ي��م��ات 
بالزركون.. وتقول زينب �أن �شغفها 
باألو�نه  بالكهرمان  �للعب  �لكبري 
قدر  منه  لتنتج  لتطوعه  �مل��ت��ع��ددة 
�إب��د�ع��ات فنية يف  م��ا ت�شتطيع م��ن 

جمال �لإك�ش�شو�ر�ت.
- حنان حممد �أم هدى.. من حمل 
�لعاملية  �ل��ق��ري��ة  ت�����ش��ارك يف  ه���دى، 
منذ بد�يتها، تعر�س وتبيع منتجات 
تخ�س �ملر�أة فقط مثل كل ما يخ�س 
و�شجاجيد  و�إ�شد�لت  �مل��ر�أة  حجاب 
و�لإي�شاربات  و�ل��ط��رح��ات  �ل�شالة 
و�لربان  و�لأك����م����ام  و�ل�������ش���ر�ب���ات 
و�لعبايات  �ل��ر�أ���س  بغطاء  �خل��ا���س 
�لتي  و�لإك�ش�شو�ر�ت  �ملالب�س  وك��ل 

تلزم �ملر�أة �ملحجبة.
- �أح����م����د ����ش���ك���ر.. حم����ل ���ش��ن��ع يف 
ي�شنع  فل�شطني،  بجناح  فل�شطني 
طباعة  مثل  فنية  �أع��م��ال  ويعر�س 
ماجات  ع���ل���ى  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  رم������وز 
وك��ا���ش��ات �ل�����ش��اي وف��ن��اج��ني �لقهوة 
�أ�شماء  �أو  فل�شطني  خارطة  بو�شع 
مند فل�شطني عليها، وعمل خارطة 

فل�شطني باأ�شطال ومقا�شات ومو�د 
ومنها  �حل����دي����د  م���ن���ه���ا  خم��ت��ل��ف��ة 
�خل�شب  من  �أو  و�لن�شيج  �لزخرفة 
�ملخروط، ويعمل �شعار�ت حديدية 
لوحات  ت�شابه  خمتاففة  مبقا�شات 
مقا�شات  وم��ن��ه��ا  �ل�����ش��ي��ار�ت  �أرق�����ام 
���ش��غ��رية �أق����ل م��ن ح��ج��م ك��ف �ليد 
وعليها خارطة فل�شطني �أو �شعار�ت 
�أخ�������رى م����ن ك���ت���اب���ة �أ����ش���م���اء مدن 
فل�شطني عليها، و�أي�شا تي �شريتات 
و�شو�ين  قما�س  وحقائب  وكوفيا 
�لعودة  ومفتاح  وحديدية  خ�شبية 
و�إك�ش�شو�ر�ت  خم��ت��ل��ف��ة  ب��اأ���ش��ك��ال 
مزينة  وك���ل���ه���ا  خم��ت��ل��ف��ة  ن�����ش��ائ��ي��ة 

برموز فل�شطينية.
ز�ه������������دة.. من  ق���ا����ش���م  �أخ���������ري�   -
للمرة  وي�����ش��ارك  �خلليج  حمم�شة 
�لآوىل يف �لقرية �لعاملية، ويعر�س 
�ملك�شر�ت  �أن���������و�ع  ج��م��ي��ع  وي���ب���ي���ع 
�لذرة  ومك�شر�ت  �ملجففة  و�لفو�كة 
�مل�شكلة  و�ل����زه����ور�ت  و�حل��ل��وي��ل��ت 
و�لأع�����������ش�����اب �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�ل���ت���ني 
�جل���ب���ل���ي �مل���ج���ف���ف و�ل���زب���ي���ب بكل 
و�ألو�نه،و�أي�شا  و�أح��ج��ام��ه  �أن��و�ع��ه 
قمر �لدين وحلويات �مللن و�لنوجا 
�أ�شناف  من  و�لعديد  �أ�شكالها  بكل 
م��ع��رو���ش��ات��ه �شورية  �ل��ع��ل��ك��ة، وك���ل 
وي��ت��ه��اف��ت �شيوف  �مل���ائ���ة  م��ائ��ة يف 
�لقرية من �جلن�شيات �لعربية على 

�شر�ئها وتذوقها.

عار�سون يف اأجنحة خمتلفة بالقرية العاملية .. )1(
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جل�شة  خ��الل  كولونا  كاترين  �لفرن�شية  �خل��ارج��ي��ة  وزي���رة  د�ف��ع��ت 
عن  �لوطنية  �جلمعية  يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  جلنة  �أم���ام  ��شتماع 

�شيا�شة بالدها يف دول �ملغرب �لعربي.
�ل�شاأن،  بهذ�  �لنو�ب  من  �لعديد  وّجهها  �لتي  �لنتقاد�ت  على  ورّد�ً 
“مبعزل عن �حلالت �لتي قد تكون حالت �شوء فهم  قالت كولونا 
من جانبكم للعالقة مع �جلز�ئر، يتعنّي علينا جميعاً �أن نعمل، كّل 
وه��ي عالقة طويلة  �لعالقة،  ه��ذه  تكون  �أن  �أج��ل  م��ن  م��ن موقعه، 

�لأمد، مفيدة للجانبني” �لفرن�شي و�جلز�ئري.
ما  على  �حتجاجاً  فرن�شا  يف  �شفريها  م��وؤّخ��ر�ً  �جل��ز�ئ��ر  و��شتدعت 
دبلوما�شيني  مب�����ش��اع��دة  مّت���ت  �شّرية”  �إج����الء  “عملية  �ع��ت��ربت��ه��ا 
�لفرن�شية-�جلز�ئرية  �لنا�شطة  متّكنت  بعدما  فرن�شيني  و�أمنيني 
تعتزم  كانت  �لتي  تون�س  �إىل فرن�شا من  �لعودة  ب��ور�وي من  �أم��رية 

ترحيلها �إىل �جلز�ئر.
على  �جلز�ئر  مع  عالقاتها  تعميق  يف  رغبتها  على  باري�س  و�شّددت 

�لّرغم من �أّن هذ� �لأمر يثري حفيظة �لرباط.
وخ���الل �جلل�شة ���ش��األ �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ن��و�ب وزي����رة �خل��ارج��ي��ة عن 
ر�شمي  نقاًل عن م�شدر  �أفريك”  “جون  موؤّخر�ً  ن�شرتها  معلومات 
يف �حلكومة �ملغربية، مل ت�شّمه �ملجّلة، قال فيها �إّن “�لعالقات لي�شت 

وّدية ول جّيدة«.

�حلكومة  �لذي طرحته  �لقانون  م�شروع  �أن  �ملتحدة  �لأمم  �عتربت 
�لربيطانية �شّد �لهجرة غري �لقانونية يعني “�إنهاء حلق �للجوء”، 

د�عية لندن �إىل �لتعامل مع �أزمة �لهجرة بطرق “�أكرث �إن�شانية«.
وقالت �ملفو�شية �ل�شامية لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني يف بيان 
�للجوء، ما  �إن��ه��اء حق  �إىل ح��ّد  �إق���ر�ره،  �لقانون، يف ح��ال  “�شريقى 
�شيحرم �لو��شلني ب�شكل غري قانوين �إىل �ململكة �ملتحدة من �حلق 
يف طلب �حلماية �ملمنوحة لالجئني، بغ�س �لنظر عن �شدق طلبهم 
“قلقها  على  �ملفو�شية  و���ش��ّددت  مبر�جعته.  مطالبة  و�إحلاحه”، 
�لعميق” من م�شروع �لقانون هذ�، لفتة �إىل �أن �إقر�ر هذ� �لقانون 
و�أو�شحت  ح��ت��ى«.  ملفاتهم  ت��ق��دمي  “من  �ل��ل��ج��وء  طالبي  �شيمنع 

“�شيكون �نتهاًكا و��شًحا لالتفاقية �خلا�شة بو�شع �لالجئني«.
�لفارين من �حلرب و�ل�شطهاد غري  �لأ�شخا�س  “معظم  و�أ�شافت 
و�لتاأ�شري�ت  �ل�شفر  ج���و�ز�ت  على  �حل�شول  على  بب�شاطة  ق��ادري��ن 

�ملطلوبة. ل توجد طرق �آمنة و+قانونية+ متاحة لهم«.

“يف تخفيف  �شريالنكا  مل�شاعدة  ��شتعد�دها  �لأربعاء  �ل�شني  �أعلنت   
عبء ديونها” بعد مو�فقتها على �إعادة هيكلة �لقرو�س �يل منحتها 

لهذه �جلزيرة.
و�أز�لت �ملو�فقة على �إعادة �لهيكلة �لعقبة �لأخرية �لتي كانت ماثلة 
�أمام �جلزيرة �لو�قعة يف جنوب �آ�شيا وحتول دون �لإفر�ج عن خطة 

�إنقاذ ل�شندوق �لنقد �لدويل بقيمة 2،9 مليار دولر.
نينغ،  م����او  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة،  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
�ملعنية  �ل�����دول  م���ع  ل��ل��ع��م��ل  م�����ش��ت��ع��دة  “�ل�شني  �إن  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني 
�شريالنكا  �إيجابي يف م�شاعدة  دور  لأد�ء  �لدولية  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات 
وحتقيق  ديونها  ع��بء  وتخفيف  �حلالية  �شعوباتها  مو�جهة  على 

تنمية م�شتد�مة«.
و�لت�شدير)�إك�شيم(،  لال�شتري�د  �ل�شني  “م�شرف  �أن  �إىل  و��شارت 
�شريالنكا  �إىل  ر�شالة �شمان مايل  ر�شمًيا، قدم  ثنائًيا  د�ئًنا  ب�شفته 
يف 6 �آذ�ر/مار�س«. وجاء ت�شريحها يف معر�س ردها على �شوؤ�ل عن 
قال  �ل��ذي  ويكرم�شينغه  ر�ن��ي��ل  �ل�شريالنكي  �لرئي�س  ت�شريحات 

�لثالثاء �إن �ل�شني و�فقت على �إعادة هيكلة قرو�شها ل�شريالنكا.
22 مليون ن�شمة عن �شد�د  وتخّلفت �شريالنكا �لبالغ عدد �شكانها 
�ملا�شي  46 مليار دولر يف ني�شان/�أبريل  �لبالغة  ديونها �خلارجية 
�لغذ�ئية  �مل���و�د  نق�س  يف  ت�شببت  �ل��ت��ي  �لقت�شادية  �أزم��ت��ه��ا  خ��الل 

و�لوقود لأ�شهر يف كل �أنحاء �لبالد �لو�قعة يف جنوب �آ�شيا.
ديونا  �ملبلغ  ذل��ك  م��ن  دولر  مليار   14 ع��ن  قليال  يزيد  م��ا  وميثل 

ثنائية م�شتحقة حلكومات �أجنبية، 52 يف �ملئة منها لل�شني.

عوا�صم

باري�ص

جنيف

بكني

 البيت الأبي�س يرّحب باقرتاح قانون 
يتيح فر�س حظر على تيك توك 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

من  �ملتحدة  �لوليات  ميّكن  �أن  �شاأنه  من  قانون  باقر�ح  �لأبي�س  �لبيت  رّح��ب 
حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات �لق�شرية �ململوك ل�شركة �شينية، وفق ما 
ع�شو  قّدمه  �لقانون  و�ق��ر�ح  �شوليفان.  جايك  �لقومي  �لأم��ن  م�شت�شار  �أعلن 
جمل�س �ل�شيوخ �لدميوقر�طي �ملخ�شرم مارك وورنر و�ل�شناتور �جلمهوري عن 
ن��ادر�ً بني �حلزبني  �شيا�شيا  د�كوتا �جلنوبية جون ثيون، ويعك�س تفاهما  ولية 
�أع�شاء  مب��ج��م��وع��ة  “نرّحب  �ل��ق��وم��ي  �لأم����ن  م�شت�شار  وق���ال  �ل��ك��ون��غ��ر���س.  يف 
تقّدما  �للذين  وثيون  وورن��ر  �ل�شناتورين  بقيادة  �ل�شيوخ من �حلزبني،  جمل�س 
�إىل منع �ملخاطر �لأمنية �لتي تتهّدد تكنولوجيا  يرمي  �ليوم باقر�ح قانون” 
�ملعلومات و�لت�شالت. و�شّدد �شوليفان يف بيان على �أّن م�شروع �لقانون �حلائز 
تاأييد �حلزبني “من �شاأنه �أن ميّكن حكومة �لوليات �ملّتحدة من منع حكومات 
ح�ّشا�شة  بيانات  تعّر�س  بطريقة  تكنولوجية...  خدمات  ��شتغالل  من  �أجنبية 
لأمريكيني و�أمننا �لقومي ملخاطر«. ويعّزز �قر�ح �لقانون، �ملطروح على جمل�س 
�ل�شيوخ و�لذي وّفر �لبيت �لأبي�س �لدعم له، �لزخم �ل�شيا�شي �شّد “تيك توك” 

�لذي ي�شتهدفه �أي�شا ت�شريع منف�شل مطروح على جمل�س �لنو�ب.
وقال �ل�شناتور وورنر يف بيان �إّن “�لتهديد �لذي يتحّدث عنه �جلميع حالياً هو 
+تيك توك+، وقدرته على تعزيز )قدر�ت( �حلزب �ل�شيوعي �ل�شني على �ملر�قبة، 

�أو ت�شهيل ن�شر حمالت تاأثري خبيثة يف �لوليات �ملّتحدة«.
�شبكات  على  ت�شكالن خطر�ً  �ي  تي  وزد  ه��و�وي  كانت  توك  تيك  “قبل  و�أ�شاف 
�لت�شالت يف بالدنا. وقبل ذلك كانت كا�شرب�شكاي لب �لرو�شية ت�شكل خطر�ً 

على �أمن �أجهزة �حلكومة و�ل�شركات«.

ال�سرطة الفل�سطينية تطلق الغاز املدمع خالل ت�سييع منفذ عملية حوارة 

الأمم املتحدة »قلقة« من اأعمال العنف يف ال�سفة الغربية 

اأو�سنت يف بغداد.. ر�سائل اإىل العراق واأطراف اأخرى

اجلامعة العربية توؤكد التزامها بالعمل غوايدو يرت�سح للنتخابات التمهيدية للمعار�سة يف فنزويل 
على الرتقاء باأو�ساع املراأة العربية

•• القاهرة-وام: 

�لدول  جميع  مع  و�لتعاون  �جلهود  ببذل  �لتز�مها  �لعربية  �ل��دول  جامعة  �أك��دت 
�لأع�شاء �شعياً لالرتقاء باأو�شاع �لن�شاء يف �ملنطقة �لعربية و�مل�شي قدماً يف تنفيذ 
�أجندة �ملر�أة و�لأمن و�ل�شالم ل�شمان حياة كرمية و�آمنة للن�شاء يف �ملنطقة �لعربية، 

ينعمن فيها بكامل حقوقهن �لإن�شانية يف وطننا �لعربي.
جاء ذلك فى بيان �أ�شدرته �جلامعة �أم�س مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للمر�أة حتت �شعار” 

�لبتكار و�لتكنولوجيا لتحقيق �مل�شاو�ة بني �جلن�شني«
يف  �ل���دويل  �ملجتمع  �إىل  �ن�شمامها  على  حر�شها  ع��ن  �لعربية  �جلامعة  وع��ربت 
�جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  بتحقيق  �لتز�مها  على  تاأكيد�ً  �لعاملي  �مل��ر�أة  بيوم  �لحتفال 

و�لنهو�س باأو�شاع �لن�شاء يف �ملنطقة �لعربية.

وتطلعات  �حتياجات  ح�شب  �لبالد  يف  جولته  “�شيو��شل 
متهيدية  �ن��ت��خ��اب��ات  بتنظيم  �مل��ع��ار���ش��ة  ووع����دت  ���ش��ع��ب��ن��ا«. 
�لنتخابات  �شوء  يف  �ملقبل  �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�شرين   22 يف 
�لدقيق  موعدها  يتحدد  مل  �لتي   2024 لعام  �لرئا�شية 
�شخ�شية  وه��و  كابريلي�س  �نريكي  �أع��ل��ن  �لآن  وحتى  بعد. 
كورينا  وم��اري��ا  للرئا�شة،  مرتني  و�ملر�شح  �أخ��رى  معار�شة 
ر�شميا  للمعار�شة،  ر�ديكالية  �لأك��رث  �جلناح  من  مات�شادو 
تر�شحهما. وغو�يدو )39 عاما  �لرئي�س �ل�شابق للجمعية 
 2019 �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  نف�شه يف  �أع��ل��ن  �ل��وط��ن��ي��ة 
“رئي�ًشا موؤقًتا” بعد �إعادة �نتخاب مادورو يف 2018. ومل 
تعرف �ملعار�شة �لتي قاطعت �لقر�ع وجزء من �ملجتمع 
�لدويل مبا يف ذلك �لوليات �ملتحدة وفرن�شا، بفوز مادورو، 

ودعمت مبادرة غو�يدو. وعهد �إىل غو�يدو مر�قبة �لأ�شول 
�ملفرو�شة  �لعقوبات  ب�شبب  �خل��ارج  يف  �ملجمدة  �لفنزويلية 
على �حلكومة. ومع ذلك تال�شى �لتاأييد لهذه “�لرئا�شة” 
�أن  يتبني  ك��ان  بينما  �ل�شالحيات  م��ن  و�مل��ج��ردة  �لوهمية 
جد�،  �ملنق�شمة  �ملعار�شة  وو�شعت  جمدية.  غري  �لتجربة 
حد� لهذه �لرئا�شة يف كانون �لأول/دي�شمرب �ملا�شي. ويرى 
غو�يدو  ي�شتغل  �أن  رف�س  �ملعار�شة  من  ج��زء�  �أن  حمللون 
و�شعه “كرئي�س” ليبدو زعيما للمعار�شة. ومثل مناف�شه 
ل  �لأخ����رى،  �ملعار�شة  �ل�شخ�شيات  م��ن  وع���دد  كابريلي�س 
يتمتع غو�يدو من حيث �ملبد�أ بالأهلية ب�شبب �شدور �أحكام 
�أهلية  عدم  با�شتمر�ر  تنفي  �ملعار�شة  لكن  بحقه.  ق�شائية 

مر�شحيها متهمة �لق�شاء باخل�شوع لأو�مر �ل�شلطة.

•• كراكا�س-اأ ف ب

�أع��ل��ن ح���زب خ���و�ن غ���و�ي���دو، �ل���ذي �ع��رف��ت ب��ه �ملعار�شة 
موؤقتا”  “رئي�شا  �ل���دويل  �ملجتمع  م��ن  وج���زء  �لفنزويلية 
لالنتخابات  تر�شحه   ،2022 �إىل   2019 من  لفنزويال 
مادورو  نيكول�س  �لرئي�س  ملو�جهة  للمعار�شة  �لتمهيدية 
 .2024 �شتجرى يف  �لتي  �ملقبلة  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف 
�لذي  للحزب  �ل�شيا�شي  �ملن�شق  ���ش��وب��رلن��و  ف��ري��دي  وق���ال 
يف  ��شبانيا،  يف  �ل��الج��ئ  �مل��ع��ار���س  لوبيز  ل��ي��وب��ول��دو  �أ�ش�شه 
غو�يدو  خ���و�ن  ي��ك��ون  �أن  “تقرر  �ل��ث��الث��اء  م��وؤمت��ر �شحايف 
مر�شح حزب �لإر�دة �ل�شعبية«. ويف وقت لحق كتب غو�يدو 
�أنه  موؤكد�  “م�شوؤولية كبرية”،  �أن دعم �حلزب  يف تغريدة 

•• نابل�س-اأ ف ب

�أم�س  �لفل�شطينية   �ل�شرطة  �أطلقت 
�ل�شفة  نابل�س يف  �لأربعاء يف مدينة 
�لغربية �ملحتلة �لغاز �مل�شيل للدموع 
م�شيعون  خاللها  �أطلق  م�شادة  بعد 
يف جنازة عبد �لفتاح ح�شني خرو�شة 
�ل����ذي قتلته  ع�����ش��و ح��رك��ة ح��م��ا���س 
لل�شلطة  �شعار�ت مناه�شة  �إ�شر�ئيل، 

�لفل�شطينية.
وك�����ان خ���رو����ش���ة ق��ت��ل �ل���ث���الث���اء مع 
فيما  �آخ���ري���ن  فل�شطينيني  خ��م�����ش��ة 
�أ�شيب 26 �آخ��رون يف خميم جنني. 
وقال �جلي�س �ل�شر�ئيلي �إن خرو�شة 
�ليهوديني  �لخ��وي��ن  بقتل  “متهم 
�مل�����ش��ت��وط��ن��ني ه��ي��ل��ي��ل وي���غ���ال يانيف 
ز�ل يف 26 �شباط/فرب�ير يف حو�رة 

بال�شفة �لغربية �ملحتلة«.
ون����ع����ت ك����ت����ائ����ب �ل����ق���������ش����ام �جل����ن����اح 
�ل���ع�������ش���ك���ري حل����رك����ة ح���م���ا����س عبد 
�إن”�ل�شهيد  وقالت  خرو�شة  �لفتاح 
عملية  منفذ  هو  �لبطل”  �لق�شامي 
ح����و�رة �ل��ت��ي ق��ت��ل فيها �ث��ن��ان “من 

جمرمي �ملغت�شبني«.
�لت�شييع  م�����ش��رية  �مل��ئ��ات يف  و���ش��ارك 
رفيديا  م�شت�شفى  من  �نطلقت  �لتي 
مدينة  يف  ع�����ش��ك��ر  خم���ي���م  ب����اجت����اه 

نابل�س.
�أفر�د  �شد  ه��ت��اف��ات  �جل��ن��ازة  خ��الل  �مل�شيعون  و�أط��ل��ق 
فنعتوهم  �جلنازة  ر�فقت  �لتي  �لفل�شطينية  �ل�شرطة 
ب”�جلو��شي�س” ونعتو� حمافظ جنني ب”�خلنزير«.

�للو�ء  �لأم��ن��ي��ة  للموؤ�ش�شة  �لر�شمي  �لناطق  و�أو���ش��ح 
�لت�شييع  �أث��ن��اء  ط��الل دوي��ك��ات، تعقيبا على م��ا ج��رى 
مركبة  يف  �جل��ث��م��ان  ك���ان  ح��ني   )..( �ل��ي��وم  “فوجئنا 
�ل�شهيد  بعائلة  لها  ع��الق��ة  ل  مبجموعة  �لإ���ش��ع��اف، 

•• بغداد-وكاالت

زيارتها خالل  �ملعلن  �ل��دول  �أن  رغ��م 
جولة وزي��ر �ل��دف��اع �لأم��ريك��ي لويد 

�أو�شنت، ت�شمل �لأردن وم�شر و�إ�شر�ئيل، فاإّنه حل فجاأة، 
�لثالثاء، يف �لعر�ق، يف زيارٍة و�شفت باأنها “�إثبات وجود 
�إقليمية  ق��وى  عليه  تت�شارع  �ل��ذي  �لبلد  يف  وبقاء”، 

ودولية، من بينها �ل�شني.
يوّجه حملالن �شيا�شيان خالل حديثهما ملوقع “�شكاي 
نيوز عربية” �لنظر �إىل �أن �لزيارة حتمل كذلك “ر�شالة 
طماأنة” �إىل دول عدة باملنطقة، بعدم �ن�شغال و��شنطن 

عن ق�شاياها باحلرب �لأوكر�نية وملف تايو�ن.
غرد �أو�شنت، عرب ح�شابه �لر�شمي بتوير: “هبطت يف 
بغد�د، �أنا من هنا لأعيد تاأكيد �ل�شر�كة �ل�شر�تيجية 
بني �لوليات �ملتحدة و�لعر�ق، بينما نتحرك نحو عر�ق 

�أكرث �أمنا و��شتقر�ر� و�شيادة«.
�ل��ذك��رى �لع�شرين للغزو  �أي���ام م��ن  �ل��زي��ارة قبل  ت��اأت��ي 
�لأم��ريك��ي يف  �مل�شوؤول  ت��وىل  بينما  للعر�ق،  �لأم��ريك��ي 
وقت �شابق من�شب قائد للقو�ت �لأمريكية يف �لعر�ق، 
ورئي�س �لقيادة �ملركزية للوليات �ملتحدة، وهي �جلهة 

�لتي �شاركت يف حربي �خلليج �لثانية و�لثالثة.

ما وراء “املفاجاأة«
�لدكتور  �ل��زي��ارة، يقول  �مل�شبق عن  �لإع���الن  ع��دم  عن 
بجامعة  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ  �ل�����ش��م��ري،  �إح�����ش��ان 
�مل�شوؤولني  �إن هذ� �شياق متعارف عليه يف زيارة  بغد�د، 
�لأمريكيني للعر�ق كاإجر�ء �أمني، وملنع ��شتفز�ز بع�س 

�لأطر�ف �لإقليمية.
�أو�شنت يف هذ� �لتوقيت  يف تقدير �ل�شمري، فاإن زيارة 
�لعر�ق  مع  �لعالقات  م�شتقبل  ب�شاأن  موؤ�شر�ت  حتمل 

خا�شة، و�ل�شرق �لأو�شط عامة، ومنها:

وهم جميعا يف �لع�شرين من �لعمر.
�ل�شرق  يف  لل�شالم  �ملتحدة  �لمم  مبعوث  وح��ث  ه��ذ� 
و�لفل�شطينيني  ����ش��ر�ئ��ي��ل  ويني�شالند  ت��ور  �لو���ش��ط 
�مل��ت�����ش��اع��د يف �ل�شفة  �ل��ع��ن��ف  ت��ه��دئ��ة  �لأرب����ع����اء ع��ل��ى 
خاللها  قتل  ��شر�ئيلية  عملية  غ��د�ة  �ملحتلة  �لغربية 

�شتة فل�شطينيني.
وقال ويني�شالند يف بيان “نحن يف خ�شم دو�مة عنف 

يجب وقفها على �لفور«.
و�شرح ويني�شالند �أنه “قلق” من �أعمال �لعنف �لتي 

بخطف �جلثمان و�إنز�له على �لأر�س، وح�شلت م�شادة 
�أثناء قيامهم بالهتاف �شد �ل�شلطة �لوطنية و�لأجهزة 
�لأم���ن���ي���ة، وذل����ك ب����دل م���ن ���ش��ت��م �لح���ت���الل مرتكب 

�جلر�ئم بحق �شعبنا«.
و�أكد �أن ذلك ��شتدعى “تدخل قوى �لأمن �لفل�شطينية 
و��شتكمال  �لإ����ش���ع���اف  م��رك��ب��ة  �إىل  �جل��ث��م��ان  لإع�����ادة 

�لت�شييع«.
ويف جنني �شار م�شيعون يف �شو�رع �ملدينة خالل جنازة 
�لفل�شطينيني �خلم�شة �لآخرين �لذين قتلو� �لثالثاء 

ط������رح  بع������د  �لتن�ش��������يق  �لزي��������ارة  تت�شمن  ق����������د   •
�ش�����ياع  حمم��������د  �ل��ع��ر�ق��������������������ي  �حل��ك��وم�����������������������ة  رئ��ي�����س 
بي��������ن  �لنظ�����ر  وجه������ات  تقري�����ب  مبادرة  �ل�ش�����ود�ين، 

دول �ملنطق������ة.
على �لبيدر، �ملحلل �ل�شيا�شي �لعر�قي، يتفق مع زميله 
للعر�ق من جانب  ر�شالة طماأنة  �ل��زي��ارة حتمل  �أن  يف 
يتعلق  فيما  خا�شة  �آخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن  �ملنطقة  ول���دول 
�أمريكية  ق���و�ت  ب��ق��اء  م��ع  و��شر�تيجية  �أمنية  ب��اأم��ور 

بالعر�ق.

• »ر�شالة وجود وبقاء” من جانب و��شنطن يف �لعر�ق، 
وتاأكيد �أن �لعر�ق يت�شدر �أولويات �أجندة �إد�رة �لرئي�س 
�لأم���ريك���ي ج��و ب���اي���دن، ب��رف��ع م�����ش��ت��وى �ل��ت��ع��ام��ل بني 

�لبلدين.
• توق������ع باأن تن�اق�����س �لزي������ارة ملفات �أمنية وع�شكرية، 
منها  وو��شنطن،  �لتوتر بني مو�شكو  زي��ادة  خا�شة مع 
�ل��ت��ع��اون �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي، و�إن���ه���اء ف��و���ش��ى �ل�����ش��الح يف 
كثري  ي��و�يل  )�ل��ت��ي  �مل�شلحة  �لف�شائل  وملف  �ل��ع��ر�ق، 

منها �إير�ن(، �إ�شافة ملحاربة تنظيم د�ع�س �لإرهابي.

�إطالق  ت�شمنت  �إن��ه��ا  �جل��ي�����س  ق���ال 
�جل����ن����ود ����ش���و�ري���خ حم���م���ول���ة على 
�لكتف و�شط نري�ن �شر�شة يف خميم 

جنني لالجئني �لفل�شطينيني.
وك��ان جمل�س �لم��ن د�ن يف بيان يف 
“جميع  �ملا�شي  �شباط/فرب�ير   20
ودعا  �ملدنيني”  �شد  �لعنف  �أع��م��ال 
“جميع �لأطر�ف �إىل )...( �لمتناع 

عن �لتحري�س على �لعنف«.
ق�������ال �ل����ن����اط����ق ب����ا�����ش����م �ل���رئ���ا����ش���ة 
�إن  ردي���ن���ة  �أب����و  ن��ب��ي��ل  �لفل�شطينية 
تقوم  �لتي  �ليومية  �لقتل  “عمليات 
بها قو�ت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي �شد 
�ليوم  ج��رى  وم��ا   )...( �شعبنا  �أب��ن��اء 
�ق��ت��ح��ام وقتل  يف خميم ج��ن��ني، م��ن 
�مل��و�ط��ن��ني، وق�شف  و�إ����ش���اب���ات ب��ني 
و�لقذ�ئف  ب��ال�����ش��و�ري��خ  م��ن��ازل��ه��م 

�ملتفجرة، هي حرب �شاملة«.
وح����م����ل �حل����ك����وم����ة �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
�خلطري  �لت�شعيد  ه��ذ�  “م�شوؤولية 
�لذي ينذر بتفجر �لأو�شاع وتدمري 
�إع������ادة  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �جل����ه����ود  ك����ل 

�ل�شتقر�ر«.
منزعج  “�إنني  وي��ن��ي�����ش��الن��د  ق�����ال 
مدينا  �لعنف”،  ��شتمر�ر  من  ب�شدة 
�لإ�شر�ئيليني  �مل�����ش��ت��وط��ن��ني  ع��ن��ف 
�شد  �لفل�شطينية  و�ل��ه��ج��م��ات  �لفل�شطينيني  ���ش��د 

�لإ�شر�ئيليني.
و�أكد �أنه “يجب على �إ�شر�ئيل كقوة �حتالل �أن ت�شمن 

حماية �ل�شكان �ملدنيني وحما�شبة �جلناة«.
“�للتز�م  على  �تفقا  عندما  �ملا�شي  �ل�شهر  �لأردن  يف 
�إيجاد  “�أردنا  �إذ�  تنفذ  �أن  يجب  �لت�شعيد”،  بخف�س 

طريق للم�شي قدًما«.
�لقيام  ع��ن  �لم��ت��ن��اع  �لأط����ر�ف  “يجب على  و�أ���ش��اف 

بخطو�ت �أخرى قد توؤدي بنا �إىل مزيد من �لعنف«.

عني على ال�سني
وباحثون  ق���ادة  �أدىل  �شابق،  وق��ت  يف 
قلق  تظهر  بت�شريحات  �أم��ريك��ي��ون 
�ل�شني  دور  ت��ن��ام��ي  م���ن  و����ش��ن��ط��ن 
وكالت  نقلت  �ل���ع���ر�ق.  بينها  وم���ن  �مل��ن��ط��ق��ة،  دول  يف 
�ملتقاعد  �لأمريكية  �لبحرية  م�شاة  ج��رن�ل  عن  �أن��ب��اء 
ف��ر�ن��ك م��اك��ن��زي، �ل���ذي �شبق وت��ر�أ���س ق���و�ت ب���الده يف 
�ملتحدة  للوليات  مهمة  �ملنطقة  �أن  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق 
جولة  �أن  معترب�  �ملتنامي،  �ل�شني  دور  ب�شبب  جزئيا 
�لنا�س  �إب���الغ  مو��شلة  لفر�شة  ممتاز  “مثال  �أو���ش��نت 
�أبرم  �إلينا«.  بالن�شبة  ز�ل��و� مهمني  �أنهم ما  �ملنطقة  يف 
�لعر�ق �تفاقيات مل�شاريع ثقيلة مع �ل�شني يف جمالت 
و�لرفيه،  و�لكهرباء  �ملياه  و�لإن�شاء�ت وحتلية  �لنفط 
كما �أعلنت بغد�د نهاية فرب�ير �أن �لبنك �ملركزي يعتزم 
مبا�شرة  �ل�شني  �لتجارة �خلارجية من  تنظيم متويل 

بعملة �ليو�ن �ل�شيني.

من الغزو اإىل امل�سورة
تت�شم عالقات و��شنطن وبغد�د بالقوة، خا�شة يف �ملجال 
�لع�شكري، حيث تطورت �شفة وجود �لقو�ت �لأمريكية 
يف �لعر�ق من �شفة �لغزو  بد�ية من 2003، �إىل �شفة 

عرب عدة مر�حل: “�لدور �ل�شت�شاري و�لتدريبي”، 
�إنهاء  �لأمريكي  �أعلن �جلي�س   ،2021 دي�شمرب  يف   •
مهامه �لقتالية يف �لعر�ق، خا�شة مع تز�يد �ل�شغوط 

على �حلكومة �لعر�قية ب�شاأن دور �لقو�ت �لأمريكية.
م���ن ذل���ك �ل���وق���ت، ت��غ��ريت م��ه��ام �ل���ق���و�ت �ملتبقية   •
وتدريب  �مل�شورة  مهمة  على  دوره��ا  ليقت�شر  بالعر�ق 

�لقو�ت �لعر�قية على مكافحة د�ع�س.
 160 �إىل  �لعر�ق  �لأمريكية يف  �لقو�ت  و�شل عدد   •
�ألف جندي يف 2008، وتدريجيا �نخف�س �إىل 2500 

جندي.

توا�سل اجلمهورية االإ�سالمية تقوي�س حقوق الن�ساء 

ت�سميم تلميذات اإيران.. فاعل غام�س وحراك دويل مطلوب يف �سهر املراأة
•• عوا�صم-وكاالت

�شقطت مئات �لتلميذ�ت �لإير�نيات 
حلالت  تعر�شهن  نتيجة  مر�شى 
حقوق  منظمات  وت�شتبه  ت�شمم، 
دينية  �أن جم��م��وع��ات  يف  �لإن�����ش��ان 
�جلمهورية  يف  وج����دت  م��ت��ط��رف��ة 
�لإ�شالمية �أر�شاً خ�شبة لها، تقف 

ور�ء هذه �حلو�دث.
�لدو�فع  �أح��د  �أن  حمللون  وتكهن 
�خل���وف،  زرع  ه���و  �ل��ت�����ش��م��ي��م  ور�ء 
�إىل  �ل���ف���ت���ي���ات  ب��ح��ي��ث ل حت�����ش��ر 
�مل������د�ر�������س، وت���ال���ي���اً مي��ت��ن��ع��ن عن 
�لعارمة  �لحتجاجات  يف  �مل�شاركة 
�إي��ر�ن منذ  �أنحاء  �لتي �نت�شرت يف 

�شبتمرب )�أيلول( 2022.
ق�شم  رئ����ي���������س  ن����ائ����ب����ة  وك����ت����ب����ت 
�لإ�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ا و�ل�����ع�����الق�����ات 
عن  �ل��دف��اع  موؤ�ش�شة  يف  �ل��دول��ي��ة 
دروي�شفيتز  توبي  �لدميقرطيات 

�لعالقات  ����ش���وؤون  يف  و�مل�������ش���اع���دة 
�ل���دول���ي���ة ك��ات��ي روم����ني يف جملة 
على  �أن  �إنر�شت”،  “نا�شيونال 
جو  �لأم����ري����ك����ي  �ل���رئ���ي�������س  �إد�رة 
هذ�  يثريو�  �أن  وحلفاءها،  بايدن، 
�مل��ق��ل��ق ج���د�ً يف �لجتماع  �ل��ت��ط��ور 
ملنظمة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ملقبل 
�لذي  �لكيميائية  �لأ�شلحة  حظر 

يبد�أ يف 14 مار�س )�آذ�ر(.
و�أ�شافتا �أن مار�س هو �شهر �لن�شاء. 
�ملنا�شبة  ب���ه���ذه  ب���اي���دن  و�ح���ت���ف���ل 
تعرف  �أم����ة  “خلق  �إىل  ب��ال��دع��وة 
�إمكاناتها  �إن  �إم��ر�ة وفتاة  فيها كل 

ل حدود لها يف �أمريكا«.
�لعك�س  �أن  �إىل  �لكاتبتان  وتلفت 

يحدث يف �إير�ن.
�لثاين(،  )ت�شرين  نوفمرب  ومنذ 
�ن���ت�������ش���رت م�������و�د �����ش����ام����ة، ورمب����ا 
عنا�شر كيميائية، يف �أكرث من 50 
مدر�شة، وت�شببت باإ�شابة ما يربو 

على �ألف تلميذة. وعانت �لطالبات 
�أطر�فهن،  �لغثيان و�خلدر يف  من 
وت�شارع  �ل��ت��ن��ف�����س،  يف  و���ش��ع��وب��ة 
ل�شحيفة  وف��ق��اً  �ل��ق��ل��ب،  دق���ات  يف 
�لأمريكية.  تاميز”  “نيويورك 
بفتيات  �لهجمات  �شل�شلة  ودف��ع��ت 
�ملد�ر�س.  �إىل  �حل�����ش��ور  ع��دم  �إىل 
�لإع����الم  ل��و���ش��ائ��ل  معلمة  وق��ال��ت 
�لإير�نية �إن “هناك 250 تلميذة 
حت�شر  ومل  مدر�شتنا،  يف  م�شجلة 
منهن �شوى 50”. ومع ذلك، فاإن 
�أحمد  �ل��د�خ��ل��ي��ة �لإي������ر�ين  وزي����ر 
وحيدي، عز� بع�س �لأعر��س �لتي 
تعاين منها �لفتيات �إىل “�لتوتر”، 
�لأجنبية  �لإع���الم  بو�شائل  م��ن��دد�ً 

لأنها تثري �لذعر.
�لتلميذ�ت  ع���ائ���الت  وت���ظ���اه���رت 
وهتفن:  �لت�شميم،  على  �حتجاجاً 
�آمنة”.  غ���ري  م���د�ر����س  ن��ري��د  “ل 
وظهر يف فيديو مت ت�شريبه �إقد�م 

ب�شبب  �أم  �ع��ت��ق��ال  ع��ل��ى  �ل�����ش��رط��ة 
وتاأتي  �لتلميذ�ت.  م��ع  ت�شامنها 
حو�دث �لت�شميم و�شط �حتجاجات 
�شبتمرب  يف  �ل����ب����الد  يف  �ن���دل���ع���ت 
)�أيلول( �ملا�شي، عقب وفاة �ل�شابة 
�أثناء  ع��ام��اً(   22( �أم��ي��ن��ي  مه�شا 
توقيفها من قبل �شرطة �لأخالق 
يف طهر�ن، بزعم �أنها مل تكن ت�شع 
حجابها بطريقة مالئمة. ونددت 
�لدين،  رجال  بنظام  �لحتجاجات 
مار�شه  �ل����ذي  �ل��ق��م��ع  وب��وح�����ش��ي��ة 
�ل�شتخبار�ت  وت���ق���ول  �ل���ن���ظ���ام. 
�إنها  و�ل��ق��وى �لأم��ن��ي��ة �لإي��ر�ن��ي��ة 
حتقق يف �حل���و�دث. لكن �إي���ر�ن ل 
ذ�ت  �لتحقيقات  من  �شجاًل  متلك 
�ملثال،  ���ش��ب��ي��ل  وع��ل��ى  �ل�����ش��دق��ي��ة. 
عمليات  ح��دوث  �مل�����ش��وؤول��ون  ينفي 
تكون  وب��اأن  �ل�شجون،  يف  �غت�شاب 
طهر�ن قد �عتقلت �آلف �ملحتجني، 
�ملئات  قتلت  �لأمنية  �ل��ق��وى  وب���اأن 

وبعد  �ل�شلميني.  �ملتظاهرين  من 
و�شفت  مرتني،  للت�شمم  �لتعر�س 
رو�يات  �إىل  تلميذة  �أ�شارت  تلميذة 
مت  �إذ  �مل��در���ش��ة.  لإد�رة  متناق�شة 
�إب��الغ��ه��ا ب���اأن “كل ���ش��يء ع��ل��ى ما 
ومع  بتحقيقاتنا”.  وقمنا  ي���ر�م، 
لو�لدتها  قالت  �ملدر�شة  فاإن  ذلك، 
يف  �ملغلقة  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  �إن 
�ملدر�شة “كانت معطلة منذ �أ�شبوع 
�لأمر”.  يف  �لتحقيق  ميكننا  ول 
�لتلميذة  �أن  وزعمت �ملدر�شة خطاأ 
هذ�  و�أن  �لقلب،  يف  م�شكلة  لديها 

ما �شبب لها �أعر��س �لأمل.
�لإنكار  �أن  �إىل  �لكاتبتان  وتلفت 
ج��������زء م������ن ط����ري����ق����ة �ل����ع����م����ل يف 
)�شباط(،  ف���رب�ي���ر  يف  ط����ه����ر�ن. 
�أن  �إير�نية  وثيقة حكومية  ك�شفت 
�أن  �أخفت  �لإ�شالمية  �جلمهورية 
�غت�شبو�  �لثوري  �حلر�س  عنا�شر 
�لحتجاجات.  يف  ���ش��ارك��ن  ن�����ش��اء 

“�إحتمال ت�شرب هذه  �إىل  و�أ�شارت 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  �إىل  �مل��ع��ل��وم��ات 
ب�شورة  وت��ق��دمي��ه��ا  �لإج���ت���م���اع���ي 
�لعدو”،  جم��م��وع��ات  م��ن  م�شللة 

ك�شبب لالحتفاظ بها �شر�ً.
�إي��ج��از ���ش��ح��ايف م���وؤخ���ر�ً، �أمل  ويف 
�خلارجية  وز�رة  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق 
�لأمريكية نيد بر�ي�س يف �أن جتري 
�ل�شلطات �لإير�نية حتقيقاً كاماًل 

يف حو�دث �لت�شمم«.
�إير�ن  ت��اري��خ  �إن  �لكاتبتان  وت���رى 
حترك  يجعل  �حلقائق،  �إخ��ف��اء  يف 
�أط��ر�ف ثالثة يف ح��و�دث �لت�شميم 
�لأ�شرة  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني  ����ش���روري���ة. 
�لدولية �إجر�ء حتقيق ذي �شدقية. 
حلقوق  ممنهجة  �نتهاكات  هناك 
�إي����ر�ن، ك��ان��ت �ل�شبب  �لإن�����ش��ان يف 
يف طردها من جلنة �لأمم �ملتحدة 
دي�شمرب  يف  �ل��ن�����ش��اء  و���ش��ع  ح����ول 

)كانون �لأول( �ملا�شي.
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عربي ودويل

ت��اي��و�ن ج��زء من  ف���اإن  ب��ت��ج��اوزه،  ُي�شمح  �أح��م��ر ل  �ل���ذي تعتربه بكني خطا 
�أر��شيها، رغم �أن تايبيه تدير نف�شها بنظام �حلكم �لذ�تي، متهمة و��شنطن 
باأنها ت�شجع “�لنف�شاليني” يف �جلزيرة لفر�س �لنفوذ عليها وعلى �ملمر�ت 

�لتجارية �لعاملية �ملحيطة بها بدل من �ل�شني.
�جلزيرة،  و�ج��ت��ي��اح  �ل��ق��وة  ��شتخد�م  ��شتبعادها  ب��ع��دم  م���ر�ر�  بكني  وه���ددت 
ل�”حتري�س”  فيها  �نف�شاليون  ��شتجاب  عليها، حال  �ملبا�شر  وفر�س �حلكم 

و��شنطن.
�ملتخ�ش�س يف �ل�شوؤون �لدولية �لدكتور جا�شر مطر يبادر بالقول: “بالطبع 
هناك حل �شلمي لالأزمة كما كان �لو�شع يف �أوكر�نيا، ولكن �ل�شوؤ�ل هنا هل 

�لأطر�ف جاهزة لو�شع �أطر يتم �لتفاق عليها حلل �لأزمة �شيا�شيا؟«.
على  �ملتحدة(  و�ل��ولي��ات  )�ل�شني  طرف  كل  �إ�شر�ر  �شبب  باخت�شار  �شارحا 

يف  �ل��ت��ج��ارة،  تعطل  �لتي  �لع�شكرية  مناور�تها  �ل�شني  توقف  و�أن  حيادية، 
مقابل �أن تلتزم �لوليات �ملتحدة مببد�أ “�ل�شني �لو�حدة” �لذي يعني تبعية 

تايو�ن لأر��شي �ل�شني مع �حتفاظها ب�شلطة خا�شة وحكم ذ�تي.
�إن هذ� هو �حلل �ل�شلمي �ملتاح،  �لأع��ر�ف �لدبلوما�شية و�ل�شيا�شية تقول   •

وبغري ذلك فاإن �ملو�جهة حتما �شت�شتعل بني �لفريقني.
تتخذ  وه��ي  ح���رب،  �إىل  ج��ره��ا  �أو  ب�شهولة،  ����ش��ت��ف��ز�زه  ي�شعب  بلد  »�ل�����ش��ني 
كما ي�شت�شف ذلك  �مل�شار�ت �لطبيعية ملو�جهة �أزمة تايو�ن قبل �أي مو�جهة”، 

من حتركاتها �لكاتب �ملتخ�ش�س يف �ل�شوؤون �ل�شينية عبد �ملجيد �ل�شيا�شي.
و”تنمية  �لوقت”،  على  “�ملر�هنة  �ل�شيا�شي  بح�شب  �مل�����ش��ار�ت،  ه��ذه  وم��ن 
قدر�تها �لع�شكرية و�لقت�شادية بحيث ي�شعب على تايو�ن �لتفكري يف �تخاذ 

�إجر�ء�ت ُتغ�شب بكني منها«.

