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و�سط اأجواء الفرحة .. الإمارات تكمل 

ا�ستعداداتها ل�ستقبال �سهر رم�سان املبارك

اأخبار الإمارات

بعد وعد مر�سح املعار�سة.. اخلوف 

يخيِّم على الالجئني يف تركيا

عربي ودويل

مان�س�سرت �سيتي-بايرن ميونيخ 

الأبرز يف ربع نهائي الأبطال 

الفجر الريا�سي

بولندا و�سلوفاكيا تر�سالن مقاتالت لأوكرانيا.. ومو�سكو تتوعد بتدمريها 

م�سوؤولون �أمريكيون: معركة باخموت تهدد بنفاد ذخرية كييف

   

حمد�ن بن ز�يد يد�سن ميناء مغرق يف مدينة �لظنة 
ويطلع على �مل�ساريع �لتطويرية ملو�نئ �أبوظبي يف �لظفرة

•• الظفرة-وام:

د�ّشن �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة ميناء مغّرق يف مدينة الظنة مبنطقة الظفرة التابع ملجموعة 
لإمارة  الغربية  ال�شواحل  الواقع على  امليناء  ويعترب  اأبوظبي.  موانئ 
البحرية  والغاز  النفط  مهماً خلدمات حقول  بحرياً  اأبوظبي مرفقاً 
والربية وم�شاريع النفط والغاز والدعم اللوج�شتي ومناولة الب�شائع 

العامة وال�شائبة منذ العام 2017.
الأحبابي رئي�س جمل�س  التد�شني معايل فالح حممد  ح�شر مرا�شم 
رئي�س  الظاهري  مطر  اأحمد  و�شعادة  اأبوظبي  موانئ  جمموعة  اإدارة 
�شهيل  ال��ل��واء  و�شعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  �شمو  مكتب 
���ش��ع��ي��د اخل��ي��ي��ل��ي م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل��ه��وي��ة واجلن�شية 
املنافذ و�شعادة نا�شر حممد املن�شوري وكيل ديوان  واجلمارك واأمن 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�شعادة عي�شى حمد بو�شهاب م�شت�شار 

�شمو رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.   )التفا�شيل �س2(

»ز�يد للإ�سكان« يعلن متديد فتح باب �حلجز �أمام 
�مل�ستفيدين من م�ساكن حي �ل�سيوح 16 حتى بعد غد

•• اأبوظبي - وام:

اأع��ل��ن ب��رن��ام��ج ال�����ش��ي��خ زاي����د ل��الإ���ش��ك��ان مت��دي��د ف���رة احل��ج��ز اأمام 
امل�شتفيدين من املجموعات الثالث الأوىل من م�شاكن حي ال�شيوح 
ال�شارقة م�شاكن املجمع لغاية يوم الثنني املقبل املوافق 20  يف   16
املتعلقة  اإن��ه��اء الإج����راءات  اأج��ل  م��ار���س وذل��ك ملنحهم الفر�شة م��ن 

بامل�شارف الوطنية.                            )التفا�شيل �س3(

�ل�سيخة فاطمة تطمئن هاتفيا على �حلالة �ل�سحية للطفلة �ل�سورية »�سام« 
و�سقيقها »عمر« و م�سابي زلز�ل �سوريا �لذين يتلقون �لعلج مب�ست�سفيات �أبوظبي 

غو��سات رو�سيا �لنووية تخترب �سو�ريخ بالي�ستية
•• مو�سكو-وكاالت  : 

اأعلن القائد العام للبحرية الرو�شية الأدمريال نيكولي اإيفمينوف، باأن 
الغوا�شات النووية التابعة للبحرية الرو�شية، �شتقوم باإطالق �شواريخ 

بالي�شتية لأغرا�س الختبار.
يوم  ع�شية  زف��ي��زدا  كرا�شنايا  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  اإيفمينوف  وق��ال 
�شنوات،   5 )اآذار(: قبل  19 مار�س  به يف  ال��ذي يحتفل  الغوا�شة  بحار 
مل�شروع  ا�شراتيجية  اأول غوا�شة �شاروخية  اأطلقت يوري دولغوروكي، 
يوري، بنجاح واباًل من اأربعة �شواريخ بولفا البالي�شتية، ويف امل�شتقبل، 
�شنقوم اأي�شاً باإطالق �شواريخ بالي�شتية لأغرا�س الختبار عند احلاجة، 
الغوا�شات م�شتعدة لأداء مثل هذه املهام"، ح�شبما ذكرت اأم�س اجلمعة، 

قناة )اأر تي( الرو�شية.
ويف عام 1990، خالل التدريبات ال�شوفيتية يف بحر بارنت�س، اأطلقت 
على  بالي�شتياً  �شاروخاً   16 ال�شمايل  لالأ�شطول  تابعة  نووية  غوا�شة 

موقع التجارب، وهذا �شجل غري م�شبوق لأ�شطول الغوا�شات املحلي.
ووف��ق��اً ل��الأدم��ريال، ك��ان على الأ���ش��ط��ول يف ذل��ك ال��وق��ت اإث��ب��ات فعالية 
بحاجة  ل�شنا  اليوم  اإيفمينوف:  وقال  النووي،  للثالوث  البحري  املكون 

اإىل اإثبات اأي �شيء لأي �شخ�س.
ال�شمايل  القطب  يف  الرو�شية  البحرية  تدريبات  اإيفمينوف:  واأ���ش��اف 
القطب  الغوا�شات يف منطقة  العمل على �شعود  املقرر  �شت�شتمر، ومن 

ال�شمايل.
�شيتم  بالطبع،  ال�شدد:  هذا  يف  اخلطط  من  الكثري  هناك  اأن  واأو�شح، 
الغوا�شات  مب�شاركة  ال�شمايل  القطب  منطقة  يف  ال��ت��دري��ب��ات  اإج���راء 
والقوات البحرية الأخ��رى. و�شنعمل على �شعود الغوا�شات يف املناطق 
والتقنية  ال��ب��ح��ري،  ال��ط��ريان  با�شتخدام  الإن��ق��اذ  وعمليات  القطبية، 

الع�شكرية والتجارب العلمية.

م��ن �شموها  اأب��وظ��ب��ي، وح��ر���ش��اً 
على توفري جميع و�شائل الرعاية 

الطبية والنف�شية لهم. 
)التفا�شيل �س2(

منظر عام يظهر مبنى ت�شرر من القتال يف مدينة باخموت مبنطقة دونيت�شك. )رويرز(
اأن  ل��درج��ة  ك��ان مكثفاً  ب��اخ��م��وت 
البنتاغون اأثار خماوف مع كييف 
اأيام من اإطالق  موؤخراً بعد عدة 

نريان املدفعية دون توقف.
وق���ال اأح���د ه���وؤلء امل�����ش��وؤول��ني اإن 

ا�شتعادة الأرا�شي يف الربيع.
كما حتدث العديد من امل�شوؤولني 
ب�شرط عدم الك�شف عن هويتهم 
مبناق�شة  خم��ول��ني  غ��ري  لأن��ه��م 
�شحيفة  ب��ح�����ش��ب  ع��ل��ن��اً،  الأم�����ر 

نيويورك تاميز.
اآلف  الأوك���راين  ويطلق اجلي�س 
بينما  ي��وم��ي��اً  امل��دف��ع��ي��ة  ق���ذائ���ف 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى مدينة  ي���ح���اول 
وترية  وه��ي  ال�شرقية،  باخموت 
الأمريكيون  امل�����ش��وؤول��ون  ي��ق��ول 
اإنها غري م�شتدامة  والأوروبيون 
اأن تعر�س للخطر حملة  وميكن 
ال����رب����ي����ع امل���خ���ط���ط ل���ه���ا وال���ت���ي 

ياأملون اأن تكون حا�شمة.
ياأتي ذلك، فيما ت�شتعد الوليات 
املتحدة وبريطانيا ل�شحن الآلف 
وال�شواريخ  املدفعية  طلقات  من 
ل��ل��م�����ش��اع��دة يف دع���م الإم������دادات 

للهجوم الأوكراين القادم.
اأمريكياً  دف��اع��ي��اً  م�����ش��وؤوًل  ل��ك��ن 
باأنه »حماولة  كبرياً و�شف ذلك 
اأوك���ران���ي���ا  ح��ل��ف��اء  لأن  اأخ�������رية« 
ل���ي�������س ل����دي����ه����م م�����ا ي���ك���ف���ي من 
اأوكرانيا  وترية  ملواكبة  الذخرية 

وخمزوناتهم منخف�شة للغاية.

عوا�سم-وكاالت:

و�شلوفاكيا  بولندا  ق��ررت  بعدما 
اإىل  ميغ29-  م��ق��ات��الت  اإر����ش���ال 
بيان  يف  الكرملني  اأك��د  اأوكرانيا، 
�شيدمرها.  اأن���ه  اجل��م��ع��ة،  اأم�����س 
اأن  واأو������ش�����ح ال���ك���رم���ل���ني اأي�������ش���اً 
لأوكرانيا  ُت��ق��دم  ال��ت��ي  امل��ق��ات��الت 
م��ن ���ش��ل��وف��اك��ي��ا حت���دي���داً قدمية 

وغري �شرورية.
رئي�س  ك�����ش��ف  ذات�����ه،  ال�����ش��ي��اق  يف 
الوزراء ال�شلوفاكي، اإدوارد هيغر، 
ام�س اأن بالده وافقت على اإر�شال 
م��ن ط���راز ميغ  ط��ائ��رات مقاتلة 

اأوكرانيا. اإىل   29
واأو�شح هيغر اأن �شلوفاكيا �شتزود 
ب���ج���زء م���ن نظام  اأي�������ش���اً  ك��ي��ي��ف 
KUB بح�شب ما  الدفاع اجلوي 

نقلت رويرز.
وت��ع��ت��رب ���ش��ل��وف��اك��ي��ا ث����اين دول���ة 
تر�شل طائرات حربية اإىل كييف 
بعد بولندا التي اأعلنت اخلمي�س 

اأنها �شتفعل ذلك.
 11 م��ن  امل��ك��ون  اأ�شطولها  وك���ان 
طائرة ميغ 29 قد تقاعد ال�شيف 
لي�شت  الطائرات  ومعظم  املا�شي 

ت�شغيلية، حيث �شر�شل  يف حالة 
تلك التي تعمل و�شيذهب الباقي 

لقطع الغيار.
هذا واأكد م�شوؤولن اأمريكيان اأن 
الق�شف الذي تعر�شت له مدينة 

من  اأوكرانيا  حذروا  الأمريكيني 
اإه���دار ال��ذخ��رية يف وق��ت حا�شم، 
التوتر  على  ال�شوء  ي�شلط  مم��ا 
ب��ني ق���رار اأوك��ران��ي��ا ب��ال��دف��اع عن 
ب��اخ��م��وت ب����اأي ث��م��ن واآم��ال��ه��ا يف 

تعترب الأوىل على امل�ستوى الوزاري منذ 10 �سنوات 
م�سر: زيارة وزير خارجية 

تركيا تد�سني ال�ستعادة �لعلقات
•• القاهرة-وكاالت:

يف اأول زيارة على امل�شتوى الوزاري منذ 10 �شنوات، ي�شل وزير اخلارجية 
الركي، مولود جاوي�س اأوغلو، اإىل م�شر اليوم ال�شبت.

�شامح  الوزير  اأن  اجلمعة،  اأم�س  بيان،  يف  امل�شرية  اخلارجية  اأعلنت  فقد 
�شكري �شيلتقي اليوم ال�شبت نظريه الركي لعقد جل�شة مباحثات يف ق�شر 

التحرير �شباحاً، على اأن يعقب اللقاء موؤمتر �شحايف م�شرك.
تلك  اأن  اخلارجية،  با�شم  الر�شمي  املتحدث  زي��د،  اأب��و  اأحمد  اأو���ش��ح  فيما 
الزيارة ُتعد مبثابة تد�شني مل�شار ا�شتعادة العالقات الطبيعية بني البلدين، 
والق�شايا  الثنائية  العالقات  ُمعمق حول خمتلف جوانب  واإط��الق حوار 

الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�شرك.
وذكر اأن احلوار بني البلدين ي�شتهدف الو�شول اإىل تفاهم م�شرك يحقق 

م�شالح الطرفني.
من  �شحنة  لت�شليم  املا�شي  ف��رباي��ر  م��ن   27 يف  تركيا  زار  �شكري  وك���ان 
امل�شاعدات الإغاثية امل�شرية املقدمة اإىل اأنقرة، عقب الزلزال املدمر الذي 
اإيجابية  اأج��واء  اأن  اإل  ال�شهر نف�شه.  ال�شاد�س من  �شرب جنوب البالد يف 
وم�شاعي لتطبيع العالقات بني اجلانبني كانت �شبقت تلك الزيارة باأ�شهر 

عديدة، حيث اأبدت اأنقرة �شعيها لعودة العالقات بني الطرفني.

•• اأبوظبي-وام:

يف لفتة اإن�شانية حانية من �شمو 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
رئ��ي�����ش��ة الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي العام 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
موؤ�ش�شة  رئ���ي�������ش���ة  وال���ط���ف���ول���ة 
الرئي�شة  الأ�����ش����ري����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الأحمر  الهالل  لهيئة  الفخرية 
الإماراتي )اأم الإمارات(.. اأجرت 
بالطفلة  هاتفيا  ات�شاًل  �شموها 
خالله  اطماأنت  )�شام(  ال�شورية 
�شقيقها  و���ش��ح��ة  �شحتها  ع��ل��ى 
ال�شفاء  ل��ه��م��ا  ومت���ن���ت  )ع���م���ر( 
تعاىل  اهلل  مي����ن  واأن  ال���ع���اج���ل 

عليهما بال�شحة وال�شالمة. 
املتابعة  اإط���ار  ي��اأت��ي الت�����ش��ال يف 

ميثاء ال�شام�شي خالل زيارتها امل�شابني الذين يتلقون العالج يف اأبوظبي

�أن���ق���رة: ����س���روط �الأ���س��د 
منا�سبة غري  �أردوغ��ان  للقاء 

•• اأنقرة-وكاالت:

اع����ت����ربت ال���رئ���ا����ش���ة ال���رك���ي���ة، 
رئي�س  �شروط  اأن  اجلمعة،  اأم�س 
النظام ال�شوري ب�شار الأ�شد للقاء 
ال��رئ��ي�����س ال���رك���ي رج����ب طيب 
لتطبيع  منا�شبة  غ��ري  اأردوغ�����ان 

العالقات بني البلدين.
ي��اأت��ي ال���رد ال��رك��ي غ���داة تاأكيد 
اأردوغ�����ان  ل��ن يلتقي  اأن���ه  الأ����ش���د 
من  قواتها  تركيا  �شحبت  اإذا  اإل 
���ش��م��ال ���ش��وري��ا، وف���ق م���ا ج���اء يف 
م��ق��اب��ل��ة ن�����ش��رت��ه��ا و���ش��ي��ل��ة اإع���الم 

رو�شية، اأم�س الأول.
لقاء  بعد  الت�شريحات  ون�����ش��رت 
الرئي�س  م���و����ش���ك���و  يف  الأ������ش�����د 
ال����رو�����ش����ي ف�����الدمي�����ري ب���وت���ني، 
بني  العالقات  لإ���ش��الح  ال�شاعي 
والركي،  ال�����ش��وري  ال��رئ��ي�����ش��ني 
ان���دلع احل��رب يف  املنقطعة منذ 

�شوريا عام 2011.

امل�����ش��ت��م��رة، م��ن ���ش��م��وه��ا حلالت 
امل�شابني ال�شوريني جراء الزلزال 
الذي تعر�شت له �شوريا موؤخرا و 
يخ�شعون للعالج يف م�شت�شفيات 
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حممد بن ر��سد للف�ساء ينظم لقاء�ت دورية بني �جلمهور 
ور�ئد �لف�ساء �سلطان �لنيادي يف جميع �أنحاء �الإمار�ت

جمل�س �الأمن يعتمد باالإجماع قر�رين ب�ساأن 
�أفغان�ستان تقدمت بهما �الإمار�ت و�ليابان

•• نيويورك-وام: 

اجتماع  خالل  ام�س  بالإجماع  الأم��ن  جمل�س  اعتمد 
ب�شاأن اأفغان�شتان، قرارين تقدمت بهما دولة الإمارات 
بالتعاون مع اليابان، حيث يق�شي القرار الأول بتمديد 

ولية بعثة الأمم املتحدة للم�شاعدة يف اأفغان�شتان ملدة 
12 �شهراً، مبا ميّكن البعثة من موا�شلة عملها حول 
الإن�شان، والتوا�شل مع جميع اجلهات  تعزيز حقوق 

الأفغانية املعنية، وتن�شيق امل�شاعدات الإغاثية. 
)التفا�شيل �س3(

•• دبي-وام:

تنظيم  ع��ن  للف�شاء،  را���ش��د  ب��ن  مركز حممد  اأع��ل��ن 
الف�شاء(،  م��ن  )ل��ق��اء  ع��ن��وان  ا�شتثنائي حت��ت  ح��دث 
وهو عبارة عن اإجراء ات�شال مبا�شر مع رائد الف�شاء 
حمطة  منت  على  حالًيا  املتواجد  النيادي،  �شلطان 
يف  ف�شائية  مهمة  اأط���ول  �شمن  ال��دول��ي��ة؛  الف�شاء 
تاريخ العرب، ت�شل مدتها اإىل 6 اأ�شهر كاملة، بينما 
ي�شارك اجلمهور يف الت�شال، ب�شرط الت�شجيل امل�شبق 
ولأع����داد حم���ددة، يف اإط���ار ال��وق��ت امل��ت��اح لالت�شال. 

واأو�شح املركز اأن احلدث �شيتم تنظيمه ب�شكل دوري، 
يف جميع اأنحاء دولة الإمارات، و�شتكون البداية يوم 
اأوب���را دبي،  دار  م��ن  انطالقا  اجل���اري،  م��ار���س   21
ح��ي��ث ���ش��ي��ج��رى الت�����ش��ال يف مت���ام ال�����ش��اع��ة 2:30 
بعد الظهر، لالأ�شخا�س املُ�شجلني م�شبًقا للح�شور. 
والتفاعل  للتوا�شل  ف��ري��دة  فر�شة  اللقاء  و�شيتيح 
طرح  خ��الل  من  النيادي،  �شلطان  الف�شاء  رائ��د  مع 
الأ�شئلة ملعرفة املزيد حول تفا�شيل مهمته على منت 
�شيجريها  التي  والتجارب  الدولية،  الف�شاء  حمطة 

والفوائد املرجوة منها.         )التفا�شيل �س3(

اأ�سرع من ال�سوت ومناورة مذهلة

مقاتلة ميغ- 29 .. ذ�ت �إمكانيات قتالية كبرية

•• عوا�سم-وكاالت:

���ش��ل��ط��ت الأ�����ش����واء خ���الل ال�����ش��اع��ات امل��ا���ش��ي��ة على 
بولندا  م��ن  ك��ل  اأعلنت  بعدما  ميغ29-،  مقاتالت 
و�شلوفاكيا اإر�شال دفعة منها اإىل اأوكرانيا، وذلك يف 
القوات  الع�شكري لكييف يف مواجهة  اإطار دعمهما 
ب�شكل  ال�شوفيتية  املقاتالت  هذه  الرو�شية.وتتميز 
فريد بقدرتها على املناورة املذهلة وال�شرعة الكبرية 
) اأ�شرع من ال�شوت( ، ما ي�شع اإ�شارات ا�شتفهام حول 

قدرتها على التاأثري يف �شماء املعركة؟
الع�شكري  امل��ح��ل��ل  اأو�����ش����ح  ذل�����ك،  ع���ن  ول���الإج���اب���ة 
لقناة  وفقاً  الثلجي  حممد  ال��ل��واء  وال�شراتيجي 
وعندها  ح��دي��ث��ة  ط���ائ���رة  ميغ29-  اأن  ال��ع��رب��ي��ة 

املناورة  على  وق���ادرة  ج��داً  كبرية  قتالية  اإمكانيات 
ال�شواريخ من  واإط���الق  الأه����داف،  اإىل  وال��و���ش��ول 

م�شافات بعيدة.
���ش��ري املعارك  واأ����ش���اف اأن ك��ف��اءة ه���ذه ال��ط��ائ��رة يف 
عددها  اأول��ه��ا  ع��وام��ل،  ع��دة  على  يعتمد  باأوكرانيا 
بولندا  اأن  اأث��ر وفعالية، ل�شيما  ذل��ك من  ملا يف 
اأع��ل��ن��ت اإر����ش���ال 4 م��ق��ات��الت ف��ق��ط حتى 

الآن.
الآخ���ر  ال��ع��ام��ل  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 

على خربة اأوكرانيا يف ا�شتخدام هذا يعتمد 
ال��ن��وع م��ن ال��ط��ائ��رات وت��وف��ري ق��ط��ع غ��ي��ار ممكن 
ا�شتخدامها. وقال اإن توظيف الطائرات يف العمليات 

والأدوار التي �شتناط بها له دور واأهمية كبرية.
اأعداداً  ال��دول  اأر�شلت  ح��ال  اأن��ه يف  اأردف  ذل��ك،  اإىل 
كافية م��ن ه��ذه ال��ط��ائ��رات، �شتحدث اأث���راً رمب��ا يف 
اأن  اأك��د  اأن��ه  اإل  القتالية،  وال��ق��وات  العمليات  اإ�شناد 
متلكه  ما  من  بكثري  اأك��رب  اجلوية  الرو�شية  القوة 
املقاتالت  من  خمتلفة  لأن���واع  منتجة  وه��ي  كييف، 

من �شمنها ميغ و�شوخوي مبختلف الإ�شدارات.
وتعترب مقاتلة "ميغ29-" اأ�شرع من ال�شوت وهي 

من اجليل الرابع.

�ل�سيوخ  مبجل�س  �أع�����س��اء 
�الأم�����ريك�����ي ي��ط��ال��ب��ون 
الأوكر�نيا   16 �إف  باإر��سل 

•• وا�سنطن-وكاالت:
الأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  ت��ل��ق��ت 
اأع�شاء   8 م��ن  ر�شالة  )بنتاغون( 
يف جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ الأم����ريك����ي، 
باإر�شال  ال���وزي���ر  ف��ي��ه��ا  ي��ط��ال��ي��ون 
اجلي�س  اإىل   16 اإف  م���ق���ات���الت 

الأوكراين على وجه ال�شرعة.
واأع������ل������ن م���ك���ت���ب وزي���������ر ال�����دف�����اع 
الأم��ريك��ي لويد اأو���ش��نت اأن��ه تلقى 
اأع�����ش��اء يف جمل�س   8 ر���ش��ال��ة م��ن 
و3  دمي���ق���راط���ي���ني   5 ال�������ش���ي���وخ، 
ج��م��ه��وري��ني، ي��ط��ال��ب��ون��ه ف��ي��ه��ا اأن 
مقاتالت  اإر���ش��ال  البنتاغون  يقرر 
اأي  ال�����ش��رع��ة،  وج���ه  ع��ل��ى   16 اإف 
م�شمون  يف  ج��اء  ملا  وفقا  "الآن"، 

الر�شالة.
اأن  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  اعترب 
ت�شليم كييف هذه املقاتالت �شيكون 
مغريا لقواعد احلرب �شد مو�شكو، 
كما �شيمنح �شالح اجلو الوكراين 
»قدرات متفوقة وجيدة« يف �شاحة 
ال�شيوخ،  جمل�س  اأع�شاء  املعركة. 
وه������م ال����دمي����وق����راط����ي����ون م����ارك 
وتامي  هيرنيت�س  وم���ارت���ن  كيلي 
داكوورث وتيم كاين وجاك روزين، 
توبريڤيل  ت��وم��ي  واجل��م��ه��وري��ون 
موركوف�شكي،  ول���ي���زا  ب����اد  وت���ي���د 
اإىل تقدمي  اأو���ش��نت  ال��وزي��ر  دع���وا 
تف�شريات وا�شحة حول تردد اإدارة 

بايدن باإر�شال هذه املقاتالت. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ش��ت��ع��د الإم���������ارات ل���ش��ت��ق��ب��ال �شهر 
مفعمة  اأج���واء  و�شط  امل��ب��ارك  رم�شان 
والج  ال��روح��ان��ي��ة  وامل��ظ��اه��ر  بالفرحة 
الف�شيل.  ال�شهر  متيز  ال��ت��ي  متاعية 
واجل�شور  الرئي�شية  ال�شوارع  وارت��دت 
الدولة  يف  الت�شوق  م��راك��ز  وواج��ه��ات 
ح��ل��ة ال��زي��ن��ة اخل��ا���ش��ة ب���ق���دوم �شهر 
اأ�شكال  ع���ل���ى  ج������اءت  ال���ت���ي  رم�������ش���ان 
روح  تعك�س  وعبارات  هند�شية  �شوئية 
واأجواء  معاين  مع  وتتنا�شب  البهجة 
ت�شفي  خ��ط��وة  ويف  الف�شيل.  ال�شهر 
املزيد من املرونة على مواعيد الدوام 
الر�شمي، مع مراعاة البعد الجتماعي 
�شاحب  وج��ه  الف�شيل،  ال�شهر  خ��الل 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ب����اأن ي��ك��ون ال�����دوام ال��ر���ش��م��ي ملوظفي 
احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة يف ي���وم اجلمعة 
امل��ب��ارك ع��ن بعد  خ��الل �شهر رم�شان 
بن�شبة  وح�������ش���وري   ،70% ب��ن�����ش��ب��ة 
الطالب يف  دوام  �شيكون  كما   ،30%
اجل��ام��ع��ات وامل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة عن 
بعد اأيام اجلمعة. واأعلنت حكومة دولة 
ال��دوام الر�شمي  الإم���ارات عن �شاعات 
ل�����ش��ه��ر رم�������ش���ان امل����ب����ارك، ل����ل����وزارات 
التي  الحت��ادي��ة،  واجل��ه��ات احلكومية 
اإىل  التا�شعة �شباحاً  ال�شاعة  تبداأ من 
من  ظ��ه��راً،  والن�شف  الثانية  ال�شاعة 
يوم الإثنني اإىل يوم اخلمي�س، اأما يوم 
ال�شاعة  م��ن  ال����دوام  فيكون  اجل��م��ع��ة، 

 12 ال�شاعة  حتى  ���ش��ب��اح��اً،  التا�شعة 
املوارد  اأ���ش��درت وزارة  ب��دوره��ا  ظ��ه��را. 
وزاري����ا  تعميما  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����ش��ري��ة 
العمل  ����ش���اع���ات  ب��ت��خ��ف��ي�����س  ي��ق�����ش��ي 
ال��ع��ادي��ة مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 
ال��دول��ة خ��الل �شهر رم�����ش��ان مبعدل 
رم�شان  �شهر  وي�شهد  يوميا.  �شاعتني 
اأن�شطة ومنا�شبات دينية  يف الإم��ارات، 
وثقافية تنب�س باحلياة، وجت�شد قيم 
ال���ت���اآزر وال��ت��م��ا���ش��ك امل��ج��ت��م��ع��ي، وتعد 
الإم���������ارات واح������دة م���ن ال������دول التي 
رم�شان  �شهر  خ��الل  ال��زي��ارة  ت�شتحق 
مب���زج���ه���ا ب����ني ال���ع���دي���د م����ن الأم������ور 
بهذا  لالحتفاء  والتقليدية  الع�شرية 
الرم�شانية  املحا�شرات  وتعد  ال�شهر. 
بن  حممد  جمل�س  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي 

الفعاليات  اأه��م  اأح��د  الرم�شاين  زاي��د 
فقد  الف�شيل،  ال�شهر  ي�شهدها  التي 
نخبة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  داأب 
واملفكرين  الدين  ورج��ال  العلماء  من 

وامل����ث����ق����ف����ني واخل�����������رباء وامل����ب����دع����ني 
م���ن خم��ت��ل��ف ب���ل���دان ال����ع����امل، لطرح 
والعلمية  النظرية  وجتاربهم  اآرائ��ه��م 
املوا�شيع  خمتلف  ح��ول  والتطبيقية 

ال���ع���ام���ة وال���ق�������ش���اي���ا احل���ي���وي���ة ذات 
ومتطلباته  الع�شر  بتطورات  ال�شلة 
اأبرز  ومن  امل�شتقبل.  اآفاق  وا�شت�شراف 
يف  الإم���ارات  ت�شهدها  التي  الفعاليات 
الدولية  دب���ي  "جائزة  رم�����ش��ان  �شهر 
دبي  يف  ت��ق��ام  الكرمي" ال��ت��ي  ل��ل��ق��راآن 
القراآن  حفظة  فيها  ويتناف�س  �شنوياً، 
من خمتلف اأنحاء العامل، كما تنطلق 
جديدة  دورة  الف�شيل  ال�شهر  خ��الل 
الكرمي  ل��ل��ق��راآن  التحبري  ج��ائ��زة  م��ن 
حتت  ال��ت��ا���ش��ع��ة،  ن�شختها  يف  وع��ل��وم��ه 
"دورة عام اخلم�شني" لت�شتمد  عنوان 
الإمارات  دول��ة  روؤي��ة  مو�شوعاتها من 
يف ت��ر���ش��ي��خ م��ف��اه��ي��م ال����ش���ت���دام���ة يف 
جميع املجالت، وتعزيز جهود التوعية 
يف امل���ج���الت ال��ب��ي��ئ��ي��ة. ب���دوره���ا تنظم 

الإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
والأوق��������اف وال����دوائ����ر امل��ع��ن��ي��ة يف كل 
اإم������ارة خ����الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ن����دوات 
م�شاجد  خمتلف  يف  وفكرية  اإمي��ان��ي��ة 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م  ك���م���ا  ال�����دول�����ة، 
املوؤ�ش�شات  م����ن  وغ����ريه����ا  الأح�����م�����ر 
اخل��ريي��ة يف ال��دول��ة م��ب��ادرات خريية 
خا�شة بال�شهر الف�شيل ي�شتفيد منها 
الدولة وخارجها.  داخل  الآلف  مئات 
ومواكبة حلركة الت�شوق خالل ال�شهر 
ون�شاطا  اإق��ب��ال  ت�شهد  ال��ت��ي  الف�شيل 
بحماية  املعنية  اجلهات  عقدت  كبريا، 
امل�شتهلك يف الدولة عدداً من اللقاءات 
القطاعات  اأب������رز  يف  امل�������ش���وؤول���ني  م���ع 
جاهزية  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة 
الأ�شواق ومنافذ البيع و�شمان توفري 

ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني خالل 
�شهر رم�شان املبارك. وتكثف اجلهات 
الرقابية يف الإمارات من جولتها على 
رم�شان  �شهر  وخ���الل  ق��ب��ل  الأ����ش���واق 
الأكرث  الأغ��ذي��ة  �شالمة  م��ن  للتاأكد 
الغذائية  املوؤ�ش�شات  وال��ت��زام  ت����داوًل، 
ال�شحية  بال�شراطات  واملتعاملني، 
الوقائية،  الح���رازي���ة  والإج�������راءات 
وبال�شراطات اخلا�شة بنقل املنتجات 
واملواد الغذائية وتخزينها وحت�شريها 
وع����ر�����ش����ه����ا، ك���م���ا حت����ر�����س اجل���ه���ات 
ال�شفافية  م��ن  ال��ت��اأك��د  على  الرقابية 
واللتزام  وال�����ش��راء،  البيع  عمليات  يف 
ب��ع��ر���س الأ���ش��ع��ار وال��ع��رو���س املقدمة 
املنتجات بطريقة وا�شحة ي�شهل  على 

على امل�شتهلك معرفة تفا�شيلها.

•• الظفرة-وام:

الظفرة  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  د�ّشن 
ميناء مغّرق يف مدينة الظنة مبنطقة الظفرة التابع ملجموعة موانئ اأبوظبي.

ويعترب امليناء الواقع على ال�شواحل الغربية لإمارة اأبوظبي مرفقاً بحرياً مهماً 
خلدمات حقول النفط والغاز البحرية والربية وم�شاريع النفط والغاز والدعم 

اللوج�شتي ومناولة الب�شائع العامة وال�شائبة منذ العام 2017.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأح��ب��اب��ي  حممد  ف��الح  م��ع��ايل  التد�شني  م��را���ش��م  ح�شر 
�شمو  رئي�س مكتب  ال��ظ��اه��ري  اأح��م��د مطر  و���ش��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  جمموعة 
مدير  اخلييلي  �شعيد  �شهيل  ال��ل��واء  و�شعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
عام الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ و�شعادة نا�شر 
الظفرة و�شعادة عي�شى  املن�شوري وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة  حممد 
حمد بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و�شعادة را�شد 
حممد  والكابنت  اأبوظبي  جلمارك  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  املن�شوري  لح��ج 
اأبوظبي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  ال�شام�شي  جمعة 

وعدد من كبار امل�شوؤولني.
ولدى و�شوله اىل موقع التد�شني اّطلع �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
دويل مكنته خالل  ميناء  اإىل  التي حولته  والتو�شعة  ميناء مغّرق  على مرافق 

املدونة  خالل  من  العاملية  املوانئ  بني  متميزة  مكانة  حتقيق  من  املا�شي  العام 
وزارة  عن  ال�شادرة   )ISPS Code( املوانئ  ومرافق  ال�شفن  لأم��ن  الدولية 
الطاقة والبنية التحتية ومنذ ذلك الوقت طور ميناء مغّرق عالقات مع �شركات 
للب�شائع  الأ�شا�شية  للناقالت  �شاهم يف جعله وجهة  العاملية مما  والغاز  النفط 
اأول �شحنة دول��ي��ة يف م��غ��ّرق يف  ا���ش��ت��الم  وال��ن��ف��ط وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات حيث مت 

اأغ�شط�س 2022.
الظفرة ومن  اأب��رز م�شاريع موانئ منطقة  �شموه على  تعرف  التد�شني  وخالل 
يف  اجلديدة  البحرية  والعمليات  والظنة  واملرفاأ  ال�شلع  موانئ  تطوير  �شمنها 
الرئي�شية  التطوير  امل�شاريع جزءاً من اخلطة  ت�شّكل هذه  الفياي حيث  جزيرة 

التي تنفذها جمموعة موانئ اأبوظبي يف منطقة الظفرة وحتت اإ�شراف �شموه.
واأثنى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان على جهود جمموعة موانئ اأبوظبي 
اإمارة  امل�شتوى لر�شيخ مكانة  اقت�شادية وجتارية عاملية  بنى حتتية  يف تطوير 
يف  التنموية  للم�شاريع  الر�شيدة  القيادة  دع��م  �شموه  م��وؤك��داً  املتميزة  اأبوظبي 

منطقة الظفرة ملا ت�شكله من اأهمية ا�شراتيجية لدولة الإمارات.
اأن ت�شهم لي�س فقط يف تطوير منطقة  �شاأن م�شاريع كهذه  " من  وق��ال �شموه 
باأكملها  املنطقة  على  اأي�شاً  تنعك�س  بل  واملجتمعية  البحرية  وموانئها  الظفرة 
ا�شتثمارات  ج��ذب  يف  وت�شهم  والتجارية  القت�شادية  القطاعات  تنع�س  حيث 

اإليها".

واأ����ش���اف ���ش��م��وه " ي��اأت��ي ت��د���ش��ني م��ي��ن��اء م��غ��ّرق ال��ي��وم لي�شيف ق����درات جتارية 
قادرة  ويجعلها  الظفرة  ملنطقة  اأو�شع  ولوج�شتية  بحرية  واإمكانات  واقت�شادية 
على ا�شتقطاب ال�شركات من كافة اأنحاء العامل ويحفز اإطالق مبادرات وم�شاريع 

اأعمال حملية ما يحقق ل�شكان منطقة الظفرة املزيد من النمو والزدهار"
جمموعة  ادارة  جمل�س  رئي�س  الأحبابي  حممد  ف��الح  معايل  ثّمن  جانبه  من 
مغّرق  مليناء  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  تد�شني  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ 
والذي ياأتي يف اإطار حر�س �شموه على متابعة م�شاريع تطوير البنية التحتية 

يف منطقة الظفرة.
الر�شيدة  القيادة  تطلعات  تلبية  اإىل  اأبوظبي  موانئ  "ن�شعى يف جمموعة  وقال 
خلدمة  رائ���د  وجت���اري  لوج�شتي  كمركز  ال��ظ��ف��رة  منطقة  اإب����راز  اإىل  ال��رام��ي��ة 

قطاعات الطاقة وال�شحن البحري".
واأ�شاف "عززت م�شاريع التطوير البارزة التي اأجنزتها املجموعة يف ميناء مغّرق 
احليوي من قدرته على تو�شيع اإمكانياته وجمال خدماته ول �شك اأن ال�شتثمار 
الظفرة  منطقة  وتطور  منو  يف  ي�شاهم  �شوف  ال�شراتيجية  امل�شاريع  ه��ذه  يف 

ويحفظ اإرثها البحري العريق".
والرئي�س  املنتدب  الع�شو  ال�شام�شي  جمعة  حممد  الكابنت  اأع���رب  جانبه  م��ن 
�شمو  ومتابعة  لدعم  وتقديره  �شكره  عن  اأبوظبي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
موانئ  ملجموعة  ال�شراتيجية  للم�شاريع  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 

اأبوظبي يف منطقة الظفرة.
اأبوظبي  حكومة  تطلعات  بدعم  ملتزمة  اأبوظبي  م��وان��ئ  جمموعة  "اإن  وق��ال 
ملنطقة الظفرة وتن�شجم م�شاريع التطوير التي ننفذها يف عدد من املوانئ هناك 
ب�شكل ا�شراتيجي مع روؤية القيادة الر�شيدة ومن املوؤكد اأن تو�شعة ميناء مغّرق 
العاملة يف قطاعات  تلك  العاملية وخا�شة  ال�شركات  املزيد من  ت�شتقطب  �شوف 
واملخ�ش�شة  املتميزة  اخلدمات  من  �شت�شتفيد  والتي  البحري  وال�شحن  الطاقة 

لهذه القطاعات".
اجلدير بالذكر اأن ميناء مغّرق يعّد اأحد املوانئ الرئي�شية التي تخدم قطاع النفط 
والغاز البحري وقد �شملت اأعمال التطوير اإ�شافة 400 مر جلدار الر�شيف 
الب�شائع  مناولة  على  حتمله  ق��درة  وزي���ادة  الثقيلة  الب�شائع  مناولة  لتعزيز 
وتوفري م�شاحة اإ�شافية يف �شاحة احلاويات وامل�شتودعات الأمر الذي اأتاح املجال 
جلذب املزيد من ال�شركات العاملية يف قطاع الطاقة وخلق فر�س جتارية جديدة 
خلدمة خمتلف اأنواع ال�شفن مبا يف ذلك �شفن اإعادة �شحن احلاويات وناقالت 
الب�شائع ال�شائبة وال�شائلة ووحدات احلفر البحرية املتنقلة وناقالت الب�شائع 
الكيميائية اإىل جانب موقعه ال�شراتيجي بالقرب من امل�شاريع ال�شخمة لإنتاج 
النفط والغاز يف الروي�س واحليل وغ�شا يف تعزيز مكانته كمن�شاأة جمهزة ب�شكل 
جيد ومتوافقة مع معايري املدونة الدولية لأمن ال�شفن واملرافق املينائية لتلبية 

الحتياجات املتطورة للعمليات الدولية.

•• ال�سارقة -وام:
اأ����ش���اد ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور م��ظ��ف��ر م�����راد ك��ام��ل��وف م�����ش��ت�����ش��ار رئ��ي�����س جمهورية 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي وم���ا ي��ق��دم��ه م��ن روؤى متجددة  اأوزب��ك�����ش��ت��ان��ب��ت��ج��رب��ة جم��م��ع 
وهو  وتاريخه  القراآن  وعلوم  الكرمي  القراآن  تعليم جم��ازي  فريدة يف  وجت��ارب 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمّو  يوليه �شاحب  الذي  الكبري  الهتمام  يعك�س  ما 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة للقراآن الكرمي ينبوع 
الأكادميي  ال�شرح  هذا  باإن�شاء  �شمّوه  قرار  اأن  اإذ  والإن�شانية  احل�شارية  العلوم 
الإ�شالمية  املكتبة  اأ�شهم يف رفد  ال�شارقة  اإمارة  القراآنية يف  بالعلوم  املتخ�ش�س 
باأبحاث ومو�شوعات لها عظيم الأثر يف العلوم واملعرفة داعياً اإىل تعزيز التعاون 

الأكادميي بني اجلانبني وال�شتفادة من خربات وجتارب املجمع.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة وف��د اأوزب��ك��ي رفيع امل�شتوى ي��وم اأم�س الول اإىل جممع 
اأوزبك�شتان  �شفري  اأق��ول��وف  منعبدالعزيز  كال  �شم  ال�شارقة  يف  الكرمي  ال��ق��راآن 
الدينية  ال�شوؤون  لوزير  الأول  النائب  مق�شودوف  ر�شتم  وداوران  الدولة  لدى 
العام لأوزبك�شتان وَعَزمت باباُقل  وجالل الدين حيدر همراقلوف نائب املفتي 
تا�شوف نائب رئي�س جلنة العالقات الدولية وجلنة العالقات الودية مع الدول 
الأجنبية وحممد عامل حممد �شديق مدير جامعة ط�شقند الإ�شالمية ومظفر 
ذوالفقار قزاقبايوف ودل�شاد حميي الدين اإي�شنايوف من ديوان رئي�س جمهورية 
اأوزبك�شتان وذاكر خو�شيم روزيوف نائب رئي�س الأكادميية الإ�شالمية الدولية يف 

اأوزبك�شتان وعبداحلكيم عبدالأحد عارفوف من اإدارة م�شلمي اأوزبك�شتان.

الأمني  طاهر  عبدالرحمن  ���ش��ريزاد  الدكتور  ال��زائ��ر  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  وامل��ق��ارئ  املجمع ومتاحفه  ع��ن  ���ش��رح��اً  ق��دم  ال���ذي  ال��ع��ام للمجمع 
مركز الدرا�شات والبحوث، وا�شطحب الوفد يف جولة مبتاحف واأروقة املجمع 
وك�شوة  ن��ادرة  وم�شاحف  خمطوطات  من  املتاحف  حتتويه  ما  على  لإطالعهم 
الكعبة واملناهج العلمية املعتمدة يف املجمع ومركز الدرا�شات والبحوثكما اطلع 
التقنيات  اأح��دث  ت�شم  التي  والتلفزيونية  الإذاعية  ال�شتوديوهات  على  الوفد 

وكيف مت توظيفها يف خدمة طلبة املجمع.
الكرمي  القراآن  جممع  يف  اطلعنا   : اأوزبك�شتان  جمهورية  رئي�س  م�شت�شار  وقال 
واحد  القراآن يف مكان  علماء  واأه��م  القراءات  وعلم  وعلومه  القراآن  تاريخ  على 
تعزيز جتربة  اأهمية  العامل، موؤكداً  القراآن يف  بعلوم  اأكرب جممع يخت�س  وهو 

املجمع الفردية وال�شتفادة منها؛ ونوه اإىل تعزيز العالقات الأخوية الطيبة بني 
الإمارات واأوزبك�شتان وال�شتعانة بخربات اجلانبني يف جمال علوم القراآن وعلوم 

القراءات والبحوث العلمية امل�شركة يف هذا اجلانب.
من جهته قال �شعادةعبدالعزيز اأقولوف �شفري اأوزبك�شتان لدى الدولة اإنزيارة 
الوفدالأوزبكي رفيع امل�شتوى ملجمع القراآن الكرمي تاأتي لال�شتفادة من جتربة 
املجمع يف الهتمام بالقراآن الكرمي وعلومه خا�شة اهتمام ودعم �شاحب ال�شمّو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
ونحن على ثقة باأن هذا التعاون الذي بداأ حديثاً �شي�شتمر يف امل�شتقبل و�شيعطي 
ثماراً طيبة لنقل فكرة هذا ال�شرح العظيم والفريد اإىل اأوزبك�شتان بالتعاون مع 

اإمارة ال�شارقة.

•• اأبوظبي-وام:

�شمو  م��ن  ح��ان��ي��ة  اإن�����ش��ان��ي��ة  لفتة  يف 
رئي�شة  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة 
رئي�شة  ال����ع����ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�������اد 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
الهالل  لهيئة  ال��ف��خ��ري��ة  الرئي�شة 
الإمارات"..  "اأم  الإم��ارات��ي  الأحمر 
هاتفيا  ات�������ش���اًل  ���ش��م��وه��ا  اأج�������رت 
اطماأنت  )���ش��ام(  ال�شورية  بالطفلة 
خالله على �شحتها و�شحة �شقيقها 
)عمر( ومتنت لهما ال�شفاء العاجل 
واأن مين اهلل تعاىل عليهما بال�شحة 
اإطار  يف  الت�شال  ياأتي  وال�شالمة. 
�شموها  م����ن  امل�������ش���ت���م���رة،  امل���ت���اب���ع���ة 
جراء  ال�شوريني  امل�شابني  حل��الت 
�شوريا  ل��ه  تعر�شت  ال���ذي  ال��زل��زال 
م����وؤخ����را و ي��خ�����ش��ع��ون ل���ل���ع���الج يف 

من  وحر�شاً  اأبوظبي،  م�شت�شفيات 
و�شائل  جميع  ت��وف��ري  على  �شموها 

الرعاية الطبية والنف�شية لهم . كما 
حالت  باقي  على  �شموها  اط��م��اأن��ت 

ي��زال��ون يتلقون  ال��ذي��ن ل  امل��ر���ش��ى 
ب�شفاء  ���ش��ع��ادت��ه��ا  واأب�����دت   ، ال���ع���الج 

امل�شابني  ح���الت  م��ن  ع��دد  وحت�شن 
الرعاية  ت��ق��دمي  ا���ش��ت��م��رار  واأك�����دت 

العاجل.  ال�شفاء  لهم  ومت��ن��ت  لهم 
الدكتورة  م��ع��ايل  ���ش��م��وه��ا  ك��ل��ف��ت  و 

وزيرة  ال�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء 
ال���دك���ت���ور حمدان  وم���ع���ايل  دول������ة، 

م�شلم املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة 
الإم���ارات���ي،  الأح���م���ر  ال��ه��الل  هيئة 
امل�شابني والطمئنان عليهم  بزيارة 
وع��ل��ى ذوي���ه���م امل���راف���ق���ني. و خالل 
الزيارة التي قام بها كل من معايل 
معايل  و  ال�شام�شي  ميثاء  الدكتورة 
ال��دك��ت��ورة ح��م��دان امل���زروع���ي نقال 
توزيع  ج��ان��ب  اإىل  ���ش��م��وه��ا  حت��ي��ات 
بعثت  التي  واحللوى  الزهور  باقات 
وذويهم  امل�شابني  على  �شموها  بها 
ما اأ�شاع البهجة وال�شرور يف نفو�س 
امل�����ش��اب��ني وذوي����ه����م ال���ذي���ن ع���ربوا 
ملا  و�شعادتهم  وحبهم  �شكرهم  ع��ن 
ي��ت��ل��ق��ون��ه م���ن رع���اي���ة واه��ت��م��ام من 
قبل �شموها منذ و�شولهم اإىل اأر�س 
ل�شموها  ودع����وا   .. الإم�����ارات  دول���ة 
مبوفور ال�شحة والعافية، موؤكدين 
ولالإن�شانية  ل��ه��م  ذخ���ر  �شموها  اأن 

جميعاً.

�ل�سيخة فاطمة تطمئن هاتفيا على �حلالة �ل�سحية للطفلة �ل�سورية )�سام( و �سقيقها )عمر( و م�سابي زلز�ل �سوريا �لذين يتلقون �لعلج مب�ست�سفيات �أبوظبي 

و�سط �أجو�ء �لفرحة .. �الإمار�ت تكمل ��ستعد�د�تها ال�ستقبال �سهر رم�سان �ملبارك

حمد�ن بن ز�يد يد�سن ميناء مغرق يف مدينة �لظنة ويطلع على �مل�ساريع �لتطويرية ملو�نئ �أبوظبي يف �لظفرة

م�ست�سار رئي�س �أوزبك�ستان: جممع �لقر�آن �لكرمي بال�سارقة يتمتع بروؤى متجددة وجتربة فريدة

�ل�سوؤون �الإ�سلمية تبحث �لرتتيبات 
لتنفيذ برنامج �لعلماء �ل�سيوف

•• ابوظبي-الفجر:

بحث الدكتور حممد مطر الكعبي، رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف، مع امل�شوؤولني 
�شاحب  ي�شت�شيفهم  الذين  العلماء  برنامج  لتنفيذ  العام  هذا  املعدة  والرتيبات  اخلطط  الهيئة  يف 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- لإحياء اأيام وليايل �شهر رم�شان 
املبارك �شنوياً، مبتابعة من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
ديوان الرئا�شة، �شريا على نهج  القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه -  
الذي كان ي�شت�شيف كوكبة من العلماء من خمتلف الدول العربية والإ�شالمية وال�شديقة للم�شاركة 
يف اإحياء ال�شهر الف�شيل يف امل�شاجد واملجال�س واملوؤ�ش�شات .  واطلع الدكتور الكعبي يف الجتماع الذي 
انعقد مبقر الهيئة  يف اأبو ظبي بح�شور مدير عام الهيئة واملدير التنفيذي لل�شوؤون الإ�شالمية، على 

الربنامج وال�شتعدادات ل�شتقبال العلماء ال�شيوف.

تخفي�س �ملخالفات �لبيئية يف ر�أ�س �خليمة 
بن�سبة 50 % طو�ل �سهر رم�سان �ملبارك

راأ�س اخليمة -وام:
�شهر  ط��وال   50% بن�شبة  العامة  املخالفات  تخفي�س  مبادرة  اخليمة  راأ���س  يف  العامة  اخلدمات  دائ��رة  اعتمدت 
رم�شان املبارك. وقال �شعادة املهند�س خالد العلي مدير عام دائرة اخلدمات العامة اإن املبادرة تاأتي �شمن جهودها 
امل�شجلة، م�شريا  ال�شهر الف�شيل وت�شديد قيمة املخالفات  ال�شعادة على متعامليها واأف��راد املجتمع خالل  لإدخال 
اإىل اأن الهدف الرئي�شي من املخالفة توعية اأفراد املجتمع باأهمية املحافظة على البيئة واتباع اللوائح والإر�شادات 

البيئية.
راأ�س اخليمة ومرافقها الرفيهية واخلدمية م�شوؤولية  العام لإمارة  اأن احلفاظ على رقي املظهر  العلي  واأ�شاف 
جمتمعية م�شركة، واأفراد املجتمع �شركاوؤنا يف تعزيز املظهر احل�شاري العام من خالل التزامهم باإلقاء املخلفات 

يف احلاويات املخ�ش�شة لذلك والبتعاد عرنمي املخلفات والنفايات ع�شوائيا.

رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
�يرلند� باليوم �لوطني لبلده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة 
الوطني  اليوم  ذك��رى  مبنا�شبة  ايرلندا،  جمهورية  رئي�س  هيغينز  دي  مايكل  فخامة  اإىل 

لبالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س مايكل دي هيغينز.

وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل ليو 
فارادكار رئي�س وزراء ايرلندا.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأع�����ل�����ن م����رك����ز حم���م���د ب�����ن را����ش���د 
للف�شاء، عن تنظيم حدث ا�شتثنائي 
الف�شاء"،  م��ن  "لقاء  ع��ن��وان  حت��ت 
وهو عبارة عن اإجراء ات�شال مبا�شر 
النيادي،  �شلطان  الف�شاء  رائ��د  مع 
امل��ت��واج��د ح��ال��ًي��ا ع��ل��ى م��نت حمطة 
ال��ف�����ش��اء ال���دول���ي���ة؛ ���ش��م��ن اأط����ول 
العرب،  ت��اري��خ  ف�����ش��ائ��ي��ة يف  م��ه��م��ة 
كاملة،  اأ���ش��ه��ر   6 اإىل  مدتها  ت�شل 
بينما ي�شارك اجلمهور يف الت�شال، 
ولأعداد  امل�شبق  الت�شجيل  ب�شرط 
املتاح  ال����وق����ت  اإط�������ار  يف  حم�������ددة، 
لالت�شال. واأو�شح املركز اأن احلدث 

�شيتم تنظيمه ب�شكل دوري، يف جميع 
و�شتكون  الإم��������ارات،  دول����ة  اأن���ح���اء 

ال��ب��داي��ة ي���وم 21 م��ار���س اجل���اري، 
دب���ي، حيث  اأوب���را  دار  م��ن  انطالقا 

ال�شاعة  مت��ام  يف  الت�شال  �شيجرى 
لالأ�شخا�س  ال��ظ��ه��ر،  بعد   2:30

املُ�شجلني م�شبًقا للح�شور. و�شيتيح 
للتوا�شل  ف���ري���دة  ف��ر���ش��ة  ال��ل��ق��اء 
�شلطان  الف�شاء  رائد  والتفاعل مع 
ال��ن��ي��ادي، م��ن خ��الل ط��رح الأ�شئلة 
املزيد حول تفا�شيل مهمته  ملعرفة 
على منت حمطة الف�شاء الدولية، 
والتجارب التي �شيجريها والفوائد 
اإذ ُتعد هذه اللقاءات  املرجوة منها، 
ا�شتك�شاف  حمبو  منها  يطل  نافذة 
املهمة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع���ل���ى  ال���ف�������ش���اء، 
ال���ت���ي ي��خ��و���ش��ه��ا رائد  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الإم����ارات����ي. وق���ال �شعادة  ال��ف�����ش��اء 
�شامل حميد املري، مدير عام مركز 
حم��م��د ب���ن را����ش���د ل��ل��ف�����ش��اء بهذه 
املنا�شبة : "يهدف املركز ، من خالل 

هذه اللقاءات اإىل تقدمي معلومات 
ال��ف�����ش��اء ملحبي هذا  م��ه��م��ات  ح���ول 
اأجيال  اإل��ه��ام  اإىل  ون�شعى  امل��ج��ال. 
عرب  الف�شاء،  ل�شتك�شاف  امل�شتقبل 
لالّطالع  اأم��ام��ه��م  الفر�شة  اإت��اح��ة 
على تفا�شيل اأطول مهمة ف�شائية 
يف تاريخ العرب والتي يخو�شها ابن 
الإمارات �شلطان النيادي على منت 
حمطة الف�شاء الدولية. كما ن�شعى 
الفعاليات  ه����ذه  م��ث��ل  خ����الل  م���ن 
لدى  الب���ت���ك���ار  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�شابة  ال��ع��ق��ول  وحت��ف��ي��ز  ���ش��ب��اب��ن��ا، 
لأحالمهم،  ال��ع��ن��ان  اإط�����الق  ع��ل��ى 
برنامج  اأن  ي��ذك��ر  وطموحاتهم". 
التابع  ال��ف�����ش��اء،  ل�����رواد  الإم�������ارات 

ملركز حممد بن را�شد للف�شاء، ُيعّد 
التي ميولها �شندوق  امل�شاريع  اأحد 
والت�شالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
الت�شالت  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع 
يهدف  ال���ذي  الرقمية،  واحل��ك��وم��ة 
اإىل دعم البحث والتطوير يف قطاع 

والت�شالت. املعلومات  تكنولوجيا 
اللقاء  حل�����ش��ور  الت�شجيل  ومي��ك��ن 
https://www.:الرابط عرب 
d u b a i o p e r a .c o m /
events/a-call-with-

space

•• اأبوظبي-وام:

تفاهم  مذكرة  اأبوظبي  �شرطة  وقعت 
مع دائرة الثقافة وال�شياحة -اأبوظبي 
بني  للتعاون  الرئي�شية  الأط���ر  حت��دد 
ال���دائ���رة واأك���ادمي���ي���ة ���ش��ي��ف ب���ن زايد 
جمال  يف  والأمنية  ال�شرطية  للعلوم 
امل��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س يف الإم����ارة، مبا 
يحقق الأهداف ال�شراتيجية العامة 
للجانبني من خالل ا�شتقطاب املزيد 
من فعاليات الأعمال، وتعزيز ال�شراكة 
يف جمال التدريب وا�شت�شافة الأحداث 

املحلية والإقليمية والدولية.
اللواء مكتوم علي  وقع املذكرة �شعادة 
اأبوظبي،  �شرطة  عام  مدير  ال�شريفي 
احلو�شني،  عبدالعزيز  �شعود  و�شعادة 

وك���ي���ل دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة-
اأبوظبي.

واأكد �شعادة مدير عام �شرطة اأبوظبي 
ال�شراكات  بتعزيز  والهتمام  احلر�س 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف  م�����ع 
امل�شتمر  والتن�شيق  التوا�شل  وحتقيق 
باعتباره  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 
مبداأ مهماً من املبادئ ال�شراتيجية 

لتحقيق التطلعات امل�شتقبلية.
من جهته قال �شعادة �شعود احلو�شني 
ُت�����ش��ك��ل م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م م���ع �شرطة 
لتحقيق  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  رك���ي���زة  اأب���وظ���ب���ي 
اأه��داف��ن��ا امل�����ش��رك��ة، ح��ي��ث ُت�����ش��اه��م يف 
الرامية  وم��ب��ادارات��ن��ا  ب��راجم��ن��ا  دع���م 
�شمن  الإم���������ارة  م���ك���ان���ة  ت���ع���زي���ز  اإىل 
الوجهات العاملية املف�شلة، وخا�شة يف 

واحلوافز  الجتماعات  �شياحة  جمال 
ُتعترب  ك��م��ا  وامل���ع���ار����س،  وامل����وؤمت����رات 
منوذجاً لل�شراكة القائمة بني خمتلف 

اجلهات احلكومية يف اأبوظبي .
ومبوجب املذكرة، �شيجري العمل على 
و�شع خطة م�شركة لتحفيز اجلهات 
التابعة ل�شرطة اأبوظبي للم�شاركة يف 
اإىل  امل�شتهدفة  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���س 
جانب تقدمي الدعم الكامل لفعاليات 
الأعمال يف الإمارة وفق اأرقى معايري 
ال��ت��م��ي��ز، وت�����ش��ك��ي��ل ف����رق ع��م��ل فنية 

واإدارية.
اأي�������ش���اً ع��ل��ى تنظيم  وت��ن�����س امل���ذك���رة 
زيارات ميدانية متبادلة بني اجلهتني، 
ل�شتقطاب  م�شركة  ب��رام��ج  وو���ش��ع 
والإقليمية  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 

ع��ل��ى تطوير  وال���ت���ع���اون  وال���دول���ي���ة، 
بني  والتن�شيق  ال��ق��ائ��م��ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والندوات  امل��وؤمت��رات  لدعم  اجلانبني 
وتوفري  والفنية،  الثقافية  والأن�شطة 
الت�شهيالت الالزمة لتنظيم فعاليات 
الراثية  امل��واق��ع  يف  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة 
وتبادل  ل��ل��دائ��رة،  التابعة  والثقافية 
الكتب  دار  ب����ني  امل���ع���رف���ي���ة  امل���������وارد 

ومكتبات اجلهتني.
ثاين  ال��ل��واء   .. امل��ذك��رة  توقيع  ح�شر 
بطي ال�شام�شي، مدير اأكادميية �شيف 
والأمنية،  ال�شرطية  للعلوم  زاي��د  بن 
عام  مدير  اجل��زي��ري،  �شالح  و�شعادة 
وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  ال�شياحة 
را�شد  الدكتور  والعميد  اأبوظبي،   –
حممد بور�شيد، نائب مدير اأكادميية 

ال�شرطية  ل��ل��ع��ل��وم  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
والأم��ن��ي��ة، وال��ع��م��ي��د خ��ل��ف��ان عبداهلل 
املن�شوري، مدير مركز ال�شراتيجية 
والتطوير املوؤ�ش�شي يف �شرطة اأبوظبي، 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال���ف���زاري،  و���ش��ع��ي��د 
ل��ق��ط��اع ال�������ش���وؤون ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف 
مدير  ال�شام�شي،  وم��ب��ارك  ال���دائ���رة، 
مكتب اأبوظبي للموؤمترات واملعار�س.

للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب  اأن  يذكر 
واملعار�س يف دائرة الثقافة وال�شياحة 
عديدة  م��ب��ادرات  يعتمد  اأبوظبي   –
قطاع  يف  اأب����وظ����ب����ي  ري�������ادة  ل���ت���ع���زي���ز 
فعاليات الأعمال العاملية بالتعاون مع 
ال�شركاء واجلهات املعنية، حيث ُيوفر 
عرو�س  ودع��م  لتطوير  �شاملة  حلوًل 
واملعار�س  امل��وؤمت��رات  اأب���رز  ا�شت�شافة 

يف الإمارة.
بجوانب  الرت��ق��اء  على  املكتب  ويركز 
احلوافز املادية وال�شت�شارية لفعاليات 
اأثناء  ال�شراتيجية  الأعمال  �شياحة 

جميع مراحل التخطيط والتنفيذ اإىل 
جانب الرويج لها عن طريق املكاتب 
اأنحاء  خمتلف  يف  للدائرة  اخلارجية 
"فر�س  العامل، فيما يعترب برناجمه 

ل�شتقطاب  فعالة  من�شة  اأبوظبي" 
وخمططي  ال��وج��ه��ات  اإدارة  ���ش��رك��ات 
وم���ن���ظ���م���ي ف���ع���ال���ي���ات الج���ت���م���اع���ات 

واحلوافز واملوؤمتراتواملعار�س.

•• اأبوظبي – الفجر:

التي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  الأ�������ش������واق  ت���ل���ق���ى 
من  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  تنظمها 
اهتماماً  ال��ف��رع��ي��ة،  م��راك��زه��ا  خ���الل 
كافة  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ريي��ن  وا�شتح�شاناً 
�شرائح واأفراد املجتمع، نظراً ملا ت�شم 
تفاعلية  وفقرات  هادفة  فعاليات  من 
اإ�شعاد  يف  ت�����ش��اه��م  مم��ت��ع��ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
لالأ�شر  الدعم  وتقدم  املجتمع،  اأف��راد 
ال�شغرية  امل�شاريع  واأ�شحاب  املنتجة 

واملتو�شطة.
تنظم  املجتمعي،  ال��دور  لهذا  وتعزيزاً 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي، م���ن خالل 
ال�شوق  ال�شهامة، فعالية  بلدية  مركز 
 9 مل��دة  الباهية  حديقة  يف  املجتمعي 
اأي����ام م��ت��ت��ال��ي��ة، وذل����ك خ���الل الفرة 

 ،2023 م��ار���س   19 11 وحتى  م��ن 
العامة  القيادة  كل من:  مع  بالتعاون 

ل�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، ودي��رف��ي��ل��د مول، 
وحديقة الإمارات للحيوانات، ومركز 

جتميل الطبي.
ومن�شات  م��ت��اج��ر  ال�����ش��وق  ويت�شمن 

ع���ر����س ل���دع���م ال���ت���ج���ار م����ن الأ����ش���ر 
ال�شغرية  امل�شاريع  واأ�شحاب  املنتجة 
كبرية  جمموعة  لعر�س  واملتو�شطة 
م���ن امل��ن��ت��ج��ات امل��ت��ن��وع��ة، ك��م��ا ي�شهد 
ت���ن���ظ���ي���م ال����ك����ث����ري م�����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ال���رف���ي���ه���ي���ة ال���ي���وم���ي���ة وال����ف����ق����رات 
ومناطق  الراثية  واخليم  املو�شيقية 
األعاب وفعاليات خم�ش�شة لالأطفال، 
و�شينما م�شغرة تعر�س كل يوم فيلماً 
منطقة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل���الأط���ف���ال، 
مطاعم متنقلة داخل احلديقة، حيث 
ي�شتقبل ال�شوق اجلمهور من ال�شاعة 
10 م�����ش��اًء ي��وم��ي��اً ط���وال  5 وح���ت���ى 
الفعاليات  ب��داأت  وقد  التنظيم.  فرة 
لالأطفال،  خم�ش�شة  ب��ور���س  ي��وم��ي��اً 
بفعاليات  اجل���م���ه���ور  ي�����ش��ت��م��ت��ع  ك��م��ا 
امل�شرح التي تت�شمن عرو�س ال�شاحر 

بني  وم�شابقات  بهلوانية،  وع��رو���ش��اً 
ا�شتمتاع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اجل��م��ه��ور، 
الع�شاء  �شالة  عقب  يومياً  الأط��ف��ال 

بعر�س فيلم خا�س لهم.
وت�������ش���ه���د ال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ع����دي����د من 
ال�شركاء  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ف���ق���رات 
القيادة  تقدم  حيث  ال�شراتيجيون، 
فقرات  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 

بينما  ل��ل��ج��م��ه��ور،  م����روري����ة  ت��وع��ي��ة 
للحيوانات  الإم������ارات  ح��دي��ق��ة  ت��ق��دم 
حني  يف  الأليفة،  للحيوانات  عرو�شاً 
يقدم مركز جتميل الطبي فحو�شات 
ديرفيلد  وي��ق��دم  للجمهور،  جمانية 
ت�شوق  وخ�����ش��وم��ات  ك���وب���ون���ات  م����ول 
مدينة  بلدية  وتدعو  هذا  للجمهور.  
زيارة  اإىل  ال��ك��رمي  اجلمهور  اأبوظبي 

الفعاليات  بجميع  وال�شتمتاع  ال�شوق 
�شركائها  مع  بالتعاون  تقدمها  التي 
يتوا�شل  ح��ي��ث   - ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني 
ال�����ش��وق ح��ت��ى 19 م���ار����س اجل����اري- 
ل��ت��ن��ا���ش��ب كافة  اخ��ت��ي��اره��ا  وال���ت���ي مت 
اأوقات  املجتمع لق�شاء  واأف��راد  �شرائح 
ترفيهية عائلية �شمن بيئة ح�شارية 

اآمنة.

•• نيويورك-وام: 

اعتمد جمل�س الأمن بالإجماع ام�س 
اأفغان�شتان،  ب�����ش��اأن  اج��ت��م��اع  خ���الل 
قرارين تقدمت بهما دولة الإمارات 
يق�شي  حيث  اليابان،  مع  بالتعاون 
بعثة  ولي���ة  بتمديد  الأول  ال��ق��رار 
يف  ل���ل���م�������ش���اع���دة  امل����ت����ح����دة  الأمم 
اأفغان�شتان ملدة 12 �شهراً، مبا ميّكن 
م��وا���ش��ل��ة عملها حول  م��ن  ال��ب��ع��ث��ة 
والتوا�شل  الإن�����ش��ان،  حقوق  تعزيز 
مع جميع اجلهات الأفغانية املعنية، 
اأما  الإغ��اث��ي��ة،  امل�����ش��اع��دات  وتن�شيق 
باإجراء  الطلب  فهو  الثاين  ال��ق��رار 
الدويل  النهج  حول  م�شتقل  تقييم 

املتبع جتاه اأفغان�شتان.
و���ش��ل��ط��ت م��ع��ايل لن���ا زك���ي ن�شيبة 
امل��ن��دوب��ة ال��دائ��م��ة ل��دول��ة الإم���ارات 
كلمة  يف   - امل���ت���ح���دة  الأمم  ل�����دى 

األقتها بعد الت�شويت نيابة عن دولة 
الإم�����ارات وال��ي��اب��ان - ال�����ش��وء على 
الأهمية البالغة للقرارين، وقالت: 
ال�شعب  ال��ذي يواجه فيه  الوقت  يف 

التحديات  م����ن  ع������ددا  الأف�����غ�����اين 
جمل�س  ا�شتجاب  للغاية،  ال�شعبة 
الأمن بر�شالة قوية وموحدة نبعت 
م���ن دع���م���ه ال���ث���اب���ت، م��ف��اده��ا عدم 

اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، خا�شة  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 
الن�شاء والفتيات فيها.

وك���ان���ت دول����ة الإم�������ارات ق���د قامت 
نتائج  ب�����ش��اأن  امل��ف��او���ش��ات  بت�شهيل 

اأعمال جمل�س الأمن، ب�شفتها حامل 
قلم م�شارك يف ملف اأفغان�شتان مع 
القلم عن  واأع���رب حاملو  ال��ي��اب��ان؛ 
تقديرهم العميق للم�شاركة البّناءة 

والقّيمة لأع�شاء املجل�س.
قائلة:  ن�����ش��ي��ب��ة  م���ع���ايل  و����ش���رح���ت 
ن����ح����ن مم����ت����ن����ون ل��������روح ال����ت����ع����اون 
ظهرت  ال��ت��ي  بامل�شوؤولية  وال�شعور 

من  اأن���ه  ونعتقد  املناق�شات،  خ��الل 
ال�شروري ال�شتمرار يف هذا النهج، 
يف حال اأردنا الوفاء بالتزامنا جتاه 
با�شم  م��وؤك��دة  و�شعبها،  اأفغان�شتان 

دولة الإمارات واليابان، باأن "العمل 
يبداأ بالفعل الآن".

قد  واليابان  الإم���ارات  دول��ة  وكانت 
مع  م�شركاً  اإع��الم��ي��اً  ل��ق��اًء  عقدتا 
لالأمم  التابعة  ال�شحفية  الهيئات 
القرارين،  اع��ت��م��اد  ع��ق��ب  امل��ت��ح��دة 
و�شعادة  ن�شيبة،  معايل  اأك��دت  حيث 
كيميهريو،  اي�����ش��ي��ك��اين  ال�����ش��ف��ري 
الأمم  لدى  لليابان  الدائم  املندوب 
امل��ت��ح��دة، ب����اأن ال��و���ش��ع ال���راه���ن يف 
ي�شتمر؛  اأن  مي��ك��ن  ل  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
وق�����ال: اإن����ه م���ن خ����الل ط��ل��ب هذا 
ال��ت��ق��ي��ي��م امل�����ش��ت��ق��ل، ي��ت��خ��ذ جمل�س 
ومدرو�شة  دقيقة  ا�شتجابة  الأم���ن 
لأزم�������ة ح���رج���ة م����ع وج������ود خربة 
وت��ف��ك��ري ج���دي���د، ي�شري  خ���ارج���ي���ة 
العمل  نهج  اأن  اإىل  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
للنهو�س  ك��اف��ي��ا  ل��ي�����س  الع���ت���ي���ادي 

باأفغان�شتان.

جمل�س �الأمن يعتمد باالإجماع قر�رين ب�ساأن �أفغان�ستان تقدمت بهما �الإمار�ت و�ليابان

•• اأبوظبي - وام:

اأعلن برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان متديد فرة احلجز اأمام امل�شتفيدين من 
املجموعات الثالث الأوىل من م�شاكن حي ال�شيوح 16 يف ال�شارقة "م�شاكن 
املجمع" لغاية يوم الثنني املقبل املوافق 20 مار�س وذلك ملنحهم الفر�شة 

من اأجل اإنهاء الإجراءات املتعلقة بامل�شارف الوطنية.
وقال �شعادة املهند�س حممد املن�شوري مدير برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان 
اإنه �شيتم فتح النظام بداية كل �شهر ليتمكن امل�شتفيدون من حجز م�شاكنهم 

بعد انتهائهم من الإجراءات امل�شرفية.
واأو�شح املن�شوري، اأن عدد امل�شتفيدين الذين اأمتوا حجز م�شاكنهم �شمن 
احلي )امل�شتفيدون الذين انتهوا من الإج��راءات امل�شرفية(، منذ فتح باب 

من  م�شتفيداً   317 بلغ  اجل���اري،  مار�س   14 الثالثاء  ي��وم  �شباح  احلجز 
اإجمايل 438 م�شتفيدا للمجموعات الثالث الأوىل.

�شري  املتعاملني  مع  يتابع  اأن��ه  لالإ�شكان،  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  مدير  واأك��د 
عملية حجز م�شاكن حي ال�شيوح 16 بال�شارقة، للوقوف على اأي �شعوبات 

قد تواجههم خالل اإجراءات احلجز.
زايد  ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  يف  ممثلة  التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ان��ت 
�شباح  احلجز  ب��اب  فتح  عن  اجل���اري،  الأ�شبوع  بداية  اأعلنت  قد  لالإ�شكان، 
الثالثاء املا�شي اأمام امل�شتفيدين للمراحل الثالث الأوىل من م�شاكن حي 
من  م�شكناً   438 ت�شم  والتي  املجمع"،  "م�شاكن  ال�شارقة  16 يف  ال�شيوح 
اإجمايل 818 م�شكناً على م�شاحة اإجمالية 1.3 مليون مر مربع بتكلفة 

مليار درهم.

•• اأبوظبي-وام:

تنظم جمعية ال�شحفيني الإماراتية خالل الفرة من 20 وحتى 26 
مار�س اجلاري رحلة لأداء منا�شك العمرة لعدد من اأع�شائها مبكرمة 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  من �شمو 
الظفرة. وتوجه حممد احلمادي رئي�س جمعية ال�شحفيني الماراتية 
والتقدير  بال�شكر  اأع�شائها  اإدارة اجلمعية وجميع  نيابة عن جمل�س 
تاأتي  التي  مكرمته  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
يف اإطار الدعم املتوا�شل الذي يوليه �شموه لأبناء الوطن يف خمتلف 
ال��دور الذي تقوم به اجلمعية يف  املجالت واإميانا من �شموه باأهمية 
تعزيز م�شرية العمل ال�شحفي يف الدولة والنهو�س بامل�شتوى املهني 

رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ن��اع��ي  ح�شني  اأك���د  جانبه  م��ن  لل�شحفيني.  وال��ث��ق��ايف 
اجلمعية رئي�س الوفد ، حر�س اجلمعية على موا�شلة اإطالق املبادرات 
املرجوة  التطلعات  يحقق  مبا  املتنوعة،  الفعاليات  وتنظيم  والربامج 
بتقدمي  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اهتمام  ظ��ل  يف  الأع�����ش��اء  جميع  م��ن 
الدعم والرعاية للمنت�شبني عالوة على الدورات التدريبية واملوؤمترات 
ومبا  الإعالمي،  الأداء  تطوير  اإىل  والهادفة  التخ�ش�شية،  والندوات 
اإن  وق��ال  الإع��الم��ي��ة.  واملوؤ�ش�شات  الأع�شاء  جميع  على  بالنفع  يعود 
التي  العديدة  والفعاليات  الأن�شطة  ياأتي �شمن  العمرة  رحلة  تنظيم 
ان  اإىل  م�شرياً   ، العام  ط��وال  الإماراتية  ال�شحفيني  جمعية  تنظمها 
لتنظيم  الالزمة  النهائية  وترتيباتها  ا�شتعداداتها  اأكملت  اجلمعية 

رحلة العمرة والتي ت�شمل كذلك زيارة امل�شجد النبوي ال�شريف.

مبكرمة من حمد�ن بن ز�يد ..جمعية �ل�سحفيني تنظم رحلة عمرة لعدد من �أع�سائها ز�يد للإ�سكان يعلن متديد فتح باب �حلجز �أمام �مل�ستفيدين من م�ساكن حي �ل�سيوح 16 حتى �الثنني �ملقبل

حممد بن ر��سد للف�ساء ينظم لقاء�ت دورية بني �جلمهور ور�ئد �لف�ساء �سلطان �لنيادي يف جميع �أنحاء �الإمار�ت

مذكرة تفاهم بني �سرطة �أبوظبي ود�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي

فعاليات ترفيهية وخيم تراثية ومنتجات متنوعة ومناطق األعاب وفقرات خم�س�سة لالأطفال

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعاليات �ل�سوق �ملجتمعي يف حديقة �لباهية 

الف�ساء(  من  )لقاء  عنوان  •حتت 
• اللقاءات �سُتنظم ب�سكل دوري و�ست�سمح للجمهور بطرح اأ�سئلتهم على النيادي والتعرف منه مبا�سرة اإىل تفا�سيل جتربة احلياة يف الف�ساء

• التوا�سل الأول لرائد الف�ساء الإماراتي مع اجلمهور �سُيجرى من اأوبرا دبي 21 مار�س اجلاري واحل�سور للم�سجلني ُم�سبقًا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

بتخريج  الوطنية  واملكتبة  والأر�شيف  اأبوظبي  ال�شوربون  جامعة  احتفلت 
الدفعة التا�شعة من طلبة ال�شهادة املهنية يف اإدارة الوثائق والأر�شيف وذلك 
مبقر جامعة ال�شوربون اأبوظبي، و�شّمت هذه الدفعة تخريج عدداً كبرياً 
الأر�شيفية،  القطاعات  خمتلف  يف  منا�شب  ي�شغلون  الذين  املهنيني  من 
الوطنية،  واملكتبة  الأر�شيف  الإم���ارات،  اأنباء  وكالة  الدفاع،  وزارة  ومنها: 
موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية، دائرة التعليم واملعرفة، وجهاز اأبوظبي 
اآل علي مدير عام  لال�شتثمار. وبهذه املنا�شبة قال �شعادة عبد اهلل ماجد 
التا�شعة  الدفعة  تخريج  يتزامن  اأن  جميل  الوطنية:  واملكتبة  الأر�شيف 
اإدارة الوثائق والأر�شيف مع ال�شهر الوطني  من طلبة ال�شهادة املهنية يف 
للقراءة الذي نحتفل به يف الأر�شيف واملكتبة الوطنية مبئات الفعاليات.  
وبهذه املنا�شبة ي�شرين اأن اأتقدم باأحر التهاين للطلبة اخلريجني، واأملي 
كبري باأن ي�شتطيعوا تطبيق املعارف التي اكت�شبوها من درا�شتهم ون�شرها 
التدري�شي،  للكادر  اجل��زي��ل  بال�شكر  اأت��ق��دم  اأين  كما  عملهم،  ميادين  يف 

وجلامعة ال�شوربون اأبوظبي على جهودهم.
ال�شهادة من مكانة على �شعيد تعزيز مهارات  اإن ما بلغته هذه  واأ�شاف: 
يف  العاملني  ثقة  حم��ّط  جعلها  فيها  امل�شاركني  ل��دى  والتوثيق  الأر�شفة 
حقل الأر�شفة، و�شار الإْقباُل يزداُد على درا�شتها من خمتلف اأنحاء دولة 
الإمارات العربية املتحدة بهدف الرتقاء مبهارات العاملني يف الأر�شيفات 
الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  جعل  ما  وهذا  واملحلية،  الحتادية  احلكومية 
ال�شهادة  دورات  تنظيم  اأج��ل  م��ن  ي�شتعدان  اأبوظبي  ال�شوربون  وجامعة 

املهنية يف اأماكَن خارَج مقر جامعة ال�شوربون يف اإمارة اأبوظبي.
ومكانتها  قيمتها  على  حتافظ  املهنية  ال�شهادة  جعل  ما  اأن  �شعادته  واأك��د 
- مواكبتها للتطور املت�شارع على ال�شعيد التقني، وعلى �شعيد متطلبات 
تنظيم الأر�شيفات، وتطوير ممار�شاتها ومعايريها مبا ين�شجم مع توقعات 
يب�شر  مم��ا  وه��ذا  ب��ج��دارة،  احرافية  �شهادة  ���ش��ارت  اإن��ه��ا  حتى  امل�شتقبل، 

بالتحول اإىل اقت�شاد املعرفة الداعم ملجتمع املعرفة.
ومن جانبها هناأت الدكتورة لوران�س رينو نائبة املدير لل�شوؤون الأكادميية 
جلامعة ال�شوربون اأبوظبي جميع اخلريجني واخلريجات مثمنة اجلهود 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا م��ن اأج���ل احل�����ش��ول ع��ل��ى ه���ذه ال�����ش��ه��ادة واأ�شادت 
بجهود اأع�شاء هيئة التدري�س يف تقدمي اأعلى م�شتويات التعليم.  وتابعت 
الأكادميي  الربنامج  ه��ذا  بنجاح  جم��دداً  نحتفل  اأن  "ي�شعدنا  الدكتورة: 
ال�شتثنائية بني جامعة  العالقة  الذي ميثل  والأر�شيف  الوثائق  اإدارة  يف 
ال�شوربون اأبوظبي والأر�شيف واملكتبة الوطنية، ونحر�س دائماُ على توفري 
الربامج املتميزة باأعلى م�شتويات التعليم لتعزيز مهارات الطلبة وتو�شيع 

اآفاقهم املهنية". 
هذا ويف ختام احلفل قام كل من: �شعادة عبداهلل ماجد اآل علي والدكتورة 

لوران�س رينو بت�شليم ال�شهادات وتكرمي اخلريجني واخلريجات.
الدكتور ماجد خمي�س اخلمريي،  م��ن:  كل  اأن��ه قد ح�شر احلفل  ويذكر 
اأبوظبي لل�شوؤون الإداري��ة واملالية، وال�شيد  نائب مدير جامعة ال�شوربون 
الوطنية،  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  يف  الأر���ش��ي��ف��ات  اإدارة  م��دي��ر  امل��ط��ريي  حمد 
كال  من  وامل���دراء  ال�شخ�شيات  كبار  من  ونخبة  اأكادمييني  اإىل  بالإ�شافة 

املوؤ�ش�شتني.

•• اأبوظبي-وام:

"منتدى  رب������دان  اأك���ادمي���ي���ة  ع���ق���دت 
تعزيز  ب��ه��دف  الواعدة"  امل��م��ار���ش��ات 
ت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��رف��ة ب��ني طلبة 
التدري�س  هيئة  واأع�����ش��اء  اجل��ام��ع��ات 
املتخ�ش�شني  واخل�����رباء  والإداري������ني 
يف قطاعات احلياة اجلامعية و�شوؤون 

الطلبة.
و����ش���ه���د امل���ن���ت���دى ال�������ذي ع���ق���د على 
من  فاعلة  م�شاركة  واح���د  ي��وم  م���دار 
تعليمية  وموؤ�ش�شات  وطنية  جامعات 
رائدة، منها جامعة الإمارات العربية 
اأبوظبي،  نيويورك  وجامعة  املتحدة، 
وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، 
اأب��وظ��ب��ي، وج��ام��ع��ة خليفة  وج��ام��ع��ة 
والبحوث،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
فاطمة  وكلية  اأب��وظ��ب��ي،  وبوليتكنك 
اأبوظبي  وم��ع��ه��د  ال�����ش��ح��ي��ة،  ل��ل��ع��ل��وم 

للتعليم والتدريب املهني.
ومثل املنتدى من�شة لتبادل الأن�شطة 
امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة بني 
طالب اجلامعات الوطنية واملوظفني 
الإداري�������ني، ح��ي��ث ت�����ش��م��ن ع����ددا من 
جمموعة  ح���ول  النقا�شية  احل��ل��ق��ات 
ال�شلة  ذات  امل����ج����الت  م����ن  وا����ش���ع���ة 
قطاع  يف  وامل�����وظ�����ف�����ني  ب����ال����ط����الب 
احللقات  ورك�����زت  ال���ع���ايل.  ال��ت��ع��ل��ي��م 
النتقالية  امل��رح��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
ل���ل���ط���الب اجل������دد وال���ت���ح���دي���ات ذات 
طالبية  جت���رب���ة  وت����ق����دمي  ال�������ش���ل���ة، 
ج��ان��ب تقدمي  اإىل  امل�����ش��ت��وى،  ع��امل��ي��ة 
ال��دع��م والإر����ش���اد ال��وظ��ي��ف��ي لطالب 
الدكتورة  وق��ال��ت  ال��ن��ه��ائ��ي��ة.  ال�����ش��ن��ة 
اإدارة  مدير  احلميد،  فرحان  خديجة 
ربدان:  اأك��ادمي��ي��ة  يف  الطلبة  ���ش��وؤون 
حقيقية  ف���ر����ش���ة  امل���ن���ت���دى  "ميثل 
املمار�شات  واأف�����ش��ل  اخل���ربات  لتبادل 
جمالت  يف  الوطنية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال�شعيد  ت��ط��ور  ت��دع��م 
الأكادميي واملهني وال�شخ�شي، ونحن 

ممتنون مل�شاركة اخلرباء والربويني 
الطلبة  �����ش����وؤون  يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
الطيبة  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
واإ�شهامهم يف اإجناح املنتدى وحتقيق 

الغاية املرجوة منه".
عائ�شة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
الطلبة  �شوؤون  النقبي، م�شاعد عميد 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي: "يحمل 
الطالب اجلدد اإلينا طموحات جديدة 
ُت�شهم  حيث  ع��ام،  كل  تت�شع  وتوقعات 
ملواكبة  ال��ه��وة  امل��ب��ادرة يف ج�شر  ه��ذه 
اأف�شل  وتطبيق  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
التجربة  يف  ال�����ش��ل��ة  ذات  امل��م��ار���ش��ات 
ومتّيز  جن��اح  يف  ُي�شهم  مبا  الطالبية 
اأن  كربويني  علينا  ويتعنّي  طالبنا، 

نكون م�شتعدين دائماً".
خ���رباء ومتخ�ش�شني  امل��ن��ت��دى  و���ش��م 
�شمن  ال��دول��ة  جامعات  خمتلف  م��ن 

��ن��ه��م م��ن تبادل  اأج�����واء ت��ع��اون��ي��ة مت��كِّ
 ، العاملية  املمار�شات  واأف�شل  الأف��ك��ار 
خمتلفة  ج��وان��ب  املناق�شات  وتناولت 
والتحديات  اجل��ام��ع��ي��ة  احل���ي���اة  م���ن 
و�����ش����وًل اىل جم����الت  الأك����ادمي����ي����ة 

التنمية الجتماعية وال�شخ�شية.
وقال حمد اأحمد بو�شهاب ال�شويدي، 
برنامج  يف  اأوىل  ال�����ش��ن��ة  يف  ط���ال���ب 
لدى  ل���ل���ط���وارئ  امل��ت��ك��ام��ل��ة  الإدارة 
رئي�س  "كنائب  رب�������دان:  اأك���ادمي���ي���ة 
الفر�شة  يل  اأتيحت  الطلبة،  جمل�س 
جتربة  م��الم��ح  بت�شكيل  للم�شاهمة 
ط��الب��ي��ة ج���دي���دة، وذل����ك م���ن خالل 
ت����ق����دمي اق������راح������ات وامل���������ش����ارك����ة يف 
املتخ�ش�شني  م���ع  ف��ع��ال��ة  م��ن��اق�����ش��ات 
واخلرباء يف جمالت �شوؤون الطالب 

واحلياة اجلامعية".
بدورها، قالت موزة �شلطان احلمادي، 

خريجة من جامعة الإمارات العربية 
املنتدى:  يف  وُم���������ش����اِرَك����ة  امل���ت���ح���دة، 
"اأتاحت لنا هذه املبادرة مناق�شة عدد 
كطلبة  تواجهنا  التي  التحديات  من 
الدرا�شة،  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���راح���ل  يف 
مبا يف ذلك النتقال اإىل �شوق العمل 
واأهميتها  الوظيفي  الإر�شاد  وجل�شات 
املتاحة،  ال���ع���م���ل  ف���ر����س  ت���ع���زي���ز  يف 
واأمت����ن����ى م����ن ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى هذه 
ب�شكل  عقدها  يف  ال���ش��ت��م��رار  امل��ب��ادرة 
الطالبية  واقع احلياة  لإث��راء  �شنوي 

يف اجلامعات الوطنية يف الدولة".
امل���ن���ت���دى جن���اح���اً كبرياً  وق����د ح��ق��ق 
الأف���ك���ار والتجارب  ت��ب��ادل  م��ن ح��ي��ث 
واخلربات التي ت�شهم يف اثراء احلياة 
الطلبة  رف��اه��ي��ة  وت��ع��زي��ز  اجل��ام��ع��ي��ة 
وجن��اح��ه��م، واأع������رب امل�����ش��ارك��ون عن 

تقديرهم الكبري لهذه الفر�شة.

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  الإم�������ارات  م���دار����س  وّق���ع���ت 
ج���م���ه���وري���ة  يف  ال���ت���ع���ل���ي���م  ووزارة 
التعاون  لتعزيز  اتفاقيًة  اأوزبك�شتان، 
اجلانبني،  بني  والتعليمي  الأك��ادمي��ي 
جودة  حت�شني  م�شاريع  تنفيذ  ب�شاأن 
مرا�شم  وج�����رت  ل���ل���ط���الب.  ال��ت��ع��ل��ي��م 
مدار�س  م��ق��ر  يف  الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
يف  املنا�شري  ف��رع  الوطنية،  الإم����ارات 
معايل  بتوقيعها  ق��ام  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 
العام  التعليم  وزيرة  اأوماروفا  خيلول 
و�شعادة  اأوزب��ك�����ش��ت��ان،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
رئي�س  م���غ���رب���ي،  ع����ب����داهلل  ال���دك���ت���ور 
اإدارة  جمل�س  يف  التنفيذية  اللجنة 
م���دار����س الإم������ارات ال��وط��ن��ي��ة، وذلك 
ب��ح�����ش��ور ع����دد م���ن اأع�������ش���اء جمل�س 
املدير  ديلي  �شاون  والدكتور  الإدارة، 
الب�شتكي  واأح��م��د   ، ل��ل��م��دار���س  ال��ع��ام 
املدر�شية  للعمليات  العام  املدير  نائب 
نائب  امل��ع��ي��ن��ي  حم���م���د  وامل���ه���ن���د����س   ،

املدير العام لل�شوؤون الإدارية واملالية، 
التعليم  وزي��رة  ملعايل  املرافق  والوفد 
م��ع��ايل خيلول  واأك������دت  الأوزب���ك���ي���ة. 
الت��ف��اق��ي��ة تواكب  اأن ه��ذه  اأوم���اروف���ا 

املناهج  ل��ت��ط��وي��ر  امل���ع���اي���ري  اأف�������ش���ل 
الطلبة،  م��ه��ارات  وتنمية  التعليمية، 
اأن  اآفاٍق رحبٍة اأمامهم، ُم�شيفًة  وفتح 
املنظومة  بنموذج  ُمهتمة  اأوزبك�شتان 

وما  الإم�����ارات،  يف  املتمّيزة  ال��رب��وي��ة 
حتّققه الدولة من اإجن��ازاٍت رائ��دة يف 
جمال التعليم وتهيئة البيئة املعرفية 
املُحّفزة واملالئمة للطلبة. واأعربت عن 

القائمني  جلميع  وتقديرها  �شكرها 
على مدار�س الإمارات الوطنية، ُمثّمنًة 
ج��ه��وده��م امل���ب���ذول���ة ل��ت��ح�����ش��ني جودة 
املن�شودة.  الأه��داف  وحتقيق  التعليم، 

م��ن جهته ق��ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبد 
اهلل مغربي اإن التفاقية تاأتي يف اإطار 
احل��ر���س املُ�����ش��ت��م��ّر مل��دار���س الإم����ارات 
�شراكاتها  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال���وط���ن���ي���ة 

املوؤ�ش�شية، والهتمام املتوا�شل ِبتنويع 
على  والنفتاح  التعليم،  ا�شراتيجية 
القطاع،  يف  العاملية  التجارب  خمتلف 
للمنظومة  امل��ت��م��ّي��زة  امل��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 

ا،  ودولًيّ ا  اإقليمًيّ الإماراتية  الربوية 
جت�شيًدا لتوجيهات القيادة الر�شيدة. 
واأ�شاف اأن التفاقية مع وزارة التعليم 
بني  الزيارات  تبادل  �شُتتيح  الأوزبكية 
ال����ك����ادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م����ن اجل���ان���ب���نْي، 
والتجارب،  اخل���ربات  م��ن  لال�شتفادة 
اأكادميية،  برامج  اإط��الق  اإىل  اإ�شافًة 
ُتر�ّشخ مبادئ التعاون املُثمر وال�شراكة 
بنوداً  التفاقية  وت�شمنت  الفاعلة. 
ح���ول ت��دري�����س ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة كلغة 
اأجنبية ثانية، اإىل جانب مواد العلوم 
والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات، 
برامج  تنفيذ  اإم��ك��ان��ي��ات  وا�شتك�شاف 
التطوير املهني ق�شرية املدى لأع�شاء 
بدولة  اأوزبك�شتان  يف  التدري�س  هيئة 
امل���ت���ح���دة، وذلك  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
بدعٍم من مدار�س الإمارات الوطنية، 
تر�شيخ  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  ت���ه���دف  ك��م��ا 
الربوية  امل�����ش��اري��ع  تنظيم  مم��ار���ش��ة 
امل�شركة، مب�شاهمة معلمني وطالب 

من اأوزبك�شتان والإمارات.

•• اأبوظبي -الفجر:

�شفري  تون�شري  ت��وج��اي  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��اد 
جمهورية تركيا لدى الدولة، بجهود 
وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  مركز 
وم�شتوى  واأن�شطته  العاملية،  البحثية 

اإ�شدارات العلمية.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ���ش��ع��ادت��ه ملقر 
به  رح�����ب  ح���ي���ث  "تريندز"  م����رك����ز 
العلي،  اهلل  ع���ب���د  حم���م���د  ال���دك���ت���ور 
بح�شور  ل�لمركز  التنفيذي  الرئي�س 

عدد من روؤ�شاء القطاعات والإدارات.
ال�شفري  ج��م��ع��ت  ن��ق��ا���ش��ي��ة  ح��ل��ق��ة  ويف 
ب��اح��ث��ي وب��اح��ث��ات تريندز،  ب��ع��دد م��ن 
اأك���د ���ش��ع��ادة ت��وج��اي ت��ون�����ش��ري اأهمية 
املعرفة، وقال  ن�شر  العلمي يف  البحث 
ال�شحيحة  املعرفة  اأ�شا�س  ي�شكل  اإن��ه 
املوثقة، موؤكًدا اأهمية التعاون البحثي 

والعلمي بني مركز "تريندز" ومراكز 
ال��ب��ح��وث وال���درا����ش���ات يف ت��رك��ي��ا من 
اأج�������ل ت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات وامل����ع����ارف 
لبناء  الداعمة  العلمية  ودعم اجلهود 

ع���الق���ات دول���ي���ة ���ش��ح��ي��ح��ة. ورح���ب 
ب��ف��ك��رة ت���ع���اون امل���رك���ز م���ع ع����دد من 
الباحثني واخلرباء الأتراك للن�شر يف 

من�شات ومواقع تريندز.

�شرًحا  العلي  حممد  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
تريندز،  ع��م��ل  طبيعة  ح���ول  م���وج���ًزا 
الإدارات وع��دد من  م���دراء  ق��دم  فيما 
لأن�شطة  تو�شيحًيا  ا  عر�شً الباحثني 

وبرامج  والفكرية،  البحثية  تريندز 
ال��ت��ي يقدمها  ال��ت��دري��ب، واخل���دم���ات 
حول خمتلف ق�شايا العامل، مبا يدعم 
واملهتمني،  والأك��ادمي��ي��ني  ال��ب��اح��ث��ني 

بحثي  م���رك���ز  ت��ري��ن��دز  اأن  م���وؤك���دي���ن 
معرفًيا  ج�شًرا  ليكون  ي�شعى  م�شتقل 
اأن�شطته واإ�شداراته  عاملًيا، من خالل 
بالتحليل  تهتم  التي  العاملية  املعرفية 

وا����ش���ت�������ش���راف ال���ق�������ش���اي���ا ال���دول���ي���ة 
الراهنة بروؤى بحثية وازن��ة، �شواء يف 
اأو  ال�شيا�شية  اأو  القت�شادية  املجالت 
التكنولوجية والبيئة واملناخ وغريها، 

اإ�شافة اإىل درا�شات الإ�شالم ال�شيا�شي 
الذي بات تريندز مرجًعا مهًما فيها. 
النقا�شية بحث  وجرى خالل احللقة 
تريندز  م���رك���ز  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ���ش��ب��ل 
الركية،  والبحثية  الفكرية  واملراكز 
حيث اأكد باحثو تريندز اأهمية تعزيز 
الفكرية  امل��راك��ز  مع  البحثي  التعاون 
والباحثني  وامل���ف���ك���ري���ن  ال����رك����ي����ة، 
اأن ذلك  اإىل  ا، م�شريين  اأي�شً الأت��راك 
لبناء  ت��ري��ن��دز  ت��وج��ه��ات  �شمن  ي��اأت��ي 
ف��اع��ل��ة مع  وع��ل��م��ي��ة  ���ش��راك��ات بحثية 
باملنطقة  البحثية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
التي  الأه�����داف  وال���ع���امل، مب��ا يحقق 
وتعزيز  املعرفة  خدمة  يف  لها  ي�شعى 
ختام  ويف  ال��ع��ل��م��ي.  ال��ب��ح��ث  ث��ق��اف��ة 
العلي  حممد  ال��دك��ت��ور  اأه���دى  اللقاء 
الركي جمموعة من  ال�شفري  �شعادة 

اإ�شدارات املركز ودرًعا تذكارية.

مد�ر�س �الإمار�ت �لوطنية ووز�رة �لتعليم يف �أوزبك�ستان توقعان �تفاقيًة لتعزيز �لتعاون �الأكادميي و�لتعليمي

يف حلقة نقا�سية

�ل�سفري �لرتكي يثني على جهود تريندز �لبحثية �لعاملية.. ويوؤكد �أن �لبحث �لعلمي �أ�سا�س �ملعرفة �ملوثقة و�ل�سحيحة

•• الفجرية -وام: 

ال�شرقي ويل عهد  بن حمد  ال�شيخ حممد  �شمو  التقى 
الفجرية، يف مكتبه بالديوان الأمريي، �شليمة عبداهلل 
امل���زروع���ي، ال��ف��ائ��زة ب��ج��ائ��زة ال�����ش��ارق��ة لإب���داع���ات امل���راأة 

اخلليجية يف الآداب والفنون - فئة ال�شعر.
بفوزها  امل���زروع���ي،  �شليمة  ال��ل��ق��اء  خ��الل  �شموه  ه��ّن��اأ  و 
ال�شعر عن  باجلائزة، وحتقيقها هذا الإجن��از يف جمال 
باملوروث  الهتمام  ���ش��رورة  واأك��د  ال�شاديات..  ديوانها 

التعبريية  اأ���ش��ك��ال��ه  ون�����ش��ر  الإم�������ارات  ل���دول���ة  ال��ث��ق��ايف 
وتوثيقه  ح�شوره  وتر�شيخ  اأح��ده��ا،  ال�شعر  يعد  ال��ت��ي 

لالأجيال.
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر  امل���زروع���ي  �شليمة  ت��ق��دم��ت  و 
باأ�شحاب  �شموه  اهتمام  على  الفجرية  عهد  ويل  �شمو 
املجالت  التميز يف جميع  لتحقيق  الإجن��ازات ودعمهم 

الإبداعية.
الزيودي  ح��م��دان  اأح��م��د  الدكتور  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية.

مكتبة حممد بن ر��سد تنظم فعالية �ليوم �لعاملي لل�سعر بالتعاون 
مع د�ر �لهدهد للن�سر و�لتوزيع و�ل�سفارة �الإ�سبانية 

•• دبي-الفجر:

وبالتعاون  را�شد  بن  حممد  مكتبة  ّتنظم  ع��ام،  كل  من  مار�س   21 يوم  ي�شادف  وال��ذي  لل�شعر،  العاملي  باليوم  احتفاًء 
مع دار الهدهد للن�شر والتوزيع و�شفارة اململكة الإ�شبانية يف دولة الإمارات، فعالية �شعرية بعنوان "الق�شيدة العربية 
والإ�شبانية"، وذلك يوم الثالثاء املقبل. و�شيقدم هذه الأم�شية ال�شعرية كل من ال�شاعر الإماراتي علي �شيف ال�شعايل، 
موؤ�ش�س ومدير دار الهدهد للن�شر والتوزيع، نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية النا�شرين الإماراتيني، وال�شاعر الإ�شباين 
الثانوية  بايزا  الأ�شباين يف مدار�س  ل��الأدب  ومدّر�س  الأفكار" كاتب مقالت  "�شاعر  ب  امللّقب  اآم��ذغ��وا،  روي��ث  مانويل 
ومعاهد يف جيان وغرناطة..  وتدعو املكتبة حمبي ال�شعر والأدب اإىل الأم�شية ال�شعرية التي تخاطب القيم الإن�شانية 
امل�شركة بني الثقافتني العربية والإ�شبانية، م�شحوبة مبقطوعات مو�شيقية، حيث �شيقراأ كل من ال�شاعر الإماراتي 

على ال�شعايل، وال�شاعر الإ�شباين مانويل رويث اآمذغوا خمتارات من �شعرهما باللغتني العربية والإ�شبانية.

ويل عهد �لفجرية يلتقي �سليمة �ملزروعي �لفائزة بجائزة 
�ل�سارقة الإبد�عات �ملر�أة �خلليجية يف �الآد�ب و�لفنون

تخريج �لدفعة �لتا�سعة من طلبة �ل�سهادة �ملهنية يف �إد�رة �لوثائق و�الأر�سيف

�أكادميية ربد�ن تعقد ملتقى �ملمار�سات �لو�عدة مب�ساركة عدد من �جلامعات �لوطنية

عبد�هلل بن ز�يد يهنئ 
هاتفيا وزير خارجية قرب�س

•• اأبوظبي -وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ه��ن��اأ 
وزيرا  تعيينه  كون�شتانتينو�س كومبو�س مبنا�شبة  الدكتور  الدويل معايل 
للخارجية يف جمهورية قرب�س.واأعرب �شموه - خالل ات�شال هاتفي - عن 
متنياته ملعاليه التوفيق وال�شداد يف مهام عمله اجلديد، م�شيدا بالعالقات 
اأعرب �شموه عن تطلعه للعمل  ال�شراتيجية املتميزة بني البلدين. كما 
مع معاليه من اأجل تعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون امل�شرك بني دولة 

الإمارات وجمهورية قرب�س يف املجالت كافة.
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•• اأبوظبي الفجر:

م�شت�شفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ح�����ش��ل��ت 
كمركز  العتماد  �شهادة  على  ويلكري 
الن�شاء  اأم����را�����س  جل���راح���ات  ام��ت��ي��از 
يحمل   .2023 لعام  التوغل  طفيفة 
جلراحات  الم���ت���ي���از  م���رك���ز  ب��رن��ام��ج 
التوغل،  ط��ف��ي��ف��ة  ال��ن�����ش��اء  اأم����را�����س 
املمنوح من منظمة �شريجيكال ريفيو 
كوربوري�شن، يف طّياته اعراًفا بكفاءة 
اجلّراحني  وك���ف���اءة  ال��ط��ب��ي��ة  امل���راف���ق 
اجلراحية  العمليات  ُي��ج��رون  ال��ذي��ن 
تدخل  ب��اأق��ل  الن�شاء  اأم��را���س  ملعاجلة 
�شارمة  معايري  وي�شتوفون  ج��راح��ي 
وجودة  املر�شى  �شالمة  يخ�س  فيما 

الرعاية.
ح�شلت  ال����ذي  الع��ت��م��اد  ج��ان��ب  اإىل 
ويلكري،  م�شت�شفى  ميديكلينيك  عليه 
ح�شلت الدكتورة: األفي �س. بوثييدوم 

بارعة  كجّراحة  اإ���ش��ايف  اع��راف  على 
وجّراحة متميزة يف جراحات اأمرا�س 

الن�شاء طفيفة التوغل.
ح الدكتورة األفي �س. بوثييدوم،  وتو�شّ
رئي�س ق�شم طب الن�شاء وال��ولدة، ما 
يعنيه هذا العتماد بالن�شبة للمر�شى 
ق��ائ��ل��ة: "من ���ش��اأن ه���ذا الع��ت��م��اد اأن 
مي���ّك���ن امل���ر����ش���ى م����ن ال���ت���ع���رف على 
ميديكلينيك  م���ث���ل  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
م�شت�شفى ويلكري التي تتمتع بخربات 
جمال  يف  اأف�شل  رعاية  وتكفل  اأو���ش��ع 
ي�شمن  املن�شاأة،  وداخ��ل  الن�شاء.  طب 
العتماد اأن يكون املوظفون على دراية 
ج��ي��دة ب��امل��زاي��ا ال��ت��ي ي��ن��ط��وي عليها 
مقارنة  التوغل  طفيف  الن�شاء  ط��ب 
مب��ا ���ش��واه م��ن الأ���ش��ال��ي��ب اجلراحية 

املفتوحة".
ال�شحية  الرعاية  موؤ�ش�شات  تخ�شع 
وك��ذل��ك اجل���ّراح���ون الأف������راد الذين 

اعتماد  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ش���ول  ي�������ش���ع���ون 
�شريجيكال ريفيو كوربوري�شن لتقييم 
ذاتي �شامل و�شارم ومعاينة ميدانية. 
وفريق  الأطباء  العملية  هذه  وت�شمل 
التمري�س والإداريني الذين ي�شاركون 

ويجب  املعتمد.  الربنامج  يف  بفعالية 
املتطلبات  م����ن  ال���ع���دي���د  ا����ش���ت���ي���ف���اء 
ال��ع��دي��د من  ال��ت��ي ت�شمن اجل���ودة يف 
املثال،  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات. 
ومراجعة  اجل���ّراح  خ��ربة  فح�س  يتم 

ع���دد ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة ال��ت��ي مت 
اإجراوؤها، اإىل جانب املعدات والأدوات 

امل�شتخدمة يف املمار�شة.
المتياز  م���رك���ز  ب��رن��ام��ج  اإن�������ش���اء  مت 
ال��ن�����ش��اء طفيفة  اأم���را����س  جل���راح���ات 

التوغل بهدف رفع م�شتوى ال�شالمة 
وال��ك��ف��اءة ورف��ع ال��وع��ي ل��دى املر�شى 
اجلراحة  خ����ي����ارات  اإىل  وال���و����ش���ول 
اأمرا�س  ملعاجلة  جراحي  تدخل  باأقل 
ميديكلينيك  وو����ش���ع���ت  ال���ن�������ش���اء. 
اأمامهم  واأطباوؤها  ويلكري  م�شت�شفى 
م�شتوى  رف��ع  يف  يتمثل  نبياًل  ه��دًف��ا 
طفيفة  الن�شاء  باأمرا�س  العام  الوعي 
التوغل التي ينتج عنها لدى املري�شات 
ب���ع���د اجل�����راح�����ة واأمل  اأق�������ل  ن����دب����ات 
اجلراحية  العملية  اإج����راء  ب��ع��د  اأق���ل 
باجلراحة  م���ق���ارن���ًة  اأ����ش���رع  وت��ع��اف��ًي��ا 
فلم  ث���م،  وم���ن  التقليدية.  امل��ف��ت��وح��ة 
هذا  على  احل�شول  وراء  ال��داف��ع  يكن 
ال�شريرية  النتائج  حت�شني  العتماد 
ا لإثبات التزامهم  فح�شب، ولكن اأي�شً
التح�شني  ع��ل��ى  ال����دائ����م  وح��ر���ش��ه��م 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  جل����ودة  امل�����ش��ت��م��ر 

و�شالمة املر�شى.

حديثها  األ���ف���ي  ال���دك���ت���ورة  وت���وا����ش���ل 
خيارات  اأح���د  ا�شتخدام  "يتم  قائلة: 
لها  ال��ت��ي  التوغل  طفيفة  اجل��راح��ي��ة 
ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى �شحة امل�����راأة يف 
يف  الرحمي.  البطاين  النتباذ  ع��الج 
ميديكلينيك م�شت�شفى ويلكري، لدينا 
يعتني  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  م��ت��ع��دد  ف��ري��ق 
ب��الن��ت��ب��اذ ال��ب��ط��اين ال��رح��م��ي و�شحة 

رحلتهم  خ��الل  املر�شى  يوجه  امل���راأة، 
الطويلة املعقدة مع النتباذ البطاين 
ال��رح��م��ي. وت���وؤث���ر ه���ذه احل��ال��ة على 
املر�شى  نو�شي  ول��ه��ذا  ك��ك��ل،  اجل�شم 
بطلب امل�شاعدة يف املركز، حيث يتوفر 
يف  مب��ا  التخ�ش�شات،  متعددو  اأط��ب��اء 
ذل���ك ط��ب��ي��ب م�����ش��ال��ك ب��ول��ي��ة وج����ّراح 

عام.  

•• اأبوظبي-وام:

وقع املركز الوطني لالأر�شاد اتفاقية 
اجلوية  الأر�����ش����اد  اإدارة  م���ع  ت���ع���اون 
فعاليات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
الثاين  الإق���ل���ي���م���ي  الحت������اد  م���وؤمت���ر 
)اآ�����ش����ي����ا( ل����الأر�����ش����اد اجل����وي����ة ال����ذي 
ا�شت�شافته اأبوظبي خالل الفرة من 

اجلاري. مار�س   16 حتى   13
الدكتور  �شعادة  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
ع��ب��داهلل امل��ن��دو���س، م��دي��ر ع���ام املركز 
ال��وط��ن��ي ل���الأر����ش���اد رئ��ي�����س الحت����اد 
الآ���ش��ي��وي ل��الأر���ش��اد اجل���وي���ة، ومهر 
لإدارة  العام  املدير  خ��ان،  زاد  �شاحب 
املمثل  الباك�شتانية  اجلوية  الأر���ش��اد 
الدائم لباك�شتان لدى املنظمة العاملية 

لالأر�شاد اجلوية.
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل���ذك���رة  ت��ه��دف 
يف  املعلومات  وتبادل  والتقني  العلمي 
جم���ايل الأر����ش���اد اجل��وي��ة وال����زلزل، 
الطق�س  بيانات  يف  التكامل  وحتقيق 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال����زل����زايل  وال��ن�����ش��اط 

البلدين.
اآلية  اإط����ار ت��ط��وي��ر  ت��اأت��ي امل���ذك���رة يف 
الزلزل  ر�شد  �شبكة  بني  وثيقة  عمل 
والأر�شاد اجلوية لدى كل من املركز 
الأر�شاد  واإدارة  ل��الأر���ش��اد  ال��وط��ن��ي 
اجلوية الباك�شتانية من اأجل التكامل 
يف بيانات الطق�س والن�شاط الزلزايل 
ال���واق���ع���ة جنوب  امل��ن��ط��ق��ة  خ��ا���ش��ة يف 
ب��اك�����ش��ت��ان و����ش���م���ال دول�����ة الإم�������ارات 
اأن�شطة  ل��ر���ش��د  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

الزلزل التي لديها القدرة على توليد 
العرب  ب��ح��ر  يف  ت�����ش��ون��ام��ي  م���وج���ات 

وبحر عمان.
امل�شرك  التعاون  املذكرة على  ون�شت 
يف جم����ال الأر�����ش����اد اجل���وي���ة وال����ذي 
اجلوية  الأر������ش�����اد  خ����دم����ات  ي�����ش��م��ل 
الإنذار  بنظام  يتعلق  فيما  البحرية 
ت�����ش��ون��ام��ي يف املحيط  ب���اأم���واج  امل��ب��ك��ر 
الهندي ومركز التحذير من موجات 
ت�شونامي يف املحيط الهادي، وتطوير 
النمذجة  باأبحاث  اخلا�شة  ال��ق��درات 
لتطوير  ت�شونامي  مبوجات  املتعلقة 
واأكرث  اأ���ش��رع  لتوقعات  رقمية  من���اذج 
املنت�شرة  الأم�������واج  ل��ت��ل��ك  م��وث��وق��ي��ة 
ع����رب ب���ح���ر ع���م���ان���وال���ت���ي ت����وؤث����ر على 
و�شمال  باك�شتان  يف  املناطقال�شاحلية 

�شرق دولة الإمارات.
و �شيعمل الطرفان على تعزيز التعاون 
لدعم مركز الإنذار املبكر بالت�شونامي 
م�شممة  منذجة  برجميات  �شورة  يف 
التنبوؤ  ع��م��ل��ي��ات  ل���دع���م  خ�����ش��ي�����ش��اً 
الهيدرولوجيا  جم���ال  يف  وال���ت���ع���اون 
وت���وق���ع ح�����دوث ال��ف��ي�����ش��ان��ات مب���ا يف 
وتبادل  ال���رادارات،  بيانات  تبادل  ذلك 
لعدد  اآين  ب�شكل  الزلزالية  البيانات 
من حمطات ر�شد الزلزل الواقعة يف 
جنوب باك�شتان و�شمال دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ر���ش��د ال����زلزل يف 
ب��ح��ر ال��ع��رب وب��ح��ر ع��م��ان وال��ت��ي قد 
ت�شونامي،  م��وج��ات  ت��ول��د  عنها  ينتج 
ال�����زلزل والذي  وال��ت��ع��اون يف جم���ال 
الزلزالية  الأن�شطة  درا�شة  يف  يتمثل 

التي لديها القدرة على توليد موجات 
ت�شونامي فيبحر العرب وبحر عمان، 
العلمي  ال��ب��ح��ث  وال��ت��ع��اون يف جم���ال 
البيانات  ت���ب���ادل  يف  ي��ت��م��ث��ل  وال������ذي 
ذات  العلمية  والأب���ح���اث  وال��درا���ش��ات 

العالقة مبو�شوع هذه املذكرة.
وقال �شعادة الدكتور عبداهلل املندو�س، 
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لالأر�شاد  م��دي��ر ع��ام 
لالأر�شاد  الآ���ش��ي��وي  الحت����اد  رئ��ي�����س 
اجلوية: " ن�شعى يف املركز اإىل تعزيز 
املنطقة  يف  ال�شراتيجية  �شراكاتنا 
الإنذار  اأدوات  لتطوير  �شعياً  والعامل 
الأر�����ش����اد اجلوية  امل��ب��ك��ر يف جم����ايل 
من  و�شركائنا  ميكننا  مب��ا  وال����زلزل، 
الالزمة  وال��ت��ن��ب��وؤات  البيانات  ت��وف��ري 
الوقاية من حتديات  �شمن منظومة 

الظواهر الطبيعية".
من جانبه، قال مهر �شاحب زاد خان: 
البيانات  ت�شخري  يف  روؤيتنا  “تتمثل 
واملعلومات يف جمايل الأر�شاد اجلوية 

والزلزل، لتعزيز دقة املعلومات حول 
ت�شونامي يف  واأم�����واج  ال����زلزل  وق���وع 
امل��ن��ط��ق��ة، وه����ذه ال���روؤي���ة ت��ت��واف��ق مع 
جهود املركز الوطني لالأر�شاد بدولة 

ب�����ش��ك��ل م�شرك  ون�����ش��ع��ى  الإم��������ارات، 
والتقني  العلمي  التكامل  تفعيل  اإىل 
وتبادل البيانات.. و نتطلع اإىل النتائج 

املثمرة من هذا التعاون.”

•• دبي- الفجر

العربية  الأم���������ارات  ج��ام��ع��ة  وق���ع���ت 
املتحدة التي تعد مق�شد علمي �شامل 
يركز على البحوث العلمية يف ال�شرق 
العاملية  اأورج��ان��ون  الأو���ش��ط و �شركة 
ال�شحية  الرعاية  ال��رائ��دة يف جم��ال 
ل��ل��م��راأة، م��ذك��رة ت��ف��اه��م، ت��ه��دف اإىل 
اإطالق "برنامج �شحة وعافية املراأة" 
امل�شمم لزيادة التعاون بني الطرفني 
وت��ب��ادل اخل��ربات بهدف رف��ع الوعي 
ال�شيا�شات  وتعزيز  العلمية  واملعرفة 
القطاعات  ب���ني  وال���ت���ع���اون  ال��ع��ام��ة 
ب�شحة  ترتقي  التي  املبادرات  واإر�شاء 

املراأة ورفاهيتها.
مت الإعالن عن الربنامج بعد التوقيع 
على التفاقية الإطارية الر�شمية يف 

فندق ماريوت ماركيز يف دبي من قبل 
ق�شم  رئي�شة  العور  �شم�شة  الدكتورة 
جراحة الن�شاء والتوليد بكلية الطب 
الإمارات،  بجامعة  ال�شحية  والعلوم 
ورامي قو�شة، نائب الرئي�س امل�شاعد 
ال�شرق  منطقة  يف  اأورجانون  ل�شركة 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا وتركيا.
احلدث،  يف  م�شاركتها  اإط���ار  و�شمن 
رئي�شة  العور  �شم�شة  الدكتورة  قالت 
بكلية  والتوليد  الن�شاء  جراحة  ق�شم 
بجامعة  ال�����ش��ح��ي��ة  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب 
"تعد املوؤ�ش�شات التعليمية  الإم��ارات: 
الرعاية  منظومة  من  اأ�شا�شًيا  ج��زًءا 
ال�شحية كونها تقود املعرفة والبحث 
والتعاون.  وال�����ش��راك��ات  وال��ت��ط��وي��ر 
و���ش��ن��ت��م��ك��ن ب��ف�����ش��ل ����ش���راك���ت���ن���ا مع 
اأورجانون من لعب دور مهم يف رفع 

م�شتوى �شحة املراأة، ومتكينها يف كل 
مرحلة من مراحل حياتها". 

