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فرقاطة جور�سكوف خالل مترين يف املحيط الأطل�سي. )رويرتز(

اأملانيا تف�سح املجال لإر�سال دبابات لكييف واأمريكا ت�ستعد لنف�س اخلطوة 

اأوكرانيا تعلن االن�سحاب من �سوليدار.. وفاغرن تتقدم يف باخموت
الفرقاطة غور�سكوف تنفذ تدريبا على ا�ستخدام ال�ساروخ زيركون

•• مو�سكو-وكاالت:

اأج�������������رى ط������اق������م ال����ف����رق����اط����ة 
الأدم����������رال ور�����س����ك����وف، اأث���ن���اء 
م���ن���اط���ق اجل�����زء  ت����دري����ب����ات يف 
الأطل�سي،  املحيط  م��ن  ال��غ��رب��ي 
اأ�سلحة  ا�ستخدام  على  تدريبات 
ال�سوت  م��ن  الأ���س��رع  ال�سواريخ 
املحاكاة  ب���ا����س���ت���خ���دام  زي����رك����ون 

احلا�سوبية.
ونفذ طاقم الفرقاطة غور�سكوف 
تدريبا لإطالق ال�ساروخ الفرط 
ال�����س��وت��ي زي����رك����ون ع��ل��ى هدف 
حم���ت���م���ل مي����ث����ل ����س���ف���ي���ن���ة ع����دو 
افرتا�سية على م�سافة تزيد على 

كيلومرت.  900
ت���������س����ري����ح����ات  يف  ذل���������ك  ج���������اء 
يف  الأرب���ع���اء،  اأم�����س  لل�سحفيني، 

وزارة الدفاع الرو�سية.
ط���اق���م  اأن  ال��������������وزارة  وذك�����������رت 
غور�سكوف،  اأدم��رال  الفرقاطة 

ال��ع��ام��ل��ة يف اجل����زء ال��غ��رب��ي من 
املحيط الأطل�سي، اأجرى مترينا 
اأ�سلحة �ساروخية  ا�ستخدام  على 
ال�سوت  ���س��رع��ة  ���س��رع��ت��ه��ا  ت��ف��وق 

بوا�سطة حماكاة حا�سوبية.
واأ���س��اف��ت اأن���ه وف��ًق��ا ل��ذل��ك.. مع 
حالة التدريب، عملت الفرقاطة 
�سربة  ت���ط���ب���ي���ق  ت���ن���ظ���ي���م  ع���ل���ى 

����س���اروخ���ي���ة ب�������س���اروخ زي���رك���ون 
الفرط �سوتي على هدف بحري 
ع����دو وهمية  ل�����س��ف��ي��ن��ة  حم���اك���اة 
وت���ق���ع ع��ل��ى م�����س��اف��ة ت���زي���د على 

كيلومرت.  900
اأثناء  ال�����س��ف��ي��ن��ة،  واأظ���ه���ر ط��اق��م 
تن�سيقا  ال��ت��دري��ب،  مهمة  تنفيذ 

عاليا لالإجراءات.
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وفد “و�م” يزور م�ؤ�س�سات �إعالمية يف 
ك��ستاريكا .. وي�قع 5 �تفاقيات تعاون

�أخبار �لإمار�ت

ملاذ� ي�سعب على �لغرب 
�حلفاظ على وحدته يف 2023؟

عربي ودويل

�لمتحان �لأول لرونالدو مع 
�لن�رص �أمام �لحتاد �لي�م

�لفجر �لريا�سي

رئي�س الدولة ي�سل اإىل باك�ستان ويبحث مع �سهباز �سريف
 العالقات التاريخية بني البلدين وعددًا من الق�سايا االإقليمية والدولية

رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع رئي�س الوزراء الباك�ستاين    )وام(

•• رحيم يار خان -وام:

و�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اأم�س اإىل مدينة 
اإىل جمهورية باك�ستان  رحيم يار خان يف زيارة 

الإ�سالمية ال�سديقة.
ال�سمو  ���س��اح��ب  م�ستقبلى  م��ق��دم��ة  ف��ى  وك����ان 
رئ��ي�����س ال��دول��ة ل���دى و���س��ول��ه اإىل امل��ط��ار دولة 
من  وع��دد  باك�ستان  وزراء  رئي�س  �سريف  �سهباز 

الوزراء وكبار امل�سوؤولني الباك�ستانيني.
وبحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ودولة �سهباز �سريف رئي�س وزراء باك�ستان 
ال�����س��دي��ق��ة ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي جتمع 
التعاون  تعزيز  و�سبل  وباك�ستان  الإم��ارات  دولة 
وال��ع��م��ل امل�����س��رتك وت��و���س��ي��ع اآف���اق���ه مب��ا يخدم 
امل�سالح املتبادلة للبلدين و�سعبيهما ال�سديقني 
ال�سراكة  اإط����ار  يف  وذل���ك  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع��ه��م��ا..اإ���س��اف��ة اإىل 
الهتمام  حمل  والق�سايا  املو�سوعات  من  عدد 

امل�سرتك.
 - ال��ل��ق��اء  - خ��الل  �سريف  �سهباز  دول���ة  ورح���ب 
الزيارة  اأن  م��وؤك��داً  باك�ستان،  اإىل  �سموه  ب��زي��ارة 
البلدين  عالقات  تنمية  نحو  قوياً  دافعاً  متثل 
امل�سرتك برت�سيخها  اهتمامهما  اإطار  يف  وتاأتي 

وتنميتها.
)التفا�سيل �س2(

العراق يحبط هجومًا انتحاريًا 
نينوى يف  حمكمة  ال�ستهداف 

•• بغداد-وكاالت:

العراقية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اأم�����������س الأرب�������ع�������اء، ع�����ن اإح����ب����اط 
خم���ط���ط اإره������اب������ي ل����س���ت���ه���داف 
بوا�سطة  نينوى  ا�ستئناف  حمكمة 
انتحاريني والقب�س عليهم  ثالثة 

قبل التنفيذ.
اأن  ب���ي���ان،  ال�������وزارة يف  واأو����س���ح���ت 
والتحقيقات  ال�ستخبارات  وكالة 
اأن�سطة  مبتابعة  قامت  الحت��ادي��ة 
عموم  يف  الإره����اب����ي����ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 
ال��ع��راق، ور���س��دت م��وؤ���س��رات قادت 
بعد حتليلها اإىل الك�سف عن وجود 
العملية  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  اإره���اب���ي���ة  ن���واي���ا 
ا�ستئناف  حم��ك��م��ة  ل����س���ت���ه���داف 
ت��ن��ظ��ي��م داع�س  ن��ي��ن��وى م���ن ق��ب��ل 

بوا�سطة ثالثة انتحاريني.
على  بناء  قامت  اأن��ه��ا  اأ�سافت  كما 
العنا�سر  مبراقبة  املعلومات  هذه 
تتابع  م�������س���ادر  وزرع  الإره���اب���ي���ة 
حتركاتهم واأماكن تواجدهم حتى 
مت��ك��ن��وا م��ن ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ثالثة 
اأ�سلحتهم ومعداتهم  اإرهابيني مع 
واإحباط  للمحكمة  دخولهم  قبل 

املخطط الإرهابي.
ال�ستخبارات  وك���ال���ة  اأن  واأك�����دت 
العنا�سر  اإىل  الو�سول  ق��ادرة على 
ا�ستهداف  حت��اول  التي  الإره��اب��ي��ة 
ب��ل��دن��ا واأه���ل���ن���ا م���ن خ����الل عملها 
وكالة  نقلت  م��ا  بح�سب  ال�����دوؤوب، 

الأنباء العراقية )واع(.

تظاهرة اأمام املركزي اللبناين على وقع انهيار العملة

النيابة تقر اطالق كافة املوقوفني يف ق�سية مرفاأ بريوت 
•• بريوت-اأ ف ب:

قرر النائب العام التمييزي غ�سان عويدات الأربعاء اطالق �سراح كافة 
املوقوفني يف ق�سية انفجار مرفاأ بروت و�سط اأزمة ق�سائية بعد اعالن 
املحقق العديل يف الق�سية ا�ستئناف حتقيقاته فيها بعد 13 �سهراً على 
تعليقها. وقرر عويدات، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س، 
اطالق �سراح املوقوفني كافة يف ق�سية انفجار مرفاأ بروت دون ا�ستثناء 
ومنعهم من ال�سفر وجعلهم بت�سرف املجل�س العديل. وجاء قراره اإثر 

اتخاذ املحقق العديل قراراً باخالء �سبيل خم�سة فقط من املوقوفني.
امل��رك��زي يف بروت  امل�سرف  اأم��ام  الأرب��ع��اء  الع�سرات  ذل��ك، تظاهر  اإىل 
اللبنانية  اللرة  ت�سجيل  مع  املعي�سية  الأو���س��اع  ت��ردي  على  احتجاجاً 
تراجعاً قيا�سياً جديداً وارتفاع اأ�سعار املحروقات، وفق مرا�سلني لوكالة 

فران�س بر�س.
اليومني  فاقمها خالل  و�سيا�سية خانقة  اقت�سادية  ازمة  لبنان  وي�سهد 

املا�سيني جدل ق�سائي حول م�سار حتقيق انفجار مرفاأ بروت.
واأمام امل�سرف املركزي، اأحرق �سبان الإطارات واأغلقوا الطريق الرئي�سي 
خالل  اللبناين  للجي�س  كثيف  انت�سار  و�سط  املكتظ  احل��م��را  ���س��ارع  يف 
التظاهرة التي دعت اإليها جمعية �سرخة املودعني، وهي مبادرة مدنية 

تعنى بحقوق املودعني وتواكب حتركاتهم.
منددة  والعربية  والإنكليزية  بالفرن�سية  لف��ت��ات  املتظاهرون  وحمل 
بحاكم امل�سرف املركزي ريا�س �سالمة، والذي يواجه �سل�سلة دعاوى يف 

اأوروبا بتهم تبيي�س اأموال واختال�س، واأحرقوا �سوره.

ل اأحد يعلم متامًا مدى قوة اخلالف الهندي الباك�ستاين اآنذاك

بومبيو يك�سف �سر مكاملة منعت حربًا نووية بني دولتني!
•• وا�سنطن-وكاالت:

ل ت��زال م��ف��اج��اآت وزي��ر اخلارجية 
بومبيو  م��اي��ك  ال�سابق  الأم��رك��ي 
 Never اجلديد  كتابه  يف  ال���واردة 
على  ت��ن��ه��ال   ،Give An Inch

الأو�ساط الدولية.
امل�������س���وؤول  ك�����س��ف  ج����دي����ده����ا،  ويف 
الهند  اأن  ال�������س���اب���ق،  الأم�����رك�����ي 
وباك�ستان اقرتبتا من حرب نووية 
يف فرباير �سباط 2019، مو�سحاً 
امل��ت��ح��دة هو  ال����ولي����ات  ت��دخ��ل  اأن 

فقط ملنع الت�سعيد.
ح�سب  العامل،  اأن  بومبيو  واأ�ساف 
�سحيح  ب�سكل  ي��ع��رف  ل  اع��ت��ق��اده، 
اخل����الف  اق������رتب  م�����دى  اأي  اإىل 
التحول  م��ن  الباك�ستاين  الهندي 
ملواجهة نووية يف فرباير 2019.

كما تابع الوزير ال�سابق الذي كان 
يف هانوي حل�سور قمة بني الرئي�س 
ال�سابق دونالد ترمب وزعيم كوريا 

   

•• املنامة-وام:

التقى �سعادة ال�سيخ �سلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان، �سفر دولة 
الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  م��ع  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  ل��دى  الإم�����ارات 
�سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف مملكة 
البحرين ال�سقيقة، يف ق�سر الق�سيبية، حيث مت ا�ستعرا�س العالقات 

الثنائية الوطيدة بني البلدين ال�سقيقني.      )التفا�سيل �س2(

امل�ست�سار الأملاين يتحدث مع جنود اأمام دبابة من طراز ليوبارد 2 ، �سمال اأملانيا.   )ا ف ب- اأر�سيفية(

•• عوا�سم-وكاالت:

الأخ�سر  ال�����س��وء  اأمل���ان���ي���ا  اأع���ط���ت 
لإر�سال  لأوروب������ا  الأرب���ع���اء  اأم�����س 
القتالية  الدبابات  من  كبر  ع��دد 
اإىل اأوكرانيا، كما ت�ستعد وا�سنطن 
للخطوة نف�سها، يف خطوات لقت 
نقطة  بو�سفها  كييف  م��ن  اإ���س��ادة 
حتول حمتملة واإدانة من مو�سكو 

باعتبارها ت�سعيدا.
وب��ع��د ق���رار اأمل��ان��ي��ا اإر����س���ال دبابات 
ليوبارد اإىل اأوكرانيا، اأكد الرئي�س 
ال���رو����س���ي ف����الدمي����ر ب���وت���ني اأن 
مو�سكو لن ت�سمح بتهديد اأرا�سيها 

التاريخية.
ُولدت  رو�سيا  اأن  الأربعاء،  واأ�ساف 
اجلن�سيات،  متعددة  واح���دة  دول���ة 
العملية  الغر�س من  اأن  اإىل  لفتاً 
حماية  هو  اأوكرانيا  يف  الع�سكرية 

رو�سيا.
ال�سفارة  و����س���ف���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
اأملانيا  ق���رار  ب��رل��ني،  ال��رو���س��ي��ة يف 
ليوبارد  بدبابات  اأوك��ران��ي��ا  ت��زوي��د 

باأنه خطر للغاية.
ون��ق��ل��ت و���س��ائ��ل اإع����الم اأمل��ان��ي��ة عن 
يف  قوله  �سولت�س  اأولف  امل�ست�سار 
بيان ياأتي القرار ا�ستكمال لدعمنا 
املعروف لأوكرانيا قدر ا�ستطاعتنا. 

ت�سهيل عملية ح�سار باخموت.
دونيت�سك،  منطقة  حاكم  واأع��ل��ن   
بو�سيلني،  ديني�س  لرو�سيا  امل��وايل 
قوات  م���ن  وح�����دات  اأن  الأرب����ع����اء، 
تتقدم  اخلا�سة  الع�سكرية  فاغرن 
يف بلدة باخموت فيما يدور القتال 
يف اأحياء �سكنية كانت حتت �سيطرة 

اأوكرانيا.
مما  التحقق  لرويرتز  يت�سن  ومل 

قاله بو�سيلني.
الرو�سية  ت���ا����س  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
ل���الأن���ب���اء ع��ن��ه ق���ول���ه ال����وح����دات، 
تتقدم  فاغرن،  وح��دات  بالتحديد 
الرو�سي  )ال�سم  اأرتيوموف�سك  يف 

لبلدة باخموت( نف�سها.
واأ�ساف القتال يجري بالفعل على 
امل�����س��ارف ويف الأح��ي��اء ال��ت��ي كانت 
ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب حت���ت �سيطرة 

اوكرانيا.
اإنها  �سابق  وق��ت  يف  رو�سيا  وق��ال��ت 
كلي�ست�سيفكا  ب��ل��دة  على  ا�ستولت 
يف  ب���اخ���م���وت  م����ن  اجل����ن����وب  اإىل 
ن�����س��ب��ت جم���م���وع���ة فاغرن  ت���ق���دم 
الف�سل فيه لنف�سها. ونقلت وكالة 
اإن  ق��ول��ه  ري��ا ع��ن بو�سيلني  اأن��ب��اء 
ال�ستيالء على �سوليدار جعل من 
الإمدادات  طرق  اعرتا�س  املمكن 

الأوكرانية.

كثب  عن  من�سق  باأ�سلوب  نتحرك 
على امل�ستوى الدويل.

اإعالن  على  اأ�سبوعني  نحو  وبعد 
مدينة  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت��ه��ا  رو����س���ي���ا 
املجاورة  املناطق  �سوليدار، وبع�س 
لها، اأعلن اجلي�س الأوكراين، اأم�س 
املدينة  ان�سحب من  اأن��ه  الأرب��ع��اء، 

التي �سهدت معارك طاحنة.
الع�سكري  امل���ت���ح���دث  اأع���ل���ن  ف��ق��د 

دونبا�س،  اإق��ل��ي��م  يف  الأوك��������راين، 
������س�����رغ�����ي ت�����������س�����ري�����ف�����ات�����ي، يف 
بعد  ب��ر���س:  لفران�س  ت�سريحات 
ان�سحبت  لأ�سهر..  �سعبة  معارك 
القوات الأوكرانية من املدينة اإىل 

مواقع جمهزة.
الع�سكري  امل����ت����ح����دث  اأن  غ�����ر 
الأوك�����راين رف�����س حت��دي��د تاريخ 
املدينة  ب��اخ��م��وت،  م��ن  الن�سحاب 

املحورية يف مقاطعة دونيت�سك.
وك���ان���ت رو���س��ي��ا اأع��ل��ن��ت ق��ب��ل نحو 
املدينة  على  �سيطرتها  اأ�سبوعني 
ب��ع��د م��ع��ارك ���س��اري��ة، ب��ل واأعلنت 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ق���رى وب���ل���دات يف 

حميط �سوليدار.
الرو�سية  ال�����س��ل��ط��ات  واع����ت����ربت 
اأن  وامل���وال���ي���ة ل��ه��ا يف دون��ي��ت�����س��ك، 
�سوليدار  على  ال�سيطرة  �ساأن  من 

اأن���ه  اأون،  ج���ون���غ  ك��ي��م  ال�����س��م��ال��ي��ة 
ا�ستيقظ حينها على مكاملة عاجلة 

من م�سوؤول هندي كبر.
واأ�سار اإىل اأن ذلك امل�سوؤول الهندي 
بداأوا  الباك�ستانيني  اأن  يعتقد  كان 
يف اإعداد اأ�سلحتهم النووية لتنفيذ 

�سربة.
يف  تفكر  الهند  اأن  اأبلغني  وق���ال: 

ت�سعيدها.
اأن������ه ط���ل���ب من  اإىل  ل���ف���ت  ك���ذل���ك 
امل�سوؤول الهندي األ يفعل �سيئا بل 
مينحهم وقتا لبحث الأمور، كا�سفا 
الأمركيني  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  اأن 
اأق��ن��ع��وا ال��ه��ن��د وب��اك�����س��ت��ان ب���اأن اأيا 
ل�ستخدام  ي�����س��ت��ع��د  ل  م���ن���ه���م���ا 

الأ�سلحة النووية، وفق ما جاء.
واعترب اأنه مل يكن بو�سع اأي دولة 
اأن تفعل ما فعلته الوليات  اأخرى 
نتيجة  لتجنب  الليلة  تلك  املتحدة 

مروعة.
ي�سار اإىل اأن احلادثة التي يتحدث 
�سنت  عندما  وقعت  بومبيو،  عنها 
الهند غارات جوية داخل الأرا�سي 
باللوم  األ��ق��ت  اأن  بعد  الباك�ستانية 
على جماعة م�سلحة هناك بتنفيذ 
مقتل  عن  اأ�سفر  انتحاري  تفجر 
منطقة  يف  ه��ن��دي��ا  ج��ن��دي��ا   41

ك�سمر.
طائرة  باك�ستان  اأ�سقطت  ب��دوره��ا، 
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اأخبـار الإمـارات

ر�سالة من حممد بن را�سد لويل عهد البحرين �سلمها �سلطان بن حمدان

اأوقاف دبي والتداوي ال�سحية تطلقان مبادرة »الت�سل هم« الإن�ساء 
وقف �سحي لعالج غري القادرين 

•• دبي-وام: 

وجمموعة  الق�سر  اأم����وال  واإدارة  الأوق����اف  موؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت 
التداوي للرعاية ال�سحية مبادرة "لت�سل هم" لتوفر نفقات 

عالج املر�سى غر القادرين وغر املوؤمن عليهم �سحيا. 
وتقوم املبادرة على اإن�ساء وقف �سحي من تربعات اأهل اخلر 
على  ال��ق��ادرة  املر�سية غر  احل��الت  نفقات  ل�سداد  ريعه  يعود 
�سعادة علي  قال  و  والعالج.   العمليات اجلراحية  كلفة  حتمل 

الق�سر  ام���وال  واإدارة  الأوق���اف  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  الأم���ني  امل��ط��وع 
اإن وقف ال�سحة يوفر م�سدرا م�ستداما لتوفر نفقات  بدبي 
�سداد  على  القادرين  غر  واملر�سى  الإن�سانية  احل��الت  ع��الج 
الوقف يف خدمة  دور  تعزز  املبادرة  اأن  اأو�سح  و  العالج.   كلفة 
كافة  داع��ي��ا  الإن�����س��ان��ي��ة  املر�سية  احل���الت  وم�����س��ان��دة  املجتمع 
)لت�سل  م��ب��ادرة  لدعم  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  املجتمع  فئات 
وتوجيه  اجلديد  الوقف  تنفيذ  من  املوؤ�س�سة  ميكن  مبا  ه��م( 
املر�سية.  من جانبه قال �سعادة  ريعة حل�ساب عالج احل��الت 

التنفيذي  واملدير  الإدارة  رئي�س جمل�س  نا�سر  م��روان حاجي 
حري�سة  املجموعة  اإن  ال�سحية  للرعاية  ال��ت��داوي  ملجموعة 
على توفر اأف�سل رعاية �سحية للحالت املر�سية عرب كوادر 
طبية ومتري�سية على اأعلى م�ستوى من الكفاءة تطبق املعاير 
ال�سحية العاملية.  واأ�ساف نا�سر اأنه مت اإطالق مبادرة "لت�سل 
والقادرين  الأعمال  املوؤ�س�سات ورجال  هم" ل�ستقبال تربعات 
يف املجتمع مبا يوفر التمويل الالزم لإن�ساء وقف �سحي يقدم 

دعما م�ستداما للحالت املر�سية غر القادرة. 

•• املنامة-وام:

التقى �سعادة ال�سيخ �سلطان بن حمدان 
بن زايد اآل نهيان، �سفر دولة الإمارات 
ال��ب��ح��ري��ن، م���ع �ساحب  ل����دى مم��ل��ك��ة 
حمد  ب��ن  �سلمان  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 
جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل 
ال�سقيقة،  البحرين  مملكة  يف  ال���وزراء 
يف ق�سر الق�سيبية، حيث مت ا�ستعرا�س 
العالقات الثنائية الوطيدة بني البلدين 

ال�سقيقني.
ال�سفر  ����س���ع���ادة  ق����ام  ال���ل���ق���اء  وخ�����الل 
الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بت�سليم 
من  خطاباً  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 

جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
بالعالقات  اع������ت������زازه  ����س���م���وه  واأك��������د 
ال��ت��اري��خ��ي��ة الأخ���وي���ة ال��را���س��خ��ة التي 
و�سقيقتها  البحرين  مملكة  بني  جتمع 
دولة الإمارات والتي ترتكز على دعائم 
والتفاهم  وال�����روؤى  الأخ�����وة  م��ن  ق��وي��ة 

والتن�سيق امل�سرتك.
كما �سّلط اجلانبان ال�سوء على الهدف 
القائم  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  للبناء  امل�����س��رتك 
ويف  امل�ستويات.  خمتلف  على  والتكامل 
اأ�سادا مبا حّققته ال�سراكة  هذا ال�سدد، 
بني دولة الإمارات ومملكة البحرين من 

نتائج اإيجابية لكال البلدين و�سعبيهما 
وتطلعاتهما يف التنمية والزدهار نتيجة 

دعم قيادتي البلدين.
من جانبه، اأكد �سعادة ال�سيخ �سلطان بن 
اهتمام  نهيان على  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
دولة الإمارات يف تعزيز م�سارات التعاون 
والتكامل بني البلدين ال�سقيقني، معرباً 
ع��ن الع���ت���زاز مب��ا و���س��ل اإل��ي��ه التعاون 

الثنائي من تقدم على كافة الأ�سعدة.
و�سلت  ال���ذي  بالتطور  �سعادته  واأ���س��اد 
تتج�ّسد  والتي  املتجذرة  العالقات  اإليه 
ال�����س��راك��ة وال��ت��ع��اون بف�سل ما  اأط���ر  يف 
حت���ظ���ى ب����ه م����ن رع����اي����ة واه���ت���م���ام من 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

“حفظه اهلل”،  الدولة  اآل نهيان رئي�س 
و�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
البحرين،  مم��ل��ك��ة  ع��اه��ل  خ��ل��ي��ف��ة،  اآل 
الدفع  ع���ل���ى  ع���ل���ى احل����ر�����س  م���������س����ّدداً 
تطلعات  يلبي  مبا  الأخ��وي��ة  بالعالقات 

اأبناء البلدين ال�سقيقني.
بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
رئي�س  خ��ل��ي��ف��ة،  اآل  ح��م��د  ب���ن  ���س��ل��م��ان 
�سلمان  ب��ن  عي�سى  وق��ف  اأم��ن��اء  جمل�س 
التعليمي اخلري، و�سمو ال�سيخ حممد 
اآل خليفة، ومعايل  بن �سلمان بن حمد 
خليفة،  اآل  خليفة  ب��ن  �سلمان  ال�سيخ 
وزي����ر امل��ال��ي��ة والق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي يف 

البحرين.

جمل�س حكماء امل�سلمني ُيِديُن ب�سدٍة جرمية اإحراق اأحد 
املتطرفني ن�سخة من امل�سحف ال�سريف يف هولندا 

•• اأبوظبي-وام:

�سيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  الأك��رب  الإم��ام  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سلمني  حكماء  جمل�س  اأدان 
الأزهر ال�سريف، رئي�س املجل�س ب�سدة، قيام اأحد املتطرفني يف هولندا، بحرق ن�سخة القراآن الكرمي 
باأ�سكالها و�سورها  بعد متزيقها وتدني�سها، يف �سلوك يعرب عن كراهية مقيتة وعن�سرية مرفو�سة 
د املجل�س اأن تكرار هذه اجلرائم النكراء بحق املقد�سات الدينية الإ�سالمية ميثل ا�ستفزاًزا  كافة.  واأكِّ

�سارًخا مل�ساعر امل�سلمني حول العامل، ويروج خلطابات التطرف والتع�سب الأعمى والكراهية. 
مرتكبيها  ومعاقبة  البغي�سة  امل��م��ار���س��ات  ه��ذه  ل��وق��ف  حا�سمة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  اإىل  املجل�س  ودع���ا 
واملحر�سني عليها، موؤكًدا اأن هذه الإ�ساءات الهمجية املتكررة ل ميكن باأي حال من الأحوال تربيرها 

حتت دعاوى حرية الراأي والتعبر . 

رئي�س الدولة ي�سل اإىل باك�ستان ويبحث مع �سهباز �سريف العالقات 
التاريخية بني البلدين وعددًا من الق�سايا االإقليمية والدولية 

•• رحيم يار خان -وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  و����س���ل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اإىل  ام�����س  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
م��دي��ن��ة رح��ي��م ي���ار خ���ان يف زي���ارة 
اإىل جمهورية باك�ستان الإ�سالمية 

ال�سديقة.
م�ستقبلى  م���ق���دم���ة  ف�����ى  وك��������ان 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة لدى 
�سهباز  دول����ة  امل��ط��ار  اإىل  و���س��ول��ه 
باك�ستان  وزراء  رئ��ي�����س  ���س��ري��ف 
وعدد من الوزراء وكبار امل�سوؤولني 

الباك�ستانيني.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وب���ح���ث 
ودولة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
وزراء  رئ���ي�������س  ����س���ري���ف  ����س���ه���ب���از 
العالقات  ال�����س��دي��ق��ة  ب��اك�����س��ت��ان 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ال����ت����ي جت���م���ع دول����ة 
تعزيز  و�سبل  وباك�ستان  الإم���ارات 
امل�سرتك وتو�سيع  والعمل  التعاون 
املتبادلة  امل�سالح  يخدم  مبا  اآفاقه 
ال�سديقني  و�سعبيهما  للبلدين 
يف خم���ت���ل���ف امل�����ج�����الت وذل�������ك يف 
الإ�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  اإط������ار 
عدد  اإىل  جتمعهما..اإ�سافة  التي 
حمل  والق�سايا  امل��و���س��وع��ات  م��ن 

الهتمام امل�سرتك.
ورحب دولة �سهباز �سريف - خالل 
اللقاء - بزيارة �سموه اإىل باك�ستان، 
موؤكداً اأن الزيارة متثل دافعاً قوياً 
البلدين  ع����الق����ات  ت��ن��م��ي��ة  ن���ح���و 
وتاأتي يف اإطار اهتمامهما امل�سرتك 

برت�سيخها وتنميتها.
���س��م��وه ودول����ة �سهباز  وا���س��ت��ع��ر���س 
التعاون  م�سارات  خمتلف  �سريف 
وال����ع����م����ل امل���������س����رتك خ����ا�����س����ة يف 
والتجارية  القت�سادية  اجل��وان��ب 
وال��ت��ن��م��وي��ة وغ���ره���ا م���ن اأوج����ه 
م��ع جهود  تتما�سى  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة يف 

البلدين.
ك���م���ا ب���ح���ث اجل���ان���ب���ان ع�������دداً من 
الق�سايا الإقليمية والدولية حمل 
وتبادل وجهات  امل�سرتك  الهتمام 

النظر ب�ساأنها.
من جانبه عرب دولة �سهباز �سريف 
عن اعتزاز بلده بعالقات ال�سداقة 
التي جتمعها  الرا�سخة  التاريخية 
م���ع دول����ة الإم��������ارات، م��ع��رب��اً عن 
امل�ستمر  ل��ل��دع��م  وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره 
اإىل  ال���ذي تقدمه دول���ة الإم����ارات 
ب��اك�����س��ت��ان يف خم��ت��ل��ف ال���ظ���روف 

وخا�سة املجالت التنموية.

ذياب  ال�سيخ  �سمو  اللقاء..  ح�سر 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
اأبو ظبي و�سمو ال�سيخ حمدان بن 
اآل نهيان ومعايل  حممد بن زاي��د 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن ح���م���دان اآل 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م�ست�سار  ن��ه��ي��ان 
ال�سيخ  وم���ع���ايل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون اآل 
اخلا�سة  ال�سوؤون  م�ست�سار  نهيان 
يف دي����وان ال��رئ��ا���س��ة وم��ع��ايل علي 
العام  الأم��ني  ال�سام�سي  حماد  بن 

الوطني  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
اإبراهيم  ع��ب��ي��د  ح���م���د  ����س���ع���ادة  و 
�سامل الزعابي �سفر الدولة لدى 

جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
ف����ي����م����ا ح�����������س�����ره م�������ن اجل�����ان�����ب 
م���رمي  م����ع����ايل   .. ال���ب���اك�������س���ت���اين 
اورنغزيب وزيرة الإعالم والإذاعة 
فاطمي  وط��������ارق  ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة 
اخلارجية  ال���������س����وؤون  م�����س��ت�����س��ار 
ال�������وزراء وحم�����س��ن ر�سا  ل��رئ��ي�����س 
نقفي رئي�س الوزراء املوؤقت لإقليم 

البنجاب وعدد من امل�سوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

"التعليم  الرتبوي ملتقى  للتطوير  الإم��ارات  كلية  نظمت 
�سعار  للتعليم حتت  ال��دويل  اليوم  مع  تزامناً  اأوًل"، وذلك 
"قوة الرتبويني" مب�ساركة �سعادة �سناء �سهيل، مدير عام 
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  و���س��ع��ادة  امل��ب��ك��رة،  اأب��وظ��ب��ي للطفولة  هيئة 
ال�����س��ح��اك ال�����س��ام�����س��ي، ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع الرعاية 
اأع�ساء جمل�س  و  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  القدرات  وبناء 
اأمناء الكلية وال�سركاء ال�سرتاتيجيني املعنيني مبنظومة 

التعليم اإىل جانب تربويني ومعلمني واأ�ساتذة وطلبة. 
وبرامج  ا�سرتاتيجيات  ت�سميم  امللتقى  يف  امل�ساركون  بحث 
التعليم امل�ستقبلية، وم�سرة التحول التعليمي التي ت�سهدها 
الدولة، اإىل جانب البحث يف حمور" قوة الرتبويني" من 
اأمامهم  املجال  واإتاحة  العمل على تنمية مهاراتهم  خالل 

للتعلم امل�ستمر. 
�سارة بنت يو�سف الأمري،  اأك��دت معايل   ، املنا�سبة  وبهذه 
رئي�سة  املتقدمة  والتكنولوجيا  العام  للتعليم  دول��ة  وزي��رة 
رئي�سة  املدر�سي  للتعليم  الإم���ارات  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 

جمل�س اأمناء كلية الإمارات للتطوير الرتبوي اأن الكوادر 
ل��ت��ح��ق��ي��ق النه�سة  امل���ح���رك الأ���س��ا���س��ي  ت��ع��ت��رب  ال��رتب��وي��ة 
مهما  �سريكا  وتعد  الدولة  يف  التعليم  قطاع  يف  التعليمية 
املهم.   القطاع  ه��ذا  يف  املطلوبة  النوعية  النقلة  لإح���داث 
واأكدت اأن دولة الإمارات اأولت منذ قيام الإحتاد اهتمامها 
باملجتمع  الرت��ق��اء  �سمان  بهدف  التعليم  قطاع  بتطوير 
وتعزيز تناف�سية الدولة يف املوؤ�سرات العاملية كافة.. م�سرة 
القطاع  تناف�سية  يف  كبرة  اأ�سواطاً  قطعت  الدولة  اأن  اإىل 
و متكينهم لالنطالق  املعلمني  ال�ستثمار يف  على  وعملت 

اإىل اأو�سع اآفاق البتكار والريادة يف ال�ساأن التعليمي. 
وقالت معاليها : " نحر�س على تر�سيخ �سراكة فعلية مع 
كافة الكوادر الرتبوية واملهتمني بال�ساأن الرتبوي وهو ما 
ترجمته العديد من املبادرات الرتبوية الهادفة اإىل حتفيز 
خرباتهم  من  وال�ستفادة  ال��رتب��وي،  امليدان  عنا�سر  كافة 
واأفكارهم مبا ي�سمن حتقيق م�ستهدفات دولتنا وتطلعات 

قيادتنا الر�سيدة يف جمال التعليم". 
اأبحاث  م��رك��ز  م��دي��ر  �سينغ،  اأون  ت��ان  ال��ربوف��ي�����س��ور  ورّك���ز 
تنمية الطفل ع�سو جمل�س اأمناء كلية الإمارات للتطوير 

تنمية  يف  والرتبويني  للتعليم  الهام  ال��دور  على  الرتبوي 
الدولة وذلك خالل كلمته الرئي�سية . 

امل�ستقبليني،  املهنيني  ع��ق��ول  ال��رتب��وي��ون  "ي�سكل  وق���ال: 
اإذ يتوىل  مب���ا يف ذل���ك الأط���ب���اء وامل��ه��ن��د���س��ون وال��ع��ل��م��اء، 
ال��رتب��وي��ون م�����س��وؤول��ي��ة ن��ق��ل امل��ع��رف��ة، اإىل ج��ان��ب تدري�س 
القيم واملهارات واملبادئ املهمة".  و�سّدد على اأنه مع تغر 
نحو  النتقال  التعليم  على قطاع  يتوجب  ال�سريع،  العامل 
اأكرث مرونة وم�ستقبلية، وذلك ملواكبة متطلبات  مقاربات 
القوى العاملة يف القرن الواحد والع�سرين.. وي�سمل ذلك 
لتعزيز  اجل��دي��دة  التدري�س  واأ���س��ال��ي��ب  التكنولوجيا  دم��ج 
واأك��دت الدكتورة مي الطائي، مدير كلية  التعّلم.   جتربة 
ر�سم  يف  امللتقى  اأهمية  على  ال��رتب��وي  للتطوير  الإم����ارات 
اأن  اإىل  م�سرة   .. للكلية  امل�ستقبلي  ال�سرتاتيجي  التوجه 
الكلية حري�سة على تاأهيل تربويني اإماراتيني لتاأدية دور 
اأ�سا�سي يف م�سرة التنمية امل�ستدامة ودعم العمل الرتبوي 

يف الإمارات كم�سار وظيفي م�سرف وموؤثر. 
تطوير  يف  التكنولوجيا  دور  على  ال�سوء  الطائي  و�سلطت 
العملية الرتبوية يف الإمارات عرب دمج التكنولوجيا �سمن 

و  التعلم  جت��رب��ة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  التدري�س  اأ�ساليب 
لعام  ال��رتب��وي  للتطوير  الإم���ارات  كلية  خطة  ا�ستعر�ست 
2023.  وت�سمنت الفعالية حلقة نقا�سية تفاعلية بحثت 
حمور امللتقى "قوة الرتبويني" و ا�ست�سافت كال من �سعادة 
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  �سهيل،  حممد  �سناء 
اآمنة ال�سحاك ال�سام�سي الوكيل  املبكرة و�سعادة الدكتورة 
الرتبية  وزارة  يف  ال��ق��درات  وبناء  الرعاية  لقطاع  امل�ساعد 
والتعليم كما �سارك يف اجلل�سة مروان النمر، مدير القطاع 
اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  اإن" -  "لينكد  يف  ال��ع��ام 
واأحمد اأمني عا�سور رئي�س قطاع التعليم يف مايكرو�سوفت 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  عبيد  با  حممد  وال�سيد  الإم���ارات 

لل�سباب و �سيماء عبداهلل، نائب مدير مدر�سة الرحبة. 
على  ارتكزت  اإبداعية  عمل  ور���س  اأي�سا  الفعالية  �سملت  و 
مبداأ الت�سميم الذي يرّكز على البعد الإن�ساين يف التطوير 
الرتبوي، واخلطوات التي يجب القيام بها من اأجل حتويل 
خمتلف الأفكار والقرتاحات واملبادرات التي خل�ست اإليها 
قطاع  م��ك��ون��ات  جميع  ت�����س��ارك  تعليمي  واق���ع  اإىل  ال��ور���س 

التعليم يف حتقيقه. 

جمل�س حكماء امل�سلمني ي�سارك كلية االإمارات للتطوير الرتبوي تنظم ملتقى التعليم اأواًل 
يف معر�س القاهرة للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

ي�سارك جمل�س حكماء امل�سلمني بجناٍح خا�س يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب 
54، والذي انطلقت فعالياته  ال�  2023، بجمهورَيّة م�سر العربَيّة، يف دورته 

ام�س وت�ستمر حتى 6 فرباير املقبل.
ُتعالُج  10 موؤلفات جديدة،  اإ�سداًرا منها   140 اأك��رَث من  املجل�س  ي�سم جناح 
اإىل  بالإ�سافة  ملواجهتها،  املمكنة  احللول  وتقدم  ة،  املهَمّ الفكرية  الق�سايا  اأبرز 
تعزيز احلوار بني ال�سرق والغرب وتر�سيخ العي�س امل�سرتك بني جميع الب�سر. 
ومن اأبرز اإ�سدارات جمل�س حكماء امل�سلمني امل�ساركُة يف املعر�س ، كتاب "احلب يف 
القراآن الكرمي" لالأمر غازي الها�سمي، ع�سو جمل�س حكماء امل�سلمني، وكتاب 
"الإمام والبابا والطريق ال�سعب .. �سهادة على ميالد وثيقة الأخوة الإن�سانية" 
امل�سلمني،  حكماء  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  عبدال�سالم،  حممد  القا�سي  ��ف��ه  مل��وؤِلّ
اأحمد  د  اأ.  بقلم  وامل�ستفتي"  املفتي  وم�سوؤولية  و�سوابطها  "الفتوى  وك��ت��اب 
التفكر  "مناهج  وكتاب  ب��الأزه��ر،  العلماء  كبار  هيئة  ع�سو  عبدالكرمي،  معبد 
يف العقيدة" بقلم عماد خفاجي، وكتاب "حرية الفكر يف الإ�سالم" بقلم حممد 
ال�سادق عرجون، وكتاب "الإ�سالم والغرب والت�سامح: اإدراك التعاي�س" بقلم اآرون 
اره باملعر�س 10 موؤلفات بقلم ف�سيلة الإمام  م جناح املجل�س لزَوّ تايلر. كما يقِدّ
اأحمد الطيب، �سيخ الأزه��ر، رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني، تربز  اأ. د.  الأكرب 
الإ�سالم"،  مات  "مقِوّ وهي:  والفل�سفي،  الفكري  تراثه  وث��راء  الإ�سالم  �سماحة 
"يف املنهج الأزهري"، "يف امل�سطلِح الكالمي وال�سويف"، "نظرات يف فكر الإمام 
واجلماعة"،  ال�سنة  "اأهل  وردود"،  مناق�سات  والتجديد..  "الرتاث  الأ�سعري"، 
"حديث يف العلل واملقا�سد"، "القول الطيب"، "اإن الدين ي�سر"، "اآداب وِقيم". 
م  يقِدّ والثقافَيّة،  احل�سارَيّة  ر�سالته  اأداء  يف  املجل�س  ا�ستمرار  من  وانطالًقا 
"قواعد  اأب��رزه��ا:  ل م��رٍة؛  ع��دًدا من الإ���س��دارات اجل��دي��دة، ين�سُرها اجلناح لأَوّ
جممع  ع�سو  بنحمزة،  م�سطفى  د.  بقلم  واللغة"،  الفكر  من  والتفاهم  الَفهم 
جمل�س  وع�سو  بوجدة،  العلمي  املجل�س  ورئي�س  بالأزهر،  الإ�سالمية  البحوث 
حكماء امل�سلمني، وكتاب "ال�سنة وعملها يف اإثبات الأحكام ال�سرعية" بقلم حممد 
الَنّظم  "درا�سات مت�سابه  ال�سريف، وكتاب  الأزه��ر  كبار علماء  �ُسعاد جالل، من 
يف ق�س�س القراآن الكرمي: مقارنٌة وحتليٌل" بقلم عبد الغني عو�س الراجحي، 
من كبار علماء الأزهر ال�سريف، وكتاَبا "تي�سر القواعد املنطقية �سرح الر�سالة 
التوحيد والعقيدة والفكر احلديث" بقلم حممد  ال�سم�سية" و"حما�سرات يف 
�سم�س الدين اإبراهيم، من كبار علماء الأزهر ال�سريف، وكتاب "منطق حديث" 

بقلم: علي حممد جرب، من كبار علماء الأزهر ال�سريف.
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اأخبـار الإمـارات
من�سة �سحة االإمارات جتمع ثالث جهات �سحية وطنية خالل معر�س وموؤمتر ال�سحة العربي 2023 

•• دبي - وام: 

اأعلنت اجلهات ال�سحية يف الدولة متمثلة بوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
ودائرة ال�سحة اأبوظبي وهيئة ال�سحة بدبي عن م�ساركتها �سمن من�سة 
وطنية واحدة حتت �سعار "�سحة الإمارات" يف "معر�س وموؤمتر ال�سحة 
العربي 2023" الذي �سينطلق يف مركز دبي التجاري العاملي بن�سخته 
2 فرباير  اإىل  يناير اجل��اري   30 الفرتة من  الثامنة والأربعني خالل 

املقبل وذلك يف مبادرة وطنية تعزز التكامل والعمل امل�سرتك.
وطنية  من�سة  �سمن  ال�سحية  للجهات  النوعية  امل�ساركة  ه��ذه  وحتمل 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�سحي  للقطاع  واملتكاملة  امل�سرتكة  الروؤية  موحدة 
"نحن الإمارات  واأهمية دوره يف ال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية �سمن روؤية 

2031" والتي متثل مرحلة جديدة نحو م�ستقبل اأكرث اإجنازاً و�سمن 
منظومة عمل واحدة ملوا�سلة م�سرة النجاحات.

املوحدة  الوطنية  من�ستها  على  الثالث  ال�سحية  اجلهات  وت�ستعر�س 
املبتكرة �سمن حزمة فريدة من  واملبادرات  ال�سحية  امل�ساريع  من  عدداً 
ا�سرتاتيجية  مع  يتوافق  مبا  والرقمية  العالجية  ال�سحية  اخل��دم��ات 
اإر�ساء نظام �سحي وقائي م�ستدام يتمتع باملرونة واجلاهزية  الدولة يف 
ل�سمان خدمات �سحية ا�ستباقية مرتابطة �ساملة ومبتكرة قائمة على 
بيانات رقمية وكفاءات متخ�س�سة موؤهلة وفق اأف�سل املمار�سات واملعاير 
العاملية. وميثل اختيار �سعار "�سحة الإمارات" يف هذه امل�ساركة املتميزة 
للجهات ال�سحية التي جتمع قدرات وموارد وكفاءات ثالث جهات �سحية 
ال�سحية  ال��ري��ادة  يف  عاملية  وج��وائ��ز  اإجن����ازات  منها  ك��اًل  حققت  وطنية 

الروؤية الوطنية امل�سرتكة التي ت�ستهدف اإر�ساء منظومة �سحية وقائية 
املرونة  على  القائمة  الب��ت��ك��ار  مم��ار���س��ات  وتر�سيخ  متكاملة  وعالجية 

وال�ستباقية واجلاهزية لتعزيز جودة احلياة ال�سحية بالدولة.
وتركز امل�ساريع الوطنية امل�سرتكة على تعزيز �سحة جمتمع الإمارات من 
خالل تر�سيخ الوعي بالر�سالة ال�سحية والإن�سانية لأهمية منح احلياة 
يتم  ال�سحية  وبتكامل جهود اجلهات  اأع�ساء  لزراعة  ملر�سى حمتاجني 

ت�سهيل الو�سول للخدمة حتت مظلة ت�سريعات �سحية متطورة.
يف  ال�سحية  البيانات  رب��ط  عن  ل��الإع��الن  منا�سبة  املعر�س  �سيمثل  كما 
�سحية  منظومة  اإىل  وال��و���س��ول  م��وح��دة  رقمية  من�سة  �سمن  ال��دول��ة 
متكاملة تتما�سى مع املعاير الدولية. بالإ�سافة اإىل الإطالق الر�سمي 
مل�سروع مبتكر يتعلق بتعّقب رحلة املنتجات الدوائية والطبية يف �سل�سلة 

التوجهات  م��ع  متا�سياً  وذل���ك  وامل��وث��وق��ي��ة  ال�سفافية  وت��ع��زي��ز  ال��ت��وري��د 
احلكومية يف ا�ستثمار التقنيات الرقمية �سمن امل�ساريع احليوية لتعزيز 
من  املعر�س  رواد  ال�سحية  اجلهات  وتدعو  وت�سريعها.  اخلدمات  ج��ودة 
امل�سرتكة لالإطالع على  الوطنية  املن�سة  زيارة  اإىل  خمت�سني ومهتمني 
م�ستجدات امل�ساريع واملبادرات ال�سحية احلكومية الرائدة موؤكدة اعتزاز 
امللتقى  ب�سفته  ر�سخ مكانته  للمعر�س حيث  املتميز  بالتنظيم  الإم��ارات 
الرئي�سي خلرباء القطاع يف ال�سرق الأو�سط وقدرته على جذب اجلهات 

املعنية الإقليمية والدولية التي تقدر قوة التعلم والتوا�سل والأعمال.
كما يربز دور "معر�س ال�سحة العربي" باإعتباره منتدى رائدا لإكت�ساف 
اإحداث نقلة نوعية يف  امل�ستدامة والإبداعية ومناق�ستها بهدف  احللول 

النماذج احلالية وتطوير نظام الرعاية ال�سحية لالأجيال القادمة.

االأر�سيف واملكتبة الوطنية يرثي جمموعات مكتبة االإمارات بعدد من الكتب النادرة
اأثرى الأر�سيف واملكتبة الوطنية جمموعته من الكتب النادرة بعدد من 
املجلدات النادرة الأ�سلية التي تخ�ّس منطقة الربميي التي توثق مراحل 
هذه  وتت�سمن  1955م،  ع��ام  قبل  م��ا  منذ  املنطقة؛  ت��اري��خ  م��ن  مهمة 
الكتب تقارير تعّد من الوثائق الرئي�سية يف مو�سوع الربميي وما يتعلق 
بدميوغرافية املنطقة، وتت�سمن هذه الكتب النادرة اخلرائط واملالحق 
واجلداول التي توؤيد املعلومات التف�سيلية والغزيرة فيها، وهي تعد اأداة 

مفيدة للباحثني والدار�سني يف تاريخ هذه املنطقة.
وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س الأر���س��ي��ف واملكتبة الوطنية 
على اإثراء مكتبة الإمارات بكنوز املعرفة واأوعيتها مبختلف اأنواعها، مع 
الإمارات  دولة  وت��راث  بتاريخ  ُتعنى  التي  واملراجع  امل�سادر  على  الرتكيز 

العربية املتحدة و�سبه اجلزيرة العربية.
 واهتمام الأر�سيف واملكتبة الوطنية لي�س حديثاً؛ ففي مكتبة )الإمارات( 

ملجموعاته  ا�ستكماًل  تعد  التي  والنفي�سة  ال��ن��ادرة  الكتب  من  كبر  ع��دد 
املتنوعة من اإ�سدارات الأر�سيف واملكتبة الوطنية، ومن �سجالت الوقائع 
والبحوث  ال���دوري���ات،  واأر���س��ي��ف  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  التاريخية  وال��وث��ائ��ق 
وال��درا���س��ات الأك��ادمي��ي��ة... وغ��ره��ا، وه��ذا مم��ا يعطي مكتبة الإم���ارات 
بتاريخ  واملهتمني  والأك��ادمي��ي��ني  الباحثني  جمهور  ل��دى  خا�سة  اأهمية 

وتراث دولة الإمارات العربية املتحدة.
ال��ن��ادرة ف���اإن الأر���س��ي��ف واملكتبة  وع��ل��ى �سعيد ع��ر���س ك��ن��وزه م��ن الكتب 
ي�سارك  التي  الوطن(  )ذاك��رة  ال��ق��راءة مبن�سة  رك��ن  الوطنية يعر�س يف 
تتيح  التي  النادرة  الكتب  من  ع��دداً  زايد2023  ال�سيخ  بها يف مهرجان 
واأهميته،  ال��ن��ادر  الكتاب  قيمة  على  ليتعرفوا  املهرجان  ل��رواد  الفر�سة 
الوطنية تتيح  الأر�سيف واملكتبة  الإم��ارات مبقر  اأن مكتبة  ولكي يعرفوا 

ما بحوزتها من الكتب النادرة القيمة لروادها.

اآث��ار الأُول يف  واأب��رز الكتب التي تعر�سها من�سة ذاك��رة الوطن كتاب: ) 
1874م، وكتاب )عجائب  اإ�سداره اإىل عام  ال��دول( والذي يعود  ترتيب 
الهند برها وبحرها وجزرها( وهذا الكتاب باللغة الفرن�سية، ويعود اإىل 
ما قبل عام 1886م، وكتاب )رحالت يف اجلزيرة العربية( يف جملدين 
اجلزيرة  �سبه  يف  الطبيعية  )امل��ن��اظ��ر  وك���تاب  1838م،  اإىل  ويع������ود 
التي  الن�سخ  ونفاد  لقدمها  تعود  الأ�سلية  الكتب  ه��ذه  ون��درة  العربية(، 

طبعت منها.
ويعر�س الأر�سيف واملكتبة العربية اأي�ساً عدداً من الكتب النادرة مبقره 
يف قاعة ال�سيخ زايد بن �سلطان؛ حيث تعر�س القاعة لزوارها عدداً من 
اأقدم الكتب النادرة التي ميتلكها الأر�سيف، ومنها: و�سف �سبه اجلزيرة 
العربية  اجلزيرة  و�سبه  الربتغايل،  التاريخ  عربية عن  ووثائق  العربية، 
مهد الإ�سالم، وباللم�س ي�ستعر�س الزائر فحوى كل واحد من هذه الكتب، 

ويطالعها على �سا�سات �سغرة بجانب اخلزائن التي حتفظ الكتب.
وبالتعاون مع جامعة نيويورك اأبوظبي فاإن الأر�سيف واملكتبة الوطنية قد 
اأتاح بالن�س الكامل - �سمن م�سروع املجموعات العربية على الإنرتنت- 
امل��وق��ع الإلكرتوين  ال��ع��امل ع��رب  ال���ن���ادرة ع��ل��ى م�ستوى  ال��ك��ت��ب  ع�����س��رات 
لإثراء  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  الباحثون  منها  ي�ستفيد  لكي  للجامعة، 
البحث العلمي والأكادميي والن�ساط املعريف، حيث قام الأر�سيف واملكتبة 
مكتبة  م��ن  انتقائها  بعد  ال��ن��ادرة  الكتب  م��ن  العديد  برقمنة  الوطنية 
الإمارات وفق معاير دولية متعارف عليها، ثم عر�ستها جامعة نيويورك 

اأبوظبي عرب بوابتها الإلكرتونية للم�ستفيدين اأينما كانوا.
هذه  لرقمنة  خطة  امل�ستقبلية  خططها  يف  الإم���ارات  مكتبة  وت�سع  ه��ذا 
ك����رثوة ف��ك��ري��ة ذات ق��ي��م��ة ع��ل��م��ي��ة وف���ائ���دة للباحثني  ال��ك��ت��ب حل��ف��ظ��ه��ا 

والدار�سني واملهتمني يف خمتلف اأنحاء العامل.

