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�صقر غب��ص يط�لب الربمل�نيني ب�إعالءِ 

�صوِت الت�ص�مِح والتع�ي�ِص وال�صالم

اأخب�ر الإم�رات

لهذه الأ�صب�ب يجب ك�صف 

حقيقة تخريب نورد �صرتمي

عربي ودويل

بطولة اأبوظبي الدولية لرابطة حمرتيف 

اجلوجيت�صو تنطلق اجلمعة يف اأبوظبي

الفجر الري��صي

معارك عنيفة لل�سيطرة على و�سط باخموت يف اأوكرانيا 

رئي�س ال�سني يطلق و�ساطته... يلتقي بوتني ويحادث زيلين�سكي

   

الرئي�س الأمريكي يحاول طماأنة مواطنيه
بايدن يتعهد مبحا�سبة امل�سوؤولني 

عن انهيار بنك �سيليكون فايل
•• وا�شنطن-وكاالت:

يلقي الرئي�س الأمريكي جو بايدن، خطابا من �سيتعهد فيه 
مبحا�سبة امل�سوؤولني عن انهيار بنك �سيليكون فايل.

وتعقيباً على انهيار بنك �سيليكون فايل واملخاوف التي تركها 
الرئي�س  ح���اول  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف  امل�سريف  القطاع  على 

الأمريكي جو بايدن يف وقت �سابق، طماأنة مواطنيه.
واملجل�س  اخل��زان��ة  وزارة  اأن  الث��ن��ني،  اأم�����س  ب��ي��ان،  واأك����د يف 
الق��ت�����س��ادي ي��ع��م��ان ب��ج��د م��ع��ا مل��ع��اجل��ة اأزم�����ة ب��ن��ك وادي 
ال�سرائب  ل��داف��ع��ي  ي�سمن  مب��ا  و�سيغنت�سر،  ال�����س��ي��ل��ي��ك��ون 

اأموالهم، بح�سب ما نقلت رويرتز.
كما اأ�ساف ميكن لل�سعب الأمريكي وال�سركات الأمريكية اأن 
عند  ومتاحة  موجودة  �ستكون  امل�سرفية  ودائعهم  ب��اأن  يثقوا 

احلاجة.
اإىل ذل�����ك، ت��ع��ه��د مب��اح��ق��ة امل�������س���وؤول���ني ع���ن ت��ل��ك الأزم�����ة 
على  الرقابة  تعزيز  اأج��ل  من  اجلهود  وموا�سلة  والفو�سى، 
مرة  امل�سكلة  تلك  مثل  تكرار  تفادي  بغية  الكربى،  امل�سارف 

اأخرى.
على  ن�ساطه  يرتكز  ال��ذي  ف��ايل  �سيليكون  بنك  انهيار  وك��ان 
املا�سية  الأي���ام  خ��ال  امل��خ��اوف  فاقم  التكنولوجي،  القطاع 
�سبحة  وتكر  اأخ���رى،  م�سارف  على  الأزم���ة  تن�سحب  اأن  م��ن 
النهيارات، ل�سيما بعد اأن اأدى اإىل موجة انخفا�سات �سربت 
اأ�سواق  اإىل  املتحدة وامتدت  الوليات  البنوك يف  اأ�سهم قطاع 

اآ�سيا واأوروبا.

الزلزال الكبري.. ارتفاع عدد 
األفا  54 من  اأكرث  اإىل  القتلى 

•• اأنقرة-وكاالت:
ارت��ف��ع ع���دد ق��ت��ل��ى ال���زل���زال الذي 
ال�ساد�س  يف  و����س���وري���ا  ت��رك��ي��ا  ه���ز 
من  اأك��ر  اإىل  املا�سي  فرباير  من 
قال  ال��ب��ل��دي��ن. فقد  يف  األ��ف��ا   54
�سليمان  ال��رتك��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
القتلى يف  ع��دد  اإن  اأم�����س،  �سويلو، 
تركيا جراء ال��زلزل الكبرية التي 
اإىل  ارت��ف��ع  امل��ا���س��ي  ال�سهر  وق��ع��ت 
48،448 قتيا، وذلك يف الوقت 
الذي ت�سارع فيه ال�سلطات لإن�ساء 
مدن من احلاويات لإيواء امل�سردين 
امل��دى الطويل. ال��ك��ارث��ة على  م��ن 
وارت��ف��ع اإج��م��ايل ع��دد القتلى، مبا 
يف ذلك من لقوا حتفهم يف �سوريا، 
األ��ف��ا، وف��ق��ا ملا  اأك���ر م��ن 54  اإىل 
ذكرته وكالة رويرتز.وقال �سويلو 
يف موؤمتر �سحفي يف ملطية، اأحد 
الزلزال،  ���س��رب��ه��ا  ال��ت��ي  الأق��ال��ي��م 
معظمهم  اأج��ن��ب��ي��ا،   6،660 اإن 
م���ن ال�����س��وري��ني، ل��ق��وا ح��ت��ف��ه��م يف 
اأن  م�سيفا  ال����زلزل،  ج��راء  تركيا 
زال��ت حت��اول حتديد  ال�سلطات ما 

هوية 1،615 �سحية.

جنود اأوكرانيون يطلقون مدفع هاوتزر M119 على خط اأمامي، بالقرب من مدينة باخموت. )رويرتز(
لأول  وذلك  زيلين�سكي،  فادميري 
مرة منذ انطاق احلرب الرو�سية 
الأوكرانية يف 24 فرباير املا�سي، 
اأف��ادت م�سادر مطلعة،  ما  بح�سب 

اأم�س الثنني.
كما اأو�سحت امل�سادر اأن هذا اللقاء 

اأخ���رى كجزء م��ن رحلته  اأوروب��ي��ة 
اإىل رو�سيا على الرغم من اأن م�سار 

الرحلة الكامل مل يتاأكد بعد.
الزيارة  ل��ه��ذه  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ي���اأت���ي 
التو�سط  ال�سني  عر�ست  اأن  بعد 
لإح�������ال ال�������س���ام يف اأوك����ران����ي����ا، 
اأعلنت  بنداً   12 من  مقرتح  عرب 
�سكك  جهود  يف  اأ�سابيع،  قبل  عنه 
ال�سابق  دعمها  ب�سبب  ال��غ��رب  بها 
مع  اأبرمت  ال�سني  ملو�سكو.وكانت 
رو���س��ي��ا ات��ف��اق ���س��راك��ة ب��ا حدود 
زي���ارة  خ���ال   2022 ف��رباي��ر  يف 
اأج�����ل ح�سور  ل��ب��ك��ني م���ن  ب���وت���ني 
الأوملبية  الأل����ع����اب  دورة  اف��ت��ت��اح 
ال�����س��ت��وي��ة ق��ب��ل اأ���س��اب��ي��ع م���ن غزو 
التاأكيد  اجلانبان  واأع��اد  اأوكرانيا، 

على قوة عاقاتهما.
ي�سار اإىل اأن اإجراء حمادثة مبا�سرة 
بني الرئي�س ال�سيني وزيلين�سكي، 
خطوة  مب��ث��اب��ة  �ستعترب  مت��ت  اإذا 
للعب  بكني  ج��ه��ود  يف  مهمة  اأوىل 
اأوكرانيا.  يف  ال�����س��ام  ���س��ان��ع  دور 
كو�سيط  موقعها  �ستعزز  اأنها  كما 
اأن �سهلت  قوي عاملياً، ل�سيما بعد 
اخ���رتاق���ا دب��ل��وم��ا���س��ي��ا م��ه��م��اً بني 
ال�سعودية واإيران الأ�سبوع املا�سي.

•• عوا�شم-وكاالت: 

اأع�����ل�����ن ق�����ائ�����د ال������ق������وات ال����ربي����ة 
اأّن  الإث����ن����ني  اأم���������س  الأوك����ران����ي����ة 
القوات  م��ع  ت���دور  عنيفة  م��ع��ارك 
على  ال�سيطرة  اأج��ل  من  الرو�سية 
ب��اخ��م��وت يف �سرق  و���س��ط م��دي��ن��ة 

اأوكرانيا.
واأك�����������د ق�����ائ�����د ال������ق������وات ال����ربي����ة 
�سري�سكي،  اأولك�سندر  الأوك��ران��ي��ة، 
اجلانب  بها  اأف��اد  �سابقة  معلومات 

الرو�سي.
الإع���ام���ي للجي�س  امل��ك��ت��ب  ون��ق��ل 
الرو�س  اإّن  ق��ول��ه  ���س��ري���س��ك��ي  ع���ن 
ي���ه���اج���م���ون ب����اخ����م����وت م����ن ع����ّدة 
اأحياء  ن��ح��و  ل��ل��ت��ق��ّدم  اجت����اه����ات.. 

الو�سط.
وكان �سري�سكي اأعلن يف وقت �سابق 
اأن ال��و���س��ع ع��ل��ى خ��ط ال��ت��م��ا���س يف 

منطقة باخموت ل يزال �سعًبا.
وق����ال ���س��ري���س��ك��ي ل��و���س��ائ��ل اإع���ام 
اأوكرانية: قوات فاغرن الهجومية 
تتقدم يف عدة اجتاهات يف حماولة 
والتقدم  قواتنا  دف��اع��ات  لخ��رتاق 

اإىل املناطق الو�سطى من املدينة.
وبعد مقرتح ال�سام الذي قدمته 

باده، يعتزم الرئي�س ال�سيني �سي 
جني بينغ، زيارة مو�سكو، الأ�سبوع 
الرئي�س  ل���ق���اء  اأج�����ل  م���ن  امل��ق��ب��ل، 

الرو�سي فادميري بوتني.
وبعدها يتوقع اأن يجري حمادثات 
عرب الفيديو مع نظريه الأوكراين 

يعك�سان  الف���رتا����س���ي���ة،  وامل���ك���امل���ة 
اأك�����ر  دور  ل���ل���ع���ب  ب���ك���ني  ج����ه����ود 
لإنهاء احلرب  التو�سط  فاعلية يف 
نقلت  م��ا  بح�سب  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني 

�سحيفة وول �سرتيت جورنال.
اإىل ذلك، قد يزور �سي اأي�سا دول 

•• اإ�شالم اأباد-وكاالت:

اأ������س�����درت حم��ك��م��ة ج���ن���ائ���ي���ة يف 
جديدة  اعتقال  مذكرة  باك�ستان 
ال�سابق،  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ب��ح��ق 
عمران خان، على خلفية ما بات 
قا�سية  »تهديد«  بق�سية  يعرف 
قا�سي  واأ�سدر  جنائية.  حمكمة 
املحكمة قراره ب�سبب تكرار تغيب 
ع��ن ح�سور جل�سة  ع��م��ران خ��ان 
التما�س  رف�����س  وب��ع��د  املحاكمة، 
ق����دم����ه حم����ام����ي ع����م����ران خ���ان 
املحاكمة،  ح�سور  من  ل�ستثنائه 
بتهديدات،  و���س��ف��ه��ا  م���ا  ب�����س��ب��ب 
وط��ل��ب ال��ق��ا���س��ي ���س��م��ان مثول 
عمران خان اأمام املحكمة بتاريخ 

29 مار�س اجلاري.
بت�سريحات  ت��ت��ع��ل��ق  ال��ق�����س��ي��ة 
عمران خان املثرية للجدل والتي 
لقا�سية  تهديد  مبثابة  اعتربت 
امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة و���س��ب��اط يف 
���س��رط��ة ال��ع��ا���س��م��ة اأم�����ام جتمع 
اأغ�سط�س   20 بتاريخ  لأن�����س��اره 

من العام املا�سي.

•• عوا�شم-وكاالت:

ال���ك���وري اجلنوبي  ب����داأ اجل��ي�����س��ان 
والأم��ريك��ي، اأم�����س الث��ن��ني، اأكرب 
م�سرتكة  ع�������س���ك���ري���ة  م������ن������اورات 
طويلة،  ����س���ن���وات  م���ن���ذ  ب��ي��ن��ه��م��ا 
ال�سمالية  اإعان كوريا  تزامنا مع 
ك��روز تطلق من  اختبار �ساروخي 
وا���س��ح على  احتجاج  غ��وا���س��ات يف 
املناورات التي تعتربها بيونغ يانغ 

تدريبا على الغزو.
ال�ساروخية  الخ��ت��ب��ارات  وت�����س��ري 
ال�سمالية  ك���وري���ا  اأج���رت���ه���ا  ال���ت���ي 
الأحد اإىل احتمال قيامها باأن�سطة 
املناورات  ا�ستفزازية خال  اختبار 
اجلنوبية  الأم���ريك���ي���ة-ال���ك���وري���ة 

التي �ست�ستمر ملدة 11 يوما.
ال�سمايل  ال���ك���وري  ال��زع��ي��م  وك����ان 
كيم جونغ اأون اأمر قواته الأ�سبوع 

باإمكان  ف�����اإن  م���راق���ب���ني  ووف�����ق 
عمران خان التوجه اإىل حمكمة 
كفالة  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول  اأع����ل����ى 
موؤقتة من العتقال على خلفية 

هذه الق�سية.
يف غ�سون ذلك تغيب عمران خان 
ما  حماكمة  جل�سات  ح�سور  عن 

كان  الهدايا حيث  بق�سية  يعرف 
الإتهام  لئحة  توجيه  املقرر  من 

له يف الق�سية.
اأ�سدرت  جنائية  حمكمة  وك��ان��ت 
فرباير  ����س���ه���ر  ن���ه���اي���ة  امل�����ذك�����رة 
والتي  ال��ه��دي��ا  ق�سية  يف  امل��ا���س��ي 
هدايا  وبيعه  با�ستحواذه  تتعلق 

املا�سي بال�ستعداد ل�سد ما اأ�سماه 
لا�ستعداد  املحمومة  التحركات 
للحرب من جانب مناف�سي باده.

وت�سمل مناورات اجلي�سان الكوري 
حماكاة  والأم������ريك������ي  اجل���ن���وب���ي 

اأطلق عليها درع احلرية  حا�سوبية 
التدريبات  م����ن  وال����ع����دي����د   23
�سميت  وال��ت��ي  امل�سرتكة،  امليدانية 
جمتمعة با�سم درع املحارب اإف تي 

اإك�س.

رجال اأمن واأن�سار يرافقون �سيارة تقل عمران خان خال م�سرية انتخابية يف لهور.  )ا ف ب(

جانب من مناورات اجلي�سني الكوري اجلنوبي والأمريكي )ا ف ب(

مذكرة اعتقال جديدة بحق عمران خان.. ب�سبب تهديد قا�سية

بيونغ يانغ جتري اختبارا �ساروخيا

بدء اأكرب مناورات بني وا�سنطن و�سول
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زار مقّر احلملة واطلع على جهود املتطوعني امل�ساركني فيها

حممد بن را�سد: »ج�سور اخلري« التي متدها الإمارات مع ال�سعوب تر�سخ املحبة والتوا�سل والتعا�سد 
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اطلع 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، على جهود املتطوعني 
امل�ساركني يف حملة ج�سور اخلري، والتي اأطلقتها دولة الإمارات العربية 

املتحدة، ممثلة يف هيئة الهال الأحمر وبالتعاون مع عدد من الوزارات 
من  املت�سررين  لإغ��اث��ة  ال��دول��ة،  يف  والإن�سانية  اخل��ريي��ة  واملوؤ�س�سات 
الزلزال الذي �سرب اجلمهورية العربية ال�سورية واجلمهورية الرتكية 

فرباير املا�سي. 
جاء ذلك خال زيارة �سموه ملقّر احلملة يف مركز دبي التجاري العاملي، 

يرافقه كٌل من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د 
املالية، و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س 

دبي لاإعام، كما رافق �سموه عدد من اأحفاده.  )التفا�سيل �س2(

لقاء رباعي مبو�سكو حول �سوريا.. 
واأردوغ��ان الأ�سد  للقاء  متهيدًا 

•• مو�شكو-وكاالت:

يبدو اأن عجلة التطبيع بني اأنقرة 
ودم�����س��ق ت�����س��ري ع��ل��ى ق���دم و�ساق، 
دبلوما�سية  م�����س��ادر  اأع��ل��ن��ت  ف��ق��د 
�ست�ست�سيف  م��و���س��ك��و  اأن  ت��رك��ي��ة 
نواب وزراء خارجية تركيا ورو�سيا 
واإي�����ران وال��ن��ظ��ام ال�����س��وري يومي 
15 و16 مار�س لإجراء مناق�سات 
امل�سادر،  واأف�������ادت  ����س���وري���ا.  ح����ول 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ائ��ب  اأن  اأم�����س، 
�سيرتاأ�س  اأقت�سابار،  براق  الرتكي 
وفد باده يف الجتماع، بح�سب ما 

نقلت وكالة الأنا�سول.
اخلا�س  املمثل  اأن  اإىل  اأ�سارت  كما 
ال�سرق  اإىل  ال���رو����س���ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
ميخائيل  واإف���ري���ق���ي���ا  الأو������س�����ط 
بوغدانوف، �سرياأ�س وفد رو�سييا، 
فيما ميثل اإيران م�ست�سار ال�سوؤون 
علي  اخلارجية  ل��وزي��ر  ال�سيا�سية 
م�ساركة  اإىل  لفتة  حجي،  اأ�سغر 
النظام  خ����ارج����ي����ة  وزي�������ر  ن����ائ����ب 

ال�سوري اأمين �سو�سان.
عن  مو�سكو  حتفظت  امل��ق��اب��ل،  يف 
اإعطاء اأي تفا�سيل حول املو�سوع.

لرئي�س  مرتقبة  زي���ارة  ب�ساأن  اأم��ا 
اإىل  الأ���س��د  ب�سار  ال�سوري  النظام 
اأي�سا، فقال الناطق با�سم  مو�سكو 
اإنه  بي�سكوف،  دميرتي  الكرملني، 
يكون  ع��ن��دم��ا  الأم����ر  ع��ن  �سيعلن 
ه���ن���اك و�����س����وح اأك������ر ح�����ول تلك 

الزيارة.

للدولة ب�سكل غري قانوين.
ف��ي��م��ا ي���واج���ه ع���م���ران خ���ان عدة 
الباك�ستانية  املحاكم  اأمام  ق�سايا 
تتعلق بق�سايا جنائية واحل�سول 
على متويل غري قانوين واأخرى 
ت��ت��ع��ل��ق ب���اأع���م���ال ع��ن��ف واإره������اب 

رافقت تظاهرات قادها.
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اأخبـار الإمـارات
 COP 28 ج�سور اإنرتنا�سيونال يوؤكد اأهمية حتقيق العدالة املناخية يف ظل انعقاد موؤمتر املناخ

•• اأبوظبي - وام:

انعقاد  اأهمية  والتنمية”  ل��اإع��ام  اإنرتنا�سيونال  “ج�سور  م��رك��ز  اأك���دت 
ال�28 من قمة املناخ بدولة الإم��ارات نهاية العام احلايل، وقدرتها  الدورة 
على و�سع ا�سرتاتيجية فاعلة ت�سهم يف اإحداث التغيريات العاملية الازمة 
العاملي،  الهتمام  ب�سدارة  الق�سايا  تلك  واإب��راز  املناخية،  العدالة  لتحقيق 

بغية الو�سول اإىل احلياد املناخي بحلول عام 2050. 
املنتدى  مع  بالتعاون  املنظمة  اأ�سدرته  ال��ذي  املكتوب  البيان  يف  ذل��ك  ج��اء 
حقوق  جمل�س  اإىل  ومرفوعاً  الإن�����س��ان،  وحقوق  للحوار  الأوروب���ي  العربي 
اأجندة عمله  الثالث من  البند  واخلم�سني حتت  الثانية  دورت��ه  الإن�سان يف 

اأ�سارت فيه اإىل ت�سدر ق�سايا التغري  التي انطلق النقا�س ب�ساأنها موؤخرا.. 
املناخي الهتمام العاملي، ملا متثله من تهديد للحياة على الكوكب وحرمان 
"ج�سور  م��رك��ز  رئي�س  احل��م��ادي،  حممد  وق���ال  الإن�����س��ان.   بحقوق  التمتع 
اإنرتنا�سيونال لاإعام والتنمية" بجنيف اإىل اأهمية بحث وتناول الق�سايا 
املرتبطة بالعدالة املناخية على امل�ستوى الدويل من قبل املنظمات الدولية، 
مبا يعزز من �سراكتها الفاعلة يف اإبراز تلك الق�سايا والدفع بتحمل الدول 
الدول  وق���درات  جهود  ودع��م  امل��ن��اخ  بحماية  املتعلقة  م�سوؤولياتها  ال��ك��ربى 
النامية ملواجهة التحديات وامل�سكات التي تفر�سها عليها التغريات البيئية 
ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  باتفاقية  الدويل  اللتزام  وتاأكيد  واملناخية، 
تغري املناخ لعام 1994، واحلر�س على تفعيل اللتزام مبخرجات موؤمتر 

التي  املناخ  تغري  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  لتفاقية  التابعة  الأط��راف 
ا�ستمرت منذ عام 1995، اإ�سافة اإىل اللتزام بقرارات قمة باري�س للمناخ 
لعام 2015.  واأ�ساد باللتزام الكبري الذي تبديه دولة الإم��ارات بتحقيق 
الثامنة والع�سرين،  املناخ يف دورته  املناخية، وبا�ست�سافتها موؤمتر  العدالة 
وباجلهود والإجنازات التي عملت على حتقيقها يف هذا املجال، وتعهدها باأن 
تكون اأول دولة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا ت�سل اإىل احلياد 
ثاثني  م��ن  اأك��ر  وج��ود  وت�سهيل   ،2050 ع��ام  بحلول  املناخي  ال�سفري 
وكالة و�سندوًقا وبرناجًما ومبادرة معنية بالبيئة واملناخ ودعمها بال�سراكة 
مع الأمم املتحدة، والتزامها بخطة وطنية طموحة تهدف حلماية وتعزيز 
الأخ�سر  القت�سادي  النموذج  على  لاعتماد  وال�سعي  الأزرق،  القت�ساد 

احلياد  بتحقيق  املعنية  النامية  ال��دول  جهود  بدعم  والل��ت��زام  ب��الإم��ارات، 
اإىل  اإ�سافة  التاأثريات املناخية ال�سلبية على تلك الدول،  املناخي ومواجهة 
وتد�سني  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  دول��ي��ة  وم��ب��ادرات  اتفاقيات  توقيع 
العديد من ال�سرتاتيجيات الوطنية املعنية بالبيئة واملناخ، كال�سرتاتيجية 
 ،2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي  وا�سرتاتيجية   ،2050 للطاقة  الوطنية 
دور  بيانها  يف  املنظمة  واأك���دت    .2050 الكربوين  احل��ي��اد  وا�سرتاتيجية 
الأمم املتحدة املهم يف تعزيز العمل الدويل املعني بحماية املناخ واملحافظة 
على البيئة، و�سرورة التزام جميع الدول بنهج قائم على حقوق الإن�سان يف 
ال�ستجابة العاملية لاأزمة التي يواجهها العامل على �سعيد و�سع الت�سريعات 

و�سنع ال�سيا�سات الهادفة اإىل حماية املناخ وحتقيق العدالة املناخية. 

يوم الطفل.. الإمارات حتتفي باأجيال امل�ستقبل

زار مقّر احلملة واطلع على جهود املتطوعني امل�ساركني فيها

حممد بن را�سد: ج�سور اخلري التي متدها الإمارات مع ال�سعوب تر�سخ املحبة والتوا�سل والتعا�سد وترتقي بالأخوة مل�ستويات نبيلة 
�سموه يوّقع ر�سالة موجهًة للمت�سررين من الزلزال يف �سوريا وتركيا، اأعرب فيها عن ت�سامنه معهم ووقوفه اإىل جانبهم

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل الإمارات غدا ب� »يوم الطفل الإماراتي« الذي حتول اإىل منا�سبة وطنية 
جتدد فيها اللتزام بتعزيز مكت�سبات اأطفال الإمارات و�سمان حقوقهم يف كافة 
لهم فر�س  يوفر  والتعليمية، وكل ما  وال�سحية  والأ�سرية  املجتمعية  اجلوانب 

التمتع بحياة كرمية وم�ستقبل اأف�سل.
الإمارات  دول��ة  روؤي��ة  عام  15 مار�س من كل  ت�سادف يف  التي  املنا�سبة  وجت�سد 
ليكونوا  توؤهلهم  التي  ال�سليمة  التن�سئة  امل�ستقبل  اأجيال  تن�سئة  على  وحر�سها 

اأفراداً �ساحلني وفعالني يف املجتمع.
البيئة  الطفل، ول تدخر جهدا يف توفري  ب�سكل كبري بحقوق  الإم��ارات  وتهتم 
يف  رئي�سية  واأداة  للتنمية  نواة  ليكون  توؤهله  التي  لنموه  والنموذجية  ال�سحية 
م�سرية التطور والزدهار، فمنذ تاأ�سي�س الدولة على يد املغفور له ال�سيخ زايد 
الت�سريعات  ع�سرات  الإم���ارات  �سهدت  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن 
حقوقه  وحماية  الطفل  رع��اي��ة  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  والإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

ومتكينه والنهو�س به اجتماعيا و�سحيا وتعليميا.
بحماية  املعنية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  من  متكاملة  منظومة  الإم���ارات  ومتتلك 
املحلي  املجتمع  يف  الطفل  انتقال  يف  جهودها  اأ�سهمت  التي  الأط��ف��ال  ورع��اي��ة 
و�سناعة  التمكني  مرحلة  اإىل  الأ�سا�سية  احلقوق  ب�سمان  املطالبة  مرحلة  من 

م�ستقبل.
املعنية  الر�سمية  والطفولة يف �سدارة اجلهات  لاأمومة  الأعلى  املجل�س  وياأتي 
باإطاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما ت�سع الوزارات والهيئات الحتادية 
�سيا�سات واإج��راءات التحفيز الداخلية والعامة، لرفع م�ستوى الرعاية املقدمة 
املخولة  القانونية  اجل��ه��ات  م��ن  وع��دد  الداخلية  وزارة  تتوىل  فيما  ل��اأط��ف��ال، 
القوانني  منظومة  اإىل  بالرجوع  الفورية  واملحا�سبة  التجاوزات  ر�سد  عمليات 

والت�سريعات اخلا�سة بحماية الطفل.
واعتمدت الإمارات مببادرة من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
والطفولة  لاأمومة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  الإمارات"،  "اأم  الأ�سرية  التنمية 
2017 - 2021، لتكون مرجعاً اأ�سا�سياً ل�سانعي القرار يف جمال الطفولة يف 
الدولة، حيث ت�سعى ال�سرتاتيجية اإىل تعزيز حق الأطفال والأمهات يف رعاية 
واليافعني يف فر�س  الأطفال  بيئة �سحية م�ستدامة وتعزيز حق  �ساملة �سمن 
تعّلم جيد النوعية، اإ�سافة اإىل دعم امل�ساركة الفعالة لاأطفال واليافعني يف كافة 

املجالت، وتخطيط ال�سيا�سات والربامج.
و�سكل القانون الحتادي رقم 3 ل�سنة 2016 )قانون ودمية( نقلة نوعية على 
احلقوق  ملجموعة  نظرا  الإم���ارات  دول��ة  يف  الطفل  حقوق  حماية  جهود  �سعيد 
وال�سحية  الأ�سا�سية  والبقاء واحلقوق  للطفل مثل حقه يف احلياة  كفلها  التي 

والتعليمية واحلماية الفكرية.
 ،2009 ع��ام  يف  الطفل  حلماية  العليا  اللجنة  الداخلية  وزارة  اأن�ساأت  بدورها 
ومركز حماية الطفل يف عام 2011، ود�سنت اخلط ال�ساخن لت�سهيل عمليات 
الإباغ عن حالت العتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئا�سة القوة العاملية 

الفرتا�سية املعنية بحماية الطفل من خماطر ال�ستغال عرب الإنرتنت.
وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون اأول دولة عربية تن�سم اإىل ال�سراكة العاملية 
ل� »اإنهاء العنف �سد الأطفال« لي�سكل اعرتافاً جديداً بنجاح �سيا�ساتها الوطنية 

الرامية اإىل توفري اأق�سى درجات احلماية والرعاية لاأطفال.
حقيقية  15مار�س2020  يف  اأن�سئ  ال��ذي  للطفل  الإم��ارات��ي  الربملان  ويعك�س 
اهتمام الإمارات بالنا�سئة واأجيال امل�ستقبل وتنمية وعيهم ال�سيا�سي، للم�ساركة 
دورهم  وممار�سة  لها  امل�ساحبة  والتحولت  والبناء  التنمية  عملية  يف  الفاعلة 

املجتمعي باإيجابية وكفاءة.
وتقود الإمارات العديد من املبادرات التي توؤثر اإيجابيا يف حياة مايني الأطفال 
الدولية  املنظمات والربامج  التعاون مع  اأو من خال  ب�سكل فردي  �سواء  حول 
املعنية. وتقف دولة الإمارات يف مقدمة الدول الراعية والداعمة حل�سول اأطفال 
العامل على الرعاية والعناية ال�سحية الازمة ل�سامتهم ووقايتهم من الأوبئة 
"حملة الإم��ارات للتطعيم �سد �سلل  والأمرا�س ال�سارية، ويف هذا الإطار تربز 
الأطفال يف جمهورية باك�ستان الإ�سامية" التي قدمت خال الفرتة من عام 

و974 جرعة  األفاً  و478  مليوناً   667  ..2022 عام  نهاية  ولغاية   2014
تطعيم يف �ستى مناطق باك�ستان.

ويعد الأطفال امل�ستفيدون الأوائل من امل�ست�سفيات واملراكز الطبية التي اأقامتها 
اإىل جانب ما تقدمه هيئاتها  البلدان، هذا  نفقتها يف كثري من  الإم���ارات على 
التي  الدول واملناطق  اخلريية والإن�سانية من هبات وم�ساعدات طبية يف كافة 

يعي�س فيها الأطفال ظروفا معي�سية �سعبة.
وحتر�س الإمارات على اإعطاء الأولوية يف م�ساعداتها اخلارجية حلماية تعليم 
بلغ  حيث  باأكملها،  باملجتمعات  الرت��ق��اء  يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً  باعتباره  الأط��ف��ال 
اإجمايل تربعات الدولة لدعم م�سروعات التعليم حول العامل اأكر من 1.55 

مليار دولر لغاية �سبتمرب 2020.
وتن�سط الإمارات يف جمال توفري احلماية الرقمية لاأطفال حول العامل حيث 
اأ�سفرت  التي  »ويربوتكت«  ل�  الثانية  العاملية  القمة   2015 ع��ام  يف  ا�ست�سافت 
عن اتفاق احلكومات واملنظمات على اإن�ساء ا�ستجابة وطنية من�سقة لا�ستغال 
اأكر من  2018 ح�سدت الإم��ارات  اجلن�سي لاأطفال على الإنرتنت، ويف عام 
موؤمتر  فعاليات  �سمن  العامل  اأنحاء  �ستى  من  الدينية  القيادات  من   450
»حتالف الأديان لأمن املجتمعات: كرامة الطفل يف العامل الرقمي« وذلك بهدف 
و�سع روؤية عاملية م�سرتكة لتعزيز حماية املجتمعات، خا�سة الأطفال من جرائم 

البتزاز عرب العامل الرقمي وخماطر ال�سبكة العنكبوتية.

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اطلع 
امل�ساركني  ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، على جهود املتطوعني  رئي�س جمل�س 
اأطلقتها دولة الإم��ارات العربية املتحدة، ممثلة  يف حملة ج�سور اخلري، والتي 
يف هيئة الهال الأحمر وبالتعاون مع عدد من ال��وزارات واملوؤ�س�سات اخلريية 
والإن�سانية يف الدولة، لإغاثة املت�سررين من الزلزال الذي �سرب اجلمهورية 

العربية ال�سورية واجلمهورية الرتكية فرباير املا�سي. 
جاء ذلك خال زيارة �سموه ملقّر احلملة يف مركز دبي التجاري العاملي، يرافقه 
كٌل من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  التنفيذي،  املجل�س 
بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو  املالية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي  حاكم 
اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لاإعام، كما رافق �سموه عدد  حممد بن را�سد 

من اأحفاده. 
وقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، بجولة يف املركز �سملت 
و�سوًل  الطرود وجتهيزها،  اإع��داد  من عمليات  ب��دءاً  العمل،  خمتلف حمطات 
اإع��داد احلزم  املتطوعني يف  �سموه  اأحفاد  �ساند  التحميل، يف حني  اإىل عمليات 

الإغاثية والطرود الغذائية. 
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم: زرت اليوم حملة ج�سور 
اخلري لإغاثة املت�سررين من زلزال �سوريا وتركيا .. ج�سور اخلري التي متدها 
الإمارات مع ال�سعوب يف اأوقات ال�سدة هي ج�سور دائمة .. ج�سور تر�ّسخ املحبة 

والتوا�سل والتعا�سد .. وترتقي بالأخوة مل�ستويات نبيلة. 
اإغاثة الأ�سقاء ال�سوريني والأت��راك، والتي  واأ�ساد �سموه باجلهود املجتمعية يف 
جاءت ا�ستجابة لدعوة الدولة ملد يد العون ملت�سرري الزلزال الذي �سرب كًا 

من اجلمهورية العربية ال�سورية وتركيا يف فرباير املا�سي. 

الأطفال  م��ن  املتطوعني  م��ن   2000 ال��ي��وم  ���س��ارك يف حملة  �سموه:  واأ���س��اف 
اأعمال  ورج��ال  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  من  وموظفني  امل��دار���س  ط��اب 
ومثقفني وغريهم.. هدفهم واحد.. اإي�سال ر�سالة خري لإخوتنا.. والتعبري عن 

اأهم قيمنا الإن�سانية.. لهم منا كل ال�سكر والتقدير. 
وعدد  العمل  لفرق  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  وا�ستمع 
اأثر  من  لها  وما  اإ�سهاماتهم  على  �سموه  مثنياً  مهامهم،  حول  املتطوعني  من 
اأم�ّس  الزلزال، والذين هم يف  املت�سررين من  اإيجابي يف حياة  اإح��داث فرق  يف 
احلاجة اإىل امل�ساندة، حيث اأ�ساد �سموه بدور املتطوعني ك�سفراء لقيم التطّوع 
جمتمع  متّيز  التي  الإن�ساين  والت�سامن  والتعا�سد  والبذل  والعطاء  والإيثار 

الإمارات. 
ووّق����ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ر���س��ال��ة موجهًة 
معهم  ت�سامنه  عن  فيها  اأع��رب  وتركيا،  �سوريا  يف  ال��زل��زال  من  للمت�سررين 
بالأمل  التم�سك  اإىل  اإي��اه��م  داع��ي��اً  ال��ظ��روف،  ك��اف��ة  يف  جانبهم  اإىل  ووق��وف��ه 
والتفاوؤل بغد اأف�سل، حيث جاء يف ن�سها: نحن معكم و�سنكون دوماً اإىل جانبكم 

.. لكم منا كل الود والدعم والتقدير .. مت�سكوا بالأمل والتفاوؤل. 
وحر�س اأحفاد �سموه على م�ساركة متطوعي حملة ج�سور اخلري يف مركز دبي 
اإعداد الطرود الإغاثية التي ت�سم مواد غذائية ومتوينية  التجاري العاملي يف 
األعاب  اإىل  اإ�سافة  ال��ربد،  النازحني  تقي  واأغطية  وماب�س  اأ�سا�سية  و�سّحية 

لاأطفال مبا لها من تاأثري اإيجابي يف نفو�سهم. 

ا�ستدامة العمل الإن�ساين  
وق���ال م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي، وزي���ر ���س��وؤون جمل�س ال����وزراء، 
حملة  اإن  العاملية،  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات  ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني 
العون وامل�ساعدة  الدولة مبد يد  تاأتي ترجمة لتوجيهات قيادة  ج�سور اخلري، 
للمتاأثرين بتداعيات زلزال �سوريا وتركيا، حيث ت�ستكمل جهود دولة الإمارات 

يف ماأ�س�سة العمل الإن�ساين مبا ي�سمن ا�ستدامته ويعزز فعاليته، لتحقيق اأكرب 
قدر ممكن من الإف��ادة للمجتمعات الأكر ه�سا�سة يف العامل، واإح��داث ب�سمة 
اإيجابية تر�ّسخ فعل اخلري والعمل التطوعي كنهج م�ستدام، يعلي قيم امل�ساواة 

والت�سامح واحرتام الأخوة الإن�سانية. 
العاملية،  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�س�سة  حر�س  معاليه  واأك���د 
�ساحب  يرعاها  التي  واملوؤ�س�سات  امل��ب��ادرات  ملختلف  حا�سنة  مظلة  باعتبارها 
حملة  يف  فاعل  ب�سكل  امل�ساهمة  يف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
.. وق��ال معاليه:  الإم��ارات��ي  ج�سور اخل��ري، بالتعاون مع هيئة الهال الأحمر 
مبادرات  توا�سل  املوؤ�س�سي،  الإن�ساين  العمل  يف  ال��ري��ادي  دوره��ا  من  انطاقاً 
الإن�سانية  الوطنية  احلملة  لهذه  دعمها  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
اجلامعات  طلبة  من  متطوع،   2000 من  اأك��ر  اليوم  ح�سدت  حيث  الكربى، 
الإقليمي  امل�ستويني  على  املعروفة  وال�سخ�سيات  املوؤثرين  من  وعدد  واملدار�س 
اإخوانهم  مل�ساندة  اإغاثي  األ��ف طرد   15 واملحلي، حيث جنحوا يف جمع ح��وايل 

واأ�سقائهم يف �سوريا وتركيا. 

ال�ستجابة ال�سريعة  
املزروعي، رئي�س جمل�س  الدكتور حمدان م�سلم  املنا�سبة، قال معايل  ويف هذه 
اإدارة هيئة الهال الأحمر، اإن زيارة �ساحب ال�سمّو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، مع اأبنائه 
واأحفاده ملركز حملة "ج�سور اخلري" يف "مركز دبي التجاري العاملي"، جت�ّسد 
دعم القيادة لكوادر العمل الإن�ساين يف الدولة، وتر�ّسخ م�سار الإم��ارات الثابت 
ال�سقيقة  ال��دول  والت�سامن مع كل من هو بحاجة يف  ال�سريعة  ال�ستجابة  يف 

وال�سديقة والعامل اأجمع. 
واأكد معاليه حر�س الهيئة على تعزيز التعاون مح خمتلف املوؤ�س�سات الإن�سانية 
ال�سيخ  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  يعك�س  الإم���ارات، مبا  دول��ة  العاملة يف  واخلريية 

حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 
حاكم دبي، رعاه اهلل، يف ت�سافر اجلهود وح�سد الدعم املجتمعي ملوؤازرة الفئات 
الأكر ه�سا�سة يف خمتلف اأرجاء العامل، م�سرياً اإىل اأهمية حملة ج�سور اخلري، 
وما قدمته من م�ساعدة ا�ستثنائية للمت�سررين من الزلزال يف �سوريا وتركيا. 

م�ستهدفات  حتقيق  على  العمل  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال  موا�سلة  اأك��د  كما 
الإمارات  مكانة  تر�سيخ  يف  وامل�ساهمة  والتطوعي،  الإن�ساين  العمل  يف  الدولة 
والطبية  الإغاثية  امل��واد  لتوفري  ال�ستجابة  و�سرعة  اخل��ري،  فعل  يف  و�سمعتها 

الطارئة للمت�سررين من الأزمات والكوارث الإن�سانية حول العامل. 
واأعرب املتطوعون يف احلملة عن فخرهم بزيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ملقر احلملة، ما منح عملهم وجهودهم حافزاً ملِهماً وزخماً 
التخفيف عن  اأج��ل  يقدمونه من وقت وجهد من  اعتزازهم مبا  ور�ّسخ  كبرياً 

اإخوتهم يف الإن�سانية ممن اأ�سابتهم الكارثة. 
وكانت احلملة الإن�سانية الوطنية "ج�سور اخلري" قد اأكملت �سهرها الأول يف 
جمع امل�ساعدات والتربعات مل�ساندة ودعم الفئات املت�سررة واملنكوبة من الزلزال 

الذي �سرب مناطق باأكملها يف �سوريا وتركيا يف 6 فرباير 2023. 
"ج�سور  حملة  ب��داي��ة  يف  اأعلنت  ق��د  الإم����ارات  "متطوعني" يف  من�سة  وك��ان��ت 
اخلري" عن حاجتها اإىل 500 متطوع لتجهيز حزم الإغاثة للمت�سررين من 
من  الأوىل  القليلة  الأي���ام  يف  املتطوعني  ع��دد  ليتجاوز  الدولتني،  يف  ال��زل��زال 
احلملة وب�سرعة قيا�سية 1،200 متطوع ومتطوعة، يف تاأكيد عملي على قيم 

العطاء واإغاثة امللهوف الرا�سخة يف نفو�س اأهل الإمارات. 
ت�سهد  ح��ي��ث  ال���دول���ة،  م�ستوى  ع��ل��ى  فعالياتها  الإن�����س��ان��ي��ة  احل��م��ل��ة  وت��وا���س��ل 
جتاوباً نوعياً من املوؤ�س�سات الإن�سانية والإغاثية الإماراتية وقطاعات الأعمال 
لنداء  ا�ستجابًة  اخل��ا���س  القطاع  و���س��رك��ات  احلكومية  والهيئات  وامل��وؤ���س�����س��ات 

الإن�سانية وت�سامناً مع املت�سررين من كارثة الزلزال. 
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اأخبـار الإمـارات

اأكرث التقنيات اجلراحية تطورًا

ميديكلينيك م�ست�سفى املدينة حت�سد العتماد كاأول مركز مرجعي اإقليمي يف الإمارات لروبوتات دافن�سي

•• دبي-الفجر

م�ست�سفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ن���ف���ذ 
املدينة نظام اجلراحة الروبوتية 
الدقة  اأذرع عايل  باأربعة  دافن�سي 
)Vinci Xi HD( ، وهو اأحد 
تطوراً  اجلراحية  التقنيات  اأكر 
والأطفال.  ال��ب��ال��غ��ني  للمر�سى 
نظام اجلراحة الروبوتية دافن�سي 
ه��و اإج�����راء ج��راح��ي ح��دي��ث يتم 
البطن  تنظري  تقنية  دم���ج  ف��ي��ه 
روبوتية  ت��ق��ن��ي��ة  م���ع  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
اأربعة  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��دق��ة  ع��ال��ي��ة 

امل�سهورون  حيث يقوم جراحيهم 
ب�����اإج�����راء ال���ك���ث���ري م����ن احل�����الت 
ل��ت��ع��ل��ي��م اجل����راح����ني الآخ����ري����ن 
اجلراحية  العمليات  اأداء  كيفية 
تخ�س�سات  يف  ال�����روب�����وت�����ي�����ة 
الدكتور روجر  وق��ال   ." خمتلفة 
اجلراحة  ا�ست�ساري  جريجي�س، 
اجلراحة  وح��دة  ورئي�س  العامة 
ميديكلينيك  يف  ال����روب����وت����ي����ة 
فخور  "اأنا  امل��دي��ن��ة:  م�ست�سفى 
مع  الإجن�����از  ه���ذا  بتحقيق  ج����ًدا 
الداخليني،  اجل����راح����ني  ف���ري���ق 
وذل��������ك مل���������س����اع����دة امل����ر�����س����ى يف 

اأقل  واأمل  اأ����س���رع  ب�سكل  ال��ت��ع��ايف 
وتندب اأقل.

ال��ق��ي�����س��ي، املدير  وو���س��ف��ت م��ن��ى 
الطبية،  ال��ن��اغ��ي  ل�����س��رك��ة  ال��ع��ام 
فريق  م���ع  ال��ع��م��ل  يف  جت��رب��ت��ه��ا 
باأنها  امل�ست�سفى  يف  اجل���راح���ني 
"ق�سة جناح واحدة تلو الأخرى. 
وب�سفتنا موزًعا لروبوت دافن�سي 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  يف 
ف��ن��ح��ن ف����خ����ورون ب���ت���واج���دن���ا يف 
املدينة  م�ست�سفى  ميديكلينيك 

منذ عام 2020. "
بهذا  ل���اح���ت���ف���ال  م���ن���ا����س���ب���ة  يف 

توجيهها  ي���ت���م  روب���وت���ي���ة  اأذرع 
اأح��د اجلراحني يف وحدة  بخربة 
ميكن  ح��ي��ث  اجل��راح��ي��ة  التحكم 
ب�سورة  اجلراحة  املنطقة  عر�س 

ثاثية الأبعاد وبدقة عالية.
يعتمد نظام اجلراحة الروبوتية 
من دافن�سي على تقنية اجلراحة 
ط��ف��ي��ف��ة ال���ت���وغ���ل وت��ط��ب��ق على 
العامة  اجلراحة  يف  وا�سع  نطاق 
وامل�����س��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة واإج�������راءات 
اأم�����را������س ال���ن�������س���اء، وك����ذل����ك يف 
العديد من التخ�س�سات الأخرى 
ل��ت��ح�����س��ني ن���ت���ائ���ج امل���ر����س���ى مع 

طوم�سون  �ستيف  ق���ال  ال��ن��ج��اح، 
 Intuitive رئ��ي�����س  ن���ائ���ب   ،
امل�سنعة  ال�����س��رك��ة   Global
اأطلقنا  "لقد  داف��ن�����س��ي:  ل��ن��ظ��ام 
ن��ظ��ام داف��ن�����س��ي ال���روب���وت���ي منذ 
العربية  الإم�������ارات  يف   2014
املتحدة ويف 2020 مع جمموعة 
احلني  ذل��ك  منذ  ميديكلينيك. 
من�ساأة  اأك��������رب  ل���ت�������س���ب���ح  من�����ت 
املنطقة  يف  داف��ن�����س��ي  ل��روب��وت��ات 
متميز  ب��ع��م��ل  ي���ق���وم���ون  ح���ي���ث 
لدرا�سات  موقع  الآن  واأ�سبحوا 
للجراحني،  ال��ق��ائ��م��ة  احل�����الت 

الن�ساء وال��ولدة، من قبل �سركة 
ل��ق��ي��ام��ه باأكرب  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ن��اغ��ي 
ع������دد م����ن اإج������������راءات اأم����را�����س 
ال��ن�����س��اء ال��روب��وت��ي��ة يف الإم����ارات 
الن�ساء  مل�ساعدة  املتحدة  العربية 
يف املنطقة يف احل�سول على احلد 
اجلراحية  العمليات  من  الأدن���ى 
�سحية  م�سكلة  لأي  ال��ت��دخ��ل��ي��ة 

على  احل�سول  على  الأول  امل��ق��ام 
اإج��راءات اأكر اأماًنا يف وقت اأقل 
لت�سبح  ا  واأي�سً اأ�سرع،  تعاٍف  ومع 
م������رك������ًزا ل����ت����دري����ب اجل����راح����ني 
ع���ل���ى اجل����راح����ة ال���روب���وت���ي���ة يف 
بالذكر  واجل���دي���ر   ." امل�����س��ت��ق��ب��ل 
اأنه مت العرتاف بالدكتور لبيب 
اأمرا�س  ا���س��ت�����س��اري  ال��ري��ا���س��ي، 

الدكتور  اأج������رى  ك��م��ا  ل���ل���م���راأة. 
جراحة  ا�ست�ساري  ح�سن،  مظهر 
جراحة  اأول  ال��ب��ول��ي��ة،  امل�����س��ال��ك 
روب��وت��ي��ة ل��اأط��ف��ال يف الإم����ارات 
جانب  اإىل  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
م�����س��اع��دة ال��ب��ال��غ��ني والأط����ف����ال 
نوع  اأي  مع  التعامل  يف  الآخرين 

من م�ساكل امل�سالك البولية.

�سحة دبي تفتح باب ال�سرتاك يف ع�سوية مكتبتها الطبية الإلكرتونية للمهنيني ال�سحيني
•• دبي -وام:

ال�سرتاك يف ع�سوية مكتبتها  باب  فتح  بدبي عن  ال�سحة  اأعلنت هيئة 
للو�سول  دب��ي  يف  املرخ�سني  ال�سحيني  للمهنيني  الإلكرتونية  الطبية 
اإىل اأكر من 29 مليون م�سدر علمي طبي عن ُبعد من خال الهاتف 

املحمول والأجهزة الذكية وعلى مدار ال�ساعة.
واأكد الدكتور مروان املا املدير التنفيذي لقطاع التنظيم ال�سحي بهيئة 
التي  اجلهود  �سمن  تاأتي  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأهمية  على  بدبي  ال�سحة 
تقوم بها الهيئة لتعزيز املمار�سات الطبية املبنية على الأدلة والرباهني 
ال�سحة  هيئة  من  املرخ�سني  ال�سحيني  املهنيني  لدى  العلمي  والبحث 

واملجات  الكتب  مايني  اإىل  الو�سول  م��ن  متكينهم  خ��ال  م��ن  بدبي 
والدوريات واملقالت الطبية وقواعد البيانات ال�سريرية وبيانات الأدوية 

واملبادئ التوجيهية ال�سريرية.
واأو�سح اأن الع�سوية تتيح للم�سرتكني اإمكانية الو�سول لن�سرات تثقيف 
املر�سى وبنوك الأ�سئلة ومراجع مهارات التمري�س وغريها من امل�سادر 
الطبية املوثوقة مبا يف ذلك ال�سور والفيديوهات التي تدعم املمار�سات 
واأطباء  امل�ساعدة وال�سيدلنية والإدارية  الطبية والتمري�سية والطبية 
الإقامة والمتياز. من جانبها قالت الدكتورة وديعة حممد مديرة اإدارة 
التعليم الطبي والأبحاث بهيئة ال�سحة بدبي اإن املكتبة الطبية �ستوفر 
للم�سرتكني من اأع�سائها خدمة طلب مقال طبي واحل�سول على �ساعات 

تعليم طبي م�ستمر لت�سفح موقع املكتبة الإلكرتوين وا�ستخدام مواقع 
على  واحل�سول  الرتخي�س  لأغ��را���س  العاملية  امل�ستمر  الطبي  التعليم 

ا�ست�سارة بحثية يف جمال املراجع.
ن�سر  الطبية  املكتبة  بع�سوية  ال�سرتاك  خال  من  ميكن  اأن��ه  واأ�سافت 
البحوث العلمية يف جمات دبي الطبية والن�سمام اإىل نوادي املجات 
الطب  على  املعتمدة  املمار�سات  دعم  اإىل م�سادر  والو�سول  الفرتا�سية 
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى الأدل�����ة وال���رباه���ني وامل�����س��ادر ال��دوائ��ي��ة ل��دع��م املمار�سات 
بالتمري�س  اخلا�سة  املعلومات  وم�����س��ادر  الأدوي����ة  ود���س��ات��ري  العاجية 
اإدارة  اإىل توفري برامج  اإ�سافة  اإج��راءات ومهارات التمري�س  وخ�سو�ساً 

املراجع والببليوغرافيات لكتابة البحوث واملقالت.

واأ�سارت اإىل امل�سادر الإلكرتونية التي توفرها املكتبة الطبية لأع�سائها 
29،782،431 م�سدراً منها املقالت الطبية  اإىل  والتي ي�سل عددها 
التي ت�سل اإىل 22،163،120 مقال طبيا واأكر من 12،200 جملة 
الكرتونية و275،246 كتابا اإلكرتونيا و7،573،482 �سورة وفيديو 
التمري�س  ملهارات  مرجعاً  و8،024  طبية  ممار�سات  دليل  و10،620 

و68،787 ن�سرة لتعليم املر�سى.
وميكن للراغبني يف ال�سرتاك يف املكتبة الطبية لا�ستفادة من م�سادرها 
ال�سحة  لهيئة  الإلكرتوين  املوقع  عرب  ا�سرتاك  بطلب  التقدم  العلمية 

www.dha.gov.ae بدبي
http://library.dha.gov.ae .وموقع املكتبة الطبي

وزارة ال�سحة تدعو املتعاملني لال�ستفادة من خدمتي اإ�سدار اإذن ا�سترياد اأدوية �سخ�سية ومعدات طبية
 •• دبي-وام:

خدمتي  من  ال�ستفادة  اإىل  املتعاملني  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  دعت 
اإ�سدار اإذن ا�سترياد اأدوية �سخ�سية ومعدات طبية اإلكرتونياً وذلك يف اإطار 
والذكية  الإلكرتونية  اخلدمات  اأف�سل  توفري  اإىل  الرامية  ا�سرتاتيجيتها 
اأدوية  ا�سترياد  اإذن  اإ���س��دار  خدمة  وتعد  املتعاملني.  و�سعادة  ر�سا  وحتقيق 
�سخ�سية اختيارية وهي متاحة للم�سافرين القادمني اإىل الدولة والراغبني 
الدولة  يف  للمقيمني  ومتاحة  م�سبقة  الكرتونية  موافقات  على  باحل�سول 
للح�سول على موافقات اإلكرتونية ل�سترياد وا�سطحاب الأدوية والو�سائل 

الطبية املعدة لا�ستعمال ال�سخ�سي.
عن  الإف�ساح  اأو  الإلكرتونية  اخلدمة  ه��ذه  بني  الختيار  ل��اأف��راد  وميكن 
تتوىل  حيث  ال��دول��ة  منافذ  اإىل  الو�سول  عند  الطبية  والو�سائل  الأدوي���ة 

ال�سلطات اجلمركية بالتن�سيق مع الوزارة اتخاذ ما يلزم بناء على امل�ستندات 
من  اخلدمة  من  ال�ستفادة  للمتعاملني  ميكن  كما  امل�سافر.  ل��دى  املتوفرة 
وتعبئة  ل��ل��وزارة  الذكي  التطبيق  اأو  الإل��ك��رتوين  املوقع  اإىل  الدخول  خ��ال 
البيانات واإرفاق الوثائق املطلوبة وتقدمي الطلب ليتم اإ�سدار الإذن يف حال 
للقادم  ال��وزارة  تتيح  اخلدمة  ل�سروط  ووفقاً  الكرتونياً.  ال�سروط  ا�ستيفاء 
الأدوية  ا�سطحاب  اإلكرتونية  موافقة  على  باحل�سول  الراغب  الدولة  اإىل 
امل��ري�����س خ��ال مدة  ت��ت��ج��اوز ح��اج��ة  وال��و���س��ائ��ل الطبية يف ح���دود كمية ل 
وجوده يف الدولة على األ تتعدى املدة 6 اأ�سهر اأما بالن�سبة لاأدوية املخدرة 
ثاثة  اأق�ساها  ملدة  املري�س  حاجة  تكفي  بكميات  اإدخالها  فيجوز  واملراقبة 
اأ�سهر مع ا�ستيفاء الوثائق الازمة. وتتاح خدمة اإذن ا�سترياد معدات طبية 
للوكيل املحلي احلا�سل على ترخي�س م�ستودع طبي �سادر عن وزارة ال�سحة 
حيث  وال�����س��روط  املتطلبات  ا�ستيفاء  بعد  امل��ف��ع��ول  ���س��اري  املجتمع  ووق��اي��ة 

ميكن اأن تت�سمن هذه املعدات والأجهزة الطبية واجلراحية وقطع غيارها 
امل�ستخدمة  الغيار  وقطع  واملعدات  وامل��واد  واجلراحية  الطبية  وامل�ستلزمات 
والأجزاء  الأ�سنان  و�سناعة  اجلراحي  التجميلي  والطب  الأ�سنان  طب  يف 
والت�سخي�سية  الطبية  امل��خ��ت��ربات  يف  امل�ستخدمة  وامل���ع���دات  التعوي�سية 
الأطراف  وتركيب  �سناعة  يف  امل�ستخدمة  وكذلك  لها  التابعة  والكوا�سف 
اإىل  اإ�سافة  الهمم  لأ�سحاب  التعوي�سية  اأو  الداعمة  الأجهزة  اأو  ال�سناعية 
ال�ستفادة من اخلدمة من خال  للمتعاملني  الا�سقة. وميكن  العد�سات 
لتقدمي طلب  الذكي  التطبيق  اأو  ل��ل��وزارة  الإل��ك��رتوين  املوقع  اإىل  الدخول 
ا�سترياد مبدئي قبل بدء ال�سحن من بلد املن�ساأ ومن ثم دفع ر�سوم الطلب 
املبدئي  الطلب  على  املوافقة  تتم  وال�����س��روط  املتطلبات  ا�ستيفاء  ح��ال  ويف 
ال�سحن  اإج����راءات  برتتيب  خالها  املتعامل  يقوم  ي��وم��اً  �ستني  ب�ساحية 
بولي�سة  على  عند احل�سول  ال�سحنة  تخلي�س  اإذن  املتعامل طلب  يقدم  ثم 

ال�سحن ودفع الر�سوم امل�ستحقة. ويف حال ا�ستيفاء املتطلبات وال�سروط يتم 
الإلكرتوين  النظام  من  الإذن  وطباعة  اإلكرتونياً  املوافقة  على  احل�سول 
ب�ساحية �ستني يوماً من تاريخ �سدوره ويكون م�سروطاً مبوافقة مفت�سي 
ت�سويق  وقبل  الدولة  منافذ  اإىل  الو�سول  عند  جمركياً  للتخلي�س  ال��وزارة 
اإدارة  م��دي��رة  الب�ستكي  رقية  الدكتورة  واأو�سحت  حملياً.  الطبية  الو�سائل 
الدواء يف قطاع التنظيم ال�سحي بوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اأن خدمة 
اإذن ا�سترياد اأدوية �سخ�سية وو�سائل طبية ياأتي يف اإطار حر�س الوزارة على 
يف  والرقابي  التنظيمي  بالدور  والقيام  ال�سحية  اخلدمات  بجودة  الرتقاء 
املجتمع ف�سًا عن  اأف��راد  و�سامة  على �سحة  واملحافظة  ال�سحي  القطاع 
املغ�سو�سة واملعدات غري املرخ�سة حلماية املر�سى وكل  منع تداول الأدوي��ة 
ذلك ي�سب �سمن �سعي الوزارة لتوفري اأف�سل اخلدمات الإلكرتونية والذكية 

للمتعاملني وحت�سني جتربتهم وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.

2020 عام  منذ  املدينة  م�ست�سفى  ميديكلينيك  يف  بتواجدنا  فخورون  القي�سي:  • منى 
املنطقة يف  دافن�سي  لروبوتات  من�ساأة  اأكرب  اأ�سبحت  ميديكلينيك  جمموعة  طوم�سون:  • �ستيف 

اأ�سرع تعاٍف  ومع  اأقل  وقت  يف  اأماًنا  اأكرث  اإجراءات  على  للح�سول  الأول  املقام  يف  املر�سى  م�ساعدة  جريجي�س:  • روجر 

املنتدى العاملي الأول للتكنولوجيا الطبية الروبوتية يف املنطقة ي�ستعر�س اأحدث التطورات يف اجلراحات الروبوتية 

املنتدى  "�سيوّفر  ال���روب���وت���ي���ة: 
املعرفة  ل���ت���ب���ادل  ف���ري���دة  م��ن�����س��ة 
احللول  وا�ستك�ساف  واخل�����ربات، 
ت�ساعد يف  اأن  التي ميكن  املبتكرة 
ب�سحة  اخلا�سة  النتائج  حت�سني 
القطاع  منو  عجلة  ودف��ع  املر�سى 

ال�سحي".
وقال حميد جعفر، رئي�س جمل�س 
الهال:  �سركات  جمموعة  اإدارة 

وت���ب���ن���ي ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة يف 
تفخر  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  جم��ال 
دولة الإمارات با�ست�سافة املنتدى 
الطبية  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ع���امل���ي 
الروبوتية، الذي يجمع عدًدا من 
اأب���رز اخل���رباء يف ه��ذا امل��ج��ال من 
لهم  ويوّفر  العامل،  اأنحاء  جميع 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  ه��ام��ة  من�سة 
التطورات  واأح�������دث  واخل�������ربات 

الروبوتية.  اجل���راح���ة  جم���ال  يف 
التكنولوجيا  تبني  ب���اأن  ون���وؤم���ن 
احلديثة وتعزيز البتكار ي�سهم يف 
يخ�س  فيما  اأف�سل  نتائج  حتقيق 
امل���ر����س���ى وت���ق���دمي حلول  ���س��ح��ة 
اأك����ر ك���ف���اءة وف��اع��ل��ي��ة يف جمال 

الرعاية ال�سحية."
ال��دك��ت��ور فيبول  ق��ال  م��ن جانبه، 
اجلراحة  جمعية  رئ��ي�����س  ب��ات��ي��ل، 

•• دبي-الفجر: 

الأمريكية  "اجلمعية  ت�����س��ت��ع��د 
للجراحة الروبوتية" و"جمموعة 
ال�سحية"  ل���ل���رع���اي���ة  ال�����ه�����ال 
���س��رك��ات الهال،  اأح���د جم��م��وع��ة 
الأول  العاملي  املنتدى  ل�ست�سافة 
الروبوتية  الطبية  للتكنولوجيا 
16 مار�س  يف ال�سرق الأو�سط يف 
الذي  احلدث،  و�سريكز   .2023
يعقد يف دبي، على اأحدث التطورات 
املجال  الروبوتية،  اجل��راح��ات  يف 
ومن  ���س��ري��ًع��ا  من����ًوا  ي�سهد  ال����ذي 
ث��ورة ك��ربى يف  اأن يحدث  املتوّقع 

جمال الرعاية ال�سحية.
وي��ربز املنتدى ك��اأول ح��دث عاملي 
اأ�سهر  ب����ني  ل��ل��ج��م��ع  خم�����س�����س 
ملناق�سة  املنطقة  العامل يف  خ��رباء 
واأبرز  العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأح���دث 
التطورات التكنولوجية يف جمال 

والدكتور  ال��روب��وت��ي��ة،  اجل��راح��ة 
ك��ري�����س ط��وم�����س��ون، الأ����س���ت���اذ يف 
ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد ال�����ذي ك����ان يف 
تقنيات  واخ��ت��ب��ار  ت��ط��وي��ر  طليعة 
اجلديدة.  ال��روب��وت��ي��ة  اجل���راح���ة 
الدكتور  امل��ن��ت��دى  يف  ي�����س��ارك  كما 
مركز  مدير  ه��ورغ��ان،  �سانتياغو 
بجامعة  اجل�����راح�����ة  م�����س��ت��ق��ب��ل 
حيث  دييغو  ���س��ان  يف  كاليفورنيا 
�سيعر�س روؤيته وخربته اخلا�سة 
وت��وؤك��د م�ساركة  امل��ج��ال.  ه���ذا  يف 
اأهمية  املتميزين  اخل��رباء  ه��وؤلء 
للتكنولوجيا  ال���ع���امل���ي  امل���ن���ت���دى 
الطبية الروبوتية كمن�سة لتبادل 
الطب  مبجال  والنهو�س  املعرفة 

الروبوتي.
م�ساركات  امل��ن��ت��دى  و���س��ي��ت�����س��م��ن 
ل������روؤى وم����ع����ارف اأب������رز اخل����رباء 
نقا�س  امل���ج���ال، وح��ل��ق��ات  ه���ذا  يف 
تو�سيحية  ���ا  وع���رو����سً ت��ف��اع��ل��ي��ة، 

اجلراحات الروبوتية مع املعنيني 
امل�سلحة  واأ�سحاب  القرار  و�سناع 
مبا  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 
املتنامي  اله��ت��م��ام  م��ع  ي��ت��م��ا���س��ى 
للجراحات الروبوتية يف املنطقة.

و�سيجمع املنتدى عدداً من الوزراء 
احلكومية،  ال�����س��خ�����س��ي��ات  وك���ب���ار 
الرعاية  قطاع  يف  واملتخ�س�سني 
البحث  جم����الت  ويف  ال�����س��ح��ي��ة، 
وال��ت��ط��وي��ر، اإىل ج��ان��ب خ���رباء يف 
قطاع ال�ستثمار، ملناق�سة م�ستقبل 
وت�سليط  ال��روب��وت��ي��ة،  اجل���راح���ة 
ال�������س���وء ع���ل���ى ال��������دور ال����ري����ادي 
لدولة الإمارات يف جمال الرعاية 

ال�سحية املتطورة.
عبد  معايل  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
العوي�س،  حم��م��د  ب���ن  ال���رح���م���ن 
يف  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر 
املتحدة:  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
لتطبيق  ال��ت��ح��دي��ات  زي����ادة  "مع 

"يعد املنتدى العاملي للتكنولوجيا 
هامة  من�سة  الروبوتية  الطبية 
جتمع بني قادة القطاع واملبتكرين 
لتبادل املعرفة والأفكار وامل�ساهمة 
ال��ت��ق��دم يف قطاع  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف 
وي�سرنا  ال�������س���ح���ي���ة.  ال����رع����اي����ة 
ونتطلع  احل���دث  ه���ذا  ا�ست�سافة 
هذا  يف  امل���ث���م���رة  امل��ن��اق�����س��ات  اإىل 

املجال البالغ الأهمية".
و�����س����ي���������س����م امل�����ن�����ت�����دى ال����ع����امل����ي 
الروبوتية  الطبية  للتكنولوجيا 
عدًدا من اأبرز ال�سخ�سيات العاملية 
الروبوتية،  اجل���راح���ة  جم���ال  يف 
باتيل،  فيبول  الدكتور  بينهم  من 
الأمريكية  اجل��م��ع��ي��ة  م���وؤ����س�������س 
اأكر  واأح��د  الروبوتية  للجراحة 
اجل��راح��ني ال��روب��وت��ي��ني خ��ربة يف 
ال���ع���امل، وال���دك���ت���ور ف��ري��د مول، 
 Intuitive ���س��رك��ة  م��وؤ���س�����س 
رواد  اأح�����د  وه����و   Surgical

اأنظمة اجلراحات  لأح��دث  عملية 
للم�ساركني  و�ستتاح  ال��روب��وت��ي��ة. 
على  للتعرف  ف��ر���س��ة  واحل�����س��ور 
املجال،  ه��ذا  يف  التطورات  اأح��دث 
والط�����اع ع��ل��ى الإم���ك���ان���ات التي 
الروبوتية،  اجلراحات  بها  تتمتع 
وتطّوير  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����س��اه��م  مب���ا 
ق���ط���اع ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة على 

م�ستوى العامل.
و�سي�ستقبل احلدث، الذي يقت�سر 
املدعوين  ال�سيوف  على  ح�سوره 
ف���ق���ط، جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة من 
املبتكرين  ذلك  يف  مبا  امل�ساركني، 
واملهنيني  ال������ق������رار  و�����س����ان����ع����ي 
وممثلي  وال���ب���اح���ث���ني  ال��ط��ب��ي��ني 
امل���ايل. ومي��ث��ل املدعوون  ال��ق��ط��اع 
القطاعات  جمموعة متنّوعة من 
ال�سحية  الرعاية  يف  املتخ�س�سة 
والتكنولوجيا ملناق�سة طرق تعزيز 

اجلراحات الروبوتية.

اللجنة العلمية ملركز اأبوظبي للغة العربية تبحث ا�سرتاتيجية العام اجلاري وامل�ساريع املقبلة
•• اأبوظبي -وام:

عقدت اللجنة العلمية ملركز اأبوظبي للغة العربية، 
– اأبوظبي  ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة   ،2023 ل��ع��ام  الأول  اجتماعها 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م، رئ��ي�����س م��رك��ز اأبوظبي 
للغة ال��ع��رب��ي��ة وع�����س��وي��ة ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور بال 
ال�سيخ، والدكتور عبد  اأورفه يل، والدكتور خليل 
والدكتور  الكعبي،  علي  والدكتور  الغذامي،  اهلل 
املو�سوي،  حم�سن  وال��دك��ت��ور  ن��اوؤم��ك��ني،  ف��ي��ت��ايل 
والدكتورة  ب���دران،  اأبوالف�سل  حممد  وال��دك��ت��ور 
ه��ن��ادا ط���ه، وال��دك��ت��ورة وي���ن- ���س��ني اأوي���ان���غ فيما 
التنفيذي  امل��دي��ر  الطنيجي،  �سعيد  ف��ي��ه  ���س��ارك 
املجتمعون  وبحث   . العربية  للغة  اأبوظبي  ملركز 
وم�ساريعه،  اجل����اري  ل��ل��ع��ام  امل��رك��ز  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل  ودوره���ا،  العلمية  اللجنة  اأه���داف  جانب  اإىل 
اإجن��ازات املركز عام  جاين ت�سّليطهم ال�سوء على 
اأن  متيم  بن  علي  الدكتور  �سعادة  واأّكد   .2022
اللجنة العلمية ملركز اأبوظبي للغة العربية ُتقدم 
تدعم  مبتكرة  وروؤى  ت�����س��ّورات  العلمية  اللجنة 
العربية يف  اللغة  املركز يف متكني  بروؤية  وترتقي 

ودعم  والتعليمية  والإب��داع��ي��ة  الثقافية  املجالت 
ج��ه��ود احل��ف��اظ ع��ل��ي��ه��ا. وق���ال ���س��ع��ادت��ه :"خال 
التي  العلمية،  اللجنة  ا�ستندت  الأول،  اجتماعها 
واأدبية ومعرفيه مرموقة،  اأكادميية  ت�سم قامات 
2022، والتي  ع��ام  امل��رك��ز خ��ال  على جن��اح��ات 
حتّققت بف�سل اجلهود الدوؤوبة لفريق عمل املركز 
اأ�سفر  واأع�ساء اللجنة العلمية. وكلنا ثقه باأن ما 
عنه اجتماع اليوم �سيدفع املركز قدماً نحو املزيد 
من ابتكار الربامج التي �ستقودنا حتماً نحو املزيد 
من النجاحات والإجنازات". وا�ستعر�س الجتماع 
اللجنة  اخت�سا�سات  اأبرزها  املحاور،  من  العديد 
واأه���داف���ه���ا، واأه����م اإجن�����ازات امل��رك��ز خ���ال عامي 
2022. كما وتطّرق الجتماع خلّطة  2021 و 
تنفيذ امل�ساريع املقبلة، من �سمنها؛ تنظيم الدورة 
ال32 من معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب، الذي 
يقام خال الفرتة من 22 اإىل 28 مايو 2023، 
للن�سر  ال���ث���اين  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وال�سناعات الإبداعية والذي �سيقام يف 21 مايو 
اأبوظبي  موؤمتر  من  التا�سعة  والن�سخة   ،2023
م�ساركة  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �سيعقد  ال����ذي  ل��ل��رتج��م��ة 

املركز يف معر�س بولونيا للكتاب 2023.