التفاهم،  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل  ت��ال 
التطور  "اآفاق  بعنوان  نقا�س  حلقة 
جامعة  ا�شت�شافتها  امل�����راأة  ل�شحة 
الإمارات العربية املتحدة واأورجانون 
و�شفارة الوليات املتحدة يف الإمارات، 
حيث ناق�س امل�شاركون الواقع احلايل 
ل�����ش��ح��ة امل������راأة يف الإم��������ارات مب���ا يف 
والبتكار  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ذل���ك 
املزيد  لتخ�شي�س  امل��ل��ح��ة  واحل��اج��ة 
م���ن ال���ش��ت��ث��م��ارات وت��و���ش��ي��ع نطاق 
الركيز على املراأة بعيًدا عن ال�شحة 

الإجنابية. 
جريجوني�س،  م���ي���ج���ان  و���ش��ل��ط��ت   
املتحدة  ل���ل���ولي���ات  ال���ع���ام  ال��ق��ن�����ش��ل 
ال�شوء  الف��ت��ت��اح��ي��ة   كلمتها  خ���الل 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة امل�����راأة يف 
خ��ل��ق جم��ت��م��ع اأك����رث ت���وازن���اً و�شحة 
�شركة  اأن  اإىل  اأ�شارت يف حديثها  كما 
لل�شركات  مثال  خري  تعد  اأورج��ان��ون 
الأم���ري���ك���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ اإج�������راءات 
تواجه  التي  ال��ث��غ��رات  لفهم  �شارمة 

�شحة املراأة.   
ك��م��ا ت���ن���اول���ت ج��ري��ج��ون��ي�����س خالل 
كلمتها التقدم امللحوظ الذي حققته 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
لالأمم  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  اأه�����داف 
بال�شحة  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا  امل����ت����ح����دة 

والرفاهية وامل�شاواة بني اجلن�شني.
تقدميياً  ع��ر���ش��اً  احل���دث  تخلل  كما 
اأخ�شائية  ال�������دلل،  ����ش���ارة  ق��دم��ت��ه 
هيئة  يف  واحلوكمة  الإ�شراتيجيات 
خالله  م��ن  �شلطت  ب��دب��ي،  ال�����ش��ح��ة 

ال�����ش��وء ع��ل��ى روؤي�����ة دول����ة الإم�����ارات 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س ���ش��ح��ة امل���������راأة. ومن 
جانبها، قدمت هيلني كانون، رئي�شة 
الأ����ش���رة يف  الق�شم وا���ش��ت�����ش��اري ط��ب 
امل�شهد  ح���ول   ع��ر���ش��اً  ميديكلينيك 
ال��ع��امل��ي امل��ت��ط��ور ل�����ش��ح��ة امل�����راأة كما  
ا�شتعر�شت عدداً من اأف�شل املمار�شات 
املطبقة دولًيا لتذليل التحديات التي 

تواجه �شحة للمراأة.
ب��������دوره، ق�����ال رام������ي ق���و����ش���ة، نائب 
اأورجانون  ل�شركة  امل�شاعد  الرئي�س 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
الرغم  "على  وت����رك����ي����ا:  اأف���ري���ق���ي���ا 
اأك�����رث من  ي�����ش��ك��ل��ن  ال��ن�����ش��اء  اأن  م���ن 
فقط   1٪ اأن  اإل  ال�������ش���ك���ان،  ن�����ش��ف 
الرعاية  اأب���ح���اث  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  م��ن 
للن�شاء،  والبتكار يخ�ش�س  ال�شحية 

 .2020 ع��ام  اأجريت  لدرا�شة   وفًقا 
حري�شون  اأورج��ان��ون  يف  نحن  ولكن 
اإر�شاء  ع��ل��ى ���ش��د ه���ذه ال��ف��ج��وة ع��رب 
وقعناها  التي  كتلك  حيوية  �شراكات 

هذا  وبف�شل  الإم�����ارات،  جامعة  م��ع 
التعاون �شنتمكن من الرتقاء ب�شحة 
املراأة يف الإمارات واملنطقة عرب زيادة 
النهو�س  يف  وامل�شاعدة  العام  الوعي 

على  وال��رك��ي��ز  ال��ع��ام��ة  بال�شيا�شات 
احل��اج��ة اإىل زي����ادة ال���ش��ت��ث��م��ارات يف 
ب�شكل  توؤثر  التي  ال�شحية  الظروف 

متفاوت على الن�شاء".

�لوطني للأر�ساد يوقع مذكرة تفاهم مع �إد�رة �الأر�ساد �جلوية �لباك�ستانية

جامعة �الإمار�ت و�سركة �أورجانون تتعاونان لدعم �سحة �ملر�أة ورفاهيتها

•• ال�سارقة-وام: 

اف��ت��ت��ح ال�شيخ اأح��م��د ب��ن ح��م��دان ب��ن حم��م��د اآل 
والتجديف  لل�شراع  الإم��ارات  رئي�س احتاد  نهيان 
لأي����ام   20 ال�����  ال��ن�����ش��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  الأول  اأم�������س 
منطقة  يف  الراثية  بالقرية  الراثية  ال�شارقة 

مليحة مب�شاركة �شعبية وا�شعة.
ح�شر الإفتتاح �شعادة الدكتور عبد العزيز امل�شلم 
اللجنة  رئ��ي�����س  ل��ل��راث  ال�����ش��ارق��ة  رئ��ي�����س معهد 
و�شعادة  الراثية  ال�شارقة  اأي��ام  لفعاليات  العليا 
�شلطان علي �شيف الكتبي رئي�س املجل�س البلدي 

مل��ن��ط��ق��ة م��ل��ي��ح��ة وم�����ش��ب��ح ���ش��ي��ف ع��و���س الكتبي 
علي  ب��ن  و حم��م��د مع�شد  مليحة  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر 
بن هويدن الكتبي و حممد مع�شد بن �شعيد بن 
هويدن الكتبي اإىل جانب عدد من روؤ�شاء وممثلي 

الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية باملنطقة.
تراثية  ف��ق��رات  جولتهم  خ���الل  احل�����ش��ور  �شهد 
حملية اأعدت باملنا�شبة واطلعوا على ركن التعليم 
احلرف  اأن�����واع  م��ن  ع���دد  و  “املطوع”  ال��ق��دمي 
ال�شناع  اأمهر  بيد  كانت ت�شنع  التي  وامل�شنوعات 
البيئة  مفردات  جانب  اإىل  والن�شاء  الرجال  من 

املحلية من ال�شقور واخليول واجلمال .

�أحمد بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان يفتتح فعاليات �أيام �ل�سارقة �لرت�ثية يف مليحة

ميديكلينيك م�ست�سفى ويلكري حت�سل على �سهادة �العتماد كمركز �متياز جلر�حات �أمر��س �لن�ساء 
األفي �س. بوثييدوم : 

• ي�سمن العتماد اأن يكون املوظفون على دراية باملزايا التي ينطوي عليها طب الن�ساء طفيف التوغل مقارنة مبا �سواه من الأ�ساليب اجلراحية املفتوحة

•• اأبوظبي-الفجر:

اأمن املجتمع وذلك  اأبوظبي �شفراء البتكار واملتميزين يف قطاع  كرمت �شرطة 
التوجهات  وت�شت�شرف  حت��اك��ي  اب��ت��ك��اري��ة  وخ��دم��ات  اأف��ك��ار  ت��ق��دمي  يف  لتميزهم 

امل�شتقبلية يف خمتلف املجالت والتخ�ش�شات ال�شرطية الأمنية.

واأكد العميد اأحمد م�شعود املزروعي مدير قطاع اأمن املجتمع ب�شرطة اأبوظبي، 
ودعماً  اأبوظبي  �شرطة  والبتكار حتقيًقا ل�شراتيجية   الإب��داع  تر�شيخ  اأهمية 
لنهج وروؤية الدولة يف غر�س البتكار كثقافة واأ�شلوب حياة مبا ي�شهم يف ا�شتدامة 
اأفكار  لتقدمي  القيادة  منت�شبي  وحتفيز  املجالت،  خمتلف  يف  والتميز  التنمية 
امل�شتقبلية  التوجهات  تواكب  و  الدولة  باحلفاظ على مكت�شبات  كفيلة  اإبداعية 

منظومة  فريق  رئي�س  العفاري  �شعيد  حمود  الدكتور  العميد  ولفت  للحكومة. 
البتكار يف قطاع اأمن املجتمع  اإىل �شعي  �شرطة اأبوظبي الدائم لتعزيز البتكار 
لدى املنت�شبني عرب اعتمادها على اأدوات ابتكارية حديثة لتحقيق تطلعاتها يف 

خمتلف امليادين .
اإدارة البتكار وا�شت�شراف  ال�شرياين مدير  الدكتور م�شعب عمري  املقدم  وا�شار 

امل�شتقبل يف �شرطة اأبوظبي  اإىل جهود �شرطة اأبوظبي يف دعم منظومة البتكار 
املرونة  على  القائمة  مم��ار���ش��ات��ه  وت��ع��زي��ز  الب��ت��ك��ار  وحتفيز  تنمية  خ��الل  م��ن 
املنت�شبني  وت�شجيع  ال�شرطي،  العمل  منظومة  �شمن  واجلاهزية  وال�شتباقية 
م�شرية  ا�شتدامة  يعزز  مبا  وتنفيذها  الإبداعية  الأف��ك��ار  بلورة  و  البتكار  على 

التميز والريادة.

�سرطة �أبوظبي تكرم �سفر�ء �البتكار و�ملتميزين بقطاع �أمن �ملجتمع
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اأخبـار الإمـارات
�سفري كو�سوفو ي�سيد مبكانة جامعة �ل�سارقة �ملرموقة دوليا

•• ال�سارقة -وام:

اأ�شاد �شعادة الدكتور جابر حميتي �شفري جمهورية كو�شوفو 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  ال��ت��ي حققتها  ب���الإجن���ازات  ال��دول��ة  ل���دى 
املحلي  ال�شعيدين  على  بها  تتمتع  التي  املرموقة  واملكانة 

والدويل.
جاء ذلك خالل زيارته جامعة ال�شارقة حيث بحث مع �شعادة 
الأ�شتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير اجلامعة �شبل 
الزيارات  وت��ب��ادل  والأك���ادمي���ي  العلمي  امل��ج��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
الطالبية واأع�شاء الهيئة التدري�شية واخلربات البحثية بني 
جامعة ال�شارقة مع عدد من اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية 
ط�����ارق  ال��دك��ت��ور  بح�شور  وذل���ك  ك��و���ش��وف��و،  ج��م��ه��وري��ة  يف 

مرابط����ني مدير مكتب العالقات الدولية باجلامعة.
جمول  حميد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  اأك�����د  اللق������اء،  وخ������الل 
النعيمي حر�س جامعة ال�شارقة على تو�شيع نطاق التعاون 
امل�شرك مع كثري من اجلامعات واملوؤ�ش�شات املحلية والدولية 
التعليمية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  وذل����ك خل��دم��ة  امل���ج���الت  ومب��خ��ت��ل��ف 
جامعة  التيحققته����ا  الإجن�������ازات  ع���������دداً  وا�ش������تعر�س 
وتكنولوجياالف�شاء  لعلوم  ال�شارقة  واأك��ادمي��ي��ة  ال�شارقة 
�شات  "ال�شارقة  ال�شناعي  القمر  اإط���الق  ومنها  وال��ف��ل��ك، 
ع���ن جامعة  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ن��ب��ذة  ق���دم  ث���م  ال��ف�����ش��اء،  1-" اإىل 
التي  اجل��دي��دة  الأك��ادمي��ي��ة  وب��راجم��ه��ا  بكلياتها  ال�����ش��ارق��ة 
العليا ومبختلف  البكالوريو�س والدرا�شات  تطرحها ملراحل 

التخ�ش�شات العلمية.

الطبي  املجمع  عن  تعريفية  نبذة  اجلامعة  مدير  ق��دم  كما 
ومراكز  متخ�ش�شة  بحثية  ومعاهد  كليات  من  ي�شمه  وم��ا 
اإكلينيكية جمهزة باأحدث التقنيات، ويتم من خالله تقدمي 

برامج اأكادميية معتمدة حملياً ودولياً.
الهدف  اإن  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  ق��ال  م��ن جانبه 
الطرفني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �شبل  تعزيز  يف  يتمثل  زي��ارت��ه  م��ن 
التكنولوجيا  جمال  يف  والتجارب  اخل��ربات  من  وال�شتفادة 

والتقنيات الطبية وغريها من املجالت ذات �شلة.
اإجن��ازات جامعة  وتعرف �شفري كو�شوفو خالل زيارته على 
ال�شارقة الرائدة يف جمال علوم الف�شاء والفلك، واطلع على 

خمتلف اأق�شامها البحثية ومعار�شها العلمية.
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الدروع التذكارية بني الطرفني.

و�جهات �أالأجنحة بالقرية �لعاملية رمز لثقافات �لدول �مل�ساركة .. »4«
•• دبي-�سمري ال�سعدي: 

هذا هو اجلزء الرابع، فكما ذكر يف 
الأجزاء ال�شابقة اأن القرية العاملية 
ب��دب��ي ت��ع��ت��رب ت��ع��ب��ريا ���ش��ادق��ا عن 
ثقافات وح�شارات وتراث ال�شعوب 
وال��������دول امل�������ش���ارك���ة ف���ي���ه���ا.. فكل 
وتاريخها  ت��راث��ه��ا  ع��ن  تعرب  دول���ة 
وح�شارتها من خالل اأجنحتها اأما 
من اخلارج اأو من الداخل واإما من 
نف�شها..  الأجنحة  ت�شميم  خ��الل 
ويف هذا اجلزء ال�شاد�س �شنتعر�س 
ل��ب��ع�����س واج���ه���ات اأج��ن��ح��ة ال����دول 
والتي  العاملية  القرية  يف  امل�شاركة 
لتكون  اأجنحتها  واج��ه��ات  �شممت 
رمزا لثقافتها وتراثها وح�شارتها 
يف  العاملية  القرية  �شعار  ولتحقق 
عامل  والع�شرون  ال�شابع  مو�شمها 
اأك��رث روع��ة.. ولأن هذه الواجهات 
ه��ي ج���زء م��ن ه���ذا ال��ع��امل الأكرث 
تاريخية، وكل هذا ليتعرف  روائ��ع 
�شيوف  وك��ل  بل  الأجنحة  �شيوف 
حكاية  ع���ل���ى  ال���ع���امل���ي���ة  ال����ق����ري����ة 
والثقافة  وال�����راث  ال��ت��اري��خ  ه���ذا 
واحل���������ش����ارات وال���ن���ظ���م وال���رم���وز 
املعمارية لكل دولة، وهذا هو اجلزء 

ال�شاد�س والأخري من املو�شوع.

اجلناح ال�سعودي
اململكة  ج����ن����اح  واج�����ه�����ة  ت���ت���م���ي���ز 

ومت اإ�شتلهام باب العامود ب�شرفاته 
وب�����اب  ال�����ق�����دمي�����ة..  ال����ق����د�����س  يف 
ب��اب دم�شق وي��ق��ال له  اأو  ال��ع��ام��ود 
اأي�����ش��ا ب���اب ن��اب��ل�����س وه���و م��ن اأهم 
القد�س  م��دي��ن��ة  اأب�������واب  واأج����م����ل 
الأهمية  وي��ك��ت�����ش��ب  ف��ل�����ش��ط��ني،  يف 
للم�شجد  الرئي�شي  امل��دخ��ل  ك��ون��ه 
وحائط  القيامة  وكني�شة  الأق�شي 
الرباق ومنه نلج اإىل �شوق جتاري 
الزيت  خ�����ان  ب�����اب  ����ش���وق  ي�����ش��م��ى 
اأ�شواق عدة منها  اإىل  نتفرع  ومنه 
اللحامني  و�شوق  العطارين  �شوق 
ال�شاغة  و���ش��وق  القطانني  و���ش��وق 
و����ش���وق احل�����ش��ر، ك��م��ا مي��ك��ن منه 
امل�شيحي  احل�����ي  اإىل  ال����و�����ش����ول 
وامل�������ش���م���ى ح������ارة ال���ن�������ش���ارى من 
الإ�شالمي  واحل��ي  اليمنى  اجلهة 
اإىل ال��ي�����ش��ار والأم������ام.. وي��ق��ع باب 
من  ال�شمالية  اجل��ه��ة  يف  ال��ع��ام��ود 
ال�شور املحيط بالبلدة القدمية يف 
القد�س عند بداية انحدار الوادي 
من  القدمية  البلدة  يقطع  ال��ذي 
ال�شمال اإىل اجلنوب والذي يعرف 
ال���ق���د����س با�شم  اأه�����ل  ح��ال��ي��ا ع��ن��د 
طريق ال��واد.. و�شمى باب العامود 
ن�شبة اإىل عمود من الرخام الأ�شود 
ارتفاعه اأربعة ع�شر مرا و�شع يف 
ال�شاحة الداخلية للباب يف الفرة 
ويظهر  والبيزنطية،  ال��روم��ان��ي��ة 
الف�شيف�شاء  خ��ري��ط��ة  يف  ال��ع��ام��ود 

والدرعية تن�شب اإىل الدروع، وهي 
حنيفة  وادي  ا���ش��ت��وط��ن��ت  ق��ب��ي��ل��ة 
وتتميز  واجل��زع��ة،  حجر  وحكمت 
ب�����ش��وه��ا القدمي  ال��درع��ي��ة  ع��م��ارة 
امل�شتديرة  اأو  امل��رب��ع��ة  واأب���راج���ه���ا 
والتي بنيت من  احلجارة والطني، 
كما يالحظ وجود فتحات ومنافذ 
ل����ش���ت���خ���دام امل�����داف�����ع وال���ب���ن���ادق 
عربها وهي منت�شرة على الأ�شوار 
وج���ود  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  والأب��������راج 
حركات  لك�شف  للمراقبة  فتحات 

العدو خارج الأ�شوار.. 
   اأما بوابة مكة فُبنّيت على �شكل 
جم�شم  وه��ي  الطريق  على  قو�س 
امل�شحف  ه��ي��ئ��ة  م����ن  م�����ش��ت��وح��ى 
املفتوح  على حامل خ�شبي يتقاطع 
طرفاه يف منت�شف املج�شم، بحيث 
واملغادر  م��ك��ة  اإىل  ال��ق��ادم  يتقابل 
منها على نف�س امل�شتوى الب�شري، 
كيلو  خم�شة  نحو  مكة  عن  وتبعد 
وتعد  ال���غ���رب  ج��ه��ة  اإىل  م�����رات 
اإليها ومي��ن��ع غري  ال��دخ��ول  ب��واب��ة 
وجم�شم  ع��ب��وره��ا..  م��ن  امل�شلمني 
ب����واب����ة م���ك���ة ي��ب��ل��غ ط���ول���ه 152 
ويتقاطع  م��ر   31 وعر�شه  م��ر 
طرفا احلامل يف منت�شف املج�شم 
و�شمم بحيث يرى للقادم اإىل مكة 
الب�شري  بامل�شتوى  منها  واخل��ارج 
اخلر�شانة  وا���ش��ت��خ��دم��ت  ن��ف�����ش��ه.. 
امل�����ش��ل��ح��ة ك���م���واد ب��ن��اء اأول���ي���ة كما 

املو�شم  ه��ذا  يف  ال�شعودية  العربية 
املو�شم  يف  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���ري���ة  يف 
مميز  بت�شميم  والع�شرين  ال�شابع 
يعك�س خليط من املعامل الراثية 
للمملكة تتمثل يف املعمار الراثي 
اأبرز  م��ن  تعتربي  ال��ت��ي  للدرعية 
والثقافية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
قال  وك��م��ا  باململكة..  وال�شياحية 
م�شتثمر اجلناح اأبراهيم جابر اأنها 
متيزت باأمناط الهند�شة املعمارية 
النجدية  ال���ع���م���ارة  يف  ال��را���ش��خ��ة 
وامل�شربيات  امل���م���ي���زة  ب���اأب���راج���ه���ا 
قو�س  اأن  كما  اجلميلة..  اخل�شبية 
املدخل الرئي�شي للجناح م�شتوحى 
لبوابة مكة  التقليدي  الطراز  من 
ت�شميم  ي�����ش��م��ل  ح��ت��ى   ، امل���ك���رم���ة 
م��ع��ظ��م اجلوانب  اجل���ن���اح  واج���ه���ة 
الراثية  و  الثقافية  التاريخية، 

للمملكة العربية ال�شعودية .
   ووالأبراج على الواجهة م�شتوحاة 
من اأبراج �شور الدرعية، والِدْرِعّية 
اإقليم  يف  تقع  ��ة  ع��رب��َيّ مدينة  ه��ي 
عار�س اليمامة التاريخي بجنوبي 
ه�شبة جند وكانت عا�شمة اململكة 
الأوىل، ومتثل الدرعية رمزاً وطنياً 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت���اري���خ  يف  ب�����ارزاً 
ذكرها  ارت���ب���ط  ف��ق��د  ال�����ش��ع��ودي��ة 
وكانت  الأوىل  ال�شعودية  بالدولة 
عا�شمة لها، ولقد �شكلت منعطفاً 
العربية  اجل����زي����رة  يف  ت���اري���خ���ي���اً 

البال�شتيك  اأي���������ش����اً  ا����ش���ت���خ���دم 
وال���زج���اج واخل�����ش��ب وغ��ريه��ا من 
الإ�شالمية  كالف�شيف�شاء  امل�����واد 
القو�س  اأ���ش��ف��ل  امل��زج��ج��ة  امل�شيئة 
واملج�شم  هيكليه،  نحو  وم��داخ��ل��ه 
بالكامل مزخرف باأمناط خمتلفة 
ومي��ك��ن اإن���ارت���ه ل��ي��اًل ب��ع��دة طرق 
خم��ت��ل��ف��ة.   واأم����ا امل�����ش��رب��ي��ات على 
معماري  ع��ن�����ش��ر  ف��ه��ي  ال���واج���ه���ة 
الطابق  الغرف يف  ب��روز  يتمّثل يف 
فوق  مي���ت���د  ف���وق���ه  م����ا  اأو  الأول 
ال�شارع اأو داخل فناء املبنى، وُتبنى 
املنقو�س  اخل�����ش��ب  م���ن  امل�����ش��رب��ي��ة 
واملزخرف واملبّطن بالزجاج امللون. 
العمارة  ع��ن��ا���ش��ر  اإح������دى  وت���ع���ّد 
البالد  يف  ال�شحراوية  التقليدية 
اجلزيرة  ك�شبه  احل�����اّرة  ال��ع��رب��ي��ة 
القرن  وبداأ ظهورها يف  العربية.. 
اإّبان الع�شر  الثالث ع�شر امليالدي 
العبا�شي وا�شتمر ا�شتخدامها حتى 
امليالدي،  الع�شرين  ال��ق��رن  اأوائ���ل 
وي���ك���رث ا���ش��ت��خ��دام امل�����ش��رب��ي��ات يف 
اإل  التقليدية  وال��ب��ي��وت  الق�شور 
اأي�����ش��ا يف بع�س  اأن��ه��ا ا���ش��ُت��خ��دم��ت 
امل��ب��اين ال��ع��ام��ة م��ث��ل دور الإم����ارة 

واخلانات وامل�شت�شفيات وغريها.

جناح فل�سطني
مت ت�شميم واجهة جناح فل�شطني 
القد�س  واأب������واب  ل��ل��ق��د���س  ل��ريم��ز 

فالواجهة  ����ش���وري���ا،  يف  الأث����ري����ة 
عن  لتعرب  ت�شميها  مت  الرئي�شية 
حمطة قطار احلجاز، اأما الواجهة 
ترمز اىل  اجلانبية فهي  الأخ��رى 
الأثرية..  تدمر  مبدينة  األأع��م��دة 
وحم����ط����ة ق����ط����ار احل����ج����از ال����ذي 
هي  الرئي�شية  الواجهة  عنة  تعرب 
حمطة قدمية اأن�شئت عام 1900 
العثماين  ال�شلطان  من  بتعليمات 
لتكون  ال�����ث�����اين  احل����م����ي����د  ع����ب����د 
احلديدي  اخل��ط  انطالق  حمطة 
احل���ج���ازي ال��ت��اري��خ��ي ال����ذي كان 
واملدينة  ال�����ش��ام  ب����الد  ب���ني  ي�����ش��ل 
املنورة انطالقا من دم�شق والذي 
 1917 العمل به منذ عام  توقف 
م ويعترب اأحد معامل مدينة دم�شق 
الفكرة لأول  وول��دت  التاريخية..  
مرة عام 1864م ونظرا لالأهمية 
وكمنطلق  دم�شق  ملدينة  ال��ك��ب��رية 
اإىل  تتوافد  فكانت  احلج  حلمالت 
الو�شطى  اآ���ش��ي��ا  دول  م���ن  دم�����ش��ق 
ع�����ش��رات ال��وف��ود ا���ش��ت��ع��دادا ملحمل 

الكني�شة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ع����رث  ال����ت����ي 
طريق  ع��ن  م��ادب��ا،  يف  البيزنطية 
ه���ذا ال��ع��م��ود ك���ان ي��ت��م ق��ي��ا���س بعد 
بوا�شطة  ال��ق��د���س  ع���ن  امل�����ش��اف��ات 
ح���ج���ارة م��ي��ل ال���ت���ي و���ش��ع��ت على 
ط��ول ال��ط��رق وب��ق��ي ه��ذا العامود 

حتى الفتح الإ�شالمي.
ب�����اب دم�������ش���ق لأن  ب�����ش��م��ى  ك���م���ا   .
متجهة  منه  تخرج  كانت  القوافل 
باب  اأي�������ش���ا  و���ش��م��ى  دم�������ش���ق،  اإىل 
املوؤدية  الطريق  على  لأن��ه  نابل�س 

اإىل نابل�س.
. واأما من الداخل �شممت حمالت 
اجلناح لرمز اىل �شبابك القد�س 
واأ���ش��واق ال��ق��د���س ال��ت��ي تعترب من 
اأب����رز م��ع��امل امل��دي��ن��ة وال��ت��ي متثل 

جزءاً اأ�شياًل من هويتها. 

جناح �سوريا
   اجلناح ال�شوري بالقرية العاملية 
واجلانبية  الرئي�شية  واجهتان  له 
للمباين  ط��ب��ق��ا  ت�����ش��م��ي��م��ه��م��ا  مت 

ينطلق  ال�����ذي  ال��دم�����ش��ق��ي  احل����ج 
م��ن دم�����ش��ق اإىل امل��دي��ن��ة وم��ك��ة يف 
اخلط  واأن�شئ  العربية..  اجلزيرة 
واأن�شئت املحطة التى كان لها تاريخ 
يف  الدم�شقية  ال���ذاك���رة  يف  ع��ري��ق 
القرن الع�شرين حيث تنطلق منها 
خمتلفة  اجت���اه���ات  يف  ال���ق���ط���ارات 
منها قطار امل�شايف ال�شهري الذي 
الدم�شقية  امل�����ش��اي��ف  اإىل  ي�����ش��ل 
املحيطة  اجلبال  واأع��ايل  العريقة 
بدم�شق.. ولظروف معينة توقفت 
امل��ح��ط��ة ع��ن ال��ع��م��ل وحت��ول��ت اإىل 
اأما الواجهة  متحف للقطارات.    
اجل��ان��ب��ي��ة ف��ه��ي ت��ع��رب ع��ن اأعمدة 
كانت  حيث  الأث��ري��ة  تدمر  مدينة 
ومكانة  هاما  ركنا  حتتل  الأع��م��دة 
العامة  امل��ب��اين  ت�شميم  يف  ك��ب��رية 
واملهمة والتي هي عنوان احل�شارة 
التدمرية مثل احلمامات وجمل�س 
ال�شيوخ وجممع حمكمة اجلمارك 
واملعابد  ت��ري��ن��ك��ل��ون��ي��ون  وق����اع����ة 

املقد�شة الكثرية يف تدمر 

لدخوله مو�سوعة غيني�س نظري ت�سميم احلدوة الذهبية

�للو�ء �ملن�سوري يكرم مركز �سرطة �خليالة
•• دبي-الفجر: 

العام  القائد  م�شاعد  املن�شوري،  اإبراهيم  اللواء خبري خليل  �شعادة  كرم 
ل�شوؤون البحث اجلنائي يف �شرطة دبي، مركز �شرطة اخليالة، حل�شوله 
"احلدوة  ت�شميمه  نظري  القيا�شية،  ل��الأرق��ام  "غيني�س"  ���ش��ه��ادة  على 
الذهبية" اأكرب جم�شم مكون من حدوات اخليل، مت تنفيذه بالتعاون مع 

ال�شريك ال�شراتيجي نادي دبي للفرو�شية.
مدير  العظب،  عي�شى  حمم����د  الدكت������ور  الل������واء  التك�����رمي،  وح�ش�����ر   
مركز  مدير  ال�شويدي،  ع��ادل  الدكتور  وال��ل��واء  اخليالة،  �شرطة  مركز 
�شرطة جبل علي، رئي�س جمل�س مديري مراكز ال�شرطة، واللواء الدكتور 
الإدارات  ن��اي��ف، وع���دد م��ن م��دي��ري  ط���ارق تهلك، م��دي��ر م��رك��ز �شرطة 

العامة و مراكز ال�شرطة، وال�شباط والأف������راد يف قط�����اع �ش�����وؤون البحث 
اجلنائي.

وثمن اللواء خليل املن�شوري الدعم الالحمدود من معايل الفريق عبد 
اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي لفريق العمل، واأ�شاد بجهودهم 
التي تكللت بدخول مو�شوعة غيني�س من خالل "احلدوة الذهبية" التي 
مت ت�شميمها من خالل ا�شتخدام اأكرب عدد من احلدوات على �شكل حدوة 
واحدة كبرية مطلية باللون الذهبي، مكونة من �شبع طبقات، وحتتوي 

على 1971 حدوة رمزاً لعام تاأ�شي�س الدولة وقيام الحتاد.
اجلدير ذكره، اأنه مت اإعادة ا�شتخدام حدوات ُم�شتعملة لت�شميم احلدوة 
مرات   3.6 اإىل  ارتفاعها  وي�شل  القاعدة،  مع  كلغم   640 ت��زن  التي 

ويبلغ عر�شها 2.8 مر.

مبادرة ت�سمل املواطنات واملقيمات غري املوؤمن عليهن وت�ستمر �سهرا

م�ست�سفى �لتد�وي بدبي يخف�س ر�سوم عمليات �لوالدة 50 % يف يوم �الأم
�لتنمية �الأ�سرية ت�سارك �أطفال �الإمار�ت �حتفاالتهم

•• دبي-الفجر:

اأطلق م�شت�شفى التداوي يف دبي مبادرة تخفي�س 
الن�شاء  مبركز  والعالج  ال��ولدة  عمليات  تكاليف 
يوم  ي�شادف  ال��ذي  الأم  ي��وم  مبنا�شبة  والتوليد، 

عام. كل  من  مار�س   21
التنفيذي  امل���دي���ر  ن��ا���ش��ر  م�����روان ح��اج��ي  وق����ال 
املبادرة  اإن  ال�شحية  للرعاية  ال��ت��داوي  ملجموعة 
يف  الكبري  ل��دوره��ا  واأم،  ام���راأة  لكل  تقديرا  تاأتي 

رعاية الن�سء والأ�شرة.
)اأم�س(،  اليوم  انطلقت  التي  املبادرة  اأن  واأ�شاف 
ت�شتمر ملدة �شهر، وتتيح ا�شتقبال الن�شاء والفتيات 
وتوفري  لهن،  الكاملة  الطبية  الرعاية  وتقدمي 
كافة اخلدمات ال�شحية للحوامل، حتى مرحلة 
الولدة، والعناية بالأم واجلنني بتخفي�س ي�شل 

اىل %50، تكرميا لالأم يف يومها.
وذكر اأن مركز الن�شاء والتوليد يف امل�شت�شفى يقدم 
اخلدمات الطبية للحالت امل�شتفيدة من املبادرة، 
وحالت احلمل وعمليات الولدة للموؤمن عليهن 
ال�شتفادة  لتتحقق  عليهن  املوؤمن  وغري  �شحيا، 

للجميع. 
املبادرة تهدف اىل تخفيف الأعباء  اأن  ولفت اىل 
والأمهات  ال��زوج��ات  عن  العالج  وتكاليف  املالية 
والفتيات، وتقدمي رعاية �شحية لهن وفق اأف�شل 
اأن  بر�شوم خمف�شة، م�شريا اىل  العاملية  املعايري 
من  بالدولة  واملقيمات  املواطنات  ت�شمل  املبادرة 
الزائرات  منها  ت�شتفيد  كما  اجلن�شيات،  خمتلف 
العالجية  ال�شياحة  خ��ط��ط  دع���م  يف  ي�شهم  مب��ا 

بالإمارات.
تاأتي انطالقا من نهج  امل��ب��ادرة  اأن ه��ذه  واأو���ش��ح 
ي�شتحق  "اجلميع  اأن  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  امل��ج��م��وع��ة 
احل�شول على رعاية �شحية عالية اجلودة، وفق 
املعايري الطبية العاملية، مبا يف ذلك الفئات غري 
اأن  القادرة على حتمل كلفة العالج" م�شريا اىل 
�شعيا لدعم  "املجموعة ملتزمة مبعايري اجلودة 
من  معافى  املجتمع  ي��ك��ون  اأن  يف  ال��دول��ة  ج��ه��ود 

الأمرا�س".
وذكر مروان نا�شر اأن املجموعة اأطلقت م�شابقة 
عرب  ق�شتها  وم�����ش��ارك��ة  امل��ث��ال��ي��ة،  الأم  لر�شيح 
من�شات التوا�شل الجتماعي التابعة للمجموعة، 

وتكرمي �شاحبات الق�ش�س املتميزة وامللهمة. 
هي  ال�شحية،  ال��ت��داوي  جمموعة  اأن  اإىل  ي�شار   
جمموعة وطنية، يراأ�شها املواطن مروان اإبراهيم 
ال�شحية  الرعاية  خدمات  كافة  لتوفري  نا�شر، 
من�شاأة  وه���ي  واح����د،  �شقف  حت��ت  التخ�ش�شية، 
يف  امل�شركة،  الدولية  اللجنة  قبل  من  معتمدة 

معايري اجلودة والتكنولوجيا و�شالمة املر�شى.

•• اأبوظبي -وام:

الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  احتفلت 
بجميع  الإم������ارات������ي  ال���ط���ف���ل  ب���ي���وم 
اأب���وظ���ب���ي  امل���ن���ت�������ش���رة يف  م����راك����زه����ا 
وال��ظ��ف��رة وال���ع���ني، حت��ت ���ش��ع��ار حق 

الطفل يف بيئة اآمنة وم�شتدامة.
لتوجيهات  ا�شتجابًة  الحتفال  ياأتي 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة 
الطفل  ي�����وم  ي���ك���ون  ب������اأن  الأ�����ش����ري����ة 
الإماراتي يف 15 مار�س من كل عام 
ق��ان��ون حقوق  بن�شر  اح��ت��ف��اًء  وذل���ك 
الطفل »ودمية« يف اجلريدة الر�شمية 

عام 2016.
رك����زت الح��ت��ف��الت ه���ذا ال��ع��ام على 
ح���ق���وق ال��ط��ف��ل يف دول�����ة الم������ارات 
اآمنة  �شحية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  واأه��م��ي��ة 
وداع���م���ة ت��ط��ّور م��ن ق���درات���ه وتنمي 
م���ه���ارات���ه، وت��ن�����ش��ئ��ة ج��ي��ل ق����ادر على 

الع�شر  م���ع���ط���ي���ات  م�����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
والطبيعة واملحافظة على ا�شتدامتها. 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  تنظم  و 
يوم  مع  تزامناً  الفعاليات  من  ع��ددا 
منها   2023 الإم�����ارات�����ي  ال��ط��ف��ل 
تعرف  للغد(  ال��ي��وم  لعبة   ( فعالية  
لكن من  ال���ش��ت��دام��ة  الأط��ف��ال على 
مبفهومها  وتوعيتهم  تراثي  منظور 
و و����ش���ائ���ل ال����ش���ت���دام���ة يف الأل���ع���اب 
روح  تعزيز  بهدف  ق��دمي��اً،  الراثية 
يف  املوؤ�ش�شة  وتنفذ  لديهم.  امل�شاركة 
ح���واري���ة مع  ك��اف��ة جل�شة  م��راك��زه��ا 

الأطفال بعنوان )بيئتي م�شوؤوليتي( 
تعزيز  بهدف  ال�شتدامة  على  تركز 
مفهوم احلفاظ على البيئة من خالل 
ويقدمها  الفاعل  الي��ج��اب��ي  احل���وار 
اأع�شاء جمل�س الطفل الجتماعي يف 
التنمية الأ�شرية. كما تنفذ  موؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شة �شمن فعاليات )يوم الطفل 
الإم����ارات����ي( حم��ا���ش��رة ع��ن )�شلوك 
الأ�شرة وال�شتدامة( وذلك بالتعاون 
م����ع ه���ي���ئ���ة ال���ب���ي���ئ���ة يف اأب����وظ����ب����ي.، 
ت�����ش��ت��ه��دف امل���وظ���ف���ني وامل���وظ���ف���ات، 
مفهوم  تعزيز  يف  الأ�شرة  دور  وتوؤكد 

اأمناط  تغيري  واأه��م��ي��ة  ال���ش��ت��دام��ة، 
لت�شبح  اليومية  احلياة  يف  ال�شلوك 

اأكرث اإيجابية.
موؤ�ش�شة  �شاركت  مت�شل  �شعيد  على 
يوم  ف��ع��ال��ي��ات  يف  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
نظمتها  ال���ت���ي  الإم�����ارات�����ي  ال��ط��ف��ل 
دائرة تنمية املجتمع، يف جزيرة يا�س 
فيها  و���ش��ارك  م��ول(  باأبوظبي)يا�س 
امل�شتقبل(  )اإع��الم��ي  مبادرة  اأع�شاء 
منهم الأطفال ميثة املن�شوري، ورمي 
ومرمي  ال�شاعدي،  و�شما  املن�شوري، 
ومت  العرياين،  �شالمة  و  ال�شاعدي، 
اأ�شا�شيات   ( ب��ع��ن��وان  ور����ش���ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
بالهاتف(عرفت  ال��ف��ي��دي��و  ت�����ش��وي��ر 
امل�������ش���ارك���ني ع���ل���ى م����ب����ادرة اإع���الم���ي 
املوؤ�ش�شة على  التي تنظمها  امل�شتقبل 

مدار العام.
امل�������ش���ارك���ني على  ت���ع���ري���ف  وج�������رى 
التقاط  ال��ت�����ش��وي��ر،واآل��ي��ة  اأ���ش��ا���ش��ي��ات 
باأ�شاليب  وال���ف���ي���دي���وه���ات  ال�������ش���ور 
التعرف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، حم��رف��ة 
على زوايا الت�شوير)تطبيق عملي( .
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اأخبـار الإمـارات
�أكادميية �ل�سارقة للتعليم توقع مذكرة تفاهم مع جامعة مونا�س �الأ�سرت�لية

•• ال�سارقة –الفجر:

كلية  تفاهم مع  للتعليم مذكرة  ال�شارقة  اأكادميية  وقعت 
اإطار  يف  وذل��ك  الأ���ش��رال��ي��ة،  مونا�س  جامعة  يف  الربية 
اجل��ه��ود امل�����ش��رك��ة ب��ني اجل��ه��ت��ني وال��ت��ي ت��ه��دف لتبادل 
اخلربات والتجارب مبا يدعم برامج التطوير املهني التي 
تقدمها الأكادميية للكادر الربوي يف خمتلف املوؤ�ش�شات 
على  املذكرة  وتعمل  وخارجها.   الدولة  داخ��ل  التعليمية 
تر�شيخ التعاون بني الأكادميية واجلامعة وتوحيد اجلهود 
املبذولة لدى اجلانبني خلدمة املجتمع التعليمي اإقليمياً 
وع��امل��ي��اً. وت��ن�����س م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر حمتوى 

ال��دع��م لالأكادميية مب��ا ي�شمن جودة  وت��ق��دمي  ال��ربام��ج 
داعمة  برامج  تقدمي  اإىل  اإ�شافة  املهني،  التطوير  برامج 
ملعلمي ال�شارقة بناًء على احتياجاتهم املختلفة. كما تن�س 
املذكرة على دعم التخطيط ال�شراتيجي مل�شار التطوير 
املهني التابع لأكادميية ال�شارقة للتعليم. وقد وقع مذكرة 
التفاهم كل من �شعادة د. جنني رومانو، املدير التنفيذي 
كلية  عميد  اإلي�س،  فيف  واأ.  للتعليم،  ال�شارقة  لأكادميية 
ال��رب��ي��ة م��ن ج��ام��ع��ة م��ون��ا���س. وق��ال��ت ���ش��ع��ادة د. جنني 
للتعليم:  ال�شارقة  لأك��ادمي��ي��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  روم��ان��و، 
جامعة  يف  الربية  كلية  مع  تعاوننا  خالل  من  "نطمح 
مونا�س اإىل توظيف املزيد من اخلربات والتجارب العلمية 

الهامة �شمن برامج ودورات التطوير املهني التي تقدمها 
الأكادميية، وذلك حر�شاً على جودة خمرجات التعلم التي 
احلالية  العملية  ممار�شتهم  خالل  معلمينا  بها  �شينتفع 
تعزيز جتربة  اإىل  دائما  "ن�شعى  وامل�شتقبلية." واأ�شافت: 
طلبة اأكادميية ال�شارقة للتعليم عرب تبني واإعادة تقدمي 
اأبرز املنهجيات واملمار�شات التعليمية التي حققت جناحاً 
ا�شتثنائياً على م�شتوى العامل".   ومن جانبه قال اأ. فيف 
"ي�شرنا  مونا�س:  جامعة  من  الربية  كلية  عميد  اإلي�س، 
اأن نتعاون مع اأكادميية ال�شارقة للتعليم لتحقيق اأهداف 
جمتمعات  احتياجات  لدعم  خاللها  من  ن�شعى  م�شركة 

التعليم اإقليمياً وعاملياً." 
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خ���الل اأي����ام الأ���ش��ب��وع وت��ك��ون كل 
الثامنة �شباحا  ال�شاعة  �شبت من 
وذلك  ظهراً  ع�شر  الثانية  ولغاية 
با�شتخدام تطبيق ويبك�س، وتهدف 
املوظفني  اإىل متكني  املبادرة  هذه 
من حفظ وت��الوة القراآن الكرمي 
�شهلة  بطريقة  ال��ن��ب��وي��ة  وال�����ش��ن��ة 

ومب�شطة.
اأ�شار  ال��ف��ائ��زي��ن يف اجل��ائ��زة  وع��ن 
ع����ن ج����ائ����زِة ال�������ش���ارق���ِة ل���ل���ق���راآِن 
ال���ك���رمِي وال�����ش��ن��ِة ال��ن��ب��وي��ِة، التي 
بف�شِل  ب��ث��م��رات��ه��ا  ال���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل 
برعايٍة  ث��َم  وم��ن  اأوًل  ت��ع��اىل  اهلل 
م��ن �شاحِب  �شخي  ودع���م  ك��رمي��ٍة 
ال�شمِو ال�شيِخ الدكتور �شلطان بن 
ال�شارقِة  ح��اك��ِم  القا�شمي  حممد 
عدُد  بلغ  فقد  ورع���اه،  اهلل  حفظه 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ه��ذه ال����دورة يف فروع 

الذي  وال��ع��اف��ي��ِة  بال�شحِة  ومتعُه 
�شخر الإمكانيات الب�شرية واملادية 
الأ�شرِة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ ِ اأج����ِل  م��ن 
املواطنِة واملقيمِة على اأر�س اإمارة 

ال�شارقة.
ع��ل��ى حلقات  الق��ب��ال  ن�شب  وع���ن 
حتفيظ القراآن قال �شلطان مطر 
الدار�شني  ع�����دد  ب���ل���غ  دمل������وك  ب����ن 
جميع  م��ن  باملوؤ�ش�شة  وال��دار���ش��ات 
يقارب  م���ا  اإىل  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
دار�ٍس  األ��َف  وع�شرين  )اأرب��ع��ة  من 
ودرا�����ش����ة.( ،وع�����دد ال���دار����ش���ني يف 
امل���راك���ز وامل���دار����س اخل��ا���ش��ة التي 
ت��ق��وم امل��وؤ���ش�����ش��ة ب���الإ����ش���راف على 
اأكرث  اإىل  فيها  التحفيظ  عملية 
األ�������ف طالب  ع�������ش���ر  ث����الث����ة  م����ن 
وطالبة، باإجمايل )�شبعة وثالثني 
األ��ف( دار���س ودار���ش��ة، وه��ذا العدد 

امل���ب���ارك ل ���ش��ك اأن����ه ي��ح��ت��اج اإىل 
جهوٍد ومتابعٍة حثيثٍة من الإخوِة 
الكادِر  من  املوؤ�ش�شِة  يف  والأخ���واِت 
والتعليمِي،  وال���ف���ن���ِي  الإداري 
وال�شداد  التوفيق  لهم  ون�شاأل اهلل 
موازين  العمل يف  هذا  يجعل  واأن 
للحافظني  وبالن�شبة   ، ح�شناتهم 
تعاىل  اهلل  ل���ك���ت���اب  واخل�����امت�����ني 
األِف  اأك���رِث م��ن  جت���اوز ال��ع��دد اإىل 

حافٍظ وحافظٍة.
م���ب���ادرة  اإىل  ك��ل��م��ت��ه  يف  وت���ط���رق 
ب��ق��ول��ه  من  ال���ق���راآن  عطلتي م��ع 
املوؤ�ش�شة  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات 
ال��ق��راآن وهي  م��ب��ادرة عطلتي م��ع 
حلقات خا�شة للموظفني وطالب 
اجل���ام���ع���ات واأ�����ش����ح����اب الأع�������ذار 
لهم  ت�شمح  ل  وال��ذي��ن  اخل��ا���ش��ة، 
ظروف عملهم اللتحاق باحللقاِت 

•• ال�سارقة-الفجر:

برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ال�شيخ  ���ش��ه��د  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
ع�شو  القا�شمي  حميد  بن  حممد 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة 
والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ���رة  رئي�س 
اأم�س، يف م�شرح  املجتمعية، �شباح 
احلفل  ال���ق���ا����ش���م���ي���ة،  اجل����ام����ع����ة 
للقراآن  ال�شارقة  جلائزة  اخلتامي 
الكرمي وال�شنة النبوية يف دورتها 
اخل��ام�����ش��ة وال���ع�������ش���ري���ن، وال����ذي 
للقراآن  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  نظمته 

الكرمي وال�شنة النبوي.
وجرى تكرمي الفائزين يف الدورة 
يف  للجائزة  والع�شرين  اخلام�شة 
الذكور  من  الكرمي  القراآن  ف��روع 
والإن�����اث وع���دده���م )م��ئ��ة واثنني 
 ، ومت�شابقة  مت�شابقاً  وع�شرين( 
)خم�شة  النبوية  ال�شنة  فروع  ويف 
ومت�شابقة،  م��ت�����ش��اب��ق��اً  واأرب���ع���ني( 
بالإ�شافِة اإىل تكرمي اأف�شِل ثماين 
ق���راآن���ي���ة وم���رك���ز خا�س  ح��ل��ق��ات 

ي�شمل ق�شمي الرجال والن�شاء.
الوطني  بال�شالم  احل��ف��ل  ا�شتهل 
وتالوة عطرة من القراآن الكرمي، 
ليلقي بعدها �شعادة �شلطان مطر 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دمل�����وك  ب���ن 
الكرمي  للقراآن  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
وال�شنة النبوية كلمة قال فيها // 
اإنَّه ملن دواعي �شروِرنا يف هذا اليوم 
اأبناِئَنا  ج��ه��ِد  ب��ث��م��راِت  نحتفَل  اأن 

الإ���ش��الم��ي ال��ق��ومي وه��ي الفائدة 
الأع���ظ���م ل��ل��ح��ف��ظ��ة وال���دار����ش���ني، 

والهدف الأ�شمى للجائزة.
ال��ط��ل��ب��ة من  اإىل   ووج����ه ر���ش��ال��ة 
الفائزين حاثا اإياهم على العناية 
مب���ا ح�����ش��ل��وا ع��ل��ي��ه م���ن ال���ق���راآن 
واأن  النبوية  والأح���ادي���ث  ال��ك��رمي 

ينفعوا اأنف�شهم بهذا العلم .
ب���ع���ده���ا ت��ف�����ش��ل ال�����ش��ي��خ حممد   
يرافقه  ال���ق���ا����ش���م���ي   ح��م��ي��د  ب����ن 
���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان م��ط��ر ب���ن دملوك 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
وال�شنة  الكرمي  للقراآن  ال�شارقة 
ال�شام�شي  عمر  و���ش��ع��ادة  النبوية 
للقراآن  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  م��دي��ر 
بتكرمي  النبوية  وال�شنة  ال��ك��رمي 
الفائزين والفائزات، حيث قدموا 
ال�����دروع و����ش���ه���ادات ال��ت��ق��دي��ر اإىل 
اجلامعة  وهم  والداعمني  الرعاة 
ال���ق���ا����ش���م���ي���ة ودائ�����������رة ال���������ش����وؤون 
وهيئة  ب���ال�������ش���ارق���ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
والتلفزيون  ل���الإذاع���ة  ال�����ش��ارق��ة 
واإذاعة القراآن الكرمي من ال�شارقة 
الجتماعية  اخل����دم����ات  ودائ�������رة 
وجمعية ال�شارقة اخلريية ودائرة 
الأوق��اف وجمموعة حممد هالل 
ومن����������ربون ل���ت���ن���ظ���ي���م احل����ف����الت 

واملنا�شبات .
تكرمي جلان حتكيم  بعدها جرى 
النبوية  وال�شنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
للذكور والن��اث ، حيث مت تكرمي 
ال��ف��ائ��زي��ن وال��ف��ائ��زات  يف ك��ل من 
م�����ش��اب��ق��ة ال����ق����راآن ال���ك���رمي: فئة 
القراآن  ف���رع  وامل��ح��ف��ظ��ني  الأئ���م���ة 

ار�شني  الباِت والدَّ لبِة والطَّ من الطَّ
ار�شات امل�شاركنَي يف م�شابقتي  والدَّ
النبوية،  وال�شنة  ال��ك��رمِي  ال��ق��راآِن 
ال�ّشارقِة  ج���ائ���زُة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
نِة الّنبويِة يف  للقراآِن الكرمِي وال�شُّ
لعام  والع�شرين  اخلام�شَة  دورِتها 
واأربعني  واأرب���ع���ٍة  واأرب��ع��م��ئ��ٍة  األ����ٍف 
ه���ج���ري���ة امل������واف������ِق ل����ع����اِم األ���ف���ني 
واث��ن��ني وع�����ش��ري��ن م��ي��الدي��ة ،فال 
اأه��م��ي��َة تعليِم  اأح�����ٍد  ي��خ��ف��ى ع��ل��ى 
بالطريقِة  الكرمَي  ال��ق��راآَن  وتعلِم 
الأكمِل  ال��وج��ِه  وعلى  ال�شحيحِة 
ع�شِر  م��ن  الأج���ي���اُل  تناقلتُه  كما 
النبِي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم 
الأحاديُث  يومنا هذا، وجاءت  اإىل 
ف�شِل  على  ت��دُل  التي  ال�شحيحُة 
وتعليماً،  تعلماً  ال��ك��رمِي  ال���ق���راآِن 
اهلل  �شلى  ال��ك��رمُي  ر�شولُنا  ي��ق��وُل 
تعلَم  م��ن  و���ش��ل��م: )خ��رُيك��م  عليه 

القراآَن وعلمه(.
ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإَن  واأ�����ش����ار: 
النبوية   وال�شنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
ت��ق��وم ب����دور ب����ارز وم�����ش��ه��ود ل��ه يف 
ال���ك���رمي جلميع  ال����ق����راآن  ت��ع��ل��ي��م 
املراكز  خ��الل  م��ن  املجتمع  ف��ئ��ات 
يف  املنت�شرة  ال��ق��راآن��ي��ة  واحل��ل��ق��ات 
ربوع اإمارة العلم والثقافة، واإقامة 
العام  ط���وال  ال��ق��راآن��ي��ة  امل�شابقات 
والدار�شات  ال��دار���ش��ني  لت�شجيع 
ت���ع���اىل،  ك����ت����اب اهلل  ع���ل���ى ح���ف���ظ 
بعد  ذل�����ك  ال���ف�������ش���ُل يف  وي����رج����ُع 
�شاحِب  موؤ�ش�شها  اإىل  تعاىل  اهلل 
ال�شمِو ال�شيِخ الدكتوِر �شلطان بن 
حممد القا�شمي حفظُه اهلُل ورعاُه 

ال������ق������راآن ال�����ك�����رمي م�����ن ال����ذك����ور 
وع�شرين(  واثنني  )مئة  والإن���اث 
فروع  ويف   ، ومت�شابقة  مت�شابقاً 
واأربعني(  )خم�شة  النبوية  ال�شنة 
بالإ�شافِة  ومت�شابقة،  مت�شابقاً 
حلقات  ثماين  اأف�شِل  تكرمِي  اإىل 
ي�شمل  خ���ا����س  وم����رك����ز  ق���راآن���ي���ة 

ق�شمي الرجال والن�شاء//
بعدها عر�شت مادة م�شورة حول 
من  ت�شمه  وم��ا  اجل��ائ��زة  م�شرية 
امل�شتمر  وال��ت��ط��ور  وف���روع  اأق�����ش��ام 
_ح�شاد  ب��ع��ن��وان  ت�شهده،  ال���ذي 
واإجناز( ثم تابع احلفل مناذج من 
قراءات القراآن الكرمي لثنني من 
امل�شاركني وهما اإبراهيم احلمادي 
ف�شيلة  األقى  ثم  �شعفل.  وحممد 
ع���زي���ز فرحان  ال���دك���ت���ور  ال�����ش��ي��خ 
حتكيم  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ال����ع����ن����زي 
ال��ن��ب��وي��ة كلمة،  ال�����ش��ن��ة  م�����ش��اب��ق��ة 
ال�شمو  �شاحب  ب��دع��م  فيها  اأ���ش��اد 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ال�شارقة  جل��ائ��زة  ال�شارقة  ح��اك��م 

للقراآن الكرمي وال�شنة النبوية .
اأهمية  اإىل  ك��ل��م��ت��ه  خ����الل  وب����ني 
وال�شنة  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  ف�����ش��ل 
ال��ن��ب��وي��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى حفظهما 
وت���دب���ره���م���ا وجت����وي����د اآي�������ات اهلل 
الكرمية ملا فيها من الأجر العظيم 
ل��ل��ح��اف��ظ ول���وال���دي���ه، واأ����ش���ار اإىل 
وال�شنة  الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ  اأن 
يف  منهما  املق�شد  يكمن  النبوية 
العمل بهما وترجمة ما ورد فيهما 
عماًل وتطبيقاً من خالل ال�شلوك 

العامة  وال��ف��ئ��ة  ك���ام���اًل،  ال���ك���رمي 
ال��ك��رمي كاماًل،  ال���ق���راآن  ف���روع  يف 
وع�����ش��رون ج�����زءاً، وع�����ش��رة اأج����زاء 
ل���ل���م���واط���ن���ني، وع���������ش����رة اأج�������زاء 
مواطنني،  اأج���زاء  و5  للمقيمني، 

و5 اأجزاء مقيمني.
 ويف فروع جائزة الأ�شخا�س ذوي 
الإع���اق���ة، مت ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن يف 
اإعاقة  اأج��زاء(  م�شابقات: )خم�شة 
و)جزء   ، ب�شرية  واإع��اق��ة  حركية 
اإعاقة ذهنية،  و)جزء  عّم كاماًل( 
اإع���اق���ة ذهنية،  ����ش���ور(  ع�����ش��ر  ع���م 

و)جزء عم كتابة( اإعاقة �شمعية.
مت  ال��ن��ب��وي��ة  ال�شنة  م�شابقة  ويف   
كتاب  ف���روع:  يف  الفائزين  تكرمي 
وكتاب  ك���ام���ال،  الأح����ك����ام  ع���م���دة 
حديثا(،   294( الأح���ك���ام  ع��م��دة 
وك���ت���اب ع���م���دة الأح����ك����ام )165 
بلوغ  م��ن  الأدب  وك��ت��اب  ح��دي��ث��ا(، 
وكتاب  اأح����ادي����ث(،   105( امل����رام 
تنبيه الأنام ب�شرح خم�شني حديثاَ 
من قواعد الإ�شالم )50 حديثاً(، 
وكتاب تنبيه الأنام ب�شرح خم�شني 
 50( الإ���ش��الم  قواعد  من  حديثاَ 
ح���دي���ث���اً(.  ك��م��ا مت خ���الل احلفل 
اخلريي  ال�شحابة  م��رك��ز  ت��ك��رمي 
– ق�شمي البنني والبنات كاأف�شل 

مركز قراآين خا�س.
ال�شيخ حممد بن حميد  ثم تلقى 
ال��ق��ا���ش��م��ي اإه��������داًء ت���ذك���اري���اً من 
الكرمي  للقراآن  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
لتف�شله  تقديراً  النبوية  وال�شنة 
ب��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن وال��ف��ائ��زات يف 

الدورة اخلام�شة والع�شرين.

COP28 نتخاب مرية �ل�سويدي مقرر� ملخرجات �جتماع �الحتاد �لربملاين �لدويل على هام�س�
•• اأبوظبي-وام:

لالحتاد  العامة  اجلمعية  انتخبت 
ال����ربمل����اين ال������دويل ����ش���ع���ادة مرية 
�شلطان ال�شويدي ع�شو جمموعة 
للمجل�س  ال���ربمل���ان���ي���ة  ال�����ش��ع��ب��ة 
ال���وط���ن���ي الحت��������ادي يف الحت�����اد 
الدويل مقررا ملخرجات  الربملاين 
اجتماع الحتاد الذي �شيعقد على 
والع�شرين  الثامنة  الدورة  هام�س 
م��ن م��وؤمت��ر الأط����راف يف اتفاقية 
الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 
املناخ "COP28"، الذي �شيعقد 
يف دول���ة الإم������ارات خ���الل الفرة 
من 30 نوفمرب اإىل 12 دي�شمرب 

اأن املجل�س الوطني الحتادي عمل 
مع حكومة دول��ة الإم��ارات يف �شن 
الالزمة  الت�شريعات  م��ن  العديد 
لإيجاد التوازن املنا�شب بني النمو 
البيئية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي 
امل��ن��اخ��ي يف  العمل  و���ش��ع  حيث مت 
�شميم ا�شراتيجية دولة الإمارات 
التنموية، وعلى امل�شتوى املوؤ�ش�شي، 
العملية  اخل��ط��وات  املجل�س  اتخذ 
خ�شراء  ب��رمل��ان��ات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
التقنيات  اأحدث  من خالل توفري 
والربامج، واإلغاء ا�شتخدام الأوراق 
يف اأعمال جلانها وجل�شاتها، وتبني 
با�شتخدام  ال��ط��اق��ة  ت��وف��ري  ح��ل��ول 

الأنظمة الذكية.