•• عوا�صم-وكاالت

مع ترجيح خرب�ء حتدثو� ملوقع “�شكاي نيوز عربية” باأن �ملو�جهة �لع�شكرية 
هي �لأقرب بني �ل�شني وتايو�ن، �إل �أنهم لفتو� كذلك لوجود �شيناريو ميكن 
عربه حل �لأزمة �شلميا دون حرب. وخالل �لأ�شابيع �لأخرية �تخذت �أطر�ف 
منها  بالت�شعيدية،  و�شفت  �إج���ر�ء�ت  �ملتحدة(  و�ل��ولي��ات  )�ل�شني  �لأزم���ة 
�إعالن و��شنطن �شفقات �أ�شلحة جديدة مع تايو�ن بقيمة 619 مليون دولر، 
�لع�شكرية  ميز�نيتها  بكني  رفعت  فيما  �جل��وي،  �شالحها  خا�س  ب�شكل  تعزز 
�مليز�نية  رفعت  باأنها  �ل�شني  تايو�ن  و�تهمت   .2023 لعام   7،2% بن�شبة 
�ل�شر�ع  تاأجج  و��شنطن  �إن  �ل�شني  قالت  بينما  �جلزيرة،  لجتياح  ��شتعد�د� 
يف �ملنطقة بتزويد تايو�ن باأ�شلحة متطورة. ووفق مبد�أ “�ل�شني �لو�حدة” 

�لعامل  يقي  �شلمي  �إىل حل  و�إمكانية جت��اوزه  �حل��ايل،  �لوقت  يف  موقفيهما 
�شرور� و�أزمات جديدة، يقول مطر:

• �ل�شني ترى �أن تايو�ن جزء من �أر��شيها، و�أن �نف�شالها �لتام عنها �نتهاك 
يحويه من م�شايق  وما  �جلنوبي  �ل�شني  بحر  نفوذها يف  ويهدد  ل�شيادتها، 

مير فيها %60 من �لتجارة �لعاملية.
• �أما و��شنطن، �لتي حترك تايو�ن يف هذه �لأزمة، فهي ترى �أن نفوذ �ل�شني 
يعني  ت��اي��و�ن  على  �لتام  �ل�شني  و��شتحو�ذ  جتارتها،  يهدد  �ملنطقة  تلك  يف 
تر�شيخ نفوذ بكني يف بحر �ل�شني �جلنوبي؛ وهو ما يف�شر ت�شريحات �لقادة 

�لأمريكيني بنيتهم �لدفاع عن تايو�ن حال �لجتياح.
�أطر  حت��دد  وبكني،  و��شنطن  بني  مبا�شرة  مفاو�شات  عقد  هو  �إذن  �حل��ل   •
لتكون  �مل��م��ر�ت  على  دوليا  �إ�شر�فا  وي�شع  هناك،  �لتجارة  حلركة  تنظيمية 

حل عملي لكنه �سعب.. كيف ميكن حل اأزمة تايوان بدون حرب؟

�شركة هو�وي �ل�شينية.

م�سموح الأمريكا 
وممنوع لغريها

�أنه رغم عدم �متالك  وت�شرح جعجع 
تيك  �أن  ي��ث��ب��ت  دل���ي���ل  �أي  �أم����ريك����ا 
�ل�شلطات  ب��ت��زوي��د  ف��ع��اًل  ي��ق��وم  ت���وك 
م�شتخدميه  �ل�شينية مبعلومات عن 
يف �أمريكا، �إل �ل�شيا�شيني يف �حلزبني 
ي�شتمرون  و�لدميقر�طي  �جلمهوري 
بت�شييق  وي���ق���وم���ون  م��ه��اج��م��ت��ه،  يف 
�خل����ن����اق ع���ل���ي���ه، ع����رب ����ش���ن ق���و�ن���ني 
يف  �ل�شمود  على  ق��ادر  غ��ري  �شتجعله 
مرحلة ما، م�شرية �إىل �أن مو�قع مثل 
تعمل  و�إن�شتغر�م،  وفي�شبوك  غوغل 
�أي�����ش��اً ع��ل��ى ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات متعلقة 
مثبت، حيث  �أم��ر  وه��و  بامل�شتخدمني 
للمو�قع  ب��ه  م�شموح  ه��و  م��ا  �أن  يبدو 

وبالتايل  �لتطبيقات،  ملحتوى  تقييد 
ل ميكن لأمريكا �لتي تنتقد ت�شرفات 

�ل�شني �أن تقوم بفعل �لأمر نف�شه.

�لر�سالة وا�سحة
من جهتها تقول �أخ�شائية �لتطبيقات 
�ل��ه��ات��ف��ي��ة و�ل��ت�����ش��وي��ق �ل��رق��م��ي د�دي 
“�قت�شاد  مل���وق���ع  ح���دي���ث  يف  ج��ع��ج��ع 
�لر�شالة  �إن  عربية”،  ن��ي��وز  ���ش��ك��اي 
و����ش��ح��ة م���ن م�����ش��روع ق���ان���ون “ردع 
�خل�شوم �لتكنولوجيني لأمريكا” �أو 
DATA، فحتى لو مل يتم �إقر�ره، 
فاإن �لأحد�ث يف �لبالد ت�شري بو�شوح 
�إىل �أن �أمريكا لن ت�شمح لأي �شركة �أو 
تطبيق تابع لأعد�ئها �لتكنولوجيني، 
�أر��شيها  ع��ل��ى  �ل��ن��ج��اح  ي��ح��ق��ق  ب�����اأن 
�لأمر ح�شل  و�أر��شي حلفائها، وهذ� 
مع  خمتلف  ب�شكل  ول��ك��ن  �ل�شابق  يف 

•• عوا�صم-وكاالت

�ن��ت��ق��ل �ل�������ش���ر�ع �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي بني 
توحي  مرحلة،  �إىل  و�ل�شني  �أم��ريك��ا 
ت�شري  �لدولية ل  �لعمل  باأن عالقات 
ك��م��ا ي������ر�م، ح��ي��ث حت�����اول �ل���ولي���ات 
للعبة  جديدة  قو�عد  فر�س  �ملتحدة 
يف م�شهد رقمي �شريع �لتطور، و�آخر 
حماولتها يف هذ� �لإطار، كان م�شروع 
�لتكنولوجيني  �خل�شوم  “ردع  قانون 

.DATA لأمريكا” �أو
غري  �لتقنية  �ل�����ش��رك��ات  يخيف  وم���ا 
�أن بع�س �لأط��ر�ف يف  �لأمريكية هو 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، باتت ل ت��ردد يف 
�إعطاء �شفة “�خل�شم �لتكنولوجي” 
�شركة غري مر�شي عنها، فرغم  لأي 
�خل�شوم  “ردع  ق���ان���ون  م�����ش��روع  �أن 
ي�شتهدف  لأمريكا”،  �لتكنولوجيني 
ب�شكل حمدد تطبيق تيك توك وكل ما 
�ل�شينية  د�ن�س  بايت  ب�شركة  يرتبط 
�أن��ه ي�شاهم يف تقييد  �إل  �لتي متلكه، 
�ملرئي  للرفيه  �حلر  �لتدّفق  عملية 
ب���ني �ل�����دول، وه���و �أم����ر ل��ط��امل��ا كانت 

�أمريكا ر�ئدة فيه.

ما هو م�سروع قانون ردع اخل�سوم 
التكنولوجيني؟

�خل�شوم  “ردع  ق�����ان�����ون  م���������ش����روع 
�أو  لأمريكا”  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ني 
جلنة  �أق�����رت�����ه  �ل��������ذي   ،DATA
�لنو�ب  �ل�شوؤون �خلارجية يف جمل�س 
ي�شهل حظر  �أن  �شاأنه  �لأمريكي، من 
تطبيق  �أي  �أو  ت�����وك  ت���ي���ك  ت��ط��ب��ي��ق 

مم��ل��وك جل��ه��ة �أج��ن��ب��ي��ة، وذل����ك عرب 
�شالحيات  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  منح 
�إىل  �حل��اج��ة  دون  �لأم���ر  بهذ�  �لقيام 
�ل�شتثمار  جل��ن��ة  م��ر�ج��ع��ة  �ن��ت��ظ��ار 

�لأجنبي يف �لوليات �ملتحدة.
�خل�شوم  “ردع  ت�������ش���ري���ع  وي�����ع�����ّدل 
قانونا  لأمريكا”،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ني 
�ملا�شي،  �ل���ق���رن  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  يف  �أق����ر 
مي���ن���ع �حل����ك����وم����ة �لأم�����ريك�����ي�����ة من 
�ملرئي  للرفيه  �حل��ر  �لتدّفق  تقييد 
ب��ني �ل����دول �لأج��ن��ب��ي��ة. ك��م��ا يطالب 
ب��ف��ر���س عقوبات  �ل��ت�����ش��ري��ع �جل��دي��د 
�لتي  �ل�����ش��رك��ات  ح��ظ��ر  �إىل  و����ش���وًل 
تعطي بيانات مثل بيانات م�شتخدمي 
�أي �شخ�س  �إىل  تيك توك عن ق�شد، 
�ل�شيوعي  باحلزب  �شالت  له  �أجنبي 

�ل�شيني.
ويحتاج م�شروع �لقانون �لآن �إىل نيل 
مو�فقة جمل�شي �لنو�ب و�ل�شيوخ، كما 
�شيتعنّي على �لرئي�س بايدن �لتوقيع 

عليه حتى ي�شبح قانوناً �شارياً.

اأداة مراقبة جمنونة بجمع 
البيانات

لتطبيق  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل�شكلة  وت��ك��م��ن 
“جمع  يف  �أم�����ريك�����ا  يف  ت������وك  ت���ي���ك 
بع�س  ي�������رى  ح����ي����ث  �لبيانات”، 
ورغ����م  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  �أن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
حم���ت���و�ه �ل��رف��ي��ه��ي، ه���و ع���ب���ارة عن 
�أد�ة مهوو�شة بجمع �لبيانات �ملتعلقة 
و�أعمارهم  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني  ب��ت��وج��ه��ات 
هو�تفهم  و�أرق����������ام  و�ه���ت���م���ام���ات���ه���م 
وعناوين �لربيد �لإلكروين �خلا�س 

بهم، و�أنو�ع �أجهزتهم و�ملو��شيع �لتي 
من  �لكثري  وغريها  معها،  يتفاعلون 
بالن�شبة  ب�شيطة  تبدو  �لتي  �لبيانات 
للبع�س، �إل �أنها ت�شكل جمتمعة ثروة 
ه��ائ��ل��ة م��ن �مل��ع��ل��وم��ات، �ل��ت��ي يف حال 
�أيدي �حلكومة �ل�شينية،  �إىل  و�شلت 
طموحاتها  خل���دم���ة  ت���وظ���ف���ه���ا  ق����د 

�جليو�شيا�شية.

ما هي اأهمية البيانات؟
بها  يقوم  �لتي  �لبيانات  جمع  عملية 
تيك توك لي�شت ظاهرة جديدة، وهي 
غوغل  مثل  م��و�ق��ع  بها  ت��ق��وم  عملية 
حيث  وغريها،  �إن  ولينكد  وفي�شبوك 
ت��ع��ت��رب �ل��ب��ي��ان��ات يف ع�����ش��رن��ا �حلايل 
ت�شتخل�س منها  مبثابة “مادة خام”، 
�أ�شا�شها  �ل�شركات �لنتائج وتبني على 

قر�ر�تها �مل�شتقبلية.
كما �أن للبيانات دور�ً كبري�ً يف حتقيق 
�لإي��ر�د�ت، وذلك عرب بيع �لإعالنات 
ُف��ق��دت ه��ذه �لبيانات  ف���اإذ�  �مل��وج��ه��ة، 
ي�شبح �أي موقع للتو��شل �لجتماعي 

مبثابة �شيارة دون وقود.

اأين حتتفظ تيك توك ببيانات 
االأمريكيني؟

�لهجمة  ه��ذه  �أن  يف  �مل��ف��ارق��ة  وتكمن 
ت��اأت��ي رغم  ت����وك،  ت��ي��ك  ع��ل��ى تطبيق 
بايت  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل�������ش���رك���ة  �إع��������الن 
منت�شف  يف  للتطبيق  �مل��ال��ك��ة  د�ن�����س 
نقل  عملية  �إمت���ام  ع��ن   ،2022 ع��ام 
�لأر��شي  على  م�شتخدميها  بيانات 
 Oracle خ�����و�دم  �إىل  �لأم���ريك���ي���ة 

�ملوجودة يف �أمريكا، وذلك كجزء من 
�ل�شركة  و�شول  عدم  ت�شمن  �تفاقية 
�لأم �ل�شينية �إىل بيانات �مل�شتخدمني 

على �لأر��شي �لأمريكية.

عودة دعوات حظر تيك توك
�أن  ت����اأم����ل يف  د�ن���������س  ب���اي���ت  وك����ان����ت 
�لتخفيف  يف  �خلطوة  هذه  ت�شاعدها 
م���ن �ل�����ش��غ��وط �ل���ت���ي ي��ت��ع��ر���س لها 
تطبيقها، �إل �أن هذ� �لأمر مل يح�شل، 
توك  تيك  حظر  دع���و�ت  ع���ادت  حيث 
�إىل �ل��و�ج��ه��ة م��ن ج��دي��د، م��ع ظهور 
معلومات ت�شري �إىل �أن �لتطبيق رمبا 
ل يز�ل ي�شارك بيانات م�شتخدميه يف 
�ل�شني،  يف  �لأم  �ل�شركة  م��ع  �أم��ريك��ا 

وهذ� ما نفته بايت د�ن�س مر�ر�ً.

�خل�شوم �لتكنولوجيون لأمريكا
ويقول �ملحلل يف �شوؤون �لتقنية ه�شام 
“�قت�شاد  مل��وق��ع  ح��دي��ث  �ل��ن��اط��ور يف 
�إن �أمريكا ترى  �شكاي نيوز عربية”، 
�أرب��ع��ة خ�شوم  ل��دي��ه��ا  �أن  م��ن��ذ زم���ن، 
هم  �خل��ط��ورة  �شديدي  تكنولوجيني 
�ل�شمالية  وك��وري��ا  ورو���ش��ي��ا،  �ل�����ش��ني، 
و�إير�ن، وهي م�شتعدة لفعل �أي �شيء 
من  ومنعهم  ق��در�ت��ه��م،  �شل  ملحاولة 
�إىل  م�����ش��ري�ً  ل��ه��ا،  �أ���ش��ر�ر  �لت�شبب يف 
�خل�شوم  “ردع  ق���ان���ون  م�����ش��روع  �أن 
�لتكنولوجيني” ياأتي يف هذ� �لإطار، 
بات  ت���وك  ت��ي��ك  �أن  �أم���ريك���ا  ت���رى  �إذ 
من  هائل  ق��در  جمع  على  ق���ادرة  �أد�ة 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��ي ت��ت��ي��ح �ل��ت��اأث��ري على 

جيل �مل�شتقبل.

�سم�سار للبيانات
يف  فئة  هناك  ف��اإن  �لناطور  وبح�شب 
توك  ت��ي��ك  تطبيق  �أن  ت���رى  �أم���ريك���ا، 
ي���رك���ز ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى م��ف��ه��وم جمع 
�ل���ب���ي���ان���ات �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة م����ن خالل 
�مل��ح��ت��وى �مل��رئ��ي، وب��ال��ت��ايل ف���اإن هذه 
يكون  �أن  م���ن  خ����وف  ل��دي��ه��ا  �ل��ف��ئ��ة 
بيانات”،  “�شم�شار  جم��رد  �لتطبيق 
ل�����ش��ال��ح �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت �ل�����ش��ي��ن��ي��ة ، 
�لتي  �ل�����ش��رك��ات  دور  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
متتهن “�شم�شرة �لبيانات”، هو جمع 
معلومات �شخ�شية عن �مل�شتخدمني، 
لبناء �شورة مف�شلة عن هويتهم ومن 
ثم بيعها، وهي جتارة مبهمة ل يدرك 

معظم �لنا�س وجودها.

�سابقة يف تقييد التدفق احلّر
�إق�����ر�ر  ي��ت��م  �أن  �ل���ن���اط���ور  و����ش��ت��ب��ع��د 
�خل�شوم  “ردع  ق�����ان�����ون  م���������ش����روع 
ب�شيغته  لأمريكا”  �لتكنولوجيني 
�حلالية، وذلك لكونه �شي�شكل �شابقة 
يف تقييد �لتدّفق �حلر للرفيه �ملرئي 
يف �أمريكا، وهذ� ما ل ميكن �أن ي�شمح 
�لأمريكية،  �لكثري من �جلمعيات  به 
�لأم���ر مبثابة خط  ه��ذ�  تعترب  �ل��ت��ي 
ل  �جتهاد�ت  �أم��ام  �لباب  يفتح  �أحمر، 
طائل منها، فرغم �أن م�شروع �لقانون 
ت��وك و���ش��رك��ة بايت  م��وج��ه �شد تيك 
�أنه ميكن تطبيق مفاعيله  �إل  د�ن�س، 
�لأجنبية  �لتطبيقات  خمتلف  ع��ل��ى 
�لأخ����رى، وه��و �أم���ر م�شابه مت��ام��اً ملا 
ت��ف��ع��ل��ه �ل�����ش��ني ع��ل��ى �أر�����ش���ي���ه���ا، من 

�لتابعة ل�شركات �أمريكية �أو من يدور 
للمو�قع  ب��ه  م�شموح  غ��ري  فلكها،  يف 

�لتابعة جلهات �ل�شينية.

�سيناريو ترامب
�لعامل  ع��ل��ى  �أن�����ه  وت�����ش��ي��ف ج��ع��ج��ع 
تنتهجه  �ل�����ذي  �ل��ن��ه��ج  م���ع  �ل��ت��اأق��ل��م 
�أم�����ريك�����ا جت�����اه م����ن ت���ع���ت���ربه ع�����دو�ً 
تكنولوجياً لها، وهو �أمر باتت تدركه 
معظم �شركات �لعامل، وتبني خطتها 
ي�شتد  �أن  متوقعة  عليه،  �مل�شتقبلية 
�أمريكا،  ت���وك يف  ت��ي��ك  ع��ل��ى  �خل��ن��اق 
لدرجة تدفعه �إىل بيع �أعماله هناك، 
متاماً  منف�شلة  �أمريكية  �شركة  �إىل 
عن �شركة بايت د�ن�س �ل�شينية، وهو 
لو فاز  �ل�شابق  �شيح�شل يف  ك��ان  �أم��ر 
�ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي دون��ال��د تر�مب 

بولية جديدة.

حرب التكنولوجيا ت�ستعر.. ما هو م�سروع قانون DATA الأمريكي؟

من ور�ء هذ� �لتنظيم �لرهابي ومن ميوله؟د�ع�س تهديد لكل من ل يعتنق �فكاره �لرهابية

وفقا لتقرير اأُممي ب�ساأن داع�س :

خماطر عديدة تهدد اأمن اأوروبا الداخلي
ذوي �خلربة يف �لقتال” و�لقدرة على 
�لتدريب  “�إعادة  بهدف  ذل��ك  و  ذل��ك 
و�ل��ت��ج��ن��ي��د وت�����ش��ك��ي��ل خ���الي���ا حملية 
�أن  �إىل  �لتقرير  وي�شري  �أوروبا”.  يف 
�شيحتفظون  �لأف���ر�د  ه���وؤلء  “معظم 
ب�شالت مبا�شرة مع �لقياد�ت �ملركزية 

لد�ع�س يف مناطق �لنز�ع« .
و �أخ����ري� يف �ل��وق��ت �ل����ذي ت��ع��ي��د فيه 
�جلهاديات  �ل��ن�����ش��اء  و�أوروب������ا  ف��رن�����ش��ا 
�ل�شورية  �مل��خ��ي��م��ات  م��ن  و�أط��ف��ال��ه��ن 
مالحظة  ع��ل��ى  �ل��ت��ق��ري��ر  ي��ح��ت��وي   ،
مقلقة �إىل حد ما ،حيث ي�شري تقرير 
، دون ت�شميتها  بالفعل  �ملتحدة  �لأمم 
دول  م����ن  ق���ل���ي���اًل  “عدًد�  �أن  �إىل   ،
حالت  ع��ن  �أب��ل��غ��ت  �لغربية”  �أوروب����ا 
بتلقني   �لبالد وقمن  �إىل  لن�شاء عدن 
�آخرين  لأ�شخا�س  �لإرهابية  �لعقيدة 
�لأط��ف��ال و �لحد�ث  ، ول �شيما  من 
�ل���ُق�������ش���ر، �لأم�������ر �ل������ذي ي���دع���و �إىل 
�لت�شكيك يف فعالية �لرب�مج �جلارية 
�لتاأهيل و�إع���ادة �لإدم���اج �لتي  لإع���ادة 
ت���ق���وم ب��ه��ا �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ف��رن�����ش��ي��ة و 

�لأوروبية عموما .

“  و�لذي  للغاية  “حقيقي  هو خطر 
“ز�د د�خل مناطق �لنز�ع �لتي توجد 
“�لهدف  و   ، منها”  وب��ال��ق��رب  ب��ه��ا 
،ع��الوة على  يكون  �أن  �لد�ئم لد�ع�س 
ت��ه��دي��د خ���ارج هذه  ت��وج��ي��ه  يف  ذلك” 

�ملناطق » .  

  جتديد يف اأ�ساليب العمل              
وب��ن��اًء ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��ي قدمتها 
تقرير  ي�شتعر�س   ، �لأع�����ش��اء  �ل���دول 
مناطق  خم���ت���ل���ف  �مل����ت����ح����دة  �لأمم 
���ا بع�س  �ل���ع���امل. ل��ك��ن��ه ي��ك�����ش��ف �أي�������شً
و�إبد�ع  و�شائل  تو�شح  �لتي  �ل�شذر�ت 

“�أعد�ء لالإ�شالم “. ومع ذلك ، �أ�شار 
�لباحث �لفرن�شي  �إىل �أن هذ� �لتهديد 
�لد�خلي يظل “هو �لأهم �ليوم ب�شب 
�أن  يحتمل  “�لتي  �لأع���م���ال  خم��اط��ر 
�شيما  ل   ، متمر�شون  �أف���ر�د  بها  يقوم 
 ، �ل�شجن  م��ن  �شر�حهم  �إط���الق  عند 
�ملتجددة  �ل��ق��درة  ب�شبب  �أي�شا  ول��ك��ن 
من  ملهاجمتنا  �لإره��اب��ي��ة  للمنظمات 
خطر  �ن��خ��ف�����س  ب��ي��ن��م��ا  و  �خلارج”. 
عام  منذ  ح��اد  ب�شكل  �ملتوقع  �لتهديد 
يختف.  مل  ل��الأ���ش��ف  ف��اإن��ه   ،  2014
تنظيم  يظهر  و�ل���ع���ر�ق  ���ش��وري��ا  ف��ف��ي 
 ، �ل�شاحل  م��رون��ة. يف منطقة  د�ع�����س 
يف �شياق تدهور �لو�شع �لأمني ، ولكن 
�ملنظمة  تتقدم   ، �أفغان�شتان  يف  ا  �أي�شً
�لإرهابية ، على �لرغم من �أن �لقاعدة 
وفروعها ل تز�ل تن�شط بديناميكية .  
�لنتيجة �لتي تتكرر هنا مرة �أخرى و 
�لذي  �ملتحدة  �لأمم  تتاأكد مع تقرير 
�ل��دول �لأوروب��ي��ة قلقة ب�شاأن  �أن  ذك��ر 
على  حم��ت��م��ل  �إرهابيني”  “ت�شلل 
�ملقاتلني  ع��ودة  خطر  ومن   ، �أر��شيها 
�لإرهابيني �لأجانب �إىل بالدهم ، من 

��شتمرو� يف جمع �لأمو�ل عرب و�شائل 
�لتو��شل �لجتماعي ، غالًبا با�شتخد�م 
نقاط  ��شتبد�ل  مثل  �إبد�عية  و�شائل 

�ألعاب �لفيديو بالعمالت �لورقية.
�لتقرير  ي�شري   ، بالت�شلح  يتعلق  فيما 
ب�شكل  �����ش���ت���خ���دم  “د�ع�س  �أن  �إىل 
طيار  بدون  �لطائر�ت  �أنظمة  متز�يد 
جتارًيا  و�مل��ت��وف��رة  �لتكلفة  منخف�شة 
و�ل�شتطالع  �ملر�قبة  �أن�شطة  لإج��ر�ء 
ب���درج���ة عالية  �لأه������د�ف  وم��ه��اج��م��ة 
وي�شت�شهد   .“ و�ل��ك��ف��اءة  �ل��دق��ة  م��ن 
على  �أفريقية  �أمثلة  بثالثة  �خل��رب�ء 
��شتطالع  ط��ائ��ر�ت  �خل�شو�س:  وج��ه 
�أ�شقطت  ب���دون ط��ي��ار ت��اب��ع��ة ل��د�ع�����س 
ت�شتخدمها  و�أخ�����رى   ، م��وزم��ب��ي��ق  يف 
ل��د�ع�����س  يف غرب  �لتابعة  �جل��م��اع��ات 
�أفريقيا �أو �شرق �لكونغو. ميكن للمرء 

�لإره����اب����ي����ني. ُي���الح���ظ ب��ال��ت��ايل �أن���ه 
�لعر�قية  �ل�شورية  للمنطقة  بالن�شبة 
�لأع�شاء  �ل�����دول  “قدرت   ، وح���ده���ا 
باحتياطي  د�ع�����س  �حتفاظ  ��شتمر�ر 
50 مليون  25 و  نقدي ي��ر�وح بني 
47 مليون ي��ورو و  دولر  �أي ح��و�يل 
ن�شبًيا  ثابت  ميثل هذ� �شندوق حرب 
يف �ل���ع���ر�ق. ول��ك��ن م��ن ن��اح��ي��ة �أخرى 
ب��د�أت خ��الل �ل�شنو�ت �لأخ��رية ، هذه 
�لحتياطيات يف �لنفاد. على �ل�شعيد 
�ملايل ، فاإن �أع�شاء �جلماعة �لإرهابية 
�لتي  �لتقليدية  �لأ�شاليب  بخالف   ،
�أل��ي��ه��ا م��ث��ل �لتهريب  ي��ل��ج��اأون  ك��ان��و� 
، و�لخ��ت��ط��اف ، و�لب���ت���ز�ز ، وم���ا �إىل 
ب�شكل متز�يد  ��شتخدمو�  فاإنهم  ذلك 
�شيما  ول   ، �لف��ر����ش��ي��ة  �ل��ع��م��الت 
و    ، �مل�شتقرة”  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ع��م��الت 

د�خ��ل��ي��ا، وي��ن��ب��ع �أ���ش��ا���ًش��ا م���ن �لأف�����ر�د 
�لقدرة  لديهم  �ل��ذي��ن  �ل��ر�دي��ك��ال��ي��ني 
�لهجمات”.   وتنفيذ  �لتخطيط  على 
ه��ذه  �ملالحظة تتو�فق مع تلك �لتي 
�لعامة  �ملديرية  رئي�س  موؤخًر�  �أعدها 
ل��الأم��ن �ل��د�خ��ل��ي ل��ف��رن�����ش��ا �ل����ذي مت 
على  �لإره���اب  ملكافحة  كقائد  تعيينه 

�لر�ب �لوطني. 
يف مقابلة حديثة مع  �شحيفة �لأمييل 
ملعهد  �لقد�مى  �لطلبة  �شحيفة  وهي 
�لعلوم �ل�شيا�شية بباري�س، �أكد نيكول 
لرينر �أن �لإرهاب ل يز�ل “م�شدر قلق 
كبري” مع تهديد “�أكرث ��شتقاللية” 
�أف��ر�د متاأثرين مبا ي�شتمر يف  يحمله 
بكل  ا  �أي�شً ولكن   ، �لإرهابية  �لدعاية 
�جلمهورية  م��ن  جتعل  �لتي  �خلطب 
و م���ن ف��رن�����ش��ا ،و م���ن �ل��ف��رن�����ش��ي��ني ، 

�لإرهابية  �ملنظمة  ق��ادة  �أن  يتخيل  �أن 
�ل�شتخد�م  مالحظة  يف  يف�شلون  ل 
�لفعال  ل���ك���ن  و  �ل��ب�����ش��ي��ط  �حل����رب����ي 
ل��ل��ط��ائ��ر�ت ب���دون ط��ي��ار يف �حل���رب يف 
�لقيام بال�شيء  �أوكر�نيا. مع م�شروع  
نف�شه على �أهد�فهم �ملف�شلة ، خا�شة 
و�أن �لإرهابيني كانو� مهتمني بالفعل 
بالطائر�ت بدون طيار منذ �أكرث من 

ع�شرين عاًما. 

تهديد اأوروبي داخلي 
م�����ش��در ق��ل��ق ك��ب��ري �آخ����ر ف��ي��م��ا يتعلق 
�أن  �إىل  �لتقرير  ي�شري  ، حيث  باأوروبا 
“نفاذ  ���ش��ي��اق  ، يف  ُت��ع��ت��رب  �ل��ق��ارة  دول 
دعاية د�ع�س من زخمها ومل يعد لها 
�جلاذبية نف�شها “ ،و �أ�شبح “�لتهديد 
خا�شة  �ل�شرقية  �أوروب���ا  يف  �لإره��اب��ي 

 •• جان �صي�صيزوال .عن �صحيفة لوموند
على الرغم من اخل�سائر التي حلقت بتنظيم داع�س 
على م�ستوى الت�سل�سل الهرمي و االإجراءات املتخذة 
التنظيم  هذا  يــزال  ال   ، املالية  مــوارده  ال�ستنزاف 
واالأمــن  لل�سلم  خطريًا  تهديدًا  ي�سكلون  واأتباعه 

الدوليني.
تنظيم  عــن  االأخـــري  املتحدة  االأمم  تقرير  ــُر  ــَذِك ُي
داع�س، والذي يغطي الن�سف الثاين من عام 2022 
، الراأَي العام باخلطر امل�ستمر الذي ت�سكله اجلماعة 

االإرهابية يف اأوروبا واأماكن اأخرى من العامل.

ال�سني تواجه خيارًا حمفوفًا باملخاطر يف دعم رو�سيا بال�سلح •• وا�صنطن-وكاالت

�لرو�شي  للرئي�س  �شديق  فعاًل  �أن��ه  بينغ  جني  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س  يربهن  هل 
فالدميري بوتني كما و�شفه �شابقاً، من خالل مد جي�شه بال�شالح؟.

هذ�  ر�خمان  جدعون  تاميز”  “فاينن�شال  �شحيفة  يف  �ل�شيا�شي  �لكاتب  يتناول 
م�شتقبل  روؤيتها  كيفية  عن  �لكثري  �شيقول  �ل�شني  ق��ر�ر  �أن  �إىل  م�شري�ً  �ل�شوؤ�ل، 
�لعامل. �إن خيار�ً بتزويد رو�شيا بالأ�شلحة �شيقرح �أن �ل�شني توؤمن باأن �لتناف�س 
�إن  �حلاد مع �لوليات �ملتحدة ل ميكن تفاديه، ورمبا يكون مرغوباً به. باملقابل، 
باأن  توؤمن  ت��ز�ل  ل  �ل�شني  �أن  �إىل  �شي�شري  رو�شيا  �إىل  �أ�شلحة  �إعطاء  بعدم  ق��ر�ر�ً 

�لتوتر�ت مع �لوليات �ملتحدة قابلة لالإد�رة، وباأنه ميكن �إنقاذ �لعوملة.
تفهم �أ�شو�ت موؤثرة يف بكني ب�شكل كامل خماطر تزويد رو�شيا بذخائر �أ�شا�شية تنفد 
يف مو�شكو مثل ذخرية �ملدفعية و�مل�شرّي�ت. وكتب �لعقيد �ل�شابق يف جي�س �لتحرير 
�ل�شعبي �ل�شيني جو بو يف فاينن�شال تاميز �لأ�شبوع �ملا�شي �أنه “�إذ� �نحازت بكني 
�إىل جانب مو�شكو يف �لنز�ع، فعندها �شنكون بالفعل عند فجر حرب عاملية ثالثة.” 
على هذ� �لنحو، يبدو قر�ر �شيني بتزويد رو�شيا بالأ�شلحة غري مت�شور. مع ذلك، 

�أنه مبجرد �لنتهاء من رو�شيا، �شت�شتدير �أمريكا نحو �ل�شني. و�أ�شار ر�خمان �إىل 
�أقرب  �أن  هو  �لأول  بوتني.  بتعومي  �ل�شني  �حتمال خماطرة  يف�شر�ن  قد  �شببني 
�جلي�س  يف  �ل�شابق  �لعقيد  ج��و،  م��ن  ثقة  �أك��رث  يكونون  ق��د  �شي  �إىل  �مل�شت�شارين 
�إنه  �شيقولون  �لت�شعيد.  �لتحكم مبخاطر  على  ق��ادرة  �ل�شني  �أن  ب�شاأن  �ل�شيني، 
ومبجرد �أن تفهم و��شنطن �أن بكني لن تدع مو�شكو تخ�شر، �شيدفع �لغرب �أوكر�نيا 
�إىل �لتوقيع على �تفاق ت�شوية موؤ�ت لرو�شيا. �ل�شبب �لثاين �لذي قد يدفع �ل�شني 
�إىل �ملخاطرة بنز�ع عاملي هو �أكرث قتامة. ميكن �أن يعتقد �لقوميون يف بكني باأن 
�ملتحدة قد بد�أت فعاًل. تقول وكالة �ل�شتخبار�ت  �ملبا�شرة مع �لوليات  �ملو�جهة 
�ل�شيني كي يكون م�شتعد�ً لجتياح  �إىل �جلي�س  �أ�شدر تعليماته  �إن �شي  �ملركزية 
تايو�ن بحلول 2027. وقال �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن مر�ت عدة �إن �لوليات 
�ل�شني  وبالطبع ثمة فرق بني تطوير  �إذ� هوجمت.  تايو�ن  �شتد�فع عن  �ملتحدة 

�شتتخذ يف  �ل�شني  وب��اأن  نقا�س جدي يف بكني  �لأمريكية بوجود  تعتقد �حلكومة 
�لنهاية هذ� �لقر�ر �مل�شريي. ،يعزى �حتمال �تخاذ �شي قر�ر زيادة �لدعم لبوتني 
ب�شكل كبري �إىل �ل�شر�كة “بال حدود” �لتي �أعلنها �لرئي�شان �ل�شيني و�لرو�شي يف 
فرب�ير )�شباط( 2022 قبل ثالثة �أ�شابيع من �إطالق رو�شيا �جتياحها �ل�شامل 
�لذي  �مل�شرك  �لتحليل  �ل�شر�تيجية هو  �ل�شر�كة  �إعالن  �لأهم من  لأوكر�نيا. 
لطموحات  �ملركزي  �لتهديد  �ملتحدة  �لوليات  يف  و�شي  بوتني  يرى  عليه.  قامت 
بلديهما ونظاميهما �ل�شيا�شيني. �لقتال �شد �لقوة �لأمريكية هو �ملهمة �مل�شركة 
�لتي توحدهما. ز�ر �شي بوتني �أكرث من �أي زعيم عاملي �آخر. �أ�شو�أ �شيناريو بالن�شبة 
�إليه هو �شقوط بوتني وحلول رئي�س موؤيد للغرب مكانه. ل يز�ل هذ� �لأمر يبدو 
و�ملهانة  �ل�شعيفة  فرو�شيا  �ل�شلطة،  يف  بوتني  ظل  لو  حتى  لكن  بعيد�ً.  �حتماًل 
�شتجعل �لوليات �ملتحدة تبدو �شاعدة و�ل�شني �أكرث عزلة. ويرى �لبع�س يف بكني 

�لقدرة على �جتياح تايو�ن و�تخاذ قر�ر حا�شم باملهاجمة. لكن �إذ� �شدقت توقعات 
�ملحللني �لغربيني �لأكرث قتامة ب�شاأن �قر�ب �ل�شني من �لجتياح، فعندها �شيكون 
من �ملنطقي �أن تدعم بكني جهد رو�شيا �حلربي. �إذ� ��شطر �لغرب ملو��شلة حتويل 
�ملو�رد �لع�شكرية �إىل �أوكر�نيا، فقد ي�شبح �أقل قدرة على �لدفاع عن تايو�ن. لكن 
�أي�شاً. �شيتو�شع �شريعاً  �إىل رو�شيا و��شح  �أ�شلحة  �ل�شلبي لتقدمي �ل�شني  �جلانب 
�لأمريكيون كل �شكل من  �لقوي و�ملناوئ لل�شني يف و��شنطن. �شوف ينفذ  �مل��ز�ج 
�أو�شع بكثري على  �أن يفكرو� فيه. و�شت�شاف عقوبات  �أ�شكال �ل�شغط �لذي ميكن 
بدق  �أمل  �أي  بكني  �شتخ�شر  �لتكنولوجيا. كذلك،  �ملفرو�شة على �شادر�ت  �لقيود 
�ل�شيني  �لدعم  �إىل  و�شينظر  �ملتحدة.  و�ل��ولي��ات  �لأوروب���ي  �لحت��اد  بني  �إ�شفني 
قيود  �أوروب��ا. �شتتبع ذلك �شريعاً  �أنه تهديد مبا�شر لأمن  �لع�شكري لرو�شيا على 

�أوروبية على �لرو�بط �لتجارية و�ل�شتثمارية مع �ل�شني.
كي  عليهم  ب�شدة  �لغربيني معتمدون  و�مل�شتهلكني  �ل�شركات  �أن  �ل�شينيون  يدرك 
يحاولو� �لنف�شال �لقت�شادي ب�شكل كامل. لكن �إذ� �نخف�شت �لتجارة مع �لغرب 
بن�شبة 30 يف �ملئة، ف�شينعك�س ذلك ن�شبة بطالة �أعلى يف �ل�شني �لأمر �لذي قد 

يقلق حكومة ح�شا�شة للغاية �أمام �ل�شتياء �ل�شعبي
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••عوا�صم-وكاالت

�لعاملية  �ل�����ش��ح��ف  �أب����رز  ت��ن��اول��ت 
�آخ���������ر م�������ش���ت���ج���د�ت �لأو�������ش������اع 
�مل��ي��د�ن��ي��ة ل��ل��ح��رب �لأوك���ر�ن���ي���ة، 
�إ�����ش����ر�ر كييف  وذل����ك يف خ�����ش��م 
عن  �لدفاع”  “مو��شلة  ع��ل��ى 
باخموت على �لرغم من تطويق 
قو�تها هناك، و�شط تقارير تفيد 
باأن �لقر�ر �لأوكر�ين “يتحدى” 
من  لالن�شحاب  �أم��ري��ك��ي��ة  دع���وة 

�ملدينة �ملحا�شرة ب�شرق �لبالد. 
�ل�شحف  رك��������زت  ت����رك����ي����ا،  ويف 
“مليئة  رئا�شية  �ن��ت��خ��اب��ات  على 
�تفاق  بعد  وذل��ك  بالتحديات”، 
تر�شيح  ع��ل��ى  �مل��ع��ار���ش��ة  �أح������ز�ب 
كمال  �مل����خ���������ش����رم،  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي 
كيليت�شد�ر �أوغلو، خلو�س �ل�شباق 

�ملقرر يف مايو �ملقبل.
كما �شلطت �ل�شحف �ل�شوء على 
�لأمريكي،  �ل���دف���اع  وزي����ر  زي����ارة 
�مل�شتوى  رف��ي��ع��ة  �أو����ش���نت،  ل��وي��د 
تك�شف  تقارير  و�شط  لإ�شر�ئيل، 
�شتكون  ط��ارئ��ة  ملفات  ثالثة  �أن 
تهدف  �ل����ت����ي  �ل����رح����ل����ة  حم������ور 

لطماأنة �حللفاء.  