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

اإع��الن
طرحها  عن  النقل-عجمان  هيئة  تعلن 
الإعالنات  جمال  يف  لال�ستثمار  م�ساحات 

على  و�سائل النقل..
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان القا�سمي ي�سدر رواية مقاومة خورفكان للغزو الربتغايل 

•• ال�شارقة-وام: 

خورفكان  "مقاومة  التاريخية  الرواية  القا�سمي  من�سورات  اأ�سدرت 
للغزو الربتغايل �سبتمرب عام 1507م، فرباير 1534م" ل�ساحب 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

الأعلى حاكم ال�سارقة. 
اأهايل  مقاومة  حمكماً  توثيقاً  املوثقة  التاريخية  ال��رواي��ة  وتتناول 
وفرباير   ، 1507م  ع��ام  �سبتمرب  يف  الربتغاليني  ل��غ��زو  خ��ورف��ك��ان 
ال�ساد�س ع�سر وت��روي ق�سة  القرن  اأحداثها يف  1534م وت��دور  عام 
التي  وال�سابة  وال�سجاعة  الأح���داث  ه��ذه  عا�سروا  الذين  الأج���داد 
متيزوا بها وعدم تفريطهم يف اأر�سهم الغالية وت�سرد بطولت اأهايل 
 " بقيادة  الربتغايل  الأ�سطول  مواجهة  ا�ستطاعوا  وكيف  خورفكان 

األفون�سو دي البوكريك". 
وتعد الرواية هي الإ�سدار احلادي والثمانون ل�ساحب ال�سمو حاكم 
التاريخ   : املعرفة  �سل�سلة موؤلفاته يف خمتلف حقول  ال�سارقة �سمن 
وال�سرية والتحقيق والأدب وامل�سرح والتي ترجم العديد منها اإىل 20 

لغة اأجنبية. 
عام  �سبتمرب  ال��ربت��غ��ايل  للغزو  خ��ورف��ك��ان  "مقاومة  رواي���ة  وتعترب 
1507م، فرباير 1534م" الرواية التا�سعة �سمن �سل�سلة الروايات 
التاريخية ل�سموه بعد اأن اأ�سدر �سموه "ال�سيخ الأبي�س" يف 1996م، 
2004م،  يف  الدفني"  و"احلقد  1998م،  يف  الثائر"  و"الأمري 
و"بيبي فاطمة واأبناء امللك" يف 2018م، و"راأ�س الأمري مقرن" يف 
و"�سرية  القا�سمي"  مطر  بن  را�سد  املت�سوف  و"ال�سيخ  2019م، 

�ساطني كلوة" و"اجلريئة" يف 2022م، 

النيابة العامة تو�سح عقوبة اتالف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية واخلا�سة
•• اأبوظبي -وام:

اأو�سحت النيابة العامة للدولة، من خال مادة فيلمية ن�سرتها اأم�س على 
العامة  الوثائق  ات��اف  عقوبة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  ح�ساباتها 
ل�سنة   7 رقم  الحت��ادي  بالقانون  ال��واردة  واخلا�سة  والوطنية  والتاريخية 

اهمال. نتيجة  الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف  ب�ساأن   2008
واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه وفقا للمادة 24 فانه، يعاقب باحلب�س مدة ل 
تقل عن �سهرين ول تزيد على �سنة وبالغرامة التي ل تقل عن)3.000( 
ثاثة اآلف درهم ول تزيد على )10.000( ع�سرة اآلف درهم اأو باإحدى 
الوثائق متى وقع  اإت��اف وثيقة من  يت�سبب يف  العقوبتني، كل من  هاتني 

التاف نتيجة اإهمال. واإذا كانت الوثيقة التي وقع عليها التاف نتيجة 
اهمال �سرية كانت العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد على 
�سنة والغرامة التي ل تقل عن )20.000( ع�سرين الف درهم ول تزيد 

على )50.000( خم�سني الف درهم اأو احدى هاتني العقوبتني.
ول يخل توقيع العقوبات املن�سو�س عليها يف هذا القانون باأية عقوبة ا�سد 

ين�س عليها اأي قانون اآخر.
امل�ستمرة  للدولة  العامة  النيابة  حملة  اإط��ار  يف  املعلومات  هذه  ن�سر  وياأتي 
الت�سريعات  جميع  ون�سر  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 
امل�ستحدثة واملحدثة بالدولة ، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك 

بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

برعاية �سيف بن زايد...»زايد توك« املبادرة احلوارية الأوىل يف املنطقة جتمع متحدثني عامليني يف اأر�س الإلهام 
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
مت املن�سة العاملّية لاإلهام “زايد املُلهم” اأم�س  الوزراء وزير الداخلية.. نَظّ
مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س “اأدنيك” "زايد توك"، املبادرة احلوارية 

املحّفزة الأوىل يف املنطقة. 
ح�سر الفتتاح �سعادة اللواء �سامل ال�سام�سي وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد 
للموارد واخلدمات امل�ساندة و�سعادة الفون�سو فري �سفري جمهورية الفلبني 
وممثلي ال�سركاء والداعمني اإىل جانب عدد كبري من رواد اأعمال واإعامني 

وطّاب جامعيني. 
الور�س  يف  وامل�����س��ارك��ني  الفنّية  ال��ف��ق��رات  وم��وؤدي��ي  املتحدثني  ت��ك��رمي  ومت 
و�سهاداٍت  تذكارّية  دروٍع  بتقدمي  ت��وك،  زاي��د  ملبادرة  والداعمني  امل�ساحبة 

تقديرّية. 
 El Gamma ف���رق���ة  ب��ت��ق��دمي  توك”  “زايد  ف���ع���ال���ّي���ات،  وان��ط��ل��ق��ت 
تاريخ  فيه  الظال” ا�سُتعِر�س  “فن  ال�سيلويت  لعر�س   Penumbra
واحلا�سر  املا�سي  ب��ني  فيها  التجارة  م��راح��ل تطور  واأب���رز  الإم����ارات  دول��ة 
مبا�سر  بعر�س  األبيدي، اجلمهور  ناثانيال  الفنان  �سارك  فيما  وامل�ستقبل، 

للر�سم على الرمال.
العامل  يف  رم���ال  ���س��ورة  ب��اأك��رب  غيني�س  مو�سوعة  دخ��ل  ناثانيال  اأن  ُي��ذك��ر 

خلريطة الإمارات عام 2022. 
وقدمت مريا وجيدا العازفتني التواأم عزفاً مو�سيقياً على اآلة الكمان. 

وقدم نخبة من املخت�سني املحليني والعامليني ممن ي�سكلون اأهًا لالهام 
خال  من  للح�سور  وفريدا  ُملهما  حمتوى  النرية  والجن���ازات  والعطاء 
ت�ستهدف  تفاعلية  من�سة  يف  لل�سباب  وحت���دث���وا  التحفيزية  جل�ساتهم 
النطاق من فكر ونهج القائد املوؤ�س�س نحو اآفاق جديدة وم�ستقبل م�سرق 

لاإن�سانية. 
جمموعة  ي�سم  ال���ذي  امل�ساحب  امل��ع��ر���س   ، احل���دث  هام�س  على  وان��ط��ل��ق 
تقوم  حيث  لل�سباب  والداعمة  امل�ساركة  الوطنية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  من 

با�ستعرا�س جمموعة من امل�ساريع املحلية الريادية دعماً لل�سباب. 
اع��ت��ل��ى ثمانية متحدثني  ال��ر���س��م��ي واجل��م��اه��ريي،  و���س��ط ه���ذا احل�����س��ور 
الرابعة يف  القاعة  الأع��م��ال، م�سرح  ري��ادة  حتفيزيني عامليني �سمن حمور 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س-اأدنيك. 
ت�ستطيع”  اأي�ساً  فاأنت  ا�ستطعت،  اأن��ا  امل�ستحيل;اإذا  “حتقيق  عنوان  وحتت 
املُلهَمة كاأول طيار بدون ذراعني  قدمت جا�سيكا كوك�س جل�ستها احلوارية 
ن�ست�سلم مهما كانت  واأل  الهدف  املثابرة لتحقيق  اأهمية  حتدثت فيها عن 

التحديات من ظروف واأ�سخا�س �سلبيني يف حياتنا.
وتقديره  اإعجابه  زيلر،  مايك  الأمريكي،  الأعمال  مهند�س  يخِف  مل  فيما 
ثراه” ولدولة  اهلل  “طّيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  للمغفور 
الإمارات التي باتت رمزاً للتطور وامل�ستقبل، وذلك خال جل�سته احلوارية 
واملوؤ�س�سي:  ال�سخ�سي  امل�ستويني  على  اخلفية  للعبقرّية  العنان  “اإطاق 

املهارة الأ�سا�سية لقادة امل�ستقبل”. 
وقال مايك زير يف ت�سريح ل�"وام" اإن دولة الإمارات تت�سدر امل�سهد العاملي 
بفكرها املتطور وح�سارتها املتقدمة، والتي تعترب اإحدى احل�سارات الأكر 
تفكرًيا م�ستقبلًيا يف العامل م�سريا اإىل اأن الإمارات حققت خال 50 عاما 
املا�سية الكثري من الإجنازات الرائعة ما جعل الزائرين ي�سعرون بالإعجاب 
والإنبهار واأن الأمريكيني ل ميكنهم اإل الإنبهار باحلكمة والروؤية املتميزة 
لقيادة الإمارات وترحيبهم احلار، بالإ�سافة اإىل روح ريادة الأعمال والتفكري 
امل�ستدام حيث ل يتم تقييدهم باملا�سي، بل يتم اإلهامهم وحتفيزهم باملا�سي 
لي�سبحوا دولة عظيمة وهذا ما يلهم الكثريين من الزائرين لاإمارات واأنا 

م�سدر اإلهام لوجودي هنا. 
ِل�س، فتحدث  التنفيذي ملجموعة براندز فور  اأما توفيق كريدية، الرئي�س 
عن ق�سة جناحه التي جعلت عامته التجارية تتفوق عربّياً وعاملّياً، موؤّكداً 
ناجحاً  اإن�ساناً  التي واجهته يف طفولته هي من �سنعت منه  ال�سعوبات  اأَنّ 

وُملِهماً لعديد ال�سبان. 
البو�سعيدي، كذلك ق�سته  الإم��ارات��ي، عمر  الأع��م��ال  امل��وؤل��ف ورائ��د  وق��دم 
املُلِهمة يف ريادة الأعمال والنهج امل�ستقبلي واأهمية التبادل التجاري والثقايف 
يف اإطاق العنان لاإمكانيات العاملّية حتت �سعار “اأن تكون مواطناً عاملّياً”. 
وحتت عنوان “عقلّية النمو والتقّدم” ا�ستهَلّ الدكتور خالد غطا�س جل�سته 
النجاح  وعنا�سر  الناجحني،  الأع��م��ال  ورّواد  رج���ال  عقلّية  ع��ن  للحديث 
الأ�سا�سية م�سريا اإىل اأن القائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” من اأهم القادة امللهمني حول العامل ، كما قدم 
عدد من النقاط املهمة التي حتفز ال�سباب وتدفعهم لتحقيق طموحاتهم 

وتطلعاتهم مل�ستقبل اأف�سل. 
حيث  توك”،  “زايد  يف،  حا�سرة  العربية  للمراأة  املُلِهمة  الإجن��ازات  وكانت 
رحلتها  دودي��ن، عن  BitOasis، عا  ملن�سة  التنفيذي  الرئي�س  حتدثت 
ة اأ�سول رقمَيّة اإقليمّية يف الإمارات واأهمَيّة  الناجحة يف تاأ�سي�س اأول من�سّ

متكني املراأة يف جمال العمات الرقمّية والتكنولوجيا املالّية. 
 Influence اأم����ا رائ����د الأع����م����ال دون���ك���ان ���س��ت��ي��ڤ��ان��ز م��وؤ���س�����س ���س��رك��ة 
امل�سّنف   Effective Influence كتاب  وموؤلف   Association
من اأكر الكتب مبيعاً، فقد ا�ستعر�س رحلته التي بداأها منذ اأكر من عقد 
من الزمن حتى بات واحداً من اأبرز املُلِهمني واملوؤثرين يف جميع جمالت 

الأعمال. 
وكانت اآخر املتحدثني املُلِهمني املخرجة واملنتجة الإماراتّية نهلة املهريي، 
والتي   ،Beyond Studios ل�سركة  التنفيذّية  والرئي�سة  املوؤ�س�ّسة 
حتدثت عن �سغفها بعامل ال�سينما وكيف حولت هذا ال�سغف مل�سرية حافلة 

من الإجنازات والنجاحات. 
وقالت يف ت�سريح ل�"وام" اإن الإمارات قطعت �سوطا كبريا يف دعم املواهب 
اأ�سبحت حا�سنة جلميع اخلربات  والكوادر امللهمة يف كافة املجالت، حتى 
وال�سخ�سيات التي ت�سارك ثقافتها واإجنازاتها حول العامل يف بناء جمتمع 

متكامل، لذلك تعترب الوجهة لهوؤلء الأ�سخا�س. 
واأ�سافت اأن "زايد توك" ي�سم جميع فئات امللهمني من حول العامل لتبادل 
خرباتهم وثقافاتهم، واأن الدولة دائما تدعم جميع التخ�س�سات واملبدعني 
ف�سا عن تعدد اجلن�سيات يف الدولة مما يجعلها بلد التعاي�س والت�سامح، 
اأ�سحاب اخلربات والبتكارات  وت�سم العديد من الفعاليات التي حتت�سن 

املتعددة. 
امل�ساحب  املعر�س  زايد توك م�ساركة عدد من اجلهات يف  وتخّلل فعاليات 
يف  وال�سياحة  الثقافة  ودائ��رة  الإ�سامي،  اأبوظبي  م�سرف  وه��ي  للحدث، 
اأبوظبي، ومركز ال�سارقة لريادة الأعمال "�سراع"، وزارة الثقافة وال�سباب، 
وكلّيات التقنيات العليا، و�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع، وموؤ�س�سة زايد 
العليا لأ�سحاب الهمم، وموؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب، 
حيث مّت ا�ستعرا�س العديد من امل�ساريع التي تقوم بها هذه اجلهات يف ور�س 

املعر�س امل�ساحب للحدث. 
بدورها و�سائل الإعام وقنوات التوا�سل الجتماعي كانت حا�سرًة لتغطية 

ال�سورة  يعك�س  وال���ذي  املنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  ال��ع��امل��ي  احل���دث  ه��ذا 
احلقيقية لدولة الإمارات بكونها كانت و�ستبقى اأر�ساً لاإلهام والإبداع. 

من جانبه قال الفون�سو فري �سفري جمهورية الفلبني يف الدولة يف ت�سريح 
ل�"وام" اإن " زايد توك" احلدث الذي تنظمه املن�سة العاملية لاإلهام - زايد 
امللهم هو املبادرة احلوارية الأوىل من نوعها يف املنطقة والذي يهدف لن�سر 
اأهم  الإلهام حول العامل، هذا احلدث املميز والفريد من نوعه يعترب من 

الفر�س التي تقدمها المارات. 
يتواجدون  الفلبينية  اجلن�سية  م��ن  الأف����راد  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الإجناز  ع��ن  يبحثون  ال��ذي��ن  امللهمني  ت��دع��م  عاملية  كوجهة  الم����ارات  يف 
يبذلون  لذلك  لهم،  الثاين  والوطن  البلد  الإم���ارات  وتعترب  واليجابية، 
ق�سارى جهدهم للعمل بجد من اأجل اأنف�سهم وعائاتهم مع اتباع قوانني 
تهتم  ر�سيدة  ق��ادة  حتت  هنا،  لتواجدهم  ج��دا  حمظوظون  واأنهم  ال��دول��ة، 

بهم. 
الت�سامح  مفهوم  يج�سد  ال���ذي  امل��ث��ال  ك��ان��ت  لطاملا  الم����ارات  اأن  واأ���س��اف 
وجن�سيات  ثقافات  م��ن   200 م��ن  اأك��ر  ظالها  يف  يعي�س  اذ  والتعاي�س، 
وديانات متعددة تهتم بالإلهام كم�سدر مهم يف الدولة من القيادة الر�سيدة 

و�سول اإىل املواطنني واملقيمني. 
من جانبها قالت عواطف عبداهلل النقبي من�سق عام املن�سة العاملية لاإلهام 
- زايد امللهم - اإنه انطاقاً من دور الإمارات التي باتت اليوم اأر�ساً لاإلهام 
والفر�س الفريدة، اأطلق الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، املن�سة العاملية لاإلهام "زايد املُلِهم"، 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  مبئوية  احتفاًء   2018 ع��ام 

ثراه".  اهلل  “طيب 
الإمارات  دول��ة  ب��اين  واملعلم،  الأول  امللهم  اخل��ري  زاي��د  والدنا  اأن  واأ�سافت 
العربية املتحدة الذي من فكره واإرثه العظيم تاأتي ر�سائل املن�سة وت�ستلهم 
يف ن�سر الإلهام من مقولته “الأر�س طواعية للرجال الذين ميلكون الأمل” 
بالتاأكيد طاملا هناك اأمل هناك اقتنا�س لفر�ٍس جديدة وطاملا هناك اإلهام 

فهناك مواجهة للتحديات وق�س�س جناحات جديدة وم�ستمرة. 
وقالت اإنه واليوم �سهدنا فعالية "زايد توك " اإحدى مبادرات من�سة "زايد 
امللهم" �سمن جهود تعزيز ثقافة الإلهام وهي ر�سالة من الإم��ارات للعامل 

اأجمع، حتمل بطّياتها كل اخلري والعطاء واجلهد والبناء.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية »معًا من�سي« لت�سجيع طالب مدار�س بني يا�س على ممار�سة ريا�سة امل�سي 
•• اأبوظبي – الفجر:

زايد  ب��ن  نهيان  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وم�ساركة  بح�سور 
لاأطفال  ال�ست�ساري  املجل�س  وف��د  �سمن  نهيان  اآل 
وال��ذي ي�سادف  الإم��ارات��ي  الطفل  ي��وم  وبالتزامن مع 
بيئة  يف  "احلق  �سعار  وحتت  عام  كل  من  مار�س   15
ممثلة  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت  م�ستدامة" 
مب��رك��ز ال��ت��واج��د ال��ب��ل��دي يف ب��ن��ي ي��ا���س ف��ع��ال��ي��ة )معا 
وهم:  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  بالتعاون  من�سي( 
اأبوظبي  املجل�س الأعلى  لاأمومة والطفولة، جمل�س 
مدينة  املدر�سي،  للتعليم  الإم��ارات  موؤ�س�سة  الريا�سي، 
كلينك،  مايو  مع  وبالتعاون  الطبية،  �سخبوط  ال�سيخ 
املجاور   2/2 ح��و���س  مب��م�����س��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م  مت 
ملدر�سة العزة ومب�ساركة املدر�سة، كما �سارك يف الفعالية 

ال�سعادة  ودوري��ة   ، اأبوظبي  ل�سرطة  املو�سيقية  الفرقة 
لاأطفال.

امل��ل��ع��ب اخل���ارج���ي واأداء  ب��ال��ت��ج��م��ع يف  ب����داأ ال��ربن��ام��ج 
التمارين الريا�سية، ثم توجه الطاب يرافقهم اأولياء 
للم�سي  لاأطفال  ال�ست�ساري  املجل�س  واأع�ساء  الأم��ور 
يف اأجواء عائلية ريا�سية مميزة، بعدها توجه الطاب 
حيث  امل���در����س���ة،  م�����س��رح  اإىل  الأم�����ور  اأول���ي���اء  ب�سحبة 
اأبوظبي  جمل�س  م��ن  علي  كامل  اأ�سامة  الدكتور  ق��دم 
الريا�سي حما�سرة عن اأهمية الريا�سة وتاأثريها على 
ا�ستعرا�سية  فقرات  املدر�سة  قدمت  ثم  الدماغ،  �سحة 
الأ�سئلة  فقرة  الربنامج  تخلل  املدر�سة،  طلبة  قدمها 
الدكتور  م��ع  الطلبة  خالها  تفاعل  ال��ت��ي  والأج���وب���ة 
امل�ساركة�  اأ�سامة، ويف ختام الفعالية مت تكرمي اجلهات 

تقديرا لدورهم يف اإجناح الفعالية.

وفد هيئة املوارد العامة راأ�س اخليمة يطلع على اأف�سل 
املمار�سات يف مركز �سبيد لفح�س و ت�سجيل املركبات 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

العامة  امل��وارد  اطلع وف��د من هيئة 
براأ�س اخليمة على اف�سل املمار�سات 
لفح�س  �سبيد  مركز  يطبقها  التي 
ال��ت��اب��ع لهيئة  امل��رك��ب��ات  وت�����س��ج��ي��ل 
ال��ن��ق��ل يف ع��ج��م��ان وذل����ك يف اإط���ار 
ال��ن��ق��ل ع��ل��ى تعزيز  ح���ر����س ه��ي��ئ��ة 
والتوا�سل  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  روح 

الفعال.
اخلدمات  موؤ�س�سة  ا�ستقبلت  حيث  
التجارية الوفد يوم الأربعاء املا�سي 
التعاون  ���س��ب��ل  اجل��ان��ب��ان  .ون��اق�����س 
املركبات  امل�سرتك يف جمال فح�س 
املمار�سات  اأف�������س���ل  وا����س���ت���ع���را����س 
الريادية املطبقة لدى مركز �سبيد 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  يف  ت�سب  وال��ت��ي 

وجودة احلياة.
تعزيز  اأهمية  على  ال��ط��رف��ان  واك��د 
اخلربات  وت��ب��ادل  التعاون  ع��اق��ات 

بني اجلهتني.
كما مت تقدمي عر�س عن اخلدمات 
وما�سهدته  �سبيد  مركز  يف  املقدمة 

من تطوير وحت�سني خال الأعوام 
املا�سية واملتمثلة بتوفري قناة رقمية 
ل�سداد ر�سوم الفح�س دون احلاجة 

اإىل التعامل مع موظف اخلدمة
الفح�س  �����س����ه����ادات  اإر�������س������ال  م�����ع 
"افح�س  واإط��اق خدمة  الرقمية. 
وانطلق – القيادة الذاتية للمركبة 
اأثناء مراحل الفح�س" وهي الأوىل 

من نوعها على م�ستوى الدولة.
نتائج  اأب�������رز  ا����س���ت���ع���را����س  مت  ك���م���ا 

 2022 ع��ام  يف  املحققة  امل��وؤ���س��رات 
ن�سبة  حت��ق��ي��ق  �سمنها  م���ن  وال���ت���ي 
�سعادة  مل���وؤ����س���ر   98.06% ر����س���ا 

املتعاملني عن خدمات املركز.
ميدانية  ج���ول���ة  ال���ل���ق���اء  وت���خ���ل���ل 
املتعاملني  اإ�سعاد  تعريفية يف �سالة 
اإطلع  امل���رك���ب���ات  ف��ح�����س  وح�������ارات 
خالها الوفد الزائر على اخلدمات 
املقدمة للمتعاملني واآلية اإجراءات 

العمل.

مب�ساركة عدة جهات احتادية وحملية

ملتقى ال�ستدامة يف تنمية الطفولة ينعقد اليوم
•• اأبوظبي-الفجر: 

والرعاية  ل����اإي����واء  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م 
ملتقاه  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم  – اإي����واء،  الإن�سانية 
الف�����رتا������س�����ي ال���������س����ن����وي ال�����ث�����اين ب���ع���ن���وان 
الرعاية  ال��ط��ف��ول��ة:  تنمية  يف  »ال���س��ت��دام��ة 
واحل��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة«، ب��ال��ت��زام��ن م���ع يوم 

الطفل الإماراتي.
اآمنة  ب��ي��ئ��ة  ال���ط���ف���ل يف  »ح�����ق  ����س���ع���ار  وحت�����ت 

اأهداف  دع��م  اإىل  امللتقى  يهدف  وم�ستدامة«، 
اأجندة القطاع الجتماعي باأبوظبي يف حتقيق 
ورفاه  للمجتمع  امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية 
الطفل.  و�سيلتقي ممثلو املركز، �سمن اأجندة 
امللتقى، مب�سوؤولني وخرباء من وزارة الداخلية 
ووزارة تنمية املجتمع ووزارة الرتبية والتعليم 
ودائرة تنمية املجتمع وهيئة الطفولة املبكرة، 
ملناق�سة تعزيز قوانني واأنظمة حماية الطفل 
املجتمعية، واملحددات ال�سلوكية والجتماعية 

وبيانات  الطفولة،  ورعاية  حلماية  والثقافية 
تنمية  يف  ودوره��ا  واحلماية  الرعاية  وبحوث 
الطفولة. وقالت �سعادة �سارة �سهيل، مدير عام 
مركز اأبوظبي لاإيواء والرعاية الإن�سانية – 
اأن امللتقى يعد انعكا�ًسا وجتلًيا وا�سًحا  اإي��واء، 
باأبوظبي  امل��ت��ن��وع��ة  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  لت�سافر 
ودولة الإمارات �سعًيا للتوعية بحقوق الطفل، 
وال���وق���وف ع��ل��ى اإجن�����ازات دول����ة الإم������ارات يف 
الأ�سا�سية،  ح��ق��وق��ه  وم��ن��ح��ه  ال��ط��ف��ل  رع���اي���ة 

القانونية  الأط��ر  مع  بالتما�سي  حتققت  التي 
وامل��واث��ي��ق وامل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي وقعت 

عليها الدولة وتلتزم بها.
الجتماعية  ال���س��ت��دام��ة  اأن  �سهيل  واأك�����دت 
الدولة  مكانة  لرت�سيخ  ق��وًي��ا  اأ���س��ا���ًس��ا  ت�سكل 
العاملية،  التنمية  موؤ�سرات  يف  ترتيبها  ورف��ع 
احلالية  الأجيال  لقدرة  دعم  من  ت�سمله  مبا 
�سحية  جمتمعات  اإن�����س��اء  ع��ل��ى  وامل�ستقبلية 
وحماية الأجيال القادمة من خماطر العنف.

 الوطني الحتادي يعر�س تقريره يف اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل عرب قارئ الباركود  
•• املنامة -وام:

الوطني  للمجل�س  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة  وف���د  ع��ر���س 
اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  يف  م�ساركته  خ��ال  الحت����ادي 
للمجل�س   211 وال������دورة  ل��احت��اد   146 ال��ع��ام��ة 
ال�سقيقة،  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  يف  امل��ن��ع��ق��دة  احل���اك���م، 
ال����ذي ق��دم��ه خ����ال اج��ت��م��اع��ات اللجنة  ال��ت��ق��ري��ر 
"الباركود"،  ق��ارىء  خ��ال  من  لاحتاد،  التنفيذية 
ل�ستدامة  املو�سوعة  الأه���داف  مع  ان�سجاما  وذل��ك 

ال���ع���م���ل و����س���م���ول���ه جل��م��ي��ع اأن�������س���ط���ة امل��ج��ل�����س على 
ال�سعيدين الداخلي واخلارجي. 

امل�����س��ارك��ني يف الجتماع  م���ن  امل��ج��ل�����س  وط��ل��ب وف���د 
ال��ذي مت و�سعه على  الباركود  ق��ارىء  الدخول على 
قبل  الذي مت عر�سه من  التقرير  ملتابعة  ال�سا�سات، 
معايل الدكتور علي را�سد النعيمي رئي�س جمموعة 
يف  الحت���ادي  الوطني  للمجل�س  الربملانية  ال�سعبة 
الحتاد الربملاين الدويل ممثل املجموعة العربية يف 

اللجنة التنفيذية. 
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•• ال�شارقة -وام:

الكتب"  ع��امل  ريادية يف  "ق�س�س جن��اح  امل�ساركون يف جل�سة  اأك��د 
اأعمال  تاأ�سي�س  يف  النجاح  اإمكانية  الإماراتيني  الأعمال  رواد  من 
ال��ق��راءة وال��ك��ت��ب �سمن م�ساركتهم  م��ن ح��ب  ان��ط��اق��اً  م��زده��رة 
التعريف  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  �سراع"  جمتمع  "حوارات  �سل�سلة  يف 

بال�سركات وال�سناعات الهادفة يف املجتمع. 
اأقيمت اجلل�سة  الدولة حيث  القراءة يف  ب�سهر  جاء ذلك احتفاًل 
بال�سراكة  “�سراع”  الأعمال  لريادة  ال�سارقة  مركز  يف  النقا�سية 
و"بيت  للن�سر"  ال�سارقة  و"مدينة  للكتاب"  ال�سارقة  "هيئة  مع 
الإماراتيني  الأعمال  رواد  ال�سوء على ق�س�س  احلكمة" م�سلطًة 
الناجحني ممن اأ�س�سوا اأعماًل مزدهرة انطاقاً من حبهم للقراءة 

والكتب. 
وا�ست�سافت اجلل�سة ثاثة رواد اأعمال ناجحني يف �سناعة الكتاب 
 The"�ل التنفيذية  والرئي�سة  �����س��ة  امل��وؤ���سِّ العو�سي  ن��دى  وه���م: 
�س "دار الرم�سة" واإميان  Bookshelf" وعبد اهلل الكعبي موؤ�سِّ
�سارك  حيث  للن�سر"  "�سيل  �سركة  وم��دي��رة  �سة  موؤ�سِّ �سيبة  ب��ن 
املتحدثون روؤاهم وخرباتهم حول كيفية حتويل �سغفهم بالكتب 
اإطاق  اإىل  بتاأ�سي�س دور الن�سر وو�سوًل  اأعمال مربحة بدءاً  اإىل 

مناذج ال�سرتاك يف كتب الأطفال الإبداعية. 

فكرة  اإىل  بالقراءة  �سغفها  حتويل  يف  م�سريتها  عن  حديثها  ويف 
العو�سي  ندى  قالت  واأ�سرهم  الأطفال  على  بالنفع  تعود  جتارية 
“ نر�سل �سهرياً �سناديق حتتوي على كتب اإىل اأولياء الأمور فقد 
مدار  وعلى   2019 ع��ام  خا�سة  �سركة  تاأ�سي�س  يف  رحلتي  ب��داأت 
���س��ن��وات مب�����س��اع��دة م���درب ل��اأع��م��ال متكنت خ��ال��ه��ا من  خم�س 
اتخاذ خطوات �سريعة وال�ستفادة من الأدوات املتاحة على مواقع 
جمرد  لي�ست  التجربة  ه��ذه  اأن  م�سيفًة  الجتماعي”  التوا�سل 
منتج متاح للعميل بل اإ�سافة قيمة ملا تقدمه واأ�سعى اإىل تو�سعة 
نطاق عملي حتى اأمتكن من تو�سيل الكتب اإىل كل منزل يف دولة 

الإمارات واملنطقة والعامل. 
من جانبه قال عبداهلل الكعبي خال حديثه عن التحديات التي 
واجهته لدخول عامل الن�سر يف الدولة “ تنطوي عملية ن�سر الكتاب 
على الكثري من ال�سعوبة والتعقيد من الكتابة وحتى و�سوله اإىل 
العديد من  اأواج���ه  ف��اأن��ا  اأع��م��ال  رائ��د  وب�سفتي  ال��ق��راء مطبوعاً 
التحديات لذا فاإن تفوي�س �سركاء اآخرين وتق�سيم املهام بيننا هو 
اأمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح مع الو�سع بالعتبار اأن حتقيق 
التوازن بني احلياة املهنية وال�سخ�سية لي�س بالأمر ال�سهل ولكنه 

عامل �سروري يف حتقيق جناح م�ستدام”. 
واأ�ساف “ اأدرك اأن معايري التاأثري قد اختلفت فبعد اأن كانت تركز 
على اأرقام املبيعات باتت اليوم مرتبطة مبدى توفريها معلومات 

يف  التكنولوجيا  اأهمية  موؤكداً  القادم  اجليل  معارف  تري  قّيمة 
ك�سب  م��ت��ع��ددة يف  دف���ع  خ��ي��ارات  وت��ق��دمي  العميل  رح��ل��ة  تب�سيط 
ذات  موؤثرة  جتارية  عامة  بناء  بهدف  بهم  والحتفاظ  العماء 

قاعدة جماهريية وا�سعة”. 
اأي  ال��ذات��ي يف  امل��رون��ة والت�سويق  اأهمية  �سيبة  ب��ن  اإمي���ان  واأك���ّدت 
الأرباح  بجني  يرتبط  ل  العمل  اأن  اأدرك��ت  قائلة  جت��اري  م�سروع 
اإحداث  على  وقدرتنا  نفعله  ما  جت��اه  بال�سغف  اأي�ساً  بل  فح�سب 
اإلكرتونية  كمجلة  رحلتنا  ب��داأت  فقد  املجتمع  يف  اإيجابي  تاأثري 
الورقية  الكتب  لي�سمل  عملنا  ن��ط��اق  بعدها  ت��و���ّس��ع  م��ا  ���س��رع��ان 
والإل��ك��رتون��ي��ة وامل�����س��ارك��ة يف م��ع��ار���س ال��ك��ت��ب ون��ظ��راً للتغريات 
املا�سية  ال�13  ال�سنوات  يف  الن�سر  �سناعة  ت�سهدها  التي  الكبرية 
التكيف وال�سغف جتاه ما نفعله يعّدان عامان  القدرة على  فاإن 

اأ�سا�سيان يف التغلب على كل التحديات. 
ال�سارقة  مركز  ال��ت��زام  �سراع"  جمتمع  "حوارات  م��ب��ادرة  وت�سهد 
لريادة الأعمال “�سراع” بتعزيز ريادة الأعمال وامل�ساركة املجتمعية 
يف خمتلف املجالت والقطاعات باإمارة ال�سارقة عرب تبادل املعارف 
والحتفاء باملواهب املحلية حيث يهدف “�سراع” من خالها اإىل 
بناء منظومة اقت�سادية حا�سنة لنماذج الأعمال الناجحة يف عامل 
التي  العوامل  اأب���رز  وا�ستخا�س  والن�سر  الإب��داع��ي��ة  ال�سناعات 

�ساهمت يف جناحها. 

•• دبي -وام: 

اأك����د ت��ق��ري��ر م��ع��ريف ب��ع��ن��وان "فقد 
وهدر الغذاء: حلول منطقة جمل�س 
التعاون اخلليجي اإزاء هذا التحدي 
القمة  م��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت��ه  العاملي"، 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات ب��ال��ت��ع��اون مع 
�سركة "اأوليفر واميان" ال�ست�سارية، 
احل��ك��وم��ات يف مواجهة  دور  اأه��م��ي��ة 
حت��دي��ات فقد وه��در ال��غ��ذاء، كونها 
الأك�������ر ق������درة ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل مع 
ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات، م��ن خ��ال تعزيز 
ب���ني خمتلف  وال���ت���ك���ام���ل  ال���ت���ع���اون 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  اجل���ه���ات 
واخل����ا�����س، ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف 12 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه���داف  من 
اإي���ج���اد اأمناط  ب�����س��م��ان  امل�����س��ت��دام��ة 
واأ�سار  م�ستدامة.  وا�ستهاك  اإنتاج 
التقرير اإىل اأن دول جمل�س التعاون 
لتداعيات  ع��ر���س��ة  اأك���ر  اخلليجي 
م�����س��األ��ة ف��ق��د وه����در ال���غ���ذاء، نظراً 
ملناخها احلار واجلاف، وغريها من 
العوامل املوؤثرة، ما ي�ستدعي تعزيز 
اجلهود للحد من فقد وهدر الغذاء 
وت��ط��وي��ر وت�����س��ري��ع امل����ب����ادرات ذات 
الازمة  الت�سريعات  و���س��ّن  ال�سلة 
و�سمان  ال���غ���ذائ���ي  الأم�����ن  ل��ت��ع��زي��ز 
ال�سوء  التقرير  و�سلط  ا�ستدامته. 
تعريفات  حت���دي���د  ������س�����رورة  ع���ل���ى 
تن�سجم  وا�سحة  قيا�س  ومنهجيات 
مع الربوتوكول العاملي لفقد وهدر 
الغذاء، الأمر الذي ُي�سهم يف تقييم 
ح��ج��م ال��ت��ح��دي ع��ل��ى ن��ح��و مائم، 
اع��ت��م��اد منهجية  اأه��م��ي��ة  واأك���د على 
م��ت��ع��ددة اجل���وان���ب ل��ل��ح��د م��ن فقد 
اإقرار لوائح  وهدر الغذاء، مبا فيها 
التوا�سل  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز  ج���دي���دة، 
ل���رف���ع ال�����وع�����ي، وال�����س����ت����ف����ادة من 

التقنيات املبتكرة.
مدير  نائب  ال�سرهان  حممد  واأك��د 
للحكومات،  العاملية  القمة  موؤ�س�سة 
ال���غ���ذاء:  وه�����در  "فقد  ت��ق��ري��ر  اأن 
التعاون  جم��ل�����س  م��ن��ط��ق��ة  ح���ل���ول 
اخلليجي اإزاء هذا التحدي العاملي" 
ال�سراكة بني اجلهات  اأهمية  يعك�س 
احل��ك��وم��ي��ة وال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف 

ت��ع��زي��ز ج��ه��ود احل��ك��وم��ات لتحقيق 
من  للمجتمعات،  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن 
خ������ال م���ك���اف���ح���ة ه������در ال���ط���ع���ام، 
وابتكار برامج عمل وحلول مبتكرة 
الإنتاج  ج��ه��ود  ودع����م  وم�����س��ت��دام��ة 
امل�ستدام،  وال���س��ت��ه��اك  ال��وط��ن��ي، 
القت�سادي  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع 
العاملية  امل�ستهدفات  اإىل  والو�سول 
اأكر  مل�ستقبل  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  يف 
امل��ق��ب��ل��ة. وقال  ل���اأج���ي���ال  اإ����س���راق���اً 
من  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اإن 
خ���ال اإ����س���دار ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر الذي 
مهمة  م�ساألة  على  ال�����س��وء  ي�سلط 
الرئي�سية  ال��ت��ح��دي��ات  اأح����د  ت�سكل 
التي تواجه حكومات املنطقة ب�سكل 
عموماً،  ال��ع��امل  وح��ك��وم��ات  خ��ا���س 
لتمكني  عاملية  من�سة  ت��وف��ر  ف��اإن��ه��ا 
جاهزيتها  وت���ع���زي���ز  احل����ك����وم����ات 
جهودها  خ�����ال  م����ن  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
ودورها يف تعميم املعرفة احلكومية 
للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول  واإي���ج���اد 
لدول  م�ستقبلية  ف��ر���س  وت�سكيل 
اإيجاباً  ينعك�س  ما  والعامل  املنطقة 
على م�ستوى الأداء احلكومي وخري 

املجتمعات الب�سرية.
����س���ربي حمادة،  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 
موؤلف و�سريك لدى اأوليفر واميان 
" اأولت حكومات دول جمل�س التعاون 
اخلليجي هذه امل�ساألة م�ستويات من 
التي  امل���ب���ادرات  وت�ستمر  الأه��م��ي��ة، 
اأطلقتها يف ك�سب املزيد من الزخم. 
كما حتظى هذه اجلهود من القطاع 
الدعم  من  متزايد  بقدر  احلكومي 

واملجتمع  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  م����ن 
املدين".

" ت��ت�����س��ب��ب م�����س��األ��ة هدر  واأ�����س����اف 
وف�����ق�����دان ال�����غ�����ذاء ب���ال���ع���دي���د من 
والبيئية  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ت���ب���ع���ات 
من  اأ�سبح  وبالتايل  والقت�سادية، 
احللول  لإيجاد  التعاون  ال�سروري 
العامل  اأم��ن  ي�سمن  مب��ا  وتنفيذها 
وعدالته".  وازده���������اره  م�����س��ت��ق��ب��ًا 
تقديرات  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وت���ط���رق 
“الفاو”  والزراعة  الأغذية  منظمة 
يعانون  ال��ذي  الأ�سخا�س  ع��دد  ب��اأن 
 828 اإىل  املزمن و�سل  اجل��وع  من 
مع   ،2021 ع�����ام  ن�����س��م��ة  م���ل���ي���ون 
توقعات بتفاقم الو�سع يف امل�ستقبل، 
عدد  ب�����اأن  ت���ق���دي���رات  اإىل  اإ����س���اف���ة 
عام  ب��ح��ل��ول  �سي�سل  ال��ع��امل  ���س��ك��ان 
ن�سمة،  مليار   9.77 اإىل   2050
�سا�سل  ع��ل��ى  ���س��غ��ط��اً  �سي�سكل  م���ا 
وُيعد  ال��ع��امل.  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  القيمة 
رئي�سياً  عن�سراً  ال��غ��ذاء  وه��در  فقد 
وُتقدر  الغذائي،  الأم��ن  من عنا�سر 
ال����ف����او ن�����س��ب��ة ف���ق���د وه������در ال���غ���ذاء 
العاملي احلايل  الإنتاج  بحوايل ثلث 
الوقت  ويف  ���س��ن��وي��اً،  الأغ����ذي����ة  م���ن 
ذاته، يرى اخلرباء اأن هناك فر�سة 
ال��ع��امل يف  يف  اجل����وع  ع��ل��ى  للق�ساء 
ح����ال احل���ف���اظ ع��ل��ى الأغ����ذي����ة من 
ال��ه��در وال��ف��ق��د، م��ا ي��ع��د خ��ط��وة قد 

متثل نقلة نوعية للعامل.
احلكومات  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
للتاأثري  املنا�سبة  ال��و���س��ائ��ل  متتلك 
ع��ل��ى ���س��ل��وك ال��ق��ط��اع اخل���ا����س من 

خ�����ال احل����واف����ز وامل����خ����ال����ف����ات، يف 
القطاع  يفتقر  رمب���ا  ال���ذي  ال��وق��ت 
اخلا�س اإىل احلوافز املنا�سبة للحد 
ُي�سببها  ال��ت��ي  ال�سلبية  الآث�����ار  م��ن 
البيئة  ع��ل��ى  الأغ����ذي����ة  ف��ق��د وه����در 
قلة  ُت�سهم  فيما  الطبيعية،  وامل��وارد 
اأو�ساط  يف  ال��ت��ح��دي  ح���ول  ال���وع���ي 
تفاقمه،  يف  النهائيني  امل�ستهلكني 
املحوري يف  دور احلكومات  ما يربز 
وتناول  اأخ���رى.  م��رة  ال��وع��ي  تعزيز 
التدابري  م����ن  ال���ع���دي���د  ال���ت���ق���ري���ر 
املنطقة  ح���ك���وم���ات  م����ن  امل���ع���ت���م���دة 
ملواجهة حتدي فقد وهدر الأغذية، 
العربية  اململكة  بتجربة  م�ست�سهداً 
ا�سرتاتيجيتها  اإط���ار  يف  ال�سعودية 
الوطنية لاأمن الغذائي اإىل خف�س 
الن�سف  اإىل  الأغ���ذي���ة  وه����در  ف��ق��د 
ين�سجم  مب��ا   ،2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
مع التزامها باأهداف الأمم املتحدة 
طرحت  وق���د  امل�����س��ت��دام��ة،  للتنمية 
الغذائي،  ل���اأم���ن  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

لا�سرتاتيجية،  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ة 
العديد من املبادرات ملعاجلة حتدي 
ف���ق���د وه������در الأغ�����ذي�����ة، ب�������دءاً من 
اأطلقتها  ���س��ام��ل��ة  م��رج��ع��ي��ة  درا����س���ة 
اململكة.  م�ستوى  على   2019 ع��ام 
�سموًل  الأك��ر  الدرا�سة  ه��ذه  وُتعد 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف 
حيث اعتمدت عينة �سملت اأكر من 
األف �سخ�س وغطت املناطق ال�   50
اململكة. فيما ت�سم املبادرات  يف   13
للحد  الوطني  "الربنامج  الأخ��رى 
التي  الغذاء"،  الفقد والهدر يف  من 
املجتمعي،  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف 
يف  اخلا�س  القطاع  م�ساهمة  ودع��م 
هذه اجلهود. وو�سعت دولة الإمارات 
ا�سرتاتيجية  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال���غ���ذائ���ي تهدف  ط��م��وح��ة ل���اأم���ن 
الأمن  موؤ�سر  �سدارة  اإىل  للو�سول 
الغذائي العاملي بحلول عام 2051. 
ويعد املوؤ�سر اأداة ذات مرجعية عاملية 
طورته  وا�سع،  نطاق  على  ُم�ستخدم 

اإميباكت،  اإي��ك��ون��وم��ي�����س��ت  م��وؤ���س�����س��ة 
اإيكونومي�ست.  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
خم�سة  من  ال�سرتاتيجية  وتتكون 
برامج، يهدف اأحدها اإىل احلد من 
ال��ف��اق��د وامل��ه��در م��ن الأغ���ذي���ة، مبا 
ين�سجم مع الهدف 12 من اأهداف 
امل�ستدامة.  للتنمية  املتحدة  الأمم 
وط���ب���ق���ت احل���ك���وم���ة ال���ع���دي���د من 
ال����ه����دف، منها  امل�����ب�����ادرات حم�����ددة 
امل���ب���ادرة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن فقد 
للت�سجيع  "نعمة"  ال���غ���ذاء  وه����در 
الإيجابية  ال�����س��ل��وك��ي��ات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
الغذاء.  ا���س��ت��ه��اك  يف  وال��رت���س��ي��د 
كما و�سعت دولة قطر ا�سرتاتيجية 
ملعاجلة م�ساألة فقد  الغذائي  الأمن 
التزامها  واأك�����دت  الأغ���ذي���ة،  وه����در 
اأه���داف  م��ن   12 ال��ه��دف  بتحقيق 
امل�ستدامة.  للتنمية  املتحدة  الأمم 
م����ن اخلطط  ك���م���ا و����س���ع���ت ع�������دداً 
ومتكامل  ���س��ام��ل  ب��رن��ام��ج  لإط����اق 
من  انطاقاً  امل�ساألة،  م��ع  للتعامل 
اإجراء درا�سة مرجعية على امل�ستوى 
الوطني، ما ميثل حتوًل كبرياً نحو 
ملعاجلة  ���س��م��ول��ي��ة  اأك�����ر  م��ن��ه��ج��ي��ة 
امل�سكلة، والتي كانت ُتواَجه دائماً يف 
ال�سابق بحمات التوعية والعتماد 
على القطاع اخلا�س لتقدمي حلول 
مبتكرة. وميكن للمهتمني بالطاع 
على املزيد من املعلومات اأو التقرير 

الكامل، زيارة املوقع الإلكرتوين:
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ال�سطناعي  ال��ذك��اء  مكتب  ينظم 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����س��اد 
ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د يف ح��ك��وم��ة دولة 
15 مار�س  الأربعاء  الإم��ارات، يوم 
بعد" الأول  "عن  منتدى   ،2023
تر�سيخ  اإىل  وال���ه���ادف  ن��وع��ه،  م��ن 
نظم عمل وتعليم و�سحة متقدمة 
تقوم على حلول "العمل عن بعد"، 
وبناء منوذج مرن للعمل احلكومي 
وت��ف��ع��ي��ل الأ����س���ال���ي���ب ال��رق��م��ي��ة يف 
القطاعات ذات الأولوية مبا يواكب 
حتديات امل�ستقبل ويدعم منظومة 
الفر�س وتطوير بيئة عمل ترتقي 
بالأداء احلكومي وت�سهم يف حت�سني 

حياة املجتمع.
يومي  يعقد  ال��ذي  املنتدى  وي��رك��ز 

متحف  يف  م�����ار������س  و16   15
تر�سيخ  ع���ل���ى  ب����دب����ي،  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
�سبل  وبحث  بعد  عن  العمل  حلول 
تعزيزها ونقلها اإىل م�ستوى جديد 
م��ن ال��ت��ط��ور، مب��ا ي��دع��م توجهات 
وابتكار  القت�ساد  لتنويع  ال��دول��ة 
على  القائمة  ال�ستباقية  احل��ل��ول 
لتحديات  والرقمنة  التكنولوجيا 
امل�ستقبل، وذلك بح�سور نخبة من 
احلكوميني  وامل�����س��وؤول��ني  ال�����وزراء 
القطاع  ورواد  ال�����ق�����رار  و����س���ن���اع 

اخلا�س.
العلماء  �سلطان  عمر  معايل  واأك��د 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  والق��ت�����س��اد 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، اأن م��ن��ت��دى "عن 
دول�����ة  ت����وج����ه����ات  ي���ع���ك�������س  بعد" 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  الإم������ارات 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، وروؤى 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
تبني  ت�سريع  باأهمية  اهلل"،  "رعاه 

منظومة  تطوير  يف  التكنولوجيا 
العمل احلكومي، والرتقاء بالبنية 
يدعم جهود  الرقمية مبا  التحتية 
التحول الرقمي ال�سامل، والرتقاء 
مب�ستوى الأداء احلكومي و�سناعة 

م�ستقبل اأف�سل.
وق�����ال ع��م��ر ���س��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء اإن 
التكنولوجية  احل����ل����ول  ت���ط���وي���ر 
خمتلف  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  امل��ت��ق��دم��ة 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي ي�سهم  جم����الت 
التطوير  ع���م���ل���ي���ات  ت�������س���ري���ع  يف 
الرقمي  القت�ساد  م�ساهمة  وزيادة 
يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل غري 
ا�ستحداث  ج��ه��ود  وي��ع��زز  النفطي، 
بتناف�سية  ترتقي  قطاعات جديدة، 
الدولة يف املوؤ�سرات العاملية وت�سهم 

يف حتقيق الأهداف امل�ستقبلية.
وي��ن��اق�����س امل��ن��ت��دى مم��ك��ن��ات العمل 

ع��ن ب��ع��د وحت��دي��ات��ه ع��ل��ى م�ستوى 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة 
الإنتاجية  لرفع  ال��واع��دة  وفر�سه 
وتعزيز الكفاءة و�سمان ا�ستمرارية 
العمل، وجت��ارب دول��ة الإم���ارات يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ج��اه��زي��ة  ت��ع��زي��ز 
الرقمية  واحللول  بعد،  عن  للعمل 
يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات، ودع���م جهود 
واحلياة  العمل  بني  التوازن  تعزيز 
واخت�سار  املهام  تنفيذ  يف  وامل��رون��ة 

الوقت واجلهد.
بعد"،  "عن  م��ن��ت��دى  ي��ب��ح��ث  ك��م��ا 
بعد  ع��ن  التعليم  وحت��دي��ات  فر�س 
التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات  امل����دار�����س  يف 
القرار  ���س��ن��اع  مب�����س��ارك��ة  ال���ع���ايل، 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال����رائ����دة يف ال���دول���ة، 
ل��ت��ط��وي��ر امل��ن�����س��ات وال��ن��م��اذج التي 

ت�سهم يف �سمان ا�ستمرارية التعليم 
وي�ست�سرف  ال��ظ��روف،  خمتلف  يف 
توقعات  ظ��ل  يف  التعليم  م�ستقبل 
ال���درا����س���ات ب��ت�����س��اع��ف ق��ي��م��ة �سوق 
تكنولوجيا التعليم عاملياً اإىل 350 
 ،2030 ع��ام  بحلول  دولر  مليار 
ويبحث �سبل حتقيق الريادة لدولة 
التعليم  الإم��ارات يف تطوير حلول 

عن بعد.
الرعاية  امل��ن��ت��دى من���وذج  وي��ت��ن��اول 
وي�ستعر�س  ب���ع���د،  ع���ن  ال�����س��ح��ي��ة 
ال���دول���ة يف هذا  جت�����ارب وخ�����ربات 
لتطوير  امل�ستقبلية  وروؤاه��ا  املجال، 
متكامل،  م�ستقبلي  �سحي  ن��ظ��ام 
يوفر اأعلى درجات الرعاية ال�سحية 
املجتمع  لأف������راد  احل���ل���ول  وي���ق���دم 
اإىل  وي�سل  وفعالة،  �سهلة  بطريقة 

جميع فئات واأفراد املجتمع.

حكومة الإمارات تنظم منتدى لبحث حلول التعليم والرعاية ال�سحية والعمل عن بعد

احلكومات هي الأقدر على التعامل مع حتديات هدر الغذاء ودور حيوي لل�سراكة مع القطاع اخلا�س

حوارات جمتمع �سراع ت�ست�سيف نخبة من رّواد الأعمال يف عامل الكتب 

حاكم الفجرية ي�ستقبل وزيرة 
التغري املناخي والبيئة 

•• الفجرية - وام:

 حاكم الفجرية، يف ق�سر الرميلة، �سعادة مرمي بنت حممد املهريي وزيرة 
التغري املناخي والبيئة. 

واطّلع �سمّوه خال اللقاء على خطط عمل الوزارة واأهم امل�سروعات التي 
خطة  �سمن  املقبلة  املرحلة  يف  تنفيذها  على  املناخي  التغري  وزارة  تعمل 
مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  �سعادة  اللقاء  ح�سر  ال�سنوية.   ال���وزارة 

الديوان الأمريي بالفجرية. 

املوارد الب�سرية: تخفي�س �ساعات عمل القطاع 
اخلا�س �ساعتني يوميا خالل �سهر رم�سان

•• دبي -وام:

القطاع  العاملني يف  العادية جلميع  العمل  �ساعات  الب�سرية والتوطني عن تخفي�س  امل��وارد  اأعلنت وزارة 
اخلا�س يف الدولة خال �سهر رم�سان املبارك مبقدار �ساعتني يومياً.

واأ�سارت يف تعميم وزاري اأ�سدرته يف هذا ال�ساأن اإىل اأنه "يجوز للمن�ساآت ومبا يتوافق مع م�سلحة وطبيعة 
العمل لديها تطبيق اأمناط العمل املرن اأو العمل عن بعد وذلك �سمن حدود �ساعات العمل اليومي املحددة 

خال اأيام �سهر رم�سان".
ياأتي ذلك تنفيذا حلكم البند 2 من املادة 15 من قرار جمل�س الوزراء رقم 1 ل�سنة 2022 يف �ساأن الائحة 

التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي رقم 33 ل�سنة 2021 ب�ساأن تنظيم عاقات العمل وتعدياته.

 

تاميذه،  لوحات  اأحد  يتفقد  "برايلوف" كان  ال�سهري  الر�سام 
وكانت اللوحة متوا�سعة من الناحية الفنية، وزماوؤه الطلبة 
"برايلوف" الفر�ساة  فم�سك  اللوحة،  اإىل  النظر  من  متمللون 
ال��ث��ان��ي��ة، انده�س  مل�����س��ة واح����دة ع��ب��ارة ع��ن ج���زء م��ن  لي�سيف 

التاميذ من مل�سة احلياة التي اأنع�ست اللوحة على الفور.
قد ٌيعطي املخرج مفتاحاً مكوناً من كلمة للممثل من �ساأنها اأن 
ت�سفي احلياة على اأداء املمثل فيبدع ويتوهج اأداوؤه، هنالك مل�سة 
ومهما  خربته  كانت  مهما  املمثل  يوؤديها  �سخ�سية  لكل  خفية 
بلغت موهبته قد يجد هذه اللم�سة يف ر�سم كاريكاتريي، اأو يف 
لوحة ت�سكيلية اأو يف كلمة خمرج اأو يف �سخ�سية عابرة يف ال�سارع 
اأو يف م�سهد �سينمائي، يف ال�سابق مل اأكن  اأو يف حلن مو�سيقي، 
اأن يكون لديه ح�س مو�سيقي ومل��اذا يكون  اأعلم ملاذا على املمثل 
لديه اأ�س�س لقراءة اللوحة الت�سكيلية وملاذا يقراأ الرواية وال�سعر 
واحدة  واللم�سة  الأ�سباب  تعددت  تخ�س�سه،  يف  لي�ست  جمالت 

اإنها اللم�سة اخلفية، نعم يبحث عن اللم�سة اخلفية.
هنالك عادة غريبة كنت اأ�ساهدها عند �سديق من امل�سرحيني، 
فاملتعارف عليه اأن املمثل اإذا كان لديه عر�س م�سرحي اأو فيلم 
�سينمائي فاإنه يبحث ويقراأ ويعتكف يف ال�سيناريو الذي �سُي�سور 
م�ساهده قريباً دون ت�ستت يف جمالت اأخرى، فلفت انتباهي هذا 
ال�سديق وهو من اأحرف املمثلني، فكان ياأتي يف اأيام التدريبات 
مبكراً والعر�س على الأبواب، وقبل بدء الربوفة يجل�س يف زاوية 
ويفتح كتاب خمتلف عن العمل امل�سرحي فيقراأ يف الرواية اأو يف 
اأ�ساأله مَل تفعل  اأو يف اأي جمال اآخر، مل  اأو يف ال�سعر  القت�ساد 

ذلك، ولكن ا�ستنتجت" لعله يبحث عن اللم�سة اخلفية".
من مزايا اللم�سة اخلفية اأنها متنحك تركيز منقطع النظري، 
كنت اأح�����س��ر ب��روف��ات لأح���د ال��زم��اء امل��خ��رج��ني وك���ان هنالك 
خ�سبة  على  وه��و  دوره  ي���وؤدي  ك��ان  الآن-  جنماً  -اأ�سبح  ممثًا 
امل�سرح ومبجرد اأن ينتهي حواره ليتلفت اإىل اجلمهور وهم من 
زمائه ليلوح لهم بيديه اإ�سارة )باي باي( واملتبقي على العر�س 
يومني، فكان ي�سرق تلك الإمي��اءات خل�سة من وراء املخرج، ثم 
حواره  لي�سرد  الثانية  من  جزء  يف  ال�سخ�سية  يف  ويدخل  يعود 
املحفوظ ، هذا النوع من املمثلني مل ُيكلف نف�سه عناء البحث 
زميله  ح��وار  عيناه يف  لعربت  ول��و وجدها  اخلفية  اللم�سة  عن 

وهذا اأ�سعف الإميان.
اأن املمثل ل مُيثل  هنالك �سوؤال يغيب عن ذهن الكثريين وهو 
املمثل  التحكيم،  للجنة  مُيثل  ول  للمخرج  مُيثل  ول  للجمهور 
مُيثل لينقل م�ساعره ال�سادقة لزميله املمثل الذي معه يف نف�س 
فال�سدق  املمثلني،  بني  �سادقة  كانت  اإن  البداية  ه��ذه  امل�سهد، 

�سي�سل اإىل البقية من خمرج وجمهور وجلنة حتكيم.
حتليل،  ا�ستنتاج،  اإي��ق��اع،  اإخ��ا���س،  تركيز،  اخلفية  اللم�سة  اإذاً 

قراءة وتف�سري، يا مع�سر املمثلني اإبحثوا عن اللم�سة اخلفية.
�سعيد الزعابي

اللم�سة اخلفية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- �شمري ال�شعدي:   

العربية  امل���م���ل���ك���ة  ج����ن����اح  ������س�����ارك 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة بدبي 
املا�سي  ف��رباي��ر  �سهر  م��ن   22 ي��وم 
الدولة  تاأ�سي�س  اململكة ذكرى  �سعب 
يوم  يوافق  ال��ذي  الأوىل  ال�سعودية 
وال���ذي  ع���ام  ك��ل  م��ن  ف��رباي��ر   22
 2022 ي��ن��اي��ر   27 ي���وم  اأ����س���در يف 
املا�سي امللك �سلمان بن عبد العزيز 
اأم�������راً م��ل��ك��ي��اً ب�����اأن ي���ك���ون ي����وم 22 
ف��رباي��ر م��ن ك��ل ع���ام ي��وم��اً لذكرى 
تاأ�سي�س الدولة ال�سعودية با�سم يوم 
ر�سمية..  اإج���ازة  وي�سبح  التاأ�سي�س 
وي�����واف�����ق ه�����ذا ال����ي����وم ت����اري����خ 30 
1139ه�  ع��ام  م��ن  الأوىل  ج��م��ادى 
بناًء على ما ا�ستنتجه املوؤرخون وفقاً 
ملعطيات تاريخية حدثت خال تلك 
الفرتة و�سهدت تويل الإمام حممد 
بن �سعود احلكم يف الدرعية والعديد 
و�سارك  ع��ه��ده.  الإجن������ازات يف  م��ن 
ال�سعوديون  والعار�سون  العار�سات 
ب��اإرت��داء ماب�س وحلي  اململكة  اأه��ل 

تلك املرحلة. 
وق��د ي��ب��دو م��ن امل��ع��روف للكثريين 
مّمن يقطنون ال�سرق الأو�سط �سبب 
فهي  ال�سم  بهذا  ال�سعودية  ت�سمية 
املوؤ�س�س..  امل��ل��ك  عائلة  ا���س��م  حتمل 
اململكة  تاأ�سي�س  تاريخ  لكن ماذا عن 
تاأ�س�ست  وم��ت��ى  ال�سعودية  العربية 
ال�سنني  ال��ت��ي ع����رّبت ع���رب  امل��م��ل��ك��ة 
وتخللتها  متعّددة  تاريخية  باأطوار 
اجلغرافيا  ر�سم  يف  �ساهمت  اأح��داث 
نعر�س  لهذا  للمملكة..  ال�سيا�سية 
تاأ�سي�س  ع����ن  م���ع���ل���وم���ات  ك����ل  ه���ن���ا 
الدولة ال�سعودية الأوىل واأي�سا عن 

تاأ�سي�س امللك الراحل عبد العزيز اآل 
ال�سعدية،  العربية  للمملكة  �سعود 
يف  ال�سعودي  ال��زي  عن  ومقتطفات 

الدولة ال�سعودية الأوىل. 

بــــدايــــة تــاأ�ــســيــ�ــس املــمــلــكــة 
ال�سعودية الأوىل:

لزمن  اململكة  تاأ�سي�س  حكاية  ت��ب��داأ 
وامتداداتها  الدرعية  اإمارة  تاأ�سي�س 
اململكة  ت��اأ���س��ي�����س  وق���ب���ل  ال���اح���ق���ة 
الدرعية  واإم��ارة  ال�سعودية  العربية 
مانع  ب��ن  ربيعة  اأ���س��رة  �سكنت  ال��ت��ي 
حممد  بن  �سعود  ظهر  اأن  اإىل  فيها 
هجري   1132 ع�����ام  م���ق���رن  ب����ن 
ل���ي���ت���وىّل ب���ع���ده الأم������ري حم��م��د بن 
���س��ع��ود ال����ذي ب���ات ي��ل��ّق��ب ف��ي��م��ا بعد 
املوافق  1139 هجري  بالإمام عام 
1725 ميادي ليقود الباد  لعام 
جنح  ح���ي���ث  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة  اإىل 
وا�سعة  دول����ة  اأ���س��ا���س��ات  ت��د���س��ني  يف 
اأعقاب تاأ�سي�س الإمارة  النفوذ.. ويف 
جن���ح الإم������ام حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود يف 
م�ستغّاً  الأوىل  الدولة  ب��ذور  و�سع 
القبائل  م����ع  ال���وث���ي���ق���ة  ع���اق���ات���ه 
ال�ستقرار  على  وح��ف��اظ��ه  امل��ج��اورة 
كياناً  اأ�سبحت  حتى  فيها  والأم����ن 
قّوة وعاقات مع  ذا  بذاته  م�ستقّاً 

احلوا�سر والقبائل على حد �سواء.
الأوىل  ال�سعودية  ال��دول��ة  تاأ�س�ست 
الأمري  جلهود  تتويجاً  الدرعية  يف 
حممد بن �سعود لت�سبح بذلك النواة 
لحقاً  �سيمتد  مل��ا  الأوىل  ال�����س��ل��ب��ة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  وي�سبح 
التاريخية..  احل���ج���از  اأر������س  ع��ل��ى 
وظهر الكثري من العلماء وازدهرت 
الدولة  ع��ه��د  يف  وال���ع���ل���وم  امل���ع���ارف 

الدولة  واأ�سبحت  الأوىل  ال�سعودية 
بنفوذ  ت��ت��م��ّت��ع  الأوىل  ال�����س��ع��ودي��ة 
وم���ك���ان���ة ���س��ي��ا���س��ي��ة م���رم���وق���ة بني 
العرب،  ج���زي���رة  ���س��ب��ه  يف  ج����واره����ا 
وباتت رقعتها اجلغرافية تّت�سع اأكر 
الدرعية  بهدم  انتهت  اأن  اإىل  فاأكر 
الأوىل  ال�سعودية  ال��دول��ة  و�سقوط 
العديد  وزوال  العثمانيني  ي��د  على 
من البلدان يف اأرجاء ما كان يعرف 

بالدولة ال�سعودية من اخلارطة.
ب���ال���رغ���م م����ن اخل�������راب ال������ذي حّل 
بالدرعية وباقي املناطق امللتحقة بها 
الأوىل  ال�سعودية  الدولة  ب��ذرة  ف��اإن 
مل تووؤد بعد اإذ بقي ال�سّكان والأهايل 
موالني لأ�سرة اآل �سعود التي اأ�س�ست 
الدولة ال�سعودية الأوىل، فلم مي�س 
ع��ام��ان ف��ق��ط ع��ل��ى ���س��ق��وط الدولة 
قادة  ع���اد  ح��ت��ى  الأوىل  ال�����س��ع��ودي��ة 
ل��ل�����س��اح��ة واأت����ت  اآل ���س��ع��ود جم�����دداً 
حم��اول��ة الإم����ام م�����س��اري ب��ن �سعود 
ال�سعودي يف الدرعية  لإعادة احلكم 
لكنها حماولة مل تدم �سوى لب�سعة 
الثانية  امل���ح���اول���ة  ل��ت��ت��ك��ّل��ل  اأ����س���ه���ر 
ب���ال���ن���ج���اح والإع���������ان جم�������دداً عن 
الثانية  ال�سعودية  ال��دول��ة  تاأ�سي�س 
وا�سلت  ال����ري����ا�����س.   وع��ا���س��م��ت��ه��ا 
الدولة ال�سعودية يف ن�سختها الثانية 
من  الأوىل  �سابقتها  درب  ذات  على 
حيث ا�ستمداد ال�سرعية من تطبيق 
ال�سريعة الإ�سامية وتر�سيخ الأمن 
وال�ستقرار يف املناطق الواقعة حتت 
الثانية  امل��ح��اول��ة  ل��ك��ن  �سيطرتها،  
لرت�سيخ احلكم اأخفقت جمدداً على 
اأبناء  ب��ني  النا�سبة  اخل��اف��ات  اإث���ر 
و�سيطرة  ت��رك��ي  ب��ن  في�سل  الإم����ام 
حممد بن ر�سيد حاكم حائل عليها.