ل��الحت��اد ال��ربمل��اين ال���دويل، حول 
امل�شائل املتعلقة مبتابعة الربملانات 
اإن   " امل��ن��اخ��ي،  ب��ال��ع��م��ل  للنهو�س 
ق�شية التغري املناخي من الق�شايا 
ال�شعبة واملعقدة، اإل اأننا كربملانيني 
وممثلني ل�شعوبنا يف موقع ميكننا 
حتقيق نتائج ا�شتثنائية من خالل 
والرقابية،  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  اأدوارن�������ا 
اأ�شحاب  جميع  بني  الفجوة  و�شد 

امل�شلحة".
املداخلة  يف  �شعادتها  وا�شتعر�شت 
الإم�������ارات يف ق�شية  دول����ة  ج��ه��ود 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اخ، 
وقالت “ اإن حماية البيئة كانت يف 
�شميم روؤية الوالد املوؤ�ش�س املغفور 

�شعادتها  انتخاب  مت  كما   .2023
مقرح  ق��������رار  مل���������ش����روع  م�����ق�����ررا 
ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�شاأن 
ال�شراكات   " م���و����ش���وع  م��ن��اق�����ش��ة 
تعزيز   : امل��ن��اخ��ي  العمل  اأج���ل  م��ن 
اخل�شراء  ال��ط��اق��ة  اإىل  ال��و���ش��ول 
البتكار  و�شمان  معقولة،  باأ�شعار 
الذي   ،" والإن�����ش��اف  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 
اأعمال  يف  امل�����ش��ارك��ون  عليه  واف���ق 
اجلمعية العامة ال� 146 لالحتاد 
ال���ت���ي عقدت  ال������دويل  ال����ربمل����اين 

موؤخرا يف مملكة البحرين.
يف  ال�شويدي  م��رية  �شعادة  وق��ال��ت 
خالل  الربملانية  ال�شعبة  مداخلة 
اأع���م���ال اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 146 

له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
خطى  وعلى   ،" ثراه  اهلل  ” طيب 
ي�����ش��ري �شاحب  امل��وؤ���ش�����س،  ال���وال���د 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اأهم  م��ن  البيئة  تعد  ال���ذي  اهلل”، 
�شموه عام  اإع��الن  اأولوياته، وج��اء 
ليتوج  لال�شتدامة  عاماً   2023
التي و�شعت  الإم��ارات  م�شار دولة 
قلب خططها  ال�شتدامة يف  دائماً 
ال��ت��ن��م��وي��ة، ل����ذا، ك��ان��ت م��ن اأوائ����ل 
اتفاق  وق��ع��ت  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة  دول 
ا�شراتيجية  واع��ت��م��دت  ب��اري�����س، 
املناخي  احل����ي����اد  اإىل  ل���ل���و����ش���ول 
اإىل  واأ���ش��ارت   .2050 بحلول عام 

ا�شت�شافة  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ول��ف��ت��ت 
الثامنة  ال������دورة  الإم�������ارات  دول����ة 
وال��ع�����ش��ري��ن مل���وؤمت���ر الأط������راف يف 
الإطارية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية 
 ،)COP28( امل��ن��اخ  تغري  ب�شاأن 
املوؤمتر  اأن يكون  اأملها  معربة عن 
للعمل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م��ه��م��ة  حم��ط��ة 
امل���ن���اخ���ي، ح��ي��ث ���ش��ي�����ش��ه��د اإج�����راء 
 Global( عاملية  ح�شيلة  اأول 
التقدم  لتقييم   )Stocktake

يف تنفيذ اأهداف اتفاق باري�س.
 ”COP28“اأن ع��ل��ى  و����ش���ددت 
للتكاتف،  م�������وؤمت�������راً  ����ش���ي���ك���ون 
وم�������ش���ارك���ة ج��م��ي��ع امل��ع��ن��ي��ني على 
ويكر�س  ت���وج���ه���ات���ه���م،  اخ����ت����الف 

متابعة التزامات الدول والإ�شراف 
عليها، ويركز على احللول العملية 
لتحقيق نتائج م�شتدامة .. وقالت 
على  نعمل  اأن  اأدعوكم  هنا  “ من 
اأعمال  ال��ربمل��اين يف  ال����دور  زي����ادة 
من   ،COP28الأطراف موؤمتر 

خ���الل الج��ت��م��اع ال��ربمل��اين الذي 
الدورة،  ه��ذه  هام�س  على  �شيعقد 
ا�شتثنائية  ال���دورة  ه��ذه  تكون  واأن 
فيديو  ع��ر���س  ك��م��ا مت  وم���ث���م���رة، 
ح���ول ا���ش��ت�����ش��اف��ة دول����ة الإم�����ارات 

. ” COP28ملوؤمتر الأطراف

وكالة �الإمار�ت للف�ساء تنظم ور�سة عمل �النطلق نحو هدف 1.5 درجة مئوية يف مدينة �إك�سبو دبي
•• دبي-الفجر: 

متا�شياً مع "الطريق اإىل 28"، اأول 
ف��ع��ال��ي��ة ر���ش��م��ي��ة مل��وؤمت��ر ك���وب 28، 
للف�شاء  الإم��ارات  وكالة  ا�شت�شافت 
هدف  نحو  "النطالق  عمل  ور�شة 
مع  بالتعاون  مئوية"  درج��ة   1.5
ج��ه��ات رائ����دة يف ق��ط��اع ال��ف�����ش��اء يف 
ج���ن���اح ت����ريا مب��دي��ن��ة اإك�����ش��ب��و دبي، 
بهدف تعزيز التعاون والتن�شيق بني 
جهود اجلهات واملوؤ�ش�شات املعنية يف 
ال��ف�����ش��اء يف جم���ال مكافحة  ق��ط��اع 
اإجنازاً  ي�شكل  مم��ا  امل��ن��اخ��ي،  التغري 
مم���ي���زاً ن��ح��و حت��ق��ي��ق ه����دف احلد 
م���ن ارت���ف���اع درج������ات احل������رارة اإىل 
معايل  وقالت  مئوية.  درج��ة   1.5
وزيرة  الأم���ريي،  يو�شف  بنت  ���ش��ارة 
والتكنولوجيا  ال��ع��ام  للتعليم  دول��ة 
املتقدمة، رئي�س جمل�س اإدارة وكالة 
ميكننا  "ل  ل��ل��ف�����ش��اء:  الإم����������ارات 
جت��اه��ل ت���اأث���ري ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي على 
ك��وك��ب��ن��ا وال��ب�����ش��ري��ة ج��م��ع��اء، وتقع 
على عاتقنا جميعاً م�شوؤولية اتخاذ 
اآثاره  من  للتخفيف  جدية  خطوات 
فر�شة  العمل  ور�شة  قدمت  علينا. 
بال�شتدامة  ب��ال��ت��زام��ن��ا  ل��ل��ت��ذك��ري 
اإذ جمعت  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
القطاع  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  اأب������رز 
املمار�شات،  واأف�شل  الأف��ك��ار  لتبادل 
ور�شم م�شار م�شتدام نحو امل�شتقبل. 
ومن ال�شروري اأن نوا�شل الركيز 
م�شريتنا  يف  والبتكار  التعاون  على 

ملواجهة هذا التحدي العاملي ".

بدورها  للف�شاء  الإم������ارات  وك��ال��ة 
مبادرات وم�شاريع ومهمات ل�شمان 
دع����م م�شرية  ل��واج��ب��ن��ا يف  ت��اأدي��ت��ن��ا 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة نحو 
بدعم جهود  وال��ت��زام��اً  ال���ش��ت��دام��ة، 

مكافحة التغري املناخي".
وقدمت الور�شة فر�شة لأبرز خرباء 
فيه  املعنية  الف�شاء واجلهات  قطاع 
ملناق�شة دور القطاع يف موؤمتر كوب 
العاملية،  ال�شحة  وم��وؤ���ش��رات   ،28
وم���واج���ه���ة ال���ت���غ���ريات م����ن خالل 

اأف��اد �شعادة �شامل بطي  ومن جهته، 
القبي�شي، مدير عام وكالة الإمارات 
دول���ة  ح��ك��وم��ة  "جعلت  ل��ل��ف�����ش��اء: 
واحلفاظ  ال����ش���ت���دام���ة  الإم���������ارات 
اأولوياتها،  اأه����م  م���ن  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
املبادرات  من  العديد  اأطلقت  حيث 
ال�شراتيجية  امل���ب���ادرة  بينها  م��ن 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
تركيزها على  تعك�س  التي   ،2050
البيئة.  على  واحل��ف��اظ  ال�شتدامة 
اأطلقت  ال��ت��وج��ه،  ه��ذا  م��ع  ومتا�شياً 

ت�شمنت  ك��م��ا  وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ب��ح��ث 
ور�شة عمل للتدريب على ا�شتخدام 
و�شور  التطبيقات  برجمة  واجهات 

الأقمار ال�شطناعية.
للف�شاء،  الإم����ارات  وك��ال��ة  واأطلقت 
خالل موؤمتر كوب 27، عدة مبادرات 
البيانات  جم��م��ع  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ك����ان 
الف�شائية، وهو من�شة رقمية جلمع 
وتوفري البيانات الف�شائية للعلماء 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال��ب��اح��ث��ني 
واخلا�شة وال�شركات النا�شئة واأفراد 

برجميات  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف  املجتمع 
التحديات  مل��واج��ه��ة  ح��ل��ول  واإي��ج��اد 
حتليل  ومن�شة  والعاملية،  الوطنية 
على  تركز  التي  الف�شائية  البيانات 
الغذائي  والأم������ن  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
اأطلقت  ك��م��ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة.  وامل���راق���ب���ة 
للتطبيقات  �شا�س  برنامج  الوكالة 
�شركات  م��ع  وت��ع��اون��ت  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة، 
من بينها فارمني وبيانات و4 اإيرث 
اإنتليجن�س لدعم جهودها يف جمال 

مكافحة تاأثريات التغري املناخي.

بلدية �حلمرية تزين �لطرق و�مليادين بالت�سكيلت �ل�سوئية ترحيبا بقدوم �سهر رم�سان 
•• ال�سارقة- احلمرية-الفجر:

ت��رح��ي��ب��ا ب���ق���دوم ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ال���ك���رمي زي��ن��ت بلدية 
احلمرية كافة اجل�شور والطرقات وامليادين مبج�شمات 
من  �شبكة  تركيب  اأم�����س  م�شاء  اأن��ه��ت  بعدما  وا���ش��اءات 

الت�شكيالت ال�شوئية املختلفة واملتنوعة .
ومتثل تلك الت�شكيالت ال�شوئية روؤية ب�شرية متنوعة 
رم�شان  �شهر  ا�شتقبال  يف  رم�شانية  اج����واء  ل��ت��وف��ري 
الكرمي والتي �شت�شتمر طوال فرة �شهر رم�شان واأيام 

العيد.
وافاد مبارك را�شد ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية باأن 
اإعداد  يف  مبادرتها  تنفيذ  على  �شنويا  حتر�س  البلدية 
اأ�شكال متنوعة ومتجددة من اللوحات ال�شوئية والتي 
متثل لها م�شاحة الإبداع بهدف اإ�شفاء جو من الحتفاء 

بقرب حلول �شهر رم�شان الكرمي .
اأن تلك الباقة من الت�شكيالت ال�شوئية تعمل  واأو�شح 
على  توفري بيئة عائلية تتالئم و�شهر رم�شان املبارك 
م��ن خ���الل ت��زي��ني ال�����ش��وارع مب��ا ي��ت��ن��ا���ش��ب  م��ع اأج����واء 

ومعاين ال�شهر الكرمي وقيمه الروحانية م�شريا اإىل اأنه 
مت تزيني ال�شوارع وامليادين الرئي�شية باأ�شكال هند�شية 
واأ�شكالها  الإم�����ارة  م��ع��امل  ك��اف��ة  م��ع  تتما�شى  �شوئية 
الفطر  وعيد  ال�شهر  اأي���ام  ط��وال  و�شت�شتمر  املعمارية، 
ال�شوارع  تزيني  مت  التي  ال�شاءة  اأن  اإىل  لفتا  ال�شعيد 
ف�شال  الف�شيل  لل�شهر  الميانية  ال��روح  عن  تعرب  بها 
اإ���ش��الم��ي��ة تعك�س معاين  ر���ش��وم��ات  ع��ن م��ا توحيه م��ن 
ال�شهر الف�شيل لإ�شفاء املزيد من اجلمال على منطقة 

احلمرية.
واأفاد ال�شام�شي اإىل اأن بلدية احلمرية هي كجزء وثيق 
ال�شلة من املجتمع لذا مت تنفيذ مناذج من الطرازات 
املنوعة واملبتكرة من اأعمال الزينة والتي ت�شفي البهجة 
وال�شرور على م�شاهديها مو�شحاً اأن تنوع اأعمال الزينة 
وباختيار جمموعة  يتم من خالل فنيني متخ�ش�شني 
من الأعمال والعبارات الفريدة،التي تتنا�شب مع �شهر 
جمالية  اأ���ش��ك��ال  ذات  لكونها  اإ���ش��اف��ة  ال��ك��رمي   رم�شان 
مم��ي��زة حت��ق��ق ال��ب��ه��ج��ة وال�������ش���رور ل��ق��ا���ش��دي منطقة 

احلمرية.
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تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

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

برا�س لعمال امل�شغولت اليدوية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4284886 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

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

فيو لال�شت�شارات الهند�شية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4334180 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

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

 CN لبيع الأ�شماك رخ�شة رقم:3000827 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

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

CN للتجارة العامة رخ�شة رقم:3688457 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

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

CN لتجارة ال�شماك رخ�شة رقم:2021619 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

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

 CN بي ا�س دويت رخ�شة رقم:4360341 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

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

للمعادن والن�شاءات احلديدية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4293452 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
لتجارة  الرمح   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

 CN 1262236 :املوا�شي رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طالل علي �شليم ال�شقري الكثريي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد دقيل حممد بلحمر %100

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

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

�شركة  القانونية-  وال�شت�شارات  للمحاماة  �شفوان  بن  التجاري:�شعيد  ال�شم 
ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:الدانة �شرق 7، 0 مبنى �شركة ابوظبي الوطنية للتاأمني
CN 4430736 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

ابوظبي  فرع  احل�شابات-  لتدقيق  عبيد  را�شل  ال�شاده/باركر  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/15   لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،  1
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2305011907  تاريخ التعديل:2023/03/17
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

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

ال�شم التجاري:�شوبر فود لتجارة اللحوم الطازجة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر ابوظبي

CN 4518129 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  زايد  �شعيد  ال�شاده/�شلمى  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/02/24   لل�شركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350005974  

تاريخ التعديل:2023/03/17
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:البيت ال�شباين لتجارة مواد البناء- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق 19-2، 0 مبنى ال�شيد خليفه �شعيد عبداهلل

CN 2872157 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�شاده/الهاملي و�شركاه- حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/09   لل�شركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2350005553  

تاريخ التعديل:2023/03/16
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : رويال الفنيه للمقاولت 

رخ�شة رقم: CN 4591235 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمود حارب �شامل ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمود حارب �شامل ال�شام�شى %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اليا�س �شمعان ديبه %99

تعديل اإ�شم جتاري من/رويال الفنيه للمقاولت  
ROYAL TECHNICAL CONTRACTING

 اإىل/رويال الفنيه للمقاولت ذ.م.م
ROYAL TECHNICAL CONTRACTING L.L.C

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

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بقالة �شامل �شعيد 

رخ�شة رقم: CN 1052052 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شافان اندوماى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جهانزيب اخر حممد اخر كابور %75
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اقرء جميل حممد عرفان �شاهد %25

تعديل اإ�شم جتاري من/بقالة �شامل �شعيد
SALEM SAEED GROCERY

 اإىل/بقالة توب �شوب ذ.م.م
TOP SHOP GROCERY L.L.C

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

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم اآي�س اأند �شباي�شي جريلز 

رخ�شة رقم: CN 3942743 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�شكندر حممد مياه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد امري ح�شني ليت عجمان %100
تعديل اإ�شم جتاري من/مطعم اآي�س اأند �شباي�شي جريلز
ICE AND SPICY GRILLS RESTAURANT

 اإىل/مطعم جاناتا وجريلز - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
JANATA RESTAURANT AND GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : موؤ�ش�شة الركن الخ�شر التجارية 

رخ�شة رقم: CN 1110491 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل �شيف عبداهلل الكعبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اف�شل ايركارا يو�شف ايركارا %100

تعديل اإ�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الركن الخ�شر التجارية

AL ROKN AL AKHDHAR TRADING EST

 اإىل/الركن الأخ�شر التجارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL ROKN AL AKHDHAR TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة ليربتي لال�شت�شارات ال�شريبية 

ذ.م.م  رخ�شة رقم: CN 2668448 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف طالب �شامل �شعيد �شليم الكلبانى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ عادل عباده حممد احمد من �شريك اىل مدير
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ عادل عباده حممد احمد من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عادل عباده حممد احمد من 49% اىل %0
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عادل عباده حممد احمد من 49% اىل %100

تعديل اإ�شم جتاري من/�شركة ليربتي لال�شت�شارات ال�شريبية ذ.م.م
LIBERTY TAX CONSULTANCY L.L.C

 اإىل/�شركة ليربتي لال�شت�شارات ال�شريبية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
LIBERTY TAX CONSULTANCY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : نواخاىل لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعمله 

ذ.م.م  رخ�شة رقم: CN 4374073 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبده كامل مر�شى احمد العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ نور هدى منري احمد من �شريك اىل مالك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ نور هدى منري احمد من �شريك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/ نور هدى منري احمد من 49% اىل %100
تعديل ن�شب ال�شركاء/ نور هدى منري احمد من 49% اىل %0

تعديل اإ�شم جتاري من/نواخاىل لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعمله ذ.م.م
NOAKHALI USED SPARE PARTS L.L.C

 اإىل/نواخايل لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعمله - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
NOAKHALI USED SPARE PARTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة ازياء املتحجبه ذ م م 

رخ�شة رقم: CN 1079572 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف منال عزت حممد زغلول
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل على ابراهيم عبداهلل ال�شعدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد اقبال حممد �شادق %100

تعديل اإ�شم جتاري من/�شركة ازياء املتحجبه ذ م م
ALMOTAHAJIBA FASHION LLC

 اإىل/�شركة ازياء املتحجبه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALMOTAHAJIBA FASHION .CO. SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اأعلنت ال�شويد عن �شفقة لبيع نظامها من �شالح املدفعية الذاتية 
احلركة “اآرت�شر” اإىل بريطانيا، ما يتيح للندن منح نظام املدفعية 

الأقدم “اآي اأ�س 90” الذي متلكه اىل اأوكرانيا.
وقالت احلكومة ال�شويدية يف بيان اإن بريطانيا �شت�شري 14 وحدة 

من مدفعية “اآرت�شر«.
�شر�شل  اأنها  الثاين-يناير  كانون  يف  اأف��ادت  قد  �شتوكهومل  وكانت 
نظام “اآرت�شر” مبا�شرة اإىل اأوكرانيا دون حتديد العدد، لكنها اأكدت 

اخلمي�س اإر�شالها ثماين وحدات.
ونظام “اآرت�شر” الذي تطوره ال�شويد هو مدفع هاوتزر اآيل بالكامل 
مثبت على مركبة مدرعة �شاحلة لكل الطرق ويتم ت�شغيله عن بعد 

بتقنيات متطورة ويتميز بنظام تلقيم تلقائي.
مدفعية  “نظام  اأن  جون�شون  ب��ال  ال�شويدي  ال��دف��اع  وزي��ر  واأ���ش��اف 
مثل اآرت�شر، اإىل جانب العربات املدرعة والدبابات، يزيد من القدرة 

الدفاعية لأوكرانيا وميكنها من ا�شتعادة اأرا�شيها«.
ال�14 التي �شت�شريها من  “اآرت�شر”  اأن وح��دات  وذك��رت بريطانيا 
ال�شويد �شتكون “بديال موؤقتا ل32 وحدة من نظام +اآي اأ�س 90+ 

�شيتم منحها للقوات امل�شلحة الأوكرانية«.

اإن  اأم�����س  ميت�شوتاكي�س  ك��ري��اك��و���س  ال��ي��ون��اين  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 
احلكومة اليونانية �شرفع احلد الأدنى لالأجور ال�شهر املقبل وذلك 
يف زيادة هي الثالثة منذ اأكرث من عام وتاأتي قبل اأ�شهر من انتهاء 

وليتها.
ورفعت حكومة ميت�شوتاكي�س املحافظة، التي تنتهي وليتها امل�شتمرة 
منذ اأرب��ع��ة اأع���وام يف يوليو مت��وز، احل��د الأدن���ى الإج��م��ايل ال�شهري 
تاأثر دخل  713 يورو يف ظل  املا�شي لي�شبح  العام  لالأجور مرتني 

الأ�شر با�شتمرار الت�شخم املرتفع.
وذكر ميت�شوتاكي�س يف تعليقات تلفزيونية اأن احلكومة تخطط الآن 
لزيادة احلد الأدنى لالأجور بن�شبة 9.4 باملئة اإىل 780 يورو �شهريا 

ابتداء من اأول اأبريل ني�شان.
وقال ميت�شوتاكي�س “نحن جميعا على دراية باأن الرواتب يف بالدنا 
ما زالت منخف�شة كما اأن الت�شخم الوافد من اخلارج ي�شع �شغوطا 

اإ�شافية عليها«.
واأردف قائال “من الوا�شح اأن هذه الزيادة اجلديدة لن حتل امل�شكلة. 
الزيادة هي  اأن  م�شيفا  بالتاأكيد تخفيفا مهما جدا”  لكنها �شتقدم 

اأق�شى ما ميكن للحكومة تقدميه يف حدود القدرة املالية للبالد.

يتوجه الرئي�س الربازيلي لوي�س اإينا�شيو لول دا �شيلفا اإىل ال�شني 
نهاية ال�شهر احلايل يف زيارة ر�شمّية بدعوة من نظريه ال�شيني �شي 

جينبينغ، وفق ما اأعلن وزارة اخلارجية ال�شينية  اأم�س اجلمعة.
و�شتكون الزيارة املقررة بني 26 و31 اآذار-مار�س الأوىل للول منذ 
توّليه يف كانون الثاين-يناير املا�شي مهام من�شبه رئي�شاً للربازيل 

لولية ثالثة.
من  اأك��رث  مع  للربازيل،  الرئي�شي  التجاري  ال�شريك  هي  وال�شني 
152،6 مليار دولر من املبادلت التجارية بني البلدين خالل العام 

املا�شي، متقدمة على الوليات املتحدة )88،8 مليار دولر(.
واأكدت اخلارجية ال�شينية يف كانون الثاين-يناير توجيه الدعوة اإىل 

الرئي�س الربازيلي، لكنها مل حتدد موعداً للزيارة.
وقالت الناطقة با�شم اخلارجية ال�شينية ماو نينغ لل�شحافيني اآنذاك 
اإن “ال�شني تويل اأهمية بالغة لل�شراكة ال�شراتيجية ال�شاملة مع 
الربازيل«. وي�شعى لول الذي توىّل لوليتني متتاليتني بني عامي 
2003 و2010 رئا�شة اأكرب اقت�شاد يف اأمريكا اجلنوبية، عرب هذه 
اليميني  التي طبعت عهد �شلفه  الدولية  العزلة  اإىل ك�شر  الزيارات 

املتطّرف جايري بول�شونارو.

عوا�سم

�ستوكهومل

اأثينا

بكني

متطوعون رو�س يف �سفوف اجلي�س الأوكراين 

»حرية رو�سيا«.. فيلق يقاتل »كرهًا يف بوتني«
•• عوا�سم-وكاالت   

اجلي�س  �شفوف  ال��رو���س يف  املتطوعني  ع��دد من  يقاتل 
الذي  رو�شيا”،  ح��ري��ة  “فيلق  ا���ش��م  حت��ت  الأوك������راين 
لوكالة  وفقاً  اإرهابية”،  “جماعة  باأنه  مو�شكو،  �شنفته 
يف  املنظمة  اأن�شطة  الت�شنيف  هذا  يحظر  رو�شية،  اأنباء 
التعر�س  خلطر  ومنا�شريها  اأف��راده��ا  ويعّر�س  رو�شيا 

لعقوبات �شديدة ت�شل اإىل ال�شجن املوؤبد.
وق������ال م��ك��ت��ب امل����دع����ي ال����ع����ام ال���رو����ش���ي يف ب���ي���ان على 
“تيليغرام” اإن “املحكمة العليا اأ�شدرت هذا الت�شنيف 
اأن “املنظمة ت�شعى لتقوي�س  م�شيفاً  بناء على طلبه”، 
ال�شلطة يف  الد�شتورية لرو�شيا والنقالب على  الأ�ش�س 

البالد، مبا يف ذلك عن طريق �شن اأعمال اإرهابية«.

»فيلق حرية رو�سيا« 
الرو�شي  الهجوم  مع بدء  “فيلق حرية رو�شيا”  تاأ�ش�س 
متطوعني  كتائب  من  ج��زءاً  ي�شكل  وهو  اأوكرانيا،  على 
و�شعاره  الأوك��راين  اإىل جانب اجلي�س  يقاتلون  دوليني 

ميثل قب�شة حتمل عبارتي “رو�شيا و”حرية«.
ك�شف  ع��دم  طالباً  اأوك����راين،  �شابط  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
وحمرفون،  م��ت��ح��م�����ش��ون  م��ق��ات��ل��ون  “اإنهم  ه��وي��ت��ه: 
“فرن�س  بح�شب  اأكمل وجه”،  ويقومون مبهمتهم على 

بر�س«.
الرو�س  ل��ل��م��واط��ن��ني  الأوك�������راين  ال��ق��ان��ون  ي�����ش��م��ح  ول 
النظامية،  امل�شلحة  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  يف  ب��اخل��دم��ة 

لذلك مت اإن�شاء “الفيلق الرو�شي«.
الأوكرانية  ال�شلطات  وج���دت  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  وخ���الل   
الذين  �شواء  الآخرين،  الرو�س  املواطنني  من  املئات  اأن 
عربوا  مم��ن  غ��ريه��م  اأو  اأوك��ران��ي��ا  يف  بالفعل  يعي�شون 

بو�شائل �شرية عرب احلدود، تطوعوا للقتال.
كما ي�شم الفيلق اأي�شاً جنوداً �شابقني باجلي�س الرو�شي 
“مقاتلون متمر�شون”،  قرروا الهروب من رو�شيا وهم 

بح�شب تقارير اإعالمية.
غدانوف:  اأول��ي��غ  الأوك����راين  الع�شكري  اخلبري  وي��ق��ول 
كبرياً  لي�س  تاأثريهم  لكن  احل��رب،  يف  ي�شاركون  “اإنهم 
“اأهميتهم �شيا�شية.  م�شيفاً:  ب�شبب عددهم املحدود”، 
اأن  اإثبات  ق��ادرة على  اأن تكون  اإن��ه لأم��ر جيد لأوكرانيا 
ويقاتلون  واحلرية  الدميقراطية  يدعمون  رو�شاً  هناك 

يف اجلانب ال�شحيح«.

»ل�ست خائنًا«
الفيلق  با�شم  املتحدث  التقى  الثاين،  -كانون  يناير  ويف 
من  وامل��ن��ح��در  “�شيزار”،  با�شم  ي��ع��رف  ال���ذي  ال��رو���ش��ي 
طبيعي،  عالج  اخت�شا�شي  كان  حيث  بطر�شربغ،  �شانت 
اأنقا�س  اإىل  وقادهم  بر�س”،  “فران�س  وكالة  مرا�شلي 
دير اأرثوذك�شي يف منطقة دولينا التي ا�شتعادها اجلي�س 

الأوكراين يف اخلريف. 
وخالل املقابلة، قال �شيزار  الذي  يبلغ من العمر 50 
بوتني  نظام  اأح��ارب  بل  الأم،  الوطن  اأح��ارب  “ل  عاماً: 
م�شيفاً: “ل�شت خائناً. اأنا وطني ورو�شي  وال�شتبداد”، 
واأردف : “رو�شيا حتت�شر، اذهبوا اإىل القرى  حقيقي”، 

و�شتجدون �شكارى ومدمني خمدرات وجمرمني«.

من  عدة”  “مئات  ي�شم  “الفيلق  اإن  ق���ائ���اًل،  وت��اب��ع   
الفيلق  “مقاتلني من  اأن  م�شيفاً  الرو�س”،  املتطوعني 
يحاربون يف مدينة باخموت التي ت�شهد معارك �شارية 

منذ اأ�شهر«.
“قومي  اأن��ه  اأن���ه    وي��رى �شيزار ال��ذي يقدم نف�شه على 
اأنه ل ميكن الإطاحة بنظام فالدميري بوتني  مييني” 
“الكفاح امل�شلح جمرد بداية ل�شراع  اإل بالقوة، م�شيفاً 

�شيبلغ ذروته يوماً ما يف رو�شيا«.
عظامهم  “�شنك�شر  لل�شحافيني:  حديثه  يف  واأ���ش��اف 
ث��م �شتندلع حرب  ال��رو���ش��ي��ة( ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة،  )ال���ق���وات 
اأهلية داخل رو�شيا، و�شيجد بوتني اأن هناك العديد من 
على  الوحو�س الأخرى جاهزة لالنقالب عليه واأكله”، 

حد قوله.
واأكد �شيزار اأن “العدد الدقيق لهوؤلء املتطوعني �شري 

للغاية ول ميكن الو�شول اإىل مواقعهم«.
�شيزار:  ويقول  كييف.  اإىل  والنتقال  الأربعة  واأطفاله 
لكنهم  وال���ربد،  الق�شف  من  خ��وف  يف  اأي�شاً  “يعي�شون 

يوؤيدون خياراتي«.
وخالل م�شاركتهم يف املعارك، قتل بع�س اأع�شاء الفيلق 
34 جندياً  “قتل  اإن��ه  �شيزار  ويقول  رو�شيا،  من  جنوداً 

رو�شياً على الأقل منذ يونيو )حزيران( املا�شي.
واأ�شارت تقارير اإعالمية اإىل خ�شوع املقاتلني يف الفيلق 
ملقابالت واختبارات النف�شية وحتى جلهاز ك�شف الكذب 
حت�شباً لأي حماولة اخراق، ومبجرد اأن ي�شبح اجلندي 
ع�شوا يف الوحدة، تظل هويته ال�شابقة �شرية، ول ُيعرف 

اإل بال�شم الرمزي، ل�شمان �شالمة اأ�شرته.
وك�شف املتحدث با�شم الفيلق، اأن “مئات الرو�س الذين، 
مايو  يف  ان��ت�����ش��روا   �شهرين،  مل��دة  ت��دري��ب��اً  تلقوا  اأن  بعد 
�شرق  يف  املنجمية  دون��ب��ا���س  منطقة  يف  امل��ا���ش��ي  )اأي����ار( 

اأوكرانيا التي حتاول مو�شكو احتاللها بالكامل«.
اإقليم  م��ع��اً  ودون��ي��ت�����ش��ك  ل��وغ��ان�����ش��ك  منطقتا  وت�����ش��ك��ل 
دونبا�س، املركز ال�شناعي لأوكرانيا الذي ت�شيطر عليه 
رو�شيا الآن جزئياً، وت�شعى لل�شيطرة عليه كاماًل، وفقاً 
الرو�شي حالياً يف قتال على  الفيلق  وي�شارك  لرويرز. 
وباخموت،  دونيت�شك  ب��ني  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  ط���ول 

حيث يخدم اأع�شاوؤها يف جمموعات متفرقة مثل “فرق 
الهاون وم�شغلي الطائرات دون طيار«.

“تيليغرام”  مثل  الجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  وعلى 
ين�شر فيلق “حرية رو�شيا”  و”توير” و “اإن�شتغرام”، 
تلقى  اأن��ه  ويزعم  دعائية،  فيديو  مقاطع  اأ�شا�شي  ب�شكل 

اآلف الطلبات. 

اأ�سباب الن�سمام للفيلق
ال�شاب  روى  الربيطانية:  “التاميز”  ل�شحيفة  ووفقاً 
البالغ  الرو�شي املعروف فقط با�شمه احلركي “زازار”، 
من العمر 18 عاماً، ق�شة التحاقه بفيلق حرية رو�شيا، 
وقال  اإنه “اختلف مع مدر�س يف مدر�شته بعدما و�شف 

“العملية اخلا�شة” باأنها “فا�شية«.
وب��ع��د ف����رة وج���ي���زة م���ن ب����دء ال��ه��ج��وم ال���رو����ش���ي على 
يف  لأ�شدقائه  ال�شيا�شية  ال��الم��ب��الة  اأزع��ج��ه  اأوك��ران��ي��ا، 
املدر�شة واأثارت القيود املفرو�شة على التعبري يف رو�شيا 
يف عهد بوتني ا�شتياءه من اإح�شا�شه باحلرية، بح�شب ما 
 ... مطيع  الرو�شي  “املجتمع  اإن  وق��ال  لل�شحيفة،  ذكر 
م�شرياً  توجد حرية حقيقية”،  ل  القهر،  على  و�شبور 
اأن يتم  “قول احلقيقة يف رو�شيا هو فعل ميكن  اأن  اإىل 

احتجازك ب�شببه«.
من�شورين  ح��ذف  اإىل  زازار  ا�شطر  امل��ا���ش��ي،  وال�شيف 
الرو�شي  امل��ع��ادل  “فكونتاكتي”،  على  احل��رب  ينتقدان 
منزله  ال�����ش��رط��ة  زارت  اأن  ب��ع��د  بوك”،  “في�س  مل��وق��ع 

وهددت باعتقاله، ح�شب “التاميز«.
وواج������ه ال�����ش��اب ال���رو����ش���ي م���زي���داً م���ن ال��ت�����ش��ي��ي��ق من 
امل�شوؤولني عندما رف�س امل�شاركة يف اأمر املدر�شة للطالب 
بعمل تكوين يف الفناء على �شكل حرف »Z« وهو الرمز 
املرادف للدعم الرو�شي للعملية الع�شكرية يف اأوكرانيا. 

ويف النهاية، قبل 4 اأ�شهر، اتخذ زازار اإجراءات جذرية، 
وحزم حقائبه وغادر منزله يف غرب رو�شيا وتوجه نحو 
اأوك��ران��ي��ا. ويف ال��وق��ت احل���ايل ي��ق��ات��ل ال�����ش��اب الرو�شي 
يف  ع�شوا  ب�شفته  الأوكرانية  القوات  �شفوف  يف  املن�شق 

“فيلق حرية رو�شيا«.
“اإنها  الرو�س:  اإخوانهم  زازار عن  احتمال قتل  ويقول 

فكرة �شعبة لكنها �شيء اأعتقد اأنه ميكنني القيام به«.
رو�شي  ل�شاب  فيديو  مقطع  اأوك��ران��ي��ة،  م��واق��ع  ون�شرت 
الرو�شية  ح���دود  ع��رب  ع��ام��اً،   18 العمر  م��ن  يبلغ  اأخ���ر 
فيلق  اإىل  لالن�شمام  الأق�����دام  ع��ل��ى  ���ش��رياً  الأوك��ران��ي��ة 

“حرية رو�شيا«
اأما  اجلندي الرو�شي ال�شابق، ويبلغ من العمر 33 عاماً، 
قال اإن “كل �شخ�س يف رو�شيا لديه نوع من الختيار، اإما 
“ كان خياري املجيء  م�شيفاً  اأن يقبلوا التعبئة اأو ل”، 
اإىل هنا والقتال �شد النظام، بدًل من التعبئة والذهاب 
والحتجاج  الزهور  جمع  يكن  مل  الأوكرانيني،  ملحاربة 
وتبداأ  ب��وت��ني،  لتحدي  معركة  تكون  اأن  يجب  كافيني، 

ثورتنا هنا يف اأوكرانيا«.
 Gazprombank  ويف الإطار، قال نائب رئي�س بنك
اإنه  فيديو،  فولوبوف، يف مقطع  اإيغور  للدولة  اململوك 
اإىل  وان�شم  ب��وت��ني  على  احتجاجاً  رو���ش��ي��ا،  م��ن  “هرب 

“فيلق حرية رو�شيا«.
يكن  مل  لكنه  اأوكرانيا  يف  ولد  فولوبوف  اأن  اإىل  وي�شار 
مواطناً، عندما انهار الحتاد ال�شوفيتي، من ثم ح�شل 

على اجلن�شية الرو�شية.
ال�شيارات  عا�شمة  تولياتي  من  املتحدر  العامل  ويقول 
الرو�شية على بعد 800 كيلومر جنوب �شرق مو�شكو، 
يرى تيخي )40عاماً(، اإن “دوافعهم �شخ�شية اأكرث من 

كونها �شيا�شية«.
ووفق “فران�س بر�س”، فاإن هذا ال�شاب الأربعيني ينتمي 
رو�شيا  يف  التقاها  ال��ت��ي  فزوجته  خمتلطة،  عائلة  اإىل 
اأوك��ران��ي��ة. وي��ق��ول ال��رج��ل، وه��و اأب لطفلني ك��ان يزور 
عائلته يف كييف عندما بداأت احلرب: “مل نكن �شنفهم 
مل يعودوا قط اإىل رو�شيا، وان�شم  لو بقينا يف رو�شيا”. 
وانقطع  الفيلق،  الأوك��راين �شمن  اإىل �شفوف اجلي�س 
تفهم  ل  التي  رو�شيا  يف  عائلته  م��ع  تقريباً  ات�شال  ك��ل 

خياره.
اأنهم  اأع��ل��م  لكنني  دم���اغ.  لغ�شل  خ�شعوا  “لقد  وت��اب��ع: 
وي�شيف  اأ�شدقائه.  مع  عالقاته  وقطع  علّي”.  قلقون 
�شاخراً: “اإنهم جال�شون على اأريكتهم يف رو�شيا ويكررون 

�شنحرر اأوكرانيا«. 
وم���ن دون ن���دم، ي��ق��ول اإن���ه “يعترب اجل��ن��ود ال��رو���س “ 
يتم  اأن  على  يدوية  بقنبلة  نف�شه  و”�شيفجر   ، اأعداء” 

اأ�شره” على يد قوات مو�شكو.
وتقدم تيخي بطلب للح�شول على اجلن�شية الأوكرانية، 
لكنه لن يتمكن من احل�شول عليها حتى تنتهي احلرب. 
ويو�شح: “يف ال��وق��ت احل��ايل ل ي��زال ل��دي ج��واز �شفر 

يف اإ�شارة اإىل جواز ال�شفر الرو�شي. العدو”، 
ل�شالح  اأ�شا�شاً  تابعون  )وه��م  الفيلق  عنا�شر  وينت�شر 
امل��دف��ع��ي��ة حت���ت ق���ي���ادة ���ش��ب��اط اأوك���ران���ي���ني( يف مدينة 
اجلبهة  على  ال�شاخنة  النقاط  اأك��رث  اإح���دى  ب��اخ��م��وت، 
ملعارك �شارية  اأ�شهر  منذ  التي كانت م�شرحاً  ال�شرقية، 

بني القوات الرو�شية والأوكرانية. 
وخ���الل الأي����ام امل��ا���ش��ي��ة، ح��ذر ق���ادة اأوك��ران��ي��ون م��ن اأن 
رو�شيا  ت�شعيد  مع  �شعوبة  ي��زداد  الأر����س  على  الو�شع 
اأول انت�شار كبري  حماولتها لتطويق باخموت واإعالن 
لها منذ اأكرث من 6 اأ�شهر بعد عدد من املعارك الطاحنة 

يف احلرب.

م�ساعد لعمر�ن خان: �سنطلب من 
�ملحكمة �إيقاف مذكرة �عتقاله 

•• الهور-رويرتز

قال اأحد م�شاعدي رئي�س الوزراء الباك�شتاين ال�شابق عمران خان اإن خان 
يعتزم املثول اأمام املحكمة اأم�س اجلمعة لدعم التما�س تقدم به ملنع ال�شرطة 

من القب�س عليه لتخلفه عن ح�شور جل�شة �شابقة.
اأمام  �شيمثل قريبا  خ��ان  اإن  ل��روي��رز  خ��ان،  ت�شودري، م�شاعد  ف��وؤاد  وق��ال 
اعتقاله  مذكرة  �شد  به  تقدم  التما�س  “لدعم  له��ور  مدينة  يف  املحكمة 

وحترك ال�شرطة للقب�س عليه«.
وبداأت الإجراءات الق�شائية �شد خان بعد الإطاحة به يف ت�شويت برملاين 
امل��ا���ش��ي. وي��ط��ال��ب خ��ان منذ ذل��ك احل��ني بانتخابات مبكرة  ال��ع��ام  اأوائ����ل 
وينظم احتجاجات على م�شتوى البالد واأ�شيب بالر�شا�س يف اإحدى هذه 
�شريف مطالب خان  �شهباز  الباك�شتاين  ال��وزراء  رئي�س  ورف�س  امل�شريات. 

قائال اإن النتخابات �شتجرى يف موعدها املقرر هذا العام.
وتاأتي املواجهة ال�شيا�شية فيما ت�شهد الدولة امل�شلحة نوويا اأزمة اقت�شادية 
1.1 مليار  اإنقاذ من �شندوق النقد الدويل بقيمة  خانقة وتنتظر حزمة 
دولر. واأ�شدرت حمكمة يف اإ�شالم اباد مذكرة العتقال عندما تغيب خان 
)70 عاما( عن املثول اأمامها ملواجهة اتهامات باأنه باع دون وجه حق هدايا 
حكومية منحتها اإياه �شخ�شيات اأجنبية عندما كان رئي�شا للوزراء من عام 

2018 اإىل عام 2022. وينفي خان التهامات.
واأدانت مفو�شية النتخابات يف باك�شتان خان وحرمته من تويل اأي من�شب 

عام لدورة برملانية.
واأثارت حماولت القب�س على خان لتخلفه عن ح�شور جل�شة الق�شية قبل 
اأيام اأعمال عنف من اأن�شاره الذين األقوا القنابل احلارقة على قوات الأمن 

التي ردت باإطالق الغاز امل�شيل الدموع وا�شتخدام مدافع املياه.

حمرقة �أوكر�نيا.. �سبيل �أوروبا لتفريغ �أ�سلحته �لقدمية
•• عوا�سم-وكاالت

منذ ب��دء اأزم��ة اأوك��ران��ي��ا زودت ع��دد من ال��دول الأوروب��ي��ة اأوك��ران��ي��ا باأنواع 
خمتلفة من الأ�شلحة، لكن جزء كبري منها اأ�شلحة قدمية، الأمر الذي يرى 
فيه البع�س اأن تلك الدول تريد التخل�س من تر�شانتها الع�شكرية القدمية 

يف اأوكرانيا ل�شتبدالها باأ�شلحة اأحدث.
اأعلنت ال�شويد عن �شفقة لبيع نظامها “اآرت�شر” من �شالح املدفعية الذاتية 
اأ�س  “اآي  احلركة اإىل بريطانيا، ما يتيح للندن منح نظام املدفعية الأق��دم 

90”اإىل اأوكرانيا.
�شوفيتية  مقاتلة  ط��ائ��رات  اأرب���ع  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  �شتنقل  اأن��ه��ا  بولندا  اأعلنت 

الت�شميم من طراز ميغ-29 خالل الأيام املقبلة.
يف  مب�شاعدتها  الناتو  حلف  دول  الأزم���ة  ب��دء  منذ  تطالب  ذل��ك  مقابل  يف 

جتديد تر�شانتها باأ�شلحة حديثة.
 300 اإ����س  �شلوفاكيا منظومة  اأر���ش��ل��ت  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن  اأب��ري��ل  �شهر  يف 
بايدن  الرئي�س الأمريكي جو  اأوكرانيا، ليعلن بعدها  اإىل  ال�شنع  �شوفيتية 

اأن بالده �شتقدم منظومة باتريوت ل�شلوفاكيا.
ولي�شت �شلوفاكيا وبولندا فقط، بل هناك عدد من دول اأوروبا ال�شرقية التي 
زودت اأوكرانيا باأ�شلحة قدمية اأغلبها �شوفيتية ال�شنع مقابل احل�شول على 

اأ�شلحة غربية حديثة.
املتحدة  ال��ولي��ات  راأ���ش��ه��ا  الغربية وع��ل��ى  ال���دول  اأن  وي���رى بع�س اخل���رباء 
لها  والأف�����ش��ل  ال��ق��دمي��ة  ال�شلحة  لتفكيك  الباهظة  التكاليف  �شتتجنب 

اإر�شالها اإىل اأوكرانيا.
وي�شبه كثريون هذه احلالة مبا ي�شبه حتول اأوكرانيا ملحرقة لأ�شلحة الدول 

الغربية ومعداتها الع�شكرية القدمية.

�أعمال عنف �لع�سابات تتو��سل يف �سمال �لرب�زيل 
•• �ساو باولو-اأ ف ب

يف  �شن هجماتها  وا�شلت  الع�شابات  اأن  الربازيلية  ال�شلطات  اأعلنت 
الوجود  م��ن  ال��رغ��م  على  تواليا،  الثالثة  لليلة  ال��ب��الد  �شرق  �شمال 

املكثف لقوات الأمن.
فيها  ت�شتعل  عامة  ومبان  اإعالمية �شورا حلافالت  تقارير  ون�شرت 
النريان يف ت�شع مدن، مبا يف ذلك ناتال عا�شمة ولية ريو غراندي 

دو نورتي ال�شمالية ال�شرقية.
زعماء  الث��ن��ني نظمها  متاأخر  وق��ت  ب���داأت يف  ال��ت��ي  العنف  واأع��م��ال 
التي  ال�شيئة  الظروف  على  احتجاجا  �شجونهم  داخ��ل  من  ع�شابات 
القوانني يف الولية لت�شييق  يعي�شون فيها واحتجاجا على ت�شديد 

اخلناق على الن�شاطات الإجرامية.
واأفاد موقع “جي 1” الإخباري اأن النريان اأ�شرمت يف مراكز جلمع 

النفايات ومتجر كبري وحمطة وقود يف ناتال.
لوكالة  ناتال  يف  البناء  جم��ال  يف  يعمل  ال��ذي  �شيلفا  رينالدو  وق��ال 
...لكننا  للعمل  غادرنا  كهذا.  �شيًئا  حياتي  يف  اأر  “مل  بر�س  فران�س 

واجهنا هذا العنف. اإنه لأمر حمزن للغاية«.
لكن  الولية،  اإىل  اإ�شافيا  فدراليا  �شرطيا   220 ال�شلطات  واأر�شلت 
ما  وف��ق  املقبلة،  الأي���ام  يف  �شرطي   800 اإىل  ترتفع  قد  التعزيزات 

�شّرح وزير العدل والأمن فالفيو دينو ل�شبكة “�شي ان ان«.
وقالت ال�شلطات اإن ما ل يقل عن 28 مدينة وبلدة يف الولية �شهدت 

ا�شطرابات هذا الأ�شبوع.

قطع �ل�سلح عن �حلوثيني..�ختبار �سعب لنو�يا طهر�ن
•• عوا�سم-وكاالت   

مير التفاق ال�شعودي الإيراين الذي اأب�شر النور يف 10 
مار�س -اآذار اجلاري، يف مراحل اختبار خمتلفة، للتثبت 
من مدى جدية اإيران يف اللتزام بالبنود املوقعة عليها، 
وعلى راأ�شها وقف مد احلوثيني بال�شالح، واإنهاء دعمها 
للمملكة  مبا�شراً  تهديداً  ت�شكل  التي  للميلي�شيا  املطلق 

العربية ال�شعودية.
وبعد اأن ك�شفت �شحيفة “وول �شريت جورنال” اأم�س 
نقل  بوقف  التزامها  اإي���ران  اإب���داء  عن  اخلمي�س،  الأول 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شعى  اليمن،  اإىل  الأ�شلحة 

لختبار جدية اإيران يف هذا امل�شعى. 

وقال م�شوؤولون اأمريكيون و�شعوديون اأم�س لل�شحيفة، 
تنخرط  فقد  احلوثيني،  ت�شليح  اإي���ران  اأوق��ف��ت  اإذا  اإن��ه 
امليلي�شيا يف الهدنة املتوقفة منذ اأكتوبر )ت�شرين الأول( 
واتفاق  اأك���رب،  خ��ط��وة  اإىل  م�شتقباًل  ميهد  م��ا  امل��ا���ش��ي، 

ينهي احلرب امل�شتمرة منذ 2015. 

اليمن..�ساحة الختبار
املرتبة  يف  ت��اأت��ي  اليمنية  ال�شاحة  اأن  امل��ح��ل��ل��ون،  وي���رى 
الكاتب فا�شل  اإيران، ويقول  الأوىل لختبار م�شداقية 
احلكم  اخل��ط��اأ  م��ن  “العرب”،  �شحيفة  يف  امل��ن��ا���ش��ف��ة 
تقارب  اإح���داث  يف  ال�شينية  اخل��ط��وة  جن��اح  على  مبكراً 
بني ال�شعودية واإيران، اإل اإذا اأثبتت هذه الأخرية ح�شن 

ن��واي��اه��ا جت���اه ج��ريان��ه��ا. وه��ن��ا ���ش��ي��ك��ون امل��ل��ف اليمني 
هذا  مكت�شبات  على  احلفاظ  يف  طهران  ل�شدق  اختباراً 
التقارب، وهو ما يعني اأن التنازلت املنتظرة من طهران 
يف اليمن �شتكون حجر الأ�شا�س الذي �شيبني ج�شر الثقة 
الهواج�س  تختفي  لن  دون��ه  ومن  الريا�س،  وبني  بينها 
كلمة  “التقارب”  وي�شبح م�شطلح  لل�شعودية،  الأمنية 

ل معنى لها. 
ويرى ال�شحفي ال�شعودي م�شاري الذايدي يف مقال له 
اليمنية، هي  ال�شاحة  اأن  الأو�شط”،  “ال�شرق  ب�شحيفة 
الطرف  ج��ّدي��ة  على  للتعرف  والأو���ش��ح  الأق���رب  املعيار 
الإي�����راين يف خ��ل��ق م��ن��اخ ���ش��ح��ي م��ع ال�����ش��ع��ودي��ة وبقية 
العرب. وبح�شب الذايدي تنعك�س اجلدية الإيرانية، من 
خالل التوقف عن متويل وتدريب امليلي�شيات احلوثية 

ل�شتهداف ال�شعودية والدولة اليمنية كلها.
بر�س”  “ماأرب  موقع  حترير  رئي�س  يقول  جهته،  م��ن 
لإحالل  رام��ي��ة  م�شاعي  “هناك  اإن  ال�شاحلي،  حممد 
حل  دون  يتم  ل��ن  ذل��ك  لكن  ال��ي��م��ن،  يف  �شاملة  ت�شوية 

مع�شلة بقاء ال�شالح بيد ملي�شيا احلوثي«. 

�سكوك
اإي��ران مبد احلوثيني  ال�شعودية  العربية  اململكة  وتتهم 

باأ�شلحة نوعية، ا�ُشتهدفت بها اأرا�شي اململكة مراراً. 
البحرية  اأع��ل��ن��ت  اجل�����اري،  )اآذار(  م���ار����س  م��ط��ل��ع  ويف 
اإىل  اإيرانية  اأ�شلحة  تهريب  �شحنة  اإحباط  الربيطانية 
املا�شية،  ال��ث��الث��ة  الأ���ش��ه��ر  وخ���الل  احل��وث��ي.  ميلي�شيا 
والربيطانية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ق���وات  مت��ك��ن��ت 
اإىل  اأ�شلحة  تهريب  �شحنات   7 اعرا�س  من  امل�شركة 

احلوثيني يف اليمن. 

بالأ�شلحة حافزاً  للحوثيني  الإي��راين  الدعم  �شكل  وقد 
للميلي�شيا على مدار ال�شنوات املا�شية للتمل�س من اأي 
اأن  متابعون  وي���رى  اليمن،  يف  ال�شالم  لتحقيق  ج��ه��ود 
تعهد اإيران بوقف الت�شليح، م�شكوك فيه اإىل حد بعيد، 
اأهم  ع��ن  ال��ث��وري  �شيعني تخلي احل��ر���س  ذل��ك  اأن  حيث 

اأذرعه وهذا غري منتظر. 

ا�ستئناف الهدنة
اإىل اليمن  لكن يف الوقت نف�شه، يبذل املبعوث الأمم��ي 

هان�س غروندبرغ جهوداً كبرية، ل�شتئناف الهدنة. 
وك�شف م�شوؤول �شعودي اأن الريا�س جتري حمادثات مع 
احلوثيني لإحياء الهدنة، والدفع باجتاه ت�شوية �شيا�شية 
غروندبرغ،  واأج���رى  اليمنية.  الف�شائل  جميع  ت�شمل 
الأربعاء  يوم  الريا�س  ال�شعودية  العا�شمة  يف  مباحثات 
املا�شي، مع قيادة احلكومة اليمنية، وال�شفري ال�شعودي 
دائمة  اخلم�س  ال���دول  �شفراء  جانب  اإىل  اليمن،  ل��دى 

الع�شوية يف جمل�س الأمن الدويل.
وبحث هان�س غروندبرغ يف الريا�س، البناء على الزخم 
ت�����ش��وي��ة �شيا�شية ج��ام��ع��ة وم�����ش��ت��دام��ة يف  ن��ح��و  احل���ايل 
اإقليمي ودويل  اليمن، وتبادل الروؤى حول تقدمي دعم 
يف  املتحدة  الأمم  تبذلها  التي  الو�شاطة  جلهود  من�شق 

اليمن، وفقاً ملا اأعلنه املبعوث على ح�شابه بتوير.
وق��ب��ل حم��ط��ة ال��ري��ا���س، زار امل��ب��ع��وث الأمم����ي طهران 
امل�شوؤولني  ك��ب��ار  خاللها  والتقى  امل��ا���ش��ي،  الث��ن��ني  ي��وم 
الإي��ران��ي��ني؛ وع��ل��ى راأ���ش��ه��م وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الإي���راين، 
اأكد دعم ا�شتمرار وقف اإطالق النار وحّل الأزمة  الذي 
ملا  وفقاً  اليمنية،   - اليمنية  احل��وارات  اإط��ار  اليمنية يف 

ذكرته �شحيفة “ال�شرق الأو�شط«. 
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عربي ودويل

مناور�ت »خ�سوم و��سنطن«.. �أجو�ء حرب و�نق�سام ملع�سكرين

م على �للجئني يف تركيا بعد وعد مر�سح �ملعار�سة.. �خلوف يخيِّ

•• عوا�سم-وكاالت

الهادي  املحيطني  واأج����واء  اأم����واج  تخلو  تعد  مل 
ت�شع  م�شادة  وم��ن��اورات  م��ن��اورات  م��ن  والهندي 
العامل يف “اأجواء احلرب والنق�شام ملع�شكرين”، 
اأحدثتها مناورات بني رو�شيا وال�شني واإيران من 
ج��ه��ة، وم���ن���اورات ب��ني ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وكوريا 

اجلنوبية وبريطانيا من جهة اأخرى.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  حت���دث���وا  خ����رباء  وب��و���ش��ف 
اإىل  املناورات  فاإن ما يجري يرفع هذه  عربية”، 
و�شلت  وق��ت  يف  للحرب”،  “ال�شتعداد  م�شتوى 

فيه “احلرب الباردة” اجلديدة اإىل “ذروتها«.

مناورات ومناورات م�سادة
بداأت الأربعاء، مناورات عالية امل�شتوى مب�شاركة 
الهندي،  املحيط  �شمال  وال�شني  ورو�شيا  اإي���ران 
 5 وت�شتمر  “حزام الأمن البحري”  اأطلق عليها 

اأيام.

التدريبات  ف���اإن  ال�شينية،  ال��دف��اع  وزارة  ووف���ق 
�شت�شاعد يف تعميق التعاون بني القوات البحرية 
للدول امل�شاركة، بينما قالت رو�شيا اإنها �شرتقي 

بالعمليات التكتيكية.
ال����دول ال��ث��الث��ة امل�����ش��ارك��ة ع��ل��ى خ���الف ح���اد مع 
اإدارة  ت�شل  مل  اللحظة  فحتى  املتحدة،  الوليات 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن، ل�شيغة تفاهم مع 
وا�شنطن   اأن  كما  النووي،  الربنامج  ب�شاأن  اإي��ران 
اأوكرانيا،  يف  رو���ش��ي��ا  م��ع  مبا�شر  غ��ري  ���ش��راع  يف 
ب�شبب  ت�����ش��وء  الأم��ريك��ي��ة  ال�شينية  وال��ع��الق��ات 

تايوان.
اإج��راء مناورات  وا�شنطن  اأعلنت  �شابق،  ويف وقت 
مع كوريا اجلنوبية  اإك�س”  “درع املحارب اإف تي 
الإثنني،  انطلقت  ال�شمالية،  ك��وري��ا  ح��دود  ق��رب 
ال�شواريخ  اإط��الق  يف  الأخ��رية  ا�شتمرار  على  ردا 

البالي�شتية.
وت�������ش���ارك ق�����وات ب��ري��ط��ان��ي��ة ب�����ش��ك��ل حم�����دود يف 
املناورات، بينما تقول بيونغيانغ اإنها تدريب على 

اأرا���ش��ي��ه��ا. اخل��ب��ري يف ال�����ش��وؤون الدولية  اج��ت��ي��اح 
جا�شر مطر، علق باأنه “ل يجب اأن نطلق عليها 
مناورات، لكنها اأقرب بالفعل لال�شتعداد للحرب، 
وق����د ت���ك���ون م�����ش��اب��ه��ة لأج�������واء م���ا ق��ب��ل احل���رب 
ال��ع��امل��ي��ة«. وح���ذر م��ط��ر م��ن اأن الأو����ش���اع “تثري 
اإىل  ال���ب���اردة  احل���رب  “و�شلت  اأن  ب��ع��د  القلق”، 
�شيدفع  واخل��ط��اأ  الأط���راف،  بني جميع  ذروتها” 

ثمنه العامل اأجمع، على حّد و�شفه.
ويف ن��ظ��رة ع��ل��ى خ��ري��ط��ة امل����ن����اورات ب���ني جميع 
�شكل  لنا  تر�شم  “قد  اإن��ه��ا  ق��ال مطر  الأط����راف، 
ال�شراع اجلديد واأطرافه وخريطة احلرب، واأين 
الطائرة  �شقوط  ح��ادث  اأن  اإىل  لفتا  �شتكون”، 
امل�شرية الأمريكية يف مواجهة مع طائرات رو�شية 

“ينذر هو الآخر بقرب املواجهة«.
“�شكاي  ملوقع  حديث  يف  ال�شيا�شي  املحلل  ورج��ح 
نيوز عربية” اأن احلل ميكن اأن يخرج من داخل 
اأوكرانيا، اإن ا�شتطاعت القوى الفاعلة يف احلرب 
هناك تغليب لغة احلوار، بعيدا عن لغة “التباهي 

الع�شكري”، وحينها قد ت�شتقر ملفات مثل كوريا 
ال�شمالية وتايوان.

اأنواع املناورات
امل��ن��اورات احلربية يف دللت��ه��ا، حيث  ل تت�شاوى 
ماجد  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  يف  اخلبري  ي�شتعر�س 

فرج، اأنواعها، ومتى تلجاأ الدول اإليها:
اإي�شال  يكون هدفها  مناورات م�شركة  هناك   •

ر�شالة من دولتني لدولة اأخرى.
• هذه املناورات اأ�شبه بتلك التي جُتريها اأمريكا 
كوريا  ج��م��اح  لكبح  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  م��ع  �شنويا 

ال�شمالية.
• هذا النوع يعطي موؤ�شرات ا�شطراب حربي.

واإيران  ورو�شيا  ال�شني  ب��ني  الأخ���رية  امل��ن��اورة   •
اأ�شبه باإعالن حتالف.

يف  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي  ال�شخمة  الع�شكرية  الكتلة   •
املناورات تعطي اإيحاًء باأنها مهمة ع�شكرية.

• م���ن���اورات اأخ����رى ت��ك��ون داخ����ل ن��ط��اق الدولة 

وبعيدة عن حدود الدول، وغالبا هدفها تدريبي.
العالقات  ت��وط��ي��د  ه��دف��ه��ا  م����ن����اورات  ت���وج���د   •

الع�شكرية اأو نقل خربات من دولة لدولة.
مثل  للحرب  ا�شتعدادا  تكون  امل��ن��اورات  بع�س   •
التي قامت بها رو�شيا قبل عمليتها الع�شكرية يف 

اأوكرانيا على احلدود.