اأوكرانيا تتحدى “ن�سيحة” 
اأمريكية ب�ساأن باخموت

“�لغارديان”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
�أكدت  �أوك��ر�ن��ي��ا  �أن  �لربيطانية 
�لدفاع  مو��شلة  �لإث��ن��ني،  �أم�����س، 
ع���ن ب���اخ���م���وت ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
قو�تها  وتطويق  �خل�شائر  تز�يد 
من قبل �لقو�ت �لرو�شية، وذلك 
�أمريكية  ن��ادر لدعوة  “حتد”  يف 
ت��ط��ال��ب ك��ي��ي��ف ب��الن�����ش��ح��اب من 

�ملدينة �ملحا�شرة ب�شرق �لبالد. 
�لقو�ت  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�لإثنني،  و�����ش���ل���ت،  �لأوك���ر�ن���ي���ة 
ب���اخ���م���وت، م�شرية  ع���ن  �ل����دف����اع 
�ل��رغ��م م��ن تقارير  �أن��ه على  �إىل 
باأنهم  �جل����ن����ود  م����ن  �ل�������ش���ك���اوى 
يائ�شة،  ظ���روف  ظ��ل  يف  يقاتلون 

�لتهديد  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  ب�������ش���اأن 
تقرب  �إذ  للمنطقة،  �لإي�����ر�ين 
�أي وقت م�شى  �أكرث من  طهر�ن 

من �متالك �أ�شلحة نووية.
وت�����ش��اءل ب���وم���ان، يف ح��دي��ث��ه مع 
كانت  �إذ�  م���ا  ح����ول  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، 
�مل��ت��ح��دة ج����ادة عندما  �ل���ولي���ات 
�أع��ل��ن��ت �أن���ه���ا ل���ن ت�����ش��م��ح لإي����ر�ن 
ب��ام��ت��الك ���ش��الح ن�����ووي. وق���ال: 
هذه  �شيوؤكد  �أو���ش��نت  �أن  “�أتوقع 
طماأنة  ع��ل��ى  و���ش��ي��ع��م��ل  �مل�����ش��األ��ة 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�حل��ل��ف��اء م��ن �ل���دول 

�لعربية«.
و�أ�شاف: “تريد �إ�شر�ئيل معرفة 
�خلطة �لأمريكية ملنع �إير�ن من 

�متالك �أ�شلحة نووية«.
�لإ�شر�ئيليني  �أن  “�أعتقد  وتابع: 
�أن��ه��م بحاجة  ��ا  �أي�����شً ���ش��ي��وؤك��دون 
 – �إف  ط���ائ���ر�ت  م���ن  �مل���زي���د  �إىل 
بالوقود  �ل���ت���زود  وط���ائ���ر�ت   35
ممكن.  وق��ت  �أ���ش��رع  يف  وت�شلمها 
�إجر�ء  �إىل  �شيحتاجون  �إنهم  كما 
�لع�شكرية  �لتدريبات  من  �ملزيد 

�مل�شركة مع �لأمريكيني.«
كما �أ�شار بومان �إىل �أن �ملحادثات 
�شتتطرق ب�شكل كبري �إىل �لتعاون 
بني رو�شيا و�إي��ر�ن، وذلك بعدما 
لبع�شهما  �أق���رب  �لبلد�ن  �أ�شبح 
وق��ت م�شى،  �أي  �أك��رث من  ا  بع�شً
حمذًر�: “طهر�ن ل تقدم �أ�شلحة 
�أوكر�نيا  يف  ل�شتخد�مها  ملو�شكو 
رد  تنتظر  لكنها  �ل�شدقة،  بد�فع 

�جلميل.«
و�أو����ش���ح ب���وم���ان، يف ح��دي��ث��ه مع 
�إي����ر�ن  �أن  �ل��ع��ربي��ة،  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
يف  م��ل��م��و���ش��ة  “�أ�شياء  ���ش��ت��ط��ل��ب 
ذلك  يف  مبا  مو�شكو،  من  �ملقابل 
�إن  قائاًل  �لع�شكرية”،  �ل��ق��در�ت 
هذ� من �شاأنه �أن يجعل �إ�شر�ئيل 
متوترتني  �مل��ت��ح��دة  و�ل����ولي����ات 
ت�شرع  �أن  “ناأمل  ل��ذل��ك  للغاية، 
�جلهود لبناء هيكل �أمني �إقليمي 
�لإير�ين  �لتهديد  �شد  م�شرك 

�ملتز�يد«.

�لع�شكريني  �خل�����رب�ء  و�إ�����ش����ر�ر 
لها  ل��ي�����ش��ت  ب���اخ���م���وت  �أن  ع���ل���ى 
�ملدى  طويلة  �إ�شر�تيجية  قيمة 
�لرئي�س،  مكتب  �أع��ل��ن  ل��رو���ش��ي��ا، 
�أن  �أم�س  زيلين�شكي،  فولودميري 
“�أيدو�”  �لأوكر�نيني  �جلرن�لت 

مو��شلة �لدفاع عن �ملدينة.
�لأمريكي  �ل���دف���اع  وزي�����ر  وك�����ان 
�لن�شحاب  �أه��م��ي��ة  م��ن  “قلل” 
مدينة  م��ن  �ملحتمل  �لأوك�����ر�ين 

باخموت.
 وق��ال �أو���ش��نت خ��الل رحلته �إىل 
�ن�شحاب  “�إن  �لإث��ن��ني:  �لأردن، 
م�شار  تغيري  يعني  ل  �أوك��ر�ن��ي��ا 

هذه �ملعركة.
 ول���ن �أع��ت��رب ذل���ك مب��ث��اب��ة نك�شة 

ع�شكرية �أو �إ�شر�تيجية«.
ن���ق���ل���ت  ذل���������������ك،  غ�������������ش������ون  يف 
فولودميري  ع���ن  “�لغارديان” 

�لغزو  ذل��ك  ب��اي��دن، مب��ا يف  �إد�رة 
و�لتوتر�ت  لأوك��ر�ن��ي��ا  �ل��رو���ش��ي 
مع �ل�شني، مبا يف ذلك �لن�شاط 
من  بالقرب  لالأخرية  �لع�شكري 

تايو�ن.
ع���ن جر�نت  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
و��شنطن  “معهد  زميل  روم��ل��ي، 
قوله  �لأدنى”،  �ل�شرق  ل�شيا�شة 
�مل�شتوى  رفيعة  �أو�شنت  زي��ارة  �إن 
“تعك�س  �لأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق  �إىل 
ف��ه��ًم��ا ب���اأن �مل��ن��اف�����ش��ة م��ع �ل�شني 
ورو����ش���ي���ا ل ت��ق��ت�����ش��ر ف��ق��ط على 
ولكنها  و�أوروب����ا،  �ل��ه��ادئ  �ملحيط 

حتدث بالفعل يف �ملنطقة«.
بومان، حملل  ب��ر�ديل  كما �شرح 
عن  �ل����دف����اع  ب�”موؤ�ش�شة  ب�����ارز 
ومقرها  �لدميقر�طيات”، 
و��شنطن، باأن �لزيارة توؤكد مدى 
�لإ�شر�ئيلي  �لأم��ري��ك��ي  �لتفاهم 

�ل�شيا�شي  �لتاريخ  ب�شكل كبري يف 
�لركي.

�ختيار  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
لكيليت�شد�ر  �ل��رك��ي��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 
�شيا�شي  وهو  عاًما(،   74( �أوغلو 
خم�������ش���رم ورئ���ي�������س �أك������رب حزب 
معار�س، جاء تطلًعا منها، و�شط 
لالإطاحة  “حملة ه�شة للغاية”، 
لكنها  ع���اًم���ا(،   69( ب����اأردوغ����ان 
�ل�شر�كي  �لدميقر�طي  �أن  ر�أت 
���ش��ي��و�ج��ه م��ع��رك��ة ���ش��اق��ة لهزمية 
يف  ع�����م�����ًر�  “�لأطول  �ل����زع����ي����م 

�ل�شلطة«.
“حزب  �أوغ��ل��و  كيليت�شد�ر  وق���اد 
�ملعار�س  �جلمهوري”  �ل�����ش��ع��ب 
�ل�13  �ل�������ش���ن���و�ت  م������دى  ع���ل���ى 
�ملا�شية. وتعهد حتالفه �ملعار�س، 
�لنظام  ب��اإل��غ��اء  لل�شحيفة،  وف��ًق��ا 
�أدخله  �ل��ذي  �لتنفيذي  �لرئا�شي 

ق��ائ��د ع�شكري  وه���و  ن��از�ري��ن��ك��و، 
�أوكر�ين كبري، قوله �إن �لو�شع يف 
مدينة باخموت �أ�شبح “جحيًما”، 
لكنه زعم – دون دليل - �أن بالده 
�ل�شتقر�ر  حت��ق��ي��ق  يف  جن���ح���ت 
�لقو�ت  و�أن  �مل���و�ج���ه���ة  خ���ط  يف 

�لرو�شية ل تز�ل يف �ل�شو�حي.

اأردوغان واأوغلو.. �سباق 
رئا�سي مليء بالتحديات

بعد �تفاق �ملعار�شة �لركية على 
خلو�س  �أوغلو  كيلي�شد�ر  تر�شيح 
�ل�����ش��ب��اق �لن��ت��خ��اب��ي ع��ل��ى مقعد 
�ل��رئ��ا���ش��ة، ���ش��د �ل��رئ��ي�����س، رجب 
�شحيفة  ر�أت  �أردوغ��������ان،  ط��ي��ب 
“و��شنطن بو�شت” �لأمريكية �أن 
�لت�شويت �ملقرر �إج��ر�وؤه يف مايو 
�ملقبل �شي�شهد مناف�شة حمتدمة 
�������ر�  ب����ني رج����ل����ني م����رم����وق����ني �أثَّ

�لدولة  ج��ه��از  ��شتخد�م  وميكنه 
للرويج لر�شالته«.

ملفات طارئة   3
الأو�سنت يف اإ�سرائيل

“جريوز�ليم  ���ش��ح��ي��ف��ة  ر�أت 
وزير  زي��ارة  �أن  �لعربية  بو�شت” 
�ل���دف���اع �لأم���ري���ك���ي �مل���ق���ررة �إىل 
�إ�شر�ئيل، غًد� �لأربعاء، �شتت�شمن 
لل�شيا�شة  م���ل���ح���ة  م����ل����ف����ات   3
�خل���ارج���ي���ة ل��و����ش��ن��ط��ن، مب���ا يف 
�لغربية  بال�شفة  �لتوتر�ت  ذلك 
وذلك  و�إي��ر�ن،  و�ل�شني،  �ملحتلة، 
�لرئي�س، جو  �إد�رة  �أهملت  بعدما 

بايدن، �ملنطقة ب�شكل كبري.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن �لوليات 
لعًبا  كانت  لطاملا  �لتي  �ملتحدة، 
من�شغلة  كانت  �ملنطقة،  يف  ا  مهمًّ
�لدولية �لأخ��رى خالل  بامل�شائل 

�أردوغ��ان قبل خم�س �شنو�ت، من 
�أجل برملان �أقوى.

�لنتخابات  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
�ل���رئ���ا����ش���ي���ة �ل���ربمل���ان���ي���ة �مل���ق���ررة 
�شتحدد  م����اي����و،  م����ن  �ل�14  يف 
�لركي  �لق���ت�������ش���اد  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
�ق���ت�������ش���اًد� يف   20 �أك�����رب  �أح�����د   -
�لعامل - بالإ�شاقة �إىل �لعالقات 
�لتي  و�لدبلوما�شية  �لقت�شادية 
متتد عرب �أفريقيا و�آ�شيا و�أوروبا 

و�ل�شرق �لأو�شط.
�أنباء  وك��ال��ة  ق��ال��ت  �ل�����ش��ي��اق،  ويف 
�إن  �لأم���ري���ك���ي���ة  “بلومبريغ” 
و�ملعار�شة  �أوغ���ل���و  ك��ي��ل��ي��ت�����ش��د�ر 
ي����و�ج����ه����ان حت����دي����ات ك����ب����رية يف 
���ش��ع��ي��ه��م��ا ل���ه���زمي���ة �أردوغ�����������ان، 
“�شيا�شي  ب��اأن��ه  �لأخ����ري  و����ش��ف��ة 
بنية  على  �لعتماد  ميكنه  ماهر 
وم��ن��ظ��م��ة جيًد�  ك���ب���رية  ح��زب��ي��ة 

•• ا�صطنبول-رويرتز

�لركية  �مل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  ي��ع��ت��ق��د 
�لوقت  ب��اأن  �أوغ��ل��و  قليجد�ر  كمال 
رمبا حان كي يخرج من ظل رجب 
�مل����ت����و�ري خلفه  �أردوغ���������ان  ط��ي��ب 
بعد  وذلك  �ملهنية،  م�شريته  طو�ل 
متكررة  �نتخابية  لهز�ئم  تعر�شه 
و�����ش���ت���خ���ف���اف م����ن �ل����رج����ل �ل����ذي 
يهيمن على �ل�شيا�شة �لركية منذ 

عقدين من �لزمن.
�ليوم  �ملعار�شة  م��ن  حتالف  �أع��ل��ن 
�أوغلو،  قليجد�ر  تر�شيح  �لث��ن��ني 
�جلمهوري،  �ل�شعب  ح��زب  رئي�س 
�أيار  14 م��اي��و  خل��و���س �ن��ت��خ��اب��ات 
�ل��ت��ي ُي��ن��ظ��ر �إل��ي��ه��ا ع��ل��ى �أن��ه��ا رمبا 
تكون �لأكرث �أهمية يف تاريخ تركيا 
�حلديث. ورمبا تعززت فر�شه من 
�لأخرية  �للحظة  يف  �ت��ف��اق  خ��الل 
تكتل  ����ش���ف���وف  ت���وح���ي���د  لإع���������ادة 
�ملعار�شة بعد �ختالفها يوم �جلمعة 

ب�شاأن �ختياره مر�شحا لها.
وبعد جدل �شيا�شي حمموم ��شتمر 
72 �شاعة، �تفقت �لأح��ز�ب �ل�شتة 
بلديتي  رئ��ي�����ش��ا  ي���ك���ون  �أن  ع���ل���ى 
�إ���ش��ط��ن��ب��ول و�أن���ق���رة ن��ائ��ب��ني ل��ه �إذ� 

تغلب على �أردوغان.
�أوغ���ل���و دعما  وي�����ش��ت��م��د ق��ل��ي��ج��د�ر 
�أي�����ش��ا م���ن �ن��ت�����ش��ار �مل��ع��ار���ش��ة يف 
�ل�شعب  �أحل��ق ح��زب  2019 ح��ني 
�جلمهوري �لهزمية بحزب �لعد�لة 
و�لتنمية �حلاكم �لذي ينتمي �إليه 
�أردوغان يف �إ�شطنبول ومدن كبرية 
�ملحلية،  �لن���ت���خ���اب���ات  يف  �أخ������رى 
وذلك بف�شل دعم �أحز�ب �ملعار�شة 

�لأخرى.
بفعل  �أردوغ������������ان  دع�����م  وت���ق���ل�������س 
�أزم������������ة ت����ك����ال����ي����ف �مل���ع���ي�������ش���ة مع 
و�ل�شطر�بات  �لت�شخم  ت�شاعد 
�شنو�ت،  م���دى  ع��ل��ى  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ميزة  �أوغ��ل��و  قليجد�ر  مينح  فيما 
�أوغلو  ق��ل��ي��ج��د�ر  وق����ال  �إ���ش��اف��ي��ة. 
موؤيديه  م���ن  �آلف  ب�����ش��ع��ة  �أم�����ام 
وه����م ي��ه��ت��ف��ون خ�����ارج م��ق��ر حزب 
يف  �ل�شتة  �لأح����ز�ب  �أح��د  �ل�شعادة، 

�إن  يقولون  حمللني  لكن  �لكارثة. 
بعد  ظهور معار�شة موحدة، حتى 
قد  مر�شحها،  �ختيار  يف  �ل��ت��اأخ��ري 

ميثل حتديا �أكرب للرجل �لقوي.

*املدخل اإىل ال�سيا�سة
ت�������ش���ب���ب���ت �����ش����ي����ا�����ش����ات �أردوغ������������ان 
مبا  �لتقليدية،  غ��ري  �لقت�شادية 
يف ذل��ك خف�س �أ���ش��ع��ار �ل��ف��ائ��دة يف 
وق����ت جت�����اوز ف��ي��ه �ل��ت�����ش��خ��م 85 
باملئة �لعام �ملا�شي، يف �إرهاق �لأ�شر 
و�أث���ارت �شل�شلة من �لن��ه��ي��ار�ت يف 

�لعملة منذ 2018.
ثغرة  �ل�������ش���ع���وب���ات  ه�����ذه  ومت���ث���ل 
قليجد�ر  م��ن��ه��ا  ل��ي��ن��ف��ذ  ت��اري��خ��ي��ة 
�ل�شابق،  �لق����ت���������ش����ادي  �أوغ�����ل�����و، 

تركيا  “�شنحكم  �مل��ع��ار���ش��ة،  كتلة 
بامل�شاور�ت و�لتو�فق«.

�أوغلو  ق��ل��ي��ج��د�ر  م��ن��ت��ق��دو  وي��ق��ول 
�أردوغ��ان على  �إنه يفتقر �إىل قدرة 
ح�شد �جلماهري و�إىل روؤية و��شحة 
�أو مقنعة ملا �شيكون عليه ع�شر ما 

بعد �أردوغان.
برنامج  رئي�س  ت��ول،  وق��ال جونول 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  معهد  يف  ت��رك��ي��ا 
�أن�������ش���اره  �إن  و�����ش���ن���ط���ن  وم����ق����ره 
كبريوقر�طي  ���ش��م��ع��ت��ه  ي����وؤك����دون 
ي��ت��م��ت��ع ب����الأخ����الق����ي����ات �ل���و�ج���ب 
ي���خ���و����س غمار  ف��ي��م��ن  ت���و�ف���ره���ا 

�لعمل �لعام.

* مناف�سة حمتدمة
ت�����ش��ري ����ش��ت��ط��الع��ات �ل�������ر�أي �إىل 
يف  حم��ت��دم��ا  �شيكون  �لتناف�س  �أن 
و�لربملانية،  �لرئا�شية  �لنتخابات 
و�ل���ت���ي ���ش��ت��ح��دد ل��ي�����س ف��ق��ط من 
يقود تركيا و�إمنا كيف حُتكم و�إىل 
�أين يتجه �قت�شادها وما هو �لدور 
�ل�شر�ع  لتخفيف  تلعبه  قد  �ل��ذي 

يف �أوكر�نيا و�ل�شرق �لأو�شط.
وم���ع ذل���ك، ي��ت�����ش��اءل ك��ث��ريون عما 
�ل�شابق  �حلكومي  �ملوظف  ك��ان  �إذ� 
�لأحيان  بع�س  و�مل�شاك�س يف  �جلاد 
ق��������ادر� ع���ل���ى ه����زمي����ة �أردوغ�����������ان، 
�لبالد،  يف  خدمة  �لأط���ول  �لزعيم 
�ملوؤثرة  �شخ�شيته  �شاعدته  و�ل��ذي 
�حلمالت  يف  �ل��ط��اغ��ي  وح�����ش��وره 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة يف حت��ق��ي��ق �أك����رث من 
�ث��ن��ي ع�����ش��ر ن�����ش��ر� �ن��ت��خ��اب��ي��ا على 
م���دى ع��ق��دي��ن م��ن �ل���زم���ن. ياأتي 
�شهر  بعد  �أوغ��ل��و  قليجد�ر  تر�شيح 
زل��ز�ل��ني �شخمني دمر�  من وق��وع 
�لعنان  و�أطلقا  تركيا  �شرق  جنوب 
للحكومة  �لن���ت���ق���اد�ت  م��ن  مل��وج��ة 
�لكو�رث  مع  �لتعامل  �شوء  ب�شبب 
مدى  على  �لبناء  معايري  و�شعف 

�شنو�ت.
�لأولية  �لر�أي  ��شتطالعات  �أ�شارت 
�أردوغ�����ان  �أن  �إىل  �ل��زل��ز�ل��ني  م��ن��ذ 
ب�شعبيته  �لح���ت���ف���اظ  ع��ل��ى  ق�����ادر 
�ل���رغ���م من  ع��ل��ى  ب��ع��ي��د  �إىل ح���د 

مقاطعة  يف  ول����د  �ل������دور.  ه����ذ�  يف 
ت���وجن���ل���ي �ل�������ش���رق���ي���ة، وه�����و جنل 
للطائفة  وينتمي  حكومي  موظف 
 20 �إىل   15 ت�شكل  �لتي  �لعلوية 
�لبالغ  ت��رك��ي��ا  ���ش��ك��ان  م���ن  �مل��ئ��ة  يف 
عددهم 85 مليون ن�شمة. وتتبنى 
ع��ل��ى مزيج  ق��ائ��م��ا  �ل��ط��ائ��ف��ة نهجا 
و�ل�شوفية  �ل�شيعية  �ملعتقد�ت  من 

و�ملحلية يف منطقة �لأنا�شول.
�عرف قليجد�ر �أوغلو باأنه علوي 
ل��ك��ن��ه ي��ت��ج��ن��ب �حل���دي���ث ع���ن هذه 
�مل�شاألة علنا. وت�شع معتقد�ت هذه 
�ل��ط��ائ��ف��ة �أت��ب��اع��ه��ا يف خ����الف مع 

�لأغلبية �ل�شنية يف تركيا.
�أط��ل��ق عليه �لإع���الم �ل��رك��ي لقب 
ت�شابه  ب�����ش��ب��ب  كمال”  “غاندي 
عابر يف �ملظهر مع �لزعيم �لهندي 
�ل����ر�ح����ل �مل���ه���امت���ا غ����ان����دي، وقد 
يف  �جلمهور  خميلة  على  ��شتحوذ 
عام 2017 عندما �أطلق “م�شرية 
 450 مل�شافة  �لعد�لة”  �أج��ل  م��ن 
كلم من �أنقرة �إىل ��شطنبول ب�شبب 
�ع��ت��ق��ال ن��ائ��ب ب���رمل���اين م���ن حزب 

�ل�شعب �جلمهوري.
حتالفا  �أوغ����ل����و  ق���ل���ي���ج���د�ر  ���ش��ك��ل 
�جلمهوري  �ل�������ش���ع���ب  ح�����زب  ب����ني 
�ل�شعادة  وح���زب  �ل�شالح  و�حل���زب 
 ،2018 �ل��ع��ام��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
لنجاحات  �ل����ط����ري����ق  م���ه���د  مم�����ا 
�لعام  يف  �مل��ح��ل��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��������ات  يف 

�لتايل.
لأردوغ�����ان  ق��وي��ة  ���ش��رب��ة  �أول  ويف 
و�لتنمية،  �ل��ع��د�ل��ة  حل��زب  كزعيم 
�جلمهوري  �ل�������ش���ع���ب  ح�����زب  ف�����از 
و�أنقرة  �إ�شطنبول  بلديتي  برئا�شة 
ومدن �أخرى بف�شل دعم �لناخبني 

من حزب كبري موؤيد لالأكر�د.
قال �إمري بيكر، مدير �إد�رة �أوروبا 
قليجد�ر  �إن  �أور��شيا،  جمموعة  يف 
تكر�ر  يو�جه �شعوبة يف  قد  �أوغلو 
�لهز�ئم  ت���ل���وح  �إذ   ،2019 ف����وز 
�ل�شعب  �ل�شابقة حلزب  �لنتخابية 

�جلمهوري يف �لأفق.
و�أ�شاف “�أردوغان �شيظهر قليجد�ر 

�أوغلو يف مظهر �خلا�شر«.

وي���ق�������ش���ي ع���ل���ى ع���ه���د �أردوغ����������ان 
�ل��ذي ب��د�أ مع ت��ويل ح��زب �لعد�لة 
عام  م��رة  لأول  �ل�شلطة  و�لتنمية 
�لنتخابات،  ت��ل��ك  ويف   .2002
عن  �لربملان  �أوغلو  قليجد�ر  دخ��ل 
لتيار  �ل�����ش��ع��ب �جل���م���ه���وري  ح����زب 
موؤ�ش�س  �أن�شاأه  �لذي  �لو�شط  ي�شار 
كمال  م�شطفى  �حل��دي��ث��ة  ت��رك��ي��ا 
�أت���ات���ورك و�ل���ذي وج��د �شعوبة يف 
�لعلمانية  �ل�شعبية  قاعدته  جتاوز 

و��شتقطاب �لأتر�ك �ملحافظني.
وحتدث يف �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية 
ع���ن �ل���رغ���ب���ة يف م�������د�و�ة �جل����ر�ح 
�ملحافظني  �مل�شلمني  مع  �لقدمية 
و�لأكر�د، مبا يف ذلك جمموعات يف 
ديار بكر �لتقى بها و�أقر باأن حزب 
��شتياءهم  �أثار  �جلمهوري  �ل�شعب 

يف �ملا�شي.
�شعوبة  يجد  �أوغلو  قليجد�ر  لكن 
يف �لحتفاظ بهذه �لقوة �لد�فعة. 
يف  ر�أي  ����ش��ت��ط��الع��ات  و�أظ����ه����رت 
�لآونة �لأخرية �أن �شعبية �أردوغان 
�رتفعت منذ �ل�شيف �ملا�شي بف�شل 
�إج�������ر�ء�ت م���ن ب��ي��ن��ه��ا زي�����ادة �حلد 

�لأدنى لالأجور.
وقال �لباحث نزيه �أونور كورو �إنه 
قليجد�ر  تبنى  �ل��زل��ز�ل،  �أعقاب  يف 
خطابا هجوميا �شاعده على تعزيز 
قاعدته لكنه مل يبلغ به حد ك�شب 

ود �لناخبني �ملرددين.
و�أ�شاف “يف �أوقات �لأزمات، يتطلع 
�لذين  و�ل��ي��م��ني  �ل��و���ش��ط  ن��اخ��ب��و 
من  باملئة   60 م��ن  �أك���رث  ي�شكلون 
من  م��وح��ِدة  ر�شائل  �إىل  �لناخبني 
�ل�شا�شة. ومل يفعل قليجد�ر �أوغلو 
ي�شاعد  ل��ن  “هذ�  و�أردف  ذلك”. 

�ملعار�شة عموما«.

* »غاندي كمال«
عمل  �ل�شيا�شة،  ع��امل  دخ���ول  قبل 
ق��ل��ي��ج��د�ر �أوغ��ل��و )74 ع��ام��ا(، يف 
موؤ�ش�شة  ت���ر�أ����س  ث��م  �مل��ال��ي��ة  وز�رة 
�لتاأمني �لجتماعي �لركية ملعظم 
�نتق�س  م��ا  وك��ث��ري�  �لت�شعينيات. 
�أد�ئه  م��ن  خطاباته،  يف  �أردوغ�����ان، 

يف تركيا..  انتخابات رئا�سية مليئة بالتحديات

�سحف عاملية: اأوكرانيا ت�سر على املقاومة يف باخموت.. وملفات طارئة لأو�سنت باإ�سرائيل

ملياردير اأمريكي داعم لإ�سرائيل: �سيناريو نتانياهو خ�سارة مدّمرة
•• وا�صنطن-وكاالت   

�أ���ش��ع��ل��ت ح��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و �ح��ت��ج��اج��ات د�خ��ل��ي��ة وخارجية 
�لأو�م���ر  يف  �لعليا  �ملحكمة  ت��دخ��ل  لإل��غ��اء  ق��ان��ون  م�����ش��روع  باقر�حها 

�لتنفيذية، و�لت�شييق على حرية �لتعبري و�ل�شحافة.
�لأمريكي  �مللياردير  �ل�شابق  ن��ي��وي��ورك  عمدة  �أع��ل��ن  �لإط����ار،  ه��ذ�  ويف 
مايكل بلومربغ، �لذي يعترب من �أ�شد د�عمي �إ�شر�ئيل، معار�شته ل�شعي 
حكومة بنيامني نتانياهو لإلغاء ��شتقاللية �لق�شاء، مو�شًحا �أنها �ملرة 
�لأوىل �لتي ُي�شطر فيها لتخاذ موقف من �ل�شاأن �لإ�شر�ئيلي �لد�خلي 
“نيويورك  �لكيل. وكتب بلومربغ، يف مقال ل�شحيفة  به  بعدما فا�س 
تاميز” �لأمريكية، �أنه �أم�شى نحو 20 عاماً يف �خلدمة �لعامة، دعم 

خاللها تل �أبيب باأ�شكال خمتلفة، بينها ت�شييد موؤ�ش�شات طبية ومتويل 
�لد�خلي،  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�����ش��اأن  يف  ي��وم��اً  يتدخل  ومل  ك��ث��رية،  م�شاريع 
علًنا عن وقوفه �شد حماولة  للتحدث  دفعته  نتانياهو  �أن حكومة  �إل 
�لذي  للكني�شت،  ميكن  �إن��ه  بلومربغ  وق��ال  �لق�شاء.  ��شتقاللية  �إلغاء 
ت�شيطر عليه �أغلبية ب�شيطة موؤيدة لنتانياهو، �أن يذهب �إىل �إعالن �أن 
�لقو�نني �لتي يقّرها غري قابلة للمر�جعة من قبل �لق�شاء، مو�شحاً 
�أنها خطوة تذكر بعبارة �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق ريت�شارد نيك�شون: 
“عندما يفعل �لرئي�س ذلك، فهذ� يعني �أنه لي�س غري قانوين«. و�أ�شاف 
“تقرب من �لكارثة بتلك �ملحاولت �لتي تعر�س  �أن حكومة نتنياهو 
�ملنطقة،  و�أمنها يف  �لعامل،  �أنحاء  �إ�شر�ئيل يف جميع  للخطر حتالفات 

و�قت�شادها �لد�خلي، و�لدميقر�طية �لتي بنيت عليها �لدولة.

 ال�سرر االقت�سادي
ب���د�أ يظهر م��ع ه��ب��وط قيمة  �لق��ت�����ش��ادي  �ل�����ش��رر  �أن  و�أك���د بلومبريغ 
�لد�خل  يف  �لأع��م��ال  رج���ال  م��ن  و����ش��ع��ة  �شريحة  ع���رّبت  كما  �ل�شيكل، 
و�خلارج عن رف�شهم مل�شروع حكومة نتنياهو، كما بد�أ �لبع�س ي�شحبون 

�أمو�لهم من �إ�شر�ئيل، وير�جعون خططهم لال�شتثمار هناك.
تكلفة  �أن  م�شيًفا  �ألومهم”،  ل  عاملية،  ل�شركة  مالكاً  “ب�شفتي  وق��ال: 
�لأ�شر�ر �لقت�شادية خلطوة حكومة نتيناهو قد تكون �أكرب من تكلفة 

خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي.

اإ�سعاف العالقة مع اأمريكا
�إىل �أن �أمن �إ�شر�ئيل  و�أكد �أن �لأمر ل يتعلق بالقت�شاد فقط، م�شري�ً 

يعتمد على عالقة مع �لوليات �ملتحدة مبنية على قيم م�شركة هي 
“�حلرية، و�مل�شاو�ة، و�لدميقر�طية، و�لتي ل ميكن �حلفاظ عليها �إل 
من خالل �للتز�م ب�شيادة �لقانون، مبا يف ذلك ق�شاء م�شتقل قادر على 
�لأمد،  �للتز�م طويل  ��شر�ئيل بر�جعها عن هذ�  �أن  و�أو�شح  دعمه«. 
باإ�شعاف  تخاطر  ����ش��ت��ب��د�دي،  من��وذج  نحو  للحكم  منوذجها  وحت��وي��ل 
�أن هذ�  و�أو�شح  �لأخ��رى.  �حل��رة  و�ل��دول  �ملتحدة  بالوليات  عالقاتها 
�ل�شيناريو �شيمّثل “خ�شارة مدّمرة لأمن �إ�شر�ئيل”، وي�شّر باآفاق �حلل 
�ل�شلمي لل�شر�ع �لفل�شطيني، كما �شيعّر�س “م�شتقبل �لوطن �ليهودي 
للخطر«. و�أو�شح �أن �لدول �لتي لديها �أعد�ء يف �خلارج، يجب �أن تبحث 
�أكرث عن حل و�شط يف �لد�خل، �آماًل �أن ُيقنع نتانياهو �ئتالفه ب�شرورة 

�ل�شتجابة لند�ء �لرئي�س �إ�شحاق هرت�شوغ ب�شحب �لقر�ر.

رجل يف االأخبار- قليجدار اأوغلو

زعيم املعار�سة الرتكي ال�ساعي للخروج من ظل اأردوغان
تركيا.. »خيارات �سعبة« اأعادت مريال اأك�سرن لتحالف املعار�سة

•• اأنقرة-وكاالت

رئي�شة  لعودة  �ملُعلنة  �لأ�شباب  عن  بعيد� 
�أك�شرن، �إىل  حزب �خلري �لركي، مري�ل 
حتالف �ملعار�شة �ل�شد��شي بعد �ن�شحابها 
�أت���ر�ك  �شيا�شيون  حم��ل��ل��ون  ي��ق��ّدم  م��ن��ه، 
خ��ل��ف��ي��ات �أخ�����رى دف��ع��ت��ه��ا ل��ل��ع��ودة، منها 
�خل�شية من تف�شخ حزبها و�شيق �لفر�س 

�ملتاحة قبل �نتخابات �لرئا�شة.
تركيا،  �مل��ع��ار���س يف  �لأم���ة  متكن حتالف 
تر�شيح  على  ب��الت��ف��اق  �شتاته  جمع  م��ن 
ك���م���ال ك��ل��ي��ت�����ش��د�ر �أوغ����ل����و رئ��ي�����س حزب 
يف  �ل��ب��الد  لرئا�شة  �جل��م��ه��وري،  �ل�شعب 
�لنتخابات �ملقررة مايو �ملقبل، بعد عودة 
�إىل  �أك�شرن يف �للحظات �لأخ��رية  م��ري�ل 

طاولة �ملفاو�شات.
حتالف  �إن  �أك�شرن  ق��ال��ت  �لإع����الن،  عقب 

�ل��ف��وز يف  م��ن خ��الل  للبالد  تاريخا ج��دي��د�  �شي�شطر  �لأم���ة 
�لنتخابات، و�إعادة �لنظام �لربملاين �ملعزز مرة �أخرى.

تركيا  يحكم  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شيا�شي  �لنظام  �إىل  بذلك  ت�شري 
 ،2017 1923 حتى �إعالن �لنظام �لرئا�شي عام  منذ عام 

متهيد� لنتخاب رجب طيب �أردوغان رئي�شا عام 2018.
�لتحالف  �ن�شحاب حزبها من  بعد  م��ري�ل  ج��اءت ت�شريحات 
�أوغلو، ثم عاد  كليت�شد�ر  تر�شيح  �ل�شد��شي لعر��شها على 
عمدة  يافا�س  من�شور  بر�شيح  ق�شى  �ت��ف��اق  بعد  للتحالف 
لرئي�س  نائبني  �إ�شطنبول،  �أوغ��ل��و عمدة  �إم��ام  و�أك���رم  �أن��ق��رة، 

�جلمهورية حال فوز �ملعار�شة.
�ملحلل �ل�شيا�شي �لركي تورغوت �أوغلو، يحدد ملوقع “�شكاي 

ح��زب �خلري  رئي�شة  �أرغ��م��ت  �أخ���رى  �أ���ش��ب��اب��ا  ن��ي��وز عربية”، 
للعودة للتحالف �ملعار�س، منها:

�خلري  حل��زب  �ل�شعبية  �ل��ق��اع��دة  غ�شب 
غ�شب  وكذلك  بالن�شحاب،  قر�رها  من 
�لذين  �لأك����ادمي����ي����ني  خ��ا���ش��ة  ك��������و�دره، 
�حلياة  يف  للم�شاركة  �خل���ارج  م��ن  ع���ادو� 

�ل�شيا�شية.
قر�ر �لن�شحاب كان �شي�شب يف م�شلحة 
ويزيد  �حل��اك��م،  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب 

من كتلته �لربملانية.
دخ����ول حت��ال��ف �مل��ع��ار���ش��ة م��وح��دي��ن يف 

�لنتخابات قد يوؤمن لهم �لفوز.
ج�����زء ���ش��غ��ري م����ن ك�������و�در ح�����زب �خلري 
وهم  �لعميقة”،  “�لدولة  �إىل  ينتمون 
رئي�شته من  �ن�����ش��ح��اب  خ��ل��ف  ك��ان��و�  م��ن 

�لطاولة، ويبدو �أنهم �أعادو� �لتفكري.
حزب �خلري هو ثاين �أكرب حزب يف �لتكتل 
�ملعار�س �ملوؤلف من 6 �أحز�ب هي: حزب �ل�شعب �جلمهوري 
بقيادة كليت�شد�ر �أوغلو، وحزب �لدميقر�طية و�لتقدم بقيادة 
علي باباحان، و�حلزب �لدميقر�طي بقيادة جولتكني �أوي�شال، 
وحزب �ل�شعادة بقيادة متيل كار�مول �أوغلو، وحزب �مل�شتقبل 

بقيادة �أحمد د�وود �أوغلو، �إ�شافة حلزب �خلري.
يف  كيت�شور�ن  منطقة  يف  �أل���ف  �إىل  �ل���ش��ت��ق��الت  ع��دد  و���ش��ل 
�أنقرة، و�شاد �لرقب ب�شاأن �نتقال حملة �ل�شتقالت لبلديات 
�أخرى، وحتى �لربملان، حيث كانت جمموعة من حزب �ل�شعب 
�جلمهوري وعددها 15 �نتقلت �إىل حزب �خلري لتمكينه من 
ت�شكيل جمموعة برملانية ي�شتطيع بها �مل�شاركة يف �نتخابات 

.2018

كمال قليجد�ر �أوغلو

رجب طيب �أردوغان
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العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملميزون 

 CN لتجارة �لفحم رخ�شة رقم:4351121 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مفلح  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فالح عيا�س لال�شت�شار�ت و�لدر��شات �لعالمية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4719710 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خليال 

 CN بيوتي رخ�شة رقم:3922829 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/روفن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

20 لد�رة �لعمليات �لت�شويقية 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3908639 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�كادميية 

 CN يورو�شتارز �لريا�شية رخ�شة رقم:2325246 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ذ�إينور  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

 CN للبخور و�لعطور رخ�شة رقم:3971346 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ملات  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN للفعاليات رخ�شة رقم:4624770 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ثاندركات 

CN للتجارة �لعامة رخ�شة رقم:3675874 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : مطعم باك بهار

 رخ�شة رقم: CN 1708343 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 100000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف جمعه ز�يد خمي�س �ملنذرى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شبري حممد �نور %100
تعديل �إ�شم جتاري من/مطعم باك بهار 
PAK BAHAR RESTAURANT 

 �إىل/مطعم باك عرب - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
PAK ARAB RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : مدر�شة �لمة لتعليم قيادة �ل�شيار�ت

 رخ�شة رقم: CN 1000969 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 150000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  

تعديل �إ�شم جتاري من/مدر�شة �لمة لتعليم قيادة �ل�شيار�ت 

AL UMMA MOTOR DRIVERS TRAINING SCHOOL

 �إىل/مدر�شة �لمة لتعليم قيادة �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL UMMA MOTOR DRIVERS TRAINING SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : ميز�ن عيون �ملها �للكروين

 رخ�شة رقم: CN 1050908 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 50000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مهيب من�شور �ل�شحاده من مالك �ىل مدير

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ مهيب من�شور �ل�شحاده 100% �ىل 0%
تعديل �إ�شم جتاري من/ميز�ن عيون �ملها �للكروين

AYOON ALMAHA ELECTRONIC BALANCE

 �إىل/ميز�ن عيون �ملها �للكروين - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AYOON ALMAHA ELECTRONIC BALANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�لعامة   للتجارة  نينار   : �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

رخ�شة رقم: CN 1671106 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد علي عبد�هلل �جلابري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة يو�شف خمي�س عبد�لرحمن �لثمريي %100

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
للو�زم  بروفي�شنال   : �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لتدخني  رخ�شة رقم: CN 2406918 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة عتيق خلفان عي�شى �لظاهري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شني علي عبد�هلل حممد �لبلو�شي %100

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
لتنجيد  �لربيع  حمل   : �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�ل�شيار�ت  رخ�شة رقم: CN 1038140 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد يو�شف عبد�لرحمن �شالح �ل�شعدي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد حممد يو�شف عبد�لرحمن �ل�شعدي %100

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :كافترييا با�شتا �شريت  

رخ�شة رقم: CN 2548569 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لعزيز عبد�هلل �شامل �شعيد �لزعابي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر��شد جنم عبد�هلل �شيار �حلو�شني %100

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :كافترييا �شالح

رخ�شة رقم: CN 1106831 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه �شالح حميد عبد�هلل �لر��شدي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد خليفة �شيف �شريع �ملزروعي %100

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �شركة جنم �لعني لقطع غيار �ل�شيار�ت 

-ذ.م.م - فرع 2 رخ�شة رقم: CN 1122625-2 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �شكل قانوين من / �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ناديه عقيل على حممد �لرئي�س
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ كاظم على �شودرى جهري �حمد �شودرى من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ كاظم على �شودرى جهري �حمد �شودرى من 49% �ىل %100

تعديل �إ�شم جتاري من/�شركة جنم �لعني لقطع غيار �ل�شيار�ت -ذ.م.م - فرع 2
ALAIN STAR AUTO SPARE PARTS LLC BRANCH 2

 �إىل/�شركة جنم �لعني لقطع غيار �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م - فرع
ALAIN STAR AUTO SPARE PARTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C BRANCH

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �لعني �لفاي�شه للمعد�ت وقطع �لغيار

 رخ�شة رقم: CN 1035675 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 50000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ مبارك �شالح �شامل �شالح �لعامرى من مالك �ىل مدير

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ مبارك �شالح �شامل �شالح �لعامرى من 100% �ىل %0
تعديل �إ�شم جتاري من/�لعني �لفاي�شه للمعد�ت وقطع �لغيار

ALAIN AL FAIDA EQUIPMENT & SPARE PARTS

 �إىل/�لعني �لفاي�شة للمعد�ت وقطع �لغيار - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ALAIN AL FAIDA EQUPMENT SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �لفرد�ن لل�شر�فة ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 1027256 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �يه �ف جي هولدينج �ر ��س �شي ليميتد
AFG HOLDING RSC LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن �لفرد�ن لال�شتثمار �س ذ م م
HASAN AL FARDAN INVESTMENT LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �يه �ف جي بي تي �شي �ر ��س �شي ليمتد
AFG PTC RSC LIMITED

تعديل �إ�شم جتاري من/�لفرد�ن لل�شر�فة ذ.م.م
AL FARDAN EXCHANGE L.L.C 

 �إىل/�لفرد�ن لل�شر�فة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AL FARDAN EXCHANGE-SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : مطعم بيتز� مارجاريتا

 رخ�شة رقم: CN 1133912-1 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عمار �حمد �شعيد حممد �ملهرى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ليث فاروق حممد �بو قمر %100

تعديل �إ�شم جتاري من/مطعم بيتز� مارجاريتا

MARGHERITA PIZZA RESTAURANT

 �إىل/بيتز� مارجاريتا مطعم - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

MARGHERITA PIZZA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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املال والأعمال

اإنف�ستوبيا 2023 .. اإطلق اأول جمل�س  لقادة التكنولوجيا املالية يف ال�سرق الأو�سط 
وقال  �أفريقيا.   و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  �ملالية يف منطقة  �لتكنولوجيا 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  �مل��ال��ي��ة يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  رئ��ي�����س جمعية  من��ري خ���ان، 
�إنف�شتوبيا  موؤمتر  خالل  )�ملجل�س(  �إط��الق  “�أ�شعدنا  �أفريقيا:  و�شمال 
و�لذي يجمع قادة وخرب�ء �لتكنولوجيا �ملالية �لأكرث نفوذ�ً يف منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.. مو�شحا �أن �لتكنولوجيا �ملالية تلعب 
�ملنطقة  �لنمو �لقت�شادي وت�شكيل م�شتقبل  دور� حا�شما يف دفع عجلة 
�لقطاع  ه��ذ�  ل��ل��ق��ادة يف  من�شة  ي��وف��ر  �ملجل�س  �أن  و�أ���ش��اف  �لق��ت�����ش��ادي 

للتعاون ودفعه �إىل �لأمام. 
بدوره قال �شعادة عبد�هلل �آل �شالح، وكيل وز�رة �لقت�شاد : “ ي�شعدنا �أن 
ن�شهد �إطالق جمل�س خرب�ء �لتكنولوجيا �ملالية يف �ملنطقة خالل موؤمتر 
�إنف�شتوبيا 2023 ما يوؤكد �لدور �حليوي �لذي توؤديه �إنف�شتوبيا �ليوم 
وجهة �أعمال عاملية حيث يلتقي �مل�شتثمرون وتعر�س �لفر�س �ل�شتثمارية 

�لإمار�ت  “دولة  �أن  �إىل  م�شري�  �جلديدة”..  �لقت�شادية  �لقطاعات  يف 
تت�شدر وجهات �لتكنولوجيا �ملالية و�ل�شركات �لقائمة على �لتكنولوجيا 

�لرقمية يف �ل�شرق �لأو�شط«. 
“�ملجل�س” مو�شوعات تر�وح بني �لتنويع �لقت�شادي  وتتناول �أجندة 

و�لت�شخم و�ملخاطر �لنا�شئة و�لقو�نني �لناظمة و�لتغري �ملناخي. 
و يعقد “�ملجل�س” لقاء�ته ب�شكل ربع �شنوي و�شيكون �حل�شور للمدعوين 
فقط من �ملديرين �لتنفيذيني و�ملوؤ�ش�شني يف قطاع �لتكنولوجيا �ملالية. 
تعترب �لتكنولوجيا �ملالية و�حد� من �لقطاعات �لرئي�شية �لتي ت�شتهدفها 
�إنف�شتوبيا و�لتي تتمحور روؤيتها حول �ل�شتثمار يف قطاعات �لقت�شاد 
�جلديدة.  ولهذ� �لغر�س ��شت�شاف موؤمتر �إنف�شتوبيا �ل�شنوي 2023 
قادة  فيها  ���ش��ارك  �ملالية”،  �لتكنولوجيا  “ثورة  ح��ول  ح��و�ري��ة  جل�شة 
متخ�ش�شون يف جمال �لتمويل �لرقمي من جميع �أنحاء �لعامل �شلطو� 

و��شتخد�م  �ملالية،  �لتكنولوجيا  �بتكار�ت  يف  �لإم���ار�ت  دور  على  �ل�شوء 
�لعمالت �لرقمية �مل�شّفرة مع �إمكانية �ل�شتفادة من وجود تقنية �لبلوك 

ت�شني من �أجل �إحد�ث ثورة حقيقية يف مر�كز �لبنية �لتحتية �ملالية. 
و حتدث �خلرب�ء عن دور �لإمار�ت �لر�ئد يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية 
للم�شرعات  �أبوظبي  برنامج  مثل  عديدة  بر�مج  عرب  طويل  زم��ن  منذ 

لإحد�ث تطور هائل باملجال �مل�شريف.  �لتنموية “غد�ً 21”، 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  �شوق  �لإم���ار�ت  وتقود 
رقما  �ملحلية  �ملالية  �لتكنولوجيا  �شوق  قيمة  وبلغت  �إفريقيا  و�شمال 

قيا�شيا بلغ 2.5 مليار دولر �أمريكي يف عام 2022. 
وذكرت �شركة “موردور �إنتليجن�س” �لعاملية لالأبحاث يف تقرير لها �أنه 
من حيث �لبتكار وحجم �ل�شوق و�إمكانات �لتطوير مت ت�شنيف �لدولة 
يف �ملرتبة �لأوىل بني مر�كز �لتكنولوجيا �ملالية يف جميع �أنحاء �لعامل. 