خالل اإحاطة اإعالمية عقدها مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي:

 »االإمارات تبتكر 2023« ي�سهد م�ساركات وا�سعة من اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات القطاعني اخلا�س واالأكادميي واأفراد املجتمع
هدى الها�سمي: االإمارات تبتكر اأحد اأ�سخم مهرجانات االبتكار على م�ستوى العامل

•• دبي -وام:

الدولة،  التنفيذية يف  بال�سراكة مع املجال�س  الإم��ارات  عقدت حكومة دولة 
اأم�س )الأربعاء( اإحاطة اإعالمية، مت خاللها الك�سف عن اأبرز مالمح �سهر 
الإمارات لالبتكار "الإمارات تبتكر 2023" يف ن�سخته الثامنة، التي ت�سهد 
هذا العام تنظيم مئات الفعاليات والن�ساطات يف كافة مدن ومناطق الدولة، 

طوال �سهر فرباير املقبل. 
�سوؤون  وزي��ر  م�ساعد  الها�سمي  هدى  �سعادة  الإعالمية  الإحاطة  يف  حتدث 
تهلك مديرة مركز حممد  وعبر  ال�سرتاتيجية،  ل�سوؤون  ال��وزراء  جمل�س 
بن را�سد لالبتكار احلكومي، ومن�سقو الإمارات تبتكر يف املجال�س التنفيذية 
واملعرفة يف  التعليم  دائ��رة  الزعابي من  فاطمة  كل من  وه��م  الإم����ارات،  يف 
اإمارة اأبوظبي، و �سرينة لوتاه من املجل�س التنفيذي يف اإمارة دبي، وخلود 
اليا�س من املجل�س التنفيذي يف اإمارة ال�سارقة، و�سوق ال�سام�سي من املجل�س 
التنفيذي يف اإمارة عجمان، وخالد الزارعي من املجل�س التنفيذي يف اإمارة اأم 

القيوين، وجميلة ال�سغري من الديوان الأمري يف اإمارة الفجرة. 
تبتكر  "الإمارات  اأن  الإع��الم��ي��ة  الإح��اط��ة  خ��الل  الها�سمي  ه��دى  واأك����دت 
2023" يركز هذا العام على حمور ال�ستدامة، �سمن الفعاليات والأن�سطة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لإع��الن  �سهر فرباير، جت�سيداً  ي�سهدها طوال  التي 
عام   2023 العام  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

ال�ستدامة. 
وقالت هدى الها�سمي اإن �سهر الإمارات لالبتكار يعك�س روؤى �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، التي تركز على حمورية تعزيز ون�سر وتعميم البتكار 
ي�ستطيع  ملن  ملك  امل�ستقبل  اأن  على  وتقوم  واملجتمع،  احلكومي  العمل  يف 

تخيله وت�سميمه وتنفيذه. 
البتكار  مهرجانات  اأ�سخم  اأحد  متثل  تبتكر  الإم��ارات  مبادرة  اأن  واأ�سافت 
كامل  �سهر  م��دار  على  فعالياته  �سمن  يجمع  وال��ذي  العامل،  م�ستوى  على 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  املبتكرين  والأف���راد  واملوؤ�س�سات  اجلهات 
الإم��ارات لالبتكار  �سهر  اأن  اإىل  واملجتمعية، م�سرة  الأكادميية  واملوؤ�س�سات 
هدف منذ اإطالقه للمرة الأوىل عام 2015، لتوحيد اجلهود على م�ستوى 
احلكومة الحتادية واحلكومات املحلية والقطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات واأفراد 
املجتمع يف دولة الإمارات، لتعزيز ون�سر ثقافة البتكار وحتويلها اإىل اأ�سلوب 

حياة للمجتمع ومنهج عمل للحكومة. 
وك�سفت هدى الها�سمي اأن "الإمارات تبتكر 2023" �سي�سهد م�ساركة وا�سعة 
والأكادميي  اخلا�س  القطاعني  يف  واملوؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  ملختلف 

واأفراد املجتمع، يف كافة اإمارات الدولة. 
واأ�سارت اإىل اأن "الإمارات تبتكر 2023" يتميز يف دورته احلالية باحت�سان 
م�ساركات عاملية، لأول مرة منذ اإطالقه، من عدد من الدول، ما يعد اإ�سافة 
نوعية لفعاليات هذا احلدث الوطني، وتاأكيداً ملا يتمتع به من �سمعة عاملية، 

بني اأف�سل مهرجانات البتكار يف العامل. 
"الإمارات تبتكر  الإم��ارات لالبتكار  اإن �سهر  من جهتها، قالت عبر تهلك 
2023"، �سي�سهد يف ن�سخته اجلديدة، تنظيم مئات الفعاليات احل�سورية 
يتم  اب��ت��ك��ار،  وه��اك��اث��ون��ات  ت�سمل م�سابقات وع��رو���س��اً  ال��ت��ي  والف��رتا���س��ي��ة، 

تنظيمها يف خمتلف مناطق دولة الإمارات. 
للحدث  ختامي  حفل  بتنظيم   ،2023 تبتكر  الإم���ارات  فعاليات  وتختتم 
"الإمارات  بجوائز  الفائزين  تكرمي  يتم خالله  نوعه،  الأك��رب من  الوطني 

تبتكر". 
التنفيذية  املجال�س  2023" يف  تبتكر  "الإمارات  فعاليات  من�سقو  و�سارك 
الفعاليات  اأب��رز  الحتادية،  الدولة، وممثلو عدد من اجلهات احلكومية  يف 
والن�ساطات التي �ست�سهدها الإمارات خالل �سهر فرباير املقبل، وا�ستعر�س 
و�سراكتها  املجال�س  جهود  التنفيذية  املجال�س  يف  تبتكر  الإم���ارات  من�سقو 
لالحتفال  ن��وع��ه  م��ن  الأك���رب  الوطني  احل���دث  فعاليات  اإجن���اح  يف  الفاعلة 

بالبتكار واملبتكرين. 
2023" يف  تبتكر  "الإمارات  الزعابي من�سق فعاليات  وا�ستعر�ست فاطمة 

اإمارة اأبوظبي، اأبرز الأهداف واملحاور التي تركز عليها الفعاليات من خالل 
اإ�سراك اأفراد املجتمع يف منظومة البتكار الإماراتية، من خالل 50 فعالية 
واملختربات  واحل���واري���ة،  املعرفية  واجلل�سات  امل��ه��رج��ان��ات،  ت�سمل  رئي�سية 
واملعار�س وور�س العمل وغرها، التي ت�سارك يف تنظيمها 15 جهة حكومية 

وخا�سة. 
اإمارة  2023" يف  "الإمارات تبتكر  وتناولت �سرينة لوتاه، من�سق فعاليات 
التي  البتكار"  "حوارات  تنظيم  �سمنها  م��ن  الفعاليات،  م��ن  ع���ددا  دب���ي، 
ت�ستهدف م�ساركة خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة يف دبي، والتي ت�سمل 

فعاليات توعوية ومعرفية. 
اإمارة  يف   "2023 تبتكر  "الإمارات  فعاليات  من�سق  اليا�س  خلود  ورك���زت 
على  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  تنظمها  التي  الفعاليات  على  ال�سارقة 
 40 ا�ستعرا�س  وت�سمل  ف��رباي��ر،   20 م��ن  ت��ب��داأ  وال��ت��ي  الإم�����ارة،  م�ستوى 
رئي�سية  عمل  ور�سة   27 وتنظيم  ابتكارياً،  م�سروعاً  و27  بحثياً  م�سروعاً 
و3 م�سابقات عامة، وملتقى افرتا�سي ي�ستقطب اأفراد املجتمع، اإ�سافة اإىل 

تنظيم خمتربي ابتكار. 
اإمارة  2023" يف  "الإمارات تبتكر  وذكرت �سوق ال�سام�سي من�سق فعاليات 
الفرتا�سي،  البتكار  معر�س  تنظيم  على  �سرتكز  الفعاليات  اأن  عجمان 
اأيام ال�سهر،  بحيث ميكن زيارته عرب الف�ساء الرقمي وامل�ساركة فيه طوال 

كما �ست�سارك 13 جهة حكومية وخا�سة يف تنظيم 35 فعالية. 
و�سلط خالد الزارعي من�سق فعاليات "الإمارات تبتكر 2023" يف اإمارة اأم 
وخا�سة  حكومية  جهة   15 تنظمها  التي  الفعاليات  على  ال�سوء  القيوين، 
ور�سة   20 وتنظيم  مبتكراً،  م�سروعاً   30 عر�س  ت�سمل  والتي  الإم���ارة،  يف 
وجل�سة ع�سف ذهني، ومعر�سي ابتكار رئي�سيني، اإ�سافة اإىل تنظيم معار�س 

ابتكاري ت�ستقطب القطاع اخلا�س واأفراد املجتمع. 
 "2023 تبتكر  "الإمارات  فعاليات  من�سق  ال�سغري  جميلة  وا�ستعر�ست 
يف اإمارة الفجرة، املحاور الرئي�سية التي مت ت�سميم الفعاليات بناء عليها، 
والتجارة،  والق��ت�����س��اد  ال�سناعة  حم���اور  م��ن  ك��ل  يف  فعالية   57 وت�سمل 
واخلدمات البيئية والبلدية، والأمن وال�سالمة، و�سناعة املحتوى والإعالم 

اجلديد، والتعليم امل�ستمر. 
للعلوم  الوطني  "املهرجان  ال�سنوي  والتعليم احلدث  الرتبية  وزارة  وتنظم 
2023، والذي يعد  1-5 فرباير  والتكنولوجيا والبتكار" يف الفرتة من 
من�سة رائدة لتعزيز ثقافة البتكار لأجيال امل�ستقبل اإذ يجمع حتت مظلته 
خمتلف امل�سابقات والفعاليات، ومن�سات لعر�س م�ساريع الطلبة البتكارية، 

وي�سلط ال�سوء على التجارب الناجحة والق�س�س امللهمة. 
�سمن  فيها  الفائزين  وتكرمي  متميزة  مبتكرة  م�ساريع   4 اختيار  و�سيتم 
 ،"2031 "نحن الإم��ارات  فعاليات املهرجان الذي يركز على حماور روؤية 
ريادًة  الأك���رث  وامل��ن��ظ��وم��ة  اجل��دي��د،  ال��ع��امل��ي لالقت�ساد  امل��رك��ز  ت�سمل  ال��ت��ي 
الدويل،  للتعاون  الأب��رز  والداعم  عاملياً،  ازده���اراً  الأك��رث  واملجتمع  وتفوقاً، 

وتكرمي الفائزين فيها. 
و�ستعمل جلنة التحكيم التي ت�سم 9 روؤ�ساء تنفيذيني لالبتكار من اجلهات 
احلكومية، على تقييم امل�ساركات يف امل�سابقة، فيما �سيتم عقد خلوة طالبية 
اأفكارهم لختيار  ال��وزراء لعر�س وتطوير  للفائزين جتمعهم مع عدد من 

البتكارات الأن�سب لكل جهة حكومية. 
يتم  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  تنظيم   ،"2023 تبتكر  "الإمارات  فعاليات  وت�سهد 
اإماراتية مبتكرة لعر�سها يف معر�س الإمارات  من خاللها اختيار منتجات 
تبتكر، و�سيتم ت�سويق هذه املنتجات بالتعاون مع �سركة "نون" عرب من�ستها 
"نون حملي"، وتهدف هذه املبادرة اإىل دعم املبتكرين الإماراتيني واملنتجات 
جديدة  منتجات  لختبار  للمبتكرين  الفر�سة  وت��وف��ر  املبتكرة،  املحلية 

وطرحها يف الأ�سواق. 
ع��دداً من  املجتمع  تنمية  وزارة  تنظيم  تبتكر  الإم��ارات  ت�سمل فعاليات  كما 
ومبادرة  املجتمعي،  الت�سميم  مراكز  هي:  الرئي�سية،  والفعاليات  املبادرات 
اإطالق  اإىل  اإ�سافة  املنتجة، ومدر�سة احلياة،  الأ�سر  ابتكر، ومعر�س  بهمتي 

من�سة برنامج "اإعداد". 
لالبتكار  را���س��د  ب��ن  م��رك��ز حممد  ب��ني  ���س��راك��ة  اإط���الق  الفعاليات  ت�سهد  و 

املبتكرين  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  دبي"،  "فرجان  وم��ب��ادرة  احلكومي 
ال��دول��ة بني  واملبتكرين يف  املوهوبني  و���س��رد ق�س�س  الإم��ارات��ي��ة،  وامل��واه��ب 

فرجان دبي. 
يذكر اأن فعاليات "الإمارات تبتكر" �سهدت يف دورتها املا�سية م�ساركة وا�سعة 
واملوؤ�س�سات  اخلا�س  والقطاع  واملحلية،  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  من 
الأكادميية واأفراد املجتمع، مت من خاللها تنظيم مئات الفعاليات والأن�سطة 
يف كافة اإمارات الدولة، و�سملت عقد موؤمترات وور�س عمل واإطالق جوائز 
تبتكر"  "الإمارات  الثانية من جائزة  ال��دورة  اإط��الق  اإىل جانب  وم��ب��ادرات 

وتكرمي الفائزين فيها �سمن فعاليات "اإك�سبو 2020 دبي". 
"اأ�سبوع  الذي حققه  الكبر  النجاح  2023" على  تبتكر  "الإمارات  ويبني 
ال�سابقة،  دورات���ه  خ��الل  لالبتكار  الإم����ارات  �سهر  لالبتكار" ث��م  الإم����ارات 
وامل�ساركات الوا�سعة التي �سهدها العام املا�سي، فيما ت�سّكل فعاليات "الإمارات 
تبتكر" جزءاً من جهود احلكومة امل�ستمرة لن�سر ثقافة البتكار يف القطاع 
احلكومي عرب الحتفال بالإجنازات واحللول اجلديدة، وتهدف اإىل تعزيز 
ح�سور دولة الإمارات كمركز عاملي لالبتكار واملعرفة وبيئة حا�سنة لتطوير 

وتنفيذ امل�ساريع الهادفة لتح�سني حياة املجتمع. 
ويف ت�سريحات له يف هذا ال�ساأن قال معايل عبداهلل حممد الب�سطي الأمني 
اأ�سبحا  والبتكار  الإم���ارات  "دولة  دب��ي:  لإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
مبادرة  الذهن، فمن  اإىل  مبا�سرة  الآخ��ر  تبادر  اأحدهما  ذكر  اإذا  مرتبطني، 
امليتافر�س  ا�سرتاتيجيات  امل�ستقبل" ومن  "متحف  مربمج" اإىل  "مليون 
على امل�ستويني الحتادي واملحلي، اإىل برنامج دبي للبحث والتطوير ر�سخت 
الداخل  من  للمبتكرين  رائ��دة  ووجهة  للم�ستقبل  عا�سمة  مكانتها  الدولة 

واخلارج". 
 "2023 تبتكر  "الإمارات  فعاليات  انعقاد  فاإن  "من هنا،  واأ�ساف معاليه: 
بدورتها الثامنة يف فرباير على م�ستوى الدولة برعاية وتوجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل" جت�سيد عملي لالأولوية التي تعطيها دولة  ال��وزراء حاكم دبي 
الدولة  لتجربة  ع��ن��وان��ا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الب��ت��ك��ار،  ملفاهيم  وقيادتها  الإم����ارات 
النجاح  وجت�سد  امل��ا���س��ي��ة،  اخلم�س  ال��ع��ق��ود  م���دار  على  ال��ف��ري��دة  التنموية 
فيها من خالل املراتب املتقدمة التي حتققها الدولة يف موؤ�سرات البتكار 
ال�سمو  بروؤية �ساحب  البتكار،  "جتربة دبي يف  اأن  واأك��د معاليه  العاملية".  
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم وتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اأن  ت�ستحق  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
تروى للعامل لأنها جت�سد اأف�سل مثال ملا ميكن لالبتكار اأن يحققه بقدرات 
التي خططت لها خمتلف  الوا�سعة  بامل�ساركة  الإن�سان واملكان، ولذلك نعتز 
كما  ال��ع��ام،  ه��ذا  دورة  فعاليات  خ��الل  دب��ي  يف  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات 
ن�سعد بامل�ساركة الوا�سعة من القطاع اخلا�س، تر�سيخا ملفهوم ال�سراكة بني 
القطاعني احلكومي واخلا�س، ونرحب كذلك بامل�ساركات الدولية التي جت�سد 
ر�سالة دولة الإمارات يف و�سع البتكار بخدمة م�ستقبل الإن�سانية جمعاء".  
و قال �سعادة مبارك حمد املهري وكيل دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي: 
مفاهيم  لرت�سيخ  الهادف  امل�سرتك  والعمل  التعاون  تعزيز  باأهمية  "نوؤمن 
البتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تناف�سيتها وقدرتها على تلبية 
متطلبات القطاعات ذات الأولوية الوطنية يف امل�ستقبل.. وترتجم امل�ساركة 
 ،2023 تبتكر  الإم����ارات  فعاليات  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  ملختلف  الفاعلة 
التزامنا بتحقيق روؤية قيادتنا احلكيمة والتي تعترب البتكار حموراً رئي�سياً 

يف املحاور الوطنية، واملحرك الدافع لتطوير خمتلف القطاعات". 
التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  طليعة  ب��ن  را���س��د  اأ�سماء  �سعادة  قالت  و 
"يعد البتكار ثقافة را�سخة ومتطورة   : ال�سارقة يف ت�سريحات لها  باإمارة 
�سمن منهج العمل احلكومي يف اإمارة ال�سارقة انطالقاً من روؤية وتوجيهات 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
امل�ستدامة  والتنمية  واملعرفة  العلم  التي جتعل من  ال�سارقة،  الأعلى حاكم 
واأ�سلوب  ثقافة  البتكار وجتعل منه  والتي حتفز  الرئي�سية  التقدم  عنا�سر 

عمل متقدما". 
واأ�سافت: "�سمن ال�سيا�سات العامة التي و�سعها املجل�س التنفيذي برئا�سة 

�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم 
اجلهات  ك��اف��ة  تعمل  ال�����س��ارق��ة،  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة 
احلكومية ب�سكل م�ستمر على تعزيز العمل املبتكر وتطوير اخلدمات واإطالق 

البتكارات يف �ستى القطاعات واملجالت على مدار اأ�سهر ال�سنة كافة". 
من  �ساهموا  ومبدعني  كفاءات  ي�سم  احلكومي  الإم��ارة  ك��ادر  اأن  واأو�سحت 
خالل عملهم الدوؤوب وابتكاراتهم يف تطوير العمل احلكومي وتعزيز مكانة 
للتعلم  وال�سديقة  واملبدعة  املبتكرة  امل��دن  �سمن  املتقدمة  ال�سارقة  اإم���ارة 

والطفل وكل ذلك يعك�س البيئة املحفزة لالبتكار. 
بالفجرة  الأم��ري  الديوان  مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  �سعادة  قال  و 
يحتفي  ه��اًم��ا  وطنًيا  ح��دًث��ا  اأ�سبحت   2023 تبتكر  الإم����ارات  فعاليات  اإن 
باملبتكرين وي�سهم يف تقدمي مناذج فريدة من امل�ساريع املبتكرة التي تواكب 
الروؤية امل�ستقبلية لدولة الإمارات، وتعزز تناف�سيتها يف القطاعات احليوية 

خلدمة الإن�سان ومناء الوطن. 
واأ�ساف: �ستكون فعاليات الإمارات تبتكر هذا العام، خطوة متجددة يف دعم 
م�سرة دولة الإمارات نحو الريادة، وتفعيل دورها كمن�سة عاملية لالبتكار، 
اأن  اإىل  العاملية” .. م�سراً  التناف�سية  تقارير  ودعم مكانتها وموؤ�سراتها يف 
ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الفجرة،  حكومة 
احلدث  لهذا  ا  خا�سً اهتماًما  ت��ويل  الفجرة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
عرب امل�ساركة باملبادرات وامل�ساريع ذات ال�سلة وت�سجيع املبتكرين من الأفراد 
واملوؤ�س�سات على اأن يكونوا جزًءا رئي�سًيا يف حتقيق اأهداف فعاليات الإمارات 

تبتكر على امل�ستوى العربي والعاملي. 
للمجل�س  العام  الأم��ني  باأعمال  القائم  النقبي  �سرور  حممد  �سعادة  اأك��د  و 
" يدعم  " ���س��ه��ر الإم������ارات ل��الب��ت��ك��ار  اأن  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
ال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار وي�سهم يف تعزيز مكانة الدولة مركزا عامليا 
على  والأف���راد  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  حتفيز  جانب  اإىل  لالبتكار، 
تبني ممار�سات البتكار، م�سرا اإىل اأن البتكار اأ�سبح ركيزة للعمل احلكومي 
يف دولة الإمارات من خالل تبني وتطبيق مبادئ البتكار والبحث عن حلول 

للتحديات بطرق غر تقليدية وباأدوات م�ستقبلية. 
را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اهتمام  النقبي  حممد  �سعادة  وثّمن 
املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين ومتابعة �سمو ال�سيخ را�سد بن 
اأم القيوين رئي�س املجل�س التنفيذي، بن�سر  �سعود بن را�سد املعال ويل عهد 
وتطوير  الفرد  تنمية  على  ي�ساعد  ال��ذي  البتكار  وت�سجيع  املعرفة  ثقافة 
على  املتقدمة  امل��راك��ز  لتحقيق  املجتمع  تطور  يعزز  مب��ا  احلكومي  العمل 

امل�ستوى العاملي. 
ثقافة  ن�سر  يف  ال��دول��ة  نهج  ملوا�سلة  البتكار" ي��اأت��ي  "�سهر  اأن  اىل  واأ���س��ار 
الهادفة اىل  واملبادرات  العمل  وتعزيز اجلهود لالرتقاء مبنظومة  البتكار، 
دعامة  البتكار  ميثل  حيث  احلكومية،  واخلدمات  الأنظمة  نوعية  حت�سني 
المارات  مكانة  لتعزيز  امل��ج��الت،  �ستى  يف  التطور  عجلة  دف��ع  يف  رئي�سية 

كمركز عاملي لالبتكار. 
للمجل�س  العام  الأم��ني  خليفة  اللطيف  عبد  حممد  الدكتور  �سعادة  اأك��د  و 
التنفيذي يف راأ�س اخليمة، اأن �سهر الإمارات لالبتكار ميثل فر�سة ملراجعة 
امل�ستقبل  وا�ست�سراف  الوطنية  ال�سرتاتيجية  �سوء  يف  البتكارية  اإجنازاتنا 
لتقدمي اأفكار وت�سميم حلول وبرامج تتنا�سب مع طبيعة التحديات املتوقعة 

ولتعزيز ثقافة البتكار يف �ستى نواحي ومفا�سل املجتمع. 
و قال الأمني العام للمجل�س التنفيذي يف راأ�س اخليمة اإن ا�ستدامة اقت�سادنا 
العاملية وتر�سيخ مكانتنا يف م�سرة  التناف�سية  �سلم  وارتقاءنا على  الوطني 
ن�سخر  واأن  الطموح  م�ستوى  عند  نكون  اأن  ي�ستوجب  الإن�سانية،  احل�سارة 
مقومات  ت��وف��ر  يف  الر�سيدة  قيادتنا  ت���اأُل  مل  وال��ت��ي  وق��درات��ن��ا  اإمكانياتنا 

جناحها لن�سنع الفارق ون�ساهم يف حت�سني جودة احلياة ورخاء الب�سرية. 
واأ�ساف: " نثمن كل اجلهود املبذولة على كافة امل�ستويات الحتادية واملحلية 
واملجتمعية جلعل هذا احلدث اأ�سلوب حياة يقدم من خالله م�ستجدات الفكر 
واملمار�سة والتطبيقات البتكارية ونعمل نحن يف حكومة راأ�س اخليمة على 
التفاعل مع املنا�سبة من خالل ت�سكيلة متنوعة من البتكارات يف جمالت 

متعددة تعك�س اللتزام بتحقيق روؤية الإمارات الرائدة". 
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حاكم عجمان يعزي بوفاة �سم�سة حميد احلمراين
•• عجمان-وام: 

واجب  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد  بن  ال�سيخ حميد  ال�سمو  قدم �ساحب 
العزاء بوفاة املغفور لها �سم�سة حميد �سيف احلمراين والدة �سعادة عبداهلل املويجعي رئي�س جمل�س 
اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عجمان. واأعرب �سموه - خالل زيارته خيمة العزاء مبنطقة اجلرف 
يف عجمان - اأم�س عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته لأبناء واأ�سرة وذوي الفقيدة.. �سائاًل املوىل 
العلي القدير اأن يتغمدها بوا�سع رحمته ومغفرته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها 
ال�سرب وال�سلوان. كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .. ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي 
رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
ومعاىل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمى رئي�س ديوان حاكم عجمان و�سعادة عبداهلل اأمني 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  مكتب  مدير  غليطه  بن  طارق  و�سعادة  احلاكم،  بديوان  امل�ست�سار  ال�سرفاء 

عجمان و�سامل �سيف املطرو�سي نائب مدير ديوان احلاكم وعدد من كبار امل�سوؤولني.

حماكم راأ�س اخليمة تف�سل يف 100 % من الق�سايا االأ�سرية خالل العام 2022 
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأظهرت اإح�ساءات العمل يف "حمكمة الأ�سرة" مبحاكم راأ�س اخليمة حتقيق 
اأرقام قيا�سية يف العمل الق�سائي واخلدمات املجتمعية املقدمة للمتعاملني 
الق�سايا  م��ن   100% يف  بالف�سل  اإيجابية  ونتائج   2022 ال��ع��ام  خ��الل 

املنظورة اأمامها. 
واأو�سح �سعادة امل�ست�سار اأحمد حممد اخلاطري رئي�س حماكم راأ�س اخليمة 
930 ق�سية مت الف�سل  اأن عدد الق�سايا التي نظرتها حمكمة الأ�سرة بلغ 
اأية ق�سايا  العام اجلاري خلوها من  فيها جميعا لت�سجل املحكمة يف بداية 
اأ�سرية متبقية من عام 2022 كما اأجرى ق�سم الت�سامح الأ�سري 4632 
"روؤية  ل��ق��اءات  بروؤيتنا" 1208  "�سعادتنا  م��ب��ادرة  وعقدت  ت�سامح  جل�سة 
املح�سونني" كما متكنت حمكمة الأ�سرة من التعامل مع اأكرث من 20 األف 
ر�سالة خالل العام 2022 على برنامج الوات�ساب عن طريق تقنيات الذكاء 

ال�سطناعي. 
ولفت اإىل اأن عدد الق�سايا املنظورة وفق درجات التقا�سي البتدائية بلغت 
619 ق�سية و311 ق�سية ا�ستئناف مبينا اأن مكاتب اإدارة الدعوى متكنت 
من اإنهاء 114 ق�سية اأ�سرية بال�سلح والت�سوية الودية بني الأطراف ويرجع 
ذلك للخربات التي يتمتع بها فريق العمل واجلهود املبذولة للتو�سل اإىل 
حل ودي و�سلح بني الطرفني مع احلفاظ على حقوقهما القانونية والذي 
يعزز من مبداأ الت�سامح الذي ت�سعى حماكم راأ�س اخليمة اإىل تر�سيخه بني 

اأفراد املجتمع عند التقا�سي. 
واأكد اخلاطري اأن جملة هذه النتائج ما كانت لتتحقق لول دعم �سمو ال�سيخ 
راأ���س اخليمة رئي�س جمل�س  حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد 

الق�ساء ومتابعته امل�ستمرة وحر�سه على تطوير منظومة الق�ساء لكي ت�سل 
لأعلى امل�ستويات.  وقال امل�ست�سار اخلاطري اإن ق�سم الت�سامح الأ�سري عقد 
وانعقدت  والأ�سرية  الزوجية  امل�سكالت  حلل  اأ�سري  ت�سامح  جل�سة   4632
كما  املبا�سر  املرئي  الت�سال  تقنية  بعد" عرب  "عن   90% ن�سبته  ما  منها 
763 حالة جنح  منها  واأ�سرية  زوجية  1623 حالة خالف  الق�سم  �سجل 
املوجهون الأ�سريون يف حلها واإنهائها بالتفاق وال�سلح و383 حالة اأحيلت 
للق�ساء يف حني مت حفظ 359 حالة ول زالت 118 حالة متداولة وجهود 
املوجهني الأ�سريني م�ستمرة بغر�س ال�سلح والتو�سل حلل ير�سي الطرفني 
مبينا اأن ق�سم الت�سامح ي�ستمل على 9 موجهني اأ�سريني متخ�س�سني كما اأن 
الق�سم يقدم خدمات التوجيه الأ�سري يف املناطق اجلنوبية يف مركز �سعادة 

املتعاملني يف منطقة وادي ا�سفني. 
املبادرات  الأ�سرة نفذت حزمة من  اأن حمكمة  املحاكم  دائرة  واأ�ساف رئي�س 
للمتعاملني  املقدمة  العمل ورفع كفاءة اخلدمات  اأداء  اإىل حت�سني  الهادفة 
وتقليل اخلالفات الأ�سرية ورفع ن�سبة �سعادة املوظفني واملتعاملني وتعزيز 
جودة حياة جمتمع راأ�س اخليمة ومنها تد�سني "ا�سرتاحة ال�سعادة" والتي 
مت من خاللها عقد جل�سات الت�سامح الأ�سري واإدارة الدعوى لتهدئة الأجواء 
يف  الزوجية  اخلالفات  ل��واأد  مالئم  مناخ  لتوفر  املتخا�سمني  الأزواج  بني 
اأجواء اإيجابية و�سعيدة ولتهيئة البيئة املنا�سبة واإ�سفاء اأجواء مميزة بطابع 
خمتلف مما ي�ساهم يف زيادة ن�سبة ال�سلح والت�سوية والتقليل من حدة هذه 

اخلالفات . 
التي  املجتمعية  بروؤيتنا"  "�سعادتنا  م��ب��ادرة  اأن  اخل��اط��ري  امل�ست�سار  وذك��ر 
اأطلقتها حمكمة الأ�سرة موؤخرا كان لها دور كبر يف تعزيز التما�سك الأ�سري 
بع�س  ت��واج��ه  التي  امل��ت��ك��ررة  العائلية  وال��ن��زاع��ات  اخل��الف��ات  ن�سبة  وتقليل 

اأحكام روؤية الأطفال املح�سونني والتي  املنف�سلة فيما يخ�س تنفيذ  الأ�سر 
�ساهمت يف معاجلة هذه النوعية من الق�سايا وكذلك توفر بيئة منا�سبة 
اأية  �سهولة ودون  بكل  الروؤية  واإمت��ام عملية  الأطفال  نف�سية  للحفاظ على 
عقبات يف مكان حمايد ير�سي الطرفني وهو مقر جمعية الإمارات للتنمية 
الجتماعيةم�سرا اإىل جناح هذه املبادرة يف عقد 1208 لقاءات روؤية خالل 
 66 امل��ب��ادرة  امل�ستفيدين من  املح�سونني  الأط��ف��ال  ع��دد  وبلغ  املا�سي  العام 

طفال وطفلة من 28 اأ�سرة. 
الأ�سرية"  "ال�ست�سارات  خ��دم��ة  جن��اح  اخليمة  راأ����س  حم��اك��م  رئي�س  واأك���د 
وتعنى  الإم��ارة  يف  املجتمع  اأف��راد  خلدمة  اأ�سرية  ا�ست�سارة   1754 بتقدمي 
م�ست�سارين  قبل  والن�سح من  والتوجيه  ال�ست�سارات  بتقدمي  هذه اخلدمة 
الهاتفي  الت�سال  عرب  �سواء  والخت�سا�س  اخل��ربة  اأ�سحاب  من  اأ�سريني 
حل  يف  اخلدمة  ه��ذه  وت�ساهم  الأ���س��رة  حمكمة  ملقر  ال�سخ�سي  احل�سور  اأو 
عند  وف��وري  �سريع  ب�سكل  الزوجية  اخلالفات  ومعاجلة  الأ�سرية  امل�سكالت 

ن�سوبها وبكل خ�سو�سية و�سرية تامة. 
واأ�ساف اأن خدمة "اأمورك �سهالت" التي اأتاحتها املحاكم للرتا�سل الفوري 
مع املتعاملني عرب تطبيق الوات�ساب �ساهمت ب�سكل كبر يف �سرعة و�سهولة 
احل�سول على املعلومات واخلدمات فقد متكنت حمكمة الأ�سرة من التعامل 
ا�ستقبال  ا�ستملت على   2022 العام  ر�سالة خ��الل  األ��ف   20 اأك��رث من  مع 
ال�ستف�سارات وطلبات التوا�سل وفتح ملفات احلالت الأ�سرية ومتابعة حالة 
الطلبات وتقدمي الدعم الفني بالإ�سافة اإىل احل�سول على املعلومات اخلا�سة 
اخلدمات  من  وغرها  املنجزة  املعامالت  من  �سورة  واإر���س��ال  مبعامالتهم 
حيث تعتمد هذه اخلدمة على تقنيات الذكاء ال�سطناعي وهي الرد الآيل 
والتي تتمثل يف و�سول ر�سالة ترحيبية تو�سح قائمة من الختيارات وبعد 

اإر�سال املتعامل لرقم الختيار اأو ال�ستف�سار املطلوب يتم الرد عليه اآليا من 
خالل الن�سو�س الكتابية اأو ال�سور اأو الروابط الإلكرتونية ويف حال اختيار 
عمل  فريق  قبل  م��ن  عليه  ال��رد  فيتم  العمالء،  خلدمة  التحدث  املتعامل 

خمت�س بخدمة الوات�ساب. 
املجتمع  ب��ني  التوا�سل  عملية  ت�سهيل  على  عملت  اخل��دم��ة  ه��ذه  اأن  وب��ني 
ومرونة  �سهولة  بكل  وطلباتهم  ا�ستف�ساراتهم  على  والإج���اب���ة  واملحكمة 
اإىل  اأدى  اإجن��از اخلدمة مما  امل�ستغرق يف  الوقت واجلهد  وبالتايل اخت�سار 
ا�ستغناء املتعاملني عن زيارة مقر حمكمة الأ�سرة، والتي�سر على من ي�سعب 

عليه ا�ستخدام الأنظمة الرقمية للدائرة. 
الأ�سرية  للحالت  الإل��ك��رتوين  "الت�سجيل  اإط��الق خدمة  منذ  اأن��ه  واأ�ساف 
والعائلية" يف وقت �سابق و�سل عدد ملفات التوجيه املقدمة اإلكرتونيا 101 
ملف من بني بقية امللفات التي مت ت�سجيلها عرب تطبيق الوات�ساب ومركز 
وال�سرعة يف  املتعاملني  الت�سهيل على  اخلدمة وجاءت هذه اخلدمة بهدف 
"عن بعد" ولزيادة عدد قنوات تقدمي  ت�سجيل طلباتهم ومتابعة ملفاتهم 
اإىل مقر حمكمة  املرتددين  تقليل عدد  اأ�سهمت اخلدمة يف  اخلدمة، حيث 

الأ�سرة. 
املو�سوعية  القواعد  بع�س  لتنظيم  الإر���س��ادي  "الدليل  اأن  اخلاطري  وذك��ر 
يف  وجن��اح��ه  فاعليته  ال�سخ�سية" اأث��ب��ت  الأح����وال  م�سائل  يف  والإج��رائ��ي��ة 
اإجناز  املتقا�سني و�سرعة  اأم��ام  الإج��راءات  اآلية عمل حمددة وو�سوح  و�سع 
امل��وظ��ف��ني وامل��ح��ام��ني واأف�����راد املجتمع  ال���دع���اوى ح��ي��ث �سملت ال���س��ت��ف��ادة 
الأ�سري  بالتوجيه  املتعلقة  والإج����راءات  القواعد  كل  الدليل  يو�سح  حيث 
والأحوال ال�سخ�سية ب�سكل مب�سط ومي�سر لي�سبح بذلك بوابة ا�سرت�سادية 

للم�ستفيدين من اخلدمة. 

وفد »وام« يزور موؤ�س�سات اإعالمية يف كو�ستاريكا .. ويوقع 5 اتفاقيات تعاون

اأنباء  وك��ال��ة  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقيتي 
 Teletica وحم��ط��ة  الإم������ارات 
ال����ت����ل����ي����ف����زي����ون����ي����ة وجم����م����وع����ة 
Columbia Group وذلك 

خالل زيارة الوفد ملقريهما. 
�سعادة  ع��ق��دت  ذات����ه  ال�����س��ي��اق  ويف 
رو�سة حممد العتيبة لقاء تعريفيا 
م����ع مم��ث��ل��ي و����س���ائ���ل الإع��������الم يف 

 Radio y Television،
 La �سحيفة  ومقر   -  Sinart
وجم���م���وع���ة   Republica
التليفزيونية   " "ريربيتيل 
وجرى   ،Group Repretel
تعاون  ات��ف��اق��ي��ات   3 على  التوقيع 
الإعالمية  واملوؤ�س�سات  "وام"  بني 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  ال���ث���الث 

ومبادراتها  التطويرية  وخططها 
و�سائل  خمتلف  مع  �سراكات  لبناء 
�سعادة  واأك�����د  ال��ع��امل��ي��ة.   الإع������الم 
حممد جالل الري�سي حر�س وكالة 
بناء عالقات  على  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
م�ستدامة مع املوؤ�س�سات الإعالمية 
يف دول اأمريكا الالتينية واأو�سح اأن 
مثالية  فر�سة  �سكلت  الزيارة  هذه 

يف اأب��وظ��ب��ي مب�����س��ارك��ة ب�����ارزة من 
و�سائل الإعالم الالتينية. 

بح�سور   ، "وام"  وف�������د  وزار 
العتيبة  حم���م���د  رو�����س����ة  ����س���ع���ادة 
جمهورية  ل����دى  ال���دول���ة  ���س��ف��رة 
�سبكة  م�����ق�����ر   ، ك�����و������س�����ت�����اري�����ك�����ا 
"�سينارت"  والإذاع�����ة  التليفزيون 
 Sistema Nacional de

حممد  �سعادة  بح�سور  كو�ستاريكا 
ج���الل ال��ري�����س��ي م��دي��ر ع���ام وكالة 

اأنباء الإمارات "وام". 
ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل الآراء 
الإعالم  لقطاع  امل��ه��م  ال���دور  ح��ول 
التنموية  امل�������������س������ارات  دع�������م  يف 
على  ال�سوء  وت�سليط  باملجتمعات 
م�سرة وكالة اأنباء الإمارات "وام" 

الفر�س  وا����س���ت���ث���م���ار  الإع�����الم�����ي 
املجالت  يف  اآف��اق��ه  لتنمية  املتاحة 

كافة. 
وزار ال��وف��د اأي�����س��ا م��ق��ر ج��ام��ع��ة " 
كو�ستاريكا  يف   "Semanario
نا�سيون"  "ل  ���س��ح��ي��ف��ة  وم���ق���ر   ،
 Multimedios وم��وؤ���س�����س��ة 
Costa Rica ومت التوقيع على 

•• �سان خو�سيه-وام:

اأن���ب���اء الإم������ارات  زار وف����د وك���ال���ة 
حممد  ����س���ع���ادة  ب���رئ���ا����س���ة  "وام" 
جالل الري�سي مدير عام الوكالة، 
يف  الإعالمية  املوؤ�س�سات  من  ع��ددا 
التعاون  تعزيز  بهدف  كو�ستاريكا 
التبادل  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  امل�������س���رتك 
ا�ست�سافة  م��ع  خ��ا���س��ة  الإخ���ب���اري 
دول������ة الإم�����������ارات مل����وؤمت����ر ال�����دول 
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 
"كوب  املناخ  تغر  ب�ساأن  الإط��اري��ة 
مدينة  يف  اجل�����اري  ال���ع���ام   "28

اإك�سبو دبي. 
املوؤ�س�سات  "وام" م��ع  وف��د  بحث  و 
اإمكانات  كو�ستاريكا  يف  الإعالمية 
احلدث  ه���ذا  تغطية  يف  امل�����س��ارك��ة 

العاملي البارز. 
اإط��ار جهود وكالة  الزيارة يف  تاأتي 
�سراكة  ل���ب���ن���اء  الإم�����������ارات  اأن����ب����اء 
الإع����الم يف  و���س��ائ��ل  م��ع  م�ستدامة 
دول اأمريكا الالتينية ، وا�ستعرا�س 
من  الأوىل  ال���������دورة  خم����رج����ات 
التي  لالإعالم  العاملي  الكوجنر�س 
عقدت خالل �سهر نوفمرب املا�سي 

املتاحة  ال��ف��ر���س  ح���ول  ل��ل��ت��ب��اح��ث 
امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  اآف�����اق  ل��ت��ن��م��ي��ة 
وتبادل  الكو�ستاريكي  الإع��الم  مع 

اخلربات بني اجلانبني . 
هذه  م����ن  ال����ه����دف  اأن  اإىل  ون������وه 
التي ت�سمل دول عدة يف  الزيارة - 
التباحث   - الأم��رك��ت��ني  منطقة 
حول خمرجات الكوجنر�س العاملي 
لالإعالم الذي اأقيمت دورته الأوىل 
العام املا�سي بدولة الإمارات اإ�سافة 
اإىل تبادل وجهات النظر حول �سبل 
ال��دورة الثانية من  اإث��راء حمتوى 
�سهر  يف  عقدها  املقرر  الكوجنر�س 
يف  ي�����س��ه��م  مب����ا   2023 ن���وف���م���رب 
حتقيق اأهداف هذا احلدث العاملي 
يف تعزيز التعاون الإعالمي الدويل 
ا�ستعدادات  على  ال�سوء  ت�سليط  و 
 "28 "كوب  لإ���س��ت�����س��اف��ة  ال���دول���ة 
العاملية  والتغطية  اجل���اري  ال��ع��ام 
البارزة لهذا احلدث الدويل املهم. 
�سعادة  اإىل  بال�سكر  �سعادته  وتوجه 
واأع�ساء  ال��ع��ت��ي��ب��ة  حم��م��د  رو����س���ة 
لدى  للدولة  الدبلوما�سية  البعثة 
كو�ستاريكا على توفر الدعم لوفد 

الزيارة.  "وام" خالل 

فريق الطوارئ واالأزمات املحلي براأ�س اخليمة يرفع درجة اجلاهزية 
ويدعو اجلمهور اإىل توخي احليطة واحلذر ب�سبب تقلبات الطق�س

تعزيزًا ل�سبل التوا�سل والتعرف على اآراء ومتطلبات ال�سكان للدفع بعجلة التطور

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ملتقى الرحبة وال�سدر يف قاعة منتزه ال�سريعة �سمن مبادرة »ن�ساوركم«
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

حذر فريق اإدارة الطوارئ والأزمات 
املحلي لإمارة راأ�س اخليمة مرتادي 
ال��ب��ح��ر وال���ط���رق���ات وال����ودي����ان من 
ح��ال��ة ع���دم ال���س��ت��ق��رار ال��ت��ي ت�سود 
الإم����ارة خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة ب�سكل 
ع��ل��ى ت��ق��ري��ر املركز  ب���ن���اءاً  خ���ا����س، 
الوطني لالأر�ساد اجلوية والزلزل 
اللواء علي عبد اهلل  واأكد  بالدولة. 
بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة 
اإدارة  راأ������س اخل��ي��م��ة رئ��ي�����س ف��ري��ق 
لإمارة  املحلي  والأزم����ات  ال��ط��وارئ 
راأ���س اخليمة اأن��ه مت اإخ��ط��ار جميع 
املحلي   وال���ف���ري���ق  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 
ل��ت��ق��دمي كل  امل���ي���دان  اإىل  ب��ال��ن��زول 
الت�سهيالت املطلوبة ملرتادي الطرق 
واملناطق القريبة من الوديان ، ونّوه 
ا�ستقرار  عدم  �سي�سهد  الطق�س  باأن 
و�ستتزايد كميات ال�سحب ويتخللها 
الرعدية  الركامية  ال�سحب  بع�س 
خمتلفة  اأمطار  �سقوط  وي�ساحبها 
جريان  اإىل  ����س���ي���وؤدي  مم���ا  ال�����س��دة 
���س��ت��ك��ون قوية  الأودي��������ة، وال����ري����اح 

والبحر �سيكون �سديد ال�سطراب.
وحذر �سعادة قائد عام �سرطة راأ�س 
اخل��ي��م��ة اأف������راد امل��ج��ت��م��ع م���ن عدم 
ارت���ي���اد ال��ب��ح��ر خ����الل ه����ذا الوقت 
و�سالمتهم،  اأرواح��ه��م  على  حفاظاً 

ال��ط��رق بتوخي  كما ح��ذر م��رت��ادي 
الطرقات  ع��ل��ى  واحل�����ذر  احل��ي��ط��ة 
والتنبيه من النزلقات التي حتدث 
الأمطار،  �سقوط  خ��الل  للمركبات 
وع������دم ارت����ي����اد الأم�����اك�����ن ال���وع���رة 
والتي ت�سهد جريان الأودية، وذلك 
العامة.  ���س��الم��ت��ه��م  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 
ال�سائقني  جميع  علوان  بن  ونا�سد 
التي  والإر����س���ادات  الن�سائح  باتباع 
الدولة  يف  اجل��ه��ات  جميع  تطلقها 
اإىل  م�سراً  اآمنة،  طرقنا  تكون  كي 
اأن احل���وادث امل��روري��ة ال��ت��ي تقع يف 
الأج��واء املاطرة تكون خطرة جدا 
نتيجة لتدين م�ستوى الروؤية لدى 

القيادة  كانت  اإذا  خا�سة  ال�سائقني 
باإهمال وب�سرعة كبرة وتهور.

ونبه بن علوان ال�سائقني اإىل التاأكد 
من حالت الطق�س من خالل و�سائل 
احلوادث  لتفادي  املختلفة  الع��الم 
املرورية اخلطرة، حتقيقاً لأهداف 
الإ�سرتاتيجية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
وعرب عن عدم التهاون اأو ال�ستهتار 
ال�سادر من فئة معينة مبجازفتهم 
مبركباتهم يف اأماكن تقاطع الأودية 
التي تكون �سديدة القوة مما يوؤدي 
اإىل اجنراف املركبة ووقوع الوفيات 
والإ����س���اب���ات ال��ب��ل��ي��غ��ة ال��ن��اجت��ة عن 
هطول الأمطار الغزيرة ، لذا يجب 

اإتباع  ويجب  ذل��ك  يف  التهاون  ع��دم 
ال�سادرة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  التعليمات 
�سعادة  واأكد   . التي تكفل �سالمتهم 
ال��ل��واء ب��ن ع��ل��وان اأن ال�����س��رط��ة مع 
مع  �ستتعامل  املعنية  اجلهات  كافة 
ال��ب��الغ��ات ال��ت��ي ت��رده��ا م��ن غرفة 
اخليمة    راأ����س  �سرطة  يف  العمليات 
وعلى  ال�����س��الم��ة  للجميع  م��ت��م��ن��ي��اً 
اأف�������راد اجل���م���ه���ور ع����دم ال������رتدد يف 
عرب  العمليات  غرفة  مع  التوا�سل 
الأرقام 999 اأو 901  ، كما ندعو 
اأفراد املجتمع عدم تداول الإ�ساعات 
مهما كان �سكلها وا�ستقاء املعلومات 

من م�سادرها الر�سمية.

•• اأبوظبي – الفجر:

املجتمع،  �سرائح  م��ع  التوا�سل  �سبل  تعزيز  ب��ه��دف 
والتعرف على اآراء ومقرتحات ومتطلبات ال�سكان يف 
كافة املناطق، نظمت بلدية مدينة اأبوظبي يف قاعة 
ال�سهامة،  بلدية  مركز  خالل  من  ال�سريعة،  منتزه 
"ن�ساوركم"،  مبادرة  �سمن  وال�سدر  الرحبة  ملتقى 
وال�سدر  الرحبة  منطقتي  �سكان  ا�ستهدف  وال��ذي 

من املواطنني واملقيمني.
التطويرية  امل�ساريع  ا�ستعرا�س  امللتقى  خ��الل  ومت 
التحتية  بالبنية  تتعلق  ال��ت��ي  البلدية  واخل��دم��ات 
بلدية  نفذتها  ال��ت��ي  الأخ����رى  املختلفة  واخل��دم��ات 
تعمل  التي  وك��ذل��ك  املنطقتني،  يف  اأبوظبي  مدينة 
امل�ساريع  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ح���ال���ي���اً،  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ع��ل��ى 
الرحبة  منطقتي  يف  تنفيذها  امل��ت��وق��ع  امل�ستقبلية 
من  فيه  ما  -بكل  املجتمع  ب��اأن  ولإميانها  وال�سدر. 
�سرائح- جزء ل يتجزاأ من حركة التطور والعمران 
يف امل��دي��ن��ة، ح��ر���س��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي، من 
خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة ال�����س��ه��ام��ة، ع��ل��ى الط����الع على 
منطقتي  �سكان  ومتطلبات  ومقرتحات  مالحظات 
التطويرية  اخلطط  يف  لإدراج��ه��ا  وال�سدر  الرحبة 
يتما�سى  ال���ذي  وبال�سكل  للمنطقتني،  امل�ستقبلية 
اأبوظبي. هذا  ت�سهدها  التي  العمرانية  النه�سة  مع 
مثل  تنظيم  على  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  وحت��ر���س 
هذه امللتقيات ب�سكل متوا�سل يف كافة املدن واملناطق 
الواقعة �سمن نطاقها اجلغرايف، من خالل مراكزها 
الفرعية، تر�سيخاً جل�سور التوا�سل مع كافة �سرائح 
واأفراد املجتمع، وتلبية وتنفيذاً ملتطلباتهم من اأجل 
ال��ت��ط��ور امل�ستمر  ي��واك��ب  امل��ن��اط��ق مب��ا  تطوير ك��اف��ة 
الذي ت�سهده اأبوظبي، ويعزز مكانتها كاإحدى اأف�سل 

املدن حول العامل للعي�س وال�سياحة وال�ستثمار.
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•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل �سقر غبا�س، رئي�س املجل�س الوطني 
الحتادي، �سعادة جوانا ليما رئي�سة منتدى الن�ساء 
الربملانيات التابع لربملان البحر الأبي�س املتو�سط 
، ومت خالل اللقاء، بحث تعزيز العالقات الربملانية 
ب��ني امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي وب���رمل���ان البحر 

الأبي�س املتو�سط و�سبل تطويرها. 
واأكد معايل �سقر غبا�س على اأهمية الدفع بعالقات 
املن�سوية حتت  ال��دول  برملانات  بني  التعاون قدماً 

مظلة برملان البحر الأبي�س املتو�سط. 
اأعمال  يف  امل�����س��ارك��ة  على  املجل�س  ح��ر���س  م��وؤك��داً   
برملان البحر املتو�سط منذ املوافقة على ع�سويته 
يف الدورة 14 للجمعية العامة للربملان يف فرباير 
2020..م�سرا اإىل العالقة املتنامية بني املجل�س 
الوطني الحتادي وبرملان البحر الأبي�س املتو�سط 
ب�سفة  فيه  املجل�س  ع�سوية  اع��ت��م��اد  بعد  خا�سة 
امل����راأة يف  اأن مت��ك��ني  اإىل  واأ����س���ار معاليه    . دائ��م��ة 
الدولة �سهد عدة قفزات نوعية ، خا�سة الربملانية 
منها، حيث متثل املراأة يف الربملان احلايل 50% 
من اأع�سائه، مما مكن الدولة من اأن حتتل املركز 
امل��راأة يف الربملانات.  الثالث عاملياً يف جمال متثيل 
اإط��ار دعم القيادة الر�سيدة  وياأتي هذا الإجن��از يف 
ل��ل��م��راأة.  واأك���د معاليه على دع��م دول���ة الإم����ارات 

امل��راأة ومتكينها ،حيث اطلع  الال حم��دود لق�سايا 
ال���وف���د ع��ل��ى م���ق���دار و اأوج�����ه ذل���ك ال���دع���م خالل 
�سمو  تراأ�سه  ال��ذي  العام  الن�سائي  الحت��اد  زي��ارت��ه 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة املجل�س الأعلى 
ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س��ة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
يعد من  الإمارات" وال��ذي  "اأم   ، الأ�سرية  التنمية 
املراأة  تدعم  وم��ازال��ت  دعمت  التي  املوؤ�س�سات  اأول 
اأع��وام قليلة من  منذ تاأ�سي�سه يف 1975، اأي بعد 

قيام احتاد دولة المارات. 
وقال معاليه اإن هناك العديد من التطورات على 
وال�سرتاتيجية  واملوؤ�س�سية  الت�سريعية  امل�ستويات 
وال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي ت��ع��زز بنية ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 
دول����ة الإم������ارات واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات التي 

حققتها املراأة، مبا فيها الأطر املعيارية والقانونية 
وال�سيا�سية وتعزيز م�سار التمكني لتحقيق التوازن 
ب��ني اجل��ن�����س��ني، ومت��ك��ني امل�����راأة، وت��ع��زي��ز اأدوراه�����ا 
ال��ق��ي��ادي��ة، وم�����س��ارك��ت��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة �سنع ال���ق���رار يف 
اللقاء  ح�سر  امل�ستدامة.   التنمية  جم��الت  جميع 
�سعادة كل من: مرمي ماجد بن ثنية ع�سو املجل�س 
و�سعادة  الربملانيات،  الن�ساء  منتدى  رئي�سة  نائبة 
لالت�سال  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني  الب�سطي  ع��ف��راء 
ال��ربمل��اين، و���س��ع��ادة ط���ارق امل��رزوق��ي الأم���ني العام 
امل�ساعد ل�سوؤون رئا�سة املجل�س.. كما ح�سر اللقاء 
�سعادة فاطمة الزهراء عبدي نائبة رئي�سة منتدى 
الأبي�س  البحر  لربملان  التابع  الربملانيات  الن�ساء 

املتو�سط . 

•• دبي-الفجر:

ا�ست�ساف املجل�س الوطني الحتادي 
الن�ساء  منتدى  رئا�سة  هيئة  اجتماع 
ال��ت��اب��ع ل��ربمل��ان البحر  ال��ربمل��ان��ي��ات 
الب��ي�����س امل��ت��و���س��ط، ال����ذي ع��ق��د يف 
بدبي  للمجل�س  العامة  الأمانة  مقر 
مب�����س��ارك��ة ���س��ع��ادة م���رمي م��اج��د بن 
ن��ائ��ب��ة رئي�سة  امل��ج��ل�����س  ث��ن��ي��ة ع�����س��و 

املنتدى.
�سعادة  الج���ت���م���اع  يف  �����س����ارك  ك���م���ا 
الن�ساء  منتدى  رئي�سة  ليما  ج��وان��ا 
الأبي�س  البحر  لربملان  الربملانيات 
الربتغايل(،  )ال����ربمل����ان  امل��ت��و���س��ط 
و�سعادة فاطمة الزهراء عبدي نائبة 
الربملانيات  الن�ساء  منتدى  رئي�سة 
املتو�سط  الأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  ل���ربمل���ان 

)الربملان جزائري(. 
وب���ح���ث الج���ت���م���اع ج������دول اأع���م���ال 

الفرتة  واأن�����س��ط��ت��ه خ����الل  امل��ن��ت��دى 
القادمة، والزيارات التي �سوف يقوم 

بها اأع�ساء املنتدى. 
منتدى  اإن�������س���اء  ع���ن  الإع�������الن  ومت 
ال��ن�����س��اء ال��ربمل��ان��ي��ات ال��ت��اب��ع لربملان 
ال���ب���ح���ر الأب����ي���������س امل���ت���و����س���ط يف 8 
اليوم  مب��ن��ا���س��ب��ة   2021 م����ار�����س 

املنتدى  وي���ه���دف  ل���ل���م���راأة،  ال��ع��امل��ي 
ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة من  ال��ن��ه��و���س  اإىل 
امل��راأة باعتبارها  خالل تعزيز حقوق 
الأ�سا�سية،  الإن�������س���ان  ح���ق���وق  م���ن 
بني  والتن�سيق  الت�����س��الت  وت��ع��زي��ز 
املو�سوعات  جميع  حول  الربملانيني 
وت�سجيع  امل�����س��رتك؛  اله��ت��م��ام  ذات 

برملان  عمل  يف  الربملانيات  م�ساركة 
وتعزيز  امل��ت��و���س��ط  ال��ب��ي�����س  ال��ب��ح��ر 
جميع  ع����ل����ى  ال������ع������ادل  مت���ث���ي���ل���ه���ن 
املنظمة؛  داخل  امل�سوؤولية  م�ستويات 
واإج���راء درا���س��ات ح��ول الق�سايا ذات 
التقارير  واإع��داد  امل�سرتك  الهتمام 

والتو�سيات ح�سب القت�ساء.

•• دبي –الفجر:

لل�سوؤون  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  ع����ق����دت 
اجتماعاً  دب����ي  مب��ح��اك��م  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
برئا�سة �سعادة طار�س املن�سوري مدير 
عام حماكم دبي و�سعادة القا�سي عمر 
حماكم  ع��ام  مدير  نائب  امل��ري  عتيق 
املحاكم،  روؤ�ساء  ال�سادة  وح�سور  دبي 
واملقرتحات  امل�ساريع  لدرا�سة  وذل��ك 
الق�سائي  بالقطاع  املتعلقة  واملبادرات 
وم�ستهدفاتها  م��وؤ���س��رات��ه��ا  وم��ت��اب��ع��ة 
يف اإط���������ار ال�������س���ع���ي ن���ح���و الرت�����ق�����اء 
املنظومة  وتطوير  الق�سائي  بالعمل 
وغايات  لأه��داف  حتقيقاً  الق�سائية، 
الدائرة للو�سول اإىل روؤيتها " حماكم 

رائدة متميزة عاملياً". 
املن�سوري  ط���ار����س  ���س��ع��ادة  واأو�����س����ح 
مدير عام حماكم دبي اأن جناح العمل 

انعكا�س  ه���و  ال����دائ����رة  يف  ال��ق�����س��ائ��ي 
مع  تتما�سى  ال��ت��ي  ال��رام��ي��ة  للجهود 
والتي  املطلوبة  الق�سائية  التطورات 
حت�����س��ن م���ن ج����ودة وك���ف���اءة اخلدمة 
وفق  للمجتمع  امل��ق��دم��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
روؤي������ة ق�����س��ائ��ي��ة مم���ي���زة ن�����س��ع��ى لها 
قانونية  ق������رارات  ات���خ���اذ  خ���الل  م���ن 

�سحيحة، كما اأن مراجعة امل�ستهدفات 
خطوة  ه��ي  دوري  ب�سكل  وامل��وؤ���س��رات 
اإىل جميع فئات  الو�سول  مهمة نحو 
�سبيل  يف  متطلباتهم  وتلبية  املجتمع 
اأمنهم و�سالمتهم. كما مت من خالل 
واقرتاح  النتائج  مراجعة  الج��ت��م��اع 
الت�سحيحية،  الإج��������راءات  وت��ن��ف��ي��ذ 

وب���ح���ث ودرا�����س����ة ك���اف���ة ال�����س��ب��ل التي 
الق�سائي  بالعمل  الرتقاء  اىل  ت��وؤدي 
م�ساعيها  ل���ب���ل���وغ  دب�����ي  حم���اك���م  يف 
التي  الق�سائية  م�سرتها  وا�ستكمال 
النوعية  الإجن���ازات  حتقيق  يف  ت�سهم 
امل���م���ي���زة �سمن  وت���ق���دمي اخل����دم����ات 

منظومة العمل الق�سائي. 