العربية  املــمــلــكــة  ــيــ�ــس  تــاأ�ــس
ال�سعودية: 

يف  ثالثة  ال��ك��ّرة  املوؤ�س�س  امللك  اأع���اد 
�سعود  اآل  ح��ك��م  جت���رب���ة  ا�����س����رتداد 
اآل ���س��ع��ود يف  وجن����ح ع��ب��د ال���ع���زي���ز 
ل��ي��ب��داأ �سفحة  ال��ري��ا���س  ا���س��ت��ع��ادة 
ج�����دي�����دة م�����ن ����س���ف���ح���ات ال���ت���اري���خ 
ال�������س���ع���ودي.. وي��ع��ت��رب ه����ذا احلدث 
بتاريخ اخلام�س ع�سر من  الذي مت 
يف  م��ف�����س��ل��ي��ة  ذروة   1902 ي��ن��اي��ر 
ال��ت��اري��خ ال�����س��ع��ودي امل��ع��ا���س��ر، ومنه 
ابتداأ فعلياً تاريخ تاأ�سي�س ال�سعودية 
اإذ ت��ل��ى ذل���ك ت��وح��ي��د و���س��م اأج����زاء 
عديدة من �سبه اجلزيرة العربية.. 
الراحل  امللك  �سخ�سية  اأن  �سّك  ول 
عبد العزيز قد ا�ستملت على �سفات 
ق��ي��ادي��ة ف��ري��دة اأ���س��ع��ف��ت��ه يف حتقيق 
العربية  اململكة  تاأ�سي�س  اإع��ادة  حلم 
�سا�سعة  م�ساحات  و���س��م  ال�سعودية 
للفرو�سية  حبه  عنه  وعرف  حولها، 
اأحد  وج��ود كرمه وع��دم حقده على 
حتى ولو نا�سبه العداء وقدرة على 
ولعل  لأ���س��دق��اء..  خ�سومه  حتويل 
حادثة ا�سرتداد الريا�س بعد �سقوط 

الدولتني الأوىل والثانية خري دليل 
لديه..  التدبري  على حنكته وح�سن 
املزيد  �سم  الريا�س  ا���س��رتداد  وتلى 
الراية  وامل���ن���اط���ق حت���ت  امل�����دن  م���ن 
ال�������س���ع���ودي���ة و���س��م��ل��ت ج���ن���وب جند 
و�سدير والق�سيم والأح�ساء وع�سري 
وحائل.. ويف التا�سع ع�سر من �سهر 
�سدر   1932 ع����ام  م���ن  ���س��ب��ت��م��رب 
اإعان ملكي عن توحيد الباد حتت 

م�سمى اململكة العربية ال�سعودية.

الدولة  يف  التقليدية  املالب�س 
ال�سعودية الأوىل:

وقت  ال�سعودية  التقليدية  املاب�س 
الأوىل  ال�سعودية  ال��دول��ة  تاأ�سي�س 
املميزات  من  بالعديد  تت�سف  كانت 
لاآن  بع�سها  ���س��ار  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة 
الوقت،  م��ع  ان��دث��ر  الآخ���ر  والبع�س 
ول��ك��ن مم��ا ل ���س��ك ف��ي��ه اأن الأزي����اء 
التقليدية ال�سعودية يف تلك الفرتة 
يوم  اأو  التاأ�سي�س  ليوم  ترجع  التي 
ال���ب���داي���ة ه���ي ت�����راث يف ال���ق���ل���وب ل 
مي��ك��ن اأن ي��ن�����س��ى ب���ل وي��ع��ت��ز ب���ه يف 
الرائع  وم���ن  م��ك��ان.   واي  وق���ت  اأي 

التقليدية  الأزي������اء  ت��ل��ك  زي�����ادة  اأن 
حفاوة  التاأ�سي�س  بحقبة  اخل��ا���س��ة 
ع��ن��د اإع������ادة ت���ذك���ر ت�����راث الأج������داد 
الألب�سة  ت��ل��ك  ذك��ري��ات  وا���س��رتج��اع 
ب�سكل اأو باآخر خا�سة اإذا كان هناك 
بيوم  الحتفال  مثل  مهمة  منا�سبة 
ال��ت��اأ���س��ي�����س ال�����س��ع��ودي ف��ت��ك��ون تلك 
اأن�����س��ب ف��ر���س��ة لإع�����ادة اإح���ي���اء تلك 
وقت  ال�سعودية  التقليدية  املاب�س 
التاأ�سي�س من جديد.. كانت املاب�س 
تاأ�سي�س  ب��داي��ة  ف��رتة  يف  التقليدية 
عن  عبارة  الأوىل  ال�سعودية  الدولة 
عقال و�سماخ وغرتة ودقلة والربقع 
وال�سيلة ومقطع حزام مودن وخنجر 
بخنق  و�سنكة وحمزم  وكرتة  وب�ست 
و�سدرة  وج��ب��ة  و���س��م��ادة  وحم���وث���ل 
و����س���ب���ل���ة ن�������س���ل و�����س����دي����ري وث�����وب 
م�سدح.. كل تلك الأزياء كانت تكمل 
املوروث  التقليدي  ال�سعودي  ال��زي 
�سواء للرجال اأو للن�ساء فبع�س من 
تلك القطع من الأزياء يتم ارتدائها 
مع بع�س ليكمل بع�سها الآخر فهذا 
رداوؤء يوم التاأ�سي�س وهو رداء العزة 

وملب�س الأ�سالة.

الأزياء الن�سائية..
تاأ�سي�س  وق��ت  التقليدية  امل��اب�����س   
للن�ساء  الأوىل  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��دول��ة 
ح�سب  ع���ل���ى  واخ���ت���ل���ف���ت  ت���ن���وع���ت 
من  منطقة  لكل  ك��ان  فقد  املنطقة 
م��ن��اط��ق ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة الوىل 
اأثر  مم��ا  وت��راث��ه��ا  وثقافتها  �ساأنها 
التقليدي  الن�سائي  ال��زي  �سكل  على 
على  ل��ك��ل منطقة  احل��ق��ب��ة  ت��ل��ك  يف 
حدحدة.. فالزي الن�سائي التقليدي 
امل���ق���رون���ة وهي   امل��م��ل��ك��ة  ���س��م��ال  يف 

طيه  يتم  اللون  اأ���س��ود  كبري  منديل 
بطريقة ب�سيطة من الو�سط ليكون 
�سكل مثلث لتقوم املراأة حينها بلفه 
ع��ل��ى ال����راأ�����س ل��ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا.. وال����زي 
الن�سائي التقليدي يف جنوب اململكة 
اللون  ����س���وداء  قطعة  وه���ي  ال�سيلة 
اأو  احل��واف  املزين من  القما�س  من 
���س��واء مع  ملونة  بخيوط  اجل��وان��ب 
اأو ب��دون خ��رز وت��ق��وم امل���راأة بتثبيت 
�سفراء  اأو  ح��م��راء  بع�سابة  ال�سيلة 
اللون اأغلب الوقت.. والزي الن�سائي 
الرتاثي يف و�سط اململكة املخنق وهي 
�سواء  احل��ري��ري  القما�س  م��ن  رداء 
وكان  ال�سيفون  خامة  اأو  التلي  من 
ذلك الرداء خم�س�ساً اأكر للفتيات 
الأ���س��غ��ر �سنا ع��ن��دم��ا ي��خ��رج��ن من 
البيوت وكان املخنق مطرزاً بالكامل 
التي  الفتحة  ماعدا  اجلانبني  على 
الن�سائي  وال�����زي  ال����راأ�����س..  ت��ط��وق 
الرتاثي يف �سرق اململكة )البطولة( 
وه����ي غ��ط��اء ل��ل��وج��ه ب��ال��ك��ام��ل يتم 
وتعترب  ال�����س��وداء  بالنيلة  �سباغته 
خم�س�سة ب�سكل اأكرب للن�ساء الأكرب 
من  يبطن  قما�س  م��ن  وحت��اك  �سنا 
البطولة  م���ن  وي�����س��ت��ث��ن��ى  ال���داخ���ل 
م���ك���ان ل��ف��ت��ح��ة ال����ع����ني.. اأم�����ا ال���زي 
اململكة  غ��رب  يف  ال��رتاث��ي  الن�سائي 
امل�سدح وهو يقارب العباءة احلديثة 
للن�ساء يف الوقت احلايل وهو عبارة 
ميكنه  ل  وا�سع  ف�سفا�س  ث��وب  عن 
ج�سد  م��ع��امل  م��ن  معلم  اأي  اإظ��ه��ار 
امل��راأة و يتكون من خم�سة قطع يتم 
الرتداء  عند  بع�سها  مع  جتميعها 
وميكن  النهائي  �سكلها  اىل  لت�سل 
بالأقم�سة  ���س��واء  امل�����س��دح  ي��ح��اك  اأن 

املنقو�سة اأو ال�سادة �سيان .

 املالب�س التقليدية للرجال 
التقليدية  املاب�س  م��ع  احل��ال  كما   
يف  ال��رج��ال  ماب�س  ف���اإن  الن�سائية 
ال�سعودية  ال���دول���ة  ت��اأ���س��ي�����س  وق����ت 
الأوىل مل تكن بالب�سيطة فقد كانت 
متطورا  حينها  ال��راأ���س  غطاء  فكرة 
التي  الكوفية  من  فالبتدرج  للغاية 
كانت ت�ستخدم قبل ذلك و�سوًل اىل 
الغرتة التي تعرف ب�سكلها احلايل. 
ال���راأ����س ف��ق��د حل  .اأم����ا ع��ن ع�سابة 
مكانها العقال الذي كان يتميز بعدة 
الأوىل  التاأ�سي�س  فرتة  اأثناء  اأ�سكال 
فكان كل ما مييز اللبا�س التقليدي 
العقال  هو  حينها  ال�سعودي  للرجل 
ب�سكل  تتعدد  ت�ساميمه  كانت  ال��ذي 
ف���ري���د م��ث��ل ع�����س��اب��ة وت�����س��ن��ع من 
القطن باألون خمتلفة يقوم الرجل 
ذوؤابة  وتتدىل  الراأ�س  حول  بربطها 
الع�سابة..  خ���ل���ف  م����ن  ال���ع���م���ام���ة 
ال�سطفة الذي يتميز ب�سكله  وعقال 
اخلما�سي الأ�ساع تتم حياكته من 
اأقم�سة ال�سوف الأ�سود الناعم ويتم 
بعقد كبرية  ال��زري  تزيينه بخيوط 
والعقال  ال�������س���يء..  ب��ع�����س  احل��ج��م 
امل��ق�����س��ب وه���و رب���اع���ي الأ����س���اع يف 
ال�سطفة  ل��ع��ق��ال  م�����س��اب��ه  الأغ����ل����ب 
ال�سيء  بع�س  �سغرية  بعقد  ول��ك��ن 
اأما عن الع�سائب فكانت اأكر طول 
ومع  ال�سطفة  ع��ق��ال  ع�����س��ائ��ب  م��ن 
اأكرب ب�سكل ملحوظ..  زري وق�ساب 
الغالب  يف  وي�سنع  الأ���س��ود  والعقال 
الأ�سود  ب��ال��ل��ون  امل���اع���ز  ���س��وف  م���ن 
الأبي�س من  بالقطن  تبطينه  ويتم 
ال��داخ��ل وي��ت��م رب���ط اأج����زاء العقال 
العقال  ويتميز  النهاية  يف  برمانات 

الأ�سود ب�سكله الدائري املعروف.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ال�����س��ورب��ون  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة - 
جمالت  يف  للتعاون  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي 
املعرفة  وت��ب��ادل  وال��درا���س��ات  البحوث 
وال���ت���ن���م���ي���ة ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����س����ع من 

التخ�س�سات ذات ال�سلة بالبيئة. 
وي��اأت��ي ه��ذا ال��ت��ع��اون يف اإط���ار مبادرة 
التي   ”Go Green 2023“
ت�سجيع  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  واأع�������س���اء  ال��ط��ل��ب��ة 
امل�����س��ارك��ة يف العمل  وامل��وظ��ف��ني ع��ل��ى 
اأكر  اإىل م�ستقبل  الو�سول  اأجل  من 
ا���س��ت��دام��ة، ع��رب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى زيادة 
وو�سع  امل��ن��اخ،  ت��غ��ري  بق�سايا  ال��وع��ي 
البيئية،  التحديات  ملواجهة  مبادرات 

وتعزيز املمار�سات امل�ستدامة. 
الدكتورة  التفاهم �سعادة  وقع مذكرة 
���س��ي��خ��ة ���س��امل ال���ظ���اه���ري، اأم����ني عام 
هيئة البيئة – اأبوظبي والربوفي�سورة 
جامعة  م����دي����رة  ����س���ريان���و،  ���س��ي��ل��ف��ي��ا 

ال�سوربون اأبوظبي. 
�سيتم  ال��ت��ف��اه��م،  م���ذك���رة  ومب���وج���ب 
البحوث  اح��ت��ي��اج��ات  ���س��ج��ل  ت��ط��وي��ر 
الفجوات  و����س���د  ل��ت��ح��دي��د  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
لتو�سيح  م��ن��ه��ج��ي  ب�����س��ك��ل  ال��ع��ل��م��ي��ة 
اأبوظبي  لإم���������ارة  ال���ب���ي���ئ���ي  ال���ن���ظ���ام 
الجتماعية  الأنظمة  مع  وتفاعاته 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  والق��ت�����س��ادي��ة.  

ي��ت��ع��اون اجل��ان��ب��ان يف م�����س��ارك��ة ونقل 
وتبادل  البحثية  ال���درا����س���ات  اأح����دث 
املرافق  اإىل  زي����ارات  واإج����راء  امل��ع��رف��ة 
الأهمية  ذات  وامل�����واق�����ع  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
العلمية.  كما �ستمكن مذكرة التفاهم 
م�سرتكة،  بحثية  م�ساريع  اإن�ساء  من 
وتقا�سم املوارد، وو�سع حلول مبتكرة 
ملواجهة التحديات البيئية يف املنطقة 
���س��ت��وف��ر الفر�سة  ع���اوة ع��ل��ى ذل���ك، 
اآلية  تطوير  يف  للم�ساهمة  للجامعة 
الأدلة  على  القائمة  ال�سيا�سات  �سنع 
ال�ستدامة  ت���ع���زز  ال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات 
البيئة يف  وت�����س��اه��م يف احل��ف��اظ ع��ل��ى 
الربوفي�سورة  وق���ال���ت  ال��ع��ا���س��م��ة.  
مذكرة  "متثل  ����س���ريان���و:  ���س��ي��ل��ف��ي��ا 
اأبوظبي   - البيئة  هيئة  م��ع  التفاهم 

ال��ت��زام��ن��ا مببادرة  ف��ارق��ة يف  ع��ام��ة 
التي ت�سعى   ،Go Green 2023
ومواجهة  ال��ب��ي��ئ��ة،  حل��م��اي��ة  ج���اه���دة 
حتديات تغري املناخ وتعزيز ال�ستدامة 
، ونثق اأن هذه ال�سراكة �ستعزز قدراتنا 
التعاونية،  امل�ساريع  وت�سجع  البحثية 
ونتطلع اإىل العمل عن كثب مع هيئة 
قدراتنا  ل��ت��ط��وي��ر  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ب��ي��ئ��ة 

البحثية واإحداث تاأثري اإيجابي". 
من جانبه قال اأحمد باهارون، املدير 
املعلومات  اإدارة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
هيئة  يف  البيئية  وال��ت��وع��ي��ة  وال��ع��ل��وم 
البيئة - اأبوظبي: "اإنها فر�سة رائعة 
توقع  اأن  اأب��وظ��ب��ي   – ال��ب��ي��ئ��ة  لهيئة 
ال�سوربون  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة 
اأعرق  من  واح��دة  تعد  التي  اأبوظبي، 

اجل���ام���ع���ات ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، 
جمال  يف  عاملية  �سمعة  متتلك  والتي 
من  ثقة  على  ونحن  العلمي،  البحث 
اأن����ه ���س��ي��ك��ون ه��ن��اك ت���ب���ادل م�سرتك 
التي من  العلمية،  واملعرفة  للخربات 
م�ستوى  تعزيز  يف  ت�ساعد  اأن  �ساأنها 
ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ي��ت��م اإج����راوؤه����ا حول 

البيئة يف اإمارة اأبوظبي. 
وج������ود هيئة  اأن������ه يف ظ����ل  واأ������س�����اف 
يف  اخل���رباء  م��ن  نخبة  ت�سم  تدري�س 
اأبوظبي، مع فريق  جامعة ال�سوربون 
 – البيئة  بهيئة  واملخت�سني  اخل��رباء 
اإجراء  م��ن  �سوياً  �سنتمكن  اأب��وظ��ب��ي، 
�ساأنها  م��ن  م��وث��وق��ة  علمية  درا����س���ات 
اأن تعود بالفائدة على املجتمع املحلي 

والإقليمي والدويل. 

•• ال�شارقة-وام:

بعد  تاريخياً  منعطفا  ال�سارقة  يف  خورفكان"  "�سرية  ج��زي��رة  �سهدت 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  موؤخراً  اعتمدها  اأن 
اأثرية يف خطوة  ال�سارقة حممية  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو 
ت���دل ع��ل��ى م��ك��ان��ة اجل��زي��رة يف املنطقة م��ن��ذ ال��ق��دم وت��زي��د م��ن قيمتها 

التاريخية والأثرية. 
كاملة  اجلزيرة  يف  لاآثار  ال�سارقة  لهيئة  الأولية  للم�سوحات  وا�ستناداً 
اجلزيرة  يف  الب�سري  ال�ستيطان  تركز  فقد  الأثرية  ملتقياتها  ودرا�سة 
على طول اجلهة الغربية منها وهي اجلهة املطلة على مدينة خورفكان 
مع  كبري  ب�سكل  امل�ساحة  ه��ذه  على  الفخاريات  تنت�سر  حيث  التاريخية 

مبان  وج���ود  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اجل��ن��وب  اإىل  ال�سمال  م��ن  ال�ساحل  ام��ت��داد 
اأعلى  اإىل منطقة مراقبة يف  اإ�سافة  ومدافن  زراعية  �سكنية وم�ساطب 
اجلبل ومبنى مهم مربع ال�سكل يطل على ال�ساحل مبا�سرة ذي عتبات 
حجرية تتجه نحو البحر وبالقرب من �سفح اجلبل توجد من�ساآت اأخرى 
اأن تكون قد ا�ستخدمت كمخازن واإىل جانب  اأ�سكال خمتلفة ميكن  ذات 
كطعام  وا�ستعمالها  جمعها  مت  التي  الأ�سداف  م�ساهدة  ميكن  ال�ساحل 

ب�سكل كبري. 
مرحلتني  اإىل  الرئي�سية  ال���س��ت��ي��ط��ان  ف���رتة  الآثار"  "هيئة  وق�����س��م��ت 
حتى  امل��ي��ادي  ع�سر  الثالث  القرن  بني  ما  اإىل  الأوىل  تعود  اأ�سا�سيتني 
القرن ال�ساد�س ع�سر امليادي يف حني الثانية جاءت ما بني القرن الثامن 
ع�سر امليادي والتا�سع ع�سر امليادي كما خلت اجلزيرة من فخاريات اأو 

مواد مثل خزف ال�سيادون والبور�سلني العائد اإىل القرن ال�سابع ع�سر 
امليادي. 

اأب��رز اللقى الأث��ري��ة يف اجل��زي��رة ال��دال��ة على ال��ف��رتات التاريخية  وم��ن 
اإىل  ينتمي  و�سيادون  امليادي  ع�سر  الثالث  القرن  اإىل  يعود  فخار  هو 
العثور  مت  كما  امليادي  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  حتى  ع�سر  الرابع  القرن 
على فخاريات تعود اإىل القرن ال�ساد�س ع�سر م�ستوردة من جنوب ال�سني 
التا�سع  الثامن ع�سر والقرن  القرن  اإىل  واأخ��رى متنوعة تعود بفرتتها 
مرممة  حجري  حو�س  قاعدة  من  ج��زء  اأي�ساً  واكت�سف  امل��ي��ادي  ع�سر 

قدمياً بقطعة نحا�سية. 
واأو�سحت م�سوحات الهيئة اأن للجزيرة قيمة تاريخية اإذ تعد من اجلزر 
املهمة من الناحية الأثرية حيث اإن موقعها املطل على مدخل خورفكان 

البحرية  ال�سرقية جعل منها جزيرة منيعة ملراقبة احلركة  من اجلهة 
الذي  اجلابرو  حجر  مرتفعات  من  تتكون  اأنها  خا�سة  عمان  بحر  على 
فقد  اجليولوجية  الدرا�سات  اأم��ا  تقريباً  م��رتاً   87 اإىل  ارتفاعها  ي�سل 
بينت ت�سكل تكوينات الأفيوليت يف اجلزيرة نتيجة من الدفع الزائد على 
الق�سرة القارية خال الع�سر الطبا�سري العلوي ممثلة بذلك �سريحة 

من الغاف ال�سخري املحيطي. 
عن  عبارة  وهو  منها،  الغربية  اجلهة  يف  يقع  ب�ساحل  اجلزيرة  وامتازت 
امتداده  وي�ستمر  تقريباً  م��رتاً   35 له  ات�ساع  اأق�سى  يبلغ  رملي  �ساحل 
ب��اجت��اه ���س��م��ال ج��ن��وب اجل���زي���رة وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ه���ذا م��ا جعلها حمل 
ا�ستقطاب لا�ستيطان الب�سري و�ساهدة على حركات التجارة وال�سترياد 

يف املنطقة. 

�سرية خورفكان حممية اأثرية �ساهدة على تاريخ املكان 

تعاون بني جامعة ال�سوربون اأبوظبي وهيئة البيئة

بالقرية العاملية بدبي  

اجلناح ال�سعودي يحتفل بذكرى تاأ�سي�س الدولة ال�سعودية الأوىل

Date 14/ 3/ 2023  Issue No : 13798
Request for notice in the executive case by publishing

Payment Notice in Case No. AJCEXCIPOR2023/0000114 
Commercial (Partial)

To:The convicted: Rabin Thapa
Since the attached judgment has been issued a copy of it against you in favor of the 
plaintiff executing Al-Andalus Car Rental Buses, Nationality / United Arab Emirates 
- in the above-mentioned case.
And since the aforementioned convicted person has submitted an application to 
implement the aforementioned ruling, and has paid the specified fee for that, and since 
the ruling required to be executed is as follows:
The grand total including fees and expenses: 18490.0
Therefore, you are mandated to implement what was stated in the above-mentioned 
executive document within 15 days from the date of your notification of this notice.
In the event that you fail to do so, the court will take against you the procedures of 
compulsory execution prescribed by law.
The Judge/Ali Muhalabi
Ajman Federal Court Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70608 Date 14/ 3/ 2023  Issue No : 13798

Lawsuit No. 557/2023 Commercial 
At the Dubai Commercial Court of First Instance

Plaintiff / Tajoj Development & Investment Co. Ltd
Sulaimon Salem Al-Karbi Advocates & Legal Consultants.
 Defendant / Fusion Specialized Shipping & Shipping LLC
The Respondent/Fusion Specialized Shipping LLC is invited or through an authorized 
agent to the expert meeting announced by publication, in accordance with the 
following: 
Meeting Date: Thursday, 16/03/2023 at 02:00 PM via Zoom and meeting link 
Time: March 16, 2023 - 02:00 PM Dubai
Join a Zoom meeting.
https://us04web.zoom.us/j/72879032874?pwd=hARhvpWbFugxiaKtk3WOdKTrayTvNn.1
Meeting ID: 728 7903 2874
Passcode: AWAD123
Accounting Expert / Awad Alabed Ali Alameri
Mobile phone: 0566666533
Email: - awad-alameri@hotmail.com

 Announcement of publication to 

attend the expert meeting. 

70392

Date 14/ 3/ 2023  Issue No : 13798

Judicial Notice for publishment
Notice No. (151022/2022)

Warner: Rajkumar Shewakramani
Power of attorney: Mohamed Bany Hashim/ Suhail Al Shaikh
 Warnee: Mohammed Basheer Nalilakath Hamza (Unknown Address)
Whereas, the warner, and under this legal notice, warns the warnee to 
demand the payment of an amount of 50,000 AED according to cheque 
No. 000115 drawn on Emirates NBD and payable on 28/078/2019 with 
legal interest of 12% from the due date until full payment, within five 
Days from the date of publishing the notice, and in the event of non-
payment, the court will be resorted to and an order will be issued to pay 
the amounts due according to the checks mentioned above.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 14/ 3/ 2023  Issue No : 13798

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication

Civil implementation 208/2022/1947
Published notice details:
To:Implementation against:
1- Kusumbahadur Sinthani,Residence unknown
Since the execution requester - North American Services Center has filed
the aforementioned executive lawsuit against you and obligated you 
to pay the executed amount amounting to (6825.50) dirhams to the 
execution requester or the court treasury. Accordingly, the court will 
proceed with the executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within seven days 
from the date of publication of this announcement.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت اإيفا هامل، ممثلة البنك الدويل لدى دولة الإمارات العربية املتحدة، اأن 
الإمارات حتتل املرتبة الأكر تقدماً يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف دعم 
ومتكني املراأة بعدما اأظهرت التزاماً م�ستمراً بتعزيز دورها يف املجتمع وحت�سني 

الفر�س القت�سادية للن�ساء، مع تنفيذ حزمة ت�سريعيات غري م�سبوقة. 
واأ�سافت هامل، يف ت�سريحات لوكالة اأنباء الإمارات "وام"، اأن الإمارات اتخذت 
ال��رائ��دة يف  الإم����ارات  اإىل تر�سيخ مكانة دول��ة  اأدت  امل�سبوقة  ت��داب��ري غ��ري  ع��دة 
جمال امل�ساواة بني اجلن�سني على �سعيد الت�سريعات يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا، مما �سيعود بالنفع على املراأة الإماراتية يف الوقت احلايل وعلى 

الأجيال القادمة.  واأ�سارت اإىل اأن الإم��ارات مت�سي قدماً لتحقيق امل�ساواة بني 
اجلن�سني، فقد كانت اأول دولة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا التي 
تقر اإجازات الآباء، كما اأتاحت التعديات على قانون الأحوال ال�سخ�سية حرية 
التنقل للمراأة، واحلق يف اأن تكون ربة اأ�سرة، كما قدمت الأحكام اجلديدة التي مت 
اإقرارها يف قانون العمل الأجور املت�ساوية وحظرت التمييز على اأ�سا�س اجلن�س 
يف التوظيف.  وذكرت ممثلة البنك الدويل لدى دولة الإمارات العربية املتحدة، 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  لبلدان  �سدارتها  على  حافظت  الإم���ارات  اأن 
اأفريقيا يف اأخر تقرير �سادر عن البنك الدويل لر�سد جهود احلكومات يف و�سع 

القوانني والت�سريعات الهادفة لتمكني ودعم املراأة اقت�ساديا. 
واأ�سافت اإيفا هامل، اأن الإم��ارات اأطلقت موؤخراً جمل�س الإم��ارات للتوازن بني 

التوازن  لتعزيز  يهدف  اإقليمي  كمركز  ال��دويل  البنك  مع  بالتعاون  اجلن�سني 
تقدمي  خ��ال  من  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  اجلن�سني  بني 
ال�ست�سارات وتنظيم ور�س العمل وت�سدير اأف�سل املمار�سات يف ملف التوازن بني 

اجلن�سني. 
املعريف  والتبادل  للتميز  للتوازن بني اجلن�سني  الإم��ارات  اأن مركز  اإىل  واأ�سارت 
حيث  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ل�سالح  املنا�سب  وقتها  يف  تاأتي 
�سيكون منربا فعال لتحديد م�سار التطوير فيما يتعلق بالتوازن بني اجلن�سني 
يف املنطقة وم�ساركة التجربة الناجحة يف دولة الإمارات وتقدمي الدعم العملي 
للحكومات الأخرى التي تتبنى مثل هذا النهج بالإ�سافة اإىل اأنه �سيكون َم�سدراً 

لابتكار يف ال�سيا�سات الداعمة للنوع الجتماعي يف املنطقة. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سبحت اأكادميية ربدان اأول مزود تدريب جامعي معتمد يف دولة المارات 
من قبل معهد البتكار العاملي يف الوليات املتحدة الأمريكية، اجلهة الرائدة 
عاملياً يف تقدمي ال�سهادات املهنية والعتماد والع�سويات يف جمال البتكار. 

ت��ق��دمي خدمات  ال��ت��خ��وي��ل م��ن  اأك��ادمي��ي��ة رب����دان مب��وج��ب ه���ذا  و�ستتمكن 
الت�سديق والعتماد، بالإ�سافة اإىل اإ�سدار وحدات تطوير البتكار املعتمدة 
ال�سلة  ذات  وفعالياتها  التدريبية  ل��دورات��ه��ا  ال��ع��امل��ي  الب��ت��ك��ار  معهد  م��ن 

بالبتكار. 
للخرباء  م��ع��ت��م��دة  دورات  ت��ق��دمي  رب�����دان  لأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��خ��وي��ل  وي�����س��م��ح 
البتكار  حمرتف  ت�سمل  معتمدة،  �سهادات  منح  جانب  اىل  واملتخ�س�سني، 
البتكار  وا�سرتاتيجي  املعتمد،  الت�سميمي  التفكري  وحم���رتف  املعتمد، 

املعتمد، والرئي�س التنفيذي املعتمد لابتكار، وُمقّيم البتكار املعتمد. 
ك��م��ا ���س��ت��ق��وم اأك��ادمي��ي��ة رب����دان ب��ع��م��ل��ي��ات امل��راج��ع��ة وال��ت��ق��ي��ي��م للمنظمات 
البتكار،  يف  متخ�س�سة  اعتمادات  على  للح�سول  ت�سعى  التي  واملوؤ�س�سات 
وحا�سنات  املعتمد،  البتكار  وخمترب  املعتمدة،  البتكار  منظمة  ي�سمل  مبا 

الأعمال املعتمدة، وبرامج تدريب البتكار املعتمدة، وامل�سادقة على البتكار، 
وبرامج م�سرعات الأعمال املعتمدة. 

" ف��خ��ورون جداً  اأك��ادمي��ي��ة رب���دان :  ���س��ع��ادة جيم�س م��ور���س، رئي�س  وق���ال 
العاملي،  البتكار  معهد  قبل  من  معتمد  جامعي  تدريب  كمزود  باختيارنا 
الب��ت��ك��ار يف جمالت  بتعزيز  املُ��ط��ل��ق  ال��ت��زام��ن��ا  الإجن����از  ه���ذا  ح��ي��ث يعك�س 
الأزم��ات، اىل  واإدارة  الطوارئ  والتاأهب حل��الت  والدفاع  والأم��ن  ال�سامة 
وتطوير  الح��رتايف  املهني  التطوير  برامج  الرتقاء يف  جانب متكيننا من 

كوادر وطنية متخ�س�سة على م�ستوى عاملي". 
العاملي:  الب��ت��ك��ار  ملعهد  التنفيذي  امل��دي��ر  ميلز،  اأن��ت��وين  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
معتمد  جامعي  تدريب  مزود  اأول  هي  ربدان  اأكادميية  تكون  اأن  "ي�سعدنا 
لدينا يف دولة المارات، ومع خربتهم الوا�سعة يف جمالت ال�سامة والأمن 
والدفاع والتاأهب حلالت الطوارئ واإدارة الأزمات، نحن على ثقة من اأنهم 
ذات  واملوؤ�س�سات  لاأفراد  اجل��ودة  عالية  وتقييم  تدريب  خدمات  �سيقدمون 

ال�سلة". 
وياأتي الإجناز اجلديد تر�سيخاً ملا حتققه اأكادميية ربدان من جناحات عاملية، 

وتعزيزاً ملكانتها كموؤ�س�سة تعليم رائدة عاملياً يف القطاعات ذات ال�سلة. 

البنك الدويل: الإمارات تر�سخ مكانتها الرائدة يف امل�ساواة بني اجلن�سني 

اأكادميية ربدان اأول مزود تدريب جامعي 
معتمد يف الدولة من معهد البتكار العاملي 

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ملتقى جودة حياة الأ�سرة يف جميع مناطق اإمارة اأبوظبي 
ال�سركاء  من   5 و  م�ساركاً   150 اأكر من  )اأبوظبي، الظفرة، العني(، وذلك بح�سور 

و12 متطوعاً وعدد من اأفراد الأ�سرة واملجتمع. 
و�سهدت حديقة املرفاأ العامة فعاليات ملتقى جودة حياة الأ�سرة الذي نظمته موؤ�س�سة 
التنمية الأ�سرية �سمن خدمة جودة حياة الأ�سرة، يف اأجواء اأ�سرية مليئة باملتعة والفائدة 
اأفراد املجتمع ت�سمنت جمموعة من الأن�سطة والفعاليات، لتحفيز الأ�سر بكافة  لكافة 
اأفرادها على تبني منط حياة اجتماعي اإيجابي لإثراء جودة حياتهم، وتفعيل امل�سوؤولية 

املجتمعية لدى الأفراد لتعزيز التفاعل املجتمعي. 
وقالت ال�سيدة فاطمة املن�سوري مديرة مركز املرفاأ التابع ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية: "اإن 
امللتقى ت�سمن عدداً من الألعاب الأ�سرية منها، )ال�سينما الجتماعية، واكت�سفني بحب، 

التي  الأ�سرة  اأفراد  التفاعلية بني  الأ�ساليب  الفعاليات على  ودرب �سعادتي(، حيث تركز 
جتمع بني املتعة واكت�ساب املهارات، من خال تنفيذ اأكر من 10 فعاليات. 

اإجناح  الفاعل يف  الأث��ر  له  كان  وال�سركاء  اأن م�ساهمات اجلهات احلكومية  اإىل  واأ�سارت 
امللتقى وتفاعل اجلمهور، حيث �سارك يف فعاليات امللتقى وتقدمي الدعم الازم عدد من 

اجلهات منها بلدية املرفاأ، وهيئة الثقافة وال�سياحة، ومكتبة املرفاأ، والهال الأحمر. 
بني  املجتمعي  التوا�سل  تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  امللتقى  اأن  على  املن�سوري  واأك��دت 
عدد من �سفراء جودة حياة الأ�سرة واملتطوعني واملوهوبني من اأفراد املجتمع وال�سركاء، 
التي ت�ساهم يف رفع م�ستوى جودة حياة  املهارات  املعارف واكت�ساب  اإىل تبادل  بالإ�سافة 

الأ�سرة واملجتمع. 
وت�ستمر موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف تنفيذ ملتقيات جودة حياة الأ�سرة يف جميع مناطق 
الوقن  القادمة يف مدينة  الأي��ام  امللتقيات خال  العديد من  اأبوظبي، من خال  اإم��ارة 

والظنة وغياثي، ومدينة الزعاب يف اأبوظبي. 

التنمية الأ�سرية تنظم ملتقى جودة حياة الأ�سرة يف املرفاأ 
•• دبي - وام: 

املالية والقت�سادية وال�سناعية يف  ال�سوؤون  ناق�ست جلنة 
املجل�س الوطني الحتادي، خال اجتماعها الذي عقدته 
برئا�سة  ب��دب��ي،  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  اأم�����س، 
�سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�س اللجنة، م�سودة 
�سوق  لأن�سطة  املنظمة  الت�سريعات  اأث��ر  مو�سوع  تقرير 

العمل على املتغريات القت�سادية يف الدولة. 
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: خالد عمر 

اخل��رج��ي م��ق��رر اللجنة ل��ه��ذا الج��ت��م��اع، واأ���س��ام��ة اأحمد 
املهريي،  عبيد  وم���روان  ليتيم،  را�سد  وعائ�سة  ال�سعفار، 

اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي. 
تاأثري  درا���س��ة  حم���وري:  وف��ق  امل��و���س��وع  اللجنة  وتناق�س 
وحتقيق  الدولة  يف  القت�سادية  املن�ساآت  دعم  يف  القانون 
الت�سريعات  واأث���ر  امل�سلحة،  اأ���س��ح��اب  ك��اف��ة  ب��ني  ال��ت��وازن 
م�ستهدفات  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  �����س����وق  لأن�������س���ط���ة  امل���ن���ظ���م���ة 
الإم�����ارات  وروؤي�����ة  امل�ستقبلية  ال���دول���ة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
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 جلنة املجل�س الوطني تناق�س اأثر الت�سريعات املنظمة 
لأن�سطة �سوق العمل على املتغريات القت�سادية يف الدولة 

•• املنامة-وام:

فيه  يت�ساطُر  ع��امٍل  اإىل  للو�سوِل  �سبيٍل  لي�س من  اأن��ه  غبا�س  �سقر  اأك��د معايل 
وال�ساِم،  والتعاي�ِس  الت�سامِح  �سوِت  اإعاِء  غرَي  ويتحملُها  امل�سوؤولياَت  اجلميُع 
لنعي�َس معاً حتَت �سقِف "بيِت الإن�سانيِة العامليِة". فعدُد �سكان الأر�ِس قد جتاوز 
عرقية،  جمموعٍة   2500 م��ن  اأك���ِر  اإىل  ينق�سموَن  ن�سمٍة،  م��ل��ي��اراِت   8 الآن 
اأو  َب  ُيقرِّ اأْن  �سيٍء ميكُن  ِم��ْن  لغٍة خمتلفة. فهل   5000 اأك��َر من  ويتحدثون 

يجمَع بيَنهم �سوى احلواِر، والت�سامِح والتعاي�ِس وال�سام. 
الإماراِت  يف  توقيُعها  مت  " التي  الإن�سانية  الأخ���وة  "وثيقة  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
لاأمِم املتحدِة  العامُة  اجلمعيُة  اعتمدْت  عليه  بناًء  والذي   ،2019 فرباير   4
قراراً بالإجماِع باعتبار هذا التاريخ "اليوم الدويل لاأخوة الإن�سانية،"، تاأكيداً 
التعاوِن  قيِم  واإع��اِء  الختاِف،  اح��رتاِم  على  تقوُم  جديدة  قواعَد  اإر�ساِء  على 
اأ�سلوٍب ح�سارٍي ل  اأو فر�ِس  اإك��راِه النا�ِس على ثقافٍة معينٍة،  املتبادِل، وجترمِي 
يقبلُه الآخر.  جاء ذلك يف كلمة معاليه، اأمام اجلمعية العامة ال� 146 لاحتاد 
 15 11 اإىل  الربملاين ال��دويل، املنعقدة يف مملكة البحرين خال الفرتة من 
التعاي�س  ""تعزيز  اأعمال اجلمعية لبحث مو�سوع  تنعقد  مار�س احلايل، حيث 
الربملانات  وروؤ�ساء  التع�سب" مب�ساركة  ال�ساملة: مكافحة  واملجتمعات  ال�سلمي 
ال�سعبة  ووف���د  ال��ع��امل.  ب��رمل��ان��ات  اك���ر  مي��ث��ل��ون  ب��رمل��اين  واأك����ر م��ن 1700 

الربملانية المارتية وعدد من املنظمات الدولية. 
عباراِت  باأ�سدِق  اأتوجَه  اأْن  " ي�سرين  غبا�س  قال معايل �سقر  كلمته  بداية  ويف 
ال�سكِر والتقديِر جلالِة امللِك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 
لرعايِته موؤمترِنا هذا، وململكِة البحريِن ال�سقيقِة، حكومًة و�سعباً، ملا لقيناُه من 
حفاوِة ال�ستقباِل وكرِم ال�سيافِة الأ�سيلتنِي، ولاحتاِد الربملاين الدويل، رئا�سًة 

واأمانًة، حُل�سِن التنظيِم والختياِر ملحاوِر املوؤمتر التي مُتثُل اأُ�س�َس تاقي �سعوَب 
العامِل وتعاي�َسها امل�سرتِك من اأجِل حتقيِق اأمِنها وا�ستقراِرها وازدهاِرها. 

للعمِل  العامل  م�ستوى  على  الربملانيني  كلمته  يف  غبا�س  �سقر  معايل  وطالب 
ت�سريِع  اأو  ل�سنِّ  الوطني  امل�ستوى  اأولُهما على  ومتكاملني،  يف خطنِي متوازيني ِ
امل�ساواِة والعدِل بني جميِع فئاِت  �ساأِنها حتقيِق  ِمْن  التي  القواننِي  ِمَن  ُيلزُم  ما 
على  وثانيُهما  والتطرِف،  والكراهيِة  العنِف  الواحِد وجترمِي خطاباِت  املجتمِع 
قيِم  ماهيِة  حُت���دُد  دول��ي��ِة  منظومٍة  على  الت��ف��اِق  خ��ال  م��ن  ال���دويل  امل�ستوى 
ومكوناِت  عوامِل  لكلِّ  احلمراَء  اخلطوَط  وَتر�سُم  الدوليِة  والتعاي�ِس  الت�سامِح 
جميِع  على  دخيلِة  �سلوكياٍت  الأ�سِل  يف  باعتباِرها  والكراهيِة  والتطرِف  العنِف 
اأغلِب  اأ���س��ب��َح يف  ال��ع��امَل  اأنَّ  اىل  واأ���س��ار معاليه  الأمِم.   ث��ق��اف��اِت  الأدي����اِن وعلى 
اأ�سبَح يف جزٍء كبرٍي منه  قْد  ال�سعوِب  التوا�سَل بني  واأنَّ  رقمياً،  ممار�ساِته عاملاً 
افرتا�سياً بكلِّ ما قْد يحمُلُه ذلك اأحياناً ِمْن تزييٍف للوقائِع على الأر�ِس، فاإننا 
الوطنيِة  موؤ�س�ساِتنا  مع  والتن�سيِق  بالعمِل  اي�ساً  الربملانيِة  ب�سفِتنا  ملَزموَن 
لو�سِع  والثقافيِة،  الإعاميِة  ل�سيما  املعنيِة،  الدوليِة  املوؤ�س�ساِت  ومع  املختلفِة، 
اإطاٍر عاٍم ملفاهيِم املمار�سة ال�سليمة حلريِة الراأي والتعبرِي والن�سِر مبا ي�سمُن 
واملعتقداِت  الأدي���اِن  حريِة  يف  ت��واج��دت،  حيثما  اأقليات  اأو  �سعوباً  اجلميع،  ح��َق 
الإن�ساِن من  الأمثَل حلقوِق  والتطبيَق  يكفُل  اأي�سا، ومبا  ال�سليمِة  مبمار�ساِتها 

دوِن تاأثرٍي لثقافٍة معينٍة على اأخرى. 
بعَد  اأف��رزْت، وحتديداً  ال�سيا�ساُت والتوجهاُت الدوليُة املختلفُة  وقال معاليه ان 
دخولِنا الألفيِة اجلديدِة، ثاث متغرياٍت اأ�سبحْت الآن حقائَق نعي�ُسها جميعاً، 

لكننا قد نتبايُن حياَل كيفية التعامِل معها، اأو الت�سدي لها، وهي: 
تنح�سَر  اأْن  اأزم��ٍة ل ميكن  ف��اأيُّ  العوملِة،  تغرَي يف ع�سِر  الأزم���اِت قد  اأنَّ مفهوَم 
اأنَّ  اأيِّ ظ��رٍف طاملا  اأو منطقٍة ما من العامِل حتَت  بعد اليوِم يف ح��دوِد دول��ٍة ما 

تداعياَتها تطاُل اجلميع. 
فالطاقُة اأزمٌة عامليٌة، والأمُن الغذائي اأزمٌة عامليٌة، وال�سحُة اأزمٌة عامليٌة، واحلرُب 

اأينما وقعْت هي اأي�سا اأزمٌة عاملية. 
ل  بيئيًة  اأم  �سيا�سيًة،  اأم  اقت�ساديًة،  ك��ان��ْت،  مهما  اأزم���ٍة  لأيِّ  الت�سدَي  اأنَّ  كما 
واح��دٍة يف  اأو حتى منطقٍة  واح��دِة  دول��ٍة  ِقَبِل  من  ت�سدياً  يكوَن  اأْن  اأي�ساً  ميكُن 
�سرعِة  اأم��اَم  وذاب��ْت حدوُدها  اجلغرافيا  مفاهيُم  فيه  تا�سْت  ال��ذي  العامل  هذا 
هذا  ويف  امل�سرتكِة.  والدوليِة  الإقليميِة  تاأثرِياتها  وحجِم  الأزم��ات  تلك  انتقاِل 
ثمَة �سواهَد كثرية، ويف طليعِتها ظاهرِة التغرِي املناخي وتاأثرياِتها التي ت�سكُل 
الآن حتدياً خطرياً حلا�سِر وم�ستقبِل جميِع الأمِم و�سعوِبها.كما اأنَّ عاملَنا الذي 
يعي�ُس ع�سَر الرقمة والبياناِت الكربى بكل متغرياِتها وهي الأ�سرُع عرَب جميِع 
مراحِل التاريِخ الب�سري قد خلَق يف الوقِت عيِنه فجوًة علميًة وتقنيًة بني الدوِل 
ملفهوٍم جديٍد  اأ�س�َس  قد  وهو  اأي�سا،  التاريِخ  عرَب  الأك��رُب  والناميِة هي  املتقدمِة 
قد  ال��ذي  احلد  واإىل  ال�سعوِب  جميِع  بني  للحدوِد  والعابِر  املبا�سِر  التوا�سِل  يف 
ت�سعف فيه عوامل امل�سداقية يف نقل احلقائق، وتت�ساعف فيه عوامل التعدي 

على اخل�سو�سية اأحيانا. 
واأ�سار معاليه وبناًء على ذلك، فاإننا اأماَم عدٍد من الوقائِع التي ُتوجُب التعامَل 

حياَلها بالفعِل ل بالقوِل، ومنها 
اأوًل: مْل يعْد الت�سدَي لاأزمات الدولية وللظواهِر الطبيعيِة والبيئيِة م�سوؤوليَة 
دولٍة اأو منطقٍة دوَن اأُخرى، بْل هو م�سوؤوليٌة دوليٌة واأمميٌة م�سرتكٌة ت�ستوجُب 
تظافَر جهوِد اجلميِع من دوِل اجلنوِب وال�سماِل لو�سِع حلوٍل عمليٍة ملمو�سٍة 

ميكُن لها و�سَع حٍد لتداعياِت ذلك اأو التقليِل من اآثاِرها على اأقِل تقدير. 
واأ�سار اىل اأنَّ التغرَي املناخي على �سبيل الذكر ل احل�سر، ومثلما هو الآن م�سوؤوٌل 
املتخ�س�سني  ف��اإن  والت�سحِر،  واجل��ف��اِف  الفي�سانات  ظ��واه��ِر  ِم��ْن  الكثرِي  ع��ن 

يتوقعون اأن يكون بحلوِل عام 2050 امل�سوؤوَل الأوَل عن هجرٍة ق�سريٍة ملا يربو 
على ملياِر �سخ�ِس من اجلنوِب اإىل ال�سماِل وفقا لتقاريِر العديِد من املنظماِت 
الدوليِة بكِل ما �سيرتتُب على ذلك من اأعباٍء وا�سطراباٍت اجتماعيٍة و�سيا�سيٍة 

واقت�ساديٍة وبيئيٍة على اجلميع. 
وطالب معاليه الدوُل ب�سرورَة اأْن تتبنى قواننَي وطنيَة بعيدَة املدى ، وفق اأطٍر 
ت�سريعيٍة �سليمٍة و�سفافٍة ُت�ساعُد على مواجهِة تداعياِت التغرِي املناخي و�سماِن 
البنى  تطويِر  خ��ال  م��ن  ل�سيما  و�سعوِبها  لبلداِنها  امل�����س��ت��داِم  النمِو  حتقيِق 

التحتية، وال�ستثماِر يف م�ساريِع الطاقِة املتجددِة، والأمِن الغذائي واملائي. 
لظاهرِة  الت�سدي  يف  الإم��ارات��ي  ال��ن��م��وذَج  اإىل  ال�سياِق،  ه��ذا  يف  معاليه  واأ���س��ار 
التغرِي املناخي واملتمثل بتبني الدولة، لكلٍّ من "اخلطِة الوطنيِة للتغرِي املناخي 
اإىل  ت�سُل  با�ستثماراٍت   "2050 للطاقِة  الإم���اراِت  و"ا�سرتاتيجيِة   ،"2050
600 مليار درهم بهدِف حتقيِق احلياِد املناخي، بالإ�سافة اإىل ا�ستثماراٍت باأكِر 
من 50 مليار دولر لغاية الآن يف م�ساريِع الطاقِة املتجددِة يف 70 بلداً. ي�ساف 
اإىل ذلك، اأنُه وقبل ب�سعِة اأ�سابيع، اأعلَن �ساحُب ال�سمِو ال�سيُخ حممد بن زايد اآل 
نهيان، رئي�ُس الدولِة "حفظه اهلل"، عام 2023 عاماً لا�ستدامِة لتكوَن تتويجاً 
جلهوِد الدولة يف هذا امليداِن، ولتقدم الإمارات منوذجاً يف ال�سعي للحفاِظ على 

كوكِب الأر�ِس، ولتحقيِق التنميِة امل�ستدامِة. 
ويف ختام كلمته توجُه معاليه بال�سكِر والتقديِر ململكِة البحرين على ا�ست�سافتها 
نتاأملها  التي  بالنتائِج  يخرَج  اْن  جميعاً  منه  نتمنى  الذي  املوؤمتر  هذا  فعاليات 

وتتاأملها منا �سعوُبنا وحكوماُتنا. 
وقال معاليه للح�سور من الربملانيني �سنرتقُب قدوَمكم لأر�ِس اإماراِت الت�سامِح 
والتعاي�ِس والأخوِة الإن�سانيِة وهي حتت�سُن يف نهاية هذا العاِم فعالياِت املوؤمتِر 

 .COP 28 الثامِن والع�سريِن لتفاقيِة الأمِم املتحدِة ب�ساأِن التغرِي املناخي

اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل.. �سقر غبا�س يطالب الربملانيني باإعالِء �سوِت الت�سامِح والتعاي�ِس وال�سالم 

جمعية الإمارات لإدارة حقوق الن�سخ 
تناق�س الق�سايا النا�سئة يف جمال حق املوؤلف

•• ال�شارقة-وام:

الأول  الإق��ل��ي��م��ي  امل��وؤمت��ر  يف  الن�سخ  ح��ق��وق  لإدارة  الإم�����ارات  جمعية  ���س��ارك��ت 
يف  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  حماية  جم��ال  يف  احل��دي��ث��ة  الق�سائية  للتوجهات 
البيئتني التقليدية والرقمية الذي نظمته وزارة العدل امل�سرية بالتعاون مع 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية الويبو مبدينة القاهرة.
ال��ن�����س��خ يف  ال�����س��ح��ي م��دي��رة جمعية الإم������ارات لإدارة ح��ق��وق  و���س��ارك��ت جم��د 
القت�سادية  التنمية  املوؤلف:  حق  جمال  يف  النا�سئة  "الق�سايا  بعنوان  جل�سة 
ُيَعدُّ  املوؤمتر الذي  اأهمية  اأكدت  الن�سر" التي  والجتماعية الوطنية - �سناعة 
ملناق�سة حتديات  بو�سفة من�سًة ثمينة  املنطقة  نوعه على م�ستوى  الأول من 
ة الرامية اإىل حماية حقوق  الع�سر املاثلة اأمام جهود اجلهات واملنّظمات املخت�سّ
الإقليمي  امل�ستوى  على  املحتوى  و�سّناع  والنا�سرين  للكّتاب  الفكرية  امللكية 
وا�ستك�ساف اآفاق و�سُبل بناء منظومة متكاملة للتغّلب على تلك التحديات مبا 
ويف�سي  املنطقة  يف  ال�ستثمارات  وت�سجيع  والإب���داع  البتكار  تعزيز  يف  ي�سهم 

بالنتيجة اإىل دعم القت�ساد الإبداعي والثقايف والتنمية امل�ستدامة للقطاع.
واأ�سارت ال�سحي اإىل الدور املهم الذي تلعبه املنظمات املخت�سة يف حماية حقوق 
الإنتاج  عملية  اإدارة  الن�سخ” يف  حقوق  لإدارة  الإم���ارات  “جمعية  مثل  الن�سخ 
اأننا  قائلة  والنا�سرين  للموؤلفني  واملادية  املعرفية  احلقوق  وحفظ  الإب��داع��ي 
يف اجلمعية نوؤمن باأن حقوق الن�سخ ت�سّكل عامًا جوهرياً من عوامل التقدم 
والبتكار لذا نكر�س جهودنا من اأجل اإن�ساء اإطار عمل منا�سب يخدم املوؤلفني 
والنا�سرين على حد �سواء ويحقق التوازن ال�سحيح بني اأ�سحاب حقوق الن�سر 
قيِّمة  روؤى  اجلل�سة  وق��دم��ت  الإم�����ارات.  دول���ة  يف  اإنتاجهم  م�ستخدمي  وب��ني 
حول التحديات التي تواجه جمال حق املوؤلف يف الع�سر الرقمي وتاأثري تلك 
التحديات على التنمية الوطنية كما ناق�ست خمتلف الق�سايا النا�سئة يف جمال 
حق املوؤلف ل �سيما فيما يتعلق بقطاع الن�سر اإ�سافة اإىل التحديات التي تواجه 
�سناعة الن�سر العربية ودور الق�ساء يف مكافحة القر�سنة يف الع�سر الرقمي 
جانب  واإىل  اجلل�سة.  مب��ح��ور  �سلة  ذات  اأخ���رى  احلقوقومو�سوعات  واإدارة 
ال�سحي، جمعت اجلل�سة كًا من اأمل عمار م�ساعد وزير العدل امل�سري لقطاع 
حقوق الإن�سان واملراأة والطفل وحممد عفيفي الكاتب واأ�ستاذ التاريخ املعا�سر 
يف جامعة القاهرة مب�سر والدكتور ه�سام عزمي الأمني العام للمجل�س الأعلى 
للثقافة يف م�سر وحممد ر�ساد رئي�س احتاد النا�سرين العرب و�سمويل �سانغوا 

املدير الإقليمي للفدرالية الدولية جلمعيات املوؤلفني وامللحنني يف اأفريقيا.

جهاز اأبوظبي للمحا�سبة ي�سدر 
قواعد اأخالقيات املهنة 

•• اأبوظبي-وام:

اأخاقيات املهنة"  "قواعد  اإ�سدار  اأم�س عن  اأبوظبي للمحا�سبة  اأعلن جهاز 
الدويل  الأخ��اق��ي��ات  م��ع��اي��ري  ع��ن جمل�س  ال�����س��ادرة  امل��ع��اي��ري  ع��ل��ى  املبنية 
معايري  ملجل�س  ال�سنوي  الج��ت��م��اع  ا�ست�سافته  خ��ال  وذل��ك  للمحا�سبني، 
منطقة  يف  الأوىل  للمرة   )IESBA( للمحا�سبني  ال���دويل  الأخ��اق��ي��ات 

ال�سرق الأو�سط يف الفرتة الواقعة ما بني 13 و17 مار�س اجلاري. 
اخلا�سعة  للجهات  املالية  البيانات  ومدققي  معدي  على  القواعد  وت�سري 
2023، والتي تتبنى  31 دي�سمرب  لرقابة اجلهاز لل�سنة املالية املنتهية يف 
دليل معايري الأخاقيات الدويل للمحا�سبني بن�سخته ال�سادرة يف 2022 
والتبني املبكر لأحكامه ال�سارية بعد �سدور هذه القواعد وتطبيق متطلبات 

اإ�سافية. 
وقال املتحدث با�سم جهاز اأبوظبي للمحا�سبة وائل عبد القادر مدير قطاع 
الأخاقي  ال�سلوك  ق��واع��د  تبني  ع��ن  " نعلن  ب��الإن��اب��ة:  والتدقيق  الرقابة 
ال�سادرة عن جمل�س معايري الأخاقيات الدويل للمحا�سبني والتي ت�سري 
على مدققي احل�سابات يف اجلهات اخلا�سعة بهدف الرتقاء بجودة التدقيق 

وتعزيز مبادئ ال�سفافية والنزاهة واملحا�سبة. 
القرارات، تعتمد  املالية مل�ستخدميها ومتخذي  التقارير  اأهمية  من منطلق 
املعايري الدولية على مبادئ النزاهة واملو�سوعية والكفاءة املهنية وال�سرية 
بها  اللتزام  املالية  البيانات  ومدققي  معدي  من  املطلوبة  املهني  وال�سلوك 

بالإ�سافة اإىل ال�ستقالية بالن�سبة للمدقق. 
وت�سيف القواعد ال�سادرة عن اجلهاز متطلبات اإ�سافية اإىل تلك التي تن�سها 
املعايري الدولية اأهمها تعزيز ا�ستقالية مدقق ح�سابات اجلهات اخلا�سعة 
يف  التدقيق  اأعمال  بجودة  لارتقاء  اجلهاز  وم�سوؤولية  ل��دور  تعقيباً  وذل��ك 

الإمارة. 
وبالتزامن مع "عام ال�ستدامة" يف دولة الإمارات العربية املتحدة، �سينعقد 
الجتماع حتت �سعار: »بناء الأ�س�س الأخاقية لا�ستدامة«، حيث �سي�سارك 
امل�ساريع  اإىل  ويتطرق  املجل�س،  اأع�����س��اء  م��ن   55 م��ن  اأك���ر  الج��ت��م��اع  يف 
والنقا�سات ال�سارية حول اأخاقيات ومهنتي املحا�سبة والتدقيق وم�ستجدات 

م�ساريع و�سع اإطار لأخاقيات معدي ومدققي تقارير ال�ستدامة. 
الأخاقيات  معايري  و�سع  على  قائمة  م�ستقلة  دول��ي��ة  هيئة  املجل�س  يعد 
املهنية للمحا�سبني املهنيني من معدي ومدققي البيانات املالية، بالإ�سافة 

اإىل معايري ال�ستقالية ملدققي احل�سابات. 

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ب����ي����ف����ريىل 
الفلبني   ، ت���ام���اي���و  ك���اون���ي���ز 
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)B1140768P(  رق������م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0563404916

فقدان جواز �سفر
ال�سيد  امل���دع���و /خم���ت���ار  ف��ق��د 
م�سر   ، حممد  متوىل  خمتار 
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)28884446A(  رق�����م 

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

    0526584495

فقدان جواز �سفر
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•• احلمرية-الفجر:

منطقة  جم���ل�������س  م�������س���ارك���ة  ت�����س��ك��ل 
احل���م���ري���ة ال���ت���اب���ع ل�����دائ�����رة �����س����وؤون 
ال�سارقة  اأي���ام  يف  وال��ق��رى  ال�سواحي 
متكاملة  لوحة  جمملها  يف  الرتاثية 
ج����م����ع����ت خم����ت����ل����ف ف�����ن�����ون ال��������رتاث 
وامتزجت  واأل����ع����اب����ه����ا  وت���ق���ال���ي���ده���ا 
يف م�������س���اح���ة رح���ب���ة وم�������س���رتك���ة مع 
تقدمه  وال������ذي  الإن�������س���اين  امل�������وروث 
منطقة  يف  وال��دائ��رة  املوؤ�س�سات  كافة 

احلمرية .
وخ�س�س املجل�س جناحا لفتا ي�سارك 
اإل���ي���ه ال��ب��ن��ان ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات الأي����ام 
�سرحا خمت�سرا  يوميا  ليقدم اجلناح 
يربز اأدوار املجل�س واأهدافه يف خدمة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات �ساحب  ع��م��ا  امل��ج��ت��م��ع 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�سارقة يف تقدم اأوجه الفعاليات 

واخلدمات التي تفيد الأ�سر .
املجل�س  ق��ام  امل�����س��ارك��ة  وع��ل��ى  هام�س 

امل�سلم  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  بتكرمي 
رئي�س معهد ال�سارقة للرتاث من قبل 

�سعادة �سيف بوفيري ال�سام�سي رئي�س 
اآل  خلف  ب��ن  حميد  و���س��ع��ادة  املجل�س 

علي ويف ح�سور  الدكتور �سلطان فايز 
الكتبي  معيل  ب��ن  واأح��م��د  ال�سام�سي 

�سيف  ���س��ع��ادة  واأك����د   . املجل�س  ع�����س��وا 
ال�����س��ام�����س��ي رئ��ي�����س جمل�س  ب��وف��ي��ري 

الأيام  منطقة احلمرية على فعاليات 
�سواء  ا�ستثنائيا  جناحا  �سنويا  حتقق 
لذا  احل�سور  اأو  امل�ساركة  �سعيد  على 
احلمرية  م��ن��ط��ق��ة  جم��ل�����س  ح���ر����س 
على امل�ساركة واأن يكون له موطاأ قدم 
امل�ساركة يف  املوؤ�س�سات واجلهات  بكافة 
منطقة احلمرية . واأ�سار اإىل اأن تلك 
امل�ساركة ت�سعى لتحقيق روؤية �ساحب 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د 
اأن يظل  ال�����س��ارق��ة، يف  الأع��ل��ى ح��اك��م 
ال��ه��وي��ة الوطنية  م��ن  ال����رتاث ج����زءاً 
وذل��ك ما  الثقافات،  ال��ذي يربط بني 
انعك�س ب�سكل وا�سح يف الإقبال الكبري 
واحل�سور املتميز يف هذه الدورة التي 
تعد الع�سرين ل�سيما واحل�سور يوميا 
يتزايد ليعك�س مدى تعط�س اجلمهور 

وتعلقه بالأيام الرتاثية.

•• اأبوظبي-وام:

جنح �سندوق اأبوظبي للتقاعد يف حتقيق املركز الأول على م�ستوى قنوات مركز ات�سال 
باجلهات  مقارنة  املتعاملني،  فئات  بني  وق��ب��وًل  اإجن���ازاً  الأك��ر  ك��ان  اإذ  اأبوظبي،  حكومة 
األ��ف حالة   15 اأك��ر م��ن  احلكومية الأخ���رى يف الإم����ارة، م��ن فئة اجل��ه��ات التي تتلقى 
ح�سب  وذل��ك  امل�سرتك،  احلكومي  املتعاملني  عاقات  اإدارة  نظام  عرب  �سنوياً،  ومعاملة 
نحو  و�سعّيه  ال�سندوق  جهود  واأث��م��رت    .2022 للعام  الرقمية  اأبوظبي  هيئة  تقرير 
ح�سل  اإذ  متقدمة،  اأداء  موؤ�سرات  على  ح�سوله  عن  للمتعاملني،  مميزة  خدمات  تقدمي 
على ن�سبة %100 يف خم�سة موؤ�سرات، هي "موؤ�سرات القبول، موؤ�سر الت�سنيف، موؤ�سر 
اللتزام بالإطار الزمني لإغاق احلالت، موؤ�سر دقة الإجابة، بالإ�سافة اإىل موؤ�سر ن�سبة 

احلالت العالقة"، فيما بلغت ن�سبة موؤ�سر ر�سا املتعاملني عن احلالت املغلقة 81%. 

ويقدم �سندوق اأبوظبي للتقاعد خدماته للمتعاملني بفئاتهم املختلفة عرب عدة قنوات، 
اأهمها، مركز ات�سال حكومة اأبوظبي لتعزيز جهود العمل احلكومي امل�سرتك، بالإ�سافة 
والتي  "مت"،  امل��ّوح��دة  احلكومية  اأبوظبي  خدمات  منظومة  عرب  الرقمية  خدماته  اإىل 
املوؤمن  يقدم ال�سندوق من خالها خدماته للمتقاعدين املدنيني والع�سكريني وكذلك 
عرب  اأنف�سهم،  حل�ساب  والعاملني  العمل  جهات  خدمات  ال�سندوق  يقدم  فيما  عليهم، 
املتعاملني،  ا�ستف�سارات  على  لاإجابة  قنوات  عدة  يوّفر  كما  لل�سندوق،  الر�سمي  املوقع 
منها خدمة الدرد�سة الإلكرتونية على املوقع الإلكرتوين" ا�ساأل را�سد "، بالإ�سافة اإىل 

ح�سابات ال�سندوق الر�سمية على التوا�سل الجتماعي. 
ال�سندوق،  التقاعد يف  ل�سوؤون  العام  املدير  اهلل رحمه احلمادي،  �سعادة خلف عبد  واأك��د 
اإجنازاً  يعد  اأبوظبي،  حكومة  ات�سال  مركز  قنوات  يف  الأول  املركز  ال�سندوق  حتقيق  اأن 
جديداً ي�ساف اإىل �سجل اإجن��ازات ال�سندوق على مدار الأع��وام املا�سية، م�سدداً على اأن 

املناف�سة وت�سدر  هذا الإجن��از جاء نتيجة جلهود فريق العمل الكبرية، واإ�سرارهم على 
قائمة مقدمي اخلدمات احلكومية يف اأبوظبي. 

يعك�س  اأبوظبي  حكومة  ات�سال  مركز  لقنوات  ال�سندوق  ت�سّدر  "اإن  احل��م��ادي:  وق��ال 
اح��رتاف��ي��ة م��وظ��ف��ي ف��ري��ق دع���م امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ا���س��ت��ف�����س��ارات املتعاملني 
اجلديد،  الإجن��از  ه��ذا  نعترب  ونحن  املطلوبة،  وبالدقة  املحدد  الوقت  يف  وماحظاتهم 
خمتلف  مع  بالتعاون  مت  حتقيقه  اأن  �سيما  ل  العمل،  لفريق  اجلماعية  للجهود  نتاجاً 

الإدارات املعنية يف ال�سندوق وفقاً ملوؤ�سرات داخلية معتمدة". 
واأ�سار احلمادي اإىل اأن ال�سندوق ي�سعى جاهدا لتعزيز جتربة املتعاملني يف احل�سول على 
مع  التعامل  يف  وال�سرعة  الدقة  ت�سمن  وا�سحة  موؤ�سرات  و�سع  عرب  التقاعد،  خدمات 
حالت املتعاملني لرفع ن�سبة ر�ساهم، موؤكداً على موا�سلة ال�سندوق جهوده يف حت�سني 

اخلدمات املقدمة للمتعاملني مبختلف فئاتهم. 

اأبوظبي للتقاعد يح�سد املركز الأول على م�ستوى قنوات مركز ات�سال حكومة اأبوظبي 

فار�س خلف املزروعي يتفقد مهرجان الظفرة البحري على �ساطئ املغرية

جمل�س منطقة احلمرية ي�سارك يف اأيام ال�سارقة الرتاثية وي�سفي لوحة متكاملة وم�سرتكة يف املوروث الإن�ساين

•• الظفرة - وام: 

ع��ام �سرطة  امل��زروع��ي، قائد  رك��ن طيار فار�س خلف  ال��ل��واء  تفقد معايل 
والرتاثية،  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  اأبوظبي 
فعاليات وم�سابقات الدورة الرابعة ع�سرة من مهرجان الظفرة البحري، 
19 مار�س اجلاري يف �ساطئ مدينة املغرية، بتنظيم  الذي ي�ستمر حتى 

ونادي  اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
اأبوظبي للريا�سات البحري.

ورافق معاليه خال اجلولة، عبداهلل بطي القبي�سي مدير اإدارة الفعاليات 
والت�سال يف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية، وماجد 
عتيق املهريي، مدير اإدارة ال�سباقات بنادي اأبوظبي للريا�سات البحرية، 

وعبيد خلفان املزروعي مدير اإدارة التخطيط وامل�ساريع باللجنة.

اأج��ن��ح��ة اجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة، وم��ن��ه��ا ب��ل��دي��ة منطقة  واط��ل��ع معاليه ع��ل��ى 
زايد  ب��ن  �سيف  اأك��ادمي��ي��ة  ال�سرطي،  املتحف  اأب��وظ��ب��ي،  �سرطة  ال��ظ��ف��رة، 
لإدارة  اأبوظبي  �سركة  الظفرة،  م�ست�سفيات  والأمنية،  ال�سرطية  للعلوم 
زايد  موؤ�ّس�سة  الظنة،  مدينة  ركن  الإب��داع��ي،  املركز  "تدوير"،  النفايات 

العليا لأ�سحاب الهمم.
وجتول معاليه يف ال�سوق ال�سعبي على �ساحل املغرية، واطلع على اأركانه 

املتنوعة التي ت�سم 23 حمًا لاأ�سر املنتجة، و10 عربات طعام متنقلة، 
اإىل جانب املك�سات، وبيت النوخذة، وقرية الطفل، وامل�سرح، و�سهد جانباً 
الرتاثية،  احل���رف  رك��ن  ال�سعبية،  للفنون  اأب��وظ��ب��ي  ف��رق��ة  ع��رو���س  م��ن 
اإىل جانب عدد  والت�سوير،  والر�سم  الطبخ  البحري، ور�س  الرتاث  ركن 
يف  املهرجان  يحت�سنها  التي  والرتاثية  الثقافية  وامل�سابقات  الفعاليات 

اإطار جاذب ملختلف الفئات العمرية، مبا يعزز قيمة املوروث املحلي.