•• اأبوظبي-وام:

�أب����رز خمرجات  ع��ن  )�إن��ف�����ش��ت��وب��ي��ا(  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ش��ت��ث��م��ار  من�شة  ك�شفت 
و3   2 يومي  �أبوظبي  �لعا�شمة  ��شت�شافته  �ل��ذي  �ل�شنوي،  موؤمترها 
�ملالية يف  �لتكنولوجيا  �أول جمل�س لقادة  �إط��الق  مار�س �جل��اري ومنها 
ح�شري  جتمع  مبثابة  �شيكون  و�ل��ذي  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
لقادة وخرب�ء �لتكنولوجيا �ملالية �لأكرث تاأثري� يف �ملنطقة.  جاء �لإعالن 
من قبل جمعية �لتكنولوجيا �ملالية يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا 
�ملجل�س  �أن  �أو���ش��ح��ت  و�ل��ت��ي   2023 �إنف�شتوبيا  م��وؤمت��ر  �أع��م��ال  خ��الل 
�شيوفر من�شة لقادة �لتكنولوجيا �ملالية من جميع �أنحاء �ملنطقة مل�شاركة 
�لتي �شت�شكل م�شتقبل هذ�  �ملبادر�ت  روؤ�هم وتبادل �لأفكار و�لتعاون يف 
تطوير  تقود  �لتي  �ملالية  و�ل�شركات  �لبلد�ن  من  قوي  بتمثيل  �لقطاع، 

مهرجان احل�سن االأحمر للحرف ينطلق يف متحف املنامة

اآمنة خليفة: فعاليات وور�س عمل متنوعة ومعر�س للأ�سر املنتجة و�سيدات الأعمال
عمر �سلطان العلماء يلتقي نائب رئي�س 

جمل�س الإدارة رئي�س �سركة مايكرو�سوفت

�ل�شامل.
وقال عمر �شلطان �لعلماء �إن �لثورة 
�لتكنولوجية تتطلب تكثيف �جلهود 
�ملو�هب  ت��ط��وي��ر  يف  و�ل����ش���ت���ث���م���ار 
و�حلر�س على تدريب �لأجيال على 
�ملهار�ت �جلديدة �لتي متثل عن�شر� 

�أ�شا�شيا ل�شناعة �مل�شتقبل.
�لأ�شاليب  تبني  �آليات  �للقاء  ناق�س 
عمل  م����ن����ظ����وم����ة  يف  �ل����رق����م����ي����ة 
و�ل�شركات،  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
�لذكاء  تطبيقات  تطوير  و�أه��م��ي��ة 
ب�شكل  و�مل��درب  �لفائق  �ل�شطناعي 
م�����ش��ت��م��ر ع���ل���ى ل����غ����ات �ل����ربجم����ة، 
�لإلكرونية  �لأل���ع���اب  ق��ط��اع  ودور 
�لذكاء  ت���دري���ب  �آل���ي���ات  يف حت�����ش��ني 

بحث  ج����ان����ب  �إىل  �ل����ش���ط���ن���اع���ي 
�لثنائية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ط��وي��ر  �أوج�����ه 
بني حكومة دولة �لإم��ار�ت و�شركة 

“مايكرو�شوفت”.
م�شاريع  ��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء  و�شهد 
عليها  تعمل  �لتي  �لرقمي  �لتحول 
دولة  توجهات  مع  متا�شيا  �ل�شركة 
�لرقمي  �ل���ت���ح���ول  يف  �لإم������������ار�ت 
�ل�����ش��ام��ل، وت�����ش��ري��ع �خل���ط���ى نحو 
تطوير جمالت �لذكاء �ل�شطناعي 
و�لقت�شاد �لرقمي، وتطرق �إىل �أبرز 
�مل�شتقبلية �ملطلوبة ملو�كبة  �ملهار�ت 
و�لتكنولوجية  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ت��غ��ري�ت 
��شتد�مة عمليات �لتطوير  و�شمان 

يف خمتلف �ملجالت.

•• دبي -وام:

�لعلماء  �شلطان  عمر  معايل  �لتقى 
�ل�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
وتطبيقات  �ل��رق��م��ي  و�لق���ت�������ش���اد 
نائب  �شميث  ب��ر�د  بعد،  ع��ن  �لعمل 
رئي�س  �لإد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�لعاملية  م���اي���ك���رو����ش���وف���ت  ����ش���رك���ة 
�لتحتية  �لبنية  تعزيز  �شبل  وبحثا 
�لذكاء  تطبيقات  وتطوير  �لرقمية 
ملو�كبة  �ل����ف����ائ����ق،  �ل����ش���ط���ن���اع���ي 
�ل���ت���غ���ي���ري�ت �ل���ع���امل���ي���ة �ل���ك���ب���رية يف 
ق��ط��اع��ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل���ذك���اء 

�ل�شطناعي.
�لعلماء  �شلطان  عمر  معايل  و�أك���د 
دول����ة  ح���ك���وم���ة  �أن  �ل���ل���ق���اء  خ�����الل 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م���د ج�شور  �لإم��������ار�ت 
�ل���ت���و�����ش���ل و�ل����ت����ع����اون �ل���ب���ن���اء مع 
�لتكنولوجية  �ل�����ش��رك��ات  خم��ت��ل��ف 
م�شاركة  لأهمية  لإدر�ك��ه��ا  �لعاملية، 
�أف�شل  وتطبيق  �لناجحة  �لتجارب 
�مل��م��ار���ش��ات �ل��رق��م��ي��ة �ل��ت��ي طورها 
�لعامل،  ح���ول  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  رو�د 
وتبني هذه �لأفكار يف دولة �لإمار�ت 
�لتحتية  �لبنية  ت��ع��زي��ز  ي��دع��م  مب��ا 
�لرقمية وم�شاريع �لتحول �لرقمي 

عبداهلل بن �سامل القا�سمي ي�سهد انطلق فعاليات الن�سخة ال� 51 من معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات  •• ال�صارقة - وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ل�شيخ  �شمو  �شهد  �ل�شارقة،  حاكم 
�شلطان  ب����ن  ����ش���امل  ب����ن  ع����ب����د�هلل 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
فعاليات  �نطالق  �م�س  ظهر  قبل 
معر�س  م����ن   51 �ل������  �ل��ن�����ش��خ��ة 
لل�شاعات  �لأو�������ش������ط  “�ل�شرق 
ت�شتمر  �ل����ت����ي  و�ملجوهر�ت” 
ح��ت��ى 12 م���ار����س �جل������اري.  يعد 
�ملعر�س �حل��دث �لأك��رب من نوعه 
�لتجارية  �مل��ع��ار���س  �أج���ن���دة  ع��ل��ى 
بدولة  �مل��ج��وه��ر�ت  يف  �ملتخ�ش�شة 
وينظمه  و�مل���ن���ط���ق���ة،  �لإم�����������ار�ت 
من  بدعم  �ل�شارقة  �إك�شبو  مركز 
�ل�شارقة،  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة 
ومب�شاركة �أكرث من 500 عار�س 
�ملتخ�ش�شة  �ل�شركات  ك��ربى  م��ن 
�ل�شاعات  و����ش���ن���اع���ة  ب��ت�����ش��م��ي��م 
�لذهبية  و�مل�شغولت  و�ملجوهر�ت 
من 20 دولة حول �لعامل، ونخبة 
�ل��ت��ج��اري��ة �ملحلية  �ل��ع��الم��ات  م��ن 
ع�شر�ت  ج���ان���ب  �إىل  و�ل���ع���امل���ي���ة، 

�ل�شركات �لإمار�تية. 
�ل�شارقة  نائب حاكم  �شمو  وجتّول 
يف �أروقة �ملعر�س و�لتقى عدد�ً من 

و�لأملا�س  �ل��ذه��ب  م��ن  �حل�����ش��ري��ة 
و�أح�������������دث م����ن����ت����ج����ات وخ����ط����وط 
و�لأحجار  �ملجوهر�ت  من  �ملو�شة 
و�ل�شاعات  و�ل����ل����وؤل����وؤ،  �ل���ك���رمي���ة 
�لفاخرة.  و ي�شهد �ملعر�س تنظيم 
جم��م��وع��ة م���ن �ل����رب�م����ج وور�����س 
يف  �ملتخ�ش�شة  و�لأن�����ش��ط��ة  �لعمل 
و�ملجوهر�ت  �لذهب  �شناعة  عامل 
للم�شاركني  ����ش���ت���ق���دم  و�ل������ت������ي 
مهار�تهم  ل���ت���ط���وي���ر  �ل���ف���ر����ش���ة 
حول  معارفهم  وزي���ادة  و�أعمالهم 
�آخ����ر م�����ش��ت��ج��د�ت وت���ط���ور�ت هذه 
�لعاملي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل�����ش��ن��اع��ة 
�لأجهزة  �أح�����دث  ع��ل��ى  و�لط������الع 
�مل�شتخدمة يف  و�ملعد�ت  و�لتقنيات 
�شمو  ر�ف���ق  �مل��ج��وه��ر�ت.   ت�شميم 
نائب حاكم �ل�شارقة خالل جولته 
�لعوي�س  �شلطان  �هلل  عبد  من  كل 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
جمل�س  رئي�س  �ل�شارقة  و�شناعة 
�ل�شارقة،  �إك�����ش��ب��و  م���رك���ز  �إد�رة 
و�شامل علي �ملهريي رئي�س �ملجل�س 
�ل��ب��ل��دي مل��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة، و�شيف 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملدفع  حممد 
مل��رك��ز �إك�����ش��ب��و �ل�����ش��ارق��ة، وحممد 
غرفة  ع��ام  مدير  �لعو�شي  �أح��م��د 
جتارة و�شناعة �ل�شارقة وعدد من 
�إىل  �لغرفة،  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء 

جانب عدد من كبار �مل�شوؤولني. 

دولية جديدة من كوريا �جلنوبية، 
ت�شارك  و�لتي  و�شوي�شر�،  ورو�شيا، 
للمرة �لأوىل يف �ملعر�س، �إىل جانب 
���ش��رك��ات ر�ئ���دة وع��الم��ات جتارية 
�لبحرين،  م����ن  ك����ل  يف  ����ش���ه���رية 
�لهند،  ك����ون����غ،  ه����ون����غ  �ل�������ش���ني، 
باك�شتان،  لبنان،  �ليابان،  �إيطاليا، 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ق��ط��ر،  ب���ول���ن���د�، 

عند من�شة �مل�شممني �لإمار�تيني 
و�������ش������اه������د م�������ا ي�����ق�����دم�����ون�����ه من 
جمموعاتهم �ملبتكرة وت�شاميمهم 
�لذهب  م��ن  و�ل��ر�ث��ي��ة  �لع�شرية 

و�ملجوهر�ت. 
�أ����ش���خ���م جتمع  ي�����ش��ك��ل �مل���ع���ر����س 
م�شتوى  على  و�ملجوهر�ت  للذهب 
م�شاركات  ت�شجيله  م��ع  �مل��ن��ط��ق��ة، 

 30 ب�  كونغ  وهونغ  �شركة،   35 ب� 
�ملعر�س  برنامج  ويحفل  ���ش��رك��ة.  
�إجمالية  م�شاحة  على  ميتد  �لذي 
تبلغ 30 �ألف مر مربع، بالعديد 
�ملتميزة،  و�ملفاجاآت  �لفعاليات  من 
مقدماً لزو�ره فر�شة �لفوز بجو�ئز 
قّيمة لت�شاف �إىل رحلتهم �ملتميزة 
�لت�شاميم  �أف���خ���م  ����ش��ت��ك�����ش��اف  يف 

�ل�����ش��ام��ل��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ب��ت��ك��رة يف 
�شناعة �لذهب و�ملجوهر�ت. 

و�ط������ل������ع �����ش����م����وه ع����ل����ى �أح��������دث 
�لذهبية  و�مل�شغولت  �لت�شكيالت 
�ل�شاعات،  جم���ال  يف  و�لب��ت��ك��ار�ت 
و�ملعا�شرة  �لتقليدية  و�لت�شاميم 
�مل����ج����وه����ر�ت و�لأمل����ا�����س  يف ع�����امل 
�شموه  وتوقف  �لكرمية  و�لأحجار 

تايالند،  ���ش��ن��غ��اف��ورة،  �ل�����ش��ع��ودي��ة، 
�لوليات  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  تركيا، 
بالإ�شافة  �لأم���ري���ك���ي���ة،  �مل��ت��ح��دة 
�لإمار�تية  �ل�شركات  ع�شر�ت  �إىل 
وعدد من �لأجنحة �لوطنية لدول 
�ل�شاعات  �شناعة  جم��ال  يف  ر�ئ���دة 
�لهند  �شمنها  وم��ن  و�مل��ج��وه��ر�ت 
و�يطاليا  ���ش��رك��ة،   60 م��ن  ب��اأك��رث 

�ل�شركات  وم�����ش��وؤويل  �ل��ع��ار���ش��ني 
�لدولية  و�لأج���ن���ح���ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
حول  �شرح  �إىل  و��شتمع  �مل�شاركة، 
�لعاملية  �ل�شركات  تقدمه  ما  �أب��رز 
م���ن م��ن��ت��ج��ات وت�����ش��ام��ي��م حديثة 
تعزيز  �إىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت���ه���دف 
�ملنطقة،  �أ������ش�����و�ق  يف  ح�������ش���وره���ا 
وم���ا ت��ط��رح��ه م��ن �أح����دث �حللول 

•• عجمان - الفجر: 

مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ي��وم  تنطلق 
للحرف”  �لأح�����م�����ر  “�حل�شن 
�شناعة  “موروثنا  ���ش��ع��ار  حت���ت 
متحف  ح��دي��ق��ة  يف  م�شتد�مة” 
�مل���ن���ام���ة، مب�������ش���ارك���ة و�����ش���ع���ة من 
�شاحبات �مل�شاريع و�ل�شر �ملنتجة، 
كما ي�شتعر�س �ملهرجان جمموعة 
�لإمار�تية  �حل���رف  منتجات  م��ن 
�ليدوية و�لر�ثية بطابع �بتكاري 
�أف�شل  بهدف ت�شليط �ل�شوء على 
�ملنتجات  حت���وي���ل  يف  �مل���م���ار����ش���ات 
منتجات  �إىل  و�ل��ر�ث��ي��ة  �ل��ي��دوي��ة 

مبتكرة تناف�شية.
�آل  �آم��ن��ة خليفة  �ل��دك��ت��ورة  ودع���ت 
علي رئي�شة جمل�س �شيد�ت �أعمال 
عجمان � ع�شو جمل�س �إد�رة غرفة 
جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة ع���ج���م���ان، كافة 
لزيارة  �مل��ج��ت��م��ع  و�أف�������ر�د  �لأ�����ش����ر 
فعالياته  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �مل��ع��ر���س 
ت�����ش��ت��م��ل جل�شة  و�ل���ت���ي  �مل��ت��ن��وع��ة 
�حلرفة  “من  ب���ع���ن���و�ن  ح����و�ري����ة 
�إىل  �مل�شتد�مة”  �ل�����ش��ن��اع��ة  �إىل 
ج��ان��ب �مل�����ش��ارك��ة و�ل���ش��ت��ف��ادة من 
ومنها  �مل���ت���ن���وع���ة  �ل���ع���م���ل  ور��������س 

مهرجان  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  و�أف�����������ادت 
�حل�شن �لأحمر يف متحف �ملنامة 
يتمثل  �لأول  رئي�شيان،  هدفان  له 
جمالية  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط  يف 
وما  �مل��ن��ام��ة  يف  �لطبيعية  �لبيئة 
يعك�س  ت��ر�ث ومتاحف  ت�شمه من 
ح��ي��اة �لأج������د�د وت���اري���خ �لإم������ارة، 
و�لبعد �لثاين يتو�كب مع توجهات 
�ل���دول���ة يف ع���ام �ل���ش��ت��د�م��ة عرب 
�لبتكار يف منتجات �ملهن �ليدوية 
كبري  ب�شكل  و�ملعتمدة  و�ل��ر�ث��ي��ة 
ع��ل��ى �مل�������و�رد �مل���ت���وف���رة ب���ك���رثة يف 

�لبيئة �لإمار�تية. 
 ووج��ه��ت �ل��دك��ت��ورة �آم��ن��ة خليفة، 

“ور�شة هوية �لت�شميم و�لتطبيق 
�لتقليدية،  ل��ل��ح��رف  �ل��ع�����ش��ري 
ور�شة  �لنخل،  خ��و���س  �شف  ور���ش��ة 
�شناعة  ور����ش���ة  �ل����رب�ق����ع،  ق���ر����س 
�لكحل، ور�شة دق �حلنا وور�شة دق 

�ل�شيل«.

�لإع���الن  �مل��ه��رج��ان  ي�شاحب  ك��م��ا 
“�أف�شل  م�شابقة  �لفائزين يف  عن 
مطورة  ق���دمي���ة  م��ه��ن��ة  �أو  م��ن��ت��ج 
“�لت�شوير  وم�شابقة  ومبتكرة” 
“عني  �شعار  حتت  �لفوتوغر�يف” 

على تر�ثنا«.

ع��ج��م��ان على  غ��رف��ة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر 
�عمال  ����ش���ي���د�ت  جم��ل�����س  مت���ك���ني 
ع���ج���م���ان م�����ن ت���ن���ف���ي���ذ م�����ب�����ادر�ت 
و��شتباقية  ��شتثنائية  وف��ع��ال��ي��ات 
�ملجل�س  ر���ش��ال��ة  ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق 
�مل��������ر�أة  ت�������ش���ج���ي���ع  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
�إىل  ل�����ل�����دخ�����ول  وم���������ش����ان����دت����ه����ا 
مبادر�تها  ودع�����م  �ل���ع���م���ل،  ����ش���وق 
وتبني  وم�شاريعها،  و��شتثمار�تها 
�أفكارها وحتفيزها خلو�س جمالت 
�ل��ع��م��ل �حل���ر، ك��م��ا وج��ه��ت �ل�شكر 
�ل�شر�تيجيني  �ل�������ش���رك���اء  �إىل 
�لقت�شاد،  “كوز�رة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
للم�شوؤولية  �ل��وط��ن��ي  �ل�����ش��ن��دوق 
�لتنمية  د�ئ�����������رة  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
وهيئة  ع���ج���م���ان  يف  �ل�������ش���ي���اح���ي���ة 
�لبلدية  ود�ئ��رة  �لنقل يف عجمان، 
و�لتخطيط متمثلة يف �إد�رة بلدية 
�لتخ�ش�شي  رو�د  وم��رك��ز  �مل��ن��ام��ة، 
�لأحمر  و�لهالل  �ملهني  للتطوير 

�لإمار�تي«.
 9 وتنطلق �ليوم �خلمي�س �ملو�فق 
�حل�شن  مهرجان  فعاليات  مار�س 
�لأحمر من �ل�شاعة �لر�بعة ع�شر�ً 
يف  م�شاًء  �لتا�شعة  �ل�شاعة  وح��ت��ى 

حديقة متحف �ملنامة. 

دي بي ورلد تطبق نظام بوك�س باي يف حمطة حاويات كورية جنوبية •• دبي - وام: 

عن  ورلد”  بي  “دي  جمموعة  �أعلنت 
“بوك�س  لنظام  جت��اري  ��شتخد�م  �أول 

يف  �ملرتفعة  �ملن�شات  على  �حل��اوي��ات  لتخزين  للبيئة  و�ل�شديق  �لآيل  باي” 
يف  للحاويات  ميناء  �أك��رب  �شاد�س  �جلنوبية،  كوريا  يف  بو�شان  ح��اوي��ات  حمطة 
�لعامل. ياأتي �لإجناز �لأول من نوعه عاملياً ليعزز مكانة دولة �لإمار�ت و�إمارة 

دبي �ملتميزة عاملياً يف قطاع �ملو�نئ و�للوج�شتيات .
و تو��شل جمموعة “دي بي ورلد” �عتماد طرق مبتكرة لتعزيز كفاءة عمليات 
�لنقل و�مل�شاهمة يف �حلفاظ على �لتدفق �لتجاري �لعاملي من خالل �ل�شتعانة 
بالتكنولوجيا �ملتقدمة وحلول مبتكرة من �شاأنها �حلفاظ على �ن�شيابية حركة 
نيوبورت  بو�شان  �شركة  بني  �م�س  �ل�شر�كة  �تفاقية  توقيع  مت  وق��د  �لتجارة. 
)PNC( وبوك�س باي �ملنطقة �حلرة، يف �ملنطقة �حلرة جلبل علي )جافز�( يف 
دبي، بح�شور �شلطان �أحمد بن �شلّيم، رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي 

منذ  ����ش��ت��ث��م��رن��ا  “لقد  ورلد”:  ب���ي 
�لتكنولوجيا �جلديدة  فرة طويلة يف 
و�مل��ب��ت��ك��رة، و�ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا حت�شني 
�ملو�نئ  لنا يف  �لتابعة  �ملر�فق  وحتديث 
و�مل��ح��ط��ات، ح��ي��ث مت��ث��ل خ��ط��وة هامة 
�إىل �لأمام لالإعالن عن �أول ��شتخد�م 
وتعد  باي‘..  ’بوك�س  ل��ن��ظ��ام  جت���اري 
منوذجية  حمطة  نيوبورت‘  ’بو�شان 
�لتطور  حيث  من  �مل�شتقبل  على  ترّكز 
�لتقني يف عملياتها. فمن خالل �إدخال 
لتخزين �حلاويات  ’بوك�س باي‘  نظام 
على �ملن�شات �ملرتفعة، �شنكون قادرين 
ملتعاملينا،  �أف�شل  خدمة  تقدمي  على 
بينما ن�شتمر يف �شعينا للمحافظة على �شالمة موظفينا و�حلد من �نبعاثات 
�ملدير  هيلتون،  جلني  ق��ال  جهته،  م��ن  �أع��م��ال��ن��ا«.  بيئة  ع��ن  �لناجتة  �لكربون 
�لهادئ  و�ملحيط  �آ�شيا  منطقة  يف  ورلد”  بي  “دي  ل�  �لعام  و�مل��دي��ر  �لتنفيذي 
�إحدى حمطات  �لتقنية لأول مرة يف  “نحن �شعد�ء بتطبيق هذه  و�أ�شر�ليا: 
�ملحّركات  و�لكفاءة  و�ل�شتد�مة  �ل�شالمة  ت�شّكل  حيث  لنا،  �لتابعة  �حلاويات 
نيوبورت‘  ’بو�شان  �شركة  فريق  مع  �لعمل  �إىل  ونتطلع  لأعمالنا،  �لأ�شا�شية 
خدماتنا  تقدمي  يف  و�مل�شاهمة  �لنظام  ه��ذ�  لتطبيق  باي‘  ’بوك�س  ومهند�شي 
على �لوجه �لأكمل«. و�أعلنت جمموعة “دي بي ورلد” �ملزّود �لر�ئد للحلول 
�للوج�شتية �لذكية �ملتكاملة، عن بدء �أول ت�شغيل جتاري لنظام “بوك�س باي” 
�لآيل و�ل�شديق للبيئة لتخزين �حلاويات على �ملن�شات �ملرتفعة، عقب �لنجاح 
�لذي حققه �لربنامج �لتجريبي �لنموذجي لهذه �لتقنية يف ميناء جبل علي 
يف  للمو�نئ  ر�ئ��دي��ن  م�شّغلني  قبل  من  �ختباره  مت  حيث   ،2021 يناير  منذ 
�لعامل. وعلى �لرغم من �لتحديات �لتي و�جهها قطاع �خلدمات �للوج�شتية 
�إيجاد �حللول  �أهمية  �لإع��الن لري�ّشخ  ياأتي هذ�  يف مناولة �حلاويات موؤخر�ً، 
�خلدمات  قطاع  وحت��دي��د�ً  �لرئي�شية،  �لقت�شادية  �لقطاعات  لأه��م  �ملبتكرة 
وحتقيق  �لكفاءة  تعزيز  ب��ني  �جلمع  بهدف  �حل��اوي��ات،  م��و�ن��ئ  يف  �للوج�شتية 
�أف�شل  �إح��دى  ت�شغيل  نيوبورت”  “بو�شان  �شركة  وتتوىل  �لبيئية.  �لأه���د�ف 

وبوركهارد  ورلد”،  بي  “دي  ملجموعة 
�لإد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  د�ه�����م�����ني، 
“�إ�س  ملجموعة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س 
نظام  ط��ورت  �لتي  �لأملانية”  �إ�س”  �إم 
“بوك�س باي” بال�شر�كة مع جمموعة 
�لتفاقية  تت�شمن  ورل�����د«.  ب��ي  “دي 
تفا�شيل خطط تنفيذ �أعمال �لت�شميم 
�لتخزين �جلديد يف  لنظام  و�لهند�شة 

موقع حمطة حاويات “بو�شان«. .
باي”  “بوك�س  ن���ظ���ام  دم�����ج  و���ش��ي��ت��م 
�لآلية  �لر�فعات  عمليات  مع  ب�شال�شة 
�حلديدية  �ل�����ش��ك��ك  ع���ل���ى  �مل���ت���ح���رك���ة 
تخزين  منطقة  لتحديث  و�ل�شاحنات، 

�أي  يف  حاوية  كل  �إىل  �ملبا�شر  �لو�شول  ميزة  �شيقّدم  حيث  للحاويات،  �شاغرة 
وقت، و�شي�شهم يف �ل�شتغناء عن 350 �ألف عملية نقل غري �شرورية �شنوياً، 
مما �شيخّف�س �إجمايل �لوقت �لذي ت�شتغرقه �ل�شاحنات لنقل �حلاويات د�خل 
ت�شليم  خدمات  �إىل  نوعية  �إ�شافة  وي�شكل   ،20% �إىل  ت�شل  بن�شبة  �ملحطة 

�لب�شائع �لتي تقّدمها �شركة “بو�شان نيوبورت” �إىل متعامليها.
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �شلّيم،  ب��ن  �أح��م��د  �شلطان  وق���ال 
“ننطلق يف “دي بي ورلد” من موقع دبي �لر�ئد  ملجموعة “دي بي ورلد”: 
�لأ�شاليب  �عتماد  يف  �مل�شتمر  وتوجهها  و�للوج�شتيات،  �ملو�نئ  قطاع  يف  عاملياً 
ت�شميم  ي��اأت��ي  �لط���ار  ه��ذ�  ويف  �لعاملية،  �ل��ت��ج��ارة  تدفق  تدعم  �لتي  �حلديثة 
’بوك�س باي‘ كنظام تخزين متفّرد للحاويات يف جمال �لتجارة �لعاملية، و�لذي 

طورته “دي بي ورلد” بالتعاون مع جمموعة “�إ�س �إم �إ�س” �لأملانية ».
�لنوعي  �لبتكار  لهذ�  ورلد”  بي  “دي  بقيادة  �شعادته  عن  �شلّيم  �ب��ن  و�أع��رب 
وبالنتائج �لتجريبية للنظام يف ميناء “جبل علي” و�لتي ك�شفت مز�يا �لنظام 
�ملوؤمتت بالكامل لتخزين �حلاويات على �ملن�شات �ملرتفعة، و�لذي ي�شتفيد من 
م�شادر �لطاقة �مل�شتد�مة، م�شري�ً �إىل عزم �ملجموعة ن�شر ��شتخد�م هذه �لتقنية 

�لثورية يف جميع �أنحاء �لعامل، بعد تطبيقه يف حمطة حاويات بو�شان.
“دي  يف  و�ملحطات  �مل��و�ن��ئ  لعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�س  مي�شر،  تيمان  وق��ال 

�آ�شيا..  يف  �أد�ًء  �حل����اوي����ات  حم���ط���ات 
باي”  “بوك�س  تقنية  �إ�شافة  و�شتتيح 
�ملن�شات  ع���ل���ى  �حل�����اوي�����ات  ل��ت��خ��زي��ن 
نيوبورت”  “بو�شان  ل�شركة  �ملرتفعة 

تعزيز كفاءة عملياتها ب�شكل �أكرب د�خل �ملحطة.
ورلد”  ب��ي  “دي  ب��ني  �مل�����ش��رك  للم�شروع  ن��ت��اج��اً  باي”  “بوك�س  ن��ظ��ام  وُي��ع��د 
�ل�شناعية،  �لهند�شة  جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �إ�س”  �إم  “�إ�س  �لأملانية  و�ملجموعة 
�للفائف  مناولة  بغر�س  �ملرتفعة  �ملن�شات  على  �لتخزين  نظام  ط��ّورت  و�لتي 
مت  �مل��ع��ادن،  قطاع  يف  ج��دو�ه��ا  �لتقنية  ه��ذه  �أثبتت  �أن  وبعد  �لثقيلة.  �ملعدنية 
تطويرها من �أجل �خلدمات �للوج�شتية يف �ملو�نئ، حيث قامت “دي بي ورلد” 
وجمموعة “�إ�س �إم �إ�س” ببناء مرفق جتريبي يف حمطة �حلاويات 4 مبيناء 
تنفيذ مناولة  2022، مت  نهاية يونيو  2021. وبحلول  يناير  جبل علي يف 
�لنظام  فعالية  و�لتاأكد من  �لت�شغيل �حلقيقية،  �ألف حاوية يف ظروف   190

للدخول يف مرحلة �لت�شويق �لتجاري.

Date 9/ 3/ 2023  Issue No : 13794
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICICIVS2023/0001532 Civil

 To Defendant: ALMARATULLAH WAZIR KHAN,Unknown place of residence:.
The plaintiff: TAHSIL KHAN MANGAL, nationality: Afghanistan, filed the case 
requesting the following:
1. Bind the defendant to pay AED 5000.
2. Bind the defendant with the costs and attorney fees.
3. Notify the defendant with the hearing and the statement.
4. The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of section 5 
of Civil Procedure Law. 
You are requested to attend the hearing on 16/03/2023 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 10) in person 
or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents 
within 10 days of the date of publication in order to consider the above-mentioned 
case in your capacity as defendant. Notification by Publication for a Defendant in 
English & Arabic.
Legal Services Office/Aisha Ali Mohamed 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 9/ 3/ 2023  Issue No : 13794
Case No. 6089/2022 Partial/ Commercial-Sharjah Court of First Instance

Plaintiff: Angel Freight Services L.L.C
Defendant: Muhammad Altaf Rahmat Khan
Notified person: Muhammad Altaf Rahmat Khan
In reference to the decision of the accounts expertise in the above-mentioned case, we 
hereby notify the defendant to attend the expertise meeting scheduled on 10/032023 
10:30 am, by an attorney or a representative on "TEAMS" application. Kindly contact 
the expertise on the below numbers to get the meeting link. Please be noted that in case 
of no show in the meeting, the meeting will start with the expertise work and the report 
will be submitted in the light of the available documents we have.
Best regards,
Accounts Expertise assigned
Elite Auditing
ISMAIL HAJEIR AUDITING ACCOUNTS
Dubai: info@hajcir.com- +97142523232- www.hajerir.com 
Abu Dhabi: info@hajcir.com- +97126333342- www.hajerir.com
London: info@elite-auditing.co.uk- +442074119829- www.elite-auditing.com

Notification by Publication to 
Attend Expertise Meeting

70535
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املال والأعمال
% منوًا يف عدد ال�سركات اجلديدة امل�سّجلة يف جافزا خلل 2022  30

2022؛ فيما تعد  �لأوروب��ي لعام 
�لتجاري  �ل�شريك  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لدول  م�شتوى  على  لأملانيا  �لأول 
�لعربية، خالل عام 2021، حيث 
ت�شتحوذ على ما ن�شبته %20 من 
�أمل��ان��ي��ا م��ع �ل���دول �لعربية،  جت���ارة 
�أملانيا مع  %45 من جتارة  وعلى 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
بلغت  �ل�شتثمار�ت،  �شعيد  وعلى 
ق��ي��م��ة �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �لأمل���ان���ي���ة يف 
دول�����ة �لإم���������ار�ت �أك�����رث م���ن 2.6 
 ،2020 ع��ام  بنهاية  دولر  مليار 
�ل�شتثمار�ت  ح��ج��م  ي���ق���در  ف��ي��م��ا 
 1.2 بنحو  �أمل��ان��ي��ا  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 

مليار دولر بنهاية عام 2021.

�تفاقية  �أ���ش�����ش��ت   : م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
�جلديدة  �ل�شر�تيجية  �ل�شر�كة 
بني �لبلدين و�لتي جرى توقيعها 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
ومعايل  �هلل”،  “حفظه  �ل���دول���ة 
�أولف �شولت�س، م�شت�شار جمهورية 
�أمل��ان��ي��ا �لحت����ادي����ة، ب��اأب��وظ��ب��ي، يف 
جديد  لف�شل   ،2022 �شبتمرب 
�أظ��ه��رت تو�فقاً  �ل��ت��ع��اون، كما  م��ن 
يف �لروؤى جتاه �لعديد من �مللفات 
و�لقت�شادية،  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�إىل �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن هذ�  ون��ت��ط��ل��ع 
�ل��ت��و�ف��ق ل���ش��ت��ك�����ش��اف �مل���زي���د من 
فر�س �لنمو �لو�عدة يف �لقطاعات 

خمتلف  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
�لقطاعات، ودعم تو�شعها يف �أ�شو�ق 
�لوطني  �لقت�شاد  ورف��د  �ل��دول��ة، 

ب�ما يقارب 500 مليون دولر.
وناق�س معايل بن طوق مع �لوفد 
�لتعاون  ت���ع���زي���ز  ���ش��ب��ل  �لأمل���������اين 
�ل����ث����ن����ائ����ي، وت����ط����وي����ر �ل�������ش���ر�ك���ة 
�لقت�شادية �لقائمة بني �لبلدين، 
مبا يدعم م�شتهدفاتهما �لتنموية، 
�لتعاون  تعزيز  على  �لت��ف��اق  ومت 
�ل�شتثمار�ت  وزي����ادة  �لق��ت�����ش��ادي 
يف  �ملُقبلة  �ملرحلة  خ��الل  �ملتبادلة 
قطاعات �لطاقة �ملتجددة، و�لأمن 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �لغذ�ئي، 

و�لنقل و�للوج�شتيات.

وت���������ش����ه����د ع�������الق�������ات �ل�����ت�����ع�����اون 
�لق��ت�����ش��ادي ب��ني دول����ة �لإم�����ار�ت 
منو�ً  �لحت��ادي��ة  �أملانيا  وجمهورية 
�لتبادل  حجم  بلغ  حيث  م�شتمر�ً، 
�ل�����ت�����ج�����اري غ�����ري �ل���ن���ف���ط���ي بني 
نحو   ،2022 عام  خالل  �لبلدين 
يقدر  ح��ني  يف  دولر،  م��ل��ي��ار   9.6
�إجمايل �ل�شادر�ت �لإمار�تية غري 
 340 بنحو  �أمل��ان��ي��ا  �إىل  �لنفطية 
 ،2022 ع��ام  خ��الل  دولر  مليون 
�أملانيا ثاين �أكرب �شريك  حيث تعد 
ل������الإم������ار�ت ���ش��م��ن دول  جت������اري 
�لحت��اد �لأوروب��ي بن�شبة م�شاهمة 
جتارة  �إج��م��ايل  م��ن   17% بلغت 
�لإم����������ار�ت �ل��ب��ي��ن��ي��ة م����ع �لحت�����اد 

وتنويع  �جل����دي����دة،  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ملتبادلة  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت  م��ظ��ل��ة 
�لأعمال  جمتمعي  ومت��ك��ني  ب��ه��ا، 
�ل�شتفادة  من  �لنا�شئة  و�ل�شركات 
�أ�شو�ق  بها  يتمتع  �لتي  �مل��ز�ي��ا  من 

�لبلدين.
و�أ�شاف: تعد �أملانيا �شريكاً �قت�شادياً 
بالغ �لأه��م��ي��ة ل��دول��ة �لإم����ار�ت يف 
مل��ا متتلكه من  �ل��ق��ارة �لأوروب���ي���ة، 
هائلة  و�شناعية  جتارية  �إمكانات 
وم��ت��م��ي��زة، وخ�����رب�ت م��ت��ط��ورة يف 
قطاعات �لقت�شاد �جلديد، ف�شاًل 
تخطت  و��شعة  جت��اري��ة  �شبكة  ع��ن 
ح���دود دول �لحت���اد �لأوروب�����ي، يف 
�لوقت نف�شه لدى �لإمار�ت خيار�ت 

�خلم�شني  م�����ش��ت��ه��دف��ات  ���ش��وء  يف 
وحمدد�ت مئوية �لإمار�ت 2071، 
�إت���اح���ة �لتملك  وذل����ك م��ن خ���الل 
 ،100% �إىل  ل��ت�����ش��ل  �لأج���ن���ب���ي 
ت�شريعات  م���ن���ظ���وم���ة  و�إ�������ش������د�ر 
و�إطالق  �لفكرية،  �مللكية  حلماية 
ل�شتقطاب  طموحة  ��شر�تيجية 
كافة  و�لعقول يف  �ملو�هب  �أ�شحاب 
�لدولة  مكانة  لتعزيز  �لقطاعات 

كمركز د�ئم لالإبد�ع و�لبتكار.
ودع�����ا م��ع��ال��ي��ه جم��ت��م��ع �لأع���م���ال 
�ل�شتفادة  �إىل  �لأملانية  و�ل�شركات 
يقدمها  �لتي  و�حلو�فز  �ملز�يا  من 
�لقت�شاد �لوطني، للنمو و�لتو�شع 
ومنطقة  �لإم�����������ار�ت  �أ������ش�����و�ق  يف 

�قت�شادية متنوعة جعلتها  و�أدو�ت 
على  حيوياً  وجت��اري��اً  مالياً  مركز�ً 
وميكن  �لعاملي،  �لقت�شاد  خريطة 
هذه  ك��ل  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  للبلدين 
�قت�شادية  ق��وة  لت�شكيل  �ملقومات 
ت��دع��م �أه��د�ف��ه��م��ا �ل��ت��ن��م��وي��ة على 

�ملدى �لطويل.
ب���ن ط����وق، �لوفد  و�أط���ل���ع م��ع��ايل 
�أبرز �لتطور�ت �لتي  �لأمل��اين، على 
�شهدتها �لبيئة �لقت�شادية لدولة 
�ملا�شية،  �ل��ف��رة  �لإم�����ار�ت خ��الل 
من �أجل خلق مناخ �قت�شادي د�عم 
ل��ن��م��و و�زده������ار �لأع����م����ال، وجذب 
للروؤية  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت، 
�لر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل���ش��ت�����ش��ر�ف��ي��ة 

�ل�����ش��رق �لأو���ش��ط و�إف��ري��ق��ي��ا، ومن 
�لعاملية  �ل���ش��ت��ث��م��ار  من�شة  بينها 
ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  “�إنف�شتوبيا”، 
������ش�����ن�����اع�����ة �ل������ف������ر�������س ومت����ك����ني 
�إىل  �إ�شافة  �مل�شتقبل،  ��شتثمار�ت 
�لقت�شادية  �ل�����ش��ر�ك��ة  �ت��ف��اق��ي��ات 
�ل�شاملة �لتي وقعت �لإمار�ت حتت 
�لهند  م���ع  �ت��ف��اق��ي��ات   4 م��ظ��ل��ت��ه��ا 
وتركيا،  و�إن��دون��ي�����ش��ي��ا  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�أخرى  م��ع دول  �ل��ت��وق��ي��ع  وب�����ش��دد 
�إ�شافة  �مل��ق��ب��ل��ة،  �مل���رح���ل���ة  خ����الل 
من  �ل���ت���ايل  “�جليل  م���ب���ادرة  �إىل 
�لعاملية  �لأجنبية”  �ل�شتثمار�ت 
 300 ت�����ش��ت��ه��دف ج�����ذب  و�ل����ت����ي 
تركز على تطبيقات  رقمية  �شركة 

وزير القت�ساد يدعو ال�سركات الأملانية اإىل ال�ستفادة من املزايا واحلوافز ال�ستثمارية بالإمارات

�شركات �ملركبات وخدمات �لنقل بن�شبة %26 �شنوياً. وُتعزى �لزيادة يف خلق �ملزيد 
�لت�شنيع  قطاع  منو  �إىل  �لعامة  و�لتجارة  �لتجزئة  لتجارة  �جلديدة  �لفر�س  من 
و�خلدمات �للوج�شتية و�لتجارة �لإلكرونية، �لذي خلق طلباً متنامياً على �شركات 

�خلدمات �للوج�شتية و�لنقل للتعامل مع حركة �لب�شائع عرب �ملنطقة �حلرة.
و�لهند حتتفظان  �ل�شني  م��ن  ك��ل  ت��ز�ل  �أن��ه ل  لها،  بيان  يف  “جافز�”  و�أو���ش��ح��ت 
للمنطقة �حلرة؛  �أ�شا�شيني  و�قت�شاديني  �شريكني جتاريني  باعتبارهما  مبكانتهما 
حيث ز�دت عدد �ل�شركات �ل�شينية �جلديدة �مل�شّجلة يف جافز� بنحو �أربعة �أ�شعاف 
�ل�شرق  �لطلب من منطقة  وزي��ادة  �لتجاري  �لن�شاط  تعايف  يوؤكد  2022، ما  عام 
�لإم����ار�ت و�ل�شني  دول���ة  ع���ززت  �لأخ���رية  �ل�شنو�ت  بعد �جل��ائ��ح��ة. ففي  �لأق�����ش��ى 
�ل�شر�كة  و�تفاقية  و�لطريق”،  “�حلز�م  مبادرة  خ��الل  من  �لتجارية  عالقاتهما 

�لقت�شادية �ل�شاملة بني �لبلدين.
�مل�شّجلة  �جل��دي��دة  �لهندية  لل�شركات  �لإج��م��ايل  �لعدد  �رتفع  نف�شه،  �ل�شياق  ويف 

بن�شبة %30 مقارنة بعام 2021، و�شاعدت �ملبادر�ت �لنوعية مثل “ج�شر �لتجارة 
�لهندي – �لإمار�تي” �لتي �أطلقتها “دي بي ورلد”، و�تفاقية �ل�شر�كة �لقت�شادية 
�ل�شاملة بني �لإمار�ت و�لهند، على زيادة ثقة �ملتعاملني باأهمية �لتو�ّشع يف �أعمالهم 

للو�شول �إىل �لأ�شو�ق �جلديدة من خالل ميناء جبل علي و�ملنطقة �حلرة.
وق���ال ع��ب��د�هلل ب��ن دم��ي��ث��ان، �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��� “دي ب��ي ورل���د - 
�لإمار�ت” وجافز�: “ نقوم بركيز جهودنا مبا يتو�ءم مع روؤية �لقيادة �لر�شيدة 
و�لعتماد  �لوطني  �لقت�شاد  م��و�رد  تنويع  على  حر�شت  و�لتي  �لإم���ار�ت،  لدولة 
�ملحلي  �لقت�شاد  يف  جافز�  دور  �إىل  لفتاً  �لبديلة؛  �ل�شناعات  على  متز�يد  ب�شكل 
لدولة  �لنفطية  �لتجارة �خلارجية غري  �شّجلت  �لوطنية حيث  �لأه��د�ف  وحتقيق 
، حمققة منو�ً  دره��م  تريليون   2.23 بلغ  قيا�شياً  رقماً  �ملا�شي  �لعام  �لإم���ار�ت يف 
�أ�شا�س �شنوي، وت�شهيل تدفق حركة �لتجارة من خالل مركزنا  %17 على  قدره 

�لتجاري و�للوج�شتي �لر�ئد يف جبل علي«.