األ����ف جندي   100 اأك����رث م���ن  ����ش���ارك ح��ي��ن��ه��ا   •
وعتاد �شخم، ما جعل املعنيني يجمعون على اأنها 

ا�شتعداد للحرب.
اأوكرانيا  ب����داأت  ب��ه��ذا احل�����ش��د  ال��ق��ي��ام  مب��ج��رد   •
امل�شاعدات  ع��ل��ى  وح�����ش��ل��ت  ل��ل��ح��رب،  ال���ش��ت��ع��داد 

الع�شكرية.

•• عوا�سم-وكاالت

د املر�شح الرئا�شي عن حتالف “الأّمة” املعار�س يف  جدَّ
الالجئني  باإعادة  تعهده  اأوغلو،  كليت�شدار  كمال  تركيا، 
النتخابات  ف���وزه يف  ح���ال  ع��ام��ني  خ���الل  ب��الده��م  اإىل 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة امل��رت��ق��ب��ة 14 م���اي���و، ب��ي��ن��م��ا ب����داأ ك��ث��ري من 

الالجئني البحث عن بلدان اأخرى حلط رحالهم.
هذا  ت��داع��ي��ات  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  م��وق��ع  وي��ر���ش��د 
ال��ت�����ش��ري��ح ع��ل��ى ال��الج��ئ��ني، م��ع ت��زاي��د ح��ال��ة الرف�س 

جتاههم يف املجتمع الركي.
و�شّرح كليت�شدار اأوغلو لل�شحفيني خالل زيارة لولية 
“�شرُن�شل  ال�����ش��وري��ة:  ال��رك��ي��ة  ع��ل��ى احل�����دود  ه���ات���اي 
عامني  خالل  وطنهم  اإىل  ال�شوريني  واأخواتنا  اإخواننا 
على اأبعد تقدير، من دون و�شم جبني هذه الأمة النبيلة 

وفق ما نقلته عنه و�شائل اإعالم �شورية. بالعن�شرية”، 
واأكد اّتباع اإجراءات م�شددة على احلدود، م�شيفا: “لن 
يتمكن اأحد من دخول تركيا عرب هذه احلدود بالتلويح 
العك�س،  بل على  الرئا�شية،  وذراع��ه خالل فرتنا  بيده 

�شيكون كل معرب حدودي مبنزلة �شرفنا«.
“كما  اإع���ادة املهاجرين الأف��غ��ان لإي���ران:  اإىل  اأ���ش��ار  كما 
�شنعيد الأف��غ��ان الذين ع��ربوا احل��دود الإي��ران��ي��ة واأتوا 
اأت��وا )اإي��ران(، وعلى �شوريا واإيران  اإىل تركيا من حيث 
كليت�شدار  اأع��ل��ن  اأن  و�شبق  ذل���ك«.  معرفة  واأفغان�شتان 
اأوغلو خططه هذه يف يناير، واأ�شبح ملف الالجئني من 

اأولويات عدد كبري من الأحزاب.

ق�سية ملحة
حيث  تركيا،  يف  رئي�شية  ق�شية  املتزايد  الالجئني  عدد 
ي�شري كل من الناخبني وال�شيا�شيني اإىل ذلك باعتباره 

اأحد اأكرب امل�شاكل واأكرثها اإحلاًحا.
نتيجة ذلك، يقول حممد الأ�شدي، مقيم يف اإ�شطنبول، 
بني  ينت�شر  خ��وف  هناك  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع 
الالجئني، وبع�شهم بداأ بالفعل البحث عن دول بديلة 

يذهبون اإليها حال و�شلت املعار�شة للحكم.
جمتمعات الالجئني ت�شكل جزاأين يف تركيا، وح�شب كل 
ت�شنيف تختلف التخوفات؛ فهناك الذين ح�شلوا على 
اجلن�شية الركية، واأ�شبحوا مواطنني، لكن رمبا هناك 
بع�س اأفراد الأ�شرة غري حا�شلني عليها، والآخر الذين 
للتهديدات  العر�شة  وه��م  اجلن�شية،  على  يح�شلوا  مل 

التي تطلقها املعار�شة، كما يو�شح الأ�شدي.

ملف انتخابي
ويرى املحلل ال�شيا�شي ال�شوري املقيم يف تركيا دانيال 
الالجئني  ملف  ت�شتخدم  امل��ع��ار���ش��ة  اأن  ال��ف��ت��اح  عبد 
للدعاية �شد احلكومة التي فتحت الباب وا�شعا اأمام 
تدفقهم قبل �شنوات، وك�شب اأ�شوات الأتراك الذين ل 

يريدون بقاء الالجئني.
املعار�شة  ال�شعبي الذي ت�شتثمره  امليل  اإىل  اإ�شارة  ويف 
حالة  “هناك  اإن  الفتاح  عبد  يقول  الجت���اه،  ه��ذا  يف 
حتى  الالجئني،  وج��ود  من  املجتمع  يف  تنت�شر  �شجر 
الن�شر  ح��زب  مثل  حديثا،  تاأ�ش�شت  اأح��زاب��ا  هناك  اإن 
الالجئني من  اإخ��راج  �شوى  �شيا�شي  له م�شروع  لي�س 

البالد«.
ال��الج��ئ��ني، يتابع  امل��ع��ار���ش��ة لإع����ادة  و�شمن خ��ط��وات 
عبد الفتاح، هو ما حتدث عنه كليت�شدار اأوغلو من اأن 
احلكومة  مع  العالقات  تطبيع  على  �شتعمل  حكومته 

ال�شورية.

عدد الالجئني
تختلف الأرق��ام املعلنة ب�شاأن عدد الالجئني يف تركيا، 

والأموال التي اأنفقتها عليهم، ومما جاء حولها:
يوجد يف تركيا 6 ماليني لجئ من بينهم 4 ماليني 
واإيران  واأفغان�شتان  العراق  من  ومليونان  �شوريا  من 

ودول اأخرى.
ميثل الالجئون الآن 7 باملئة من �شكان تركيا.

الذين  الأك����راد  بعد  ِعرقية  اأقلية  اأك���رب  ث��اين  ال��ع��رب 
ي�شّكلون 15-20 باملئة من ال�شكان.

ت���رّك���ز ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن ال��الج��ئ��ني يف املدن 
الكربى.

مليون  ن�شف  م��ن  اأك���رث  وح��ده��ا  اإ�شطنبول  يف  ي��وج��د 
ويبلغ عدد  تركيا،  اأك��رب مدينة يف  �شوري، وهي  لجئ 

�شكانها 15 مليون ن�شمة.
100 م��ل��ي��ار دولر  اأن��ف��ق��ت  اأن ب��الده��م  اأت����راك  ي��ق��ّدر 
لالجئني  والتعليم  الطبية  وال��رع��اي��ة  الإ���ش��ك��ان  على 

ال�شوريني.
تعليم الأطفال الالجئني وحده يكّلف تركيا اأكرث من 

1.5 مليار لرية تركية �شنويا.
ي��ورو بني  6 مليارات  الأوروب����ي لركيا  منح الحت���اد 
ومنعهم  الالجئني،  لرعاية  و2019   2016 عامي 
مليارات  بثالثة  ووع��د  اأوروب���ا،  ل�شواطئ  التوّجه  من 

يورو اأخرى للفرة 2024-2021.

•• كامانيوال-رويرتز

ب�شرق  كامانيول  بقرية  متنقلة  حمكمة  قاعة  ح��ول  كبري  ح�شد  جتمع 
الكوجنو يف اأوائل مار�س اآذار مل�شاهدة املرحلة النهائية من حماكمة 15 

�شابطا يف اجلي�س بتهمة اغت�شاب قا�شرات.
كانوا ي�شخ�شون باأب�شارهم يف �شمت والبع�س يرفع راأ�شه من اأجل روؤية 
اأف�شل بينما ينزع جندي الرتب عن كولونيل اأمر القا�شي لتوه بف�شله 
من اخلدمة الع�شكرية واأ�شدر حكما عليه بال�شجن �شبع �شنوات بتهمة 

اغت�شاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما يف �شبتمرب اأيلول.
وقال القا�شي اإنو�شنت ماميبي الذي اأدان 12 من الع�شكريني “اإن احلكم 
على �شابط رفيع امل�شتوى هو ر�شالة �شديدة الو�شوح باأنه ل يوجد من 

هو فوق القانون«.
و�شكلت املداولت التي جرت يف الفرة من 27 فرباير �شباط اإىل التا�شع 
لتحقيق  ن���ادرة  فر�شة  متنقلة  ع�شكرية  حمكمة  اأم���ام  اآذار  م��ار���س  م��ن 

العدالة يف جرائم الغت�شاب يف �شرق جمهورية الكوجنو الدميقراطية 
ن�شرتها   2010 لعام  تعود  ال�شراعات. ووفقا لدرا�شة  الذي يعاين من 
من  باملئة   40 بنحو  يقدر  ما  ف��اإن  الأمريكية  الطبية  اجلمعية  دوري��ة 

الن�شاء يف هذه املنطقة تعر�شن للعنف اجلن�شي ب�شكل اأو باآخر.
التي عقدت حتت مظلة و�شعت فوق هيكل خ�شبي يف  املحاكمة  وخ��الل 
الهواء الطلق، قدم العديد من ال�شحايا ووالد اإحداهن �شهاداتهم وهم 
على  موؤ�شر  يف  وجوههم،  لإخفاء  خ�شي�شا  م�شممة  قلن�شوات  يرتدون 

اخلوف من و�شمة العار التي متنع الكثريين من املطالبة بالعدالة.
تقول اإحدى ال�شحايا “مل يعد لدي اأي �شديقات«.

عقد  اإن  املحاكمة  ال��ذي مولت منظمته  اأرم��ان��د موهيما  املحامي  وق��ال 

عن  للتحدث  احلاجة  “اإبداء  على  ي�شاعد  املحلي  املجتمع  يف  اجلل�شات 
القانون  اأن  ال��ن��ا���س  ي��ع��رف  اأن  ه��و  ال��ه��دف  اجل��ن�����ش��ي...  ال��ع��ن��ف  ق�شايا 
اأن�شاأها طبيب  للجميع«. يعمل موهيما يف موؤ�ش�شة بانزي وهي منظمة 
الن�شاء احلائز على جائزة نوبل ديني�س موكويجي الذي ينظم حمالت 
�شرق  يف  لالغت�شاب  تعر�شن  الالئي  الن�شاء  من  الآلف  مئات  مل�شاعدة 

الكوجنو منذ اندلع ال�شراع باملنطقة يف الت�شعينيات.
اأودت بحياة  التي  الثانية  الكوجنو  2002 حرب  ر�شميا يف عام  وانتهت 
اجلماعات  ع�شرات  تقاتل  ت��زال  ل  الكوجنولية  القوات  اأن  اإل  املاليني، 
امل�شتمرة  اجلن�شي  العنف  اأزم��ة  يوؤجج  ال�شرقية مما  املناطق  امل�شلحة يف 
منذ فرة طويلة. ويف تقرير يعود لعام 2014 ب�شاأن مكافحة الإفالت 

امل�شرك  املتحدة  الأمم  مكتب  ق��ال  اجل��رائ��م،  ه��ذه  مثل  يف  العقاب  من 
حلقوق الإن�شان يف الكوجنو اإنه مت اإحراز بع�س التقدم.

لكنه اأ�شار اإىل اأن “معظم حالت العنف اجلن�شي ل يتم التحقيق ب�شاأنها 
اأو مقا�شاة مرتكبيها بل ل يتم الإبالغ اإل عن القليل منها«.

الإن�����ش��ان فقد �شهد عام  امل�����ش��رك حل��ق��وق  امل��ت��ح��دة  الأمم  ووف��ق��ا ملكتب 
و143  ع�شكريا   71 بينهم  الكوجنو  يف  �شخ�شا   314 اإدان���ة   2022
تتعلق مبخالفات حلقوق  بارتكاب جرائم  عن�شرا من جماعات م�شلحة 
حتقيقا   12 املكتب  ودع���م  اجلن�شي.  العنف  مثل  وان��ت��ه��اك��ات  الإن�����ش��ان 

اأجرتها املحاكم الع�شكرية ف�شال عن �شبع جل�شات ملحاكم متنقلة.
يف  اأج��ان��ب،  مانحون  الغالب  يف  ميولها  ال��ت��ي  املتنقلة،  املحاكم  وتعمل 
الدعاء  وممثلي  الق�شاة  نقل  يتم  حيث  عقد،  من  اأك��رث  منذ  الكوجنو 
هذه  ل�شكان  للتاأكيد  م�شعى  يف  النائية  ال��ق��رى  اإىل  ال��دف��اع  وحم��ام��ي 
لي�شت  احل�شرية  املراكز  عن  بعيدا  ُترتكب  التي  اجلرائم  اأن  املجتمعات 

بعيدة عن طائلة القانون.

حمكمة متنقلة لتحقيق �لعد�لة يف �سرق �لكوجنو 

�أحكام بال�سجن على 28 
متظاهرً� يف �أوزبك�ستان 

•• ط�سقند-اأ ف ب

بال�شجن لفرات  ا اجلمعة  28 �شخ�شً اأوزبك�شتان على  حكمت حمكمة يف 
ت��راوح بني خم�شة و11 عاًما مل�شاركتهم يف تظاهرات �شهدت حملة قمع 

دامية ال�شيف املا�شي.
نكو�س  مدينة  يف  تظاهرات  اندلعت  متوز/يوليو،  من  وال��ث��اين  الأول  يف 
احتجاًجا على م�شروع تعديل د�شتوري يقل�س من احلكم الذاتي يف اإقليم 
قرقل باغ�شتان الفقري. وُقتل 21 �شخ�شا يف حملة قمع لهذه التظاهرات. 

ومذاك احلني، اأُلغي م�شروع التعديل الد�شتوري.
ارتكاب  اأم��ام حمكمة يف بخارى )جنوب غ��رب(، بتهمة  ا  39 �شخ�شً ومثل 
غري  ب�شكل  عليها  ح�شلوا  باأ�شلحة  و”هجمات  و”نهب”  �شغب”  “اأعمال 

قانوين«.
و11  ت��راوح بني خم�شة  بال�شجن لفرات  28 منهم اجلمعة  ُحكم على 

عاًما، بح�شب املحكمة العليا.
اأّما املتهمني ال�11 الآخرين الذين ُحكم عليهم يف البداية بال�شجن خم�شة 
اأعوام، فقد ُخّففت عقوبتهم مع وقف التنفيذ بناء على طلب جلنة حكومية، 

بح�شب املمثلة الأوزبكية حلقوق الإن�شان.
ا. ويف نهاية كانون الثاين/ يف هذه الق�شية، جتري حماكمة 171 �شخ�شً

يناير، ُحكم على 16 متهًما بال�شجن ملدد تراوح بني ثالثة و16 عاًما.
�شباط/ مطلع  يف  �شرطيني  لثالثة  اتهامات  وّجهت  اإنها  النيابة  وقالت 

فرباير، دون اأن حتدد التهم.
وك���ان���ت م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�������س غ���ري احل��ك��وم��ي��ة ق���د ا�شتنكرت 
“ال�شتخدام غري املربر للقوة الفتاكة” من قبل ال�شلطات بعد التدقيق يف 

ع�شرات مقاطع الفيديو للتظاهرات.
زي���ارة مفو�س الأمم  اأي���ام م��ن  التي ���ش��درت اجلمعة بعد  وت��اأت��ي الأح��ك��ام 

املتحدة ال�شامي حلقوق الإن�شان فولكر تورك لأوزبك�شتان.
اإجراء  اأه��م��ي��ة  ���ش��ّدد على   ،2022 اأح����داث مت��وز/ي��ول��ي��و  وب��احل��دي��ث ع��ن 

“حتقيق �شفاف وم�شتقل” و”حماكمات عادلة«.

ميلوين حتيي م�سروع ج�سر يربط 
جزيرة �سقلية بالرب �لرئي�سي الإيطاليا 

•• روما-اأ ف ب

جورجيا  الإي��ط��ال��ي��ة  ال����وزراء  رئي�شة  حكومة  اأ���ش��درت 
ميلوين مر�شوما ين�س على اإعادة اإحياء م�شروع قدمي 
الرئي�شي  ب��ال��رب  �شقلية  ج��زي��رة  ي��رب��ط  ج�����ش��ر  ل��ب��ن��اء 
للبالد. وترى احلكومة اليمينية يف اإيطاليا اأن اجل�شر 
ي�شكل مدخال لتعزيز نفوذ اإيطاليا يف املنطقة واإنعا�س 
القت�شاد يف املناطق اجلنوبية الأفقر، على الرغم من 
ال�شكوك حول جدوى م�شروع تبلغ كلفتة عدة مليارات 

من اليوروهات.
الذي  اجل�����ش��ر  اإن  �شالفيني  م��ات��ي��و  ال��ن��ق��ل  وزي���ر  وق���ال 
الهند�شة  “ميّثل  �شوف  كيلومرات   3،2 طوله  يبلغ 

الإيطالية الرائدة«.
وت���رج���ع ف��ك��رة اجل�����ش��ر اإىل ال���روم���ان ال���ق���دم���اء، لكن 
الكلفة  ب�شبب  م���رارا  ف�شلت  امل�����ش��روع  اإح��ي��اء  حم���اولت 
مدينة  يربط  هيكل  باإقامة  املتمثل  والتحدي  العالية 
�شبه  ج��ن��وب  اأق�����ش��ى  يف  ب��ك��الب��ري��ا  �شقلية  يف  مي�شينا 

اجلزيرة الإيطالية يف منطقة معر�شة للزلزل.
اإىل  ال��ذي يعود  الأخ��ري  اأن املخطط  �شالفيني  واأ���ش��اف 
عام 2011 �شوف “يتكيف مع املعايري الفنية اجلديدة 

ومعايري ال�شالمة والبيئة«.
واخلمي�س قال رئي�س الوزراء ال�شابق �شيلفيو برل�شكوين 
العمل  اإن  امل�����ش��روع  ح��ك��وم��ت��ه  اأي�����دت  واأن  ���ش��ب��ق  ال����ذي 
الهند�شي الفذ “�شريبط �شقلية لي�س فقط بكالبريا، 

ولكن باإيطاليا واأوروبا باأ�شرها«.
التحالف  اإىل  حزبه  ينتمي  ال��ذي  برل�شكوين  واأ���ش��اف 
عام  منت�شف  يف  ي��ب��داأ  ق��د  ال��ب��ن��اء  اأن  احل��اك��م  اليميني 
واأمام الربملان 60 يوما لتحويل املر�شوم اإىل   .2024

قانون.
القادمة  ال�شحن  ل�شفن  ميكن  اجل�شر،  اإن�شاء  حال  ويف 
من اآ�شيا عرب قناة ال�شوي�س اأن تر�شو يف �شقلية، ثم يتم 
نقل الب�شائع يف قطارات عالية ال�شرعة اإىل بقية اأوروبا. 
الأم���وال  اإن��ف��اق  الأف�����ش��ل  م��ن  اإن���ه  يقولون  النقاد  لكن 
داخل  املزرية  والطرق  القطارات  خدمات  حت�شني  على 
�شقلية وكالبريا. كما اأن ن�شطاء البيئة يف اإيطاليا طاملا 

عار�شوا امل�شروع يف م�شيق مي�شينا.
252 قبل  ع��ام  اإىل  امل�شيق  اأح��الم اجل�شر عرب  وتعود 
امليالد، عندما قام القن�شل الروماين والقائد الع�شكري 
ميتيلو�س بنقل فيلة مدّربة للحرب من قرطاج اإىل الرب 
لت�شكل  البع�س  ببع�شها  ُربطت  براميل  على  الرئي�شي 

اأطوافا، وفقا للموؤرخ الروماين بلينيو�س الأكرب.

% من اجلمهوريني يعتربون احلرب تهديدًا خطريًا  62

بوليتيكو: �حلزب �جلمهوري يبحث عن ريغان جديد
•• عوا�سم-وكاالت

ي��ب��دو ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي ال�����ش��اب��ق دون��ال��د ت��ران��ب وحاكم 
فلوريدا رون دي�شانتي�س غري متحم�شني لتقدمي املزيد من 
جمل�س  يف  جمهوريون  يتطلع  بينما  لأوك��ران��ي��ا،  امل�شاعدات 
ال�����ش��ي��وخ اإىل م��ر���ش��ح ج��م��ه��وري ل��ل��رئ��ا���ش��ة الأم��ري��ك��ي��ة عام 

2024، يتبنى نهجاً خمتلفاً.
وقال ال�شناتور اجلمهوري عن ولية تك�شا�س جون كورنني: 
“اأريد رونالد ريغان عندما يتعلق الأمر بامل�شلحة القومية. 
مر�شحاً  يف�شل  اأن���ه  واأ���ش��اف  القوة”.  على  املبني  ال�شالم 

جمهورياً “ل يتملق للجناح الإنعزايل يف احلزب«.
ويتخذ ترامب ودي�شانت�س اللذان يعتربان املر�شحان الأوفر 
مت�شدداً  موقفاً  اجل��م��ه��وري،  احل���زب  بر�شيح  للفوز  ح��ظ��اً 
ح��ي��ال ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن امل��زي��د م��ن امل�����ش��اع��دات لأوكرانيا 
ال��رو���ش��ي. وتقول  ال��غ��زو  ���ش��د  اإىل  ���ش��ن��ة  م��ن��ذ  ت�شعى  ال��ت��ي 
على  دي�شانت�س  اأو  ترامب  ح�شل  “اإذا  “بوليتيكو”:  جملة 
م�شتمرة،  احل��رب  ت��زال  ل  فيما  احل��زب اجلمهوري  تر�شيح 
الدعم  امل�شتوى احلايل من  للحفاظ على  فاإن معار�شتهما 

لأوكرانيا، قد يجر بقية احلزب يف هذا الإجتاه«.

م�ساعدة ع�سكرية فتاكة
ويف ال��وق��ت احل���ايل، ي��ق��ول اأع�����ش��اء ج��م��ه��وري��ون يف جمل�س 
اأوكرانيا  ت��زوي��د  ت��وؤي��د  ت���زال  ل  منهم  الغالبية  اإن  ال�شيوخ 
مب�شاعدة ع�شكرية فتاكة، معتربين ذلك مبثابة �شيا�شة ردع 

يف مواجهة الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني وال�شني.
ي�شاركهم  رئا�شياً  بع�س هوؤلء اجلمهوريني مر�شحاً  ويريد 

يف اآرائهم- مما ي�شع هوؤلء ال�شناتورات يف مواجهة حمتملة 
م���ع ال���ق���اع���دة امل��ح��اف��ظ��ة ل��ل��ح��زب ال���ت���ي ت��ت��ف��ق م���ع ترامب 

ودي�شانت�س.
مع  ين�شجمون  ال��ذي��ن  املناف�شني  م��ن  ع���دداً  ك��ورن��ني  واأورد 
ونيكي  بن�س  ومايك  بومبيو  مايك  “هناك  قائاًل:  تفكريه، 
اأن  واأعتقد  ال�شباق.  خو�س  ق��رر  ما  اإذا  �شكوت  وتيم  هايلي 
ول  هناك”.  تقف  ت���زال  ل  احل���زب  م��ن  العظمى  الغالبية 
يخطط كورنني لالنخراط يف الإنتخابات التمهيدية لنيل 

تر�شيح احلزب لالنتخابات الرئا�شية.
لل�شناتورات  امل��ت�����ش��ددة  ال��ه��وي��ة  ت��ع��ززت  ال����ذي  ال��وق��ت  ويف 
ال�شنوات  اخلارجية يف  بال�شيا�شة  يتعلق  ما  اجلمهوريني يف 
الأخ���رية و���ش��ارت اأك���رث ت��ن��وع��اً، ف���اإن معظمهم دع��م تقدمي 
اإج����راء ت�شويت م�شتقل  امل�����ش��اع��دة لأوك��ران��ي��ا، مب��ا يف ذل��ك 
يقولون  اجلمهوريني  بع�س  ت�شمع  وعندما  املا�شي.  العام 
يدركون  وه��م  بال�شيا�شة.  متعلقاً  يعود  الأم��ر ل  ف��اإن  ذل��ك، 
ودي�شانت�س-  ترامب  موقف  نحو  حما�شة  اأكرث  ناخبيهم  اأن 
ال�شحيح  الأم���ر  ه��و  اأوك��ران��ي��ا  دع��م  اأن  على  ي�شرون  لكنهم 
اأن تفعله الوليات املتحدة من اأجل بقائها قوة  الذي يجب 

عاملية.
وحتى الدفعة اجلديدة من ال�شناتورات اجلمهوريني اجلدد، 
مبن فيهم امل�شككون بال�شيا�شة حيال اأوكرانيا مثل ال�شناتور 
عن اأوهايو ج.د. فان�س، مل يغري كثرياً يف توازن موؤمتر �شم 

49 �شناتوراً.

بني ترامب ودي�سانت�س
يف  معه  يلتقون  ل  زم��الئ��ه  م��ن  الكثريين  ب��اأن  فان�س  ويقر 

خياره الرئا�شي بني ترامب اأو دي�شانت�س. وي�شيف اأن “وزن 
اإىل جانبنا، وه��و يتغري يف  ال���راأي العام داخ��ل احل��زب يقف 
بالر�شح  ال�شخ�شني  اأح��د  ف��وز  حقيقة  اأن  اأعتقد  اجتاهنا. 
يف 2024- مع اإبراز هذه الق�شية يعترب اإ�شارة جيدة...اإن 
ترامب ودي�شانت�س هما اأكرث ت�شكيكاً يف موقفنا حيال امل�شاألة 

الأوكرانية من اجلمهوريني يف جمل�س ال�شيوخ«.
وم������ع ذلك، ف������اإن بع�س زمالء فان�س اجلدد، اأمثال ال�شناتور 
بتي ريكت�س عن ولية نربا�شكا وكاتي بريت عن ولية األ�شكا، 

يتخذون موقفاً خمتلفاً. 
“املحا�شبة”  يريدون  دائرتها  يف  الناخبني  اإن  بريت  وقالت 
نف�شه  الوقت  لكنهم يف  لأوك��ران��ي��ا،  تقدم  التي  الأم���وال  عن 
“يتفهمون املخاطر بالن�شبة لالأمن، وباأن العدوان الرو�شي 

غري مقبول«.
ويقول ريكت�س اإنه “من املهم اأن ت�شتمر امل�شاعدة لأوكرانيا 
ب�شرف النظر عن هوية الرئي�س املقبل...اإن كل مت�شكك يف 
ال�شيا�شة حيال اأوكرانيا يجب اأن يثري ت�شاوؤلت، لكن اأعتقد 
اإي�شاح  على  ق��ادري��ن  نكون  اأن  ك�شناتورات  واجبنا  م��ن  اأن��ه 

الق�شية الأوكرانية«.
واأظهر ا�شتطالع للراأي اأجراه معهد غالوب هذا الأ�شبوع اأن 
رو�شيا  بني  احل��رب  يعتربون  اجلمهوريني  من  املئة  يف   62
الأمريكية،  للم�شالح  خطري  تهديد  اأن��ه��ا  على  واأوك��ران��ي��ا 
اأعلى  م�����ش��ت��وى  2022- وه���ي  ع���ام  ع���ن  ن��ق��اط   6 ب���زي���ادة 
وامل�شتقلني.  بالدميوقراطيني  مقارنة  اجلمهوريني،  لدى 
ويقول ال�شناتور اجلمهوري ميت رومني اإن موقفي ترامب 
لدى  يبدو،  ما  على  ال�شائد،  ال��راأي  هما  “لي�شا  ودي�شانت�س 

الناخبني اجلمهوريني عموماً«.
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تقرير يك�سف مكانة �لواليات �ملتحدة كمورد للأ�سلحة
•• عوا�سم-وكاالت

مكانة  اأن  ال�����ش��الم،  لأب��ح��اث  ال���دويل  �شتوكهومل  ملعهد  تقرير  اأظ��ه��ر 

املا�شي،  العام  خالل  اأكرث  تعززت  لالأ�شلحة  كمورد  املتحدة  الوليات 
مو�شعة الفارق بينها وبني مناف�شيها.

باملئة   40 ال�شدارة معززة مكانتها بنحو  املتحدة يف  الوليات  وظلت 
من واردات الأ�شلحة العاملية.

بينما تراجعت واردات رو�شيا رغم حفاظها على املركز الثاين، لت�شمح 
لفرن�شا بال�شعود وتوريد اأ�شلحتها لأ�شواق كانت حليفة اأو تعترب من 

زبائن ال�شوق الرو�شية.
ل  “رو�شيا  “هد�شون”:  م��ع��ه��د  يف  حم��ل��ل  ب��ري��ج��ن��ت،  م��اي��ك��ل  وق����ال 
ب�شبب  الأ�شلحة  م��ن  العديد  تعوي�س  اأو  و�شيانة  ت��ق��دمي  ت�شتطيع 
امل�شتوردين  من  العديد  اأن  كما  املتداعي،  واقت�شادها  اأوكرانيا  حرب 
تتما�شى مع منظومة  الفرن�شية لأنها  الأ�شلحة  بالعتماد على  بداأوا 
الأ�شلحة الأمريكية والغربية ب�شفة عامة، بينما من ي�شري اأ�شلحة 
رو�شية اأو �شينية ي�شبح كامل العتماد عليها وي�شعب عليه اإدخال اأي 

حتديثات على منظومته من دول اأخرى«.
يف  لالأ�شلحة  م�شتورد  ثالث  اإىل   14 املرتبة  م��ن  اأوك��ران��ي��ا  وانتقلت 
العامل ب�شبب احلرب، فحتى نهاية العام 2021، كانت اأوكرانيا حتتل 

املرتبة 14 على ال�شعيد الدويل من حيث الأ�شلحة امل�شتوردة.
كذلك حلفاوؤها الأوروبيون من حلف الناتو الذين رفعوا وارداتهم من 

الأ�شلحة بنحو 65 باملئة.
من جان���به، قال دانييل ك�������وت�شي�س، حم�����لل ال�ش�����يا�ش������ات الأوروبي������ة 
مبيزاني������ات  يت������علق  في�����ما  اأن��ه  “اأعت������قد  “هريتاج”:  مبوؤ�ش�ش�������ة 
اأنظ���مة الدفاع الأوروبية �شن�شهد ا�شتمرارا يف الرتفاع خالل ال�شنوات 
فيها حربا  ن�شهد  التي  املرحلة  الأم��ر على هذه  يقت�شر  ولن  املقبلة، 
لكن  الدفاعية،  اأنظمتها  ال�شتثمار يف  ال��دول  اأوكرانيا، تريد هذه  يف 
على  ال�شعب  م��ن  وب���ات  ج���دا  ك��ث��رية  ب��ات��ت  طلباتها  اأن  ه��ي  امل�شكلة 
الطلبات  هذه  تلبية  الأمريكية  الأ�شلحة  و�شركات  املتحدة  الوليات 

املتزايدة، خا�شة واأن لديها زبائن اآخرين ل يقلون اأهمية عن الدول 
الأوروبية«.

ومع اأن احلرب يف اأوكرانيا ت�شتقطب القدر الأكرب من الهتمام، فاإن 
دول �شرق اآ�شيا �شهدت ارتفاعا كبريا يف واردات الأ�شلحة، خا�شة الدول 
تنامي  ب�شبب  وال��ي��اب��ان  اجلنوبية  ك��وري��ا  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  احلليفة 

النفوذ ال�شيني يف منطقة املحيط الهندي والهادي.
اأنه رغم ال�شتقطاب ال�شيا�شي املتزايد على ال�شعيد  وترى وا�شنطن 
العاملي، فاإن موقعها يف �شوق الأ�شلحة مل يتغري بل على العك�س، لأنها 
العامل  اأ�شلحة  لت�شدير ن�شف  وق��ت م�شى  اأي  اأك��رث من  اأق��رب  باتت 

مبفردها.

 �سر�ع بني د�ع�س وبوكو حر�م للهيمنة يف �سمال نيجرييا 
•• كانو-اأ ف ب

تخو�س اأبرز جماعتني اإرهابيتني يف نيجرييا منذ الأ�شابيع 
امل��ا���ش��ي��ة م���ع���ارك دام���ي���ة ب��ك��ث��اف��ة غ���ري م��ع��ه��ودة م���ن اأجل 
انتظارها على معقلها يف �شمال �شرق  التي طال  ال�شيطرة 

البالد بح�شب م�شادر اأمنية و�شكان حمليني.
ب��ورن��و حيث  اإره��اب��ي يف ولي��ة  14 عاما ي�شود مت��رد  منذ 
يف  الإره��اب��ي  داع�����س  وتنظيم  ح��رام  بوكو  جماعة  ت�شيطر 
�شا�شعة منها  م�����ش��اح��ات  ع��ل��ى  )اإي�������ش���واب(  اأف��ري��ق��ي��ا  غ���رب 
وتكثفان الهجمات ما �شكل حتديا كبريا للرئي�س املنتخب 

بول تينوبو.
بداأت اجلماعتان املتناف�شتان منذ فرة طويلة، اأول النزاع 
داع�س  يف غرب  تنظيم  اإن  ب�شبب خالفات عقائدية حيث 
داخل جماعة  ان�شقاق  اإثر   2016 عام  ن�شاأ  الذي  اأفريقيا 

بوكو حرام، يعار�س قتل امل�شلمني.
حت��ول ه��ذا التناف�س منذ ذل��ك احل��ني اإىل ح��رب من اأجل 
متار�س  حيث  وحميطه  ت�شاد  بحرية  حو�س  على  الهيمنة 
كل من اجلماعتني نفوذا. يف الأ�شابيع املا�شية، تكثفت حدة 
قريتي جريير  �شيما يف  ل  القتلى  مئات  اأوق��ع  ما  امل��ع��ارك 

وجمعة تورو قرب احلدود مع النيجر.
فران�س  لوكالة  النيجريية  ال�شتخبارات  يف  م�شدر  وق��ال 
الرهابيني،  بني  ال��دائ��رة  باملعارك  علم  على  “نحن  بر�س 
كيف  ل��رنى  ن��راق��ب  بالتايل  الينا  بالن�شبة  اأم��ر جيد  وه��و 

�شيتطور الو�شع«.
“من  ا�شمه  عن  الك�شف  رف�س  ال��ذي  امل�شدر  هذا  واأ�شاف 
الرق���ام  ل��ك��ن  اجل��ان��ب��ني،  ت�شمل  ح�شيلة  اإع��ط��اء  ال�شعب 
200 قتيل، فقط يف جمعة  اأكرث من  هائلة. نتحدث عن 

تورو«.

اإن��ه��م �شمعوا دوي  ي��ق��ول ���ش��ي��ادون يف ج���زر ب��ح��رية ت�����ش��اد 
انفجارات واإطالق نار كثيف م�شدره قريتي جريي وجمعة 

تورو.
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  الكا  ابوبكر  اأحدهم ويدعى  وقال 
يف  خ�شو�شا  قوية  انفجارات  ن�شمع  ج��دا،  كثيفة  “املعارك 

الليل«.
املعارك  ف��ان  نتلقاها،  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  “بح�شب  واأ���ش��اف 
باملزيد  ت��اأت��ي  ح���رام  ب��وك��و  لن  ال��وق��ت  لبع�س  ت�شتمر  ق��د 
من  النيجر  جانب  على  ال��واق��ع  معقلها  من  ال�شلحة  من 

البحرية«.
نيجرييا  ب��ني  �شواطئه  متتد  ال���ذي  ت�شاد  ب��ح��رية  ح��و���س 
املياه  �شا�شعة من  والنيجر والكامريون وت�شاد هو م�شاحة 
حرام  ب��وك��و  اأق��ام��ت  حيث  وامل�شتنقعات  ال�شغرية  واجل���زر 

وتنظيم داع�س يف غرب افريقيا مالذات.
املواجهات الأخرية بداأت يف 19 �شباط/فرباير املا�شي حني 
اقتحم مقاتلون من بوكو حرام مع�شكرات لتنظيم داع�س يف 

غرب اإفريقيا يف تومبون غيني كايوا بح�شب �شياد اآخر.
اأبو بكر قناي، اأحد كبار قادة بوكو حرام مب�شاعدة  واأطلق 
ي�شيطر عليهما  اأعوانه، هجوما على جزيرتني  اثنني من 
واأفرجوا  �شجنا  واقتحموا  افريقيا  غرب  يف  داع�س  تنظيم 

عن العديد من املعتقلني والرهائن بح�شب امل�شدر نف�شه.
وق����ال ه���ذا ال�����ش��ي��اد ال����ذي رف�����س ال��ك�����ش��ف ع���ن ا���ش��م��ه اإن 
 17،00 ال�شاعة  حتى  الفجر  م��ن  ا�شتمرت  “املواجهات 
عن  التخلي  على  افريقيا  غرب  يف  داع�س  تنظيم  وارغمت 

املع�شكرين«.
واأ�شاف ان عنا�شر بوكو حرام “توعدوا با�شتعادة كل اجلزر 
عليها  ي�شيطر  ان  قبل  تخ�شهم  كانت  انها  يقولون  التي 

تنظيم داع�س يف غرب افريقيا«.

ردا على ذلك، اأطلقت اي�شواب هجمات على مع�شكرات بوكو 
ما  للمتطرفني  املعروف  امل��الذ  �شامبي�شا  غابة  قرب  ح��رام 
وهو  ليمان  ابراهيم  بح�شب  اأ�شخا�س  عدة  اىل مقتل  اأدى 

زعيم ميلي�شيا حملية.
فر  الرئا�شية،  النتخابات  ع�شية  �شباط/فرباير   24 يف 
ا�شت�شالم  اىل  اأدى  م��ا  ب��دوره��م  ح��رام  بوكو  م��ن  مقاتلون 

مئات منهم وعائالتهم كما اأ�شاف ليمان.
واأعلن اجلي�س النيجريي انه قتل ال�شبوع املا�شي “حواىل 
اآخرين   960 واعتقل  ح��رام  بوكو  م��ن  ارهابيا”  ثالثني 
اأ�شبحت  بينهم ن�شاء واأطفال فروا من نيجرييا املجاورة. 
اي�شواب املجموعة املهيمنة يف املنطقة بعد مقتل زعيم بوكو 
 2021 اأي��ار/م��اي��و  يف  ال�شكوي  بكر  اأب��و  التاريخي  ح��رام 
بع�س  ان�شم  اعدامهم،  يتم  ان  القتتال. خوفا من  خالل 
املقاتلني من بوكو حرام اىل اي�شواب فيما ا�شت�شلم الخرون 

او لذوا بالفرار.
�شباط/فرباير  نهاية  يف  انتخب  ال��ذي  تينوبو  ب��ول  وع��د 
رئي�شا للدولة الفريقية الكرث اكتظاظا بال�شكان، بتجنيد 
كثيف لعنا�شر يف ال�شرطة واجلي�س. لكن اخلرباء يخ�شون 
انه بدون ا�شراتيجية جديدة وا�شالح للقوى المنية فان 

“الطريق امل�شدود” يف �شمال �شرق البالد �شي�شتمر.
منذ بدء مترد بوكو حرام يف 2009، اأوقع النزاع اأكرث من 
40 األف قتيل وت�شبب بنزوح مليوين �شخ�س بح�شب الأمم 

املتحدة.

�ملعركة �ل�سيا�سية ت�ستمر بعد مترير ماكرون قانون �إ�سلح �لتقاعد 
•• باري�س-اأ ف ب

ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  وجه  يف  املعار�شة  ت�شتّد 
بالقوة،  التقاعد  نظام  اإ�شالح  م�شروع  وحكومته غداة مترير 
الثقة،  املعار�شة لتقدمي مذكرات بحجب  اأح��زاب  ا�شتعداد  مع 

وبينما يت�شاعد الغ�شب يف ال�شارع.
49.3 من  امل��ادة  اإىل  اللجوء  اعتبار  اإج��م��اع على  �شبه  وي��ربز 
الد�شتور لتبّني م�شروع القانون من دون ت�شويت يف اجلمعية 
ر�شيده  َرَه���ن  ال���ذي  م��اك��رون،  اإىل  بالن�شبة  نك�شة  الوطنية، 
م�شاريع  اأب���رز  منه  جاعال  الإ���ش��الح  ه��ذا  �شبيل  يف  ال�شيا�شي 

وليته الرئا�شية الثانية.
وب��ع��د اإج������راء احل��ك��وم��ة ل��ت��ب��ن��ي الإ����ش���الح ب��ال��ق��وة، �شي�شعى 

املعار�شون اإىل دفع ال�شلطة التنفيذية اإىل اأزمة �شيا�شية.
الثقة  ت�شكيالت مذكرات بحجب  تقدم ثالث  اأن  املرّجح  ومن 
“التجّمع  ه��ي  ال��ظ��ه��ر،  ب��ع��د  منت�شف  يف  امل��ه��ل��ة  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل 
الي�شارية  الأح�����زاب  وائ��ت��الف  امل��ت��ط��رف  اليميني  الوطني” 

“نوبي�س” وجمموعة و�شطية �شغرية من�شّقة.
وعلى  الأق����ل،  على  �شاعة   48 بعد  عليها  الت�شويت  و�شيتّم 
الأرجح الإثنني. ومن اأجل اإ�شقاط احلكومة، ينبغي اأن جتمع 
غالبية مطلقة من النواب. ويبدو ذلك �شعب التحقيق، يف ظل 
اأكد  التي ميلكها الئتالف احلكومي، بينما  الن�شبية  الغالبية 
اأنه  اليميني الذي يلعب دوراً حمورياً،  “اجلمهوريني”  حزب 
لن ي�شّوت ل�شالح اأي منها. ولكن بع�س نواب “اجلمهوريني” 
املتمّردين قد يخرجون عن خط الإجماع الر�شمي على م�شتوى 

حزبهم.
وقال النائب عن “اجلمهوريني” اأوريليان برادييه لقناة “بي 
الن�س  هذا  لأّن  دميوقراطية  م�شكلة  “نواجه  يف”،  تي  ام  اف 
الذي �شيغرّي حياة الفرن�شيني، �شيتّم تبّنيه من دون اأن يجري 
اأن  الكل  “على  واأ�شاف  الوطنية”.  اأدنى ت�شويت يف اجلمعية 
الدميوقراطيةيالذي  القطيعة  وخطر  الو�شع  خطورة  يقّدر 
تواجهه بالدنا”. بدورها، �شت�شعى النقابات اإىل بّث روح جديدة 
الفرن�شيني  حياة  على  توؤثر  التي  والإ�شرابات  التظاهرات  يف 

منذ منت�شف كانون الثاين/يناير، والتي بداأ زخمها يراجع.
الأ�شبوع،  نهاية  وخالل  اجلمعة  جتّمعات  اإىل  النقابات  ودعت 
اإ�شافة اإىل يوم تا�شع من الإ�شرابات والتظاهرات اخلمي�س يف 

23 اآذار/مار�س.
اإىل  م�����ش��رية  ب�”القوة”،  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  ب��ت��م��ري��ر  ون�����ّددت 
الأزم���ة  يف  التنفيذية  ال�شلطة  تتحّملها  ال��ت��ي  “امل�شوؤولية 
اإنكار  وه��و  ال��ق��رار،  ه��ذا  عن  الناجمة  وال�شيا�شية  الجتماعية 

حقيقي للدميوقراطية«.

يف ه��ذه الأث��ن��اء، ق��ام��ت ق���ّوات اإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون م�شاء اخلمي�س 
اآلف  جت��ّم��ع  حيث  ال��ك��ون��ك��ورد  �شاحة  يف  متظاهرين  بتفريق 
املحتّجني. ومت اعتقال 310 اأ�شخا�س اخلمي�س بينهم 258 
يف ب��اري�����س وح���ده���ا، وف���ق م��ا اأع��ل��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة جريالد 

دارمانان م�شاء ل�شبكة اإر تي اإل.
كما وقعت حوادث يف مدن كربى اأخرى مثل رين ونانت واأميان 
وليل وغرونوبل. ويف مار�شيليا )جنوب(، حّطم �شّبان ملّثمون 
واجهة اأحد امل�شارف ولوحة اإعالنية، بينما اأ�شرم اآخرون النار 
واأرباب  وال�شرطة  الدولة  “ت�شقط  هاتفني  قمامة  حاويات  يف 

ح�شبما اأفاد مرا�شل وكالة فران�س بر�س. العمل”، 
“كنت  غرونوبل  يف  متظاهرة  وه��ي  مانتوفاين  كارين  وقالت 
من  قلياًل.  الدميوقراطية  �شيحرمون  اإن��ه��م  لنف�شي  اأق���ول 
اأنهم  اأعتقد  للغاية لذلك فوجئت، كنت  �شاذجة  اأّنني  الوا�شح 
“الكل  واأ���ش��اف��ت   .”49.3 امل���ادة  ا�شتخدام  على  ي��ج��روؤوا  ل��ن 

مبدية “غ�شبها«. يتذّمر ولكن بدون اأن يح�شل حترك”، 
من جهتها، دعت اأورور بريجي رئي�شة كتلة “النه�شة” )احلزب 
اإىل  الداخلية  الوطنية اخلمي�س، وزير  الرئا�شي( يف اجلمعية 

“تعبئة اأجهزة الدولة... حلماية نواب” الأغلبية.
اإىل  البالد  دفع  ب�شاأن  التهامات  واملعار�شة  احلكومة  تتبادل 
الذي  اخل�شر  ح��زب  عن  النائب  بايو  جوليان  واتهم  العنف. 
احلكومة  )نوبي�س(،  الي�شارية  الأح���زاب  ائ��ت��الف  اإىل  ينتمي 

اخلمي�س باأّنها “م�شتعد لإثارة اخلراب يف البالد«.

من جهتها، اأعربت بورن عن “�شدمتها الكبرية” حيال �شلوك 
بع�س نواب املعار�شة. وحّذرت من اأنهم “يريدون الفو�شى يف 

اجلمعية الوطنية ويف ال�شارع«.
ت�شّببت الإ�شرابات امل�شتمّرة منذ عّدة اأيام يف قطاعات الطاقة 
واملوانئ وجمع النفايات يف اإحداث ا�شطرابات، فيما قد حتدث 

املزيد من ال�شطرابات اجلمعة.
ال�شوارع،  م��ن  ع���دداً  النفايات  اأط��ن��ان  تغّطي  حيث  باري�س  يف 

�شتقوم ال�شلطات با�شتدعاء موظفني لإزالة القمامة.
49.3 من  املادة  اإىل  اللجوء  لإليزابيت بورن، فاإن قرار  وفقاً 
الد�شتور اتخذ “جماعياً” بني احلكومة ورئي�س الدولة. غري 
اأّنه انتكا�شة ملاكرون بعد  اإليه على نطاق وا�شع على  اأّنه ُينظر 

عّدة اأ�شابيع من املحادثات مع الأحزاب ال�شيا�شية والنقابات.
واعتربت �شحيفة “لوموند” اأن مترير امل�شروع بالقوة “كا�شٌف 
“ليربا�شيون”  �شحيفة  وقالت  ماكرون”.  اإميانويل  لعزلة 
�شنوات  خلم�س  متتد  التي  ولي��ت��ه  ف��رة  “بقية  اإّن  الي�شارية 
الأمني  حت��دث  جهته،  م��ن  دائمة”.  ب�شورة  عقبات  �شتواجه 
للعمل”  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  الفرن�شية  ل�”الكونفدرالية  ال��ع��ام 

لوران برجيه عن “غرق«.
الوطنية  الرئا�شية يف اجلمعية  املجموعة  اأّن م�شوؤوًل يف  حّتى 
الك�شف عن  عدم  واأ�شاف م�شرطاً  “هذا حتّطم”.  اأّن  اعترب 
هويته “يجب حّل” اجلمعية الوطنية والدعوة اإىل انتخابات 

ت�شريعية مبكرة.

و�ساطة �ل�سني يف �مللف �الأوكر�ين.. 
�حتماالت �لنجاح و�الإخفاق

•• عوا�سم-وكاالت

مو�شكو،  اإىل  بينغ،  جني  �شي  ال�شيني،  الرئي�س  يتجه 
و�شط توتر متزايد بني رو�شيا والوليات املتحدة، ب�شبب 
ملف اأوكرانيا، ل �شيما بعد حادث الطائرة امل�شرية فوق 

البحر الأ�شود.
باحث  ي���رى  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف 
رو���ش��ي اأن ف��ر���س جن���اح ال�����ش��ني يف وق���ف احل����رب بني 
مو�شكو وكييف تظل واردة، خا�شة مع مكا�شب تنتظرها 
بكني، واعتزام جني بينغ التحدث مع نظريه الأوكراين، 
فلودميري زيلين�شكي، للمرة الأوىل منذ بداية ال�شراع، 
التي  امل��ح��اول��ة  جن���اح  يف  اأوك�����راين  ب��اح��ث  �شكك  بينما 

تتطلب “اتفاقا �شعبا” بني اأطراف احلرب.
اإطفاء  على  ال�شيني  التنني  ق��درة  ح��ول  الأ�شئلة  وتثار 

النريان قبل النزلق حلرب اأو�شع نطاقا.

اأ�سباب للنجاح  4
الدولية  ال��ع��الق��ات  ت��اري��خ  يف  ال��رو���ش��ي  الباحث  يتوقع 
ال�شينية  ال�شالم  م��ب��ادرة  جن��اح  بالفريف،  �شولونوف 
اأ�شباب،  ن��ظ��را لأرب��ع��ة  اأوك���ران���ي���ا،  اأزم����ة  وال��و���ش��اط��ة يف 

بح�شب وجهة نظره وهي:
• الو�شع القت�شادي يف الوليات املتحدة و�شط مطالب 

الكونغر�س بوقف الدعم لأوكرانيا.
• تاأخري اأوروبا للم�شاعدات الع�شكرية، ب�شبب “نفاد” 

خمازنها وو�شعها الع�شكري الرخو.
• كييف يف و�شع ع�شكري �شعب، وحما�شرة يف ال�شرق 

بالكامل مع تراجع لقواتها يف اجلنوب.
ال�شني،  ترعاها  م��ب��ادرة  اأي  ل��دخ��ول  مو�شكو  ميول   •

لأنها تعلم جيدا املخاوف الرو�شية.

مكا�سب بكني
الرئي�س ال�شيني �شيزور دول اأوروبية اأخرى كجزء من 
اإىل رو�شيا الأ�شبوع املقبل، وغالبا �شيكون احلل  رحلته 
يف اأوكرانيا حمور املباحثات، وهنا ي�شيف بالفريف، اأن 
بكني تراهن على مكا�شب يف تلك املبادرة اأي�شا، ولذلك 

�شت�شعى بكل قوة اإىل اإجناحها، ومنها:
• مناف�شة وا�شنطن يف امللعب ال��دويل، مما يدعمها يف 

الت�شدي للعقوبات ال�شارة بامل�شالح ال�شينية.

• تعزيز التعاون اأكرث مع رو�شيا.
• ك�شر الهيمنة الأوروبية والغربية على كييف.

داخل  ج��دي��دة  اأرا������سٍ  ك�شب  يف  فعليا  ال�����ش��ني  وب�����داأت 
راع  دور  لعب  م��ن  ميكنها  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شيا�شة  م��ع��رك 
ال�شالم وا�شتبدال الدور الأمريكي يف طريقها للهيمنة 
العاملية، وهو ما يت�شح يف �شعيها لإب��رام م�شاحلة بني 
لأوكرانيا  وا���ش��ن��ط��ن  ت��ن��ح��از  بينما  واأوك���ران���ي���ا،  رو���ش��ي��ا 

وتدعمها باملال وال�شالح ب�شكل �شريح �شد مو�شكو.

التفاق ال�سعب
املع�شكر الأوكراين يرى اأن الأهم من ال�شالم هو �شيغة 
بورفات،  نعومكن  تعبري  بح�شب  ال�شالم،  اتفاق  وبنود 
تافري�شكي  بجامعة  الدولية  ال�شيا�شية  يف  املتخ�ش�س 
اأك��د ب��ورف��ات �شرورة  ب��اأوك��ران��ي��ا. وح��ول ه��ذه النقطة، 
قبل  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���ش��ي  جميع  م��ن  رو�شيا  ان�شحاب 

اجللو�س على مائدة مفاو�شات.
وتوقع بورفات اأن تنجح ال�شني يف وقف مبدئي لإطالق 
اأن التو�شل  ال��ن��ار ب��ني م��و���ش��ك��و وك��ي��ي��ف، ول��ك��ن��ه رج���ح 
الكامل  نظرا لالختالف  “اأمر �شعب”،  �شامل  لتفاق 
يف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب��ني ط���ريف احل����رب، م�����ش��ريا اإىل اأن 
“التخوف الأكرب يف تلك املرحلة هو اإجبار كييف على 

�شالم يكون �شيء ال�شمعة«.
وي�شت�شهد بورفات مبا يقول اإنها موؤ�شرات غري مر�شية 

لكييف تخ�س تراجع الدعم املقدم لها، �شاربا اأمثلة:
• النق�شام يف املع�شكر الأوروبي بات وا�شحا فيما يخ�س 

الت�شليح.
ظل  يف  ت�شوية  نحو  ال��دف��ع  وحم����اولت  ت�شريحات   •

التقدم الرو�شي الع�شكري يف معارك ال�شرق.
منها  الغربية،  ال��دول  لبع�س  ال�شريح  كييف  اتهام   •

اأملانيا وفرن�شا، بتعطيل الت�شليح.
عن  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س  ح��دي��ث   •

�شرورة اأخذ خماوف مو�شكو بجدية.
حتركات الرئي�س ال�شيني الدبلوما�شية، الأ�شبوع املقبل، 
�شبقتها مبادرة طرحتها بكني يف فرباير املا�شي، تتكون 
من 12 بندا، لوقف احلرب، لكنها مل جتد �شدرا رحبا، 
واتهم الأمني العام حللف الناتو، ين�س �شتولتنربغ، بكني 
باأنها تفتقر اإىل “امل�شداقية” لطرح اأي مقرحات بعد 

ف�شلها يف “اإدانة” رو�شيا.

�سكان �إ�سطنبول يعي�سون هاج�س وقوع »�لزلز�ل �لكبري« 
•• اإ�سطنبول-اأ ف ب

بي�شاء بفح�س اخلر�شانة  زرقاء وي�شع خوذة  �شرة  يرتدي  يقوم مهند�س 
يف مبنى متوا�شع يف منطقة بات�شالر يف اإ�شطنبول، فخالل يومني �شيعرف 
ال�شكان ما اإذا كانت جدران منازلهم معر�شة خلطر النهيار مع اأول زلزال.

يقول دورمو�س اأويغون وهو �شاحب �شقة تقع يف الطابق الرابع من املبنى، 
“لدي ثقة اإجمال لكن اأولدي غري مقتنعني، ولذلك جنري هذا الفح�س«. 
العي�س ب�شالم. لكن من  اإيجابيا، ف�شنتمكن من  “اإذا كان الفح�س  واأ�شاف 
اأو يف  ال�شوبرماركت  نكون يف  قد  ال��زل��زال؟  ي�شرب  �شنكون حني  اأي��ن  يعلم 

مكان عملنا، وهذا ما يخيفنا«.
اأ�شفر  وال��ذي  �شباط-فرباير   6 7،8 درج��ات يف  بقوة  الزلزال  اأن وقع  منذ 
عن اأكرث من 48 األف قتيل يف تركيا وخلف خرابا يف مناطق باأكملها، ات�شل 

اأكرث من 140 األف �شخ�س ببلدية ا�شطنبول من اأجل فح�س مبانيهم.
اخلر�شانة  نوعية  ويفح�شون  املدينة  املهند�شني  من  فريقا  خم�شون  يجول 

ميكن  جدا” فانه  “مرتفع  اخلطر  اأن  اعتربوا  واذا  البناء.  ق�شبان  وقطر 
اتخاذ قرار بهدم املبنى. وقع زلزال 6 �شباط-فرباير على بعد 800 كلم من 
هناك على فالق بعيد لكن �شور املدن املدمرة بكاملها ت�شبب بخوف م�شت�شر 
يف ا�شطنبول حيث �شينهار حوايل مئة األف مبنى او �شتت�شرر ب�شدة يف حال 

وقوع زلزال بقوة 7،5 درجات، حتى باعراف البلدية.
�شمال  فالق  م��ن  فقط  كلم   15 بعد  على  املدينة  جنوب  اأح��ي��اء  بع�س  تقع 
الأنا�شول وقد احت�شب خرباء الزلزل احتمال وقوع زلزال بقوة تفوق 7،3 

درجات قرب اأ�شطنبول وجاءت الن�شبة %47 خالل ثالثني عاما.
على بعد �شارعني من مبنى دورمو�س اويغون يف حي حمروم ومكتظ على 
اجلانب الأوروبي من ا�شطنبول يبيع علي نزير منذ �شهر �شافرات لل�شكان 

الذين يتخوفون ان يجدوا اأنف�شهم يف اأحد الأيام حتت الأنقا�س.
200 لرية تركية  ب�  ا�شطنبول  اري�شوغلو وهو تاجر جملة يف  اأوغ��ور  يبيع 
)10 يورو( حقيبة حمراء �شغرية م�شممة خ�شي�شا للزلزل وحتتوي على 
مت�شمنة  ط��وارئ  وم�شتلزمات  احلياة  قيد  على  للبقاء  وبطانيات  م�شابيح 

ينقذ«. اأن  ميكن  ما  “كل 
الزلزال  منذ  �شهريا.  األفا  منها  “نبيع  ويقول  كبري  ب�شكل  مبيعاته  ازدادت 

تلقينا 15 األف طلبية بينها ثمانية اآلف يف ا�شطنبول«.
لدى  طويلة  ف��رة  منذ  اأح��ي��ان��ا  الكبري” امل��ر���ش��خ  “الزلزال  م��ن  اخل���وف 
ال�شكان الذين عا�شوا زلزال اآب-اغ�شط�س 1999 الذي اأوقع اأكرث من 17 
األف قتيل يف �شمال غرب تركيا بينهم األف يف ا�شطنبول، يدفع ببع�س ال�شكان 

اىل ال�شعي لنقل مكان �شكنهم.
يقول حممد اركيك مدير عام زينغات وهي من�شة اإعالنات عقارية “هناك 
طلب قوي لالنتقال اىل الحياء ال�شمالية من ا�شطنبول البعيدة اأكرث عن 

خط الفوالق واىل منازل منفردة«.
كما تزايد الطلب لالنتقال اىل مدن مثل اأدرنة وقرقلريلي الواقعة على بعد 

حوايل 200 كلم عن �شمال غرب ا�شطنبول، والبعيدة عن هزات حمتملة.
“يخططون لالنتقال  اأي�شا  اآكات وهي طبيبة نف�شية مر�شى  ت�شتقبل نيل 

من ا�شطنبول«.

تاأهب  اإنهم يف حالة  “مل يعد كثريون ي�شعرون بالأمان يف منازلهم.  تقول 
لحتمال  حت�شبا  الر�شيف  من  الآم��ن  اجلانب  يختارون  ال�شارع  يف  دائمة. 