الأوىل دورتها  يف  الزراعي  للتميز  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  بجائزة  فائزا   50

ال��دول��ة، منهم  اإم����ارات  يف خمتلف 
227 م�ساركاً تناف�سوا على الفئات 
لختيار  النباتي  بال�سق  اخل��ا���س��ة 
الزراعة  م��زرع��ة يف جم���ال  اأف�����س��ل 
للزراعة  مزرعة  واأف�سل  املك�سوفة 
مزرعة  واأف�����س��ل  املحمية  بالبيوت 
مزرعة  واأف�����س��ل  الفاكهة  اإن��ت��اج  يف 
اأف�سل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ع�����س��وي��ة، 
واأف�سل  ن��ب��ات��ي��ة  جت���اري���ة  م���زرع���ة 
الزراعي  البتكار  مزرعة من حيث 
ال��ن��ب��ات��ي، ون���ح���ن ف���خ���ورون بهذه 
امل�ساركة الكبرية التي من �ساأنها اأن 
املزارعني  من  للمزيد  دافًعا  ت�سكل 
يف  اجل���اد  العمل  ملوا�سلة  وامل��رب��ني 
ال��زراع��ة وتعزيز دوره��م يف  تطوير 
وحماية  الغذائي  الأم���ن  منظومة 

البيئة. 
من جانبه اأكد �سعادة را�سد حممد 
جائزة  اأن  امل��ن�����س��وري  ب��ال��ر���س��ا���س 
للتميز  زاي��د  بن  من�سور  "ال�سيخ 
امل�ساحبة  وامل�����س��اب��ق��ات  الزراعي" 
التناف�س  م�����ن  اأج������������واء  خ���ل���ق���ت 
من  امل�ساركني  مئات  بني  الإيجابي 

جاهدين لتقدمي اأف�سل ما لديهم، 
ت�سهد  اأن  مت��ن��ي��ات��ه��ا  ع���ن  م��ع��رب��ة 
القادمة مزيدا  دوراتها  اجلائزة يف 
وت�ستمر يف  وال��ت��م��ّي��ز  الإب�����داع  م��ن 
املتميزة  امل��ب��ادرات  اأ�سحاب  ت�سجيع 
قيادتنا  تطلعات  لتحقيق  ودعمها 
القطاع  ا���س��ت��دام��ة  ن��ح��و  ال��ر���س��ي��دة 
الزراعي وحتقيق الريادة العاملية يف 

الأمن الغذائي. 
الفائزين  جميع  �سعادتها  وه��ن��اأت 
بال�سكر  متوجهة  الأوىل  ب��ال��دورة 
اللجنة  اأع�ساء  جميع  اإىل  اجلزيل 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ج��ائ��زة وف���رق 
التقييم الذين عملوا بجد واجتهاد 
ب���ك���ل حياد  ال���ف���ائ���زي���ن  ل���ت���ح���دي���د 

و�سفافية. 
اللجنة  اإىل  بال�سكر  ت��وج��ه��ت  ك��م��ا 
العليا املنظمة ملهرجان ال�سيخ زايد 
للدعم الكبري الذي تقدمه للجائزة 

والفعاليات امل�ساحبة لها. 
علي  مبارك  �سعادة  ق��ال  جهته  من 
جائزة  اإن  امل��ن�����س��وري  ال��ق�����س��ي��ل��ي 
للتميز  زاي��د  بن  من�سور  "ال�سيخ 

ال���اح���م(، واأف�����س��ل م��رب��ي النحل 
يف  م��زرع��ة  واأف�سل  الع�سل،  واإن��ت��اج 
فئة  اإىل  بالإ�سافة  املائية  الح��ي��اء 
الب��ت��ك��ار يف امل��ج��ال احل��ي��واين، كما 
اأقيمت  ال��ت��ي  امل�����س��اب��ق��ات  ���س��ارك يف 
�سمن فعاليات مهرجان ال�سيخ زايد 
بالوثبة 484 م�ساركاً يف م�سابقات 
اأف�سل ال�سالت وم�سابقة احلليب، 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأوزان،  وم�سابقة 
احليوانية،  ل��ل��روة  اأ�سبوعي  م��زاد 
�سعادتنا  ع���ن  اأع����رب  اأن  اأود  وه��ن��ا 

البالغة بهذه امل�ساركة املتميزة، 
وتوجه بال�سكر اإىل جميع امل�ساركني 
امل�ساحبة،  والفعاليات  اجل��ائ��زة  يف 
موؤكدا اأنه لول تفانيهم يف العمل ملا 

حتقق لنا هذا النجاح الكبري. 
بال�سكر  وتوجه  الفائزين  هناأ  كما 
التقييم  وفرق  املنظمة  اللجنة  اإىل 
الذين عملوا با كلل ل�سمان جناح 
ب�سكل  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  اجل����ائ����زة  ه����ذه 

متميز. 
العليا  اللجنة  دور  �سعادته  وث��م��ن 
ودعمهم  زاي�����د  ال�����س��ي��خ  مل���ه���رج���ان 

كرمية من �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء، وزير ديوان الرئا�سة، رئي�س 
جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي للزراعة 
وال�سامة الغذائية، وذلك يف اإطار 
حر�س �سموه على ت�سجيع وتكرمي 
املزارعني ومربي الروة احليوانية 
على  التجارية  وامل���زارع  املتميزين، 
م�����س��ت��وى ال���دول���ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ب�سقيه  ال���زراع���ي  الب��ت��ك��ار  حت��ف��ي��ز 
النباتي واحليواين، والت�سجيع على 

تبني اأف�سل املمار�سات الزراعية. 
واأو����س���ح���ت اأن����ه م��ن��ذ ال���ي���وم الأول 
املئات  ت��دف��ق��ت  اجل���ائ���زة  لإط�����اق 
من طلبات امل�ساركة ، وبلغ اإجمايل 
وم�سابقتها  اجل��ائ��زة  يف  امل�ساركني 
من  م�������س���ارك���اً   832 امل�������س���اح���ب���ة 
والأ�سقاء  ال��دول��ة  اإم����ارات  خمتلف 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف 
وت��ع��رف��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة وفرق 
النماذج  م��ن  الكثري  على  التقييم 
امل�������س���رف���ة وامل�������زارع�������ني وامل����رب����ني 
�سعوا  ال��ذي��ن  واملبدعني  املتميزين 

واملربني  امل���زارع���ني  ف��ئ��ات  خمتلف 
واملزارع التجارية و�سغار املنتجني ، 
بالإ�سافة اإىل الأ�سر املنتجة ومربي 
ال���ن���ح���ل واإن�����ت�����اج ال��ع�����س��ل وم������زارع 

الأحياء املائية. 
واأ�سار اإىل اأن اجلائزة متثل فر�سة 
مهمة لاحتفاء باأف�سل الإجنازات 
املحققة ب�سواعد املزارعني واملربني، 
والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف حت�سني 
الإن���ت���اج ال���زراع���ي وت��ع��زي��ز الأم���ن 
ال��غ��ذائ��ي وت��ر���س��ي��خ الع��ت��م��اد على 
الزراعة  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
وتنمية الروة احليوانية، ومن هنا 
تاأتي اأهمية اجلائزة لتكرمي جهود 
تنمية  يف  ي�ساهمون  ال��ذي��ن  ه���وؤلء 
احليوي  ال���ق���ط���اع  ه�����ذا  وت���ط���وي���ر 

وحتقيق ا�ستدامته. 
واأو������س�����ح اأن�������ه يف جم�����ال ال�����روة 
احل��ي��وان��ي��ة ����س���ارك ح�����وايل 121 
4 ف��ئ��ات ل�  ل��ل��ت��ن��اف�����س يف  م�����س��ارك��اً 
اأف�سل  جائزة  املتميز" هي  "املربي 
�سغار  واأف�������س���ل  امل��ن��ت��ج��ة،  ال���ع���زب 
امل��ن��ت��ج��ني )ف���ئ���ة ت���رب���ي���ة ال���دج���اج 

الزراعي" تاأتي يف اإطار حر�سنا على 
الزراعة  يف  والتميز  الب��ت��ك��ار  دع��م 
ب�����س��ق��ي��ه��ا ال���ن���ب���ات���ي واحل�����ي�����واين، 
وت�����س��ج��ي��ع ك���ل م���ن ي��ع��م��ل يف هذا 
املجال على امل�سي قدًما يف حت�سني 

عملهم وتطويره. 
ف������خ������ورون  "نحن  واأ�����������س����������اف: 
ب�������الإجن�������ازات ال����ك����ب����رية ال����ت����ي مت 
امل����ج����ال خال  ه�����ذا  حت��ق��ي��ق��ه��ا يف 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
م���زي���د م����ن ال���ت���ق���دم وال���ن���ج���اح يف 
امل�ستقبل، حيث متثل هذه اجلائزة 
واح����دة م��ن م��ب��ادرات��ن��ا ل��دع��م هذه 

التطلعات". 
من�سور  "ال�سيخ  جائزة  اأن  واأو�سح 
 2023 ال��زراع��ي  ب��ن زاي��د للتميز 
جلميع  مم���ي���زاً  ح���دث���اً  ���س��ك��ل��ت   "
والغذاء  ال��زراع��ة  بقطاع  املهتمني 
يف الإمارات ودول اخلليج ال�سقيقة، 
واأث��ارت اهتمام الكثري من املعنيني 
 348 وا�ستقطبت اجلائزة وحدها 
امل����زارع����ني، ومربي  م���ن  م�����س��ارك��اً 
الروة احليوانية، واملزارع التجارية 

•• اأبوظبي-وام:

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  ل�"جائزة 
 50 2023" عن  للتميز الزراعي 
اجلائزة  من  الأوىل  ب��ال��دورة  فائزا 
كرمية  ورع��اي��ة  بدعم  حتظى  التي 
زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  م��ن 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة رئي�س 
جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي للزراعة 

وال�سامة الغذائية. 
م�ساركا   171 ف����وز  اأع���ل���ن���ت  ك��م��ا 
للجائزة،  امل�����س��اح��ب��ة  ب��امل�����س��اب��ق��ات 
ال�سحفي  امل����وؤمت����ر  خ����ال  وذل�����ك 
اأم�س يف مقر  اللجنة  الذي عقدته 
وال�سامة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
الدكتورة  �سعادة  بح�سور  الغذائية 
مرمي حارب ال�سويدي، نائب املدير 
رئي�س  الت�سغيلية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام 
للجائزة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
الق�سيلي  ع��ل��ي  م���ب���ارك  و����س���ع���ادة 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املن�سوري 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال���زراع���ي���ة  ال�������س���وؤون 
للجائزة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
بالر�سا�س  حممد  را���س��د  و���س��ع��ادة 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املن�سوري 
ال���������روة احل����ي����وان����ي����ة وع�������دد من 
امل�سوؤولني وممثلي و�سائل الإعام. 
و���س��ي��ت��م ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ال���� 50 
ب��اجل��ائ��زة خ���ال ح��ف��ل ي��ق��ام اليوم 
مبنطقة  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان  يف 
�سيتم  ف��ي��م��ا  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال���وث���ب���ة 
بامل�سابقات  ال���ف���ائ���زي���ن  ت����ك����رمي 
املهرجان  يف  اأم�س  م�ساء  امل�ساحبة 

اأي�سا. 
وق���ال���ت ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ورة مرمي 
ال�سيخ  "جائزة  اإن  ال�سويدي  حارب 
الزراعي  للتميز  زاي��د  ب��ن  من�سور 
ورعاية  بدعم  انطلقت   ،"  2023

للجائزة والفعاليات امل�ساحبة لها. 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  واأط��ل��ق��ت 
�سهر  اجلائزة  الغذائية  وال�سامة 
املزارعني  لتكرمي  املا�سي  دي�سمرب 
ومربي الروة احليوانية املتميزين 
وحتفيز البتكار الزراعي وال�سجيع 
على تبني اأف�سل املمار�سات والنظم 
ال���زراع���ي���ة احل���دي���ث���ة، مب���ا ي�سمن 
ب�سقيه  ال��زراع��ي  القطاع  ا�ستدامة 

النباتي واحليواين. 
وب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد امل�����س��ارك��ني يف 
ال�سيخ  ل�"جائزة  الأوىل  ال�����دورة 
الزراعي"  للتميز  زايد  بن  من�سور 
اإمارات  348 م�ساركاً من خمتلف 
ال�����دول�����ة ح�������س���ب ف����ئ����ات اجل����ائ����زة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���ث���اث م��ن��ه��م 227 
الفئات  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����س��وا  م�������س���ارك���اً 
ال��ن��ب��ات��ي مقابل  ب��ال�����س��ق  اخل��ا���س��ة 
121 م�ساركاً تناف�سوا على الفئات 

اخلا�سة بال�سق احليواين. 
وبالتزامن مع الإعان عن اجلائزة 
امل�سابقات  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم  مت 
مهرجان  فعاليات  �سمن  امل�ساحبة 
�سارك  وق���د  ب��ال��وث��ب��ة  زاي���د  ال�سيخ 
خمتلف  م��ن  م�����س��ارك��اً   484 فيها 
جمل�س  ودول  ال�����دول�����ة  اإم����������ارات 

التعاون اخلليجي. 
للجائزة  اجل����وائ����ز  ق��ي��م��ة  وت���ب���ل���غ 
 6.7 حوايل  امل�ساحبة  والفعاليات 
اللجنة  و���س��ت��ع��م��ل   ، دره����م  م��ل��ي��ون 
ال���ع���ل���ي���ا امل���ن���ظ���م���ة ع���ل���ى ال����رتوي����ج 
للفائزين  ال��زراع��ي��ة  ل��ل��م��م��ار���س��ات 
بهدف نقل املعرفة وتبادل اخلربات 

حول اأف�سل املمار�سات الزراعية. 
وم���ن امل��ق��رر اأن ي��ت��م الإع�����ان عن 
ال�سيخ  "جائزة  من  املقبلة  ال���دورة 
الزراعي"  للتميز  زايد  بن  من�سور 
الوقت  لإت��اح��ة  امل��ق��ب��ل  ال�سيف  يف 
املزارعني واملربني لا�ستعداد  اأمام 

ب�سكل اأكرب للم�ساركة فيها.
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افتتح الربملان التون�سي اجلديد الذي مت انتخابه يف دي�سمرب كانون 
للغاية  منخف�سة  مب�ساركة  ت�سويت  يف  الثاين  كانون  ويناير  الأول 
قال  بينما  الث��ن��ني،  اأم�����س  الأوىل  جل�سته  ف��ق��ط،  باملئة   11 بلغت 
ائتاف املعار�سة الرئي�سي اإنه لن يعرتف ب�سرعيته وا�سفا اإياه باأنه 

“ثمرة د�ستور النقاب” على حد و�سفه.
اجلل�سة  ب��ح�����س��ور  وال��دول��ي��ني  امل��ح��ل��ي��ني  لل�سحفيني  ُي�����س��م��ح  ومل 
الربملان  اأمر يحدث لأول مرة يف جل�سات  للربملان وهو  الفتتاحية 
للتلفزيون  ف��ق��ط  ي�سمح  اإن���ه  منظمون  وق���ال   .2011 ث���ورة  م��ن��ذ 

والإذاعة الر�سمية ووكالة الأنباء الر�سمية بتغطية احلدث.
املا�سي  العام  ال�سابق  املنتخب  ال��ربمل��ان  �سعيد  قي�س  الرئي�س  وح��ل 
وحترك   ،2021 مت��وز  يوليو  يف  عمله  علق  اأن  بعد  نهائي  ب�سكل 
بالنقاب.  املعار�سة  اأح���زاب  و�سفتها  خطوة  يف  مبرا�سيم  للحكم 
من  تون�س  لإن��ق��اذ  و���س��روري��ة  قانونية  اأفعاله  اإن  ق��ال  �سعيد  ولكن 

�سنوات من ف�ساد نخبة �سيا�سية تخدم فقط م�ساحلها.
 

الأمن  تعزيز  اإىل  احل��اج��ة  على  الث��ن��ني  اأم�����س  جينبينغ   �سي  �سدد 
القومي يف خطابه الأول منذ توليه رئا�سة ال�سني لولية ثالثة.

ج��دي��دة مدتها خم�س  ب��ولي��ة  ال��وح��ي��د،  املر�سح  ���س��ي،  ف��از  واجلمعة 
يف  ال��ربمل��ان،  يف  ب��الإج��م��اع  ت�سويت  بعد  ال�سني،  راأ����س  على  �سنوات 
خطوة جاءت تتويجا ل�سعوده الذي جعل منه اأقوى زعيم للباد منذ 
اأجيال. وحذر �سي الثنني من املخاطر التي تتعر�س لها ال�سني، يف 
كلمة األقاها يف ختام الدورة ال�سنوية للربملان.  وقال �سي اأمام نحو 
ثاثة اآلف نائب جتمعوا يف ق�سر ال�سعب يف بكني “الأمن هو اأ�سا�س 
اأ�سا�سي لازدهار«. ولتحقيق  ال�ستقرار �سرط  اأن  التنمية، يف حني 
الدفاع  حتديث  لعملية  الكامل  “التعزيز  ���س��رورة  على  �سدد  ذل��ك، 
عظيما  فولذيا  �سورا  )اجلي�س(  وجعل  امل�سلحة،  وال��ق��وات  الوطني 

يحمي ب�سكل فعال ال�سيادة الوطنية والأمن وم�سالح التنمية«. 

 
ارتفاع عدد قتلى  اأم�س الثنني،  امل�سلحة الأوكرانية  اأعلنت القوات   
اجلنود الرو�س منذ بداية احلرب الرو�سية على الباد وحتى اأم�س 
الثنني، اإىل 159 األفاً و800 جندي، من بينهم 710 جنود قتلوا 
خال الأحد. جاء ذلك يف بيان اأ�سدرته هيئة الأركان العامة للقوات 
الأوكرانية  الوطنية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأوردت����ه  الأوك��ران��ي��ة،  امل�سلحة 

“يوكرينفورم«.
  6774 و  دبابة   3474 الأوكرانية دم��رت  القوات  اإن  البيان  وق��ال 
من   493 و  املدفعية  اأنظمة  من   2503 و  مدرعة  قتالية  مركبة 
اأنظمة  م��ن   259 و  الط���اق  متعددة  ال�سواريخ  راج��م��ات  اأنظمة 

الدفاع اجلوي.

عوا�شم

تون�ص

بكني

كييف

 اأحياء اأم اأموات؟ 

فل�سطينيون اأعلنوا قتلى ليتبني اأنهم ل يزالون على قيد احلياة 

ليبيا.. توترات يف طرابل�س بعد نزاع دام بني ميلي�سيات نافذة

 اإيران وبيالرو�س تعززان عالقاتهما على خلفية احلرب يف اأوكرانيا 
اإر�ساء العاقات الثنائية )...( لدى البلدين الإرادة يف تعزيز 

موؤكدا اأن لهما “روؤية ا�سرتاتيجية” م�سرتكة. التعاون”، 
)الإي����راين(  ال�سعب  ب�”مثابرة  لوكا�سنكو  ن��وه  جانبه،  م��ن 
يف م��ق��اوم��ة ال�����س��غ��وط اخل��ارج��ي��ة وحم����اولت ف��ر���س اإرادة 
اأنتم  ���س��يء،  ك��ل  رغ��م  اأن���ه  “اأرى  م�سيفا  عليه”،  الآخ��ري��ن 

تطورون التقنيات احلديثة والطاقة النووية«.
وتابع الرئي�س البيارو�سي “ميكن اأن نكون مفيدين للغاية 

لبع�سنا البع�س اإذا وحدنا جهودنا«.
يف  ال��دائ��ر  ال��ن��زاع  اإىل  ت�سريحاتهما  يف  الزعيمان  ي�سر  ومل 
الرو�سي  الرئي�س  من  مقّرب  حليف  ولوكا�سنكو  اأوك��ران��ي��ا. 
فادميري بوتني، فيما حتافظ طهران على عاقات وثيقة 

مع رو�سيا موؤكدة يف الآن نف�سه حيادها يف احلرب.
يف  “اخلطري”  التزايد  م��وؤخ��ًرا من  وا�سنطن ح��ذرت  اأن  اإل 
التعاون الع�سكري بني رو�سيا واإيران، متهمة طهران بتزويد 
ما  وه��و  اأوك��ران��ي��ا،  يف  ت�ستخدمها  م�سرية  بطائرات  مو�سكو 
اأبرمت مع رو�سيا  اأنها  اإيران موؤخرا  تنفيه طهران. واأعلنت 

عقد �سراء طائرات مقاتلة من طراز �سوخوي �سو-35.
اأيام،  ا�ستغرقت ثاثة  لل�سني  بزيارة  موؤخرا  لوكا�سنكو  قام 
لوقف  بكني  كامل مقرتحات  ب�سكل  يدعم  اإن��ه  ق��ال خالها 
ع�سكريني  لأوكرانيا  امل��ج��اورة  بيارو�س  تر�سل  مل  احل��رب. 
اأرا�سيها  لكن  الرو�سي،  اجلي�س  جانب  اإىل  املبا�سر  للقتال 

متثل قاعدة خلفية لقوات مو�سكو.

•• طهران-اأ ف ب

والبيارو�سي  رئي�سي  اإب��راه��ي��م  الإي�����راين  ال��رئ��ي�����س��ان  اأك���د 
الثنني  اأم�����س  ط��ه��ران  يف  ل��ق��اء  خ��ال  لوكا�سنكو  األك�سندر 
رغبتهما يف تعزيز العاقات بني البلدين على خلفية احلرب 

يف اأوكرانيا.
ت�ستمر  زي���ارة  يف  اإي���ران  اإىل  الأح���د  م�ساء  لوكا�سنكو  و���س��ل 
ي��وم��ني، واأج���رى حم��ادث��ات �سباح الث��ن��ني م��ع رئي�سي قبل 
البلدين  التعاون بني  لتطوير  التوقيع على خريطة طريق 

يف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية.
ع��ام��ا من   30 “بعد  اإن���ه  الج��ت��م��اع  نهاية  رئي�سي يف  وق���ال 

•• عقبة جرب-اأ ف ب

جهات  اأعلنت  ال���ذي  ث��ائ��ر  ابنها  عوي�سات  ب�سمة  بكت 
ال�سهر  ب��داي��ة  مقتله  واإ�سرائيلية  فل�سطينية  ر�سمية 
قبل  مب���رارة،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  اجلي�س  بر�سا�س  املا�سي 
الإعان  من  اأ�سبوعني  بعد  هاتفيا  ات�سال  تتلّقى  اأن 
يتلّقى عاجا  زال على قيد احلياة  ابنها ل  اأن  يعلمها 

يف م�ست�سفى.
يف ال�ساد�س من �سباط/فرباير، ُقتل خم�سة فل�سطينيني 
واأ�سيب اثنان اآخران يف عملية للجي�س الإ�سرائيلي يف 
اأريحا يف ال�سفة الغربية املحتلة كانت تهدف لتوقيف 
اإ�سرائيلي  بامل�ساركة يف هجوم على مطعم  بهم  م�ستبه 

يف املنطقة.
بعد العملية التي جرت يف خميم عقبة جرب لاجئني 
لدى  اأن  اإ�سرائيلي  اأم��ن��ي  م�سدر  ق��ال  الفل�سطينيني، 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  واأعلنت  جثث.  خم�س  اجلي�س 
بعد تبّلغها من اإ�سرائيل، اأن ثائر عويدات )28 عاما( 
الع�سو يف اجلناح الع�سكري حلركة حما�س الإ�سامية 

الفل�سطينية، هو اأحد القتلى اخلم�سة.
مت ل�سق �سورة ثائر عوي�سات على جدران املخيم مثل 

“ال�سهداء” الآخرين، وتدفّقت ر�سائل التعزية.
لل�سبان  ل���ل���ع���زاء  م�����س��رتك��ا  ب��ي��ت��ا  ال���ع���ائ���ل���ة  واأق�����ام�����ت 
الف�سائل  ونعتهم  واح���دة،  عائلة  من  كونهم  اخلم�سة 

الفل�سطينية.
ال�سلطات  ط��ل��ب��ت  م��ق��ت��ل��ه��م،  ع���ل���ى  اأ����س���ب���وع���ني  ب���ع���د 
اإنه  الإ�سرائيلية من عائلة عاء عوي�سات الذي قالت 
اأ�سيب يف املداهمة نف�سها، التوّجه اىل م�س�سفى هدا�سا 

للتوقيع على موافقة اإجراء عملية جراحية لبنهم.
ح�����س��ل��ت وال�����دة ع���اء ع��ل��ى ت�����س��ري��ح ل���زي���ارة اب��ن��ه��ا يف 
املكثفة،  العناية  لتتفاجئ حني دخلت غرفة  امل�ست�سفى 

اأن امل�ساب لي�س ابنها واإمنا هو ثائر عوي�سات.
وتروي ب�سمة عوي�سات “ات�سلت بي اأم عاء، وقالت يل 
الذي مل  اإن امل�ساب هو ابنك ثائر ولي�س ابني عاء” 

ُيعرف م�سريه بعد حتى اليوم.
يف الثاين والع�سرين من ال�سهر املا�سي، ح�سلت ب�سمة 
امل�ست�سفى،  ل��زي��ارة  اإ�سرائيلي  ت�سريح  على  عوي�سات 

•• طرابل�س-وكاالت

خ��ي��م��ت اأج�������واء م�����س��ح��ون��ة ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ت���اج���وراء 
�سهدت  ال��ت��ي  ل��ي��ب��ي��ا،  غ��رب��ي  ط��راب��ل�����س  يف  ال�ساحلية 
اأنها  يرجح  امليلي�سيات،  من  اثنتني  بني  قتل  عمليات 
وقتل  العا�سمة.  يف  النفوذ  على  ال�سراع  خلفية  على 
على  الدروع”  “رحبة  مليلي�سيا  تابعني  م�سلحني   5
يف  تاجوراء”،  “اأ�سود  ميلي�سيات  م��ن  اآخ���ري���ن  ي��د 
مع�سكر  وق��رب  ال���زروق  �سيل  ب�سارع  وقعت  مناو�سات 
النعام، مل يعرف �سبب اندلعها حتى الآن. ورجحت 
النفوذ  مناطق  ب�ساأن  خافات  وج��ود  حملية  م�سادر 
تاجوراء،  يف  املجموعتان  تتقا�سمها  التي  وال�سيطرة 
ال��واق��ع��ة ���س��رق ال��ع��ا���س��م��ة ط��راب��ل�����س. وك���ان م��ن بني 
القتلى يف املواجهة علي عبيدة خلف اهلل، اأحد اأقرباء 
اآمر  وهو  اهلل،  ب�سري خلف  البارز  امليلي�سياوي  القائد 
الدروع”  “رحبة  تعد  التي  م�ساة”،   51“ ميلي�سيا 
اإحدى الف�سائل التابعة له. وهذه املواجهات هي اأول 
ل��وزارة الدفاع  التابعني  ا�ستباكات تقع بني الطرفني 
يراأ�سه عبد احلميد  التي  املنتهية وليتها  باحلكومة 
النفوذ يف تاجوراء لأكر من  الدبيبة، حيث تقا�سما 
عامني، وبالتحديد بعد متكنهما من طرد جمموعات 

م�سلحة مناف�سة اأخرى نهاية اأكتوبر 2020.

حت�سيدات متبادلة
ب��ع��د ت��ل��ك امل��ن��او���س��ات، ح�����س��دت امل��ج��م��وع��ت��ان الآليات 

ابني  فاإن  زوجتي،  روته  ما  “بح�سب  بتوّج�س  وي�سيف 
اأي  ا�ست�سهاده يف  يعلن  اأن  املمكن  وم��ن  ح��رج،  يف و�سع 

حلظة«.
ويف ات�سال مع وكالة فران�س بر�س، مل ترغب ال�سلطة 
الفل�سطينية حتديد اجلهة التي نقلت اإليها من اجلانب 

الإ�سرائيلي هوية القتلى الفل�سطينيني يف اأريحا.
ورداً على �سوؤال لوكالة فران�س بر�س عن خطاأ اإ�سرائيلي 
)هيئة  وغ��وغ��ات  وال�����س��رط��ة  اجلي�س  ت��ق��اذف  حمتمل، 
تابعة لوزارة الدفاع الإ�سرائيلية ت�سرف على الأن�سطة 
وم�ست�سفيات  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة(  الأرا�����س����ي  يف  امل��دن��ي��ة 
اإ�سرائيلية امل�سوؤولية عن اإعان اأ�سماء القتلى، وي�سعب 

اإثبات اجلهة امل�سوؤولة عن اخلطاأ.
وتقول ب�سمة عوي�سات “ل اأعرف من امل�سوؤول عن هذا 

اخلطاأ الذي ي�سع عواطفنا على املحك«.
اأزي����ل����ت م���ن اأم������ام م���ن���زل ال��ع��ائ��ل��ة م��ل�����س��ق��ات و�سور 
حائط  على  �سبان  وكتب  عوي�سات.  ثائر  “ا�ست�سهاد” 

قريب من املنزل “اأمنيات ال�سفاء للبطل ثائر«.

وت��ق��ول ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س م��ن م��ن��زل��ه��ا يف خميم 
عقبة جرب، “عرفته من عامتني فارقتني على اجلهة 

“لكنه يف و�سع حرج جدا«. الي�سرى من الوجه”، 
اجلميع  اأع��ل��ن  بعدما  حيا  اأراه  اأن  اأت��وّق��ع  “مل  وتتابع 
ا�ست�سهاده، مل اأ�سّدق اأنه ابني، توقعت اأن اأرى �سخ�سا 
اآخ�����ر... ك���ان غ��ائ��ب��ا ع��ن ال��وع��ي وم��و���س��ول بالأجهزة 

الطبية وحتت احلرا�سة يف غرفة العناية املكّثفة«.
وت�سيف الأم، وهي حتت�سن حفيدها خالد البالغ من 
اآثار  وب��دت  ال��راأ���س،  “كان ملفوف  �سنوات،  اأرب��ع  العمر 
اإ�سابات عدة يف ج�سده. حاولت احلديث معه لكنه مل 
ي�ستجب. وجهه احمّر كرّد فعل، كاأنه عِلم بوجودي”. 
يزرنني  امل��خ��ي��م  ن�����س��اء  ب�����داأت  ذل����ك،  “بعد  ت��ت��اب��ع  ث���م 
ال���ذي مل  لتهنئتي«. وي��ق��ول زوج��ه��ا خ��ال��د ع��وي�����س��ات 
يح�سل على ت�سريح لزيارة ابنه يف امل�ست�سفى، “ل زلت 
احلياة  قيد  على  يكون  اأن  ميكن  كيف  م�ستوعب  غري 
على  ب��ه  التعازي  تقّبلنا  ا�ست�سهد.  اأن��ه  اأبلغونا  بعدما 

مدار ع�سرة اأيام«.

�سربات  ت��اأت��ي  اأن  م��ن  يخ�سون  ال��ذي��ن  الأه����ايل  على 
“رحبة  ميلي�سيا  يف  ال��ق��ت��ل��ى  لأ����س���دق���اء  ان��ت��ق��ام��ي��ة 

وفق امل�سادر. الدروع”، 

دائرة ال�سالح والدماء
اخلطرية  التطورات  عن  الأح���داث  ه��ذه  تختلف  ول 

وال�سيارات امل�سلحة يف منطقة الباعي�س وبئر الأ�سطى 
م��ي��اد، يف ح��ني ت��دخ��ل��ت اأط����راف ح��اول��ت ن���زع فتيل 
الأزم��ة ومنع وق��وع �سراع مفتوح يف املنطقة، خا�سة 

مع اقرتاب دخول �سهر رم�سان.
بت�سليم  تاجوراء”  “اأ�سود  ميلي�سيا  ق��ب��ول  ورغ����م 
املتورطني يف تلك الوقائع، فاإن القلق ما زال ي�سيطر 

اأنه  اأعلن  كان  الذي  ال�ساب عاء عوي�سات  اأما م�سري 
م�ساب، فقد بات جمهول. وحتاول عائلته التي تعي�س 
حالة من احل��داد دون معرفة م�سريه، احل�سول على 

معلومات من خال قنوات قانونية.
نوعها.  م��ن  الأوىل  ه��ي  عوي�سات  ثائر  حالة  تكن  مل 
يف خميم اجللزون، اأُعلن ر�سميا يف الثالث من ت�سرين 
الثاين/نوفمرب مقتل با�سل الب�سبو�س وخالد الدبا�س 
عطاف  الأول  وال��دة  وتقول  �سرايعة«.  اإ�سام  واإ�سابة 
ابني  اأن  “علمُت  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  الب�سبو�س 
بيت  وفتحنا  ف��ج��را،  ال��راب��ع��ة  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  ا�ست�سهد 
لها  “بعد يومني، علمُت من �سديقة  ع��زاء«. وت�سيف 
قريب يعمل يف م�ست�سفى �سعاري ت�سيدق الإ�سرائيلي، 
اأن با�سل ل زال على قيد احلياة. مل اأ�سّدق حتى راأيته 

يف امل�سفى بعد ثاثة اأيام«.
ويروي با�سل الب�سبو�س )18 عاما( ما جرى معه ومع 
الثاين-نوفمرب،  ت�سرين  م��ن  الثالث  فجر  اأ�سدقائه 
من  ليا  اهلل  رام  م��ن  عائدين  املركبة  يف  “كنا  قائا 
ر�سا�س من  باإطاق  فوجئنا  عندما  عملنا يف مطعم، 

اجلي�س الإ�سرائيلي يف طريق فرعية«.
اليوم  يف  اإل  اأف��ق  ومل  الوعي  وفقدت  “اأُ�سبت  ويقول 
واليدين.  ال��رج��ل��ني  مقّيد  واأن���ا  امل�ست�سفى  يف  ال��ت��ايل 
التحقيق معي،  وبعد  امل�ست�سفى،  يوما يف   17 اأم�سيت 

تاأكدوا اأننا كنا عائدين من عملنا فاأطلقوا �سراحي«.
خالد  ال�سابني  جثتي  اإ�سرائيل  �سّلمت  قليلة،  اأي��ام  بعد 

دبا�س و�سام �سرايعة لدفنهما.
يعاملوننا  “الإ�سرائيليون  الب�سبو�س  عطاف  وتقول 
على  ال��ن��ار  يطلقون  بعائاتنا.  يكرتثون  ول  ك��اأرق��ام. 
اأن  امل�ست�سفى، من دون  17 يوما يف  ال��ذي بقي  ول��دي 

يكون فعل �سيئا، ول اأحد يهتم«.
خال رقوده يف امل�ست�سفى، مل يعلم الب�سبو�س �سيئا عن 
مقتل �سديقيه. ويقول اإنه، بعد خروجه من امل�س�سفى 
الغربية.  ال�سفة  يف  م�ست�سفى  اىل  ُنقل  الإ�سرائيلي، 
�سديقيه.  مبقتل  عرف  عندما  �سدمته  عن  ويتحّدث 
ويقول “اأ�سبُت بحزن �سديد، ويف اليوم الأول خلروجي 
من امل�ست�سفى، زرت �سريحيهما«. ويطلق �سكان املخيم 

على با�سل الب�سبو�س اليوم ا�سم “ال�سهيد احلي«.

موؤخرا،  ليبيا  غربي  ال��زاوي��ة  مدينة  �سهدتها  التي 
ح��ي��ث ت�����س��ارع��ت امل��ج��م��وع��ات امل�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى النفوذ 
دون  من  ال��دم��اء  �سال  لي�ستمر  التهريب،  واأن�سطة 
عبد  ت��اج��وراء  م��ن  ال�سيا�سي  للنا�سط  وف��ق��ا  ت��وق��ف، 

الرحمن مهنى.
املتورطني”،  “ت�سليم  وي�سكك مهنى يف احلديث عن 
اأن ما يحدث جمرد  املا�سية تظهر  الوقائع  اإن  حيث 
الأم���ر الذي  ال��واق��ع،  اأر����س  ت��رتج��م على  تعهدات ل 
يوؤدي يف النهاية اإىل احتكام املت�سارعني اإىل ال�ساح 

من جديد.

غياب الأمن
ي�سمى  فيما  امل�ستغلني  “معظم  اأن  املهنى  وي��و���س��ح 
ب��اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة يف ت��اج��وراء ه��م اأط����راف فاعلون 
ذمة  اإنهم مطلوبون على  بل  ال��دائ��رة،  ال�سراعات  يف 

ق�سايا قتل و�سرقة وغريها«.
املنطقة  ت�سهد  “قد  الوترية احلالية  اأنه مع  ويرجح 
املزيد من املواجهات و�سقوط قتلى، يف ظل غياب اآلية 

حقيقية لفر�س الأمن والعدالة«.
ويوؤكد هذا نا�سط اآخر هو فتيح عبداهلل، الذي يروي 
ك��ي��ف ج���رى اإي���ق���اف اأح����د رف��اق��ه ع��ل��ى ي��د جمموعة 
والتحقيق  ت��اج��وراء  يف  اأمنية  مبهام  مكلفة  م�سلحة 
توىل  م��ن  اأن  �سراحه  اإط���اق  بعد  ات�سح  حيث  معه، 
مكتب  لدى  ق�سايا  ذمة  على  مطلوب  معه  التحقيق 

النائب العام.

 بايدن يلتقي رئي�سي وزراء اأ�سرتاليا وبريطانيا ب�ساأن اتفاق الغوا�سات 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  يلتقي 
برئي�سي وزراء اأ�سرتاليا وبريطانيا يف 
قاعدة بحرية يف كاليفورنيا من اأجل 
اإع�����ان م��رت��ق��ب ع���ن ات���ف���اق مرتبط 
ي����ه����دف جللب  ن�����ووي�����ة  ب����غ����وا�����س����ات 
والهادي  اآ�سيا  اإىل منطقة  ال�ستقرار 

يف مواجهة �سعود ال�سني.
الأ�سرتايل  ال���وزراء  رئي�س  و�سين�سم 
اأنتوين األبانيزي ونظريه الربيطاين 
القاعدة  يف  بايدن  اإىل  �سوناك  ري�سي 
ال���واق���ع���ة يف ����س���ان دي���ي���غ���و ب���ع���د 18 
حتالف  بلديهما  ت�سكيل  على  �سهرا 
هدف  م��ع   AUKUS “اأوكو�س« 
اإىل  اأ�سرتاليا  �سم  على  يقوم  رئي�سي 
���س��ف ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي متلك 

غوا�سات تعمل بالطاقة النووية.
اأ����س���رتال���ي���ا ن�سر  ا���س��ت��ب��ع��دت  وب��ي��ن��م��ا 

اأ���س��ل��ح��ة ذري����ة، ف���اإن ���س��راءه��ا ملراكب 
�سيحدث  ال���ن���ووي���ة  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل 
بقيادة  م�����س��روع  دوره����ا يف  حت����ّول يف 
على  للمحافظة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
م��ي��زان ال��ق��وة ال��ق��ائ��م م��ن��ذ ع��ق��ود يف 

منطقة الهادي.

اأمريكية،  اإع�����ام  و���س��ائ��ل  وب��ح�����س��ب 
�سيعلن بايدن عن خطة طويلة الأمد 
ومتعددة املراحل من �ساأنها اأن جتعل 
اأ�سرتاليا �سريكا كاما يف التكنولوجيا 
للغاية  ال�سرية  الأم��ريك��ي��ة  ال��ن��ووي��ة 
التاريخية  التي لطاملا كانت حليفتها 

بريطانيا ال�سريك الوحيد فيها.
خم�س  اإىل  ي�������س���ل  م����ا  ب���ي���ع  ���س��ي��ت��م 
غوا�سات اأمريكية من فئة فريجينيا 
اأ�سرتاليا  اإىل  النووية  تعمل بالطاقة 
اأفادت  م��ا  وف��ق  امل��ق��ب��ل،  العقد  خ��ال 
“وا�سنطن بو�ست”. و�ستبداأ اأ�سرتاليا 
وب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ع��د ذل����ك ال��ع��م��ل على 
با�ستخدام  للغوا�سات  جديد  من��وذج 
تكنولوجيا دفع اأمريكية يطلق عليها 
باأن  يتوقع  اإن-اأوكو�س”  اإ����س  “اإ�س 
من  ال���راب���ع  ال��ع��ق��د  يف  ت�سليمها  ي��ت��م 

الألفية.
�سنوات  اخل���ط���ة  ���س��ت��ح��ت��اج  وب��ي��ن��م��ا 

ل��ت��ث��م��ر، مي��ّث��ل ذل���ك حت����ّول طموحا 
اأ���س��رتال��ي��ا وال��ولي��ات املتحدة يف  م��ن 
ال�سريع  ال��ت��و���س��ع  امل���خ���اوف م��ن  ظ��ل 
للقوة الع�سكرية ال�سينية مبا يف ذلك 
ب��ن��اء ب��ك��ني لأ���س��ط��ول ب��ح��ري متطور 
قواعد  اإىل  ا�سطناعية  وحتويل جزر 

يف  كانت  اأن  لأ�سرتاليا  �سبق  بحرية. 
احلايل  اأ�سطولها  ل�ستبدال  طريقها 
العاملة  ال���غ���وا����س���ات  م���ن  امل��ت��ه��ال��ك 
بالديزل مبجموعة غوا�سات فرن�سية 
اإط��ار �سفقة  يف  تقليدي  ب�سكل  تعمل 

بقيمة 66 مليار دولر.
واأث����ار اإع���ان ك��ان��ب��ريا امل��ف��اج��ئ باأنها 
���س��ت��ت��خ��ل��ى ع���ن الت����ف����اق وت���دخ���ل يف 
غري  ب�سكل  ح��ادا  �سجال  “اأوكو�س” 
البلدان  ب��ني  ط��وي��ا  ي��دم  مل  معهود 
فرن�سا  وحليفتها  جهة،  من  الثاثة 

من جهة اأخرى.
ت�سعى اأ�سرتاليا حاليا لاعتماد على 
جمال  يف  املتفوقة  املتحدة  ال��ولي��ات 
الغوا�سات  ولح���ق���ا،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
على  ال��ق��ادرة  الربيطانية  الأمريكية 
ال��ب��ق��اء حت��ت ���س��ط��ح ال��ب��ح��ر لفرتات 
غري حمدودة واإطاق �سواريخ كروز 

قوية.

 الرئا�سة الفل�سطينية تطالب 
بتدخل اأمريكي »قبل فوات الأوان«

•• رام اهلل-وكاالت   

اأم�س  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ة  ق��ال��ت 
احلكومة  حم���������اولت  اإن  الث�����ن�����ني، 
اإدارة  اإىل من��ط  ل��ل��ع��ودة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ال�����س��راع لإن���ه���اء الح���ت���ال ل��ن توؤدي 
وحذر  وال���س��ت��ق��رار.   الأم����ن  لتحقيق 
نبيل اأبو ردينة، يف بيان لوكالة الأنباء 
اأن  من  )وف���ا(،  الر�سمية  الفل�سطينية 
مزيد  اإىل  �ستوؤدي  اإ�سرائيل  “�سيا�سات 
نتائجه  تتحمل  والتوتر  الت�سعيد  من 
الإ�سرائيلية،  احل���ك���وم���ة  اخل���ط���رية 
الأو�ساع  ب���خ���روج  ي��ن��ذر  ال����ذي  الأم�����ر 
“اإ�سرار  اإىل  واأ���س��ار  ال�سيطرة«.   ع��ن 
بالإجراءات  ال�ستمرار  على  اإ�سرائيل 
القتحامات  اأحادية اجلانب مبوا�سلة 
للم�سجد الأق�سى املبارك، وال�ستيطان 
والعتقالت،  اليومية  القتل  وعمليات 

وحجز الأموال الفل�سطينية«. 
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حلفائها من نق�س الأ�سلحة.

ال�سوق ال�سوداء
اأن تتاأخر �سحنات  الع�سكري �ساتيلوف مينيكايف،  الرو�سي  يرجح اخلبري 
اأ�سلحة وعدت بها وا�سنطن عن الو�سول اإىل كييف؛ خ�سية بيعها يف ال�سوق 
القادمة  الأ�سلحة  اأن  م��ن  ح���ذرت  واأن  �سبق  ب���اده  ب���اأن  م��ذك��را  ال�����س��وداء، 

لأوكرانيا ي�سقط كثري منها يف يد امللي�سيات والع�سابات.
هذا  يف  اأوك��ران��ي��ا  داخ���ل  الف�ساد  م��وؤ���س��رات  على  اأمثلة  مينيكايف  ي�سرب 

امللف:
الذي  الف�ساد”  “موؤ�سر  122 على  املرتبة  2021 يف  اأوكرانيا عام  حّلت 
ي�سّنف 180 دولة. ت�سكك اجلمهوريون بالكونغر�س الأمريكي يف و�سول 

امل�ساعدات الأوكرانية اإىل جبهات القتال.

نتيجة  فعا  �سيتاأثر  لكييف  الغربي  “الدعم  اأن  يف  تتفق  ومقره مو�سكو، 
اأوكرانيا كمركز  تاريخ  اأن  ال�سوداء، كما  ال�سوق  الأ�سلحة وبيعها يف  �سرقة 
لتهريب الأ�سلحة ل يدعو للتفاوؤل«. وفق الباحثة، فاإن جميع الإح�سائيات 
يف  طريقني  اإىل  ت�سل  الغربية  الأ�سلحة  اأن  ك�سفت  ميدانًيا  واملعلومات 
اأوكرانيا ل ثالث لهما؛ الأول: البيع والتجارة �سواء على م�ستوى القيادات 

الع�سكرية بكميات كبرية اأو الأفراد وهم املجندون.
الطريق الآخر هو الإعدام حرقا؛ خ�سية اأن تقع الأ�سلحة يف قب�سة القوات 

الرو�سية وك�سف ما بها من و�سائل ات�سالت.
الرئي�س  ا�ستمرار  م��ن  ده�سة  “ريالي�ست”  حت��ري��ر  رئي�س  نائبة  واأب���دت 
واأوروب����ا  وا�سنطن  على  الإحل����اح  يف  زيليني�سكي،  ف��ولدمي��ري  الأوك�����راين 
“الواقع غري املريح للحلفاء  لإمداده باأ�سلحة جديدة وثقيلة، و�سط هذا 

فيما يخ�س م�سري هذه الأ�سلحة«.

••عوا�شم-وكاالت

بعد اأ�سهر من تداول اأنباء عن �سرقة الأ�سلحة يف اأوكرانيا وتوجيهها اإىل 
املتداول،  �سحة  توؤكد  قد  خطوة  كييف  اتخذت  اخل��ارج،  يف  قتال  ميادين 
دعم حلفائها  الف�ساد”  “ف�سيحة  تقلل  اأن  م�سوؤوليها من  و�سط خماوف 

لها يف مواجهة رو�سيا.
�سرقة  ب�ساأن  الأخ���رية  ال�ساعات  يف  حتقيقا  الأوك��ران��ي��ة  ال�سلطات  فتحت 
خمازن اأ�سلحة وذخرية يف اجلبهة ال�سرقية وبالأخ�س مقاطعة خاركيف، 

وت�سجيلها على اأنها “مفقودة” يف مناطق القتال، وبيعها لأجانب.
ما يرونها  يعر�س خرباء ع�سكريون وباحثون ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
وتاأثري هذا  ال�ساح،  لبيع  �سوداء”  “�سوق  اإىل  اأوكرانيا  لتحول  موؤ�سرات 
على املدد القادم لها من حلفائها يف حلف الناتو، خا�سة مع معاناة بع�س 

عرّب الإنرتبول عن قلقه من اأن تقع الأ�سلحة يف اأيدي املجرمني يف اأوروبا 
وخارجها.

مت ك�سف اأ�سلحة غربية يف بوؤر �سراع يف ال�سرق الأو�سط واإفريقيا.
تقارير غربية ُتفيد باأن 30 باملئة فقط من الأ�سلحة املقدمة لكييف ت�سل 

اإىل وجهتها النهائية.
وا�سنطن غري قادرة على تتبع الأ�سلحة بعد دخولها لأوكرانيا.

خ�س�ست الوليات املتحدة دعما ع�سكريا لأوكرانيا بقيمة 23 مليار دولر 
مليارات   3 بريطانيا  خ�س�ست  بينما   ،2022 فرباير  احل��رب  ب��دء  منذ 
بخاف  مليار،   1.8 وبولندا  مليار،   1.4 واأملانيا  دولر،  مليون  و700 

الدعم من دول اأخرى.
م�ساع اأوكرانية

الأكادميية �سمر ر�سوان، نائب رئي�س حترير مركز “ريالي�ست” للدرا�سات 

م�سري اأ�سلحة »الناتو«.. اأوكرانيا مهددة بالتحول ل� »�سوق �سوداء« 

•• عوا�شم-وكاالت

املا�سي  الأ�سبوع  جورجيون  خ��رج 
يف تظاهرات اإىل الربملان احتجاجاً 
“العماء  عن  جديد  قانون  على 
وحملوا لفتات كتبوا  الأجانب”، 
الرو�سي”،  ل��ل��ق��ان��ون  “ل  عليها 
اأخ���رى بروح  بينما ن��ددت لف��ت��ات 
ال�ستبداد والمربيالية املتناغمة 

مع النفوذ الرو�سي يف املنطقة.
وكتب مرا�سل �سحيفة “غارديان” 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف م��و���س��ك��و اأن�����درو 
يعار�سه  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  اأن  روث 
ي��ت��ي��ح حل�����زب احللم  امل���ح���ت���ج���ون 
املجتمع  اجل��ورج��ي احل��اك��م، قمع 
النتخابات  يف  وال����ف����وز  امل������دين 
امل��ق��ب��ل��ة. ل��ك��ن ت��ق��ارب احل���زب من 
قانون  مع  ال�سبه  واأوج���ه  مو�سكو 
رو�سي �سيئ ال�سمعة عن “العماء 
من  تنديد  حمل  كان  الأجانب”، 
اإىل  ان�سموا  ال��ذي��ن  اجل��ورج��ي��ني 
الربوف�سور  الحتجاجات.ويقول 
املعهد  ومدير  تبلي�سي  جامعة  يف 
كورنلي  ل��ل�����س��ي��ا���س��ات  اجل���ورج���ي 
اأن  ي��ع��رف  “اجلميع  اإن  كاكت�سيا 
هنا...  ب�سعبية  تتمتع  ل  رو���س��ي��ا 
يظهروا  اأن  اأرادوا  وامل��ح��ت��ج��ون 
�ستكون  م���اذا  للجورجيني  اأي�����س��اً 
نتيجة هذا القانون. فقط انظروا 
رو�سيا”.ومن  يف  ح���دث  م���ا  اإىل 
وتبلي�سي  كي�سيناو  اإىل  ي��ري��ف��ان 
على  اأوكرانيا  غزو  عمل  واأ�ستانا، 
العدوان  م��ن  اخل����وف  م�����س��اع��ف��ة 
ودفع  ال����دول،  بع�س  يف  ال��رو���س��ي 
يعترب  ال������ذي  الآخ���������ر،  ال���ب���ع�������س 

•• اأبوظبي -الفجر:

تريندز  ملركز  جديدة  درا�سة  اأك��دت 
عودة  اأن  وال���س��ت�����س��ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
واإي���ران،  ال�سعودية  ب��ني  ال��ع��اق��ات 
وت�سفري امل�ساكل يف املنطقة، ت�سبُّ 
ال�سرق  يف  الفاعلني  ك��ل  �سالح  يف 
الأو�سط يف ظل ت�ساعد التحديات 
اأمرا�س  م��ن  الطبيعية  وامل��خ��اط��ر 
وغريها،  مناخية  وتغريات  وزلزل 
اقت�سادية  اأو������س�����اع  ع����ن  ف�������س���ًا 
العديد  تعي�سها  �سعبة  واجتماعية 

من دول ال�سرق الأو�سط.
وقالت درا�سة اأعدتها اإدارة البحوث 
التفاق  اإن  ب��رتي��ن��دز  وال���درا����س���ات 
بو�ساطة  الإي����������راين،  ال�������س���ع���ودي 
العاقات  ا�ستئناف  على  ال�����س��ني، 
�سفارتي  فتح  واإع��ادة  الدبلوما�سية 
ي�سكل  ���س��ه��ري��ن،  خ����ال  ال��ب��ل��دي��ن 
ت����ط����وًرا ب���ال���غ الأه���م���ي���ة واإجن��������اًزا 
ودولًيا،  اإق��ل��ي��م��ًي��ا  ك��ب��رًيا،  �سيا�سًيا 
تعزيز  ط���ري���ق  يف  م��ه��م��ة  وخ���ط���وة 
الأمن وال�ستقرار الإقليمي �سيكون 

لها ما بعدها.
وذك���رت ال��درا���س��ة اأن الإع����ان عن 
التفاق يحمل يف طياته العديد من 
املوؤ�سرات املهمة، �سواء جلهة التاأكيد 
على التوجه العام ال�سائد حالًيا يف 
واملتمثل  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
امل�ساكل”  “ت�سفري  ���س��ي��ا���س��ات  يف 
الأ�سا�سي  امل����ح����رك  ب�����ات  وال�������ذي 
يف ط��ب��ي��ع��ة ال���ع���اق���ات ب���ني ال����دول 
الإقليمية املركزية، اأو جلهة دللته 
بالن�سبة للدور املت�ساعد لل�سني يف 
ويف  ع��ام،  ب�سكل  الدولية  العاقات 
ب�سورة  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 

تقييم  اإع�����ادة  اإىل  ح��ل��ي��ف��اً،  نف�سه 
دور مو�سكو ك�سريك م�ستقر. كما 
عجل بنمو تيار يف اأو�ساط ال�سباب 
ع���ل���ى الأق��������ل مم����ن ول��������دوا بعد 
يتخذوا  كي  ال�سوفياتية،  احلقبة 
موقفاً اأقوى �سد النفوذ الرو�سي 
“لقد  كاكت�سيا:  املنطقة.وقال  يف 
 ... الناعمة  قوتها  رو�سيا  فقدت 
اأن  املمكن  م��ن  كيف  يعرفون  ول 
جريانهم.  ح��ي��ال  ي�����س��ت��خ��دم��وه��ا 
القوة  ف��ق��ط  ي�����س��ت��خ��دم��ون  اإن���ه���م 

املتوح�سة«.

ردود عك�سية
ت�����س��ب��ب��ت حت���رك���ات رو���س��ي��ا ب���ردود 
ع��ك�����س��ي��ة م���ن ن������واٍح ع�����دة. فهذه 
اأوكرانيا تتلقى م�ساعدة ع�سكرية 
تقوده  ائتاف  من  م�سبوقة  غري 
الوليات املتحدة، وتقدمت فنلندا 
حلف  لع�سوية  بطلب  وال�����س��وي��د 
على  ثباتاً  الغرب  واأظ��ه��ر  الناتو، 
���س��ع��ي��د ف���ر����س ال���ع���ق���وب���ات على 
مو�سكو ورف�ساً لإ�ستخدام الطاقة 

الرو�سية.
زرع  على  العمل  ���س��ن��وات  وتطلب 
العتماد  وتطوير  �سيا�سية،  نخب 
الرو�سية  الأمنية  ال�سمانات  على 
وغر�س احلنني املحلي اإىل الحتاد 
ال�سوفياتي، لكن كل ذلك اهتز مع 

املغامرة الرو�سية يف اأوكرانيا.
اآ�سيا  ب���رن���ام���ج  م����دي����رة  وق����ال����ت 
ديفي�س  م����رك����ز  يف  ال����و�����س����ط����ى 
للدرا�سات الرو�سية والأورا�سية يف 
كازانوفا  نرج�س  ه��ارف��رد  جامعة 
كازاخ�ستان:  ع��ن  احل��دي��ث  ع��ن��د 

الإقليمي  امل���رك���ز  رئ��ي�����س  وي���ق���ول 
ريت�سارد  ي��ري��ف��ان  يف  ل��ل��درا���س��ات 
غرياغو�سيان: “مل تن�سغل رو�سيا 
الغزو  عليها  اأث��ق��ل  واإمن����ا  ف��ق��ط، 
فقدت  لأوك��ران��ي��ا...ل��ق��د  الفا�سل 
الديبلوما�سية  م��ب��ادرت��ه��ا  رو���س��ي��ا 
واأذربيجان،  باأرمينيا  يف ما يتعلق 
باغ”.  ق��ره  اإىل  بالن�سبة  وك��ذل��ك 
ل��ك��ن رو���س��ي��ا ت��ب��ق��ى م��ع��ت��م��دة اإىل 
رو�سيا يف جمالت  حد كبري على 
والتي  والتجارة،  والطاقة  الأم��ن 
واعترب  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  ت�ساعفت 
النفوذ  حت���دي  اأن  غ��رياغ��و���س��ي��ان 

الرو�سي �سيكون مبثابة اإنتحار.
الرئي�سة  ح����ذرت  م��ول��دوف��ا،  ويف 
مايا �ساندو من اأن رو�سيا تخطط 
لإن������ق������اب. وق�����ال�����ت يف م���وؤمت���ر 
اإن  ����س���ح���ايف الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي 
تخريب  اأع��م��ال  ت�سمل  “اخلطة 
حتت  ع�سكرياً  اأ�سخا�س  وتدريب 
القيام  اأج�����ل  م���ن  م��دن��ي��ني  ق���ن���اع 
املباين  ومهاجمة  ع��ن��ف،  ب��اأع��م��ال 

احلكومية واإحتجاز رهائن«.
من  رو�����س����ي����ا  زادت  امل����ق����اب����ل،  يف 
جهودها الديبلوما�سية ومد اليد 
ملنطقة اآ�سيا الو�سطى. وزار بوتني 
الو�سطى  اأ���س��ي��ا  ج��م��ه��وري��ات  ك���ل 
اخل���م�������س وع���ق���د اأك������ر م����ن 50 
و�سخ�سياً(  )افرتا�سياً  اجتماعاً 
م���ع ق�����ادة ه����ذه اجل���م���ه���وري���ات يف 

.2022
“ب�سبب  اإن�����ه  ك���ازان���وف���ا  وق���ال���ت 
اأم���ام رو�سيا نحو  اإغ���اق الجت���اه 
الغرب، فاإنها تظهر اهتماماً زائداً 

باآ�سيا الو�سطى«.

“كيف ميكنك اأن تعي�س اإىل جوار 
دولة كهذه...اإنه لأمر �سعب لأن 
نقاط ال�سعف كبرية ومنت�سرة يف 
ننتقل  اأن  ل ميكننا  املجالت.  كل 
من املنطقة، ويتعني علينا العي�س 
اإىل جانب رو�سيا اإىل الأبد. لذلك 
ت�سوية  اإي��ج��اد  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن 
م��وؤق��ت��ة. ل��ن ي��ك��ون الأم����ر �سهًا، 

دي�سمرب  وم���ن���ذ  ال���ت���ح���رك.  ع��ل��ى 
وك����اء  ي��غ��ل��ق  الأول(،  )ك����ان����ون 
قره  اإىل  الوحيد  املمر  اأذرب��ي��ج��ان 
باغ، مما اأدى اإىل نق�س يف الغذاء 
والكهرباء هناك. ومت تهمي�س قوة 
حفظ ال�سام الرو�سية ويبدو اأنها 
اأعاقها  كافية، مما  ل تتلقى موؤناً 

عن القيام مبهامها.

لكن رمبا �سكل ذلك فر�سة لبناء 
والإنف�سال  ال�������س���ي���ادة  م���ن  ن����وع 

جزئياً عن رو�سيا«.

قره باغ
2020، فاو�س الرئي�س  ويف عام 
ال���رو����س���ي ف���ادمي���ري ب���وت���ني من 
اأجل التو�سل اإىل وقف للنار بني 

احلرب  واأذرب���ي���ج���ان يف  اأرم��ي��ن��ي��ا 
ع��ل��ى ن��اغ��ورين ق���ره ب���اغ. ووفرت 
ال��ت�����س��وي��ة مل��و���س��ك��و ن�����س��ر 2000 
جندي حلفظ ال�سام واأبرزت دور 

بوتني كمفاو�س ماهر.
من�سغلة  مو�سكو  ف���اإن  ال��ي��وم،  اأم���ا 
اأكر   اأذربيجان  وب��دت   ، اأوكرانيا، 
رو�سيا  ق���درة  ع��دم  ب�سبب  جت����روؤاً 

فر�س  وزي����ادة  امل�����س��ك��ات،  ت�سفري 
ت�������س���وي���ة ال����ن����زاع����ات امل�����س��ت��ع��ل��ة يف 
الأخرى  ال��دول  وت�سجيع  املنطقة، 
مًعا  اجل���ل���و����س  ع��ل��ى  الإق���ل���ي���م،  يف 
الأخرى،  امل�ستعلة  ال��ن��زاع��ات  حل��ل 
التعاون  ف��ر���س  زي����ادة  اىل  اإ���س��اف��ة 
يحقق  مب��ا  وال��ت��ج��اري  القت�سادي 
التنمية والزده��ار ل�سعوب املنطقة 

ككل، ومواجهة الإرهاب.
واأو���س��ح��ت ال��درا���س��ة ع��وام��ل جناح 
التفاق ال�سعودي الإيراين، وذكرت 
اأن هناك الكثري من العوامل التي 
ا اأو �سلبيًّا، على هذا  قد توؤثر، اإيجابيًّ
التفاق وعودة العاقات الطبيعية 
اأبرزها  واإي��ران، من  ال�سعودية  بني 
الل��ت��زام امل��ت��ب��ادل، وم��وق��ف القوى 

الكربى، وموقف دول املنطقة.
تريندز  م���رك���ز  درا�����س����ة  واأ������س�����ارت 
ثاثة  اىل  وال�ست�سارات  للبحوث 
م�ستقبل  ح������ول  ����س���ي���ن���اري���وه���ات 
الأول  الإي��راين:  ال�سعودي  التفاق 
للعاقات  كاملة  ع��ودة  يف  ويتمثل 
ال�سيناريو  وه�����و  ال���ب���ل���دي���ن،  ب����ني 
الأك�����ر ت����ف����اوؤًل، اأم����ا ال���ث���اين فهو 
دون  الدبلوما�سية  العاقات  ع��ودة 
وهو  ل��ل��ع��اق��ات،  ال��ك��ام��ل  التطبيع 
يتمثل  فيما  ال��و���س��ط،  ال�����س��ي��ن��اري��و 
التمثيل  يف  ال���ث���ال���ث،  ال�����س��ي��ن��اري��و 
الدبلوما�سي املحدود، وهو �سيناريو 
غري مرغوب فيه. وخل�ست اإىل اأن 
هو  “الو�سط”  ال��ث��اين  ال�سيناريو 
الق�سري،  امل��دى  للواقع يف  الأق���رب 
ويف ظل حتققه رمبا ن�سهد الدخول 
اليمن،  يف  ل���ل�������س���راع  ت�������س���وي���ة  يف 
بني  وتن�سيق  عاقات  يف  والدخول 

البلدين.

�سيا�ستها  ع���ن  وت��خ��ل��ي��ه��ا  خ��ا���س��ة، 
الإيجابي يف  التدخل  اإىل  احليادية 
حل النزاعات واخلافات الإقليمية 
م��ا ميثله  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال���دول���ي���ة، 
ه��ذا الت��ف��اق من دلل��ة مهمة على 
احلا�سل  والتغري  التحول  طبيعة 
احلكومتني  وتوجهات  �سيا�سات  يف 
ال�سعودية والإيرانية، واإدراكهما اأنه 
ل ميكن اأن ي�ستمرا يف حالة تناف�س 
التهدئة واحل��وار هما  واأن  وع��داء، 
ال�سبيل الأنفع لهما، ولكل كل دول 

املنطقة با ا�ستثناء.
بالعر�س  ال���درا����س���ة  ت��ن��اول��ت  وق���د 
رئي�سية،  ن��ق��اط  خم�س  والتحليل 
ال�سعودي  الت����ف����اق  اأب����ع����اد  ه�����ي: 
الإي����راين ودواف��ع��ه وامل�����س��ك��وت عنه 

ال�سيني  ال����دور  واأب���ع���اد  ب���ن���وده،  يف 
يف الت���ف���اق ال�����س��ع��ودي- الإي�����راين 
ودللته، ومدى تاأثري التفاق على 
وعوامل  الإق��ل��ي��م،  واأج��ن��دة  ق�سايا 
اإخ��ف��اق��ه، واأخرًيا  اأو  جن��اح الت��ف��اق 
العاقات  م�ستقبل  ���س��ي��ن��اري��وه��ات 
هذا  �سوء  يف  الإيرانية  ال�سعودية- 

التفاق.
التفاق  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ���س��ارت 
ا لل�سراع بني اململكة  جاء لي�سع حدًّ
العربية ال�سعودية واإي��ران، كما اأنه 
وحمورية  مف�سلية  ن��ق��ط��ة  مي��ث��ل 
الإقليمي،  ال���س��ت��ق��رار  حت��ق��ي��ق  يف 
العاقات  ع���ودة  ات��ف��اق  �سلط  ك��م��ا 
ال�سعودية  ب����ني  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
واإي��ران، ال��ذي مت برعاية وو�ساطة 

���س��ي��ن��ي��ة، امل���زي���د م���ن ال�����س��وء على 
منطقة  يف  لبكني  امل��ت��ن��ام��ي  ال����دور 
ا�ست�سافت  حيث  الأو���س��ط،  ال�سرق 
اأمني  ب��ني  مكثفة  مفاو�سات  بكني 
القومي  ل���اأم���ن  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ونظريه  �سمخاين  ع��ل��ي  الإي�����راين 
ال�������س���ع���ودي، م�����س��اع��د ب����ن حممد 
العيبان، بني يومي 6 و10 مار�س، 
اتفاق  ع��ن  الإع����ان  ع��ن  متخ�ست 
العاقات  با�ستئناف  البلدين  بني 
اإىل  م�سرية  بينهما،  الدبلوما�سية 
اأن تزامن الإعان عن التفاق مع 
ال�سيني،  الرئي�س  ان��ت��خ��اب  اإع����ادة 
لولية  ب��الإج��م��اع  بينغ،  ج��ني  �سي 
رئي�ًسا  �سنوات  خم�س  مدتها  ثالثة 
يجعل  ال�سعبية  ال�سني  جلمهورية 

الت���ف���اق ك���اأن���ه اإع�����ان ع���ن ال����دور 
ال�سني  ���س��ت��ل��ع��ب��ه  ال���ت���ي  اجل����دي����د 
كفاعل رئي�سي يف ر�سم �سكل النظام 
العاملي اجلديد، وذكرت الدرا�سة اأن 
ميثل  الإي���راين  ال�سعودي  الت��ف��اق 
ج م���ن خالها  ُت���ت���وَّ حل��ظ��ة ف���ارق���ة 
ال�سني الفاعل الدويل الرئي�سي يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط، م�ستفيدة 
اجليو�سيا�سي  الن�������س���ح���اب  م����ن 

الأمريكي من املنطقة.
وح�����ول ان��ع��ك��ا���س��ات الت����ف����اق على 
الدرا�سة  ب��ي��ن��ت  الإق���ل���ي���م،  ق�����س��اي��ا 
ال�����س��ع��ودي��ة- ال���ع���اق���ات  ع�����ودة  اأن 

من  العديد  لها  �سيكون  الإي��ران��ي��ة 
املنطقة  ق�سايا  ع��ل��ى  الن��ع��ك��ا���س��ات 
�سيا�سة  ت��ع��زي��ز  وم��ن��ه��ا  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 

 مفو�س ال�سناعة الأوروبي 
مزيد  اإنتاج  �سرورة  يوؤكد 
م��ن ال��ذخ��ائ��ر لأوك��ران��ي��ا 

•• باري�س-اأ ف ب

لل�سناعة  الأوروب����ي  املفو�س  ق��ال 
تيريي بروتون اإن الحتاد الأوروبي 
اإنتاج  زي�����ادة  ع��ل��ى  “�سيحر�س” 
الذي  اأوك��ران��ي��ا  ل�سالح  ال��ذخ��ائ��ر 
يتوله “15 م�سنعا يف 11 دولة” 
امل�سوؤول  واأ�ساف  التكتل.  ع�سو يف 
الأوروبي يف ت�سريح لإذاعة “اآر اإم 
“علينا  الث��ن��ني  الفرن�سية  �سي” 
فاحلرب  كبرية،  ب�سرعة  التحرك 
بداأها  التي  اأوك��ران��ي��ا  يف  املاأ�ساوية 
فادميري  ال���رو����س���ي(  )ال��رئ��ي�����س 
حرب  اإىل  التحول  ب�سدد  ب��وت��ني، 
خ��ن��ادق وج��ه��ا ل��وج��ه، وث��م��ة �سباق 
ب��ال��ط��ب��ع لإر�����س����ال اأك����رب ق����در من 
م�سريا  اجلانبني”،  من  الذخرية 
“يعتمدون”  الأوك��ران��ي��ني  اأن  اإىل 

على اأوروبا لإمدادهم بالذخائر.
ب�سورة  الأوكرانيا  ويحذر اجلي�س 
لقذائف  اف��ت��ق��اره  اإىل  م��ت��وا���س��ل��ة 
بكرة  امل�ستعملة  ملم   155 عيار 

ل�سد الغزو الرو�سي.
�سيزور  اأن����ه  اإىل  ب���روت���ون  واأ����س���ار 
الأ�سبوع  ه��ذا  و�سلوفاكيا  بلغاريا 
امل�سنعني  اأن  م����ن  “للتثبت” 
ب�سرعة  اإنتاجهم  زي���ادة  “ميكنهم 
على  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م  جًدا”  ك��ب��رية 
ال�سناعية  ق����درت����ه����م  “تعزيز 

ا«. اأي�سً

بعد القانون اجلديد عن »العمالء الأجانب« يف جورجيا

احلرب يف اأوكرانيا تهّز ا�ستقرار دول حليفة لرو�سيا

ترى اأن التفاق ي�سكل تطورًا وخطوة كربى نحو الأمن وال�ستقرار الإقليمي

درا�سة ل� »تريندز« تقراأ اتفاق بكني حول عودة العالقات ال�سعودية - الإيرانية

ب� »الو�ساطة«.. ال�سني تفتح بابا جديدا لعامل »متعدد الأقطاب« •• بكني-وكاالت

قدمت ال�سني نف�سها لعبا دوليا رئي�سيا يف امللفات الدولية عرب باب الو�ساطة، 
اإعادة  ال�ساحة، كما ظهر يف تدخلها يف  املتحدة على  الوليات  لتواجه هيمنة 

العاقات بني ال�سعودية واإيران موؤخرا.
ويتوقع باحثون متخ�س�سون يف امللف ال�سيني يف حديثهم ملوقع “�سكاي نيوز 
عربية”، تطور هذا الدور يف ق�سايا اأخرى، منها حرب اأوكرانيا، واإن ا�ستبعدوا 

اأن يعني هذا اإزاحة وا�سنطن متاما عن اأزمات العامل.
ونقلت وزارة اخلارجية ال�سينية عن كبري الدبلوما�سيني ال�سينيني وانغ يي، 
يف اختتام احلوار بني الريا�س وطهران قوله عن دور باده: “ب�سفتها و�سيطا 
باعتبارها  اأم��ان��ة  بكل  واجبها  ال�سني  اأدت  ب��ه،  وموثوقا  النية  بح�سن  يتمتع 

الدولة امل�سيفة«.
لعب  �ستوا�سل  ال�سني  اأن  اأ���س��اف  الجت����اه،  ه��ذا  يف  ل�ستمرارها  اإ���س��ارة  ويف 
و�ستظهر حتليها  اليوم،  العامل  ال�سائكة يف  الق�سايا  التعامل مع  بناء يف  دور 

“بامل�سوؤولية” ب�سفتها دولة كربى.