•• دبي-وام:

�ملزّود  �شجلت �ملنطقة �حلرة جلبل علي جافز� �لتابعة ل�مجموعة “دي بي ورلد”، 
�لر�ئد للحلول �للوج�شتية �لذكية �ملتكاملة و�لهادفة �إىل متكني �لتدفق �لتجاري 
بنمو   ، �لزمان  �ل�شركات �جلديدة منذ عقد من  زي��ادة يف عدد  �أعلى  �لعامل،  حول 
قدره %30 على �أ�شا�س �شنوي، ليبلغ �لعدد �لإجمايل لل�شركات �لعاملة يف �ملنطقة 
خلق  على  “جافز�”  وعملت   .2022 ع��ام  �شركة   9،500 على  يزيد  م��ا  �حل��رة 
�للوج�شتية  حلولها  خ��الل  من  �لقت�شادية،  �لقطاعات  ملختلف  �ملتميزة  �لفر�س 
�ملتكاملة، ومن�شاتها للتجارة �لرقمية، وتوفري �إمكان �لو�شول �إىل �ل�شبكة �لعاملية 
ما يوفر دعماً ل ي�شاهى لتمكني �لتجارة �لذكية عرب  �ملر�بطة ل� “دي بي ورلد”، 
جافز�  �شهدت  �ملا�شية،  �لع�شر  �ل�شنو�ت  وخ��الل  �لتوريد.  �شال�شل  مر�حل  جميع 
عدد  منا  بينما  �للوج�شتية،  �خلدمات  متعاملي  ع��دد  يف  �شعفاً   13 مبقد�ر  زي��ادة 

اقت�سادية اأبوظبي وجمل�س التوازن يتعاونان لت�سريع منو القطاع ال�سناعي وتعزيز تناف�سيته •• اأبوظبي-وام:

�لقت�شادية-  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  وق���ع���ت 
�أبوظبي وجممع تو�زن �ل�شناعي مذكرة 

تفاهم لتعزيز �ل�شر�كة بينهما من �أجل تطوير �لقطاع �ل�شناعي وتعزيز تناف�شيته 
ت�شتهدف  �لتي  �ل�شناعية،  �أبوظبي  ��شر�تيجية  وب��ر�م��ج  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  عرب 
تر�شيخ مكانة �لإمارة ب�شفتها �ملركز �ل�شناعي �لأكرث تناف�شيًة يف �ملنطقة. وقع 
لد�ئرة  �لتابع  �ل�شناعة،  تنمية  ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير  �ليافعي،  عرفات  �ملذكرة 
�ملنتدب  �لع�شو  �لنهدي  �شالح  فايز  و�ملهند�س  �أبوظبي،  يف  �لقت�شادية  �لتنمية 
و�لرئي�س �لتنفيذي ملجمع تو�زن �ل�شناعي، وذلك بح�شور عدد من كبار م�شوؤويل 
�لطرفني. تركز �ملذكرة على تنفيذ �ملبادر�ت �لتي �أطلقها مكتب تنمية �ل�شناعة، 
�لتابع ل�»�قت�شادية �أبوظبي« لتحقيق �أهد�ف �ل�شر�تيجية �ل�شناعية من خالل 
��شتثمار 10 مليار�ت درهم يف 6 بر�مج مل�شاعفة حجم �لقطاع �إىل 172 مليار 
�ل�����ش��ادر�ت غري  زي���ادة  و�مل�شاهمة يف  ج��دي��دة  13،600 وظيفة  وت��وف��ري  دره���م 
ت�شم   .2031 178.8 مليار درهم بحلول �لعام  �إىل  �أبوظبي  �لنفطية لإم��ارة 
�ل�شر�تيجية �شتة بر�مج: �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، و�لقت�شاد �لد�ئري، وتنمية 
�لكفاء�ت و�ملهار�ت، وتطوير منظومة �لقطاع �ل�شناعي، وتعزيز �شل�شلة �لإمد�د 
�ملحلية، وتطوير �شل�شلة �لقيمة. وياأتي تعزيز �ل�شر�كة بني »�قت�شادية �أبوظبي« 
وجممع تو�زن �ل�شناعي �شمن �جلهود �مل�شتمرة لتعميق وت�شريع م�شرية �لتنويع 
�لقت�شادي و ُي�شكل �لقطاع �ل�شناعي �أحد �لركائز �لأ�شا�شية يف �لقطاعات غري 
�لنفطية، �إذ �أ�شهم ب� %16.1 من �لناجت �ملحلي غري �لنفطي لالإمارة و%8 من 
�إجمايل �لناجت �ملحلي، فيما بلغ معدل منو �لقطاع %8.1 بنهاية �لربع �لثالث 
من �لعام �ملا�شي )2022(، �لأمر �لذي دعم حتقيق �أبوظبي لأعلى معدل منو 
�قت�شادي يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، بن�شبة منو بلغت 10.5% 

من  نف�شها  ب��ال��ف��رة  م��ق��ارن��ًة 
و يعك�س �لدور  �لعام 2021. 
يف  �لت�شنيع  ل��ق��ط��اع  �مل��ح��وري 
بر�مج  جن��اح  �أبوظبي  �قت�شاد 
وخطط �لإمارة �لتي ��شتثمرت 
�أك�����رث م���ن 51 م��ل��ي��ار دره���م 
�ملا�شية  على مد�ر �ل�15 عاماً 
�شناعية  حتتية  بنية  لإن�����ش��اء 
متينة، ف�شاًل عن تطوير �أطر 
وبيئة  وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�أع���م���ال حم��ف��زة ل��ل��ن��م��و. ت�شم 
جمالت �لتعاون بني �لطرفني 
�لقطاع  »حت���ف���ي���ز  ب����ر�م����ج   ..
�ل�شناعي عرب �إيجار �لأر��شي 
عقود  يوفر  �لذي  �ل�شناعية«، 
باأ�شعار  �لأم����د  ط��وي��ل��ة  �إي��ج��ار 
تبد�أ من 5 در�هم للمر �ملربع 

من خالل قيمة �ل�شرد�د لإيجار �لأر��شي �ل�شناعية، و»حتفيز تعرفة �لطاقة« 
لدعم �مل�شانع عرب توفري �أ�شعار تف�شيلية للغاز و�لكهرباء بناًء على معايري مثل 
�لأثر �لقت�شادي للمن�شاآت �ل�شناعية و�لتوطني و�إد�رة �لطاقة، و»موؤ�شر �أبوظبي 
�خلا�س  �لقطاع  يف  �ل�شناعية  �ملن�شاآت  رحلة  وت�شهيل  لقيادة  �لذكي«  للت�شنيع 

وتطبيقات  تقنيات  تبني  نحو 
�ل�شناعية  �ل���ث���ورة  وم��ن��اه��ج 

�لر�بعة.
من  م�شركة  جلنة  و�شتقوم 
تنفيذ  مب���ت���اب���ع���ة  �ل���ط���رف���ني 
و�شمان  �ل���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
و�لبيانات  �مل��ع��ل��وم��ات  ت���ب���ادل 
ب���ه���ذ� �ل�������ش���دد، وع���ق���د ور����س 
�مل��ع��رف��ة برب�مج  ل��زي��ادة  عمل 
��شر�تيجية  وم��������ب��������ادر�ت 
�ل�شناعية ودورها يف  �أبوظبي 
يف  �لعاملة  �ملن�شاآت  من��و  دف��ع 

�لقطاع.
�ملدير  �ليافعي،  عرفات  وق��ال 
تنمية  مل���ك���ت���ب  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي 
بتعزيز  »ن��ف��خ��ر  �ل�����ش��ن��اع��ة: 
�ل�����ش��ر�ك��ة م���ع جم��م��ع ت����و�زن 
�ل�شناعي، �لذي ي�شكل دعامة �أ�شا�شية للقطاع �ل�شناعي يف �إمارة �أبوظبي ومركز�ً 
�ملبادر�ت  �إط��الق  نو��شل  حيث  �ملتطورة،  و�لأمنية  �لدفاعية  لل�شناعات  �إقليمياً 
لتحقيق  �ل�شناعي  �لقطاع  يف  و�لعامليني  �ملحليني  �لفاعلني  �أب��رز  مع  و�لتعاون 

�أهد�ف ��شر�تيجية �أبوظبي �ل�شناعية«.

و�أ�شاف: »خالل �لعام �ملا�شي، و��شل �لقطاع �ل�شناعي يف 
�أر�شية �شلبة  ي�شكل  �لذي  �لأمر  �لتناف�شي،  �أد�ءه  �أبوظبي 
�لقطاع  متطلبات  لتلبية  �شممت  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  لتنفيذ 
من حيث حت�شني قدرة �مل�شانع يف �حل�شول على �لتمويل 
�لالزم، و�شهولة ممار�شة �لأعمال، و��شتقطاب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة، من 
�أجل �شمان وت�شريع عملية �لنتقال �إىل �لقت�شاد �لد�ئري و�لذكي و�مل�شتد�م«. 
وقال �شريف ها�شم �لها�شمي �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س �لتو�زن، ورئي�س جمل�س 
يوليها  �لتي  �لأه��م��ي��ة  تعك�س  �مل��ذك��رة  “هذه  �إن  �ل�شناعي،  ت���و�زن  جممع  �إد�رة 
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �ل��رب�م��ج،  �ل�شناعي من خ��الل  �لقطاع  �ل��ت��و�زن لتعزيز  جمل�س 
تدعم تناف�شية �إمارة �أبوظبي، موؤكد�ً �أن دور قطاع �ل�شناعات �لدفاعية و�لأمنية 
�لوطني يف توجهات �لتنوع �لقت�شادي و�لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة يتنامى ب�شكل 
م�شطرد، و�أن �ملجل�س ي�شعى من خالل �لتعاون و�لتكامل مع �جلهات �حلكومية 
�أن  و�أو�شح  و�لأمنية.  �لدفاعية  لل�شركات  جاذبة  تناف�شية  بيئة  لإيجاد  �ملختلفة 
عالقات �لتعاون �ل�شر�تيجي بني �لد�ئرة و�ملجل�س من �شاأنها �أن ت�شاهم يف دعم 
قطاع �ل�شناعات �لدفاعية و�لأمنية وتعزيز �لقدرة �لتناف�شية لل�شركات �لدفاعية 
�لع�شو  �لنهدي  �شالح  فايز  �ملهند�س  قال  جانبه،  �لت�شدير«.من  فر�س  وزي��ادة 
�ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ملجمع تو�زن �ل�شناعي: “نحن �شعد�ء للغاية بالدعم 
�ل�شتثمار�ت  جذب  نحو  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  نلقاه  �لذي  �ل�شتثنائي 
�لقطاع  حتفيز  “برنامج  م��ب��ادرة  يف  ع�شًو�  نكون  وب���اأن  �أبوظبي ً �إىل  �ل�شناعية 

�لتي �أطلقتها �لد�ئرة موؤخر�ً«. �ل�شناعي عرب �يجار �لأر��شي �ل�شناعية”، 
قطاع  جو�نب  خمتلف  تطوير  يف  حا�شماً  دور�ً  �شتلعب  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف 
جذب  م��ن  �ل�شناعي  ت���و�زن  جممع  �شيمكن  م��ا  و�لأم��ن��ي��ة،  �لدفاعية  �ل�شناعات 
يف  ت�شنيعية  من�شاآت  �إقامة  على  وت�شجيعهم  �أبوظبي  �إىل  �لعامليني  �مل�شتثمرين 

�أبوظبي عرب �لعديد من �حلو�فز �ملغرية«.

•• برلني-وام: 

التقى معايل عبداهلل بن طوق املري، وزير االقت�ساد، وفدًا 
اأم�س  االحتــاديــة،  اأملانيا  جمهورية  من  و�سناعيًا  جتاريًا 
االأربعاء يف برلني، �سم معايل الدكتور مارك �سبيت�س، وزير 
الدولة لل�سوؤون الفيدرالية واالأوروبية والدولية يف والية 
�سمال الراين- و�ستفاليا، وولفجاجن نيدر مارك، ع�سو املجل�س 
�سكودر،  وكري�ستني  االأملانية،  ال�سناعات  الحتاد  التنفيذي 

وتيلمان  االأملانية،  وال�سناعة  التجارة  غرفة  رئي�س  نائب 
مي�سيلر، الرئي�س التنفيذي ملجموعة يف لني، ود. غابرييال 
 ،)AescuAcademy( لـ التنفيذي  �سو�سكوتى، الرئي�س 
اإيربا�س،  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأندريا�س،  والرت  د.  و 
وذلك بح�سور �سعادة اأحمد وهيب معز اأحمد العطار، �سفري 

الدولة لدى جمهورية اأملانيا االحتادية.
اإىل جمهورية  اللقاء بالتزامن مع زيارة معاليه  وياأتي هذا 
امل�سرتك  التعاون  اأوا�سر  تعزيز  لبحث  االحتادية  اأملانيا 

بني اأبوظبي وبرلني، وفر�س تطوير ال�سراكة بني جمتمعي 
االأعمال يف البلدين ال�سديقني.

واأكد معايل بن طوق، اأن العالقات بني دولة االإمارات العربية 
و�سهدت  را�سخة  االحتــاديــة،  اأملانيا  وجمهورية  املتحدة، 
نقالت نوعية على مدار االأعوام املا�سية يف خمتلف جماالت 
التعاون، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين ال�سديقني، ومبا 
والرفاه  الرخاء  ويعزز  القت�سادهما  امل�ستدام  النمو  ير�سخ 

لل�سعبني ال�سديقني.

اأول �سيدة اإماراتية يف من�سب تنفيذي يف ال�سركة

»دو« تعني حنان اأحمد يف من�سب الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون التنظيمية واإدارة املخاطر

ت�ستهدف تعزيز قنوات احلوار والتعاون مع جمال�س االأعمال ومكاتب الرتويج التجاري وامللحقني التجاريني

غرفة دبي العاملية تطلق �سبكة ال�سركاء الدولية لتعزيز ال�سراكات العابرة للحدود

اأ�سبوع دبي للمو�سة ينطلق بن�سخته الأوىل يف حي دبي للت�سميم
�أ�شبوع �ملو�شة �لعربي م�شتفيد�ً مما حّققه هذ� �حلدث من 
جناحات و�إجناز�ت بارزة، وينطلق ب�شكل ر�شمي يوم �جلمعة 
فيه  وت�شارك  �جل��اري  مار�س   15 �لأرب��ع��اء  لغاية  وي�شتمّر 
جمموعة و��شعة من �جلهات �لدولية و�مل�شّممني و�لز�ئرين 
و�شائل  م���ن  ك���ب���ري�ً  ع������دد�ً  م�����ش��ت��ق��ط��ب��اً 
�إىل  بال�شر�ء  �لر�غبة  �لإع��الم و�جلهات 
للمو�شة  باري�س  �أ�شبوع  بعد  وذل��ك  دبي 
لروؤية جمموعات خريف و�شتاء 2023 
�ملمّيز  ويوؤكد ه��ذ� �حل��دث   .2024 –
ع��ل��ى �ل��ت��ز�م جم��م��وع��ة ت��ي��ك��وم بر�شيخ 
م���ك���ان���ة دب�����ي م����رك����ز�ً ع���امل���ي���اً ل����الإب����د�ع 
�لدولية كوجهة جاذبة  وتعزيز �شمعتها 
لال�شتثمار�ت وروؤو�س �لأمو�ل و�ملو�هب 
من جميع �أنحاء �لعامل. وقالت خديجة 
�لب�شتكي �لنائب �لأول لرئي�س جمموعة 
تيكوم – حي دبي للت�شميم: كل �لأنظار 
تتجه �شوب �أ�شبوع دبي للمو�شة �ملنبثق 
ت�شكل  �إذ  �ل��ع��رب��ي  �مل��و���ش��ة  �أ���ش��ب��وع  ع��ن 
قطاع  م�شرية  يف  تاريخية  خطوة  للحدث  �لأوىل  �لن�شخة 

�لأزياء و�ملو�شة على م�شتوى �ملنطقة. 

•• دبي -وام:

تنطلق �لن�شخة �لأوىل من �أ�شبوع دبي للمو�شة �لذي ينظمه 
�لأزياء  تيكوم وجمل�س  ملجموعة  �لتابع  للت�شميم  دبي  حي 

�لعربي غد� يف حي دبي للت�شميم ومو�قع 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  وم���ت���ع���ّددة  ج���دي���دة 
دب���ي للمو�شة  �أ���ش��ب��وع  �إط����الق  دب���ي. مت 
ر�شمي  حفل  خ��الل  م��ن  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر 
�ل�شخ�شيات  �شاركت فيه نخبة من كبار 
و�مل�شوؤولني �حلكوميني وو�شائل �لإعالم 
ويقّدم   . و�لثقافة  �ملو�شة  بعامل  �ملهتمة 
م�شاحات  �لأوىل  بن�شخته  �حل���دث  ه��ذ� 
لعرو�س  �����ش��ة  خم�����شّ ج���دي���دة  وم���و�ق���ع 
ت�شارك  م��ت��ن��ّوع��ة  وف���ع���ال���ي���ات  �لأزي��������اء 
�لعالمات  و����ش��ع��ة م��ن  ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة 
�لإقليمية يف  و�ملو�هب  �لعاملية  �لتجارية 
خمتلف �أنحاء دبي ما ير�شخ مكانة دبي 
�لعاملية  �ل�شركات  لكربى  عاملياً  م��رك��ز�ً 

�مل���و�ه���ب يف جمالت  و�أب������رز  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لت�شميم و�لأزياء و�لإبد�ع. وينبثق �أ�شبوع دبي للمو�شة عن 

••دبي-الفجر: 

�لإمار�ت  ل�شركة  �لتابعة  دو،  �أعلنت 
ل��الت�����ش��الت �مل��ت��ك��ام��ل��ة، �أم�������س، عن 
يف  �إم�����ار�ت�����ي�����ة  ����ش���ي���دة  �أول  ت���ع���ي���ني 
وياأتي  �ل�شركة.  يف  تنفيذي  من�شب 
�حتفال  �إط�������ار  يف  �لإع���������الن،  ه�����ذ� 
�لعاملي  �ل���ي���وم  ب��ف��ع��ال��ي��ات  �ل�����ش��رك��ة 
�أحمد  ح���ن���ان  و����ش���ت���ت���وىل  ل����ل����م����ر�أة. 
لل�شوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  من�شب 
�لتنظيمية و�إد�رة �ملخاطر يف �ل�شركة، 
�ملدى  طويلة  خربتها  من  م�شتفيدة 
يف قطاع �لتكنولوجيا، بالإ�شافة �إىل 
معارفها و��شعة �لنطاق على م�شتوى 
�لعام.  �لقطاع  يف  �ملوؤ�ش�شية  �لأعمال 
�لتز�م  �إط��ار  وتاأتي هذه �خلطوة، يف 
�لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  بتطوير  “دو”  
�لإم������ار�ت������ي، وح���ر����ش���ه���ا ع���ل���ى دعم 

يف  جنحت  حيث  �لإم��ار�ت��ي��ة،  للمر�أة 
ت�شغيل مركز �ت�شال �لفجرية �لتابع 
 100% متكامل  عمل  بفريق  لها 
م����زود  �أول  وه�����ي  �مل����و�ط����ن����ات،  م����ن 
خلدمات �لت�شال يتمكن من حتقيق 
هذ� �لهدف على م�شتوى �لدولة. كما 
ت�شكل �لكو�در �لوطنية 40.3٪ من 
�ل�شركة،  يف  �لعاملة  �لقوى  �إجمايل 
�إجمايل  من  �ل�شيد�ت  ن�شبة  وبلغت 
�لقوى �لعاملة �لإمار�تية يف �ل�شركة 
50٪. وتو��شل “دو” �ملزود �لرقمي 
�ملتكاملة،  �لت�شال  وخدمات  حللول 
جهودها لتمكني �جليل �جلديد من 
�لدعم  وت��وف��ري  �لن�شائية،  �ل��ق��ي��اد�ت 
�لهادفة  م�����ش��ريت��ه��ا  �إط������ار  يف  ل��ه��ن 
تف�شياًل  �ل�������ش���رك���ات  �أك�����رث  ل��ت��ك��ون 
م��ن ج��ان��ب �ل��ب��اح��ث��ني ع��ن ع��م��ل من 

�ملو�هب و�لكفاء�ت �لإمار�تية.  

�لتنظيمية  ل��ل��ع��الق��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
بقدرتها  نثق  كما  �مل��خ��اط��ر.  و�إد�رة 
على �لقيام مبهامها و�مل�شاهمة على 
نحو فعال وحيوي يف حت�شني جهودنا 
�لتنظيمية وتعزيز قدر�تنا على �إد�رة 

�لو��شعة  خربتها  بف�شل  �مل��خ��اط��ر، 
م�شتوى  على  �ل�شتثنائية  وكفاءتها 
�لقطاع. و�شتتمكن بف�شل �إجناز�تها 
�لتز�منا  دع������م  م�����ن  وجن����اح����ات����ه����ا 
وتعزيز  �ملو�طنة  �لكفاء�ت  با�شتثمار 
تكنولوجيا  ق��ط��اع  ق��ي��ادة  يف  دوره����ا 
وتو��شل  و�لت���������ش����ال«.  �مل��ع��ل��وم��ات 
باليوم  �ح��ت��ف��ال��ه��ا  �إط������ار  يف  “دو” 
�ل��ت��ز�م��ه��ا بتحقيق  ل��ل��م��ر�أة،  �ل��ع��امل��ي 
وتوفري  �جل���ن�������ش���ني  ب����ني  �ل�����ت�����و�زن 
�ل�شيد�ت  لتمكني  و�ل��دع��م  �ل��رع��اي��ة 
�ل�شركة  وت��ت��ط��ل��ع  �لإم�����ار�ت�����ي�����ات. 
�ل�شر�تيجي  نهجها  يف  لال�شتمر�ر 
�لكفاء�ت  رع���اي���ة  ي�����ش��ت��ه��دف  �ل�����ذي 
وتعزيز  �لن�شاء  دع��م  ع��رب  �لوطنية، 
تطورهن �ملهني و�لرتقاء بقدر�تهن 
ر�ئ��دة يف  “دو”  وخرب�تهن. وتعترب 
�لوظائف  وت���وف���ري  ت��ط��وي��ر  جم����ال 

�لعربية  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  م�����ش��رية 
�مل���ت���ح���دة ل��ت��اأ���ش��ي�����س �ق��ت�����ش��اد قوي 
وقال  �ملعرفة.   على  قائم  وم�شتد�م 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �حل�����ش��اوي  فهد 
لالت�شالت  �لإم�������������ار�ت  ل�������ش���رك���ة 
�لعمل  يف  دو  “ت�شتمر  دو:  �ملتكاملة 
�مل�شتقبلية،  تطلعاتها  حتقيق  على 
وتعزيز مكانتها �لريادية عرب قطاع 
و�لت�شال  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
تتو�فق  �أن  مب���ك���ان  �لأه���م���ي���ة  وم����ن 
روؤيتنا لتطوير �ملهار�ت �لقيادية، مع 
للتوطني.  �ل�شر�تيجية  �أجندتنا 
�ل�شتثنائية  وتتميز حنان بخرب�تها 
و���ش��م��ع��ت��ه��ا �مل����م����ي����زة، �ل����ت����ي ع����ززت 
وحد�ت  كافة  عرب  �لريادية  مكانتها 
ونحن  “دو”،  يف  �لأع����م����ال  وف�����رق 
�لرئي�س  من�شب  يف  بتعيينها  �شعد�ء 

جل�شة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  دب������ي،  غ�����رف 
عدد  م��ع  للحا�شرين  مفتوحة  نقا�س 
م��ن م�����ش��وؤويل غ��رف دب��ي للتعرف عن 
�لغرف  تبذلها  �لتي  �جلهود  على  كثب 
�لتعاون  وتعزيز  �لأعمال،  قطاع  لدعم 
�خلارجية.  �لأ�����ش����و�ق  م���ع  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
�ملبادرة  �إط���الق  على  تعليقه  �إط���ار  ويف 
�جل�����دي�����دة ل���ت���ع���زي���ز ق�����ن�����و�ت �حل������و�ر 
نائب  �لها�شمي،  ح�شن  ق��ال  �مل�����ش��رك، 
�ل���دول���ي���ة يف غرف  �ل���ع���الق���ات  رئ��ي�����س 

•• دبي-الفجر:

�أط��ل��ق��ت غ��رف��ة دب����ي �ل��ع��امل��ي��ة، �إح����دى 
�ل��غ��رف �ل��ث��الث �ل��ع��ام��ل��ة حت��ت مظلة 
�ل�شركاء  ���ش��ب��ك��ة  �أم���������س  دب������ي،  غ�����رف 
�لدولية، وهي عبارة عن فعالية جديدة 
ت�شتهدف تعزيز �حلو�ر �لعابر للحدود 
بني �لغرفة ومكاتب �لتمثيل و�لرويج 
�لتجاريني،  و�مل���ل���ح���ق���ني  �ل����ت����ج����اري، 
جميعاً  و�إ�شر�كهم  �لأع��م��ال،  وجمال�س 

هذه �ملجال�س و�ملكاتب �لتجارية لتعزيز 
فر�س �ل�شتثمار عرب �حلدود، وتعزيز 
بني  و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �لتدفقات 
و�أ�شاف:  �لأخ�������رى«.  و�لأ�����ش����و�ق  دب���ي 
“تعترب �شبكة �ل�شركاء �لدولية من�شة 
م��ث��ال��ي��ة و����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ت��ب��ادل �ل����روؤى 
و�لتعريف  و�مل����ق����رح����ات،  و�لأف�����ك�����ار 
ب��ف��ر���س �ل���ت���ع���اون، وت�����ش��ج��ي��ع �حل����و�ر 
�مل�شرك، و�إ�شر�ك �لفئات �مل�شتهدفة يف 

جهود حتفيز بيئة لالأعمال .

دور  حت�شني  على  حالياً  “نعمل  دب���ي: 
مظلة  حتت  �لعاملة  �لأع��م��ال  جمال�س 
غ��رف دب��ي و�إع����ادة �شياغة دوره���ا مبا 
�ملقبلة.  �مل���رح���ل���ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ن��ا���ش��ب 
و�لقن�شليات  �ل�����ش��ف��ار�ت  م��ع  ون��ت��ع��اون 
�لتجارة  ه��ي��ئ��ات  وك���ذل���ك  �ل����دول����ة،  يف 
�خل���ارج���ي���ة و�مل���ك���ات���ب �ل��ت��ج��اري��ة �لتي 
�أعمال  جم��ال�����س  لإن�����ش��اء  م��ع��ه��ا،  تعمل 
جديدة للبلد�ن �لتي ل متثلها جمال�س 
�لأعمال �حلالية. نركز على دعم جهود 

�لغرف وخططها ومبادر�تها  �أجندة  يف 
جمتمع  م�شالح  لدعم  �ل�شر�تيجية 
�لأعمال يف دب��ي. وج��اء �إط��الق �ل�شبكة 
مقرها  يف  �لغرفة  نظمته  ل��ق��اء  خ��الل 
مب�����ش��ارك��ة وح�����ش��ور �أك�����رث م���ن 100 
ومكاتب  �لأع��م��ال  جمال�س  ممثلي  من 
و�مللحقني  �لتجاري  و�لرويج  �لتمثيل 
�ل��ت��ج��اري��ني، ح��ي��ث ج���رى ع��ل��ى هام�س 
�لإط�����الق ت��ن��ظ��ي��م ج��ل�����ش��ة ح���و�ري���ة مع 
حم��م��د ع��ل��ي ر����ش��د ل���وت���اه، م��دي��ر عام 
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املال والأعمال

•• اأم القيوين-وام:

�أعمال معر�س  �لأول  �أم�س  بد�أت 
�مل�شاريع  لأ����ش���ح���اب  “زو�يا” 
�لتي  �مل���ت���و����ش���ط���ة  و  �ل�������ش���غ���رية 
ينظمها جمل�س �شيد�ت �أعمال �أم 
�أم  جامعة  مع  بالتعاون  �لقيوين 
يف  �أي��ام  ثالثة  وي�شتمر  �لقيوين 

مقر �جلامعة.
ياأتي �ملعر�س �شمن ��شر�تيجية 
�ملجل�س �لد�عمة مل�شاريع �ل�شيد�ت 
و�لفتيات ، وهو عبارة عن م�شروع 
�إح���دى ط��ال��ب��ات �جلامعة  ت��خ��رج 
تبناه �ملجل�س ، ويتمثل يف تنظيم 
�مل���وؤمت���ر�ت  و  �مل���ع���ار����س  �إد�رة  و 
توفري  خ����الل  م���ن  دع���م���ه  مت  ،و 
لتنظيم  �مل�شروع  متطلبات  كافة 
 40 مب�شاركة  ت�شويقي  معر�س 
�مل�شاريع  �أ����ش���ح���اب  م���ن  ع��ار���ش��ا 

�ل�شغرية و �ملتو�شطة.
�أحمد م�شفر  وقال �شعادة خلفان 
�إد�رة غرفة جتارة  رئي�س جمل�س 
خالل   - �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  و���ش��ن��اع��ة 
�ملعار�س  �إن   - �ملعر�س  �فتتاحه 
�لوطنية  �مل�شاريع  حتت�شن  �لتي 

و ت�����ش��وق مل��ن��ت��ج��ات��ه��ا ب���ني �أف�����ر�د 
�مل��ج��ت��م��ع ، ت���ع���د م����ن �مل����ب����ادر�ت 
�ل��ت��ح��ف��ي��زي��ة �ل���د�ع���م���ة ل���ل���رو�د 
�لأعمال خا�شًة فئة �ل�شباب ، فهي 
توفر لهم بيئة ت�شويقية ومنافذ 
جم��ان��ي��ة ل��ع��ر���س �أن�����ش��ط��ت��ه��م و 
منتجاتهم  و  �لتجارية  �أعمالهم 

و مو�هبهم ، �لأمر �لذي ي�شاهم 
م�ش�������اريعه������م  �إنتاجية  زي��ادة  يف 
بالنفع على  �أن��ه يعود  ف�شال عن 
�مل�ش�������تد�مة  �لقت�شادية  �لتنمية 

يف �لدولة ويعززها .
�شعادة  �أو�����ش����ح����ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
عائ�شة ر��شد ليتيم ع�شو �ملجل�س 

�لوطني �لحتادي رئي�س جمل�س 
�أن  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  �أع���م���ال  ���ش��ي��د�ت 
ت��ن��ظ��ي��م �مل��ع��ر���س ي���اأت���ي يف �إط���ار 
�مل�شاندة و �لت�شجيع �لتي يقدمها 
يف  �لفتيات  و  لل�شيد�ت  �ملجل�س 
�لإم�������ارة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع��ه��م و 
تقدمي كل �أوجه �لدعم �مل�شاهمة 

�لوطنية و�لتجارية.
�لطالبة  ث��م��ن��ت  ن��اح��ي��ت��ه��ا  م����ن 
نوره حممد �شلطان �ملال�شاحبة 
م�����ش��روع �ل��ت��خ��رج ، دع���م جمل�س 
�شيد�ت �لأعمال يف تبني م�شروع 
�لتخرج �لذي يتمثل يف تطبيقها 
ح�شلت  �لتي  و�ملعارف  للمهار�ت 
�جلامعة  در����ش��ت��ه��ا  خ��الل  عليها 
كلية  يف  �ل��ع��ام  �ل��ع��الق��ات  مب�شار 
بجامعة  �جل��م��اه��ريي  �لإت�����ش��ال 
يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  و  �ل���ق���ي���وي���ن  �أم 

من  �ملوؤمتر�ت  و  �ملعار�س  تنظيم 
ت�شويقي  معر�س  تنظيم  خ��الل 
�لعمل  و   ، �ل��ت��ج��اري��ة  للم�شاريع 
على توفري كافة عنا�شر �مل�شروع 
�لتي تبد�أ بوجود ر�عي للم�شروع 
، و كان جمل�س �ل�شيد�ت �لد�عم 
تنظيم  ، فتم  للم�شروع  �لرئي�شي 
معر�س زو�يا �لذي يعر�س يف كل 
ز�وية منه ق�شة جناح للم�شاريع 

و �لأن�شطة �مل�شاركة .
جتارية  م�شاريع  �ملعر�س  �شملت 

يف متكني رو�د �لأعمال ودجمهم 
يف �شوق �لعمل.

تنظيم  �ختيار  مت  �أن��ه  �أ�شافت  و 
رم�شان  �شهر  ق��رب  م��ع  �ملعر�س 
�مل�شاريع  دع����م  ب���ه���دف  و�ل���ع���ي���د 
خالل  م��ن  ت�شويقها  و  �مل�����ش��ارك��ة 
�إقبال كبري� يوميا  من�شة ت�شهد 
جانب  �إىل   ، �جلامعة  مقر  وه��ي 
ح����ر�����س �مل���ج���ل�������س ع���ل���ى �إي����ج����اد 
�حلركة  لتن�شيط  منوعة  قنو�ت 
�لقت�شادية و�لرويج لل�شناعات 

�لهد�يا  و  �ل��ع��ط��ور  و  للمالب�س 
�لإع����الن  و  �مل��ن��زل��ي��ة  و�لأدو�ت   ،
و �مل��ط��اع��م و ع��رب��ات �مل���اأك���ولت، 
�لإفتتاح  ف��ع��ال��ي��ات  �شملت  ف��ي��م��ا 
توزيع  ج��ان��ب  �إىل  ف��ن��ي��ة  ف��ق��ر�ت 
�ل��ه��د�ي��ا ع��ل��ى �حل�����ش��ور. ح�شر 
�لأول  �لنائب   .. �ملعر�س  �فتتاح 
�لأعمال  �لثاين ملجل�س �شيد�ت  و 
جتارة  غرفة  �أع�شاء  �إىل  �إ�شافة 
ع�شو�ت  و  �لقيوين  �أم  �شناعة  و 

جمل�س �شيد�ت �لأعمال .

جمل�س �سيدات اأعمال اأم القيوين ينظم معر�س زوايا

مريال دي�ستيني�سنز تروج جلزيرتي يا�س وال�سعديات يف بور�سة برلني لل�سياحة 
•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك مري�ل دي�شتيني�شنز، �شريك �لعمليات �لتجارية و�لرويجية 
بور�شة  معر�س  يف  �أبوظبي،  يا�س  وجزي������رة  �ل�ش�����عديات  جلزيرة 
وي�شتمر  �لأول  �أم�س  �نطلق  �ل��ذي  و�ل�شفر  لل�شياحة  �ل��دويل  برلني 

3 �أيام. 
وت�شلط �ل�شركة �ل�شوء خالل هذه �مل�شاركة على �حلمالت �لتجارية 
�لتطور�ت  �إىل  بالإ�شافة   ،2023 للعام  �لوجهتني  لكلتا  �لرئي�شية 
�ملتعلقة ب�” يا�س �شي وورلد للبحوث و�لإنقاذ جزيرة يا�س، �أبوظبي” 

�لذي �فتتح �أبو�به ر�شمياً يف �شهر فرب�ير �ملا�شي من هذ� �لعام. 
�لتنفيذي ل�شركة مري�ل دي�شتيني�شنز:  �لرئي�س  وقال ليام فينديل، 

وتعد جزيرة �ل�شعديات �لوجهة �ل�شاطئية �ل�شاحرة يف �أبوظبي �لتي 
متتاز مب�شاهدها �لطبيعية �لأخاذة و�شو�طئها و�إطاللتها �خلالبة 
على �ملياه �ل�شاحرة للخليج �لعربي، وتبعد م�شافة ق�شرية بال�شيارة 

من و�شط �إمارة �أبوظبي. 
وتنفرد جزيرة �ل�شعديات �أبوظبي بامتالكها �أحد �أف�شل �ل�شو�طئ يف 
�ل�شرق �لأو�شط، وعززت �شهرتها بح�شولها على لقب “�أف�شل �شاطئ 
�لعاملية لل�شنة �حلادية  �ل�شفر  من قبل جو�ئز  �ل�شرق �لأو�شط”  يف 

ع�شرة على �لتو�يل. 
وتقدم جزيرة يا�س، �لوجهة �لرفيهية �لر�ئدة يف �أبوظبي، جمموعة 
و��شعة من �لعرو�س و�لفعاليات لل�شيوف من خمتلف �أنحاء �لعامل، 
�إذ يعترب �شباق �جلائزة �لكربى للفورمول 1 �حلدث �لأبرز بالن�شبة 

�لدويل  ب��رل��ني  بور�شة  معر�س  يف  �أخ���رى  م��رة  �مل�شاركة  “ت�شعدنا 
لل�شياحة و�ل�شفر حيث ندرك �لدور �لهام �لذي يلعبه خرب�ء �شناعة 
�ل�شفر يف �لرويج جلزيرة يا�س وجزيرة �ل�شعديات، ونوؤكد �لتز�منا 
لعمالئهم يف جميع  لتقدمي جت��ارب حقيقية  �لوثيق معهم  بالعمل 

�أنحاء �لعامل.. 
بت�شليط  �ملعر�س  م��ن  �ل��ع��ام  ه��ذ�  دورة  يف  م�شاركتنا  خ��الل  �شنقوم 
ا ل�شركاء  �ل�شوء على جمموعة �ملنتجات و�خلدمات �مل�شممة خ�شي�شً
لتبادل  �لفكر  وق���ادة  �ل�شركاء  م��ع  �مل�ش�����اركة  �إىل  ونتطلع  �ل�شفر، 
�لأفكار و�أف�شل �ملمار�شات، ل�شتك�شاف �لطرق �لتي متكننا من �لعمل 
م�شتوى  على  �ل�شياحة  �شناعة  بتطوير  �لتز�منا  تاأكيد  لإع��ادة  مًعا 

�لعامل«. 

لع�شاق �شباقات �ل�شيار�ت يف �أملانيا، ووجهة حمبي �حلما�س و�ل�شرعة 
�لذي  �لنهائي  �مل��و���ش��م  ملتابعة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �ل��ق��ادم��ني 
�إىل   24 �لفرة من  �لعام خالل  يا�س هذ�  ت�شت�شيفه حلبة مر�شى 

26 نوفمرب 2023. 
�لرفيهية  �مل��ر�ف��ق  م��ن  جمموعتها  لإث����ر�ء  ي��ا���س  ج��زي��رة  وت�شتعد 
يا�س،  “�شي وورل���د ج��زي��رة  ل���  �ملرتقب  �لف��ت��ت��اح  م��ن خ��الل  �لعاملية 
من  �جلديد  �جليل  �شتمثل  و�لتي   ،2023 �لعام  خ��الل  �أبوظبي” 
�لذي  �ملحيط  ق�شة  حتكي  �لتي  �لبحرية  للحياة  �لرفيهية  �مل��دن 
يجمعن������ا و�لتي ُتربز �لر�ب�����ط �لوثي��������ق بني �حلي������اة على �لأر�س 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �حل��ي��اة على  �إل���ه���ام  �مل��ح��ي��ط��ات، لت�شكل م�����ش��در  ويف 

كوكبنا. 