•• دبي-الفجر: 

دع�����ت ����س���رط���ة دب�����ي ال�����س��ائ��ق��ني اإىل 
���س��رورة اأخ���ذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر على 
ل���الأح���وال اجلوية  ال��ط��رق��ات، ن��ظ��راً 
امل����اط����رة ال�������س���ائ���دة ه�����ذه ال����ف����رتة يف 
اتباع  اإىل  ال�سائقني  منا�سدًة  الدولة، 
واللتزام  الوقائية  الإج��راءات  جميع 
املرورية  وال��ل��وائ��ح  ب��ال��ق��وان��ني  ال��ت��ام 
م�سافة  وت���رك  ال�����س��رع��ات،  وتخفيف 
اأم���ان كافية يف ه��ذه ال��ظ��روف، وعدم 
الن�������س���غ���ال ب���غ���ر ال���ط���ري���ق. وح����ذر 
مدير  امل���زروع���ي،  مهر  �سيف  ال��ل��واء 
الإدارة العامة للمرور يف �سرطة دبي، 
الطريق،  وم�����س��ت��خ��دم��ي  ال�����س��ائ��ق��ني 
م��ن ال��ت��غ��رات امل��ن��ت��ظ��رة ع��ل��ى اأح���وال 
الطق�س وتوقعات هبوب رياح وهطول 
الدولة،  على  ال�سدة  خمتلفة  اأم��ط��ار 
ت��وخ��ي احليطة  اإىل ���س��رورة  م�����س��راً 

الطرق  ال�سرعة يف  واحل��ذر وتخفيف 
من  التاأكد  اإىل  بالإ�سافة  اخلارجية، 
املركبة  يف  الأج�������زاء  ج��م��ي��ع  ���س��الم��ة 
واملكابح،  واإط���ارات���ه���ا،  حم��رك��ه��ا،  م��ن 
التوقف  وعدم  والإ�ساءة،  وامل�ّساحات، 
الدالة  الإ���س��ارة  اإع��ط��اء  دون  املفاجئ 
ع��ل��ى ذل���ك، م��ع اأه��م��ي��ة ت���رك م�سافة 
الأم���ام،  ال��ت��ي يف  امل��رك��ب��ة  كافية خلف 
والل���ت���زام ب��ا���س��ت��خ��دام ح���زام الأم����ان، 
للت�سوير  ال��ه��وات��ف  ا�ستخدام  وع���دم 
واللتزام  الطريق،  بغر  الن�سغال  اأو 
امل�سار  ت��غ��ي��ر  وع�����دم  ال�����س��ر،  ب��خ��ط 
نوه  ك��م��ا  ال�������س���رورة.   اإل يف ح����الت 
والنتباه  ال�سرعة  تخفيف  ب�سرورة 
عند املنعطفات ويف املناطق املنخف�سة 
لحتمال  وذلك  املفتوحة،  والطرقات 
املناطق،  ت��ل��ك  امل���ي���اه يف  ب���رك  جت��م��ع 
م�سدداً على �سرورة ا�ستعمال اإ�سارات 
ال��ت��ن��ب��ي��ه يف ح���ال ت��ع��ط��ل امل��رك��ب��ة مع 

اإىل خ�����ارج حرم  ن��ق��ل��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
ل��ع��دم عرقلة حركة  ال��ط��ري��ق، وذل���ك 
التعر�س حل��وادث مرورية،  اأو  ال�سر 
وع�����دم ا���س��ت��ع��م��ال اإ������س�����ارات الإن������ذار 
ال�سوئية "الإ�سارات اجلانبية الأربع" 

اإل يف حالة الوقوف ال�سطراري.

املزروعي  �سيف مهر  ال��ل��واء  واأو���س��ح 
اأثناء  الإ�����س����ارات  ه���ذه  ا���س��ت��ع��م��ال  اأن 
���س��ر امل���رك���ب���ة، ���س��ي��م��ن��ع ال�����س��ائ��ق من 
الق�سوى،  ال���ط���وارئ  يف  ا�ستعمالها 
ا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا يف حت���دي���د اجتاه  وم����ن 
�سره يف الوقت نف�سه، مطالبا قائدي 
الزجاج  م�ساحات  با�ستعمال  املركبات 
اأثناء ال�سر على الطريق، ملنع تراكم 
والتخل�س  ل��ل��روؤي��ة،  احل��اج��ب��ة  امل��ي��اه 
زجاج  على  يرتاكم  ال��ذي  البخار  من 
اللواء  و�سدد  املركبة.  داخ��ل  النوافذ 
ال�سائق  ت��وق��ع  اأه��م��ي��ة  على  امل��زروع��ي 
وج���ود خ��ط��ر يف اأي���ة حل��ظ��ة، كوقوف 
املركبة التي يف الأمام ب�سكل مفاجئ، 
دوران  ف��ت��ح��ة  م���ن  م��رك��ب��ة  دخ����ول  اأو 
التام  ال����س���ت���ع���داد  وع��ل��ي��ه  ج��ان��ب��ي��ة، 
لتفادي هذا اخلطر، منبهاً ال�سائقني 
الطق�س من  ح���الت  م��ن  ال��ت��اأك��د  اإىل 

امل�سادر الر�سمية.

�سقر غبا�س ي�ستقبل رئي�سة منتدى الن�ساء الربملانيات يف برملان البحر االأبي�س املتو�سط 

املجل�س الوطني االحتادي ي�ست�سيف اجتماع رئا�سة منتدى 
الن�ساء الربملانيات التابع لربملان البحر االأبي�س املتو�سط

اللجنة العليا لل�سوؤون الق�سائية مبحاكم دبي تعقد اجتماعًا ملتابعة املوؤ�سرات وامل�ستهدفات الق�سائية

�سرطة دبي تدعو ال�سائقني اإىل توخي احليطة واحلذر يف االأجواء املاطرة

•• ال�سارقة-الفجر:

تلقت جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي، 182 ملفاً للم�ساركة يف جائزتها للدورة 20 والتي 
ا�ستمرت خالل الفرتة من �سهر نوفمرب 2022 وحتى 8 يناير من العام 2023م. فيما 
ت�ستمر "اجلائزة" يف تلقي طلبات الرت�سيح لفئة الطلبة املتطوعني من طلبة اجلامعات، 

وطلبة املدار�س "جنوم تطوع" اإىل تاريخ 15 فربايرمن العام اجلاري.
ال�سروط والأحكام  املقدمة وفق  امللفات  الفرز ومراجعة  املخت�سة عملية  اللجنة  وي��داأت 
اخلا�سة بكل فئة وجمال، ا�ستعداداً لالنتقال اإىل مرحلة التقييم من قبل جلنة التحكيم 
املدير  البلو�سي،  مو�سى  فاطمة  واأ���س��ارت  واخل���ربة.  الكفاءة  ذوي  من  نخبة  ت�سم  التي 

التنفيذي للجائزة وع�سو جمل�س اأمنائها، اأن هذه الدورة �سهدت زيادة يف عدد امل�ساركات 
الن�سخة  امل�ساركات يف  باإجمايل عدد  182 م�ساركة، مقارنة  ال�سابقة، بواقع  الدورة  عن 
ال�سابقة البالغ عددها 178 م�ساركة، لفتًة اإىل اأن هذه الزيادة توؤكد حر�س "اجلائزة" 
وتطلعاتها نحو اإتاحة املجال ل�سريحة وا�سعة من الأفراد واملوؤ�س�سات مما ي�ساهم يف حتقيق 
اأهداف اجلائزة وا�سرتاتيجياتها. ودعت فاطمة مو�سى البلو�سي، طلبات اجلامعات وطلبة 
لهم  مفتوح  الباب  حيث  م�ساركاتهم؛  ت�سجيل  يف  املدار�س لفئة "جنوم التطوع" املبادرة 
اأن فئة طلبة اجلامعات متاحة لكافة  اإىل  2023م؛ م�سرة  15 فربايرمن العام  حتى 
املدار�س  طلبة  فئة  تقت�سر  فيما  الدولة،  م�ستوى  على  اجلامعات  يف  املنت�سبني  الطالب 
اأن اللجنة تعمل  على م�ستوى طلبة مدار�س اإمارة ال�سارقة. واأ�سافت فاطمة البلو�سي؛ 

على فرز امل�ساركات امل�سجلة، للتاأكد ما اإذا كانت �سحيحة ومطابقة لل�سروط، مما ي�سهل 
وا�ستيفاء  الت�سجيل  خطوات  جميع  با�ستكمال  لإبالغهم  امل�سجلني  مع  التوا�سل  عملية 
متطلباتها، داعية امل�ساركني اأن يتقيدوا بال�سروط املطلوبة واأن يكونوا دقيقني يف توفر 
اإىل  م�سرة   املطلوبة،  امل�ستندات  يف  النواق�س  يخ�س  فيما  �سيما  ول  املطلوبة،  الأوراق 
الفكرة  واب��داع  البتكار  على  تعتمد  التي  العمال  هو  امل�سارك؛  امللف  يدعم  ما  اأك��رث  اأن 
وفائدتها للمجتمع. ولفتت اإىل اأن اجلائزة، تاأتي تقديراً لأ�سحاب الإجنازات واملمار�سات 
املميزة يف خمتلف جمالت العمل التطوعي وامل�سوؤولية املجتمعية والجتماعية، م�سرة 
اإىل اأنه �سيتم قريباً النتقال اإىل عملية التقييم من قبل جلنة حتكيم مكونة من خرباء 

وخمت�سني يف هذا املجال؛ وذلك وفق املعاير وال�سروط ح�سب الفئات واملجالت.

ا�ستقبال م�ساركات فئة الطلبة حتى 15 فرباير 

جـائزة ال�سارقة للعمل التطوعي ت�ستقبل 182 ملفًا م�ساركًا يف الدورة 20 بعد االنتهاء من فرتة الت�سجيل

�سلطان العربية..
 حاكم اللغة

 

وا�ستكمال ملو�سوع تغر منط واجتاه الأورام ال�سرطانية ..
اخلطورة  ع��وام��ل  لبع�س  اأمثلة  ذك��ر  ميكن  �سابقا  الكثرة  الأب��ح��اث  فمن 
وال�سلوك  وال��ع��دوى  والتبغ  الغذائي  النظام  منها  بال�سرطان  الإ�سابة  يف 
اجليوفيزيائية  والعوامل  والكحول  املهنية  والعوامل  واجلن�سي  الإجنابي 
يف  والختالف  والقت�سادية  الجتماعية  العوامل  ايل  بالإ�سافة  والتلوث 
الهيكل الدميوغرايف املعتمد على العمر والذي يعد من اأبرز �سمات البلدان 
والوقاية  ال�سرطان  مكافحة  طرق  عن  احلديث  يتطرق  وعندما  النامية. 
ال�سرطان على الأق��ل قابلة للوقاية من  اإن ثلث حالت  منه ميكن القول: 
حيث  من  فعالية  الأك��رث  ال�سرتاتيجية  هي  الوقاية  تعترب  حيث  الإ�سابة 

التكلفة على املدى الطويل ملكافحة ال�سرطان.
ال�سرطان  اأمرا�س  ملكافحة  الوطنية  الربامج  من  العديد  ت�سميم  مت  وقد 
بال�سرطان  الأ�سابة  ح��الت  عدد  لتقليل  ب�سكل جيد  العامل  دول  يف معظم 
وال��وف��ي��ات وحت�����س��ني ن��وع��ي��ة ح��ي��اة م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان م��ن خ���الل التنفيذ 
والك�سف  للوقاية  الأدل��ة  على  القائمة  لال�سرتاتيجيات  وال��ع��ادل  املنهجي 

املبكر والت�سخي�س والعالج والت�سكني وال�ستفادة املثلى من املوارد املتاحة.
كما مت التاأكيد على اأنه ينبغي للبلدان عند و�سع ال�سرتاتيجيات الوطنية 
التالية مع  العري�سة  العتبار اخلطوات  بعني  تاأخذ  اأن  ال�سرطان  ملكافحة 

مراعاة خ�سائ�س وموارد كل بلد على حدة :

اأول: الوقاية الأولية :
والهدف منها هو تقليل اأو الق�ساء على التعر�س للعوامل امل�سببة لل�سرطان 
والتي ت�سمل املواد البيئية امل�سرطنة وعوامل اأمناط احلياة املتعلقة بالتغذية 
والن�ساط البدين كما ت�سمل مناهج الوقاية الأولية ومنها التح�سني وعالج 
العوامل املعدية والتي ت�سبب بع�س اأنواع ال�سرطان بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 
والتدخل  للكحول  امل��ف��رط  ال�ستهالك  م��ن  واحل��د  التبغ  مكافحة  ب��رام��ج 

الغذائي.

عن تعاطي التبغ : # الإقالع 
ال�سرطان  لوفيات  عامل خطر ميكن جتنبه  اأك��رب  التبغ  تعاطي  يعد  حيث 
يف جميع اأنحاء العامل لأنه يت�سبب يف ما يقدر بنحو ربع وفيات ال�سرطان 

�سنويا.

الكحول: # جتنب 
حيث يعد تعاطي الكحول عامل خطر اآخر للعديد من اأنواع ال�سرطان مبا 
يف ذلك �سرطان جتويف الفم والبلعوم واحلنجرة واملريء والكبد والقولون 
كمية  زي���ادة  م��ع  بال�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  ي���زداد  كما  وال��ث��دي  وامل�ستقيم 

الكحول امل�ستهلكة.

الغذائي: النظام  # تعديل 
وهو نهج اآخر مهم ملكافحة ال�سرطان فمن املعلوم الرتباط الوثيق بني قلة 
الن�ساط البدين والعوامل الغذائية وزيادة الوزن وال�سمنة من جهة واأنواع 
وبطانة  وال��ث��دي  وامل�ستقيم  وال��ق��ول��ون  امل���ريء  مثل  ال�سرطان  م��ن  ع��دي��دة 
اأخرى كما قد يرتافق ال�ستهالك املفرط للحوم  الرحم والكلى من جهة 
احلمراء واملحفوظة مع ازدياد خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.

واخل�سراوات  بالفواكه  الغنية  الغذائية  الأنظمة  اأن  اأح��د  على  يخفى  ول 
والألياف ذات تاأثر مهم يف الوقاية �سد العديد من اأنواع ال�سرطان.

البدين املنتظم مع احلفاظ على وزن �سحي للج�سم : # الن�ساط 
من  غ��ذائ��ي �سحي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��دين  الن�ساط  �سيقلل  حتما 

خماطر الإ�سابة بال�سرطان ب�سكل كبر.
الوعي  ل��زي��ادة  الوطنية  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  تنفيذ  على  التاأكيد  ويجب 
اأمناط  تبني  و�سمان  بال�سرطان  الإ�سابة  خطر  لعوامل  التعر�س  وتقليل 

حياة �سحية �سليمة.

: العدوى  على  # ال�سيطرة 
فالعوامل املعدية من بكتريا وفرو�سات وطفيليات وغرها م�سوؤولة عن ما 
يقرب من ربع وفيات ال�سرطان يف العامل النامي و اأقل من ذلك يف البلدان 
اللذان   C و    B الكبد  التهاب  ذل��ك فرو�س  على  مثال  وخ��ر  ال�سناعية. 
الب�سري  احلليمي  ال���ورم  ف��رو���س  ل��ع��دوى  اإ�سافة  الكبد  �سرطان  ي�سببان 
التي   HBP املعدة  جرثومة  عن  ناهيك  الرحم  عنق  ل�سرطان  وامل�سببة 
تزيد من خطر الإ�سابة ب�سرطان املعدة. ويف بع�س البلدان تزيد العدوى 
املثانة ويف بلدان  الإ�سابة ب�سرطان  البلهار�سيات من خطر  الطفيلية لداء 
القنوات ال�سفراوية.  الكبد من خطر الإ�سابة ب�سرطان  اأخرى يزيد حظ 
املقام  يف  التطعيم  العدوى  على  لل�سيطرة  الوقائية  التدابر  ت�سمل  لذلك 

الأول والوقاية الكيميائية والعالج الكيميائي للعدوى والإ�سابة.

البيئي: ال�سحي  ال�سرف  # حت�سني 
امل�سببة  الكيميائية  باملواد  والرتبة  واملاء  للهواء  البيئي  التلوث  حيث ميثل 
اأن  فيمكن  ال�سرطانات  اأن���واع  جميع  م��ن  بها  ي�ستهان  ل  ن�سبة  لل�سرطان 
البيئة من خالل  لل�سرطان يف  امل�سببة  الكيميائية  التعر�س للمواد  يحدث 
اأو تلوث الهواء الداخلي واملحيط اأو عن طريق تلوث الطعام  مياه ال�سرب 

باملواد الكيميائية كالأفالتوك�سينات اأو الديوك�سينات وغرها الكثر.
خماطر  من  يزيد  الفحم  حرائق  من  الداخلي  الهواء  تلوث  اأن  نن�سى  ول 

الإ�سابة ب�سرطان الرئة.

# ال�سيطرة على امل�سرطنات املهنية:
واملعادن  وال��ع��ن��ا���س��ر  ال��ع��وام��ل  م��ن  للكثر  امل��ت��ك��ررة  ال��ت��ع��ر���س  اإن ظ���روف 
واملحاليل واملخاليط يف بيئات العمل املختلفة جتعل من كل ما �سبق مواد 

م�سرطنة لالإن�سان وت�سنف على اأنها مواد م�سرطنة مهنية.
واملثانة  الرئة  ب�سرطان  �سببيا  ارتباطا  املهنية  امل�سرطنات  ترتبط  وللعلم 
الظهارة  وورم  الأنفي  البلعوم  و�سرطان  الدم  و�سرطان  واجللد  واحلنجرة 
املتو�سطة وهي موثقة ومثبتة جيدا بني �سريحة العمال من الفئات العمرية 

التي ترتاوح بني 15 و 64 عاما.

من الإ�سعاعات غري ال�سرورية : # احلد 
على  التعرف  مت  اأن  بعد  لالإن�سان  م�سرطنة  م��ادة  امل��وؤي��ن  الإ���س��ع��اع  يعترب 

اليابانيني  الوبائية للناجني  الدرا�سات  اأ�سا�سي من  ب�سكل  الإ�سعاع  خماطر 
ال��ث��ان��ي��ة وك��ذل��ك م��ن درا�سات  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ع��د احل����رب  ال���ذري���ة  القنبلة  م��ن 
جمموعات التعر�س لالإ�سعاع الطبي واملهني حيث ميكن اأن يت�سبب الإ�سعاع 
املوؤين يف الإ�سابة ب�سرطان الدم وعدد من الأورام ال�سلبة مع وجود خماطر 

اأكرب يف �سن مبكرة بعد التعر�س.
�سرطانات  %14 من جميع  و   3% بني  ما  ي�سبب  باأنه  الدرا�سات  وتقدر 

الرئة مما يجعله ال�سبب الثاين ل�سرطان الرئة بعد دخان التبغ.
م�سببة  ال�سم�سية  الأ�سعة  وخا�سة  البنف�سجية  ف��وق  الأ�سعة  وتعترب  كما 
جتنب  يعد  حيث  الإن�����س��ان  ل��دى  الرئي�سية  اجل��ل��د  ���س��رط��ان  اأن����واع  جلميع 
ال��واق��ي��ة من  ال���واق���ي ال�سم�سي وامل��الب�����س  امل��ف��رط وا���س��ت��خ��دام  ال��ت��ع��ر���س 

الحرتازات والإجراءات الوقائية الفعالة.

ثانيا: الوقاية الثانوية والك�سف املبكر:
الهدف الرئي�سي من الكت�ساف املبكر اأو الوقاية الثانوية من خالل برامج 
الفح�س القائمة على اأفراد املجتمع هو الك�سف يف مرحلة يكون فيها العالج 
يف  ال�سرطان  عن  املبكر  للك�سف  التدخالت  ت�ساعد  اأن  ميكن  بحيث  ممكنا 
اأو�سع  ا�سرتاتيجية  من  ج��زءا  كانت  اإذا  فقط  عنه  الناجمة  الوفيات  تقليل 

ملكافحة ال�سرطان تت�سمن اإجراءات متابعة ت�سخي�سية فعالة وعالجية.
الرحم  عنق  ل�سرطان  بالن�سبة  والعالج  املبكر  للك�سف  فعالة  وتتوفر طرق 
والقولون وامل�ستقيم و�سرطان الثدي الأ اأن تنفيذها لي�س على �سوية واحدة 
ولكن الكت�ساف املبكر لل�سرطان يزيد ب�سكل كبر من فر�س جناح العالج.

وهناك مكونان رئي�سيان للك�سف املبكر عن ال�سرطان:

املبكر: الت�سخي�س  لتعزيز  # التعليم 
الأطباء  بني  ال�سرطان  لأن��واع  املحتملة  التحذير  بعالمات  الوعي  فزيادة 
واملمر�سات ومقدمي الرعاية ال�سحية الآخرين وكذلك بني افراد املجتمع 

ميكن اأن يكون له تاأثر كبر على املر�س.
حيث نالحظ على �سبيل املثال اأن بع�س العالمات املبكرة لل�سرطان ت�سمل 
الكتل والقروح التي تف�سل يف ال�سفاء والنزيف غر الطبيعي وع�سر اله�سم 
امل�ستمر والبحة املزمنة وعندها ي�سبح الت�سخي�س املبكر مهم كثرا وب�سكل 
خا�س ل�سرطانات الثدي وعنق الرحم والفم واحلنجرة والقولون وامل�ستقيم 

واجللد.

ال�ستباقي: # الفح�س 
وهو ي�سر اإىل اإجراء اختبارات ب�سيطة على اأفراد املجتمع من اأجل حتديد 
الأفراد الأ�سحاء من الذين يعانون من املر�س ومل تظهر لديهم الأعرا�س 

بعد.
ومن الأمثلة على ذلك فح�س �سرطان الثدي با�ستخدام الت�سوير ال�سعاعي 
للثدي وفح�س �سرطان عنق الرحم باأ�ستخدام فح�س اخلاليا من م�سحة 

عنق الرحم.
ويجب اإجراء برامج الفح�س الوقائي فقط :

اإثبات فعاليتها. يتم  # عندما 
متاما لتغطية  كافية  وغرها  ومعدات  اأف��راد  من  امل��وارد  تكون  # عندما 

جميع املجموعات امل�ستهدفة تقريبا.
الت�سخي�سات ولعالج ومتابعة املجموعات  لتاأكيد  مرافق  توجد  عندما   #

امل�ستهدفة ذات النتائج غر الطبيعية.
الفح�س  جهود  لتربير  يكفي  مبا  مرتفعا  املر�س  انت�سار  يكون  عندما   #

وتكاليفه.
ول��ذل��ك وا���س��ت��ن��ادا اإىل ال��ب��ي��ان��ات امل���وج���ودة مي��ك��ن ال���دف���اع ع��ن الفحو�س 
اجلماعية لأفراد املجتمع من اأجل �سرطاين الثدي وعنق الرحم با�ستخدام 
البلدان  امل�سحة يف  للثدي وفح�س اخلاليا من  ال�سعاعي  الت�سوير  فح�س 

التي تتوافر فيها املوارد لأجراء تغطية وا�سعة للمجتمع.

ثالثا: الت�سخي�س والعالج:
الت�سخي�س  تاأكيد  مت  فقد  اأجريت  التي  الدرا�سات  من  جمموعة  وبح�سب 
تاأكيد  ب��ي��ن��م��ا مت  ال�����س��رط��ان  م���ن ح����الت   50% م���ن  اأك����رث  امل��ج��ه��ري يف 
طريق  عن  وحت��دي��دا  جمهرية  غر  بطرق  احل��الت  خم�س  يف  الت�سخي�س 
الأ�سعة اأو تقنيات الت�سوير الأخرى وكان الت�سخي�س �سريريا فقط يف اأقل 

من %5 من احلالت.
اأمرا�س ال�سرطان هي العالج  اأن الأه��داف الأ�سا�سية لعالج  يف واقع الأمر 

واإطالة عمر املري�س وحت�سني نوعية وجودة احلياة اليومية لديه.
العالج  اأو  الإ�سعاعي  ال��ع��الج  اأو  م��ن خ��الل اجل��راح��ة  ال��ع��الج  وق��د يتحقق 
اأو مزيجا من هذه العالجات مبا يف ذلك  الهرموين  اأو العالج  الكيميائي 

اإعادة التاأهيل والرعاية امللطفة.
كما قد ينتج عن اأكرث اأ�سكال العالج تقدما معدل بقاء ملدة 5 �سنوات بن�سبة 
اأو اأكرث لأنواع معينة من ال�سرطانات منها على �سبيل املثال �سرطان   75%

ج�سم الرحم والثدي واخل�سية و�سرطان اجللد.
وعلى النقي�س من ذلك فاإن معدلت البقاء على قيد احلياة يف �سرطانات 

اأخرى كالبنكريا�س والكبد واملعدة والرئة اأقل ب�سكل عام من 15%.
واجليد يف الأمر اأنه مت تو�سيع نطاق الرعاية التلطيفية ملر�سى ال�سرطان 
يف ال�سنوات الأخرة لت�سمل تخفيف الأعرا�س والعالج خالل جميع مراحل 
باجلوانب  املتعلقة  الأم����ور  وم��ع��اجل��ة  ال��وف��اة  اإىل  الت�سخي�س  م��ن  امل��ر���س 
اجلوانب  ايل  بالإ�سافة  الآلم  وت�سكني  للمري�س  احلياة  وج��ودة  النف�سية 

الف�سيولوجية.
اجلوانب  مراعاة  لت�سمل  التلطيفية  الرعاية  تو�سيع  مت  ذل��ك  على  ع��الوة 

الأجتماعية والنف�سية لأفراد اأ�سرة املري�س وكذلك للمري�س نف�سه.
خالل  من  جم��ددا  الوقائي  والطب  العامة  ال�سحة  طب  علوم  تثبت  وهنا 
اأدلة عن  تر�سدها لرتددات واجتاهات الأورام ال�سرطانية ومبا توفره من 
الت�سخي�س  اآثار حت�سني  تقييم  وامل�ساعدة يف  والثانوية  الرئي�سية  امل�سببات 
والفح�س وتدابر التدخل املبكر اثبتت دورها الأ�سا�سي والناجع يف احلفاظ 

على �سحة الأن�سان واملجتمعات.
للدكتور جويل فورمان وهو طبيب  ملقولة  وا�ست�سهد هنا برتجمة حرفية 
ام��ري��ك��ي وك��ات��ب يف جم��ال ال��ط��ب ي��ق��ول فيها : "لن جن��د ع��الج��ا �سحريا 

لل�سرطان يجب علينا اأن نعمل على و�سائل للوقاية منه".
دمتم دائما بال�سحة والعافية ..

الدكتور/ �سامل خما�سن

تغري منط واجتاه الأورام 
ال�سرطانية )2(

ال�صحة والنا�س
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-�سمري ال�سعدي:

ه��ذا هو اجل��زء الثالث والأخ��ر عن 
العاملية  ب��ال��ق��ري��ة  ال�����س��ع��ودي��ة  ج��ن��اح 
حكاوي  ال���ع���ار����س���ون  ي��ك��م��ل  وف���ي���ه 
ت�����س��د �سيوف  ال���ت���ي  م��ع��رو���س��ات��ه��م 
القرية العاملية مبا فيه من منتجات 

ومعرو�سات وفعاليات.
-ال���ب���داي���ة م���ع حم��م��د ه�����الل.. من 
القرية  يف  ي�سارك  للتمور  ال��ب��وادي 
و�سيظل   2009 ع���ام  م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي��ة 
ك���م���ا ي����ق����ول ي�������س���ارك ف���ي���ه���ا يف كل 
مو�سم قادم باإذن اهلل تعاىل، يعر�س 
ال�سعودية  ال��ت��م��ور  اأن����واع  ك��ل  ويبيع 
وامل���ربوم  وامل���ج���دول  ال�سجعي  م��ث��ل 
وال�����س��ك��ري وع��ج��وة امل��دي��ن��ة والعنرب 
امل��ل��ك��ي واحللو  ال��ق�����س��ي��م  وخ���ال����س 
وال��ه��اليل وال�����س��ف��اوي وغ��ره��ا من 
ولديه  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ت��م��ور  اأن������واع 
كل  وكذلك  ال�سعودية  القهوة  اأي�سا 
املنتجات التي تدخل فيها التمور مثل 
املعمول باأنواعه والكاليجا،ويقول اإن 
اأف�����س��ل اأن����واع ال��ت��م��ور ه��و اخلال�س 
ما  اأك���رث  وان  وال�سكري  وال�سجعي 
هو  العاملية  القرية  ال�سيوف  يطلبه 

خال�س الق�سيم امللكي.
اأحمد فرج.. من �سرقية للعبايات   -
 15 منذ  العاملية  القرية  يف  ي�سارك 
عاما و�سي�ستمر كما يقول يف امل�ساركة 
يف القرية يف موا�سمها القادمة اإن �ساء 
ال�سيالت  ويبيع  يعر�س  تعاىل،  اهلل 
ب���األ���وان خمتلفة  ال�����س��وداء وامل��ل��ون��ة 
ال��ق��ط��ن واخلامات  م��ن  وم�����س��ن��وع��ة 
اأذواق  ك����ل  ت���ر����س���ي  مب����ا  الأخ���������رى 
والنقابات  العاملية،  القرية  �سيفات 
والعبايات الن�سائية وعبايات الراأ�س، 

ال�سعر  وقمطات  ال�سالة  واإ���س��دالت 
الدخون  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سعودية، 

امل�سنوع يدويا والبخور.
- ب��الل حم��م��د.. م��ن ال���دار العاملية 
 12 منذ  العاملية  بالقرية  وي�سارك 
الإك�س�سوارات  ويبيع  ويعر�س  عاما، 
ال��ف�����س��ي��ة وال�������س���ب���ح ب���ك���ل اأن���واع���ه���ا 
واملالب�س  وح��ج��ارت��ه��ا  وم��ق��ا���س��ات��ه��ا 
واجلنبيات  ال����رتاث����ي����ة  ال���ي���م���ن���ي���ة 
وال�سيوف وغرها.. وعن معرو�ساته 
اليمنية  الف�سيات  يعر�س  اإنه  يقول 
بكل اأ�سكالها امل�ساغة يدويا للرجال 
وال��ن�����س��اء وت���ت���ن���وع م���اب���ني اخل����وامت 
املطعمة بالأحجار الكرمية واأ�سهرها 
الن�سائية  واحللي  اليمني..  العقيق 
املطعمة بالأحجار الكرمية واأكرثها 
امل�ساغة  القدمية  والف�سة  الزركون 
وع�سيات  امل��رت��ع�����س��ات  م��ث��ل  ق��دمي��ا 
الف�سية  والأح��زم��ة  والعقود  الراأ�س 
التي  املتنوعة  واخلناجر  وغ��ربه��ا.. 
ت�����س��م��ي��م م��ن��ه��ا بقبيلة  ك���ل  ي��رت��ب��ط 
والبدوية  ال�سنعانية  ومنها  معينة 
وال�سيوف  واجل��ن��ي��ب��ات  وال��ي��اف��ع��ي��ة.. 
ويظل  واجل��دي��دة  القدمية  اليمنية 

اإل  ي��ع��رف��ه  ت���اري���خ���ه ول  ل���ه  ���س��ي��ف 
ع��ا���س��ق��ي ال�������رتاث وال���ب���اح���ث���ني عن 
الكرمية  الأح��ج��ار  واأي�سا  ال��ن��وادر.. 
اليمني  العقيق  واأ���س��ه��ره��ا  املتنوعة 
باألوانه اأنواعة املتعددة منها الكبدي 
وال�سماوي  وال�����س��ل��ي��م��اين  وال���ك���رزي 

وال�سجري والداوودي. 
-توفيق جبول.. من ترند ال�سعودية 
الأوىل  ل��ل��م��رة  وي�������س���ارك  ل��ل��ع��ط��ور 
ي��ع��ر���س ويبيع  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة  يف 
اأن����واع ع��دي��دة م��ن ال��ع��ط��ور العربية 
ورد  ال�سعودي  والعطر  والفرن�سية، 
البخور  اأن�������واع  وج��م��ي��ع  ال���ط���ائ���ف، 
واللبان املعطر بالورد والعود واحلبة 
لل�سعر  ع���ط���ور  ول����دي����ه  ال���������س����وداء، 
ومر�سات للفرا�س والبيوت واملكاتب، 

واأي�سا دهن العود وامل�سك.
ال�����غ�����رام  - رام���������ي حم������م������د.. م������ن 
للجالليب، ويغر�س ويبيع اجلالليب 
ال��رج��ال��ي��ة وج��الل��ي��ب الآط���ف���ال، ال 
اخلا�سة  م��ن��ه��ا  اجل���الل���ي���ب  وه������ذه 
ب����اخل����روج واخل���ا����س���ة ب���ال���ن���وم وهي 
امل�سري  القطن  من  م�سنوعة  كلها 
الغيارات  اأي�����س��ا  ول���دي���ه   اخل��ال�����س، 

الداخلية الرجالية وامل�سنوعة اأي�سا 
و�سجاجيد  واإ����س���دالت  القطن،  م��ن 
املو�سم  لديه هذا  ال�سالة، واجلديد 
حول  امل��ط��رزة  الرجالية  اجلالليب 
تطريزا  ال�������س���در  وع����ل����ى  ال���رق���ب���ة 
الربل�س  ذات  واجل��الل��ي��ب  م��غ��رب��ي��ا، 
ال��ن��وم للرجال  وب��ي��ج��ام��ات  امل��غ��رب��ي 

ولالأطفال.
- حم��م��د ع��ل��ي وب�������س���ام ع��ب��د اهلل.. 
بالقرية  ي�ساركان  هاو�س  فرند  من 
ويعر�سان  اخلام�سة،  للمرة  العاملية 
املالب�س  لتنظيف  املنظفات  ويبيعان 
وامل���ف���رو����س���ات وال�����س��ج��اد والأف������ران 
وامللمعات  والأح��ذي��ة،  وال�سراميك 
وال�ساعات  وال��ف�����س��ةوامل��ا���س  للذهب 
والأح��������ذي��������ة اجل����ل����دي����ة وم���ق���اع���د 
تنظيف  واإ�سفنج  اجللدية،  ال�سيارات 
احل��ول��ئ��ط واحل��م��ام��ات وك���ل اأرك����ان 
تباع  للمعرو�سات  ه��ذه  امل��ن��زل،وك��ل 

بعبوات خمتلفة.
حمم�سة  م���ن  زاه�������دة..  حم���م���ود   -
ل��ل��م��رة الآوىل يف  اخل��ل��ي��ج وي�����س��ارك 
وي��ع��ر���س ويبيع  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة 
والفواكة  امل��ك�����س��رات  اأن������واع  ج��م��ي��ع 

املجففة ومك�سرات الذرة واحللويلت 
وال������زه������ورات امل�����س��ك��ل��ة والأع�������س���اب 
املجفف  اجل��ب��ل��ي  وال��ت��ني  الطبيعية 
واأحجامه  اأن����واع����ه  ب��ك��ل  وال���زب���ي���ب 
واألوانه،واأي�سا قمر الدين وحلويات 
امللنب والنوجا بكل اأ�سكالها والعديد 
من اأ�سناف العلكة، وكل معرو�ساته 
�سورية مائة يف املائة ويتهافت �سيوف 
على  العربية  اجلن�سيات  من  القرية 

�سرائها وتذوقها.
ويا�سر  املدعي  �سليم وعلي  - مهران 
العنتي وزياد عبد القوي.. ي�ساركون 
العا�سرة،  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ال��ق��ري��ة 
اإك�س�سوارات   وي��ب��ي��ع��ون  ي��ع��ر���س��ون 
وجنبيات  وخ��ن��اج��ر  و���س��ب��ح  ف�����س��ي��ة 
القدمية  والعمالت  كرمية  واأحجار 
متعددة..  اأخ���رى  واأن����واع  وال�سيوف 
" اخل��ن��اج��ر لدبنا  ي��ق��ول��ون  وع��ن��ه��ا 
الف�سة واجللد  م�سنوعة يدويا من 
الطبيعي مع راأ�س م�سنوع من قرون 
احليوانات.. وال�سبح لدينا م�سنوعة 
م��ن ن���وادر الأح��ج��ار ال��ك��رمي��ة وخام 
واألوان  واأ���س��ك��ال  الأ�سلي  الكهرمان 
خم���ت���ل���ف���ة.. واأم��������ا اجل���ن���ب���ي���ات فان 

اأحزمتها من�سوجة يدويا من ال�سيم 
ال��ذه��ب واخليوط  وه���و م��زي��ج م��ن 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأ�سلية  احل��ري��ري��ة 
اخل���ن���ج���ر وت���ع���ت���رب اجل��ن��ب��ي��ة ت����راث 
ميني ل غنى عنه وهي رمز لليمني 
وهي منها ما هو غايل الثمن ومنه 

الرخي�س.
اأ�سرار  م��ن  غ��ال��ب..  حممد  ها�سم   -
يعمل  التي  ال�سركة  ت�سارك  النحل 
بها يف القرية العاملية منذ 15 عاما، 
ال�سعودي  ال��ع�����س��ل  وي��ب��ي��ع  وي��ع��ر���س 
املجري  ع�����س��ل  م���ث���ل  اأن�����واع�����ه  ب���ك���ل 
الأبي�س  وال��ع�����س��ل  ال��ط��ل��ح  وع�����س��ل 
والع�سل  م��ن ح��ائ��ل،   ال�����س��در  وع�سل 
بالقرفة وبحبة الربكة وبالزجنبيل 
والع�سل  ال�سمر  وع�سل  وبالزعفران، 
احل�����س��رم��ي وع�����س��ل امل��رب��ع��ي وع�سل 

زهور الربيع وكل الثمرات. 
الأ�سطل..  وي��ون�����س  ال��ف��را  ح�����س��ام   -
م����ن حم����ل ع���ب���اي���ة وي���������س����ارك����ان يف 
الثانية،  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ق���ري���ة 
متعددة  اأن������واع  وي��ب��ي��ع��ان  ي��ع��ر���س��ان 
والطرحات  وال�����س��ي��ل  ال��ع��ب��اي��ات  م��ن 
من  وامل�سنوعة  ال�سعودية  الن�سائية 

متعددة  وب���األ���وان  واحل��ري��ر  القطن 
اأي�سا  ولديهم  الأذواق،  ك��ل  تر�سي 
اأنواع  والعديد من  ال�سعودي  اخلون 

البخور. 
املع�سراين  نعمة اهلل.. من  - حبيب 
ال��ع��امل��ي��ة للمرة  ب��ال��ق��ري��ة  وي�����س��ارك 
اأنواع  جميع  ويبيع  يعر�س  الثالثة، 
حبة  زي���ت  م��ث��ل  الطبيعية  ال���زي���وت 
الر�ساد  وح����ب  وال�����س��م�����س��م  ال���ربك���ة 
واليقطني  واخل�����������ردل  وال�����ك�����ت�����ان 
وامل��وري��ن��غ��ا وغ��ره��ا، واأي�����س��ا الكثر 
اأن����واع ال��زب��دة مثل زب���دة الفول  م��ن 
وغرها،  واللوز  والكاجو  ال�سوداين 
امل�ستخدمة  النعناع  ج��وه��رة  ول��دي��ه 
العربيي  ال�سمغ  ول��دي��ه  ال��ع��الج،  يف 
املورينغا،  و���س��اي  الهند  ج��وز  وزي���ت 
اإكليل  م��ث��ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  والأع�������س���اب 
اجلبل والورد والالفندر واليان�سون 
ي��ق��وم بتجهيز  وغ���ره���ا، ه���ذا وه���و 
الزبدة  واأن������واع  الطبيعية  ال���زي���وت 
وامام  حمله  داخ��ل  خا�سة  مبعا�سر 

ال�سيوف.
تراثنا  حم���ل  م���ن  م���ي���ارب���ك���ري..   -
القرية  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  وت�����س��ارك 

اأعمال  هي  معرو�ساتها  كل  العاملية، 
ال�سدو  منتجات  حول  ترتكز  يدوية 
ونقو�سه وهي من اإنتاج �سيدة �سعودية 
وهذه  املنتجة،  ال�سعودية  الأ�سر  من 
اليدوية  احلقائب  مثل  املعرو�سات 
وال�سيالن  وال�����رج�����ال  ل���ل�������س���ي���دات 
ومفار�س الطاولت والكنب وال�سجاد 
والأكلمة والو�سائد وم�سكات للقدور 
لل�سيارات  وم���ع���ل���ق���ات  ال�������س���اخ���ن���ة 
الزينة  واأ�سرطة  واأ�ساور،  وللمفاتيح 
وال�سحراء،  للرب  امل�ستعملة  للخيام 
واأي�����س��ا اأ���س��رط��ة ت��و���س��ع ع��ل��ى اأكمام 
اجل���الل���ي���ب وال���ع���ب���اي���ات ك���زي���ن���ة اأو 

تطريز.
ع��ام��ر عبد اخل��ال��ق علي..  اأخ���را   -
من حمل اأبو زكريا لل�سماخ وي�سارك 
العا�سرة،  العامليةللمرة  ال��ق��ري��ة  يف 
منتجات  م��الب�����س  وي��ب��ي��ع  ي��ع��ر���س 
احلمراء  ال�سماخات  مثل  خليجية 
والبي�ساء والغرت البي�ساء، واملالب�س 
الك�سمرية  وال�����س��ي��الن  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال���رج���ال���ي���ة ب��ن��ق�����س��ات��ه��ا واأل����وان����ه����ا 
املتعددة،والطواقي  وم��ق��ا���س��ات��ه��ا 
وال�سادة  امل��خ��رم��ة  وغ����ر  امل��خ��رم��ة 
الرجالية  واجل���الل���ي���ب  وامل����ط����رزة، 
والعقالت  النوم،  وجالليب  العادية 

مبخلف مقا�ساتها.
وال�سناعات  امل���ن���ت���ج���ات  ه����ي  ه�����ذه 
اجلناح  ب��ه��ا  ي��زخ��ر  يتلئ  ال�����س��ع��ودي��ة 
هذه  �سموخ  تظهر  وال��ت��ي  ال�سعودي 
ال�سعودية  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����س��ن��اع��ات 
الفاخرة، واأن ما ذكر من معرو�سات 
عدد  لأن  واأك��رث  مثله  يوجد  اجلناح 
املحالت 81 حمال ومت ذكر اأقل من 
الن�سف لأن املنتجات تتكرر يف اأكرث 

من حمل.       

•• ال�سارقة-الفجر:

ا�����س����ت����دام����ة  "نحو  �����س����ع����ار  حت������ت 
دائ��رة اخلدمات  جمتمعية" نظمت 
لقاء  ال�������س���ارق���ة،  يف  الج���ت���م���اع���ي���ة 
يوم  ���س��ب��اح  املجتمعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة 
جامعة  يف  ال��ث��الث��اء،  الول  اأم�����س 

ال�سارقة.
وتطرق اللقاء اإىل ثالث م�ساركات؛ 
ال�ستدامة  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ت��ن��اول��ت 
جتربة  وا���س��ت��ع��را���س  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
دائ������رة اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
جمال م�ساريع امل�سوؤولية املجتمعية، 
وكذلك جتربة امل�سوؤولية املجتمعية 
اإح�����دى  وه�����ي  "بيئة"  مل���ج���م���وع���ة 

املوؤ�س�سات الرائدة يف ال�سارقة.

تر�سيخ امل�سوؤولية املجتمعية
ب��ك��ل��م��ة حل�سة  ال���ل���ق���اء  ���ُت���ه���ل  وا����سْ
التالحم  اإدارة  م���دي���ر  احل����م����ادي 
فيها  وقالت  ال��دائ��رة،  يف  املجتمعي 
اأن اللقاء يتزامن مع عام ال�ستدامة 
ي�سكل  وال��������ذي  2023؛  ل�����س��ن��ة 
الربامج  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  ان��ط��الق��ة 
بامل�سوؤولية  امل���ع���ن���ي���ة  وامل�������س���اري���ع 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف اإط������ار ���س��ع��ي دائ����رة 
و�سركائها  الجتماعية  اخل��دم��ات 
واملوؤ�س�سات،  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ن 
اإىل  اإ�سافة  املفهوم،  هذا  تر�سيخ  يف 
ال�ستدامة  مفاهيم  على  ال��ت��ع��رف 
روؤية  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  املجتمعية 

دولة الإمارات العربية املتحدة .

وا���س��ت��ط��ردت احل���م���ادي، ق��ائ��ل��ة: اأن 
اللقاء يجمع بني اأطراف امل�سوؤولية 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة مل���ن���اق�������س���ة امل�������س���اري���ع 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ال��ت��ي تعود 
من  الأط�����راف  جميع  ع��ل��ى  بالنفع 
املنظمة  واجلهات  الداعمة  اجلهات 

وامل�ستفيدين من الدعم.

تفعيل ال�سراكة املجتمعية
حماد  خليفة  منى  قدمت  ث��م  وم��ن 
والتنظيم  ال��ت��م��ي��ز  يف  م�����س��ت�����س��ار 
امل����وؤ�����س���������س����ي و��������س�������وؤون اأ�����س����ح����اب 
ال�سراكة  يف  اأمم���ي  و�سفر  ال��ه��م��م، 
اأهمية  ف��ي��ه��ا  اأك�������دت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
وج�����ود م��ث��ل ه����ذه ال���ل���ق���اءات التي 
الر�سيدة يف  تعك�س ثقافة حكومتنا 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  نحو  نهجها 
امل�سوؤولية املجتمعية موجودة  اأن  اإْذ 
كامل�سوؤولية  خمتلفة  ومب�����س��م��ي��ات 
والقت�سادية  واملجتمعية  البيئية 

لدولة  اأن  اإىل  م�����س��رة  وغ���ره���ا، 
مبجال  ج��ل��ي��ل��ة  اأدواراً  الإم���������ارات 
امل�سوؤولية املجتمعية حملياً وعاملياً.

واأكدت على �سرورة تفعيل ال�سراكة 
لتعزيز  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 
ب���ني اجل���ه���ات يف خمتلف  ال��ت��ك��ام��ل 
جتاه  خططها  وموائمة  جم��الت��ه، 
فيها  تقوم  اأن  يجب  التي  الأن�سطة 
امل�سوؤولية  لأن  اجل���ان���ب،  ه����ذا  يف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة اأ����س���ب���ح���ت ج�������زءاً من 
والتي  املوؤ�س�سات  اأع��م��ال  منظومة 
ماأ�س�سة  م�����س��م��ى  ع��ل��ي��ه��ا  ُي���ط���ل���ق 
اأن  امل�سوؤولية املجتمعية التي ميكن 
�سيوؤثر  موؤ�س�سي  اإط��ار  �سمن  تكون 
كاأداء  وال�سرتاتيجيات  النتائج  يف 

عام للموؤ�س�سة وتقييمها.

التعليم البيئي 
ومن جانبها؛ هند احلويدي املدير 
للتعليم،  ب��ي��ئ��ة  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال�����ت�����ي ا����س���ت���ع���ر����س���ت من�������اذج من 
ل�"بيئة"والتي  امل�ستدامة  امل�ساريع 
 2007 تاأ�سي�سها عام  تطورت منذ 
اإىل  جمالتها  فو�سعت  اليوم،  واىل 
املياه  الهواء وجودة  التعليم وجودة 
واأ�سبحت  والطاقة  التعليم  وجودة 
���س��رك��ات خمتلفة   7 ال���ي���وم جت��م��ع 
�سمن  ال��ب��ع�����س  بع�سها  م��ع  ت��ع��م��ل 

ا�سرتاتيجية موحدة.
وق���ال���ت ان ه����ذا ال��ل��ق��اء ي���زي���د من 
معارفنا ومن تبادل خرباتنا خا�سة 
واأن عام 2023 هو عام ال�ستدامة 
ال�سيخ  ال�سمو  اأطلقه �ساحب  الذي 

ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
انطلق  وال���ذي  اهلل،  ال��دول��ة حفظه 
وي�سلط  للغد"  "اليوم  �سعار  حت��ت 
املمار�سات  جم�����ال  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
الرتكيز  يتم  وب��ال��ت��ايل  امل�ستدامة، 
امل�سوؤولية  ع���ل���ى  امل���ح���ف���ل  ه�����ذا  يف 
ال�ستدامة،  جم���ال  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ة  واأن  خ��ا���س��ة 

تطورت كثرا يف الآونة الأخرة. 

جمتمعية  م�ساريع   6
ا�ستعر�ست  اأخ������رى؛  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
املندرجة  امل�ساريع  احلمادي،  ح�سة 
بالدائرة،  املجتمعية  امل�سوؤلية  حتت 
جمتمعية  م���������س����اري����ع   6 وه��������ي: 
متنوعة ح�سب طبيعة ونوع وهدف 

م�سروع  يف  ومت��ث��ل��ت  م����ب����ادرة؛  ك���ل 
خم�س�س  وه������و  عيد"  "فرحة 
ل���ت���وف���ر ه����داي����ا ال���ع���ي���د لأط����ف����ال 
الأ����س���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة وامل���ع���وزة لدخ���ال 
ال���ف���رح وال�������س���رور ع��ل��ي��ه��م يف عيد 
املبارك،  الأ����س���ح���ى  وع��ي��د  ال��ف��ط��ر 
لدعم  فاإنه  "�سند"  م�سروع  ويليها 
املنخف�س  ال��دخ��ل  ذوي  وم�����س��ان��دة 
م�ستحقي  م���ن  امل��ت��ع��ف��ف��ة  والأ�����س����ر 
وم�سروع  الجتماعية،  امل�����س��اع��دات 
م�ساكن  لتح�سني  ف��ه��و  "ب�سمة" 
اإعادة  الأق��ل حظاً من خالل  الأ�سر 
"نون"  امل�����س��ك��ن؛ وم�����س��روع  ت��ه��ي��ئ��ة 
الرعاية  ف��اق��دي  الأط���ف���ال  لتعليم 
عليهم  ي�سعب  مم��ن  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اأم����ا م�سروع  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م؛  الل��ت��ح��اق 
بتقدمي  معني  فهو  جنتنا"  "اأنتم 
باقة من الهدايا وتنظيم الفعاليات 
املجتمعية والرتفيهية ل�سالح كبار 

ال�سن بالتزامن مع يومهم العاملي.
واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء ب��ور���س��ة عمل حول 
"مثلث امل�سوؤولية املجتمعية - نحو 
بالإ�سافة  جمتمعية"  ا���س��ت��دام��ة 
كيفية  ت��ن��اول��ت  اأخ����رى  ور���س��ة  اإىل 
املجتمعية،  ال�����س��راك��ة  دور  ت��ع��زي��ز 
واإ�سراك اأ�سحاب الدعم يف امل�ساريع 
املجتمعية،  للم�سوؤولية  امل�ستدامة 
امل�سوؤولية  مب��ف��ه��وم  ال��وع��ي  ون�����س��ر 
بيئة  خ���ل���ق  وك��ي��ف��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
اأعمال جاذبة، واإيجاد روؤية موحدة 
وامل�سوؤولية  لال�ستدامة  وم�سرتكة 

املجتمعية.

•• دبي -وام: 

العربي  ال�سحة  "معر�س وموؤمتر  ال�سحية يف  الإم��ارات للخدمات  ت�سارك موؤ�س�سة 
املقبل  فرباير   2 اإىل  احلايل  يناير   30 من  الفرتة  خالل  �سيقام  2023" الذي 
19 م�سروعاً  املوؤ�س�سة عرب من�ستها  العاملي حيث ت�ستعر�س  التجاري  يف مركز دبي 
مبتكراً حتت �سعار " ن�سنع م�ستقبل اخلدمات ال�سحية" وذلك من خالل 3 حماور 
التكنولوجيا  وامل�ستدامة" وحمور  املبتكرة  ال�سحية  "اخلدمات  رئي�سية وهي حمور 

ال�سحية املتقدمة" وحمور الذكاء ال�سطناعي والتنبوؤ ال�ستباقي".
وقال �سعادة الدكتور يو�سف حممد ال�سركال مدير عام موؤ�س�سة الإمارات للخدمات 
ا�ستثنائية  من�سة  " ي�سكل   2023 العربي  ال�سحة  وموؤمتر  "معر�س  اإن  ال�سحية 
قطاع  وا�ستدامة  تطوير  يف  ت�سب  التي  املوؤ�س�سة  واب��ت��ك��ارات  اإجن���ازات  لإ�ستعرا�س 

الرعاية ال�سحية وجهودها احلثيثة يف تعزيز جاهزيتها وتناف�سيتها على امل�ستويني 
ووقائية  �سحية  خ��دم��ات  ت��وف��ر  يف  رائ���دة  موؤ�س�سة  باإعتبارها  وال��ع��امل��ي  الإق��ل��ي��م��ي 
مثالية  فر�سة  يوفر  احل��دث  اأن  اإىل  م�سراً  الدولة  يف  ومتميزة  و�ساملة  م�ستدامة 
الإقليمية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  التعاون  اآل��ي��ات  وتعزيز  املوؤ�س�سة  �سراكات  لتو�سيع 
والعاملية بالإ�سافة اإىل لقاء اخلرباء واملتخ�س�سني كونه ي�ست�سيف نخبة من كربيات 
املوؤ�س�سة  م�ساعي  يدعم  مبا  العامل  ح��ول  ال�سحية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  ال�سركات 
ال�سحية  امل�ساريع  ابتكار  خ��الل  م��ن  م�ستدام  �سحي  م�ستقبل  ل�سياغة  املتوا�سلة 
امل�ستقبلية  وخططها  طموحاتها  ويلبي  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  مع  وين�سجم  الذكية 

التي تتوافق مع م�ستهدفات مئوية الإمارات 2071.
الذكية  امل�����س��اري��ع  م��ن  ون��وع��ي��ة  وا���س��ع��ة  ح��زم��ة  احل���دث  خ��الل  املوؤ�س�سة  وت�ستعر�س 
والتقنيات الطبية واملمكنات ال�سحية الأكرث تطوراً حيث تت�سمن م�ساركة املوؤ�س�سة 

عاملية  جهات  م��ع  تفاهم  م��ذك��رات  واإب���رام  مبتكرة  وا�سرتاتيجيات  م�ساريع  اإط���الق 
وحملية عرب حماورها الثالثة التي ت�سكل جزءاً جوهرياً من ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة 
قطاع  م�ستقبل  �سياغة  جت��اه  املوؤ�س�سة  اأه���داف  حتقيق  يف  اأ�سا�سياً  ع��ام��اًل  وتعترب 

اخلدمات ال�سحية وتكري�س تناف�سيته.
�سمولية  ا�سرتاتيجية  تتبنى  ال�سحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  ي�سار 
ت�ستهدف تعزيز الريادة من خالل توفر خدمات رعاية �سحية متميزة عرب تقدمي 
حتقيق  اإىل  تقود  ومبتكرة  وفعالة  ومتكاملة  م�ستدامة  �سحية  خ��دم��ات  منظومة 
امل�سوؤولية  حتمل  اإط��ار  ويف  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  العمل  خ��الل  من  النتائج  اأف�سل 
واتخاذ التدابر الالزمة ل�سمان الأداء املتميز وحتقيق جودة احلياة وتعزيز �سعادة 
املجتمع وفق اأطر رعاية �سحية �ساملة ومتكاملة ت�ستهدف حتقيق تطلعات وتوجهات 

احلكومة وتعزيز كفاءة القطاع وتر�سيخ مكانته على امل�ستويني املحلي والعاملي.