دويل  كاعب  نف�سها  بكني  به  تقدم  �سخم  دبلوما�سي  وتطور  كبري  “اإجناز 
مميز قادر على اإنهاء الأزمات«.

واأرجع اهتمام بكني بدور الو�ساطة الدولية، اإىل اأنها اأيقنت اأن ترك ال�ساحة 
لأمريكا واأوروبا خطاأ، لأن “وا�سنطن ت�ستغل هذه الهيمنة يف ت�سدير اأزمات 

لل�سني وللدول التي ل تتفق معها«.
يف  �سام  م��ب��ادرة  طرحت  لكنها  واإي����ران،  اخلليج  مبلف  تكتفي  ل  ف�”ال�سني 
وفق  الدور”،  ه��ذا  بلعب  لبكني  ت�سمح  ل  حتى  وا�سنطن  عطلتها  اأوك��ران��ي��ا 

املتحدث.
وويف�سر مطر جناح ال�سني يف مقابل ف�سل وا�سنطن يف ملف اخلليج واإيران 

مبا يلي:
• الأزمة بني دول اخلليج واإي��ران كانت متعرة لتحكم اأمريكا يف الو�ساطة، 

ال�سعودية واإيران  اأن كبار م�سوؤويل الأمن من  وجاء يف بيان ثاثي م�سرتك 
مار�س،   10 اإىل   6 م��ن  وا�ستمرت  بكني  يف  عنها  يعلن  مل  حم��ادث��ات  اأج���روا 

وانتهت اإىل التفاق على عودة العاقات ال�سعودية الإيرانية.
الإيراين،  ال�سعودي  التفاق  عن  بايدن،  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  �ُسئل  وح��ني 
اأف�سل، كان ذلك  اإ�سرائيل وجريانها العرب  “كلما كانت العاقة بني  اأجاب: 

من دون اأن ي�سري اإىل التفاق. اأف�سل للجميع”، 
لكن املتحدث با�سم الأمن القومي يف البيت الأبي�س جون كريبي، علق قائا: 
باليمن  احل���رب  اإن��ه��اء  يف  ت�ساعد  ج��ه��ود  ب���اأي  ت��رح��ب  وا�سنطن  ع���ام،  “ب�سكل 
وخف�س التوتر يف ال�سرق الأو�سط. �سرنى اإذا ما كان الإيرانيون �سيحافظون 

على تعهداتهم �سمن التفاق«.
باأنها  ال�سينية  اخلطوة  مطر،  جا�سر  الدولية  العاقات  يف  اخلبري  وي�سف 

وربطها حل امللف بح�سولها على مكا�سب من اإيران.
بكني  لأن  الأو���س��ط  ال�سرق  ال�سني يف  بو�ساطة  العبث  ت�ستطع  اأم��ريك��ا مل   •
وا�سنطن هي  تعد  التي  اأوكرانيا  يف  ح��دث  ما  ال��ازم��ة، عك�س  الأدوات  متلك 

الطرف الفعال هناك.
• رغم ذلك، حمتمل اأن تنجح و�ساطة ال�سني يف اأوكرانيا مع �سقوط مزيد من 

الأرا�سي الأوكرانية يف يد الرو�س.
الباحث املتخ�س�س يف ال�سوؤون ال�سينية مازن ح�سن يرى اأن بكني بو�ساطتها 

الناجحة الأخرية قدمت اأوراقها بقوة كاعب جديد.
بالنف�س غري جمدية، لأن  الناأي  �سيا�سة  ب��اأن  اآمنت  اأن بكني  ويتفق ح�سن يف 

“الأزمات �ستاأتي لها اإذا مل ت�سدرها هي لغرميها«.
ف�”ل ميكن  املنطقة،  الأم��ريك��ي يف  ال��دور  انتهاء  ذل��ك، ل يتوقع ح�سن  رغ��م 
اأن  اإل  �سابقا”،  وا�سنطن  اتخذتها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  اآلف  متحي  اأن  خ��ط��وة 

|”الر�سالة التي و�سلت اإليها اأنها مل تعد الوحيدة يف الو�ساطة«.
اأوهمت  اأن وا�سنطن  واإ�سرائيل، خا�سة  اأمريكا  �سيقلق  بالتاأكيد  »هذا التفاق 

كما يقول ح�سن. نف�سها باأنها طوقت اإيران وحا�سرتها”، 

 واردات الأ�سلحة اإىل 
اأوروبا تت�ساعف يف 2022 

•• �شتوكهومل-اأ ف ب

بعمليات  مدفوعًة   ،2022 عام  يف  تقريبا  اأوروب��ا  اإىل  الأ�سلحة  واردات  ت�ساعفت 
وفق  العامل،  يف  لها  ُوجهة  اأك��رب  ثالث  اأ�سبحت  التي  اأوكرانيا  اإىل  �سخمة  ت�سليم 

تقرير ملعهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث ال�سام )�سيربي( ن�سر الثنني.
ومع زيادة ن�سبتها 93 % على مدار عام واحد، ازدادت الواردات اأي�سا بفعل ت�سارع 
الإنفاق الع�سكري من جانب دول اأوروبية عدة مثل بولندا والرنوج، ومن املتوقع اأن 

تت�سارع اأكر ا�ستنادا اإىل هذه الدرا�سة املرجعية.
وقال بيرت ويزمان، امل�سارك منذ اأكر من ثاثة عقود يف اإعداد التقرير ال�سنوي، 
لوكالة فران�س بر�س اإن “الغزو ت�سبب فعا يف زيادة كبرية يف الطلب على الأ�سلحة 
اإىل زي��ادة واردات  اأك��رب و�سيوؤدي على الأرج��ح  اأوروب���ا وه��و ما �سيكون له تاأثري  يف 
اأوكرانيا م�ستوردا  املا�سي، مل تكن  العام  اأوروب��ي��ة«. حتى  الأ�سلحة من جانب دول 
اأكرب وجهة  اإىل ثالث   2022 مهما لاأ�سلحة، لكنها حتولت ب�سكل �سريع يف عام 
لاأ�سلحة يف العامل، بعد قطر والهند، كنتيجة مبا�سرة للم�ساعدات الغربية ل�سد 
امل��ئ��ة م��ن عمليات نقل  31 يف  اأوك��ران��ي��ا وح��ده��ا على  ا�ستحوذت  ال��رو���س��ي.  ال��غ��زو 
وفقا  العاملية،  الت�سليم  اجمايل عمليات  املئة من  8 يف  وعلى  اأوروب��ا  اإىل  الأ�سلحة 
لبيانات �سيربي. وقد ازدادت واردات كييف، مبا فيها التربعات الغربية، باأكر من 
لها  الرغم من �سعوبة حتديد قيمة  املعهد. على  2022 ح�سب  60 مرة يف عام 
اأن اإجمايل جتارة الأ�سلحة  بالدولر نظًرا لأن الكثري من العقود غري �سفافة، اإل 
اإجمايل  اإن  املا�سي  العام  �سيربي  وقال  �سنويا،  دولر  مليار   100 يتجاوز  العاملية 

النفقات الع�سكرية قد جتاوز للمرة الأوىل تريليوين دولر.
اأوكرانيا.  ال��واردات الأوروبية متوقعة ب�سبب احلرب امل�ستمرة يف  وكانت القفزة يف 
نتيجة  العجوز  القاّرة  ت�سهده  ال��ذي  الت�ساعدي  الجّت��اه  هائل  ب�سكٍل  ُت�سّرع  لكنها 

اإعادة الت�سّلح التي بداأت منذ �سنوات عّدة بعد �سّم رو�سيا �سبه جزيرة القرم.
التي جلاأ  الفرتة  وهي   ،”2022-2018“ املا�سية  ال�سنوات اخلم�س  على مدى 
اإليها املعهد لتحديد الجتاهات الرئي�سية، زادت الواردات الأوروبية بن�سبة 47% 

مقارنة بال�سنوات اخلم�س ال�سابقة.
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•• وا�شنطن-وكاالت

اأج�������������رى م������دي������ر ال���������س����ي����ا�����س����ات 
�سيث  دنفر  جامعة  يف  الأمريكية 
ملعرفة  راأي  ا���س��ت��ط��اع  م��ا���س��ك��ت 
ت��ف�����س��ي��ات ج�����زء اأ����س���ا����س���ّي من 
املوؤثرين  اجلمهوريني  الناخبني 
املقبلة.  الرئا�سية  النتخابات  يف 
املقاطعات  روؤ�����س����اء  امل�����س��ح  ���س��م��ل 
النتيجة  اجل��م��ه��وري.  احل���زب  يف 
ال�سعبية  ال��ق��اع��دة  ق����ادة  اأن  ه���ي 
اهتمامهم  ي��ف��ق��دون  اجل��م��ه��وري��ة 
ال�سابق  بالرئي�س  متزايد  ب�سكل 
دون���ال���د ت���رام���ب وي��ت��ط��ل��ع��ون اإىل 
احلملة  ل��ق��ي��ادة  دي�سانتي�س  رون 

النتخابية الرئا�سية املقبلة. 
ن�����س��ر م��ا���س��ك��ت ال��ن��ت��ائ��ج يف جملة 
اإىل  عمله  وي��ه��دف  “بوليتيكو” 
يو�سف  ملا  املتبدلة  احلالة  تعّقب 
غالباً باأنه “النتخابات التمهيدية 
ال����ف����رتة  وه�������ي  املرئية”  غ�����ري 
متتد  ال��ت��ي  واحل�سا�سة  الطويلة 
الت�سويت  بداية  اليوم وحتى  من 
يزال  ل   .2024 �سنة  التمهيدي 
اإىل  بالن�سبة  م��ب��ك��راً  ال��وق��ت  ه��ذا 
الذين  من  العديد  وق��ال  احلملة 
���س��ارك��وا يف ال���س��ت��ط��اع اإن��ه��م مل 
مع  رئا�سي.  مبر�سح  بعد  يلتزموا 
�سوؤم  ن��ذي��ر  ال��ن��ت��ائ��ج  ذل���ك، تظهر 
ل�سق  �سعيه  حمتمًا لرتامب مع 
الأبي�س  البيت  اإىل  العودة  طريق 

)تاه تيم �سكوت 16، غريغ اأبوت 
وهايل   24 بومبيو  م��اي��ك   ،23

.)26
 

ما الفرق بني
 2015  و2023؟

برتامب  اله���ت���م���ام  ع����دم  درج�����ة 
مفاجئة ح�سب ما�سكت. هي ت�سبه 
بطريقة ما مناف�سات اجلمهوريني 
 2016-2015 يف  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
ح������ني ب���������رزت م�����ق�����اوم�����ة ك���ب���رية 
ل���رتام���ب، ل��ك��ن م��ع وج����ود م�سار 
�سباق  يف  بالرت�سيح.  ال��ف��وز  نحو 
املعار�سة،  ت�����س��ت��ت  وم����ع  م��ك��ت��ظ، 
غالبية  م��ن ح�سد  ت��رام��ب  متكن 
على  معتمداً  يكون  قد  الأ�سوات. 
ونتائج  جم����دداً،  ال�سيناريو  ه���ذا 
الحتمال.  ه��ذا  ت�سقط  ل  امل�سح 
لكن ال�ستطاع ي�سيء على فارق 
كانت  ح��ني  و2016  ال��ي��وم  ب��ني 
املعار�سة لرتامب م�ستتة بني عدد 
اليوم،  املختلفني.  املر�سحني  من 
يبدو اأن املعار�سة متجمعة ب�سكل 

اأكرب بكثري خلف دي�سانتي�س.
ب������داأت احل��م��ل��ة للتو،  ذل�����ك،  م���ع 
اآراء هوؤلء  و�سيظل ما�سكت يتابع 
القادة الأ�سا�سيني يف احلزب طوال 
 2024 ���س��ن��ة  واأوائ��������ل   2023
عقولهم  ك���ان���ت  اإذا  م����ا  مل���ع���رف���ة 
اإليها  ي�سري  التي  والوجهة  تتغري 

التناف�س.

مب�����واج�����ه�����ة م�����ق�����اوم�����ة لع���ب���ني 
اأ�سا�سيني يف احلزب.

ميثل روؤ�ساء املقاطعات يف احلزب 
جديرة  جم���م���وع���ة  اجل���م���ه���وري 
ب��ق��ي��ا���س اآرائ����ه����ا. ه���م ع����ادة اأكر 
ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  اهتماماً 
باملقارنة  بحزبهم  التزاماً  واأك��ر 
م������ع ال����ن����اخ����ب����ني الأم����ري����ك����ي����ني 
العاديني. �سيظهر هوؤلء يف مراكز 
النتخابات  ي��وم  خ��ال  الق����رتاع 
نا�سطة  وج����وه  ه���م  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة. 
وبارزة على امل�ستوى املحلي، ومن 
املرجح اأن ي�ساعدوا يف التاأثري على 
كيفية روؤية الآخرين للمتناف�سني 

يف 2024.
يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه، ي���ك���ون ه����وؤلء 
بعيدين قليًا من امل�ستويات العليا 
النخب  م��ن  لي�سوا  وه��م  للقيادة 
امل�����س��ت��وى الوطني  احل��زب��ي��ة ع��ل��ى 

يريد  ل  ال������ذي  ال�����س��خ�����س  ع����ن 
حتماً اأن يراه مر�سحاً عن احلزب 
2024. املر�سح الذي  لنتخابات 
ح�����س��ل ع��ل��ى اأع���ل���ى ن�����س��ب��ة رف�س 
هو  امل�ستطلعني  غالبية  قبل  م��ن 
ل��ن��ي��و جري�سي  ال�����س��اب��ق  احل���اك���م 
كري�س كري�ستي الذي رف�سه 55 
يف املئة منهم. تبعه دونالد ترامب 
ونائب  امل���ئ���ة(  يف   51( ج��ون��ي��ور 
الرئي�س ال�سابق مايك بن�س )43 

يف املئة(. 
وب�����س��ك��ل م��ده�����س ح���ل ت���رام���ب يف 
املرتبة الرابعة مع رف�سه من قبل 
4 من  اأن  39 يف املئة. هذا يعني 
اأ���س��ل 10 روؤ����س���اء م��ق��اط��ع��ات مل 
يريدوا اأن يكون ترامب مر�سحهم 
التايل. باملقابل، مل يرف�س �سوى 
9 يف املئة منهم دي�سانتي�س حمتًا 
املتناف�سني.  بني  الف�سلى  املرتبة 

باأنهم  اأنف�سهم  املئة منهم  91 يف 
جداً.  حم��اف��ظ��ون  اأو  حم��اف��ظ��ون 
عن  امل�ستطلعني  م��ا���س��ك��ت  و����س���األ 
املر�سحني من  ب�ساأن  تف�سياتهم 
خمتلفة. قليلة  اأ���س��ال��ي��ب  خ���ال 

هوؤلء  التزم  قد  اإذا  ما  �سوؤال  عن 
معني،  مر�سح  بدعم  اليوم  لغاية 
اأجاب ن�سفهم بالنفي. من �سمن 
ال��ذي��ن ق��ال��وا اإن��ه��م ات��خ��ذوا قراراً 
املئة  19 يف  اأع��ل��ن  ال�����س��اأن،  ب��ه��ذا 
يف  و17  لدي�سانتي�س  ت��اأي��ي��ده��م 
امل��ئ��ة ل��رتام��ب. ه���ذا م��ع��رب جداً. 
احلزب  على  ترامب  قب�سة  كانت 
املا�سي  يف  اأ�سطورية  اجلمهوري 
جمهوريَّني  اأ�سل  من  واح��د  وه��و 
انتخابات  اإىل  ر���س��م��ي��اً  ت��ر���س��ح��ا 
احلاكمة  ال���رئ���ا����س���ي���ة.   2024
كارولينا  �ساوث  لولية  ال�سابقة 
ن���ي���ك���ي ه�����ايل ه����ي ال���ث���ان���ي���ة. قد 
ي��ح�����س��ل ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق على 
تر�سيح احلزب الرئا�سي وهجماته 
لكن  للتو.  ب��داأت  دي�سانتي�س  على 
ي��ع��د اخليار  ت��رام��ب مل  اأن  واق���ع 
واحداً  واأن  املجموعة  لهذه  الأول 
فقط من خم�سة روؤ�ساء مقاطعات 

الوليات.  م�ستوى  على  حتى  ول 
اإنهم ل يزالون جزءاً من القاعدة 
يريد  الذين  النا�س  ال�سعبية. هم 
يكونوا  اأن  الناجحون  املر�سحون 
“النتخابات  يف  ج��ان��ب��ه��م  اإىل 
عندما  املرئية”  غري  التمهيدية 
ي���ب���داأ ج��م��ع ال���ت���ربع���ات واإع�����ان 
ال�ستطاعات  واإج�������راء  ال���دع���م 

باكت�ساء اأهمية.

مالحظة عن املنهجية
اأو�سح ما�سكت اأنه اأر�سل ا�ستمارات 
رئي�س مقاطعة  اآلف   3 نحو  اإىل 
�سارك  اجل���م���ه���وري.  احل�����زب  يف 
الإجابة.  يف  فقط  �سخ�ساً   187
ه�����ذا ال����ع����دد اأق������ل مم����ا اأح������ب اأن 
كاٍف  بالتاأكيد  لكنه  عليه  يح�سل 
م���ن اأج�����ل خ���و����س حت��ل��ي��ل مفيد 
من  ما  الإح�سائي.  امل�ستوى  على 
ان��ح��ي��از وا���س��ح م��ت��اأ���س��ل يف امل�سح 
فامل�ساركون  ما�سكت.  عليه  ع��ر 
ي���ت���ح���درون  ال����س���ت���ط���اع���ات  يف 
م��ن ك��ل منطقة م��ن ال��ب��اد، من 
داكوتا  ب���ن���ورث  م������روراً  ف���ل���وري���دا 
و�سف  اآي���ان���د.  رود  اإىل  و���س��وًل 

معظمهم  اأع��ط��ى  وق��د  املر�سحني 
اأكر من ا�سم.

م���ن ب���ني ج��م��ي��ع امل��ر���س��ح��ني، نال 
دي�����س��ان��ت��ي�����س اله���ت���م���ام الأو����س���ع 
من  امل����ئ����ة  يف   73 ذك�������ره  ح���ي���ث 
روؤ���س��اء املقاطعات يف احل��زب. حل 
ترامب يف املرتبة الثانية لكن مع 
املئة.  يف   43 بن�سبة  وا���س��ع  ف���ارق 
الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف  ه���ايل  وح��ل��ت 
امل���ئ���ة من  36 يف  ر���س��ح��ه��ا  ح��ي��ث 
عن  ال�����س��ي��ن��ات��ور  ث��م  امل�ستطلعني 
�ساوث كارولينا تيم �سكوت )28 
الإجابة  ه���ذه  تعني  ل  امل��ئ��ة(.  يف 
الل����ت����زام  م����ن  ق���وي���ة  درج������ة  اأي 
من  اإىل  ت�سري  لكنها  باملر�سحني. 
يفكر فيهم هوؤلء القادة املحليون 
حيث  املبكرة،  املرحلة  هذه  خال 
نال دي�سانتي�س ب�سهولة على اأو�سع 

اإجابة من امل�ستطلعني.

مفاجاأة اأخرى
الثالث  النهج  اأن  ما�سكت  يعتقد 
ال����ذي اع��ت��م��ده ق��د ي��ك��ون الأكر 
اإف�������س���اح���اً ع����ن اه���ت���م���ام���ات هذه 
م�ستطلع  ك��ل  و����س���األ  امل��ج��م��وع��ة. 

ملتزم به يقرتح بع�س التحفظات 
امللحوظة.

من �سيئ اإىل اأ�سواأ
حق  ����س���م���ن  م���ا����س���ك���ت  اأّن  م�����ع 
امل�����س��ت��ط��ل��ع��ني ب����ع����دم الإف���������س����اح 
بع�سهم  ����س���م���ح  ه���وي���ت���ه���م،  ع����ن 
اأ�سمائهم  ع�����ن  ب������الإع������ان  ل�����ه 
رئي�سة  ق����ال����ت  وت���ع���ل���ي���ق���ات���ه���م. 
احلزب  يف  مي�سي�سيبي  مقاطعة 
كرو�سكنو:  كايلي  يف  اجل��م��ه��وري 
فلوريدا،  يف  اأع���ي�������س  ل  “بينما 
التي  املحافظة  الإج�����راءات  اأدع���م 
هو  دي�سانتي�س.  ال�سيد  ات��خ��ذه��ا 
ال��دف��اع ع��ن مبادئ  ل يخاف م��ن 
اجلمهوري”.  احل��������زب  وق����ي����م 
ب��ع��ده��ا، ح�����اول م��ا���س��ك��ت حتديد 
م�ستوى اأكر ليونة من الهتمام 
ال�سوؤال  ه��ذا  ون��ت��ائ��ج  باملر�سحني 
ك��ان��ت اأ����س���واأ ح��ت��ى ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل 

ترامب.
 لقد ���س��األ ه���وؤلء امل�����س��وؤول��ني عن 
يفكرون  ال��ذي��ن  املر�سحني  ه��وي��ة 
ال�����ي�����وم. و����س���م���ح لهم  ب���دع���م���ه���م 
ب��ت�����س��م��ي��ة ع�����دد غ����ري حم�����دد من 

امل�سح �سمل روؤ�ساء املقاطعات يف احلزب اجلمهوري

قب�سة ترامب الأ�سطورية على القاعدة اجلمهورية تتال�سى

•• عوا�شم-وكاالت   

اأفريقيا،  م���ن  ال��ه��ج��رة  ���س��ج��ل��ت 
ت�ساعداً  اخل�سو�س،  وج��ه  على 
خال العقد املا�سي، لكن القيادة 
الأوروب���ي���ة ل ت��ب��دو ك��اأن��ه��ا تركز 

عليها ب�سكل خا�س.
 ويف الواجهة تاأتي اإيطاليا، التي 
كانت حتاول منذ �سنوات اجتثاث 
تدفق املهاجرين، اإىل جانب دول 
اليونان  مثل  اأخ��رى-  متو�سطية 

واإ�سبانيا ومالطا وقرب�س.   
الع�سكرية  امل������وؤرخ������ة  وك���ت���ب���ت 
احل�������روب غري  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
�سايني  ف���ري���دري���ك���ا  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
مبجلة  م���ق���ال  يف  ف���ا����س���ان���ون���ت���ي 
“نا�سيونال اإنرت�ست” الأمريكية، 
م�سرتكة  ل�سيا�سة  التخطيط  اأن 
اأمر �سعب  الأوروبية  ال��دول  بني 
الهجرة  ظ��اه��رة  لكن  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
���س��ت��ت�����س��اع��ف ع���ل���ى الأرج���������ح يف 

ال�سنوات املقبلة.
النطاق  ن��ق��ط��ة  ليبيا  وت��ع��ت��رب 

لآلف املهاجرين.
 ول تبدو حكومتها ال�سعيفة على 
قدر هذا التحدي، ما ي�سكل عقبة 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى الحت�����اد الأوروب������ي 

التعامل معها فوراً.  
اأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة للهجرة  وه��ن��اك 
غ����ري ال���ن���ظ���ام���ي���ة، ال���ت���ي حتدث 
م���ن خ����ارج ق���وان���ني ال�����دول التي 

التي  وال����دول  امل��ه��اج��ري��ن  تر�سل 
ت�ستقبلهم.

اأح���������س����ت   ،2022 ع��������ام  ويف 
وك��ال��ة اأم����ن احل����دود الأوروب���ي���ة 
األف   330 دخ��ول  “فرونتك�س” 
م��ه��اج��ر الألا�����س����ي الأوروب����ي����ة، 
العام  ع���ن  امل���ئ���ة  يف   64 ب���زي���ادة 
منذ  الأعلى  والرقم  �سبقه  ال��ذي 

.2016
اأكر  تت�سمن  ل  الأع�����داد  ه���ذه   
اأوك���راين  13 مليون لج��ئ  م��ن 
عند  اإح���������س����اوؤه����م  مت  “الذين 
من  ف����راره����م  ع��ق��ب  الدخول” 

الغزو الرو�سي.  
وك���ي ن��ك��ون م��ت��اأك��دي��ن ع��ل��ى وجه 
الدقة، فاإن الأعداد الأولية لهذه 
يف   12 بن�سبة  اأق���ل  ك��ان��ت  ال�سنة 
وذلك  امل��ا���س��ي��ة،  ال�سنة  ع��ن  امل��ئ��ة 
ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية على 
امل��ائ��ي��ة. ول تزال  امل��م��رات  ط���ول 
الأع�����داد اأق����ل م��ن ع���ام 2015، 
مهاجر  م���ل���ي���ون  دخ������ل  ع���ن���دم���ا 
اإىل  وط����ال����ب جل������وء ولج����ئ����ني 

اأوروبا. 
وم��ع ذل��ك، ف��اإن تدفق الاجئني 
من غري املحتمل اأن يتا�سى.     

ت��اري��خ��ي��اً نقطة  ل��ي��ب��ي��ا  وت�����س��ك��ل 
انطاق للمغادرة اإىل اأوروبا ودول 
جماورة مثل م�سر وتون�س. ومت 
األ��ف مهاجر   680 ت�سجيل نحو 
م���ن اأك�����ر م���ن 41 ج��ن�����س��ي��ة يف 

عليهم  ي��ط��ل��ق  ال���ذي���ن  وه�������وؤلء 
بالظاهرة  لي�سوا  املناخ  مهاجرو 
تزايداً  ي�سجلون  لكنهم  اجلديدة 
البنك  اأرق���ام  وبح�سب  م�ستمراً. 
الدويل فاإن من املتوقع اأن ي�سل 
بحلول  مليوناً   86 اإىل  ع��دده��م 

عام 2050.  
تزايد  ه��ن��اك  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
ملحوظ يف �سكان اأفريقيا. وهذه 
بزيادة  ماقاتها  يتعني  ال��زي��ادة 
الطبيعية  ال��روات  ا�ستثنائية يف 
العثور  املحتمل  غ��ري  م��ن  وال��ت��ي 

ليبيا يف يوليو -متوز واأغ�سط�س 
من  اأت��ى  معظمهم   ،2022 -اآب 
النيجر وم�سر وال�سودان والت�ساد 

ونيجرييا.  

التغري املناخي
يهربون  مهاجرين  ع��ن  وف�سًا 
والأمنية  ال�سيا�سية  الأزم��ات  من 
والإق����ت���������س����ادي����ة، ف�������اإن اآخ����ري����ن 
فراراً  متزاي������دة  باع�����داد  ياأتون 
بالتغ�ري  عاق�ة  لها  اأزم����ات  م��ن 

املناخي. 

املتعلقة  وال����ت����ن����ب����وؤات  ع���ل���ي���ه���ا. 
ب��امل��ت�����س��اق��ط��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة من 
ن��ق�����س يف  اإىل  ت�����س��ري  الأم����ط����ار 
املياه  ���س��ي��م��ا  ول  امل���ي���اه،  م�����س��ادر 
ال�سدود  ت��غ��ذي  ال��ت��ي  ال�سطحية 

الكربى يف �سمال اأفريقيا.   

التدفق من ليبيا
ويف مواجهة الت�سحر يف حزام دول 
املهاجرين  ت��دف��ق  ف���اإن  ال�ساحل، 
�سيزداد،  املتو�سط  عرب  ليبيا  من 
�ساحلية  دول  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر  مم���ا 

اإيران تثبت احلكم بالإعدام على املعار�س الإيراين ال�سويدي 
•• طهران-اأ ف ب

اأعلن الق�ساء الإي��راين تثبيت احلكم بالإعدام على املعار�س الإيراين 
عقوبة  وه��ي  اإي���ران،  يف   2020 منذ  املحتجز  �سعب  حبيب  ال�سويدي 

اعتربتها �ستوكهومل “غري اإن�سانية«.
وجاء على موقع “ميزان اأوناين” التابع لل�سلطة الق�سائية “�سادقت 
املحكمة العليا على احلكم بالإعدام بحق حبيب �سعب بتهم الإف�ساد يف 
الأر�س وت�سكيل جماعة متمردة ا�سمها حركة الن�سال واإدارتها وقيادتها 
حمافظة  يف  وتنفيذها  الإره��اب��ي��ة  العمليات  م��ن  للعديد  والتخطيط 

خوز�ستان«.
واأو�سح املوقع اأن “احلكم بالإعدام على �سعب مثّبت ونهائي«.

ب�ساأن  تو�سيحات  على  احل�سول  اإىل  ت�سعى  اإنها  قائلة  ال�سويد  وردت 
الق�سية.

فران�س  لوكالة  بيل�سرتوم  توبيا�س  ال�سويدي  اخلارجية  وزي��ر  و�سرح 
الإع���دام عقوبة غري  “حكم  الإل��ك��رتوين  الربيد  ر�سالة عرب  بر�س يف 
الأوروبي  الحت��اد  دول  بقية  مع  وال�سويد  تداركها،  ميكن  ل  اإن�سانية 

تدينها يف جميع الظروف«.
ويتزعم �سعب “حركة الن�سال العربي لتحرير الأحواز” التي تن�سط 
وتعدها  الإ�سامية،  اجلمهورية  غرب  بجنوب  خوز�ستان  حمافظة  يف 
هجمات  م�سوؤولية  وحتّملها  “اإرهابية”  منظمة  الإيرانية  ال�سلطات 

ا. اأبرزها تفجري اأودى بنحو 30 �سخ�سً
الأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  ال�سويد،  يف  مقيًما  ك��ان  ال��ذي  �سعب  وُف��ق��د 

�سهر  نحو  بعد  يظهر  اأن  قبل  ا�سطنبول،  اىل  ت��وج��ه  بعدما   2020
حمتجًزا يف اإيران، وفق �سريط بثه التلفزيون الر�سمي يف حينه.

اأ�سيود، يف كانون  وب��داأت حماكمة حبيب فرج اهلل �سعب امللقب بحبيب 
يف  “الإف�ساد  ا  خ�سو�سً “اإرهاب”،  ب�سبهات   2022 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
كانون  م��ن  ال�ساد�س  يف  الإي���راين  الق�ساء  واأع��ل��ن  وغ��ريه��ا.  الأر�س” 
الأول/دي�سمرب املا�سي احلكم بالإعدام على الرجل اخلم�سيني، ح�سب 

و�سائل اإعام حملية.
وبّث التلفزيون الإيراين بعد �سهر من فقدان �سعب يف 2020 مقطع 
فيديو ُيظهره وهو يديل باعرتافات منها العمل ل�سالح ال�ستخبارات 
ا ع�سكرًيا يف 22 اأيلول- ال�سعودية، وامل�سوؤولية عن هجوم ا�ستهدف عر�سً

�سبتمرب 2018 يف الأهواز، واأ�سفر عن �سقوط نحو 30 قتيًا.

 حل الربملان املوريتاين قبل 
انتهاء وليته الد�ستورية

•• نواك�شوط-وكاالت   

النواب مبوجب  اأم�س الثنني، حل جمل�س  املوريتانية  الرئا�سة  اأعلنت 
مر�سوم رئا�سي اأ�سدره الرئي�س حممد ولد ال�سيخ الغزواين.

واجلهوية  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  لتنظيم  مت��ه��ي��داً  ال���ق���رار  وي���اأت���ي 
ال�سيا�سية  الأح��زاب  اأن وافقت  الد�ستوري، بعد  والبلدية قبل موعدها 
  13 يف  اإجرائها  على  لانتخابات  امل�ستقلة  واللجنة  الداخلية  ووزارة 

مايو- اأيار اأي قبل موعدها باأربعة اأ�سهر.
اإىل تفادي  التعجيل  الداخلية قرار  ال�سيا�سية ووزارة  الأط��راف  وعزت 

تنظيم النتخابات يف فرتة مو�سم الأمطار وال�سيف.

 

هل تلجاأ حكومة فرن�سا لتطبيق قانون »التقاعد« بالقوة؟

على ارتفاع الأ�سعار، وارتفاع ن�سبة البطالة، وغريها من امل�سكات التي 
متر بها الباد كاأحد انعكا�سات الأزمة الأوكرانية، ول جتد احلكومة لها 

حا �سوى اإقرار تلك التعديات.
وكانت اإليزابيث بورن، رئي�سة احلكومة الفرن�سية، رحبت يف وقت متاأخر 

•• باري�س-وكاالت

ت�سعيد  باري�س،  من  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع  حتدثوا  خ��رباء  توقع 
على  ال�سيوخ  جمل�س  موافقة  اإث��ر  فرن�سا،  داخ��ل  ال�سعبي  الغ�سب  حالة 
التعديات املقدمة من احلكومة ب�ساأن قانون التقاعد املثري للجدل، فيما 

تباينت الآراء حول رد الفعل احلكومي املرتقب.
 وتزامنا مع حركة احتجاجات قوية وم�ستمرة يف ال�سارع الفرن�سي، �سادق 
جمل�س ال�سيوخ  اأول اأول اأم�س ال�سبت، على مادة رئي�سية يف م�سروع لتعديل 

نظام التقاعد تن�س على رفع �سن التقاعد من 62 اإىل 64 عاما.
و�سوت 195 من اأع�ساء املجل�س ل�سالح رفع �سن التقاعد، مقابل 112 

ع�سوا �سوتوا �سده.
وتبداأ جلنة م�سرتكة، العمل من الأربعاء 15 مار�س اجلاري اإىل 26 من 
ال�سهر نف�سه، لإيجاد �سيغة توافقية حول القانون الذي تعار�سه النقابات 

العمالية بالباد وحت�سد �سده ب�سكل م�ستمر.
هذه اللجنة �ستبا�سر عملها وفقا للمادة 45 من الد�ستور الفرن�سي التي 
متنحها احلق يف التدخل ملناق�سة اأي م�سروع قانون يكون مو�سوع خاف 

بني اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�سيوخ.
وت�سم هذه اللجنة 7 نواب من اجلمعية الوطنية و7 اأع�ساء من جمل�س 

ال�سيوخ، ينتمون اإىل الكتل احلزبية املمثلة يف الغرفتني.
�سيناريو مترير القانون بالقوة

يخ�سى مراقبون اأن ت�سطر احلكومة الفرن�سية، يف �سوء رف�س عدد من 

نواب اليمني مل�سروع القانون )حوايل 20 نائبا(، اإىل تفعيل املادة 49.3 
من الد�ستور الفرن�سي، والتي متنح رئي�سة احلكومة حق متريره بالقوة.

املعار�سة،  ت�ستخدمه  اأن  خ�سية  الآن،  حتى  بعيدا  يبقى  الطرح  هذا  لكن 
من  ال��ث��ق��ة  ل�سحب  ال��ف��رن�����س��ي(  )ال���ربمل���ان  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  لتحريك 

حكومة بورن.

هل ترتاجع احلكومة؟
املحلل ال�سيا�سي وال�سحفي جوان �سوز، ع�سو نقابة ال�سحفيني الفرن�سية 
املعروفة اخت�سارا ب�«SNJ«، قال يف ت�سريح ل�”�سكاي نيوز عربية” من 
ما�سية  الفرن�سية  احلكومة  ت��زال  ما  الراهنة  اللحظة  اإن��ه حتى  باري�س، 
ال�سمان  بخ�سو�س  �سابقاً  اقرتحتها  ال��ت��ي  التعديات  ك��اف��ة  اإق����رار  يف 
62، رغم رف�س  64 عاما بدل من  اإىل  التقاعد  �سن  الجتماعي ورف��ع 
امل�سروع خال  العمالية لاأمر وات�ساع رقعة الحتجاجات �سد  النقابات 

الأيام املا�سية.
وبح�سب �سوز، تزامنت حركة الحتجاجات مع اإ�سراب �سامل يف عدة دوائر 
حكومية وموؤ�س�سات خا�سة، وبالرغم من ذلك مل ت�سكل اأعداد املحتجني 
يف ال�سارع 15 يف املئة من عدد ال�سكان، وهو اأمر رمبا يوؤ�سر اإىل حمدودية 
للم�سي قدما يف  يدفع احلكومة  قد  اأمر  وهو  للقانون،  املناه�سني  عدد 

مناق�ساتها.
اأخرى قد تدفع احلكومة لإق��رار القانون،  اأ�سبابا  اأن هناك  ويعتقد �سوز 
منها على �سبيل املثال، الأزمة القت�سادية التي تعاين منها الباد وتنعك�س 

للجدل  املثري  القانون  على  الثانية  الغرفة  مب�سادقة  ال�سبت،  ليل  من 
وا�سفة هذه املرحلة ب�”املهمة«.

“على الرغم من حم��اولت العرقلة التي قامت بها بع�س  اأنه  و�سرحت 
الكتل احلزبية، اإل اأننا متكنا من تنظيم حوار دميقراطي«.

الهجرة غري ال�سرعية ت�سل اإىل ذروتها وجترب اأوروبا على التحرك
واليونان  واإيطاليا  اإ�سبانيا  مثل 

وقرب�س ومالطا.
 وق�������د ع����ان����ت ه�������ذه ال����������دول يف 
ال�سنوات الأخرية نظراً ل�سيا�سات 
ال��زم��ن، مثل  اأوروب��ي��ة عفا عليها 
املوقعة  –املعاهدة  دب��ل��ن  م��ي��ث��اق 
دولة   12 قبل  م��ن   1990 ع��ام 
يف امل��ج��م��وع��ة الأوروب�����ي�����ة، وب����داأ 

تطبيقها عام 1997.
 و�ساءت الأمور اأكر بعد �سقوط 
ن��ظ��ام م��ع��م��ر ال���ق���ذايف، مم��ا اأدى 
تدفق  على  ال�سيطرة  فقدان  اإىل 
يرتك  م��ا  ليبيا،  م��ن  املهاجرين 
م�������س���اع���ف���ات ه����ي الأك��������رب على 

اإيطاليا.     
وج����وب  اإىل  امل���ج���ل���ة  وخ���ل�������س���ت 
معاجلة اأ�سباب الهجرة يف القارة 

الإفريقية نف�سها.
 ال���ن���ا����س ي���ه���رب���ون م����ن ان���دث���ار 
والفقر  الإق��ت�����س��ادي��ة  ال��ف��ر���س 
املناخ. ويجب �سوغ  املدقع وتغري 
اإدارة  كيفية  ع��ل��ى  ت��ق��وم  �سيا�سة 
ال�سرعية  غري  الهجرة  وتخفيف 

اإىل اأوروبا. 
كما اأن املهاجرين الذين ي�سلون 
�سواحل  اإىل  ���س��رع��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
اأوروب��ا يتعني دعمهم عرب برامج 

اوروبية �ساملة.
 وه����ذه ه���ي ال���ن���واح���ي ه���ي التي 
ملواجهة  �سيا�سة  ت�سكل  اأن  يجب 

هذا التحدي.      

لندن �ست�ستثمر 5 مليارات جنيه اإ�سافية يف جمال الدفاع
•• لندن-اأ ف ب

اأعلن رئي�س الوزراء الربيطاين ري�سي �سوناك اأّن اململكة املتحدة �ست�ستثمر خم�سة 
الدفاع. وبح�سب بيان �سادر عن داونينغ �سرتيت  اإ�سافية يف قطاع  مليارات جنيه 
�س خم�سة مليارات  َيعر�س حتديًثا ل�”املراجعة ال�سرتاتيجّية” للحكومة، �سُتخ�سَّ
جنيه اإ�سافّية لوزارة الدفاع للعامني املقبلني. ويتمّثل هدف هذا املبلغ ب�”جتديد 
خمزون الذخرية وتعزيزه، وحتديث موؤ�س�سة الطاقة النووية الربيطانية ومتويل 
الربملانيني  من  جلنة  وح���ّذرت   . اأوكو�س”  غّوا�سات  برنامج  من  التالية  املرحلة 
اململكة  ال��ذخ��رية يف  اأّن خم��زون��ات  الأ���س��ب��وع م��ن  الربيطانيني يف وق��ت �سابق ه��ذا 

املتحدة منخف�سة، معتربين اأن هذا �سُيعّر�س اأمن الباد القومي للخطر.

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:906/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة البتدائية العقارية الثالثة رقم 197

مو�سوع الدعوى : ف�سخ عقدي البيع املتواترين على الوحدة ال�سكنية املباعة والعقد الول املحرر بني املدعي عليها الوىل واملدعي 
عليه الرابع وحتى التا�سعة والعقد الثاين وهو عقد البيع املوؤرخ 2020/4/18 واملحرر بني املدعية واملدعي عليه الرابع وحتى التا�سعة 
واملت�سمنني بيع املدعي عليه الرابع وحتى التا�سعة اىل املدعية ال�سكنية رقم 307 ا�سم املبنى مزايا 4 عبارة عن �سقة �سكنية والبالغ 
بامل�سروع   1 رقم  باملبنى   3 الطابق  رقم   307 رقم  بالعقار   G-120 واحد �سيارة  بال�سافة اىل موقف  14-550 قدم مربع  م�ساحتها 
امل�سمى بناية 1 - مزايا 4 والكائن دبي لند - منطقة وادي ال�سفا 2 - امارة دبي - المارات العربية املتحدة 2- الزام املدعي عليهم 
املادية والدبية واملعنوية مببلغ  بالت�سامن والت�سامم برد الثمن املدفوع مببلغ وقدره )305.000( درهم والتعوي�س عن ال�سرار 
)76.250( درهم والتعوي�س عن الك�سب الفائت مببلغ )40.000( درهم ورد مبلغ الت�سجيل العقاري مببلغ )12.200( درهم ومبلغ 
ال�سيانة ال�سنوية من تاريخ البيع بواقع 24.000 درهم مع الفائدة القانونية لجمايل مبلغ املطالبة بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:املزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م

اأفينيو - مبنى مزايا AA-1 �سقة 45 - مزايا  عنوانه:المارات - امارة دبي - اجلمريا الوىل - دبي - �سارع �سارع مزايا بيزن�س 
بيزن�س اأفينيو  - وميثله:ن�سمة معني حممد فقيه اجلناحي

املطلوب اإعانه :  1- ال�سرح للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ف�سخ عقدي البيع املتواترين على الوحدة ال�سكنية املباعة والعقد الول املحرر 
بني املدعي عليها الوىل واملدعي عليه الرابع وحتى التا�سعة والعقد الثاين وهو عقد البيع املوؤرخ 2020/4/18 واملحرر بني املدعية 
واملدعي عليه الرابع وحتى التا�سعة واملت�سمنني بيع املدعي عليه الرابع وحتى التا�سعة اىل املدعية ال�سكنية رقم 307 ا�سم املبنى مزايا 
4 عبارة عن �سقة �سكنية والبالغ م�ساحتها 14-550 قدم مربع بال�سافة اىل موقف �سيارة واحد G-120 بالعقار رقم 307 رقم الطابق 
3 باملبنى رقم 1 بامل�سروع امل�سمى بناية 1 - مزايا 4 والكائن دبي لند - منطقة وادي ال�سفا 2 - امارة دبي - المارات العربية املتحدة 
املادية  ال�سرار  والتعوي�س عن  درهم  وق��دره )305.000(  املدفوع مببلغ  الثمن  برد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام   -2
والدبية واملعنوية مببلغ )76.250( درهم والتعوي�س عن الك�سب الفائت مببلغ )40.000( درهم ورد مبلغ الت�سجيل العقاري مببلغ 
)12.200( درهم ومبلغ ال�سيانة ال�سنوية من تاريخ البيع بواقع 24.000 درهم مع الفائدة القانونية لجمايل مبلغ املطالبة بواقع 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة -علما بان الدعوى مت 
اإعادتها للمرافعة  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/3/20  ال�ساعة 10.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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عربي ودويل

حروب املعلومات غري مرئية لكنها حقيقية للغاية

لهذه الأ�سباب يجب ك�سف حقيقة تخريب نورد �سرتمي

ذلك  النتائج،  ل�ستخا�س  كافية 
اأكر مما  اأنها  تطرح من الأ�سئلة 
ناأمل  اأن  الآن  ميكننا  لكن  جتيب. 
ب��ظ��ه��ور احل��ق��ي��ق��ة مل���ا ل���ذل���ك من 

اأهمية ق�سوى. 

•• عوا�شم-وكاالت

َمن الذي خرب خطي اأنابيب نورد 
يربطان  ال��ل��ذي��ن   2 و   1 ���س��رتمي 
البلطيق؟  باأملانيا عرب بحر  رو�سيا 
ب��ي��ري ه��ا���س��ك��ي يف حتليل  ي��ت�����س��اءل 

مبوقع “فران�س اإنرت«.
وان����ف����ج����رت خ����ط����وط الأن����اب����ي����ب 
لعتماد  رم�����ز  وه�����ي  ال�������س���ه���رية، 
الغاز  على   - و�سابقاً  الآن   - اأملانيا 
الرو�سي، يف قاع البحر يف �سبتمرب 
اأحد  يعلن  ومل  امل��ا���س��ي.  )اأي���ل���ول( 
الذي  العمل    م�سوؤوليته عن هذا 
الأوكرانية،  احل���رب  ذروة  يف  وق��ع 
اأم�������ام جميع  اأف�������س���ح امل����ج����ال  مم����ا 
ونظريات  والتكهنات  الفر�سيات 

املوؤامرة التي ل مفر منها. 
“فران�س  موقع  يف  ها�سكي  ويقول 
معلومات  ه����ن����اك  اإن  اأنرت”  

تقدمي  دون  التحقيق،  يف  ج��دي��دة 
اأو دوافع  اإجابة قاطعة حول هوية 

اجلناة.
 وك�سفت اأملانيا، التي قادت التحقيق، 
اأنها حددت �سفينة كان من املمكن 
ومت  العملية.  لتنفيذ  ا�ستخدامها 
�سركة  قبل  من  ال�سفينة  ا�ستئجار 

بولندية ميلكها اأوكرانيون. 
على  ك��ي��ي��ف  ال�������س���ل���ط���ات يف  ن���ف���ت 
ال���ف���ور ه����ذه ال��ف��ر���س��ي��ة. وح����ذرت 
الت�سرع  م���ن  الأمل���ان���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
يزال  ل  ح��ي��ث  ال���س��ت��ن��ت��اج��ات،  يف 
الأمر  بلغ  حتى  ج��اري��اً،  التحقيق 
بوري�س  الأمل�������اين  ال����دف����اع  ب���وزي���ر 
خطر  ع��ن  للتحدث  بي�ستوريو�س 
ن��ت��ي��ج��ة توجيه  ت��ع��ك��ري  الأج�������واء 
يكون  “قد  وق������ال:  الت����ه����ام����ات: 
���س��ائ��ع��ة ك����اذب����ة، ول����ن ت���ك���ون امل���رة 

الأوىل يف التاريخ«. 

ب�سهرة  حظي  ال��ذي   ، هري�س  لكن 
وا���س��ع��ة خ���ال ح���رب ف��ي��ت��ن��ام، فقد 
ال��ك��ث��ري م��ن امل�����س��داق��ي��ة م��ن��ذ ذلك 
احلني واعتمد يف كثري من الأحيان 
نظريات املوؤامرة. مت تبني نظريته 
املوالية  ال�سبكات  ب�سهولة من قبل 

لرو�سيا.    

معركة الراأي العام
ُت����ع����ّد ه�����ذه ال��ق�����س��ي��ة مهمة  مل������اذا 
ب��ه��ذا احلجم،  ل��ل��غ��اي��ة؟ يف ���س��راع 
الفوز  يف  الرئي�سية  املعركة  تتمثل 
امل�ساعدات  تعتمد  ال��ع��ام.  ب��ال��راأي 
ال�سخمة  وال���ع�������س���ك���ري���ة  امل���ال���ي���ة 
لأوكرانيا،  ال��غ��رب  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
الدعم  على  ال��رو���س��ي،  ال��غ��زو  �سد 
امل�ستمر من اأغلبية مواطني الدول 
حول  �سك  �ساورهم  واإذا  امل�ساهمة. 
دوافع اأو اأفعال اأحد اأطراف النزاع، 

 فر�سية اأمريكية 
“َمن  مت�سائًا:  ها�سكي  وي�سيف 
ت���دم���ري خطوط  م�����س��ل��ح��ة يف  ل���ه 
الأن��اب��ي��ب؟ ُط���رح ه���ذا ال�����س��وؤال يف 
وقتها  واأُث���ريت  )اأي��ل��ول(،  �سبتمرب 
عدة فر�سيات. وقد اأ�سرت �سخ�سياً 
حيث  رو�سيا،  اإىل  الت��ه��ام  باأ�سابع 
ق���ام���ت م����ن ج���ان���ب واح������د بقطع 
اأ�سابيع  ب�سعة  قبل  الغاز  اإم���دادات 
وكانت تلعب ورقة الذعر الأوروبي 
مع اقرتاب ف�سل ال�ستاء. لكن هذه 
واح����دة من  ك��ان��ت جم���رد فر�سية 

بني فر�سيات اأخرى«. 
البارز  الأم��ري��ك��ي  ال�سحفي  وك���ان 
�سيمور هري�س اأكد يف اأوائل فرباير 
)�سباط( اأن املتفجرات و�سعت على 
مناورات  خ��ال  الأنابيب  خطوط 
يف  لتنفجر  ال�سيف،  خ��ال  الناتو 

�سبتمرب )اأيلول(. 

•• نيويورك-وكاالت

تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  راأت 
�سام  اتفاق  هناك  اأن  الأمريكية 
ال�����س��رق الأو�سط،  ن��وع م��ا يف  م��ن 
لي�س ب��ني اإ���س��رائ��ي��ل وال��ع��رب، بل 
بني ال�سعودية واإيران، اخل�سمني 
فيه  ت��ت��و���س��ط  ع���ق���ود، ومل  م��ن��ذ 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث لعبت 

ال�سني الدور البارز فيه.
اإن  تاميز”  “نيويورك  وق���ال���ت  
بعيداً عن تخيل  ما ح��دث يعترب 
كثريين، وهو التحول الذي قلب 
فقد  العامل.  عوا�سم  يف  الطاولة 
واملناف�سات  ال��ت��ح��ال��ف��ات  ان��ق��ل��ب��ت 
التي حكمت الدبلوما�سية لأجيال، 

يف الوقت احلايل على الأقل.

 الأمريكيون على الهام�س
اإن  ال���������س����ح����ي����ف����ة  واأ��������س�������اف�������ت 

الأم�����ري�����ك�����ي�����ني، ال�����ذي�����ن ك����ان����وا 
ال�سرق  يف  امل��رك��زي��ني  ال��اع��ب��ني 
اأرباع  م��دى ثاثة  على  الأو���س��ط 
ي����زال����ون  ول  امل����ا�����س����ي،  ال�����ق�����رن 
حدث  التي  الرقعة  يف  يتحركون 
اأنف�سهم  ي��ج��دون  ال��ت��ط��ور،  فيها 
الهام�س، خال حلظة  على  الآن 

تغري كبري.
ال�سينيون  ح�����ّول  امل���ق���اب���ل،  ويف   
دوًرا  ل�������س���ن���وات  ل���ع���ب���وا  ال����ذي����ن 
اأنف�سهم  املنطقة،  يف  فقط  ثانوًيا 
جديد.  ق����وي  لع����ب  اإىل  ف���ج���اأة 
الآن  يت�ساءلون  والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

عن و�سعهم يف كل ذلك.
نائبة  ه����وث����ورن،  اإمي�����ي  وق���ال���ت 
م�������س���روع  الأب�������ح�������اث يف  م����دي����ر 
للدميقراطية،  الأو���س��ط  ال�سرق 
وه����ي جم��م��وع��ة غ���ري رب��ح��ي��ة يف 
كبرية،  �سفقة  “اإنها  وا�سنطن: 
نعم، ل ميكن للوليات املتحدة اأن 

املنطقة. وقال حمللون م�ستقلون 
اإنه ل يزال من غري الوا�سح اإىل 
بني  ال��ت��ق��ارب  �سيذهب  م��دى  اأي 
بعد  بالفعل.  واإي����ران  ال�سعودية 
عقود من املناف�سة العنيفة اأحياًنا 
الأو�سط  ال�سرق  يف  القيادة  على 
وال���ع���امل الإ���س��ام��ي الأو����س���ع، ل 
ال�سفارات  فتح  اإع���ادة  ق��رار  ميثل 
التي اأُغلقت يف عام 2016 �سوى 

خطوة اأوىل.
وت�سيف ال�سحيفة اأن هذا ل يعني 
و�سعتا  قد  وطهران  الريا�س  اأن 
العميقة.  خ��اف��ات��ه��م  ك��ل  ج��ان��ب��ا 
تنفيذ  ي��ت��م  األ  م�ستبعداً  ول��ي�����س 
لتبادل  اجل��دي��دة  التفاقية  ه��ذه 
اإىل  بالنظر  النهاية،  يف  ال�سفراء 
اأنها و�سعت يف جدول زمني مدته 

�سهران لإعداد التفا�سيل.
مفتاح التفاق

اأن  اإىل  ال�������س���ح���ي���ف���ة  ول����ف����ت����ت 

تتو�سط يف مثل هذه ال�سفقة الآن 
التحديد،  ع��ل��ى وج���ه  اإي�����ران  م��ع 
ل��دي��ن��ا عاقات.  ت��وج��د  ل  ح��ي��ث 
ولكن باملعنى الأكرب، فاإن الإجناز 
املرموق لل�سني ي�سعها يف موقع 
على  ويتفوق  دبلوما�سًيا،  جديد 
اأي �سيء متكنت الوليات املتحدة 
اأن  منذ  املنطقة،  يف  حتقيقه  من 

توىل بايدن من�سبه ».

البيت الأبي�س
ورحب البيت الأبي�س علًنا باإعادة 
ال���ع���اق���ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة بني 
اململكة العربية ال�سعودية واإيران، 
ب�ساأن  ومل يعرب عن قلق �سريح 
العاقات  اإع�������ادة  يف  ب��ك��ني  دور 
الكوالي�س،  وخلف  البلدين.  بني 
حت������دث م�������س���اع���دو ب�����اي�����دن عن 
بالفر�سيات  م�ستهزئني  اخرتاق، 
يف  الأمريكي  النفوذ  يف  تاآكل  عن 

بلدان تطل على بحر البلطيق، عن 
تعلن  مل  لكنها  حتقيقات،  اإج����راء 

عن جديد يف هذا ال�ساأن. 
التي  العنا�سر  اأن  ال��وا���س��ح  وم���ن 
ال��ك�����س��ف ع��ن��ه��ا م�����وؤخ�����راً غري  مت 

ال�����س��روري اإث���ب���ات احل��ق��ي��ق��ة. اأما 
اجل���ان���ب امل�����س��يء يف الأم������ر، فهو 
اإح���راز  مت  وق���د  ج���ار  التحقيق  اأن 
بع�س التقدم. حيث اأعلنت اأملانيا ، 
وكذلك ال�سويد والدمنارك، وكلها 

فقد يتعر�س هذا الدعم للتهديد. 
ح�����روب  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى 
لكنها  م���رئ���ي���ة،  غ����ري  امل���ع���ل���وم���ات 
تزدهر  ان��ه��ا  كما  للغاية،  حقيقية 
ل��ذل��ك من  ال�����س��ك��وك.  ب�سبب ه��ذه 

م���ق���ت���اح الت������ف������اق، ب���ح�������س���ب ما 
لاأمريكيني،  ال�����س��ع��ودي��ون  ق��ال��ه 
ك���ان ال���ت���زام اإي�����ران ب��وق��ف املزيد 
ال�سعودية،  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  م��ن 
للجماعات  ال����دع����م  وت��ق��ل��ي�����س 
اململكة،  ا�ستهدفت  التي  املت�سددة 
بايدن  اإدارة  م�������س���وؤول���و  وق������ال 
على  اأط��ل��ع��وه��م  ال�����س��ع��ودي��ني  اإن 
الأمريكيني  ل���ك���ن  امل���ن���اق�������س���ات، 
تفي  اأن  يف  �سكوكهم  ع��ن  ع���ربوا 

اإيران بالتزاماتها اجلديدة.
العهد  ويل  اأن  ال�سحيفة  وت���رى 
ال�������س���ع���ودي الأم�������ري حم���م���د بن 
اإىل ال�سني حالياً.  �سلمان يلتفت 
الزميل  ك���وك،  اإي���ه  �ستيفن  وق���ال 
الأو�سط  ال�سرق  لدرا�سات  البارز 
اخلارجية:  العاقات  جمل�س  يف 
اخلليج  يف  ال��ن��ا���س  بع�س  “يرى 
ال���ق���رن  ه�����و  ه������ذا  اأن  ب����و�����س����وح 
ال�سيني.. لقد اأعرب ال�سعوديون 
ع��ن اه��ت��م��ام��ه��م ب��الن�����س��م��ام اإىل 
وجزء  للتعاون،  �سنغهاي  منظمة 
ك���ب���ري م����ن ن��ف��ط��ه��م ي���ذه���ب اإىل 

ال�سني«. 
اأف��اد دانييل كريتزر،  ومن جهته، 
اإ�سرائيل  ل���دى  ال�����س��اب��ق  ال�سفري 
وم�سر ، اإن الديناميكيات املتغرية 
ال����ت����ي مي���ث���ل���ه���ا الت������ف������اق ال�����ذي 
ت��و���س��ط��ت ف��ي��ه ال�����س��ني ل ت���زال 
التي  بايدن  لإدارة  حتدًيا  ت�سكل 
اآخ���ر.  م��ك��ان  ال��رتك��ي��ز يف  تف�سل 
خفة  ع��ل��ى  ع��ام��ة  “اإنها  وق����ال: 
من  لا�ستفادة  ال�سينية  احلركة 
للوليات  امل��وج��ه  الغ�سب  بع�س 
امل��ت��ح��دة م���ن ال�����س��ع��ودي��ة، وه���ذا 
ال�سعوديني  اأن  حلقيقة  انعكا�س 
والإيرانيني يتحدثون منذ بع�س 
الوقت. وهي لئحة اتهام موؤ�سفة 

ل�سيا�سة الوليات املتحدة«.

اإيط�الي��ا تعل��ن فق���دان 30 مهاج���را قبال���ة �س���واح����ل ليبيا 
•• روما-اأ ف ب

ليبيا  �سواحل  قبالة  قاربهم  انقلب  بعدما  مهاجرا   30 ح��وايل  ُفقد 
اأثناء حماولة �سفينة �سحن كانت تبحر يف املنطقة اإنقاذهم، وفق ما 

اأعلن خفر ال�سواحل الإيطاليون .
واأعلن جهاز خفر ال�سواحل اإنقاذ 17 مهاجرا، م�سريا اإىل اأن عمليات 
اإنقاذ يف ال�سباح الباكر  البحث عن املفقودين م�ستمرة بعد حماولة 

يف منطقة بحث واإنقاذ تقع �سمن �ساحية ال�سلطات الليبية.
انقلب  الإن��ق��اذ،  عمليات  “خال  باأنه  بيان  يف  ال�سواحل  خفر  واأف���اد 
نحو  ُفقد  بينما  �سخ�سا   17 اإنقاذ  مت  املهاجرين:  نقل  اأثناء  املركب 

30 مهاجرا«.
اأ�سبوعني على  ت��اأت��ي ه��ذه امل��اأ���س��اة اجل��دي��دة، يف ح��ال ت��اأك��ي��ده��ا، بعد 

م�سرع 76 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة �سواحل منطقة كالبريا 
يف جنوب اإيطاليا.

خّلف غرق القارب �سدمة يف اإيطاليا واأثار انتقادات �سديدة للحكومة 
اليمينية املتطرفة بقيادة جورجيا ميلوين التي انتخبت على خلفية 

وعود مبكافحة الهجرة غري النظامية.
اأطلقت يف العام  )هاتف الإن��ذار( وهي مبادرة  “األرم فون”  واأف��ادت 
2014 لر�سد املتو�سط اأوجدت خطا هاتفيا منظما ذاتيا لاجئني 
امل�ستغيثني يف البحر، باأنها تلّقت اّت�سال من املركب حينما كان على 

بعد نحو 160 كلم اإىل �سمال غرب بنغازي.
�سباح  بالأمر  الإيطالية  ال�سلطات  اأبلغت  اأنها  املبادرة  ك�سفت  كذلك 

ال�سبت.
الأملانية  احلكومية  غري  ووت�س”  “�سي  منظمة  اأعلنت  جهتها،  من 

عرب تويرت ال�سبت اأن طائرتها ال�ستطاعية ر�سدت قارب املهاجرين 
الذي “كان حممًا مبا يفوق ب�سكل خطري قدرته ال�ستيعابية و�سط 

اأمواج عاتية«.
الإنقاذ  تن�سيق  م��رك��ز  اأب��ل��غ  فون”  “األرم  اأن  ال�سواحل  خفر  وذك���ر 
التابع لروما عن املركب ال�سبت، كما اأبلغ ال�سلطات املالطية واللبيبة 

بالأمر.
الهجرة ع��ن م�سكات  ق��ارب  اإىل موقع  ت��وّج��ه  واأب��ل��غ مركب جت��اري 

واجهته اأثناء عملية اإنقاذ جراء �سوء الأحوال اجلوية.
البحث  ج��ه��ود  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  الليبية  ال�سلطات  اأع��ل��ن��ت  الأث���ن���اء،  يف 
والإنقاذ يف هذه املنطقة، عدم توافر املراكب التابعة للبحرية وطلبت 
باجّتاه  قريبة  كانت  �سفن جتارية  اأر�سلت ثاث  التي  روما  م�ساعدة 

املركب، بح�سب خفر ال�سواحل.

ب��داأت فجرا من  املهاجرين  “عمليات نقل  ب��اأن  ال�سواحل  واأف��اد خفر 
قبل اإحدى ال�سفن التجارية الأربع التي و�سلت اإىل القارب املتعر«.

مالطا  اإىل  “فرولند”  مركب  توّجه  ال�17،  املهاجرين  اإنقاذ  وبعد 
لإنزال مهاجَرين كانا بحاجة اإىل رعاية �سحية عاجلة.

عمليات  يف  ت�سارك  جتارية  �سفن  القارب  ق��رب  توجد  اأن��ه  واأو�سحت 
ال��ب��ح��ث م���ع ط���ائ���رات ت��اب��ع��ة ل��ل��وك��ال��ة الأوروب����ي����ة حل��ر���س احل����دود 

وال�سواحل )فرونتك�س(.
البحث  الإنقاذ جرت خارج منطقة  “عملية  اإن  ال�سواحل  وقال خفر 

والإنقاذ الواقعة �سمن ال�ساحية الإيطالية«.
تدهور  “مع  اأن���ه  ووت�س”  “�سي  ملنظمة  ت��غ��ري��دة  يف  ج���اء  وال�����س��ب��ت 
قادرة  غري  اإنها  طرابل�س  تقول  التدخل،  و�سعوبة  اجلوية  الأح��وال 

على اإر�سال زورق دورية.

نيويورك تاميز: اتفاق ال�سعودية واإيران يب�ّسر مبيالد »القرن ال�سيني«

•• باكو-وام:

بحث جمل�س حكماء امل�سلمني والقيادة الروحية للم�سلمني 
يف اأذربيجان وعموم القوقاز �ُسُبل تعزيز احلوار الإ�سامي ، 
وتفعيَل جهود جمل�س حكماء امل�سلمني يف منطقة القوقاز. 
جاء ذلك خال لقاء الأمني العام ملجل�س حكماء امل�سلمني، 
للم�سلمني  الروحي  بالقائد  ال�سام  عبد  حممد  امل�ست�سار 
اأذربيجان وعموم القوقاز ال�سيخ اهلل �سكر با�سا زاده فى  يف 
تعزيز  �ُسُبل  اجلانبان  ناق�س  حيث  باكو  الأذري���ة  العا�سمة 

•• انتاناناريفو-اأ ف ب

�سواحل  قبالة  �سفينتهم  غرقت  ح��ني  مهاجراً   22 ق�سى 
يف  الفرن�سية  م��اي��وت  ج��زي��رة  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا  يف  مدغ�سقر 
امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي،ع��ل��ى م��ا اأع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
والبحر  امل���راف���ئ  ه��ي��ئ��ة  وق��ال��ت  الث���ن���ني.  اأم�����س  مدغ�سقر 
بنّية  ���س��ّراً  �سفينة  �سخ�ساً   74 “ا�ستقل  بيان  يف  والأن��ه��ار 
 32 اإنقاذ  “مت  لكنها غرقت” م�سيفة  اإىل مايوت  التوّجه 
عمليات  تتوا�سل  فيما  جثة”   22 الركاب وعر على  من 
�سواحل  قبالة  ال�سفينة  وغ��رق��ت  امل��ف��ق��ودي��ن.  ع��ن  البحث 

مقاطعة اأمباجنا يف الطرف ال�سمايل ملدغ�سقر.
و���س��ارك��ت ال��ب��ح��ري��ة وق����وات ال����درك واجل���م���ارك و�سيادون 

احلوار الإ�سامي ، وتفعيَل جهود جمل�س حكماء امل�سلمني يف 
د الأمني العام ملجل�س حكماء امل�سلمني  منطقة القوقاز. واأكَّ
الأديان  به قادة وزعماء  اأن يقوم  الذي ميكن  ال��دور  اأهميَة 
لم  ال�سِّ تعزيز  العاملية، ويف مقدمتها  التحديات  يف مواجهة 
وتر�سيخ التعاي�س بني اأتباع الأديان واملذاهب املختلفة. من 
اأذربيجان  تقدير م�سلمي  زاده عن  با�سا  �سكر  اأع��رب  جانبه 
ال�سلم  تعزيز  يف  امل�سلمني  حكماء  جمل�س  جلهود  والقوقاز 
ون�سر قيم احلوار والت�سامح والتعاي�س امل�سرتك ، معرًبا عن 

تطلعه لتعزيز التعاون مع املجل�س.

والبحر  امل��راف��ئ  هيئة  ذك���رت  ح�سبما  الإن���ق���اذ،  عمليات  يف 
املهربون قوارب �سيد �سغرية  وي�ستخدم  بيان.  والأنهار يف 
مزّودة مبحّركات. وت�سجل حوادث غرق بانتظام على امل�سار 
بجزيرة  مدغ�سقر  اأو  ال��ق��م��ر  ج���زر  ي��رب��ط  ال���ذي  ال��ب��ح��ري 
مايوت. ويحاول العديد من املهاجرين الأفارقة ومهاجرين 
اإىل  م��ن ج��زر القمر ك��ل ع��ام الو�سول ب�سكل غ��ري ق��ان��وين 
الأرخ��ب��ي��ل ال���ذي ي��ع��ّد ن�سف ���س��ّك��ان��ه م��ن الأج���ان���ب. وتقع 
جزيرة اأجنوان التابعة جلزر القمر على بعد 07 كيلومرتاً 
فقط من جزيرة مايوت. منذ العام 9102، عّززت الدولة 
غري  الهجرة  هذه  ملكافحة  و�سائلها  كبري  ب�سكل  الفرن�سية 
البحر  يف  اعرتا�سية  �سفن  ن�سر  عرب  خ�سو�ساً  القانونية، 

وفر�س مراقبة جوية.