رئي�س موؤ�س�سة التمويل الأفريقية:
 COP28 حمطة مهمة يف م�سرية العمل املناخي

•• عجمان-وام: 

بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  �فتتح 
�ل��ق��ائ��د �لعام  �ل��ن��ع��ي��م��ي،  ع��ب��د�هلل 
ل�������ش���رط���ة ع����ج����م����ان، م���ه���رج���ان 
وريادة  �ملنتجة  لالأ�شر  “فزعة” 
�شندوق  ينظمه  �ل���ذي  �لأع���م���ال، 
للعاملني  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��ك��اف��ل 
ب���������وز�رة �ل���د�خ���ل���ي���ة )ف�����زع�����ة( يف 
عجمان، �شمن مبادر�ته �ملجتمعية 
�حلياة  ج��ودة  تعزيز  يف  �ملتو��شلة 

للمجتمع �لإمار�تي. 
وي���������ش����م �مل�����ه�����رج�����ان ع����������دد�ً من 
�ملتنوعة،  و�لفعاليات  �لن�شاطات 
�لأع���م���ال  رو�د  �أج���ن���ح���ة  ب��ج��ان��ب 
تعر�س  �ل���ت���ي  �مل��ن��ت��ج��ة  و�لأ������ش�����ر 
م��ن��ت��وج��ات��ه��ا، وذل����ك ب��ه��دف دعم 

�لجتماعي  �ل���ت���ك���اف���ل  ����ش���ن���دوق 
ل���ل���ع���ام���ل���ني ب�����������وز�رة �ل���د�خ���ل���ي���ة 
فزعة،  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
لل�شندوق  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  �إن 
�لفريق  ب��روؤي��ة  متو��شلة  وف��زع��ة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة، رئ��ي�����س جمل�س 
�إد�رة �شندوق �لتكافل �لجتماعي 
�لذي  �لد�خلية،  ب��وز�رة  للعاملني 
ي��وؤك��د دوم����اً ع��ل��ى ����ش���رورة تعزيز 
من  �مل�شتفيدين  ق��اع��دة  وتو�شيع 

مبادر�ت وبر�مج “فزعة«. 
�شمن  �مل���ه���رج���ان  ه����ذ�  �أن  و�أك������د 
و�ملهرجانات  �ملعار�س  من  �شل�شلة 
“فزعة”  تقيمها  �لتي  �ملجتمعية 
كل  يف  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  �إىل  ل��ت�����ش��ل 

�لوطنية  �لأع��م��ال  ري���ادة  م�شاريع 
و�لنا�شئة، �إىل جانب توفر �أجنحة 
للعب  و�أماكن  و�لتثقيف  للرفيه 
�لأط��ف��ال مب��ا حتويه م��ن مر��شم 

وم�شابقات. 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  و�أع���رب 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �لنعيمي،  �هلل  ع��ب��د 
�شكره  ع����ن  ع����ج����م����ان،  ل�������ش���رط���ة 
وتقديره ملبادر�ت �شندوق �لتكافل 
�لد�خلية  ب��������وز�رة  �لج���ت���م���اع���ي 
�شمو  �ل���ف���ري���ق  ودع������م  )ف�����زع�����ة(، 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل��������وزر�ء، 
وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة، رئ��ي�����س جمل�س 
�إد�رة �شندوق �لتكافل �لجتماعي 
ل���ل���ع���ام���ل���ني ب����������وز�رة �ل���د�خ���ل���ي���ة، 
�لتي  �لتكافلية  �ل�شندوق  ملبادر�ت 

�لت�شامن و�لتكافل يف  تظهر قيم 
على  وتعمل  �لإم���ار�ت���ي،  �ملجتمع 
�لقيم  ت��ع��زي��ز  �لإ���ش��ه��ام يف ج��ه��ود 
و�لتعاون  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �ملجتمعية 

و�مل�شاركة. 
�مل��ب��ادر�ت �لتكافلية  �إن ه��ذه  وق��ال 
حتقيق  �شياق  يف  تاأتي  و�ملجتمعية 
روؤية وتوجيهات حكومة �لإمار�ت 
�ملجتمعي،  �ل��ت�����ش��ام��ن  ت��ع��زي��ز  يف 
�ملقدمة  ب���اخل���دم���ات  و�لرت�����ق�����اء 
جلميع فئات �ملجتمع ودعم �لأ�شر 
�ملنتجة ورو�د �لأعمال �لإمار�تيني، 
�ل��ت��ي تقدمها  ب��امل��ب��ادر�ت  م�����ش��ي��د�ً 
�لتي  �ل��ف��و�ئ��د  وح��زم��ة  “فزعة” 

تت�شمنها �لع�شويات �ملختلفة. 
�أحمد  �ل��ع��ق��ي��د  ق�����ال  م����ن ج��ه��ت��ه 
ب���وه���ارون �ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر عام 

م����ك����ان، و����ش���م���ن �حل����ر�����س على 
خدمات  وتقدمي  عليهم  �لت�شهيل 
ت��ع��زز ج�ودة  ت��ك��اف��ل��ي��ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
�أعبائها  ع��ل��ى  وت��ع��ي��ن��ه��م  �حل���ي���اة 
مميزة  عرو�س  توفري  خ��الل  من 
ع����ل����ى خ�����دم�����ات ف����زع����ة وك����ذل����ك 
ت�شمل  ترفيهية  فعاليات  ت��وف��ري 
�مل���ج���ت���م���ع مثل  �����ش����ر�ئ����ح  ك�����اف�����ة 
ع����رو�����س ع���ل���ى خ����دم����ات �إي����ج����ار 
�ل�شيار�ت طويل �لأمد و�ل�شيار�ت 
�إىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة  �مل�������ش���ت���ع���م���ل���ة 
و�مل�شابقات  �لرفيهية  �لفعاليات 
و�ل�شحوبات على �جلو�ئز �ملتنوعة 
�لأ�شر  م��ن��ت��ج��ات  ودع�����م  وع���ر����س 
وت�شمل  �لأع���م���ال  ورو�د  �مل��ن��ت��ج��ة 
هذه �لفعاليات جميع �أفر�د �لأ�شر 

مبختلف �لأعمار و�ل�شر�ئح. 

ولفت �شاماليا �إىل �أهمية �لتوجه ل�شتخد�م �لطاقة �حلركية 
�لكهربائية و�شيلة للحد من �نبعاثات �لكربون وتقدر قيمتها 
بنحو 7 تريليونات دولر ومن �ملتوقع �أن ت�شل �إىل �أكرث من 
موؤ�ش�شة  �أن  و�أك��د   .2050 ع��ام  بحلول  دولر  تريليون   46
�إىل  �لو�شول  حت�شني  كيفية  على  تركز  �لأفريقية  �لتمويل 
و�ملياه و�لطاقة يف  �لغذ�ئي  �لأمن  �مل�شتد�مة، وتعزيز  �مل��و�رد 
�قت�شادية  مناطق  تطوير  على  �لعمل  �إىل  م�شري�ً  �أفريقيا، 
�شناعات  لتطوير  �ل�شتثمار�ت  و�جتذ�ب 
خمتلفة، مبا يف ذلك �ل�شناعات �حليوية. 
و لفت �إىل توقيع مذكرة تفاهم مع مو�نئ 
�أبوظبي �لعام �ملا�شي حول كيفية تعزيز 
و�خلدمات  و�ل����ش���ت���ري�د  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�للوج�شتية �مل�شركة يف �إفريقيا ولقد مت 
حتديد ثالثة مو�نئ �شيتم �لعمل بها مع 
تعاونا مع  هناك  �أن  �إىل  �أفريقيا م�شري� 
“م�شدر” ب�شاأن ��شر�تيجيتهم للطاقة 
فر�شة  هناك  و�أن  �أفريقيا،  يف  �ملتجددة 
ملو��شلة هذ� �لنمو. وذكر �لرئي�س و�ملدير 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لتمويل �لأفريقية، �أن 
�لعمل �مل�شرك بني �حلكومات و�لقطاع 
�ل��دول��ي��ة ي�شهم يف  �خل��ا���س و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لدويل  �لتعاون  تعزيز  �إىل  ودعا  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  حتقيق 
على  قدرتنا  على  يعتمد  �مل�شتقبل  �أن  موؤكد�ً  �ل�شدد  هذ�  يف 
للتنمية  �إىل فر�س  �لبيئية وحتويلها  �لتحديات  �لتكيف مع 
موؤ�ش�شة   ” �لأفريقية  �لتمويل  موؤ�ش�شة   “ تعد  �مل�شتد�مة«. 
متويل متعددة �لأطر�ف تتطلع �إىل �شد �لفجوة �ملوجودة يف 
جمال �لبنية �لتحتية �خلا�شة بال�شتثمار من خالل توفري 
وتقدمي  بكاملها،  �مل�����ش��روع  حياة  دورة  تغطي  متويل  حلول 
�خلدمات �لفنية و�ل�شت�شارية. وقامت �ملوؤ�ش�شة خالل �لأعو�م 
�خلم�شة ع�شر �لأخرية با�شتثمار �أكرث من 10 مليار�ت دولر 

يف م�شاريع �لبنية �لتحتية يف 37 دولة �أفريقية.

•• اأبوظبي-وام:

ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  زب��اي��رو،  �شاماليا  �أك���د 
ملوؤمتر  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ��شت�شافة  �أن  �لأف��ري��ق��ي��ة،  �لتمويل 
ب�شاأن  �لإط��اري��ة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأط���ر�ف  �ل��دول 
م�شرية  يف  مهمة  حمطة  ت�شكل   »COP 28« �مل��ن��اخ  تغري 
�لعمل �ملناخي �لعاملي خا�شة مع �متالك �لدولة ��شر�تيجية 

نوعية للو�شول �إىل �حلياد �ملناخي بحلول 
ر�ئدة يف  2050 وتنفيذها م�شاريع  عام 
قطاع �لطاقة �ملتجددة د�خل �لإم��ار�ت و 
ل�  ت�شريحات  يف  �شاماليا  وق��ال  خارجها. 
�إن �لعامل على  �أنباء �لإمار�ت”  وكالة   “
�لعمل  زخ��م كبري على �شعيد  موعد مع 
�مل��ن��اخ��ي م��ع ����ش��ت�����ش��اف��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
ملوؤمتر �ملناخ »COP 28« �لذي �شي�شكل 
�لدويل  �ل��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز  م��ب��ت��ك��رة  من�شة 
م�شتد�م  م�شتقبل  �أج����ل  م���ن  �جل��م��اع��ي 

لالأجيال �لقادمة.
�لأفريقية  �لتمويل  موؤ�ش�شة  �أن  و�أو���ش��ح 
دولة  م��ع  ��شر�تيجية  ع��الق��ات  متتلك 
ت�شكل حم��ط��ة مهمة يف  �ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت 

من  �لأفريقية  �ل��ق��ارة  �إىل  و�شلت  �لتي  �ل�شتثمار  تدفقات 
�لإمار�تية  �مل�شاهمة  ن�شبة  �أن  �إىل  م�شري�ً   ،.. �خلليج  دول 
%60 وهو ما  من �إجمايل ��شتثمار�ت �ملوؤ�ش�شة ت�شل لنحو 
�ل��ذي تلعبه �لإم��ار�ت يف تعزيز ودعم  �ل��دور �ملحوري  يعك�س 
�لنمو �لقت�شادي يف �لقارة �لإفريقية. و�أ�شار �إىل �أن �لغابات 
يكون  �أن  يجب  عليها  �حلفاظ  و�أن  �لكربون،  معظم  متت�س 
للحفاظ  ب��د�ئ��ل  ع��ن  �لبحث  �إىل  بالإ�شافة  �لأول��وي��ات  �أح��د 
من  تاأتي  �لتي  �لنبعاثات  كمية  يف  �لنظر  مع  �لكربون  على 
ذ�ت  �ملناطق  على  �ل�شوء  وت�شليط  �لعاملية،  �لتجارة  خ��الل 
كفاءة.  �أك���رث  جلعلها  ب��ه  �لقيام  ميكن  وم��ا  �لعالية  �لطاقة 

فزعة تنظم مهرجانا يف عجمان لدعم الأ�سر املنتجة وريادة الأعمال 

الدار العقارية ووزارة التغري املناخي والبيئة تطلقان تعهدا مناخيا للقطاع العقاري 
•• اأبوظبي-وام:

�لعقارية  �ل����د�ر  ���ش��رك��ة  ��شت�شافت 
و�لبيئة  �مل���ن���اخ���ي  �ل��ت��غ��ري  ووز�رة 
للطموح  �لوطني  “�حلو�ر  �جتماع 
 29 توقيع  �شهد  و�ل���ذي  �ملناخي” 
خمتلفة  ن�شاطات  يف  عاملة  �شركة 
من  و�لإن�����ش��اء�ت  �لعقار�ت  قطاع  يف 
�لتعهد  ع��ل��ى  �ل��دول��ة  �أن��ح��اء  جميع 
)�لتعهد(،  �لعقاري  للقطاع  �ملناخي 
�لتغري  ووز�رة  �ل��د�ر  ل�شركة  �لتابع 

�ملناخي و�لبيئة. 
�لتعهد،  ه��ذ�  على  �ملوقعون  وي��دع��م 
�ل�����ذي ُي���ع���د م���ب���ادرة م�����ش��رك��ة بني 
�ملناخي  �لتغري  ووز�رة  �ل��د�ر  �شركة 
و�ل��ب��ي��ئ��ة، ج��ه��ود م���ب���ادرة �لإم�����ار�ت 
�حلياد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
وذلك   ،2050 ع��ام  بحلول  �ملناخي 
�أهد�فهم  بن�شر  �لل��ت��ز�م  خ��الل  من 
خل��ف�����س م����ع����دلت �ل����ك����رب����ون قبل 
 COP28 �مل���ن���اخ  �ن��ع��ق��اد م���وؤمت���ر 

بدبي يف 30 نوفمرب �لقادم. 
وجاء توقيع �لتعهد �شمن �لجتماع 
�جتماعات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م����ن  �ل���ت���ا����ش���ع 
�لطموح  ح����ول  �ل��وط��ن��ي  “�حلو�ر 
�شعار  حت��ت  ُع��ق��د  و�ل���ذي  �ملناخي”، 
�لكربون يف قطاع  “خف�س معدلت 

�ملبادرة  ل��دع��م  و�لت�شييد”  �ل��ب��ن��اء 
�حلياد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملناخي.  و�نعقد �لجتماع يف “�لد�ر 
ل�شركة  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل��ق��ر  �شكوير”، 
تخت�س  �إذ  ي��ا���س،  ج��زي��رة  يف  �ل����د�ر 
�ل�شركات �ل� 29 �ملوقّعة على �لتعهد 
و�ل�شت�شار�ت،  �لت�شميم  مب��ج��الت 
و�لبناء،  و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع،  و�ل��ه��ن��د���ش��ة، 
وخ�������دم�������ات �ل�����ط�����اق�����ة، وخ�����دم�����ات 
�لتز�مها  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ر�ف��ق؛ 
�أه����د�ف����ه����ا خلف�س  ع����ن  ب�����الإع�����الن 
م���ع���دلت �ل���ك���رب���ون، ���ش��ت��ع��م��ل هذه 
�ل�شركات �أي�شاً على تبادل �خلرب�ت 
��شتك�شاف  بهدف  �ملمار�شات  و�أف�شل 
�لنبعاثات  خلف�س  �لأن�شب  �لطرق 
�لقيمة  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ع���رب  �ل��ك��رب��ون��ي��ة 
و�ل��ت�����ش��ي��ي��د، ف�شاًل  �ل��ب��ن��اء  ل��ق��ط��اع 
يف  للم�شاعدة  �لبيانات  ت�شارك  ع��ن 
�لنبعاثات  �حت�شاب  �آل��ي��ات  حت�شني 
�لكربونية و�لإبالغ عنها على �متد�د 
دورة حياة �لأ�شول �لعقارية.  وقال 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لذيابي،  ط��الل 
�شهدنا  �ل��ع��ق��اري��ة:  �ل����د�ر  ملجموعة 
��شتجابة كبرية للتوقيع على �لتعهد 
وي�شكل  �ل��ع��ق��اري،  للقطاع  �مل��ن��اخ��ي 
ذل����ك دل���ي���اًل م��ل��م��و���ش��اً ع��ل��ى رغبة 
�لكربون،  معدلت  بخف�س  قطاعنا 

و�لتاأثري �ملهم �لذي �أحدثته مبادرة 
�لطموح  ح����ول  �ل��وط��ن��ي  “�حلو�ر 
�ملناخي” بهذ� �خل�شو�س، موؤكد� �أن 
��شتخد�م مو�د  �إىل  �لنتقال  ت�شريع 
منخف�شة �لكربون، و�عتماد �أ�شاليب 
�لبناء �خل�شر�ء، وتر�شيد ��شتهالك 
يف  حا�شمة  ع��و�م��ل  �شتكون  �لطاقة 

تقليل �لب�شمة �لكربونية للقطاع. 

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/17616
اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/03/15 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده روز 1337 لتجارة املالب�س اجلاهزة �س ذ م م + حمدان مبارك خ�سيف زويد النا�سري و 

او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                     الو�سف  

 13،000                                                   حقائب  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 70363
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/985(

�ملنذر:�ل�شيد منري جمدي �شعدي ب�شاده ، م�شري �جلن�شية يحمل بطاقة هوية مقيم �مار�تية 
رقم:784-1989-3272069-5 

�ملنذر �ليه �ل�شيد:دون نيكولو بانيز ماد�مبا ، فلبيني �جلن�شية يحمل بطاقة هوية مقيم �مار�تية 
رقم:784-1992-9064185-3

�ملو�شوع �شيغة طلب �عالن بالن�شر يف �لنذ�ر رقم:2022/1/444964
�ملطالبة ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 20000 درهم خالل مدة �أق�شاها 
خم�شة �يام من تاريخ ��شتالمه هذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�لتي حتفظ له حقه و��شت�شد�ر �مر �لد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�شب عن �أي عطل �و �شرر 
تعر�س له �ملنذر - مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة عنو�ن 
�لتبليغ �لعنو�ن:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �لفوز �لوىل - �شارع �لو�حة - منزل رقم 28 - 

رقم مكاين:2346584188 - هاتف رقم:0501234567.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/986(

�ملنذر:�ل�شيد منري جمدي �شعدي ب�شاده ، م�شري �جلن�شية يحمل بطاقة هوية مقيم �مار�تية 
رقم:784-1989-3272069-5 

�ملنذر �ليه �ل�شيد:باول جوهنتري نيربى ما�شو�شي - فلبيني �جلن�شية ، يحمل بطاقة هوية مقيم 
�مار�تية رقم:784-1989-1958131-8

�ملو�شوع �شيغة طلب �عالن بالن�شر يف �لنذ�ر رقم:2023/1/75255
�ملطالبة ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 4400 درهم خالل مدة �أق�شاها 
خم�شة �يام من تاريخ ��شتالمه هذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�لتي حتفظ له حقه و��شت�شد�ر �مر �لد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�شب عن �أي عطل �و �شرر 
تعر�س له �ملنذر - مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة عنو�ن 
�لتبليغ �لعنو�ن:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �لفوز �لوىل - �شارع �لو�حة - منزل رقم 28 - 

رقم مكاين:2346584188 - هاتف رقم:0501234567.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

فقد �ملدعو /بريتي �شريكومار 
�شا�شيدهار�  ك����وروب  ن��ار�ي��ان��ا 
كوروب ، �لهند �جلن�شية - جو�ز 
)1891154S( رقم   �شفره 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0567125171

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د �مل�����������دع�����������و /حم������م������د 
ح�������ب�������ي�������ب حم��������م��������د رف������ي������ق 
ب����ن����ج����الدي���������س   ، �ل����������ش���������الم 
�شفره  ج���������و�ز   - �جل���ن�������ش���ي���ة 
)BQ0441530(  رق������م 
من يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0562805839    

فقدان جواز �سفر
جهان  ����ش���اه   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
باك�شتان   ، خ�������ان  ع���ي�������ش���ى 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)CB8100912( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإت�ساالت  �سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادتي  فقدان  عن  نعلن 
باالأرقام التالية :

�سهم   7،200 االأ�سهم  عدد   100214 ال�سهادة  رقم   -  1
�سهم  7،200 االأ�سهم  عدد   120263 ال�سهادة  رقم   -  2

املبنى  اإت�ساالت  �سركة  اإىل  ت�سليمهم  الرجاء  على من يجدهم 
الرئي�سي 

اأو االت�سال تيلفون رقم 0506679771 
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العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�شالم �جلديد  �ل�شادة : مركز  باأن /  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

 CN لتقومي وطب �ل�شنان رخ�شة رقم: 1107113 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�شم جتاري من/مركز �ل�شالم �جلديد لتقومي وطب �ل�شنان
NEW AL SALAM CENTRE FOR ORTHODODONTICS & DENTAL

 �إىل/مركز بلوم لطب �ل�شنان
BLOOM DENTAL CENTRE

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

 CN هري بارك للرجال رخ�شة رقم:3897761 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غر�ي�س 
  CN 3861717:لتجارة �ملالب�س �جلاهزة رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيلوتاتو 

 CN للحلويات رخ�شة رقم:4481054 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مزرعة  

 CN �لنخيل للدو�جن رخ�شة رقم:1930322 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ملة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN حمبني للحفالت رخ�شة رقم:2941633 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شفقة 

�لذهبية لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1502486 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغزلن 

ل�شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شريه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4410903 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حملة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

د�ر �لهجرة للحج و�لعمرة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1040268 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�حد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN ع�شر وربع ميم كافيه رخ�شة رقم:3640881 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : بقالة ن�شرية 

رخ�شة رقم: CN 1103871 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بخيت �شعيد م�شلم جد�د �ملحرمي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة في�شل حميد �شامل حميد �لعلوي %100

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �شالون ج�شت يو 

رخ�شة رقم: CN 1727809 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لرحمن �شامل �شالح عبد�هلل �شمالن

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيف حممد �شحى خليفه �لكعبي %100

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �شيدلية ميد�شتار حمد�ن ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 1199889 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال/من 100000 �ىل 150000

تعديل �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد جمال عبيد غبا�س �ملهريى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر�يت هيلث �نف�شتمنت�س 1 �س ذ م م
RIGHT HELATH INVESTMENTS 1 L L C 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة غاده عبد�لاله عبد�حلميد ر�شو�ن 100 %
تعديل �إ�شم جتاري من/�شيدلية ميد�شتار حمد�ن ذ.م.م

MEDSTAR HAMDAN PHARMACY L.L.C 

 �إىل/�شيدليات فين�شينت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
VINCENT PHARMACIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : �شركة ماربكو خلدمات �لتوظيف ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 1281114 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ز�يد على عبد�هلل مانع �ملن�شورى 100 %

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نبيل عبد�لقادر على عبد�هلل �لعفيفى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عائ�شه فا�شل حممد حمد �ل�شام�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 تعديل �إ�شم جتاري من/ �شركة ماربكو خلدمات �لتوظيف ذ.م.م 

 MARBCO RECRUITMENT SERVICES COMPANY L.L.C 

�إىل/�شانيل �شيب خلدمات �لتوظيف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
CHANNEL SHIP SERVICES MANPOWER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
�ل�شام�شي للمقاولت و�ل�شيانة  �ل�شادة : فهد  باأن /  �لإقت�شادية  �لتنمية  تعلن د�ئرة 

�لعامة  رخ�شة رقم: CN 1124650 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فهد �شالح �شلطان عبد�هلل �ل�شام�شى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جلمود �شالح �شلطان عبد�هلل �ل�شام�شى %100

تعديل �إ�شم جتاري من/فهد �ل�شام�شي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

FAHAD ALSHAMSI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE 

 �إىل/�ن �ي جي مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها

N A G BUILDING PROJECTS CONTRACTING

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : مطعم وم�شاوي بياحه - �شركة �ل�شخ�س 

�لو�حد ذ م م رخ�شة رقم: CN 3908867 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد كوهنور رحمن �شانى �بدجر ر�شيد مول

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة م�شطفى نورور نبى %100

تعديل �إ�شم جتاري من/مطعم وم�شاوي بياحه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

BEYAHA RESTAURANT AND GRILLS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 �إىل/مطعم وم�شاوي نور�ين - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

NORANI RESTAURANT AND GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : نادي �ليت برن �للياقة �لبدنية ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 2506452 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 100000

تعديل �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شه على عبد�هلل مانع �ملن�شورى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مى نايف ��شعد عبد�ملجيد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة دعاء �زهر �حلبوبى 100 %

تعديل �إ�شم جتاري من/نادي �ليت برن �للياقة �لبدنية ذ.م.م
ELITE BURN FITNESS CLUB L.L.C

 �إىل/نادي �ليت برن للياقه �لبدنيه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ELITE BURN FITNESS CLUB SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : مطعم بارك فيو

 رخ�شة رقم: CN 1542105 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 100000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فهد �حمد عبد�هلل هادى �ل�شعدى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شري �ملينار�س منزل مويدين %100
تعديل �إ�شم جتاري من/مطعم بارك فيو
PARK VIEW RESTAURANT

 �إىل/مطعم كاليكوت �ك�شرب�س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
CALICUT EXPRESS RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة : مركز فيت �ند ليفت نادي �شحي ن�شائي 

ذ.م.م  رخ�شة رقم: CN 4682730 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 50000

تعديل �شكل قانوين من / �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عفر�ء عبد�هلل خادم �ملن�شورى

تعديل �إ�شم جتاري من/مركز فيت �ند ليفت نادي �شحي ن�شائي ذ.م.م

FIT AND LIFT GYM CENTER WOMEN HEALTH CLUB L.L.C

 �إىل/مركز فيت �ند ليفت نادي �شحي ن�شائي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

FIT AND LIFT GYM CENTER WOMEN HEALTH CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعــــــــــالن
وت�شوير  للطباعه  �لرب�عم  مكتب   : �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�مل�شتند�ت  رخ�شة رقم: CN 2498708 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س �ملال من 70000 �ىل 150000

تعديل �شكل قانوين من / موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/فوزيه زرعى عبد�لرحمن �بوطه من مالك �ىل مدير

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ فوزيه زرعى عبد�لرحمن �بوطه 100% �ىل 0%
تعديل �إ�شم جتاري من/مكتب �لرب�عم للطباعه وت�شوير �مل�شتند�ت

ALBARAEM TYPING AND PHOTOCOPING OFFICE

 �إىل/مكتب �لرب�عم للطباعه وت�شوير �مل�شتند�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ALBARAEM TYPING AND PHOTOCOPING OFFICE - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8048/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

 ، �لقيمة  ن��ز�ع حم��دد   575/2022 رق��م  �لدعوى  �ل�شادر يف  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )19.424.04( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : زعبيل لتاأجري �ل�شيار�ت - �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مة - بردبي - �شارع �لكر�مة - مبنى �رنكو - �شقة �لثالث 

- ثريفتي لتاجري �ل�شيار�ت
�ملطلوب �إعالنه : 1- �حمد بن حممد بن �شعيد �لغامدي - �شفته : منفذ �شده

�ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�شوع 
�ملنفذ به وقدره )19424.04( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )7( �أيام 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70591 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:626/2023/42 جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثامنة رقم 410
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )81.215( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 9٪ من 2022/7/22 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:تي ��س �ي �نرنا�شيونال وكيل �شفر و�شياحة �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �م��ارة دبي - رقة �لبطني - دي��ره - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى برج خور دبي - �شقة 
مكتب رقم 13A �ت�شالت ديرة

�ملطلوب �إعالنه :  1- بالل يحيى �حلبي�شي  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )81.215( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من 2022/7/22 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2023/3/13  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة
��شم �ل�شركة : مطعم اندر 500 �س.ذ.م.م 

�ل�شكل   - �ل��رب���ش��اء   - ليمتد  ك��وم��ب��اين  ديفيلوبرز  د�مي��ون��د  ملك   01 رق��م  حم��ل   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 748425 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي  د�ئ��رة  1538978 مبوجب هذ� تعلن   :
دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�شجل 
بتاريخ 2023/2/2 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/2 وعلى من 
احل�سابات  ملراجعة  مال  من�سور  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه 
1711-099 ملك حممد �دري�س �شكور - بردبي - بزن�س  �س.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب رقم 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   043617679  : فاك�س   045570410  : هاتف   - بي 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : من�سور مال ملراجعة احل�سابات �س.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب رقم 1711-
 : فاك�س   045570410  : هاتف   - بي  بزن�س   - بردبي   - �شكور  �دري�س  099 ملك حممد 

   043617679
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاله لت�شفية مطعم اندر 500 �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2023/2/2 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/2 وعلى من 
لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��شم �ل�شركة : العيدو لتجارة املالب�س اجلاهزة �س.ذ.م.م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 2-1013 ملك حممد �شعيد حارب - ديرة - بور�شعيد - مركز ��شتد�مة 
�لقيد  رقم   666416  : �لرخ�شة  رقم    ، حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل   -  B
بال�شجل �لتجاري : 1090969 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2023/2/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/2/1 
لتدقيق  ام  ايه  ات�س  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه  من  وعلى 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب 
معه  م�شطحباً   042973071  : فاك�س   042973060  : هاتف   - بور�شعيد   - دي��رة   -

كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��شم �ل�شركة : باجنواين جوجرات للتجارة ذ.م.م 
�لعنو�ن : مكتب 801.804.901.904.702.602 ملك هند حممد خلفان بن خربا�س 
- ديرة - بور�شعيد - ��شتد�مة - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  - �ل�شخ�س �لو�حد 
ذ.م.م،  رقم �لرخ�شة : 957404 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1754760 مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/3/5 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/5 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم 
�إىل �مل�شفي �ملعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة 
حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س 
: 042973071 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 70640
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة 
حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س 

   042973071 :
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ــس.ذ.م.م  اجلاهزة  املالب�س  لتجارة  العيدو  لت�شفية  �أع��اله 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2023/2/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه  من  وعلى   2023/2/1
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة 
حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س 

   042973071 :
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاله لت�شفية باجنواين جوجرات للتجارة ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
 2023/3/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2023/3/5 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - مطعم الع�شور العربية �ض.ذ.م.م 
مطعم الع�شور العربية �ض.ذ.م.م - فرع

جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000518/ 
�إىل �ملحكوم عليه : مطعم �لع�شور �لعربية �س.ذ.م.م - �لعنو�ن �مارة دبي حمل ملك �شوق مدينة جمري� بردبي - 

هاتف رقم:043686045 - فاك�س رقم:043686608 - موبايل رقم:0506325784
مطعم �لع�شور �لعربية �س.ذ.م.م - فرع - �لعنو�ن �مارة دبي �حلمرية p2 073 ملك مر�شى �ل�شيف �س.ذ.م.م 

- هاتف رقم:048866216 - فاك�س رقم:048866216 - موبايل رقم:0506325784
�ملو�د  �إ�شطنبول لتجارة  �ملنفذ:�شركة  �ملدعي  �ملرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح  بتاريخ قد �شدر �حلكم  �نه  حيث 
�لغذ�ئية ذ.م.م ، يف �لق�شية �مل�شار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور 
ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 

53505.0:
�عالنك/ تاريخ  من  يوما   )15( خالل  �عاله  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 
�إعالنكم بهذ� �لخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق - �ل�شاعة - �مام 
�ملحكمة �ملذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اإعلن للح�سور اأمام اخلربة

يف الق�سية رقم 2022/302 جتاري - دبي
�ن  حيث  ���س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  لالأعمال  عليها/باورفكتور  �ملدعي   - �عالنها  �ملطلوب 
�أقام �لق�شية �ملذكورة �عاله وحددت �خلربة  �ملدعية:�لزورق �لأبي�س لالأعمال �لفنية ذ.م.م 
�ملنتدبة يوم �لربعاء �ملو�فق:2023/3/15 �ل�شاعة 10:00 �شباحا موعد� لجتماع �خلربة وذلك 
ح�شة  ند  منطقة   - بدبي  �لكائن  �أبو�خلري(  �ملهند�س/عماد  )�خلبري  �ملنتدب  �خلبري  مبقر 
فاأنت مكلفة  ل��ذ�   - رق��م 906  �لتا�شع - مكتب  �لطابق   - �ي تي  ����س  ب��رج   - �ل�شيلكون  بو�حة 
و�أ�شول  دفاعك  مذكرة  و�ح�شار  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �خلبري  �م��ام  باحل�شور 
�مل�شتند�ت �ملزمع تقدميها للخربة ويف حالة تخلفك �شتقوم �خلربة مببا�شرة مهامها �ملكلفة 

بها طبقا للقانون �ملخول له .
اخلبري املهند�س/عماد حممد احمد ابو اخلري

اإعلن بالن�شر

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 70021
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��شم �ل�شركة : بروكريا خلدمات االدارة �س.ذ.م.م 
�ملركز   - �لتجارية  �مل�شروعات  يف  لال�شتثمار  بانهدل  ملك   B1101 رقم  مكتب   : �لعنو�ن 
،  رقم  �لو�حد ذ.م.م  �ل�شخ�س  : ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة  �لقانوين  �ل�شكل  �لتجاري �لول - 
تعلن  1699937 مبوجب هذ�   : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقم   1045592  : �لرخ�شة 
باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  دبي  و�ل�شياحة يف  �لإقت�شاد  د�ئ��رة 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم 
 704 ال�سويدي لتدقيق احل�سابات �س.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب رقم  �إىل �مل�شفي �ملعني 
 : 042288982 فاك�س   : دي��رة - هاتف  �لغيث - بور�شعيد -  - ملك حممد �شعيد خلف 
...... م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات �س.ذ.م.م �لعنو�ن : مكتب رقم 704 - ملك 
حممد �شعيد خلف �لغيث - بور�شعيد - ديرة - هاتف : 042288982 فاك�س : ......   

�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاله لت�شفية بروكريا خلدمات االدارة �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
 2023/3/7 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2023/3/7 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640
العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اإعلن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد عارف الرحمن مياجي حممد عبدالباري مياه

املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2023 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000719/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حممد عارف �لرحمن مياجي حممد عبد�لباري مياه 

�ملنفذ:�حمد  �ملدعي  ل�شالح  �ملرفق �شوره عنه �شدك  بتاريخ قد �شدر �حلكم  �نه  حيث 
له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �عاله،  �ليها  �مل�شار  �لق�شية  يف   ، �حلمادي  يو�شف  يعقوب  عبد�هلل 
�ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف :10350.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �عاله خالل )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �لخطار  بهذ�  �عالنك/�إعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

�سهادة  اخلييلي  �سوايح  ال�سيدة:غريبة  فقدت 

اأ�سهم �سادرة من م�سرف اأبوظبي اال�سالمي:

رقم ال�سهادة:1091661

عدد االأ�سهم:151

فــروع  مــن  ــفــرع  ل ي�سلمها  يــجــدهــا  مــن  الـــرجـــاء 

على  االتــ�ــســال  او  اال�ــســالمــي  اأبــوظــبــي  م�سرف 

تليفون:0563334332

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
رقم �لرخ�شة:52903

اال�شم التجاري :باك الهند�شية ذ.م.م
ذ.م.م  �لهند�شية  ب��اك   : �ع��اله هي  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
-�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف �مارة عجمان مبوجب قانون 
�ل�شركات �لحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية و�شجلته بالتنمية �لقت�شادية  حتت رقم )52903( 

وقد قرر �ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شيد.

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��س �لتقدم به 
للم�شفي �لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر 

�لعالن وعلى �لعنو�ن �لتايل: �مارة ... ،  هاتف:...  ، �س.ب:...   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعلن وحل وت�شفية

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اعلن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  الطعن رقم:1614/2022/445 طعن جتاري 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لتجارية �لثانية - متييز رقم 547

مو�شوع �لطعن : قبول �لطعن �شكال ومو�شوعا ونق�س �حلكم �ملطعون فيه ووقف تنفيذه و�حاله �لدعوى 
�ىل حمكمة �ل�شتئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة و�لز�م �ملطعون �شده �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�لطاعن:�شركة �ي �ت�س كيه وورلد و�يلد �نترييورز �س.ذ.م.م
�م��ارة دبي - �ملركز �لتجاري �لوىل - دبي - �ملركز �لتجاري �لول - �شارع �ل�شيخ ز�يد  عنو�نه:�لمار�ت - 
- بناية فندق فريمونت - مدخل �ملكاتب - �لطابق رقم 21 مكتب رقم 2102 رقم م��ك��اين:2719591105 - 

وميثله:حممد �حمد علي �حمد �للنجاوي
�إعالنهما :  1- �شركة بي �ي �شي للمقاولت ذ.م.م 2- �شركة ح�شابي �لعقارية ذ.م.م  -  مطعون  �ملطلوب 

�شدهما 
�ع��اله ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل  �ملذكور  �لطعن  �ق��ام عليكم  �لطاعن  ب��ان  نعلنكم    : �لإع��الن  مو�شوع 

حمكمة �لتمييز  وذلك للرد �شحيفة �لطعن �ملتقدمة �شدكم.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70608

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��شم �ل�شركة : اوركا لتجهيز الهدايا االعالنية �س.ذ.م.م 
11 - ملك ح�شن عبد�هلل عبد�لر�شول �ل�شو�ب - ديرة - نايف - �ل�شكل  �لعنو�ن : حمل رقم 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 876371 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي  د�ئ��رة  1482567 مبوجب هذ� تعلن   :
دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�شجل 
2023/1/18 وعلى  2023/1/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
حما�سبون  ال�سيابى  �سامل  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  م��ن 
�ل  مانع  ر��شد  مانع  �ل�شيخ  ملك   -  303 مكتب   : �لعنو�ن  ح�سابات  ومدققوا  قانونيون 
042274080 م�شطحباً معه  042272828 فاك�س :  مكتوم - رقة �لبطني - هاتف : 

كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��شم �ل�شركة : باركو تيل للهواتف املتحركة �س.ذ.م.م 
�لقانوين : ذ�ت  �ل�شكل  �لفتان- بردبي- �لقوز -  7 - ملك م�شبح ر��شد  �لعنو�ن : حمل رقم 
م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 610386 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1049531 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 
�أو  �أي �عر��س  2023/3/7 وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي بتاريخ  و�ملوثق لدى كاتب 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �سامل ال�سيابى حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات 
 : هاتف   - �لبطني  رق��ة   - مكتوم  �ل  مانع  ر��شد  مانع  �ل�شيخ  ملك   -  303 مكتب   : �لعنو�ن 
042272828 فاك�س : 042274080 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��شم �ل�شركة : �سناك�سوك لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 201 030 ملك ذ� غالرييا �نفي�شتمن�س بردبي �ملركز �لتجاري �لول - 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 1020481 رقم �لقيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1660222  : �لتجاري 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
 2023/2/21 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2023/3/21 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �سامل ال�سيابى حما�سبون 
قانونيون ومدققوا ح�سابات �لعنو�ن : مكتب 303 - ملك �ل�شيخ مانع ر��شد مانع �ل مكتوم 
كافة  معه  م�شطحباً   042274080  : فاك�س   042272828  : هاتف   - �لبطني  رق��ة   -

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �سامل ال�سيابى حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات �لعنو�ن : مكتب 
 042272828  : - هاتف  �لبطني  رقة   - �ل مكتوم  مانع  ر��شد  مانع  �ل�شيخ  - ملك   303

فاك�س : 042274080   
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  ــس.ذ.م.م  � االعالنية  الهدايا  لتجهيز  اوركــا  لت�شفية  �أع���اله 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2023/1/18 بتاريخ  دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��س  �أي  لديه  2023/1/18 وعلى من 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �سامل ال�سيابى حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات �لعنو�ن : مكتب 
 042272828  : - هاتف  �لبطني  رقة   - �ل مكتوم  مانع  ر��شد  مانع  �ل�شيخ  - ملك   303

فاك�س : 042274080   
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاله لت�شفية باركو تيل للهواتف املتحركة �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2023/3/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2023/3/7 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �سامل ال�سيابى حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات �لعنو�ن : مكتب 
 042272828  : - هاتف  �لبطني  رقة   - �ل مكتوم  مانع  ر��شد  مانع  �ل�شيخ  - ملك   303

فاك�س : 042274080   
�ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�شياحة  �لإقت�شاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
قر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  ذ.م.م  الغذائية  املــواد  لتجارة  �سناك�سوك  لت�شفية  �أع���اله 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2023/3/21 بتاريخ  دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��س  �أي  لديه  2023/2/21 وعلى من 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 
اعلن بالن�شر )تظلم(    

                     يف  الدعوى رقم:9/2023/398 تظلم من امر منع من ال�شفر 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتظلمات و�مل�شتعجل رقم 190

مو�شوع �لدعوى : تظلم من �لقر�ر �ل�شادر رقم 20-2023 و�لر�شوم و�مل�شاريف . 
�ملتظلم:�زهري �شالمة عبد �لوهاب ع�شريه

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديرة - دبي - �شارع �لقرهود - مبنى �ركيديا - �شقة 
306 - مكتب حممد عيد �ل�شويدي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية - �مارة دبي - �لقرهود - 

بناية �ركيديا - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 306 - وميثله:حممد عيد جا�شم حممد �ل�شويدي
�ملطلوب �إعالنه :  1- �جمد عبد�لكرمي ب�شري �جلندى  -  �شفته : متظلم �شده 

�أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر  مو�شوع �لإع��الن :  قد 
  2023/3/14 �مل��و�ف��ق   �لثالثاء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت   - و�مل�شاريف  و�لر�شوم   2023-20 رق��م 
�ل�شاعة 10.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
�شيكون مبثابة  فان �حلكم  ، ويف حالة تخلفك  �لأق��ل  �أي��ام على  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

ح�شوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13794 بتاريخ 2023/3/9 

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:655/2023/42 جتاري 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لبتد�ئية �لتجارية �خلام�شة رقم 15
�لب�شائع  و��شتالم  و�ملدعي عليه  �ملدعي  �ملوقع بني  �لعقد  بانفاذ  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
و�ربعة  درهم  و�شتة  مائة  �لف ثالث  وثمانية  مائة  درهم خم�س   )508306.54( قيمتها مبجموع  و�شد�د  �ملطلوبة 
و�لر�شوم  �ل�شد�د  متام  حتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪12 �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�شافة  فل�س  وخم�شون 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:كا�شا ميا �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقوز �ل�شناعية �لوىل - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى بناية �ل�شعفار لال�شتثمار 
- �شقة �لر�شي - معر�س رقم 10

�ملطلوب �إعالنه :  1- كومبليت بريفورمان�س لد�رة �مل�شاريع �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بانفاذ �لعقد �ملوقع بني �ملدعي 
�لب�شائع �ملطلوبة و�شد�د قيمتها مبجموع )508306.54( درهم خم�س مائة وثمانية �لف  و�ملدعي عليه و��شتالم 
ثالث مائة و�شتة درهم و�ربعة وخم�شون فل�س بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
  2023/3/20 �ملو�فق   �لثنني   يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   - �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  متام  حتى 
�ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وا م:

مناف�شات  �جل���م���ع���ة  غ������د�ً  ت��ن��ط��ل��ق  
�لإمار�ت  بطولة  من  �لأوىل  �جلولة 
�لثالثة  �لفئة   – �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق 
�أبوظبي يف عودة قوية  على كورني�س 
�لكال�شيكية  �لبطولة  ه��ذه  ملناف�شات 
�لريا�شات  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  �ل��ق��دمي��ة 

�لبحرية يف �لدولة.
وت���ق���ام �ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى م���دى 3 �أي���ام 
للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي  بتنظيم 
�ل��ب��ح��ري��ة، وت��خ��ت��ت��م ي���وم �لأح�����د مع 
للجولة،  و�لرئي�شي  �خلتامي  �ل�شباق 
�لثالثة  �لفئة  �شباقات  �شاهمت  وق��د 
�إمار�تيني  �أب��ط��ال  وخ���روج  تقدمي  يف 
مع  بد�يتهم  وك��ان��ت  للعاملية  و���ش��ل��و� 
ه��ذه �ل��ب��ط��ول��ة. وي�����ش��ارك يف �جلولة 
�ملناف�شات  يف  ق����وي  ب��ت��اري��خ  �أب���ط���ال 
و5   4 �أبوظبي  فريق  زو�رق  �أب��رزه��م 
رهيب  وزورق  دب����ي  ���ش��رط��ة  وزورق 
باإعد�د  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ب��د�أ  �ل��ك��وي��ت��ي. 
وو�شول  �مل�����ش��ارك��ة  �ل�����زو�رق  مع�شكر 
بجانب  �خلمي�س،  �ل��ي��وم  �ملت�شابقني 
مع  �جلمعة  ي��وم  مهمة  فنية  ف��ق��ر�ت 

�لفني  و�لفح�س  �لر�شمي  �لت�شجيل 
�حلرة  للتجارب  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��زو�رق 
تفا�شيل  و�ختبار  �ل�شباق  م�شار  على 
ل���ل���م�������ش���ارك���ني. وي���ع���ق���د يوم  �مل�������ش���ار 
�جل��م��ع��ة �لج��ت��م��اع �ل��ت��ن��وي��ري �لأول 
م�شاء،  �خل��ام�����ش��ة  يف  ل��ل��م��ت�����ش��اب��ق��ني 
�شباق  مناف�شات  �ل�شبت  يوم  وتنطلق 
ك�شر �لكيلو وحماولة ت�شجيل �أف�شل 
�نطالق  ث��م  �ملناف�شة،  م�شار  يف  زم��ن 
وختام  �لأح���د  ي��وم  �لرئي�شي  �ل�شباق 
�جلولة. ووجه نا�شر �لظاهري رئي�س 
�لنادي،  يف  �حلديثة  �ل�شباقات  ق�شم 
�شلطان  �ل�شيخ حممد بن  �إىل  �ل�شكر 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن 

�إد�رة �لنادي، وعرب عن �شعادته بعودة 
�أجندة بطولت  �إىل  �لبطولة جم��دد�ً 

�لنادي بعد فرة غياب طويلة.
�ل�شتعد�د�ت  ك���اف���ة  �ك���ت���م���ال  و�أك������د 
و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت لإق����ام����ة �جل���ول���ة من 
�لناحية �للوج�شتية، �إ�شافة �إىل و�شع 
من  �شينطلق  �ل����ذي  �ل�����ش��ب��اق  م�����ش��ار 
خ���ارج ج��زي��رة �ل��ل��ول��و يف �ل��ب��د�ي��ة ثم 
�للتفاف على �مل�شار �لد�خلي لل�شباق 

على �متد�د كورني�س �أبوظبي.
ب�شكل  �ل���ت���ج���ه���ي���ز  "مت  و�أ��������ش�������اف: 
متكامل لنطالق �جلولة بتفا�شيلها 
و�إقامتها يف �لأجو�ء �ملنا�شبة ملثل هذه 

�ل�شباقات".