االإمارات للخدمات ال�سحية ت�ستعر�س 19 م�سروعًا مبتكرًا يف معر�س وموؤمتر ال�سحة العربي 2023

لتعزيز التكامل وال�سراكة املوؤ�س�سية 

اجتماعية ال�سارقة تنظم لقاء امل�سوؤولية املجتمعية بجامعة ال�سارقة

جناح ال�سعودية بالقرية العاملية يكمل حكاوي معرو�ساته لل�سيوف... )3(

بلدية منطقة الظفرة حت�سل 
على �سهادة امللكية الفكرية

•• الظفرة -الفجر:

اإجنازاتها خالل  �سجل  اإىل  جديداً  اإجن��ازاً  الظفرة  بلدية منطقة  اأ�سافت 
اخلطط  اإدارة  لنظام  الفكرية  امللكية  �سهادة  على  بح�سولها   2022 عام 
الت�سغيلية Plans، ونظام Plans هو نظام الكرتوين يهدف اإىل اإعداد 
اخلطة  مع  وربطها  البلدية  واإدارات  قطاعات  لكافة  الت�سغيلية  اخلطط 
وموؤ�سرات  واملبادرات  ال�سرتاتيجية  والهداف  والولويات  ال�سرتاتيجية 
اإدارة  ي�سهل عملية  املوؤ�س�سية مما  واملخاطر  والقوانني  والت�سريعات  الأداء 
اخلطط الت�سغيلية وقيا�س الأداء واإ�سدار تقارير الإجنازات ب�سفة دورية. 
الفكرية  امللكية  حلقوق  حفاظاً  ال�سهادة  هذه  على  البلدية  ح�سول  وج��اء 
وتنفيذ موظفي  واأف��ك��ار  اإب��داع  امل�سروع هو من  ه��ذا  واأن  �سيما  ل  للبلدية 
بلدية منطقة الظفرة، وحتمي هذه ال�سهادة نظام اإدارة اخلطط الت�سغيلية 
اأخرى  جهات  قبل  من  الربنامج  هذا  تنفيذ  ومنهجية  فكر  ا�ستخدام  من 
اإ�سناد هذه املنهجية كمرجعية معيارية تعود ملكيتها لبلدية منطقة  دون 
الظفرة، وياأتي هذا ل�سمان متكني البلدية وكافة جهات امل�ستوى املحلي اأو 
العاملي من ال�ستفادة من هذه املمار�سة بح�سب قانون حفظ حقوق امللكية 

الفكرية املطبق يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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•• اأبوظبــي -الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ا���س��ت��ع��ر���س 
الب�سرية  امل��وارد  ووزارة  وال�ست�سارات 
البحثي  ال���ت���ع���اون  ���س��ب��ل  وال���ت���وط���ني 
ال�����س��ب��اب وي��ع��زز قدراتهم  مب��ا مي��ك��ن 
امل��ج��ت��م��ع ويحقق  وي��وؤه��ل��ه��م خل��دم��ة 
الع�سر  ت����واك����ب  م�����س��ت��دام��ة  ت��ن��م��ي��ة 

وت�سارك يف �سنع امل�ستقبل.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام وفد 
الدكتور  برئا�سة  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  م��ن 
الرئي�س  ال���ع���ل���ي  اهلل  ع���ب���د  حم���م���د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز مل��ق��ر ال������وزارة يف 
اأب���وظ���ب���ي، وق����د رح����ب ���س��ع��ادة خليل 
املوارد  وزارة  وك��ي��ل  خ���وري،  اإب��راه��ي��م 
امل���وارد  ل�����س��وؤون  وال��ت��وط��ني  الب�سرية 
على  واأطلعه  تريندز  بوفد  الب�سرية 
طبيعة عمل الوزارة وجهودها لتمكني 

ال�سبا ب واملوظفني. 
من جانبه اأطلع الدكتور حممد عبد 

على  خ���وري  خليل  ���س��ع��ادة  العلي  اهلل 
جهود مركز تريندز البحثية واهتمامه 
وتاأهيلهم  الباحثني  بال�سباب وخا�سة 
الوزارة  ا�سرتاتيجية  يتما�سى مع  مبا 
القادرين  ال���وط���ن  لأب���ن���اء  وروؤي���ت���ه���ا 

وا�ست�سراف  التحديات  مواجهة  على 
امل�ستقبل، بل وامل�ساركة يف �سنعه.

واأو����س���ح ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��ل��ي اأن 
مركز تريندز بروؤيته البحثية العاملية 
ال�سباب والأخذ  ي�سعى لتعزيز قدرات 

باأيديهم نحو م�ستقبل م�سرق يكونون 
خدمة  يف  امل�ساركة  على  فيه  ق��ادري��ن 
املجتمع ومواكبة كل جديد يف البحث 
املعرفة  ج��وه��رة  ي�سكل  ال��ذي  العلمي 

وطريقها.

بحثية  كموؤ�س�سة  "تريندز"  اإن  وق��ال 
ن�����س��ب��ة عالية  ب�����اأن  ت��ف��خ��ر  م�����س��ت��ق��ل��ة 
الباحثني  م���ن  م��وظ��ف��ي��ه��ا  م���ن  ج�����ًدا 
املواطنني الذين يعملون بروؤية عاملية 
ون�سر  املجتمع  خدمة  اإىل  ويتطلعون 

العلمي  ب��ال��ب��ح��ث  امل��دع��وم��ة  امل��ع��رف��ة 
اأك��رب مراكز  ع��رب �سراكات دول��ي��ة م��ع 
ع��ن تطلعه  م��ع��رًب��ا  ال��دول��ي��ة.  البحث 
الب�سرية  امل�����وارد  وزارة  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 
ا�سرتاتيجية  يحقق  مب��ا  وال��ت��وط��ني 

اجلانبني يف التاأهيل والتمكني واإعداد 
العلوم  اأن��واع  باأرقى  م�سلح  ق��ادر  جيل 

والتكنولوجيا.
وزارة  وك����ي����ل  �����س����ع����ادة  اأب���������دى  وق������د 
ل�سوؤون  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل����وارد 

ت���ق���دي���ره جلهود  ال��ب�����س��ري��ة  امل��������وارد 
لل�سباب  ورعايته  البحثية  "تريندز" 
وقال  كباحثني،  للعمل  وا�ستقطابهم 
درا�سات  م��ن  ب��ه  يقوم  مب��ا  تريندز  اإن 
عاملية  راأي  وا���س��ت��ط��الع��ات  وت���دري���ب 
ي�سكل م�����س��در ف��خ��ر ي��ت��م��اه��ى م��ع ما 
اإليه الوزارة من اإعداد لل�سباب  ترمي 
والو�سول بهم اإىل العاملية. واأ�سار اإىل 
ال�����وزارة ت��رح��ب ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
تريندز يف جمالت التدريب والبحث 
وا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي، مب��ا ي��ع��زز من 
ب���اأف���ك���ار جديدة  وي���رف���ده���ا  ق���درات���ه���ا 
موثقة  م�����س��ت��ن��رة  روؤي�����ة  ت�����س��اه��م يف 
وال�ستق�ساء  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 

والدرا�سة.
ا�ستمرار  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  ات��ف��ق  وق���د 
التعاون  ي��ع��زز ف��ر���س  ال��ت��وا���س��ل مب��ا 
العلمي  البحث  اأهمية  على  والتاأكيد 
بروؤية  وقراءتها  الأح��داث  مواكبة  يف 

عاملية م�ستنرة.

•• الفجرية -وام:

كرمت غرفة جتارة و�سناعة الفجرة موظفيها يف حفل اأقيم يف منتجع البحر 
جمل�س  رئي�س  ال�سرقي،  �سرور  بن  �سعيد  ال�سيخ  بح�سور  الفجرة،  بكورني�س 
لرئي�س  الثاين  النائب  احلنطوبي  �سلطان  اأحمد  من  كل  و�سعادة  الغرفة  اإدارة 
املجل�س وعائ�سة حممد اجلا�سم ع�سو جمل�س الإدارة و�سلطان جميع الهندا�سي، 
مدير عام الغرفة. واأثنى ال�سيخ �سعيد بن �سرور ال�سرقي يف كلمة له على جهود 
وت�سافر  الواحد  الفريق  بروح  وعملهم  والعاملني  واملوظفني  املوظفات  جميع 

جهودهم وتعاونهم وعملهم باإخال�س.
واأكد �سعادة �سلطان جميع الهندا�سي اأن الغرفة متكنت من جتاوز جممل تبعات 
جائحة كورونا ، م�سراً اإىل اأن مركز اإ�سعاد املتعاملني بالتعاون مع اإدارة تقنية 
املعلومات بالغرفة كان قد وا�سل ت�سير اآلية العمل وتقدمي خدماتها لالأع�ساء 
تقنية  اإدارة  ف��اإن  اإىل ذلك  اإ�سافة  الت�سال اللكرتوين  وذل��ك عرب  دون توقف 

املعلومات توا�سل جهودها للتحول الرقمي ال�سامل.
اأح��دث الربامج الإداري��ة التي ت�سهم  اإن الغرفة تعمل حالياً على تطبيق  وقال 
�سهادة  على  للح�سول  اتفاقية  بتوقيع  ق��ام��ت  حيث  عملها،  اآل��ي��ة  تطوير  يف 

اجلودة ال�ساملة " اليزو 9001 " وكذلك تطوير نظام قيا�س ر�سا املتعاملني 
وال�سكاوي واملقرتحات... ودعا املوظفات واملوظفني للتعاون كفريق عمل واحد 
لتطبيق واإجناح هذا الربنامج واإبراز دور الغرفة يف اجلودة ال�ساملة ، وامل�ساركة 

الفَعالة والإيجابية يف جائزة الفجرة للتميز احلكومي
اأعربت  امل��وظ��ف��ات وامل��وظ��ف��ني  اإن��اب��ة ع��ن  اأم���رة الب�ستكي كلمة  واأل��ق��ت الآن�����س��ة 
العام  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  لرئي�س  والتقدير  ال�سكر  ع��ن  خاللها 
اأنها �ستكون نقطة انطالق جديدة لبذل املزيد من  ملبادرتهم بالتكرمي وقالت 
ور�سالة  روؤي��ة  الأداء مبا يحقق  العمل لالرتقاء مب�ستوى  والتفاين يف  اجلهود 

واأهداف الغرفة نحو حتقيق التميز والريادة.
وقام ال�سيخ �سعيد بن �سرور ال�سرقي رئي�س جمل�س الإدارة و�سعادة اأحمد �سلطان 
احلنطوبي النائب الثاين لرئي�س املجل�س وعائ�سة حممد اجلا�سم ع�سو جمل�س 
لقيادته  الغرفة  ع��ام  مدير  الهندا�سي،  جميع  �سلطان  �سعادة  بتكرمي  الإدارة 
م�سرة العمل يف الغرفة بجدارة وكفاءة عالية. كما مت تكرمي جميع املوظفات 

واملوظفني والعاملني ومنحهم �سهادات تقديرية .
ويف ختام احلفل مت تكرمي �سعادة ال�سيخ �سعيد بن �سرور ال�سرقي، رئي�س جمل�س 

الإدارة ، لرعايته احلفل وملا يوليه من اهتمام ودعم لأن�سطة وبرامج الغرفة.

•• دبي - وام:

"ناب�س"  ملتقى  يف  امل�����س��ارك��ون  اأ���س��اد 
ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة بدبي 
الرقمية  "ناب�س" ومن�ستها  مببادرة 
ال�سحية  البيانات  لتبادل  املخ�س�سة 
وفق  الهيئة  اأجن��زت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��وح��دة 
اأعلى م�ستوى و�سمن املعاير العاملية 
املعلومات  تبادل  �ساأن  يف  بها  املعمول 

والبيانات. 
وقت  ويف  الهيئة  بنجاح  اأ����س���ادوا  كما 
�سحية  من�ساأة   382 �سم  يف  وج��ي��ز 
التي  "ناب�س"  م��ن�����س��ة  اإىل  دب����ي  يف 
ا���س��ت��م��ل��ت اأي�����س��اً ع��ل��ى اأك����رث م��ن 30 
واملهنيني  الطبية  ال���ك���وادر  م��ن  األ���ف 
ال�سحيني واأكرث من 7 ماليني �سجل 
43 نظام كلف  طبي ف�ساًل عن �سم 

طبي رقمي. 
لبحث  امللتقى  هذا  الهيئة  وخ�س�ست 
املهمة  الق�سايا  من  واح��دة  ومناق�سة 
املعلومات  اأم��ن  ق�سية  وهي  املعا�سرة 
�سغر  عو�س  �سعادة  بح�سور  وذل��ك 
ال�سحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الكتبي 
بدبي وجمموعة من م�سوؤويل "�سحة 
الرقمية  دب��ي  هيئة  دبي" وم�����س��وؤويل 
املعلومات  اأم�����ن  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
املفتوح  احل��وار  ارتكز  والبيانات حيث 
ب���ني امل�����س��ارك��ني ح���ول م�����س��ت��وى اأمن 
به  تتميز  ال��ذي  والبيانات  املعلومات 

من�سة "ناب�س". 
واج����م����ع امل��ت��خ�����س�����س��ون ع���ل���ى جناح 

ت����اأم����ني  ب����دب����ي يف  ه���ي���ئ���ة ال�������س���ح���ة 
من  عالية  بدرجة  واإحاطتها  املن�سة 
اخل�����س��و���س��ي��ة وال���دق���ة واأث����ن����وا على 
واحللول  للتقنيات  ال��ف��ائ��ق  امل�ستوى 
الذكية التي تدار به من�سة "ناب�س" 
عليها  يقوم  ال��ذي  املخت�س  والفريق 
وكذلك جملة الربوتوكولت واملعاير 
التي حتكم ان�سيابية البيانات يف املن�سة 

وتبادلها بني املعنيني واملتعاملني. 
���س��ع��ادة ع��و���س ���س��غ��ر الكتبي  واأك����د 
ح��ر���س ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي خالل 
الدولة  توجهات  مواكبة  على  امللتقى 
ب�سكل عام ودبي على وجه التحديد يف 
كل ما يخ�س التحولت الرقمية وما 
اأن  مو�سحاً  املعلومات  ب��اأم��ن  يرتبط 
ملحوظاً  تو�سعاً  دبي" ت�سهد  "�سحة 
الذكاء  تقنيات  ا�ستخدام  يف  و�سريعاً 
جميع  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ال���س��ط��ن��اع��ي 
اأنظمتها واأن من�سة "ناب�س" تاأ�س�ست 
وف����ق ذل����ك ل��ت��ك��ون ه���ي الأح�������دث يف 

للمعلومات  الآم�����ن  ال���ت���ب���ادل  جم����ال 
ال�سحية املوثوقة. 

اإن الهيئة ملتزمة بكل ما يعزز  وقال 
اأهداف دبي الإ�سرتاتيجية وتطلعاتها 
با�ستدامة  املت�سلة  الأه��داف  وخا�سة 
امل����ب����ادرات  جم���م���وع���ة  واأن  ال�����س��ح��ة 
من�سة  ومنها  تنفذها  ال��ت��ي  املبتكرة 
ن��اب�����س ال��رق��م��ي��ة ت��خ��دم اأه����داف دبي 
�سحي  منوذج  اإىل  الو�سول  وم�ساعي 

مميز يحتذى به. 
واأ�سار اإىل حر�س هيئة ال�سحة بدبي 
م����ع ج��م��ي��ع اجلهات  ال���ت���ع���اون  ع���ل���ى 
امل��ع��ن��ي��ة وامل��خ��ت�����س��ة م��ن اأج���ل حتقيق 
البيانات  واأم��ن  �سالمة  درج��ات  اأعلى 
���س��رع��ة تدفقها  وامل��ع��ل��وم��ات و���س��م��ان 

و�سريتها وخ�سو�سية تبادلها. 
م����ن ج���ان���ب���ه اأف�������اد ال���دك���ت���ور حممد 
املعلوماتية  اإدارة  م���دي���ر  ال���ر����س���ا 
ال�سحة  ه��ي��ئ��ة  ال��ذك��ي��ة يف  وال�����س��ح��ة 
مميزاً  ك��ان  "ناب�س  ملتقى  اأن  بدبي 

احل�سور  اإ����س���ادة  واأن  م��ن��اق�����س��ات��ه  يف 
من�سة  بها  تت�سم  ال��ت��ي  ب��الإم��ك��ان��ي��ات 
"ناب�س" تعك�س اجلهود الكبرة التي 
بذلتها فرق العمل يف الهيئة وكل من 
ت��ع��اون م��ع ه���ذه ال��ف��رق م��ن اجلهات 
ال�سرتاتيجيني  وال�����س��رك��اء  امل��ع��ن��ي��ة 

حتى تكون هناك من�سة قوية اآمنة. 
وذكر اأن من�سة "ناب�س" تعمل بفاعلية 
واأن نتائجها واأهدافها تتحقق وفق ما 
مت التخطيط له ووفق ما هو مرجو 
�سواء على م�ستوى مقدمي اخلدمات 
اأعلى  و�سمن  املتعاملني  اأو  الطبية 
درجات اخل�سو�سية ومتكني مقدمي 
املتخ�س�سني  الأط���ب���اء  م��ن  اخل��دم��ة 
اأي�ساً من التعرف على حالة املري�س 
التعامل  ب�ساأن  الأمثل  القرار  واتخاذ 
م��ع ح��ال��ت��ه وظ���روف���ه ومب���ا ي�����س��ب يف 
م�سلحة املري�س نف�سه ويعزز حر�س 
ب���دب���ي ع���ل���ى توفر  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 

خدمات طبية عالية اجلودة. 

مركز تريندز واملوارد الب�سرية والتوطني يوؤكدان اأهمية تعزيز قدرات ال�سباب البحثية

غرفة الفجرية تكرم موظفيها

خمت�سون ي�سيدون باإمكانيات واأمان من�سة )ناب�س( الرقمية ل�سحة دبي 

•• الفجرية-وام:

حتت رعاية كرمية من ال�سيخة �سم�سة بنت حمد بن حممد ال�سرقي، كرمية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة.. تنطلق الن�سخة التا�سعة من معر�س 
الفجرة.   باإمارة  املقبل  5 فرباير  1 حتى  الفرتة من  الذات يف  تكوين  �سعار  بالتفورم 09، حتت 
واأن�سطة  جت��ارب  ت�سع  اىل  بالإ�سافة  العربي  العامل  اأنحاء  جميع  من  م�ساركاً   90 املعر�س  وي�سم 
جديدة، وجناحا للماأكولت ، وعرو�سا مو�سيقية حية.  واأكدت ال�سيخة �سم�سة بنت حمد بن حممد 
ال�سرقي موؤ�س�سة املعر�س.. اأن املعر�س ي�سكل احتفالية �سنوية باملراأة واإجنازاتها، ومن�سة لالإبداع 
الن�سائي، ونقطة البداية للم�ساريع الن�سائية النا�سئة، وا�ستطاع خالل ت�سع �سنوات اأن يتطور وينمو 
جمموعة  وي�سم  ال�سرقي  وال�ساحل  الفجرة  جمتمع  اإبداعية  باأفكار  ي�سارك  واأن  كبرة،  ب�سورة 
ا ويطرحن  وا�سعة من رائدات الأعمال يجتمعن �سنوياً لي�ساركن باإبداعتهن، وي�ساندن بع�سهن بع�سً
جتاربهن ، بالإ�سافة اإىل ربطهن بامل�ساهر من �سيدات الأعمال لالإ�ستفادة من خرباتهن يف ازدهار 

وتطور م�ساريعهن.  وقالت " يف كل عام من بالتفورم 09 يتم اكت�ساف موا�سيع جديدة يتعرف من 
اأفكار حديثة ومبتكرة وخلق �سداقات وعالقات جديدة مع م�ساركات  املجتمع على  اأف��راد  خاللها 
لكل م�ساركة �سخ�سية ورحلة عمل  اأن  باعتبار  الإم���ارات وخارجها  الأع��م��ال من  رائ��دات  ج��دد من 
خمتلفة لتحقيق اأهدافها وجناحاتها.  واأ�سافت ال�سيخة �سم�سة " ُتعرف املراأة بقوة حد�سها والدقة 
اأنف�سنا واإدراك  اإن معرفة  اأمًرا ل مفر منه.  يف التفا�سيل، هذه ال�سمات ال�سخ�سية جتعل جناحها 
ا يف بناء وتطوير الأ�سخا�س املحيطني  نقاط قوتنا ل ت�ساعدنا على النجاح فح�سب ، بل ت�ساهم اأي�سً
بنا. نحن يف بالتفورم 09 ، نوؤمن اإمياًنا را�سخا مب�ساركة املعرفة والدرو�س امل�ستفادة فهي الركيزة 
الأكرث اأهمية يف اأي موؤ�س�سة لتحقيق اأهدافها ونوؤكد على التزامنا باأهمية وا�ستك�ساف متكني املراأة 
وكذلك جمال الوعي الذاتي، لذلك ي�سعدنا يف العام 2023 ان نقدم لكم بكل الفخر عنوانا جديدا 
يحمل ا�سم " تكوين الذات " وهو جتربة جديدة ورحلة لكت�ساف ال�سخ�سية من خالل ت�سعة اأن�سطة 
وجتارب جديدة حتفز العقل.  وقالت “ ناأمل اأن يتمكن اأفراد جمتمعنا يف عام 2023 من التعبر 

عن نقاط قوتهم والتعرف عليها وكذلك حتديد جمالت حياتهم التي حتتاج اإىل حت�سني”. 

والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���س��ات  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
الجتماعية �سرف املعا�سات التقاعدية لعام 2023 
ذلك  من  ي�ستثنى  �سهر  كل  من  يف اليوم ال� )27( 
ي��ون��ي��و وال���ت���ي �ست�سرف  ���س��ه��ري م���اي���و و  ك���ل م���ن 
اأن  على  والع�سرين  ال�����س��اد���س  ي��وم  فيهما  امل��ع��ا���س��ات 
اأغ�����س��ط�����س ي����وم اخلام�س  ت�����س��رف م��ع��ا���س��ات ���س��ه��ر 
والع�سرين من ال�سهر. واأو�سحت الهيئة اأن اجلمعة 
اأول املعا�سات لهذا العام  27 يناير هو موعد �سرف 
و936  مليوناً   680 بنحو  تقدر  اإجمالية  بقيمة 
األفاً و212 درهما بزيادة قدرها 72 مليوناً و823 
األفاً و712 درهماً عن �سهر يناير من العام املا�سي 
608 ماليني  امل��ع��ا���س��ات  ق��ي��م��ة  ف��ي��ه  ب��ل��غ��ت  ال����ذي 

ال�سرف  من  وي�ستفيد  دره��م.  و500  األ��ف��اً  و112 
 45،951 ال��دوري للمعا�سات خالل يناير اجل��اري 
عن  م�ستفيدين   3،607 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  م�ستفيدا 
عدد  فيه  بلغ  ال��ذي  املا�سي  العام  من  نف�سه  ال�سهر 
الإعالن  اإن  الهيئة  وقالت   .42،344 امل�ستفيدين 
املبكر عن مواعيد �سرف املعا�سات التقاعدية يدعم 
جهود الفئات امل�ستفيدة منه يف و�سع اخلطط املالية 
�سوؤون حياتهم  تدبر  العام على  تعينهم خالل  التي 
املعي�سية و�سداد ا�ستحقاقاتهم وتنظيم برامج ال�سفر 
قد  اأي حتديث  اأن  اإىل  م�سرة  والعطالت وغرها، 
يتم على هذه املواعيد �سيتم الإعالن عنه عرب قنوات 

الهيئة الر�سمية.

غدا.. �سرف املعا�سات التقاعدية ل�سهر يناير انطالق معر�س بالتفورم 09 بالفجرية فرباير القادم

•• راأ�س اخليمة -وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى، حاكم 
راأ���س اخليمة يف  املواطنني وجميع من يعي�س يف  واأم��ان  اأم��ن  اأن  راأ���س اخليمة، 
احلياة، ومتهيد  ج��ودة  لتح�سني  املنا�سب  املناخ  الإم���ارة، خللق  اأول��وي��ات  �سدارة 

الطريق نحو املزيد من التطور والزدهار القت�سادي والجتماعي يف الإمارة.
جاء ذلك خالل زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي، للقيادة 
�سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  يرافقه  اخليمة،  راأ���س  ل�سرطة  العامة 
الآمنة  "املدينة  م�سروع  �سموه  د�سن  حيث  اخليمة،  راأ����س  عهد  ويل  القا�سمي 
ال�ستثماري  امل���ال  راأ����س  ���س��ن��دوق  م�ساريع  اأه���م  اأح���د  ي��ع��ُد  الرقمية" – ال���ذي 
راأ�س اخليمة،  الرقمي لإم��ارة  التكنولوجي والتحول  الأمن  ال�سرطي يف جمال 
الرامي اإىل تعزيز م�ستوى جودة احلياة الأمنية يف الإمارة، وتر�سيخ مكانتها يف 
جمال تناف�سية املدن اجلاذبة لل�سياحة وال�ستثمار. وقال �سموه: "حتظى اإمارة 

ا�سرتاتيجيتها  بف�سل  العامل  يف  والأم���ان  الأم��ن  معدلت  باأعلى  اخليمة  راأ���س 
والعمل  للعي�س  م��ث��ال��ي��ة  وج��ه��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��رم��ي  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة 
اأرجاء  كافة  لت�سمل  الأمنية  منظومتنا  تطوير  على  حري�سون  وال�ستثمار.. 
اإمارتنا الغالية، ملوا�سلة م�سرتنا التنموية ال�ساملة، ولينعم جميع �سكان اإمارتنا 
اأ�سا�سية لتحقيق النمو والتطور وبناء  باأعلى م�ستويات الأمن الذي يعد ركيزة 

م�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً لأجيالنا القادمة".
وكان يف مقدمه م�ستقبلي �سموه، معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، نائب رئي�س 
و�سعادة  بالدولة،  ال�سرطة  قيادات  جمل�س  رئي�س  بدبي  العام  والأم��ن  ال�سرطة 
اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي، قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، ومديري 
ال�ستقبال  مرا�سم  وعقب  اخليمة.  راأ�س  �سرطة  �سباط  وكبار  العامة،  الإدارات 
املركزية  العمليات  غرفة  يف  التقني  للم�سروع  الرئي�سية  املن�سة  �سموه  تفقد 
للقيادة، وا�ستمع �سموه اإىل �سرح مف�سل من قبل �سعادة اللواء على عبداهلل بن 
علوان النعيمي؛ م�ستعر�ساً املراحل الرئي�سية للم�سروع، والأهمية الإ�سرتاتيجية 

والأمنية التي يعززها يف جمال التطوير التقني لعمليات وخدمات ال�سرطة يف 
اللواء  �سعادة  قدم  الآمنة. ومن جانبه  للمدينة  الرقمي  الأم��ن  اإط��ار منظومة 
مهند�س وليد املناعي، امل�سرف العام على امل�سروع، عر�ساً تقدميياً �ساماًل ت�سمن 
من  وذل��ك  بها،  يتميز  التي  والتقنية  الفنية  وال��ق��درات  امل�سروع،  مراحل  كافة 
الدقة  وتقنية  وامل���روري،  اجلنائي  والتحليل  للمراقبة  الذكية  الأنظمة  خالل 
بالقوانني  الل��ت��زام  ل�سمان  املركبات  على  التلقائي  والتعرف  للر�سد  العالية 
وكذلك  الطريق،  على  بالأمان  ال�سعور  م�ستوى  وزي��ادة  بها،  املعمول  والأنظمة 
تقنية الت�سال املبا�سر مع غرف العمليات ونظام )LTE(، بالإ�سافة اإىل قدرة 
النظام على العمل على مدار ال�ساعة )7/24(، وحتت كافة الظروف املناخية. 
ويف ختام الزيارة - ثمن �سموه جهود فرق العمل، التي تكللت باإجناز امل�سروع يف 
زمن قيا�سي، ووفقاً لأف�سل املوا�سفات واملعاير الفنية والتقنية يف جمال الأمن 
الرقمي. و كرم �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سره مبدينة �سقر بن 
رئي�س  نائب  الفريق �ساحي خلفان متيم،  الزيارة كاًل من: معايل  بعد  حممد 

و�سعادة  بالدولة،  ال�سرطة  قيادات  جمل�س  رئي�س  بدبي  العام  والأم��ن  ال�سرطة 
املحلي  والبتكار  للتطوير  العامة  الإدارة  -مدير  املناعي  وليد  مهند�س  اللواء 
العام  – امل�سرف  دب��ي  العام يف  والأم��ن  ال�سرطة  رئي�س  نائب  ملكتب  والحت���ادي 
للم�سروع، ومنحهما ميدالية اجلدارة، تقديراً للجهود والأعمال اجلديرة التي 
الأمني  التعاون  ميدالية  منح  وكذلك  العام،  والأم��ن  ال�سرطة  ل�سالح  بذلوها 
"ال�سركة  الآمنة  املدينة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  العمري،  علي  للمهند�س 
علوان  ب��ن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء  �سعادة  ت��ق��دم  جانبه  م��ن  للم�سروع".  امل��ط��ورة 
ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر  بخال�س  اخليمة،  راأ���س  �سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي، 
ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، و�سمو ويل عهد راأ�س اخليمة على الزيارة الكرمية، 
القدرات  بتطوير  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  تعك�س مدى  الزيارة  اأن هذه  موؤكداً 
الإمارات  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة  والتكنولوجية  الرقمية 
للتحول الرقمي وجودة احلياة، ومبا ميكنها من حتقيق روؤية وزارة الداخلية يف 

جعل دولة الإمارات من اأف�سل دول العامل يف جمال الأمن وال�سالمة العامة.

يعزز من تناف�سية الإمارة ويحقق جودة احلياة الأمنية للمجتمع

حاكم راأ�س اخليمة يد�سن م�سروع املدينة االآمنة الرقمية 
�سعود بن �سقر: اأمن واأمان املواطنني وجميع من يعي�س يف راأ�س اخليمة يف �سدارة اأولويات الإمارة 
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العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

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

�سندريال للعود والعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4326184 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

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

لوجاردان ل�سيانة احلدائق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3908741 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

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

ار لت�سليح ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3805696 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اآورا هيلث

رخ�سة رقم: CN 3660707 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ اآورا هيلث

AURA HEALTH

اإىل/ اآورا هيلث خدمات اإدارة امل�ساريع
AURA HEALTH PROJECT MANAGEMENT SERVICES  - ESTABLISHMENT

 10 غرب  البطني  اأبوظبي  اإىل  اأبوظبي  اأبوظبي  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
202300107721 202300107721 خليفة بن �سيف بن حممد

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات اإدارة امل�ساريع  8211015
 تعديل ن�ساط / حذف اخلدمات  70015

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

املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اجلهاد لالختام

رخ�سة رقم: CN 1023984 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ف�سل رب عبدالرب %100

تعديل مدير / اإ�سافة ف�سل رب عبدالرب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد مع�سد ابراهيم الزعابى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اجلهاد لالختام
AL JIHAD STAMPS

اإىل/ اجلهاد لالختام - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
  AL JIHAD STAMPS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اجلهاد لالعالنات

رخ�سة رقم: CN 1050660 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ف�سل رب عبدالرب %100

تعديل مدير / اإ�سافة ف�سل رب عبدالرب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد مع�سد ابراهيم الزعابى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اجلهاد لالعالنات
AL JIHAD ADVERTISING

اإىل/ اجلهاد لالعالنات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL JIHAD ADVERTISING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : توباز لت�سليح وتركيب م�سخات 

املياه رخ�سة رقم: CN 3972690 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة امندير �سينغ �سوكهما ندر �سينغ %100

تعديل مدير / اإ�سافة امندير �سينغ �سوكهما ندر �سينغ
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل �سبيح خمي�س �سعيد الكعبى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ توباز لت�سليح وتركيب م�سخات املياه
TOPAZ FOR REPAIR AND INSTALL WATER PUMPS

اإىل/ توباز لت�سليح وتركيب م�سخات املياه �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TOPAZ FOR REPAIR AND INSTALL WATER PUMPS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ماز كونتيرن للتجارة العامة

رخ�سة رقم: CN 4463631 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة مهند احمد على الزعبى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مهند احمد على الزعبى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �سعيد عبدالعزيز حممد احلو�سنى

تعديل مدير / حذف عبداهلل �سعيد عبدالعزيز حممد احلو�سنى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ماز كونتيرن للتجارة العامة

MAZ CONTAINER GENERAL TRADING
اإىل/ ماز كونتيرن للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MAZ CONTAINER GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بالك تايجرز خدمات تو�سيل الطلبات 

ذ.م.م رخ�سة رقم: CN 4326461 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خ�سر حياه من�سبدار خان  %49

تعديل مدير / اإ�سافة خ�سر حياه من�سبدار خان
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سياء حممد لطيف  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد جمعه �سعيد نا�سر القبي�سى

تعديل مدير / حذف حممد �سياء حممد لطيف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سياء حممد لطيف

تعديل اإ�سم جتاري من/ بالك تايجرز خدمات تو�سيل الطلبات ذ.م.م
BLACK TIGERS ORDER DELIVERY SERVICES L.L.C

اإىل/ بالك تايجرز خلدمات تو�سيل الطلبات ذ.م.م
BLACK TIGERS FOR ORDER DELIVERY SERVICES L.L.C. 

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مهند عاطف للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م 

رخ�سة رقم: CN 4570992 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مهند عاطف �سيد احمد من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مهند عاطف �سيد احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مهند عاطف �سيد احمد من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مهند عاطف �سيد احمد من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مهند عاطف �سيد احمد من �سريك اإىل مفو�س بالتوقيع

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مهند عاطف �سيد احمد من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل را�سد �سعيد حارب الكلبانى

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

MOHANED ATEF CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE L.L.C
اإىل/ مهند عاطف للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : نيو�سبارك لت�سليح ال�سيارات

 رخ�سة رقم: CN 3759855 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ نيو�سبارك لت�سليح ال�سيارات

NEW SPARK AUTO REPAIRS WORKSHOP
اإىل/ اأ�سناد موتورز خلدمات ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ESNAD MOTORS AUTO SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع منتجات الت�سحيم والتربيد للمركبات - بالتجزئة  4730002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات  4530001
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�سالح ميكانيكا املعدات والليات الثقيلة  4520004

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ال�سيانة والأ�سالح العام للمركبات ) كراجات (  4520023
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة دهان ور�س املركبات  4520002

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة بطاريات ال�سيارات  4530008
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ستراد  4610008

 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح كهرباء ال�سيارات  4520005
 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح ميكانيك املركبات  4520003

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم ريو بريك �سموك هاو�س

رخ�سة رقم: CN 2835331 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة وائل عبدالروؤوف خليل الهدهود

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وائل عبدالروؤوف خليل الهدهود %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عمر احمد الداعور

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل عمراملح�سار علوى الكاف الها�سمى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ريو بريك �سموك هاو�س

RIO BREAK SMOKE HOUSE RESTURANT
اإىل/ مطعم ريو بريك �سموك هاو�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

RIO BREAK SMOKE HOUSE RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
الخ�سر  ال�سفاء  كافتريا جبل   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�سة رقم: CN 1093424 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد على بايكات

تعديل وكيل خدمات / حذف زايد حممد عبيد يريو املحربى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافتريا جبل ال�سفاء الخ�سر

GREEN AL SAFA MOUNTAIN CAFETERIA

اإىل/ كافتريا جبل ال�سفاء الخ�سر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GREEN JABAL ALSAFA CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ليتنغ للت�سوير

 رخ�سة رقم: CN 1431309 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ ليتنغ للت�سوير

LIGHTING STUDIO

اإىل/ ا�ستوديو غرافيا
  GRAPHIA STUDIO 

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : ريجك�س للديكور

رخ�سة رقم: CN 4032513 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة لورن�س حمد الباروكى

تعديل وكيل خدمات / حذف على عبدالعزيز مكتوم حممد ال�سريفى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ريجك�س للديكور

RIJKS DECORATION
اإىل/ ريجك�س للمقاولت وال�سيانة العامة والديكور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 RIJKS CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE AND DECORATION
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تبليط الأر�سيات واجلدران  4330019

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

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

ال�سم التجاري:�سبي�سل هوم ل�سيانه املباين - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 0.7 ح�سن احمد ح�سني واخرين

CN 2466220 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة  وت�سفية  حل   -  1
كم�سفي   - قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�ساده/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/5/1 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
 2350001200 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية 

تاريخ التعديل:2023/01/25
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   الهند�سية  لالإ�ست�سارات  بال�س  جراند   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�سة رقم: CN 2132931 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مبارك حمد حممد مرزوق العامرى من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مبارك حمد حممد مرزوق العامرى من 80 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مبارك حمد حممد مرزوق العامرى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مبارك حمد حممد مرزوق العامرى من 80 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمدان مبارك حمد مرزوق العامرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جراند بال�س لالإ�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
GRAND PALACE ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

اإىل / جراند بال�س لالإ�ست�سارات الهند�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GRAND PALACE ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة   بخ�سو�س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�سم التجاري:نا�سكو للتجارة  رقم: 3842727 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ولوازمها  املتحركة  الهواتف 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

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

زون لغ�سيل ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3655536 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:فريندز للخدمات الفنية وال�سيانة العامة ذ.م.م
ال�سيد احمد خليفه يو�سف  0.5 مبنى  �سرق  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

احمد اليو�سف واخرين
CN 3796362 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�ساده/مرال  تعيني   -  2
بناء على  بتاريخ:2022/11/1 وذلك  الدارية - كم�سفي قانوين لل�سركة 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

التعديل:2023/01/25 تاريخ   2305003320
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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الأربعاء  اأم�س  اليابان   من  وا�سعة  م�ساحات  الكثيفة  الثلوج  غطت 
ال��رح��الت اجلوية  م��ئ��ات  اإل��غ��اء  يف  وت�سببت  النقل  ح��رك��ة  واأع��اق��ت 

وتعطل حركة القطارات كما لقي �سخ�س واحد على الأقل حتفه.
قا�سية  جوية  ومنخف�سات  معتاد  غر  نحو  على  ب��ارد  طق�س  واأدى 
بدءا  البالد  اأنحاء  قوية يف جميع  ري��اح  وهبوب  الثلوج  ت�ساقط  اإىل 
من اأم�س الأول الثالثاء. وت�ساقطت الثلوج بكثافة �سديدة على نحو 
قيا�سية  ثلوج  �سقطت  اإذ  اليابان  بحر  على  املطل  اجل��زء  يف  خا�س 
�سنتيمرتا خالل   93 اإىل  و�سلت  اليابان  بغرب  مانيوا  على مدينة 
24 �ساعة. وقال كبر اأمناء جمل�س الوزراء هروكازو مات�سونو يف 
موؤمتر �سحفي اإن �سخ�سا لقي حتفه جراء العا�سفة ويجري التاأكد 
ال��ب��اردة. ومل تتوفر  ب��الأج��واء  اآخ��ري��ن لها �سلة  اأن وف��اة اثنني  من 
حتى الآن تفا�سيل اأخرى. واأفادت و�سائل اإعالم باأن �سركات طران 
300 رح��ل��ة ج��وي��ة وج���رى تعليق خدمات  اأك���رث م��ن  األ��غ��ت  حملية 
القطارات ال�سريعة اأو تاأجيلها يف �سمال اليابان. وقالت هيئة الإذاعة 
والتلفزيون اليابانية اإن اجلليد ت�سبب يف توقف ال�سيارات وال�ساحنات 

مل�سافة نحو ع�سرة كيلومرتات على طريق �سريع بو�سط اليابان.
يف  ق��ط��ار  حمطتي  يف  �سخ�س  اآلف  ث��الث��ة  بنحو  ال�سبل  وتقطعت 
مدينة كيوتو الغربية بعد اأن اأدت الثلوج والرياح القوية اإىل تعليق 
اخلدمة اأم�س الثالثاء وا�سطر بع�س الركاب للنوم على الأر�س يف 

حمطة كيوتو الرئي�سية.

اأعلن اجلي�س النيجري عن مقتل 11 “اإرهابيا” والقب�س على �ستة 
مترد  اأع��م��ال  ت�سهد  م�سطربة  منطقة  يف  املا�سي  الأ�سبوع  اآخ��ري��ن 

مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداع�س.
القريبة  )غ��رب(  تيالبري  الع�سكرية يف منطقة  العمليات  وخالل 
دراجة   130 اأك��رث من  وُدم��رت  اأ�سلحة  بطت  فا�سو، �سُ بوركينا  من 
نارية، على ما اأعلنت وزارة الدفاع النيجرية يف تقريرها الأ�سبوعي.

بني  امل�ستقر  وغ��ر  ال�سا�سع  احلدودي”  “املثلث  يف  تيالبري  تقع 
النيجر ومايل وبوركينا فا�سو حيث ين�سط اإرهابيون منذ �سنوات.

املتطرفني  �سد  عمليات  اإفريقيا  غ��رب  يف  الواقعة  ال��دول��ة  اأطلقت 
الدولة  فرن�سا،  م��ن  جنديا   250 م��ن  بدعم  وم��وؤخ��را  املنطقة،  يف 
)نيا(  املتطرفني  مكافحة  قوة  اأن  اجلي�س  واأعلن  �سابقا.  امل�ستعمرة 
التي ُن�سرت يف غرب النيجر منذ �سباط-فرباير العام املا�سي وت�سم 
اأكرث من 2000 عن�سر، ا�سيب اثنان من عنا�سرها بجروح خالل 
ُي�ستبه  الوقود  لتهريب  �سبكة  فكك  اإن��ه  اجلي�س  واأ�ساف  العمليات. 

باإر�سالها اإمدادات اإىل املجموعات امل�سلحة.

اأ�سل  اليابان وكوريا اجلنوبية عن ثمانية من  يبحث خفر �سواحل 
22 فرًدا من طاقم �سفينة �سحن غرقت الليلة املا�سية قبال ال�سواحل 

اجلنوبية الغربية لالأرخبيل الياباين يف بحر ال�سني ال�سرقي.
بر�س  فران�س  لوكالة  الياباين  ال�سواحل  خفر  با�سم  متحدث  وق��ال 
“يف املجمل، مّت اإنقاذ 14” فرًدا من الطاقم حتى الآن. واأ�ساف “ل 

زلنا جنهل و�سعهم وجن�سياتهم«.
من   11 اأن  بر�س  لفران�س  اجلنوبية  ك��وري��ا  �سواحل  خفر  واأو���س��ح 
ناجني  �ستة  على  اجلهاز  عرث  قد  وك��ان  الوعي”.  “فاقدون  بينهم 

ُنقلوا اإىل مرفاأ ناغا�ساكي يف جنوب غرب اليابان.
طًنا   6651 وزنها  البالغ  لل�سحن  تيان”  “جني  �سفينة  واأ���س��درت 
بتوقيت  ال��ث��الث��اء  م�ساء  ا�ستغاثة  ن���داء  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  يف  وامل�سّجلة 
110 كلم نحو غ��رب ج��زر داجنو،  اليابان، يف وق��ت كانت على بعد 

وهي اأرخبيل �سغر ناء وغر ماأهول يقع يف جنوب غرب اليابان.
اأخرى  جتارية  �سفن  ثالثة  ف��اإن  الياباين،  ال�سواحل  خفر  وبح�سب 
ك��ان��ت يف امل��ن��ط��ق��ة يف وق���ت احل�����ادث ومت��ك��ن��ت م���ن اإن���ق���اذ ع���دد من 

الغارقني.
اأخريان يف  و�سفينتان  الياباين  ال�سواحل  تابعة خلفر  وكانت طائرة 
يابانية  اأخ��رى  �سفن  ت�سل  اأن  ُيفرت�س  كان  اأنه  كما  الأربعاء،  املكان 
وكورية جنوبية لدعم جهود الإنقاذ، وفق ما اأعلنت �سلطات طوكيو 
و�سيول. وياأتي غرق �سفينة “جني تيان” يف خ�سّم موجة برد حادة 
ت�سرب �سرق اآ�سيا. وتبلغ احلرارة يف اجلزر الأقرب اإىل مكان احلادث 

بالكاد ثالث درجات مئوية.

عوا�سم

ط�كي�

نيامى

�سي�ؤول

»حزب اهلل« ي�ستخدم الليزر يف 
ا�ستفزاز امل�ستوطنني االإ�سرائيليني

•• القد�س-وكاالت

اللبناين  اهلل”  “حزب  اأع�����س��اء  اأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�سابعة  ال��ق��ن��اة  اأف����ادت 
يقومون مب�سايقة �سكان م�ستوطنة املطلة الواقعة على احلدود مع لبنان، 

عن طريق توجيه “الليزر” عليهم خالل الأ�سابيع الأخرة.
يقفون  “املتحر�سني”  اإن  الإ�سرائيلية يف تقريرها،  ال�سابعة  القناة  وقالت 
على بعد 180 مرتاً على تلة مطلة على امل�ستوطنة، وي�ستهدفون امل�سافرين 

و�سائقي ال�سيارات، واأي�ساً ال�سكان داخل املنازل بامل�ستوطنة.
اأ�سواء كا�سفة من داخل املطلة يف اجتاه  اإ�سرائيلي، مت ت�سليط  وكرد فعل 
اأن هذا  اإل  التي يقفون عليها،  التلة  عن تلك  “املتحر�سني”  لبنان لإبعاد 

مل ياأت بنتيجة.
التي وعدت  اليونيفيل  اإ�سرائيل قوة  ال�سمالية يف  املنطقة  واأخطرت قيادة 
بالتدخل، ولكن يف الوقت احلايل ت�ستمر تلك امل�سايقات ول حل للم�ساألة.  
 اإىل جانب تلك امل�سايقات التي يتعر�س لها �سكان امل�ستوطنة، يقول املوقع 
اإن هناك خماوف من اأن الليزر مُيكن اأن يت�سبب ب�سرر دائم لعيون ال�سكان، 
ببناء  الأخ��رة  ال�سنوات  قام يف  الإ�سرائيلي  وك��ان اجلي�س  العمى.  اأو حتى 
15 م��رتاً بهدف منع الحتكاك والت�سلل من  ج��دار يبلغ ارتفاعه ح��وايل 
لبنان اإىل اإ�سرائيل، لكن يف مواجهة اجلدار العايل، وجد “حزب اهلل” حاًل 

ب�سيطاً، ورفع اأبراج املراقبة التابعة له.

اأزمة كرد�ستان العراق.. ماذا يعيق اإنقاذ »اتفاقية وا�سنطن« 1998؟

ملاذا اأخفقت »حلظة مه�سا اأميني« يف اإ�سقاط النظام االإيراين؟

 مقتل طيارين يف حتطم طائرة يف الفيليبني هبكينز يتوىل ر�سميا رئا�سة وزراء نيوزيلندا 
•• مانيال-اأ ف ب

الأربعاء يف  الفيليبيني حتفهما  لقي طّياران يف �سالح اجلّو 
اإنقاذ تبحث  حتّطم طائرة كانا على متنها، فيما كانت فرق 
عن طائرة اأخرى ُفقدت قبل يوم وعلى متنها �ستة اأ�سخا�س، 

على ما ذكرت ال�سلطات.
روميل  الكولونيل  ب��ات��ان  مقاطعة  يف  ال�سرطة  ق��ائ��د  وق���ال 
فيال�سكو لوكالة فران�س بر�س اإن طائرة ع�سكرية من طراز 
�سقطت   SF260 Marchetti ماركيتي«   260 اف  “ا�س 
خ���الل ت��دري��ب ع��ل��ى ح��ق��ل اأرز يف ب��ل��دة ب��ي��الر ال��ق��ري��ب��ة من 

مانيال، ما اأّدى اإىل مقتل قائدها وطيار اآخر.
بالفعل.  “حطام  التحّطم  موقع  زي��ارة  بعد  فيال�سكو  وق��ال 

لقد ُف�سلت الأجنحة«.

انتخابي  فوز  اإث��ر  ثانية  بولية  فوزها  على  �سنوات  ثالث 
�ساحق. وخالل وليتها، واجهت اأردرن جائحة كوفيد-19 
وثورانا بركانيا فتاكا واأ�سواأ اعتداء يرتكب يف البالد عندما 
اأقدم �سخ�س يوؤمن بتفوق البي�س العام2019 على قتل 

51 م�سّليا م�سلما يف م�سجدين يف كراي�ست�سر�س.
للوزراء عند خروجها  رئي�سة  لها  اآخ��ر ظهور علني  وك��ان 
املواطنني  املئات من  ت�سفيق  و�سط  الأرب��ع��اء  الربملان  من 

الذين كانوا يف انتظارها.
وواجهت حكومة ي�سار الو�سط التي تراأ�ستها اأردرن خالل 
املعار�سة  وا���س��ت��ع��ادة  الت�سخم  ارت��ف��اع  املا�سيني  العامني 

املحافظة لزخمها.

وتقع الآن على عاتق هبكينز امل�سوؤول ال�سابق عن مكافحة 
النتخابات  قبل  احلكومة  �سعبية  اإح��ي��اء  مهمة  كوفيد، 

املقررة يف ت�سرين الأول-اأكتوبر.
وُيطل�����ق عل������ى هبكينز الوال��������د لطفلني لقب “ت�سيبي”، 
من  ع�����������ادي  نيوزيلندي  ب��اأن��ه  نف�س�������ه  ي�س��������ف  وه�������و 
للذه����اب  الدراج������ة  رك��������وب  يف�س���������ل  العامل������ة  الطبقة 

اىل عمله.
وقال هبكينز يف ت�سريح �سابق ل�سحفيني اأمام الربملان يف 
العا�سمة ويلينغتون “اأعترب اأنني اأملك الت�سميم والقدرة 
اأنه  على  خ�سو�سا  م�سددا  الأمام”  اإىل  الأم��ور  دف��ع  على 

قادر على الفوز بالنتخابات.

•• ويلينغتون-اأ ف ب

رئي�س  م��ن�����س��ب  الأرب����ع����اء  ر���س��م��ي��ا  هبكينز  ك��ري�����س  ت���ويل 
فاجاأت  ال��ت��ي  اأردرن  جل��ا���س��ي��ن��دا  خ��ل��ف��ا  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  وزراء 

النيوزيلنديني الأ�سبوع املا�سي باإعالن ا�ستقالتها.
العام  اأم��ام احلاكم  اليمني  44 عاما  البالغ  واأدى هبكينز 

لنيوزيلندا خالل حفل اأقيم يف العا�سمة ويلينغتون.
وقال هيبكنز بعد توليه من�سبه “هذا اأكرب امتياز واأكرب 
م�سوؤولية يف حياتي”، م�سيفا “اأ�سعر بالندفاع واحلما�سة 

ملواجهة التحديات املاثلة«.
واأحدثت ا�ستقالة اأردرن �سدمة يف نيوزيلندا بعد اأقل من 

•• بغداد-وكاالت

اإقليم  يف  امل�����خ�����اوف  م���ن�������س���وب  ي���ع���ل���و 
ال��ع��راق، م��ن جتدد  ك��رد���س��ت��ان، �سمايل 
بني  امل�����س��ل��ح��ة  الت�سعينيات  م��واج��ه��ات 
الإق����ل����ي����م،  احل�����زب�����ني احل����اك����م����ني يف 
والجتاه نحو النف�سال، خ�سو�سا مع 
عدم خروج زيارة من�سق البيت الأبي�س 
ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
لالإقليم مبوؤ�سرات على حل حل قريب.

ي��ر���س��د حم��ل��ل ���س��ي��ا���س��ي ع���راق���ي ملوقع 
التناف�س  ج��ذور  عربية”  نيوز  “�سكاي 
احل���زب  ب���ني  الآن  ال���ق���ائ���م  وال���ت���ن���اح���ر 
بزعامة  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال���دمي���ق���راط���ي 
الوطني  والحت������اد  ب�������ارزاين،  م�����س��ع��ود 
ب��اف��ل طالباين،  ب��زع��ام��ة  ال��ك��رد���س��ت��اين 

وما قد حتمله الأيام املقبلة.
بريت  الأم��رك��ي،  الدبلوما�سي  التقى 
الكرديني  احل��زب��ني  زعيمي  م��اك��غ��ورك، 
املا�سي،  ك��رد���س��ت��ان، الأ���س��ب��وع  اإق��ل��ي��م  يف 
عالقته  ب��ح��ك��م  اخل����الف����ات  حل��ل��ح��ل��ة 

ال��وث��ي��ق��ة ب��ال��ط��رف��ني، واأم�����ال يف ت���ك���رار جن����اح ب�����الده يف 
عام  وا�سنطن”  “اتفاقية  يف  ح��دث  كما  بينهما  التقريب 
ت�سادمهما  بعد  اأر�ست حتالفا بني احلزبني  التي   1998
امل�سلح فيما ت�سمى ب�”احلرب الأهلية الكردية” التي ن�سبت 

نتيجة ال�سراع على ال�سلطة والرثوة.

خالف قدمي
ح�سني،  في�سل  غ��ازي  الدكتور  العراقي،  ال�سيا�سي  املحلل 
م��دي��ر امل��رك��ز ال��ع��راق��ي ل��ل��درا���س��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، يعدد 
اأ�سباب اخلالف بني احلزبني وجذوره وموؤ�سرات التوافق 

املحتملة:
• ت��ب��دو الأ���س��ب��اب امل��ول��دة ل��الأزم��ة منها م��ا ه��و تاريخي 
ال���دمي���ق���راط���ي يتم�سك  ف���احل���زب  اأي���دي���ول���وج���ي؛  واآخ�����ر 

•• عوا�سم-وكاالت

بداأت الحتجاجات التي قادتها الإيرانيات، عقب وفاة 
الفتاة مه�سا اأميني، ترتاجع، ولكن مل يعد وا�سحاً ما 

ميكن اأن يحققه املتظاهرون.
ال��وا���س��ح ب����راأي ال��زم��ي��ل ال��ب��اح��ث يف م��وؤ���س�����س��ة هرني 
يف  جنحت  التظاهرات  اأن  اأوجيليك  بورجو  جاك�سون 
جمالت مهمة، حتى ولو مل توؤِد اإىل انهيار اجلمهورية 
الإ�سالمية، وفق ما كان يرغب بع�س املحتجني. درو�س 
ال�سوء  تلقي  الناجحة،  بالثورات  يتعلق  ما  يف  املا�سي 
على النجاح اجلزئي للمحتجني وعلى رد النظام، الذي 

يواجه اأخطر اأزمة على �سعيد �سرعيته منذ 1979.
ويقول اأوجيليك يف جملة “نا�سونال 
ال�سيا�سية  ال��ت��ط��ورات  اإن  اإنرت�ست” 
ع���ل���ى اأر���������س ال�����واق�����ع ت��خ��ت��ل��ف عن 
ال��ن��ظ��ري��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ول���ك���ن ثمة 
اأن  الأوىل،  بتوافق.  فكرتان حتظيان 
تعاوناً  تتطلب  الجتماعية  احلركات 
م���ن الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة ل��ل��دول��ة كي 
تنجح. ومع ذلك، كانت الحتجاجات 
الإي���ران���ي���ة ���س��غ��رة ج����داً ك���ي ت�سكل 
اأعداد  اأن  لبقاء النظام. ذلك  تهديداً 
يف  الآلف  ع�����س��رات  ك��ان��ت  املحتجني 
مليوناً.   80 �سكانه  ت��ع��داد  يبلغ  بلد 
وه���ك���ذا ك����ان م���ن غ���ر امل��ح��ت��م��ل اأن 
دعماً  وتقدم  الأمنية  الأجهزة  تن�سق 

للمحتجني.
التحركات  اأن  ه��ي  الثانية،  وال��ف��ك��رة 
الج���ت���م���اع���ي���ة ت��ت��ط��ل��ب دع����م����اً من 
وعلى  ال�����س��ك��ان،  م��ن  وا���س��ع��ة  �سريحة 
املجتمع، عرب  نحٍو مثايل من ط��ريف 
موجات متوا�سلة من الحتجاجات. 

وتوزيع  اجلمهورية  رئي�س  من�سب  ب�ساأن  خالفات  ظهرت 
احلقائب الوزارية، وتوزيع واردات الإقليم.

• ه��ذه اخل��الف��ات ن�سبت ب��ني احل��زب��ني م��ن ناحية، وبني 
احلزبني واحلكومة املركزية يف بغداد من ناحية اأخرى.

ف�سل الو�ساطة
اأن  يرى  ال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  العراقي  املركز  مدير 
الأبي�س  البيت  من�سق  برئا�سة  الأم��رك��ي،  ال��وف��د  زي���ارة 
اإقليم  اإىل  اإف��ري��ق��ي��ا،  الأو����س���ط و���س��م��ال  ال�����س��رق  ل�����س��وؤون 

كرد�ستان مل حتقق انفراجة يف الأزمة بني احلزبني.