»حكماء امل�سلمني« يبحث مع القيادة الروحية  
مل�سلمي اأذربيجان تفعيَل جهود املجل�س

مقتل 22 مهاجرا يف غرق �سفينة قبالة �سواحل مدغ�سقر 

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ايجار الوطنية للرافعات واملعدات

رخ�سة رقم: CN 1100141 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد عتيق حممد بندوق القمزى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عو�سه احمد عتيق حممد القمزى 6.25 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد احمد عتيق حممد القمزى 12.50 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك احمد عتيق حممد القمزى 12.50 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عتيق احمد عتيق حممد القمزى 12.5 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خلف احمد عتيق حممد القمزى 12.50 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمده احمد عتيق حممد القمزى 6.25 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مريه احمد عتيق حممد القمزى 6.25 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زايد احمد عتيق حممد القمزى 12.50 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي احمد عتيق حممد القمزى 6.25 %

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاخره مبارك بطى هوا�س اخلييلى 12.50 %
تعديل اإ�سم جتاري من/ايجار الوطنية للرافعات واملعدات  

EJAR NATIONAL CRANES & EQUIPMENT 
 اإىل/ايجار الوطنية للرافعات واملعدات ذ.م.م

EJAR NATIONAL CRANES & EQUIPMENT L.L.C 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر 
هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
�سركة   - الغذائية  للمكمات  نيوتر�سن  بيور   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم: CN 4608149 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ابراهيم حامد �سيد احمد عمري من مالك اىل �سريك

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ر�سوان ح�سن �سامل ح�سانني %33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبداملوؤمن �سادق معو�س %33

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ابراهيم حامد �سيد احمد عمري من 100% اىل %34
تعديل اإ�سم جتاري من/بيور نيوتر�سن للمكمات الغذائية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م  

PURE NUTRTION FOR NUTRITIONAL SUPPLEMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 اإىل/بيور نيوتر�سن للمكمات الغذائية ذ.م.م

PURE NUTRTION FOR NUTRITIONAL SUPPLEMENTS L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مترة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بيتنا لبيع التمور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2195501 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
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املال والأعمال

بري�سايت تبداأ الكتتاب اليوم لطرح ات�سالت من &e ت�ستكمل اأول جتربة ل�سبكة اجليل اخلام�س يف العمليات الربية للحفر والتنقيب عن النفط
% من اأ�سهمها يف �سوق اأبوظبي  24.24

•• اأبوظبي-وام: 

التابعة  ال�سركات  اإحدى  اإل �سي”،  بي  اأي هولدينغ  ايه  “بري�سايت  اأعلنت 
جمال  يف  املنطقة  يف  ال���رائ���دة  ال��دول��ي��ة  ال�����س��رك��ة   ،”42 “جي  ملجموعة 
بدء  ام�س عن  ال�سطناعي،  بالذكاء  املدعمة  ال�سخمة  البيانات  حتليات 
اأبوظبي  فرتة الكتتاب يف الطرح العام الأويل يف ال�سوق الرئي�سية ل�سوق 
لاأوراق املالية. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة توؤكد باأن الطرح متوافق 
ال��ط��رح بتاريخ  ت��ب��داأ ف��رتة الكتتاب يف  اأح��ك��ام ال�سريعة الإ���س��ام��ي��ة.   م��ع 
ام�س املوافق 13 مار�س 2023 وتنتهي فرتة الكتتاب بتاريخ 17 مار�س 
2023. مت طرح الأ�سهم ب�سعر ثابت وقدره 1.34 درهم اإماراتي لل�سهم. 
ومن املتوقع اأن يتم اإدراج الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سامية 

يف �سوق اأبوظبي لاأوراق املالية يف 27 مار�س 2023.

وا�سعة، مما ميهد الطريق ب�سكل فعال نحو التحول الرقمي 
مروان  وق���ال  وا���س��ع��ة.  ن��ط��اق��ات  �سمن  ال��ع��ام��ل��ة  لل�سناعات 
يف  ال�سبكات  تخطيط  ل�سوؤون  للرئي�س  اأول  نائب  �سكر،  بن 
للغاية  ه��ام  دور  ذات  التجربة  ه��ذه  تعد   :e& من  ات�سالت 
ومتثل اإجناز اآخر ي�ساف اإىل �سل�سلة الإجنازات التي حققناها 
يف هذا املجال، اإذ ت�سهم هذه التجربة يف تطويٍر قطاع النفط 
التحول  اأهداف  ب�سكٍل ملمو�س. وتدعم هذه اخلدمة  والغاز 
الرقمي يف القطاع، اإىل جانب تلبية متطلبات النفط والغاز 
ال��ك��ام��ل يف  التحكم  م��ع  ب��ه  م��وث��وق  ات�����س��ال  ع��ل��ى  للح�سول 
البيانات احل�سا�سة للم�ستخدمني. ويعد قطاع النفط والغاز 
م��ن اأك���ر ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف ال�����س��رق الأو���س��ط���، لذلك 
وفعالية  كفاءة  تعزيز  يف  الرامية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  ت�سهم 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت ات�سالت من &e، اأم�س عن جناح جتربة �سبكة اجليل 
�سمن مواقع متعددة يف قطاع النفط والغاز،   5G اخلام�س
عرب  الرقمية  واحل��ل��ول  البيانات  اأم��ن  معايري  اأعلى  م��وف��رًة 
كميات  معاجلة  على  ق��ادرة  املتحرك  للهاتف  متطورة  �سبكة 
هائلة من البيانات مبوثوقية ومرونة. وا�ستهدفت التجربة 
اجليل  خدمات  بتوفري  والغاز  النفط  قطاع  متطلبات  تلبية 
�سبكات  ق��درة  التجربة  اأثبتت  حيث  عاملياً  املعتمدة  اخلام�س 
لل�سركات،  البيانات  م��رور  حركة  اإدارة  على  اخلام�س  اجليل 
ومت��ك��ني ن��ق��ل اأ����س���رع ل��ل��ب��ي��ان��ات امل��ر���س��ل��ة وامل��ت��اب��ع��ة يف الوقت 
جغرافية  مناطق  على  الأمنية  املتابعة  وك��ام��ريات  الفعلي، 

الق��ت�����س��ادي يف  النمو  ب��ال��ت��ايل  ب�سكل كبري وحت��ف��ز  ال��ق��ط��اع 
املنطقة. ومن �ساأن تقنية �سبكة اجليل اخلام�س اأن ت�سهم يف 
ال�سحية،  والرعاية  العام،  الأم��ن  مثل  اأخ��رى  قطاعات  دعم 
اجلهود  تكثيف  على   e& من  ات�سالت  وتعمل  والت�سنيع. 
لتطوير �سبكة اجليل اخلام�س وتعزيز فعاليتها بالتعاون مع 
جديدة  حلول  توفري  يف  ي�سهم  ما  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
تدعم حالت ال�ستخدام املتعددة مل تكن متوفرة يف ال�سابق 
ال�سطناعي،  ال���ذك���اء  م��ث��ل  تطبيقات  ع���دة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وتقنية الواقع املمتد )Extended Reality( كما �ستوا�سل 
ات�سالت من &e تطبيق تقنيات التعلم الآيل على م�ستويات 
ال�سبكة لارتقاء مب�ستوى اخلدمات وموا�سلة  متنوعة من 

منهج ال�ستدامة يف عملياتها.

اأدنوك للغاز تدرج ح�سة اأقلية من اأ�سهمها ب�سوق اأبوظبي يف اأكرب طرح ي�سهده ال�سوق على الإطالق

اأبوظبي لال�ستدامة تناق�س الطريق اإىل م�ستقبل اإيجابي للطبيعة
•• اأبوظبي -وام: 

البيئة  هيئة  م��ن  بدعم  لا�ستدامة  اأبوظبي  جمموعة  نظمت 
م�ستقبل  اإىل  “الطريق  بعنوان  رقمية  اأبوظبي، جل�سة حوار  يف 

اإيجابي للطبيعة«.
اأب��وظ��ب��ي لا�ستدامة  اأ���س��ب��وع  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ان��ع��ق��دت اجل��ل�����س��ة 
امل�ستدامة والتي  التنمية  بت�سريع وترية  املعنية  العاملية  واملن�سة 

ت�ست�سيفها �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�سدر«.
اأبوظبي  تنظمها جمموعة  ن��دوات  �سل�سلة  وتاأتي اجلل�سة �سمن 
وت�ستهدف  بال�ستدامة  املتعلقة  الق�سايا  لإب����راز  لا�ستدامة 
املعنيني بق�سايا ال�ستدامة واأبعادها املختلفة من خال توفري 
على  الرتكيز  م��ع  واملخت�سني  ب��اخل��رباء  لالتقاء  لهم  من�سة 
التنوع  و  الطبيعة  الإم��ارات حلماية  دولة  اأجندة حكومة  تنفيذ 

البيولوجي، وحتقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050.
للتنوع  العاملي  ل��اإط��ار  الرئي�سية  الآث���ار  على  اجلل�سة  ورك���زت 
يف  الأط���راف  موؤمتر  خ��ال  مناق�سته  متت  وال��ذي  البيولوجي، 
اتفاقية التنوع البيولوجي “COP15” الذي انعقد يف مدينة 
ميكن  وكيف   - املا�سي  دي�سمرب  �سهر  خال  الكندية  مونرتيال 

امل�ساهمة عملًيا يف حتقيق الأهداف والغايات التي ر�سمها الإطار 
 200 اأكر من  �سارك يف اجلل�سة  املحلي.  امل�ستوى  العاملي على 
ال���س��ت��دام��ة مب��ا يف ذلك  واإق��ل��ي��م��ي يف جم��ال  متخ�س�س حملي 
وخرباء  لا�ستدامة  اأبوظبي  جمموعة  يف  الأع�����س��اء  املنظمات 
احلكومة  م��ن  املخت�سني  وامل��م��ار���س��ني  الفكر  وق���ادة  ال���س��ت��دام��ة 

والقطاع اخلا�س واجلمعيات غري الربحية.
وركزت اجلل�سة على اأزمة تغري املناخ العاملية واحلاجة لي�س فقط 
الطبيعية  امل��وارد  تدهور  وعك�س  ولكن وقف  اآثارها  ملواجهة  اإىل 
ب��ح��ل��ول ع���ام 2030 ك��م��ا رك����زت امل��ن��اق�����س��ات ال��ت��ي ج����اءت حتت 
وال�سركات  احل��ك��وم��ات  دور  على  الطبيعة”  م��ع  “�سام  ع��ن��وان 
لإيجاد  املجتمعات  مع  اجلهود  لت�سافر  واحلاجة  وامل�ستثمرين 
ياأتي يف �سميم عملية �سنع  الطبيعة  �سامل مع  من��وذج حوكمة 

القرار.
وا�ستعر�س فريق ي�سم كوكبة من اخل��رباء وجهات نظر عاملية 
واإقليمية اأكدت على احلاجة لانتقال من الروؤى اإىل العمل مع 

و�سع اأهداف قابلة للقيا�س واأطر عملية للتنفيذ.
وق�����دم م���ارت���ن ل�����وك، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لئ���ت���اف راأ�������س امل���ال 
الطبيعي،وجهة نظر عاملية فيما يتعلق بالنهج الإيجابي للتعامل 

الطبيعي كما حت��دث يف  امل��ال  راأ����س  ائ��ت��اف  ودور  الطبيعة  م��ع 
اجل��ل�����س��ة دي��ك�����س��رت ج��ال��ف��ني امل��دي��ر ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��رك��ات و�سل�سلة 
التوريد يف م�سروع الك�سف عن الكربون “CDP” حيث طرح 
املزيد من الأفكار حول اأف�سل املمار�سات العاملية واآخر امل�ستجدات 

ودرا�سات احلالة ذات ال�سلة.
مكتب  ورئي�س  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ب�سري  �سارجيل  وق��دم 
حملًيا  م��ن��ظ��وًرا   ”FAB“ الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  يف  ال�ستدامة 
التمويل  مع  كبري  ب�سكل  الطبيعة  ترابط  كيفية  ح��ول  و�سامًا 
والع�سو  امل�سارك  املوؤ�س�س  بات�سيلريي  �سيدريك  وقال  امل�ستدام. 
املنتدب يف �سركة �سا�ستيناميك�س والذي اأدار جل�سة احلوار “ بعد 
�سبع �سنوات من اتفاقية باري�س ل تزال معظم ال�سركات تعاين 
من عواقب احلد من ارتفاع 1.5 درجة مئوية لنموذج اأعمالها 
و�سا�سل التوريد اخلا�سة بها فاملطلوب اأن ت�سبح ال�سركات “يف 
�سام مع الطبيعة” يف غ�سون ال�سنوات ال�سبع املقبلة حتى عام 
2030 هذا هو اأحدث حتد لا�ستدامة مت طرحه على ال�سركات 
البيولوجي  للتنوع  العاملي  كومنينغ-مونرتيال  اإط��ار  قبل  من 
املا�سي ولكن مع وجود  دول��ة يف دي�سمرب   188 اعتمدته  ال��ذي 

حتديات كبرية تاأتي فر�س عظيمة«.

حجم ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف كازاخ�ستان زاد اإىل 22.1 مليار دولر خالل 9 اأ�سهر

كازاخ�ستان من اأكرث دول الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق جاذبية من حيث اجلغرافيا ال�سيا�سية واجلاذبية القت�سادية  

انطالق الدورة التا�سعة ملجل�س 
اأبوظبي اليابان القت�سادي يف طوكيو

م�سرف الإمارات للتنمية وغرفة ال�سارقة 
ي�ستعر�سان احللول التمويلية املرنة للقطاع ال�سناعي 

“الطاقة والطاقة املتجددة والبنية التحتية والإعام 
اأعمال  وي��رتاأ���س  الب�سرية«.  امل���وارد  وتنمية  والتعليم 
القت�سادي  اليابان  اأبوظبي  ملجل�س  احلالية  ال���دورة 
م��ع��ايل اأح��م��د ج��ا���س��م ال��زع��اب��ي رئ��ي�����س دائ����رة التنمية 
القت�سادية- اأبوظبي و�سعادة �سا�ساكي نوبوهيكو رئي�س 
مركز التعاون الياباين لل�سرق الأو�سط واأع�ساء مركز 
الياباين لل�سرق الأو�سط و مب�ساركة ما يزيد  التعاون 
على 50 من كبار امل�سوؤولني واملديرين التنفيذيني من 

القطاعني العام واخلا�س من اجلانبني. 

امل�سرف مبا يف  التي يقدمها  امل��ايل  امل��ايل وغ��ري  الدعم 
لل�سركات  يتيح  ال���ذي  ال��رق��م��ي  امل�����س��ريف  التطبيق  ذل��ك 
ال�سغرية واملتو�سطة والنا�سئة اإطاق اأعمالها من خال 
فتح ح�ساب م�سريف وتوفري رقم IBAN يف غ�سون 48 
اإىل خدمات م�سرفية  املبا�سر  الو�سول  اإتاحة  �ساعة مع 
�ساملة و�سريعة واآمنة ومتوفرة على مدار ال�ساعة لتلبية 

احتياجات الأعمال. 
التطبيق وبال�سراكة مع من�سة )اإقرا�س  كما يقّدم هذا 
لل�سركات  تتيح  رقمية  متويل  خدمة  بيهايف  للنظراء( 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����س��ول على 
متويات ت�سل اإىل 5 مايني درهم مبا�سرة من خاله 
واحل�سول على املوافقة اأو الرف�س يف غ�سون خم�سة اأيام.  
وت�سمل منتجات “امل�سرف” متويل النفقات الراأ�سمالية، 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات  نحو  التحول  ومتويل 
�سداد  ف���رتات  تتيح  وه��ي  النظيفة  وال��ط��اق��ة  والرقمنة 
و���س��م��اح ط��وي��ل��ة م���ع ���س��ق��ف م��رت��ف��ع ل��ل��ت��م��وي��ل مقارنة 
العاملة  ال�سركات  على  املنتجات  وتركز  امل�سروع  بقيمة 
والطاقة  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  قطاعات  يف 
يقدم  كما  الغذائي  والأم��ن  ال�سحية  والرعاية  املتجددة 
التو�سع يف  اأو  اإطاق من�ساآت جديدة  متويات لعمليات 
للم�ستثمرين  حت��دي��دا  م�سممة  وه��ي  القائمة  املن�ساآت 

الذين ي�سعون لدخول �سوق الإمارات. 

•• طوكيو-وام:

اأعمال  طوكيو  اليابانية  العا�سمة  يف  اأم�����س  انطلقت 
القت�سادي  اليابان  اأبوظبي  ملجل�س  التا�سعة  ال���دورة 
لبحث �سبل تعزيز اآفاق التعاون القت�سادي والتجاري 
القت�سادية  ال���ف���ر����س  وا���س��ت��ك�����س��اف  وال����س���ت���ث���م���اري 
اأعمال  وت���رك���ز  امل�������س���رتك.  اله���ت���م���ام  ذات  اجل����دي����دة 
العمل  ف��رق  مباحثات  على  للمجل�س  التا�سعة  ال���دورة 
قطاعات  يف  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  امل�����س��رتك��ة  وامل��ج��م��وع��ات 

•• ال�شارقة-وام: 

مبركز  ممثّلة  ال�����س��ارق��ة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
ال�سارقة لتنمية ال�سادرات بالتعاون مع م�سرف الإمارات 
بالقطاع  للم�ستثمرين  موجها  تعريفيا  ل��ق��اًء  للتنمية 
التمويلية  احل��ل��ول  ا�ستعرا�س  خاله  ج��رى  ال�سناعي 
تقدميها  يتم  ال��ت��ي  والم��ت��ي��ازات  واخل��دم��ات  لل�سركات 
للم�ستثمرين والإجراءات املتّبعة لدى امل�سرف للح�سول 

على التمويل. 
يف  ال�سناعية  ال�سركات  ممثلي  م��ن  ع��دد  اللقاء  ح�سر 
ممثلني  جانب  اإىل  الغرفة  اأع�ساء  م��ن  ال�سارقة  اإم���ارة 
من الإدارات املعنية يف م�سرف الإمارات للتنمية وغرفة 
امل�ساريع  اإدارة  رئي�س  زينل  �ساكر  الّلقاء  واأدار  ال�سارقة 
ال�سغرية واملتو�سطة يف م�سرف الإم��ارات للتنمية حيث 
يتم متويلها  التي  ال�سناعية  القطاعات  فئات  ا�ستعر�س 
املقدمة  ال���دع���م  اآل���ي���ات  اإىل ج��ان��ب  امل�����س��رف  ق��ب��ل  م���ن 
املعايري  لأف�سل  ا�ستنادا  وال�سغرية  املتو�سطة  لل�سركات 
بهدف تطوير وحتفيز النمو القت�سادي لهذه ال�سركات 
لتعزيز  ل��ل��ج��ان��ب��ني  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اجل���ه���ود  اإط�����ار  يف 
م�ساهمة القطاع اخلا�س يف م�سرية التنمية القت�سادية 

وال�سناعية للدولة. 
حلول  خمتلف  على  ال�����س��وء  ت�سليط  ال��ل��ق��اء  خ��ال  ومت 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت اأدنوك للغاز بي األ �سي، �سركة 
معاجلة غاز متكاملة وعاملية امل�ستوى، 
ام�س عن اإدراج وبدء تداول اأ�سهمها يف 
وذلك  املالية،  ل��اأوراق  اأبوظبي  �سوق 
بعد النتهاء بنجاح من اأكرب طرح عام 
اأبوظبي  �سوق  يف  الإط��اق  على  اأويل 
ل������اأوراق امل��ال��ي��ة واأك����رب اك��ت��ت��اب عام 
الآن  حتى  العامل  م�ستوى  على  اأويل 
ال���ع���ام. و���س��ه��د الك��ت��ت��اب العام،  ه���ذا 
ال���ذي ج��م��ع ع��ائ��دات اإج��م��ال��ي��ة بلغت 
اإم���ارات���ي  9.1 م��ل��ي��ار دره����م  ح����وايل 
2.5 مليار دولر  ي��ع��ادل ح��وايل  )م��ا 
م����ن خ�����ال ط�����رح �سركة  اأم����ري����ك����ي( 
ب����رتول اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ������س.م.ع. 
حل�سة اأقلية متثل 5%  )“اأدنوك”( 
تقريباً من اإجمايل راأ�س املال امل�سدر 
طلب  اأق����وى  )“الطرح”(،  لل�سركة 
اأويل  ع��ام  اكتتاب  على  الإط���اق  على 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
الطلب عرب جميع  اإجمايل  بلغ  حيث 
450 مليار درهم  اأكر من  ال�سرائح 
مليار   124 م���ن  اأك�����ر  ي���ع���ادل  )م����ا 
القيمة  امل��ج��م��ل  يف  م��ت��ج��اوزاً  دولر( 

امل�ستهدفة بحوايل 50 مرة.
طلباً  ال����ع����ام  الك���ت���ت���اب  وا���س��ت��ق��ط��ب 
املوؤ�س�سات  م���ن  م�����س��ب��وق  غ���ري  دول���ي���اً 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��دول��ي��ة )خ����ارج دولة 
الإمارات العربية املتحدة(، التي ولدت 
طلبات بقيمة حوايل 92 مليار درهم 
25 مليار دولر(  ي��ع��ادل ح��وايل  )م��ا 
– حوايل 10 اأ�سعاف اإجمايل حجم 
ل�سركة  العام  الكتتاب  واأت��اح  الطرح. 

دي�سمرب   31 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ل��ل�����س��ن��ة 
 5% ي�����س��اوي  2023( مب��ع��دل من��و 
�سنوًيا على اأ�سا�س الأرباح املوزعة لكل 
���س��ه��م، خ���ال ال���ف���رتة ب���ني 2024-
�سعادة  قال  املنا�سبة،  وبهذه   .2027
ه�����س��ام خ���ال���د م���ل���ك، رئ��ي�����س جمل�س 
املالية:  ل���اأوراق  اأبوظبي  �سوق  اإدارة 
“حافظ �سوق اأبوظبي لاأوراق املالية 
ع��ل��ى ن�����س��اط��ه ال���ق���وّي ام���ت���داداً لزخم 
�سّجله خال  الذي  ال�ستثنائي  النمو 
الإدراج  ع��م��ل��ي��ات  م��ن   2022 ال��ع��ام 
والكتتابات املتميزة. ومع تر�سيخ دولة 
واأبوظبي  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ال�ستثمار  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  مل��ك��ان��ت��ه��م��ا 
العاملي، يوا�سل ال�سوق جذب م�ستويات 
ق��ي��ا���س��ي��ة م���ن الإق����ب����ال وال��ط��ل��ب من 
وامل�ستثمرين  امل��وؤ���س�����س��ات  ���س��ري��ح��ت��ي 
الدوليني. وي�سكل النجاح الذي حققه 
اأدنوك  ل�سركة  الأويل  ال��ع��ام  ال��ط��رح 
النمو  اآف��اق  على  دليًا ملمو�ساً  للغاز 
املتميزة  وال��ق��ي��م��ة  ل��ل�����س��رك��ة  ال��ق��وي��ة 
الثقة  اأي�����س��اً  ويعك�س  ت��ق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي 
يف  ال�سلبة  ال�سوق  باأ�س�س  الرا�سخة 
كوجهة  املتنامية  ومكانتها  الإم�����ارة 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة رائ�����دة. ���س��ي��وا���س��ل �سوق 
اأبوظبي لاأوراق املالية ت�سجيل املزيد 
املقبلة عرب  الفرتة  الزخم خال  من 
عمليات  من  مرتقبة  قوية  جمموعة 
الإدراج التي من �ساأنها تو�سيع وتعزيز 
دور ال�سوق املهم يف دعم منو القت�ساد 
ال���وط���ن���ي وزي��������ادة ج���اذب���ي���ة ال���دول���ة 
كوجهة مف�سلة لروؤو�س الأم��وال من 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، وحتفيز املزيد 

من تدفقات ال�ستثمار الأجنبي«.

الربع  يف  دولر  مليار   1.625 تبلغ 
بخ�سو�س   2023 ع���ام  م��ن  ال���راب���ع 
يف  املنتهية  ال�سنة  من  الأول  الن�سف 
تخطط  ك��م��ا   ،2023 دي�سمرب   31
اأخرى  دولر  مليار   1.625 لتقدمي 
 2024 ال���ث���اين م���ن ع����ام  ال���رب���ع  يف 
ال�سنة  من  الثاين  الن�سف  بخ�سو�س 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2023.
زيادة  ذل���ك،  بعد  ال�سركة  تتوقع  كما 
ال�سنوية  الأرب���������اح  ت���وزي���ع���ات  م��ب��ل��غ 
3.250 مليون دولر  امل�ستهدف من 
)م��ا ي�����س��اوي ت��وزي��ع الأرب����اح ال�سنوي 

من العماء يف اأكر من 20 دولة.
اإي��������رادات معدلة  ال�����س��رك��ة  و���س��ج��ل��ت 
الطرح  ن�����س��رة  ت��ع��ري��ف��ه��ا يف  )ك��م��ا مت 
دولر  مليار   21.1 بلغت  ال��دول��ي��ة( 
4.2 م��ل��ي��ار دولر  ب��ل��غ  و���س��ايف دخ���ل 
)يف كل حالة لاأ�سهر الع�سرة املنتهية 
متتلك  كما   ،)2022 اأكتوبر   31 يف 
الطلب  لا�ستفادة من  را�سخة  مكانة 
الطبيعي  ال��غ��از  على  امل��ت��زاي��د  العاملي 
لدعم ا�سرتاتيجيتها للنمو والتزامات 

توزيع الأرباح امل�ستقبلية.
وت�ستهدف ال�سركة دفع توزيعات اأرباح 

“اأدنوك للغاز” الفر�سة للم�ستثمرين 
املحليني والدوليني لمتاك اأ�سهم يف 
النطاق  وا�سعة  امل�ستوى  عاملية  �سركة 
ملعاجلة الغاز تعمل على امتداد �سل�سلة 

القيمة للغاز.
من   95% للغاز”  “اأدنوك  وت��دي��ر 
الإم����ارات  دول���ة  احتياطيات  اإج��م��ايل 
�سابع  ُت��ع��د  ال��ت��ي  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن 
على  الطبيعي  للغاز  احتياطي  اأك���رب 
م�ستوى العامل، وتوفر حوايل 60% 
من احتياجات دولة الإمارات من غاز 
املبيعات، كما متتلك جمموعة وا�سعة 

جتاوز حجم ال�ستثمارات املبا�سرة 
مليارات   5 املتحدة  ال��ولي��ات  من 
 %40 م���ن  ي���ق���رب  م���ا  اأي  دولر، 
زيادة عن ال� 9 اأ�سهر الأخرية من 

عام 2021.
وتبدو بو�سوح الثقة يف كازاخ�ستان 
ك�����س��ري��ك م���وث���وق ب���ه وخ�����ال من 
الهتمام  خ����ال  م���ن  امل���خ���اط���ر، 
وحركة  ال�ستثمار  ب��زي��ادة  الكبري 
التجارة مع جمهورية كازاخ�ستان 

من عدد من البلدان الأخرى. 
للم�ستثمرين  ال����دول����ة  ت�����س��م��ن 
وتوفر  امل��ربم��ة،  العقود  ا�ستقرار 
التاأ�سريات  لنظام  مي�سرة  �سروًطا 
واإمكانية ا�ستقطاب خرباء اأجانب 
مت  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  للعمل. 
ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ م��ن��اه��ج جديدة 
للتفاعل بني امل�ستثمر والدولة يف 
تطوير  ت�سمل  والتي  كازاخ�ستان، 
م���ق���رتح���ات ال����س���ت���ث���م���ار، ودع����م 
العوامل  وحت��دي��د  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 

ال�سلبية والق�ساء عليها.
اإن ك��ازاخ�����س��ت��ان، ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ج يف 
القت�سادية  امل�����س��ال��ح  �سيا�ستها 
املتبادلة، تتكيف ب�سكل فعال للغاية 
م��ع ال��و���س��ع احل���ايل، مم��ا ي�سمن 
مع  العاقات  يف  املتبادلة  املنفعة 

اأي م�ستثمر اأجنبي.

•• اأ�شتانا - الفجر:

ب��ال��رغ��م م���ن وج���وده���ا ���س��م��ن ما 
ال�ستقرار”،  ع��دم  “قو�س  ي�سمى 
جذبت كازاخ�ستان اهتماًما متزايًدا 
وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  رج��ال  من 
م���ن ال��ب��ل��دان امل��ت��ق��دم��ة م��ن��ذ عام 
من  واأ�سبح  ناحية-  من   ،2022
ال��ق��ان��ون مراقبة  ب��ح��ك��م  امل��م��ك��ن، 
الحتاد  على  املفرو�سة  العقوبات 
الرو�سي، وبحكم الواقع ال�ستمرار 
يف  التجارية  الأع��م��ال  ممار�سة  يف 
- ومن  الكبرية  الأورا���س��ي  ال�سوق 
اليوم  كازاخ�ستان  اأخ���رى،  ناحية 
ه���ي ال���دول���ة الأك�����ر رب��ح��ي��ة من 
ما  ف�ساء  يف  القت�سادية  الناحية 

بعد الحتاد ال�سوفياتي .
العقوبات  ا���س��ت��م��رار  خلفية  ع��ل��ى 
امل��ت��ب��ادل��ة ب���ني رو���س��ي��ا وع����دد من 
ي��ك��ت�����س��ب املمر  ال��غ��رب��ي��ة،  ال������دول 
ال�������ربي ال���رئ���ي�������س���ي ب����ني ال���غ���رب 
اإليه  ك��ان ينظر   ، زخ��ًم��ا  وال�����س��رق 
اأوروبا  قبل  من  قريب  وق��ت  حتى 
البديلة  الطرق  ن��وع من  اأن��ه  على 
، ول��ك��ن ل��ي�����س��ت ج���ذاب���ة ل��ل��غ��اي��ة - 
النقل الدويل عرب قزوين. يف عام 
2022، زاد منو حركة املرور على 
ط���ول ط��ري��ق ال��ن��ق��ل ال����دويل عرب 

اأكر  وج��ود  مع  النباتات.  حماية 
اأو  غ���������ادرت  ����س���رك���ة   300 م�����ن 
ت��خ��ط��ط مل���غ���ادرة اأرا����س���ي الحت���اد 
بيارو�سيا،  وجمهورية  الرو�سي 
فاإن املفاو�سات جتري مع �سلطات 

كازاخ�ستان.
يف 9 اأ�سهر فقط من عام 2022، 
الأجنبي  ال�ستثمار  حجم  جت��اوز 
وهو  دولر،  مليار   22.1 املبا�سر 
العام  ع��ن   %18 بن�سبة  ي��زي��د  م��ا 
امل�ستثمرة  ال��دول  وكانت  ال�سابق، 
املتحدة  ال��ولي��ات  ه��ي  الرئي�سية 
اأ�سا�سي  )ب�سكل  الأوروبية  والدول 
هولندا وفرن�سا و�سوي�سرا وبلجيكا 
وكذلك  ال��ع��ظ��م��ى(،  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
وال�سني.  وتركيا  اجلنوبية  كوريا 
اأي اجل����زء ال��رئ��ي�����س��ي م��ن ال���دول 
�سيا�سية  مواجهة  يف  دخ��ل��ت  ال��ت��ي 

وعقوبات مع رو�سيا.
 ون��ت��ي��ج��ة ل��ل��ن��ه��ج ال����ذي ت��ل��ت��زم به 
وا�سرتاتيجيتها  ك���ازاخ�������س���ت���ان 
يف  ك��ب��رية  ث��ق��ة  اكت�سبت  امل��خ��ت��ارة 
وا�سنطن  م��ع  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ع��ام��ات 
اإجمايل  م��ن   %86 ت��رك��زت  حيث 
ال��ت��ج��ارة الأم��ري��ك��ي��ة م��ع منطقة 
اآ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى ال��ع��ام امل��ا���س��ي يف 
الأ�سهر  يف  ف��ق��ط  ك���ازاخ�������س���ت���ان. 
املا�سي  العام  الت�سعة الأخرية من 

قزوين مبقدار 2.5 مرة ، لي�سل 
الوقت  يف  ط��ن.  مليون   1.5 اإىل 
نف�سه، انخف�س اجلزء الأكرب من 
ع��م��ل��ي��ات ال��رتان��زي��ت ب��ني اأوروب����ا 
ت�سليم  عمليات  وكذلك  وال�سني، 
ال�������س���ادرات وال��������واردات م���ن دول 

املنطقة والحتاد الأوروبي.
كازاخ�ستان،  اأرا����س���ي  خ���ال  م��ن 
ال����و�����س����ول اإىل  ل���ل���ب���ل���دان  مي���ك���ن 
ال�سوق الإقليمي لأكر من 500 
مليون م�ستهلك، مبا يف ذلك �سوق 
مع  الأورا�سي  القت�سادي  الحتاد 
180 مليون م�ستهلك،  اأكر من 

واأ�سواق اآ�سيا الو�سطى
ال�سني  وغ����رب   ، م��ل��ي��ون(   50(  
)300 مليون( ودول بحر قزوين 
ال���وق���ت  ويف  م����ل����ي����ون(.   150(
اللوج�ستية  اخلدمات  ف��اإن  نف�سه، 
عاٍل  م�ستوى  على  كازاخ�ستان  يف 
ال���دول���ة منذ  ل��ل��غ��اي��ة ح��ي��ث تعمل 
ت�سبح  اأن  ع��ل��ى  ع���دي���دة  ���س��ن��وات 
القارة  مركز عبور حديثاً يف قلب 
بالإ�سافة  الآ���س��ي��وي��ة.  الأوروب���ي���ة 
اإىل ذل��ك، مي��ر اأك��ر م��ن 3000 
ك���ي���ل���وم���رت م����ن م�����ب�����ادرة احل�����زام 
والطريق الواحدة يف بكني البالغ 
عرب  كيلومرت   10000 طولها 
جزًءا  يجعلها  مم��ا  ك��ازاخ�����س��ت��ان، 

و�سمامات  امل��ائ��ي��ة  ال�سخ  م��ع��دات 
  Weir Minerals سركة معادن�
جمموعة  ان��ت��ق��ل��ت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
)ل���ي���ت���وان���ي���ا(   PKV �����س����رك����ات 
ك��ازاخ�����س��ت��ان من  ج��م��ه��وري��ة  اإىل 
تلفزيونات  اإن��ت��اج  ونقلت  رو���س��ي��ا، 
كوبرت  ال�������س���ائ���ل،  ال���ك���ري�������س���ت���ال 
لإنتاج  كازاخ�ستان  اإىل  )هولندا( 
ومنتجات  احل���ي���وي���ة  الأ�����س����م����دة 

يف ذلك مرافق الت�سنيع.
خال عام 2022، نقلت اأكر من 
60 �سركة مكاتبها اإىل كازاخ�ستان 
م��ن رو���س��ي��ا وب��ي��ارو���س��ي��ا، مب��ا يف 
الأمريكية  امل�سنعة  ال�سركة  ذل��ك 
لأن����ظ����م����ة ال���ت���ح���ك���م ه���ان���ي���وي���ل، 
لل�سائقني،  ال���دول���ي���ة  واخل����دم����ة 
الأ�سرتالية  ال��ت��ع��دي��ن  و����س���رك���ة 
)ف����ورت���������س����ك����و(   Fortescue

الرئي�سي  ال���ربي  امل��م��ر  م��ن  مهًما 
بني الغرب وال�سرق. بالإ�سافة اإىل 
ذلك، فاإن تفعيل املمر بني ال�سمال 
واجلنوب يف عام 2022 عرب بحر 
قزوين وكازاخ�ستان وتركمان�ستان 
اإىل  �سريًعا  و���س��وًل  يوفر  واإي���ران 

املناطق ال�سرقية من الهند.
يف الوقت نف�سه، تلعب كازاخ�ستان 
الأعمال، مبا  نقل  رئي�سًيا يف  دوًرا 

اليابانية  ال���ت���ج���اري���ة  وال�������س���رك���ة 
و )م���اري���ب���ي���ن���ي(   Marubeni
 Knauff و  ت��ي��ك��ت��وك   TikTok
�سبيل  ع���ل���ى  اإل���������خ.  )ك�������ن�������اوف(، 
امل��ث��ال: نقلت م��ن�����س��اآت الإن���ت���اج يف 
الدراجات  اإن��ت��اج  مثل  كازاخ�ستان 
اأورال  م�سنع  اإىل  الثقيلة  النارية 
 )RF / USA( للدراجات النارية
وترميم  لتجميع  الإن��ت��اج  وم��رك��ز 
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املال والأعمال
اأدنوك للغاز يربح 33.8 مليار درهم يف اأول يوم اإدراج ب�سوق اأبوظبي 

املديرة  �سميث،  مارلني  وال�سيدة 
الطاقة  عمل  مل�سروع  التنفيذية 

الو�سيط.
وتتوا�سل اأعمال املوؤمتر، مب�ساركة 
ج��م��ع��ي��ة م���ه���ن���د����س���ي ال����ب����رتول، 
وم�ساركة حملية واإقليمية وعاملية 
ب����ارزة وع�����س��رات امل��ت��ح��دث��ني من 
خمتلف  من  واملعنيني  املخت�سني 
ت�سليط  ب����ه����دف  ال�����ع�����امل،  دول 
ال�سوء على اإمكانيات قطاع الغاز 
الأفكار  وت��ب��ادل  ع��امل��ي��اً،  وال��ن��ف��ط 
وزيادة الوعي بالتوجهات احلالية 
كما  وال�����غ�����از  ال���ن���ف���ط  يف جم�����ال 
لل�سركات  فر�سة  امل��وؤمت��ر  ي�سكل 
لتبادل  وامل�ستثمرين  واحلكومات 
وا���س��ت��ك�����س��اف اآخ����ر ال��ت��ط��ورات يف 

عامل تكنولوجيا النفط والغاز.
للتعلم  ف��ر���س��ة  امل���وؤمت���ر  وي���وف���ر 
لعدد من  تنظيمه  والتعاون عرب 
ور�س العمل واملنتديات والدورات 
 50 التدريبية كما يت�سمن نحو 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  تقنية  جل�سة 
فنية  ورق�����ة   300 وم��ن��اق�����س��ة   ،
تفاعلية عالية اجلودة يف خمتلف 
عرب  ال�����س��ل��ة  ذات  امل���و����س���وع���ات 
ي��ع��رب خالها  ن��ق��ا���س��ي��ة  ج��ل�����س��ات 
اآرائ��ه��م حول  ع��ن  ال�سناعة  ق��ادة 
والغاز  النفط  �سناعة  م�ستقبل 
مب�ساركة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  والآف�������اق 
50 جهة عار�سة تقدم جمموعة 

وا�سعة من التقنيات احلالية.

•• دبي - وام:

ان��ط��ل��ق��ت اأم�������س، اأع���م���ال ال����دورة 
ال������راب������ع������ة مل������وؤمت������ر وم����ع����ر�����س 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال�����غ�����از وال���ن���ف���ط 
�سركة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  ج���وت���ي���ك، 
التنقيب  - من�سة  اأوي���ل  دراغ���ون 
بالكامل  امل���م���ل���وك���ة  والن������ت������اج 
�سّمو  بح�سور   ..- دب��ي  حلكومة 
ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، 
رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف 
دبي، وذلك يف مركز دبي التجاري 
15 مار�س  العاملي وت�ستمر حتى 
“التحول  ���س��ع��ار  حت���ت  احل�����ايل، 
”تكنولوجيا..  للطاقة  امل�ستدام 
ابتكار.. متويل” يف قطاع النفط 

والغاز.
����س���ع���ي���د حممد  م�����ع�����ايل  واأك����������د 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال���ط���اي���ر، 
والع�سو  دب��ي،  للطاقة يف  الأعلى 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي، رئي�س جمل�س 
اأن   ، اأوي����ل  دراج����ون  ���س��رك��ة  اإدارة 
الإم�����ارات ت��وؤم��ن ب��اأه��م��ي��ة تنويع 
الرتكيز  م���ع  ال��ط��اق��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
الطاقة  م�سادر  على  اأك��رب  ب�سكل 
املتجددة لتلبية النمو امل�ستقبلي، 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
لدولة الإمارات ملتزمة بتحقيق 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  ���س��ف��ري��ة 
بحلول عام 2050، حيث توا�سل 

يت�سمن  امل����وؤمت����ر  اإن   2023
النقا�س  وي����رتك����ز  ج��ل�����س��ة   50
خ�����ال�����ه�����ا ح���������ول ال����ت����ح����دي����ات 
النفط  ق���ط���اع  ي���واج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 
وال������غ������از، واأف���������س����ل امل���م���ار����س���ات 
واحللول  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وا���س��ت��خ��دام 
املو�سوعات  مل���ع���اجل���ة  امل���ب���ت���ك���رة 
الآبار  ت�سميمات  مثل  الرئي�سية 
والتطوير  وال��ب��ح��ث  والإجن�������از، 
للنفط،  امل��ع��زز  ال���س��ت��خ��ا���س  يف 
ال�سطناعي  الذكاء  حلول  ودور 
وتعزيز  احل�����ق�����ول،  ت���ط���وي���ر  يف 
الإنتاج، والتميز الت�سغيلي واإدارة 

وال�سامة  وال�����س��ح��ة  ال�����س��ام��ة، 
والأمن والبيئة، وتقنيات امللوحة 

املنخف�سة.
ملوؤمتر  الأول  ال��ي��وم  �سهد  فيما، 
رئي�سية  جل�سة   2023 جوتيك 
اأح��م��د بطي  ���س��ع��ادة  ���س��ارك فيها 
للمجل�س  العام  الأم��ني  املحريبي 
واملهند�س  بدبي،  للطاقة  الأعلى 
ودار�سي   ، اجل����روان،  را���س��د  علي 
ل�سركة  الإداري  ال�سريك  �سبادي 
انرتنا�سيونال،  كونيكت  ك��ارب��ون 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ي���و  و���س��ون��غ 
 ،UEG ج����ي  اي  ي����و  ل�������س���رك���ة 

م�سريتها الناجحة بكل ثقة، حيث 
ت�سهم الطاقة ال�سم�سية والطاقة 

النووية يف مزيج الطاقة.
الفخر  ع����ن  م���ع���ال���ي���ه،  واأع���������رب 
حدث  اأك���رب  ال��دول��ة  ل�ست�سافة 
املناخي،  ال��ع��م��ل  جم���ال  يف  دويل 
الدورة الثامنة والع�سرين ملوؤمتر 
الأمم  ات���ف���اق���ي���ة  يف  الأط�����������راف 
امل��ت��ح��دة الإط����اري����ة ب�����س��اأن تغري 
مدينة  يف   ”28COP“ امل��ن��اخ 
اجلاري،  العام  خال  دبي  اإك�سبو 
و���س��ت�����س��ت��ك��م��ل ه����ذه ال�������دورة، من 
خ����ال ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل م���ع كافة 

الرئي�س  اجل������روان،  را����س���د  ع��ل��ي 
اأويل،  دراج��ون  ل�سركة  التنفيذي 
جوتيك  وم���ع���ر����س  م����وؤمت����ر  اأن 
اأحدث  لكت�ساف  يهدف   2023
املبتكرة  وال���ت���ق���ن���ي���ات  احل����ل����ول 
ور����س���م م��ام��ح م�����س��ت��ق��ب��ل قطاع 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از، مب�����س��ارك��ة نخبة 
م�������ن اخل��������������رباء وامل����خ����ت���������س����ني 
ومتحدثون  ال�����ق�����رار،  و����س���ن���اع 
م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل مب��ا يف 
ذل����ك مم��ث��ل��و احل���ك���وم���ات وق����ادة 
والباحثون  واملهنيون  ال�سناعة 
القطاع  ه����ذه  يف  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

البناء  وال���������س����رك����اء،  الأط���������راف 
ال���دورات  وخم��رج��ات  نتائج  على 
ال�����س��اب��ق��ة. واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه اأن 
الهيدروجني  م����ن  ك����ل  درا�����س����ة 
يف  ت�����س��ه��م  والأخ���������س����ر  الأزرق 
املن�ساآت  اأو  اجل������دوى  درا�����س����ات 
التجريبية اأو على نطاق حمدود 
يف  ال��ق��دمي��ة  التكرير  من�ساآت  يف 
زي����ادة امل��ع��رف��ة والإن���ت���اج، ك��م��ا اأن 
الأزرق  وال��ه��ي��دروج��ني  الأم��ون��ي��ا 
ل�سناعة  اأ���س��ا���س��ي  كمنتج  ت��وج��د 

البرتوكيماويات.
من جانبه اأو�سح �سعادة املهند�س 

م����وؤمت����ر  اإن  وق��������ال  احل������ي������وي. 
على  يحر�س  جوتيك  وم��ع��ر���س 
اإر�ساء �سورة وا�سحة لو�سع قطاع 
وامل�ساهمة  احل��ايل  والغاز  النفط 
اإىل اأن  يف دفع عجلة منوه، لفتاً 
ملوؤمتر ومعر�س  الفني  الربنامج 
“جوتيك” يت�سمن اأبحاثاً تقدم 
ط����روح����اٍت ه���ادف���ًة ح����ول اأح����دث 
التكنولوجيا والجتاهات  تقنيات 

ال�سائدة يف قطاع النفط والغاز.
الرئي�س  ال��ه��ا���س��م��ي  ف��ري��د  وق���ال 
دراج����ون   ، للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأوي�����ل، ورئ��ي�����س م��وؤمت��ر جوتيك 

دبي.. انطالق الن�سخة الرابعة من موؤمتر ومعر�س جوتيك 2023 مب�ساركة دولية وا�سعة

اأدنوك للغاز ترفع �سيولة الأ�سهم 
املحلية اإىل 2.2 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

تداولت  دره��م يف ختام  مليار   2.2 �سيولة جت��اوزت  املحلية  الأ�سهم  اأ�سواق  ا�ستقطبت 
اإدراج  يوم  اأول  يف  للغاز”  “اأدنوك  �سهم  ن�سطة على  ت��داولت  رئي�سي من  بدعم  اأم�س، 
�سوق  1.92 مليار درهم يف  بواقع  ال�سيولة  املالية.  وتوزعت  ل��اأوراق  اأبوظبي  ب�سوق 
امل���ايل، بعد تداول  دب��ي  ���س��وق  امل��ال��ي��ة و304.07 مليون دره���م يف  ل����اأوراق  اأب��وظ��ب��ي 

543.5 مليون �سهم عرب تنفيذ اأكر من 27.5 األف �سفقة. 
نحو  على  للغاز”  “اأدنوك  �سهم  ا�ستحوذ  “وام”،  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ر�سد  ووف��ق 
%35.1 من اإجمايل �سيولة الأ�سواق املحلية بنهاية جل�سة اليوم، فيما ا�ستحوذ على 

نحو %40.6 من اإجمايل �سيولة �سوق اأبوظبي لاأوراق املالية. 

8921 �سفقة منفذة.  وبدء ام�س اإدراج وبدء تداول اأ�سهم “اأدنوك 
املالية وذلك بعد النتهاء بنجاح  ل��اأوراق  اأبوظبي  يف �سوق  للغاز” 
من اأكرب طرح عام اأويل على الإطاق يف ال�سوق، واأكرب اكتتاب عام 

اأويل على م�ستوى العامل حتى الآن هذا العام. 
و�سهد الكتتاب العام، الذي جمع عائدات اإجمالية بلغت 9.1 مليار 
اأدنوك”  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �سركة  م��ن خ��ال ط��رح  دره���م، 
امل�سدر  امل���ال  راأ����س  اإج��م��ايل  م��ن  تقريباً   5% متثل  اأق��ل��ي��ة  حل�سة 
اأويل يف دولة  ع��ام  اكتتاب  الإط��اق على  اأق��وى طلب على  لل�سركة، 
اأك��ر من  ال�سرائح  اإجمايل الطلب عرب جميع  بلغ  الإم���ارات، حيث 
450 مليار درهم متجاوزاً يف املجمل القيمة امل�ستهدفة بحوايل 50 

مرة. 

•• اأبوظبي- وام:

عزز �سهم �سركة “اأدنوك للغاز” مكا�سبه وربح راأ�سماله ال�سوقي ما 
اإدراج ب�سوق اأبوظبي لاأوراق  33.8 مليار درهم يف اأول يوم  يناهز 
املال  راأ���س  قفز  “وام”،  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  ووف��ق ر�سد  املالية.  
ال�سوقي لأ�سهم �سركة “اأدنوك للغاز” من 181.9 مليار درهم عند 

الإدراج لي�سل اإىل 215.6 مليار درهم مع نهاية جل�سة ام�س. 
واأغلق �سهم “اأدنوك للغاز” يف ختام جل�سة ام�س عند م�ستوى 2.81 
درهم بارتفاع بن�سبة %18.6 مقارنة ب�سعر الطرح النهائي البالغ 
2.37 درهم.  و�سهد ال�سهم تداولت ن�سطة يف اأول يوم تداول على 
نحو 276.2 مليون �سهم بقيمة 781.9 مليون درهم من خال 

ا�ست�ساف اأكرث من 500 عار�س بزيادة بلغت 25 % مقارنة بن�سخته ال�سابقة 
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•• ال�شارقة-الفجر:

م�ساء  ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز  �سجل 
ناجحاً  ختاماً  )الأح���د(  الأول  اأم�����س 
من   51 ال������  ال��ن�����س��خ��ة  ل���ف���ع���ال���ي���ات 
لل�ساعات  الأو����س���ط  ال�����س��رق  م��ع��ر���س 
اأق��ي��م��ت برعاية  ال���ذي  وامل��ج��وه��رات، 
ك��رمي��ة م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
وب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت����ارة و�سناعة 
يف  قيا�سية  اأرق��ام��اً  حمققاً  ال�سارقة، 

كمن�سة دولية للم�ساركني للنفاذ اإىل 
ال��دول��ة والأ����س���واق امل��ج��اورة وعر�س 
اأحدث منتجاتهم اأمام الزوار، م�سرياً 
الذي  املتوا�سلة  ال��ن��ج��اح��ات  اأن  اإىل 
ي�����س��ه��ده��ا امل��ع��ر���س مل ي��ك��ن ل��ه��ا اأن 
ال��ك��رمي��ة من  ال��رع��اي��ة  ل���ول  تتحقق 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة،  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
مكانة  من  ع��ززت  التي  �سموه  وروؤى 
امل��ع��ر���س وق���درت���ه ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة على 
ي�سكل  حيث  املا�سية،  ال�سنوات  م��دار 

احل��دث ق�سة جن��اح وري��ادة م�ستمرة 
املعار�س  �سناعة  يف  ال�سارقة  لإم��ارة 
على م�ستوى املنطقة والعامل، معرباً 
اإك�سبو  مركز  عمل  لفرق  �سكره  ع��ن 
ال�سارقة على ح�سن التنظيم والإدارة، 
ومثمنناً جهودهم واملوؤ�س�سات الراعية 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  م����ن  وال����داع����م����ة 
���س��اه��م��ت يف اإجناح  واخل���ا����س وال��ت��ي 

هذا احلدث الدويل.
حممد  �سيف  �سعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  امل���دف���ع، ال��رئ��ي�����س 
حققه  م��ا  ي�سعدنا  ال�سارقة:  اإك�سبو 
لل�ساعات  الأو����س���ط  ال�����س��رق  م��ع��ر���س 
وامل��ج��وه��رات م��ن جن��اح��ات ك��ب��رية يف 
�سجل  اإىل  لت�ساف   51 ال����  ن�سخته 
م��دار ثاثة  امل�ستمرة على  اإجن��ازات��ه 
ع��ق��ود وال��ت��ي اأ���س��ب��ح خ��ال��ه��ا حدثاً 
اأنظار  وحمط  رائ��داً،  ودولياً  اإقليمياً 
ك��ب��ار ���س��ن��اع ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات يف 
ال�سركات  لأه����م  وم��ق�����س��داً  ال���ع���امل، 
العاملية  ال����ت����ج����اري����ة  وال�����ع�����ام�����ات 
تو�سيع  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
واملنطقة،  ال��دول��ة  يف  اأعمالها  نطاق 
العاملني  م��ع  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  وتعزيز 
وامل����خ����ت���������س����ني ب�������س���ن���اع���ة ال����ذه����ب 

واملجوهرات.

ومتميزة لل�سكان والزوار. ويعترب 
تد�سني حمطة النقل الرئي�سية يف 
للمجّمع،  اأ�سا�سياً  اإجن���ازاً  امل�سروع 
كهرباء  هيئة  اإىل  بال�سكر  ونتقّدم 
الدوؤوبة  جهودها  على  دبي  ومياه 

ودعمها املتوا�سل.«
حمطات  اإج���م���ايل  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
يف  كيلوفولت   132 ج��ه��د  ال��ن��ق��ل 
بنهاية  حم��ط��ة   334 ب��ل��غ  دب����ي 
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حمطة قيد الإن�ساء.

اأراَد تطلق حي �َسراي يف جمتمع َم�سار بال�سارقة
•• ال�شارقة-وام: 

اطلقت �سركة التطوير العقاري “اأراَد” حي “�َسراي” و هو املرحلة اخلام�سة 
واملخ�س�سة للق�سور فائقة الفخامة والأوىل من نوعها على م�ستوى ال�سارقة 
مبجتمع َم�سار املتكامل و�سط حميٍط من الأ�سجار الكثيفة ب�ساحية ال�سيوح. 
وقد مت طرح باقة ح�سرية من 36 ق�سراً للبيع و ياأتي ذلك نتيجة لتنامي 
الطلب على العقارات الفاخرة يف ال�سارقة وخمتلف اأنحاء الإمارات ويقع حي 
ت�سليم  املتوقع  وم��ن  “َم�سار”  م�سروع  يف  الرئي�سي  املخطط  قلب  يف  ���َس��راي 

جميع الق�سور بحلول نهاية 2025.
اأطلقنا  لقد  اأراَد:  يف  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  اخل�سيبي  اأحمد  ق��ال  و 
على  الطلب  لتنامي  نتيجة  ال��ف��اخ��رة  الق�سور  م��ن  احل�سرية  ال��ب��اق��ة  ه��ذه 
منازلنا  من  باقة  اأول  لطرح  نتطّلع  حيث  َم�سار  جمتمع  يف  الراقية  امل��ن��ازل 
املرتفعة  الدخول  ذوي  الأف��راد من  �سريحة  ت�ستقطب  والتي  الفخامة  فائقة 
امل��ن��ازل يف جمتمع  يف الإم����ارات وخ��ارج��ه��ا. واأ���س��اف لقد ارت��ف��ع الطلب على 
َم�سار ب�سكل ملحوظ عقب قرار حكومة ال�سارقة الذي �سدر موؤخراً بال�سماح 
جلميع اجلن�سيات بالتمّلك العقاري احلّر يف الإمارة ويعّد َم�سار حالياً املجتمع 
اأنحاء  خمتلف  يف  اخلارطة  على  البيع  م�ساريع  جميع  �سمن  �سعبية  الأك��ر 
اأول �سهرين من هذا  500 منزل خال  اأك��ر من  دول��ة الإم��ارات حيث بعنا 
القادمة. وتبلغ  ال�ستة  الأ�سهر  باأكمله خال  امل�سروع  بيع  العام فقط ونتوقع 
القيمة الإجمالية للمبيعات يف َم�سار 8 مليار درهم وي�سم خمططه الرئي�سي 
حمور  ع��رب  بينها  فيما  ترتبط  م�����س��ّورة  اأح��ي��اء  �سبعة  �سمن  منزل   3،000
العمل  ويجري  �سجرة.   50،000 من  اأك��ر  على  يحتوي  اأخ�سري  مركزي 
حالياً على ت�سييد املراحل ال�سكنية الثاثة الأوىل من امل�سروع - �سنديان وكايا 
وروبينيا ومن املخطط ت�سليم اأول باقة من املنازل لحقاً خال هذا العام وقد 
مت بيع جميع املنازل �سمن املراحل الأربعة الأوىل من َم�سار وبواقع اأكر من 

ثلثي وحدات امل�سروع باأكمله.
وتت�سمن املرحلة القادمة من الإجناز يف َم�سار ت�سليم املنطقة العازلة املحيطة 
بكامل امل�سروع من اخلارج والتي ت�سم الآلف من الأ�سجار ويتخللها م�سماران 

متوا�سان للجري وركوب الدراجات الهوائية وبطول 6.6 كم لكل منهما.

اأبوظبي الأول يوا�سل البحث عن ا�ستحواذات 
جديدة لتو�سيع ح�سوره اإقليميًا وعامليًا

•• اأبوظبي-وام:

ال��ق��روي، رئي�س ق��ط��اع الن��دم��اج وال���س��ت��ح��واذ ملجموعة بنك  ق��ال ك��رمي 
البحث  يوا�سل  البنك  اإن  امل��وؤق��ت،  املالية  ال�����س��وؤون  رئي�س  الأول  اأبوظبي 
الإقليمي  اأو  املحلي  ال�سعيد  �سواء على  ا�ستحواذ جديدة  دائما عن فر�س 
اأن  اأو العاملي. واأ�ساف القروي، يف ت�سريحات لوكالة اأنباء الإمارات “وام”، 
جديدة  اأ�سواق  يف  وح�سوره  البنك  اأعمال  �ستو�سع  اجلديدة  ال�ستحواذات 
�سوقاً   20 اإىل  واملمتد  القوي حالياً  العامل يف ظل ح�سوره  م�ستوى  على 
من القارة الأمريكية اإىل اآ�سيا، م�سرياً اإىل اأن البنك لي�ست لديه اأي فر�س 

لعمليات ا�ستحواذ يف الوقت الراهن.
خال  م��ن  ال�ستثمارية  الفر�س  ع��ن  يبحث  م��ا  دائ��م��ا  البنك  اأن  واأو���س��ح 
النتائج  ا�سرتاتيجية منو متكاملة وخطة عمل حمكمة تهدف اىل تعزيز 
مبا  املختلفة،  الأ���س��واق  يف  املجزية  ال�ستثمارية  الفر�س  من  وال�ستفادة 
امل�ستدامة  ال��ع��ائ��دات  اأف�سل  اإىل  بالإ�سافة  قوية  نتائج  حتقيق  يف  ي�سهم 
وطويلة الأجل للم�ساهمني. ورداً على �سوؤال حول خطط “اأبوظبي الأول” 
لإ�سدار �سكوك و�سندات خال العام اجلاري، قال القروي: “نبحث �سمن 
البنك،  يف  التمويل  م�سادر  لتنويع  جديدة  �سبل  عن  اليومي  عملنا  اإط��ار 

ون�ستهدف �سنوياً م�سادر متويل جديدة يف حدود 4 مليارات دولر«.
اأو  العاملية لإ���س��دار �سكوك  امل��ال  راأ���س  اأ���س��واق  اإىل  اللجوء  “اإن  واأ���س��اف: 

�سندات خال العام احلايل �سيكون يف حال الحتياج اإىل ذلك«.
قاعدة  ت��ن��وع  ع��ل��ى  مبنياً  امل��ج��م��وع��ة  مت��وي��ل  “�سي�ستمر  ال���ق���روي:  وت��اب��ع 
م�ستثمرينا واختيار اأ�سواق ذات كفاءة عالية من حيث التكلفة ل �سيما وان 

اأبوظبي الأول يعد خيار مف�سل للم�ستثمرين العامليني«.

�سلطان  اهلل  ع���ب���د  �����س����ع����ادة  وق�������ال 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س، 
رئي�س  ال�������س���ارق���ة،  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة 
ال�سارقة:  اإك�سبو  اإدارة مركز  جمل�س 
���س��ه��دت اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى مدار 
الفعاليات  اأك����رب  اأح����د  اأي�����ام  خ��م�����س��ة 
واملجوهرات  ب��ال��ذه��ب  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط 
اإف��ري��ق��ي��ا مب�����س��ارك��ة عاملية  و���س��م��ال 
وا����س���ع���ة، وب���اإق���ب���ال لف����ت م���ن كبار 
املكانة  عك�س  م��ا  وال��ت��ج��ار،  امل�سنعني 
املعر�س  بها  يحظى  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة 

املعر�س  والتي خ�س�سها  املجوهرات، 
لزواره يف دورته ال� 51، التي �سهدته 
اأروقته عر�ساً لت�ساميم عاملية وقطع 
ح�سرية ونادرة من اأرقى املجوهرات 
وقطع  ال��ن��ادرة  الذهبية  وامل�سغولت 
الفاخرة،  وال�ساعات  الفريدة  الأملا�س 
و�����س����ط ع�����رو������س ج�����ذاب�����ة واأ�����س����ع����ار 
الربيعية  الن�سخة  لت�سجل  تناف�سية، 
من هذا احلدث حركة مبيعات قوية 
متكن خالها الزوار من �سراء قطع 
الفاخرة  جمموعاتهم  زّي��ن��ت  ف��ري��دة 

من الذهب واملجوهرات.

ع���دد امل�����س��ارك��ات وال�����زوار ع��ل��ى مدار 
يحّول  اأن  خالها  جنح  اأي���ام،  خم�سة 
اإمارة ال�سارقة اإىل ملتقى عاملي لكبار 
����س���ّن���اع ال���ذه���ب وامل���ج���وه���رات حول 
ي��زي��د عن  مل��ا  ا�ستقطابه  ال��ع��امل، م��ع 
لأكر  وا�ست�سافته  زائ���ر،  األ���ف   66
500 ع��ار���س م��ن خمتلف دول  م��ن 
% مقارنة   25 العامل، بزيادة بلغت 

بن�سخته ال�سابقة.
من  الأخ���ري  ال��ي��وم  فعاليات  و�سهدت 
امل��ع��ر���س، الإع����ان ع��ن ف��ائ��ز ب�1 كغ 
من  باأطقم  فائزين  و5  ال��ذه��ب  م��ن 

•• دبي-وام: 

د���س��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
رئي�سية جديدة جهد  نقل  حمطة 
بقدرة  ك��ي��ل��وف��ول��ت   11-132
اأمبري  150ميجافولت  حتويلية 
يف م�سروع تال الغاف الذي تطوره 
العقارية.  الفطيم  م��اج��د  �سركة 
كابات  م����د  امل�������س���روع  وت�����س��م��ن 
كيلوفولت   132 ج��ه��د  اأر����س���ي���ة 
ل��رب��ط املحطة  300 م��رت  ب��ط��ول 

الفطيم  “ماجد  يف  امل���ت���ك���ام���ل���ة 
العقارية”: “متا�سياً مع خطة دبي 
2040، توا�سل ماجد  احل�سرية 
الروؤية  دع����م  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ف��ط��ي��م 
م�سروع  اأول  وبو�سفه  احلكومية. 
البناء  بحوث  موؤ�س�سة  معتمد من 
 ،)BREEAM( البيئي  للتقييم 
يتخذ م�سروع تال الغاف منهجاً 
للتطبيق  ق��اب��ًا  وع��م��ل��ي��اً  ط��م��وح��اً 
ع��ل��ى ط���ري���ق ال����س���ت���دام���ة، وذل���ك 
وج��ه��ة �سحية  م��ن خ��ال تطوير 

ل����ل����ث����ورة ال�������س���ن���اع���ي���ة ال����راب����ع����ة 
واملمار�سات  ال��ذك��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
عملياتها  ج���م���ي���ع  يف  امل���ب���ت���ك���رة 
اخلدماتية والت�سغيلية، يف حتقيق 
اعتمادية  يف   100% ن�������س���ب���ة 
وت��واف��ري��ة ن��ظ��ام ن��ق��ل ال��ط��اق��ة يف 
اأداء  اأف�����س��ل  الهيئة  وحتقيق  دب��ي 
ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات اخل��دم��ات��ي��ة على 

م�ستوى العامل.«
ا�سرب،  ه�������وازن  ق�����ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 
املدن  مل�ساريع  التنفيذي  الرئي�س 

الحتياجات املتزايدة على الطاقة 
واملياه، ومواكبة احتياجات التنمية 

امل�ستدامة يف دبي.
النقل  حم���ط���ة  ت���د����س���ني  وي�����اأت�����ي 
الرئي�سية اجلديدة يف تال الغاف 
التو�سع  مل���واك���ب���ة  ���س��ع��ي��ن��ا  ���س��م��ن 
الإم���ارة،  ال���ذي ت�سهده  ال��ع��م��راين 
امل�سروعات  دع���م  ع��ل��ى  وح��ر���س��ن��ا 
القطاع  ينفذها  ال��ت��ي  العمرانية 
اخلا�س. وقد اأ�سهم اعتماد الهيئة 
الإحالية  التقنيات  اأح���دث  على 

وتطّلب  الرئي�سية.  النقل  ب�سبكة 
امل�����س��روع م��ا ي��زي��د ع��ن 800 الف 
�ساعة عمل اآمنة با�ستخدام اأحدث 
التقنيات املعتمدة عاملياً مع �سمان 
وال�سامة  الأم����ن  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
واجلودة. وقال معايل �سعيد حممد 
الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الدوؤوبة  ج��ه��ودن��ا  “نوا�سل  دب���ي: 
وفق  متطورة  حتتية  بنية  لتوفري 
اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا يلبي 

كهرباء ومياه دبي تد�سن حمطة نقل رئي�سية جديدة جهد 132-11 كيلوفولت يف تالل الغاف
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املال والأعمال
دعم من غرفة دبي العاملية.. تويا �سمارت ت�ساهم بتعزيز جهود احلوكمة يف ال�سرق الأو�سط

•• دبي - وام: 

جنحت غرفة دبي العاملية، اإحدى الغرف الثاث العاملة حتت مظلة غرف 
الرائدة   ،”Tuya Smart“ �سمارت«  “تويا  �سركة  ا�ستقطاب  يف  دب��ي، 
عاملياً يف جمال تطوير من�سات الذكاء ال�سطناعي واإنرتنت الأ�سياء، ملزاولة 

اأن�سطتها يف الإمارة.
وتعد “تويا �سمارت” �سركة مدرجة يف بور�ستي نيويورك وهونغ كونغ حتت 
مكانتها  يعك�س  ال��ذي  الأم���ر  ال��ت��وايل،  على  و2391   TUYA الرمزين 

ك�سركة عاملية رائدة يف جمال اإنرتنت الأ�سياء.
وتتمتع ال�سركة مبزايا قيمة فريدة من نوعها جتمع بني احلو�سبة ال�سحابية 
مع تقنيات الت�سال والتطبيقات الرقمية لتمكني العامات التجارية وجتار 
التجزئة وم�سنعي املعدات الأ�سلية من تطوير منتجات ذكية بطريقة �سهلة 

وتنظيمية حديثة ومرنة، وفر�س ا�ستثمارية ا�ستثنائية بالإ�سافة اإىل �سراكة 
ا�سرتاتيجية رائدة بني القطاعني العام واخلا�س.

وقال “ ملتزمون يف غرفة دبي العاملية الرتويج لدبي كوجهة عاملية لاأعمال، 
والرتكيز على جذب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة ومنها ال�سركات املتعددة 
قيمة  وتوفري  القت�ساد،  منو  عجلة  لدفع  الأ�سا�س  تعترب  التي  اجلن�سيات 
دبي  م�سرية  ا�ستمرار  مع  ونتوقع  الأع��م��ال.  جمتمع  تناف�سية  تعزز  م�سافة 
الثابتة نحو امل�ستقبل، زيادة تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر اإىل الإمارة 

واختيار املزيد من ال�سركات متعددة اجلن�سيات النتقال اإىل دبي«.
�سركة  يف  العمليات  ومدير  املوؤ�س�س  ال�سريك  يانغ،  األيك�س  ق��ال  جانبه  من 
’تويا  وحلول  تقنيات  اأح��دث  لتوفري  متحم�سون  نحن   “ �سمارت”..  “تويا 
�سمارت‘ يف ال�سرق الأو�سط، ونقدر الدعم املقدم من جانب مدير عام غرف 

دبي وغرفة دبي العاملية لدعم انطاقتنا يف هذه امل�سرية«.