•• اأبوظبي -وام:

�لأري����ام  ����ش��ط��ب��الت  خ��ي��ول  �كت�شحت 
�لعربية �لعائدة ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�آل نهيان، ممثل �حل��اك��م يف  ز�ي��د  ب��ن 
�لتاأهيلية  �لأ�شو�ط  �لظفرة،  منطقة 
�لأول  �ل����ي����وم  ���ش��م��ن  �أق���ي���م���ت  �ل���ت���ي 
�لعربية  �خليل  ملربي  �لعرب  لبطولة 

�ملخ�ش�شة للمالك و�ملربني �لعرب. 
ت��ن��ظ��م �ل��ب��ط��ول��ة ج��م��ع��ي��ة �لإم�������ار�ت 
�لكربى  بال�شالة  �ل��ع��رب��ي��ة  للخيول 
يف  �خلتم  مبنطقة  بوذيب  باأكادميية 
105 من �خليول  �أبوظبي مب�شاركة 

�لعربية. 
�لأول  �مل��رك��ز  �لأري����ام  خ��ي��ول  وحققت 
�ليوم  مناف�شات  خ��الل  �أ���ش��و�ط   6 يف 
�شوطاً   12 على  ��شتملت  �لتي  �لأول 
و ب����رز �ل��ف��ح��ل �لأري��������ام ب�����ارع �ل���ذي 
بلغ  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ع��دل يف  �أع��ل��ى  �شجل 
92.80 نقطة.  و�فتتحت �ملناف�شات 
لإ�شطبالت  خو�يل"  "�لأريام  �مل��ه��رة 

�لأري��ام و�لتي �أح��رزت �ملركز �لأول يف 
و�شجلت  "�أ"،  �شنة  عمر  �مل��ه��ر�ت  فئة 
يف  رفيقتها  و�أحرزت  نقطة،   91.35
�شد�رة  �شحايب"  "�لأريام  �لإ�شطبل 
�لق�شم "ب" وحققت 91.85 نقطة. 
وت�شدرت "دي �شناين" ملربط دبي، فئة 
�ملهر�ت عمر 2 و3 �شنو�ت �لق�شم "�أ"، 
وحققت 91.40، فيما ذهبت �شد�رة 
تيجان"  ج  "ع  �ملهرة  "ب" �ىل  �لق�شم 

 91.45 و���ش��ج��ل��ت  ع��ج��م��ان،  مل��رب��ط 
نقطة.  ونالت " دي جويرية" ملربط 
"�أ"  �لق�شم  �لأفر��س  فئة  دبي �شد�رة 
حمققة 92.00 نقطة، فيما ح�شدت 
بر�ري" ملربط عجمان،  ج  "ع  �لفر�س 
�شد�رة �لق�شم "ب" و�شجلت 92.10 
نقطة.  وعادت خيول �لأريام للو�جهة 
�أح������رزت �شد�رة  م���ن ج��دي��د ع��ن��دم��ا 
"�لأريام  �أح����رز  ب��ع��دم��ا  �لأم���ه���ار  ف��ئ��ة 

"�أ"  �لق�شم  يف  �لأول  �مل��رك��ز  بركان" 
و�شجل، 90.85 نقطة، وذهب �ملركز 
�لثاين لرفيقه يف �لإ�شطبل " �لأريام 
مر�شال" �لذي �شجل 90.95 نقطة. 
�للقب  برج�س"  �لأري������ام   " و�أ����ش���اف 
عندما  �لأري���ام  لإ�شطبالت  �خلام�س 
ت�شدر فئة �لأمهار عمر 2و3 �شنو�ت 
وذهبت  نقطة،   91.50 وحقق  "�أ"، 
"جيه  �ملهر  "ب" �ىل  �لق�شم  ���ش��د�رة 

�لذي  �جل��و�ه��ر،  �شلطان" ملربط  ����س 
حقق 92.25 نقطة. 

خلالد  ني�شان"  �ي����ه  "كيه  وت�����ش��در 
"ب"  �لق�شم  �لفحول  فئة  �لعمريي، 
�ختتم  فيما  نقطة،   91.85 و�شجل 
" ب�شد�رة  ب��ارع  " �لأري����ام  �لفعاليات 
نادرة  �شد��شية  مكماًل  "ب"  �لق�شم 
 92.80 وحقق  �لأري���ام،  لإ�شطبالت 

نقطة. 

•• اأبوظبي - وام:

�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  لكاأ�س  �لثمانية  دور  مباريات  ختام  مع 
و�لو�شل  �ل�شارقة  بتاأهل  للبطولة  �لذهبي  �ملربع  �كتمل  �لقدم،  لكرة 

�أم�س �لأول �لثالثاء، بعد تاأهل عجمان و�لعني �أول �أم�س �لأول.
و�شهدت �ملباريات �لأربع لهذ� �لدور �لعديد من �لأرقام، كان �أبرزها يف 
�للقاء �خلتامي، و�ختتم �ل�شارقة "حامل لقب" فعاليات دور �لثمانية 
بالفوز على �جلزيرة 2-1، ليو��شل �ل�شارقة م�شو�ر �لدفاع عن لقبه 
�لذي حققه �ملو�شم �ملا�شي، للمرة �لتا�شعة ، وكذلك رده على �جلزيرة 

�أدنوك  18 م��ن دوري  �ل��ف��وز عليه يف لقاء �جل��ول��ة  �ل��ذي متكن م��ن 
للمحرفني، �لأ�شبوع �ملا�شي.

وت�شاوى �ل�شارقة مع �جلزيرة يف عدد مر�ت �لفوز و�خل�شارة، بتاريخ 
مو�جهاتهما يف �لكاأ�س بو�قع مرتني لكل فريق يف �لفوز و�خل�شارة.

ويف لقاء �شباب �لأهلي و�لعني تفوق �لعني على مت�شدر م�شابقة دوري 
�أدنوك للمحرفني، مو��شال �شحوته هذ� �ملو�شم، و�لتي قادته �أي�شا 

للمركز �لثالث يف �لدوري.
وحقق عجمان تاأهال تاريخيا �إىل ن�شف �لنهائي للمرة �لأوىل يف ع�شر 
2-1، وو��شل فريق �لو�شل و�شيف  �لحر�ف، بفوزه على �لبطائح 

م�شابقة دوري �أدنوك للمحرفني، تاألقه هذ� �ملو�شم بفوزه على بني 
يا�س ومو��شلة م�شو�ره للمناف�شة على لقب �لكاأ�س.

 10 ت�شجيل  �ل��دول��ة  رئي�س  ل��ك��اأ���س  �لنهائي  رب��ع  م��ب��اري��ات  و���ش��ه��دت 
�أهد�ف، جاءت جميعها عن طريق �لالعبني �لأجانب، و�نتهت جميع 
�ملباريات يف �لوقت �لأ�شلي، دون �للجوء �إىل �لوقت �لإ�شايف �أو ركالت 

�لرجيح، وغابت �أي�شا �لأهد�ف من ركالت �جلز�ء.
ومن بني �لأهد�ف �ل�10 �شجلت 4 �أهد�ف يف �ل�شوط �لأول، و�شجلت 
بقية �لأه����د�ف يف �ل�����ش��وط �ل��ث��اين، وك���ان ه��دف �ل�����ش��ارق��ة يف مرمى 
�لوقت  يف  �لوحيد  هو  لوكا�س،  كايو  �لرب�زيلي  طريق  عن  �جل��زي��رة 

�للحظات  يف  �ل��ذه��ب��ي  �مل��رب��ع  �إىل  ل��ي��ق��وده   90+5 بالدقيقة  �ل��ق��ات��ل 
�لأخرية.

وحقق �أ�شحاب �لأر�س �لفوز و�لتاأهل يف مبار�تني فقط، هما عجمان 
من  كل  وخ�شر  �جلزيرة،  على  بفوزه  و�ل�شارقة  �لبطائح،  على  بفوزه 
�شباب �لأهلي وبني يا�س على ملعبيهما، خرج �لعني و�لو�شل ب�شباكهما 

نظيفة يف هذ� �لدور.
و�أ�شهر ق�شاة �ملالعب خالل مباريات ربع �لنهائي 23 بطاقة �شفر�ء، 
نا�شر حار�س مرمى  ن�شيب ماجد  كانت من  و�ح��دة  وبطاقة حمر�ء 

�شباب �لأهلي بعد ح�شوله على �لبطاقة �ل�شفر�ء �لثانية.

دور الثمانية لكاأ�س رئي�س الدولة.. 10 اأهداف و23 بطاقة �سفراء وحامل اللقب يوا�سل رحلته

•• دبي- فايز بجبوج

�لوطني  �مل��ن��ت��خ��ب  لع���ب���و  و�����ش���ل 
للرجال و�ل�شباب، مطاردة من�شات 
�لتعاون  جم��ل�����س  ب��ط��ول��ة  ت��ت��وي��ج 
�خل��ل��ي��ج��ي ل��ل��غ��ول��ف، �مل��ق��ام��ة على 
�لعا�شمة  يف  �مللكي  �لنادي  مالعب 
�ل�  ن�شختها  يف  �مل��ن��ام��ة  �لبحرينية 
25 للرجال، و14 للنا�شئني حتت 
�ل�����ش��ت��ار عنها  18 ع���ام���اأً، وي�����ش��دل 
�خل��م��ي�����س. وجن����ح منتخب  �ل���ي���وم 
�لثانية  �جلولة  نهاية  مع  �ل��رج��ال 

و�شافة  م���رك���ز  ت��ع��زي��ز  يف  �أم���������س، 
مناف�شات  يف  �ل�����ع�����ام  �ل����رت����ي����ب 
20 �شربة فوق  ب��اإج��م��ايل  �ل��ف��رق، 
�ل��ث��م��ان��ي��ة �شربات  ب��ف��ارق  �مل���ع���دل، 
�ملت�شدر،  �ل��ق��ط��ري  �مل��ن��ت��خ��ب  ع���ن 
ثالثاً  �لبحريني  �ملنتخب  فيما جاء 

بر�شيد 30 �شربة فوق �ملعدل.

كبوه مفاجئة 
يف  �ل�����ش��ب��اب  منتخب  �أد�ء  وت��ر�ج��ع 
لعبي  باإنهاء  �لبطولة،  �أي��ام  ث��اين 
"�لأبي�س" �جلولة �لثانية باإجمايل 

�أودت  �مل���ع���دل،  ف����وق  ���ش��رب��ة   38
بالر�جع �إىل �ملركز �لثالث يف �شلم 
�ل��ث��الث��ة �شربات  ب��ف��ارق  �ل��رت��ي��ب 
�ل���ذي جنح  �ل��ع��م��اين  �ملنتخب  ع��ن 
فيما  �ل��ث��اين،  للمركز  �لرت��ق��اء  يف 
�عتالء  �لبحريني  �ملنتخب  و��شل 
فوق  �شربة   26 بر�شيد  �ل�شد�رة 

�ملعدل.

ثنائي الرجال
ثنائي  قفز  �ل��ف��ردي،  مناف�شات  ويف 
وخليفة  ���ش��ك��ي��ك  �أح���م���د  �مل��ن��ت��خ��ب 

�مل�������ش���ع���ود م����ع ن���ه���اي���ة ث������اين �أي������ام 
�لثاين  �مل���رك���زي���ن  �إىل  �ل��ب��ط��ول��ة، 
و�لثالث يف �لرتيب �لعام بر�شيدي 
�شربة فوق �ملعدل ل�شكيك، و�لثالثة 
�مل��ع��دل خلليفة، مع  ���ش��رب��ات حت��ت 
"�لأبي�س"  لثنائي  متاحة  فر�شة 
يف دخ���ول �ل��ي��وم �خل��ت��ام��ي بطموح 
�لذهبية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ع��ل��ى  �مل��ن��اف�����ش��ة 
بفارق  متاأخر  �شكيك  �أن  خ�شو�شاً 
�شامل  �لقطري  ع��ن  �شربات  �أرب��ع��ة 
باإجمايل  �لرتيب  �لكعبي مت�شدر 

ثالثة �شربات حتت �ملعدل.

فردي ال�سباب 
منتخب  ن���ت���ائ���ج  �أف�������ش���ل  وج�������اءت 
مناف�شات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب 
ر����ش��د �جل�شمي  ب��ح��ل��ول  �ل���ف���ردي، 
باملركز �خلام�س مكرر باإجمايل 20 
مبركز  مقارنة  �ملعدل،  فوق  �شربة 
�ل�شابع مكرر لالعب �ملنتخب ر��شد 
�شربة   21 ر�شيد  �شاحب  �لنقبي 
ف����وق �مل����ع����دل، وحم���م���د ���ش��ك��ي��ك يف 
�شربة   29 بر�شيد  �لعا�شر  �ملركز 

فوق �ملعدل.

البعثة
طموحات  لع��ب��ني  �شبعة  وي��ح��م��ل 
خليجي  يف  �لإم�����ار�ت�����ي  �جل���ول���ف 
�لبحرين، مع كل من �أحمد �شكيك 

وح�شن �مل�شرخ و�شيف ثابت وخليفة 
منتخب  ����ش���ع���ي���د  ع���ل���ى  �مل�������ش���ع���ود 
وحممد  �جل�شمي  ور��شد  �ل��رج��ال، 
منتخب  يف  �لنقبي  ور����ش��د  �شكيك 
�ملنتخب  ب��ع��ث��ة  وي����ر�أ�����س  �ل�����ش��ب��اب، 

خ��ال��د م���ب���ارك �ل�����ش��ام�����ش��ي �لأم���ني 
ومدير  �جل����ول����ف  لحت�������اد  �ل����ع����ام 
�لبعثة  وت�شم  �لوطنية،  �ملنتخبات 
�ل��ع��ام لالحتاد  �مل��دي��ر  �أك���رم �شكيك 

و�ملدرب �لتون�شي �شمري �لولين.

••اأبوظبي-الفجر:

بينت�شي�س  ب��ل��ي��ن��د�  ف����وز  �أع���ق���اب  يف   
�لأوىل  �لن�شخة  يف  �ل��ف��ردي  باللقب 
�ملفتوحة  �أبوظبي  من بطولة مبادلة 
للتن�س، و�لتي نظمها جمل�س �أبوظبي 
�مل���ن���ظ���م���ون على  �ل���ري���ا����ش���ي، ي���ع���زم 
تر�شيخ ثقافة م�شتد�مة تلهم �لفتيات 
�لريا�شة  ه���ذه  مل��م��ار���ش��ة  و�ل�����ش��ي��د�ت 
كوجهة  �أب����وظ����ب����ي  م���ك���ان���ة  وت���ع���زي���ز 

ريا�شية عاملية مرموقة. 
�لدويل  �لتن�س  جممع  ��شتقبل  فقد 
نخبة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ز�ي�����د  م��دي��ن��ة  يف 
م���ن �أف�����ش��ل �ل��الع��ب��ات يف �ل���ع���امل يف 
���ش��م��ن بطولت  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
 500 ت�شنيف  �ملحرفات  �لالعبات 
نقطة، لت�شبح �أبوظبي وجهة جديدة 
ود�ئمة �شمن �شل�شلة بطولت لعبات 

�لتن�س �ملحرفات عاملًيا.  
جي  �إم  �أي  �شركة  �لبطولة  وق��دم��ت 
�ل����ر�ئ����دة يف �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأح�������د�ث 
و��شت�شافها  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
ومبادلة،  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
م�شتويات  جم��ري��ات��ه��ا  ل��ت�����ش��ت��ع��ر���س 
عاملية متميزة من �لأد�ء �لذي قدمته 
�لنجمات �ملحرفات على مد�ر ثمانية 

�أيام. وجاءت �لبطولة �إيذ�ًنا بان�شمام 
�أجندة  �إىل  ر���ش��م��ي  ب�شكل  �ل��ب��ط��ول��ة 
فعاليات ر�بطة �لالعبات �ملحرفات، 
يف  �لالعبات  �أم���ام  �لطريق  ميهد  م��ا 
�لإمار�ت لل�شري على خطى بطالتهّن 

�ملف�شالت. 
هامة  حلظة  يف  �لبطولة  ج��اءت  كما 
من تاريخ ريا�شة �لتن�س، حيث حتتفل 
ر�بطة �لالعبات �ملحرفات هذ� �لعام 
على  تاأ�شي�شها  على  عاًما   50 مب��رور 
ي��د ب��ي��ل��ي ج��ني ك��ي��ن��غ �حل��ا���ش��ل��ة على 
39 لقًبا هاًما، و�لتي �أ�ش�شت �لر�بطة 
�لفر�س- ت�شاوي  مبد�أ  من  �نطالًقا 

ور�شخت  �جل��و�ئ��ز.  مبالغ  وبخا�شة 
دولية  ك���ج���ه���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  �ل����ر�ب����ط����ة 
�لحر�فية  �لريا�شة  عامل  يف  ر�ئ��دة 
لل�شيد�ت وم��ا ز�ل��ت �جلهة �لأب���رز يف 

ريا�شة �لتن�س لل�شيد�ت. 
�لر�بطة  ف��ع��ال��ي��ات  �أج����ن����دة  وت�����ش��م 
50 بطولة تقام يف  �أك��رث م��ن  �ل��ي��وم 
جمهور  ليح�شرها  �ل�شتة،  �ل��ق��ار�ت 
�شخ�س  م��ل��ي��ون   900 ق��و�م��ه  ع��امل��ي 

هذ� �لعام. 
فيه  وق��ت مت��ار���س  �لبطولة يف  ت��اأت��ي 
ب���اأع���د�د كبرية،  �ل�����ش��ي��د�ت �ل��ري��ا���ش��ة 
�ملرتبة  يف  �ل��ت��ن�����س  ري���ا����ش���ة  ل��ت��ك��ون 

�شعبية  �لريا�شات  �أك��رث  بني  �لر�بعة 
وف���ًق���ا   2021 ع������ام  �ل����ع����امل  ح������ول 
 ،Statista ن�شرتها  لإح�����ش��ائ��ي��ات 
�ل�شيدة  �أو���ش��اك��ا  نايومي  كانت  بينما 
قائمة  يف  �أدرج��������ت  �ل���ت���ي  �ل���وح���ي���دة 
عام  �أج��ًر�  �لريا�شيني  لأعلى  فورب�س 
�أو�شاكا  ج���اءت  وب��امل��ق��ارن��ة،   .2022
�لثالثة  ���ش��م��ن  وي��ل��ي��ام��ز  و���ش��ريي��ن��ا 
لأعلى  ف���ورب�������س  ق��ائ��م��ة  يف  �لأو�ئ�������ل 
�ل��ري��ا���ش��ي��ات �أج������ًر� يف �ل���ع���امل حيث 
�شمن  �أم��اك��ن  �لتن�س  لع��ب��ات  �حتلت 
هيمنت  �لتي  �لأوىل  �لع�شرة  �مل��ر�ك��ز 
�إميا  وم��ن��ه��ن  �ل��ت��ن�����س  جن��م��ات  عليها 
�مل�شنفة  ���ش��وي��ات��ك  و�إي��ج��ا  ر�دوك���ان���و� 

�لأوىل عاملًيا، وفينو�س ويليامز. 
ويتطلع �ملنظمون �إىل زيادة ذلك �لعدد 
لإتاحة �لفر�شة للفتيات لل�شري على 
عرب  وذل��ك  وويليامز،  �و�شاكا  خطى 
�ل�شر�تيجية  م��ع  �جل��ه��ود  م��و�ءم��ة 
�حلكومية طويلة �لأمد للم�شاعدة يف 
�إيجاد جمتمع �شحي و�شمويل ي�شجع 

�لفتيات على ممار�شة �لريا�شة. 
�شر�كة  ت��وق��ي��ع  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�����ش��م��ن��ت 
�أك��ادمي��ي��ة فاطمة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة م��ع 
بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية، و�لتي 
وت�شهيل  لت�شجيع  ج��ه��وده��ا  ت��ك��ّر���س 

�لن�شوية  �لريا�شية  �لفعاليات  �إقامة 
يف دول��ة �لإم���ار�ت، وذل��ك بهدف عقد 
جل�شة نقا�س ثرية لالأطفال و�لكبار. 
قرية  يف  �ل���ن���ق���ا����س  ج��ل�����ش��ة  ع����ق����دت 
كذلك  �����ش����ه����دت  �ل����ت����ي  �مل�������ش���ج���ع���ني 
�لأ�شئلة  ج���ل�������ش���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
�ملرتبطة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�لإج�����اب�����ات 
�مل�شنفة  ف��ي��ه��ا  و����ش���ارك���ت  ب��ال��ت��ن�����س، 
بلي�شكوفا  ك��ارول��ي��ن��ا  ع��امل��ًي��ا  �لأوىل 
و�شلت  �لتي  �شام�شونوفا  وليودميال 
�لبطولة،  يف  �ل���ف���ردي  ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل 
�إىل جانب لعبات كرة �لطائرة وكرة 
�ل�����ش��ل��ة م���ن �أك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك للريا�شة �لن�شائية، وهّن حنان 

للحديث  �ل��ز�ه��د،  وكلودين  �لبلو�س 
ع��ن م���دى �أه��م��ي��ة �ل��ري��ا���ش��ة و�ل���دور 

�ملوؤثر �لذي تلعبه يف حياة �لنا�س. 
وجاءت �إقامة بطولة مبادلة �ملفتوحة 
�ل����ع����ام يف وق�����ت مهم  ه�����ذ�  ل��ل��ت��ن�����س 
بالن�شبة لأبوظبي �لتي ت�شتقبل �ملزيد 
�لريا�شية  و�لأح����د�ث  �مل�شابقات  م��ن 
�مل��ح��ل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة �إىل 
ج��ان��ب �ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، مثل 
�لر�يثلون وفعاليات �جلري وغريها 
ا �أكرث  من �لفعاليات �لتي تتيح فر�شً
مل�شاركة �لكبار و�ل�شغار على �ل�شو�ء. 

�حلكومة  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  ج��ان��ب  و�إىل 
�لتحتية  �لبنية  ت��وف��ري  يف  �ل�شخمة 

م�شتوى  ع��ل��ى  و�مل�����ب�����ادر�ت  �مل��ت��م��ي��زة 
مكانة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ت���ع���زز  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني، 
عاملية  ك���وج���ه���ة  �ل�����ر�ئ�����دة  �أب���وظ���ب���ي 
�لريا�شية.  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���رم���وق���ة 
�شاعات   8 ب��ع��د  ع��ل��ى  ت��ق��ع  ف����الإم����ارة 
���ش��ك��ان �لعامل،  ب��ال��ط��ائ��رة م��ن ث��ل��ث��ي 
لها  تتيح  ف��ري��دة  ب��اإم��ك��ان��ات  وتتمتع 
و�لإعالميني  �لريا�شيني  ��شتقبال 
و�مل�شجعني.  �لحت����������اد�ت  ومم���ث���ل���ي 
�ملعامل  ع��دد من  �إىل  �ل���زو�ر  ويتعرف 
�ل�شياحية �لر�ئعة و�جلو�نب �لثقافية 
�شبب  كثب  عن  ي��رون  فيما  �ملختلفة، 
و�ملكانة  �لأو�شط  �ل�شرق  جنم  �شعود 
ك���م���رك���ز عاملي  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  �مل���ت���م���ي���زة 

للفعاليات �لريا�شية.  
�نطالق  ق��ب��ي��ل  �ل���ب���ط���ول���ة  �أق���ي���م���ت 
�ملحرفات  �لالعبات  ر�بطة  فعاليات 
لي�شهل  ودب�����ي،  �ل���دوح���ة  م���ن  ك���ل  يف 
ب�شهولة  �لن���ت���ق���ال  �مل�����ش��ج��ع��ني  ع��ل��ى 
م�شافة  تبعد�ن  �للتني  �ملدينتني  �إىل 

ق�شرية فقط.  
�ل�شوي�شرية،  �ل��ن��ج��م��ة  و�م���ت���دح���ت 
ع��امل��ًي��ا، بطولة  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  و�مل�����ش��ن��ف��ة 
للتن�س  �مل��ف��ت��وح��ة  �أب���وظ���ب���ي  م��ب��ادل��ة 
مدن  يف  للعب  دوًم���ا  "�أتطلع  قائلة: 
�شمن  خم��ت��ل��ف��ة  وب����ي����ئ����ات  ج����دي����دة 
بطولت ر�بطة �لالعبات �ملحرفات، 
م�شاركتي  تاأكيد  يف  �أت���ردد  مل  ول��ه��ذ� 
عندما علمت باأن �أبوظبي �شت�شت�شيف 

هذه �لبطولة." 
�لالعبني،  جميع  "يتحمل  و�أ�شافت: 
و�أن����ا م��ن��ه��م، م�����ش��وؤول��ي��ة �مل�����ش��اع��دة يف 
ت��ن��م��ي��ة �ل��ري��ا���ش��ة، وق����د �أب���ه���رين ما 
�أع��د�د �لنا�س �لذين تابعو�  ر�أيته من 
�لأ�شبوع  خ����الل  �ل��ت��ن�����س  م��ن��اف�����ش��ات 
يف �أب���وظ���ب���ي، و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي متت 
و�آمل  �لبطولة،  هام�س  على  �إقامتها 
�أن ي�شهم ذلك يف �إلهام جيل �ليافعني، 
هذه  – ملمار�شة  �لفتيات  وبخا�شة   -

�للعبة يف �مل�شتقبل." 

جونار�شن،  فيكي  قالت  جانبها  وم��ن 
م�����ش��وؤول��ة ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ن�����س ل���دى �أي 
مع  كثب  �لتعاون عن  "بد�أنا  �إم جي: 
���ش��رك��ائ��ن��ا �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني  م��ن��ذ �أن 
�ل��الع��ب��ات �ملحرفات  �أع��ل��ن��ت ر�ب��ط��ة 
وجهة  كاأحدث  �أبوظبي  �ن�شمام  عن 
بهدف  وذل��ك  بطولتها،  ل�شت�شافة 
بالنفع على جيل  تعود  بطولة  �إقامة 
–وبخا�شة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  �ل�����ش��ب��اب 

�لفتيات."  
تغيري  حت��ق��ي��ق  يف  م��ه��م��ت��ن��ا  "تتمثل 
�إيجابي يالم�س حياة �لنا�س ويغرّيها 
لالأف�شل، وقد �شهدت بطولة مبادلة 
جمموعة  للتن�س  �ملفتوحة  �أب��وظ��ب��ي 
�ل���ت���ي ت�شعى  �مل����ب����ادر�ت  و�����ش���ع���ة م���ن 
و��شتعر��س  �للعبة  منو  ت�شجيع  �إىل 
وتاأثريها.  �ل��ري��ا���ش��ة  �أه��م��ي��ة  م���دى 
�إنها بد�ية رحلتنا وح�شب، وناأمل باأن 
ع��ام مزيًد� من  �لبطولة يف كل  تلهم 
�أف�شل  ليحققن  و�ل�شيد�ت  �لفتيات 
�إمكاناتهن – �شو�ء يف �لتن�س �أو يف �أي 
جمال يرغن به."   و�أ�شافت: "ن�شكر 
�أوىل  �إقامة و�إجن��اح  كل من �شاهم يف 
�ملفتوحة،  �أب��وظ��ب��ي  م��ب��ادل��ة  ب��ط��ولت 
�لنمو  ه����ذ�  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع 

�لإيجابي يف عام 2024."

•• اأبوظبي-وام:

ينطلق �ليوم �خلمي�س �ل�شباق �لثالث ع�شر للخيول لهذ� �ملو�شم 
للخيول   5 منها  �أ����ش���و�ط   6 م��ن  و�مل��ك��ون  �أب��وظ��ب��ي،  مب�شمار 
للخيول  �ل�شاد�س  �ل�شوط  يخ�ش�س  فيما  �لأ���ش��ي��ل��ة،  �لعربية 

�ملهجنة �لأ�شيلة. 
جو�ئز  وباإجمايل  خياًل،   80 مب�شاركة  �ل�شباق  فعاليات  وتقام 
14 خياًل يف �ل�شوط �لر�بع  �ألف درهم.. وتتناف�س   470 يبلغ 
�ملخ�ش�س للخيول �لعربية مل�شافة 1600 مر �أبرزها "مر�قب" 

�لفائز يف م�شمار �لعني، و"�إيجابي"، و"�لربيق". 
�لعربية  للخيول  مر   1400 مل�شافة  �لثالث  �ل�شوط  وي�شهد 

لكاأ�س  ع�شرة  �لثالثة  �جلولة  لقب  على  قوياً  �شر�عاً  �لأ�شيلة، 
�لوثبة �ملخ�ش�س ملالك �لإ�شطبالت �خلا�شة و�لذي يقام �شمن 
“مهرجان �شباقات �شمو  فعاليات �لن�شخة �خلام�شة ع�شرة من 
تربز  خياًل   15 نهيان” مب�شاركة  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 

و"�ل�شنعاء".  منها "�إي �أ�س نهام"، و"هزمي �لوثبة"، 
�خليول  ل�شباق  م��ر   2200 مل�شافة  �لأول  �ل�شوط  وخ�ش�س 
 12 �لبطني، مب�شاركة  لقب  على  )مبتدئة(،  �لأ�شيلة  �لعربية 
خياًل، ويت�شدر �لر�شيحات يف �ملناف�شة "�آيدلك �ألهم"، و"�شينت 

�ملوري"، و"تالقي". 
وتتجه �لأنظار �إىل �ل�شوط �لثاين مل�شافة 1400 مر على لقب 
يتقدمها  �لقوية  �خليول  من   14 مب�شاركة  "�خلليج"،  �شباق 

ر�مي".  �ف  و"�يه  �لوثبة"،  و"نوفل  "�لبارق"، 
�ل�شوط  يف  �لر�شيحات  ب�شد�رة  و"�شالف"،  "غيار"،  وي��ربز 
على  �لأ�شيلة،  �لعربية  للخيول  مر   1600 مل�شافة  �خلام�س 
لقب �لكر�مة، ويناف�شهم "زعفر�نة"، و"�شكندتونون" �لفائزين 

من قبل. 
وي�����ش��دل �ل�����ش��ت��ار ع��ل��ى �لأم�����ش��ي��ة ب��ال�����ش��ب��اق �ل��وح��ي��د �ملخ�ش�س 
 1400 مل�شافة  �ل�شاد�س  �ل�شوط  يف  �لأ�شيلة  �ملهجنة  للخيول 
"�لباتريوتا"، وو�شل �خليل  �أبرزها  14 خياًل،  مر، مب�شاركة 
ذو �ل�شنو�ت �حلم�س �إىل �لدولة بعد �أن فاز ثالث مر�ت يف �أربعة 
�شباقات فقط، يف موطنه �أمريكا �جلنوبية، وهناك "جمري� باي" 
�لفائز يف هذه �مل�شافة، �ىل جانب "بريفكت لوف"، و"�أب�شرك". 

بطولة مبادلة اأبوظبي املفتوحة للتن�س ت�ستهّل حقبة جديدة لريا�سة التن�س يف اإمارة اأبوظبي

نقطة الن�سخة الأوىل من البطولة اجلديدة �سمن بطولت اللعبات املحرتفات ت�سنيف 500 

اليوم.. 80 خيًل يف ال�سباق الثالث ع�سر للخيول م�سمار اأبوظبي 

منتخب الرجال يتقدم اإىل و�سافة الرتتيب يف مناف�سات الفردي والفرق

غولف الإمارات يطارد من�سات تتويج اخلليجية

»الإمارات للزوارق ال�سريعة« تنطلق اجلمعة على كورني�س اأبو ظبيخيول »الأريام« تكت�سح اليوم الأول يف بطولة العرب ملربي اخليل العربية 
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�جلديد  فريقه  مع  �ختبار�ته  �أ�شعب  رونالدو  كري�شتيانو  �لربتغايل  يخو�س 
�لن�شر، عندما يلتقي م�شيفه �لحتاد �ليوم �خلمي�س يف قمة �ملرحلة �لع�شرين 
من �ل��دوري �ل�شعودي لكرة �لقدم و�لتي قد تلعب دور�ً كبري�ً يف حتديد هوية 

بطل هذ� �ملو�شم.
يت�شّدر �لن�شر، بقيادة �ملدرب �لفرن�شي رودي غار�شيا و�لباحث عن �للقب منذ 
2019، �لرتيب بر�شيد 46 نقطة، مت�شلحاً باأربعة �نت�شار�ت متتالية، بفارق 
نقطتني عن �لحتاد �لذي ي�شرف عليه �لربتغايل نونو �إ�شبرييتو �شانتو وياأمل 
�لهالل.  مبو�جهة  �ملا�شي  �ملو�شم  معه  ح��دث  كما  �للقب  ع��ن  �لتخلي  ع��دم  يف 
ورفع رونالدو )38 عاماً(، �أف�شل لعب يف �لعامل خم�س مر�ت و�لقادم ب�شفقة 
�ل��دوري منذ  �أه��د�ف يف   8 �إىل  �ل�شعودية، ر�شيده  �إىل فريق �لعا�شمة  خيالية 
�ن�شمامه �إىل �لن�شر مطلع �لعام. �شّجل رباعية يف مرمى �لوحدة �ل�شهر �ملا�شي 
ثم ثالثية �أمام �شمك، لكنه �شام عن �لت�شجيل يف �ملبار�ة �لأخرية �أمام �لباطن 
و�لتي جنا فيها فريقه من �خل�شارة، بت�شجيله ثالثة �أهد�ف بعد �لدقيقة 90 
ومان�ش�شر  �لإي��ط��ايل  ويوفنتو�س  �لإ�شباين  مدريد  ري��ال  جنم  و�إىل   .)1-3(
يونايتد �لإنكليزي �ل�شابق، يربز يف "�لعاملي" �لرب�زيلي لويز غو�شتافو و�لعاجي 

غي�شالن كونان و�شلطان �لغنام وعبد�لإله �لعمري وعبد�لرحمن غريب.
و�شيفتقد �لن�شر يف �ملبار�ة �ملقررة على ملعب مدينة �مللك عبد�هلل �لريا�شية يف 
�لدوري )13( و�لأرجنتيني  �أندر�شون تالي�شكا مت�شدر هد�يف  جدة للرب�زيلي 

�شي�شتعيد  لكنه  لالإ�شابة،  يحيى  �أمين  �لو�شط  ولعب  مارتيني�س  بيتي 
مد�فعه �ل�شباين �ألفارو غون�شالي�س بعد غياب.

�آخر تدريب لفريقه  تغّيب عن  �لذي  قال لعب و�شطه غو�شتافو 
�أنف�شنا يف �ملبار�ة �ملا�شية  "�شّعبنا �لفوز على  ب�شبب وعكة �شحية 

��شتوعبنا در�س  �ل��ف��ر���س..  �ل��ع��دي��د م��ن  ب���اإه���د�ر  �ل��ب��اط��ن  �أم����ام 
�لباطن حتى ل يتكّرر ما حدث يف �ملباريات �ملقبلة".

وي�شري �لفريقان يف �ل��دوري بثبات، حيث مل يخ�شر كل منهما 
�شوى مبار�ة و�حدة، وظهر� خالل �ملباريات �ملا�شية ب�شخ�شية 

�لبطل، وكل منهما يقاتل على �لنقاط �لثالث رغم �لغيابات �لتي 
عانى منها. ويعّول �لن�شر على �أقوى هجوم يف �لدوري )42 مقابل 

مدينة جدة باأقوى دفاع )6 �أهد�ف  فريق  يتمّيز  فيما  لالحتاد(،   34
مقابل 10 للن�شر(.

لالإ�شابة،  �ل�شنقيطي  مهند  �لأمي��ن  مد�فعه  �لحت��اد  عن  ويغيب 
�أحمد  �مل�شري  مد�فعه  م�شاركة  ح��ول  �شكوك  حت��وم  ح��ني  يف 

من  ومفتاح  للغاية  مهمة  "مبار�ة  ق��ال  �ل��ذي  ح��ج��ازي 
مفاتيح �لدوري نتمنى �أن تكون يف �شاحلنا".

"نريد  تلفزيونية  ت�شريحات  يف  ح��ج��ازي  ت��اب��ع 
�لبناء على �لفوز �لذي حققناه على �خلليج من 

�أجل مو��شلة �لنت�شار�ت يف �ملر�حل �ملقبلة".
�لأ�شماء  م��ن  جم��م��وع��ة  "�لعميد"  وي�����ش��م 
مار�شيلو  �ل��رب�زي��ل��ي  حار�شه  �أم��ث��ال  �ملميزة 

غ����روه����ي وم���و�ط���ن���ي���ه �إي����غ����ور ك����ورون����ادو 
وروم���اري���ن���ي���و و�مل�������ش���ري ط�����ارق حامد 

و�شيف  حمد�هلل  عبد�لرز�ق  و�ملغربي 
ترتيب �لهد�فني )12(.

�ل���ذه���اب �نتهت  وك��ان��ت م���ب���ار�ة 
���ش��ل��ب��ي ع��ل��ى ملعب  ب���ت���ع���ادل 

�ل���ن�������ش���ر م����ر�����ش����ول ب����ارك 
و�����ش����ه����دت ط�������رد لع����ب 

�مل�شري  �لحتاد  و�شط 
قبل  ح����ام����د  ط�������ارق 

ن�����ه�����اي�����ة �ل���������ش����وط 

�لول، فيما فاز �لحتاد 3-1 يف كانون �لثاين/يناير �ملا�شي يف �لكاأ�س �ل�شوبر.
ويف �لوقت عينه، ي�شعى �ل�شباب لتجاوز خ�شارته �لأخرية يف �لوقت �لقاتل �أمام 
فهد  بن  في�شل  �لأم��ري  ملعب  على  �لفيحاء  ي�شتقبل  عندما   ،)2-1( �لعد�لة 
على  ق��ادر�ً  و�شيكون   )40( �لثالث  �ملركز  �لبي�س"  "�لليث  يحتل  بالريا�س. 
بالتعادل  �لقمة  مو�جهة  و�نتهاء  ف��وزه  بحال  �ملت�شدرين  على  �خلناق  ت�شديد 

مثال، فيما يحتل �لفيحاء �ملركز �لثامن )23(.
وبعد خروجه من دوري �أبطال �آ�شيا، ف�شل �ل�شباب يف م�شاحلة جماهريه، فتلقى 

خ�شارة غري منتظرة �أمام �لعد�لة، ليبتعد عن �ل�شد�رة بفارق 6 نقاط.
يغيب عنه هد�فه �لرب�زيلي كارلو�س جونيور لالإ�شابة، فيما مل تتاأكد م�شاركة 
�لأرجنتيني �إيفر بانيغا. من جهته، ي�شري �لفيحاء ب�شكل جيد يف �لآونة �لأخرية، 
�ثنتني وتعادل يف  ف��از يف  �رب��ع مباريات، حيث  �آخ��ر  مل يتعر�س لأي خ�شارة يف 
�آخر مبارتني، يلتقي �لهالل، حامل  �إخفاقه يف حتقيق �لفوز يف  مثلهما. وبعد 
�للقب خم�س مر�ت يف �آخر �شتة مو��شم، مع م�شيفه �لتعاون �جلمعة يف حماولة 
 17 من   33( �خلام�س  �ملركز  "�لزعيم"  يحتل  �لنت�شار�ت.  نغمة  ل�شتعادة 
مبار�ة( و�لتعاون �ملركز �لر�بع )34(. وبعد م�شتوياته �لكبرية يف كاأ�س �لعامل 
بلغ  حيث  �آ�شيا  �أبطال  دوري  يف  ثم  مدريد  لريال  و�شيفاً  حل  عندما  لالأندية 
�أمام �لفتح مهدر�ً  �أمام �لوحدة و�خل�شارة  �لنهائي، وقع �لهالل يف فخ �لتعادل 

خم�س نقاط هامة يف �شباق �لدوري.
يف �ملقابل، جنح �لتعاون يف �إيقاف نزيف �لنقاط يف ثالث مباريات 

بالفوز �أخري�ً على �شمك.