وعما يتوقعه ب�ساأن  الأيام املقبلة، يقول:
ال�سحن  ا�س�������تمرار  م��ع  تعقي��������دا  ت����������زداد  الأزم�����ة   •

لتبني  يذهب  الوطني  الحت���اد  بينما  ال��ل��ي��ربايل،  باملنهج 
املنهج الدميقراطي الجتماعي بو�سفه ع�سوا يف منظمة 

“ال�سرتاكية الدولية«.
بني  وال�سلطة  ال��زع��ام��ة  على  القيادتني  ب��ني  التناف�س   •
احلزب  عليها  ي�سيطر  )ال��ت��ي  ك��رد���س��ت��ان  عا�سمة  اأرب��ي��ل 
الطبيعة  ذات  امل���دي���ن���ة  وال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة  ال���دمي���ق���راط���ي( 
الج��ت��م��اع��ي��ة امل��ن��ف��ت��ح��ة )ال���ت���ي ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا الحت����اد 

الوطني(.
اأن���ه ب��ع��د ع���ام 2003 )ال��غ��زو الأم���رك���ي وبروز  • رغ���م 
نظام حكم جديد( جنحت القيادات يف التوافق على توزيع 
املنا�سب ال�سيادية يف احلكومة الحتادية، اإ�سافة حلكومة 
الإق��ل��ي��م، م��ا اأف����رز من��وذج��ا ُي��ح��ت��ذى يف ال��ع��راق للتنمية 
والزده������ار الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����س��ادي، اإل اأن���ه ب��ع��د ذلك 

الجتماعي الآن هم اأولئك الذين يخاطرون باأرواحهم. 
عزيزي،  اآرا����س  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  الباحث  وي��ج��ادل 
التوا�سل  و�سائل  ت�ستخدم  الإ�ستبدادية  الأنظمة  ب��اأن 
مت  بتقنية  املحتجني  مل��راق��ب��ة  والإن��رتن��ت  الجتماعي 
اأقل  وب��درج��ة  ال�سني،  من  ن�سخها  اأو  عليها  احل�سول 
مهتمة  ط��ه��ران  وك��ان��ت  ال�سمالية.  وك��وري��ا  رو�سيا  م��ن 
الن�ساء  التعرف على وجوه  باحل�سول على تكنولوجيا 
م�سابه  نحو  على  احل��ج��اب،  ق��وان��ني  ينتهكن  ال��ل��وات��ي 
ترتكب  التي  ال�سيارات  اأرق���ام  ت�سجل  التي  للكامرات 

خمالفات مرورية.
اأوروب�����ا م��ق��راً له،  اإي����راين يتخذ  اإىل خ��ب��ر  وا���س��ت��ن��اداً 
قا�سية  اأ�سكال  ا�ستخدام  عن  عمداً  امتنع  النظام  ف��اإن 

هاري�سربغ  جامعة  يف  الدولية  العالقات  اأ�ستاذ  ووف��ق 
واجهتها  التي  امل�ساكل  اإح���دى  ف��اإن  نوربخ�س،  مهدي 
حركة  اإىل  ترجمتها  يف  الإخ��ف��اق  كانت  الحتجاجات، 

اجتماعية وا�سعة ت�سمل كل �سرائح ال�سكان.
اجلمهورية  ا����س���ت���خ���دم���ت  الن���ت���ف���ا����س���ة،  ع���ل���ى  ورداً 
من  تقلل  ك��ي  حم�سوبة،  وتكتيكات  اأدوات  الإ�سالمية 
فاعلية الحتجاجات واإعادة �سبط ال�سوارع وال�ساحات 
يف البالد. واأدت قدرة و�سائل التوا�سل الجتماعي على 
التي هزت طهران  الوا�سعة  الحتجاجات  التاأثر على 
اللحظة  متجيد  اإىل  املنتقدين  ببع�س   ،2009 ع��ام 
ومع ذلك، فاإن تلك املزاعم  على اأنها “ثورة التويرت”. 
كان مبالغاً فيها. وكما يف املا�سي، فاإن حمركي التغير 

الإع��������������������الم��ي وال�����س�����������������������ي��ا���س�����������������ي بني 
احلزبني.

• ا���س��ت��م��رار الت��ه��ام��ات امل��ت��ب��ادل��ة بني 
الطرفني ب�ساأن توزيع املوارد والرثوات 
وامل��ن��ا���س��ب، وت��ه��دي��د الحت����اد الوطني 
بالذهاب لعالقة مبا�سرة مع احلكومة 

الحتادية يف بغداد.
ه����ذه الأج���واء تثر خم��اوف كردية   •
ب�سبب  م�سلحة  مل��واج��ه��ات  حتولها  م��ن 
لتقدمي  ال���ط���رف���ني  ا����س���ت���ع���داد  ع�����دم 

تنازلت.
• ب��ي��ن��م��ا ح�����ذرت رئ���ا����س���ة الإق���ل���ي���م يف 
ب��ي��ان م��ن ه��ذه الأو����س���اع، داع��ي��ة جميع 
الأطراف ال�سيا�سية اإىل ر�س ال�سفوف 
لتج�������اوز الأزمات، دعا الحتاد الوطني 
تعدي������ل  ل�����س��رورة  ب��ي��ان  يف  وح��ل��ف��اوؤه 
كرد�ستان،  يف  الن��ت��خ��اب��ات  ق��ان��������������������������ون 
النتخابات،  مفو�سي�������ة  وتفعي���������ل 
الأر�سية  ت��ه��ي��ئ��ة  ����س���رورة  ع��ل��ى  و����س���دد 
نزيهة  لن��ت��خ��اب��ات  وامل�ستقرة  املنا�سبة 

و�سفافة.
• املخاوف الآن تتزايد من اأن مت�سك احلزب الدميقراطي 
ب���اإج���راء الن��ت��خ��اب��ات دون ال���س��ت��ج��اب��ة مل��ط��ال��ب الحت���اد 
الوطني، قد يقود اإىل مقاطعة الأخر العملية النتخابية، 
لي�س ذلك فقط بل قد مي�سي قدما يف تهديده بالن�سحاب 
م��ن احل��ك��وم��ة، وه��م��ا ت���ط���وران خ��ط��ران ي���ن���ذران بقرب 

النف�سال.
جتنبا حل���دوث ه��ذا الن��ف�����س��ال، ق��ال��ت رئ��ا���س��ة الإق��ل��ي��م يف 
كرد�ستان  اإقليم  فيه  ي��واج��ه  ال��ذي  ال��وق��ت  “يف  بيانه������ا: 
فاإننا  التحديات،  من  وجمموع���������ة  غام�س�������ة  ظروف���������ا 
والتعا�سد  الوح������دة  اإىل  م�سى  وقت  اأي  من  اأح��وج  اليوم 
والحتاد  الدميقراطي  احل��زب  الأط���راف، خا�سة  كل  بني 
ال���وط���ن���ي ال���ل���ذي���ن مي�����س��ك��ان م��ع��ا ب���زم���ام م�����س��ت��ق��ب��ل هذا 

الإقليم«.

الحتجاجات  وت��رك  التظاهرات،  بداية  يف  القمع  من 
النظام يعتقد  ال��دوام، كان  اأن��ظ��اره. وعلى  تخرج حتت 
اأنه قادر على امتالك القوة ل�سبط واحتواء احل�سود. 
النب�س  اأن  وهي  للبديهة،  خمالفة  تبدو  فكرة  وهناك 
ال���س��ت��ب��دادي ل���س��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف ���س��د امل��ح��ت��ج��ني، كان 
اأك����رث ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة و����س���راً. وم���وؤخ���راً،  يحكمه ه���دف 
طورت اإيران نظام مراقبة معقداً باإ�ستخدام الكامرات 
وامل�����س��رات. وا���س��ت��ن��اداً اإىل اخل��ب��ر ال���ذي رف�����س ذكر 
اإلقاء القب�س ف��وراً على  اإىل  ا�سمه، فاإنه مل يكن يلجاأ 
املحتجني، واإمنا كانوا يواجهون املحاكمة لحقاً ا�ستناداً 

اإىل حتليالت ال�سرطة للت�سجيالت املرئية. 
للمحتجني  ي�سمح  ك���ان  ه����ذه،  ال��ن��ظ��ر  ل��وج��ه��ة  وت��ب��ع��اً 
النظام  لأن  حت��رك��ات��ه��م،  با�ستكمال 
ي����ري����د ج���م���ع وت���خ���زي���ن اأدل��������ة �سد 
املواطنني ال�ساخطني. وهذا يعني اأنه 
الإيقاع  �سيجري  املقبلة،  الأع���وام  يف 
باملن�سقني وتركهم يف حالة من عدم 
اليقني تتعلق ب�سالمتهم، و�سيظلون 

عر�سة للتوقيف املفاجئ.
اإن القمع الوح�سي الذي مار�سه النظام 
�سّكل رادعاً فعاًل �سد املحتجني. ومع 
ذل���ك، ف���اإن الح��ت��ج��اج��ات جنحت يف 
الداخلية  الإيرانية  ال�سيا�سات  جعل 
املنظور،  امل����دى  ع��ل��ى  م�ستقرة  غ��ر 

واأحدثت تدنياً يف �سرعية النظام.
عالمة  ت��رك��ت  مه�سا”  “حلظة  اإن 
يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  متحى  ل 
البالد، ونزعت ال�سرعية عن النظام 
يزعم  التي  الأ�سا�سية  الركائز  وع��ن 
ا�ستلزم  اإل��ي��ه��ا، ح��ت��ى ول���و  الإ���س��ت��ن��اد 
بع�س الوقت من اأجل ا�ستيعاب الآثار 

بعيدة املدى لالحتجاجات.

جم�سم لزنزانة نافالني قبالة �سفارة مو�سكو يف برلني 
•• برلني-اأ ف ب

و�سع موؤيدون للمعار�س الرو�سي 
امل�سجون األيك�سي نافالني جم�سما 
ميثل الزنزانة التي يقبع داخلها 
يف  الرو�سية  ال�سفارة  مقر  قبالة 

برلني.
نافالني  ي��ق�����س��ي  ع���ام���ني  وم���ن���ذ 
املعار�س الأبرز للرئي�س الرو�سي 
فالدمير بوتني عقوبة بال�سجن 
يف مع�سكر اعتقال �سديد احلرا�سة 

خارج مو�سكو.
ال��ذي��ن ك�سفوا  اأن�����س��اره  واأع�����رب 
ع���ن ال���زن���زان���ة ال���س��م��ن��ت��ي��ة عن 

اأملهم برفع م�ستوى الوعي حول 
يعي�سها  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف 

نافالني.
الزنزانة  اىل  ال���زور  ادخ���ال  ويتم 
طولها  ي���ب���ل���غ  ال����ت����ي  امل���ج�������س���م 
ث��الث��ة اأم���ت���ار وع��ر���س��ه��ا مرتين 
ال��ب��اب خلفهم  ون�����س��ف واإغ�����الق 
ك��ي ي��خ��ت��ربوا ج����زءا م��ن معاناة 

نافالني.
البالغة  نيكولييفا  اآن��ي��ا  وق��ال��ت 
اأم����ر  اأن�������ه  “اأعتقد  ع����ام����ا   26
كانت  اأن����ه����ا  م�����س��ي��ف��ة  مروع”، 
عليها  ي��ك��ن  مل  لأن���ه  “�سعيدة” 
داخل  ق�سر  وق��ت  ق�ساء  ���س��وى 

الزنزانة. ويقع مع�سكر العتقال 
البالغ  نافالني  فيه  يوجد  ال��ذي 
بلدة فالدمير،  خ��ارج  46 عاما 
كيلومرتا   230 نحو  بعد  على 
�سرق مو�سكو، وهو حمتجز هناك 

بعد اإدانته بالختال�س.
اأوليغ  ال��ث��الث��اء  ال���زن���زان���ة  وزار 
�ُسجن  ال������ذي  ن���اف���ال���ن���ي  ���س��ق��ي��ق 
اأي�سا يف رو�سيا ملدة ثالث �سنوات 
ون�����س��ف، وق��د ���س��ارك يف ت�سميم 
ال�سوء  ي��خ��رتق  ال��ت��ي  ال��زن��زان��ة 
جوانبها  اأح���د  يف  �سغرة  ن��اف��ذة 
مغ�سلة  خ����اف����ت  ب�����س��ك��ل  ل���ي���ن���ر 

�سغرة ومرحا�سا و�سريرا.

البالغة  ب���و����س  ن��ات��ال��ي��ا  واأب�������دت 
اع��ت��ادت تقدمي  وال��ت��ي  45 عاما 
تربعات ملنظمة نافالني اعجابها 
الرو�سي  ال�سيا�سي  املعار�س  بقوة 

“وخا�سة قوته العقلية«.
البالغ  ن�����س��روف  ي��وج��ني  وق���ال 
مل�ساعدة  وامل���ت���ط���وع  ع���ام���ا   42
ال��������زوار ل��ع��ي�����س جت���رب���ة زن���زان���ة 
نافالني “النا�س مرتبكون للغاية 
التي  ب���ال���ظ���روف  وم���ن���ده�������س���ون 
نافالني  األ��ي��ك�����س��ي  ف��ي��ه��ا  ي��ع��ي�����س 
اأن  ن�������س���روف  واأ�����س����اف  الآن«. 
ال���زوار  اأم����ام  مفتوحة  ال��زن��زان��ة 
يوميا  ����س���اع���ة   24 م�����دى  ع���ل���ى 

ع�سية  �سباط-فرباير   23 حتى 
الذكرى ال�سنوية لغزو اأوكرانيا.

بغاز  للت�سميم  نافالني  وتعر�س 
ن��وف��ي��ت�����س��وك ل��الأع�����س��اب خالل 

 ،2020 عام  �سيبريا  اإىل  رحلة 
وقد تلقى العالج يف برلني واتهم 
حماولة  وراء  ب��ال��وق��وف  ب��وت��ني 

اغتياله.
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عربي ودويل
مقتل فل�سطيني بر�سا�س 

اجلي�س االإ�سرائيلي يف ال�سفة 
•• نابل�س-اأ ف ب

قتل  فل�سطينيا  �سابا  اإن  الأرب��ع��اء  اأم�س  الفل�سطينية   ال�سحة  وزارة  قالت 
اأعلن  فيما  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمال  الإ�سرائيلي  اجلي�س  بر�سا�س 

اجلي�س اأنه اأطلق النار على مهاجم حاول تنفيذ عملية طعن ب�سكني.
املدنية  ال�سوؤون  “هيئة  تبلغت من  اإنها  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  وقالت 
بر�سا�س  )20عاماً(  حللوح  ع��ارف  النا�سر  عبد  ع��ارف  ال�ساب  با�ست�سهاد 
اأورد اجلي�س  الحتالل، قرب قلقيلية، وهو من خميم جنني«. من جهته، 
حاجز  عند  طعن  عملية  تنفيذ  “حاول  ال�ساب  اأن  ذل��ك  قبيل  ال�سرائيلي 

ع�سكري قرب بلدة كفر قدوم غر بعيد عن مدخل م�ستوطنة قدوميم«.

“تيليغرام” وهو يتفقد بنادق كال�سينكوف وقذائف مدفعية 
ُم�����س��رة. وق���ال م�����س��وؤول��ون ع�سكريون  و���س��واري��خ وط���ائ���رات 
الأ�سلحة  نق�سا يف  ت��واج��ه  رو���س��ي��ا  اإن  وغ��رب��ي��ون،  اأوك��ران��ي��ون 
على  وال�سواريخ  املدفعية  قذائف  من  الآلف  اأطلقت  بعدما 

اأوكرانيا منذ غزوها قبل 11 �سهرا بال�سبط.
على  الطلب  ب��اأن  ال��زي��ارة  خ��الل  مل�سوؤولني  وذك��ر ميدفيديف 
الطائرات املُ�سرة مرتفع جدا فيما ت�سميه مو�سكو “عمليتها 

الع�سكرية اخلا�سة” يف اأوكرانيا.
وت�ستخدم ك��ل م��ن رو���س��ي��ا واأوك��ران��ي��ا ال��ط��ائ��رات املُ�����س��رة يف 
ب��داي��ة احل���رب لأن��ه��ا رخي�سة الثمن  ه��ج��م��ات م��ت��ع��ددة م��ن��ذ 
اأمانا من الطائرات التي يقودها  اأكرث  ودقيقة ن�سبيا وتعترب 
ط��ي��ارون. وم��ي��دف��ي��دي��ف، ال���ذي ك��ان ال��غ��رب يعتربه ذات يوم 

••مو�سكو-وكاالت

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ال�����س��اب��ق دمي����رتي م��ي��دف��ي��دي��ف، اإن 
خم���زون���ات ال��ب��الد م��ن الأ���س��ل��ح��ة ت��ك��ف��ي مل��وا���س��ل��ة ال��ق��ت��ال يف 
اأوكرانيا، وذلك ردا على تقارير غربية اأفادت باأن رو�سيا تعاين 

من نفاد ال�سواريخ واملدفعية.
وذكر ميدفيديف خالل زيارة مل�سنع ينتج بنادق كال�سينكوف 
�سرقي مو�سكو:  األ��ف كيلو مرت  بعد نحو  اإيجيف�سك، على  يف 
ب�سفة  بت�سريحات  وي��دل��ون  ال��و���س��ع،  ي��راق��ب��ون  “خ�سومنا 
دورية عن اأننا لي�س لدينا هذا اأو ذاك.. اأريد اأن اأخيب اآمالهم. 

لدينا ما يكفي من كل �سيء«.
تطبيق  على  قناته  على  م�سور  مقطع  يف  ميدفيديف  وظهر 

اأف�سل اأمل للتقارب مع مو�سكو خالل فرتة رئا�سته بني عامي 
املت�سددة  الرو�سية  الأ���س��وات  اأك���رث  اأح���د  و2012،   2008

املوؤيدة للحرب.
وبعد تنحيه عن من�سبه يف عام 2012 لإف�ساح املجال لعودة 
فالدمير بوتني اإىل اأكرب من�سب يف البالد، عمل ميدفيديف 
رئي�سا للوزراء ملدة ثماين �سنوات تقريبا قبل اأن يتم تهمي�سه 

يف بداية عام 2020.
وهو الآن نائب رئي�س جمل�س الأمن واأ�سبح يف كانون الأول-
الرو�سية  ال�سناعية  الع�سكرية  للجنة  رئي�سا  املا�سي  دي�سمرب 
اجلديدة التي ت�سرف على اإنتاج الأ�سلحة لدعم احلرب. وقال 
الأ�سبوع املا�سي اإن هزمية رو�سيا يف اأوكرانيا قد ت�سعل حربا 

نووية. 

ميدفيديف: لدينا االأ�سلحة الكافية ملوا�سلة القتال يف اأوكرانيا

•• وا�سنطن-وكاالت

اع��ت��رب ج��دع��ون راخ��م��ان، الكاتب 
“فاينن�سال  �سحيفة  يف  ال�سيا�سي 
انبثق  اإيجابياً  �سيئاً  اأن  تاميز”، 
من اآخر �سلبي يف 2022، م�سراً 
لأوكرانيا  الرو�سي  ال��غ��زو  اأن  اإىل 
للوحدة  ملحوظ  عر�س  اإىل  اأدى 

والت�سميم يف العامل الغربي.
فر�ست الوليات املتحدة والحتاد 
الأوروبي واململكة املتحدة واليابان 
واأ�سرتاليا  اجل���ن���وب���ي���ة  وك����وري����ا 
عقوبات غر م�سبوقة على رو�سيا. 
مت تاأمني مليارات ال��دولرات من 
الدعم الع�سكري والقت�سادي اإىل 
باإدخال  اأمل��ان��ي��ا  اأوك��ران��ي��ا ووع����دت 
�سيا�ساتها  على  تاريخية  تغيرات 
وتقدمت  وال��دف��اع��ي��ة،  ال��ط��اق��وي��ة 
الن�سمام  بطلب  وال�سويد  فنلندا 

اإىل الناتو.
“فاينن�سال  يف  راخ�����م�����ان   ت���اب���ع 
جتاه  ال�سني  عدائية  اأن  تاميز” 
“بال  تايوان واإعالنها عن �سراكة 
حدود” مع رو�سيا اأثارا رد فعل يف 

الإندو-با�سيفيك.
اأعلنت اليابان عن زيادة كبرة يف 
الفلبني  وع��ززت  الدفاعي  الإنفاق 
اأم��ري��ك��ا. واجتمعت  رواب��ط��ه��ا م��ع 
دول احلوار الأمني الرباعي، الهند 
والوليات  وال��ي��اب��ان  واأ���س��رتال��ي��ا 

املتحدة، �سمن قمة م�سرتكة.
 ب�����������داأت ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ات يف 
اأوثق.  ب�سكل  العمل  واآ�سيا  اأوروب���ا 
اليابان  ح�سرت  الأوىل،  ول��ل��م��رة 
قمة  واأ�سرتاليا  اجلنوبية  وكوريا 

�سيكون  ال�سنة  لكن هذه  اأطل�سية. 
اأ����س���ع���ب وب�����س��ك��ل م���ل���ح���وظ على 
الدول الدميوقراطية املتقدمة اأن 
القيادة  كانت  الحت��اد.  على  تبقي 
واملنخرطة  الن�سطة  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأ�سا�سية يف رد العامل الدميوقراطي 
على ال�سراكة بني رو�سيا وال�سني. 
ل���ك���ن ت����وت����رات ج���دي���ة ت�����ربز بني 

وا�سنطن وحلفائها.

امل�ساكل يف اأوروبا
الق�سايا  اأّن  ال���ك���ات���ب  اأ������س�����اف 
ا�سرتاتيجية  اأوروب��ا  يف  الأ�سا�سية 
واقت�سادية معاً. التحالف الغربي 
منق�سم ب�سكل علني حول م�ستقبل 
امل�ساعدات الع�سكرية اإىل اأوكرانيا. 
للغاية  وا�سحة  النق�سامات  كانت 
يوم  رام�ستاين  يف  اجتماع  خ��الل 
اأملانيا  ق����اوم����ت  ح����ني  اجل���م���ع���ة، 
ل��ل�����س��م��اح بنقل  امل��ك��ّث��ف  ال�����س��غ��ط 
اأوكرانيا.  اإىل  ل���ي���وب���ارد  دب���اب���ات 
عزلة  على  العناوين  رك��زت  بينما 
اأملانيا بعد اجتماع رام�ستاين، تظل 
الغربي  احل��ل��ف  يف  الن��ق�����س��ام��ات 

اأكرث تعقيداً.
يت�سمن  ال�سقور  م��ن  ج��ن��اح  ثمة 
واململكة  ال�����س��م��ال  ودول  ب��ول��ن��دا 
املتحدة وهو ي�سغط من اأجل نقل 
�سريع لالأ�سلحة اإىل اأوكرانيا ومن 

بينها الدبابات.
 الوليات املتحدة يف منزلة و�سطى 
بني ال�سقور والأمل��ان املفرطني يف 
ح���ذره���م. ي��ق��ل��ق ال�����س��ق��ور م��ن اأن 
�سمحت  ق���د  ب���اي���دن  اإدارة  ت���ك���ون 
التهديد  م���ن  ب���اخل���وف  ل��ن��ف�����س��ه��ا 

روتينية  الآن  اأ�سبحت  بكني  جتاه 
تزال  ل  الأمريكية.  ال�سيا�سات  يف 
غ��ال��ب��ي��ة احل���ك���وم���ات الأوروب�����ي�����ة 
هي  ال�سني  تتحوط.  والآ���س��ي��وي��ة 
اأك���رب خ��ط ���س��دع حمتمل يف  الآن 
وحلفائها  اأم��ري��ك��ا  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
واأ�سرتاليا  ال��ي��اب��ان  الآ���س��ي��وي��ني. 
والفلبني  اجل���ن���وب���ي���ة  وك������وري������ا 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ع  م��ت��ح��ال��ف��ة 
�سمن معاهدات، وهي توافق على 
احلاجة اإىل زيادة الردع الع�سكري 
ل��ل�����س��ني. ل���ك���ن ك����ل ه�����ذه ال�����دول 
ح��ذرة من امل��دى ال��ذي قد تذهب 
ف��ك الرتباط  اأم��ري��ك��ا م��ن  اإل��ي��ه 

القت�سادي.
ال��راأي هذا  انق�سام  الكاتب  لحظ 
بينما تراأ�س جل�سة حول اليابان يف 
منتدى القت�ساد الدويل الأ�سبوع 

املا�سي.
املنتهية  امل�����س��ارك  ال��رئ��ي�����س  ق���ال   
كابيتال  ب���اي���ن  ل�����س��رك��ة  ولي����ت����ه 
اإن  ب��اغ��ل��ي��وك��ا  �ستيفن  الأم��ري��ك��ي 
التجارة  �ستزيد  الدميوقراطيات 
بينها وذكر حرب اأوكرانيا كتحذير 
الكبر  القت�سادي  العتماد  من 

على الأوتوقراطية.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ك��ان   
ومقرها  ه��ول��دي��ن��غ��ز  ����س���ون���ت���ورو 
اليابان تاك نينامي حذراً من هذه 
احلجة ورحب بواقع زي��ادة جتارة 

اليابان مع ال�سني.
ميثلون  ال���ذي���ن  ال�����س��ن��غ��اف��وري��ون 
املتحدة  للوليات  اأ�سا�سيني  حلفاء 
يف التجارة والأمن قلقون علناً من 
النطاق الوا�سع للقيود الأمريكية 

ن����ووي����ة، وب���ال���ت���ايل كانت  ب���ح���رب 
اأ�سلحة  ت�سليم  خجولة جداً حيال 
البعيدة  ال�سواريخ  مثل  متقدمة 
الن���ت���ق���ادات خافتة  ل��ك��ن  امل�����دى. 
مانح  اأك��رب  املتحدة  ال��ولي��ات  لأن 
للم�ساعدات الع�سكرية واملالية اإىل 
قابلة  النق�سامات  هذه  اأوكرانيا. 
لالإدارة حتى الآن. لكن اإذا انقلبت 
الربيع،  اأوك��ران��ي��ا يف  �سد  احل���رب 
ف���اإن ت��ب��ادل الت��ه��ام��ات ق��د ب�سبح 

بغي�ساً.

�سناعيون  ي�سر  ال��ع��م��ل��ي��ة.  ه���ذه 
اأوروبيون اإىل مزايا اأ�سا�سية تتمتع 
بها الوليات املتحدة وهي الطاقة 
الوفرة  والأرا�����س����ي  ال��رخ��ي�����س��ة 
وعملة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وال���ق���ي���ادة 
تاأتي  ث���م  الح���ت���ي���اط���ي���ة.  ال���ع���امل 

ال�سني.

روتني اأمريكي...
 يقلق احللفاء

ال�سدامية  وامل����واق����ف  ال��ل��غ��ة  اإن 

البعد الثاين... اأخطر؟
بني  ل��ل��ت��وت��رات  اأن  راخ���م���ان  راأى 
امل��ت��ح��دة واأوروب������ا بعداً  ال���ولي���ات 
اق���ت�������س���ادي���اً ح���ي���ث ي��ت��ه��م ك����رث يف 
وا�سنطن  الأوروب�������������ي  الحت���������اد 
تقدمي  خ�����الل  م����ن  ب���احل���م���ائ���ي���ة 
اخل�سراء  لل�سناعات  كبر  دع��م 
وال�������س���ي���ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة داخ���ل 
يكون  ق����د  امل����ت����ح����دة.  ال������ولي������ات 
اجل�����واب الأم���ري���ك���ي ال�����س��ائ��ع باأن 
على اأوروبا بب�ساطة توفر دعمها 

اخل�سراء  للتكنولوجيا  اخل��ا���س 
غر واقعي.

�سناعاتها  ت��دع��م  ال���دول  ت��رك  اإن 
اخل����ا�����س����ة ق������د ي���ف���ج���ر ال�������س���وق 
ميكن  بينما  امل�سرتكة،  الأوروب��ي��ة 
اأن يثر نظام دعم اأوروب��ي موحد 
وب�سكل ف��وري ج��دًل حول م�سدر 
اإن��ف��اق��ه. يكمن  جمع امل���ال وم��ك��ان 
خلف ذل��ك خ��وف م��ت��زاي��د م��ن اأن 
الوليات املتحدة تتقدم على اأوروبا 
اقت�سادياً واأن حرب اأوكرانيا ي�سرع 

�سيزيد  امللف  وه��ذا  بال�ستيطان، 
ب���ني وزراء  م���ن ح����دة اخل����الف����ات 
احلكومة الإ�سرائيلية، و�سيت�ساعد 
يوم”.ويطالب  بعد  ي��وًم��ا  التوتر 
الإ�سرائيلي  ال��ي��م��ني  يف  اأع�����س��اء 
نتنياهو،  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س 
باإخالء عدد من املناطق يف ال�سفة 
الغربية من الفل�سطينيني، اأبرزها 
قرية اخلان الأحمر، وهي املنطقة 
ل�سنوات  كبًرا  اأث��ارت خالًفا  التي 
الإ�سرتاتيجية  اأه��م��ي��ت��ه��ا  ب�سبب 

للفل�سطينيني والإ�سرائيليني.
“ال�ستيطان  اأن  واأ�سار عوكل، اإىل 
التناق�سات  زي�����ادة  اإىل  ����س���ي���وؤدي 
اأنه  اإل  ن��ت��ن��ي��اه��و؛  ح��ك��وم��ة  داخ����ل 
اإ�سقاطها  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  ل 
نتنياهو  اأن  خا�سة  ال�سرعة،  بهذه 
م  وقدَّ احل��ايل،  بائتالفه  متم�سك 

الكثر من التنازلت لت�سكيله«.
احلكومة  “اإ�سقاط  واأ������س�����اف: 
يكون  رمب��ا  احلالية  الإ�سرائيلية 
نتنياهو  اأن  ك��م��ا  ل��ل��غ��اي��ة،  ���س��ع��ًب��ا 
منع  اأج���ل  م��ن  امل�ستحيل  �سيعمل 

ذلك«.
ت�سقط  اأن  اأتوقع  “ل  م�ستطرًدا: 

•• القد�س-وكاالت

�سهدت احلكومة الإ�سرائيلية التي 
يرتاأ�سها بنيامني نتنياهو، �سداًما 
ال�ستيطان  ملف  اإثر  وزرائها  بني 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
اإخالء اجلي�س  املحتلة، وذلك بعد 
ا�ستيطانية  ل���ب���وؤرة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
�سمال  نابل�س  مدينة  من  بالقرب 

ال�سفة.
احل����ك����وم����ة  يف  وزراء  ووّج�������������ه 
لوزير  حادة  انتقادات  الإ�سرائيلية 
الدفاع يواآف غالنت، ب�سبب اإخالء 
الذي  الأم��ر  ال�ستيطانية،  البوؤرة 
لإ�سدار  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ح��ك��وم��ة  دف���ع 
فل�سطينية  م���ن���ازل  ب���ه���دم  ق�����رار 
يف  قانونية”  “غر  ت���ع���ت���ربه���ا 

املنطقة امل�سنفة )ج(.

خالفات كبرية
وجود  اإىل  عربية،  تقارير  اأ���س��ارت 
ب���������س����اأن ملف  ك����ب����رة  خ�����الف�����ات 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  ال���س��ت��ي��ط��ان 
وزعيم  املالية  ووزي��ر  غالنت  بني 
بت�سلئيل  الدينية”  “ال�سهيونية 
حكومة  ت�سكيل  منذ  �سموتريت�س، 
وترتها  زادت  وال���ت���ي  ن��ت��ن��ي��اه��و، 

موؤخًرا.
وقالت �سحيفة “ي�سرائيل هيوم” 
“ملف ال�ستيطان يف  اإن  العربية، 
بني  كبر  بخالف  ت�سبب  ال�سفة 
اإىل  واأدى  و�سموتريت�س،  غ��الن��ت 
توتر كبر بينهما خالل اجتماعي 
ث�����الث�����ي ع�����ق�����ده ن����ت����ن����ي����اه����و مع 
التوتر  اأن  اإىل  لفتًة  الوزيرين”، 

و�سل اإىل حد رفع الأ�سوات.
اأن  ال���������س����ح����ي����ف����ة،  واأو�������س������ح������ت 

بتطبيق  ي��ط��ال��ب  “�سموتريت�س 
لت�سكيل  الئ��ت��الف��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات 
احلكومة، ونقل كامل ال�سالحيات 
اخلا�سة به والتي تتعلق يف ال�سفة 
الأم���ر  �سريع”،  ب�����س��ك��ل  ال��غ��رب��ي��ة 
ال�����ذي ����س���ي���وؤدي ل��ت�����س��ري��ع وت���رة 

ال�ستيطان يف ال�سفة.

ملفات خطرية
وي�����رى حم��ل��ل��ون ���س��ي��ا���س��ي��ون، اأن 
حدة اخلالفات بني وزراء حكومة 
ال�ستيطان،  ملف  ب�سبب  نتنياهو، 
اإل  املقبلة؛  الفرتة  خالل  �ستزداد 
اأنها ل ميكن اأن توؤدي اإىل اإ�سقاط 
احلكومة، خا�سة اأن رئي�س الوزراء 
ذل���ك بكل  م��ن��ع  اأج���ل  م��ن  �سيعمل 

الو�سائل املمكنة.
وب��ح�����س��ب ه������وؤلء امل��ح��ل��ل��ني، ف���اإن 
ه���ن���اك ال��ك��ث��ر م���ن امل��ل��ف��ات التي 
ميكن اأن توؤدي لإ�سقاط احلكومة 
ملف  اأن  اإل  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة؛ 
اإىل ذلك،  ي����وؤدي  ل��ن  ال���س��ت��ي��ط��ان 
خا�سة اأن هناك توافًقا بني اأحزاب 
الئ��ت��الف احل��ك��وم��ي ع��ل��ى تعزيز 

ال�ستيطان.
وي�����رى امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي طالل 
يف  “ال�ستيطان  اأن  ع�����وك�����ل، 
امللفات  من  واحد  الغربية  ال�سفة 
ت���واج���ه حكومة  ال���ت���ي  اخل���ط���رة 
ن��ت��ن��ي��اه��و، خ��ا���س��ة اأن���ه���ا مي��ك��ن اأن 
ك���ب���رة بني  خ���الف���ات  اإىل  ت������وؤدي 
وزرائها، عالوة على اخلالفات مع 

الوليات املتحدة بهذا ال�ساأن«.
نيوز”،  “اإرم  ل����  ع���وك���ل،  واأو����س���ح 
نتنياهو،  ح���ك���وم���ة  “وزراء  اأن 
�سعبة  م����غ����ام����رات  يف  ي���دخ���ل���ون 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  م���ع 

التي  بال�سهولة  نتنياهو  حكومة 
وبراغماتية  ال��ب��ع�����س،  ي��ت��وق��ع��ه��ا 
رئي�س ال��وزراء �ستمكنه من جتاوز 

الكثر من العقبات«.
وتابع: “الأر�سية ال�سيا�سية واحدة 
لالأحزاب اليمينية امل�سّكلة حلكومة 
نتنياهو، وهناك ان�سجام كبر بني 
نتنياهو  مت�سك  اأن  كما  اأطرافها، 
تنازلت  لتقدمي  يدفعه  بال�سلطة 
ملنع  اليمينيني؛  ل�سركائه  جديدة 

اأي انهيار حلكومته«.
واأكد اأن “�سقوط حكومة نتنياهو 
فو�سى  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  دخ���ول  يعني 
الآخر  الطرف  اأن  خا�سة  ع��ارم��ة، 
ت�سكيل  مي��ك��ن��ه  ل  امل��ع��ار���س��ة  م���ن 
الأزم���ة  وب��ال��ت��ايل تعميق  ح��ك��وم��ة 
يرغب  ل  ال��ذي  الأم��ر  ال�سيا�سية، 
بح�سب  اأبيب”،  ت���ل  ح��ل��ف��اء  ب���ه 

قوله.

خالفات �سكلية
ال�سيا�سي،  املحلل  من جهته، يرى 
حالة  “هناك  اأن  ع���ب���ده،  ح�����س��ن 
م���ن الن�����س��ج��ام احل��ك��وم��ي داخل 
الئ����ت����الف الإ����س���رائ���ي���ل���ي احل���ايل 
ال�ستيطان  مب��ل��ف  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
اأنه  م��وؤك��ًدا  الغربية”،  ال�سفة  يف 
“من امل�ستبعد اأن يوؤدي هذا امللف 

لإ�سقاط حكومة نتنياهو«.
التفاقيات  يف  ن��ت��ن��ي��اه��و،  وت��ع��ه��د 
ال�ستيطان  ب��ت��ع��زي��ز  الئ��ت��الف��ي��ة 
الغربية،  ال�سفة  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
يف  ل��ن��ج��اح��ه  اأدى  ال������ذي  الأم�������ر 
فيما  ال�ساد�سة،  حكومته  ت�سكيل 
ي��ع��رف ع��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء �سعيه 
الإ�سرائيلية  ال�سيادة  ف��ر���س  اإىل 

على اأجزاء من ال�سفة.

و�سيدخل  ال�ستيطاين،  بالتو�سع 
�سركائه  م��ع  عميقة  خ��الف��ات  يف 
ال��ي��م��ي��ن��ي��ني ب���ه���ذا امل����ل����ف، وذل����ك 
عالقات  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ه  اإط������ار  يف 

اإ�سرائيل اخلارجية«.
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وتعار�س 
جو بايدن، ال�ستيطان الإ�سرائيلي 
وتطالب  ال���غ���رب���ي���ة،  ال�����س��ف��ة  يف 
اتخاذ  ب���ع���دم  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ح��ك��وم��ة 
توؤدي  اأن  �ساأنها  من  اإج���راءات  اأي 
ال���دول���ت���ني ومنع  ل��ت��ق��وي�����س ح���ل 
اإق����ام����ة دول�����ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وفق 

التقارير العربية.
نيوز”،  “اإرم  ل�  ال�سواف،  واأو���س��ح 
الإ�سرائيلي  ال�����وزراء  “رئي�س  اأن 
الفعل  ردود  جت��ن��ب  ع��ل��ى  �سيعمل 
الأمريكية والدولية الغا�سبة من 
ال�سفة،  يف  ال�ستيطاين  التو�سع 
الأم�������ر ال������ذي ���س��ي��دف��ع��ه لإب���ط���اء 
اليمينيني  ���س��رك��ائ��ه  خم��ط��ط��ات 

بهذا ال�ساأن«.
واأ�سار ال�سواف، اإىل اأن “نتنياهو، 

انهيار احلكومة«.
واأ����س���اف امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي: “ل 
اأحد  ال���س��ت��ي��ط��ان  ي��ك��ون  اأن  يعقل 
اأ���س��ب��اب ان��ه��ي��ار احل��ك��وم��ة، خا�سة 
الإ�سرائيلية  ال��ق��رارات  جوهر  اأن 
املناطق  ع���ل���ى  ال�������س���ي���ادة  ف����ر�����س 
الأرا��������س�������ي  يف  )ج(  امل�������س���ن���ف���ة 
الفل�سطينية، كما اأن نتنياهو تعهد 

بتعزيز ال�ستيطان«.
“نتنياهو  اأن  اإىل  ع���ب���ده،  ول��ف��ت 
لديه قدرة على مقاومة ال�سغوط 
متنعه  ول��ن  والغربية،  الأمريكية 
تنفيذ  من  خارجية  حم��اولت  اأي 
ال�ستيطانية”،  خم���ط���ط���ات���ه 
م�سدًدا على اأن “ال�ستيطان ميثل 
اليمينية  الأح��زاب  م�سروع  جوهر 

يف اإ�سرائيل«.

خطوات حذرة
م�سطفى  ال�سيا�سي،  املحلل  ي��رى 
�سي�سر  “نتنياهو،  اأن  ال�����س��واف، 
يتعلق  فيما  ج��ًدا  ح��ذرة  بخطوات 

وقال عبده، ل� “اإرم نيوز”، اإنه “من 
ال�سابق لأوانه احلديث عن ارجتاج 
الإ�سرائيلية،  ب��احل��ك��وم��ة  داخ��ل��ي 
كما اأن هناك اإجماًعا لدى اأحزابها 
معترًبا  ال�ستيطان”،  تعزيز  على 
اأن اأي معار�سة اأو قرارات خمالفة 

لذلك هي “�سكلية«.
ال�����ب�����وؤرة  “اإخالء  اأن  واأو�������س������ح 
مدينة  من  القريبة  ال�ستيطانية 
اأيام كانت مبثابة  نابل�س قبل عدة 
املتحدة  للوليات  خارجية  ر�سالة 
الرتويج  هدفها  الغربية،  وال��دول 
اأنها  ع��ل��ى  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
بخرق  تقبل  ول  معتدلة  حكومة 

القانون«.
“الهدف  اأن  اإىل  ع���ب���ده،  واأ�����س����ار 
نتنياهو  حل����ك����وم����ة  الأ������س�����ا������س 
املن�سوية  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  والأح��������زاب 
داخ��ل��ه��ا ���س��م اأج�������زاًء وا���س��ع��ة من 
لإ�سرائيل”،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 
م�ستكماًل: “يف ظل هذا التجان�س 
نتوقع  اأن  مي��ك��ن  ل  ب�����الأه�����داف 

اإىل  التكنولوجيا  ����س���ادرات  ع��ل��ى 
اأنها  ي��ق��ل��ق��ون م���ن  ال�������س���ني. ه���م 
يف  خ����ط����رة  زي��������ادة  اإىل  �����س����ت����وؤدي 
الأمريكية-ال�سينية.  ال��ت��وت��رات 
وث����م����ة خم�������اوف اأي���������س����اً م����ن اأن 
�سال�سل  لنقل  الأمريكية  اجلهود 
الإم��داد اإىل دول حليفة و�سديقة 
فاعلية  اأق����ل  ال�����س��ن��اع��ة  ���س��ت��ج��ع��ل 
الت�سخم. قد تثر جميع  وتغذي 
ه����ذه ال���ت���وت���رات امل�����س��اك��ل جلهود 
امل�سرتك  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى  الإب�����ق�����اء 
واآ�سيا  اأوروب��ا  يف  للدميوقراطيات 

واأمريكا.

ت�سييق اخلالفات ممكن
ل��ك��ن بينما ت��ظ��ل الن��ق�����س��ام��ات يف 
ميكن  وا�سحة،  العاملي”  “الغرب 
�سيا�سية  تغيرات  عرب  ت�سييقها 
القرار  راخ��م��ان. �سناع  وف��ق  ذكية 
ب�سكل  م�����درك�����ون  الأم����ري����ك����ي����ون 
م��ت�����س��اع��د خل�����وف الأوروب�����ي�����ني 
وقد  الت�سخم  خف�س  ق��ان��ون  م��ن 

يحاولون تعديل القانون. 
اأمريكية  �سيا�سة  تعيد  اأن  وميكن 
طماأنة  اأ����س���ي���ق  ب�����س��ك��ل  حم������ددة 

احللفاء.
الكاتب هو حاجة  والأه���م ح�سب   
لالتفاق  الأط��ل�����س��ي��ني  احل���ل���ف���اء 
اإمدادات  على موقف موحد حول 
وب�سرعة،  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  الأ�سلحة 
قبل اأن يحتد القتال هذا الربيع. 
ك����ان����ت ال������وح������دة ب�����ني احل���ل���ف���اء 
يف  اأجن���زت  التي  الدميوقراطيني 
2022 اأمراً ثميناً. وفق راخمان، 

ل ينبغي تبديدها يف 2023.

لديه ملفات اأهم على طاولته من 
يف  ال�ستيطانية  العملية  ت�سريع 
الغربية، ويعمل يف الوقت  ال�سفة 
املعار�سة  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  احل����ايل 
ال���داخ���ل���ي���ة خل��ط��ة الإ����س���الح���ات 

الق�سائية اخلا�سة بحكومته«.
الداخلية  “التحديات  اأن  وب���ني 
حل��ك��وم��ة ن��ت��ن��ي��اه��و، ���س��ت��دف��ع قادة 
الأحزاب اليمينية لتاأجيل خططهم 
ال�ستيطاين  ال���ت���و����س���ع  ب���������س����اأن 
الغربية  ال�سفة  من  اأج���زاء  و�سم 
م�ستدرًكا: “لكن هذا  لإ�سرائيل”، 
امللف �سيبقى �سبًبا للخالفات بني 

وزراء احلكومة الإ�سرائيلية«.
نتنياهو،  “حكومة  اأن  واأك��������د، 
ميكنها ال�سمود يف وجه التحديات 
احل���ال���ي���ة ل���ع���ام���ني ع���ل���ى الأق������ل، 
الرئا�سة  لن���ت���خ���اب���ات  و���س��ي��ك��ون 
الأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي ���س��ُت��ج��رى، العام 
املقبل، تاأثر كبر على ال�سيا�سات 
اليمينية للحكومة، خا�سة يف حال 

عودة احلزب اجلمهوري للحكم«.

ملاذا ي�سعب على الغرب احلفاظ على وحدته يف 2023؟

حمللون: نتنياهو �سيعمل على جتنب ردود الفعل الأمريكية 

هل يت�سبب ملف اال�ستيطان باإ�سقاط حكومة نتنياهو؟

جلنة برملانية �سوي�سرية تقرتح تعديل قانون احلياد   وزير الدفاع االأملاين: لن ن�سبح 
طرفا يف حرب اأوكرانيا 

•• برلني-رويرتز

�ستدعم  اأملانيا  اإن  الأرب��ع��اء  اأم�س  بي�ستوريو�س   بوري�س  الأمل��اين  الدفاع  وزي��ر  ق��ال   
اأوكرانيا طاملا كان ذلك �سروريا ولكن دون اأن ت�سبح طرفا يف احلرب، يف ت�سريحات 
وقال  اأوك��ران��ي��ا.  اإىل   2 ليوبارد  دب��اب��ات  توريد  على  املوافقة  برلني  اإع��الن  اأعقبت 
بي�ستوريو�س يف برلني “لن ن�سبح طرفا يف احلرب، و�سنحر�س على ذلك«. واأ�ساف 
اأن اأملانيا ناق�ست مع دول من بينها كندا واإ�سبانيا والربتغال اأف�سل ال�سبل للم�سي 
قدما وتتوقع اأن ي�ستغرق الأمر عدة اأ�سهر حتى ت�سبح الدبابات قابلة للت�سغيل يف 

اأوكرانيا. 

حالة نزاع ع�سكري دويل.
الثالثاء  �سوتت  الربملان  يف  الأمنية  ال�سيا�سات  جلنة  لكن 
لتغير  اق��رتاح  ل�سالح دعم   11 14 �سوتا مقابل  بغالبية 

القانون من اأجل ال�سماح باإمداد كييف بالأ�سلحة.
اإعادة  ع��دم  تعهدات  ب��اإل��غ��اء  ت�سمح  م��ادة  الق���رتاح  وت�سمن 
الأ�سلحة  ت�سرتي  ال��ت��ي  ال���دول  على  يجب  ال��ت��ي  الت�سدير 
فيها  يكون  التي  احل��الت  “يف  عليها  التوقيع  ال�سوي�سرية 
وفق  هناك انتهاك للحظر الدويل على اللجوء اإىل القوة”، 

بيان �سادر عن اللجنة.
ال�سوي�سرية  احلكومة  اأم��ام  مفتوحا  الباب  الق��رتاح  واأبقى 

 •• جنيف-اأ ف ب

ي�سمح  ل�سالح مقرتح  ال�سوي�سري  الربملان  �سوتت جلنة يف 
اأ�سلحة  ت�سدير  اإتاحة  بهدف  البالد  قوانني  تعديل  بطلب 

�سوي�سرية اإىل اأوكرانيا عرب دول اأخرى.
اأ�سلحة  متلك  ل��دول  ال�سماح  الآن  حتى  �سوي�سرا  ورف�ست 
مبا  اأوك���ران���ي���ا،  اإىل  ت�����س��دي��ره��ا  ب���اإع���ادة  ال�����س��ن��ع  �سوي�سرية 

يتما�سى مع حيادها الع�سكري.
ومبوجب قانون املواد احلربية ال�سوي�سري، ل ميكن املوافقة 
على طلب اإعادة الت�سدير اإذا كانت الوجهة النهائية دولة يف 

ل��وق��ف اإع�����ادة ت�����س��دي��ر الأ���س��ل��ح��ة يف احل����الت ال��ت��ي ي�سكل 
اخلارجية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ع��ل��ى  “كبرة”  خم��اط��ر  ذل���ك  ف��ي��ه��ا 

ال�سوي�سرية.
منح  اإىل  اأع�سائه  بكامل  ال��ربمل��ان  يحتاج  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 

موافقته على هذا القرتاح قبل تعديل القانون.
التعديل  ب��اإق��رار  الإ���س��راع  �سرورة  على  اللجنة  بيان  وح�س 

الذي يجب اأن يظل �ساريا حتى نهاية عام 2025.
واأ�سار اىل اأن “غالبية اأع�ساء اللجنة اعتربوا اأنه ينبغي على 
�سوي�سرا اأن ت�ساهم يف الأمن الأوروبي عرب تقدمي املزيد من 

امل�ساعدات الهامة اىل اأوكرانيا«.
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•• نيودلهي-وكاالت

ال�سينية  ال���درا����س���ات  اأ���س��ت��اذ  ق��ل��ل 
نهرو  لل  ج�����واه�����ر  ج���ام���ع���ة  يف 
ب��ن��ي��ودل��ه��ي ه��ي��م��ان��ت اأدلخ������ا من 
ال�����س��ني قريباً  اح��ت��م��الت حت���رك 
بالقوة.  اإليها  ت��اي��وان  �سم  لإع���ادة 
للحزب  الع�سرين  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
اأكتوبر -ت�سرين الأول،  احلاكم يف 
وح��ني ك��رر الأم���ني ال��ع��ام للحزب 
“لن  ال�����س��ني  اأن  ب��ي��ن��غ  ���س��ي ج���ني 
القوة”  ا����س���ت���خ���دام  ع����ن  ت��ت��خ��ل��ى 
جمهورية  م���ع  ت����اي����وان  ل��ت��وح��ي��د 
ت�سفيقاً  تلقى  ال�سعبية،  ال�سني 
مطوًل من 2300 مندوب. وتابع 
الكاملة  التوحيد  “اإعادة  اأن  �سي 
وميكن،  تتحقق،  اأن  يجب  لبلدنا 
بال �سك، اأن تتحقق«. كتب اأدلخا 
اأن���ه  ديبلومات”  “ذا  جم��ل��ة  يف 
اأوائل  اأ�سهر، ويف  ب�سبعة  قبل ذلك 
تذكر  مل   ،2022 -اآذار  م���ار����س 
ما  يف  م���وج���ز  ب�����س��ك��ل  اإل  ت����اي����وان 
يتعلق ب�سيا�سة “ال�سني الواحدة” 
ال�سنويتني  ال������دورت������ني  خ������الل 
ال�سعب  ل��ن��واب  الوطني  للمجل�س 
ال�������س���ي���ن���ي وامل����ج����ل���������س ال���وط���ن���ي 
ال�سيا�سي  ال���س��ت�����س��اري  ل��ل��م��وؤمت��ر 
ك����ل من  ال�������س���ي���ن���ي. يف  ل��ل�����س��ع��ب 
تقرير عمل احلكومة الذي قدمه 
ملجل�س  ولي��ت��ه  املنتهية  ال��رئ��ي�����س 
الدولة ال�سيني يل كه ت�سيانغ اإىل 
يف  ال�سعب  لنواب  الوطني  املجل�س 
5 م��ار���س، وت��ق��ري��ر ع��م��ل املجل�س 
ال�ست�ساري  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��وط��ن��ي 
يانغ، مت  وان��غ  ال��ذي قدمه رئي�سه 
اأهمية ق�سية تايوان،  التقليل من 
مبا فيها م�ساألة التوحيد، بطريقة 

غر ماألوفة اإىل حد مده�س.
بعد اأيام قليلة على انطالق الغزو 
بداأ  لأوكرانيا،  الرو�سي  الع�سكري 
العديد من الإعالميني واملحللني 
ت���اي���وان  اإن  ي���ق���ول���ون  ال���دول���ي���ني 
اأوكرانيا. لكن  �ستكون التالية بعد 
املحللني يف تايوان مل يوافقوا على 
ذلك. فقد كانوا واقعيني يف تف�سر 

اخلطاب ال�سادر عن الدورتني.
لح�������ظ الأ�������س������ت������اذ امل�������رم�������وق يف 
العالقات الدولية كويت�سي هامادا 
م�ست�ساراً  ال�����س��اب��ق  يف  خ���دم  ال���ذي 

•• لندن-وكاالت

على  �����س����ه����راً   11 م��������رور  ب���ع���د 
لأوكرانيا،  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  ب���دء 
عن�سر  احل�����رب  ه����ذه  ت��ف��ق��د  مل 
املا�سي،  والأ����س���ب���وع  ال�����س��دم��ة، 
دم���رت ���س��رب��ة ���س��اروخ��ي��ة مبنى 
عن  اأ�سفر  م��ا  دن��ي��ربو،  يف  �سكنياً 

مقتل 45 مواطناً.
وتتحدث اململكة املتحدة وفرن�سا 
دائ��م��اً، عن  امل���رتددة  اأملانيا  وحتى 
غربية،  بدبابات  اأوكرانيا  تزويد 
متخياًل  ي��ك��ن  مل  ال�����ذي  الأم������ر 
احللفاء  ك��ان  عندما  �سهر،  قبل 
لعبة  يف  م��ن��خ��رط��ني  ال��غ��رب��ي��ون 
بروقراطية، ل اأحد يرغب يف اأن 
يبادر  ال��ذي  الأول  الطرف  يكون 

باإر�سال دبابات.
تت�ساءل  امل����ن����ط����ل����ق،  ه�������ذا  م�����ن 
الأ�ستاذة امل�ساعدة يف ق�سم العلوم 
اأولغا  تورنتو  بجامعة  ال�سيا�سية 
“غارديان”  ب�سحيفة  م��ق��ال  يف 

بقولها: “اإذن ما الذي تغر؟«.
م�سوؤولون  “يف�سر  وت�����ق�����ول: 
الوليات  يف  ب����ارزون  ع�سكريون 
امل���ت���ح���دة والحت���������اد الأوروب���������ي 
بو�سفها  الأخ�������رة،  ال���ت���ط���ورات 
�سبياًل اإىل م�ساعدة اأوكرانيا على 
الفوز يف معارك ميدانية اأ�سا�سية، 
على  رو�سيا  ُترغم  اأن  �ساأنها  من 
ومع  ���س��الم.  مبفاو�سات  القبول 
بقوة  تنا�سد  ك��ان��ت  اأوك��ران��ي��ا  اأن 
الغرب ليزودها باأ�سلحة هجومية 
منذ بداية الغزو، فما الذي حّفز 
اتخاذ  على  الغربيون  الداعمون 

القرار احلا�سم اجلديد«.

اأي�ساً  تن�سم  اأن  ميكن  بل  للنجدة 
�سيناريو  يف  واأو���س��رتال��ي��ا.  ال��ه��ن��د 
كهذا، قد ل تريد ال�سني املخاطرة 
ع�سكرية  ق����وى  ث����الث  مب��واج��ه��ة 

كبرة دفعة واحدة.