 ،2050 للطاقة  الإم���ارات  ا�سرتاتيجية  مع  وان�سجاماً  التكلفة.  ومعقولة 
تقنية  ا�ستخدام  على  الأو�سط  ال�سرق  يف  اهتمامها  �سمارت”  “تويا  �سرتكز 
البيئية والجتماعية وحوكمة  الأ�سياء لارتقاء مبعايري احلوكمة  اإنرتنت 
الأ�سياء  اإنرتنت  جمال  يف  خربتها  ال�سركة  و�ستكّر�س  املنطقة.  يف  ال�سركات 
والتزاماً  ا�ستدامة  اأكر  تبني ممار�سات  وامل�ستهلكني على  ال�سركات  مل�ساعدة 

بامل�سوؤولية البيئية.
ال�سركات  ا�ستقطاب  اإن  وقال حممد علي را�سد لوتاه، مدير عام غرف دبي 
تن�سجم  التي  دب��ي،  لغرف  ال�سرتاتيجية  الأول��وي��ات  �سمن  ي��ن��درج  العاملية 
اأف�سل  �سمن  الإم��ارة  مكانة  برت�سيخ   »D33« القت�سادية  دبي  اأجندة  مع 
لل�سركات  املثالية  الوجهة  هي  دبي  اأن  موؤكداً  العامل،  يف  اقت�سادية  مدن   3
الراغبة بالتو�سع العاملي، نظراً ملا تتمتع به من مقومات ومزايا تناف�سية غري 
م�سبوقة اأبرزها بيئة حتتية لوج�ستية ورقمية متطورة، وت�سريعات قانونية 

واأ�ساف “ بو�سفنا �سركة ملتزمة بال�ستدامة والبتكار، نحر�س على التعاون 
مع غرفة دبي العاملية مل�ساعدة �سركات وم�ستهلكي املنطقة على بناء م�ستقبل 

اأكر ا�ستدامة«.
على  اأن�سطتها يف دبي دليًا ملمو�ساً  مبزاولة  “تويا �سمارت”  وي�سكل قرار 
التي  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  ا�ستقطاب  يف  العاملية  دب��ي  غرفة  جهود 
ال�ستدامة لاإمارة خا�سة مع  اأجندة  اقت�سادية لدبي، وتدعم  حتقق قيمة 
يف  �سينعقد  ال��ذي   )COP28( الأط���راف  ملوؤمتر  ال��دول��ة  ا�ست�سافة  ق��رب 

مدينة اإك�سبو دبي هذا العام.
واأحدثت مبادرة ال�ستدامة ل�سركة “تويا �سمارت” تاأثريات اإيجابية ملمو�سة 
يف ال�سوق العاملية عرب العديد من املمار�سات، واأب��رزت الدور الذي ميكن اأن 
واحلياد  الطاقة  كفاءة  لتحقيق  الأ�سياء  باإنرتنت  متخ�س�سة  �سركة  تلعبه 

الكربوين وبناء اأ�سلوب حياة منخف�س الكربون بطرق جمدية.

•• املنامة عجمان- الفجر:

الأحمر  “احل�سن  مهرجان  �سهد 
“موروثنا  �سعار  حت��ت  للحرف” 
من  بتنظيم  م�ستدامة”  �سناعة 
عجمان،  اع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�س 
املجتمع،  اأف��راد  ح�سور مميز من 
و�������س������م امل������ه������رج������ان جم���م���وع���ة 
وا����س���ع���ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وور�����س 
التوعية  بهدف  امل�ساحبة  العمل 
الإماراتية  ب��احل��رف  وال��ت��ع��ري��ف 
ومناق�سة  وال��ي��دوي��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
م�ساريع  اإىل  حت���وي���ل���ه���ا  ����س���ب���ل 
على  تناف�سية  مبتكرة  ومنتجات 

امل�ستويني املحلي واخلارجي.
ح�������س���ر ف���ع���ال���ي���ات امل����ه����رج����ان يف 
الدكتورة  املنامة،  متحف  حديقة 
رئي�سة  ع���ل���ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  اآم����ن����ة 
 � اأع��م��ال عجمان  ���س��ي��دات  جمل�س 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
�سامل  و���س��ع��ادة  عجمان،  و�سناعة 
غرفة  ع������ام  م����دي����ر  ال���������س����وي����دي 
�سفيقة  وال�����دك�����ت�����ورة  ع���ج���م���ان، 
�ساحبات  احت��اد  رئي�سة  العامري 
الأع��م��ال وامل��ه��ن ب��دول��ة الإم���ارات 
جمل�س  اإدارة  جم��ل�����س  وع�������س���و 
وعائ�سة  العرب،  الأعمال  �سيدات 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي  خ���ل���ف���ان 
عجمان،  اع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�س 
مدير  غليطه  بن  عبداهلل  و�سامل 
والدكتورة  امل��ن��ام��ة،  ب��ل��دي��ة  اإدارة 
ه����دى امل��ط��رو���س��ي رئ��ي�����س احت���اد 

للم�سوؤولية  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ن��دوق 
التنمية  دائ����������رة  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
وهيئة  ع���ج���م���ان  يف  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
النقل يف عجمان، ودائرة البلدية 
والتخطيط متمثلة يف اإدارة بلدية 
التخ�س�سي  رواد  ومركز  املنامة، 
الأحمر  والهال  املهني  للتطوير 
عن  الإع�����ان  ومت  الإماراتي”، 
“الت�سوير  م�سابقة  يف  الفائزين 
“عني  �سعار  حتت  الفوتوغرايف” 
اجلوائز  وت��ق��دمي  تراثنا”  ع��ل��ى 
ل�����ه�����م، ك����م����ا �����س����ه����دت ف���ع���ال���ي���ات 
امل�سابقات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ه��رج��ان 

وفنون الأداء. 

حرف و�سناعات تناف�سية ناجحة 
ذات عائد اقت�سادي م�سجع.

واأو�ست اجلل�سة احلوارية باأهمية 
املبادرات  لإط��اق  اجلهود  تكثيف 
جاذبية  وتعزيز  لتنمية  الداعمة 
امل��ه��ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وت���وف���ري ور�س 
التدريبية  وال�����������دورات  ال���ع���م���ل 
اأي�����دي خرباء  امل��ت��خ�����س�����س��ة ع��ل��ى 
تعزيز  اإىل جانب  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
ملجال�س  احل��ي��وي  ال����دور  وتنمية 
ال����دول����ة  �����س����ي����دات الع������م������ال يف 
بهذا  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات 
اجلل�سة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت  امل����ج����ال، 
النماذج  م���ن  ال��ع��دي��د  احل���واري���ة 

احلديث،  ل��ل��خ��م��ا���س��ي  الم�������ارات 
�سيدات  اإدارة  جمل�س  وع�����س��وات 
اعمال المارات وع�سوات جمل�س 
اإدارة �سيدات اعمال عجمان وعدد 
احلكومية  اجلهات  م�سوؤويل  من 
واأ�سحاب و�ساحبات العمال، كما 
ا�ستقبل املهرجان اأكر من 200 

زائر.
ا�ستهلت فعاليات املهرجان بجل�سة 
احلرفة  “من  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة 
اأدارتها  امل�ستدامة”  ال�سناعة  اإىل 
مب�ساركة  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة 
املغني  اأح����م����د  ف���اط���م���ة  ال�������س���ي���دة 
ال�سحي،  عبداهلل  م��رمي  وال�سيدة 

اآمنة  ال����دك����ت����ورة  اأك�������دت  ب��ح��ي��ث 
خليفة على اأهمية الور�سة ودورها 
اليدوية  احل����رف  ا���س��ت��ك�����س��اف  يف 
ع�سري  منظور  م��ن  والتقليدية 
و���س��ب��ل الرت����ق����اء ب���ه���ذه احل���رف 
ومهن  ا�ستثمارية  �سناعات  اإىل 
م�ستدامة توفر منتجات مبتكرة.

الإماراتي  املجتمع  اأن  مو�سحة 
ح���ري�������س وم���ت���م�������س���ك ب���احل���رف 
باعتبارها  وال��ي��دوي��ة  التقليدية 
ج���������زء اأ�������س������ي������ل م�������ن امل�����������وروث 
اإىل  املهرجان  لي�سعى  الإم��ارات��ي، 
توفري من�سة تفاعلية قادرة على 
حت��وي��ل احل����رف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اإىل 

ور�سة  النخل،  خو�س  �سف  ور�سة 
ور����س���ة �سناعة  ال���رباق���ع،  ق��ر���س 
الكحل، ور�سة دق احلنا وور�سة دق 

ال�سيل«.
ومت تقدمي ور�سة عمل متخ�س�سة 
الت�سميم  “هوية  ب�����ع�����ن�����وان 
للحرف  ال���ع�������س���ري  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
�سركة  ق��دم��ت��ه��ا  التقليدية”، 
بحيث اطلع احل�سور  “متا�سي”، 
ال�سركة  منتجات  حول  نبذة  على 
ت��ق��دمي منتجات  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
ع�����س��ري��ة ت���واك���ب احل���ف���اظ على 
ال��ه��وي��ة ومت��ث��ي��ل ال��ث��ق��اف��ة وذلك 
ع��رب اع��ت��م��اد اأ���س��ال��ي��ب ج��دي��دة يف 

للمنتجات  التقليدية  ال�سناعة 
املحلية.

معر�س  امل����ه����رج����ان  و����س���م  ه�����ذا 
�ساحبات  من  ملجموعة  م�ساحب 
تنوعت  حيث  وامل�ساريع،  العمال 
منتجات املعر�س ما بني منتجات 
ت���ق���ل���ي���دي���ة م����ن ع����ط����ور ودخ������ون 
وهدايا  واك�����س�����س��وارات  وم��اب�����س 
من  وغريها  وم�سروبات  واطعمة 

املنتجات.
قامت  املهرجان  فعاليات  وخ��ال 
علي،  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  بتكرمي 
القت�ساد،  “وزارة  ل��ل��م��ه��رج��ان 

لقت  تقليدية  ملنتجات  الناجحة 
رواجا كبريا داخل وخارج الدولة.

اأهمية  ع��ل��ى  اأك����د احل�����س��ور  ك��م��ا 
�سمان  يف  ال��ت�����س��وي��ق��ي  اجل���ان���ب 
امل�ساريع  اع��م��ال  ومن���و  ا���س��ت��دام��ة 
املعار�س الداخلية  اإىل جانب دور 
للمنتج  ال��رتوي��ج  يف  واخل��ارج��ي��ة 
التقليدية  امل��ه��ن  م��ن  الإم���ارات���ي 

واليدوية املبتكرة.
املهرجان  فعاليات  و���س��ه��دت  ه��ذا 
عدداً من ور�س العمل املتخ�س�سة 
يف احلرف اليدوية ومنها “ور�سة 
والتطبيق  ال���ت�������س���م���ي���م  ه����وي����ة 
التقليدية،  ل��ل��ح��رف  ال��ع�����س��ري 

حتت �سعار موروثنا �سناعة م�ستدامة

مهرجان احل�سن الأحمر للحرف ي�ستك�سف احلرف اليدوية والتقليدية من منظور ع�سري

قطاع  انتعا�س  م��ع  ل�سيما  الأع��م��ال، 
الفّعاليات يف الإمارة.  وتعك�س العودة 
واحلوافز  الجتماعات  لقطاع  القوية 
وامل�����وؤمت�����رات وامل���ع���ار����س خ����ال عام 
اأعمال  ومتانة حمفظة  تنّوع   2022
وقدرته  العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز 
37 األف  اأك����ر م��ن  ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب 
 %50 بلغت  زي���ادة  يف  ع��ار���س��ة  �سركة 
 %72 ك�����ان   ،)2021 م����ع  م���ق���ارن���ة 
وا�ستقطبت  ع��امل��ي��ة.   ���س��رك��ات  م��ن��ه��ا 
التجاري  دب��ي  ملركز  التابعة  املعار�س 
فّعاليات  ت�����س��م��ل  وال����ت����ي  ال����ع����امل����ي، 
جلوبال”  “جيتك�س  فيها  مب��ا  ب���ارزة 
وذلك  زائ���ر  األ���ف   337 و”جلفود”، 
فيما   ،%20 ب��ل��غ��ت  ���س��ن��وي��ة  زي�����ادة  يف 
للمركز  التابعة  الفّعاليات  ا�ستقطبت 
عار�سة،  ���س��رك��ة  األ����ف   12 جم��ت��م��ع��ة 
كما    .%35 ب��ل��غ��ت  ك���ب���رية  ب����زي����ادة 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب���ي  اأط���ل���ق م��رك��ز 
واملتخ�س�سة  العاملية”،  “كون  �سركة 

•• دبي-وام:

العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي  اأع��ل��ن م��رك��ز 
والأعمال  للتجارة  املركزية  الوجهة 
يف املنطقة، عن نتائجه ال�سنوية لعام 
يف  ق��وي��اً  اأداًء  عك�ست  وال��ت��ي   2022
املركز  وا�ست�ساف  اأع��م��ال��ه.   خمتلف 
الذي يعد موطناً ملجموعة كبرية من 
 1.98 ال��ب��ارزة،  التجارية  الفّعاليات 
منواً  م�سجًا  وزائ���ر،  م�سارك  مليون 
كبرياً يف اأعداد الزّوار بلغ 29%، وجاء 
ب��ال��زخ��م يف عدد  ه��ذا النمو م��دف��وع��اً 
فّعاليات قطاع الجتماعات واحلوافز 
والفّعاليات  وامل��ع��ار���س،  وامل���وؤمت���رات 
بلغ  وال��ت��ي  وال�ستهاكية،  التجارية 
 97 بينها  من  فّعالية،   244 عددها 
 1.18 ا�ستقطبت  وم��وؤمت��راً  معر�ساً 
مليون م�سارك منهم 38% من خارج 
البارزة  امل��ك��ان��ة  يعك�س  مم��ا  ال���دول���ة، 
لإمارة دبي كوجهة مف�سلة لاأعمال 
وال�سياحة.  وقال �سعادة هال �سعيد 
العام ل�سلطة مركز دبي  املدير  املري، 
التجاري العاملي، اأن نتائج عام 2022 
تعد �سهادة وا�سحة على جهود الإمارة 
ل��ت��ع��زي��ز الن���ت���ع���ا����س الق���ت�������س���ادي يف 
اإىل  اجل��ائ��ح��ة، لف��ت��اً  بعد  م��ا  مرحلة 
بالن�سبة  حافًا  ك��ان  املا�سي  العام  اأن 
ل���ق���ط���اع الج����ت����م����اع����ات واحل�����واف�����ز 
وامل�����وؤمت�����رات وامل���ع���ار����س ح��ي��ث حقق 
تعزيز  و����س���ه���د  م�����س��ب��وق  غ����ري  من������واً 
وتر�سيخ  ال���ف���ر����س،  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة 
دب����ي ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة لقطاع  م��ك��ان��ة 

والتي  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ّع��ال��ي��ات  بتنظيم 
�سيكون منها الن�سخة الفتتاحية من 
و”جيتك�س  فود”  “�سعودي  معر�س 
ووا�سل    .2023 ع��ام  يف  اأفريقيا” 
و�سع  جلوبال”  “جيتك�س  م��ع��ر���س 
دب���ي والإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
طليعة رواد التقنيات امل�ستقبلية، حيث 
ح��ق��ق اأك�����رب م��ع��ر���س ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
 2022 عام  يف  قيا�سية  نتائج  العامل 
 170 من  اأك��ر  ا�ستقطاب  يف  متثّلت 
قيمته  م��ا  املعر�س  وحقق  زائ���ر،  األ��ف 
اقت�سادي  ك��ن��اجت  دره����م  م��ل��ي��ار   2.6
القت�سادية  القيمة  و�سّكلت  اإجمايل، 
 ،57% دب����ي  اق��ت�����س��اد  امل��ح��ت��ج��زة يف 

وفقاً لتقرير تقييم الأثر القت�سادي 
ملعر�س جيتك�س جلوبال والذي �سدر 
ف��ي��م��ا، �سهد  امل���ا����س���ي.   دي�����س��م��رب  يف 
وامل�سروبات،  الأغ���ذي���ة  جت����ارة  ق��ط��اع 
“جلفود”،  م���ع���ر����س  ط��ل��ي��ع��ت��ه  ويف 
فّعاليات   8 جم��م��وع��ه  م��ا  ا�ست�سافة 
م�سارك،  األ������ف   160 وا����س���ت���ق���ط���ب 
بزيادة قدرها 18% عن عام 2021، 
“جلفود”  من   27 الن�سخة  و�سهدت 
وعاد  امل�ساركة،  يف   %50 بن�سبة  زي��ادة 
ل��ي��ك��ون ح��ل��ق��ة الو�سل  امل��ع��ر���س  ه���ذا 
وامل�سروبات  الأغ����ذي����ة  م��ن��ت��ج��ي  ب���ني 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  وامل�������س���رتي���ن 
قيام  �سهد  ك��م��ا  واأف��ري��ق��ي��ا،  الأو����س���ط 

اأجنحتها  بتو�سيع  ال��دول  من  العديد 
الوطنية، مبا يف ذلك تركيا واإيطاليا 
الرعاية  قطاعات  وكانت  واإ�ستونيا.  
القطاعات  والعلوم  والطب  ال�سحية 
حيث  امل��ا���س��ي،  ال���ع���ام  اأداًء  الأف�����س��ل 
)مقارنًة  فّعالية   17 تنظيم  �سهدت 
كما   ،)2021 ع��ام  يف  فّعالية   12 ب��� 
وكان  م�سارك،  األ��ف   202 ا�ستقطبت 
اأبرز  م��ن  بفّعاليتني  م��دف��وع��اً  النمو 
فّعاليات الرعاية ال�سحية يف املنطقة، 
ال�سحة  وم�����وؤمت�����ر  م���ع���ر����س  وه����م����ا 
ال��ع��رب��ي، وم��وؤمت��ر الإم�����ارات الدويل 
لطب الأ�سنان ومعر�س طب الأ�سنان 

العربي– اإيدك . 

بحث العالقات التجارية بني الفجرية وكوبا مركز دبي التجاري العاملي يحقق نتائج �سنوية واعدة وي�ستقبل 1.98 مليون زائر يف 2022 
•• الفجرية-وام:

�سرور  ب����ن  ���س��ع��ي��د  ال�����س��ي��خ  اأك������د 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال�����س��رق��ي، 
الفجرية،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
تعزيز  ع���ل���ى  ال����غ����رف����ة  ح����ر�����س 
ال��ت��ج��اري��ة م��ع الدول  ال��ع��اق��ات 
ومنها  وال�������س���دي���ق���ة  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
منطقة  ودول  ك���وب���ا  ج��م��ه��وري��ة 

الكاريبي ب�سفة عامة. 
جاء ذلك خال ا�ستقباله يف مكتبه 
نوربرتو  ���س��ع��ادة  ال��غ��رف��ة،  مب��ق��ر 
اإ�سكالونا كاريلو �سفري جمهورية 
كوبا لدى الدولة، بح�سور �سعادة 
����س���ل���ط���ان م���ل���ي���ح ع�سو  ك����ل م����ن 
جميع  و�سلطان  الإدارة  جمل�س 
الغرفة،  ع���ام  م��دي��ر  ال��ه��ن��دا���س��ي، 
وايلينمارتينيز�ساردوى ال�سكرتري 
ال��ث��ال��ث ب�����س��ف��ارة ك���وب���ا، وحممد 
زاهر املدحاين م�سوؤول العاقات 

العامة والإعام بالغرفة. 
�سبل  ب���ح���ث  ال����ل����ق����اء  خ������ال  مت 
الفجرية  اإم��������ارة  ب����ني  ال���ت���ع���اون 
وج��م��ه��وري��ة ك��وب��ا يف ���س��وء تطلع 
للتعاون  ق��ن��وات  لفتح  اجل��ان��ب��ني 
القت�سادي والتجاري وال�ستفادة 
التي  ال���ك���ب���رية  الإم����ك����ان����ات  م����ن 
ال�����ط�����رف�����ان، يف جم���ال  مي���ل���ك���ه���ا 
وال�سياحي،  ال�سناعي  ال�ستثمار 
واعدة  اآفاقاً  يفتح  مبا  والغذائي، 
اأم����������ام جم���ت���م���ع���ي الأع�������م�������ال يف 

الفجرية وكوبا. 
ال�سرقي،  ���س��ع��ي��د  ال�����س��ي��خ  واأك������د 

ا����س���ت���ع���داد ال���غ���رف���ة ل��ت��ق��دمي كل 
ال���ت�������س���ه���ي���ات امل����ت����اح����ة ل���رج���ال 
الأع���م���ال م��ن ك��وب��ا ال��راغ��ب��ني يف 
مع  ا�ستثمارية  �سراكات  تاأ�سي�س 
ن��ظ��رائ��ه��م يف ال���ف���ج���رية، وذل���ك 
احلكومية  الدوائر  مع  بالتن�سيق 

املخت�سة. 
�سلطان  �����س����ع����ادة  وا����س���ت���ع���ر����س 
الهندا�سي خال اللقاء اخلدمات 
لدعم  ال���غ���رف���ة  ت���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي 
ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س يف الإم���������ارة 
يف  للراغبني  مائمة  بيئة  وخلق 
وال�ستثمار  ال��ع��م��ل  ���س��وق  دخ���ول 
تتميز  ال��ف��ج��رية  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ف��ي��ه، 
خارج  امل��م��ي��ز  اجل��غ��رايف  مبوقعها 
م�����س��ي��ق ه��رم��ز وان��ف��ت��اح��ه��ا على 
ما  الهندي  واملحيط  عمان  بحر 
اأهلها لتكون مركزاً حيوياً لتزيد 

بني  ما  العابرة  التجارية  ال�سفن 
ال�سرق والغرب وتقدمي اخلدمات 

اللوج�ستية لها. 
ال��ف��ج��رية تزخر  اإم�����ارة  اإن  وق���ال 
ب�������س���ن���اع���ات رائ��������دة يف جم����الت 
ال���ب���ن���اء ق���ائ���م���ة على  ����س���ن���اع���ات 
الطبيعية  امل����������وارد  ا����س���ت���غ���ال 
اخلامات  وم��ن��ه��ا  فيها  امل��ت��واف��رة 
التعدينية التي تختزنها �سا�سل 
اإىل  م�سرياً  بها،  املحيطة  اجلبال 
ال�سوف  منتجاتها  اأه���م  م��ن  اأن 
كعازل  ي�ستخدم  ال��ذي  ال�سخري 
املباين، كما  للحرارة وال�سوت يف 
اأ�سار اإىل اأن الفجرية حتتل املركز 
ال��ث��اين ع��امل��ي��اً يف جم���ال تخزين 
مينائها  ع���رب  وي�������س���در  ال��ن��ف��ط 
النفط  اإن���ت���اج  % م��ن   70 ن��ح��و 

بالدولة. 
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العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

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

ال�سمايل للنقليات وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4685938 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�س ان 

ام ا�س للعقارات واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4282691 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النقطة 

البي�ساء للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1981783 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املوتر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي لأك�س�سورات ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3919915 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

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

فور�سايت ديفيلومبنت لا�ست�سارات الهند�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4429542 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

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

د�سكاونت للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4209290 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مزرعة 

اورغانيك للتني ال�سوكي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3936508 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نفاف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لغ�سيل ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3997661 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اأور�سا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لاأزياء واملاب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3842447 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : زينجو ون للنقليات 

واملقاولت العامه
رخ�سة رقم: CN 3987297 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سعيد فاح �سعيد املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد را�سد بلعث �سعيد احلر�سو�سى %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:اأ�سيت قروث �سا�ستانابيليتي انف�ستمنت ذ.م.م
علي  حموده  حممد  ال�سيد  مبنى   0.6 �سرق  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

بن حموده واخرين
CN 2962421 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

2 - تعيني ال�ساده/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين 
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/2/28   لل�سركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350004638  

تاريخ التعديل:2023/03/13
املعني  امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : لين تك للو�ساطة التجارية

رخ�سة رقم: CN 3828909 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 30000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي خريي علي العبادله من مالك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/علي خريي علي العبادله من 100% اىل %0
تعديل اإ�سم جتاري من/لين تك للو�ساطة التجارية  

LINE TICK COMMERCIAL BROKER

 اإىل/لين تك للو�ساطة التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
LINE TICK COMMERCIAL BROKER .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : تومل خلدمات ال�سيارات

رخ�سة رقم: CN 2343587 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل را�سد علي مفتاح ال�سام�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حمدان عبيد عمر الكعبي %50
تعديل ن�سب ال�سركاء/عبداهلل را�سد علي مفتاح ال�سام�سي من 100% اىل %50

تعديل اإ�سم جتاري من/تومل خلدمات ال�سيارات  
TWLEM CAR SERVICES

 اإىل/�سركة تومل خلدمات  ال�سيارات ذ.م.م
TWLEM CAR SERVICES COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بقالة ال�سماء الذهبية

رخ�سة رقم: CN 1098925 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سعيد حممد �سعيد القبي�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ان�ساري ماتومال عبدالقادر %100
تعديل اإ�سم جتاري من/بقالة ال�سماء الذهبية  

GOLDEN SKY BAQALA

 اإىل/بقالة ال�سماء الذهبية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GOLDEN SKY BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بر�ستيج كا�س لقطع غيار ال�سيارات

رخ�سة رقم: CN 2349020 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد خليفه �سليمان املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ن�سات حممد ال�سريف %100
تعديل اإ�سم جتاري من/بر�ستيج كا�س لقطع غيار ال�سيارات  
PRESTIGE CLASS FOR CARS SPARE PARTS

 اإىل/بر�ستيج  كا�س لقطع غيار ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PRESTIGE CLASS FOR CARS SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : جولدن فايف للنقل و املقاولت - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم: CN 4509384 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سويدان حممد عبداهلل حممد النعيمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حماده عبداملعطي عبداحلميد رم�سان %100

تعديل اإ�سم جتاري من/جولدن فايف للنقل و املقاولت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م  

GOLDEN FIVE TRANSPORT AND CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/جولدن  فايف للنقل واملقاولت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

GOLDEN FIVE TRANSPORT AND CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : برج ون لابتكار للمقاولت العامة

رخ�سة رقم: CN 4637854 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 1000 اىل 30000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد ي�سلم علي علي العكربى من مالك اىل مدير

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد ي�سلم علي علي العكربى من مالك اىل �سريك
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد عمر حممد عبداهلل العكربى %5
تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد ي�سلم علي علي العكربى من 100% اىل %0

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد ي�سلم علي علي العكربى من 100% اىل %95
تعديل اإ�سم جتاري من/برج ون لابتكار للمقاولت العامة  

BURJ WAN LILAIBTIKAR GENERAL CONTRACTING
 اإىل/برج ون لابتكار للمقاولت العامة ذ.م.م

BURJ WAN LILAIBTIKAR GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة املنيل لاعمال ال�سحية

رخ�سة رقم: CN 1130683 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 10000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد عو�س عبيد را�سد ال�سام�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالح حممود �سالح �سرحان %100
تعديل اإ�سم جتاري من/موؤ�س�سة املنيل لاعمال ال�سحية  

AL MANYAL SANITARY WORKS EST

 اإىل/املنيل لاعمال ال�سحية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL MANYAL SANITARY WORKS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كيوب�س لإدارة العقارات

رخ�سة رقم: CN 2542867 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل عتيق �سامل حميد الرميثي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمر ب�سام عزت ابو �سهاب %100
تعديل اإ�سم جتاري من/كيوب�س لإدارة العقارات  

CUBES PROPERTIES MANAGEMENT

 اإىل/كيوب�س  لإدارة العقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CUBES PROPERTIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13798 بتاريخ 2023/3/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بودي فاكتوري لكمال الج�سام

رخ�سة رقم: CN 1546967 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عدنان حممد غلوم الدوبى املازمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هامبال تازهيبيديكايل حم�سن حم�سن %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اجيث �سي�سيل �سي�سيل %50

تعديل اإ�سم جتاري من/بودي فاكتوري لكمال الج�سام  
BODY FACTORY BODY BUILDING GYM

 اإىل/بودي فاكتوري لكمال الج�سام ذ.م.م
BODY FACTORY BODY BUILDING GYM L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

منتخب  لعبة  العنزي،  ن��وف  اأعربت 
الإ�سباين،  ليجاني�س  ونادي  الإم��ارات 
ا�ستفادتها  تنعك�س  اأن  يف  اأم��ل��ه��ا  ع��ن 
على  احرتافها اخلارجية  من جتربة 
ك���رة ال���ق���دم ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف الإم������ارات، 
وبدء  م�ستواها  تطوير  يف  بامل�ساهمة 
مرحلة حتقيق الإجنازات مع منتخب 
 - العنزي  ن��وف  واأ�سبحت  الإم����ارات. 
25 عاماً - اأول لعبة كرة قدم اإماراتية 
التحقت  ح��ي��ث  اأوروب�������ا؛  يف  حت���رتف 
املو�سم  ب���داي���ة  يف  ل��ي��ج��ان��ي�����س  ب���ن���ادي 
املا�سي.  �سبتمرب  يف  اجل��اري  الكروي 
م��ق��اب��ل��ة معها  ن�����وف، يف  واأو����س���ح���ت 
الدوري  رابطة  رتبتها  الفيديو،  عرب 
وكالة  ب��ح�����س��ور  دب����ي،  الإ����س���ب���اين يف 
اأنباء الإمارات "وام" اأنها حتاول بذل 
احلالية  جتربتها  يف  جهدها  ق�سارى 
مع ليجاني�س، مل�ساعدة الفريق ب�سكل 
ع���ام وت��ط��وي��ر اأدائ���ه���ا ال��ف��ردي ب�سكل 
اأن  "اأود  ل�"وام":  خا�س. وقالت نوف 
على  التجربة  هذه  اإيجابيات  تنعك�س 
ا�ساهم  واأن  الإم�����ارات  ال��ق��دم يف  ك���رة 
بادي،  يف  اللعبة  م�ستوى  تطوير  يف 
يف  لع��ب��ة  ب�سفتي  منها  وال���س��ت��ف��ادة 

�سفوف املنتخب الوطني".
واأ�سافت " اأعتقد اأن الوقت حان لبدء 
الفوز بالألقاب مع املنتخب. برغم اأننا 
10 �سنوات،  بداأنا م�سوارنا منذ نحو 
مل���زي���د من  ال���وق���ت ح����ان  اأن  اأع���ت���ق���د 
الكروية  املدر�سة  اإن  وقالت  التقدم". 
تطوير  يف  ك��ث��رياً  �ساهمت  الإ�سبانية 
اأ�سبحت  امللعب  م�ستواي. قراراتي يف 
اأ����س���رع، وم�����س��ت��وى ال��اع��ب��ات الاتي 
األ���ع���ب م��ع��ه��ن م��رت��ف��ع ج����ًدا وكذلك 
طاقم التدريب لديه طرق ممتازة. كل 
وميكن  خربتي،  �سالح  يف  ي�سب  هذا 
ب��ادي. واأ�سارت  اأفيد بها منتخب  اأن 
املزيد  انتقال  اأم��ام  الباب  فتح  اأن  اإىل 

والعربيات  الإماراتيات  الاعبات  من 
ب�����س��ف��ة ع��ام��ة ل���ل���دوري���ات الأوروب���ي���ة 
وقالت  للغاية.  مفيدة  �سيكون خطوة 
يل،  حلما  ك��ان  لإ�سبانيا  النتقال   "
باأن  اأث��ق  الأخ���ري.  حلمي  لي�س  ولكنه 
هذه اخلطوة �ست�سجع لعبات اأخريات 
ع��ل��ى ت��ك��رار ال��ت��ج��رب��ة، وت��ف��ت��ح الباب 
اأم��ام��ه��ن لت��خ��اذ مثل ه��ذه اخلطوة. 
اأرى اأن اللعب يف دوري اأكر خربة لن 
�سيفيد  ولكنه  فقط،  الاعبة  ي�ساعد 
ا م�ستوى كرة القدم يف املنطقة".  اأي�سً
واأ�سافت " اأ�سجع جميع الاعبات يف 
الإمارات وال�سرق الأو�سط على قبول 
هذا التحدي، واتخاذ اخلطوة الأوىل 

باللعب يف اخلارج".
وكانت نوف عن اأن م�سريتها الكروية 
نادي  اأبوظبي، وحتديداً مع  ب��داأت يف 
�ساعدها على حتقيق  ال��ذي  ال��وح��دة، 
ال��ل��ع��ب، ثم  اأوىل خ��ط��وات��ه��ا يف ع���امل 
امل�سري،  دج��ل��ة  وادي  ل��ن��ادي  انتقلت 

قبل الن�سمام اإىل ليجاني�س.
نف�سها  تطوير  حتاول  اأنها  واأو�سحت 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات، ول��ي�����س يف 

املجال الكروي فقط.
يوميا  ت���دري���ب���ات���ي  اأوؤدي   " وق���ال���ت 
الأ�سبوع،  نهاية  يف  املباريات  واأخو�س 
لدرا�سة  م��دري��د  يف  وج���ودي  واأ�ستغل 
املجال  يف  الأع���م���ال  اإدارة  ماج�ستري 
ا�ستفادتي  تكون  اأن  اأري��د  الريا�سية. 
يخ�س  م��ا  ك��ل  يف  ومتخ�س�سة  كاملة 
ال���ق���دم، وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ثقافة  ك����رة 
خمتلف،  ح���ي���اة  واأ�����س����ل����وب  ج����دي����دة 
وليجاني�س �ساعدين منذ اليوم الأول 

ووفر يل البيئة املنا�سبة لذلك".
واأكدت حر�سها على متابعة مباريات 
كلما  ل��ل��م��ح��رتف��ني،  اأدن��������وك  دوري 
ت�سجيعها  م��ع  ال��ف��ر���س��ة  ل��ه��ا  �سنحت 
اأي�سا  مهتمة  واأنها  اجل��زي��رة،  لفريق 
مب��ت��اب��ع��ة ال���ع���دي���د م���ن امل���ب���اري���ات يف 

خمتلف امل�سابقات الأوروبية.

•• اأبوظبي - وام:

اأكد �سعود املرزوقي م�سوؤول املنتخبات الوطنية يف احتاد الإمارات لل�سطرجن اأن 
جلنة املنتخبات قدمت ت�سورها لإقامة مع�سكر حت�سريي للمنتخب يف �سوي�سرا 
قبل امل�ساركة بالبطولتني الآ�سيويتني يف ال�سني وتاياند، واأن املقرتح يت�سمن 
تنفيذ برنامج اإعداد مميز ينتهي بامل�ساركة يف بطولة الأ�ساتذة �سمن مهرجان 

الدويل" ب�سوي�سرا. "بيل 
اأهم املهرجانات العاملية ال�سنوية يف لعبة  " بطولة بيل" اإحدى  وقال:" تعترب 
ال�سطرجن، اإذ ت�سهد م�ساركة نحو 73 لعباً ولعبة من دول العامل، بالإ�سافة 
للغاية،  قوية  مناف�سة  وه��ي  "الهواة"،  مب�سابقة  لع��ب��اً   120 م��ن  اأك��ر  اإىل 
يف  ممتازة  �سابقة  نتائج  ولدينا  ج��ولت،   9 من  ال�سوي�سري  النظام  وفق  وتقام 
البطولة بح�سد امليداليتني الذهبية والف�سية، بوا�سطة الأ�ستاذ الدويل �سامل 

عبدالرحمن".
اللعبة لتنظيم بطولتني يف �سهر  ل��دى احت��اد  اأن هناك اجتاها  امل��رزوق��ي  واأك��د 
رم�����س��ان امل��ق��ب��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��زي��ن جت��اري��ني ل��رت���س��ي��خ م�����س��اع��ي انت�سار 
ال�سطرجن، وتعزيز الوعي باأهميته لكافة فئات املجتمع، والقيمة الكبرية التي 

ميثلها يف الرتقاء بالقدرات الذهنية ورفع م�ستوى الذكاء.
املنتخب  تواجد  اأهمية  الإمارات" وام" اإىل  اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  واأ�سار 
الريا�س،  ال�سعودية  العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي  ال�سطرجن  بطولة  فعاليات  يف 
الريا�س" 2023،  "تقومي  "بوليفارد ريا�س �ستي" �سمن م�سابقات  مبنطقة 
يومي 17 و18 مار�س اجلاري، بثاثة لعبني هم �سامل عبد الرحمن امل�سنف 

الأول للبطولة، والأ�ستاذ الدويل عمران احلو�سني، والاعبة رو�سة ال�سركال.
وتر�سخ  املالية،  اجل��وائ��ز  حيث  من  عربياً  الأع��ل��ى  هي  البطولة  وقال:" تعترب 
مكانة هذه الريا�سة التي حتظى باهتمام لفت يف ال�سعودية، حيث يتّوج �ساحب 
املركز الأول ب� 300 األف ريال، ويح�سل �ساحب املركز الثاين على 200 األف 
ريال، والثالث على 100 األف ريال، بالإ�سافة اإىل جوائز مالية اأخرى للفائزين 
حتى املركز العا�سر"، كما اأنها ت�سهد تواجد اأف�سل الاعبني العرب، وبع�سهم 

العتزال". كانوا قد غادروا "الرقعة ال�سطرجنية" ب�سبب 

الحتاد  اإدارة  جمل�س  روؤي���ة  �سمن  ت��ن��درج  امل�ساركة  ه��ذه  اأن  امل��رزوق��ي  واأو���س��ح 
بالتواجد القوي يف البطولت اخلارجية متا�سياً مع ال�سرتاتيجية التي يتبناها 
خال  م��ن  وال��اع��ب��ات،  لاعبني  والذهنية  الفنية  ال��ق��درات  لتعزيز  الحت���اد، 
الحتكاك مع اأف�سل العنا�سر من جميع اأنحاء العامل، وقال:" ثقتنا كبرية يف 
لعبنا املتاألق �سامل عبدالرحمن للمناف�سة على املراكز الأوىل، كما نتطلع اإىل 

نتائج جيدة من عمران احلو�سني ورو�سة ال�سركال".
العا�سمة  ا�ست�سافتها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  املنتخب  م�����س��ارك��ة  وح���ول 
اأنها  خا�سة  قوية،  بطولة  كانت  املرزوقي:"  قال  موؤخراً  اخلرطوم  ال�سودانية 
م�ستوى  وحت�سني  الأخ���رى  الأل��ق��اب  بجانب  امل��ون��دي��ال،  يف  للم�ساركة  موؤهلة 

الت�سنيف".
الاعبة  الأخ��رية عن طريق  املناف�سة" حتى اجلولة  "�سلب  "كنا يف  واأ���س��اف: 
حيث  بريطانيا  م��ن  بح�سورها  امل�ساركة  اآث���رت  ال��ت��ي  املعمري  دروي�����س  واف��ي��ة 
الرحمن  عبد  الثنائي  م�ساركة  �سهدت  البطولة  اأن  كما  هناك،  تعليمها  تتلقى 
علي الطاهر وعمار ال�سدراين لأول مرة، وكانت فر�سة جيدة لتح�سني ت�سنيف 

جميع لعبي منتخبنا ونتطلع اإىل نتائج اأف�سل يف املناف�سات املقبلة".

•• دبي-الفجر

ح��ق��ق ف��ري��ق احل��ب��ت��ور ان���ك���ورا فوزا 
مهرة  فريق  مناف�سه  على  م�ستحقا 
حتدي  لكاأ�س  الفتتاحية  املباراة  يف 
اأقيمت  وال��ت��ي   2023 للبولو  دب��ي 
على امللعب الرئي�سي بنادي ومنتجع 
و�سط  والفرو�سية  للبولو  احلبتور 
ح�����س��ور ج��م��اه��ريي ك��ب��ري ك��م��ا فاز 
فريق بنجا�س بن�سايل على مناف�سه 
ب��ن دري يف ثاين  ال��ت��ق��ل��ي��دي ف��ري��ق 

حتى  ت�ستمر  التي  الكاأ�س  مباريات 
م�����س��اء ي���وم الح���د امل��ق��ب��ل مب�ساركة 

اأربعة فرق وبهانديكاب 10 جول .
ولعل فوز فريق احلبتور انكورا على 
 11 اورب��ي�����س م��ه��رة بنتيجة  ف��ري��ق 
هدفا مقابل 8 اأهداف ون�سف جول 
"الهانديكاب"  الت�سنيف  ف��ارق  ه��و 
يعك�س متاما �سورة املباراة حيث بداأ 
فريق اوربي�س مهرة املباراة بر�سيد 
ت�سنيف  ارت��ف��اع  ب�سبب  ج��ول  ن�سف 
 9 مقابل   10 عنه)  احلبتور  فريق 

ف���ري���ق احلبتور  ل��ع��ب  وق����د  ج�����ول( 
ان��ك��ورا ب��ق��ي��ادة خ��ال��د ال��ع��م��ران منذ 
البداية بجدية وا�سحة �سعيا للفوز 
والتاأهل للمرحلة الثانية وقد حتقق 
اإن��ه��اء ال�سوط  اأراد وجن��ح يف   له ما 
اأه��داف مقابل  اأربعة  الأول  بنتيجة 

ن�سف اجلول .
فريق  ين�سط  ال��ث��اين  ال�����س��وط  ويف 
طارق  الواعد  بقيادة  مهرة  اوربي�س 
الفارق  تقليل  يف  وي��ن��ج��ح  احل��ب��ت��ور 
احلبتور  ب��ت��ق��دم  ال�����س��وط  ل��ي��ن��ت��ه��ي 

مقابل  اه���داف  �ستة  بنتيجة  ان��ك��ورا 
وي�ستاأنف  ون�����س��ف  اه�����داف  اأرب���ع���ة 
ال�سوط الثالث اإل اأن احلبتور يعود 
ب��ال��ت��ق��دم وي�سيف  اأح��ق��ي��ت��ه  ل��ي��وؤك��د 
ي�سيف  بينما  ر���س��ي��دة  اىل  ه��دف��ني 
ف��ري��ق اورب��ي�����س م��ه��رة ه��دف��ا واحدا 
اما ال�سوط الرابع والأخري في�سهد 
ث��اث��ة اه����داف ل��ك��ل ف��ري��ق لتنتهي 
احلبتور  ف���ري���ق  ل�����س��ال��ح  امل�����ب�����اراة 
انكورا بنتيجة 11 مقابل 8 اأهداف 

ون�سف جول .

ويف املباراة الثانية توقع اخلرباء ان 
اىل  غياب  بعد  دري  بن  فريق  يعود 
البطولة  وي��ك��ون ح�����س��ان  ال��واج��ه��ة 
 10 هانديكاب  يحمل  وان��ه  خا�سة 
جول مفابل 9 جول لفريق بنجا�س 
كان  ال��ف��ري��ق  اأداء  ان  ال  ب��ن�����س��ايل  
خميبا لاآمال وخ�سر امام مناف�سه 
بن�سايل  ب��ن��ج��ا���س  ف��ري��ق  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
اه�����داف ون�سف  ث��م��ان��ي��ة  وب��ن��ت��ي��ج��ة 
جول مقابل خم�سة اهداف يف مباراة 
تقدم فيها فريق بنجا�س بن�سايل من 

باديتها وحتى نهايتها وب�سكل لفت 
ب�سبب التنظيم الدفاعي والهجومي 
فريق  جت��ان�����س  ع���دم  م�ستغا  م��ع��ا 

مب�ستواه  يظهر  مل  ال���ذي  دري  ب��ن 
املعروف .

وبهذه النتيجة �سوف يلعب بنجا�س 

بن�سايل مع اوربي�س مهرة واحلبتور 
ي���وم اخلمي�س  دري  ب��ن  م��ع  ان���ك���ورا 

املقبل .

•• ال�شليمانية-وام:

تّوج منتخب الإمارات للقو�س وال�سهم 
بامليداليتني الذهبية والف�سية، واملركز 
الدولية  ال���ع���راق  ب��ط��ول��ة  يف  ال��ث��ال��ث 
داخ���ل ال�����س��الت مب�����س��ارك��ة اأك���ر من 
دولة، والتي اختتمت م�ساء اأم�س   18
الأول الأحد يف حمافظة ال�سليمانية. 
عن  بالذهبية  منتخبنا  تتويج  وج��اء 
ط��ري��ق ال��اع��ب��ة ع��ائ�����س��ة اآل ع��ل��ي يف 
نالت  فيما  اإن��اث،  املحدب  القو�س  فئة 
الاعبة اآمنة العو�سي ف�سية القو�س 
املركب اإناث، وجاءت الاعبة علياء اآل 
ورف��ع منتخبنا  الرابع.  املركز  علي يف 
الوطني ر�سيده من امليداليات امللونة 

ذهبيات   4 ب��واق��ع  ميدالية،   16 اإىل 
ب���رون���زي���ات، خال  و6  ف�����س��ي��ات،  و6 
العربية  ال��ب��ط��ول��ت��ني  يف  م�����س��ارك��ت��ي��ه 
مبحافظة  وال�سهم  للقو�س  والدولية 
الفرتة  خ��ال  العراقية،  ال�سليمانية 

من 7 اإىل 12 مار�س اجلاري.
ال��ف��ائ��زي��ن عادل  ت��ت��وي��ج  و����س���ارك يف 
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  احل��م��ادي 
الإمارات للقو�س وال�سهم رئي�س جلنة 
الأمني  امل�سهداين  و�سعد  املنتخبات، 
العام لاحتاد العربي، رئي�س الحتاد 
والدكتور  وال�سهم،  للقو�س  العراقي 

كرمي كاظم ع�سو الحتاد العراقي.
وغادرت بعثة منتخب الإمارات للقو�س 
ال�سليمانية  حم��اف��ظ��ة  اإىل  وال�����س��ه��م 

للم�ساركة يف  املا�سي  الثنني  بالعراق 
داخل  وال��دول��ي��ة  العربية  البطولتني 

ال�سالت.
ب���ن هويدن  وراف�����ق ال��ب��ع��ث��ة ���س��ل��ط��ان 
وحممد  امل����دام،  ن���ادي  رئ��ي�����س  الكتبي 

را�سد ع�سو جمل�س اإدارة النادي.
الوطني  منتخبنا  م�����س��ارك��ة  وج����اءت 
بالقو�س  ذك����ور  ال��ف��رق  م��ن��اف�����س��ات  يف 
اإناث بالقو�س املحدب،  املحدب، وفرق 
وف����رق م�����زدوج ق��و���س م���رك���ب، وفرق 
اإىل  بالإ�سافة  حم��دب،  قو�س  م���زدوج 

نا�سئني ذكور واإناث.
8 لع��ب��ني ولعبات  ال��ب��ع��ث��ة  و���س��م��ت 
هم عبد اهلل الكتبي، و�سلطان الكتبي، 
وح�سة  املدام"،  "نادي  الكتبي  ومايد 

واآمنة  ع��ل��ي،  اآل  وع��ائ�����س��ة  ال��ع��و���س��ي، 
ال�سارقة"،  ���س��ي��دات  "نادي  العو�سي 

الفجرية  "نادي  ع���ل���ي  اآل  وع���ل���ي���اء 
اليماحي"  و�سيف  القتالية"،  للفنون 

نادي خورفكان". بالإ�سافة اإىل عادل 
احلمادي ع�سو جمل�س الإدارة رئي�س 

جل��ن��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات، وع����ادل رج���ا املدير 
اآدم مدرب  ل��احت��اد، وجم��اه��د  الفني 
ال����را�����س����دي مدير  وم���ط���ر  امل��ن��ت��خ��ب 
�سيخة  احلكمة  ع��ن  ف�سا  املنتخب، 
اخل��اط��ري ال��ت��ي مت اخ��ت��ي��اره��ا �سمن 

الطاقم التحكيمي للبطولة.
واأكد عادل احلمادي اأن احل�ساد املثمر 
البطولتني  يف  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
العربية والدولية بر�سيد 16 ميدالية 
التي  امل�ستدامة  ال��روؤى  ير�سخ  ملونة 
بقيادة  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  يتبناها 
الكعبي  م�سبح  �سعيد  الدكتور  �سعادة 
امل��ح��ف��زة لتطوير  امل��ع��اي��ري  اإر����س���اء  يف 
مهارات الاعبني والاعبات، وتعزيز 
اأب���ط���ال ميثلون  ل�����س��ن��اع��ة  ق���درات���ه���م 

ال���دول���ة يف امل��ح��اف��ل اخل��ارج��ي��ة، وفق 
اأف�سل املمار�سات واملعايري التي حتقق 

املنجزات الوطنية.
وقال:" البطولتان تعززان التوجهات 
العنا�سر  ج��م��ي��ع  لإك�����س��اب  ال��داع��م��ة 
اخلربة امليدانية والكفاءة املهنية التي 
م�ستقبل  ل�ست�سراف  الطريق  متهد 
اأف�سل بالتعاون الإيجابي والبناء من 
ونتطلع  الأن��دي��ة،  يف  العمل  منظومة 
اإىل واق���ع اأف�����س��ل يف ك��ل م�����س��ارك��ة يف 
خالها  وم�����ن  خ����ارج����ي����ة،  ب����ط����ولت 
ميكن اأن نر�سم خريطة طريق ملهمة 
ت�ساعدنا على امل�سي قدماً يف الو�سول 
اأهدافنا ورفد املنتخبات الوطنية  اإىل 

باأف�سل العنا�سر".

القو�س وال�سهم يتّوج ب� 16 ميدالية يف البطولتني العربية والدولية بالعراق

منتخب ال�سطرجن ي�سارك يف بطولتي اآ�سيا يف تايالند وال�سنينوف العنزي: حان وقت الإجنازات ملنتخب الإمارات لل�سيدات

اخلمي�س قبل النهائي والأحد اخلتام 

فوز احلبتور وبنجا�س يف افتتاحية كاأ�س حتدي دبي للبولو 

اخلارجي  مع�سكره  يف  تدريباته  للجودو  الأول  منتخبنا  يوا�سل 
الذي  ال��دويل للجودو  املع�سكر  يتوا�سل يف جورجيا �سمن  الذي 
ي�سهد م�ساركة العديد من املنتخبات الأوروبية ا�ستعدادا لبطولة 
ي�ست�سيفها  ،والتي   2023 لعام  الكربى  �سام  جراند  تبلي�سي 
24 اىل 26 م��ار���س احلايل  الحت���اد اجل��ورج��ي خ��ال ال��ف��رتة 
ملقر  الن��ت��ق��ال  قبل  اأ�سبوعني  م��دة  اخلتامي  املع�سكر  وي�ستغرق 
21-3 احلايل ،وقبل  امل�ساركة يف البطولة يوم  املنتخبات  اإقامة 
قرعة البطولة التي جترى عرب تقنية الفيديو يف ال�ساعة الثانية 
ظهرا من يوم 23-3 بفندق هواليدي ان بتوقيت مدينة تبلي�سي 
 ، دولرا   154 النقدية  جوائزها  تبلغ  والتي  جورجيا،  عا�سمة 

املنتخبات من  زي��ادة ر�سيد  التي ت�سهم يف  البطولة   وي�سارك يف 
 430 ،ع��دد   2024 باري�س  لأوملبياد  التاأهل  �سباق  يف  النقاط  
5 منتخبات  بينهم  م��ن  دول��ة   60 م��ن  الن  لعبا ولع��ب��ه حتى 
ال�سعودية   ، وال��ب��ح��ري��ن  الم������ارات  م��ن��ت��خ��ب  ي��ت��ق��دم��ه��م  ع��رب��ي��ة 

،اجلزائر ولبنان .
وي�سارك يف بطولة جورجيا منتخبنا باعبني وهما الاعب تال 
�سفيلي الذي ي�سارك يف مناف�سات وزن حتت 66 كجم، وجريجوري 
اأرام الذي ي�سارك يف مناف�سات وزن حتت 90 كجم وي�سرف على 
تدريب املنتخب الأول املدرب فيكتور لعب املنتخب الول ال�سابق، 
ويراأ�س البعثة خال البطولة ال�سيد نا�سر التميمي الأمني العام 

لحتاد اجلودو امني �سندوق الحتاد الدويل.
الحت���اد على  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  �سعادة حممد  وح��ر���س 
الطمئنان  بعد  جورجيا  لبطولة  منتخبنا  ا�ستعدادات  متابعة 
على �سفاء امل�سابني ا�ستعدادا لبطولة العامل للجودو القادمة يف 
واأ�ساف  القادم..  ال�سابع من مايو  الدوحة القطرية اعتبارا من 
– تعقب امل�ساركة يف بطولة جورجيا النتقال للم�ساركة يف بطولة 
اأنطاليا يف تركيا ب� 3 اأفراد وذلك خال الفرتة من 31مار�س – 
وحتى 2 ابريل املقبل وهم: الاعب طال ا�سفيلي يف وزن حتت 
اأرام الذي ي�سارك يف مناف�سات وزن حتت  81 كجم وجريجوري 

كجم.  100 فوق  وزن  يف  عمر  ومعروف  كجم   90

منتخب اجلودو جاهز لبطولتي جورجيا وتركيا جراند �سالم
الدرعي يطمئن على �سري الإعداد و�سفاء امل�سابني 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

اأرينا يف مدينة  مبادلة  ت�ست�سيف   
بطولة  مناف�سات  الريا�سية  زاي��د 
لرابطة حمرتيف  الدولية  اأبوظبي 
-17 م��ن  ال��ف��رتة  يف  اجلوجيت�سو 
ت�سهد  حيث  اجل���اري،  مار�س   19
ال���ب���ط���ول���ة ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا احت����اد 
بالتعاون  للجوجيت�سو  الإم�����ارات 
ملحرتيف  اأب�����وظ�����ب�����ي  راب�����ط�����ة  م�����ع 
م�ساركة   )AJP(اجلوجيت�سو
م����ئ����ات ال����اع����ب����ني م�����ن الأن�����دي�����ة 
ال�سغار،  ف��ئ��ات  يف  والأك���ادمي���ي���ات 
وال���ن���ا����س���ئ���ني وال�������س���ب���اب وال����ه����واة 

واملحرتفني والأ�ساتذة.
 وتعد البطولة ثاين جولت رابطة 
اجلوجيت�سو  مل���ح���رتيف  اأب���وظ���ب���ي 
ال����ت����ي ت���ن���ظ���م يف ال�����دول�����ة خ���ال 
اأولها  كانت  والتي   2023 مو�سم 
لرابطة  ال��دول��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  بطولة 
حم����رتيف اجل��وج��ي��ت�����س��و – ب���دون 
اأبوظبي،  يف  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ب��دل��ة 
وحققت جناحا كبريا على م�ستوى 
جنوم  قبل  من  وامل�ساركة  التنظيم 
واحل�سور  الفني  وامل�ستوى  اللعبة 
اجلماهريي والتغطية الإعامية.

 وي���ق���ول ���س��ع��ادة ي��و���س��ف ع��ب��د اهلل 

اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال����ب����ط����ران 
للجوجيت�سو:"  الإم�������ارات  احت����اد 
اأبوظبي  راب���ط���ة  ب���ط���ولت  ت�����س��ك��ل 
قّيمة  اإ�سافة  اجلوجيت�سو  ملحرتيف 
الريا�سي،  املو�سم  لأجندة بطولت 
وت�����س��ه��م يف ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء على 

جم���م���وع���ة ك����ب����رية م�����ن امل����واه����ب 
اإىل  التي تتطلع  ال�سابة واجلديدة 
حتقيق م�سرية احرتافية متميزة. 
على  ال��ك��ب��ري  الإق���ب���ال  يعك�س  ك��م��ا 
امل�ساركة يف املناف�سات، كفاءة خطط 
ب��راجم��ه بالتعاون  الحت���اد وجن��اح 

ال��راب��ط��ة وال�����س��رك��اء يف ن�سر  م���ع 
ال��ل��ع��ب��ة وت��و���س��ي��ع قاعدة  وت��ط��وي��ر 
مب�ستقبل  ي��ب�����ّس��ر  مب���ا  امل��م��ار���س��ني 
تر�سيخ  وم��وا���س��ل��ة  للعبة،  م�����س��رق 
اأبوظبي  والعا�سمة  الدولة  مكانة 
ع��ل��ى م�ستوى  ل��ل��ري��ا���س��ة  ك��م��وط��ن 

العامل.
وي�سيف :" حتت�سن البطولة بيئة 
مثالية توؤهل الاعبني ال�ساعدين 
لاحتكاك مع نخبة لعبي الأندية 
والأكادمييات على م�ستوى املنطقة 
موهبتهم  �سقل  وبالتايل  والعامل، 

فر�سهم  وزي��ادة  جاهزيتم  وتعزيز 
يف املناف�سة والتواجد يف البطولت 

العاملية الكربى".
 وت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى م���دى اأيام 
اجلاري،  م��ار���س   19 و18،   ،17
اجلمعة  ي��وم  الفعاليات  تبداأ  حيث 

مبناف�سات ال�سغار على اأن ت�ستكمل 
مبناف�سات  ال�سبت  ي��وم  فعالياتها 
والأ�ساتذة،  وال�����س��ب��اب  ال��ن��ا���س��ئ��ني 
الهواة  مب��ن��اف�����س��ات  الأح������د  وي�����وم 

واملحرتفني.
 بدوره يقول طارق البحري املدير 

اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف  ال���ع���ام ل��راب��ط��ة 
تكت�سب   ":  )AJP( اجلوجيت�سو 
الرابطة  تنظمها  التي  البطولت 
داخل الدولة اأهمية متزايدة، فهي 
البطولت  ل��ن��ج��اح  ام���ت���دادا  مت��ث��ل 
خمتلف  يف  الرابطة  تنظمها  التي 
 150 دول العامل والتي تزيد عن 
التي  املكا�سب  اأب���رز  وم��ن  ب��ط��ول��ة، 
امل�ستمر  التطور  البطولة،  حتققها 
وم�سريتهم  ال����اع����ب����ني  لأداء 
التناف�سية  وق���درت���ه���م  ومن����وه����م 
تر�سيخ  ع�����ن  ف�������س���ا  ال����ع����ال����ي����ة، 
كموطن  اأبوظبي  العا�سمة  مكانة 
ا�ستثنائية  ووج���ه���ة  ل��ل��ع��ب��ة،  ع��امل��ي 
ل����س���ت���ق���ط���اب الأب�����ط�����ال م����ن دول 
الإ����س���ارة  وجت����در  كافة".   ال���ع���امل 
لاعبي  بالن�سبة  البطولة  لأهمية 
الأندية والأكادمييات على م�ستوى 
متنح  اأنها  حيث  وخارجها،  الدولة 
 600 الأول  ب���امل���رك���ز  ال���ف���ائ���زي���ن 
للم�ساركة  للتاأهل  ت�سنيفية  نقطة 
يف بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 
اجل���وج���ي���ت�������س���و ن���وف���م���رب ال����ق����ادم 
اأبوظبي  ج���ائ���ة  ل��ن��ي��ل  وال���رت����س���ح 
يعد  ما  وه��و  للجوجيت�سو  العاملية 
ع��ام��ل ج����ذب ك��ب��ري ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

مناف�ساتها.

•• اأبوظبي-وام:

توج فريقا "اأبوظبي الريا�سي"، و"التعاون ال�سعودي" بلقبي الن�سخة " 13 
كاأ�س زايد بن هزاع بن زايد اآل نهيان لكرة القدم، والتي اأ�سدل عليها  " من 

ال�ستار اأم�س الأول الأحد.
بعد  املحلية،  ع��ام��ا   12 ال��ري��ا���س��ي لقب فئة حت��ت  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  واأح����رز 

اأكادميية  النهائية، وجاء فريق  املباراة  "الريدز" 2-0 يف  فوزه على فريق 
"�سلي�ساو" ثالثا، فيما اأحرز فريق التعاون ال�سعودي لقب فئة حتت 14 عاما 
الدولية، بعد فوزه على فريق جنم الغد العماين 2-0 يف املباراة النهائية، و 

جاء فريق اأكادميية جيزان ال�سعودي ثالثا.
جمل�س  واإ���س��راف  الريا�سي،  ظبي  اأب��و  ن��ادي  من  بتنظيم  البطولة  واأقيمت 
للبطولة  فرق  و6  املحلية،  للبطولة  فرق   8 مب�ساركة  الريا�سي،  اأبوظبي 

فريق  لعب  زه��ران  زي��اد  ح�سل  فقد  الفردية  للجوائز  وبالن�سبة  الدولية. 
نادي اأبوظبي على لقب هداف البطولة، لفئة حتت 12 عاما، فيما ح�سل 
 14 حتت  لفئة  ال��ه��داف  لقب  على  ال�سعودي  التعاون  لع��ب  احلربي  عمر 
عاما. وح�سل على جائزة اأف�سل حار�س لفئة حتت 12 عاما زايد القبي�سي 
من نادي اأبوظبي، ومن فئة حتت 14 عاما، فاز باجلائزة، حممد عبد املجيد 

من فريق جيزان.

فيما توج اآدم حممد خليل لعب فريق "الريدز" بجائزة اأف�سل لعب لفئة 
الغد" باجلائزة  "جنوم  ال�ساحلي من فريق  وت��وج حممد  12 عاما،  حتت 

للمناف�سات حتت 14 عاما.
وقام حم�سن حمفوظ ع�سو جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الريا�سي مدير عام 
النادي بتتويج الفائزين نيابة عن راعي البطولة موجها ال�سكر لهم على ما 

قدموه من اأداء مميز.

الالعبني خلو�س عدد من ال�ستحقاقات الدولية  ا�ستعدادات  مع  مثايل  توقيت  • البطران: 
رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو يف اأبرز عوا�سم العامل بطولت  لنجاح  امتداد  • البحري: 

•• اأبو ظبي-وام:

�ساهم فوز �سباب الأهلي على اجلزيرة با�ستاد حممد بن زايد 
يف اجلولة 19 من دوري اأدنوك للمحرتفني، يف حفاظه على 
�سدارة جدول الرتتيب، واأن يكون اأكر الفرق ح�سدا للنقاط 
مع  الأه��ل��ي  �سباب  وي��ت�����س��اوى  احل����ايل.   باملو�سم  ملعبه  خ���ارج 
خارج  للنقاط  ح�سدا  الفرق  اأك��ر  قائمة  ���س��دارة  يف  ال�سارقة 
ملعبها بواقع 23 نقطة لكل منهما، وذلك بعد تعادل ال�سارقة 

مع الو�سل على ملعب زعبيل باجلولة نف�سها. 
وح�سد �سباب الأهلي نقاطه ال�23 خارج ملعبه حتى الآن من 
انت�سارات على دبا وخورفكان والبطائح والو�سل وعجمان   7

وكلباء، واجلزيرة، وتعادلني اأمام ال�سارقة والوحدة. 

وجمع ال�سارقة نقاطه من 7 انت�سارات اأي�سا على �سباب الأهلي 
وعجمان والبطائح، والظفرة وكلباء، ودبا، وبني يا�س، وتعادلني 

اأمام اجلزيرة والو�سل. 
 7 م��ن  نقطة  ب�22  ال��وح��دة  فريق  القائمة  بهذه  ثالثا  وج��اء 
وبني  واجلزيرة،  وال�سارقة،  والعني،  البطائح،  على  انت�سارات 

يا�س، وكلباء، والن�سر، وتعادل وحيد اأمام الو�سل. 
نقطة  ب�20  التاليني  املركزين  يف  والو�سل  العني  فريق  وحل 
دبا  على  انت�سارات   6 من  نقاطه  العني  ..وح�سد  منهما  لكل 
اأمام  وتعادلني  وال��وح��دة،  وكلباء  والظفرة  والبطائح  والن�سر 
انت�سارات،   6 من  الو�سل  ح�سدها  فيما  وال�سارقة،  عجمان 
على البطائح، والن�سر، وال�سارقة، وبني يا�س، ودبا، والظفرة، 

وتعادلني اأمام العني والوحدة. 

�سباب الأهلي وال�سارقة يت�سدران قائمة اأكرث الفرق جمعا للنقاط خارج ملعبها 

•• لندن-وام:

اإجن���ازات اجلوجيت�سو  ر�سيد  اإىل  ي�ساف  اإجن��ازا جديدا  الإم���ارات  حقق لعبو 
يف  ملونة  ميدالية   18 ب�  الفوز  خ��ال  من  وذل��ك  املحافل  كافة  على  املتوالية 
بطولة اأبوظبي جراند �سام للجوجيت�سو التي اأقيمت جولتها الرابعة يف �سالة 
11 و12 مار�س  اأرينا بالعا�سمة الربيطانية لندن، خال يومي  كوبر بوك�س 
دولة  احلايل مب�ساركة كبرية من اأكر من 1000 لعب ولعبة ميثلون 50 

من خمتلف قارات العامل.
وت�سمنت امليداليات على 6 ذهبيات عن طريق كل من �سامل �سلطان الظاهري 
و�سعيد  البنف�سجي،  احل��زام  كجم   56 وزن  تي" يف  اإن  اإف  " اأي  اأكادميية  من 
وهزاع  البنف�سجي،  للحزام  كجم   85 وزن  يف  ال��وح��دة  اأكادميية  من  الكبي�سي 
وذياب  البنف�سجي،  للحزام  كجم   120 وزن  يف  ال��وح��دة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  حممد 
النعيمي من اأكادميية العني يف وزن 56 كجم للحزاالبني، وزايد الكثريي من 
ال�سام�سي  وح�سة  الأ�سود،  للحزام  كجم  اأكادميية كوماندو جروب يف وزن 56 
ف�سيات  و6  البنف�سجي.  احل��زام  لفئة  49 كجم  وزن  الوحدة يف  اأكادميية  من 
كجم   94 وزن  الوحدة يف  اأكادميية  الكبي�سي من  اهلل  عبد  كل من  عن طريق 
120 كجم  وزن  الوحدة يف  اأكادميية  الهنائي من  البنف�سجي، وحامد  للحزام 
حزام بنف�سجي، وعمر ال�سويدي من اأكادميية بني يا�س يف وزن 56 كجم للحزام 
البني، وحمده ال�سكيلي من اأكادميية بني يا�س لوزن 49 كجم حزام بنف�سجي، 
واأ�سما احلو�سني من اأكادميية بني يا�س يف وزن 55 كجم حزام بنف�سجي، و�سما 
بنف�سجي. ف�سا عن  62 كجم حزام  يا�س يف وزن  بني  اأكادميية  الكلباين من 

اأكادميية العني  من حممد املنهايل من  كل  طريق  عن  برونزية  ميداليات   6
اأكادميية الوحدة يف وزن  62 كجم حزام بنف�سجي، و�سلطان جابر من  يف وزن 
كجم  كجم حزام بنف�سجي، وخالد ال�سحي من اأكادميية العني يف وزن 62   69
49 كجم حزام  يا�س يف وزن  بني  اأكادميية  اأ���س��ود، وبلقي�س عبد اهلل من  ح��زام 
بنف�سجي، وماي�سة �سرمي من اأكادميية بني يا�س وزن 55 كجم جزام بنف�سجي، 

وهيا اجلهوري من اأكادميية بني يا�س وزن 70 كجم حزام بنف�سجي.
 ”A J P“ واأكد طارق البحري مدير عام رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو
التوايل،  التا�سع على  للعام  توا�سل جناحاتها  �سام  اأبوظبي جراند  اأن بطولة 
اجلوائز  حيث  من  ال��ع��امل،  يف  املحرتفني  بطولت  اأك��رب  من  واح��دة  باعتبارها 
املالية، والقبال الكبري على امل�ساركة من الاعبني امل�سنفني الأوائل يف العامل، 
املوؤهل  ال�سنوي  الت�سنيف  يف  الأوىل  باملراكز  للفائزين  متنحها  التي  والنقاط 
للفوز بجائزة اأبوظبي العاملية يف نهاية كل عام، م�سريا اإىل اأن البطولة حققت 
كل اأهدافها، وحظيت بتغطية اإعامية مو�سعة حيث تابعها مئات املايني حول 

العامل عرب و�ساءل الإعام التقليدية واحلديثة وو�سائل التوا�سل الجتماعي.
وقال " �سهدت اجلولة الرابعة يف العا�سمة الربيطانية زخما كبريا من لعبي 
وم��درب��ي ال��ع��امل لع��ت��ب��ارات ع��دي��دة كونها م��ن اجل���ولت املهمة ن��ظ��را للموقع 
ريا�سية  وجهة  لندن  اأن  كما  اأوروب���ا،  م��دن  بني  لندن  للعا�سمة  ال�سرتاتيجي 
�سياحية عالية امل�ستوى ومميزة يف هذا التوقيت من العام، وميكننا القول باأن 
كاأكرب  نف�سها  تقدم  اأن  يف  ال�10الأخرية  ال�سنوات  م��دار  على  جنحت  اأبوظبي 
وتطوير  ن�سر  برامج  لأف�سل  تبنيها  خ��ال  من  العامل  يف  للجوجيت�سو  مطور 
البطولت يف  واأهم  اأقوى  الأبطال، وتنظيم  املواهب و�سناعة  اللعبة، واكت�ساف 

اأبرز عوا�سم العامل، ف�سا عن ا�ست�سافتها ملقري الحتادين الآ�سيوي والدويل، 
وجناحها يف اعتماد ريا�سة اجلوجيت�سو يف كربى املنظمات الدولية.