انهيار مبنى«.
من  “ق�شم  وتقول  الأم��ر  ه��ذا  عن  زمالئها  مع  النف�شية  الطبيبة  حتدثت 

مر�شانا مل يعد قادرا على التفكري بطريقة عقالنية«.
ت�شيف اأن هذا اخلوف ميكن اأن ي�شيطر على “اجلميع”، بدون تفرقة “بني 

عمر معني او طبقة اجتماعية«.
 6 زل��زال  لكن  ا�شطنبول منذ فرة طويلة  اكتيمور يف مغادرة  تفكر جيزل 

�شباط-فرباير حول هذه الرغبة اىل “اأولوية«.
تقيم هذه الثالثينية يف الطابق ال�12 من برج، وتتمتع مبنظر خالب من 

�شقتها.
هي تف�شل عدم ت�شور م�شاهد الدمار التي �شت�شهدها يف حال وقوع زلزال 
اأمتكن  اأقيم فيه، فلن  “حتى لو مل يح�شل �شيء للمبنى الذي  قوي قائلة 

بدون �شك من حتمل ما �شاأراه«.
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة ال�شرق الو�شط لل�شقالت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:بناية ال�شيد ح�شني علي في�شل اليزي M مكتب رقم 4 طابق 

�شرق زايد  بن  حممد  �شارع  زايد  بن  حممد  مدينة   C157
CN 1039428 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

 KRESTON MENON CHARTERED ACCOUNTANTS/2 - تعيني ال�شاده
على  بناء  وذلك  قانوين  كم�شفي   ،  - BRANCH OF ABU DHABI

العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 
بالرقم:2105040710  تاريخ التعديل:2023/03/17

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مطعم بحر العا�شمة - �شركة ال�شخ�س 

الواحد ذ م م  رخ�شة رقم: CN 2449976 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد عبداهلل حممد البريق

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد تيكبورام كونهى %100

تعديل اإ�شم جتاري من/مطعم بحر العا�شمة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

BAHAR ALASEMA RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/مطعم خورفكان بر وبحر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

KHORFAKAN SEA LAND RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : تاق مي لإدارة املرافق 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�شة رقم: 1495357 
تعديل اإ�شم جتاري من/تاق مي لإدارة املرافق ذ.م.م

TAG ME FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

 اإىل/تعبري انرنا�شونال �شيانة املباين ذ.م.م
TABEER INTERNATIONAL BUILDINGS MAINTENANCE L.L.C

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

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شالون الطريق البي�س 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال رخ�شة رقم: 1490250 
تعديل راأ�س املال اىل/ 100000

تعديل �شكل قانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/�شالون الطريق البي�س للرجال

WHITE WAY GENTS SALON

 اإىل/�شالون و�شبا الطريق البي�س للرجال - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 WHITE WAY GENTS SPA & SALON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
املعدات  لتجارة  ايليمينت  �شلفر   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الكهربائية ذ.م.م  رخ�شة رقم: CN 2051792 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 150000 اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد �شالح احمد �شالح امل�شجرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ �شامر تي�شري ح�شنى ال�شاحلى من �شريك اىل مالك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ �شامر تي�شري ح�شنى ال�شاحلى من �شريك اىل مدير

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شامر تي�شري ح�شنى ال�شاحلى من 49% اىل %100
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شامر تي�شري ح�شنى ال�شاحلى من 49% اىل %0

تعديل اإ�شم جتاري من/�شلفر ايليمينت لتجارة املعدات الكهربائية ذ.م.م
SILVER ELEMENT ELECTRICAL EQUIPMENT TRADING L.L.C

 اإىل/�شلفر ايليمينت لتجارة املعدات الكهربائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SILVER ELEMENT ELECTRICAL EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2023/1367

�إعلن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على  علني  مزاد 
2023/03/22 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ  6:00 م�ساءا يوم الربعاء  ال�ساعة 

�سده �سفرالك�س خلدمات اإدارة املن�ساآت �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 166,000 اغرا�س متنوعه       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 
باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .

المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

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

CN اي تي �شوليو�شنز رخ�شة رقم:3939162 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بناظبي للمقاولت العامة ذ.م.م

  رخ�شة رقم: CN 1114558 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 350000 اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
HE Holding L.L.C تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ات�س اإي القاب�شة ذ.م.م

 Zaad تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ زاد كابيتل القاب�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
Capital Holding - Sole Proprietorship L.L.C من �شريك اىل مالك

 Zaad م  م  ذ  الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - القاب�شة  كابيتل  زاد  ال�شركاء/  ن�شب  تعديل 
Capital Holding - Sole Proprietorship L.L.C من 50% اىل %100

تعديل اإ�شم جتاري من/بناظبي للمقاولت العامة ذ.م.م
BINADHABI GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/بناظبي للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز اوك�شجني للريا�شات اللكروين  

رخ�شة رقم: CN 3810706 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف هيالل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد عادل حممد احمد خليفه %49
 Prodca national general trading تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة برودكا نا�شيونال للتجاره العامة

تعديل اإ�شم جتاري من/مركز اوك�شجني للريا�شات اللكروين
OXYGEN ESPORTS CENTER

 اإىل/كالود�شيل للتكنولوجيا ذ.م.م
CLOUDSHELL TECHNOLOGY

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

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

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اعلن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2023/238 - ابتدائي جتاري

بناء على طلب مدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة - م�شاهمة عامة 
- اجلن�شية 

اىل مدعى عليه / حممد نوفل اتيكابار امبيل بالكال ابوبكر اتيكابار امبيل - 
اجلن�شية/الهند  

فاأنت مكلف باحل�شور امام �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد عنك يف ال�شاعة 
الدعوى  على  لالإجابة   ،  2023/3/21 املوافق  الثالثاء  يوم  من   09:00
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو اإر�شال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا.
اإداري �شعادة متعاملني 

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70647 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اعلن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2023/227 - ابتدائي جتاري

بناء على طلب مدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة - م�شاهمة عامة - اجلن�شية 
اىل مدعى عليه / �شعيد علي �شيف �شحيب احلب�شي - اجلن�شية/المارات العربية املتحدة

بناء عليه تلتم�س ال�شركة املدعية من عدالة املحكمة املوقرة التي اول:بالزام املدعي عليه بان 
الفا وثالثمائه وثالثة وع�شرون  للمدعية مبلغ وقدره )11.323.6( درهم احد ع�شر  يوؤدي 
درهما و�شته فل�س والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد والزام 
املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة   - فاأنت مكلف باحل�شور امام �شخ�شيا 
 ،  2023/3/22 املوافق  الأربعاء  يوم  من   08:30 ال�شاعة  يف  عنك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
اأو  لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور 

اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا.
اإداري �شعادة متعاملني 

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70647

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن عن بيع منقوالت باملزاد العلني

عن طريق �شركة االمارات للمزادات
عن طريق الن�شر بجريدتني ر�شميتني 

االمارات - راأ�ض اخليمة - الغيل ال�شناعية

يف الق�شية التنفيذية رقم 2021/44 
العائد  النتفاع  وح��ق  املنقولت  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - البتدائية  اخليمة  راأ���س  حمكمة  تعلن 
ملكيتها اىل �شركة/الكندية ل�شناعية الوعية الكرتونية ذ.م.م - بناء على قرار قا�شي التنفيذ يف 
الق�شية التنفيذيه رقم 2021/44 تنفيذ بتاريخ:2023/3/30 عن طريق �شركة المارات للمزادات 

وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاءا علما بان قيمة التاأمني 20٪ تدفع نقدا.
فعلى من يرغب بال�شراك او الطالع الدخول على املوقع الإلكروين ل�شركة الإمارات للمزادات 
اأثناء  التنفيذ  دائرة  مراجعة  بالإعرا�س  يرغب  ومن   ،  www.emiratesauction.ae

الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة.
 ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي

     حكومة  راأ �ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70021 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

م�شتعجل  SHCFICIINJ2023 /0001271 يف  الدعوى رقم
املتحدة/ العربية  المارات   ، الكتبي  دلوي  بن  �شعيد  �شهيل  :�شعيد  عليه  املدعي  اإىل 
اجلن�شية �شركة ال�شم�س للهند�شة واملقاولت ذ.م.م �شركة الهاين اخلليجية للمقاولت 

ذ.م.م
نعلمكم بان املدعي احل�شم لالن�شاءات موؤ�ش�شة فردية ملالكها/حمد �شامل علي املزروع/
عليكم  لذايجب  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - المارات  اجلن�شية 
الثنني  يوم  املدنية  البتدائية  املحكمة   - الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  امام  احل�شور 
وم�شتندات  دفاع  من  مالديكم  لتقدمي   08:30 ال�شاعة  املوافق:2023/3/20 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  ار�شال  او  ح�شوركم  عدم  حالة  ويف 

الجراءات القانونية يف غيابكم  -  حرر بتاريخ  2023/3/15  
املحكمة االبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
مدين  AJCAPCICIVS2023 /0000148 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :جمي�شتيك لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/21 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
حمكمة ال�شارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب 
وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )  3 ال�شتئناف  الدعوى  مدير 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه  -  حرر بتاريخ  2023/3/16  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عمر را�شد املهريي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
�شركة/ان �شي �شي اى كيو هب منطقة حرة )�س.ذ.م.م( ، )رخ�شة رقم :95633 ( والكائنة 
ب� مدينة دبى لالنرنت اى دى 60 بناية Co Work  07�س.ب 501784 ، دبي ، دولة 
الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير، ترغب هذه ال�شركة املذكورة 
ال��ذي عقد  اإجتماعه  الإدارة يف  بوا�شطة جمل�س  اإتخاذه  وال��ذي مت  للكافة  اإع��الن قرارها  يف 

بتاريخ 2023/03/01 ب�شاأن اإغالق وحل ال�شركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�شجل اأو 

الإت�شال ب� :
ال�شّيد/زينب ززازيفا

اإ�شم ال�شركة: ان �شي �شي اى كيو هب منطقة حرة )�س.ذ.م.م
�س.ب : 501784

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 0524350396

z.zazazieva@gmail.com :الربيد الإلكروين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة الإ�شعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

اإ�شعار ت�شفية

70392
العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم  2023/4004

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .
املنذر اإليها  :  الطائر ال�شديف  لالأعمال الكهروميكانيكية �س ذ م م  

نتيجة  دره��م   )31،465.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
ال�شيارة رقم  ) 93992 / خ�شو�شي /V/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي ال 200  
_ بيك اب    ( موديل )2016 ( _ لون ) ابي�س لوؤلوؤي ال�شم التجاري  ( واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2023/4179
املنذر :  بنك ابوظبي الول  �س م ع .

املنذر اإليها  :  فيت لتاأجري ال�شيارات .
نتيجة  درهم   )125،242.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
اي 8 _  اودي   ( ن��وع  ابوظبي( من  ) 32168 / خ�شو�شي /16/  رق��م   ال�شيارة 
�شالون   ( موديل )2011 ( _ لون ) بيج ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم 2023/4001
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليها  :  ترو ليف للتجاره املواد الغذائيه   .
نتيجة  دره��م   )86،349.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
ال�شيارة رقم  ) 62182 / خ�شو�شي /11/ ابوظبي( من نوع ) تويوتا هاي�س _ 
فان �شحن  ( موديل )2018 ( _ لون ) white ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم   2023/4180
املنذر :  بنك ابوظبي الول  �س م ع .
املنذر اإليه  :  �شخي عبداهلل احمد  .

نتيجة  دره��م   )26،714.46( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
 _ ك��ي��و7  اودي   ( ن��وع  م��ن  دب���ي(   /T/ خ�شو�شي /  13214  ( رق���م   ال�شيارة 
ا�شتي�شن   ( موديل )2016 ( _ لون ) ابي�س ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2023/4181
املنذر :  بنك ابوظبي الول  �س م ع .

املنذر اإليه  :  دميري بريوج    
نتيجة  دره��م   )251،283.60( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
ال�شيارة رقم  ) 38652 / خ�شو�شي /7/ ابوظبي ( من نوع ) فولفو اك�س �شي 60  
_ ا�شتي�شن( موديل )2022 ( _ لون ) ازرق  ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2023/4002
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليها  :  موؤ�ش�شة التالل للتجارة العامه    .
نتيجة  درهم   )110،241.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
ال�شيارة رقم  ) 17859 / خ�شو�شي /15/ ابوظبي( من نوع ) تويوتا هاي�س _ 
فان �شحن  ( موديل )2015 ( _ لون ) ابي�س ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2023/4003
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليها  :  هار�شاد ح�شني كي�شتابادو كي�شتابادو اقبال ح�شني   
نتيجة  دره��م   )31،083.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
ال�شيارة رقم  ) 51907 / خ�شو�شي /X/ دبي ( من نوع ) هوندا اكورد  _ كوبيه( 
موديل )2015 ( _ لون ) ف�شي  ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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املال والأعمال

يف فعاليتها الأحدث �سمن �سل�سلة ور�س عمل القت�ساد الرقمي

غرفة دبي للقت�ساد �لرقمي تناق�س �آفاق �لنمو و�ال�ستثمار يف قطاع �لتكنولوجيا �ل�سحية
•• دبي-الفجر: 

العاملة حتت  الثالث  الغرف  اإح��دى  الرقمي،  نظمت غرفة دبي لالقت�شاد 
القت�شاد  العمل  ور���س  �شل�شلة  �شمن  التا�شعة  الفعالية  دب��ي،  غ��رف  مظلة 
ال�شحية،  التكنولوجيا  قطاع  على  هذه  العمل  ور�شة  رك��زت  حيث  الرقمي، 
اأبرز قادة القطاع ل�شتك�شاف الفر�س والتحديات يف  و�شارك فيها عدد من 

هذه ال�شوق املهمة.
ويف كلمته الفتتاحية، �شلط �شعادة اأحمد بن بيات، نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
ب�شفتها  املتنامية  دب��ي  مكانة  على  ال�شوء  الرقمي،  لالقت�شاد  دب��ي  غرفة 
الفر�س  م��ن  ه��ائ��اًل  ك��م��اً  وت��وف��ريه��ا  ال�شحية  للتكنولوجيا  رائ����داً  م��رك��زاً 
ال�شتثمارية يف هذا القطاع. وقال بهذا اخل�شو�س: “جنحت دبي باكت�شاب 

الدوليني  امل�شتثمرين  بني  ال�شحية  للتكنولوجيا  مركز  باأنها  طيبة  �شمعة 
ال�شحية  التقنيات  ا�شتقطاب  خالل  من  طبية،  لأ�شباب  القادمني  وال�شياح 
رعاية  منظومة  اإن�شاء  ا�شتطاعت  التي  املبتكرة  الرقمية  واحللول  املتطورة 

�شحية عاملية امل�شتوى«.
ي�شار اإىل اأن قيمة �شوق الرعاية ال�شحية يف دبي تتجاوز 4.63 مليار دولر 
الرعاية  قطاع  من��و  حتفيز  يف  حم��وري��اً  دوراً  تلعب  اأن  لها  ويتوقع  �شنوياً، 
اإىل  قيمته  لت�شل  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  ال�شحية 
اأهمها  الوطنية، ومن  العام. وكان لال�شراتيجيات  243 مليار دولر هذا 
مكانة  تر�شيخ  كبري يف  دور  ال�شطناعي،  الذكاء  تقنيات  ال�شتثمار يف  دعم 
ال�شطناعي  وال��ذك��اء  ال�شحية  الرعاية  جم��الت  يف  لدبي  رائ���دة  اإقليمية 

والتكنولوجيا.

واأ�شاف بن بيات: “حتظى دبي ببنية حتتية عالية التقنية لقطاع الرعاية 
ال�شحية، وت�شتقطب عدداً متزايداً من املوؤ�ش�شات ال�شحية العامة واخلا�شة، 
ت�شمل نخبة من امل�شت�شفيات العاملية ومراكز العيادات اخلارجية وخمتربات 
الت�شخي�س. واأ�شهم كل ذلك يف تر�شيخ مكانة الإمارة مركزاً عاملياً للرعاية 

ال�شحية والتكنولوجيا ال�شحية ووجهة رائدة لل�شياحة الطبية«. 
منظومة  قيمة  ر  ُتقدَّ الطبية،  دبي  مدينة  �شلطة  عن  �شادر  لتقرير  ووفقاً 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  النا�شئة  ال�شحية  التكنولوجيا  �شركات 
 22 1.5 مليار دولر، وي�شكل ذلك زي��ادة قدرها  باأكرث من  اإفريقيا حالياً 

�شعفاً منذ عام 2016. 
وا�شتعر�س امل�شاركون يف ور�شة العمل موؤ�شرات منو التكنولوجيا ال�شحية، 
التي توؤدي اإىل ظهور توجهات رئي�شية وفر�س ا�شتثمارية جديدة، من اأهمها 

تطوير التقنيات ال�شحية القائمة على الذكاء ال�شطناعي، وهو ما يواكب 
التوجهات العاملية ومنو الطلب على تطوير تقنيات الرعاية ال�شحية.

تفاعل  اآليات  الطبي  القطاع  الأ�شياء يف  اإنرنت  �شيغري  املثال،  �شبيل  وعلى 
مزودي الرعاية ال�شحية مع املر�شى، و�شيوؤدي ذلك اإىل ظهور فر�س جديدة 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وخ��دم��ات  تقنيات  يف  لال�شتثمار  وامل��وردي��ن  للم�شنعني 
املت�شلة عرب الإنرنت. عالوًة على ذلك، �شيوؤدي توجه دبي نحو دعم معظم 
البيانات،  على  بالعتماد  ال�شحية،  الرعاية  ومنها  القت�شادية،  القطاعات 
اإىل اأن ت�شبح معاجلة البيانات ال�شخمة جزءاً كبرياً من ا�شتثمارات الرعاية 

ال�شحية يف ال�شنوات املقبلة.
وتتعاون غرفة دبي لالقت�شاد الرقمي مع اجلهات املعنية يف جميع قطاعات 

التقنيات الرقمية لتعزيز البتكار والتعاون والنمو يف القت�شاد الرقمي.

�الإمار�ت وجورجيا تنجز�ن بنجاح حمادثات �تفاقية �ل�سر�كة �القت�سادية �ل�ساملة
•• تبلي�سي - جورجيا -وام:

وقع معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة اخلارجية، 
ومعايل ليفان دافيتا�شفيلي نائب رئي�س الوزراء وزير القت�شاد والتنمية 
الرامية  املحادثات  اإجن��از  لإع��الن  م�شرًكا  بياًنا  جورجيا،  يف  امل�شتدامة 
للتو�شل اإىل اتفاقية �شراكة اقت�شادية �شاملة بني الدولتني ال�شديقتني، 
اأعمق  وا�شتثمارية  جت��اري��ة  ع��الق��ات  م��ن  ج��دي��دة  حلقبة  توؤ�ش�س  وال��ت��ي 

واأقوى واأكرث تكاماًل بني البلدين.
وفد  زي��ارة  خ��الل  “تبلي�شي”  العا�شمة  يف  امل�شرك  البيان  توقيع  ج��اء 
امل�شاركة يف منتدى  والتي ت�شمنت  اإىل جورجيا،  امل�شتوى  رفيع  اإماراتي 

الأعمال الإماراتي اجلورجي.
و�شتعمل اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بني الإمارات وجورجيا، 
العالقات  تعزيز  على  لح��ق��اً،  التنفيذ  حيز  دخ��ول��ه��ا  ث��م  توقيعها  عند 
التعريفات  اإل��غ��اء  خ��الل  من  وتنويعها  الثنائية  والقت�شادية  التجارية 
اجلمركية اأو تخفي�شها ب�شكل كبري واإزالة احلواجز غري اجلمركية ودعم 

جتارة ال�شلع واخلدمات وال�شتثمار.
القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية  اأن  ال��زي��ودي  ث��اين  الدكتور  معايل  واأك���د 
للقطاع  مهمة  جديدة  ا  فر�شً �شتتيح  وجورجيا  الإم���ارات  بني  ال�شاملة 
اخلا�س يف كال البلدين، وقال : متثل هذه التفاقية املهمة مع جورجيا 
خطوة كبرية اأخرى نحو الأمام يف اخلطط املتعلقة بالتجارة اخلارجية 

لدولة الإمارات والهادفة اإىل تو�شيع �شبكة ال�شركاء التجاريني يف اأ�شواق 
ذات اأهمية ا�شراتيجية اإقليمياً وعاملياً.

التي  احلرة  ال�شوق  مبادئ  على  جورجيا  اقت�شاد  يقوم  معاليه:  واأ�شاف 
تتيح العديد من الفر�س الواعدة للم�شدرين وامل�شتثمرين، ونتطلع اإىل 
تطوير الفر�س يف القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والنقل وال�شياحة 
والطاقة املتجددة والتجارة الإلكرونية، م�شريا اإىل اأن البلدين يلتزمان 
ودعم  املبا�شر  الأج��ن��ب��ي  ال�شتثمار  جل��ذب  الأع��م��ال  منظومات  بتعزيز 
املعرفة  لتبادل  من�شة  التفاقية  تعد  حيث  التنويع،  وت�شريع  البتكار 
اأن ترفع جاهزية القت�شاد الوطني  �شاأنها  التي من  امل�شركة  وامل�شاريع 

ملواجهة امل�شتقبل وتقود اإىل منو م�شتدام طويل املدى.
اتفاقية  ب��اأن  اعتقاده  عن  دافيتا�شفيلي  ليفان  معايل  اأع��رب  جانبه،  من 
مفيدة  �شتكون  وجورجيا  الإم���ارات  بني  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
الإماراتية  لل�شركات  بوابة  تكون جورجيا  اأن  البلدين، حيث ميكن  لكال 

الأعمال  وبيئة  اجلغرايف  املوقع  خالل  من  املحيطة،  املنطقة  اأ�شواق  اإىل 
مو�شعة  ف��ر���ش��اً  الت��ف��اق��ي��ة  �شتوفر  اأخ����رى،  ناحية  وم��ن  ت��وف��ره��ا؛  ال��ت��ي 
لتعزيز وتطوير ال�شناعات املختلفة يف جورجيا وزيادة وتنويع ال�شادرات 

اجلورجية.
ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية  حمادثات  اجناز  اإن  معاليه  وقال 
بني الإم��ارات وجورجيا يف ثالث جولت فقط يوؤكد عمق العالقات بني 
البلدين وتوفر الرغبة امل�شركة من الطرفني لتعزيز العالقات الثنائية 

الرا�شخة بالفعل.
تعزيز  م��ن  مل��زي��د  متني  اأ���ش��ا���س  مبثابة  �شتكون  التفاقية  ه��ذه  اأن  واأك���د 

التعاون التجاري وال�شتثماري بني البلدين.
التجارية  ال��ع��الق��ات  يف  ال�شريع  للتقدم  ترجمًة  التفاقية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
قيمة  بلغت   ،2022 ع��ام  ففي  وجورجيا؛  الإم���ارات  بني  وال�شتثمارية 
منواً  ميثل  ما  وه��و  دولر،  مليون   468 النفطية  غري  البينية  التجارة 

قيا�شياً بن�شبة 110 يف املائة مقارنة بعام 2021.
وت�شّكل دولة الإمارات الآن اأكرث من 63 باملائة من اإجمايل حجم جتارة 
جورجيا  يف  الدولة  ا�شتثمارات  اأن  حني  يف  العربية،  ال��دول  مع  جورجيا 
ت�شّكل ما ن�شبته %5 من اإجمايل ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر، مما يجعل 

دولة الإمارات �شاد�س اأكرب م�شتثمر عاملي يف جورجيا.
التجاريني  �شركائها  �شبكة  تو�شيع  توا�شل  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  ي�شار 
�شمن  ال�شاملة،  القت�شادية  لل�شراكة  اتفاقيات  عقد  عرب  العامل،  حول 
خططها مل�شاع����فة جتارتها اخلارجية وحجم القت�شاد الوطني بحلول 

عام 2030 .
. وقد اأبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند واإ�شرائيل 
واإندوني�شيا وتركيا، وتوا�شل حمادثاتها للتو�شل خالل الأ�شابيع املقبلة 
اإىل اتفاقيات مثيلة مع اأ�شواق ذات اأهمية ا�شراتيجية اإقليمياً وعاملياً على 

خريطة التجارة الدولية.

• ثاين �لزيودي: خطوة مهمة �سمن خطط تو�سيع �سبكة �ل�سركاء �لتجاريني للدولة يف �أ�سو�ق جديدة ذ�ت �أهمية ��سرت�تيجية �إقليميًا وعامليا
• ليفان د�فيتا�سفيلي: �التفاقية �ستكون مبثابة �أ�سا�س متني ملزيد من تعزيز �لتعاون �لتجاري و�ال�ستثماري بني �لدولتني

�لنقد �لعربي: �سوق �أبوظبي يتقدم �لبور�سات �لعربية �الأ�سبوع �ملا�سي مبكا�سب 42 مليار دوالر
•• اأبوظبي -وام:

دولر  مليار   116.5 من  اأك��رث  العربية  للبور�شات  ال�شوقية  القيمة  ربحت 
املالية مع  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق  وتقدمها  املا�شي،  الأ�شبوع  ت��داولت  خالل 
ارتفاع راأ�شماله ال�شوقي باأكرث من %6 وفق �شندوق النقد العربي. واأو�شح 
ال�شندوق، يف الن�شرة الأ�شبوعية لأ�شواق املال العربية التي تر�شد 13 بور�شة 
عربية، اأن القيمة ال�شوقية للبور�شات العربية ارتفعت اإىل 4 تريليونات و126 
مليارا و546 مليون دولر يف نهاية الأ�شبوع املا�شي، من 4 تريليونات و10 
اأبوظبي  �شوق  عليه.وتقدم  ال�شابق  الأ�شبوع  يف  دولر  ماليني  و10  مليارات 
قيمته  ارتفاع  مع  املا�شي  الأ�شبوع  خالل  العربية  البور�شات  املالية  ل��الأوراق 
ال�شوقية بن�شبة %6.1 اأو ما يعادل 42.3 مليار دولر لت�شل اإىل 735.7 

مليار دولر مقابل 693.3 مليار دولر، بينما و�شل راأ�س املال ال�شوقي ل�شوق 
للبور�شة  ال�شوقية  القيمة  دولر.وارت��ف��ع��ت  مليار   160.5 اإىل  امل��ايل  دب��ي 
ال�شعودية بن�شبة %2.8 لتقفز من 2.6 تريليون دولر اإىل 2.67 تريليون 
دولر يف نهاية الأ�شبوع، بينما زادت ر�شملة بور�شة عمان بن�شبة %1.5 اإىل 
28.1 مليار دولر، وارتفعت ر�شملة بور�شة بريوت %1.2 اإىل 17.7 مليار 
م�شقط  وبور�شة  دولر  مليار   169.8 اإىل   1.15% قطر  وبور�شة  دولر، 
 4.98 اإىل   0.15% فل�شطني  وبور�شة  دولر  مليار   61.7 اإىل   0.17%
مليار دولر. واأو�شحت الن�شرة اأن ر�شملة بور�شة الكويت و�شلت اإىل 152.5 
مليار   52.9 اإىل  البي�شاء  ال��دار  بور�شة  ر�شملة  و�شلت  فيما  دولر،  مليار 
 30.5 34.4 مليار دولر وبور�شة البحرين اإىل  دولر، وبور�شة م�شر اإىل 

مليار دولر وبور�شة دم�شق اإىل 2.45 مليار دولر.

% ن�سبة �الإير�د�ت �ل�سريبية يف �لناجت �ملحلي للدول �لعربية �لنقد �لعربي: 10 
•• اأبوظبي-وام: 

ك�شف معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي املدير العام 
الإيرادات  ن�شبة  اأن  العربي، عن  النقد  اإدارة �شندوق  رئي�س جمل�س 
ال�شريبية اإىل الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية جمتمعة بلغت 
الأخ���ري، مقارنًة بحوايل  العقد  املتو�شط خ��الل  % يف   10 ح��وايل 
15 % على م�شتوى العامل. واأكد معاليه - يف كلمة افتتاحية على 
هام�س املنتدى الإقليمي اخلام�س لل�شرائب يف الدول العربية، الذي 
ينظمه �شندوق النقد العربي، بالتعاون مع املركز الدويل لل�شرائب 
العربية  املنطقة  يف  ال�شريبي  “الإ�شالح  عنوان  حتت  وال�شتثمار، 
اأن التطلع لأو�شاع مالية اأكرث ا�شتدامة  .. الفر�س والتحديات” - 
م��ره��ون مب��وا���ش��ل��ة ج��ه��ود الإ����ش���الح ال�����ش��ري��ب��ي، و����ش���رورة النظر 

اإطار  يف  ال�شريبي  النظام  لو�شع  �شامل  ب�شكل  ال�شريبية  لل�شيا�شة 
ال�شيا�شة املالية واأهداف وتوجهات التنمية القت�شادية.

وقال احلميدي اإن الإ�شالح ال�شريبي يوفر فر�شاً لتقوية الأنظمة 
ال�شريبية يف املنطقة العربية وزيادة الإيرادات املحلية الالزمة لدعم 
اإ�شالحات  على  الركيز  �شرورة  م��وؤك��داً  وامل�شتدام،  ال�شامل  النمو 
لتعزيز  الهيكلية  ال��ت��ح��دي��ات  وم��ع��اجل��ة  امل��ب��ا���ش��رة  غ��ري  ال�����ش��رائ��ب 

فعاليتها يف تعبئة الإيرادات ودعم النمو ال�شامل وامل�شتدام.
اإىل �شرورة الركيز على �شرائب الدخل، خ�شو�شاً �شرائب  واأ�شار 
خالل  من  ال�شريبية،  القاعدة  نطاق  تو�شيع  حيث  من  ال�شركات، 
ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اإزال�����ة احل���واف���ز ال�����ش��ري��ب��ي��ة غ��ري ال��ف��ع��ال��ة، وتقييد 
اأث��ن��اء جائحة  التي منحت  تلك  ذل��ك  ال�شريبية، مبا يف  الإع��ف��اءات 

كوفيد-19.

مليار درهم قيمة 10 �سفقات كبرية منفذة يف �سوق �أبوظبي منذ مطلع 2023  15.6
•• اأبوظبي - وام:

�شهد �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية تنفيذ 10 �شفقات كبرية بقيمة جاوزت 
. ووف��ق ر�شد وكالة   2023 العام اجل��اري  بداية  دره��م منذ  15.6 مليار 
املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  بيانات  اإىل  ا�شتناداً  “وام”،  الإم���ارات  اأنباء 
اأ�شهم  من  �شهم  مليون   321.14 ع��دد  على  الكبرية  ال�شفقات  تنفيذ  مت 
ملتيبالي”،  و”جمموعة  القاب�شة”،  “العاملية  وه��ي،  مدرجة  �شركات   3
وا�شتحوذت “العاملية القاب�شة” على ن�شيب الأ�شد من  و”غذاء القاب�شة”. 
ال�شفقات الكبرية بواقع 5 �شفقات حيث مت تنفيذ اأول �شفقة يف منت�شف 
كما  دره��م.  مليار   3.37 بقيمة  �شهم  مليون   8.3 ع��دد  على  املا�شي  يناير 
�شهد �شهم “العاملية القاب�شة” تنفيذ �شفقة كبرية اأخرى يف فرباير املا�شي 
على عدد 2.7 مليون �شهم بقيمة 1.04 مليار درهم، اإ�شافة اإىل 3 �شفقات 
خالل �شهر مار�س اجلاري على عدد 23.7 مليون �شهم بقيمة 9.5 مليار 
درهم. و�شهد �شهم “جمموعة ملتيبالي” تنفيذ 4 �شفقات كبرية يف فرباير 
املا�شي لعدد 279.8 مليون �شهم بقيمة 1.15 مليار درهم، بينما مت تنفيذ 
اآخر ال�شفقات الكبرية على �شهم “غذاء القاب�شة” لعدد 6.5 مليون �شهم 
بقيمة 533 مليون درهم. وكان �شوق اأبوظبي قد �شهد خالل العام املن�شرم، 
عدد  على  تنفيذها  بعد  دره��م  مليار   68.15 بقيمة  كبرية  �شفقات  تنفيذ 
16.1 مليار �شهم من خالل 207 �شفقات. وال�شفقات الكبرية، هي اآلية 

اإجناز  يتيح  مبا  الو�شاطة  و�شركات  للم�شتثمرين  املحلية  الأ���ش��واق  توفرها 
�شفقات من هذا النوع على اأ�شهم �شركة مدرجة دون التقيد بنطاق احلدود 
ال�شعرية املعمول به يف ال�شوق. ول توؤثر ال�شفقات الكبرية املبا�شرة املنفذة يف 
�شعر اإغالق �شهم ال�شركة املعنية ول يف املوؤ�شر العام، كما اأنها ل توؤثر يف اأعلى 

واأدنى �شعر مت تنفيذه خالل اجلل�شة اأو خالل اآخر 52 اأ�شبوعاً.

قلق �مل�ستثمرين يتو��سل رغم �لتدخل الإنقاذ بنك �أمريكي 
•• عوا�سم-رويرتز:

�شاهم متويل تلقاه بنك فري�شت ريبابلك الأمريكي وبلغت قيمته 30 مليار 
ام�س اجلمعة،  انهيار م�شريف و�شيك  ال�شوق من  دولر يف تهدئة خماوف 
املا�شية  قبل  الليلة  متاأخرة من  �شاعة  املتعرث يف  البنك  �شهم  تراجع  لكن 

اأظهر اأن امل�شتثمرين ما زالوا قلقني ب�شاأن ا�شطرابات القطاع.
و�شخت بنوك اأمريكية كبرية التمويل يف بنك فري�شت ريبابلك ومقره �شان 
املتعرث  امل�شرف  لإنقاذ  البنوك  هرعت  بعدما  اخلمي�س  اأم�س  فران�شي�شكو 
الذي �شار اأحدث املت�شررين يف اأزمة م�شرفية اآخذة يف الت�شاع اإثر انهيار 

اثنني من امل�شارف الأمريكية متو�شطة احلجم خالل الأ�شبوع املا�شي.
ووفقا مل�شدر مطلع فقد جرت عملية الإنقاذ بتن�شيق من كبار امل�شوؤولني مبا 
يف ذلك وزيرة اخلزانة جانيت يلني ورئي�س جمل�س الحتياطي الحتادي 
جليه.بي  التنفيذي  والرئي�س  ب��اول  ج��ريوم  الأم��ري��ك��ي(  امل��رك��زي  )البنك 

مورجان ت�شي�س جيمي دميون، الذين ناق�شوا احلزمة هذا الأ�شبوع.
اأقل من يوم من ح�شول كريدي �شوي�س على قر�س  وج��اءت احلزمة بعد 
لتعزيز  دولر  مليار   54 اإىل  ي�شل  ال�شوي�شري  املركزي  البنك  ط��ارئ من 
ال�شيولة. و�شاعد هذا الدعم يف اإعادة الهدوء لالأ�شواق العاملية اأم�س الول 

اخلمي�س وام�س اجلمعة بعد اأ�شبوع حمتدم لأ�شهم البنوك.

مليار درهم ت�سرفات عقار�ت دبي �أم�س   1.1
•• دبي -وام:

اأم�س  الأرا�شي والأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�شرفات  بلغت قيمة 
393 مبايعة  ت�شجيل  الدائرة  �شهدت  . فقد  دره��م  1.1 مليار  اأك��رث من 
 156.95 بقيمة  اأرا����س  مبايعة   34 منها  دره��م،  ماليني   909 بقيمة 

مليون درهم و359 مبايعة �شقق وفلل بقيمة 752.05 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة جمريا 
 3 ال�شفا  وادي  منطقة  يف  دره��م  مليون   19 بقيمة  مبايعة  تليها  الأوىل 

تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة جمريا الأوىل.
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  اخلام�شة  احلبية  منطقة  وت�����ش��درت 
 4 45 مليون درهم تلتها منطقة مدينة هند  16 مبايعة بقيمة  �شجلت 
الثالثة  احلبية  يف  وثالثة  دره��م  ماليني   6 بقيمة  مبايعات   5 بت�شجيلها 
بت�شجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات 
ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم مبنطقة برج خليفة 
نخلة  منطقة  يف  دره��م  مليون   22 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  ك��اأه��م 
21 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.  واأخ��ريا مبايعة بقيمة  جمريا 
و ت�شدرت منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�شقق والفلل اإذ �شجلت 56 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم تلتها منطقة 
يف  وثالثة  دره��م  مليون   159 بقيمة  مبايعة   42 بت�شجيلها  دب��ي  مر�شى 

اخلريان الأوىل بت�شجيلها 34 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

امل����دع����و /ع���ث���م���ان علي  ف���ق���د 
باك�شتان   ، ع����ل����ي  اف����ت����خ����ار 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)1821871WG(  رق����م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0565686438

فقد�ن جو�ز �سفر
ف������ق������د امل���������دع���������و /الم������������ني 
بنغالد�س   ، ع���ل���ي  رو������ش�����ون 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)BT0349903(  رق������م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0569124877

فقد�ن جو�ز �سفر
ف�������ق�������د امل����������دع����������و /حم�����م�����د 
باك�شتان   ، ي�����ار  اهلل  اج���م���ل 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)AD1555933(  رق�����م 

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

    0545214412

فقد�ن جو�ز �سفر
امل�����دع�����و /ث�����اق�����ب علي  ف����ق����د 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، خ������������ان  لل 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)CR1815692(  رق������م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0524797536

فقد�ن جو�ز �سفر
امل���دع���و /حم��م��د عفيف  ف��ق��د 
اليمن   ، ع����ل����ي  ع���ف���ي���ف  ب�����ن 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)09432609(  رق����������م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0551562223

فقد�ن جو�ز �سفر
ربيع  /حم����م����د  امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ال�������ش������الم ع���ط���ي���ع ال���رح���م���ن 
ب����ن����غ����الد�����س   ، ت��������ال��������وك��������دار 
�شفره  ج���������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)BY0611341(  رق�������م 
اىل  ت�شلميه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�شفارة بنغالد�س او اقرب مركز 

�شرطة    

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو /حممد ا�شغر 
باك�شتان   ، ح���ي���در  غ�����الم 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)1828313bs(  رق���م 

ت�شلميه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  ب��اك�����ش��ت��ان  ����ش���ف���ارة  اىل 

اقرب مركز �شرطة    

فقد�ن جو�ز �سفر
كانا  /ج��اداف��ى  املدعو  فقد 
جواز   - اجلن�شية  اوغندا   ،
)1394756b( شفره رقم� 
ت�شلميه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
اىل �شفارة اوغندا او اقرب 

مركز �شرطة    

فقد�ن جو�ز �سفر
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املال والأعمال

غرفة ر�أ�س �خليمة و�ل�سفري �لنم�ساوى يبحثان �آفاق �لتعاون �القت�سادي 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

غرفة  لرئي�س  الول  النائب  ا�شماعيل  حممد  يو�شف  �شعادة  �شعادة  بحث 
جتارة راأ�س اخليمة ، رئي�س اللجنة العليا ملوؤ�ش�شة �شعود بن �شقر لتنمية 
اإتيان  م�شاريع ال�����ش��اب، جم���الت ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري م��ع ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور 
بري�شتولد �شفري جمهورية النم�شا لدى دولة الم��ارات، يرافقه يوهان�س 
اللقاء  وذل��ك خالل   ، الم��ارات  لدى  النم�شاوي  التجاري  امل�شت�شار  برونر 
عام  مدير  ال�شبب  ح�شن  حممد  بح�شور  الغرفة  مقر  يف  جمعهما  ال��ذي 
يف  التباحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى   ، الغرفة  وم�����ش��وؤويل  بالوكالة  الغرفة 
راأ���س اخليمة  اإم��ارة  امل�شرك بني  التعاون القت�شادي والتجاري  جمالت 
بيئة  تخدم  متميزة  ثنائية  �شراكات  حتقيق  و�شبل   ، النم�شا  وجمهورية 
الأعمال لدى اجلانبني ، كذلك تطرق اللقاء اىل ان هناك بالمارة العديد 

التبادل  ، ورفع م�شتوى  التجارية  العالقات  الفر�س لتعزيز وتطوير  من 
التجاري والتعاون فيما بني اإمارة راأ�س اخليمة وجمهورية النم�شا يف ظل 

الت�شهيالت التي يحظى بها قطاع الأعمال يف المارة . 
التاريخية بني دولة  العالقات  اللقاء على عمق  اأ�شماعيل  يف بداية  واأك��د 
الم��ارات بوجه عام واإم��ارة راأ���س اخليمة بوجه خا�س وجمهورية النم�شا 
، مبيناً حر�س اجلانبني على تعزيز العالقات التجارية الثنائية ، خا�شًة 
من  كثري  فتح  اإىل  اأدت  ج��ذري��ة  حت��ولت  ي�شهد  الم��ارات��ي   القت�شاد  اأن 
من  ال��ع��دي��د  وت��واف��ر  القت�شاد  ت��ن��وع  يف  ي�شهم  م��ا   ، اجل��دي��دة  القطاعات 
راأ���س اخليمة  اإىل حر�س غرفة جتارة  اإ�شافًة   ، امل�شتثمرين  اأم��ام  الفر�س 
كافة  وتذليل   ، الأع��م��ال  لقطاع  امل��وج��ه  وال��دع��م  الإج����راءات  ت�شهيل  على 
حققتها  التي  ال�شتثنائية  الإجن���ازات  اىل  لفتاً   ، تواجههم  التي  العقبات 
اإمارة راأ�س اخليمة خالل الع�شر �شنوات املا�شية ، والتي اأ�شهمت يف اإيجاد 

بيئة تناف�شية معززة للنمو القت�شادي ، من خالل العديد من الإ�شالحات 
التنظيمية والت�شريعية والإجرائية يف قطاعات خمتلفة. 

واأ�شار اىل حجم التبادل التجاري بني اإمارة راأ�س اخليمة والنم�شا والذي 
فيه على  ال���واردات  ا�شتحوذت   ، دره��م  38 مليون  2021 نحو  العام  بلغ 
ال���واردات من النم�شا  اجل��زء الأك��رب من حجم التبادل ، حيث بلغت قيمة 
راأ���س اخليمة  اأن  ، م�شرياً اىل   94.4% 35.8 مليون درهم بن�شبة  نحو 
اخليمة  راأ���س  غرفة  يف  امل�شجلة  النم�شاوية  املن�شاآت  من  العديد  حتت�شن 
تركزت  حيث   ، القت�شادية  القطاعات  خمتلف  على  ن�شاطاتها  وتوزعت   ،
املن�شاآت يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة ، واإ�شالح املركبات ذات املحركات 
املهنية  الأن�شطة  قطاع  بعده  لياأتي   ،  30% بن�شبة  النارية  وال��دراج��ات 
وقطاع  التحويلية  ال�شناعات  فقطاع   ،22% بن�شبة  والتقنية  والعلمية 
الأن�شطة العقارية %13 لكل منهما ، فيما جاء قطاع الأن�شطة يف جمال 

 . �شحة الإن�شان والعمل الجتماعي بن�شبة 9% 
 ، الدولة  لدى  النم�شا  جمهورية  �شفري  بري�شتولد  اإتيان  وّج��ه  جانبه  من 
ال�شكر حلفاوة وح�شن ال�شتقبال لدى زيارته الغرفة ، لفتاً اإىل اأن اإمارة 
منو  ت��ع��زز  ال��ت��ي   ، القت�شادية  امل��ق��وم��ات  م��ن  جملة  متتلك  اخليمة  راأ����س 
موؤكداً   ، ب��الإم��ارة  واخلدمية  وال�شناعية  التجارية  القطاعات  وا�شتدامة 
اإىل  ب��ال��دخ��ول   ، النم�شاويني  الأع��م��ال  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ع��دد  اأه��ت��م��ام و�شعي 
،  وال�شتفادة من الفر�س واحلوافز التي متنحها دولة  ال�شوق الماراتي 
،  للم�شتثمر الأجنبي يف  الم��ارات بوجه عام وراأ���س اخليمة بوجه خا�س 
�شبيل ت�شجيع ال�شركات النم�شاوية على التو�شع يف اأعمالها وتاأ�شي�س اأخرى 
البتكار،   ، ال�شناعة  قطاع  يف  خ�شو�شاً   ، ال��واع��دة  القطاعات  يف  ج��دي��دة 
ذات  املجالت  من  وغريها  ال�شطناعي،  الذكاء  اخل�شراء،  التكنولوجيا 

الهتمام امل�شرك.

�الإمار�ت وكوريا �جلنوبية تبحثان تعزيز �لتعاون يف �لطاقة و�لعمل �ملناخي
•• اأبوظبي-وام: 

والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي  فار�س  �شهيل بن حممد فرج  بحث معايل 
يف  والطاقة  وال�شناعة  التجارة  وزي��ر  اآه��ن  دوك��غ��ون  معايل  مع  التحتية، 
جمالت  يف  البلدين  بني  التعاون  تعزيز  �شبل  اجلنوبية،  كوريا  جمهورية 

الطاقة والعمل املناخي، والعديد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرك.
كما بحثا اجلانبان خالل اللقاء - الذي عقد يف مقر وزارة الطاقة والبنية 
التحتية باأبوظبي - �شبل تطوير التجارة البينية للطاقة بني البلدين، اإىل 
 COP« جانب الفر�س املتوقعة من ا�شت�شافة الإمارات ملوؤمتر الأطراف

العام اجلاري.  «  28
وا�شتعر�س الوزيران امل�شاريع ال�شراتيجية امل�شركة التي ت�شمل الطاقة 
واملياه، حيث اأثنى معايل وزير الطاقة والبنية التحتية، على متانة وعمق 
الروابط التي جتمع الإمارات بكوريا، والعالقات الثنائية بني البلدين التي 

ت�شهد تطوراً كبرياً.

موؤمتر �سيرتيد للقطاع �لبحري و�للوج�ستي يناق�س �لفر�س �ملتاحة يف قطاع �خلدمات �لبحرية
•• دبي - وام: 

يناق�س موؤمتر ومعر�س “�شيريد للقطاع البحري واللوج�شتي - الذي 
املقبل  مايو   18 ي��وم  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت  يقام 
الفر�س املتاحة يف قطاع اخلدمات البحرية يف املنطقة الذي تزداد اأهميته 

ب�شكل م�شتمر.
و ي�شلط احلدث ال�شوء على اأ�ش�س قطاع خدمات الدعم البحري وذلك 
خالل انعقاده �شمن فعاليات موؤمتر ومعر�س “�شيريد للقطاع البحري 
واللوج�شتي يف ال�شرق الأو�شط” الذي يعقد يف الفرة من 16 اإىل 18 

مايو املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي.
وتعد اإمدادات النفط والغاز املحرك الرئي�س للطلب على �شفن ومن�شاآت 
الدعم البحري لذا يعد قطاع النفط والغاز ركيزة رئي�شة لقطاع خدمات 

الدعم البحري يف دولة الإمارات وحول العامل.
ملنطقة  والأع��م��ال  التجارة  لتطوير  الإقليمي  املدير  العلي  جميل  وق��ال 
“يعد قطاع  اأوف�شور”:  اآند  “بريو فرييتا�س مارين  الأو�شط يف  ال�شرق 

وبالتايل  والعامل  الإم��ارات  دول��ة  املهمة يف  القطاعات  والغاز من  النفط 
ت�شكل اخلدمات البحرية اأولوية كربى لهذا القطاع، وقد �شاحب التطور 
امل�شتمر الذي �شهده القطاع البحري تطورات مهمة يف اخلدمات البحرية 
يف التحول الرقمي وال�شتدامة �شواء من حيث العمليات اأو احلفاظ على 
ب�شكل كبري يف  ت�شتثمر بريو  التطورات  ملواكبة هذه  �شعينا  البيئة..ومع 
جمالت البحوث والتطوير ونحر�س على م�شاعدة اخلرباء واملخت�شني 
لدينا على اكت�شاب معرفة �شاملة بالظروف البحرية وحت�شني جمموعة 

براجمنا اإ�شافة اإىل الإ�شهام يف تطوير عمالئنا يف القطاع البحري«.
ويت�شمنموؤمتر ومعر�س “�شيريد للقطاع البحري واللوج�شتي” اأربع 
البحرية”  الأع��م��ال  يف  التميز  “ملتقى  ت�شمل  رئي�شة  فرعية  فعاليات 
البحري  �شيريد  و”ملتقى  البحري”  اللوج�شتي  التميز  و”ملتقى 
البحري وقوارب  الدعم  ل�شفن  �شيريد  “ملتقى  اإىل  اإ�شافة  �شيبتيك” 
اخلدمات البحرية” الذي ي�شلط ال�شوء على م�شاريع اخلدمات البحرية 

يف املنطقة وتدفق ال�شتثمار الأجنبي و�شوق �شفن الدعم البحري.
وقال اأندرو ويليامز رئي�س “ماريتامي جروب” يف “اإنفورما ماركت�س”: 

“مع التطورات التي ت�شهدها �شناعات النفط والغاز فاإن قطاع اخلدمات 
الرغم  على  الفر�س  م��ن  ومتنوعة  وا�شعة  مبجموعة  ي��زخ��ر  البحرية 
الدعم  ل�شفن  “ملتقى �شيريد  به..ومن خالل  التحديات اخلا�شة  من 
اأخرًيا ملوؤمتر  اإ�شافته  الذي متت  البحري وقوارب اخلدمات البحرية” 
الأو�شط”  ال�شرق  يف  واللوج�شتي  البحري  للقطاع  “�شيريد  ومعر�س 
�شن�شلط ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة وال��ت��ح��دي��ات التي 

يواجهها قطاع اخلدمات البحرية للم�شاعدة يف تعزيز جناحه«.
“�شيرنجي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ف��ازل��ب��وي  ف���ازل  ق��ال  جهته  م��ن 
وق���وارب  ال��ب��ح��ري  ال��دع��م  ل�شفن  �شيريد  “ملتقى  رئ��ي�����س  اأوف�شور” 
“بداأ �شوق �شفن الإمداد البحري اأخرًيا يف التعايف  اخلدمات البحرية”: 

بعد الراجع الذي �شهده منذ عام 2014.
اإىل  الت�شغيل  معدلت  و�شول  مع  جذرية  حت��ولت   2022 ع��ام  .و�شهد 
الرتفاع  يف  الأ�شعار  ب��داأت  فيما  العام  نهاية  ق��رب  باملائة   80 من  اأك��رث 
“دورة  اأع��ت��اب  واأن��ن��ا على   2023 ب��اإزده��ار القطاع خ��الل ع��ام  م��ا يب�شر 

النتعا�س” التالية«.

مليار درهم ر�سيد ت�سهيلت بنوك �الإمار�ت   83.3
لل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة بنهاية 2022

•• اأبوظبي-وام:

البنوك  قدمتها  التي  وال��ق��رو���س  للت�شهيالت  الراكمي  الر�شيد  و�شل 
83.3 مليار  واملتو�شطة لنحو  ال�شغرية  ال�شركات  اإىل  الدولة  العاملة يف 
درهم بنهاية العام املا�شي 2022، وفق اأحدث اإح�شائيات امل�شرف املركزي. 
وت�شكل قرو�س ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة نحو %10.4 من اإجمايل 
يف  وال�شناعي  التجاري  للقطاع  املقدمة  للت�شهيالت  الراكمي  الر�شيد 
دي�شمرب  نهاية  م��ع  دره��م  مليار   799.1 ح��وايل  قيمته  والبالغ  ال��دول��ة 
التجاري  القطاع  ت�شهيالت  ت�شمل  امل��رك��زي،  امل�شرف  وبح�شب   .2022
وال�شناعي، الإقرا�س للمقيمني من الأوراق التجارية املخف�شة، و�شركات 
املقدم  الئتمان  حجم  ويعك�س  واملتو�شطة.  ال�شغرية،  وال�شركات  التاأمني، 
لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة مدى اأهميتها ودورها الرئي�شي يف القت�شاد 
الوطني باعتبارها ركيزة اأ�شا�شية من ركائز النمو القت�شادي امل�شتقبلي يف 
القت�شادي  النمو  لتعزيز ممكنات  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤي��ة  ظل 
من    %  95 م��ن  اأك��رث  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  ومتثل  امل�شتدام. 
اإجمايل ال�شركات العاملة يف الدولة، وتوفر فر�س عمل لأكرث من 85% 

من اإجمايل القوى العاملة يف قطاع اخلا�س، وفق وزارة القت�شاد.

مليار�ت درهم ت�سرفات عقار�ت دبي يف �أ�سبوع  10
•• دبي-وام:

والأمالك  الأرا���ش��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�شرفات  بلغت 
بدبي خالل الأ�شبوع احلايل اأكرث من 10 مليارات درهم 
بقيمة  مبايعة   3114 ت�شجيل  ال��دائ��رة  �شهدت  فقد   .
بقيمة  اأرا����س  مبايعات   208 منها  دره��م  مليار   7.37
1.12 مليار درهم و2906 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 
6.25 مليار درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 
39 مليون درهم يف منطقة اجلداف تليها مبايعة بقيمة 
37 مليون درهم يف منطقة اجلداف تليها مبايعة بقيمة 

27 مليون درهم يف منطقة اجلداف.
وت�شدرت منطقة احلبية اخلام�شة املناطق من حيث عدد 

املبايعات اإذ �شجلت 88 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم 
مبايعة   22 بت�شجيلها  الأوىل  علي  جبل  منطقة  تلتها 
بقيمة 73 مليون درهم وثالثة يف مدينة هند 4 بت�شجيلها 

20 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.
و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة 
كاأهم  جمريا  نخلة  مبنطقة  دره��م  مليون   150 بقيمة 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم يف منطقة 
دره���م يف  م��ل��ي��ون   65 بقيمة  مبايعة  واأخ����ريا   2 ج��زي��رة 

منطقة نخلة جمريا.
من  املناطق  الرابعة  جنوب  الرب�شاء  منطقة  ت�شدرت  و 
حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل اإذ �شجلت 677 مبايعة 
دبي  م��ر���ش��ى  منطقة  تلتها  دره����م  م��ل��ي��ون   498 بقيمة 

يف  وثالثة  دره��م  مليار  بقيمة  مبايعة   293 بت�شجيلها 
 372 بقيمة  مبايعة   213 بت�شجيلها  التجارى  اخلليج 

مليون درهم.
و �شجلت الرهون قيمة قدرها 2.17 مليار درهم منها 87 
967.55 مليون درهم و361 رهن  اأرا���س بقيمة  رهن 
فلل و�شقق بقيمة 1.2 مليار درهم وكان اأهمها مبنطقة 
يف  واأخ���رى  دره��م  مليون   236 بقيمة  الأوىل  علي  جبل 

منطقة ور�شان الأوىل بقيمة 218 مليون درهم.
341 ه��ب��ة بقيمة  ت�����ش��ج��ي��ل  ���ش��ه��دت  ف��ق��د  ال��ه��ب��ات  اأم�����ا 
547.61 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة وادي ال�شفا 
وادي  منطقة  يف  واأخ����رى  دره���م  مليون   114 بقيمة   5

ال�شفا 3 بقيمة 93 مليون درهم.

�إعمار �لعقارية تقرتح توزيع 2.2 مليار درهم 
�أرباح نقدية للم�ساهمني عن 2022

•• دبي-وام:

وافق جمل�س اإدارة �شركة “اإعمار العقارية” على اقراح توزيع اأرباح نقدية للم�شاهمني قيمتها الإجمالية 2.209 
مليار درهم.وقالت “اإعمار العقارية”، يف اإف�شاح ل�شوق دبي املايل، اإن الأرباح املقرحة متثل ن�شبة %25 من راأ�س 
املال بواقع 25 فل�شاً لل�شهم الواحد.ورفع جمل�س اإدارة ال�شركة القراح اإىل اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي 
للموافقة عليه، حيث حتدد عقد الجتماع يف 17 اأبريل املقبل بعد موافقة هيئة الأوراق املالية وال�شلع على جدول 
اأعمال اجلمعية.كما وافق جمل�س اإدارة ال�شركة على التقرير ال�شنوي حول اأن�شطة ال�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية 
يف 31 دي�شمرب 2022، ورفعه اإىل اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي للمناق�شة واملوافقة عليه. و�شادق جمل�س 
اإىل  ورفعها   2022 دي�شمرب   31 املنتهية يف  املالية  ال�شنة  املوحدة عن  املالية  البيانات  على  ال�شركة كذلك  اإدارة 

اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي.