اأخراً ولي�س اآخراً عامل اآ�سيان
برزت منظمة اآ�سيان كاأكرب �سريك 
املتوقع  م��ن  حيث  لل�سني  جت���اري 
هدف  الثنائية  جتارتهما  تبلغ  اأن 
�سنتني.  خ���الل  دولر  ال��رتي��ل��ي��ون 
مع ذلك، تتزايد خماوف حكومات 
خالل  اآ����س���ي���ا.  ����س���رق  ج���ن���وب  دول 
كلمة حديثة، قال وزير اخلارجية 
ال�����س��ن��غ��اف��وري ال�����س��اب��ق ج���ورج يو: 
اآ�سيان �سرتف�س  دولة يف  “ما من 
الفر�س الآتية من ال�سني، لكن كل 
عظيماً  اعتماداً  اأن  تقلق من  دولة 
ا�ستقالليتنا  �سيقيد  ال�سني  على 
اأن  ج��داً  امل�ستبعد  العمل.” من  يف 
�سيجرب  حت����رك  اإىل  ب��ك��ني  ت��ل��ج��اأ 
ال���دول يف ج��ن��وب ���س��رق اآ���س��ي��ا على 

النظر اإىل ال�سني كعدو.
التي  امل���زاع���م  اأّن  اأدلخ������ا  اأ����س���اف 
اإكمال  ي��ري��د  “�سي  اأن  اإىل  ت�سر 
املن�سب”  يف  ولي��ت��ه  خ��الل  املهمة 
ل��ك��ن م��ا من  ت��ك��ون �سحيحة.  ق��د 
�سي  اأ�����س����الف  ج��م��ي��ع  اأن  يف  ���س��ك 
وقرروا  التوحيد  ا�ستكمال  اأرادوا 
الداخلية  ال��ظ��روف  اأن  جميعهم 
منا�سبة.  ت���ك���ن  مل  واخل����ارج����ي����ة 
نف�سه  ال�ستنتاج  اإىل  �سي  تو�سل 

لغاية اليوم ح�سب اأدلخا.
واأع����اد ال��ك��ات��ب ال��ت��اأك��ي��د يف اخلتام 
على اأن اجلدال ل�سالح فكرة عدم 
ا�ستخدام �سي القوة �سد تايوان يف 
لن  اأن��ه  يعني  ل  القريب  امل�ستقبل 
يح�سل اأبداً. وفق دينغ يووين من 
معهد ال�سني لالإ�سالح والتنمية، 
اأم��ر واح��د �سديد الو�سوح يف  ثمة 
 2019 يناير   2 ي��وم  �سي  خطاب 
ل��الح��ت��ف��ال ب���ال���ذك���رى الأرب���ع���ني 
يف  امل���واط���ن���ني  اإىل  ل�”الر�سالة 
النف�سال  اإن��ه��اء  يجب  تايوان”: 
عرب امل�سيق بحلول احتفال ال�سني 
 .2049 ���س��ن��ة  الأوىل  مب��ئ��وي��ت��ه��ا 
على  “يجب  ب��اأن��ه  �سي  تعهد  لقد 
و�سيتوحدان  يتوحدا  اأن  الطرفني 

بالتاأكيد«.

الراحل  الياباين  ال���وزراء  لرئي�س 
“يف وقت تتعر�س  اأّن��ه  اآب��ي  �سينزو 
ال�سني ل�سغوط اقت�سادية �سديدة 
اإن هذا  النمو ب�سكل حاد،  ويتباطاأ 
هو اآخر �سيء يحتاج اإليه )احلزب 

ال�سيوعي ال�سيني(«.
ال�سني  م��ع��ه��د  ال��ع�����س��و يف  ووف����ق 
دينغ  الأ�ستاذ  والتنمية  لالإ�سالح 
ي����ووي����ن، ع���و����س���اً ع����ن ����س���ن غ����زو، 
�سغط  ف��ر���س  ال�����س��ني  “�ستختار 
على تايوان م�ستخدمة مزيجاً من 
للتوحيد...  ل��ل��رتوي��ج  الأ���س��ال��ي��ب 
ال�سيا�سات  م��ن  امل��زي��د  ت��ط��ل��ق  ق��د 
ال�سروع  وحت�������اول  ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة 
واح����دة  ‘دولة  اإط�����ار  م��ن��اق�����س��ة  يف 
احلاكمة  الأح���زاب  م��ع  ونظامان‘ 

واملعار�سة يف تايوان.«
اأدلخا ع�سرة قيود عملية  واقرتح 
ت��رج��ح اإىل ح��د ب��ع��ي��د ع���دم جلوء 
قريباً  القوة  ا�ستخدام  اإىل  ال�سني 

�سد تايوان.

اأوًل، احلروب مل تعد �سهلة
اإن حرباً حتى بني بلد �سغر وقوة 

ثامنًا، ل ت�سقطوا 
اأوروبا من احل�ساب

ال�سينية  ال�سوؤون  يف  خبر  ح�سب 
�سي  �سيكون  كونغ،  هونغ  يف  مقيم 
الغرب  بت�سامن  دراية كبرة  على 
يف الأزم��ة الأوك��ران��ي��ة. اإن الحتاد 
اأك��رب �سريك جتاري  الأوروب���ي هو 
مع  كما  معه،  وامل��واج��ه��ة  لل�سني. 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال���ي���اب���ان، قد 
ت��ك��ون خ��ط��رة ل��رئ��ي�����س ي��ع��ل��م اأنه 
املعي�سة  م�ستويات  يرفع  اأن  يجب 

يف الداخل.

تا�سعًا، لي�ست 
اأمريكا واليابان فقط

ميكن األ تكون تايوان قد ح�سرت 
يف �سل�سلة من املبادرات الأمريكية 
الأمني  امل�ستويني  على  التعددية 
وال���ت���ج���اري يف م��ن��ط��ق��ة الإن������دو-

با�سيفيك، لكن ينظر اإىل اجلزيرة 
الدفاع  اآليات  من  يتجزاأ  ل  كجزء 
الكواد  مثل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
واأوك��و���س وغ��ره��م��ا. ب��ال��ت��ايل، لن 
�ستهب  التي  وحدها  اليابان  تكون 

بيونغ يانغ تفر�س اإغالًقا 
ب�سبب »مر�س تنف�سي« 

•• �سيول-اأ ف ب

فر�ست كوريا ال�سمالية اإغالًقا ملدة خم�سة اأيام يف عا�سمتها بيونغ يانغ ب�سبب 
وفق ما اأفاد موقع كوري جنوبي متخ�س�س. ويبدو اأن هذا  “مر�س تنف�سي”، 
الإج��راء هو الأول من نوعه املتخذ على هذا امل�ستوى يف املدينة منذ اأن اأعلنت 
2022. وجاء على موقع  اآب-اأغ�سط�س  انت�سارها على كوفيد-19 يف  البالد 
�سكان  اأن  وثيقة حكومية،  نقاًل عن  �سيول  املتخ�س�س ومقّره  نيوز”  كاي  “ان 
اأن  اأمًرا بالبقاء يف منازلهم من الأربعاء حتى الأحد وينبغي  بيونغ يانغ تلقوا 
ياأخذوا حرارة اأج�سامهم مرات عدة يف اليوم. ل ي�سر هذا الن�ّس اإىل كوفيد-

19 لكّنه يوؤكد اأن الزكام هو من بني الأمرا�س اجلديدة التي تنت�سر حالًيا يف 
العا�سمة. وكان املوقع قد اأفاد نقاًل عن م�سادر يف بيونغ يانغ، الثالثاء اأنه يبدو 
اأن �سكان اأكرب مدينة يف كوريا ال�سمالية يتمّونون حت�ّسًبا لإغالق حمتمل. مل 
اإغالق مماثلة ومل تعلن  اأخرى معنية بتدابر  اإذا كانت هناك مدن  ُيعرف ما 
و�سائل الإعالم الر�سمية تدابر جديدة. وتتعر�س �سبه اجلزيرة الكورية حالًيا 
اإىل ما ي�سفه علماء الأر�ساد اجلوية مبوجة برد �سيبرية، وت�سل احلرارة يف 
بيونغ يانغ اإىل 22 درجة مئوية حتت ال�سفر. وتواجه ال�سني املجاورة لكوريا 
ال�سمالية و�سريكها التجاري الأ�سا�سي، موجة اإ�سابات بكوفيد-19 منذ اأن اأنهت 
العمل ب�سيا�سة “�سفر كوفيد” ال�سارمة. وتغلق كوريا ال�سمالية حدودها منذ 
بدء تف�سي وباء كوفيد لكنها ت�سمح ببع�س املبادلت مع ال�سني. واأعلنت بيونغ 
يانغ ت�سجيل اأول اإ�سابة بكوفيد-19 على اأرا�سيها يف اأيار-مايو 2022، قبل 
اأن تعلن انت�سارها على املر�س بعد ثالثة اأ�سهر. وت�سكك منظمة ال�سحة العاملية 
منذ وقت طويل باإح�ساءات بيونغ يانغ ب�ساأن كوفيد وبتاأكيد ال�سلطات اأن الوباء 
العامل،  يف  ال�سحة  اأنظمة  اأ���س��واأ  اأح��د  ال�سمالية  كوريا  ول��دى  ال�سيطرة.  حتت 
بح�سب خرباء، اإذ اإن م�ست�سفياتها غر جمّهزة ب�سكل كاٍف وتت�سمن عدًدا قلياًل 
امل�سادر  بح�سب  الفائقة ول متلك عالجات لكوفيد-19.  العناية  من وحدات 
املتخ�س�سة، فاإن بيونغ يانغ مل تلّقح �سكانها البالغ عددهم 25 مليون ن�سمة. 

ت�سر معلومات اأخرى اإىل اأنها تلّقت لقاحات من ال�سني.
 
 

ال�سيني بقوة بفعل �سغط جائحة 
كوفيد-19، خ�سو�ساً عقب عك�س 
يف  ك��وف��ي��د.  ���س��ف��ر  ل�سيا�سة  ب��ك��ني 
عماًل  ����س���ي���ك���ون  ظ��������روف،  ه����ك����ذا 
متهوراً اأن يرهق احلزب ال�سيوعي 
عرب  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  ال�سيني 

حتمل نفقات هائلة للحرب.

ثالثًا، اأهداف داخلية اأخرى
ب�سرف النظر عن واقع تاأمني �سي 
�سنوات، يبقى  ثالثة خلم�س  ولية 
ال�سلطة  ق��اع��دة  ت��ع��زي��ز  ه��دف��ه يف 
البعد  ك���ل  ب���ع���ي���داً  داخ�����ل احل�����زب 
اإن اخل��وف من عدم  التحقق.  عن 
القدرة على احلفاظ على التوحيد 
قد  الأج���ل  ق�سر  كعمل  الق�سري 
يكون رادعاً قوياً ل�سي – خ�سو�ساً 
اأن بوتني دفع ثمناً �سيا�سياً باهظاً 

للحرب يف اأوكرانيا.

رابعًا، جملة �سائعة
بثمن  �سريعة  حرباً  �سي  �سيف�سل 
�سمن  ذل��ك  يكون  ل  ق��د  رخي�س؛ 
اأن  دوم���اً خطر يف  اإم��ك��ان��ات��ه. ثمة 

كبرة اليوم لي�ست مكلفة وح�سب 
بل هي لي�ست نزهة �سهلة بالن�سبة 
يكت�سف  ك��م��ا  الأك����رب  اجل��ان��ب  اإىل 
الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني. 
بعد اقرتاب احلرب يف اأوكرانيا من 
ختام عامها الأول، ميكن مالحظة 
كيف متكنت اأوكرانيا من ا�ستدامة 
نف�سها بالرغم من اأن لديها ناجتاً 
من  بكثر  اأ���س��غ��ر  وجي�ساً  ق��وم��ي��اً 

ناجت رو�سيا وجي�سها.

ثانيًا، القت�ساد
م��ع جتفيف اأ���س��واق ال�����س��ادرات يف 
اأوروب������ا وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ومع 
ال�سينية  ال���ع���ق���ارات  اأزم�����ة  ت��ع��م��ق 
اأك����رث، وم���ع ت��وق��ع ال��ب��ن��ك الدويل 
و����س���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل من���واً 
 2.7 1.7 و  ب���  ق��امت��اً  اق��ت�����س��ادي��اً 
املبا�سرة  الأول���وي���ة  تبقى  امل��ئ��ة،  يف 
القت�ساد  تعزيز  ال�سينية  للقيادة 
م�سيق  يف  ال����ق����وة  ا����س���ت���خ���دام  ل 
ال�سيني  القت�ساد  يعاين  تايوان. 
اأم��ري��ك��ي��ة. يف  و���س��ط حملة �سغط 
القت�ساد  ي��ت��ب��اط��اأ  نف�سه،  ال��وق��ت 

تايوان  ع���ن  ���س��ت��داف��ع  ك���ان���ت  اإذا 
�سرورة  ث��م��ة  ك����ان  اإذا  ع�����س��ك��ري��اً 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ك���رر  ل��ذل��ك، 
جو بايدن نف�سه الإجابة على هذا 
ال�سوؤال بالإيجاب. و�سط التناف�س 
اأكرث  ي��ب��دو  ال�����س��ي��ن��ي-الأم��ري��ك��ي 
ت�ستطيع  ل  وا�سنطن  اأن  ترجيحاً 
حت��م��ل م��ن��ح ب��ك��ني احل���ري���ة يف اأي 

حملة ع�سكرية �سد تايوان.

�سابعًا، البعد الياباين
اليابانية  احل����ك����وم����ة  وا�����س����ل����ت 
كي�سيدا  ف��وم��ي��و  ب��ق��ي��ادة  احل��ال��ي��ة 
ال���ت���ي وجهها  الإ������س�����ارات  اإر�����س����ال 
اآبي  ال��وزراء الراحل �سينزو  رئي�س 
يف  �ست�ساعد  طوكيو  اأن  وم��ف��اده��ا 
ال��دف��اع ع��ن ت��اي��وان. ق��ال اآب��ي ذات 
مرة: “اإن حالة ط��وارئ يف تايوان 
هي حالة طوارئ لليابان.” يعتقد 
ان���دف���اع  يف  اجل����زئ����ي  احل����اف����ز  اأن 
حكومة كي�سيدا باجتاه دور دفاعي 
اأك�����رث ق����وة يف امل��ن��ط��ق��ة ي��ك��م��ن يف 
اح��ت��م��ال ح���دوث ح��ال��ة ط����وارئ يف 

تايوان.

“حرب  اإىل  ال�������س���راع  ي��ت�����س��اع��د 
اأ�سبحت  ج��م��ل��ة  وه����ي  �ساملة” 
احلرب  يف  الو�سع  لو�سف  �سائعة 
كل  ا�ستخدام  مع  الثانية،  العاملية 
طرف جميع املوارد املمكنة لتدمر 

خ�سمه.
خام�سًا، ل مقارنة 

ع�سكرية بينهما
واأوكرانيا  تايوان  ل ميكن مقارنة 
الع�سكرية.  ال��ق��وة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
تايوان م�سلحة ب�سدة. وعلى عك�س 
اأوكرانيا،  يف  وال��ه�����س��اب  ال�����س��ه��ول 
تتاألف تايوان من اأكرث من 100 
واملقذوفات  وال�����س��واري��خ  ج��زي��رة. 
واملدفعية منت�سرة بكرثة يف اجلزر 
ذل����ك،  اإىل  اإ����س���اف���ة  اخل����ارج����ي����ة. 
تايوان  يف  الغرانيت  ت��الل  حتتوي 

على اأنفاق وخمابئ.

�ساد�سًا، ا�ساألوا بايدن
الوليات  تتورط  كي  احتمال  ثمة 
بينما حتافظ  احل��رب.  املتحدة يف 
“الغمو�س  على  ر�سمياً  وا�سنطن 
ما  ���س��وؤال  ب�����س��اأن  ال�سرتاتيجي” 

اأنه يف الوقت  وامليزة الثانية، هي 
م��ن بوتني  م��ط��ل��وب��اً  لي�س  ال���ذي 
ت���ق���دمي ح�����س��اب ل��ل�����س��ع��ب، ال���ذي 
للحرب،  املالية  الأع��ب��اء  يتحمل 
تناف�س  مي��ل��ي��ه��ا  ���س��ي��ا���س��ت��ه  ف�����اإن 
الداخلية  دائرته  �سمن  امل�سالح 

ال�سغرى. 
وه����������ذه ال����ن����خ����ب ال���ع�������س���ك���ري���ة 
موؤيدة  ه���ي  والإ����س���ت���خ���ب���ارات���ي���ة 
ه���وؤلء،  اإىل  وبالن�سبة  ل��ل��ح��رب. 
اإعادة  عن  الناجمة  الفوائد  ف��اإن 
ال�سوفيتية،  الأرا�����س����ي  ت��وح��ي��د 
ت��ف��وق م��ا ي��رون��ه اأث��م��ان��اً موؤقتة. 
وبع�س هذه النخب ت�سفق ملزيد 
م����ن ال��ت�����س��ع��ي��د، ك���ال���دع���وة اإىل 
للمجتمع  �ساملة  ع�سكرية  تعبئة 

الرو�سي.
 وي��ت�����س��رف ال���غ���رب وك���اأن���ه غر 
م����درك ل��ه��ذه امل���ي���زة. وح��ت��ى لو 
مت ط��رد اآخ���ر ج��ن��دي رو���س��ي من 
امل�سوؤولون  ���س��ي��ظ��ل  اأوك����ران����ي����ا، 
ال����رو�����س ي��ط��ال��ب��ون ب���الأرا����س���ي 
الأوك������ران������ي������ة، وي���ت���ب���ع���ون ذل���ك 
ال�سواريخ  وب��اإط��الق  بتهديدات 

على فرتات متقطعة.
وت��ع��رف اأوك��ران��ي��ا ذل���ك، رغ��م اأن 
يزالون  ل  ال��غ��رب��ي��ني  ال��داع��م��ني 
فما  تفاو�سية،  بت�سوية  ي��اأم��ل��ون 
ا�ستعدادات  هو  اأوكرانيا  حتتاجه 
لعالقتها  وتعزيزاً  بعيدة،  ملديات 
تطور  واأن  اإ�سافيني،  حلفاء  مع 
الدفاعية  �سناعاتها  من  م��زي��داً 
الوحيدة  الو�سيلة  اإن  اخل��ا���س��ة. 
اأوك����ران����ي����ا حتقيق  ال���ت���ي مي���ك���ن 
ال�سالم بوا�سطتها هي جمع اأكرب 

كمية من ال�سالح.

اجلواب يكمن براأيها يف الت�سل�سل 
وه����و مفهوم  ل��ل��ح��رب،  ال��زم��ن��ي 
اأو����س���اط ع��ل��م��اء الردع  ي��ع��رف يف 

باأنه “ظل امل�ستقبل«.
الأي�����ام  “حرب  ام���ت���دت  وب��ي��ن��م��ا 
بوتني  لها  خطط  كما  الثالثة” 
اأ���س��اب��ي��ع واأ���س��ه��ر، ف��اإن��ه تعني  اإىل 
على كل طرف اإعداد خطة بعيدة 
البداية،  يف  للتعرث  وبعد  امل���دى، 
املطاف  ن��ه��اي��ة  يف  ال���غ���رب  ت��ب��ن��ى 
ا�سرتاتيجية الت�سعيد التدريجي 

التقليدية.
امل�ساعدة  ت�سعيد  اأن  اإىل  ولفتت 
�سغرة  �سواريخ  من  الع�سكرية 
قطع  اإىل  ل���ل���دب���اب���ات  م�������س���ادة 
باتريوت  اأن��ظ��م��ة  ث���م  امل��دف��ع��ي��ة، 

فاإن  الع�سكرية،  اأهدافها  حتقيق 
اخليار الأن�سب لها �سيكون احلد 
من خ�سائرها، بدًل من موا�سلة 

القتال يف حرب لن تربحها.
لكن ملاذا ل ترتاجع رو�سيا؟ ذلك، 
لأن بوتني يعمل يف �سياق خمتلف 
املحلية  املوؤ�س�ساتية  ال��ق��ي��ود  ع��ن 
التي تتحكم بخ�سومه يف الغرب. 
دميقراطيني  قادة  مع  وباملقارنة 
ال�����س��ل��ط��ة م���ن طريق  ي��ب��ق��ون يف 
الناخبني،  م��ن  م��ه��م  دع���م  ك�سب 
ال�سلطة  يف  بوتني  ا�ستمرار  ف��اإن 
ياأتي فقط عن طريق دعم نخبة 
من الأ�سخا�س املوثوقني، الذين 
يعتمد معظمهم عليه لالحتفاظ 
ال�سناعة  يف  الرفيعة  مبواقعهم 

اإىل  ي�سر  وال��دب��اب��ات،  الدفاعية 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت�����س��ب��ه ت��ل��ك التي 
ت��ت��درج يف زي���ادة ال��ره��ان، بهدف 
لعبة  يف  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ي���د  “ك�سب 

القمار«.

احلد من اخل�سائر
ويف الوقت الذي اجتازت الوليات 
“اخلطوط  وح��ل��ف��اوؤه��ا  امل��ت��ح��دة 
تلو  ال��واح��د  ال��رو���س��ي��ة  احلمر” 
الآن  ي���ب���ع���ث���ون  ف���اإن���ه���م  الآخ���������ر، 
بر�سالة حول عزمهم على تزويد 
اأوك��ران��ي��ا مب��ا حت��ت��اج��ه م��ن دعم 
ل�سد الغزو الرو�سي. والفكرة هي 
اأنه اإذا ما اقتنعت رو�سيا باأنها لن 
تكون قادرة يف نهاية املطاف على 

ي�ستهدف  وب��ي��ن��م��ا  واحل���ك���وم���ة. 
اأجل  م��ن  بع�ساً  بع�سهم  ه����وؤلء 
يعتمدون  فاإنهم  نفوذهم،  زي��ادة 
على خدمات بوتني للو�سول اإىل 
من  م��وق��ع  يف  ولي�سوا  ال����رثوات، 
يرف�س �سيا�ساته، التي ترتبط به 

مبا�سرة.

ميزتان مهمتان
املوؤ�س�ساتي  ال�سياق  ه��ذا  ومي��ن��ح 
الزعيم الرو�سي ميزتني مهمتني. 
الأوىل هي موؤقتة. ذلك اأن بوتني 
غر املقيد باملناف�سة الإنتخابية، 
ت�ستبدل  حتى  ينتظر  اأن  ميكنه 
ال��ن��خ��ب امل���وال���ي���ة لأوك����ران����ي����ا يف 

الغرب باأخرى اأقل دعماً لكييف.

�سيف�سل �سي حربًا �سريعة بثمن رخي�س

اأ�سباب لعدم مهاجمة ال�سني لتايوان... احلروب مل تعد �سهلة  10

اإيران ت�ستهدف اأ�سلحة رو�سية ا�ستعدادًا لهجوم اإ�سرائيلي حمتمل
•• القد�س-وكاالت

ال�ستفادة  اإىل  ي�سعون  الإيرانيني  اأن  الإ�سرائيلي  “ماكو”  موقع  اأف��اد 
ذلك  يف  مب��ا  اأ�سطولهم،  لتح�سني  رو�سيا  م��ع  الع�سكري  ال��ت��ع��اون  م��ن 
اأنظمة الدفاع اجلوي، ا�ستعداداً لهجوم اإ�سرائيلي حمتمل، اإل اأنه راأى 
اأن��ه �سيكون من ال�سعب على مو�سكو تزويدهم بها يف ذروة احل��رب يف 
اأوكرانيا. واأو�سح تقرير “ماكو” اأن هناك تعاوناً يعطي النطباع باأنه 
بالطائرات  مو�سكو  طهران  بتزويد  ب��داأ  واإي��ران،  رو�سيا  بني  �سيتو�سع، 
بدون طيار من اأجل احلرب يف اأوكرانيا، مقابل مقاتالت �سوخوي “�سو 

35” املتطورة يتوقع ت�سليمها اإىل اإيران يف �سهر مار�س )اآذار( املقبل.
واأ�ساف التقرير اأن �سفقات الأ�سلحة بني الدولتني �ستكون اأكرب بكثر، 

و�ست�ستقبل طهران طائرات هليكوبرت مقاتلة واأنظمة �سواريخ اأي�ساً.
يف  اخلارجية  وال�سيا�سة  القومي  الأم��ن  جلنة  ع�سو  عن  املوقع  ونقل 
اإي��ران طلبت جمموعة  اأن  جمل�س ال�سورى الإي��راين �سهريار حيدري، 
متنوعة من املعدات الع�سكرية الرو�سية، مبا يف ذلك املروحيات واأنظمة 
ت�سليمها  اإن  ق��ال  وال��ت��ي  الأخ���رى،  ال�سواريخ  واأنظمة  اجل��وي  ال��دف��اع 
�سيكون قريباً. وبح�سب التقارير الواردة من اإيران، فاإنهم �سيح�سلون 
من الرو�س على 24 طائرة �سوخوي 35 كانت معدة اأ�ساًل مل�سر، قبل 

اأن تن�سحب القاهرة من ال�سفقة.
لأ�سطول  مهمة  اإ���س��اف��ة  ���س��وخ��وي  ط��ائ��رات  �ستكون  ل��ل��م��وق��ع،  ووف��ق��اً 
�سراء  ع��ن  ح��دي��ث  وث��م��ة  ل��الإي��ران��ي��ني،  “القدمي”  املقاتلة  ال��ط��ائ��رات 
طائرات  اأ�سطول  اأن  املوقع  اأ�ساف   .35 �سوخوي  مقاتلة  طائرة   30

الهليكوبرت القتالية الإيرانية يعترب “قدمياً” وي�سم مروحيات كوبرا 
من ال�سبعينيات. وت�سر التقديرات اإىل اأن اإيران �ست�سرتي من الرو�س 
حمل  ع��ل��ى  ق����ادرة  مقاتلة   Kamov 52 و   Mi-28 م��روح��ي��ات 

�سواريخ م�سادة للدبابات، واأكرث من ذلك.
اإيران �سراءها من  ولي�س وا�سحاً عدد طائرات الهليكوبرت التي تنوي 
Mi- الهليكوبرت �ستف�سل طائرات  اإي��ران  اأن  تقدير  الرو�س. وميكن 

يف �سوء الأداء الأف�سل الذي اأظهرته يف اأوكرانيا، كما تنوي اإيران   28
اأ�سطول  لتحل حم��ل  ال��رو���س  م��ن  ط��ائ��رات هليكوبرت هجومية  ���س��راء 
اأمريكية من  الغالب على طائرات  طائرات هليكوبرت قدمي يعتمد يف 

ال�ستينيات وال�سبعينيات.
الرتكيز على نظام  يعتزمون  يبدو،  الإيرانيني، كما  اأن  املوقع  واأ�ساف 

اأي�ساً، وهو ذراع الطائرات العرتا�سية التي يفرت�س  دفاعهم اجلوي 
لفتاً اإىل اأن الإيرانيني طلبوا منذ  اأن تتعامل مع “هجوم اإ�سرائيلي”، 

فرتة طويلة بطاريات اإ�س - 400 امل�سادة للطائرات من الرو�س.
وي�ساف اإىل ذلك الدبابات التي يريد الإيرانيون احل�سول عليها من 
الرو�س. وتتحدث التقديرات عن دبابات من طراز T-90، وتابع املوقع 
با�ستثناء  اأ�سلحة،  اأنظمة  ت�سليم  املا�سي  يف  عرقلوا  ال��رو���س  ك��ان  “اإذا 
بطاريات S-300 التي نقلوها اإىل اإيران، فيبدو اأنه يف �سوء م�ساعدة 

طهران لهم يف اأوكرانيا، ثمة فر�سة اأكرب بعقد �سفقات حالياً«.
وت�ساءل املوقع عن قدرة الرو�س على توفر كل هذه الأ�سلحة يف ظل 
خ�سائرهم يف اأوكرانيا، با�ستثناء طائرات �سوخوي 35 التي مت اإنتاجها 

بالفعل مل�سر.

بعد مرور 11 �سهرًا على بدء الغزو الرو�سي لأوكرانيا

غارديان: الغرب ي�ستغل �سفقات االأ�سلحة االأوكرانية يف ال�سغط على بوتني
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العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : حمالت ال�سحراء لبيع عتاد اجلمال

رخ�سة رقم: CN 1126052 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة خر دين بر بخ�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خر دين بر بخ�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فار�س ابراهيم على حممد البلو�سى

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمالت ال�سحراء لبيع عتاد اجلمال
AL SAHRA CAMEL SUPPLIES SALE SHOPS

اإىل/ حمالت ال�سحراء لبيع عتاد اجلمال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL SAHRA CAMEL SUPPLIES SALE SHOPS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الأدوات و الأواين - بالتجزئة  4759007
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : بيور للنظارات ذ.م.م - 

فرع رخ�سة رقم: CN 3953159 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل مدير / اإ�سافة ماهر نعيم فريد ابو العيون

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل فرع

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

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : كامرب خلدمات وتوريدات 

حقول النفط ذ.م.م 
 رخ�سة رقم: CN 4216972 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل مدير / اإ�سافة �ساجد �ساجاهان كوت�سا�سان كوجنو �ساجاهان
تعديل اإ�سم جتاري من/ كامرب خلدمات وتوريدات حقول النفط ذ.م.م

CAMBER OILFIELD SUPPLIES & SERVICES L.L.C

اإىل / هولتيق خلدمات وتوريدات حقول النفط ذ.م.م
HOLTEC OILFIELD SUPPLIES AND SERVICES L.L.C. 

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : مايكرولوت للنب 

 رخ�سة رقم: CN 3009554 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مايكرولوت للنب

MICROLOT COFFEE

اإىل/ مايكرولوت للنب - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MICROLOT COFFEE - SOLE PROPRIETORSHIP   L.L.C

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة �سهيل املزروعى للنقل واملعدات الثقيلة

رخ�سة رقم: CN 1019709 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / را�سد �سهيل هالل را�سد املزروعى من ممثل ورثة اإىل مدير

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمموعة بن هالل القاب�سة ذ.م.م
Bin Hilal Holding Group L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ورثة �سهيل هالل را�سد املزروعى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �سهيل املزروعى للنقل واملعدات الثقيلة
SUHAIL AL MAZROUI TRANSPORTATION & HEAVY EQUIPMENT ESTABLISHMENT

اإىل/ �سهيل املزروعي للنقل و املعدات الثقيلة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SUHAIL AL MAZROUI TRANSPORTATION & HEAVY EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : اأمان ميديا للت�سوير

رخ�سة رقم: CN 4681800 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال / من 1000 اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اأمان ميديا للت�سوير

AMAN MEDIA PHOTOGRAPHY

اإىل/ امان ميديا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AMAN MEDIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة : �سمارت بروب للتدريب العقاري - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم: CN 4589944 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سمارت بروب للتدريب العقاري - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SMART PROP REAL ESTATE TRAINING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ برو هوم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

PRO HOME - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين 4329901

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

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

اأبو�سعد لتجارة العطور وم�ستح�سرات التجميل 1
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3980110 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6702/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/203 جتاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 
وقدره )13396782( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع - عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع 
بور�سعيد - مبنى �سيتي افينيو - �سقة الطابق ال�سابع - ديرة �سيتي �سنرت

املطلوب اإعالنهما : 1- �سركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- يو�سف حنا زهرة 3- �سركة زد كليم 
لال�ستثمارات املحدودة انك - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)13396782( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1120/2022/322 ا�شتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202

مو�سوع ال�ستئناف : اول:الق�ساء بقبول ال�ستئناف �سكال - ثانيا:ويف املو�سوع الق�ساء بتعديل احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى 
به والق�ساء جمددا 1- احلكم بف�سخ العقد املربم بني امل�ستاأنف وامل�ستاأنف �سدهم والزام امل�ستاأنف �سدهم بالت�سامن ب�سداد 
مبلغ وقدره )1.249.000( درهم مليون ومائتان وت�سعة واربعون الف درهم 2- الزام امل�ستاأنف �سدهم بالت�سامن بتعوي�س 
امل�ستاأنف عن ال�سرار املادية واملعنوية التي ا�سابته مبلغ وقدره )2.062.125( درهم - ثالثا:الزام امل�ستاأنف �سدهم بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي . 
امل�ستاأنف:حممود ا�سد اهلل راه بيما

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى مكاتب ال�ساحة ب - �سقة مكتب 313 - برج خليفة
املطلوب اإعالنهم :  1- امنيات بروبرتيز ناين املحدودة 2- �سركة امنيات بروبرتيز للتطوير 3- امنيات بروبرتيز ناين ليمتد 

4- امنيات بروبرتيز ليمتد 5- امنيات بروبرتيز  -  �سفتهم : م�ستاأنف �سدهم
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/256 عقاري جزئي بتاريخ:2022/12/23. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/2/13  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70021

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:40/2023/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

جزئي  جت���اري  رق������م:2022/1081  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:بيكو انرتنا�سيونال للت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م
الطابق اخلام�س مكتب رقم   8 املبنى رقم   - دبي لالعالم  بردبي - مدينة   - دبي  عنوانه:امارة 

520 - رقم مكاين:2682589680
ب�سفته  ارن��ول��د  نيكول�س  2-�سيمون  ذ.م.م  �سي  دبليو  دي  ج��ي  يف  ت��ي   -1   : اإعالنهما  املطلوب 

ال�سخ�سية وب�سفته مدير تي يف جي دي دبليو �سي ذ.م.م  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/1081 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2023/1/30  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70021

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:143/2022/39 جتاري م�شارف كلي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

مو�سوع الدعوى : يلتم�س املدعي من املحكمة املوقرة اول:الت�سريح بقيد الدعوى و�سداد ر�سمها واعالن املدعي عليهم 
درهما  الف  وع�سرون  �سبعة  درهما   )37.000.000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ثانيا:الزام   - بالالئحة 
للمدعي التي حت�سال عليها من املدعي بطريق الن�سب والحتيال والفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ ا�ستالم املبلغ 

وحتى متام ال�سداد - ثالثا:الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة . 
املدعي:كال�سيكر اني�س عبد الرازق

�سقة   -  B امباير هايت�س  بناية  - مبنى  ال�سايل  �سارع   - دبي   - التجاري  - منطقة اخلليج  دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
مكتب رقم 1602

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة اي تر�ست لت�سجيل العقاري  -  �سفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يلتم�س املدعي من املحكمة املوقرة اول:الت�سريح بقيد الدعوى  مو�سوع الإعالن :  قد 
و�سداد ر�سمها واعالن املدعي عليهم بالالئحة - ثانيا:الزام املدعي عليهم بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )37.000.000( 
درهما �سبعة وع�سرون الف درهما للمدعي التي حت�سال عليها من املدعي بطريق الن�سب والحتيال والفائدة القانونية 
بن�سبة 12% من تاريخ ا�ستالم املبلغ وحتى متام ال�سداد - ثالثا:الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة - 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2023/1/30  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:33/2023/41 عقاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثانية رقم 401

وقدره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
)10.822.157.24( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

و�سم ملف احلجز التحفظي رقم 1/2023 حجز حتفظي عقاري . 
املدعي:بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مكتب الدارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - برج ات�س ا�س بي 
�سي - �س.ب:66 - وميثله:حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي

املطلوب اإعالنه :  1- اليك�سي�س اندراجيت لوفيل  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا 
للبنك املدعي مبلغ وقدره )10.822.157.24( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سم ملف احلجز التحفظي رقم 1/2023 حجز حتفظي عقاري - وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء  املوافق  2023/2/1  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70448 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اعلن بالن�شر        
 225/2023/42 جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- دي دي جلوبال للنقليات �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

�سركة   - حاليا  واح��د(  �سخ�س  )�سركة  اللوج�ستية  للخدمات  اجلدير  :�سركة  املدعي  ان  مبا 
املهيدب للنقل الربي )�سركة �سخ�س واحد( �سابقا 

مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)107.575.25( ريال �سعودي او ما يعادله بقيمة )105.147.08( درهم ماراتي والفائدة قانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق حتى ال�سداد التام 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2023/2/1 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعلن بالن�شر        

 2545/2022/16 جتاري جزئي
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حمزه غازى حممود امل�سرتيحى  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سيد احمد 

للمدعيان مببلغ وقدره  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د 
لغر  درهم  ع�سر  و�ستة  و�ستمائه  الف  و�سبعون  وثالث  ومائه  مليون  درهم   )1.173.616.70(
مع الزامه بالفوائد القانونية عن املبلغ بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد بالزام 

املدعي عليه بامل�ساريف الق�سائية ومقابل اتعاب حماماة. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2023/1/26 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعلن بالن�شر        

 7/2023/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حمزه غازي حممود امل�سرتيحى
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :نور الدين قمار 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اخراج �سرك 

وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2023/1/30 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعلن بالن�شر        

 13739/2022/13 عمايل جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- موكي�س تاكور  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :غرانديور لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة �س.ذ.م.م 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها وبناء عليه يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة املوقرة:1- الزام املدعي  قد 
عليه ب�سداد مبلغ )2150( درهم كمبالغ ا�ستلمت نقدا من املدعي 2- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )4500( 
درهم راتب 3 �سهور تعوي�سا عن فرتة ال�سعار او الخطار 3- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )3000( درهم 
كر�سوم تدريب ح�سب العقد م�ستحقة للمدعي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة القانونية 

MB236052497AE:4- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2023/1/31 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعلن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  الطعن رقم:10/2023/440 طعن مدين 
املنظورة يف:الدائرة املدنية الوىل - متييز رقم 548

املطعون فيه ووقف تنفيذه واحاله  الطعن �سكال ومو�سوعا ونق�س احلكم  : قبول  الطعن  مو�سوع 
الر�سوم  �سده  املطعون  وال���زام  مغايرة  بهئية  جديد  من  لنظرها  ال�ستئناف  حمكمة  اىل  ال��دع��وى 

وامل�ساريف والتعاب. 
الطاعن:فادي عبدالوهاب احمد النويله

عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة املركز التجاري الول - �سارع ال�سيخ زايد - برج لطيفة - اجلناح 
 - رق�����م:3521132  فاك�س   - رق������م:043521131  هاتف   -  301 رق��م  مكتب   - الثالث  الطابق   - الغربي 

�س.ب:231400 دبي - وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي
املطلوب اإعالنه :  1- با�سيفك للو�ساطة العقارية  -  مطعون �سده 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل 
حمكمة التمييز وذلك للرد �سحيفة الطعن املتقدمة �سدكم.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اعلن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:6127/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )48510( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  . 
املتنازع:فرتكو اك�سرتمي �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع الثاين من دي�سمرب - مبنى مباين احل�سيبة للجوائز - 
�سقة رقم 611-612 - وميثله:�سالح ح�سن حممد مبا�سري 

املطلوب اإعالنه :  1- اي ال ام �سي للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة 5% من  )48510( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
التقا�سي  بقاعة  �سباحا  ال�ساعة:09:00  امل��واف��ق:2023/2/7  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام- 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70197 العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 

اعلن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:5491/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )12650( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة  . 
املتنازع:�سبيدي ما�سني لتاأجر ال�سيارات

دبي  موؤ�س�سة  ملك  بناء   - اخليل  �سارع   - الرابعة  ال�سناعية  القوز   - دب��ي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
العقارية - م�ستودع رقم S.4 بالقرب من جنمة الريا�س لتجارة مواد البناء 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد بن نا�سر بن حممد ال�سام�سي  -  �سفته : متنازع �سده 
امل��ادة 54 من الالئحة  مو�سوع الإع��الن :  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�س 
التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ )10.120( 

درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70197

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعلن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3995/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761

املدعي عليه مببلغ وقدره )6324.25( درهم والر�سوم وامل�ساريف  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:يتي لتاجر ال�سيارات �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الرب�ساء الوىل - بردبي - دبي - الثنية الوىل - ابراج الرب�ساء - دبي 
- �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى رج المري - �سقة الطابق 17 مكتب 1708 

املطلوب اإعالنه :  1- ميفلوت كاجان كامياز  -  �سفته : متنازع �سده 
امل��ادة 54 من الالئحة  مو�سوع الإع��الن :  قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�س 
التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سده مبلغ )6324.25( 

درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات  الودية    
70642

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 
اعلن قرار امر اداء        

 59/2023/60 امر اأداء 
تفا�سيل الإعالن 

طالب العالن : 1-حممد �سهيب لياقت لياقت علي  
 املطلوب اعالنه:قمر الدين زويب زويب كا واىل - �سفته:مدعي عليه

عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديرة - دبي - مبنى K4 - �سقة 203 
مو�سوع العالن:قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2023/1/23 بالزام املدعي عليه 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )26.000( دره��م �ستة وع�سرون الف دره��م والفائدة  بان 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف التظلم من المر او ا�ستئنافه 

بح�سب الحوال عمال بن�س املادة 147 من قانون الجراءات املدنية . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608
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عربي ودويل

•• وا�سنطن-وكاالت
ب�ساأن  اجلارية  اجلنائية  التحقيقات  اأَنّ  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اأعلَن 
“ل وجود لتلك  ة لن تخل�س اإىل �سيء يف نهاية املطاف لأنه  حيازته ملواٍد �سريَّ
ة التي تكفي لال�ستعانة  املواد بحوزته”. ومع ذلك، هناك الكثري من املواد ال�سريَّ
وا�سنطن  مكتب  خزانة  من  �سريَّة  م�ستندات  اأثر  يف  للتحقيق  خا�س  مُب�ست�ساٍر 

العا�سمة و�سوًل اإىل مراآب بايدن يف ديالوير.
العامة يف جامعة  امل�سلحة  اأ�ستاذ قانون  ويف هذا الإطار، قال جوناثان ترييل، 
الرئي�س  اأّن  رغــم  الأمــريــكــي،:  هيل”  “ذا  مبوقع  مقال  يف  وا�سنطن،  ــورج  ج
ة،  اأن ي�سرف انتباه ال�سعب الأمريكي عن �سور امل�ستندات ال�سريَّ الأمريكي يود 
اأكرث اللحظات ا�سطرابًا وغرابًة يف  باأننا نتجه نحو واحدٍة من  “رمبا فوجئنا 

تاريخنا الد�ستوري باأكمله«.

•• ليما-اأ ف ب

ت�ستعّد البرو ملزيد من التظاهرات 
امل��ط��ال��ب��ة ب��رح��ي��ل ال��رئ��ي�����س��ة دينا 
عنيفة  �سدامات  غ��داة  ب��ول��وارت��ي، 

يف العا�سمة ليما.
ب����ول����وارت����ي ال����ث����الث����اء اإىل  دع�����ت 
احتجاجات  بعد  وطنية”،  “هدنة 
46 قتياًل  اأوق��ع��ت م��ا ل يقّل ع��ن 
الأول/ ك��ان��ون  ان��دلع��ه��ا يف  م��ن��ذ 

دي�سمرب.
الثالثاء  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  اآلف  ���س��ار 
ق����ادم����ني م����ن م��ن��ط��ق��ة الأن����دي����ز 
ال��ك��ث��ر منهم  ارت������دى  ال���ف���ق���رة، 
الزي التقليدي، يف و�سط العا�سمة 
ل���ي���م���ا، ح���ام���ل���ني اأع��������الم ال���ب���رو 

هاتفني “دينا قاتلة«.
ووقعت �سدامات عنيفة م�ساًء بني 
درعاً  ي�سع  بع�سهم  متظاهرين، 

بلد  ه��ن��اك   ! كا�ستيو  ال�سيد  ه��ن��ا، 
م�سوؤوليتك”،  ع��دم  ب�سبب  ينزف 
اأ�����س����ول  م����ن  اأن����ه����ا  اإىل  م�������س���رة 
الأنديز  منطقة  وم��ن  متوا�سعة 

مثله.

حديديا وير�سقون احلجارة، وعدد 
الذين  ال�سرطة  عنا�سر  من  كبر 
للدموع، وفق  امل�سيل  الغاز  اطلقوا 
م���ا ذك����ر م��را���س��ل��و وك���ال���ة فران�س 
عدة  كذلك  �ساهدوا  ال��ذي��ن  بر�س 

توقيفات.
اأ�سيب عدة اأ�سخا�س بجروح ب�سبب 
املقذوفات اأو اختناقاً بالغاز خالل 
اأعنف يوم من التظاهرات يف ليما 

منذ بداية ال�سطرابات.
واأ���س��ي��ب م�����س��وران اأح��ده��م��ا من 
ب��ر���س مبقذوفات  ف��ران�����س  وك��ال��ة 

وحجارة.
الثاين  ال�سخم،  التجمع  قبل هذا 
اأي��ام قليلة، حاولت  يف ليما خ��الل 
ب��ول��وارت��ي م���رة اأخ����رى ن���زع فتيل 
حوار  “اإجراء  اإىل  داع��ي��ة  التوتر، 
منطقة  لكّل  عمل  خطة  وحت��دي��د 

وتطوير مدننا«.

بالن�سبة  املالئم  من  “كان  وقالت 
اأجل  القيام بهذا النقالب من  له 
الرد  الظهور ك�سحية )...( وعدم 
اأعمال  ع��ل��ى  ال���ع���ام  امل���دع���ي  اأم�����ام 
الف�ساد املتهم بها. ل يوجد �سحية 

تتنحى واإجراء انتخابات جديدة«.
عاما(   37( �سونكو  روزا  وق��ال��ت 
الواقعة  اأكومايو،  من  ج��اءت  التي 
على  )ج��ن��وب(  كو�سكو  منطقة  يف 
ارتفاع اأكرث من 3 اآلف مرت فوق 
“مل نعد  ال��ب��ح��ر  ���س��ط��ح  م�����س��ت��وى 
“هناك  م�سيفة  ن�سدق وعودها” 
الأم����ه����ات  م����ن  ك����م  ق���ت���ي���ال.   50

يبكني؟«.
با�ستقالتها  اأوًل  “نطالب  واأك��دت 
اجراء  ثم  الكونغر�س  بحّل  وثانياً 
حكومة  ن��ري��د  ج��دي��دة.  انتخابات 

انتقالية«.
وح��م��ل��ت م��ت��ظ��اه��رة دم��ي��ة كبرة 
حت��م��ل ���س��ك��ي��ًن��ا ع��ل��ي��ه اأث������ار دم���اء 
املوؤقتة  ال��رئ��ي�����س��ة  ���س��ورة  وع��ل��ي��ه��ا 
بعد  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل  و���س��ل��ت  ال���ت���ي 
بيدرو  ال�سابق  بالرئي�س  الإطاحة 
الأول/ ك��ان��ون  مطلع  يف  كا�ستيو 

اأي نّية للبقاء  “لي�س لدّي  واأكدت 
اأنها  اإىل  م�����س��رة  ال�سلطة”  يف 
والتنحي  الد�ستور  اح���رتام  تريد 
يف  امل��ق��ررة  املقبلة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

.2024
واأ����س���ف���ت ب���ول���وارت���ي م�����رات ع���ّدة 
الحتجاجات  يف  ق��ت��ل��ى  ل�����س��ق��وط 
لتحديد  حت��ق��ي��ق  ب��ف��ت��ح  م��ت��ع��ه��دة 
يف  ذل�����ك  ي����وؤث����ر  ان  دون  اجل����ن����اة، 

تهدئة املتظاهرين.
وق������ال ك���ارل���و����س اأف����ي����دان����و )35 
ع����ام����ا( ال�������ذي ك�����ان ي���ح���م���ل علم 
اأنداهوايال�س، مركز ال�سطرابات 
“لقد  يف ك��ان��ون الأول/دي�����س��م��رب، 
اإن  ب��ول��وارت��ي.  لل�سيدة  ا�ستمعنا 
البرويف،  ال�سعب  موؤ�سفة.  روؤيتها 
نحن جميعاً، لي�س لدينا ما نبحثه 
ال�سيء  ب���ول���وارت���ي.  ال�����س��ي��دة  م���ع 
الوحيد الذي يريده ال�سعب هو اأن 

حّل  بعد حماولته  الأول/دي�سمرب 
الربملان واحلكم مبرا�سيم.

ال�سابقة  النائبة  بولوارتي،  قامت 
انتخابات  يف  وامل��ر���س��ح��ة  للرئي�س 

2021 ، مبهاجمته لفظًيا.

التظاهرة  يف  �سارك  كما  دي�سمرب. 
الحتياط  ج���ن���ود  م���ن  ال��ع�����س��رات 

يرتدون الزي الع�سكري.
وق������ال ك��ري�����س��ب��ني ك��ي�����س��ب��ي، وهو 
بونو  منطقة  من  احتياط  جندي 
)الزعماء(  ال��ل��ع��ن��اء  ا����س���اء  “لقد 
ال�سعب  ل��ك��ن  ل���ع���ق���ود،  م��ع��ام��ل��ت��ن��ا 

ا�ستفاق الآن«.
نت�سور  ونحن  قاتلنا،  “لقد  واأك��د 
اأن  دون  ب����ال����ربد.  ون�����س��ع��ر  ج���وع���ا 
ي�سيئون  والآن  روات��ب��ن��ا،  نتقا�سى 
لكل  م�����س��ت��ع��دون  ن��ح��ن  معاملتنا. 

املعارك«.
ويف امل�ساء، اأعلنت ال�سلطات اإغالق 
مطار كو�سكو، العا�سمة ال�سياحية 

للبالد، ومطاري بونو واأريكويبا.
بعد  الح����ت����ج����اج����ات  وان����دل����ع����ت 
بيدرو  ال�سابق  بالرئي�س  الإطاحة 
كانون   7 يف  اعتقل  ال��ذي  كا�ستيو 

وثائق بايدن وترامب ت�سع اأمريكا اأمام اأكرث اللحظات ا�سطرابًا يف تاريخها

املدرعات ت�سل اأوكرانيا.. كيف �ستواجه مو�سكو »�سرتايكر« االأمريكية

وا�سح  اح��ت��م��ال  “ثمة  واأ����س���اف: 
ل��دي��ن��ا مر�سحان  ي���ك���ون  ل���ن  اأن�����ه 
اأ�سا�سيان ُيطلقان حمالت رئا�سية 
واإمنا  ُم�����س��ت�����س��اره،  ج���وار  اإىل  ك���ٍل 
اإدانتهما  ميكن  مر�سحني  �سنجد 
اإليهما  اتهامات  توجيه  اأو  جنائّياً 

بحلول النتخابات املُقبلة«.

بني ق�سيتي بايدن وترامب
تناوَل كثر من الُكّتاب اأوجه ال�سبه 
ب���ني ق�����س��ي��ت��ي ب���اي���دن وت���رام���ب. 
الذي  ت��رام��ب  ���س��اأن  يف  فالتحقيق 
ي�سمل  ل  ال���ع���دل  وزارة  جت���ري���ه 
ا�ستخدام  ب�سوء  اتهامات  وح�سب 
ت�سريحاته  واإمن����ا  ��ة،  ���س��ريَّ م����واد 
الكاذبة وعرقلته للعدالة. وقائمة 
تنطوي  اإل��ي��ه  املوجهة  الت��ه��ام��ات 
اأك���رب بكثر من  اأي�����س��اً على ع���دٍد 
امل�����س��ت��ن��دات. ول��ك��ن، ه��ن��اك اأوج���ه 
�سبه كافية لدرجة اأن وزارة العدل 
َهة  املوجَّ التهم  َت��ِزن بني  اأن  ميكن 
كانت  ول����و  ح��ت��ى  ال��ق�����س��ت��ني،  يف 

حم�س ُجَنح.
لبايدن  ����ة  ����َهّ امل����وجَّ والت����ه����ام����ات 
فامل�ستندات  ذات��ه��ا.  بحٍد  خطرة 
مارالغو  يف  ترامب  بحوزة  التي 

داخ�������ل غرفة  ك����ان����ت حم���ف���وظ���ة 
ت��خ��زي��ن ُم��غ��ل��ق��ة، واأُ����س���ي���ف���ت لها 
باإيعاز من مكتب  اأمنية  اإج��راءات 
عت  ُو�سِ اإذ  ال��ف��درايل،  التحقيقات 
لي�س  وه���ذا  للمراقبة.  ك��ام��رات 
من  اأف�سل  لكنه  امل��ث��ايل،  باملوقف 
ع�����س��رات امل�����س��ت��ن��دات املُ��ب��ع��رثة يف 
ولياٍت  ومكتبة يف  وم��راآب  خزانة 

خُمتلفة.
ال�ستخدام  ����س���وء  يف  ����س���ك  ول 
اجل�سيم يف ق�سية بايدن. وال�سوؤال 
يتعلق وح�سب بال�سخ�س امل�سوؤول. 
بايدن  اأّن  الأدل������ة  اأظ���ه���رت  ف�����اإذا 
امل�ستندات  ه��ذه  م��ن  اأّي���اً  ا�ستخدم 
اأو  ِكَتاَبه  ل�سياغة  بو�سوٍح  املميزة 
ف�سيكت�سب  اأخ��رى،  اأي م�سروعات 
“احليازة  ف���ك���رة  ع��ل��ى  اإ������س�����راره 
باعتبارها  اأ�سواأ  معنى  العاِر�َسة” 
جهوداً الغر�س منها خداع ال�سعب 

ومكتب التحقيقات الفيدرايّل.
من املمكن اأن ت�ستغرق التحقيقات 
اأك����رث.  اأو  ع���ام���اً  ال��ق�����س��ي��ت��ني  يف 
وي��ت��ج��اوز م��ت��و���س��ط زم���ن حتقيق 
الرئي�س  م���ع  اخل���ا����س  املُ�����س��ت�����س��ار 
ي�ستغرق  اأن  وينبغي  ي��وم.   900
املتو�سط،  م���ن  اأق����ل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ان 

  وول �سرتيت جورنال: اأوروبا 
وحدها ال تكفي حلماية اأوكرانيا

•• وا�سنطن-وكاالت

ميد،  را���س��ل  وال��رت  جورنال”،  �سرتيت  “وول  �سحيفة  يف  ال��ب��ارز  الكاتب  و�سف 
باأنه كان ناجحاً. غاب   2020 العاملي منذ  اأول اجتماع �ستوي ملنتدى القت�ساد 
الرو�س عن الجتماع وح�سر بع�س ال�سينيني. لكن ح�سور الهند ودول اخلليج 
عّو�س تلك الغيابات، كما و�سلت م�ساركة القطاع اخلا�س اإىل اأعلى م�ستوى على 
الجتماع  كان  �سواب،  كالو�س  املنتدى  ورئي�س  موؤ�س�س  اإىل  وبالن�سبة  الإط��الق. 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  غ��اب  فيما  انت�ساراً.  واخلم�سون  الثالث  ال�سنوي 
بالده،  التقاعدي يف  للنظام  �سعبية  اإ�سالحات غر  باجتاه  يدفع  الذي  ماكرون 
الربملان  ورئي�سة  لي��ن  دي��ر  ف��ون  اأور���س��ول  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�سة  ان�سمت 
كلمات  اإلقاء  �سولت�س يف  اأولف  الأمل��اين  امل�ست�سار  اإىل  روبرتا ميت�سول  الأوروب��ي 
�سندوق  رئي�س  العاملية  القت�سادية  التوقعات  عن  ختامية  جل�سة  �سمت  ب��ارزة. 
ب��ارزة مثل  واليابان و�سخ�سيات  اأوروب��ا  بنوك مركزية يف  ال��دويل وروؤ�ساء  النقد 
هذا  يجمع  اآخ��ر  ح��دث  يوجد  ل  �سامرز.  الأ�سبق لري  الأمريكي  اخلزانة  وزي��ر 
املزيج من القوة وال�سهرة ح�سب الكاتب. مع جميع عيوبه، يبقى منتدى القت�ساد 
جدول  على  م��و���س��وع��ان  �سيطر  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ق��وة  لنخبة  اأ�سا�سية  وج��ه��ة  ال��ع��امل��ي 
التغر املناخي واحلرب  الأعمال العام للموؤمتر بح�سب “وول �سرتيت جورنال”: 
يف اأوكرانيا. كان احلما�س لأوكرانيا �ساطعاً. ارتدى الأوروبيون الأ�سفر والأزرق 
عرب  احل�سور  زيلين�سكي  فولودمير  الرئي�س  خاطب  ت�سامنهم.  عن  لالإعراب 
الفيديو، بينما ح�سرت ال�سيدة الأوكرانية الأوىل اإىل املنتدى. احلما�س الأوروبي 
الدافئ وجهود احلكومات  ال�ستاء  اأدى مزيج  بالرتياح.  لأوكرانيا مدفوع جزئياً 
القارة  لرتكيع  بوتني  فالدمير  الرو�سي  الرئي�س  خطة  اإحباط  اإىل  الأوروب��ي��ة 
و�سلوفاكيا،  واليونان  املجر  مثل  دول  هواج�س  ورغ��م  الطاقة.  على  حظر  بفعل 
متكن الحتاد الأوروبي من الحتاد حول فر�س العقوبات القت�سادية على رو�سيا 
ونقل امل�ساعدات لأوكرانيا. عاد متحدث تلو الآخر اإىل هذه املوا�سيع: اأوروبا قوية 
واأوروبا موحدة واأوروبا اأ�سبحت لعباً جيو�سيا�سياً كبراً مثل ال�سني والوليات 
الأوروب��ي��ة مل تكن  النت�سارية  الأخ��رة من  اأن اجلولة  املتحدة. لكن ميد يرى 
دبابات  اإر�سال  يف  اأملانيا  ت��ردد  حول  ال�سيا�سية  املعارك  ب�سبب  فقط  ولي�س  مقنعة 
ليوبارد اإىل اأوكرانيا. اإن �سعف اأوروبا مهم اأكرث من انق�ساماتها ح�سب الكاتب. 
لو اعتمدت اأوكرانيا على اأوروبا وحدها لكان العلم الرو�سي يرفرف فوق اأنقا�س 
خاركيف وكييف واأودي�سا. بعد اأكرث من ثالثني عاماً على نهاية احلرب الباردة، 
على  العتماد  دون  من  اخللفي  فنائها  يف  وحدها  الت�سرف  اأوروب���ا  ت�ستطيع  ل 
الإندو-با�سيفيك.  منطقة  يف  بالتحديات  ان�سغالها  يزداد  التي  املتحدة  الوليات 
مع  حتى  الأمريكية  الأمنية  باملظلة  الأوروب��ي��ني  القادة  من  العديد  احتماء  مع 
اأي  اإىل  وا�سحاً  لي�س  ال�سني،  مع  وثيقة  اقت�سادية  بعالقات  ت�سبثهم  م�ساعفة 
حد �سرتغب وا�سنطن اأو ت�ستطيع حماية الحتاد الأوروب��ي من تداعيات انعدام 

قدراته اجليو�سيا�سية. وهذا لي�س قلقاً نابعاً من فراغ.
التعبئة  اأن تدفع  اإن اخل��وف من  اأن بوتني مل يخ�سر احل��رب بعد.  الكاتب  يرى 
اإىل  التدريب  �سيئة  كانت  ولو  القوات اجلديدة حتى  الآلف من  مئات  الرو�سية 
النزاع، بجانب تقييم ر�سني لفاعلية احلملة الرو�سية اجلوية، يحث البع�س يف 
كييف واأماكن اأخرى على التحذير من هجوم رو�سي وا�سع النطاق يف الربيع. اإذا 
اأر�سلت اأملانيا دبابات اإىل اأوكرانيا فالآمال الرو�سية بنجاح الهجوم �ستتلقى �سربة. 
حتى مع ذلك، ومن دون ذخرة وجتهيزات واأموال اأمريكية، ل ت�ستطيع اأوكرانيا 

موا�سلة ال�سراع غر املتكافئ اإىل اأجل غر م�سمى.