ال�سبت  اأم�س الأول  اليوم الأول من البطولة قد انتهت م�ساء  وكانت مناف�سات 
بح�سول الإمارات على 7 ميداليات ملونة يف فئة "الأ�ساتذة"، بواقع 3 ف�سيات، 

و4 برونزيات بح�سور جماهريي لفت.
ومثلما كانت املتعة والإثارة حا�سرة يف اجلولت ال� 3 ال�سابقة يف كل من ريو دي 
جانريو وميامي و�سيدين، فاإن اجلولة الرابعة �سهدت �سباقا �سر�سا بني جنوم 

اللعبة.
وكانت اجلولة الأوىل قد اأقيمت يف الربازيل خال �سهر يونيو 2022، بينما 
اأقيمت الثانية يف ولية ميامي الأمريكية يف �سبتمرب 2022 اأي�سا، ثم اجلولة 
الثالثة التي كانت يف �سيافة مدينة �سيدين عا�سمة ا�سرتاليا خال �سهر فرباير 
2023، يف حني احت�سنت لندن اجلولة الرابعة يومي 11 و12 مار�س اجلاري، 
على اأن تكون اجلولة اخلام�سة والأخرية للمو�سم -2022 2023، يف اأبوظبي 
الرابعة  للجولة  املالية  اجلوائز  قيمة  وو�سلت  العامل،  يف  اجلوجيت�سو  عا�سمة 

دولر. األف   225
اأبوظبي  التوا�سل بني  اأبوظبي جراند �سام ج�سرا من ج�سور  وتعترب جولت 
العا�سمة  اإىل  وال��رتوي��ج  ال��دع��اي��ة  يف  ت�سهم  حيث  ال��ع��امل،  ع��وا���س��م  وخمتلف 
واأكرب  العامل،  حول  اجلوجيت�سو  وعا�سمة  الناب�س  القلب  باعتبارها  اأبوظبي 
مطور لهذه الريا�سة يف خمتلف القارات، كما اأنها تطلع كل دول العامل امل�ساركة 
يف  احل�سارية  وم�ساهمتها  الإم����ارات،  دول��ة  وتقاليد  ت��راث  على  م�سابقاتها  يف 

جوانب الت�سامح والتعاي�س والأخوة الإن�سانية.

بلندن للجوجيت�سو«  �سالم  جراند  ظبي  »اأبو  يف  الإمارات  لأبطال  ملونة  18ميدالية 

بطولة اأبوظبي الدولية لرابطة حمرتيف اجلوجيت�سو تنطلق اجلمعة يف اأبوظبي

»اأبوظبي الريا�سي« و »التعاون ال�سعودي« يتوجان بكاأ�س زايد بن هزاع لكرة القدم

مويف الكربي: طموحاتي كبرية بكاأ�س 
العامل لقفز احلواجز يف اأمريكا

•• اأبوظبي -وام:

تطلعه  احل��واج��ز  لقفز  الوطني  منتخبنا  ف��ار���س  الكربي  عوي�سة  م��ويف  اأك���د 
بولية  احلواجز  لقفز  العامل  بكاأ�س  النتائج  اأف�سل  وح�سد  القوية  للمناف�سة 
ل�س فيجا�س الأمريكية يف اأبريل املقبل. وبلغ الكربي مونديال احلواجز لأول 
التاأهيلي  العربي  ال��دوري  النقاط يف بطولت  اأف�سل معدل من  مرة بتحقيق 
للبطولة، بفارق 16 نقطة عن اأقرب املناف�سني. وحقق الكربي املركز الأول يف 
اجلائزة الكربى ببطولة اأبو ظبي الدولية، اأوىل جولت الدوري العربي التي 
الدولية  العني  بطولة  يف  عربية  نتيجة  اأف�سل  ثالث  ثم  الكربي،  فيها  �سارك 
فئة الثاث جنوم، واملركز الثاين يف بطولة ال�سراع الدولية فئة الأربع جنوم، 
واأف�سل نتيجة عربية يف بطولة ال�سارقة الدولية. كما تاأهل الكربي مع منتخب 
الإمارات اإىل نهائي كاأ�س الأمم برب�سلونة 2023. واأو�سح الكربي لوكالة اأنباء 
الإمارات "وام" اأنه يوا�سل يف الوقت احلايل الإعداد املكثف مع اقرتاب بطولة 
املتنوعة مع مدربه حمد علي  للتدريبات  باأمريكا؛ حيث يخ�سع  العامل  كاأ�س 

الكربي، لتكون لديه فر�سة املناف�سة ب�سكل جيد يف البطولة.
وقال: "املدرب حمد علي الكربي بذل جهودا كبرية مل�ساعدتي يف الو�سول لهذه 
املرحلة املهمة من الإعداد، وتعزيز قدراتي، ما قادين للتاأهل وحتقيق هذا احللم 
العربي  ال��دوري  العامل مت�سدراً  اإىل بطولة  اإماراتي ي�سل  �ساب  ك��اأول  الرائع 
بهذا الفارق من النقاط". واأ�سار اإىل اأن فر�سان الإمارات لقفز احلواجز اأثبتوا 
قدراتهم العالية وجاهزيتهم القوية لرفع رايات الدولة يف املحافل اخلارجية، 
وبلغوا اأوملبياد باري�س 2024، وحققوا كثريا من النتائج التي تر�سخ املنظومة 

املتطورة يف ريا�سة الفرو�سية.

•• دبي-وام: 

الطلب  للكاراتيه  الإم�����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  بحث 
الإم���ارات  ا�ست�سافة  ب�ساأن  ال���دويل  الحت���اد  م��ن  املر�سل 
لبطولة الدوري العاملي للكاراتيه لل�سباب لعامي 2024 
العاملي  ال���دوري  لبطولة  الكبري  النجاح  بعد  و2025، 

لل�سباب يف الفجرية فرباير املا�سي. 
برئا�سة  الحت���اد  اإدارة  اجتماع جمل�س  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
����س���ع���ادة ال����ل����واء ن��ا���س��ر ع��ب��د ال�������رزاق ال����رزوق����ي رئي�س 
ن��ائ��ب رئي�س الحتاد  الحت��ادي��ن الإم���ارات���ي والآ���س��ي��وي 
الدويل للكاراتيه، بح�سور اأع�ساء جمل�س اإدارة الحتاد. 
مع  بالتن�سيق  املجل�س  اأع�����س��اء  الحت���اد  رئي�س  واأو���س��ى 

اجلهات الر�سمية لتخاذ القرار النهائي يف طلب الحتاد 
الدويل للكاراتيه، ووجه �سعادته الأع�ساء باإعداد وجتهيز 

ملف كامل عن تنظيم البطولة العاملية. 
وناق�س جمل�س الإدارة خال الجتماع باقي بنود جدول 
الأعمال، ومنها عر�س لئحة احلكام اجلديدة والتقارير 
املجل�س  رئي�س  اأو���س��ى  حيث  احل��ك��ام،  جلنة  من  املقدمة 

بدرا�ستها واإبداء الراأي فيها. 
اإقامة مهرجان اجلاليات الأول  كما متت درا�سة مقرتح 
املقبل  مايو  يف  املهرجان  باإقامة  والتو�سية  للكاراتيه، 
لفتح جمال اأكرب مل�ساركة كافة �سرائح املجتمع املمار�سني 
ال�سروط  الدرا�سة لو�سع  واملزيد من  الكاراتيه  لريا�سة 

الفنية والتنظيمية املنا�سبة لإجناح املهرجان. 

»دويل الكاراتيه« يطلب اإقامة الدوري العاملي بالإمارات جمددا 
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يف وقت احت�سد لعبو مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي حول زميلهم اإرلينغ هالند، 
بيب غوارديول  الإ�سباين  الرنوجي مدّربه  للنجم  العري�سة  البت�سامة  منحت 
اإمياناً متجدداً باأن مهاجمه الامع ل يزال �سعيداً يف النادي قبل مباراة اليوم 

الثاثاء احلا�سمة يف دوري اأبطال اأوروبا �سد ليبزيغ الأملاين.
عندما �سّجل هالند ركلة جزاء يف وقت متاأخر لينتزع فوزاً ل�"�سيتيزن�س" على 
كري�ستال بال�س 1-0 يف الدوري الإنكليزي املمتاز ال�سبت، رّد بانزلقة ابتهاحية 

على ع�سب ملعب "�سيلهور�ست بارك" املبّلل بالأمطار.
وو�سط تقارير تفيد باأن باري�س �سان جرمان الفرن�سي وريال مدريد الإ�سباين 
يخططان لتقدمي عر�سني جريئني لهالند يف املو�سم املقبل، كان رد فعل الاعب 

البالغ 22 عاماً على هدف الفوز الذي اأحرزه، اإ�سارة اإيجابية لغوارديول.
خمتلف  يف  ه��دف��اً  و34  الإن��ك��ل��ي��زي،  ال����دوري  يف  ه��دف��اً   28 ���س��ّج��ل ه��الن��د 
الأملاين  دورمتوند  بورو�سيا  من  الإنكليزي  النادي  اإىل  و�سوله  منذ  امل�سابقات، 

يف اأيار/مايو املا�سي.
ول يزال ابن ال�22 عاماً يوا�سل م�ساعيه لك�سر الرقم القيا�سي لعدد الأهداف 
واأندي  �سرير  اآلن  با�سمي  بال�"برميريليغ" وامل�سّجل  واحد  مو�سم  يف  امل�سّجلة 

كول اللذان �سجا 34 هدفاً لباكبرين ونيوكا�سل توالياً.
ورغم اأن الأرقام ت�سري اإىل اأن كل �سيء على ما يرام مع املهاجم الغزير وفريقه، 

فاإن الأداء يظهر اأحياناً �سورة خمتلفة.
كانت هناك اأ�سئلة حمددة اأثريت حيال قدرة غوارديول على اإقناع �سيتي بالتكّيف 

التعامل مع  املهاجم اخلا�سة يف  الفريدة، وم�ساكل  مع مواهب هالند 
اأ�سلوب لعب حامل اللقب.

�سيتي،  ك��ان هالند وحيداً يف هجوم  الأح��ي��ان،  بع�س  يف 
وُت����رك م���ع���زوًل وحم���اًط���ا ب��امل��داف��ع��ني خ���ال فرتات 

طويلة من ا�ستحواذ فريقه.
اأقل  ونتيجة لذلك، بدا �سيتي يف بع�س الأحيان 

اإذ  الهائل،  به �سجل هالند  فعالية مما يوحي 
اأن حتليًا معّمقاً لفر�س اأهدرها، يظهر اأنه 

يدور يف حلقة مفرغة.
اأه����در ه��الن��د ف��ر���س��ة اأم����ام امل��رم��ى قبل 

الت�سجيل �سد كري�ستال بال�س، يف حني 
اأن انعدام جناعته التهديفية يف التعادل 
1-1 اأمام نوتنغهام فور�ست يف �سباط/
�سيتي عن عر�س  اأنزل  املا�سي،  فرباير 

ال�سدارة.
اأر�سنال  ع����ن  ���س��ي��ت��ي  ت���خ���ّل���ف  وم�����ع 
امل��ت�����س��ّدر ب���ف���ارق خ��م�����س ن��ق��اط يف 
ال�سباق اإىل اللقب، قد يكون دوري 
اأب��ط��ال اأوروب�����ا اأف�����س��ل ف��ر���س��ة له 

لإنهاء املو�سم ب�سكل ل ُين�سى.
مل ي��ف��ز م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي قط 
الأم،  ال���ق���اري���ة  امل�����س��اب��ق��ة  ب��ل��ق��ب 
ليبزيغ  على  يتفوق  اأن  وعليه 
الذي تعادل معه 1-1 يف ذهاب 
دور ال�16 يف اأملانيا، ليتاأهل اإىل 

ربع النهائي.
هالند  اإىل  غ��واردي��ول  �سيحتاج 

اأف�����س��ل ح���الت���ه، و����س���دد على  يف 
التزام  يف  للت�سكيك  �سبب  ل  اأن 

املهاجم مب�سروع النادي.
"الطريقة  اإن  غ���واردي���ول  وق���ال 
التي يحتفل بها باأهدافه واأهداف 

زم���ائ���ه ت��ظ��ه��ر م���دى ���س��ع��ادت��ه هنا 
وكيف اأننا ندعمه وندعم �سخ�سيته".

هدفني  اأو  ه��دف��اً  ي�سجل  ل  ال��رج��ل  "هذا  واأ���س��اف 
الذي  الاعب  لي�س  )ب��الن��ت��ق��ادات(،  ي��ب��داأون  والنا�س 
تتحدث عن  والأرق����ام  دائ��م��اً  ه��و متواجد  عليه!  ك��ان 

نف�سها".
ال�سمات  اأك��رب  "واحدة من  اأن  الإ�سباين  امل��درب  وتابع 
التي اكت�سفتها من خال معرفتي به والعمل معاً، هي 

بالإحباط ول  اأوىل وثانية، لكنه ل ي�ساب  اأن ي�سّيع فر�سة  اأنه ميكن  حقيقة 
يحزن".

�سيكون  اأنه  يعلم  الفر�سة،  له  �ستتاح  اأنه  يعلم  اإنه  باإيجابية،  يفكر  "اإنه  واأردف 
متواجداً هناك. وهذه �سمة رائعة كاعب كرة قدم".

التي  املتزايدة  بال�سعوبات  لاإقرار  ا�ستعداد  على  غ��واردي��ول  كان  ذل��ك،  ورغ��م 
مر بها النادي منذ انتقال هالند، قائًا "ما اأوّده عندما اأنهي فرتتنا معاً هو 

حقيقة اأنه ميكنه تطوير الأداء، من خال الرتابط مع الفريق".
واأ�ساف "اأدركت كيف ميكن اأن ي�سارك يف اأ�سلوبنا، ولي�س جمرد و�سع الكرة يف 

ال�سبكة. لأن الت�سجيل �سيحدث طوال الوقت يف حياته".
ُيدرك هالند جيداً �سغوط الرتقاء اإىل م�ستوى ال�سجة 
التي جعلته ُي�سّنف على اأنه اأف�سل هداف يف اأوروبا 

بعد و�سوله اإىل مان�س�سرت �سيتي.
قال هالند الذي مل ُيظهر اأي عامات على 
يف  مدريد،  اأو  باري�س  اإىل  الفرار  يف  رغبته 
"بالطبع ل  الأق�����ل،  ع��ل��ى  ال��وق��ت احل���ايل 

اأحب اإ�ساعة الفر�س".
واأ�ساف "اأفعل ما اأفعله يف كل مباراة، اأرّكز 
على اأدائ��ي. الأمر لي�س بهذا ال�سوء، علينا 
ال�ستمرار. كما قلت، الأمر لي�س �سهًا، 

اأنا فخور حقاً".

•• القاهرة-وام: 

ن��ظ��ريه الحتاد  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  الإم����ارات للخما�سي احل��دي��ث  وق��ع احت���اد 
تطوير  يف  ت�سهم  الطرفني،  بني  اإ�سرتاتيجية  �سراكة  تاأ�سي�س  بهدف  امل�سري، 
وتنمية ريا�سة اخلما�سي احلديث بالإمارات، وتبادل الروؤى واإقامة املع�سكرات 

التدريبية بني الطرفني لرفع م�ستوى الاعبني واملدربني.
مبقر  الأول  اأم�����س  عقد  ال���ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ال  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  مت 
للخما�سي  العامل  بطولة  فعاليات  هام�س  على  بالقاهرة  الأمريكية  اجلامعة 
رئي�س  املطرو�سي  هدى  الدكتورة  بح�سور  القاهرة،  يف  حاليا  املقامة  احلديث 
الحتاد  رئي�س  العريان  �سريف  واملهند�س  احلديث،  للخما�سي  الإم��ارات  احت��اد 
نائب  املعمري  �سلطان  ونا�سر  امل�سرية،  الأوملبية  للجنة  العام  الأم��ني  امل�سري 

رئي�س جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للعبة، وعدد من اأع�ساء الحتاد امل�سري .
اجلانب  م��ع  الجتماعات  م��ن  ع��ددا  املطرو�سي  عقدت  التفاقية  توقيع  وقبل 
ب��ني الحتادين  امل�����س��رتك  وال��ت��ع��اون  ال��ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز  �سبل  لبحث  امل�����س��ري، 

ال�سقيقني يف خمتلف املجالت.
ال�سكر  املطرو�سي  ه��دى  ال��دك��ت��ورة  وجهت  ال�سحفي  باملوؤمتر  كلمتها  وخ��ال 
على  بالقاهرة  الأمريكية  واجلامعة  احلديث،  للخما�سي  امل�سري  الحت��اد  اإىل 
ا�ست�سافة املوؤمتر، موؤكدة اأن مذكرة التفاهم تاأتي يف اإطار التعاون ال�سرتاتيجي 
التعاون  راأ���س��ه��ا  وعلى  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  واملتميز 

الريا�سي بني املوؤ�س�سات الريا�سية.
واأ�سافت: “من هذا املنطلق �سعينا لعقد اتفاقية مع الحتاد امل�سري للخما�سي 
العريق  امل�سري  م��ع الحت���اد  املثمر،  ال��ت��ع��اون  م��ن  امل��زي��د  اإىل  احل��دي��ث، تهدف 
تاأ�سي�س قاعدة متميزة  و  الفنية لديه  الكوادر  �ساحب اخلربة، لا�ستفادة من 
واحلكام،  امل��درب��ني  و�سقل  وتاأهيل  واإع����داد،  الإم����ارات  يف  للعبة  املمار�سني  م��ن 

بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة من خرباته يف تنظيم الفعاليات الريا�سية للعبة”.

للخما�سي  امل�سري  الحت��اد  رئي�س  العريان  �سريف  املهند�س  اأع��رب  جانبه  من 
للتعاون  ام��ت��دادا  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  الت��ف��اق��ي��ة،  بتوقيع  �سعادته  ع��ن  احل��دي��ث 

امل�سرتك بني البلدين ال�سقيقني يف جميع املجالت.
واأ�ساف: "�سعداء بوجود �سيدة عربية م�سهود لها بالكفاءة، تقود كوكبة مميزة 
من اأع�ساء جمل�س اإدارة احتاد الإم��ارات للخما�سي احلديث، يعملون بجد من 

اأجل تاأ�سي�س احتاد ريا�سي �سيكون له �ساأن كبري يف امل�ستقبل القريب".
اأجل خدمة ودعم  اإمكانياته من  امل�سري، ي�سع كافة  اأن الحتاد  العريان  واأكد 
نظريه الإماراتي، ليكون على خريطة الحت��ادات املميزة يف الإم��ارات واملنطقة 
خال  الإم���ارات  يف  للعبة  عربية  بطولة  اإقامة  اأهمية  العريان  واأك��د  العربية. 
الفرتة املقبلة، خا�سة اأن عددا كبريا من الدول العربية بداأ يهتم ب�سكل لفت 
بريا�سة اخلما�سي احلديث، ومن اأبرزها اململكة العربية ال�سعودية، والبحرين، 
امل��وؤمت��ر حر�س وف��د احت��اد الإم���ارات للخما�سي احلديث عن  وال��ع��راق. وعقب 
ح�سور جانب من بطولة العامل املقامة يف مقر اجلامعة الأمريكية بالقاهرة، 
وتقدمي التهنئة اإىل الاعب امل�سري اأحمد اجلندي الفائز بامليدالية الذهبية.

على جانب اآخر التقت الدكتورة هدى املطرو�سي، ونا�سر املعمري، مع الأملاين 
كيم  بح�سور  احل��دي��ث،  للخما�سي  ال���دويل  الحت���اد  رئي�س  ���س��ورم��ان  ك��او���س 
هينيجم رئي�س الحتاد الآ�سيوي للعبة ع�سو املكتب التنفيذي لاحتاد الدويل، 
و�سني فاجن الأمني العام لاحتاد الدويل، و�ساحمو كيوجن الأمني العام لاحتاد 

الآ�سيوي، وذلك على هام�س بطولة العامل.
اأبرزها دعوة رئي�س الحتاد الدويل لزيارة  وتناول اللقاء عددا من املو�سوعات 
الإمارات وبحث �سبل التعاون، خا�سة اأن احتاد الإمارات للخما�سي احلديث قد 

ان�سم موؤخرا لع�سوية الدويل.
وتقدم رئي�س الحتاد الدويل بالتهنئة اإىل الحتاد الإماراتي مبنا�سبة تاأ�سي�سه، 
موؤكدا تطلعه اإىل التن�سيق املتوا�سل مع نظريه الآ�سيوي لدعم الإم��ارات، من 

اأجل تنظيم بطولت اإقليمية ودولية خال الفرتة املقبلة.

جنا بر�سلونة املت�سّدر من ال�سقوط يف تعادل حُمبط عندما األغى حكم الفيديو 
�سمن  -1�سفر،  ف���وزاً  الكاتالوين  �سيفه  ومنح  بلباو  لأتلتيك  ه��دف��اً  امل�ساعد 

مناف�سات املرحلة اخلام�سة والع�سرين من الدوري الإ�سباين لكرة القدم .
رافينيا، عزز �سدارته مع  الربازيلي  الذي حققه بر�سلونة بهدف  الفوز  وبهذا 
الت�سع مع غرميه الثاين ريال مدريد الذي  النقاط  فارق  65 نقطة، م�ستعيداً 

يلتقيه الأ�سبوع املقبل يف الكا�سيكو على ملعب "كامب نو".
وهذا هو النت�سار الثاين توالياً لرب�سلونة يف الدوري، وقد خا�س مباراة �سعبة 

خارج اأر�سه بغياب مدافعه الأوروغوياين رونالد اأراوخو بداعي الإيقاف.
عن  الأول  ال�سوط  نهاية  مع  يف  الت�سجيل  الكاتالوين  النادي  افتتح  وبالفعل، 
طريق رافينيا الذي ا�ستلم داخل املنطقة متريرة متقنة من �سريجيو بو�سكيت�س 
واأ�سكن الكرة ال�سباك )45+2(. وعاد احلكم اإىل "يف اإيه اآر" للتاأكد من �سحة 

الهدف بعدما رفع حكم اخلّط راية الت�سّلل.
لكن ال�سوط الثاين كان �سعباً على ال�سيوف، مع هجوم �ساغط من بلباو، و�سط 

تاألق احلار�س الأملاين مارك اأندري تري �ستيغن يف اأكر من منا�سبة.
قبل دقيقتني من نهاية الوقت الأ�سلي للمباراة، �سّجل بلباو هدفاً جميًا من 
الفيديو  تقنية  اإىل  العودة  لكن  وليام�س،  اإيناكي  للغاين-الإ�سباين  انفرادية 

اأّكدت وجود مل�سة يد يف بداية اللعبة على اإيكر مونيان، ليتم اإلغاوؤه.
وت�سدى القائمان لكرتني من بلباو و�سط ا�ستب�سال دفاعي من بر�سلونة، ليحقق 

النادي الكاتالوين فوزاً مهماً.
عندما  توالياً  الثانية  للمباراة  وتعّر  النقاط  اإه��دار  �سو�سييداد  ري��ال  ووا�سل 

تعادل مع ريال مايوركا 1-1.
الفوز  بتحقيق  �سو�سييداد  فيها  يف�سل  التي  توالياً  الرابعة  امل��ب��اراة  هي  وه��ذه 
)ثاثة تعادلت وخ�سارة(، كما اأنه مل يحقق الفوز اإل مرة واحدة يف اآخر ت�سع 
مركزه  ل�سمان  البا�سكي  النادي  م�ساعي  باتت  وبالتايل  بالدوري.  له  مباريات 

بني الأربعة الأوائل يف مهب الريح.
وياأتي هذا التعادل ل�سو�سييداد بعدما خ�سر اأي�ساً يف ذهاب الدور ثمن النهائي 
مل�سابقة "يوروبا ليغ" بهدفني نظيفني اأمام روما الإيطايل ومدربه الربتغايل 

جوزيه مورينيو اللذين يحان على البا�سك اخلمي�س املقبل يف الإياب.
ورغم هذا التعادل املحبط، ل يزال �سو�سييداد يف املركز الرابع مع 45 نقطة، 
اأتلتيكو مدريد الثالث الذي يحّل �سيفاً على جريونا الثنني، فيما  على غرار 

بات مايوركا يف املركز العا�سر مع 32 نقطة.
 90 الدقيقة  يف  مورينو  ميكيل  �سو�سييداد  ري��ال  قائد  ط��رد  امل��ب��اراة  و�سهدت 

بالبطاقة احلمراء املبا�سرة، قبل خم�س دقائق من اإطاق �سافرة النهاية.
بت�سديدة  فريناندي�س  كارلو�س  طريق  ع��ن  مبكر  وق��ت  يف  �سو�سييداد  وت��ق��دم 

اأ�سحاب  ُي��درك  اأن  قبل  الثالثة،  الدقيقة  اجل��زاء يف  داخ��ل منطقة  جميلة من 
الأر�س التعادل عن طريق الكوري اجلنوبي يل كانغ-اإين )50(.

يف املقابل، حقق اإ�سبيلية املتعر فوزاً مهماً على اأملرييا 2-1 لريتقي اإىل املركز 
الثالث ع�سر، بفارق نقطتني عن منطقة الهبوط، تاركاً �سيفه يف املركز التا�سع 
ع�سر ما قبل الأخري. وكان اإ�سبيلية مني بخ�سارة قا�سية يف املرحلة املا�سية اأمام 
خم�سة  �سامباويل  خورخي  الأرجنتيني  املدّرب  واأجرى   .6-1 اأتلتيكو مدريد 
ذهاب  -2�سفر يف  الرتكي  على فرنبهت�سه  ف��ازت  التي  الت�سكيلة  على  تغيريات 

ثمن نهائي "يوروبا ليغ" اخلمي�س، يف حماولة لإنعا�س فريقه.
لكن اأملرييا تقدم مبكراً بهدف �سريجيو اأكييمي من غينيا ال�ستوائية )2( الذي 
خرج م�ساباً بعد ع�سر دقائق مع زميله املايل البال توريه )12( قبل اأن يلحق 
الربازيلي  زميله  مع  ارتطام  بعد  بونو  يا�سني  لإ�سبيلية  املغربي  احلار�س  بهما 

األيك�س تيلي�س )37(.
واأ�سار اإ�سبيلية عرب ح�سابه على تويرت اىل اأن بونو ُنقل احتياطياً اإىل امل�ست�سفى 

و�سيخ�سع لفحو�سات.
ملعبه  على  اإ�سبيلية  ع��اد  الأخ���رية،  اأنفا�سه  يلفظ  الأول  ال�سوط  ك��ان  وعندما 
"رامون �سان�سي�س بي�سخوان" اىل الأجواء بهدف الأرجنتيني لوكا�س اأوكامبو�س 
)45+2 من ركلة جزاء( قبل اأن يهديه الأرجنتيني الآخر اإريك لميا )73( 

هدف النقاط الثاث والفوز.

غوارديول يجّدد ثقته بهالند »الإيجابي«  »اخلما�سي احلديث« يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه امل�سري لدعم وتطوير اللعبة يف الإمارات

بط  نقذ بر�سلونة من تعرّث حمحُ »يف اإيه اآر« يحُ

مان�س�سرت �سيتي يتاأهب لجتياز عقبة ليبزج 
اإىل دور الثمانية الأوروبي

»بدران« يح�سد لقب �سباق املحامل 
ال�سراعية يف مهرجان الظفرة البحري 

•• اأبوظبي -وام:

1-1 ذهابا على ملعب ليبزج الأمل��اين يف  بعدما اكتفى بالتعادل 
مباراة الإي��اب، يتطلع مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي اإىل فوز كبري 
دور  يف  اإيابا  الأمل��اين  الفريق  ي�ست�سيف  عندما  اليوم  ملعبه  على 

ال�16 لدوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
اليوم  الإيطايل  كما يلتقي فريقا بورتو الربتغايل وانرت ميان 

بنف�س اجلولة بعدما فاز انرت ميان 1-0 على ملعبه ذهابا.
وت�ستحوذ املباراة املقررة على ا�ستاد "الحتاد" مبدينة مان�س�سرت 
اليوم على اهتمام كبري؛ كون مان�س�سرت �سيتي من الفرق املر�سحة 
للفوز باللقب القاري يف املو�سم احلايل اإ�سافة اإىل الإثارة املرتقبة 

يف هذه املباراة بعد نتيجة مباراة الذهاب.
وكان مان�س�سرت �سيتي هو من تقدم بهدف يف ال�سوط الأول من 
مباراة الذهاب على ا�ستاد "ريد بول اآرينا" يف اأملانيا، ولكن الفريق 
الثاين،  ال�سوط  يف  ب��ال��ع��ودة  لايبزج  �سمح  م��ا  تقدمه،  ي��ع��زز  مل 

وانتزاع التعادل بهدف اأحرزه الكرواتي جو�سكو جفارديول.
ال��ي��وم من  الإي���اب  م��ب��اراة  ق��وي يف  "�سيتي" حاليا بح�سم  ويحلم 
الفريقني  بني  ال�سابقة  املواجهة  غ��رار  على  كبرية  نتيجة  خ��ال 
ال��دوري الإجنليزي  "الحتاد" عندما فاز حامل لقب  على ا�ستاد 

على ليبزج ذهابا يف دور املجموعات.  3-6
ويحتاج مان�س�سرت �سيتي للفوز باأي نتيجة يف مباراة اليوم، ولكن 

ال��ت��ح��دي التي  ال��ف��ري��ق��ني وح��ال��ة  ب��ني  ال��ذه��اب  �سيناريو م��ب��اراة 
البحث  اإىل  الإجن��ل��ي��زي  ال��ف��ري��ق  ي��دف��ع��ان  لي��ب��زج،  على  ت�سيطر 
عن نتيجة كبرية واأه��داف �سريعة يف مباراة الإي��اب اليوم خ�سية 

مفاجاآت ليبزج.
وحقق مان�س�سرت �سيتي الفوز يف اآخر 4 مباريات خا�سها مبختلف 
ومباراة  الإجنليزي  بالدوري  مباريات   3 منها  وك��ان  البطولت، 
ال�16 لكاأ�س اإجنلرتا، و�سجل خال هذه املباريات  واحدة يف دور 
ما ي�سعى  وه��و  فقط،  واح��دة  م��رة  �سباكه  واهتزت  اأه��داف   10
باأنه  علما  النهج،  نف�س  على  وال�سري  منه  ال�ستفادة  اإىل  الفريق 
حافظ على �سجله خاليا من الهزائم يف اآخر 8 مباريات مبختلف 

البطولت.
كما يتطلع مان�س�سرت �سيتي اإىل حتقيق اأكر من رقم قيا�سي عرب 
ال�سنوات  لعدد  القيا�سي  الرقم  معادلة  منها  وي��ربز  املباراة،  هذه 
اإجنليزي على �سجله خاليا  اأي فريق  التي يحافظ فيها  املتتالية 
الرقم  الأوروب����ي، وه��و  الأب��ط��ال  ب��دوري  الهزائم على ملعبه  من 

امل�سجل با�سم اأر�سنال بر�سيد 14 عاما متتالية.
كما ي�سعى مان�س�سرت �سيتي اإىل متديد رقم اآخر مميز ميتلك هو 
نف�سه حيث حافظ الفريق على �سجله خاليا من الهزائم يف اآخر 
23 مباراة على ملعبه بالبطولت الأوروبية، وحقق الفوز يف 21 

من هذه املباريات.
بفر�س  يحظى  �سيتي  مان�س�سرت  اأن  اإىل  الإح�����س��ائ��ي��ات  وت�سري 

مثالية لتحقيق هذه الأهداف، فلم يخرج الفريق من دور ال�16 
جمموع  يف  الفرن�سي  موناكو  اأم���ام  خ�سارته  منذ  الأب��ط��ال  ل��دور 
يخ�سر  مل  كما   2017-2016 مبو�سم  نف�سه  ال���دور  م��ب��ارات��ي 
املفاجئة  هزميته  منذ  البطولت  خمتلف  يف  ملعبه  على  الفريق 
اأمام برينتفورد بالدوري الإجنليزي يف 12 نوفمرب املا�سي،   2-1

اأي قبل 4 �سهور.
ويف املقابل، يحتاج ليبزج اإىل مفاجاأة كبرية لجتياز هذه العقبة 
وب��ل��وغ ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، وي��ع��اين ال��ف��ري��ق م��ن غ��ي��اب عن�سر 
الفرن�سي  الاعب  وه��و  امل��ب��اراة  ه��ذه  للغاية عن �سفوفه يف  مهم 
يف  للفريق  ال��ث��اث��ة  الأه����داف  �سجل  ال���ذي  نكونكو،  كري�ستوفر 

مباراة املو�سم املا�سي، التي انتهت بفوز "�سيتي" 3-6،
ويغيب نكونكو لاإ�سابة علما باأنه يقت�سم مع اأندريه �سيلفا �سدارة 
قائمة هدايف الفريق يف امل�سابقة هذا املو�سم بر�سيد 3 اأهداف لكل 
�سيفا  ميان  انرت  يحل  "الدراجاو" اليوم،  ا�ستاد  وعلى  منهما. 
اإىل  منها  املتاأهل  بهوية  التكهن  ي�سعب  مواجهة  يف  بورتو  على 
دور الثمانية يف ظل النتيجة غري احلا�سمة ملباراة الذهاب، والتي 

جتعل فر�س الفريقني متكافئة اإىل حد كبري.
وي�ساعف من �سعوبة املباراة على انرت امل�ستوى املتذبذب للفريق 
يف املو�سم احلايل على امل�ستويني املحلي والأوروبي اإ�سافة للنتائج 
املميزة التي حققها بورتو يف مواجهة الفرق الأوروبية بالبطولت 

الأوروبية خال املوا�سم الأخرية.

•• اأبوظبي -وام: 

" ملالكه حممد ط��ارق حممد  "بدران  القارب  ح�سد 
املرزوقي لقب �سباق "جنانة" للمحامل ال�سراعية فئة 
�سباقات مهرجان الظفرة البحري  22 قدماً، �سمن 
ال����ذي ي��ق��ام ع��ل��ى ���س��اط��ئ م��دي��ن��ة امل���غ���رية مبنطقة 
للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  م��ن  وبتنظيم  ال��ظ��ف��رة، 
البحرية وجلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 

والرتاثية يف اأبوظبي. 
وتوج معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي، 
اإدارة  اأب���وظ���ب���ي رئ���ي�������س جل���ن���ة  ����س���رط���ة  ق���ائ���د ع�����ام 
الفائزين  والرتاثية،  الثقافية  والربامج  املهرجانات 
بطي  ع��ب��داهلل  بح�سور  ال�سباق،  يف  الأوىل  ب��امل��راك��ز 
جلنة  يف  والت�سال  الفعاليات  اإدارة  مدير  القبي�سي 
والرتاثية،  الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة 
وماجد عتيق املهريي، مدير اإدارة ال�سباقات يف نادي 

اأبوظبي للريا�سات البحرية. 
اإىل قارب  الأول  امل��رك��ز  ذه��اب  ع��ن  النتائج  واأ���س��ف��رت 
"بدران" ملالكه حممد طارق حممد املرزوقي بقيادة 

ال��ن��وخ��ذة ع��ب��دال��ع��زي��ز ط���ارق حم��م��د امل���رزوق���ي، ويف 
طار�س  اأحمد  ملالكه  "رجام"  ال��ق��ارب  الثاين  املركز 
عتيق القبي�سي بقيادة النوخذة خليفة اأحمد طار�س 
"ح�سيم"  القارب  الثالث  املركز  ويف  القبي�سي،  عتيق 
ال��ن��وخ��ذة حم��م��د م����روان ع��ب��داهلل املرزوقي،  مل��ال��ك��ه 
النوخذة  "داح�س" ملالكه  ال��ق��ارب  ال��راب��ع  املركز  ويف 
باملركز  املرزوقي، وجاء  عبدالرحمن عبداهلل حممد 
عبداهلل  ال��ن��وخ��ذة  ملالكه  "زلزال"  ال��ق��ارب  اخلام�س 

مروان عبداهلل املرزوقي. 
قيمة  ج��وائ��ز  لل�سباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وخ�س�ست 
للفائزين باملراكز اخلم�سني الأوىل، اإذ يح�سل الفائز 
درهم،  األ���ف   30 بقيمة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  الأول  ب��امل��رك��ز 
وامل��رك��ز الثاين 27 األ��ف دره��م، وامل��رك��ز الثالث 25 

األف درهم. 
ي�سهدها  التي  الرتاثية  البحرية  ال�سباقات  وت�ستمر 
م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة ال��ب��ح��ري خ���ال ن��ه��اي��ة الأ�سبوع 
القادم، حيث يقام �سباق �ساحة للبواني�س ال�سراعية 
ي���وم اجل��م��ع��ة 17 م��ار���س اجل�����اري، و���س��ب��اق املغرية 

للتجديف الرتاثي يوم ال�سبت 18 مار�س اجلاري. 

•• دبي-وام:

10" يف  "توب  الأوائ����ل  الع�سر  قائمة  اإىل  كامبيلو  خ��ورخ��ي  الإ���س��ب��اين  ت��ق��دم 
�سعار  حت��ت  تقام  التي  للجولف،  ورل��د  ب��ي  دي  جلولة  ام�س  ال�سادر  الت�سنيف 
مع رولك�س بدعم من دائرة القت�ساد وال�سياحة  بال�سراكة  دبي"،  اإىل  "ال�سباق 
بدبي.  وارتقى كامبيلو للمركز الثامن اثر تتويجه بلقب بطولة ماجيكال كينيا 

املفتوحة، لينهي انتظار 3 �سنوات للفوز بالألقاب يف اجلولة. 
واأنهى كامبيلو املناف�سات بر�سيد 18 �سربة حتت املعدل، ليح�سد 460 نقطة، 
ترتيب  693 نقطة يف  اإىل  امل��و���س��م  ه��ذا  الإج��م��ايل  ر���س��ي��ده  م��ن خالها  رف��ع 
"ال�سباق اإىل دبي"، واأ�سبح رابع لعب اإ�سباين يتوج بلقب البطولة، التي اأقيمت 
بالعا�سمة الكينية نريوبي.  وهذه البطولة واحدة من 39 بطولة باجلولة التي 
تقام برعاية اإماراتية، يف 26 دولة خمتلفة، ويتناف�س خالها الاعبون للتاأهل 

اإىل البطولة اخلتامية، التي تقام �سنوياً يف دبي، وهي بطولة جولة دي بي ورلد 
التي تقام يف عقارات جمريا للجولف يف نوفمرب املقبل. 

بر�سيد  الكينية  البطولة  يف  الثاين  املركز  كوامورا  ما�ساهريو  الياباين  واحتل 
املعدل، ليحقق 305 نقاط، ورفع اإجمايل ر�سيده هذا املو�سم  حتت  �سربة   16
اإىل 447 نقطة، وتقدم 60 خطوة دفعة واحدة لي�سبح باملركز 20 يف ترتيب 
بر�سيد 15 �سربة  ثالثا  تاريو  �سانتياجو  الإ�سباين  وحل  دبي".   اإىل  "ال�سباق 
حتت املعدل، ليحقق 154.5 نقطة، رفع من خالها ر�سيده اإىل 272 نقطة، 

وتقدم 52 خطوة لي�سبح باملركز 39 يف ترتيب "ال�سباق اإىل دبي". 
و�سهد املو�سم احلايل جلولة "دي بي ورلد" اإقامة 4 بطولت يف الإمارات مطلع 
العام اجلاري، وهي "هريو كاب" بنادي اأبوظبي للجولف، و"اأبو ظبي اإت�س اإ�س 
بي �سي" يف نادي يا�س لينك�س، و"هريو دبي ديزرت كا�سيك" يف نادي الإمارات 

للجولف، و"راأ�س اخليمة" يف نادي احلمرا للجولف. 

الإ�سباين كامبيلو يتقدم لقائمة »توب 10« يف »ال�سباق اإىل دبي« للجولف 
•• املنامة -وام:

اإماراتي، بقيادة  القدم طاقم حتكيم  العربي لكرة  كلفت جلنة احلكام بالحتاد 
الدويل عادل النقبي، لإدارة مباراة املحرق البحريني وال�سيب الُعماين، املقررة 
يف  املنامة،  البحرينية  بالعا�سمة  حمد"  بن  "علي  ا�ستاد  على  الثاثاء  اليوم 

الت�سفيات املوؤهلة لبطولة كاأ�س امللك �سلمان لاأندية.
�سبت  اأول(  النعيمي )م�ساعد  را�سد  النقبي )�ساحة( علي  الطاقم عادل  وي�سم 
عبيد )م�ساعد ثان( عمر اآل علي )حكماً رابعاً( من�سور احلربي )مراقباً( فهد 

العريني من ال�سعودية مراقباً للحكام.

طاقم حتكيم اإماراتي بقيادة النقبي لإدارة 
مباراة املحرق وال�سيب اليوم باملنامة



    

نهاية ماأ�ساوية لطيار كان ي�ستعد لرحلة جوية 
���س��رك��ة اخلطوط  ي��ع��م��ل يف  اأن ط���ي���ارا  ت��ق��اري��ر ���س��ح��ف��ي��ة،  ذك����رت 
ق�سري  وقت  قبل  بحياته،  اأودت  قلبية  باأزمة  اأ�سيب  الربيطانية، 
م��ن ق��ي��ادت��ه رح��ل��ة ج��وي��ة ك��ان��ت �ستقل ع���ددا ك��ب��ريا م��ن الركاب 
الذي  الطيار  ا�سم  الإع��ان عن  لندن. ومل يجر  العا�سمة  �سوب 
كان ي�ستعد للتحليق من العا�سمة امل�سرية القاهرة �سوب مطار 
هيرو يف لندن، ثم انهار �سحيا يف الفندق الذي يقيم به طاقم 
الطائرة. وا�ستطاع الطيار اأن يخرج من غرفته يف الفندق، وحاول 

زماوؤه اأن ينع�سوه، لكنهم مل يتمكنوا من اإنقاذه، ففارق احلياة.
وكان الطيار وهو من ذوي التجربة الطويلة يف الطريان، يعاين 

ا�سطرابات �سحية اأبلغ عنها خال الأ�سهر الأخرية.
ومت جلب جثمان الطيار اإىل بريطانيا على منت طائرة من طراز 
"بوينغ 787" مت اإر�سالها خ�سي�سا لأجل حالته، لأن الطائرة التي 
كان �سيقودها مل تكن فيها غرفة معدة للنع�س. وتوىل م�سوؤولون 
يف �سركة اخلطوط الربيطانية اإباغ عائلة الطيار بتعر�سه لوفاة 
وزمائه  الطيار  لعائلة  تعازيها  عن  ال�سركة  واأع��رب��ت  مفاجئة. 

واأ�سدقائه، وا�سفة الوفاة بالأمر املحزن للغاية.

اإنقاذ مئات ال�سياح بعد حما�سرتهم بالثلوج
ظلوا  �سائح   400 اإىل  ي�سل  ما  باإنقاذ  الهندية  ال�سلطات  جنحت 

عالقني يف ولية هندية نتيجة هطول كثيف لأمطار جليدية.
�سابق من  وقت  اإن��ه يف  الهندية،  الدفاع  وزارة  وقالت م�سادر من 
يوم الأحد، جنح اجلي�س يف اإنقاذ 400 �سائح تقطعت بهم ال�سبل 
ت�ساقط  بعد  �ساعة،   24 ملدة  الهندية  "�سيكيم"  ولي��ة  يف  وعلقوا 

اأمطار جليدية غزيرة، ح�سب �سبكة اندي تي يف الهندية.
ووفقا ملا ك�سفه املقدم ماهيندرا راوات، املتحدث با�سم قوات الدفاع 
�سيدة، يف  50 طفا و142  بينهم  �سائح،   400 الهندية فقد علق 
حوايل 100 �سيارة بعد ظهر ال�سبت، وذلك اأثناء عودتهم من ممر 

"ناتول" اجلبلي وبحرية "ت�سوجمو" يف ولية �سيكيم.
والإدارة  ال�سرطة  مع  بالتعاون  اإن��ه  اجلي�س  با�سم  متحدث  وق��ال 
املدنية، متكنت ال�سلطات ببدء عملية الإنقاذ على الفور، يف مهمة 

.Operation Himrahat عاجلة حتت ا�سم
واأو�سح املقدم راوات اأن عملية الإنقاذ ا�ستمرت حتى �ساعة متاأخرة 
وتوفري  اآمنة  مناطق  اإىل  ال�سائحني  نقل  قبل  ال�سبت،  م�ساء  من 
ال�ساخنة،  املاأوى واملاب�س الدافئة وامل�ساعدات الطبية والوجبات 

كما قال اإن القوات دبرت اأماكن اإقامة جلميع ال�سياح.

وفاة مغني راب على امل�سرح اأمام اأعني جماهريه
ح�����س��روا حفله يف  ال��ذي��ن  تيت�س  كو�ستا  امل��غ��ن��ي  ع�����س��اق  ي��ت��وق��ع  مل 
على  �ساهدين  �سيكونون  اأن��ه��م  اأف��ري��ق��ي��ا،  بجنوب  جوهان�سبورغ 
اإفريقي  حلظاته الأخرية يف احلياة. وتويف مطرب الراب اجلنوب 
اأث��ن��اء غنائه  �سقط  اأع��ني حمبيه، عندما  اأم��ام  عاما   28 عن عمر 
ل��ق��ط��ات م�سورة  امل�����س��رح يف ج��وه��ان�����س��ربغ. واأظ���ه���رت  ع��ل��ى خ�سبة 
احلقيقي  وا�سمه  تيت�س،  اأن  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  على 
كون�ستانتينو�س ت�سوبانوغلو، يبدو وكاأنه يتعر وي�سقط على اأر�س 
امل�سرح اأثناء حفلته، قبل اأن ي�ساعده اآخرون للوقوف على قدميه. 
ووا�سل النجم اجلنوب اإفريقي الغناء بعدها، قبل اأن ي�سقط مرة 
يف  ميوزك"  "األرتا  م��ه��رج��ان  خ��ال  وذل���ك  عليه،  مغ�سيا  ثانية 
دون  من  وفاته،  اأعلنت  امل�ست�سفى  اإىل  نقله  وبعد  اأفريقيا.  جنوب 
الك�سف عن �سببها حتى الآن. وانت�سر الفيديو ال�سادم على من�سات 

التوا�سل الجتماعي، واأر�سل املئات تعازيهم ملغني الراب ال�ساب.

   بانوراما
حقنة تقتل طفلني.. �سيدلنية تت�سبب يف كارثة

اأمرت ال�سلطات امل�سرية باإحالة �سيدلنية اإىل املحاكمة العاجلة بعد اأن ت�سببت بوفاة طفلني مري�سني بال�سرطان 
بجرعة عاجية خطاأ.

قامت  م�سر،  �سمال  الغربية  مبحافظة  الأورام  ع��اج  مراكز  باأحد  عملها  خ��ال  املتهمة  اأن  التحقيقات  وك�سفت 
الأرا�ستني لطفلني مري�سني  بدل من عقار  "فيليبي"  بعقار  ال�سوكي  بالنخاع  للحقن  بتح�سري جرعة عاجية 
ب�سرطان الدم، يبلغ اأحدهما 14 �سنة، بينما يبلغ الآخر 9 �سنوات، ما اأدى اإىل اإ�سابتهما مب�ساعفات خطرية اأدت 

اإىل وفاتهما.
وبح�سب و�سائل اإعام م�سرية فاإن تقرير الطب ال�سرعي اأرجع �سبب الوفاة اإىل خطاأ طبي يف حت�سري حقنة النخاع 

ال�سوكي التي مت حقن الطفلني بها بعد تعبئتها بعقار "فيليبي" بدًل من عقار "الأرا�ستني".
واأو�سح التقرير اأن عقار "فيليبي" له اآثار مدمرة على منطقة احلقن.

ومن جهتها اأكدت رئي�س ق�سم ال�سيدلة الإكلينيكية بجامعة طنطا امل�سرية، خال حتقيقات النيابة، اأن حدوث اآثار 
جانبية من عقار "الأرا�ستني" اأمر نادر احلدوث، ويكون عبارة عن �سعف يف الع�سات دون اأن ي�ساحبه �سلل اأو وفاة، 

بخاف عقار "فيليبي" بالغ اخلطورة واملحظور حقنه بالنخاع ال�سوكي لاأطفال. 
واأمرت النيابة الإدارية امل�سرية باإحالة املتهمة للمحاكمة العاجلة، ملا ت�سببت فيه من خطاأ اأودى بحياة الطفلني.
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القطط املتوح�سة باأ�سرتاليا تهدد احلياة الربية
باأنها  العتقاد  مع  واملنزلية،  الربية  القطط  مع  م�سكلة  اأ�سرتاليا  تواجه 

تهدد مليارات الكائنات احلية كل عام، والعديد منها مهدد بالنقرا�س.
ن��دوة عقدت  اأزم��ة القطط و�سبل مواجهتها، وذل��ك خال  وناق�س خ��رباء 

على مدار يومني يف بريث، عا�سمة ولية اأ�سرتاليا الغربية.
اإن  الأ���س��رتال��ي��ة،  الوطنية  اجلامعة  م��ن  ليج،  ���س��ارة  الربوفي�سورة  وق��ال��ت 
القطط كانت ال�سبب الرئي�سي يف انقرا�س ثلثي الثدييات يف اأ�سرتاليا، من 

اأ�سل 33 نوعاً ُفقدت منذ ال�ستعمار.
واأ�سافت ليج اأن هذا معدل انقرا�س هائل، حيث ل ميكن روؤية ذلك يتكرر 
يف اأي مكان اآخر يف العامل، وفقا لبي بي �سي، مو�سحة: "ما زالت القطط 
م�سوؤولة عن تراجع الثدييات حتى يومنا هذا، وهناك 8 اأنواع من الكائنات 
اأو  اإما ُجزر  احلية تعي�س الآن فقط يف املناطق اخلالية من القطط، وهي 
مناطق م�سّيجة يف الرب الرئي�سي لأ�سرتاليا". وتابعت: "يدرك الكثري من 
الأ�سرتاليني مدى احلاجة اإىل تقليل تاأثري القطط، لكن اإتباع نهج موحد 
اأمر  فهذا  اأ�سرتاليا،  يف  األيف  لقط  مالًكا  كنت  اإذا  كبري..  ب�سكل  �سي�ساعد 
اإقامتك،  مكان  على  يتوقف  وذل��ك  عديدة،  قوانني  �ستواجه  لأن��ك  حم��رّي 
وت�سهيل  القوانني  ه��ذه  كل  م��واءم��ة  حماولة  يف  تتمثل  التالية  واخل��ط��وة 
اقتناء القطط من وجهة نظر حكومات الوليات". واأ�سارت ليج اإىل اأنه مع 
تراجع القطط ميكن احلد ب�سكل كبري من انقرا�س حيوانات حملية مثل 

الكنغر لي�سري والكنغر ال�ساخب وفاأر البندق الغربي.

اأع�ساب بحرية تهدد ال�سواطئ الذهبية
يعترب حزام �سرغا�سوم الأطل�سي العظيم الذي يقع مبنطقة خليج املك�سيك 
والبحر الكاريبي وميكن روؤيته من الف�ساء، ذا فوائد كثرية، مبا يف ذلك كونه 
موطنا لبع�س الأ�سماك والق�سريات، وم�ساعدته على امت�سا�س ثاين اأك�سيد 
اإىل  اأطنانا من الأع�ساب البحرية  الكربون. لكن تيارات املحيط تدفع الآن 
ال�سواطئ، مما ت�سبب يف م�ساكل بيئية باجلملة، وفقا ل�سبكة "�سكاي نيوز" 
الربيطانية. وامل�سهد الآن من الف�ساء هو كالآتي: غطاء �سخم من الأع�ساب 
ال�سواطئ على طول  اآلف كيلومرت، يهدد   8 البحرية يبلغ عر�سها حوايل 
اأن  ميكن  نيوز"،  ل�"�سكاي  ووفقا  الكاريبي.  البحر  ومنطقة  املك�سيك  خليج 
ال�ساحلية،  البيئية  النظم  ال�سعاب املرجانية ويعيث ف�سادا يف  يخنق الغطاء 
ويقلل من جودة املياه والهواء ب�سبب تعفن الأع�ساب. وقال بريان لبوينت 
فلوريدا  بجامعة  املحيطات  لعلوم  بران�س  هاربور  معهد  يف  الأبحاث  اأ�ستاذ 
اأمر ل ي�سدق. ما نراه يف  "اإنه  الإخبارية:  "اإن بي �سي"  اأتانتيك، ل�سبكة 
�سور القمر ال�سناعي ل يب�سر باخلري لعامل نحاول فيه الإبقاء على نظافة 
4 عقود،  ملدة  "حزام �سرغا�سوم"  الذي در�س  واأ�ساف لبوينت،  ال�سواطئ". 
اإن الأكوام ال�سخمة من الأع�ساب عادة ما تاأتي اإىل �ساطئ جنوب فلوريدا يف 

ملاذا حتولت ليدي غاغا 
اإىل بطلة حفل الأو�سكار ؟
���س��ارك��ت ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ليدي 
غ��اغ��ا يف ال��ل��ح��ظ��ات الأخ�����رية من 
ح���ف���ل ت����وزي����ع ج����وائ����ز الأو����س���ك���ار 
 Hold" اأغ��ن��ي��ت��ه��ا  ل��ت��اأدي��ة  ال�95، 
 Top" فيلم  م��ن   "My Hand
لتوم   "Gun: Maverick
مبدينة  دول��ب��ي  م�سرح  على  ك��روز 
احل�سور  واأب��ه��رت  اأجنلي�س،  لو�س 
انتباه  ل��ف��ت  م���ا  ول���ك���ن  ب����اأدائ����ه����ا، 
قبل  غاغا  اإن�سانية  اأك��ر  الأن��ظ��ار 
�سعودها على امل�سرح، حيث متكنت 
من اإنقاذ م�سور قبل �سقوطه على 
اأثارت  اإن�سانية،  لفتة  يف  ال�سجادة، 
مواقع  ورواد  احلا�سرين  اإع��ج��اب 
الذين  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����س���ل 

و�سفوها ب�"البطلة".
تداوله  ال��ذي  الفيديو  يف  ويظهر 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد 
ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع، رك�����س جنمة 
كري�س  امل�سور  نحو   "2 "اجلوكر 
النهو�س  ع��ل��ى  مل�����س��اع��دت��ه  ب��ول��ك، 
ب�����س��رع��ة، ب��ع��دم��ا ت��ع��ر وك�����اد اأن 
ووقوفها  الأر��������س،  ع��ل��ى  ي�����س��ق��ط 
عليه،  ل���اط���م���ئ���ن���ان  ل���ل���ح���ظ���ات 
لها  اأنه بخري، حيث وجه  والتاأكد 

كري�س ال�سكر على موقفها منه.

�سفعة ويل �سميث حا�سرة يف 
اأم�سية الأو�سكار 

كانت �سفعة ويل �سميث للفكاهي كري�س روك التي 
حا�سرة  الفائت  العام  الأو�سكار  حفلة  �سفو  عكرت 
يف ع��دد م��ن ال��دع��اب��ات خ��ال اأم�سية ت��وزي��ع جوائز 
2023 الأحد يف هوليوود. ومل يرتدد مقّدم الأم�سية 
تعليقاته  يف  ال��ت��ذك��ري  يف  كيميل  ج��ي��م��ي  ال��ف��ك��اه��ّي 
الأ�سواء  �سرقت  التي  بال�سفعة  الأح��د  خال حفلة 
وا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى اه��ت��م��ام و���س��ائ��ل الإع������ام. وقال 
اأغنية  كيميل مازحاً يف تعليق م�ستوحى من كلمات 
بعنوان "غينت جيغي ويذ اإيت" لويل �سميث "اإذ كان 
اأّي منكم م�ستاًء من نكتة وقرر ا�ستخدام يديه، لن 
اأن مير  املحتمل  املعتدي  �سهًا لأن على  يكون ذلك 
ك�"�سبايدرمان"  اخلارقني  الأبطال  من  مبجموعة 
)بيدرو  ماندلوريان"  و"ذي  غ��ارف��ي��ل��د(  )اأن������درو 
اأي�ساً  مازحة  بلهجة  كيميل  جيمي  وق��ال  با�سكال(. 
"ل حماقات هذا امل�ساء". ومنعت اأكادميية الأو�سكار 
ويل �سميث من ح�سور حفل الأو�سكار ع�سر �سنوات 
ب�سبب ت�سرفه، رغم كونه ت�سلم على م�سرح الأو�سكار 

جائزة اأف�سل ممثل مبا�سرة بعد ال�سفعة.

عاما  اأ�سرة جتد ابنها املفقود منذ 17 
اأ�سرة م�سرية مبحافظة املنوفية  عّمت ال�سعادة الغامرة 
عاًما،   17 منذ  املفقود  ابنها  اإليها  ع��اد  بعدما  امل�سرية، 

والذي اختفى عندما كان طفا يف عمر 10 �سنوات.
ط��ري��ق ال�����س��دف��ة ع���رب م��ن�����س��ور ع��ل��ى ���س��ف��ح��ة ت��ن��وه عن 
املفقودين، قادت الأ�سرة للو�سول اإىل ابنها ال�ساب نا�سر 
�سمري الذي خرج من مدينة منوف يف حمافظة املنوفية 
امل�سرية م�ستقا �سيارة قادته اإىل العا�سمة القاهرة وهو 
10 �سنوات، لي�سبح يف ع��داد املفقودين  اأق��ل من  يف عمر 

ملدة 17 عاما.
التي  الرعاية  بدور  الأخ�سائيات  اإح��دى  ال�سدفة جعلت 
اأن  اآوت����ه،  ال��ت��ي  ال��رع��اي��ة  دور  يف  الطفل  قابلت  اأن  �سبق 
ال�سفحة،  م��ع  لتتوا�سل  عنه،  ينوه  ال��ذي  املن�سور  ت��رى 
حيث تكللت جهودها باأن ي�سل الطفل الذي اأ�سبح �ساباً 

لأ�سرته.
ون�سرت ال�سفحة التي حتمل ا�سم "اأطفال مفقودة" على 
هناأت فيه نف�سها ومتابعيها  من�سوراً  "في�سبوك"،  موقع 
واأ�سرة ال�ساب العائد، بعدما كانت �سببا يف عودته لأ�سرته 

بعد غياب 17 عاًما.
حمافظة  اإىل  جاء  عندما  الطفل  اأن  ال�سفحة،  وك�سفت 
القاهرة قبل 17 عاًما، حتديدا عام 2006، ومل ي�ستطع 
الأزبكية  �سرطة  لق�سم  ت�سليمه  مت  اأ�سرته،  اإىل  الو�سول 
اإيداعه  اأهله، مت  اإىل  يف العا�سمة، ونتيجة تعذر الو�سل 
دار رعاية الرتبية ال�سعبية يف منطقة امللك ال�سالح حتى 

كرب واأ�سبح �ساًبا يف عمر 27 عاًما.

حكم بحب�س راعي اأغنام اعتدى على والدته 
ق�ست حمكمة م�سرية، برف�س ال�ستئناف وتاأييد حكم 
احلب�س مل��دة ع��ام ل��راع��ي اأغ��ن��ام يف واق��ع��ة ت���داول فيديو 
والدته  على  بال�سرب  يعتدي  وه��و  املتهم  خاله  يظهر 

امل�سنة، 97 عاًما وياأمرها بجلو�س القرف�ساء.
 - دي�سمرب   6 يف  املتهم  عاقبت  قد  كانت حمكمة اجلنح، 
كانون الأول املا�سي، باحلب�س ملدة �سنة، يف واقعة التعدي 
ع��ل��ى وال���دت���ه، وال���ت���ي اأث�����ارت ج����دًل ك���ب���رياً ع���رب مواقع 

التوا�سل الجتماعي.
لإر�سالها  �سهر  منذ  املتداولة  الواقعة  روا  �سوَّ املتهم  ذوو 

لأ�سقائه؛ لنجدة املجني عليها.
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  متداول  فيديو  واأث��ار 
اأداة  با�ستخدام  بال�سرب  وال��دت��ه  على  يعتدي  ل�سخ�س 

حادة، غ�سًبا وا�سًعا يف م�سر.
وابنها  ال�سن  يف  طاعنة  �سيدة  امل��ت��داول  الفيديو  وُيظهر 
الإم�ساك  يف  ت�ستخدم  ح���ادة  ب����اأداة  عليها  يعتدي  ال���ذي 
بالفحم وهو م�ستعل "ما�سة"، وهي تتو�سل اإليه باأنها لن 

تكرر ما ُيعاقبها ب�سببه.
وحتركت ال�سلطات بعد تداول الفيديو على نطاق وا�سع، 
واألقت القب�س على املتهم الذي اأقر بارتكاب الواقعة كما 

هو ظاهر يف املقطع امل�سور.
عليها  امل��ج��ن��ي  ل�����س��ه��ادة  ا�ستمعت  اأن��ه��ا  ال��ن��ي��اب��ة  وك�سفت 
البالغة من العمر 97 عاًما، والتي اأكدت اأن ابنها يعتدي 

عليها با�ستمرار.

مي�سيل يو تدخل تاريخ ال�سينما باأو�سكار اأف�سل ممثلة 
اأف�سل  اأو�سكار  الأحد بفوزها بجائزة  الأول  اأم�س  ال�سينما  تاريخ  دخلت مي�سيل يو 
اإذ اأ�سبحت  ممثلة عن دورها يف الفيلم الغريب "اإفريثينغ اإفريوير اآل اأت وان�س"، 

املمثلة املاليزية اأول اآ�سيوية تفوز يف هذه الفئة.
ل�سخ�سية  باأدائها  الأو�سكار  اأكادميية  اأع�ساء  عاماً   60 البالغة  املمثلة  اأبهرت  وقد 
ملواجهة عدوة  ع��وامل موازية كثرية  تتنقل بني  وان��غ، وهي �ساحبة مغ�سل  اإيفلني 
قوية. وخال هذه املغامرة الغريبة، تعيد وانغ يف الفيلم تقومي زواجها، وتتقرب 

من ابنتها وحتاول حل م�سكات �سريبية.
واأ�سبحت مي�سيل يو اأول ممثلة من اأ�سل اآ�سيوي تفوز بهذه اجلائزة يف تاريخ جوائز 
الأو�سكار التي اأقيمت حفلة توزيعها الأحد على م�سرح دولبي يف هوليوود بن�سختها 

اخلام�سة والت�سعني.
"جلميع الفتيان  وقالت مي�سيل يو بتاأثر ظاهر لدى ت�سلمها اجلائزة على امل�سرح 
والفتيات الذين ي�سبهونني وي�ساهدونني هذه الليلة، هذه اجلائزة ت�سكل بارقة اأمل 

م�سيفة "نحن نكتب التاريخ". وفر�س"، 

املمثلة اأجنيال يوين تقف على ال�سجادة احلمراء يف حفل توزيع جوائز الفيلم الآ�سيوي يف هونغ كونغ.    )رويرتز(

فيلم الرعب �سكرمي 6 يف 
�سدارة �سباك التذاكر 

جن��ح ف��ي��ل��م ال��رع��ب ���س��ك��رمي 6 يف 
�سدارة  م���ن   "3 "كريد  اإط���اح���ة 
اأم�����ريك�����ا  يف  ال�����ت�����ذاك�����ر  �����س����ب����اك 
عرو�سه  ح��ق��ق��ت  اإذ  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
الأ����س���ب���وع  ن���ه���اي���ة  خ�����ال  الأوىل 
الفائت اإيرادات بلغت 44،5 مليون 
التي  ال��ت��ق��دي��رات  بح�سب  دولر، 
"اإكزبيرت  �سركة  الأح��د  اأ�سدرتها 
واأظهرت  املتخ�س�سة.  ريلي�سنز" 
املمتدة  للعرو�س  الأول��ي��ة  الأرق���ام 
من اجلمعة اإىل الأحد يف الوليات 
ال�ساد�س  اجل��زء  اأن  وكندا  املتحدة 
ال�سهرية  ال�����رع�����ب  اأف���������ام  م�����ن 
"�سكرمي" حققت اأف�سل انطاقة 
تنتجها  ال��ت��ي  ال�سل�سلة  ت��اري��خ  يف 
�سركة "باراماونت"، منذ باكورتها 
فيلم  يومها  ومت��ّك��ن   .1996 ع��ام 
وي�س كرايفن الذي تويف عام 2015 
ال�سينمائي  النوع  هذا  اإنعا�س  من 
م�����ن خ������ال م����زي����ج م�����ن ال���رع���ب 
وال�سخرية الذاتية، وهي و�سفة ل 
يزال "�سكرمي" يعتمدها. وتظهر 
املرعبة  "غو�ست فاي�س"  �سخ�سية 
يف ن��ي��وي��ورك يف ه��ذا اجل���زء الذي 
كورتني  امل��م��ث��ل��ة  ب��ط��ول��ت��ه  ت��ت��وىل 
ال�سل�سلة  راف���ق���ت  ال���ت���ي  ك��وك�����س 
م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا، ف��ي��م��ا ت�����س��ارك فيه 
"ون�سداي"  م�سل�سل  جنمة  اأي�ساً 

)Wednesday( جينا اأورتيغا.
اجلزء  وه��و   ،"3 "كريد  فيلم  اأم��ا 
"روكي"،  ���س��ل�����س��ل��ة  م����ن  ال���ت���ا����س���ع 
م�ساركة  دون  م���ن  ف��ي��ه��ا  والأول 
اإىل  ف��رتاج��ع  �ستالون،  �سيلف�سرت 
املركز الثاين باإيرادات بلغت 27،2 

مليون دولر. 

اكت�ساف اإنزمي ثوري ينتج الكهرباء من الهواء
قال باحثون اأ�سرتاليون، موؤخرا، اإنهم اكت�سفوا 
اإنزميا ميكنه اأن يحول الهواء اإىل طاقة، بينما 
بدائل  اإيجاد  اإىل  دوؤوب  ب�سكل  الب�سرية  ت�سعى 
الحتبا�س  تبعات  تقليل  لأج��ل  امللوثة،  للطاقة 
املن�سورة يف جملة  الدرا�سة  احل��راري. وبح�سب 
"نيت�سر" املخت�سة يف علوم الطبيعة، فاإن الإنزمي 
حمدودة  كميات  اإىل  يحتاج  الرتبة  يف  املوجود 
من الهيدروجني يف الهواء من اأجل اإنتاج التيار 
الكهربائي. ومن �ساأن هذا الكت�ساف العلمي اأن 
يعبد الطريق اأمام تطوير اأجهزة �سغرية حتى 
وجرى  ال��ه��واء.  على  بالعتماد  ال��ط��اق��ة  ت��ول��د 
اكت�ساف هذا الإنزمي من قبل فريق باحثني يف 
ا�ستك�ساف  ومعهد  الأ�سرتالية  مونا�س  جامعة 
الطب احليوي يف ملبورن. وركز الباحثون على 
اأنزمي ي�ستهلك الهيدروجني، يوجد يف بكترييا 
اأن  موجودة يف الرتبة. واأو�سح الفريق العلمي 
الذي  ال��ه��ي��دروج��ني  ت�ستخدم  ب��ك��ت��ريي��ات  ع���دة 
حت�سل عليه من الغاف اجلوي، مبثابة م�سدر 
العنا�سر  وف����رة  ت��ت��ي��ح  ل  اأو����س���اط  ل��ل��ط��اق��ة، يف 

الدرا�سة،  وب��ح�����س��ب  اإل��ي��ه��ا.  ب��ال��ن�����س��ب��ة  امل��غ��ذي��ة 
قد  البكترييا  اأن  علميا  امل��ع��روف  ك��ان من  فقد 
ت�ستخدم الهيدروجني املوجود يف الهواء مبثابة 
م�سدر للطاقة حتى تتمكن من البقاء على قيد 
طريقة  نعرف  نكن  مل  "لكن  والتكاثر،  احلياة 
اأم��ا الآن فقد عرفنا". ويف  ح�سول هذا الأم��ر، 
اإنزمي  با�ستخراج  الباحثون  قام  الدرا�سة،  هذه 
م�����س��وؤول ع��ن ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ي��دروج��ني املوجود 
يف ال���غ���اف اجل������وي، م���ن ب��ك��ت��ريي��ا ي�����س��م��ى " 

."Mycobacterium smegmatis
اأطلق  ال��ذي  الإن���زمي  ه��ذا  اأن  الباحثون  ووج��د 
غاز  حت���وي���ل  ي�����س��ت��ط��ي��ع   "Huc" ا����س���م  ع��ل��ي��ه 

الهيدروجني اإىل تيار كهربائي.
يتمتع  الأن�������زمي  ه����ذا  اأن  ال���درا����س���ة  واأوردت 
ب��ن��ج��اع��ة خ����ارق����ة، ب���خ���اف ب���اق���ي الإن����زمي����ات 
اأنه ي�ستهلك  واملركبات الكيماوية الأخرى، كما 
م�ستويات  م���ن  اأق�����ل  ن���ط���اق  يف  ال���ه���ي���دروج���ني 
باملئة   0.00005 يتجاوز  فا  اجل��وي،  الغاف 

من الهواء الذي نتنف�سه. 
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