•• دبي -الفجر:

�لريا�شية  و�ملنتخبات  للفرق  �لتدريبية  �ملع�شكر�ت  ��شتقطاب  دب��ي  تو��شل 
�لدولية وكبار جنوم كرة �لقدم وخمتلف �لريا�شات �لأوملبية �ملتنوعة يف جميع 
�ملر�حل �ل�شنية، حيث �أ�شبحت دبي مركًز� د�ئًما ومف�شاًل لإقامة �لفرق من 

خمتلف �لدول ويف مقدمتها �لأندية �لربيطانية �ملحرفة.
�لتي  و�مل��ن��ت��خ��ب��ات  �ل��ف��رق  ن���ادي نيوكا�شل �لإجن��ل��ي��زي يف م��ق��دم��ة  و���ش��ي��ك��ون 
مع�شكر  لإقامة  ح�شوره  تقرر  حيث  دبي  يف  �جل��اري  �ل�شهر  خالل  �شتع�شكر 
�لذي  �لكروي �حلايل  �ملو�شم  تبقى من مباريات  ملا  ��شتعد�ًد�  ريا�شي ق�شري 
يناف�س فيه على �إحدى �لبطاقات �ملوؤهلة �إىل دوري �أبطال �أوروبا بعد �مل�شتوى 

�لكبري �لذي قدمه و��شتقطابه لعدد من �أ�شهر �لالعبني.
وياأتي ح�شور نيوكا�شل �إىل دبي للعام �لثاين على �لتو�يل بعد جناح مع�شكره 
�لتدريبي �لذي �أقيم يف �شهر مار�س من �لعام �ملا�شي �إىل جانب جناح �ملع�شكر 
دي�شمرب  يف  �لجنليزيني  وليفربول  �أر�شنال  من  كل  �أقامه  �ل��ذي  �لتدريبي 
�ملا�شي وم�شاركتهم يف كاأ�س �شوبر دبي، �إىل جانب ح�شور عدد كبري من جنوم 
�ملناف�شات  �إىل  للعودة  ��شتعد�د�ت  فرة  �أو  �إج��از�ت  لق�شاء  �لإجنليزية  �لكرة 
وهو  �لريا�شات،  ملختلف  �لريا�شي  �ملو�شم  �نطالقة  وقبل  �لعامل  كاأ�س  عقب 
للفرق  دب��ي وجاذبيتها  �ل��ت��ي حتتلها  �مل��م��ي��زة  �مل��ك��ان��ة  �إىل  ي��ع��ود  �ل���ذي  �لأم���ر 

ا. و�لأندية �لعاملية عموًما و�لربيطانية خ�شو�شً

وحجزت منتخبات �ملك�شيك وهولند� و�ل�شعودية حتت 20 �شنة �أماكن �إقامتها 
وتدريباتها يف مع�شكر�تها خالل �لفرة �ملقبلة و�لتي تاأتي �شمن ��شتعد�د�تها 
للبطولت �ملقبلة، كما ��شت�شاف جممع حمد�ن �لريا�شي �ملع�شكر �لتدريبي 
�لذي نظمه �لحتاد �لإجنليزي لل�شباحة ملنتخبي �ل�شباحة و�لغط�س و�شارك 

فيه �أكرث من 100 �شباح من خمتلف �لفئات �لعمرية. 
و�نطلق �لعام �جلاري باإقامة �أكرث من 30 مع�شكًر� تدريبًيا دولًيا، ويتو��شل 
لال�شتفادة  �لريا�شات  خمتلف  من  و�لريا�شيني  و�ملنتخبات  �لفرق  ح�شور 
من �لطق�س �ملثايل وتوفر �ملن�شاآت �لتدريبية و�ل�شياحية عاملية �مل�شتوى �إىل 
جانب جاذبية �لقطاع �ل�شياحي وتطور قطاعات �لنقل و�لت�شالت و�ملن�شاآت 
�لفندقية ومر�كز �لت�شوق و�لرفيه �ل�شهرية وجميع فر�س �ل�شتمتاع بجودة 

�حلياة �لتي جتعل من دبي مكاًنا مف�شاًل ب�شكل د�ئم للتدريب و�لإجاز�ت.
د�خل  م��ن  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  �لتعاون  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ويو��شل 
�لعامليني  و�لريا�شيني  �لفرق  ح�شور  لت�شهيل  �ملنظمني  ومع  �لدولة  وخ��ارج 
و�لدخول يف مع�شكر�ت تدريبية �لتي �أ�شبحت م�شدًر� مهًما مل�شاهمة �لقطاع 
�لفرق  و�مل�شتمر لعدد  �لكبري  �لنمو  �ملحلي لدبي بف�شل  �لناجت  �لريا�شي يف 

و�ملنتخبات �لتي تتخذ من دبي مقًر� ملع�شكر�تها.

•• ال�صارقة-وام: 

للهوكي  �لإم�������ار�ت  “ �حت����اد  وق����ع 
مع  م�����ش��رك  ت���ع���اون  ” �ت��ف��اق��ي��ة 
�ملدر�شة �لأمريكية لالإبد�ع �لعلمي 
بال�شارقة، ل�شتخد�م ملعبها ملعبا 
م�شابقاته  جلميع  ور�شميا  رئي�شيا 
قابلة  ع����ام����ني  مل������دة  وب����ط����ولت����ه 

للتمديد. 
تت�شمن �لتفاقية �أن يقوم �لحتاد 
مع  يتنا�شب  مبا  �لأر�شية،  بتغيري 
�خلما�شي،  �لهوكي  ريا�شة  ق��ان��ون 
�ملو��شفات  �أح�������دث  م�����ش��ت��خ��دم��ا 
�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة، خ���الل �لفرة 

�لقليلة �ملقبلة. 
�لبلو�شي  م��ر�د  حممد  خالد  و�أك��د 
�لأمني �لعام لالحتاد �أن �لتفاقية 
ت���اأت���ي يف �إط�����ار م��و����ش��ل��ة �لحت����اد 
�للعبة  ل��ن�����ش��ر  وخ��ط��ط��ه  ب���ر�جم���ه 
ودعمها باأف�شل �ل�شبل، ل�شتقطاب 
و�لالعبات  �ل��الع��ب��ني  م��ن  �مل��زي��د 

و�ملدربني و�ملدربات. 
مباريات  جميع  “�شتقام  و�أ���ش��اف: 
�مللعب  ع��ل��ى  �لحت�����اد  وم�����ش��اب��ق��ات 
�جل�����دي�����د، خ������ارج �أوق���������ات �ل������دو�م 
كما  �لأ�شبوع،  عطلة  ويف  �ملدر�شي، 
ومعلمات  م��ع��ل��م��ي  ت���دري���ب  ���ش��ي��ت��م 
�مل�شتجد�ت  �أح����دث  وف���ق  �مل��در���ش��ة 
�ل��دويل للهوكي،  من قبل �لحت��اد 
وك�����ذل�����ك �ل�����ط�����الب و�ل���ط���ال���ب���ات 

�لر�غبني يف ممار�شة �للعبة”. 
�عتماد  �أن��ه مت  �إىل  �لبلو�شي  و�أ�شار 
م����رك����ز ت�����دري�����ب ل���ل���ه���وك���ي د�خ�����ل 
�مل��در���ش��ة، ب��اإ���ش��ر�ف م��ب��ا���ش��ر ودعم 
�شيقوم  م��ن قبل �لحت���اد  م��ن فني 
�لريا�شية  �مل��ع��د�ت  جميع  بتوفري 
ت�شجيل  وك��ذل��ك  للعبة،  �ل��الزم��ة 
قو�ئم  يف  ر�شمي  ب�شكل  �ل��الع��ب��ني 
�لفئات  ح�����ش��ب  ك��الع��ب��ني  �لحت�����اد 

�لعمرية. 
�شعادة  برئا�شة  �لحت��اد  �أن  و�أو�شح 
عبد �هلل �شلطان �لدح، يبذل جهود� 
�ل��ل��ع��ب��ة يف خمتلف  ل��ن�����ش��ر  ح��ث��ي��ث��ة 
�إم���������ار�ت �ل�����دول�����ة، ع����رب �مل����د�ر�����س 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �شمن  و�لأك���ادمي���ي���ات 

خ��ط��ة �لحت������اد ل��ل�����ش��ن��و�ت �لأرب�����ع 
��شتقطاب  يف  و�مل���م���ث���ل���ة  �مل���ق���ب���ل���ة، 

�ملد�ر�س  م��ن  �لالعبني  م��ن  �مل��زي��د 
�حلكومية و�خلا�شة. 

اأّول امتحان كبري لرونالدو مع الن�سر  نيوكا�سل يع�سكر يف دبي الوجهة املف�سلة للفرق الإجنليزية

»احتاد الهوكي« يعلن عن ملعبه اجلديد 

�أ�شوله  �ملئة من  30 يف  بيليه  �لرب�زيلي  �لأ�شطورة  �لر�حل  �أرملة  �شرث 
�بنة بطل  تكون  �م��ر�أة قد  �إىل  �لإ�شارة  �أي�شاً  ت�شمنت  �لتي  ح�شب و�شيته 
�أرم��ل��ة بيليه  �أف���اد حمامي  3 م��ر�ت غ��ري �مل��ع��رف بها، بح�شب م��ا  �ل��ع��امل 

لوكالة فر�ن�س بر�س �لثالثاء.
وتن�س �لو�شية على �أن مار�شيا �شيبيلي �أوكي، زوجة بيليه �لثالثة و�لأخرية، 
�شرث ق�شره يف غو�روجا، وهي بلدة �شاحلية تقع جنوب �شاو باولو، حيث 

كان يعي�س �لزوجان، وفقاً ملحاميها لوي�س كينيل.
بعد �شر�ع  ت��ويف  �ل��ذي  لبيليه  �ململوكة  �لأخ���رى  �لأ���ش��ول  �إن  وق��ال كينيل 
 82 �أو�خر كانون �لأّول-دي�شمرب عن عمر  طويل مع مر�س �ل�شرطان يف 
�أنه  عاماً، ت�شمل �ملزيد من �لعقار�ت وح�شة يف عالمته �لتجارية، م�شيفاً 
�لجمايل  �ملبلغ  وبالتايل ل ميكن حتديد  بعد  كامل  ج��رد  �إج���ر�ء  يتم  مل 

للركة. و�أ�شاف �ملحامي �أن �لو�شية ت�شري �إىل �إمكانية �أن يكون لبيليه �بنة 
غري معرف بها يحق لها �حل�شول على جزء من �ل� 70 يف �ملئة �ملتبقية 
�ل�شبعة  �لأ�شطوري  �ل�شابق  �لالعب  �أولد  �شيتقا�شمها  و�لتي  �لركة،  من 
�أخرى،  �بنة  وج��ود  �حتمال  �إىل  )بيليه(  "�أ�شار  كينيل  و��شاف  �لآخ���رون. 
�شيعتمد �لتعرف عليها على �ختبار �حلم�س �لنووي و�لذي مل يخ�شع له 

بيليه ب�شبب �لوباء وحالته �ل�شحية".
وح�شب كينيل فان �ملر�أة �ملعنية هي مو�طنة بر�زيلية وقد �تخذت خطو�ت 

قانونية لالعر�ف بها على �أنها �بنة بيليه.
وكانت حمكمة يف �شاو باولو �أمرت بيليه باخل�شوع لختبار �حلم�س �لنووي 
يف �أيلول-�شبتمرب 2022، وفقاً ملوقع "جي1". على �أن يتم �إجر�ء �لختبار 

�لآن على �أحد �أبنائه �ل�شبعة �ملعرف بهم.

تزوج �أيقونة كرة �لقدم ثالث مر�ت، و�عرف ر�شميا ب�شبعة �أبناء. ُولد من 
زو�جه �لأول عام 1966 ثالثة �أطفال: فتاتان و�شبي.

خالل هذه �لفرة، �أجنب بيليه �أي�شاً �بنة، ثمرة عالقة خارج نطاق �لزو�ج 
يف عام 1968، و�عرف بها يف عام 2002.

ومن زو�جه �لثاين يف عام 1994، ولد تو�أمان.
1964 من عالقة مع مدبرة منزل مل  �بنة ول��دت ع��ام  و�ل��د  �أي�شاً  وه��و 
�لقانوين،  �ل�����ش��ر�ع  م��ن  �شنو�ت  خم�س  بعد  لكن  �ل��ب��د�ي��ة.  يف  بها  يعرف 
بالعر�ف  طالبت  �لتي   1996 ع��ام  يف  �ل�شابة  ل�شالح  �ملحاكم  حكمت 

باأبوتها. توفيت بال�شرطان عام 2006.
تزوج يف �لعام 2016 من �شيدة �أعمال هي مار�شيا �شيبيلي �أوكي، من دون 

�إجناب �أطفال من هذ� �لرتباط.

اأرملة الأ�سطورة بيليه �سرتث 30 يف املئة من اأ�سوله 

�أبو ظبي �لريا�شي بامل�شرف  �أكادميية نادي  �أم�س �لأول مبالعب  �نطلقت 
13 لأكادمييات  �آل نهيان �ل  �ل�شيخ ز�ي��د بن ه��ز�ع بن ز�ي��د  بطولة كاأ�س 
�أب��و ظبي  ن��ادي  ينظمها  �لتي  �شنة،   12 �ل��ك��رة حت��ت  ل�شباعيات  �لأ���ش��ب��ال 
م�شاركة  �شهدت  و�ل��ت��ي  �لريا�شي،  ظبي  �أب��و  جمل�س  ب��اإ���ش��ر�ف  �لريا�شي، 
فيما تنطلق  �ملقبل،  �لحد  يوم  مبارياتها  تختتم  و�لتي  حملية،  فرق   8

�لبطولة �لدولية �لكروية للنا�شئني حتت 14 �شنة يوم غد �جلمعة.

و��شفرت مباريات �جلولة �لأوىل من �لدور �لتمهيدي لفئة �ل�شبال �لتي 
�شهدت ت�شجيل 15 هدفا عن فوز فريق نادي �بوظبي �لريا�شي على فريق 
زياد  �بوظبي  �ملبار�ة لعب  �أف�شل يف  بجائزة  وفاز   ،1/4 �شبورت  ريجنال 
حممد زهر�ن.. وفاز فريق �كادميية �لريدز من دبي على �كادميية مبادرة 
�ملبار�ة لعب �لريدز �دم حممد خليل.. كما فاز فريق  ونال جنومية   0/4
لعب  �جلائزة  ون��ال  نظيف  بهدف  ت��ر�ك  �كادميية  على  �شل�شاو  �كادميية 

�شل�شاو مرو�ن �شالح ويف ختام مباريات �جلولة �لفتتاحية فاز فريق با�س 
على مد�ر�س �دنوك 1/4 وفاز بنجومية �ملبار�ة لعب با�س جيك بي كاك.

�لدور  ختام  باإقامة   3/9 �خلمي�س  �ليوم  �لفئة  تلك  مباريات  وتتو��شل 
يلعب  حيث  م�شاء  �خلام�شة  �ل�شاعة  من  �عتبار�  مباريات   5 ب�  �لتمهيدي 
�لثانية  ويف  م��ب��ادرة،  �ك��ادمي��ي��ة  فريق  م��ع  �لريا�شي  �بوظبي  ن��ادي  فريق 
يلتقي فريق �كادميية تر�ك مع �كادميية يا�س، و�كادميية �لريدز مع فريق 

�شالي�شاو،  �كادميية  فريق  �دن��وك  فريق مد�ر�س  ويو�جه  �شبورت،  ريجنال 
وتختتم بلقاء فريق نادي �بوظبي مع �كادميية �لريدز وعلى �شوء نتائج 
مباريات تلك �جلولة تتحدد �لفرق �ملتاأهلة للدور قبل �لنهائي �لذي يقام 
�للجنة  ور�شدت  �لأح���د..  ع�شر  �لنهائي  و�شيكون  �ل�شبت  غد  بعد  �شباح 
�ملنظمة �شحوبات يومية للجمهور مع جائزة يومية لأح�شن لعب يف كل 

مبار�ة.

للكرة   هزاع  بن  زايد  كاأ�س  بطولة  افتتاح  يف  هدفا   15



    

حكم ب�200 األف يورو للزوجة.. لربع قرن من الأعمال املنزلية
�أمرت حمكمة �إ�شبانية رجاًل بدفع 200 �ألف يورو لزوجته �ل�شابقة 
مقابل 25 عاماً من �لعمل �ملنزيل من دون �أجر، بال�شتناد �إىل قيمة 
�أظهرت وثائق  �حلد �لأدن��ى لالأجور طو�ل فرة زو�جهما، على ما 
ق�شائية. و�شدرت �أو�مر للرجل بدفع 204 �آلف و624 يورو )218 
�ألفاً و300 دولر( �حُت�شبت “على �أ�شا�س �حلد �لأدنى لالأجر” طو�ل 
فرة زو�جهما، بح�شب حكم �شادر عن حمكمة يف منطقة �لأندل�س 
منه.  ن�شخة  على  ب��ر���س  فر�ن�س  وك��ال��ة  �طلعت  �إ�شبانيا،  ج��ن��وب  يف 
�مللكية  بنظام ف�شل  �بنتان، وزو�جهما كان حمكوماً  وكان للزوجني 
�لذي ين�س على �أن كل ما يك�شبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك 
�لزوجة يف هذه �حلالة من دون �أي �إمكانية للح�شول على جزء من 

�لأمو�ل �ملكت�شبة خالل �شنو�ت �ل�شر�كة.
“لالأعمال  �ل���زو�ج  منذ  نف�شها  ّكر�شت  �ل��زوج��ة  �أن  �حلكم  يف  وج��اء 
�ملنزلية ب�شكل �أ�شا�شي، ما يعني رعاية �ملنزل و�لأ�شرة وكل ما يتعلق 
بذلك«. و�أظهرت �لأور�ق �لقانونية تف�شياًل ما كانت �لزوجة لتك�شبه 
�شنوياً خالل �لفرة �ملمتدة بني يونيو 1995 ودي�شمرب 2020. كما 
�أُمر �لزوج �ل�شابق باأن يدفع لها بدل رعاية �أطفال �شهرياً لبنتيهما، 
�إذ�عي،  حديث  ويف  عاماً.   18 �شن  فوق  و�لأخ��رى  قا�شرة  �إحد�هما 
�أن  يريدها  يكن  “مل  زوجها  �إن  ��شمها،  ُيذكر  �لتي مل  �مل��ر�أة،  قالت 
تعمل” خارج �ملنزل رغم �أنه �شمح لها بالعمل يف �شالت ريا�شية كان 

ميلكها، حيث كانت تتوىل “�لعالقات �لعامة وتعمل كمدربة«.

بعد �سهر ع�سل كارثي.. زوجان يطلبان تعوي�سا باملليني
قرر زوجان �أمريكيان، �أن يرفعا دعوى ق�شائية �شد �شركة �شياحية 
يف ولية كاليفورنيا، بعدما حتولت رحلتهما من �أجل �شهر �لع�شل 
 Sail « إىل كابو�س كاد ينتهي مباأ�شاة. ويقول �لزوجان، �إن �شركة�
Maui«، تخلت عنهما و�شط �ملحيط يف ولية هاو�ي، بينما كانا يف 

رحلة غو�س، فا�شطر� لأن ي�شبحا حتى �شفاف �ل�شاطئ.
�لزوجني  �إن  �ملا�شي  فرب�ير  من   23 يف  �ملقدمة  �لدعوى  وتقول 
�إليز�بيث ويب�شر و�أليك�شندر بوركل، حجز� �لرحلة يف 23 �شبتمرب 
2021. ويطالب �لزوجان بتعوي�س عن �لأ�شر�ر قدره 5 ماليني 
دولر، فيما يقول �ملحامي �لذي وكاله، �إنهما يعانيان نف�شيا حتى 
�ليوم ب�شبب ما وقع، ويخ�شعان للعالج من �لقلق. و�شرح �لزوج 
ك��ان مفتوحا على كل  �لو�شع  للغاية، لأن  ك��ان مرعبا  �لأم��ر  ب��اأن 
�لحتمالت، مبا يف ذلك �ملوت و�شط �ملحيط، يف ظل رحلة يفر�س 
�أنها ل�شهر �لع�شل و�ل�شتجمام. وبح�شب �ملوقع �لإلكروين ل�شركة 
�أجل  �ل�شياحة، فاإن �جلولة تتوقف يف عدة نقاط يف �ملحيط، من 

روؤية �لدلفني وممار�شة �لغو�س.

وفاة مفاجئة ل�سقيقتني يافعتني تثري �سدمة 
�أ�شكتلند�، ب�شكل  توفيت �ل�شقيقتان �شوين و�شافانا توم�شون، من 
مفاجئ، بفارق �أيام بينهما، مما �أ�شاب عائلتهما و�ملقربني منهما 

بحزن و�شدمة كبريين.
ووفق �شحيفة “ديلي ريكورد” �لربيطانية، فاإن �ل�شقيقة �لكربى 
�شباط-فرب�ير   12 يف  �حل��ي��اة  ف��ارق��ت  لطفلني،  �أم  وه��ي  ���ش��وين، 

�ملا�شي، عن عمر 26 عاماً، دون �إ�شابتها باأي حالة مر�شية.
�شقيقتها  كانت  حيث  منها،  و�ملقربون  عائلتها  بوفاتها  وفجعت   
ن�شر  خ��الل  من  فقد�نها  على  حزنها  عن  تعرب  �شافانا  �ل�شغرى 

رثائها يف �شفحتها على في�شبوك.
 ولكن توفيت �شافانا يوم �جلمعة �ملا�شي ب�شكل مفاجئ، عن عمر 

21 عاماً.

   بانوراما
طفل قد يكون اأ�سغر خريج حقوق يف العامل

ي�شتعد �لطفل �لأمريكي جيم�س ت�شيليميجر��س، �لبالغ من �لعمر 15 عاما لبدء در��شة �حلقوق يف وقت لحق من 
هذ� �لعام، وذلك بعد �جتيازه �متحان �لقبول �لعام �ملا�شي ب� 174 نقطة وهي �أعلى ح�شيلة يف وليته �ملي�شي�شيبي.

ودر��شة �حلقوق ت�شتغرق عادة يف �لوليات �ملتحدة حو�يل 3 �شنو�ت، ويف حال �جتازها جيم�س بالوقت �ملحدد �شيكون 
و�ملاج�شتري يف  �لبكالوريو�س  لكونه حا�شل على درجتي  �إ�شافة  �لإط��الق،  �لعامل على  �أ�شغر خريجي �حلقوق يف 

�ملحا�شبة.
و�أ�شغر خريج حقوق يف �لعامل هو �شتيفن باكو�س من فلوريد�، و�لذي �أكمل در��شته يف جامعة ميامي بعمر 16 عام 

.1986
وبح�شب �شحيفة “�لغارديان” �لربيطانية، �أدرك و�لد� جيم�س، يف وقت مبكر �أن �بنهما كان ذكيا للغاية، حيث كان 
يتحدث جمال كاملة عندما كان يبلغ من �لعمر عامني فقط، وح�شل على دبلوم من مدر�شة �لقدي�س يوحنا بول�س 

�لثانوية �لكربى يف باي �شانت لوي�س عندما كان يبلغ من �لعمر 12 عاًما.
وقال جيمي: “عندما قدمت �أد�ء جيد�، و��شلنا �لتقدم، لذ� مل يكن �لأمر �شهال، لقد قام و�لد�ي بعمل جيد مما 

جعلني �أ�شعر بالتحدي«.

اخلميس   9  مارس    2023  م   -    العـدد   13794  
Thursday   9    March    2023   -  Issue No 13794

موجة غ�سب.. ر�سيعة تدخن �سيجارة 
�شيجارة  تدخن  ر�شيعة  لطفلة  جديد  فيديو  �نت�شر  �أ�شبوع..  من  �أق��ل  يف 
�إلكرونية بت�شجيع من فتاة بالغة تعلمها كيفية تدخينها، و�شرعان ما �أثار 
�لفيديو على مو�قع �لتو��شل موجة و��شعة من �جلدل، وردود فعل غا�شبة 
تق�شي  ظاهرة  �إىل  �ل�شلوكيات  هذه  حتول  ملنع  �شارمة  باإجر�ء�ت  تطالب 

على بر�ءة �لأطفال وتوؤذي �شحتهم.
ويف �لفيديو �جلديد �ملتد�ول، تظهر يد متتد �إىل طفلة ر�شيعة، ُذِكر �أنها 
�لإلكرونية  �ل�شيجارة  وت�شلمها  �أ�شر�ليا،  �شيدونا يف جنوب  من منطقة 
قبل �أن ت�شتن�شق �لطفلة �لدخان وتزفر ب�شكل عر�شي، بينما ت�شحك �ملر�أة 
�لتي كانت بجو�رها، دون ظهور معامل وجه �لطفلة ب�شكل و��شح �أو �لفتاة 
وزمان  مكان  حول  �لتفا�شيل  من  �ملزيد  يك�شف  ومل  برفقتها.  كانت  �لتي 
ت�شوير �لفيديو. وياأتي هذ� �لفيديو بعد �أ�شبوع من فيديو �شابق يظهر فيه 
طفل ر�شيع �آخر يدخن �ل�شيجارة وينفث �لدخان �أمام �لكامري� �أمام �مر�أة، 
ليتبني لحقاً �أنها مر�هقة عمرها 16 عاماً، تدعى �آين دونوفان، من ولية 
نيو �شاوث ويلز، وكانت تت�شلى مع طفلها “ليربون” �لبالغ من �لعمر 10 

�أ�شهر بال�شيجارة �لإلكرونية.
حتدثت  �لفظ،  �شلوكها  ب�شبب  �أثارتها  �لتي  �لكبرية  �لغ�شب  موجة  وبعد 
�أّن دونافان ��شطرت للفر�ر بني �ملقاطعات  عن  “ديلي تلغر�ف”  �شحيفة 

�لأ�شر�لية، �إثر تلقيها تهديد�ت بالقتل ور�شائل عنيفة ب�شبب �لفيديو.

حيوانا هام�سرت يو�سلن �سابًا اإىل ال�سهرة
منح �ثنان من حيو�نات �لهام�شر �شاباً بريطانياً جو�ز �ل�شفر للو�شول �إىل 
�ل�شهرة على مو�قع �لتو��شل من خالل م�شاركته يومياته معها عرب تيك 

توك، موثقاً مبقاطع فيديو “حياتها فاخرة و�ل�شحية �أي�شاً«.
ويحر�س �ل�شاب �لربيطاين �أنتون �آلن )22 عاماً(، من مقاطعة بيزيل يف 
��شكتلند�، على �إعد�د وجبات �شحية يومياً لهما. ويف حديثه �إىل �شحيفة 
)عامان(،  “مار�شميلو”  �أن   �إىل  �آلن  �أ���ش��ار  �لربيطانية،  ميل”  “ديلي 
و”ليكوري�س” )ب�شعة �أ�شهر(، يح�شالن على وجبات �شحية يومياً، تتنوع 

بني 100 و�شفة للحفاظ على نظام غذ�ئي “متو�زن” لهما.
�أو  �لأك��ل  بعد  و�ل�شرخاء،  �لر�حة  بوقت من  ي�شتمتعان  �أنهما  �إىل  ولفت 
بعيد�ً  في�شتلقيان  �إره��اق،  دون  على �شحتهما  يحافظا  كي  و�لتعب،  �للعب 
�لقرن، كما  �لت�شوير د�خل عبوة خا�شة بهما غطاء على �شكل وحيد  عن 
لكل و�حد منهما �شرير، وطاولة نزهة �شغرية معدة لال�شتمتاع بوجبات 

�لطعام.
�شرح  �أّنه حني بد�أ بتطبيق �لنظام �لغذ�ئي �ملتنوع على �لهام�شر، �أجرى 
“�ختبار�ت تذوق” لفهم ما يحبه، بدء�ً من �لبطيخ، ثم �لفو�كه �لأخرى 
يف  �لبدء  ذل��ك  بعد  ليقرر  �أعجبهما،  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملختلفة،  و�خل�����ش��رو�ت 

خوًفا على حياته.. ما�سك يذهب 
لدورة املياه برفقة حرا�س

ذكرت تقارير �شحفية �أن �مللياردير 
د�خل  يتجول  �أ�شبح  ما�شك  �إيلون 
�لتي  “توير”  ���ش��رك��ة  م��ك��ات��ب 
ميلكها برفقة حار�شني �شخ�شيني 
حتى  ير�فقاه  و�للذين  �شخمني، 

يف دورة �ملياه.
�ل�شركة  يف  م���ه���ن���د����س  وك�������ش���ف 
عن  ي���ف�������ش���ح  مل  �لأم�����ري�����ك�����ي�����ة، 
“�شخمان  �حل��ار���ش��ني  �أن  ه��وي��ت��ه، 
ي�شبهان  و�أن���ه���م���ا  وطويالن”، 

�حلر��س يف �أفالم هوليوود.
“�إن�شايدر”  م����وق����ع����ا  ون�����ق�����ل 
عن  �لأم��ري��ك��ي��ان  و”فورت�شني” 
�شي”  ب����ي  “بي  ل�����ش��ب��ك��ة  ت���ق���ري���ر 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة �أن������ه م����ن �مل����األ����وف 
�لتنفيذيني  �مل�������در�ء  ي���ر�ف���ق  �أن 
حر��س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  و�ل����روؤ�����ش����اء 
�ل�شركات  تنفق  �أن  �أو  �شخ�شيون، 
لتزويدهم  �مل��ال  من  كبرية  مبالغ 

بحماية �أمنية.
“لكن  “�إن�شايدر”:  م��وق��ع  وق���ال 
�مل��ه��ن��د���س �أو����ش���ح �أن�����ه ي��ع��ت��ق��د �أن 
للحر��س  م����ا�����ش����ك  ������ش����ت����خ����د�م 
�لرئي�شي  �ملقر  د�خ��ل  �ل�شخ�شيني 
ل�شركة توير يف �شان فر�ن�شي�شكو 
موظفي  يف  يثق  ل  �أن��ه  �إىل  ي�شري 
ما�شك  ق��ر�ر  �إىل  لفًتا  �ل�شركة”، 
�إنهاء خدمات �لآلف من موظفي 
�ل�شركة منذ ��شتحو�ذه عليها قبل 

نهاية �لعام �ملا�شي.
�ملا�شي،  �لثاين/يناير  ك��ان��ون  ويف 
ق����ال �إي��������رول، و�ل�����د م���ا����ش���ك، �إن���ه 
ي��خ�����ش��ى ع��ل��ى ���ش��الم��ة �ب���ن���ه حتى 
“100 من  ب���  ك��ان حممًيا  �أن���ه  ل��و 

حر��س �لأمن«.

توبا بويوك�ستون تزور خميمات 
اللجئني بعد الزلزال

ت����وب����ا  �ل�����رك�����ي�����ة  �مل����م����ث����ل����ة  ز�رت 
�لالجئني،  خم��ي��م��ات  ب��وي��وك��و���ش��نت 
ب��ع��د �ل����زل����ز�ل �مل���دم���ر �ل����ذي �شرب 

تركيا �ل�شهر �ملا�شي.
طبيعتها،  ب����ك����ام����ل  ت�����وب�����ا  وب���������دت 
ومالحمها �لناعمة من دون ماكياج 
وعرب  ريا�شية”،  مالب�س  وت��رت��دي 

�جلمهور عن فخره باإن�شانية توبا.
وكانت قد �أفادت و�شائل �إعالم تركية 
�آي�شني  �آي��ت�����ش��ا  �ل��رك��ي��ة  �مل��م��ث��ل��ة  �أن 
ت����ور�ن دخ��ل��ت ب��ع��الق��ة ع��اط��ف��ي��ة مع 
�أوم��������وت �أف�����ريج�����ان �ل������ذي ك�����ان قد 
بالنجمتني �لركيتني  �شابقا  �رتبط 
توبا بويوك�شتون بعد عالقة عاطفية 
ت����ور�ن  �أن  �إل  ����ش���ن���و�ت،   4 ل����  د�م�����ت 
هذ�  على  بعد  يعّلقا  مل  و�أف���ريج���ان 

�خلرب.

تبكي عند روؤية الكات�ساب
�ملقاهي، من  �أح��د  نادلة يف  تعمل  بريطانية  �شابة  تعاين 
تكون  عندما  تبكي  جتعلها  �ل��ره��اب،  م��ن  غريبة  ح��ال��ة 
 18“ �إيفرين  ت�شاريل  تقول  �لكات�شاب.  مع  متا�س  على 
بالقرب من  تتو�جد  بالرهاب عندما  ت�شعر  �إنها  عاماً”، 
زجاجة �لكات�شاب، لدرجة �أنها جته�س بالبكاء عند روؤية 
فاإن  �أنها تعمل يف مقهى،  �أو مالم�شته.  ومبا  �لكات�شاب 
ت�شاريل تعاين كثري�ً عندما يطلب �لزبائن، �لكات�شاب مع 
وجباتهم. وقد مرت �ل�شابة بتجارب عديدة جعلتها تبكي 
�مل��ر�ت �شقط  �إح��دى  �لكات�شاب، ففي  ج��ر�ء رهابها جت��اه 
�لكات�شاب على حذ�ئها، مما ت�شبب لها بنوبة من  بع�س 

�لبكاء �ل�شديد، دفعت مديرها لتهدئتها ومو��شاتها. 
وتوؤكد ت�شاريل، على �أنها ل تعرف �ل�شبب �لذي �أدى �إىل 
جتنب  �إىل  �أحياناً  يدفعها  �ل��ذي  �لرهاب،  بهذ�  �إ�شابتها 
زجاجات  على  حتتوي  �لتي  �لرفوف  من  بالقرب  �مل��رور 
عند  بال�شمئز�ز  و�ل�شعور  ماركت،  �ل�شوبر  يف  �لكات�شاب 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  �إىل  ت�����ش��اريل  �نتقلت  ر�ئ��ح��ت��ه��ا.   ���ش��م 
وقوبل  رهابها  ح��ول  فيديو  مقطع  مل�شاركة  �لجتماعي 
�لبع�س متاماً، يف حني  �تفق معها  ب��ردود فعل متباينة. 

�عتقد �لبع�س �لآخر �أن رهابها نوع من �جلنون.

يف خ�سومة ثاأرية.. مقتل �سيدتني خلل جنازة 
�لنري�ن على  �إط��الق  �إثر  ثالثة،  و�أ�شيبت  �شيدتان  قتلت 
خ�شومة  ب�شبب  م�شر،  جنوب  �حلجري�ت  بقرية  جنازة 
�إىل  �مل�شرية  �لأم��ن  ق��و�ت  و�نتقلت  عائلتني.  بني  ثاأرية 
�لعمليات  غرفة  من  �إخ��ط��اًر�  تلقيها  بعد  �ل��ب��الغ،  موقع 
تعر�شهن لإطالق  ثالثة، عقب  و�إ�شابة  �شيدتني  مبقتل 
بقرية  متوفى  جثمان  ت�شييع  يف  م�شاركتهن  �أث��ن��اء  ن��ار 
�حلجري�ت يف حمافظة قنا. وتبني من خالل �لتحريات 
�لأولية �أن هناك خ�شومة ثاأرية بني عائلتي “�لعجايرة” 
و”�آل �شاهني” بقرية �حلجري�ت منذ فرة، قتل خاللها 
�ملقدم �أحمد حممود، وهو �شابط بالأمن �ملركزي، وذلك 

�أثناء م�شاركته يف حملة ل�شبط طريف �لثاأر.
و�أ�شارت �لتحريات �إىل �أنه تويف �ليوم �أحد �لأ�شخا�س من 
عائلة “�لعجايرة” وفاة طبيعية، و�أثناء ت�شييع جثمانه، 
�أ�شفر عن  �أف��ر�د من �لعائلة �لأخ��رى �لنري�ن؛ ما  �أطلق 
وجرى  ن��اري��ة.  بطلقات  ثالثة  و�إ���ش��اب��ة  �شيدتني  مقتل 
حم�شر  وحت��رر  �مل�شت�شفى،  �إىل  و�مل�شابة  �جلثتني  نقل 
بالو�قعة، و�أخطرت �لنيابة �لتي تولت �لتحقيقات و�لتي 

كلفت ب�شبط �ملتهمني و�ل�شالح �مل�شتخدم يف �لو�قعة.

يقتل زوجته و6 من اأ�سرتها خلل جل�سة �سلح
�ملا�شي،  �لثالثاء  �مل�شرية،  �لإ�شكندرية  �شهدت حمافظة 
زوجته  قتل  على  �شخ�س  �أق���دم  حيث  م��اأ���ش��اوًي��ا،  ح��ادًث��ا 
�إثر  على  �شلح  جل�شة  خ��الل  و�أب��ن��ائ��ه،  و�أخيها  وو�لديها 

خالفات زوجية.
�لأ�شخا�س  �أح��د  باإطالق  بالغاً  �لأمنية،  �لأجهزة  تلقت 
مبحافظة  �شليمان  �أب����و  منطقة  يف  �أ���ش��رت��ه  ع��ل��ى  �ل��ن��ار 

�لإ�شكندرية، و�شقوط �شحايا.
وو�شل رجال �ملباحث على �لفور �إىل موقع �لبالغ، وتبني 
و�أبنائها(،  و�شقيقها  وو�لديها  )�شيدة  �أ�شخا�س   7 مقتل 

جر�ء �إطالق زوج �ملجني عليها �لنار عليهم.

�سيلينا غوميز ترجو من اجلمهور اأن يكونوا األطف
�لأزياء  �لعاملي جا�شنت بيرب، عار�شة  �لفنان  �ل�شابق  �أزمتها مع زوجة حبيبها  بعد 
�أن يكونو�  �لعاملية �شيلينا غوميز من �جلمهور  �لعاملية هايلي بيرب، متنت �لفنانة 

�ألطف معها وير�عو� �شحتها �لنف�شية، مبن�شور موؤثر.
وكتبت �شيلينا: “�أرجوكم �أرجوكم كونو� لطفاء ور�عو� �شحتي �لعقلية و�لنف�شية، 
لكم  �أ���ش��ك��ر�ً  لكم.  حبي  �أر���ش��ل  للجميع.  �خل��ري  �شوى  �شيئاً  �أمت��ن��ى  ول  ثقيل  قلبي 

و�أحبكم كثري�ً«.
ويف من�شور �آخر كتبت: “�أنا جد�ً ممتنة لكل و�حد منكم. جعلتموين �شعيدة للغاية«. 
وقد �شجل جا�شنت بيرب �أخري�ً موقفاً و��شحاً من �حلرب �لقائمة بني زوجته هايلي 
بالدوين بيرب و�شيلينا غوميز. وخالل �حتفاله بعيد ميالده، وزع على �حل�شور 
هد�يا كتب عليها: “�حلمد�هلل �أنه مل ينتِه بي �ملطاف مع �شخ�س �عتقدت 
على  وهجومه  لزوجته  م�شاندته  و��شح  ب�شكل  ليوؤكد  �أريده”،  �أنني 

حبيبته �ل�شابقة.

املمثلة �سارة بوجلر لدى ح�سورها حفل جوائز الروح امل�ستقلة يف �سانتا مونيكا ، كاليفورنيا. رويرتز

رعب ودخان يف الطائرة 
ب�سبب »�سرب طيور«

�لذعر و�لفو�شى بني ركاب  �ندلع 
طائرة تابعة ل�شركة �شاوث وي�شت 
�إىل  ك��وب��ا  م��ن  متجهة  �إي���رلي���ن���ز، 
�أن م���الأت  ب��ع��د  ف���ل���وري���د�،  ولي�����ة 
�لد�خل،  م��ن  ب��ال��دخ��ان  �ل��ط��ائ��رة 

ب�شبب “�شرب من �لطيور«.
بعد وق��ت ق�شري من �لإق���الع من 
هافانا، بد�أ �لدخان ميالأ مق�شورة 
�إن  ق��ي��ل  �أن  ب��ع��د   3923 �ل��رح��ل��ة 
�لطيور ��شطدمت باأحد حمركات 
�لطائرة ومقدمتها. كان على منت 
�لطائرة “بوينغ 737 “ 147 ر�كبا 
ومتكن  �لطاقم،  �أف���ر�د  م��ن  و�شتة 
�ل��ط��ي��ار م���ن �إع������ادة �ل��رح��ل��ة �إىل 
�شاوثوي�شت  وقالت  باأمان.  هافانا 
�إنه  �لغارديان  ل�شحيفة  �إيرلينز 

مل ترد �أنباء عن وقوع �إ�شابات.
للهو�تف  م���رع���ب���ة  ل���ق���ط���ات  يف 
�مل���ح���م���ول���ة، مت ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا د�خ����ل 
�لركاب  ب��ع�����س  ح�����اول  �ل���ط���ائ���رة، 
يائ�شا لكم �لأ�شقف فوق مقاعدهم 
لإط���������الق �أق����ن����ع����ة �لأوك�������ش���ج���ني 
�لدخان  غمر  حيث  بهم،  �خلا�شة 

�مل�شافرين �لقلقني.
و�����ش����م����ع ������ش�����ر�خ وت�����ذم�����ر م�����زوج 
�نهمر  كما  �لبالغني،  من  بالذعر 
�لركاب  ظ��ل  بينما  بالبكاء،  طفل 
�أحد  وو�شف  يجري،  مبا  جاهلني 
�مل�شافرين �شماعه “دويا” قبل �أن 

يبد�أ �لدخان يف ملء �ملق�شورة.
ب�شالم يف  �لطائرة  �أن هبطت  بعد 
�لركاب وهم  �شوهد  مطار مارتي، 
ي�����ش��ت��خ��دم��ون م��ن��زل��ق �ل���ط���و�رئ 
للطائرة للنزول، مع �نتظار �أفر�د 

�لطو�رئ يف مكان قريب.

هل تزداد ال�سعادة مع املال؟
�ل��ذي��ن حاولو�  �ل��ب��اح��ث��ني  �شعى ف��ري��ق م�����ش��رك م��ن 
�ملزيد  �لإجابة على �شوؤ�ل: هل �لذين يك�شبون  �شابقاً 
�إىل تقدمي  �ليومية؟  �شعادة يف �حلياة  �أكرث  �ملال  من 
�إىل  �ل�شابق  �شعيهم  تكلل  بعدما  يقيناً،  �أك��رث  �إج��اب��ة 

�إجابتني بدتا متناق�شتني.
وجد  قد  برين�شتون  جامعة  من  �لأول  �لفريق  وك��ان 
زيادة  م��ع  ت��رت��ف��ع  �ل��ي��وم��ي��ة  �ل�����ش��ع��ادة  �أن   2010 ع���ام 
�لدخل حتى و�شوله �إىل 75 �ألف دولر �شنوياً للفرد، 
يوؤثر على  �مل��ال ل  �لقدر من  ذل��ك  يزيد عن  لكن ما 

م�شتوى �ل�شعادة.
بينما قّدم فريق �آخر من جامعة بن�شلفانيا �إجابة عام 
مع  �لرتفاع  �ل�شعادة  منحنى  مبو��شلة  تفيد   2021

جتاوز �لدخل م�شتوى �ل� 75 �ألف دولر.
�شعي  ت��و���ش��ل  د�يلي”،  “�شاين�س  م��وق��ع  وب��ح�����ش��ب 
�لفريقني �مل�شرك يف در��شة جديدة �إىل �أن �لرفاهية 

�لعاطفية و�لدخل غري مت�شلني بعالقة و�حدة.
�لذين  لالأ�شخا�س  �لتاأثري  “يختلف  �لنتائج:  وقالت 
�لعاطفية”.  �لرفاهية  م�شتويات خمتلفة من  لديهم 

�لأقل  للمجموعة  “بالن�شبة  �ل��ت��ح��دي��د  وج���ه  وع��ل��ى 
�لدخل  مع  �ليومية  �ل�شعادة  م�شاعر  ترتفع  �شعادة، 
حتى 100 �ألف دولر �شنوياً، ثم ل تظهر زيادة �إ�شافية 

مع منو �لدخل«.
�أما “بالن�شبة ملن لديهم ن�شبة متو�شطة من �لرفاهية 
�لدخل،  زي��ادة  مع  خطياً  �ل�شعادة  ف��ت��زد�د  �لعاطفية، 
فعلياً  �لتاأثري  يت�شارع  �لأ�شعد،  للمجموعة  وبالن�شبة 

مع زيادة �لدخل لأكرث من 100 �ألف دولر �شنوياً«.
بيانات  �أن  �لباحثون  �أدرك  �مل�شرك،  �لبحث  وخ��الل 
عام 2010، �لتي ك�شفت عن منحنى �ل�شعادة، كانت يف 
�لو�قع تقي�س �لتعا�شة ب�شكل خا�س بدًل من �ل�شعادة 

ب�شكل عام.
وب��ا���ش��ت��ث��ن��اء �لخ���ت���الف ب��ني م�����ش��ت��وى �ل�����ش��ع��ادة لدى 
�مل�����ش��ارك��ني ق��ب��ل زي����ادة �ل���دخ���ل، �أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات عام 
2021 �لنمط نف�شه  �لذي مت ر�شده عام 2010؛ وهو 
�أن �ل�شعادة ترتفع ب�شكل حاد ن�شبياً مع زيادة �لدخل، 
عتبة  �ل��دخ��ل  بلوغ  عند  منحنى  �إىل  ت�شل  ذل��ك  بعد 

معينة«.
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