يقت�سي تغيراً يف �سيا�سة الوزارة. 
وتابع الكاتب: “كان هناك نقا�س 
مديد ب�ساأن ما اإذا كان ميكن اإدانة 
رئي�س يف من�سبه. ورغم اأن بع�سنا 
يعتقد اأنه ل عائق د�ستورّياً لإدانة 
باأن  العدل  وزارة  َح�ت  �سرَّ رئي�س، 
ه��ذه الإدان����ة غ��ر لئ��ق��ة. وم��ا مل 
روؤي��ت��ه��ا، من  ال��ع��دل  ُت��غ��رِّ وزراة 
اأن تدين ترامب، وترف�س  املمكن 
عالوًة  بايدن”.  اإدان����ة  ��ل  ت��وؤجِّ اأو 
ل�سيا�سة الوزارة،  على ذلك، نظراً 
القرار  اأّجلَت  اأنها  اإىل  ت�سر  فقد 
بايدن  اإدان���ة  بخ�سو�س  النهائي 
حتى بعد النتخابات. والت�سويت 
اأن  مي��ك��ن  حينئذ  ب��اي��دن  ل�سالح 
ُيعدُّ مبنزلة و�سيلة للحيلولة دون 

اأي اإدانة.
ومبوجب اأي �سيناريو، من املمكن 
اأو  اإدان������ات  امل��ر���س��ح��ان  ي��واج��ه  اأن 
ُبَعيد النتخابات.  الإدانة  احتمال 
الت�سويت  ُي��خ��ت�����س��ر  اأن  ومي��ك��ن 
َت����َودُّ اأن ُيعفى  ��ح ال���ذي  ب��ني املُ��ر���َسّ
عنه واملر�سح الذي َتَودُّ الزج به يف 

ال�سجن.
العدل  وزارة  ق�����ررت  ل���و  وح���ت���ى 
الأدل���ة،  لنق�س  ب��اي��دن  ت��دي��ن  اأّل 

 ،2023 ع��ام  يف  �سيبداآن  لكنهما 
ان��ت��خ��اب��ات عام  ت��ل��وح  الأف�����ق  ويف 
اأعلَن  وق���د  ال��رئ��ا���س��ي��ة.   2024
ترامب بالفعل نية تر�سحه، ومن 
املتوقع اأن ُيعلن بايدن نيته قريباً 

اأي�ساً.
�سيناريو الإدانة الواحدة — وهو 
َيْعِقد  ال���ذي  املحتمل  ال�سيناريو 
الآم����ال،  عليه  ال��دمي��وق��راط��ي��ون 
اأ ���س��اح��ة ب��اي��دن وُي���دان  وف��ي��ه ُت����ربَّ
ت���رام���ب. وق���د ي��ك��ون ه���ذا اخليار 
الأكرث اإثارًة للقالقل، اإذ �سيلم�س 
ك����ث����رون امل���ع���اي���ر امل�����زدوج�����ة يف 

التعامل مع الق�سيتني.
— اإذا  الإدان�������ة  ع����دم  ���س��ي��ن��اري��و 
ترامب  ب�ساأن  التحقيقات  امتدت 
)اآب(  اأغ�����س��ط�����س  ح��ت��ى  وب����ادي����ن 
وزارة  تتبع  اأن  فيمكن   ،2024
اأي  ع��ن  الإح��ج��ام  �سيا�سة  ال��ع��دل 
على  ���ر  ت���وؤثِّ اأن  اإج��������راءات مي��ك��ن 
النتخابات. واإدانة ُمر�سح رئا�سي 

تدخل حتت مظلة هذا الإجراء.
�سيناريو الإدانة املزدوجة — من 
العدل  وزارة  تتعجل  اأن  امل��م��ك��ن 
اأي�ساً يف تداول الق�سيتني وتدين 
ال��رج��ل��ني. ل��ك��ّن ه���ذا اخل���ي���ار قد 

العام  املدعي  ويلي�س  فاين  ق  ُيحقِّ
مع  جورجيا  يف  فولتون  ملقاطعة 
 .2020 انتخابات  ب�ساأن  ترامب 
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى بع�س  وال��ق�����س��ي��ة 
والقانونية  الإث���ب���ات���ي���ة  امل�����س��ائ��ل 
يف  دح�سها  يتعني  التي  اجل�سيمة 
اأي حُماكمة، لكّن ترامب ميكن اأن 

ُيدان فيها ب�سهولة.
واإذا انُتِخَب ترامب، فمن املمكن اأن 
الفدرالية،  ميحو جميع اجلرائم 
ل��ك��ن��ه ���س��ي��م��ث��ل اأم������ام امل��ح��ك��م��ة يف 

جورجيا خالل وليته الثانية.
وق���د ت��ك��ون ه��ن��اك م��ف��اج��اأة عفو 
ابنه  اأُدي����ن  ف���اإذا  ب��اي��دن.  بانتظار 
هانرت يف نهاية املطاف، فيمكن اأن 
كلينتون  بالرئي�س  بايدن  يقتدي 
الذي عفا عن اأخيه غر ال�سقيق. 
اإ�ساءًة  ف�سيكون  ذل��ك،  ح��دث  ول��و 
العفو  �سلطة  ل���س��ت��غ��الل  اأخ����رى 
لأغرا�س �سخ�سية. لكّن كلينتون 
من  الأخ����رة  الأي����ام  حتى  انتظر 
ولي��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة ل��ي��ت�����س��رف؛ واإذا 
كان بايدن يبحث عن �سبب لعدم 
��ح، ف��رمب��ا يعفو ع��ن ولده  ال��رت���سُّ
��ح لفرتة  ال��رت���سُّ م��ن  ين�سحَب  ث��م 

ثانية.

ترامب  انتخاب  اأّن  ذلك  ف�سيعني 
مي���ك���ن ا����س���ت���غ���الل���ه لإب����ط����ال اأي 
مارالغو.  واقعة  ب�سبب  له  اإدان��ة 
وكثر من امل�سوتني �سرون ذلك 

معاملًة غر ُمن�سفة.
اإن حق الرئي�س يف العفو عن نف�سه 
اأي�ساً مو�سوع قابل للنقا�س، يقول 
الكاتب، “فكما اأوؤمن باأن الرئي�س 
اأعتقد  اإدان�����ت�����ه،  مي���ك���ن  احل������ايل 
يعفو  اأن  ميكن  الرئي�س  اأن  اأي�ساً 
الباب  من   2 فاملادة  نف�سه”.  عن 
ال��د���س��ت��ور تن�سُّ على  ال��ث��اين م��ن 
للرئي�س  ت�سمح  العفو  �ُسلطة  اأنَّ 
تنفيذ  واإي����ق����اف  ال��ع��ف��و  “منح  ب���� 
الأحكام يف اجلرائم املُقرتَفة �سد 
من  وُي�ستثنى  املتحدة،  ال��ولي��ات 
ذلك حالت اإجراءات العزل”. ول 
ُيوجد ن�س ُيقيِّد َمن ميكن العفو 

عنه.

اإ�سكاليات اأخرى
وه����ن����اك اإ����س���ك���ال���ي���ت���ان اأخ����ري����ان. 
فيمكن اأن يف�سي انتخاب ترامب 
ي�ستطيع  ل  لكنه  عنه.  العفو  اإىل 
ب�سبب جرائم  نف�سه  يعفو عن  اأن 
املثال،  �سبيل  ع��ل��ى  ال���دول���ة.  ���س��د 

حمكمة اأمريكية تعتزم ا�ستدعاء م�ستبه به يف تفجري لوكربي 
•• وا�سنطن-رويرتز

اأنه  يف  ي�ستبه  ليبي  خمابرات  رجل  ا�ستدعاء  اأمريكية  حمكمة  تعتزم 
103 ف��وق ل��وك��رب��ي يف  ال��رح��ل��ة اجل��وي��ة  ال��ت��ي ف��ج��رت  �سنع القنبلة 
يطلب  اأن  املتوقع  ومن  �سخ�سا،   270 وقتلت   1988 عام  اإ�سكتلندا 

املدعون اعتقاله خالل املحاكمة.
اأول م�ستبه  واأب��و عقيلة حممد م�سعود خر املرميي )71 عاما( هو 
به يواجه تهما جنائية ذات �سلة بالهجوم يف الوليات املتحدة. ومن 

املقرر اأن ميثل اأمام حمكمة احتادية يف وا�سنطن.
بينما  لوكربي  ف��وق   747 بوينج  طائرة  منت  على  القنبلة  انفجرت 
كانت متجهة من لندن اإىل نيويورك يف دي�سمرب كانون الأول 1988، 

مما اأدى ملقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 �سخ�سا و11 �سخ�سا 
الذي  م�سعود  اأن  الأمريكية  العدل  وزارة  وتزعم  الأر���س.  على  كانوا 
يحمل اجلن�سيتني التون�سية والليبية اعرتف باجلرائم اأمام م�سوؤول 

اإنفاذ قانون ليبي يف �سبتمرب اأيلول 2012.
�سنوات  الأمريكي  الحت���ادي  التحقيقات  مكتب  من  الأم��ر  وا�ستغرق 
عديدة جلمع اأدلة كافية قبل اأن القب�س عليه وت�سليمه اإىل الوليات 

املتحدة.
ويف 1991، مت توجيه اتهامات اإىل اثنني اآخرين من رجال املخابرات 
فحيمة،  خليفة  والأم���ني  املقرحي  علي  البا�سط  عبد  وهما  الليبية، 

ب�ساأن التفجر.
اأُدين  اأمام حمكمة يف كامب زي�ست بهولندا،  ا�سكتلندية  ويف حماكمة 

عام  احل��ي��اة  م��دى  بال�سجن  عليه  وُح��ك��م  التفجر  بتنفيذ  امل��ق��رح��ي 
2001. واأُطلق �سراحه لحقا بعد اإ�سابته بال�سرطان وتويف يف منزله 

بطرابل�س يف 2012.
ومت���ت ت��ربئ��ة فحيمة م��ن جميع ال��ت��ه��م امل��وج��ه��ة اإل��ي��ه ل��ك��ن الدع���اء 

ال�سكتلندي قال اإن املقرحي مل ينفذ مبفرده.
ويف �سكوى جنائية يف 2020، اتهم م�سعود بتدمر طائرة مما اأدى 
بني  ن�ساط جت���اري  ت�ستخدم يف  وت��دم��ر مركبة  وف��ي��ات  ح���دوث  اإىل 
اإليه  اإىل وفيات. وقد وجهت  ت��وؤدي  با�ستخدام مادة تفجرية  ال��دول 

هذه التهامات ر�سميا يف نوفمرب ت�سرين الثاين 2022.
ول يعتزم الدع��اء ال�سعي لتوقيع عقوبة الإع��دام عليه لأنها مل تكن 

متاحة قانونيا وقت ارتكاب اجلرائم.

•• عوا�سم-وكاالت

اأوكرانيا  فيه  ت�ستعد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
الأمركية  ال����دع����م  ح���زم���ة  ل����س���ت���الم 

منذ  الأوىل  للمرة  وذل���ك  “�سرتايكر”  ط���راز  م��درع��ة  مركبات  م��ن  اجل��دي��دة 
بداأت  “براديل”،  العملية الرو�سية، بالإ�سافة اإىل املزيد من املركبات القتالية 
الأممية  للمركبات على اخلطوط  امل�سادة  الأ�سلحة  املزيد من  مو�سكو يف �سخ 
امل�سادة  ال�ساروخية  القذائف  من  خمتلفة  اأن��واع��ا  رو�سيا  متتلك  القتال.  من 
“�سكاي  ملوقع  �ستواجه مو�سكو بح�سب ع�سكررين حتدثوا  ولكن كيف  للدروع، 

املركبات الأمركية التي نزلت املعارك حديًثا؟. نيوز عربية”، 

قتال املدرعات
يف ظل دعم وا�سنطن املتوا�سل لكييف، بدء عملية ت�سليم احلزمة اجلديدة من 
امل�ساعدات الع�سكرية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولر ت�سمل مئات املركبات 

املدرعة من اأنواع خمتلفة.
مدرعة  مركبة   50 اإىل  �سُت�ساف  ب���راديل  ط��راز  م��ن  م�سفحة  مركبة   59  •

خفيفة.
لواءين  �ستوفر لأوكرانيا  “�سرتايكر”  ناقلة جند م�سفحة من طراز   90  •

مدرعني.
.»MRAP« مركبة مدرعة م�سادة لالألغام  53 •

.»M998« مركبة نقل همفي طراز  350 •

• يعمل يف جميع الأجواء.
• يزيد عن فعالية القذائف التقليدية 

مبقدار 30%.
• ا���س��ت��خ��دام ق��ذي��ف��ة م���زدوج���ة، حيث 
منظومة  الأوىل  ال���ق���ذي���ف���ة  حت���ي���د 
الثانية  القذيفة  تخرق  بينما  احلماية 

دروع الدبابة.
• مي��ك��ن��ه ت���دم���ر ج��م��ي��ع الأه��������داف 
الواقعة يف نطاق تغطيته �سواء يف الرب 

اأو اجلو.
موؤ�س�سة  يف  ال���رو����س���ي  ال��ب��اح��ث  واأك�����د 
اأن خطورة هذا  الع�سكرية،  “فول�سك” 
ت�����زداد يف ح����روب امل����دن التي  ال�����س��الح 
ت��ت��دخ��ل ف��ي��ه��ا ال��دب��اب��ات وال��ت��ي ت�سعى 
كييف اإىل تنفيذ هذا املخطط ما يف�سر 
طلبها اأكرث من مرة بدعمها مبركبات.

ويف عام 2019 ن�سب خالف بني مو�سكو ووا�سنطن ب�سبب هذا ال�سالح، حيث 
وو�سفتها   ،»RPG-7« قنابل  قاذفة  بن�سخ  املتحدة  ال��ولي��ات  رو�سيا  اتهمت 

اإىل  دف��ع��ت مو�سكو  اجل��دي��دة  احل��زم��ة 
اإعطاء توجيهات �سريحة بزيادة ت�سنيع 
وبالأخ�س  للمركبات  امل�سادة  الأ�سلحة 
املحمولة   ”7  - ج��ي  ب��ي  “اآر  ق��ذائ��ف 
فوروجت�سوف  ب��ح�����س��ب  ال��ك��ت��ف،  ع��ل��ى 
�ستاريكوف الباحث الرو�سي يف موؤ�س�سة 

“فول�سك” الع�سكرية.
ت�سريحاته  خالل  �ستاريكوف،  واأو�سح 
هذا  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ال���رادع  �سيكون  ال�سالح 
و�سلت  ال���ت���ي  الأم���رك���ي���ة  ل��ل��م��رك��ب��ات 
بالفعل اإىل اأوكرانيا دفعاتها الأول ومت 

الزج بها يف جبهة ال�سرق.
وُيعد “اآر بي جي 7” �سالحا فعال �سد 
اخلفيفة  املدرعة  املركبات  اأن��واع  جميع 

والثقيلة على ال�سواء ويتكون من:
• عيار القذيفة: 40 ملم.

• مدى الت�سويب: 700 مرت.                   • الوزن: 6.6 كغم تقريبا.

متعددة  �ساروخية  قنابل  قاذفة  باأنها 
وت����زوي����ده����ا   PSRL-1 الأغ�������را��������س 

للحر�س الوطني الأوكراين.

ا�ستعداد ميداين
رو�سيا  ب��ني  امل��ع��ارك  يف  “�سرتايكر”  الأم��رك��ي��ة  امل��درع��ة  تظهر  الأوىل  للمرة 
واأوكرانيا، لتكون مبثابة قوة معززة اأخرى لرت�سانة كييف وتلبية حاجتها املا�سة 
للدروع، حيث تتزايد املخاوف من اأن رو�سيا تخطط لتعبئة ثانية لهجوم كبر 

بعد ال�ستاء.
يف حني اأن “�سرتايكر” لي�ست قوية مثل الدبابات الثقيلة، اإل اأن مركبة القتال 
املدرعة ذات ال�8 عجالت ميكن اأن تعمل يف الثلج والطني والرمل، على الرغم 
اإىل  افتقارها  ب�سبب  م��ا  ح��د  اإىل  ال��وع��رة حم��دود  ال��ط��رق  التنقل على  اأن  م��ن 
امل�سارات، وهذا ما حتتاج اإليه كييف نظًرا للطق�س احلايل وبعد ذوبان املناطق 

التي تراكمت فيها الثلوج. 
وبهذه احلزمة اجلديدة، بلغ اإجمايل دعم الوليات املتحدة الع�سكري لأوكرانيا 
26.7 مليار دولر منذ اأن بداية العملية الع�سكرية الرو�سية يف فرباير العام 
دبابات  من  حم��دودة  كمية  اإر�سال  الأبي�س  بالبيت  الإدارة  تدر�س  كما  املا�سي. 
�سياق  يف  لكييف.  الأخ��رة  املدرعات  �سفقة  �سمن  ا  اأي�سً  »Abrams M1« ال� 
ال�ستعداد الأوكراين قال متحدث با�سم �سركة “راينميتال” الدفاعية الأملانية 
اإن ال�سركة قد ت�سلم 139 دبابة “ليوبارد” القتالية اإىل كييف، منها 29 دبابة 

“ليوبارد 2 اإيه 4” بحلول اأبريل املقبل.

تظاهرات يف البريو للمطالبة بتنحي الرئي�سة دينا بولوارتي 
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املال والأعمال

�سركة اإماراتية رقمية متخ�س�سة بتوزيع منتجات  طب االأ�سنان تنطلق من »منطقة 2071« اإىل العاملية 

 ،Circular Coalition الدائري
واجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة.

تنفيذ  ع����ل����ى  ال���ل���ج���ن���ة  وت����ع����م����ل 
مت  ����س���ي���ا����س���ة   22 م�������س���ت���ه���دف���ات 
اع��ت��م��اده��ا م��ن جم��ل�����س الإم�����ارات 
العام  خ��الل  ال��دائ��ري  لالقت�ساد 
امل�����ا������س�����ي، ح����ي����ث ارت������ك������زت ه����ذه 
ال�����س��ي��ا���س��ات ع��ل��ى ت�����س��ري��ع وت���رة 
الدائري  القت�ساد  من��وذج  تنفيذ 
قطاعات  اأرب��ع��ة  �سمن  ال��دول��ة  يف 
والغذاء  الت�سنيع  ت�سمل  رئي�سية، 

والبنية التحتية والنقل.

الوطنية  وال�����س��رك��ات  الأك��ادمي��ي��ة 
املتخ�س�سة يف  ال��رائ��دة  وال��دول��ي��ة 
القت�ساد  واأن�����س��ط��ة  ال���س��ت��دام��ة 
املهند�سة  �سعادة  وه���م:  ال��دائ��ري، 
امل�ساعد  الوكيل  العبدويل  عائ�سة 
والتغر  التنمية اخل�سراء  لقطاع 
البيئة  وزارة  يف  بالوكالة  املناخي 
رئي�س  ن���ائ���ب  امل���ن���اخ���ي  وال���ت���غ���ر 
العزيز  ع���ب���د  و����س���ع���ادة  ال���ل���ج���ن���ة، 
لقطاع  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  النعيمي 
ال�سوؤون التجارية يف وزارة  تنظيم 
جاوي،  ح�سن  وحممد  القت�ساد، 

والنفايات  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  م���دي���ر 
ب�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم، 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ه���اج���ري،  و���س��م��اح 
التعاونيات يف وزارة القت�ساد، اإىل 
الذكاء  مكتب  ع��ن  ممثلني  جانب 
الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي 
وتطبيقات العمل عن بعد، و�سركة 
لالأملنيوم،  ال���ع���امل���ي���ة  الإم�����������ارات 
و����س���رك���ة ي���و ب���ي اإ������س ل��ل�����س��ح��ن، ، 
وجمموعة  “بيئة”،  و�����س����رك����ة 
متعددة  الدولية  لل�سركات  العمل 
والتحالف   ،MCBG اجلن�سيات 

•• اأبوظبي -وام:

اأك�������د م����ع����ايل ع����ب����داهلل ب����ن طوق 
رئي�س   ، الق���ت�������س���اد  وزي�����ر  امل�����ري 
ملجل�س  ال��ت��اب��ع��ة  ال�سيا�سات  جل��ن��ة 
اأن  ال��دائ��ري،  الإم���ارات لالقت�ساد 
ح��ق��ق��ت تطورات  الإم�������ارات  دول����ة 
م��ت�����س��ارع��ة ل��ل��ت��ح��ول ن��ح��و منوذج 
اأحد  باعتباره  الدائري،  القت�ساد 
اأه����م امل���ح���اور ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف روؤي���ة 
املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�سني  ال��دول��ة 
قيادتها  وروؤي������ة  ت��وج��ي��ه��ات  وف����ق 

الر�سيدة.
ال��ل��ج��ن��ة تكثيف  واأ����س���اف ت��وا���س��ل 
�سيا�سات  ل���ت���ط���ب���ي���ق  ج����ه����وده����ا 
القت�ساد  وم�����س��اري��ع  وم����ب����ادرات 
م���ن خالل  ���س��ي��م��ا  ال����دائ����ري، ول 
القطاعني  ب���ني  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز 

احلكومي واخلا�س.
القيادة  اإع������الن  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
ع���ام���اً   2023 ع������ام  ال����ر�����س����ي����دة 
ل��ال���س��ت��دام��ة، مي��ث��ل دف���ع���ة قوية 
الوطني  العمل  لت�سريع  واإيجابية 
الكامل  التطبيق  اأج��ل حتقيق  من 

لالقت�ساد  الإم���������ارات  ل�����س��ي��ا���س��ة 
 ،2031-2021 ال�������دائ�������ري 
ويعطى زخم يف الفر�س واملمكنات 
ال�����داع�����م�����ة ل���ت���ط���وي���ر ال����ن����م����وذج 
مبا  للدولة،  اجل��دي��د  القت�سادي 
الإم����ارات  مكانة  تعزيز  يف  ي�سهم 
الدائري  لالقت�ساد  عاملي  كمركز 
اأن  �سيما  ول  املقبل،  العقد  خ��الل 
الإم���ارات ل�ست�سافة  دول��ة  اختيار 
ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن من 
موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم 
املناخ  تغر  ب�ساأن  الإط���ار  املتحدة 
فر�س  م��ن  �سيعزز   »COP28«
والجتماعي  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 
امل�����س��ت��دام ل��ل��دول��ة وي���دع���م زي����ادة 
ال����س���ت���ث���م���ارات وامل���������س����روع����ات يف 

جمالت القت�ساد الدائري.
ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع الأول 
للجنة �سيا�سات القت�ساد الدائري 
التابعة ملجل�س الإمارات لالقت�ساد 
اهلل  عبد  برئا�سة معايل  الدائري، 
ن��اق�����س��ت اللجنة  ب���ن ط����وق، ح��ي��ث 
وامل�ساريع  اخل��ط��ط  تنفيذ  اآل��ي��ات 
ب�سيا�سات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل������ب������ادرات 

تنفيذه  مت  م��ا  اللجنة  تابعت  كما 
للمركبات  الوطنية  ال�سيا�سة  يف 
الكهربائية لوزارة الطاقة والبنية 
ت����اأت����ي �سمن  وال����ت����ي  ال���ت���ح���ت���ي���ة، 
�سيا�سات جلنة القت�ساد الدائري، 
ح��ي��ث ت��ع��م��ل ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ة على 
�سحن  ط����ري����ق  خ����ارط����ة  ت���ط���وي���ر 
امل�ستوى  على  الكهربائية  املركبات 
م����ع جميع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���وط���ن���ي 
�سركاء امل�ستوى الحتادي واملحلي 
ب���ه���دف بناء  وال���ق���ط���اع اخل����ا�����س، 
�سحن  اأج���ه���زة  م��ن  وط��ن��ي��ة  �سبكة 
مالكي  لدعم  الكهربائية  املركبات 
املركبات الكهربائية، وتنظيم �سوق 
الدولة،  يف  الكهربائية  امل��رك��ب��ات 
وب��ن��اء ح��زم��ة م��ن امل��ح��ف��زات التي 
�سانعي  وت���دع���م  امل��ج��ت��م��ع  ت��خ��دم 
والت�سجيع  الكهربائية،  امل��رك��ب��ات 

على ا�ستخدامها.
وت���رت���ك���ز ه������ذه ال�������س���ي���ا����س���ة ح���ول 
جم���م���وع���ة م����ن الأه���������داف وه����ي، 
املناخي  التغر  اآث���ار  م��ن  التقليل 
النبعاثات  م��ن  احل���د  خ���الل  م��ن 
الكربونية يف قطاع النقل، وتنمية 

القت�ساد الدائري يف الدولة خالل 
العام احلايل، وتعزيز التعاون بني 
اجلهات الحتادية واملحلية املعنية 
والقطاع اخلا�س، مبا يدعم جهود 

الدولة نحو حتقيق ال�ستدامة.
اجلهود  ع���ل���ى  ال��ل��ج��ن��ة  واط���ل���ع���ت 
�سراكاتها  ت��ع��زي��ز  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
القت�ساد  مب����ج����الت  ال����دول����ي����ة 
توقيع  اأب����رزه����ا  وم����ن  ال�����دائ�����ري، 
مذكرة تفاهم بني وزارة القت�ساد 
الإيطايل  ال��ك��ون��ف��درايل  والحت���اد 
ل��ع��ل��وم ال��ب��ي��ئ��ة، مب���ا ي���دع���م روؤي����ة 
تطوير  يف  قدماً  امل�سي  يف  الدولة 
�سيا�سات القت�ساد الدائري، وخلق 
ال�سيا�سات،  بهذه  اخلا�سة  النماذج 
ال�سغرة  ال�سركات  متكني  ودع��م 
واملتو�سطة العاملة يف هذا ال�سدد، 
اخل�سراء،  التنمية  اأدوات  ومتكني 
�ساأنها  من  مبتكرة  اأ�ساليب  وتبني 
لقيادة  الإم��������ارات  م�����س��اع��ي  دع����م 
نحو  ال��ت��ح��ول  يف  العاملية  اجل��ه��ود 
ت��ط��ب��ي��ق��ات الق��ت�����س��اد ال����دائ����ري، 
م��ن خالل  ال���س��ت��ث��م��ارات  وحتفيز 

م�سروعاته.

����س���وق امل���رك���ب���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 
الدولة، وت�سجيع امتالك املركبات 
وتنظيم  وال��ه��ج��ي��ن��ة،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
املركبات  ل�سواحن  التحتية  البنية 
�سيا�سة  ي��دع��م  مب���ا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 

القت�ساد الدائري.
واطلعت اللجنة اأي�ساً على م�سروع 
الأملنيوم”  ت��دوي��ر  “اإعادة  حتالف 
ل���������س����رك����ة الإم�����������������ارات ال���ع���امل���ي���ة 
لالألومنيوم، ودوره يف تعزيز جهود 
اخل�سراء،  التنمية  ن��ح��و  ال��دول��ة 
تعزيز  اإىل  امل�����س��روع  ي��ه��دف  ح��ي��ث 
الأملنيوم من  اإعادة تدوير  عمليات 
اإع���ادة  �سيما  ل  امل�ستهلكني،  ق��ب��ل 
ت��دوي��ر ع��ب��وات امل�����س��روب��ات، وزيادة 
وذل��ك من  العبوات  معدلت جمع 
اتباع  على  الأف���راد  ت�سجيع  خ��الل 
ال�ستدامة  ي���ع���زز  ح���ي���اة  اأ����س���ل���وب 
احلاويات  يف  العبوات  هذه  وو�سع 

املخ�س�سة لها.
ح�����س��ر الج����ت����م����اع مم���ث���ل���ون عن 
اجلهات الأع�ساء يف اللجنة والتي 
احتادية  ح��ك��وم��ي��ة  ج���ه���ات  ت�����س��م 
املوؤ�س�سات  ع��ن  وممثلني  وحملية 

•• دبي -الفجر:

اأع���ل���ن���ت غ���رف���ة جت�����ارة دب�����ي، اإح����دى 
العاملة حت��ت مظلة  ال��ث��الث  ال��غ��رف 
غ���رف دب����ي، اأم�����س ع��ن اإط����الق اأرب���ع 
جم��م��وع��ات اأع��م��ال ج��دي��دة، يف اإطار 
جمموعات  ع�����دد  ب����زي����ادة  خ��ط��ط��ه��ا 
القطاعات  مت���ث���ل  ال����ت����ي  الأع�����م�����ال 
دبي  اإم��ارة  يف  القت�سادية  والأن�سطة 
بحلول  ع��م��ل  جم��م��وع��ة   100 اإىل 
2023، وبذلك يرتفع العدد  مار�س 
الإجمايل ملجموعات الأعمال العاملة 

حتت مظلة الغرفة اإىل 45.
اجلديدة  الأعمال  جمموعات  وتركز 
قطاعات  يف  العاملة  ال�����س��رك��ات  على 
ال���ت�������س���ن���ي���ع وال������ل������ح������ام، وامل������ع������دات 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة واأع������م������ال امل����ق����اول����ة، 
والكابالت والأ�سالك، وجتار ال�سلب 

واملعادن.
الأعمال  جمموعات  تاأ�سي�س  ويندرج 
الغرفة  م�����س��اع��ي  اإط����ار  اجل���دي���دة يف 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ل��ت��ع��زي��ز م�����س��اه��م��ة 
ودعم  امل�ستدامة  التنمية  م�سرة  يف 
العاملة  لل�سركات  التناف�سية  القدرة 
باأدائها  والرت���ق���اء  ال��ق��ط��اع  نف�س  يف 

القت�سادي داخل الإمارة وخارجها.
را�سد لوتاه، مدير  وقال حممد علي 

جمموعة عمل املعدات 
الكهربائية واملقاولة 

وفق بيانات يورومونيرت انرتنا�سونال، 
مبيعات  ت���ب���ل���غ  اأن  ي����ت����وق����ع  ف�����اإن�����ه 
دولة  يف  ال�ستهالكية  الإلكرتونيات 
الإمارات بحلول العام 2027 حوايل 
ذلك  وي�����س��م��ل  دره�����م  م��ل��ي��ار   32.5
الكومبيوترات وم�ستلزماتها، واأجهزة 
والإلكرتونيات  ل��ل�����س��ي��ارات  ال��رتف��ي��ه 
ال�ستهالكية املنزلية، والإلكرتونيات 

ال�ستهالكية املحمولة.

جمموعة عمل الكابالت 
والأ�سالك

للكابالت  العاملي  ال�سوق  حجم  ُق���ّدر 
مليار   192.48 بنحو  والأ����س���الك 
ومن   ،2021 ع��ام  يف  اأمريكي  دولر 
�سنوي  من��و  مب��ع��دل  ينمو  اأن  املتوقع 
عامي  ب����ني   4.2% ق������دره  م���رك���ب 

2022 و2030.
وُي��ع��زى منو ه��ذا القطاع يف دب��ي اإىل 
وتنامي  احل�سري  التو�سع  ا�ستمرار 
البنية التحتية، مما يزيد من الطلب 
القطاعات  ال��ط��اق��ة يف  م�����س��ادر  ع��ل��ى 
وال�سكنية.  وال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
لأنظمة  ال��ذك��ي  التحديث  و���س��ي��وؤدي 
نقل وتوزيع الطاقة وتطوير ال�سبكات 

“هدفنا من ت�سكيل  ع��ام غ��رف دب��ي: 
جم���م���وع���ات الأع����م����ال الأخ�������رة هو 
مثالية  م��ن�����س��ة  ب��اإي��ج��اد  ن�����س��اه��م  اأن 
ل��ل��ت��وا���س��ل ال�����س��ف��اف ب���ني الأط�����راف 
ال��رئ��ي�����س��ي��ني يف ك���ل ق��ط��اع ح��ي��ث اأن 
ان�سمام اأع�ساء غرفة جتارة دبي اإىل 
ير�سخ  اجلديدة  الأع��م��ال  جمموعات 
التقدم   من  املزيد  بتحقيق  التزامها 
وامل�ساهمة بدعم التنمية القت�سادية 
تعزيز  و�سنوا�سل جهودنا يف  دبي.  يف 
احلوار البناء بني جمموعات الأعمال 
احلكومية  واجل����ه����ات  دب�����ي  وغ������رف 

املعنية.«

جمموعة عمل الت�سنيع واللحام
اللحام  �����س����وق  من����و  امل����ت����وق����ع  وم������ن 
دولر  م��ل��ي��ار   20.99 م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
اإىل  لي�سل   2021 ع��ام  يف  اأم��ري��ك��ي 
اأمريكي يف عام  28.66 مليار دولر 
���س��ن��وي مركب  2028 مب��ع��دل من��و 
الطلب  نتيجة  وذل��ك   ،4.6% ق��دره 
على  القطاع  ي�سهده  ال��ذي  الإيجابي 
م�����س��ت��وى ال����ع����امل. وم����ع ت���ط���ور هذا 
التكنولوجيا  انت�سار  نتيجة  القطاع 
�ست�سمن  الآيل،  وال��ل��ح��ام  والأمت���ت���ة 
يف  منوه  اجلديدة  الأعمال  جمموعة 

دبي ب�سكل اإيجابي يف امل�ستقبل. 

الذكية اإىل دفع منو هذا ال�سوق حتى 
عام 2030.

جمموعة عمل 
جتار ال�سلب واملعادن

م��������اب«  “تريد  مل������وق������ع  ووف���������ق���������اً 
الإم����ارات  اح��ت��ل��ت   ،)Trademap(
املرتبة   2021 عام  املتحدة  العربية 
م�ستوردي  اأكرب  بني  ع�سرة  اخلام�سة 
يف   )HS 2601( احل����دي����د  خ������ام 
م�ستوى  اأع��ل��ى  �سجلت  حيث  ال��ع��امل، 
دولر  م��ل��ي��ار   1.3 بقيمة  ل���ل���واردات 
م��ا ميثل منواً  وه��و   ،2021 ع��ام  يف 

بن�سبة %93 على اأ�سا�س �سنوي. 

جلنة �سيا�سات االقت�ساد الدائري تناق�س اآليات تنفيذ 
مبادرات وم�ساريع االقت�ساد الدائري يف الدولة خالل 2023

من هذا العام.  وتعترب “توثبيك” اأول �سركة نا�سئة يف جمال التكنولوجيا 
ال�سحية على م�ستوى العامل ت�سفي الطابع الرقمي على قطاع طب الأ�سنان. 
وحتر�س ال�سركة على ت�سميم خدماتها لتنا�سب متطلبات خمتلف الأ�سواق 
التي تعمل فيها، مما ميّكنها من احلفاظ على مرونتها اأثناء التو�سع، اإ�سافة 
ال�سحية يف  الرعاية  وا�ستخدامها من قبل موؤ�س�سات  تقنياتها  اإىل ترخي�س 
الأ�سواق الأوروبية والآ�سيوية والأمريكية، وال�ستفادة من الفر�س املتاحة يف 
38.84 مليار دولر  اإىل  الذي و�سلت قيمته  الأ�سنان  العاملية لطب  ال�سوق 
“توثبيك”  �سركة  الإداري  ال�سريك  اأزاك���ر  ���س��اري  واأك���د    .2022 ع��ام  يف 
يف  للم�ستقبل،  دبي  موؤ�س�سة  عليها  ت�سرف  التي   2071 منطقة  دور  اأهمية 
ف��رتة جائحة  خ��الل  وخا�سة  املا�سية،  الفرتة  خ��الل  ال�سركة  انطالقة  دع��م 
كورونا امل�ستجد، من خالل ت�سهيل التوا�سل مع اجلهات احلكومية والهيئات 
خمتلف  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  التكنولوجية،  وال�سركات  املخت�سة  التنظيمية 

والدعم  التوجيه  وتقدمي  خم�س�سة  عمل  م�ساحة  توفر  مثل  الدعم  اأن��واع 
ملهمة  جتربة   2071 منطقة  “ قدمت  واأ�ساف  ال�سرورية«.    واخلدمات 
بتحقيق  جناحنا  واأن  م�ستحيل  �سيء  ل  ب��اأن  وتعلمنا  العمل  لفريق  وداعمة 
اإجنازات مهمة وامل�ساهمة يف اإعادة ت�سميم م�ستقبل الرعاية ال�سحية بتطلب 
الطموحة«.   وخططنا  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  على  بقدرتنا  والإمي����ان  الثقة  منا 
على   ”2071 “منطقة  توفرها  ال��ت��ي  الوا�سعة  ال��ع��الق��ات  �سبكة  وبف�سل 
امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي، جنحت �سركة “توثبيك” باحل�سول على 
قبل  ما  دولر يف جولة  2.8 مليون  الآن، حيث جمعت  جولتي متويل حتى 
التاأ�سي�س، و15 مليون دولر يف اجلولة الأوىل “Series A Round”.  كما 
حتر�س ال�سركة على تو�سيع �سراكاتها مع كربى اجلهات املعنية واجلمعيات 
الإمارات  ملوؤمتر  ر�سمياً  �سريكاً  وكانت  الأ�سنان،  طب  يف  املتخ�س�سة  الدولية 
الدويل لطب الأ�سنان ومعر�س طب الأ�سنان العربي “اإيدك دبي 2022”.  

•• دبي-وام:

النا�سئة التي يقع مقرها يف الإم��ارات بالنطالق  “توثبيك”  جنحت �سركة 
عرب  العاملية  اإىل  للم�ستقبل،  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التابعة   ”2071 “منطقة  من 
العثور  للم�ستخدمني  تتيح  الأ�سنان  بطب  متخ�س�سة  رقمية  من�سة  تطوير 
املحلية،  الأ���س��واق  م��ن  وطلبها  ب�سهولة  الأ���س��ن��ان  ط��ب  منتجات  جميع  على 
اإ�سافة اإىل جمموعة متنوعة من اخليارات التمويلية.  وتو�سعت “توثبيك” 
يف غ�سون عامني فقط اإىل ثالث دول جديدة هي م�سر ولبنان وقطر، وت�سم 
األف م�ستخدم، و390 م��وردا حمليا، ومت بيع   50 اأكرث من  من�ستها حالياً 
اأكرث من 67 األف منتج. وقد وقعت ال�سركة موؤخراً اتفاقيات لبدء عملياتها 
 ،2023 ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  وال��ك��وي��ت  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
الثالث  الربع  يف  وال�سوي�سرية  والنم�ساوية  الأملانية  ال�سوق  لدخول  وت�ستعد 

توؤ�س�س ل�سراكة تعزز احل�سور الإقليمي للطرفني

مذكرة تفاهم بني موا�سالت االإمارات و�سركة ُمرين القاب�سة ال�سعودية
•• دبي-الفجر:

وق��ع��ت م��وا���س��الت الإم�����ارات مذكرة 
القاب�سة  ُم����رين  ���س��رك��ة  م��ع  ت��ف��اه��م 
ال�����س��ع��ودي��ة، ت��ن��اول��ت فيها ع����دداً من 
امل�سرتك،  اله��ت��م��ام  ذات  اجل���وان���ب 
بني  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  وت���ه���دف 
اجلانبني يف جمالت احللول الرقمية 
واخلدمات  بالنقل  املتعلقة  والذكية 
وتنظيم  ال���ط���رق،  ع��ل��ى  اللوج�ستية 
امل�������زادات الإل���ك���رتون���ي���ة، واإج�������راءات 
اإدارة  وتقنيات  امل��رك��ب��ة،  عمر  نهاية 
ذل��ك من  ال��ت��اأم��ني، وغ��ر  مطالبات 

فر�س التعاون اجلديدة.  
وت�����س��ري امل���ذك���رة مل���دة ع���ام���ني، وقد 
ج�����رى ت��وق��ي��ع��ه��ا م����ن ق���ب���ل ك����ل من 
الرئي�س  ت����وك����ل  ف����ري����ال  ال�������س���ي���دة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ب�����الإن�����اب�����ة مل���وا����س���الت 

وعالمتيهما التجاريتني، كما �ستتيح 
املنتجات  م���ن  امل���زي���د  مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��م��ا 
ال���رق���م���ي���ة واحل������ل������ول واخل�����دم�����ات 

املتقدمة مبعاير عاملية.
القاب�سة؛  ُم��رين   ومن طرف �سركة 
ق������ال ال�������س���ي���د ����س���ل���م���ان ب�����ن حممد 
ال�سراكة  ه������ذه  اإن  ال�������س���ح���ي���ب���اين 
التعاون  ���س��ت��ع��زز  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�ستثمار  فر�س  لكت�ساف  امل�سرتك 
والتطوير يف جمال خدمات املركبات 
م���وا����س���الت  اإن  ح���ي���ث  امل���ت���ك���ام���ل���ة، 
مهم  ا�سرتاتيجي  �سريك  الإم�����ارات 

فيهما  مبا  الأو�سط  وال�سرق  اخلليج 
من مناطق اقت�سادية جاذبة لروؤو�س 
و�سركات  وال����س���ت���ث���م���ارات  الأم�������وال 
ا�سرتاتيجية  وم�����س��اري��ع  الأع����م����ال، 
للكفاءات  العمل  ف��رق  ت��وف��ر  نوعية 
قيام  على  امل��ذك��رة  ون�ست  الوطنية. 
م�سرتكة  جل��ن��ة  بت�سكيل  ال��ط��رف��ني 
ل��و���س��ع اآل���ي���ات ت��ن��ف��ي��ذه��ا وف���ق خطة 
الإطالق  ومتابعة  امل�سرتكة،  العمل 
ل���ل���خ���دم���ات وال������رتوي������ج ل���ه���ا وب����دء 
عالوًة  الالزمة،  الدعائية  احلمالت 
على مهام املتابعة والإ�سراف املبا�سر، 
التعاون  ���س��ب��ل  م����ن  امل����زي����د  وب���ح���ث 
املعلومات  ت���ب���ادل  وت��ع��زي��ز  امل��م��ك��ن��ة، 
املقرتحة،  املجالت  الطرفني يف  بني 
ت�سكيل  خ���الل  م��ن  امل��ذك��رة  وتفعيل 
فريق عمل ملتابعة وت�سريع خمرجات 

التعاون امل�ستهدف.

واخلدمات  والتاأجر  النقل  خدمات 
الفنية يف دولة الإمارات ول �سيما يف 
اأهمية  موؤكدة  املدر�سي،  النقل  قطاع 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  ه��ذه  مثل 
لكونها من�سة فاعلة لتبادل اخلربات 
متهيداً  امل�ستمر،  واحل���وار  وامل��ع��ارف 
لكت�ساف املزيد من الآفاق اجلديدة 
من الفر�س ال�ستثمارية يف جمالت 
ع���م���ل ال���ط���رف���ني ���س��م��ن الأ������س�����واق 
املحلية والإقليمية الغنية بالإمكانات 
بدورها  �ستنعك�س  وال��ت��ي  ال���واع���دة، 
ال�سركتني  اأع���م���ال  ع��ل��ى  ب���الإي���ج���اب 

لديهما  امل���ت���واف���رة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
ون��ق��اط ال��ق��وة ال��ت��ي مت��ك��ن م��ن رفع 
هذا  يف  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  م�ستوى 
منواً  ي�سهد  وال��ذي  احليوي  القطاع 
ع��ل��ى اخلدمات  ال��ط��ل��ب  يف  م��ت��زاي��داً 
اإي���ج���اد حلول  ���س��ب��ي��ل  وامل��ن��ت��ج��ات، يف 
متكاملة لحتياجات الأفراد وت�سهيل 
من  اليومية  ومعامالتهم  حياتهم 
تنقلهم  عملية  واإ�سناد  تي�سر  خالل 
ال���ي���وم���ي. ول���ف���ت ال�����س��ح��ي��ب��اين اإىل 
تقودان  الإم�����ارات  ودول���ة  اململكة  اأن 
منطقة  يف  والتطور  التنمية  قاطرة 

الرائدتني  ال�سركتني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
واإدارة  والتاأجر  النقل  جم��الت  قي 
الأ���س��اط��ي��ل وخ��دم��ات امل�����س��اع��دة على 
املرتبطة  التقنية  واحل��ل��ول  الطريق 
بتلك املجالت، م�سيدًة بالنمو ال�سريع 
القاب�سة  ُم����رين  ل�����س��رك��ة  وال����واع����د 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 
وب��احل��ل��ول ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة التي 

توفرها لقاعدة متعامليها.
واأ�سافت توكل اأن املذكرة تتوافق مع 
ملوا�سالت  الرقمي  التحول  توجهات 
الإمارات باعتبارها من اأكرب م�سغلي 

يف اإطالق احللول التقنية والت�سغيل 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  مل����رين 
امل���ت���ح���دة وك����ذل����ك ���س��ت��ف��ت��ح اأب�������واب 
ال���ت���ع���اون ل��ال���س��ت��ث��م��ار امل�������س���رتك يف 
التاأجر،  لي�سمل  ال�سيارات  خدمات 
وم��راك��ز اإ���س��الح ال�����س��ي��ارات، ومراكز 
ال�سريعة،  ال�سيارات  فح�س وخدمات 
نهاية  واإج���راءات  ال�سيارات،  وتاأجر 
ع���م���ر امل����رك����ب����ات وذل������ك م����ن خالل 
يف  للطرفني  ال�سرتاتيجي  التو�سع 
والإمارات  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وب��ال���س��ت��ف��ادة من 

الإم��ارات، وال�سيد �سلمان بن حممد 
ال�سحيباين رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
ُمرين القاب�سة، وذلك يف مقر الإدارة 
ال��ع��ام��ة مل��وا���س��الت الإم�����ارات بدبي، 
وبح�سور عدد من امل�سوؤولني واملدراء 
تعليقها  الطرفني.  ويف معر�س  من 
ال�سيدة  اأث��ن��ت  امل��ذك��رة؛  توقيع  على 
الذي  التعاون  فريال توكل على هذا 
الإقليمي  احل�سور  تعزيز  يف  ي�سهم 
العديد  اإتاحة  خ��الل  من  للطرفني، 
املثلى  التو�سع وال�ستفادة  من فر�س 
م���ن اإم���ك���ان���ات ال���ط���رف���ني، واإر�����س����اء 

ارتفاع اإجمايل عدد جمموعات الأعمال اإىل 45 جمموعة 

غرفة جتارة دبي تطلق اأربع جمموعات اأعمال جديدة لتغطي قطاعات ون�ساطات اقت�سادية حيوية
تريليون درهم التحويالت   11.5

املالية عرب بنوك االإمارات خالل 11 �سهرًا
•• اأبوظبي -وام:

امل�سريف  القطاع  يف  املنفذة  التحويالت  قيمة  ارتفعت 
ب��ال��دول��ة ع��رب ن��ظ��ام الإم������ارات ل��ل��ت��ح��وي��الت امل��ال��ي��ة /
درهم خالل  تريليون   11.5 لقرابة   /UAEFTS
وفق   ،2022 املا�سي  العام  من  الأوىل  �سهراً   11 ال��� 

اأحدث اإح�سائيات م�سرف الإمارات املركزي.
ال�سادرة عن  العمليات امل�سرفية،  اإح�سائيات  واأظهرت 
املنفذة  التحويالت  قيمة  اأن  اأم�����س،  امل��رك��زي  امل�سرف 
على  ارتفعت  املالية  للتحويالت  الإم����ارات  نظام  ع��رب 
اأ�سا�س �سنوي بن�سبة %33 خالل ال�11 �سهراً الأوىل 
من العام املا�سي مقارنة بتحويالت بلغت قيمتها نحو 
�سهراً   11 ال����  م��ن��ف��ذة خ���الل  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون   8.65
الإح�سائيات،  وب��ح�����س��ب   .2021 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 
11 �سهراً الأوىل  توزعت التحويالت املنفذة خالل ال� 
حتويالت  دره��م  تريليون   7.04 بواقع   ،2022 من 
ب��ني ال��ب��ن��وك و4.45 ت��ري��ل��ي��ون دره���م حت��وي��الت بني 
الن�سيب  البنوك. وا�ستحوذ �سهر نوفمرب على  عمالء 
ال�11  خ��الل  املنفذة  التحويالت  اإج��م��ايل  من  الأك��رب 
�سهر  ثم  دره��م  تريليون   1.186 بواقع  الأوىل  �سهراً 
يونيو 1.162 تريليون درهم، ومار�س بواقع 1.154 
ت��ري��ل��ي��ون دره����م، فيما و���س��ل��ت حت��وي��الت اأك��ت��وب��ر اإىل 
تريليون   1.1 اإىل  و�سبتمرب  دره���م  تريليون   1.08
ويوليو  دره��م  تريليون   1.06 اإىل  واأغ�سط�س  دره��م، 
درهم  تريليون  و1.08  دره��م،  تريليون   1.033 اإىل 
و861.8  م��اي��و،  دره��م يف  مليار  و884.5  اأب��ري��ل  يف 
م��ل��ي��ار دره����م يف  ف���رباي���ر و864.7  م��ل��ي��ار دره����م يف 
/ املالية  للتحويالت  الإم���ارات  ونظام   .2022 يناير 

هو نظام التحويالت الرئي�سية الذي   /UAEFTS
مت تطويره يف م�سرف الإمارات املركزي منذ اأغ�سط�س 
حتويل  بت�سهيل  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ي��ق��وم  ح��ي��ث   ،2001

الأموال بني اجلهات امل�سرتكة يف النظام ب�سكل فوري.
اأن  املركزي  امل�سرف  اإح�ساءات  اأو�سحت  اآخر،  �سياق  يف 
�سورها  با�ستخدام  امل��ت��داول��ة  ال�سيكات  مقا�سة  قيمة 
 19.96 ع��ل��ى  م��وزع��ة  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون   1.12 بلغت 
من  الأوىل  �سهراً   11 ال���  خ��الل  وذل��ك  �سيك،  مليون 
الأكرب  الن�سيب  على  يونيو  �سهر  وح��از  املا�سي.  العام 
من قيمة مقا�سة ال�سيكات املتداولة خالل ال�11 �سهراً 
ثم  دره��م،  مليار   116.6 بواقع   ،2022 من  الأويل 
مليار   105.8 ونحو  دره��م،  مليار   108.03 مار�س 
اأكتوبر،  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   103.8 ن��وف��م��رب،  يف  دره���م 
و105.9 مليار يف �سبتمرب و103.6 مليار درهم يف 
و92.02  يوليو،  يف  درهم  مليار  و97.04  اأغ�سط�س 
مليار درهم يف يناير، و90.6 مليار درهم يف فرباير، 
و98.79 مليار درهم يف اأبريل و100.9 مليار درهم 

يف مايو املا�سي.
من جانب اآخر، اأظهرت الإح�سائيات اأن قيمة الإيداعات 
النقدية يف امل�سرف املركزي خالل ال�11 �سهراً الأوىل 
دره����م،  177.14مليار  اإىل  و���س��ل��ت   ،2022 م���ن 
بالعمالت  اإي���داع���ات  دره���م  177.1مليار  وت�سمنت 

الورقية و21.4 مليون درهم بالعمالت املعدنية.
امل�سرف  من  النقدية  ال�سحوبات  قيمة  و�سلت  بينما 
املركزي لنحو 186.5 مليار درهم خالل ال� 11 �سهراً 
درهم  م��ل��ي��ار   186.4 و�سملت   ،2022 م��ن  الأويل 
درهم  مليون  و46.23  الورقية  بالعمالت  �سحوبات 

بالعمالت املعدنية.
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ختام الن�سخة االأوىل لـ »قّمة االكتتابات العامة 2023« يف دبي بنجاح

يف  ن�سبته  وقيا�س  الرقمي  القت�ساد 
ومدى  ل��ل��دول��ة،  ال��وط��ن��ي  القت�ساد 
العاملية  امل��وؤ���س��رات  ال��دول��ة يف  ت��ق��دم 

ذات ال�سلة بالقت�ساد الرقمي. 