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
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املال والأعمال

COP28تزامنًا مع عام ال�ستدامة و

حمطة �سم�س ت�سيء 200 �ألف منزل وتخف�س 1.75 مليون طن من �النبعاثات
•• اأبوظبي - وام:

تدخل الإمارات مبحطة “�شم�س” 
الواقعة  املركزة  ال�شم�شية  للطاقة 
اكتمال  م��ع   - الظفرة  منطقة  يف 
ع�����ش��رة اأع�������وام ع��ل��ى ت��د���ش��ي��ن��ه��ا - 
ي��زخ��ر بحقبة من  ع��ق��دا ج��دي��دا 
الإجنازات والنجاحات جت�شد ريادة 
املتجددة  الطاقة  الدولة يف قطاع 
وال�شديقة للبيئة تزامنا مع “عام 
الدولة  وا�شتعدادات  ال�شتدامة” 
ل���ش��ت�����ش��اف��ة م����وؤمت����ر الأط�������راف 
املقبل  نوفمرب  يف   »COP28«
ومب��ا يدعم جهودها يف احل��د من 

تداعيات التغري املناخي.
من  م��را  كيلو   120 بعد  وع��ل��ى 
العا�شمة الإماراتية اأبوظبي ومع 
�شروق �شم�س يوم ال�شابع ع�شر من 
مار�س يف العام 2013 كان قطاع 
ال���ط���اق���ة ع��ل��ى م���وع���د م���ع اإجن����از 
حمطة  بتد�شني  ج��دي��د  اإم���ارات���ي 
حمطات  اأك���رب  اإح����دى  “�شم�س” 
على  امل���رك���زة  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 

م�شتوى العامل.
وتوا�شل املحطة مع اكتمال ع�شرة 
اأعوام على تد�شينها امل�شاهمة بدور 
فعال يف عملية حتول الطاقة التي 
ت�����ش��ه��ده��ا دول������ة الإم����������ارات نحو 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
وال�����ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي تدعم 
عاما  للخم�شني  ال��دول��ة  توجهات 
احلياد  حتقيق  يف  وت�شهم  املقبلة 

املناخي بحلول العام 2050.
وتزامناً مع مرور 10 �شنوات على 

الظفرة لالبتكار ».
تنتج  ���ش��م�����س  حم���ط���ة  اإن  وق������ال 
طاقة نظيفة عن طريق ا�شتخدام 
ح�����رارة ال�����ش��م�����س وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
ط���اق���ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب���ال���ت���ايل حتد 
باملقارنة  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن 
انتاج  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف  ال���ط���رق  م���ع 
الع�شر  ال�شنوات  وخ��الل  الطاقة. 
املا�شية �شاهمت املحطة يف تفادي 
 1.750.000 اأك��رث من  اإط��الق 
طن من غاز ثاين اأك�شيد الكربون 
�شجرة  مليون   15 زرع  ي��وازي  ما 
�شيارة من  األ��ف   150 ا�شتبعاد  اأو 

�شوارع اأبوظبي.
ت�شهم  �شم�س  حمطة  اأن  واأ���ش��اف 
نظيفة  طاقة  اإنتاجها  خ��الل  م��ن 
يف حت��ق��ي��ق ه���دف دول����ة الإم�����ارات 
من   50% ت���ول���ي���د  يف  امل���ت���م���ث���ل 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م���ن ال��ك��ه��رب��اء من 
م�������ش���ادر م���ت���ج���ددة ب���ح���ل���ول عام 
2050 والو�شول للحياد املناخي 

يف العام نف�شه.
ب��ات��ت ت�شكل  اأن ال���ش��ت��دام��ة  وذك���ر 
حياتنا  م�����ن  ي����ت����ج����زاأ  ل  ج���������زءاً 
اليومية ونعمل على تر�شيخ ونقل 
موظفينا  اإىل  ال�شتدامة  م��ب��ادئ 
الظفرة  م��رك��ز  وزوار  و���ش��رك��ائ��ن��ا 
ل��الب��ت��ك��ار ����ش���واء م���ن ال���ع���ام���ة او 

طالب املدار�س واجلامعات.
الكوادر  اإن  العو�شي  ماجد  وق��ال 
الإم��ارات��ي��ة ت��ق��دم اأمن��وذج��ا رائدا 
الطاقة  م�شاريع  وت�شغيل  اإدارة  يف 
املتجددة من خالل حمطة �شم�س 
للتنمية  م��ل��ه��م��ا  م���ث���ال  ل��ت�����ش��ك��ل 

البخار  اإنتاج  على  املحطة  وتعمل 
ال�������ذي ي����ق����وم ب��������دوره ب�����������اإدارة “ 
ت��ورب��ني “ ب��خ��اري خ��ا���س لتوليد 
وحتتوي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة.  ال���ط���اق���ة 
املحطة على نظام ت�شخني م�شاعد 
اأث���ن���اء دخوله  ال��ب��خ��ار  ل��ت�����ش��خ��ني 
يف  ي�شهم  مم��ا   “ “التوربني  اإىل 
ب�شكل كبري  دورت����ه  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز 
ي�شهم  ج��اف��ا  ت��ربي��د  ن��ظ��ام  وت�شم 
ب�شورة كبرية يف احل��د من حجم 
مهمة  ميزة  وه��ي  املياه  ا�شتهالك 

وخا�شة و�شط ال�شحراء.
ال�شم�س يعمل فريق  غ��روب  وبعد 
متخ�ش�س يف تنظيف املرايات من 
خ�شي�شا  �شنعت  ب�شيارات  الغبار 
ال�شيانة  واإج�����راء  ال��غ��ر���س  ل��ه��ذا 
لعملية  املحطة  لتهيئة  امل��ط��ل��وب 
اأ�شعة  م��ن  ت�شتفيد  ج��دي��دة  اإن��ت��اج 

ال�شم�س لليوم التايل.
م��دي��ر عام  العو�شي  م��اج��د  وق���ال 
�شمن  للطاقة”  “�شم�س  �شركة 
اأنباء  وك��ال��ة  بثته  م�����ش��ور  ت��ق��ري��ر 
الإمارات “وام” بعنوان “�شم�س”.. 
طاقة الغد” وذلك مبنا�شبة مرور 
واإنتاج  املحطة  تد�شني  على  عقد 
حمطة  اإن   – امل���ت���ج���دد  ال���ط���اق���ة 
اأكرث  اأنتجت منذ تد�شينها  �شم�س 
من  �شاعة  جيجاوات   2000 من 
يف  ت�شاهم  التي  النظيفة  الطاقة 
للدولة  البيئية  الأه���داف  حتقيق 
الطاقة..  اإن��ت��اج  م�����ش��ادر  وت��ن��وي��ع 
الو�شول  من  املحطة  متكنت  كما 
�شاعة  م��ل��ي��ون   2.7 م���ن  لأك�����رث 
وهذا  بليغ  ح���ادث  اأي  ب���دون  عمل 

للطاقة  �شم�س  حم��ط��ة  ت��اأ���ش��ي�����س 
“وام”  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  بثت 
“�شم�س.. بعنوان  م�شوراً  تقريراً 
املحطة  دور  ير�شد  الغد”  طاقة 
النبعاثات  خف�س  يف  واإجن��ازات��ه��ا 
املناخي  احلياد  اإىل  الو�شول  نحو 
متتد  ال��ت��ي  املحطة  جنحت  حيث 
كيلومر   2،5 م�������ش���اح���ة  ع���ل���ى 
م��رب��ع يف ت��زوي��د اأك���رث م��ن 200 
بالطاقة  اأب��وظ��ب��ي  م��ن��زل يف  األ���ف 
ع�شرة  م�����دار  ع��ل��ى  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
���ش��اه��م��ت يف تفادي  ف��ي��م��ا  ���ش��ن��وات 
م��ل��ي��ون ط���ن من   1.75 اإط�����الق 
ال���ك���رب���ون���ي���ة خالل  الن���ب���ع���اث���ات 
روؤية  يعك�س  وال��ذي  ذاتها  الفرة 
احلفاظ  يف  امل���ب���ك���رة  الإم�����������ارات 
متنوع  اقت�شاد  وبناء  البيئة  على 

و�شمان اأمن الطاقة.
وق���د ���ش��اه��م��ت ه���ذه امل��ح��ط��ة التي 
ت��ب��ل��غ ق��درت��ه��ا الإن���ت���اج���ي���ة 100 
ر�شم  م��ه��م يف  ب�����دور  م���ي���ج���اواط 
مالمح قطاع الطاقة املتجددة يف 
الإمارات ومنطقة ال�شرق الأو�شط 
اأف���ري���ق���ي���ا ل��ي�����ش��ك��ل هذا  و����ش���م���ال 
لتكاتف  ناجحاً  من��وذج��اً  امل�����ش��روع 

اجلهود وال�شراكات املثمرة.
وت����ت����م ع���م���ل���ي���ة اإن������ت������اج ال���ط���اق���ة 
ال�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ة وف����������ق اأح����������دث 
املتبعة  ال���ع���امل���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يف ه����ذا امل���ج���ال وذل�����ك م���ن ومن 
التي  املركزة  ال�شم�س  اأ�شعة  خالل 
اأنابيب  اإىل  املرايا  خالل  من  متر 
ذي  ن��وع خا�س  بزيت من  مملوءة 
عالية..  ح����راري  تو�شيل  قابلية 

الرقم مت حتقيقه خالل اأكرث من 
2500 يوم ويعد اجنازا كبريا يف 
اتباع اأعلى املعايري يف نظم الأمن 

وال�شالمة.
واأ�شاف اأنه خالل ال�شنوات الع�شر 
املا�شية �شاهمت املحطة بدور مهم 
والوظائف  ال���ف���ر����س  ت���وف���ري  يف 
ال�شباب  م�����ن  ال������دول������ة  لأب������ن������اء 
ع��ل��ى تطوير  وال�����ش��اب��ات وع��م��ل��ت 
بخرباتهم  والرت����ق����اء  ق���درات���ه���م 
النظيفة  الطاقة  املهنية يف جمال 
ع��ل��ى تعزيز  اي���ج���اب���اً  ي��ن��ع��ك�����س  م���ا 
التنمية الجتماعية والقت�شادية 

امل�شتدامة يف الدولة.
واأ�شار اإىل اأن حمطة �شم�س ت�شم 
الذي  لالبتكار”  الظفرة  “مركز 
ال�شيخ حمدان  �شمو  بتد�شينه  قام 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة العام املا�شي. وهو 
اأول مركز تفاعلي يف املنطقة ميكن 
م��ن خ��الل��ه الط����الع ع��ل��ى �شركة 
“�شم�س للطاقة” وي�شلط ال�شوء 
على دور وجهود دولة المارات يف 
جمال الطاقة النظيفة واملتجددة 
وي�شتعر�س م�شاريعها �شواء داخل 

الدولة اأو خارجها.
م�����ن خ����الل  وت�����اب�����ع :” ن�������ش���ع���ى 
ال�شباب  واإل��ه��ام  حتفيز  اإىل  املركز 
ل��ي�����ش��ب��ح��وا ق����ادة ي�����ش��ه��م��ون بدور 
ف���اع���ل يف ب���ن���اء م�����ش��ت��ق��ب��ل اأك����رث 
ا����ش���ت���دام���ة. وي�����ش��ع��دين الإ�����ش����ارة 
عام  م����ن  ب����داي����ة  ق��م��ن��ا  اأن����ن����ا  اإىل 
واملئات  ال��زوار  با�شتقبال   2023
م��ن ط��الب امل��دار���س �شمن مركز 

جممعا من عاك�شات القطع املكافئ 
متتد على م�شاحة احلقل ال�شم�شي 
من   95% ع��ل��ى  ي�شتحوذ  ال���ذي 
امل�شاحة الإجمالية للمحطة كونه 
الطاقة  لإن��ت��اج  الرئي�شي  امل�شدر 
اأن  واأ���ش��اف  وامل��ت��ج��ددة.  النظيفة 
ال�10  خ����الل  امل��ح��ط��ة  ج���اه���زي���ة 
�شنوات املا�شية و�شلت اإىل 98% 
يف حني و�شل م�شتوى الكفاءة اإىل 
اإنتاج  يف  اأ���ش��ه��م  وال����ذي   112%
اأكرث من 2000 جيجاوات �شاعة 

من الطاقة الكهربائية.
وت����اأت����ي حم��ط��ة ���ش��م�����س ام���ت���دادا 
غر�شه  ال�������ذي  ال���ع���ري���ق  ل��������الإرث 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
“ يف  ث���راه  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
واملحافظة  البيئة  حماية  جم��ال 
القيادة  جل��ه��ود  وان��ع��ك��ا���ش��ا  عليها 
الر�شيدة التي اأدركت مبكرا اأهمية 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
اأ�شهم  وال��ذي  للبيئة  وال�شديقية 
يف تعزيز ري��ادة الإم���ارات عامليا يف 

الإمارات  حر�س  يج�شد  الب�شرية 
على اإعداد قادة قادرين على قيادة 
قطاع الطاقة النظيفة وال�شديقة 

للبيئة.
با�شت�شافة  “ فخورون   : واأ�شاف 
عاملي  حل������دث  الإم������������ارات  دول�������ة 
م���ه���م م���ث���ل م�����وؤمت�����ر الأط���������راف 
اإطار  ي��اأت��ي يف  ال��ذي   COP28
ج��ه��ود ال��دول��ة ودوره����ا ال��رائ��د يف 
الت�شدي لظاهرة التغري املناخي. 
ونحن يف �شركة “�شم�س للطاقة” 
امل�شوؤولني  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ن��ع��م��ل 
الزوار  ا�شت�شافة  على  واملعنيني 
عدد  تنظيم  عن  ف�شاًل  واملهتمني 
املهمة  والنقا�شات  احل����وارات  م��ن 
لالبتكار  ال��ظ��ف��رة  م��رك��ز  ���ش��م��ن 

الذي يعد حمط اهتمام«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال امل��ه��ن��د���س علي 
اإن  �شم�س  حمطة  مدير  امل�شعبي 
تقنيات  اأح���دث  ت�شتخدم  املحطة 
من  اأك��رث  ع��رب  ال�شم�شية  الطاقة 
258 األف مراآة مثبتة على 768 

هذا املجال.
للطاقة  ���ش��م�����س  حم���ط���ة  وت����ع����د 
الأ�شا�س  حجر  امل��رك��زة  ال�شم�شية 
للتحول  الإم�������ارات  دول����ة  جل��ه��ود 
كانت  النظيفة حيث  الطاقة  نحو 
جمال  يف  ب��ال��دول��ة  م�����ش��روع  اأول 

الطاقة املتجددة والنظيفة.
�شم�س  ت�����ش��غ��ي��ل حم��ط��ة  وت���ت���وىل 
اململوكة  “�شم�س للطاقة”  �شركة 
م��ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة اأب��وظ��ب��ي لطاقة 
اإح������دى  “م�شدر”  امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
ال�شركات الرائدة يف جمال الطاقة 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
و”�شندوق  “توتال”  و����ش���رك���ة 
التقاعد لإمارة  معا�شات ومكافاآت 
هذه  ���ش��اه��م��ت  وق�����د  اأبوظبي” 
املحطة بدور مهم يف ر�شم مالمح 
قطاع الطاقة املتجددة يف الإمارات 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ومنطقة 
امل�شروع  ه����ذا  ل��ي�����ش��ك��ل  اأف���ري���ق���ي���ا 
اجلهود  لتكاتف  ن��اج��ح��اً  من��وذج��اً 

وال�شراكات املثمرة.

�ل�سايغ يبحث �لتعاون �القت�سادي 
�لثنائي مع وزير �لتجارة �لكوري

•• اأبوظبي -وام:

وزير  دوك��غ��ون،  اآه��ن  دول��ة، معايل  وزي��ر  ال�شايغ  بن علي حممد  اأحمد  ا�شتقبل معايل 
التجارة يف جمهورية كوريا، والوفد املرافق له يف ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون 

الدويل، وا�شتعر�س معه عدداً من ملفات التعاون امل�شرك.
العالقات  توطيد  �شبل  دوك��غ��ون  اآه��ن  معايل  م��ع  اللقاء  خ��الل  ال�شايغ  معايل  وبحث 
الثنائية بني دولة الإمارات وجمهورية كوريا يف خمتلف جمالت ال�شراكة ال�شراتيجية 
البلدين  م�شلحة  فيه  ملا  والتجارية  القت�شادية  املجالت  يف  التعاون  تعزيز  وبخا�شة 

وال�شعبني ال�شديقني.

ديو� تفوز ب� 26 جائزة حملية وعاملية وت�سجل رقمًا قيا�سيًا جديد� خلل 2022
•• دبي- وام:

ومياه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  ح�����ش��دت 
حملية  جائزة   26 “ديوا”  دب��ي 
واإق��ل��ي��م��ي��ة وع���امل���ي���ة خ����الل عام 
2022، لي�شل اإجمايل اجلوائز 
التي فازت بها بني عامي 2015 
و2022 اإىل 410 جوائز )68 
 273 اإق��ل��ي��م��ي��ة،   69 حم��ل��ي��ة، 
الهيئة  ���ش��ج��ل��ت  ك���م���ا  ع����امل����ي����ة(. 
مو�شوعة  بدخولها  جديداً  �شبقاً 
عن  القيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�س 
اأك�����رب م��ن�����ش��اأة ل��ت��ح��ل��ي��ة امل���ي���اه يف 
بقدرة  ال���ع���امل  يف  واح�����د  م���وق���ع 
جالون  م��ل��ي��ون   490 اإن��ت��اج��ي��ة 
م��ن امل��ي��اه امل��ح��الة ي��وم��ي��اً، اأي ما 
م���را   2،227،587 ي����ع����ادل 
مكعبا يومياً، يف جممع حمطات 
جبل علي لإنتاج الطاقة وحتلية 
�شعيد حممد  وقال معايل  املياه. 
الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
دبي : “ اإن الهيئة عززت ر�شيدها 
احلافل باجلوائز العاملية املرموقة 
�شاحب  وتوجيهات  روؤي��ة  بف�شل 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
ماأ�ش�شة  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا  اهلل”، 
ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز وج��ع��ل��ه ج�����زءاً ل 
اليومية يف  املمار�شات  يتجزاأ من 
انطالقاً   “  : واأ���ش��اف  الهيئة”. 
م���ن اإمي���ان���ن���ا ب����اأن ال��ت��م��ي��ز قيمة 
النا�س،  بحياة  لالرتقاء  اأ�شا�شية 
الهيئة  م���ك���ان���ة  ب��ت��ع��زي��ز  ن���ل���ت���زم 
املوؤ�ش�شات  اأك�����رث  م���ن  ك����واح����دة 
اخل��دم��ات��ي��ة ري�����ادة ومت���ي���زاً على 
تبني  العامل، من خالل  م�شتوى 
ال�شناعية  الثورة  تقنيات  اأح��دث 
الرابعة اإىل جانب البتكار كركيزة 
والتح�شني  ل��ل��ت��ط��وي��ر  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
على  تناف�شيتها  لتعزيز  امل�شتمر 
م�شاعيها  ودع��م  العاملي  امل�شتوى 
جديد  م�شتقبل  م��الم��ح  ل��ر���ش��م 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات اخل��دم��ات��ي��ة حول 
ال���ع���امل، ان�����ش��ج��ام��اً م���ع اأه�����داف 
جلعل   2071 الإم�����ارات  مئوية 

دول����ة الإم������ارات اأف�����ش��ل دول����ة يف 
اأب����رز حمطات  ” . وم���ن  ال��ع��امل 
العام  الهيئة خالل  م�شرية متيز 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ت���ك���رمي   2022
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  من�شور 
املا�شي،  اأب��ري��ل  �شهر  يف  م��ك��ت��وم، 
الطاير  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د  م���ع���ايل 
ب���ج���ائ���زة ال��ب�����ش��م��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف 
جائزة  م����ن  ال���ت���ا����ش���ع���ة  ال���������دورة 
وطني الإمارات للعمل الإن�شاين، 
حتقيق  يف  جل�����ه�����وده  ت����ق����دي����راً 
العلمية  املعرفة  وتعزيز  التميز 
وال�شتدامة. كذلك توجت الهيئة 
العاملي ال��ت��م��ي��ز  جمل�س  ب��ج��ائ��زة 
 Global Excellence
 Assembly( ( 2022
امل����رم����وق����ة، وم���ق���ره���ا ال����ولي����ات 
امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة ع����ن فئة 
تقديراً  املوؤ�ش�شية”،  “الإجنازات 
لإجنازات الهيئة العاملية يف جمال 

اجلودة ال�شاملة والتميز.
الوحيدة  اجل��ه��ة  الهيئة  وتعترب 
بالدورة  الفئة  ب��ه��ذه  ت��ف��وز  ال��ت��ي 
الثانية من اجلائزة للعام 2022 
ال���ع���امل، متفوقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
دولة   16 م��ن  ج��ه��ة   988 ع��ل��ى 
وم�شجلة %94 يف التقييم الذي 
اأجراه جمل�س التميز العاملي وفق 
بالدريج  معايري منوذج مالكومل 
 Baldrige Excellence

.))Framework
كما ح�شدت الهيئة 3 من جوائز 
الدورة  للتميز-  العاملي  املجل�س 
فئات  ع��ن   2022 ل��ع��ام  الأوىل 
“التميز يف البتكار” و”البتكار 
يف الأعمال” و”التميز يف خدمة 
يف  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك�����اأول  املتعاملني” 
ب��اأك��رث من  ت��ف��وز  املجل�س  ت��اري��خ 
ج���ائ���زة واح�����دة يف ن��ف�����س ال����دورة 
مالكومل  من�����وذج  م��ع��اي��ري  وف����ق 
بالدريج للتميز والذي يعد اأعلى 
م�شتوى لتقدير التميز يف الأداء. 
الهيئة  ح�شلت  ذل��ك،  جانب  اإىل 
“امل�شتثمرون  م���وا����ش���ف���ة  ع���ل���ى 
الفئة  الب�شرية”-  امل�������وارد  يف 
البالتينية، التي تقدمها موؤ�ش�شة 
امل�����وارد  يف  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  “هيئة 

الب�شرية” الدولية. كذلك فازت 
الهيئة بجائزة الطاوو�س الذهبي 
التميز  فئة  عن   2022 العاملية 
املوؤ�ش�شية.  احل���وك���م���ة  ف���ئ���ة  يف 
ن�شبة  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  وح�������ش���ل���ت 
%100 يف �شهادة املعيار العاملي 
الرقمية  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ت��ج��رب��ة 
وذلك   ،)IDCXS:2022(
من التقييم الأول للمعيار العاملي 
بذلك  الهيئة  لت�شبح  اجل��دي��د، 
اأول موؤ�ش�شة على م�شتوى العامل 
تتبنى وتطبق معايري ومتطلبات 
“املعهد  يقدمها  ال��ت��ي  ال�����ش��ه��ادة 

الهيئة  ن��ال��ت  ذل����ك،  ج��ان��ب  اإىل 
جمال  يف  العاملية  ال�شرف  جائزة 
ال�شالمة  جم��ل�����س  م���ن  ال��ب��ي��ئ��ة 
ال����ربي����ط����اين ل���ل���م���رة احل����ادي����ة 
وجائزة  ال����ت����وايل،  ع��ل��ى  ع�����ش��رة 
ال�شحة  جم��ال  يف  ال�شرف  �شيف 
وال�شالمة للمرة اخلام�شة ع�شرة. 
اإ�شافة اإىل ذلك، جاءت الهيئة يف 
اأعلى  قائمة  على  الثالثة  املرتبة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات اخل��دم��ات��ي��ة قيمة يف 
م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو�����ش����ط، كما 
تبواأت املركز الثالث يف فئة اأ�شرع 
العالمات التجارية منواً يف دولة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق احل����ي����اد ال����ك����رب����وين. 
الهيئة  توجت  ذل��ك،  على  ع��الوة 
التميز  “جوائز  م��ن  ب��ج��ائ��زت��ني 
يف   ”2022 الأعمال  العاملية يف 
تقنية  يف  م��ب��ادرة  “اأف�شل  فئتي 
مبادرة  و”اأف�شل  املعلومات” 
كذلك  املتعاملني”.  خ��دم��ة  يف 
ن��ال��ت ال��ه��ي��ئ��ة ث���الث ج��وائ��ز من 
جوائز احلوكمة الر�شيدة العاملية 
موؤ�ش�شة  ���ش��ن��وي��اً  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
يف  اإيه”  اإف  اآي  “كامربيدج 
عليها  وتتناف�س  املتحدة  اململكة 

كربى ال�شركات العاملية.

املتعاملني«  ل��ت��ج��رب��ة  ال�������دويل 
املعهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   )ICXI(
 .)BSI( للمعايري  ال��ربي��ط��اين 
كما ح�شدت الهيئة املرتبة الأوىل 
من  احلكومية  املوؤ�ش�شات  فئة  يف 
للم�شوؤولية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���ائ���زة 
 2022 للموؤ�ش�شات  الجتماعية 
وذلك  ع�����ش��رة،  اخلام�شة  ال����دورة 
ل��ل��م��رة ال��ث��ام��ن��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل؛ 
اإبداعية  موؤ�ش�شة  اأف�شل  وجائزة 
يف خدمات الكهرباء واملياه �شمن 
جوائز “غلوبال براندز” العاملية 
املتحدة.  اململكة  يف   2022 لعام 

التقرير  وف���ق  وذل����ك  الإم�������ارات، 
�شركة  ع����ن  ال�������ش���ادر  ال�������ش���ن���وي 
للعالمات  فاينان�س”  “براند 
قيمة  والأعلى  الأق��وى  التجارية 

يف العامل للعام 2022.
ونوه التقرير اإىل النجاح الكبري 
الذي حققه اكتتاب الهيئة خالل 
 ،2022 ل��ل��ع��ام  الأول  ال��ن�����ش��ف 
اأن قوة العالمة التجارية  موؤكداً 
للهيئة اأدت دوراً جوهرياً يف حتقيق 
هذا النجاح. ولفت التقرير اأي�شاً 
الهيئة  توليها  التي  الأهمية  اإىل 
اخل�شراء  والطاقة  لال�شتدامة 

وح���������ش����دت ال���ه���ي���ئ���ة اجل�����وائ�����ز 
جمال  يف  “القيادة  يف  ال���ث���الث 
و”التفوق  الر�شيدة”،  احلوكمة 
واملطابقة”،  المتثال  اأن�شطة  يف 
اأن�شطة  وت�����ش��ج��ي��ع  و”اللتزام 
اإ�شافة  الر�شيدة”.  احل��وك��م��ة 
اإىل ذلك، فازت الهيئة بجائزتني 
ه���ول  “براندون  ج����وائ����ز  م����ن 
Brandon Hall« عن فئتي 
التاأثري  ابتكار  يف  تطور  “اأف�شل 
تطور  و”اأف�شل  الجتماعي” 
لتاأثري  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  يف 

الأعمال«.

�إ�سر�ق لل�ستثمار تبحث �الإدر�ج 
�ملزدوج يف �ل�سوق �ل�سعودية »تد�ول«

•• اأبوظبي-وام: 

الإدراج  القادم  الثالثاء  عقده  املقرر  اجتماعه  يف  لال�شتثمار”  “اإ�شراق  �شركة  اإدارة  جمل�س  يبحث 
وذكرت “اإ�شراق لال�شتثمار”،  املزدوج جلزء من اأ�شهم ال�شركة يف ال�شوق املالية ال�شعودية “تداول”. 
الإدارة �شينظر كذلك يف حتديد  اأن اجتماع جمل�س  املالية،  ل��الأوراق  اأبوظبي  اليوم ل�شوق  اإف�شاح  يف 
موعد اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية التي �شتنظر يف احل�شابات املالية لل�شركة عن العام املا�شي 

2022، وحتديد جدول اأعمالها اخلا�شع ملوافقة هيئة الأوراق املالية وال�شلع وال�شوق املايل.
امل�شاهمني  اأرب��اح على  الإدارة بخ�شو�س توزيع  اق��راح جمل�س  و�شينظر الجتماع كذلك يف مناق�شة 

بواقع فل�شني لكل �شهم كحد اأدين وذلك عن العام املا�شي 2022.

Date 18/ 3/ 2023  Issue No : 13802

Dubai Courts of First Instance          
Notification and fulfilment assignment by publication

In Case No. :323/2023/253-Cheque Execution
Considered by :Fifth Execution Circuit No. 187
Subject Matter :Claim to obtain the bounced cheques amounted to AED 22,528.5, 
fees and expenses.
Claimant: AL FANAR NATIONAL GAS SERVICES LLC, Address:Emirate of 
Dubai Al Thanya 1-Tcom area-beside Dubai Internet City metro station Shaafar 
Tower | Office 1007 - Makani No. 1586677079
Recipient: 1- Ansar Kizhakkayil Abdulla, Capacity: Defendant
Subject of Notification :Filed the abovementioned execution claim to pay an 
amount of AED 23684.5 to the Claimant or the treasure of the court.
Accordingly, the court shall implement the execution measures in case of non-
compliance to the mentioned judgement within 7 days as of the date of this 
publication.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 18/ 3/ 2023  Issue No : 13802
Sharjah Federal Court of Appeal Case Management Office

Defendant's Notice of Publication on both Arabic & English 
Case Management Office of Appeal. In case No. 237/2023 Commercial

Upon the request of the claimant: Sharjah Taxi L.L.C

To the defendant: Mohammed Ijaz Khan Mohammed Athal - Nationality: 

Pakistan

you are assigned to attend before Case Management Office (3) in Sharjah 

Court of Appeal-in person or authorized agent/ attorney, and to submit a 

plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, that is on 

Wednesday, 22/03/2023 on case number mentioned above as you are the 

defendant. MAL WIS

Cases Manager

Waffa Wael Ashninah

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70555 Date 18/ 3/ 2023  Issue No : 13802
M/s. (NCC IQ HUB FZ- LLC), (License No:95633) located at Dubai Internet 
City, EX-60, Bldg 07-Co Work P. O. Box 501784, Dubai, UAE, licensed with 
the Dubai Development Authority wishes to announce its decision taken via 
board resolution passed at its Board meeting held on 01/03/2023 regarding 
closing down and dissolution of “ NCC IQ HUB FZ-LLC"
Accordingly, any interested party who has a claim against the Company 
is hereby requested to submit its outstanding claims within 45 days of notice 
by registered post or contact:  
Ms. Zeinap Zazazieva
Company Name (NCC IQ HUB FZ-LLC),
P. O. Box 501784,
Dubai, U.A.E
Tel No.  052 43-503-96
Email: z.zazazieva@gmail.com
Claims received after expiry of the notice period of 45 days shall not be 
considered       

LIQUIDATION NOTICE

70555



السبت   18  مارس    2023  م   -    العـدد   13802  
Saturday   18    March    2023   -  Issue No 1380216

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1999/2023/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ بقيمة ال�شيك رقم 000171 مبلغ وقدره 23468 درهم .
طالب التنفيذ : مالتيبال�شت دبي �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - راأ�س اخلور - عقارات حكومة دبي - م�شتودع رقم 2 - مكاين 3361484958 - 
هاتف رقم:043338666 - فاك�س:043338777 - �س.ب:128132 دبي 

info@multiplastdubai.ae:بريد الكروين 
املطلوب اإعالنه : 1- ديناميك دلتا لالعمال الكهروميكانية �س.ذ.م.م - �شفته: منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)24133( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70549 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  267/2023/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 199/2022 ا�شتئنتف نزاع قرار للمطالبة مببلغ 

وقدره )8701( درهم   .
طالب التنفيذ : اآر اإي يف اآي لتطوير العقارات �س.ذ.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مركز دبي املايل العاملي املبنى رقم/3 الطابق رقم/6 مكتب 
رقم/605 هاتف رقم:043685555 - الرقم املكاين:2682589680 الربي

املطلوب اإعالنه : 1- تانني للو�شاطة العقارية �س.م.م  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)8701.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اعلن بالن�شر        
 773/2023/40 مدين 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �شيد ح�شام الدين �شيد عبداحلى  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :مو�شى لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة 1- الزام املدعي 
امل�شتحقات  وب��اق��ي  الي��ج��اري��ة  القيمة  متثل  وال��ت��ي  ام��ارات��ي  دره��م   )9609( مبلغ  ب�شداد  عليه 
الزام املدعي  املر�شدة يف ذمته والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة القانونية 2- 

عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2023/3/22 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 

اإعلن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

مدين  SHCFICICIVS2023 /0000445 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :�شمري حممود العلي - جمهول حمل الإقامة 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/4/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
) مكتب مدير  رقم   -  مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�شارقة 
الدعوى رقم 4 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه  -  حرر بتاريخ  2023/3/16  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

نوف عمر الدوخي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : ا�ستديو �سبال�س ليت ذ.م.م 
ال�شكل  الثانيه -  ايه يو ال بي لال�شتثمار - القوز ال�شناعيه  604 ملك  العنوان : م�شتودع رقم 
التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   875253  : الرخ�شة  رقم    ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1481407  :
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأي  لديه  وعلى من   2023/3/9 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/9
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب 
 : - هاتف  بور�شعيد   - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  914 ملك  رقم 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   042973071  : فاك�س   042973060

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : فقط للرهن العقاري �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 22-301 ملك عبداهلل حممد امل�شعود - رقة البطني - ال�شكل القانوين : 
ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 803217 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1335715 
مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/16 واملوثق 
اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  وعلى من   2023/1/16 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى 
ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
 042973060 موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 
042973071 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45(  فاك�س : 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سكيورتيك كابيتال ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 125 ملك را�شد خليفه بالهول املهريي - بردبي - الرب�شاء الوىل - ال�شكل 
التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   775376  : الرخ�شة  رقم    ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1470343  :
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأي  لديه  وعلى من   2023/3/2 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2023/3/2
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب 
 : - هاتف  بور�شعيد   - دي��رة   - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  914 ملك  رقم 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   042973071  : فاك�س   042973060

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 70021
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة :ا�س اف دي لتجارة املالب�س �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم B1602 - ملك فيناياك �شاندرو مهتاين - بردبي - الرب�شا جنوب الرابعة 
بال�شجل  القيد  816638 رقم   : الرخ�شة  ،  رقم  ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�شكل   -
التجاري : 1368968 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/6/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/6/29 وعلى من لديه اأي 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�سويدي لتدقيق احل�سابات �س.ذ.م.م العنوان 
: مكتب رقم 704 - ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - هاتف : 042288982 
فاك�س : ......... م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : برامي اي �سي للو�ساطة التجارية �س.ذ.م.م 
ذات   : القانوين  ال�شكل   IC1 - CHI - E01 - S08- العاملية  املدينة   - نخيل   : العنوان 
 1145381  : التجاري  بال�شجل  القيد  718237 رقم   : الرخ�شة  ،  رقم  م�شوؤولية حم��دودة 
مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/25 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/25 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة 
ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
 042973060 موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 
042973071 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45(  فاك�س : 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : بولونيك�س حللول تقنية املعلومات �س.ذ.م.م 

العنوان : مكتب رقم 07 ملك حممد �شعد عبداهلل ال�شريف - ال�شغاية - ال�شكل القانوين : ذات 

 1813266  : التجاري  بال�شجل  القيد  865232 رقم   : الرخ�شة  ،  رقم  م�شوؤولية حم��دودة 

مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 

باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/3/13 واملوثق 

اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  وعلى من   2023/3/13 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى 

التقدم اإىل امل�شفي املعني ان بي ان ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 3 ملك علي خليفه 

حممد الفقاعى - ديرة - هور العنز �شرق - هاتف : ......  فاك�س : .......  م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية ا�ستديو �سبال�س ليت ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2023/3/9 وعلى من  2023/3/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  �ــس.ذ.م.م  العقاري  للرهن  فقط  لت�شفية  اأع���اله 
 2023/1/16 2023/1/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
بتاريخ  دبي  قرار حماكم  وذلك مبوجب  كابيتال ذ.م.م  �سكيورتيك  لت�شفية  اأع��اله 
2023/3/2 وعلى من  2023/3/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 70640
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سويدي لتدقيق احل�سابات �س.ذ.م.م
 : ه��ات��ف   - دي���رة   - بور�شعيد   - الغيث  �شعيد خلف  - ملك حممد   704 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان   

   .........  : فاك�س   042288982
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية ا�س اف دي لتجارة املالب�س �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 2022/6/29 2022/6/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  ــس.ذ.م.م  � التجارية  للو�ساطة  �سي  اي  بــرامي  لت�شفية  اأع���اله 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب   2022/10/25 بتاريخ  دبي  حماكم 
2022/10/25 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ان بي ان ملراجعة احل�سابات
3 ملك علي خليفه حممد الفقاعى - دي��رة - ه��ور العنز �شرق - هاتف :   العنوان : مكتب رق��م 

......  فاك�س : .......   

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
قرار  مبوجب  وذل��ك  �ــس.ذ.م.م  املعلومات  تقنية  حللول  بولونيك�س  لت�شفية  اأع��اله 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2023/3/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/3/13
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اوكلهما للمقاوالت الفنية
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002797/ 

اإىل املحكوم عليه : اوكالهما للمقاولت الفنية 
 العنوان:ال�شارقة - ال�شناعية 5 الهاتف 065054249

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:جولب مياه 
كيلو مياه ، اجلن�شية بنجالدي�شى ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :11642.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من 
فاأنت مكلف بح�شور  ذلك  ، ويف حالة تخلفك عن  الخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ 
جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005955 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :�شوراب جويال دهارم بال جويال - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي/م�شرف عجمان �س.م.ع 

 وعنوانه:امارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �شيتى افنيو 703
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/4/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 3 ( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه
حرر بتاريخ  2023/3/16  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005955 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :رويال برو انربجي �س.م.ح - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي/م�شرف عجمان �س.م.ع 

 وعنوانه:امارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �شيتى افنيو 703
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/4/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 3 ( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه
حرر بتاريخ  2023/3/16  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005955 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :رويال اندي�شريز �س.م.ح - ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي/م�شرف عجمان �س.م.ع 

 وعنوانه:امارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �شيتى افنيو 703
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/4/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 3 ( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه
حرر بتاريخ  2023/3/16  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005955 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :دهارام بال جوييل - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي/م�شرف عجمان �س.م.ع 

 وعنوانه:امارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �شيتى افنيو 703
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/4/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 3 ( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه
حرر بتاريخ  2023/3/16  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جزئي جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005955 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :اوتكار�س جويال دار ام بال جويل - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي/م�شرف عجمان �س.م.ع 

 وعنوانه:امارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �شيتى افنيو 703
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2023/4/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 3 ( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه
حرر بتاريخ  2023/3/16  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
جتاري  SHCFICICOMS2023 /0001301 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :الزاهية لتجارة معدات املطابخ ميلكها/مريزابيك ا�شماعيلوف - قريغ�شتاين 
اجلن�شية - جمهول حمل الإقامة 

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي الدفعه املقدمه وهي مبلغ وقدره 22000 درهم وفائدة 
الزام   -2 ال�شداد  متام  حتى  م   2022/11/15 املطالبة  تاريخ  من   %12 قدرها  قانونية 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 20.000 درهم تعوي�شا ملا ا�شابه من اأ�شرار ماديه 

ومعنويه م�شببا له اياها 3- الزام املدعي عليه بكافة امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/3/27 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 9 ( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه - حرر بتاريخ  2023/3/16  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عمر منعم من�شور حممد

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13802 بتاريخ 2023/3/18 
 اعلن بالن�شر  باللغتني العربية واالجنليزية

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب ادارة الدعوى
يف اال�شتئناف رقم:2023/237 جتاري

بناء على طلب امل�شتاأنف:اجرة ال�شارقة
امل�شتاأنف �شده:حممد اعجاز خان حممد اأف�شل - باك�شتاين اجلن�شية

مبحكمة   3 رقم  الدعوى  ادارة  مكتب  امام  باحل�شور  مكلف  اأنت 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  �شخ�شيا   - ال�شارقة  ا�شتئناف 
الربعاء  يوم  يف  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية 
املوافق:2023/3/15 يف الدعوى املرقمة اعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده. 

 مدير الدعوى

وفاء وائل ا�شنينه  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

70522
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•• القاهرة -وام: 

حقق اأحمد املن�شوري دراج املنتخب 
بتاأهله  ت��اري��خ��ي��ا  اإجن�����ازا  ال��وط��ن��ي، 
للم�شمار  الأمم  كاأ�س  نهائيات  اإىل 
وامل��ق��ام��ة ح��ال��ي��ا ب��ج��م��ه��وري��ة م�شر 
الأوىل يف  ل��ل��م��رة  وذل����ك  ال��ع��رب��ي��ة، 
تاريخه، من خالل م�شاركته الأوىل 
بح�شور  حتظى  ال��ت��ي  البطولة،  يف 
550 دراجا ميثلون 50 دولة، على 
با�شتاد  ال���دويل  ال��دراج��ات  م�شمار 
تاأهل  قد  املن�شوري  وك��ان  القاهرة. 
حقق  بعدما  البطولة،  نهائيات  اإىل 
التاأهل،  م�����ش��وار  يف   12 ال����  امل��رك��ز 
من   18 ال����  امل��رك��ز  ب��ع��ده��ا  ليحقق 
ال�شباق  ���ش��ارك��وا يف  24 لع��ب��ا  ب��ني 
النهائي ) الأمونيوم ( الذي اختتم 
اأم�س الأول اخلمي�س، لي�شيف املزيد 
موا�شال  ر�شيده،  اإىل  النقاط  من 
التاأهل  ن��ح��و حت��ق��ي��ق ح��ل��م  ال�����ش��ع��ي 
وقال   .2024 باري�س  اإىل  الأوملبي 
لوكالة  ت�شريحات  يف   - املن�شوري 
اأنباء الإمارات "وام" - ما حتقق من 
اإجناز �شيكون اإ�شافة كبرية مل�شواري، 
اإىل  التاأهل  حلم  يف  فا�شلة  ونقطة 
والتي   ،2024 ب���اري�������س  اأومل���ب���ي���اد 
حتتاج اإىل املزيد من النقاط، حيث 
اأ�شارك خالل الفرة املقبلة بجولة 
كندا. وقبل تاأهله اإىل نهائيات كاأ�س 
قد  املن�شوري  ك��ان  م�شر،  يف  الأمم 

حقق لقب بطولة الدولة للدراجات 
بعد �شيطرة يو�شف مريزا عليه ملدة 
واأ�شاف  ال��ت��وايل.  على  ع��ام��ا   12
نهائيات  اإىل  ال��ت��اأه��ل   : امل��ن�����ش��وري 
يف  ���ش��اه��م  م�����ش��ر،  يف  الأمم  ك���اأ����س 
تعديل ت�شنيفي الدويل، وهو يف حد 
ذاته اإ�شافة كبرية يل وداعم اأ�شا�شي 
واأعرب  املقبلة.  ال�شتحقاقات  قبل 
العام لحتاد  الأم��ني  الدوخي  يا�شر 
واملتواجد  ل���ل���دراج���ات،  الإم��������ارات 

الوطني  امل���ن���ت���خ���ب  ب���ع���ث���ة  ����ش���م���ن 
الإجن���از،  ب��ه��ذا  �شعادته  ع��ن  مب�شر 
العديد  حقق  املن�شوري  اأن  م��وؤك��دا 
وتاأهله  مب�شاركته  الإيجابيات  من 
ال��ت��اري��خ��ي اأب����رزه����ا الح���ت���ك���اك مع 
نخبة دراجي العامل، واملناف�شة معهم 
يف هذا املحفل العاملي. وقال : اإجناز 
اإجنازات  �شجل  اإىل  ي�شاف  تاريخي 
ريا�شة الدراجات الإماراتية، ويوؤكد 

اأنها على الطريق ال�شحيح.

•• دبي –الفجر:

اإدارة نادي دبي الدويل  اأ�شاد جمل�س   
اأحمد  برئا�شة  البحرية  للريا�شات 
�شعيد بن م�شحار بامل�شاركة الإيجابية 
واملميزة للنادي يف فعاليات الدورة رقم 
29 من معر�س دبي العاملي للقوارب 
دبي  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه  وال�����ذي   2023
التجاري العاملي يف واجهة دبي هاربور 

خالل الفرة من 1-5 اجلاري.
احل�شور  على  الإدارة  جمل�س  واأث��ن��ى 
ال��الف��ت ل��ل��ن��ادي يف ال�����دورة 29 مبا 
والدور  الإدارة  جمل�س  جهود  يعك�س 
الوجهة  يعد  وال���ذي  ل��ل��ن��ادي  الكبري 
الأع��رق والأق��دم يف جمال الريا�شات 
البحرية يف املنطقة وال�شرق الأو�شط 
عرب  الأن�شطة  من  بعدد  �شارك  حيث 
ج���ن���اح م��ت��ك��ام��ل ع���ن ال����ن����ادي يحوي 
اإب��ت��ك��ارات��ه يف جم���ال �شناعة  اأح����دث 
ال�شباق  وزوارق  ال���ن���زه���ة  ق��������وارب 
ف�����ش��ال ع���ن ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ع��دي��د من 
اجل���وان���ب ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال���ن���ادي يف 
كربى  وا�شت�شافة  ال�شباقات  تنظيم 

البطولت العاملية.
جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س الإدارة 
ال�����ش��ه��ري ال���ذي ان��ع��ق��د ي���وم اأول من 
اأم�س الأول الأربعاء بح�شور كال من 

اأحمد �شعيد بن م�شحار رئي�س جمل�س 
نائب  ال�شويدي  جمعة  و�شيف  الإدارة 
رئي�س جمل�س الإدارة واأع�شاء جمل�س 
العايل  ث��اين  را�شد   : من  كال  الإدارة 
املهريي ، وعي�شى حممد احلاج نا�شر، 
خمي�س  وخالد  البلو�شي  علي  وخالد 
بن د�شمال،  وعلي �شعيد بن ثالث اإىل 
جانب حممد عبداهلل حارب الفالحي 

املدير التنفيذي.
بالنجاح  الإدارة  جم��ل�����س  اأ����ش���اد  ك��م��ا 
الفعاليات  ���ش��ه��دت��ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
للدورة  امل�شاحبة  البحرية  الريا�شية 
الثالثة  للمرة  ت��ق��ام  وال��ت��ي   29 رق��م 
���ش��غ��ل��ت من�شة  ال����ت����وايل ح��ي��ث  ع��ل��ى 

اخلارجية  ال�����ش��اح��ة  ق��ل��ب  يف  ال���ن���ادي 
م��ن امل��ع��ر���س ال�����زوار واجل��م��ه��ور من 
خالل عر�س م�شاركات املت�شابقني يف 
اجلولة الأوىل من بطولة دبي ل�شيد 
واأي�شا  وال�شكل-  -الكنعد  الأ���ش��م��اك 
املتابعة الكبرية التي حظى بها عر�س 
املعر�س  زوار  اأم���ام  املائية  ال��دراج��ات 
للدراجات  دب���ي  ���ش��ب��اق  ف��ئ��ات  ���ش��م��ن 
وجد  ال����ذي  الأم�����ر   ،2023 امل��ائ��ي��ة 
ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ل���دى  ���ش��دى ط��ي��ب��ا 

وال�شيوف والزوار.
الدويل  دبي  ن��ادي  اإدارة  وهناأ جمل�س 
للريا�شات البحرية فريق الفيكتوري 
-فورمول-1  ال�����ش��ري��ع��ة  ل�����ل�����زوارق 

بها  خ��رج  ال��ت��ي  الطيبة  النتائج  على 
الفريق من مناف�شات جائزة كوبيكو-

الأوىل  -اجلولة  الكربى   اندوني�شيا 
العامل  ب���ط���ول���ة  م����ن  والإف���ت���ت���اح���ي���ة 
عليها  ال�شتار  اأ�شدل  والتي   2023-
 20 مب�شاركة  تابا  بحرية  يف  م��وؤخ��را 
م���راح���ل اجلولة  ت��ن��اف�����ش��ت يف  زورق�����ا 
ال��ت��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا وف���د م���ن النادي 
الفالحي  ح��ارب  عبداهلل  حممد  �شم 
والإداري  الفني  اجل��ه��ازي��ن  واأع�����ش��اء 

للفريق.
النتائج  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  وث��م��ن 
ال���ت���ي ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا زورق�������ي فريق 
املت�شابق  ب����ق����ي����ادة   4 ال���ف���ي���ك���ت���وري 

وفيكتوري  ���ش��ت��ارك  اأري���ك  ال�����ش��وي��دي 
عبدالكرمي  اأح��م��د  بطلنا  بقيادة   3
على  الأول  ح�����ش��ل  ح���ي���ث  ال���ف���ه���ي���م 
وامل��ي��دال��ي��ة الربونزية  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
ليح�شد  العا�شر  امل��رك��ز  ال��ث��اين  ون��ال 
الطريق  يف  نقطة   13 اأول  ال��ف��ري��ق 
يف  العاملي  اللقب  على  املناف�شة  نحو 
اأول م�شاركة بعد غياب عامني ب�شبب 

جائحة كوفيد 19.
دب����ي  ن��������ادي  اإدارة  جم���ل�������س  واأك����������د 
ال�������دويل ل���ل���ري���ا����ش���ات ال���ب���ح���ري���ة اأن 
الأوىل  اجلولة  يف  الإيجابية  النتائج 
العاملية  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  والف��ت��ت��اح��ي��ة 
املناف�شة  نحو  اإيجابيا  موؤ�شرا  تعترب 
األقاب  ب��ق��وة م��ع ف��رق الإم�����ارات على 
املراحل  خ��الل  م��ن  العاملية  البطولة 
البطولة  عمر  م��ن  واملقبلة  املتبقية 
بعدة ج��ولت قبل  والتي متر  العاملية 
اإمارة  اإىل حمطة اخلتام يف  الو�شول 

ال�شارقة �شهر دي�شمرب املقبل.
ج���دول  يف  الإدارة  جم��ل�����س  ون���اق�������س 
الفنية  ال��ت��ق��اري��ر  الج��ت��م��اع  اأع���م���ال 
الريا�شية  ب���ال���ف���ع���ال���ي���ات  اخل���ا����ش���ة 
نظمها  ال��ت��ي  واملجتمعية  التناف�شية 
للمو�شم  ال��ث��اين  ال��ن�����ش��ف  ال���ن���ادي يف 
التقارير  وك��ذل��ك   2023-2022

املالية اخلا�شة بال�شنة اجلديدة.

•• دبي-الفجر:

ب��ل��غ��ت الإث�������ارة وامل��ت��ع��ة ذروت���ه���ا يف 
دبي  لبطولة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ول��ة 
للطريان  الثالثة  الدولية  ما�شرز 
"فئة   2023 احل�����ر  ال��ال���ش��ل��ك��ي 
والتي  للمحرفني    " الهليوكبر 
كرميني  ودع�������م  ب���رع���اي���ة  حت���ظ���ى 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  وكبريين 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
وت�شتمر  دب��ي  خ��ور  بحديقة  وت��ق��ام 
مب�شاركة  الأح�������د  غ����د  ي�����وم  ح���ت���ى 

اأبطال العامل .
جمهور  الفتتاحية  اجلولة  و�شهد 
كبري كان يف مقدمتهم ن�شر حموده 
ال���ن���ي���ادي رئ��ي�����س احت�����اد الم������ارات 
اللجنة  ورئي�س  اجلوية  للريا�شات 
ح�شن  وي��و���ش��ف  للبطولة  املنظمة 
احل����م����ادي ن���ائ���ب رئ���ي�������س الحت�����اد 
وحممد يو�شف الأمني العام وطارق 

اهلل  وعبد  البطولة  ال�شعدي مدير 
مراد ع�شو املجل�س وروؤ�شاء الوفود 

امل�شاركة .
الأوىل  اجل������ول������ة  �����ش����ه����دت  وق�������د 
اللقب  حامل  ب��ني  �شر�شة  مناف�شة 
الإي����ط����ايل م��ريك��و ت�����ش��ي��زي��ن��ا جنم 
فريق ميكادو  من جهة والمريكي 
نيكول ماك�شويل والتايواين كينكو 
جنمي فريق اك�شل باور والماراتي 
ال��ري�����س وم��واط��ن��ة تامر  ع��ب��د اهلل 
من  ت��رون  فريق  جنمي  ال�شام�شي 
النتائج  وان  خ��ا���ش��ة  اأخ�����رى  ج��ه��ة 
ب��اجل��ول��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة ق��ري��ب��ة مما 
كما قدم  بال�شدارة  التكهن  ي�شعب 
كل من ال�شعودي حممد الع�شيمي 
عر�شا  الكتبي  جا�شم  والم���ارات���ي 

قويا ومميزا .
وقال حممد يو�شف الأم��ني العامل 
لحتاد المارات للريا�شات اجلوية 
ان الوفود امل�شاركة والطياربن ابدوا 
�شعادة بالغة باختيار موقع البطولة 

اجلديد والذي اعطي بعدا اإ�شافيا 
وجماليا للحدث يف ن�شخته الثالثة 
الطيارين  اأداء  ع��ل��ى  ان�شحب  مم��ا 
اجلولة  يف  �شجلوها  التي  والأرق���ام 
انطباعا طيبا  اأعطت  الأوىل والتي 
اللعبة على  لدى اجلمهور وخرباء 

حد �شواء .
حتتدم  ان  ال���ع���ام  الأم������ني  وت���وق���ع 
اجلولة  يف  ال�����ش��دارة  على  املناف�شة 

ال�����ش��ب��اح��ي��ة ي����وم غ���د الأح������د قبل 
اخلم�شة  الطيارين  اأ���ش��م��اء  اع���الن 
نهائي  اىل  ����ش���ي���ت���اأه���ل���ون  ال����ذي����ن 

البطولة .
ب������دوره اأع������رب ال���ط���ي���ار الإي���ط���ايل 
ت�������ش���ي���زي���ن���ا ح����ام����ل لقب  م����ريك����و 
�شعادته  ع����ن  امل���ا����ش���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة 
للمرة  الإم�������������ارات  يف  ب����ت����واج����ده 
للدفاع  العام  ه��ذا  وخا�شة  الثالثة 
املهمة  اأن  اىل  م�����ش��ريا  ال��ل��ق��ب  ع��ن 
�شعبة ب�شبب قوة املناف�شني وتطور 
اأن  متمنيا  لف��ت  ب�شكل  امل�شتويات 
واحل�شور  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 
العام املقبل للدفاع عنه اأي�شا . اأما 
الطيار ال�شعودي حممد الع�شيمي 
والذي �شبق له امل�شاركة يف البطولة 
فقد  اللي�شيلي  مبنطقة  امل��ا���ش��ي��ة 
ب���ت���واج���ده يف دبي  ���ش��ع��ادت��ه  اأب�����دى 
التي ي�شعد بل ويحر�س دائما على 
على  يناف�س  اأن  ي��اأم��ل  كما  زيارتها 
ال�شدارة ويزاحم الأبطال العامليني .

•• اأبوظبي -وام:

ت�شت�شيف اليوم ال�شبت القناة، الوجهة املائية الأبرز يف اأبوظبي، مناف�شات 
اجلولة الثانية من بطولة الإمارات للموتو�شريف، برعاية ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  خليفة  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
الثامنة  ال�شاعة  للبطولة  الزمني  الربنامج  ويبداأ  البحرية.  للريا�شات 
التاأهيلية،  الت�شفيات  �شتتبعها  التي  الفني،  لفح�س  ب��اإج��راءات  �شباحاً 
التتويج  مرا�شم  تقام  اأن  على  واخلتامية  التاأهيلية  ال�شباقات  ث��م  وم��ن 

اخلام�شة  ال�شاعة  متام  يف  �شتختتم  التي  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  متام  يف 
للجمهور  تقدم  التي  الفعاليات  من  جمموعة  احل��دث  وي�شاحب  م�شاء. 
عديدة  وفر�س  والرفيه  الت�شلية  وبرامج  باملناف�شات  ال�شتمتاع  فر�شة 
يف  �شت�شارك  فئات  اأرب��ع  اأن  املنظمة  اللجنة  واأعلنت  قّيمة.  بجوائز  للفوز 
وت�شم  وامل��ا���ش��رز،  والت�شالينجرز،  واجل��ون��ي��ورز،  ال�شيدات،  هي  البطولة 
والت�شيك،  وفل�شطني،  والكويت،  الإمارات،  هي  دول   9 من  مت�شابقاً   35
ورو�شيا البي�شاء، وبلغاريا، وم�شر، وكينيا ورو�شيا. وكانت اجلولة الأوىل 
والع�شرين  الأم��واج يف اخلام�س  وكا�شر  اأبوظبي  كورني�س  اأقيمت على  قد 

من فرباير املا�شي. واأ�شاد نا�شر الظاهري رئي�س ق�شم ال�شباقات احلديثة 
يف نادي اأبوظبي للريا�شات البحرية، بدعم ال�شيخ حممد بن �شلطان بن 
النادي للبطولة، معرباً عن �شعادته  اإدارة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  خليفة 
بتنظيم املناف�شة للمرة الأوىل يف مم�شى القناة مبنطقة ربدان يف اأبوظبي. 
وقال: "ناأمل اأن تكون بداية قوية لالأن�شطة والريا�شات البحرية يف هذا 
املنطقة.  اأرج��اء  كافة  من  القادم  اجلمهور  �شي�شتوعب  ال��ذي  املميز  املوقع 
لل�شباق  رعايتها  عنه  نتج  ال��ذي  القناة  اإدارة  مع  بالتعاون  �شعداء  ونحن 
�شتيوارت  قال  ناحيته  باملوتو�شريف." من  اخلا�شة  الريا�شية  واملناف�شات 

"نت�شرف با�شت�شافة بطولة الإمارات  جي�شينج املدير العام ملم�شى القناة: 
دعمنا  ونوؤكد  اأبوظبي،  يف  الأب��رز  املائية  الوجهة  القناة،  يف  للموتو�شريف 
ال�شباب.. هدفنا  لقطاع  املهمة  الريا�شية  الفعاليات  وترحيبنا مبثل هذه 
هو توفري اأ�شلوب حياة ع�شرية من خالل جعل القناة الوجهة املثالية لأهم 
اإىل  الإ�شارة  اأبوظبي".وجتدر  يف  والفنية  والثقافية  الريا�شية  الفعاليات 
اأن فئة املوتو�شريف هي الفئة الوحيدة يف ال�شباقات البحرية التي ي�شمح 
يزيد  ما  اأي عقوبة، وهو  دون  الهوائية  البوابات  بلم�س  للمت�شابقني  فيها 

من اإثارة وقوة ال�شباق.

�ليوم .. �نطلق �جلولة �لثانية من بطولة �الإمار�ت للموتو�سريف

جمل�س اإدارة النادي يجتمع برئا�سة بن م�سحار�إجناز تاريخي للمن�سوري يف كاأ�س �الأمم للم�سمار مب�سر

»دبي �لبحري« ي�سيد بنتائج فريق �لفيكتوري و�مل�ساركة يف معر�س �لقو�رب
جناحات اإندوني�سيا دافع للمزيد من الإجنازات يف بطولة العامل -فورمول-1

الطيارون املحرتفون يبدعون

قمة �الإثارة يف �فتتاح »دولية« دبي ما�سرتز للطري�ن �لل�سلكي 2023

الدوليني  احلكمني  ال��ق��دم،  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  يف  احلكام  جلنة  كلفت 
يحيى املال "حكم رابع" واأحمد الرا�شدي "م�شاعد اأول" �شمن طاقم احلكام 
�شنة   20 حتت  لل�شباب  اآ�شيا  كاأ�س  لبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  ب���اإدارة  املُكلف 
بني منتخبي العراق واأوزبك�شتان، واملقرر اإقامتها اليوم  ال�شبت على ا�شتاد 

بيوندكور يف العا�شمة الأوزبكية ط�شقند.
الرا�شدي  اأح��م��د  ال���دويل  وامل�شاعد  امل��ال  يحيى  ال���دويل  ال�شاحة  حكم  اأدار 
حكماً  املال  تعيني  مت  كما  الأوىل،  اجلولة  يف  والأردن  طاجيك�شتان  مباراة  
رابعاً يف مباراة ال�شعودية وقريغيز�شتان يف اجلولة ذاتها ، كما اأدار احلكمان 

اجلولة  يف  وال�شني  وال�شعودية   ، وال��ع��راق  اأوزبك�شتان  مباراتي  الوطنيان 
الثانية من مناف�شات البطولة.

وُكلف الدويل يحي املال حكماً لل�شاحة والدويل اأحمد الرا�شدي م�شاعداً اأول 
يف مباراة العراق و�شوريا يف اجلولة الثالثة، وبنف�س التكليف مت اختيارهما 
لإدارة مباراة كوريا اجلنوبية وال�شني يف الدور ربع النهائي، بعدها �شارك 
يحيى املال "حكم رابع" �شمن طاقم احلكام الذي اأدار مباراة اليابان والعراق 
يف ن�شف النهائي، بينما �شارك اأحمد الرا�شدي "حكم م�شاعد اأول" يف مباراة 

اأوزبك�شتان وكوريا اجلنوبية يف الدور ذاته . 

�ملل و�لر��سدي �سمن طاقم حتكيم نهائي 
كاأ�س �آ�سيا لل�سباب
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الفجر الريا�ضي

•• اأبو ظبي-وام: 
تختتم اليوم ال�شبت بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للبولو، التي تقام برعاية �شمو 

ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو.
بولو". وي�شهد النهائي اليوم مواجهة قوية بني فريقي "الإمارات بولو" و"غنتوت 

ويقود فريق الإمارات بولو �شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم، بجانب لوكني 
من  بولو  غنتوت  فريق  قائمة  وتتاألف  بريي�شفورد،  وتومي  هيجي،  واأنطونيو  مونتيفردي، 

نا�شر ال�شام�شي، و�شيجوند امادوري، بابلو لورينتي وماركو�س رايا.

"اأبوظبي بولو" و"ذئاب  اأخرى مرتقبة بني فريقي  اأي�شاً مواجهة  اليوم اخلتامي  وتقام يف 
احلبتور بولو" لتحديد املركزين الثالث والرابع بالبطولة.

والتي  املتنوعة،  الرفيهية  بالعرو�س  ظ��ه��راً  ال��واح��دة  يف  اخلتامي  احلفل  برنامج  وي��ب��داأ 
مب�شاركة  باملظالت  احل��ر  القفز  ثم  اأبوظبي،  ب�شرطة  البولي�شية  الكالب  عرو�س  تت�شمن 
اأبطال الإم��ارات، بالإ�شافة اإىل ال�شتعرا�س اجلوي لفريق الفر�شان )ن�شور اجلو(، ويختتم 

املهرجان بال�شحوبات اخلا�شة باجلمهور وتتويج الفرق الفائزة.
وي��دي��ر اجل��ول��ة اخلتامية ط��اق��م احل��ك��ام ال���دويل امل��ك��ون م��ن بير راي���ت وج��ا���ش��ون ديك�شون 

و�شانتياجو.

�ليوم.. »�الإمار�ت« يو�جه »غنتوت« يف نهائي 
كاأ�س رئي�س �لدولة للبولو

•• اأبوظبي-وام:

ليا�س  عذبة"  "اأجرد  اجل����واد  ت���ّوج 
ال�شيخ  ل�شمو  ال��ع��ائ��دة  لل�شباقات، 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����ش��ور 
ال��وزراء وزي��ر ديوان  رئي�س جمل�س 
الرئا�شة ، باإ�شراف ماجد اجلهوري، 
بلقب  ب���ي���ن���ريو،  ب�����رن�����اردو  وق����ي����ادة 
"بطولة الإمارات" للخيول العربية 
البالغ  الأوىل،  ل��ل��ف��ئ��ة  الأ����ش���ي���ل���ة 

جائزتها مليون درهم.
واأقيم ال�شباق اأم�س الأول اخلمي�س 
للفرو�شية،  اأبوظبي  نادي  مب�شمار 
من 6 اأ�شواط، مب�شاركة 94 خياًل 
اأ���ش��ي��ل��ة، وبلغت  وم��ه��ج��ن��ة  ع��رب��ي��ة 
مليوناً  امل���ال���ي���ة  ج����وائ����زه  اإج����م����ايل 
"اأجرد  دره��م.وت��ف��وق  األ���ف  و390 
عن  ط����ول   1،75 ب���ف���ارق  عذبة" 
الأ�شايل،  لإ���ش��ط��ب��الت  "جميب" 
الذي جاء و�شيفاً، فيما جاء يف املركز 
�شتار" لالإ�شطبالت  "ازادي  الثالث 

الوطنية، حيث قطع البطل م�شافة 
ال�شباق البالغة 2200 مر بزمن 
دقيقة.وت�شلم   2:27:93 وق��دره 
اجلائزة عبد اهلل املرر رئي�س جمل�س 

اإدارة مهرجان �شباقات �شمو ال�شيخ 
نهيان.وفازت  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
املهرة "رواين" لإ�شطبالت العجبان 
باإ�شراف عبد اهلل احلمادي، وقيادة 

الفار�س العماين املعت�شم البلو�شي، 
 1400 مل�����ش��اف��ة  الأول  ب��ال�����ش��وط 
البالغ  ال�شاخمة  �شباق  بلقب  م��ر، 
األ���ف دره����م، و�شجلت   80 ج��ائ��زت��ه 

دقيقة.  1:33:58 وق���دره  بزمن 
ملعت�شم  هرقل"  اف  "ايه  وح�����ش��د 
عبود،  قي�س  باإ�شراف  غنام،  حممد 
"ثنائية"،  بينريو  ب��رن��اردو  وق��ي��ادة 

مل�شافة  ال����ث����اين  ال�������ش���وط  ج����ائ����زة 
مدينة  ل���ق���ب  ع���ل���ى  م����ر   1600
األف   80 ال��ب��ال��غ ج��ائ��زت��ه  خ��ل��ي��ف��ة، 
 1:31:85 وق����دره  ب��زم��ن  دره����م، 

يطوي"  اف  "ايه  ون�����ال  دق���ي���ق���ة. 
املدربة  باإ�شراف  ري�شنج،  لأبوظبي 
ال�شودانية ن�شرين حمجوب، وقيادة 
الأول  امل��رك��ز  كو�شجريف  ب��ات��ري��ك 

ب��ال�����ش��وط ال��ث��ال��ث مل�����ش��اف��ة 1600 
م�شدر،  م���دي���ن���ة  ل���ق���ب  ع���ل���ى  م����ر 
ال��ب��ال��غ ج��ائ��زت��ه 80 األ�����ف دره����م، 
دقيقة.   1:45:63 وق���دره  بزمن 
خلالد  الزاهي"  اف  "ايه  وح���ل���ق 
ارن�شت  ب��اإ���ش��راف  ال��ن��اب��ودة،  خليفة 
اورت��ي��ل وق��ي��ادة ت��اج او���ش��ي، بجائزة 
ال�شوط الرابع مل�شافة 2200 مر، 
�شتاليونز  ال��وث��ب��ة  ك��اأ���س  لقب  على 
البالغ  اخلا�شة  ال�شطبالت  مل��الك 
برعاية  دره����م،  األ����ف   70 ج��ائ��زت��ه 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ���ش��ب��اق��ات  م���ه���رج���ان 
بزمن  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
دقيقة.واأهدى   2:30:02 وق��دره 
�شالح  ال��رح��م��ن  لعبد  "ويبينار" 
�شيمار،  �شاتي�س  ب��اإ���ش��راف  ال��را���ش��د، 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ف��ار���س ت����اج او����ش���ي يف 
واملخ�ش�س  ال�������ش���اد����س،  ال�������ش���وط 
 2400 مل�شافة  امل��ه��ج��ن��ة،  للخيول 
مر البالغ جائزته 80 األف درهم، 

بزمن وقدره 2:30:22 دقيقة.

•• اأبوظبي –الفجر:

اأعلنت رابطة املحرفني الإماراتية، عن اإطالقها، يوم  بعد غٍد الثنني  20 
مار�س اجلاري، فعاليات الن�شخة الرابعة من برنامج بناء املهارات التعليمية، 
ملنت�شبي اأندية املحرفني، ا�شتكماًل جلهود التطوير اخلا�شة بتعزيز قدرات 
اخلطة  وف��ق  ل��ه��م،  الأداء  م�شتويات  رف��ع  على  وال��ع��م��ل  الأن���دي���ة،  موظفي 

الإ�شراتيجية للرابطة 2023-2020.

التوايل،  الرابع على  العام  2023، ليكون  اإطالق الربنامج لن�شخة  وياأتي 
ي�شمل  ال��ذي  الربنامج،  هذا  بتطبيق  املحرفني  رابطة  تقوم خالله  ال��ذي 
عنا�شر  جميع  تطوير  على  تقوم  ومتنوعة،  متخ�ش�شة  تدريبية  وح���دات 
الحراف، ويف مقدمتها الكفاءات الإدارية والوظيفية، لالرتقاء بكرة القدم 

الإماراتية ب�شكل متكامل.
رئي�شية؛  فئات  اأرب��ع  العام  هذا  التعليمية  القدرات  بناء  برنامج  وي�شتهدف 
وهي: وحدة �شابط اإ�شراك اجلماهري، وحدة احلوكمة وال�شوؤون القانونية، 

وحدة الت�شويق والعالمة التجارية، ووحدة الإدارة التنفيذية لكرة القدم.
وت�شهد ك��ل وح���دة م��ن وح����دات ال��ربن��ام��ج ل��ه��ذا ال��ع��ام ع��ق��د ور���ش��ت��ي عمل 
عملية  واإج���راء  الإر���ش��ادي��ة،  اجلل�شات  من  جمموعة  عقد  ثم  تخ�ش�شيتني، 
تقييم للم�شاركني لجتياز الربنامج، واحل�شول على �شهادة دولية معتمدة 
ثالثة  م���دار  على  الربيطانية،   "EDUQUAL UK" منظمة  م��ن 
الور�شة  خالل  من  الربنامج،  من  الأوىل  الوحدة  وتبداأ  وح��دة.  لكل  اأ�شهر 
التخ�ش�شية الأوىل، بح�شور �شباط اإ�شراك اجلماهري التابعني لأندية كرة 

بالور�شة  اأن ت�شتكمل  20 مار�س، على  القادم  القدم املحرفة، يوم الثنني 
امل�شت�شار  مع  الإر�شادية  باجلل�شات  البدء  ثم  ومن  مار�س،   28 يوم  الثانية 

املخ�ش�س لهذه الوحدة التدريبية. 
يذكر اأن الربنامج �شهد يف الن�شخ الثالث املا�شية حتقيق جناحات متعددة، 
وذلك من خالل �شعيه لدعم موظفي الأندية يف حياتهم املهنية، وم�شاعدة 
الأندية على حتقيق املزيد من درج��ات التقدم يف جم��الت الح��راف على 

كافة الأ�شعدة.

•• دبي-الفجر:

ت�شت�شيف منطقة حتا خالل الفرة من 24 مار�س حتى 14 اأبريل فعاليات 
"دورة حتا الرم�شانية الريا�شية" احلدث الريا�شي الأكرب يف منطقة حتا 
الذي يقام بدعم من جمل�س دبي الريا�شي �شنوًيا يف �شهر رم�شان املبارك، 
م�شاركة  وت�شهد  الريا�شي  حتا  نادي  اجلماعية يف  الألعاب  �شركة  وبتنظيم 

وا�شعة من الريا�شيني واإقبال جماهريي كبري.
وتقام "دورة حتا الرم�شانية" خالل الفرة من 24 مار�س حتى 14 اأبريل 
بال�شالة الريا�شية يف مدر�شة الظهرة للتعليم الأ�شا�شي والثانوي مبنطقة 
قدم  كرة  ريا�شية هي  بطولت   3 تنظيم  العام  هذا  ال��دورة  وتت�شمن  حتا، 

ال�شالت، والكرة الطائرة، و�شباق اجلري.
كرة  وي�شارك يف بطولة  2 رم�شان،  يوم  والقدم  الطائرة  وتنطلق بطولتي 
قدم ال�شالت 16 فريًقا �شيتم تق�شيمهم اإىل 4 جمموعات يف البطولة التي 
الطائرة  الكرة  بطولة  ي�شارك يف  كما  الثقايف،  نادي حتا  بالتعاون مع  تقام 
 4 يف  التناف�س  ويت�شمن  رم�شان   9 يوم  اجلري  �شباق  يقام  فيما  فرق،   8
فئات هي: الرجال وال�شيدات مل�شافة 6 كيلومرات، والبنني والبنات مل�شافة 

كيلومر.  2
ويغلق باب الت�شجيل للم�شاركة يف جميع الريا�شات يوم الثنني 20 مار�س 
2023، وميكن التوا�شل مع اللجنة املنظمة لبطولة كرة قدم ال�شالت عرب 
املنظمة  اللجنة  مع  التوا�شل  ميكن  كما   ،0507749499 رقم  الهاتف 

اإجراء  و�شيتم   ،0504221644 الهاتف  ع��رب  الطائرة  ال��ك��رة  لبطولة 
مرا�شم القرعة لبطولتي كرة قدم ال�شالت والكرة الطائرة يوم الأحد 21 

مار�س يف مركز حتا املجتمعي.
تت�شمن  والأطفال  لالأ�شر  م�شاحبة  فعاليات  تنظيم  ال��دورة  خالل  و�شيتم 
يومية  �شحوبات  اإج���راء  �شيتم  كما  ترفيهية  وم�شابقات  ريا�شية  اأن�شطة 
للجمهور للفوز بجوائز قيمة، كما �شيتم تنظيم يوم امل�شي لكبار املواطنني 
ويوم لالأطفال يف م�شامري امل�شي اجلديدة التي مت تد�شينها مبنطقة حتا، 
كما يقام على هام�س الدورة معر�س لبيع املنتجات الأ�شر املنتجة بالتعاون 
مع هيئة تنمية املجتمع، وتقام الدورة بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�شي، 
و�شرطة دبي يف حتا التي تتوىل تاأمني البطولة وان�شيابية ح�شور اجلمهور 

للمناف�شات يف اإطار جهودها الدائمة لدعم البطولت الريا�شية يف خمتلف 
مناطق دبي، ونادي حتا الريا�شي، وبرعاية حتا كاياك ونزل حتا، وال�شعفار 

لال�شتثمار.
التي تر�شم  اأع��داد كبرية من اجلماهري  انطالقها  ال��دورة منذ  وت�شتقطب 
�شورة رائعة يف املدرجات بعد امتالئها بامل�شجعني ملتابعة املباريات، وحتظى 
الدورة الرم�شانية مب�شاركة وا�شعة من حتا واأبناء املناطق الأخرى القريبة 
واملجاورة اإىل جانب تواجد عدد من الفرق امل�شاركة من �شلطنة عمان، وذلك 
ال�شابقة،  الأع���وام  م��دار  على  ال��دورة  اكت�شبتها  التي  الكبرية  ال�شعبية  بعد 
وامل�شتوى املتميز للمناف�شات خا�شة واأنها تعترب احلدث الريا�شي الأكرب يف 

منطقة حتا.

»�أجرد عذبة« يتّوج بلقب »بطولة �الإمار�ت للخيول �لعربية«

لل�سنة الرابعة على التوايل

ر�بطة �ملحرتفني تطلق برنامج بناء �لقدر�ت �لتعليمية ملنت�سبي �الأندية

»دورة حتا �لرم�سانية �لريا�سية« تنطلق 24 مار�س �جلاري 

•• اأبوظبي -وام:

اليوم  والرماية واجلولف،  للفرو�شية  العني  نادي  ي�شهد م�شمار 
ال�شبت 7 اأ�شواط قوية للخيول العربية الأ�شيلة، ما عدا ال�شوط 

اخلام�س وخ�ش�س للخيول املهجنة الأ�شيلة.
وي�شتد التناف�س بني 98 خياًل، وتبلغ القيمة الإجمالية جلوائز 

احلفل 540 األف درهم.
وي��ع��ت��رب ال�����ش��وط ال�����ش��اب��ع واخل��ت��ام��ي ع��ل��ى ل��ق��ب اجل��ول��ة الثالثة 
ملاراثون العني "هيبة" مل�شافة 5100 مر، من اأطول ال�شباقات، 

والبالغة جائزته 120 األف درهم.
وتربز الفر�س "املحبوبة" الفائزة باجلولة الأوىل مل�شافة 3200 
الثالث يف  4100 مر، كمر�شحة للتتويج  مر، والثانية مل�شافة 

اجلولة اخلتامية ملاراثون العني، فيما تعول اإ�شطبالت العجبان، 
على 5 خيول تت�شدرها الفر�س "وينكد".

�شتاليونز ملالك  الوثبة  كاأ�س  اإف قادح" تر�شيحات  "ايه  ويت�شدر 
ال�شيخ  ���ش��ب��اق��ات �شمو  ب��رع��اي��ة م��ه��رج��ان  ال���ش��ط��ب��الت اخل��ا���ش��ة 
 1000 مل�شافة  ال�شاد�س  ال�شوط  يف  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�شور 

مر – هانديكاب، ويناف�شه "الغربي" و"�شوت ال�شالم".
ويعترب "اأوزون لير" من اأبرز املر�شحني يف ال�شوط الرابع مل�شافة 
ويناف�شه  عمار،  بن  �شيح  لقب  على  – هانديكاب،  مر   1800
"منور"، و"�شريف املوري" الفائز ب�شورة لفتة يف �شباق  املتطور 

الأخري.
 2000 مل�شافة  الأول  ال�شوط  امل�شاركني يف  بني  التناف�س  وي�شتد 
"فار�س" و"جوهر"،  مر، على لقب �شعبية الرو�شة، حيث يربز 

قري�س". و"خبري 
وتتناف�س خيول اإنتاج الإمارات )4 �شنوات( مل�شافة 1800 مر، 
الوثبة"،  "فرح  ه��زاع، مب�شاركة  الثاين على لقب فلج  ال�شوط  يف 

و"�شجاع".
وتربز املهرات والأفرا�س املبتدئة مل�شافة 1800 مر يف ال�شوط 
الثالث، على لقب عود التوبة، ويعود للمناف�شة "معايل" الذي حل 
ثالثاً يف م�شاركته الأخرية، وهناك "يونايتد �شبرييت" التي حلت 

يف املركز الثاين مل�شافة امليل، اىل جانب "اإميان".
وي�شهد ال�شوط اخلام�س مل�شافة امليل، على لقب جبل حفيت، وهو 
مناف�شة  الأ�شيلة،  املهجنة  للخيول  املخ�ش�س  الوحيد  ال�شوط 
قوية بني "ميزوتينتو" الذي حل ثانياً يف جبل علي، وبني "كفاف" 

�شاحب الو�شافة يف م�شاركتيه يف ميدان وجبل علي، و "ج�شار".

�ليوم.. 98 خيًل تتناف�س على م�سمار �لعني
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�شتكون املواجهة بني مان�ش�شر �شيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الأملاين الأبرز يف الدور ربع النهائي مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، 
وذلك بح�شب القرعة التي �شحبت اأم�س اجلمعة يف مدينة نيون ال�شوي�شرية.

و�شتكون املرة الأوىل التي يتواجه فيها الفريقان يف الأدوار الإق�شائية للم�شابقة القارية الأم التي اأحرز لقبها بايرن 6 مرات اآخرها 
عام 2020 فيما يبحث �شيتي عن تتويجه الأول فيها.

موا�شم  الفوز  تبادل  حيث  املجموعات  دور  يف  م��رات  ث��الث  تواجها  2010-2011 )-2�شفر لبايرن و-2�شفر لكنهما 
و2014- ل�شيتي(  و2-3  لبايرن   1-3( و2014-2013  ل�شيتي( 

ل�شيتي(. و2-3  لبايرن  )-1�شفر   2015
ح�شن  ال�شابق  البو�شني  الو�شط  لعب  لبايرن  الريا�شي  املدير  وعلق 
الأملاين  الفريق  �شحق  ال��ذي  �شيتي  مواجهة  على  �شاحلميدجيت�س 
الآخر ليبزيغ -7�شفر يف اإياب ثمن النهائي بخما�شية للرنوجي 

اإرلينغ هالند، قائاًل "اأحب عندما نلعب �شد الفرق الكبرية لأن 
م����ن تركيز لعبينا يكون كبرياً. اإنه نهائي م�شغر اآخر"، يف اإ�شارة اىل التخل�س 

املر�شح بقوة للقب باري�س �شان جرمان الفرن�شي يف ثمن النهائي.
وتابع "بعد باري�س، نواجه فريقاً اآخر يتمتع بالكثري من القدرات. اإنه الفريق الأقوى بالن�شبة 

يل. كان مذهاًل �شد ليبزيغ. �شن�شتمتع بخو�س هذه املواجهة".
اأ�شرف  الذي  الفريق  �شد  غوارديول  ل�شيتي جوزيب  الإ�شباين  امل��درب  املواجهة  و�شت�شع هذه 
عليه من 2013 حتى 2016 واأحرز معه لقب الدوري الأملاين ثالث مرات والكاأ�س املحلية 

مرتني والكاأ�س ال�شوبر الأوروبية وكاأ�س العامل لالأندية مرة واحدة.
ميونيخ.  يف  غوارديول  ببيب  "�شنجتمع  بالقول  ذلك  اىل  �شاحلميدجيت�س  وتطرق 

اإنها مواجهة رائعة، الأكرث اإثارة يف هذا الدور ربع النهائي".
ال�شماح مبواجهات بني  القرعة مفتوحة مع  كانت  النهائي،  ثمن  للدور  وخالفاً 

اأندية من نف�س البلد وبني اأندية كانت معاً يف دور املجموعات، ما و�شع ميالن 
الذي فر�س  نابويل  �شبع مرات يف مواجهة مواطنه  امل�شابقة  الإيطايل بطل 

نف�شه اأحد اأف�شل الفرق يف القارة العجوز هذا املو�شم بت�شدره الدوري املحلي 
بفارق 18 نقطة عن اإنر وبلوغه ربع نهائي الأبطال لأول مرة يف تاريخه.

5-2 خارج الديار و-1 وبعد تخل�شه من ليفربول يف ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 
ت�شل�شي يف  هو  اآخ��ر  اإنكليزي  بفريق  اللقب  الإ�شباين حامل  ري��ال مدريد  ي�شطدم  اإي��اب��اً،  �شفر 
اإعادة لن�شف نهائي مو�شم 2020-2021 حني خرج الفريق اللندين منت�شراً )1-1 و-2�شفر( 
وربع نهائي املو�شم املا�شي حني فاز النادي امللكي ذهاباً خارج اأر�شه 3-1 وتاأهل اىل ن�شف النهائي رغم 

خ�شارته اإياباً يف ملعبه 2-3 بعد التمديد.
نف�شه  ري��ال  وج��د  بنزمية،  ك��رمي  الفرن�شي  بثالثية  ذهاباً  ف��از  وبعدما  اإذ  الإي��اب ملحمية،  مباراة  وكانت 

متخلفاً اإياباً بثالثية نظيفة ما عنى خروجه من امل�شابقة.
اىل  الفريقان  جر  ال��ذي  رودري��غ��و  الربازيلي  بف�شل  النهاية  على  دقائق   10 قبل   3-1 الفارق  قل�س  لكنه 

التمديد، ممهداً الطريق اأمام بنزمية ليفر�س نف�شه بطاًل جمدداً بت�شجيله الهدف الثاين الذي كان كافياً 
لبلوغ املدرب الإيطايل كارلو اأن�شيلوتي النهائي على ح�شاب فريقه ال�شابق.

يف  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  امل��درب  بقيادة   2010 ع��ام  باللقب  الفائزة  الإيطالية  الفرق  اآخ��ر  اإن��ر،  و�شيكون 
مواجهة بنفيكا الربتغايل يف اإعادة لنهائي 1965 حني توج "نريات�شوري" بلقبه الثاين توالياً بفوزه -1�شفر.

وعلق نائب رئي�س اإنر جنمه ال�شابق الأرجنتيني خافيري زانيتي على القرعة بالقول "الأمر الأهم اأنه من اجلميل دائماً التواجد 
منذ 2012 على غرار جاره اللدود ميالن. الأوىل  للمرة  الإيطايل  الفريق  بلغه  الذي  النهائي  ربع  هنا" يف 

واأ�شاف "اأثبت بنفيكا اأنه على م�شتوى امل�شابقة و�شتكون مباراتان معقدتني بالتاأكيد".
ويف حال جتاوز اإنر وميالن ربع النهائي �شي�شطدمان ببع�شهما يف الدور ن�شف النهائي التي �شحبت قرعته اأي�شاً.

 2003-2002 اإذ تواجها يف ن�شف نهائي مو�شم  ولن تكون املرة الأوىل التي يلتقي فيها اجل��اران على �شعيد دوري الأبطال، 
حني تاأهل ميالن اىل النهائي بتعادله ذهاباً 1-1 يف لقاء احت�شب على اأر�س اإنر )يلعبان على نف�س امللعب( واإياباً �شفر-�شفر 
واإياباً  2004-2005 حني فاز ميالن ذهاباً  النهائي، وربع نهائي مو�شم  الآخر يوفنتو�س يف  للفوز على مواطنه  يف طريقه 
-3�شفر و-2�شفر يف طريقه اىل النهائي الذي خ�شره اأمام ليفربول بركالت الرجيح بعد تعادلهما 3-3 يف لقاء اأنهى الفريق 

الإيطايل �شوطه الأول متقدماً -3�شفر يف اأ�شطنبول.
تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يف 11 و12 ني�شان/اأبريل والإياب يف 18 و19 منه، على اأن يقام الدور ن�شف النهائي الذي 

�شيجمع الفائز من ريال-ت�شل�شي بالفائز من �شيتي-بايرن، يف 9 و10 اأيار/مايو ذهاباً و16 و17 منه اإياباً.
ويقام النهائي يف العا�شر من حزيران/يونيو على ملعب اأتاتورك الأوملبي يف ا�شطنبول.

مان�س�سرت �سيتي-بايرن ميونيخ �الأبرز يف ربع نهائي �الأبطال 

�حتاد �لكرة ُينظم �لدورة �لتدريبية �لثانية لتطوير �حلكام �لو�عدين

•• دبي-الفجر

احلكام  لتطوير  الثانية  التدريبية  ال���دورة  بدبي  اأم�س  انطلقت 
اإدارة  ُتنظمها  وال��ت��ي  احل���ايل،  ال��ك��روي  املو�شم  خ��الل  ال��واع��دي��ن 
20 من �شهر  اإىل   16 الكرة خالل الفرة من  احلكام يف احت��اد 

مار�س، مب�شاركة 35 حكماً.
و�شهد افتتاح الدورة التدريبية �شامل علي ال�شام�شي ع�شو جمل�س 
اإدارة احتاد الكرة، رئي�س جلنة احلكام، وبح�شور يل بروبرت مدير 

اإدارة احلكام.
الكرة،  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شام�شي  علي  ���ش��امل  ورح���ب 
رئي�س جلنة احلكام مبحا�شري الحتاد الدويل ع�شام عبدالفتاح، 
حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  حتيات  لهما  ونقل  حممد،  علي  واأح��م��د 
رحب  كما  الإدارة،  جمل�س  واأع�شاء  الكرة  احت��اد  رئي�س  النعيمي 

باحلكام امل�شاركني يف فعاليات الدورة.
كرة  حكام  وتطوير  اإع���داد  " عملية  ال�شام�شي:  علي  �شامل  وق��ال 
التي  العمل  التدريبية وور���س  ال��دورات  القدم حتتاج للعديد من 
ال��ك��رة على توفري كل  تنمي خ��ربات احل��ك��ام، ونحر�س يف احت��اد 
التعليم  لعملية  بالإ�شافة  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  املتطلبات  تلك 
للتنا�شب خ��ربات��ه��م مع  ال��ت��ح��ك��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ع��ن��ا���ش��ر  امل�����ش��ت��م��ر 
تطورات لعبة كرة القدم وقوانينها التي يطراأ عليها ا�شتحداثات 

من حني لأخر".
واأ�شاف �شامل علي ال�شام�شي : " خطة جلنة احلكام يف احتاد الكرة 
م�شتمرة يف عملية التطوير ب�شفة دورية قبل وخالل وبعد املو�شم 
الذين  الواعدين  احلكام  خ��ربات  تطوير  على  ونركز  الريا�شي، 
نرى اأنهم اأمتداداً ورافداً مهماً حلكام الفريق الأول خالل الفرة 
القادمة، يف ظل ثقتنا يف قدرتهم على الو�شول لهدفنا املطلوب".

كرة  اللعبة  ق��ان��ون  التدريبية  ل��ل��دورة  النظري  اجل��ان��ب  ويتناول 
القدم وتعديالته الأخرية، وا�شتعرا�س بع�س احلالت التحكيمية 
الفني  بالتاأهيل  اخلا�شة  النقاط  بع�س  جانب  اإىل  وتف�شريها، 
العملي  اجل��ان��ب  يت�شمن  بينما  امل��ب��اري��ات،  اإدارة  خ��الل  للحكام 
مباريات كرة قدم م�شغرة يتم خاللها ال�شتعانة بالعبني هواة، 
املباراة  تقدير حكم  الوقوف على قدرة  اإىل  ويهدف هذا اجلانب 
للمخالفات واتخاذ القرارت التحكيمية ال�شحيحة التي تتنا�شب 

مع كل حالة.
ال�شف  من  الواعدين  احلكام  م�شروع  �شمن  ال��دورة  ه��ذه  وتاأتي 
الثاين وحكام كرة قدم املراحل ال�شنية، الذي يرتكز على تطوير 
ملحا�شري  الوا�شعة  ب��اخل��ربات  بال�شتعانة  وتاأهيلهم  خرباتهم 
الحت���ادي���ن الآ���ش��ي��وي وال�����دويل، وذل���ك لتحقيق ال��ه��دف الأب���رز 

للم�شروع وتاأهيلهم  �شمن حكام الفريق الأول.

�خليمة بر�أ�س  �لرم�سانية  �لفرجان  بطولة  يف  فريقا   16
•• راأ�س اخليمة-وام:

الن�شخة احلادية ع�شرة من  املقبل مناف�شات  اأبريل   13 اإىل  27 مار�س اجل��اري  تنطلق خالل الفرة من 
بطولة الفرجان الرم�شانية لكرة القدم التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية براأ�س اخليمة.

وت�شهد البطولة - التي تقام على مالعب اجلمعية حتت �شعار “ الإمارات انتماء وعطاء " - م�شاركة 16 
اأن ي�شهد املو�شم احلادي ع�شر من البطولة مباريات قوية  اإم��ارات الدولة ومن املتوقع  فريقا من خمتلف 

ومثرية.
واأكد خلف �شامل بن عنرب مدير عام اجلمعية رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة اأن بطولة الفرجان الرم�شانية 
ملمار�شة هواياتهم وتنمية  لل�شباب  ريا�شية مالئمة  بيئة  لتوفري  �شعي اجلمعية  اإط��ار  تاأتي يف  القدم  لكرة 
وتعزيز  امل�شتدامة  للتنمية  املهمة  التمكينية  العنا�شر  اأح��د  الريا�شة  اأن  اإىل  م�شريا  الريا�شية،  مهاراتهم 
يتم  التي  البطولت  واأجن��ح  اأك��رب  من  واح��دة  تعد  البطولة  اأن  اإىل  ولفت  املجتمعية.  وال�شالمة  ال�شحة 
تنظيمها على م�شتوى الدولة من حيث التنظيم واملتابعة واحل�شور اجلماهريي من جميع �شرائح املجتمع 

وت�شكل البطولة منا�شبة لكت�شاف املواهب الريا�شية ال�شاعدة.

بعدما اأق�شى بر�شلونة من امللحق الفا�شل ثم ريال بيتي�س من 
ثمن النهائي، يجد مان�ش�شر يونايتد الإنكليزي نف�شه جمدداً 
اإ�شبيلية حامل  املرة �شد املتخ�ش�س  اإ�شباين وهذه  اأمام اختبار 
الدور  الألقاب )6(، وذلك بح�شب قرعة  القيا�شي بعدد  الرقم 
ربع النهائي مل�شابقة "يوروبا ليغ" التي �شحبت اجلمعة يف نيون 

ال�شوي�شرية.
وا�شطدم يونايتد برب�شلونة يف امللحق الفا�شل املوؤهل اىل ثمن 
النهائي بعد حلوله ثانياً يف جمموعته خلف الفريق الإ�شباين 
"ال�شياطني احلمر" يف  ال��ذي فاز على  ري��ال �شو�شييداد  الآخ��ر 
معقلهم -1�شفر قبل اأن يرد الفريق الإنكليزي اإياباً بالنتيجة 

ذاتها.
وبعد تعادلهما ذهاباً يف كاتالونيا 2-2 يف امللحق الفا�شل الذي 

خا�شه بر�شلونة بعد اإنهائه جمموعته يف دوري الأبطال ثالثاً، 
2-1 واأق�شى رجال املدرب ت�شايف هرناندي�س  فاز يونايتد اإياباً 
ل��ي��ق��ع يف ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ال��ف��ري��ق الإ���ش��ب��اين الآخ����ر ريال 

بيتي�س.
لكن فريق املدرب الهولندي اإريك تن هاغ كان اأكرث حزماً هذه 
الفوز  4-1 ثم جدد  الأندل�شي  الفريق  املرة وتفوق ذهاباً على 
اليه  �شيعود  ال��ذي  الأن��دل�����س  يف  -1�شفر  اخلمي�س  اإي��اب��اً  عليه 

جمدداً بعدما اأوقعته قرعة ربع النهائي �شد اإ�شبيلية.
على  خ��رج  ال���ذي  ليونايتد  ث��اأري��ة  اإ�شبيلية  م��واج��ه��ة  و�شتكون 
الأب��ط��ال مو�شم  الأن��دل�����ش��ي م��ن ثمن نهائي دوري  ال��ن��ادي  ي��د 
2017-2018 "�شفر-�شفر ذهاباً يف اإ�شبيلية و1-2 اإياباً يف 
مان�ش�شر" ون�شف نهائي "يوروبا ليغ" عام 2020 "2-1 يف 

مباراة واحدة نتيجة تداعيات فريو�س كورونا".
يف  ���ش��اق  اخ��ت��ب��ار  اأم���ام  ويونايتد  اإ�شبيلية  م��ن  ال��ف��ائ��ز  و�شيكون 
ن�شف النهائي الذي �شحبت قرعته اأي�شاً، اإذ �شيلتقي مع الفائز 
اأق�شى  ال��ذي  الربتغايل  و�شبورتينغ  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  من 
النهائي  اأر�شنال مت�شدر الدوري الإنكليزي من ثمن  اخلمي�س 

بركالت الرجيح.
وترتدي "يوروبا ليغ" اأهمية م�شاعفة ليوفنتو�س الذي انتقل 
اىل امل�شابقة بعدما حل ثالثاً يف جمموعته بدوري الأبطال، اإذ اأن 
الفوز بها �شي�شمن له م�شاركته يف امل�شابقة القارية الأم املو�شم 
املقبل، وهو الأمر امل�شتبعد حالياً عرب الدوري املحلي بعد ح�شم 
15 نقطة من ر�شيده لتهامه بالتالعب املايل، ما جعله على 

بعد 10 نقاط من املركز الرابع بعد 26 مرحلة.

يونايتد جمددً� على موعد مع �الإ�سبان يف  يوروبا ليغ 



    

�أر�د قتل و�لدته ثم وقعت �لفاجعة
اأط��ل��ق ���ش��اب يبلغ م��ن ال��ع��م��ر 16 ع��ام��ا ال��ن��ار ع��ل��ى وال��دت��ه وقتل 

�شابطي �شرطة قبل اأن ينتحر يف اإدمونتون، كندا.
وقال م�شوؤول بال�شرطة وم�شوؤول حكومي كبري اإن “ال�شاب اأطلق 
النار على والدته واأ�شابها يف �شاعة مبكرة من �شباح اخلمي�س يف 
األربتا، وُقتل �شابطا دورية بالر�شا�س  �شقة باملدينة يف مقاطعة 
لدى و�شولهما اإىل مكان احلادث حوايل ال�شاعة 12.47 �شباحا، 
مل يكن هناك ما ي�شري اإىل اأن ال�شباط متكنوا من اإطالق النار«.

امل�شلح قتل  اإن  اإدم��ون��ت��ون،  �شرطة  رئي�س جهاز  دي��ل مكفي،  وق��ال 
بالر�شا�س، وُنقلت الأم اإىل امل�شت�شفى باإ�شابات تهدد حياتها حيث 

بقيت يف حالة خطرية ولكنها م�شتقرة الآن«.
35 عاما،  ترافي�س ج��وردان،  املتوفني وهم  ال�شباط  حدد ماكفي 
8 �شنوات ون�شف، وبريت ريان،  اإدمونتون ملدة  الذي كان مع قوة 
30 عاما، �شابًطا ملدة 5 �شنوات ون�شف. قال ماكفي: “ل اأ�شتطيع 
ال���وزراء  رئي�س  غ��رد  خ�شارتهم«.  بعد  دم��ارن��ا  مب��دى  اأخ���ربك  اأن 
الكندي، جا�شنت ترودو، معربا عن تعازيه ودعمه لأحباء ال�شباط 
وزمالئهم، وقال: كل يوم، ي�شع �شباط ال�شرطة اأنف�شهم يف طريق 
�شابطي  مقتل  نباأ  ويذكرنا  النا�س،  �شالمة  على  للحفاظ  الأذى 

�شرطة يف اإدمونتون اأثناء اأداء الواجب بهذه احلقيقة ».

�لك�سف عن �لدينا�سور �ساحب �أطول رقبة
قال علماء اإن نوعا من الدينا�شورات التي جابت �شرق اآ�شيا منذ 
الأطول  الرقبة  ذات  احليوانات  تعد  ع��ام،  مليون   160 من  اأك��رث 
على مّر التاريخ. وك�شف حتليل جديد للعظام من عنق الدينا�شور 
 Mamenchisaurus ب��ا���ش��م  امل���ع���روف  ال��ن��وع  اأن  وج��م��ج��م��ت��ه 
sinocanadorum، كانت له رقبة يبلغ طولها 15 مرا، اأو ما 
يعادل 1.5 مرة طول حافلة ذات طابقني. ووفقما ذكرت �شحيفة 
املتحجرة  البقايا  انت�شال  مت  فقد  الربيطانية،  غارديان”  “ذا 
للدينا�شور يف عام 1987 من �شخور عمرها 162 مليون عام يف 
تقييم  اإع��ادة  متت  ولكن  ال�شني،  غ��رب  �شمال  �شينجيانغ  منطقة 

طول عنق احليوان بالكامل موؤخرا من قبل علماء.
وبح�شب الدرا�شة التي ن�شرت نتائجها يف جملة “علم احلفريات”، 

فاإن الدينا�شور كان بوزن كبري يبلغ اأكرث من 70 طن.
الدينا�شورات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  رقبة  ط��ول  اأن  اإىل  العلماء  واأ���ش��ار 
منحها القدرة على رعي م�شاحات �شا�شعة من الغطاء النباتي اأثناء 
وقوفها يف مكان واحد، ما يعني اأنه كان با�شتطاعتها احل�شول على 

اأطنان من الطعام دون اإنفاق الكثري من الطاقة.
كذلك ك�شف العلماء اأن فقرات رقبة هذا الدينا�شور كانت خفيفة 

وجوفاء، الأمر الذي يف�شر قدرة احليوان على حملها.

العبو كرة �لقدم عر�سة ملر�س خطري
ك�شفت درا�شة حديثة اأن لعبي كرة القدم اأكرث عر�شة لالإ�شابة 

مبر�س الزهامير.
اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  “ال�شن”  �شحيفة  وبح�شب 
لالإ�شابة  ب��امل��ئ��ة   60 بن�شبة  ع��ر���ش��ة  اأك���رث  امل��ح��رف��ني  ال��الع��ب��ني 

بالزهامير مقارنة بعامة النا�س.
تتبعت ال��درا���ش��ة م��ع��دلت امل��ر���س واأ���ش��ك��ال اخل��رف الأخ���رى لدى 

املحرفني من لعبي كرة القدم، مقارنة بالنا�س العاديني.
اأن  “توؤكد  النتائج  اإن  كارولين�شكا،  معهد  من  اأوي���دا،  بير  وق��ال 
لعبي كرة القدم النخبة لديهم خماطر اأكرب لالإ�شابة باأمرا�س 

التنك�س الع�شبي يف وقت لحق من حياتهم«.

   بانوراما
�أرقام جت�سد »�أمانة �ليابانيني«..�أعادو� مليار�ت �سائعة الأ�سحابها

اإذا فقدت اأموالك يف العا�شمة اليابانية طوكيو، فاحتمال عودتها كبري جدا، بح�شب ما اأظهر تقرير جديد لل�شرطة 
اليابانية. وقال تقرير ال�شرطة اليابانية، الذي اأوردت مقتطفات منه �شحيفة “الغارديان” الربيطانية اأم�س الأول 
3.99 مليار ين  اأم��وال مفقودة ع��رثوا عليها تقدر بنحو  املا�شي،  العام  اأع��ادوا، خالل  �شكان طوكيو  اإن  اخلمي�س 

ياباين، وهو ما يعادل 30 مليون دولر.
األف دولر من الأموال املفقودة يف �شوارع   81 وبكلمات اأخرى، �شّلم اليابانيون مراكز �شرطة العا�شمة ما معدله 

طوكيو يوميا، خالل 2022.
وتزيد كمية الأموال املفقودة التي اأعادها �شكان طوكيو اإىل ال�شرطة يف عام 2022 عن العام الذي �شبقه بنحو 600 

مليون ين.
وحطمت تلك الأموال الرقم القيا�شي الذي �ُشجل يف عام 2019، ُوقّدر وقتها ب�3.84 مليار ين.

وكان هناك ارتياح بني غالبية من اأ�شاعوا نقودهم، فدائرة املفقودات يف ال�شرطة اليابانية اأعادت غالبية الأموال 
اإىل اأ�شحابها )نحو 3 مليارات ين(، بينما جرى ت�شليم نحو 480 مليونا اإىل اأولئك الذين عرثوا على الأموال، 

وقرروا ت�شليمها لل�شرطة عو�شا عن و�شعها يف جيوبهم، يف ت�شرف م�شّرف بح�شب “الغارديان«.
2022، مبا  3.4 مليون غر�س عرثوا عليها يف عام  اإنها ت�شلمت من �شكان طوكيو نحو  وقالت ال�شرطة اليابانية 

ي�شمل نقودا وبطاقات هوية ورخ�س قيادة وغريها.
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ي�سرب زوجة �بنه لرغبتها يف م�ساعدة زوجها 
العتداء على زوج��ة جنله و�شربها باحلجر على  ُم�شن على  اأق��دم هندي 
اأجل م�شاعدة زوجها  ب�شبب رغبتها يف احل�شول على وظيفة، من  راأ�شها، 

مادياً، يف ظل ارتفاع كلفة املعي�شة يف الوقت الراهن.
والتقطت كامريا فيديو مقطع فيديو انت�شر انت�شاراً فريو�شياً على مواقع 
التوا�شل الجتماعي، يوثق الواقعة، التي حدثت يف منطقة ب�شمال غرب 

دلهي، بالهند، قبل اإلقاء القب�س على الرجل.
ام��راأة تدخل يف م�شادة كالمية مع م�شن يحمل طوباً  ويظهر يف الفيديو 
حجرياً يف يده، ويهددها، قبل اأن يهاجمها ويوجه لها عدة �شربات باحلجر 
على راأ���ش��ه��ا، و���ش��ط حم���اولت م��ن امل����راأة ال��ه��رب وال��ف��رار م��ن��ه، لكنه ظل 

يالحقها، حتى اختفيا بعيداً.
جنح ال�شكان من التدخل واأنقذوا املراأة  بح�شب موقع “اإنديا اإك�شربي�س”، 
من اأيدي حماها، ونقلت اإىل امل�شت�شفى، وتلقت اأكرث من 12 غرزة يف راأ�شها. 
تهمة  له  امل�شن، ووجهت  الرجل  القب�س على  اإلقاء  ال�شرطة من  ومتكنت 
العتداء، موؤكدة اأنها ل تزال حتقق يف الأمر. وقالت ال�شرطة اإن الزوجة 
وعمرها 26 عاماً، اأرادت البحث عن عمل، ت�شهم من خالله يف الإنفاق على 

الأ�شرة، مع زوجها، اإل اأن اأهل الزوج اعر�شوا على الأمر.

فو�ئد مذهلة لتلم�س �الأم و�لطفل فور �لوالدة
تعترب  ال����ولدة  عقب  الأوىل  ال�شاعة  اأن  م��ف��اده��ا  لنتيجة  خ���رباء  تو�شل 

“ذهبية” لالأم ومولودها، يف حال حدوث تالم�س مبا�شر بينهما.
من  دقيقة   60 اأول  اأن  اخل���رباء  وج��د  ميل”،  “ديلي  �شحيفة  وبح�شب 
التالم�س امل�شتمر بني جلد املولود وجلد اأمه ي�شاعد يف تنظيم درجة حرارة 
الطفل، والتحكم يف تنف�شه، وتقليل خماطر انخفا�س ن�شبة ال�شكر يف الدم 

لديه.
كما اأن ذاك التالم�س مفيد لالأم، لأنه يعزز اإنتاج هرمون الأوك�شيتو�شني، 

مما يعزز الرابط واإمدادات احلليب.
ويو�شي اخلرباء بو�شع الطفل ووجهه لالأ�شفل على بطن اأمه فور ولدته، 
وتغطية كليهما، حيث يوؤدي هذا الو�شع اإىل اإبطاء اإنتاج الأدرينالني لدى 

الأم حتى ل تتداخل مع اإنتاج هرمونات الأوك�شيتو�شني والربولكتني.
ومب��ج��رد اق����راب الأم م��ن م��ول��وده��ا، ي��ف��رز الأوك�����ش��ي��ت��و���ش��ني ع��ل��ى الفور 
الر�شاعة  ويعزز فر�س  ال��ولدة،  بعد  ما  نزيف  يقلل من  يف ج�شدها، مما 
التي  ال�شائعة  املعلومات  وبعك�س  والكتئاب.  التوتر  من  ويقلل  الطبيعية 
ين�شحون  اخل��رباء  ف��اإن  ذل��ك،  يعتاد على  الطفل حتى ل  تنهي عن حمل 
الآباء بحمل مولودهم اجلديد، ملا لذلك من فوائد �شتعود على الطرفني 

ب�شكل اإيجابي.

جا�سنت بيرب يك�سف 
�إ�سابته مبر�س خطري 
ب��ع��د ن��ح��و اأ����ش���ب���وع���ني ع��ل��ى قطع 
ت�شارب  ظل  ويف  الغنائية،  جولته 
املعلومات حول ال�شبب، ظهر املغني 
الكندي جا�شنت بيرب عرب ح�شابه 
اأول  ان�����ش��ت��غ��رام، يف  اخل��ا���س ع��ل��ى 
بادية  املر�س  ومالمح  له  اإطاللة 
ف��ف��ي مقطع ق�شري  وج��ه��ه.  ع��ل��ى 
�شتوري،  خ��ا���ش��ي��ة  ���ش��م��ن  ج������داً، 
عاماً” جمهوره   29“ بيرب  �شارك 
كا�شفاً  ال�شحي،  و�شعه  بتطورات 
عن اإ�شابة وجهه مرة اأخرى ب�شلل 
جزئي، متاأثراً مبتالزمة “رامزي 
وهي  منها.  ي��ع��اين  ال��ت��ي  هانت”، 
اأع�����ش��اب الوجه  ي��ه��اج��م  ف��ريو���س 
ب�شعف  فيت�شبب  الأذن،  من  ب��دءاً 
�شقي  اأح����د  و���ش��ل��ل يف  ال�����ش��م��ع،  يف 
�شريعاً،  ع��الج��اً  ويتطلب  ال��وج��ه، 
واإل قد تكون نتائجه وخيمة. وبدا 
جا�شنت وهو يحاول حتريك عينيه 
ث��م يحاول  اآخ����ر،  اإىل  م��ن ج��ان��ب 
الب��ت�����ش��ام ب�����ش��ع��وب��ة، وذل����ك على 
واأرفق   تي”،  “اآي�س  اأغ��ن��ي��ة  اأن��غ��ام 
 – اإت  “ويت فور  بعبارة  ال�شتوري 

والتي تعني بالعربية “انتظر«.

�الأمري هاري ي�سعى للفوز 
بق�سية ت�سهري

ق��ال حم��ام��ي الأم���ري ال��ربي��ط��اين ه���اري اإن دوق 
�شا�شك�س �شي�شعى اإىل الفوز يف ق�شية ت�شهري �شد 
اإىل  اللجوء  )اأ�شو�شيتد نيوزبيربز( دون  دار ن�شر 
املحاكمة، اإذ ي�شّعد الأمري معاركه الق�شائية �شد 

ال�شحافة ال�شفراء.
ورفع الأمري هاري، البن الأ�شغر للملك ت�شارلز، 
ب�شبب مقال  املا�شي  العام  الن�شر  دار  �شد  ق�شية 
التابعة لها  اأون �شنداي(  ن�شر يف �شحيفة )ميل 
زع��م اأن الأم���ري ه���اري ح���اول الح��ت��ف��اظ ب�شرية 
تفا�شيل عن معركة ق�شائية منف�شلة يخو�شها 
الرتيبات  ب�����ش��اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  م���ع 

الأمنية اخلا�شة به.
وحكمت حمكمة لندن العليا يف يوليو- متوز باأن 
بالأمري  ت�شهري  على  ينطوي  ال�شحيفة  تقرير 
الق�شية  ل��ت�����ش��ع��ي��د  ل���ه���اري  ال��ط��ري��ق  مم���ا م��ه��د 
دور  اأك���رب  م��ن  واح���دة  ق��دم��ا يف مقا�شاة  وامل�شي 

الن�شر يف بريطانيا.

يعر�س 100 �ألف دوالر على �مر�أة لتخلع �لكمامة يف �لطائرة
تعر�س مليونري لنتقادات ب�شبب عر�شه مبلغ 100 األف 
دولر على امراأة جتل�س بجانبه على منت طائرة مقابل 

خلع الكمامة عن وجهها.
ويقول �شتيف كري�س، رائد الأعمال يف وادي ال�شيليكون، 
اإنه �شدم بعد اأن رف�شت الراكبة نزع قناعها على الرغم 
من اأنه عر�س عليها مبلغاً �شخماً من املال للقيام بذلك، 

بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
واتهم ال�شيد كري�س بن�شر معلومات م�شللة عن فريو�س 
كورونا اأثناء الوباء. وكتب يف و�شفه ملغامراته الأخرية: 
امل���راأة  الآن.  دل��ت��ا  ل�شركة  تابعة  ط��ائ��رة  م��نت  على  “اأنا 
 100000 رف�شت  الأوىل  الدرجة  يف  بجواري  اجلال�شة 
اأن  بعد  ه��ذا  ك��ان  ال��رح��ل��ة.  ط���وال  قناعها  لإزال����ة  دولر 
واأو�شح كري�س  الكمامة«.  فائدة من  ل  اأن  لها  اأو�شحت 
اأنها  اإىل  “اأ�شرت  وق����ال:  دولر،   100 ب��ع��ر���س  ب���داأ  اأن���ه 
عندما تخلع الكمامة لتناول الطعام وال�شراب ميكن اأن 
ت�شاب بالعدوى. وبالفعل خلعت كمامتها مبجرد تقدمي 
ت�شاب  اأن  اأن��ه ل ميكن  يعتقدون  الإف��ط��ار. لأن اجلميع 
ال��ط��ع��ام«. وق���ارن ك��ري���س املراأة  اأث��ن��اء تناولك  ب��ال��ع��دوى 
املنهار  التكنولوجيا  بنك  مع  ا�شتثمروا  الذين  باأولئك 
اإ�س يف بي، وقال مازحاً: “رمبا يف املرة القادمة �شاأجل�س 
فايل”.  �شيليكون  بنك  يف  ح�شاب  لديه  �شخ�س  بجانب 
لكن �شرعان ما انتقد م�شتخدمو توير الآخرون �شلوك 
“هل ل��دي��ك مبلغ  اأح���ده���م  امل��ل��ي��ون��ري ال��غ��ري��ب. وك��ت��ب 
تبدو  ف��اأن��ت  ك��ذل��ك،  يكن  اإذا مل  ن��ق��داً؟  دولر   100000
�شتدفع؟”.  اأن��ك  تثق يف  اأن  وكاأنك جمنون. كيف ميكن 

وقال اآخر: “رمبا مل ت�شدق اأن لديك حتى 5 دولرات«.

»�لفتاة �ملعجزة«.. مكفوفة تبهر �حلا�سرين بعزف �لبيانو
بالتوحد  وم�شابة  مكفوفة  بريطانية  مراهقة  متكنت 
العزف  يف  فائقة  مهارات  من  متتلكه  مبا  لو�شي،  تدعى 
على البيانو، من اإبهار امل�شاهدين، لرباعة ما قدمته رغم 

حالتها ال�شحية.
ي�شم  “البيانو”  عنوانه  تلفزيوين  برنامح  وا�شت�شاف 
جلنة حتكيم مكونة من جنم البوب ميكا وعازف البيانو 
ال�شهري لنغ لنغ، الطفلة لو�شي، �شمن خطة الربنامج 
امللكة  ع��رب  ال��ه��واة  البيانو  ع���ازيف  اأف�����ش��ل  اإىل  للو�شول 

املتحدة.
���ش��ت��ع��زف مقطوعة  ل��و���ش��ي  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��م��ت  وع��ن��دم��ا 
�شعوبة  ب�شبب  ذهلوا  “�شوبني”،  للمو�شيقار  مو�شيقية 

املقطوعات التي يقدمها هذا العازف.
القطار  اإح��دى حمطات  بالعزف داخ��ل  ب��دء لو�شي  وم��ع 
اإحدى  اأذه��ل��ت م��ن ح��ول��ه��ا، و���ش��ورت��ه��ا  ل��ي��دز،  يف مدينة 

احلا�شرات وهي مت�شح عينيها التي فا�شت بالدموع.
ومع انتهاء العر�س، نظر ميكا اإىل الفنانة ال�شغرية كما 

لو اأنه ل ي�شتطيع ا�شتيعاب ما ي�شاهده.
امل�شابة  لو�شي،  اأداء  وث��ق  ال��ذي  الفيديو  مقطع  وح�شد 
اأي�شا ب�شعوبات التعلم، ما يقرب من 5 ماليني م�شاهدة 

على الإنرنت.
“اإنها جتربة ل تتكرر يف  وقالت كاندي�س وال��دة لو�شي: 

العمر، ولن ين�شاها اأي منا على الإطالق«.

تايلور �سويفت تفاجئ جمهورها 
باإطلق 4 �أغان دفعة و�حدة

عن  ب��الإع��الن  جمهورها  �شويفت  تايلور  الأمريكية  ال��ب��وب  مغنية  ف��اج��اأت     
التح�شري لإطالق اأربع اأغاٍن دفعة واحدة، دعماً جلولتها الغنائية “اإيرا�س”، 

التي تنطلق ليل الغد من ولية اأريزونا الأمريكية.
وك�شفت �شويفت �شمن �شتوري عرب ح�شابها على اإن�شتغرام عن بع�س تفا�شيل 
جديد  بتوزيع  اأغ��ان   3 احل��دث:  عليه  �شيكون  ملا  اجلمهور  م�شّوقة  الأغ���اين، 
ورابعة ُتطلق للمرة الأوىل احتفاًل ببدء جولتها الفنية التي من املرتقب اأن 

تختتمها يف 9 اأغ�شط�س -اآب القادم.
اإن�شتغرام جمموعة  اأي�شاً عرب ح�شابها على  ن�شرت  املا�شية،  ال�شاعات  وخالل 
�شتوؤديها، خالل  التي  والرق�شات  الأغ��اين  على  تدريباتها  كوالي�س  �شور من 

احلفالت، التي �شتحييها، خالل اجلولة الغنائية. 

جوليان هوغ خالل ح�سورها حفاًل ل�سالح �سندوق اأبحاث ال�سرطان الن�سائي يف بيفريل ويل�ساير , كاليفورنيا. »ا ف ب«

در��سة حتذر من زجاجات �ملياه 
�لقابلة الإعادة �ال�ستخد�م

درا�شة حديثة من خطورة  ح��ذرت 
�شرب املاء وال�شوائل من الزجاجات 

القابلة لإعادة ال�شتخدام.
اأجرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وك�����ش��ف��ت 
دنفر  يف   WaterFilterGuru
ب��ولي��ة ك���ول���ورادو الأم��ريك��ي��ة، اأن 
زج����اج����ات امل���ي���اه ال��ق��اب��ل��ة لإع�����ادة 
بكترييا  على  حتتوي  ال�شتخدام، 
تزيد مبقدار 40 األف مرة عن تلك 

املوجودة يف مقاعد املراحي�س.
“فوك�س  ���ش��ب��ك��ة  ن��ق��ل��ت  وح�����ش��ب��م��ا 
زجاجات  ف���اإن  الإخ��ب��اري��ة،  نيوز” 
ال�شتخدام،  لإع���ادة  القابلة  امل��ي��اه 
على  ك���ث���رية  اأح�����ي�����ان  حت���ت���وي يف 
والتي  الغرام”،  “�شلبية  بكترييا 
للم�شادات  مب��ق��اوم��ت��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع 

احليوية.
هذا  اأن  اإىل  ال���درا����ش���ة  واأ�����ش����ارت 
مف�شدة  ه��ي  البكترييا  م��ن  ال��ن��وع 
وم�شببة  كثرية،  اأحيان  يف  للطعام 
ل����الأم����را�����س، وت�������وؤدي مل�����ش��اك��ل يف 

اجلهاز اله�شمي.
اأن  ال����ع����ل����م����اء  اك���ت�������ش���ف  ك�����ذل�����ك 
ال�����زج�����اج�����ات ال����ق����اب����ل����ة لإع���������ادة 
ال���ش��ت��خ��دام، حت��ت��وي ع��ل��ى �شعف 
اجل��راث��ي��م امل���وج���ودة ع��ل��ى حو�س 
اأربعة  ت��اأوي  اأن  املكن  املطبخ، ومن 
املوجودة  البكترييا  كمية  اأ�شعاف 
مرة  و14  الكمبيوتر،  ف����اأرة  ع��ل��ى 
اأك����رث م��ن وع����اء ال�����ش��رب اخلا�س 

بحيوان األيف.
بغ�شل  ال�����ش��ح��ة  خ����رباء  وي��و���ش��ي 
ال�����زج�����اج�����ات ال����ق����اب����ل����ة لإع���������ادة 
ال�شتخدام مرة واحدة على الأقل 

يوميا باملاء ال�شاخن وال�شابون.

حتذير.. بع�س �ملدر�ء �أخطر على �سحتك مما تعتقد
العمل  م����دراء  اأن  الأب���ح���اث اجل���دي���دة  اأظ���ه���رت 
م�شدر  جم��رد  م��ن  اأك��رث  يكونون  ق��د  ال�شلبيني 
لالإزعاج يف العمل، بل يتعدون ذلك اإىل التاأثري 

على �شحتنا اجل�شدية.
يقول  الربيطانية،  “ال�شن”  �شحيفة  وبح�شب 
اأن  “ميكن  دولن:  اإل  ���ش��ي��م��ون  ال��ربوف��ي�����ش��ور 
اأنواع  ال�شبب اجلذري جلميع  يكون الإجهاد هو 
الأمرا�س ال�شائعة، مبا يف ذلك النوبات القلبية 
والكتئاب  والقلق  وال�شرطان  والربو  وال�شكري 
ال�شيخوخة  وح��ت��ى  ال���ذاك���رة  وف���ق���دان  والأرق 

املبكرة«.
العامل  اأخما�س موظفي  اأن ثالثة  للقلق  واملثري 
يقولون اإن وظيفتهم توؤثر على �شحتهم العقلية 

اأكرث من اأي �شيء اآخر.
يف  التوتر  من  “التخل�س  كتابه  يف  دولن  يقول 
اإن  ومكافحته”،  املزمن  الإج��ه��اد  فهم   - العمل 

تاأثري القائد ال�شيئ ميكن اأن يكون “مدمرا«.
جتعل  ال��ت��ي  اخل�شائ�س  كتابه  يف  دولن  واأب����رز 

القائد م�شرا اأو �شاّما بفريقه:
ي�شعر بالغرية من جناح فريقه.

يهتم با�شتمرار باملناف�شة اأو “الأعداء” يف مكان 
العمل.

غالبا ما ُين�شب الف�شل اإىل نف�شه.
يقارن نف�شه با�شتمرار بالآخرين.

وهناك عوامل حمددة ميكن اأن جتعل ال�شخ�س 
املوروثة  اخل�شائ�س  ذل��ك  يف  مب��ا  �شيئا،  رئي�شا 
وجتارب احلياة املبكرة وامليول املعرفية املكت�شبة.

كيف ميكن اأن ي�شبح الروؤ�شاء اأقل �شلبية؟
قادرا  يكون  اأن  اإىل  القائد  “يحتاج  دولن:  ق��ال 
جيد  ب�شكل  ا�شتباقي  ب�شكل  عواطفه  اإدارة  على 

مبا يكفي لإبراز الهدوء والعقالنية لفريقه«.
الثقة  ب��ني  ال��روؤ���ش��اء على ع��دم اخللط  كما ح��ث 

والإفراط يف الثقة.
يكون  اأن  اإىل  يحتاج  العظيم  “القائد  واأ���ش��اف: 
حمرما وداعما ولي�س جمرد �شخ�س واثق من 

نف�شه«. 
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