•• دبي -وام:

اأكد معايل عمر �سلطان العلماء وزير 
دولة للذكاء ال�سطناعي والقت�ساد 
بعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
الإم���ارات على  دول��ة  حر�س حكومة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  جت�سيد 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
وروؤى �سموه امل�ستقبلية، القائمة على 
الإم��ارات مركزاً  دولة  تر�سيخ موقع 
ع��امل��ي��اً ل��الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي الأك���رث 
ازدهاراً وا�ستدامة، ومن�سة لالبتكار 
الوطني.   القت�ساد  وتعزيز  الرقمي 
ت��روؤ���س��ه اجتماع  ذل����ك، خ���الل  ج���اء 
جمل�س الإمارات لالقت�ساد الرقمي 
يف مقر امل�سرف املركزي يف اأبوظبي، 
بح�سور اأع�ساء املجل�س �سعادة يون�س 
املالية،  وزارة  وكيل  اخل���وري  حاجي 
و�سعادة عبداهلل اآل �سالح وكيل وزارة 
القت�ساد ل�سوؤون التجارة اخلارجية 

�سلطان  م��اج��د  و���س��ع��ادة  وال�سناعة، 
ع����ام ه��ي��ئ��ة تنظيم  امل�����س��م��ار م���دي���ر 
الرقمية،  واحل���ك���وم���ة  الت�������س���الت 
م�ساعد  ال���ظ���اه���ري  ���س��ي��ف  و����س���ع���ادة 
املركزي  الإم���ارات  م�سرف  حمافظ 
والبنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل�������س���وؤون 
الرقمي،  وال��ت��ح��ول  املالية  التحتية 
القبي�سي  ع���ب���داهلل  ���س��ام��ح  و���س��ع��ادة 
مدير عام دائرة التنمية القت�سادية 
اأهلي  و���س��ع��ادة ح��ن��ان  اأب���وظ���ب���ي،   –
للتناف�سية  الحت����ادي  امل��رك��ز  م��دي��ر 

والإح�ساء. 
وق������ال ع���م���ر ���س��ل��ط��ان ال���ع���ل���م���اء اإن 
اأ�سا�سي  داع����م  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد 
لرحلة تطور دولة الإمارات وتوجهها 
نحو التحول الرقمي الكامل وحتقيق 
اق��ت�����س��اد رق��م��ي ري�����ادي ي��ج��م��ع بني 
التقنيات،  واأح���دث  املتميزة  امل��ه��ارات 
على  مبني  مزدهر  اقت�ساد  لرت�سيخ 
كوادر وطنية متمكنة لقيادة املجالت 
م�ساهمة  وم�ساعفة  التكنولوجية 
املحلي  الناجت  يف  الرقمي  القت�ساد 

وا�ستعر�س  ال���رق���م���ي.   الق��ت�����س��اد 
خ����الل  الق����ت���������س����اد  وزارة  ف����ري����ق 
الرقمية،  التجارة  قانون  الجتماع، 
الوطني  القت�سادي  ال�سجل  ونظام 
اجلديد، وقانون املعامالت التجارية 
اجلديد، فيما ا�ستعر�س فريق املركز 
والإح�ساء،  للتناف�سية  الحت�����ادي 
لقيا�س  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ق��ي��ا���س  م��ن��ه��ج��ي��ة 
القت�ساد الرقمي يف دولة الإمارات، 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمته  وقيا�س 
حتقيق  يف  واأه���م���ي���ت���ه  الإج������م������ايل، 
ل�سرتاتيجية  الرئي�سي  امل�ستهدف 
املتمثل  الرقمي  الإم��ارات لالقت�ساد 
القت�ساد  م�����س��اه��م��ة  م�����س��اع��ف��ة  يف 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الرقمي 
�سنوات  الع�سر  خ��الل  النفطي  غ��ر 
امل��ق��ب��ل��ة.  ك��م��ا ن��اق�����س امل��ج��ل�����س عدداً 
ال�سرتاتيجية  الأداء  موؤ�سرات  من 
ل��الق��ت�����س��اد ال���رق���م���ي، وب��ح��ث �سبل 
عامليا  الإم�����ارات  دول���ة  مكانة  تعزيز 
الرقمي  القت�ساد  منوذج  تطوير  يف 

امل�ستقبلي. 

الإجمايل غر النفطي، ما يعد اأهم 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  م�ستهدفات 

لالقت�ساد الرقمي. 
عقد  ال����������ذي  امل����ج����ل���������س  واع�����ت�����م�����د 
احل���ايل،  ال���ع���ام  يف  الأول  اج��ت��م��اع��ه 
برئا�سة  فرعية  جل��ان  �سبع  ت�سكيل 
اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س ت��خ��ت�����س ك���ل منها 
وممكنات  م�ستهدفات  اأح��د  بتحقيق 
لالقت�ساد  الإم������ارات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التحتية  البنية  جم��الت  يف  الرقمي 
الرقمية،  والتعامالت  التكنولوجية 
والتقنيات  الل��ك��رتون��ي��ة،  وال��ت��ج��ارة 
امل����ال����ي����ة، وحت���ف���ي���ز ال����س���ت���ث���م���ار يف 
وجذب  الرقمي،  القت�ساد  قطاعات 
امل����ه����ارات ال��رق��م��ي��ة، ودعم  وت��ن��م��ي��ة 
ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة وامل��ت��و���س��ط��ة يف 
اإ�سافة اإىل جلنة  القت�ساد الرقمي، 
م��ت��خ�����س�����س��ة يف ح�����س��ر اإح�������س���اءات 
الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي واإع�����داد تقرير 
�سنوي لقيا�س اأداء القت�ساد الرقمي 
املوؤ�سرات  ملتابعة  الإم����ارات  دول���ة  يف 
واحل��ر���س على ال��ت��ق��دم امل�����س��ت��دام يف 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف دول���ة الإم�����ارات، 
ودعمها  احلكومية  اجلهات  وتوجيه 
يف تنفيذ امل�ساريع التي تعزز اقت�ساد 
الدولة الرقمي بالإ�سافة اإىل اإ�سرافه 

ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة اإط������الق و����س���ر عمل 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ب���ادرات 
لالقت�ساد الرقمي يف جميع اجلهات 
قطاع  اأداء  وم��ت��اب��ع��ة  احل���ك���وم���ي���ة، 

وي���ع���ن���ى امل���ج���ل�������س ب��ت��ن��ف��ي��ذ اأج����ن����دة 
القت�ساد الرقمي وحتقيق موؤ�سراته 
م�ستقبل  ور�����س����م  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
وتوجهاته  ال����رق����م����ي  الق����ت���������س����اد 

•• دبي-وام:

اختتمت اأم�س، اأعمال الن�سخة الأوىل من قّمة الكتتابات 
العامة الأولية يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا - دبي 
2023، والتي ا�ست�سافها �سوق دبي املايل بالتعاون مع 
 500 اأك��رث م��ن  مركز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، بح�سور 
من  �سخ�سية  و80  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  م�سارك 
املتحدثني الإقليميني والدوليني من خالل 40 جل�سة.

القيادات  م��ن  نخبة  م�ساركة  ال��ق��ّم��ة  فعاليات  و���س��ه��دت 
بهدف  اأي���ام،  ث��الث��ة  م��دى  على  القطاع  ه��ذا  العاملية يف 
القيمة  �سل�سلة  �سمن  الفاعلة  الأط���راف  خمتلف  ح�سد 
ل��الك��ت��ت��اب��ات ال��ع��ام��ة الأول���ي���ة، وت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة القّمة 

املايل  دب��ي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�س  علي،  حامد  واأك��د 
القمة  من  الأوىل  الن�سخة  جناح  اأن  دبي”،  و”نا�سداك 
�سنوًيا،  الفعالية  ه��ذه  ا�ست�سافة  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  ميهد 
املعنية  وال�سركات  والهيئات  القطاع  ق��ي��ادات  لج��ت��ذاب 
بالكتتابات العامة، وخالل العام املا�سي �سهدت دبي منًوا 
امل��ال، مبا جعلها وجهة  راأ���س  واأ���س��واق  لالقت�ساد  ملفتاً 
جاذبة لأن�سطة الكتتابات العامة يف املنطقة وخارجها. 
ومنو  لتطور  حا�سنة  اإىل  ال�سريع  الإم���ارة  حت��ّول  وم��ع 
ال�سركات من خمتلف القطاعات، يوا�سل �سوق دبي املايل 
العمال،  رّواد  طموحات  تدعم  ة  من�سّ بتوفر  التزامه 
جهود  تعزيز  اإىل  الهادفة  دبي  جهود  تعزيز  يف  وت�ساهم 

التنويع القت�سادي يف دولة الإمارات عموًما.

الزخم  على  ال�سوء  ت�سّلط  اأ�سا�سية  ة  من�سّ باعتبارها 
القوي والآفاق الواعدة لقطاع الكتتابات العامة الأولية 

يف دبي.
و�سّكلت القمة الأوىل لالكتتابات العامة الأولية فر�سة 
املنطقة  الواعد يف  القطاع  على  ال�سوء  لت�سليط  فريدة 
�سمن اإطار اجلهود الرامية لتعزيز اأ�سواق راأ�س املال يف 
دبي ودولة الإمارات عموًما، وا�ستك�ساف الفر�س املتاحة 
اأمام دبي يف التحّول اإىل مركز عاملي لالكتتابات العامة، 
اأنحاء  جميع  م��ن  املحتملة  الإ���س��دار  جهات  ولج��ت��ذاب 
البيئية  احلوكمة  و�سع  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  العامل، 
والجتماعية وحوكمة ال�سركات وا�سرتاتيجيات الت�سال 

الفّعال يف �سلب منظومة الكتتابات العامة الأولية.

عمر �سلطان العلماء: االقت�ساد الرقمي داعم اأ�سا�سي لرحلة تطور االإمارات وتر�سيخ موقعها مركزًا عامليًا لالقت�ساد الرقمي االأكرث ا�ستدامة 

العديد »االقت�ساد« ت�ستعر�س خالل اإحاطة اإعالمية قانون الوكاالت التجارية اجلديد  ي�ستهدف  التجارية  الوكالت 
مقدمتها  يف  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ف��ئ��ات  م���ن 
املواطنون،  الأع��م��ال  ورواد  ال�سركات 
والوكالت التجارية املحلية، والعاملية 
ال��ت��ي ت��رغ��ب يف ن��ق��ل اأن�����س��ط��ت��ه��ا اإىل 
املحليون  وامل�����س��ت��ث��م��رون  الإم��������ارات، 

والأجانب. 
ي��دخ��ل حيز  ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
م���ن �سدوره،  اأ���س��ه��ر   6 ب��ع��د  ال��ن��ف��اذ 
 ،2023 يونيو   16 يف  وبالتحديد 
ان��ت��ه��اء عقد  اأح��ك��ام  فيما يخ�س  اأم���ا 
النحو  على  تطبيقها  �سيتم  الوكالة 

التايل: 

بعد �سنتني بالن�سبة لعقود 
الوكالت التجارية ال�سارية. 

بالن�سبة  ���س��ن��وات  ع�����س��ر  م�����س��ي  ب��ع��د   
على  م�سى  التي  التجارية  للوكالت 
من  اأك����رث  ن��ف�����س��ه  ل��ل��وك��ي��ل  ت�سجيلها 
التجارية  ال��وك��الت  اأو  �سنوات  ع�سر 
الوكيل  ا�ستثمار  حجم  جت��اوزت  التي 
ليحمي  دره�����م،  م��ل��ي��ون   100 ف��ي��ه��ا 
امل�ستقرة  الأو�����س����اع  ب��ذل��ك  ال��ق��ان��ون 
هذا  يف  ال���وط���ن���ي���ة  وال����س���ت���ث���م���ارات 

القطاع احليوي. 
واختتم وكيل وزارة القت�ساد حديثه 
حمطة  مي��ث��ل  ال���ق���ان���ون  اأن  م����وؤك����داً 
مف�سلية جديدة يف البنية الت�سريعية 
الدولة  د�سنتها  ال��ت��ي  ال�ست�سرافية 
ب��ه��دف زي���ادة ال���س��ت��ث��م��ارات الوطنية 
اأف�سل  ت��ق��دمي  والأج��ن��ب��ي��ة، و���س��م��ان 
ي�سب  مب��ا  للم�ستهلكني،  اخل���دم���ات 
الوطني،  القت�ساد  منو  ا�ستدامة  يف 
جذب  كمركز  ال��دول��ة  مكانة  وير�سخ 
دائم للنماذج القت�سادية امل�ستقبلية. 

•• دبي -وام:

وكيل  �سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  اأك��د 
الإم����ارات  دول���ة  اأن  الق��ت�����س��اد،  وزارة 
ح����ري���������س����ة ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ج���اذب���ي���ة 
ملواكبة  الأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  وت��ن��اف�����س��ي��ة 
امل�ستقبلية،  القت�سادية  الجت��اه��ات 
املُحفز  ال��ت�����س��ري��ع��ي  الإط�����ار  وت���وف���ر 
للنموذج  ال��داع��م��ة  الأع���م���ال  ل��ن��م��اذج 
الق��ت�����س��ادي اجل��دي��د ل��ل��دول��ة، ومن 
بينها قطاع الوكالت التجارية الذي 
م�سرة  دع�����م  يف  ب������ارز  دور  ل����ه  ك�����ان 
ال�سنوات  خ��الل  التنموية  الإم�����ارات 
واأن�سطة  رائ��دة،  مب�سروعات  املا�سية 
جت��اري��ة ح��ي��وي��ة، وف���رت ال��ع��دي��د من 
الدولة  لأ���س��واق  واملنتجات  اخلدمات 
القت�ساد  �سمعة  تعزيز  يف  �ساهم  مبا 

الوطني الإيجابية. 
اإعالمية  اإحاطة  �سعادته خالل  وقال 
ام�س،  الق���ت�������س���اد  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ق��ان��ون الحت�����ادي رقم 
)3( ل�سنة )2022( يف �ساأن تنظيم 
هذا  ي���اأت���ي  التجارية:”  ال����وك����الت 
القانون اجل��دي��د، وال��ذي يحل حمل 
الت�سريع ال�سابق الذي امتد لأكرث من 
40 عاماً، لتعزيز منو قطاع الوكالت 
ال��ت��ج��اري��ة يف ال���دول���ة وامل�����س��اه��م��ة يف 
باأدائها  والرت���ق���اء  اأن�سطتها  ت��ن��وي��ع 
يف  م�ساهمتها  وتعظيم  الق��ت�����س��ادي، 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  دع���م من���و 
م�ستهدفات  مع  ين�سجم  مبا  للدولة، 
اخلم�سني وحمددات مئوية الإمارات 
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بالتن�سيق  ال��وزارة قامت  اأن  واأ���س��اف، 
واحل�������وار م���ع ج��م��ي��ع ���س��رك��ائ��ه��ا من 

كما عالج القانون اجلديد ظاهرة   •
وال�سلع عند وجود  انقطاع اخلدمات 
امل��وك��ل وال��وك��ي��ل لي�سمن  ن����زاع ب��ني 
ال�سلع  ت���دف���ق  ا����س���ت���م���رار  ال���ق���ان���ون 
واخلدمات اأثناء فرتة النزاع، وتتوىل 
ح�سرية  م�������س���ادر  حت���دي���د  ال��������وزارة 
لإدخالها لفرتة موؤقتة على اأن يكون 
تعوي�سات  اأي  ع��ن  م�����س��وؤوًل  امل��وك��ل 
ال���وك���ي���ل بقرار  ل�����س��ال��ح  ب��ه��ا  ي��ح��ك��م 

ق�سائي بات. 
• اأقر القانون ت�سكيل جلنة الوكالت 
ال��ت��ج��اري��ة ب���ق���رار جم��ل�����س ال������وزراء، 
النزاع  يف  بالنظر  اللجنة  وتخت�س 
الوكالة  اأط�������راف  ب���ني  ي��ن�����س��اأ  ال�����ذي 
ال��ت��ج��اري��ة امل��ق��ي��دة ل��دى ال�����وزارة، ول 
ت��ق��ب��ل ال���دع���وى اأم�����ام ال��ق�����س��اء بهذا 

ال�ساأن قبل العر�س على اللجنة. 
اآل��ي��ة جديدة  ال��ق��ان��ون  ا���س��ت��ح��دث   •
من  الأط���راف  بني  النزاعات  لت�سوية 
اتفق  م��ت��ى  للتحكيم  ال��ل��ج��وء  خ���الل 
اأط������راف ال���وك���ال���ة ع��ل��ى ذل�����ك، وبعد 
�����س����دور ق������رار ال��ل��ج��ن��ة خ�����الل مدة 

الطعن املقررة. 
ال��وزراء بناًء  اأج��از القانون ملجل�س   •
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ة وزي���ر الق��ت�����س��اد وبعد 
التن�سيق مع اجلهات املخت�سة، حترير 
الوكالت  م���ن  م����واد  اأو  اأن�����س��ط��ة  اأّي 
التجارية، وذلك وفقاً لل�سوابط التي 
اأن يحدد قرار جمل�س  يحّددها، على 
الوزراء موعداً لتحرير هذه الأن�سطة 

اأو املواد. 
قانون  اأن  ���س��ع��ادت��ه  اأك�����د  ذل�����ك،  اإىل 

اجلهات الحتادية واملحلية، والقطاع 
اخلا�س واجلهات الأخرى ذات ال�سلة، 
م�س�����ودة  مناق�س�����ة  ج�������رى  كم������ا 
القانون يف املجل�س الوطني الحت�����ادي 
املتبعة  الد�ستورية  ل��الإج��راءات  وفقاً 
الحتادية  الت�س������ريعات  اإ����س���دار  يف 
القانون  خ��������روج  ل�سمان  بالدول��������ة، 
امل�سالح  حتقق  التي  املثلى  بال�سورة 
انفتاحه  وتدعم  للدولة،  القت�سادية 

على الأ�سواق العاملية. 
قانون  اأه���م���ي���ة  اأن  ����س���ع���ادت���ه،  واأك������د 
ا�ستناد  يف  تكمن  التجارية  ال��وك��الت 
حماوره على مبداأ �سلطان الإرادة واأن 
املتعاقدين  �سريعة  ف��ع��اًل  ه��و  العقد 
بيئة  بذلك  ليحقق  عليه،  اتفقا  مب��ا 
اإىل اأن  ج��اذب��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ارات، لف��ت��اً 
القانون �سي�سهم يف زيادة ال�ستثمارات 
ال�ستثمارات  وحت���ف���ي���ز  ال���وط���ن���ي���ة 
اإىل  ال��دول��ة،  اإىل  املبا�سرة  الأجنبية 
الوكالت  اأع��م��ال  وازده���ار  جانب منو 
وتنويع  ع���دده���ا،  وزي������ادة  ال��ت��ج��اري��ة 
اأف�سل  تقدمي  ي�سمن  مبا  اأن�سطتها 
كما  للم�ستهلكني،  واملنتجات  ال�سلع 
�سي�ساهم يف خلق فر�س عمل جديدة. 
اأمام  املجال  القانون يفتح  اأن  واأو�سح 
ن�ساط  ال���دول���ة يف  م��واط��ن��ي  دخ�����ول 
ويوفر  اأو������س�����ع،  ب�������س���ورة  ال�����وك�����الت 
البيئة املحفزة لهم لتاأ�سي�س م�ساريع 
جتارية وا�ستثمارية جديدة ومبتكرة، 
الوطني  القت�ساد  مرونة  يعزز  ومبا 
عن  ف�ساًل  عاملياً،  تناف�سيته  وي��دع��م 
كوجهة  ال��دول��ة  م��ك��ان��ة  �سر�سخ  اأن���ه 

الوكالء  ب��ني  ع��ادل��ة  مناف�سة  خ���الل 
دخولهم  املحتمل  اأو  احلاليني  �سواء 
الوطنية،  ال�سركات  م��ن  ال�سوق  اإىل 
وت�سجيع الوكالء على حت�سني اأدائهم 

ل�سمان ا�ستمرارية العالقة. 
واأحكام  اإج������راءات  ال��ق��ان��ون  ن��ظ��م   •
ال��ت��ج��اري��ة ب�سوابط  ال��وك��ال��ة  ان��ت��ه��اء 
بخ�سو�س  اإل���زام���ي���ة  وم����دد  واأح���ك���ام 
الإ�سعارات )�سنة اأو ن�سف مدة العقد 
املتبقية اأيهما اأقل ما مل يتم التفاق 
اأيلولة  تنظيم  م��ع  ذل���ك(،  غ��ر  على 
بالقيمة  اجل��دي��د  ل��ل��وك��ي��ل  الأ����س���ول 
وا�سحة  ������س�����روط  وف������ق  ال�����ع�����ادل�����ة، 

وحمددة. 

فر�س  خ��ل��ق  يف  ي�ساهم  ال���ذي  الأم����ر 
ال�سركات  اأم�����ام  اإ���س��اف��ي��ة  وجم�����الت 
ل����وك����الت جتارية  امل���ال���ك���ة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
اإىل �سركات م�ساهمة  ويدعم حتولها 

عامة. 
ح���دد ال��ق��ان��ون م���دة ع��ق��د الوكالة   •
�����س����ن����وات متى  ب��خ��م�����س  ال���ت���ج���اري���ة 
ا�سرتط عقد الوكالة جتهيز مبان اأو 
خمازن اأو من�ساآت لل�سيانة والإ�سالح 
م���ا مل ي��ت��ف��ق الأط������راف ع��ل��ى خالف 

ذلك يف العقد. 
الوزراء  ملجل�س  القانون  اأج��از  كما   •
العاملية  ال�����س��رك��ات  م��ن  لأي  ال�����س��م��اح 
التجارية  ال��وك��الت  اأع��م��ال  مب��زاول��ة 

والعالمات  ال�سركات  لكربى  ج��اذب��ة 
التجارية الإقليمية والعاملية. 

اأبرز  ���س��ال��ح؛  اآل  ���س��ع��ادة  وا���س��ت��ع��ر���س 
اأح��ك��ام وخم��رج��ات ال��ق��ان��ون اجلديد 
للدولة  ال�ستباقي  النهج  يوؤكد  الذي 

على النحو التايل: 
ال��ق��ان��ون اجل��دي��د لل�سركات  اأج���از   •
الدولة  يف  املوؤ�س�سة  العامة  امل�ساهمة 
ن�سبة م�ساهمة مواطني  التي ل تقل 
راأ�سمالها  م���ن   51% ع���ن  ال���دول���ة 
التجارية،  الوكالت  اأعمال  مبمار�سة 
الوكالة  اأع��م��ال  م��زاول��ة  اقت�سار  م��ع 
ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى امل��واط��ن��ني ف��ق��ط يف 
وهو  القانونية،  الأ�سكال  من  غرها 

ل�سروط  وفقاً  لها  اململوكة  ملنتجاتها 
حمددة اأهمها: األ تكون لتلك الوكالة 
التجارية وكيل جتاري داخل الدولة. 
• اأكد القانون على عدم جواز مزاولة 
اأعمال الوكالة التجارية يف الدولة اإل 
الوكالت  �سجل  يف  م��ق��ي��داً  ي��ك��ون  مل��ن 
التجارية يف وزارة القت�ساد، ول ُيعتد 
بهذا  مقيدة  غر  جتارية  وكالة  ب��اأّي 

ال�سجل. 
�سريحة  ح�����الت  ال���ق���ان���ون  ح����دد   •
وحم��������ددة لن����ت����ه����اء ع���ق���د ال���وك���ال���ة 
م�سلحة  ي���ح���ق���ق  مب�����ا  ال����ت����ج����اري����ة 
اأف�سل  ال��وط��ن��ي وت��ق��دمي  الق��ت�����س��اد 
من  للم�ستهلكني  والأ�سعار  اخلدمات 

�سندوق خليفة يوقع مذكرة تفاهم مع زامبيا 
لدعم تطوير امل�ساريع مببلغ 55 مليون درهم

•• اأبو ظبي-الفجر: 

وقع “ �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع” ووزارة تطوير امل�ساريع ال�سغرة 
واملتو�سطة يف جمهورية زامبيا مذكرة تفاهم بهدف دعم قطاع ال�سركات 
ال�سغرة واملتو�سطة يف زامبيا مببلغ قدره 55 مليون درهم “ يعادل 15 
مليون دولر اأمركي “.وقع املذكرة -بح�سور معايل ال�سيخ �سخبوط بن 
يف  التنفيذي  الرئي�س  امل��زروع��ي  علياء  �سعادة  من  كل   �� دول��ة  وزي��ر  نهيان 
الدويل  والتعاون  وزير اخلارجية  كاكوبو  �ستانلي  �سندوق خليفة ومعايل 
يف جمهورية زامبيا. ويهدف هذا التعاون اإىل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال 
وذلك  وامل��راأة،  ال�سباب  فئة  وفر�س عمل جديدة ومتكني  م�ساريع  واإقامة 

للم�ساعدة على بناء اقت�ساد قوي يف زامبيا.
اإ�سافة  و�ست�سهم مذكرة التفاهم يف متويل م�سروعات م�ستدامة متنوعة، 

اإىل اإيجاد فر�س عمل لل�سباب واملراأة يف زامبيا.

 % وفد ياباين يطلع على النظام االإماراتي لرد ال�سريبة لل�سياح باآليات رقمية 100 
•• اأبوظبي-وام:

اآليات عمل نظام رد �سريبة القيمة امل�سافة لل�سياح  اأطلع وفد ياباين ر�سمي على 
الذي يعتمد على اإجراءات ل ورقية بالكامل بن�سبة 100 %، الذي يعد الأحدث 
من نوعه عاملياً، والذي يعزز تناف�سية الدولة يف جميع القطاعات ومن بينها القطاع 
ال�سياحي؛ يف اإطار ا�سرتاتيجية احلكومة الرقمية التي تهدف اإىل التحول الذكي 
جلميع اخلدمات احلكومية من خالل توفر خدمات ا�ستباقية وتعزيز ا�ستدامتها، 

بناء على تطلعات املتعاملني، لإجناز معامالتهم بي�سر و�سهولة و�سرعة. 
جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من وكالة ال�سياحة اليابانية و”جمموعة جى 
ا�ستقبله خاللها  الهيئة الحتادية لل�سرائب  اليابانية ملقر  تاك�س فري”  اآند جى 
�سعادة خالد علي الب�ستاين مدير عام الهيئة، حيث مت خالل اللقاء تبادل اخلربات 
يف جمال رد ال�سريبة لل�سياح.  واأكد �سعادة خالد الب�ستاين اأن زيارة الوفد الياباين 
كافة  يف  تعزيزها  على  واحلر�س  ال�سديقني  البلدين  بني  العالقات  عمق  تعك�س 

لتحقيق  واملعلومات  تبادل اخلربات  ال�سريبي عرب  القطاع  بينها  القطاعات ومن 
الياباين  الوفد  النتائج.  وخالل زيارته للهيئة الحتادية لل�سرائب؛ عقد  اأف�سل 
مع  اجتماعاً  اليابانية  ال�سياحة  وك��ال��ة  مدير  م�ساعد  ريو�سوكي  فوجي  برئا�سة 
اآليات عمل نظام رد �سريبة القيمة  ف الوفد خالله على  امل�سوؤولني يف الهيئة تعرَّ
�سنوات، وعمليات   4 التي حققها منذ انطالقه قبل  لل�سياح، والإجن��ازات  امل�سافة 
التطوير والتحديث املتوا�سلة التي �سهدها النظام خالل ال�سنوات املا�سية، ودوره يف 
تعزيز ال�سياحة يف دولة الإمارات، باعتبارها من اأهم الوجهات على خارطة ال�سياحة 
الدولية.  وقدم ممثلو الهيئة عر�ساً تو�سيحياً للوفد الياباين حول النظام الذي 
مت اإطالقه عام 2018، ومت تعيني �سركة “بالنيت” لت�سغيل النظام الذي يعتمد 
لة لدى الهيئة  على التعامل بالفواتر الإلكرتونية ال�سادرة من منافذ البيع املُ�سجَّ
بالنظام بدًل من الفواتر الورقية التقليدية، وذلك من خالل الربط الإلكرتوين 
وتعديل  واإر���س��ال  اإ���س��دار  يتم  حيث  لل�سياح،  ال�سريبة  رد  ونظام  املنافذ  ه��ذه  بني 

وتخزين الفواتر ب�سيغة اإلكرتونية بني البائع وال�سائح امل�سرتي والنظام. 

Date 26/ 1/ 2023  Issue No : 13758
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In Execution No. 283/2021/204 - Legal Execution
Considered by The First Status Execution Circuit No. 280 
Subject Matter : Execution of the ruling issued for agreement No.- application to execute 
the reconciliation agreement No. 831/2018 in file No. 1660/2018, marriage cases to pay the 
execution amount of AED 35772.50 including the fees and expenses from due date. 
Claimant : Nasim Abdollah Monfared
Address : Emirate of Ajman - Al Helio roundabout 1 - villa on plot No. 1345 before Ajman 
radio station, makani no. 6152110709
Recipient Subject of Notification : 1- Mohammad Gholi Mohammad Karim Pour Capacity: 
Defendant A claim has been filed against you to execute the ruling for for agreement No.- 
application to execute the reconciliation agreement No. 831/2018 in file No. 1660/2018, 
marriage cases to pay the execution amount of AED 35772.50 including the fees and 
expenses from due date. Session has been defined on at at the Personal Status Building in 
Garhoud - Building_DESC Accordingly, you are obliged to appear before the court or your 
legal representative and submit all memos and document to the Court within a period not 
exceeding 3 days prior to the session. -To review the details of the case, regulations and 
memorandums, submitting defense and presenting requests, the Electronic & Smart Services 
of Dubai Courts must be used. To subscribe, please click on the link.
Prepared by : Salma Mohamed Alalili
Date of Approval : 19/01/2023 10:52:27

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 26/ 1/ 2023  Issue No : 13758
Defendant's Notice by Publication

Before the Lawsuit Management Office, Ajman Federal Court, 
the Federal Civil Court of First Instance, 

in Lawsuit No. AJCFICIREA2022/0004541/ Civil (Partial)
To the Defendant : Linda Amonorbea Nyarko
Unknown place of Residence :
You are required to attend the hearing, on 15/02/ 2023 before the Lawsuit 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance 
- Office No. (Lawsuit Manager Office No. 6), in person or through an 
Authorized Attorney, and submit a Rejoinder of the Lawsuit attached by 
by all documents within a period not exceeding ten days from the date of 
publication to consider the Lawsuit mentioned above - as a Defendant.
Judicial Services Office
Eman Ahmed Al-Awadi
//Handwritten Signature//
//Seal of United Arab Emirates - Ministry of Justice//
Issued on : 24/01/2023

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591 Date 26/ 1/ 2023  Issue No : 13758
Defendant Published Notice

To Case Management Office Ajman Federal Court 
Federal Civil Court of First Instance

In case No. AJCFICIPOR2022/0004795Partial Commercial
To Defendant : Muhammad Aslam Islam Gahfor
Unknown address :
You are required to attend a hearing 08/02/2023, at the Case Management 
Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance, office No 
(Case manager's Office No.6) In person or by an authorized lawyer, and 
submit a reply memorandum to the case, accompanied by all documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in 
both Arabic and foreign languages, in order to consider the case whose 
number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office
Eman Ahmed Al-Awadi
Seal/ MINISTRY OF JUSTICE
Date: 25/01/2023

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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املال والأعمال

ال�سياحية  باحلركة  الناب�س  الإم���ارة 
اأ�سجار  حممية  وتعك�س  وال��ت��ج��اري��ة، 
الكورني�س  عليها  ي��ط��ل  ال��ت��ي  ال��ق��رم 
للطيور  ط��ب��ي��ع��ي��ة  حم��م��ي��ة  وه�����ي   -
والأ����س���م���اك - ���س��ح��ر ال��ط��ب��ي��ع��ة اأم����ام 
لت�سفي  ال��ك��ورن��ي�����س  وزوار  الأه�����ايل 
على املكان جمال وحتوله للوحة فنية 

طبيعية .
وي�����س��ت�����س��ي��ف ال��ك��ورن��ي�����س ع�����ددا من 
والقت�سادية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والرتاثية كونه وجهة اأ�سبوعية للتنزه 
، ويتيح فر�سة الرتي�س اليومي لهواة 
اإذ   ، الهوائية  ال��دراج��ات  وقيادة  امل�سي 
لأكرث  ممتد  مم�سى  الكورني�س  ي�سم 
من 5 كيلو مرتات على �ساحل اخلور 

•• راأ�س اخليمة-وام:

يعد كورني�س القوا�سم من اأهم املعامل 
والوجهات  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
اخليمة  راأ���������س  اإم���������ارة  يف  امل��ف�����س��ل��ة 
ومي��ت��د مل�����س��اف��ة 3 ك��ي��ل��وم��رتات حيث 
امل��ت��الأل��ئ��ة وال��ط��ب��ي��ع��ة اخلالبة  امل���ي���اه 
م���ن اأ����س���ج���اٍر وزه�������وٍر واأع�������س���اب، اإىل 
ج��ان��ب جم��م��وع��ة ك��ب��رة م��ن الفنادق 
العامة  وامل��راف��ق  واملن�ساآت  واخل��دم��ات 

واملطاعم واملقاهي .
اأحد املعامل  ويعترب كورني�س القوا�سم 
امل��ت��م��ي��زة واملعدة  ، والأم���اك���ن  ال���ب���ارزة 
ل���س��ت��ق��ب��ال ج��م��ي��ع اأف������راد الأ�����س����رة ملا 
ف��ري��دة يف قلب  م��وق��ع  ب��ه م��ن  يتميز 

ال��ذي مينح   ، يف الهواء الطلق املنع�س 
الزائر املزيد من الن�ساط واحليوية .

م�ساحات  ال��ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى  وي��ت��وف��ر 
الأطفال  لأل��ع��اب  خم�س�سة  م��ت��ع��ددة 
امل��ف��ت��وح��ة وامل��غ��ل��ق��ة بغر�س  امل��ت��ن��وع��ة 
ت��وف��ر اأم���اك���ن اآم��ن��ة ل��الأط��ف��ال حيث 
فيما   ، بوقتهم  وي�ستمتعون  يلعبون 
ارتفاع  ع��ل��ى  ال��������دّوارة  ال��ع��ج��ل��ة  ت��ع��ل��و 
الأر����س لتوفر  ف��وق �سطح  37 م��رتاً 
ال�سارية  ، بينما تعلو  اإطاللت خاّلبة 
البحر  ����س���ط���ح  ف�������وق  م��������رتاً   120
ال���ذي يرفرف  وحت��م��ل علم الإم����ارات 
، ف�����س��ال ع��ن م�سجد  ع��ال��ي��اً يف اجل���و 
كورني�س  على  يقع  ال��ذي  زاي��د  ال�سيخ 
ال�سروح  اأ�سهر  اأح��د  ويعترب  القوا�سم 

الإ���س��الم��ي��ة يف الإم������ارة . وق���د اأول���ت 
ح��ك��وم��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة - مم��ث��ل��ة يف 
اهتماماً   - ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات  دائ�����رة 
اأ�سهم  م��ا  ال��ك��ورن��ي�����س  بتطوير  ك��ب��راً 
ي�سهده،  ال���ذي  الإق��ب��ال  ن�سبة  رف��ع  يف 
وب��رز ذل��ك يف توافد اأف��واج من الزوار 
العطالت  ج��ن��ب��ات��ه يف  ع��ل��ى  وال�����س��ي��اح 
توجه  يخدم  مما  الر�سمية،  والأع��ي��اد 
ال�سياحي  القطاع  تن�سيط  يف  الإم���ارة 
ال�ستاء  ب��ج��م��ال  لال�ستمتاع  احل��ي��وي 
ال�سياحية  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��اري��ع  ودع���م 
ومبا ين�سجم مع ا�سرتاتيجية الإمارة 
والتطور  وال���ن���م���و  ال���ت���ق���دم  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وتر�سيخ مكانتها وجهًة �سياحية رائدة 

يف املنطقة.

كورني�س القوا�سم ..معلم �سياحي وترفيهي يف راأ�س اخليمة

»كهرباء ومياه دبي« و »اإ�س اإيه بي -اإ�س اإي« تبحثان التعاون يف اخلدمات الرقمية

اتفاقية بني »موانئ اأبوظبي« و »تو�سيايل« الرتكية للتعاون يف ال�سحن البحري واخلدمات اللوج�ستية
من 10 ماليني طن �سنوياً من ال�سلب، يتم �سحن كميات كبرة منها 
�سناعية  من�ساأة  ال�سركة  ت�سغل  كما  العامل،  حول  خمتلفة  اأ�سواق  اإىل 
اإرزن  ميناء  تطوير  اأعمال  يف  وت�سارك  الرتكي،  ا�سكندرون  ميناء  يف 

اجلديد.
ال�سحن  اأ�سطول  بتو�سيع  قامت  قد  اأبوظبي  موانئ  جمموعة  وكانت 
�سل�سلة  ع��رب   2022 ع��ام  خ��الل  اللوج�ستية  وعملياتها  لها  ال��ت��اب��ع 
مثالياً  �سريكاً  امل�سرتكة ما يجعلها  وامل�ساريع  ال�ستحواذ  من �سفقات 

ل�سركة تو�سيايل التي ت�سهد منواً مت�سارعاً يف عملياتها.
العالقات  �سي�سهم يف تعزيز  التعاون  اأن  التنفيذيون  امل�سوؤولون  ويرى 
اإذ �سجل حجم التبادل التجاري غر  التجارية بني الإم��ارات وتركيا، 
�سنوي خالل عام  اأ�سا�س  %54 على  بلغ  البلدين من��واً  النفطي بني 

2021 لي�سل اإىل 50.4 مليار درهم .

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي اتفاقية مبدئية مع �سركة تو�سيايل،  وقعت جمموعة موانئ 
اإحدى اأكرب منتجي ال�سلب من القطاع اخلا�س يف تركيا والتي تدير 

عمليات وا�سعة يف ثالث قارات.
وتن�س التفاقية على و�سع اإطار عمل لتعاون املجموعة مع تو�سيايل 
يف نطاق وا�سع من اخلدمات التي ت�سمل ال�سحن البحري واخلدمات 
اللوج�ستية واملوانئ وخدمات وكالء ال�سحن، اإىل جانب اإمكانية قيام 
اجلانبني بال�ستثمار ب�سكل م�سرتك يف مرافق مينائية جديدة لدعم 

عمليات الت�سدير اخلا�سة ب�سركة تو�سيايل.
وتقوم تو�سيايل من خالل م�سانع الإنتاج ال�30 التابعة لها و�سراكاتها 
اأكرث  باإنتاج  وم�ساريعها امل�سرتكة يف كل من تركيا واجلزائر واأنغول، 

والرئي�س  املنتدب  الع�سو  ال�سام�سي،  جمعة  حممد  الكابنت  واأع���رب 
اأبوظبي عن �سعادته بتوقيع التفاقية مع  التنفيذي ملجموعة موانئ 
وقال:  اأفريقيا،  يف  والأك��رب  تركيا  يف  لل�سلب  الرائد  املنتج  تو�سيايل، 
“تتيح القدرات الكبرة التي نتمتع بها تقدمي جمموعة متكاملة من 
واملدعومة  املوانئ  وخدمات  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال�سحن  خدمات 

باأحدث التقنيات املتطورة اإىل متعاملني مثل �سركة تو�سيايل«.
واأ�ساف: “نحن ممتنون للدعم امل�ستمر والتوجيهات احلكيمة لقيادتنا 
الر�سيدة والتي تتيح لنا اإمكانية اإبرام اتفاقيات عاملية بهذا امل�ستوى«.

تو�سيايل  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  تو�سيايل،  ف��وؤاد  ق��ال  جانبه  من 
مرافق  من  �سبكة  اإن�ساء  اإىل  القاب�سة  تو�سيايل  “تهدف  القاب�سة: 
الأ�سواق  اإىل  منتجاتنا  اإي�سال  تتيح  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال�سحن 

ب�سرعة وكفاءة اأكرب، وت�سهم يف تنمية �سادرات بلدنا«.

•• اأبوظبي-وام:

جتاوزت ا�ستثمارات البنوك العاملة يف الدولة 511 مليار درهم يف نهاية نوفمرب 
م�سرف  اإح�سائيات  اأح��دث  وفق  �سهراً،   13 يف  م�ستوياتها  اأعلى  حمققة  املا�سي 

الإمارات املركزي. 
واأظهرت اإح�سائيات امل�سرف ال�سادرة يف تقرير املوؤ�سرات امل�سرفية اأم�س، ارتفاع 
ا�ستثمارات البنوك العاملة يف الدولة على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة %7.7 لت�سل اإىل 
511.1 مليار درهم يف نهاية نوفمرب املا�سي، بزيادة تعادل 36.6 مليار درهم، 

مقابل نحو 474.5 مليار درهم يف نوفمرب 2021. 
بنحو   2022 م��ن  الأوىل  �سهراً  ع�سر  الأح���د  خ��الل  البنوك  ا�ستثمارات  وزادت 
37.9 مليار درهم اأو ما ن�سبته %8 مقابل 473.2 مليار درهم يف نهاية دي�سمرب 
17.4 مليار  اأو ما يعادل   3.5% اأ�سا�س �سهري بن�سبة  2021، فيما زادت على 

درهم مقابل 493.7 مليار درهم يف اأكتوبر 2022. 
ووفق اإح�سائيات امل�سرف املركزي، ا�ستحوذت الأوراق املالية التي متثل ديونا على 
باأكرث من  البنوك  ا�ستثمارات  الأك��رب من  الن�سيب  على  الدين”  “�سندات  الغر 

•• اأبوظبي-الفجر: 

جنح بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد اأكرب 
دولر  مليون   600 بقيمة  �سندات  اإ�سدار  العامل، يف  املالية يف  املوؤ�س�سات  واأاأم��ن 
اأمريكي باأجل 5.25 �سنة مبعدل 105 نقطة اأ�سا�س فوق ن�سبة عا ئدات �سندات 
اخلزينة الأمريكية، وبعائد اإجمايل يبلغ %4.514. ومت الت�سعر بنجاح يف 19 

يناير 2023. 
وي��ع��ت��رب ه���ذا الإ����س���دار ث���اين اإ����س���دارات ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي الأول امل��ق��وم��ة بالدولر 
الأمريكي خالل 10 اأيام، بعد جناحه يف اإ�سدار �سكوك من فئة RegS بقيمة 
 .2023 يناير   9 يف  بنجاح  ت�سعرها  مت  �سنوات،   5 باأجل  دولر  مليون   500
الذي  املنطقة  م�ستوى  على  الوحيد  البنك  الأول  اأبوظبي  بنك  ي�سبح  وبذلك، 

يدخل اأ�سواق راأ�س املال مرتني وبنجاح هذا العام. 
ويعترب اإ�سدار ال�سندات بقيمة 600 مليون دولر اأمريكي اأول اإ�سدار لل�سندات 
من موؤ�س�سة مالية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، حمققاً اأدنى هام�س 
ت�سعر )+105 نقطة اأ�سا�س فوق ن�سبة عائدات �سندات اخلزينة الأمريكية( من 

%49.1 مع بلوغها 250.9 مليار درهم يف نهاية نوفمرب املا�سي، بزيادة على 
اأ�سا�س �سهري بن�سبة %4.5 مقارنة بنحو 240.1 مليار درهم يف نهاية اأكتوبر 
حتى  بها  املحتفظ  املالية  الأوراق  يف  البنوك  ا�ستثمارات  ح�سة  وبلغت    .2022
 200.8 بلوغها  ال�ستثمارات مع  اإجمايل  %39.3 من  ال�ستحقاق نحو  تاريخ 
 76% بن�سبة  �سنوي  اأ�سا�س  على  ب��زي��ادة  املا�سي،  نوفمرب  نهاية  يف  دره��م  مليار 
مقابل 114 مليار يف نوفمرب 2021، وبارتفاع على اأ�سا�س �سهري بنحو 2.9% 

مقابل 195.1 مليار درهم يف اأكتوبر 2022. 
و و�سلت ا�ستثمارات البنوك يف الأ�سهم اإىل 12.2 مليار درهم يف نوفمرب املا�سي، 
يف  دره��م  مليار   11.7 بنحو  مقارنة   4.3% بنحو  �سهري  اأ�سا�س  على  بارتفاع 

اأكتوبر 2022، بينما انخف�ست على اأ�سا�س �سنوي بنحو 12.9%. 
وح�سب اإح�سائيات املركزي، بلغت ال�ستثمارات الأخرى للبنوك نحو 47.2 مليار 
 45.1 %4.7 مقابل  �سنوي  اأ�سا�س  بزيادة على  املا�سي  نوفمرب  نهاية  دره��م يف 
مقابل   0.85% �سهري  اأ�سا�س  على  وبارتفاع   ،2021 نوفمرب  يف  دره��م  مليار 
46.8 مليار درهم يف اأكتوبر ال�سابق عليه، وبزيادة بن�سبة %10.8 خالل ال�11 

�سهراً الأويل من 2022 مقارنة بنحو 42.6 مليار درهم يف دي�سمرب 2021. 

قبل اأي بنك يف العامل خالل عام 2023 على م�ستوى ال�سندات املقومة بالدولر 
الأمريكي باأجل 5 �سنوات.  وقوبل اإ�سدار ال�سندات بطلبات قيمتها 1.75 مليار 
من  نخبة  قبل  من  الكتتاب،  حجم  اأ�سعاف  ثالثة  يعادل  ما  اأي  اأمريكي،  دولر 
امل�ستثمرين خارج منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وميثل الت�سعر عالوة 
اإ�سدار �سلبية جديدة، وهو اإجناز ا�ستثنائي باملقارنة مع ما حتققه البنوك العاملية 
)مبا يف ذلك البنوك ذات الأهمية النظامية G-SIBs( التي تدفع معدل 10 

نقاط اأ�سا�س كعالوة اإ�سدار جديدة على اإ�سداراتها. 
اأبوظبي  اأمني خزينة املجموعة لدى بنك  القا�سي،  ال�سياق، قالت رول  ويف هذا 
املال  راأ���س  لأ���س��واق  اإ�سدارتنا  لثاين  الناجح  الإط��الق  ن�سهد  اأن  “ي�سرنا  الأول: 
خالل �سهر يناير 2023. ويربز مدى متيز الإ�سدار وم�ستوى جناحه يف حتقيق 
اأ�سعار  تقلب  العتبار  بعني  ناأخذ  عندما  �سيما  ل  جديدة،  �سلبية  اإ�سدار  ع��الوة 
�سندات اخلزينة الأمريكية يف ذلك اليوم. ويعك�س هذا الإجناز املكانة ال�ستثنائية 
التي يتمتع بها بنك اأبوظبي الأول كخيار مف�سل للم�ستثمرين العامليني. وبناًء 
على ذلك، قمنا بتحديث م�ستوى ت�سعر ال�سكوك وال�سندات لهذا العام، مما يتيح 

لنا اتباع ا�سرتاتيجية ت�سعر اأكرث كفاءة يف كافة عنا�سر ميزانيتنا العمومية«. 

% خالل عامني »اخلليج للمالحة« ت�ستهدف زيادة اأ�سطولها البحري بن�سبة 50 

على �سفن �سديقة للبيئة ل �سيما واأن 
هذه ال�سفن ل حتتاج اإىل اأي حتديث 

او اإعادة تاأهيل.
 واأكد اأن ا�سرتاتيجية ال�سركة تهدف 
اىل تنويع ال�ستثمارات وتعزيز حقوق 
امل�ساهمني، من خالل العمل على عدة 

•• دبي-وام:

ق��ال اأح��م��د ال��ك��ي��الين، ع�سو جمل�س 
“اخلليج  ل���  املنتدب  والع�سو  الإدارة 
دبي  ���س��وق  يف  امل���درج���ة  للمالحة”، 
زيادة  ت�ستهدف  ال�����س��رك��ة  اأن  امل����ايل، 
 50% بن�سبة  ال��ب��ح��ري  اأ���س��ط��ول��ه��ا 

خالل عامني.
لوكالة  ت�سريح  يف  الكيالين  واأ�ساف 
ال�سيولة  اأن  “وام”،  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
لزيادة  ���س��ت�����س��ت��خ��دم  ال���ت���ي  ال��ن��ق��دي��ة 
وحتديث اأ�سطول ال�سركة من ناقالت 
امل�����واد ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة ���س��ت��ك��ون من 
�سركاء  م��ع  املرتقبة  ال�سراكة  خ��الل 
ال�سركة  اأن  مو�سحاً  ا�سرتاتيجيني، 
ومت  لل�سراكة  عر�سني  حالياً  تدر�س 
اأحدى  ع��ل��ى  م��ب��دئ��ي  ب�سكل  امل��واف��ق��ة 
حالياً  العمل  ويجري  العرو�س  ه��ذه 
ع���ل���ى ا����س���ت���ك���م���ال ك���اف���ة الإج���������راءات 
للح�سول على املوافقات الالزمة من 

اجلهات التنظيمية.
للمالحة”  “اخلليج  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
من  متنوعا  اأ���س��ط��ول  ح��ال��ي��اً  متتلك 
املواد  ن��اق��الت   5 بينها  م��ن  ال�����س��ف��ن، 
للناقلة  ب��ح��م��ول��ة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة 

�ساكن،  األ���ف ط��ن   46 تبلغ  ال��واح��دة 
املوا�سي  اإىل �سفينة ل�سحن  بالإ�سافة 
اإىل  ت�سل  ا�ستيعابية  ب��ق��درة  تتمتع 
و�سفينة  امل��ا���س��ي��ة،  م��ن  راأ����س   6500
حتفيز الآبار النفطية، اإ�سافة اإىل 4 
�سفن للدعم البحري ونقل الطواقم 
اأن  اإىل  ال��ك��ي��الت��ي  ول��ف��ت  ال��ب��ح��ري��ة. 
العتبار  ب��ع��ني  ت���اأخ���ذ  ق���د  ال�����س��رك��ة 
اإعادة �سراء �سفن جديدة اإذا كان ذلك 
جمدياً، حيث ت�ستهدف متلك من 2 
العامني  خ��الل  ج��دي��دة  �سفن   4 اىل 
بالبحث  ح��ال��ي��اً  ت��ق��وم  فيما  املقبلني، 

املال،  راأ����س  و���س��ع  لتح�سني  م��ب��ادرات 
�سراكات  يف  ال��دخ��ول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً مما 
الفر�س  من  العديد  ال�سركة  �سيمنح 
النمو وتقدمي  والقدرة على  املتنوعة 

خدماتها للمنطقة.

من خالل تطبيق اليوم ما �ستطبقه مدن العامل بعد 10 �سنوات.
للحلول  البيانات  مركز  �سركة  اأ�سبحت   ،2018 ع��ام  منذ  اأن��ه  اإىل  ي�سار 
خلدمات  بي-هانا”  اإي���ه  “اإ�س  ملن�سة  املعتمد  امل���زود   ، )م����ورو(  املتكاملة 
من  “مورو”  اعتماد  2022، مت  عام  املوؤ�س�سية. ويف  ال�سحابية  احلو�سبة 
ك��اأول مزود   )RISE( راي��ز ك�سريك لربنامج  اإي��ه بي”  “اإ�س  قبل �سركة 
اإي���ه بي”  “اإ�س  خ��دم��ات  لتقدمي  الإم�����ارات  دول���ة  اع��ت��م��اده يف  يتم  حملي 

ال�سحابية والآمنة.
“اإ�س  و�سركة  “مورو”،  �سراكة بني   2022 الهيئة يف فرباير  اأعلنت  كما 
الأمتتة  ب��اإط��الق  واخلا�سة  احلكومية  للجهات  ت�سمح   )SAP( ب��ي«  اإي��ه 
الذكية عرب عملياتها ذات املهام احلرجة، والتي �سيتم ا�ست�سافتها يف اأحدث 
مراكز بيانات )مورو(، مبا يتوافق مع متطلبات خدمات تخزين البيانات 
دعمها  اإي��ه بي”  “اإ�س  ال�سيرباين يف دول��ة الإم���ارات. كما قدمت  والأم��ن 
ملركز البيانات الأخ�سر التابع ل�سركة “مورو” اأكرب مركز يعمل بالطاقة 
ال�سم�سية يف منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا م�سمم للح�سول على �سهادة 
وذلك يف جمّمع حممد بن را�سد اآل  “Tier-III”من معهد “اأب تامي”، 

مكتوم للطاقة ال�سم�سية يف دبي.

•• دبي - وام:

بحث معايل �سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي مع كري�ستيان كالين الرئي�س التنفيذي وع�سو املجل�س 
التنفيذي ل�سركة “اإ�س اإيه بي -اإ�س اإي« ) SAP SE( التعاون من اأجل 
تبادل اأف�سل املمار�سات والتجارب العاملية بني اجلانبني، يف جمالت البتكار 
والتحول الرقمي واإنرتنت الأ�سياء وحتليل البيانات ال�سخمة واحلو�سبة 

ال�سحابية وغرها.
جاء ذلك خالل الجتماع الذى ح�سره املهند�س مروان بن حيدر النائب 
وامل�ستقبل يف هيئة كهرباء ومياه دبي،  البتكار  للرئي�س لقطاع  التنفيذي 
للحلول  البيانات  مركز  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  �سليمان  بن  وحممد 

املتكاملة )مورو(.
وبحث الجتماع خطط وبرامج الهيئة يف م�سرة ا�ست�سراف و�سنع امل�ستقبل، 
الإم���ارات  دول���ة  2071 جلعل  الإم����ارات  اأه���داف مئوية  م��ع  مب��ا ين�سجم 
الوطنية  وال�سرتاتيجية  ال��ع��امل،  يف  ال���دول  اأف�سل  م��ن  املتحدة  العربية 
امل�ستقبل  ، جلعل دبي مدينة   )10X( للذكاء ال�سطناعي، ومبادرة دبي

الأعلى م�ستوياتها يف 13 �سهرًا .. 511 مليار درهم ا�ستثمارات بنوك االإمارات

»اأبوظبي االأول« ي�سدر بنجاح �سندات بقيمة 600 مليون دوالر

»مهرجان دبي للت�سوق« يقدم تخفي�سات نهائية الأكرث من 500 عالمة جتارية
27 حتى 29 يناير اجلاري.

عالمة   500 م��ن  اأك���رث  و�ستقدم 
جت���اري���ة ت��خ��ف��ي�����س��ات ك����ربى على 
املنتجات  م����ن  ك���ب���رة  جم���م���وع���ة 
يف  م��ت��ج��ر   2000 م���ن  اأك�����رث  يف 
جميع اأنحاء املدينة حيث �سيحظى 
امل����ت���������س����وق����ون ب���ف���ر����س���ة اأخ�������رة 
ترتاوح  بتخفي�سات  لالإ+�ستمتاع 
على  ب���امل���ائ���ة  و90   25 ب����ني  م����ا 
الأطفال  الأنيقة ومالب�س  الأزي��اء 
اجلودة  ذات  الع�سرية  واملنتجات 
للجميع  وميكن  وغرها.  العالية 

•• دبي -وام: 

مهرجان  من  ال�28  ال��دورة  تقدم 
دبي للت�سوق التي تنظمها موؤ�س�سة 
والتجزئة  ل���ل���م���ه���رج���ان���ات  دب�����ي 
ت��خ��ف��ي�����س��ات ن��ه��ائ��ي��ة م���ع اق����رتاب 
الرتويجي  احل����دث  ه���ذا  اخ��ت��ت��ام 
وال���رتف���ي���ه���ي امل��م��ي��ز ح��ي��ث ميكن 
ا�ستك�ساف  اإع��������ادة  ل��ل��م��ت�����س��وق��ني 
الكبرة  ال���رتوي���ج���ي���ة  ال���ع���رو����س 
جميع  يف  الأخ�������رى  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأنحاء دبي وذلك خالل الفرتة من 

والإ�ستمتاع  وال����رب����ح  ال���ت�������س���وق 
الأيام  م��ع  الرتفيهية  ب��ال��ع��رو���س 
احلالية  ال���������دورة  م����ن  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
ملهرجان دبي للت�سوق الذي ي�ستمر 
حتى 29 يناير اجلاري حيث يقدم 
عاملية  ترفيهية  عرو�ساً  املهرجان 
قيمة  وج��وائ��ز  مبتكرة  وف��ع��ال��ي��ات 
العالمات  م��ن  وا�سعة  وجمموعة 
ال����ت����ج����اري����ة امل���ح���ل���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة 
بالإ�سافة اإىل احلفالت املو�سيقية 
احلية والأ�سواق املفتوحة واملطاعم 

العدد 13758 بتاريخ 2023/1/26 و العديدمن التجارب الأخرى.
2019/367 تنفيذ مدين 

اإعلن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق �شركة االمارات للمزادات

اعلن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني

االمارات - راأ�س اخليمة - الق�شيدات

يف الق�شية التنفيذية رقم 2019/367 
التنفيذ عن بيع عقار عبارة عن م�ستودعات م�ساحتها  دائ��رة  راأ���س اخليمة البتدائية -  تعلن حممكة 
ورثة  اىل  ملكيتها  ال��ع��ائ��د  رق�������م:213050074  ق�سيمة   2002/11532 رق��م  وثيقة  م��رب��ع  ق��دم   38.972
التنفيذية  الق�سية  التنفيذ يف  قا�سي  ق��رار  على  بناء   - املهري  امل�سبح  علي عبداهلل  املرحوم عبداهلل 
رقم:2019/367 تنفيذ بتاريخ:2023/1/30 عن طريق �سركة المارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة 

ال�ساد�سة م�ساءا - علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.
للمزادات  الإم���ارات  ل�سركة  الإل��ك��رتوين  املوقع  الدخول على  او الط��الع  بال�سرتاك  فعلى من يرغب 
اأثناء  التنفيذ  دائرة  بالإعرتا�س عليه مراجعة  ، ومن يرغب   www.emiratesauction.ae

الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
                                                                                              ماأمور التنفيذ - �شعيد ال�شحي

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

جاني�س   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني     ، دي�����س��وم�����س  ن��اري��و 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)B8741764P(  رق����م 

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

    0527502818

فقدان جواز �سفر
خ����رب����ت   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
باك�ستان     ، ج����ان  ع��م��ل  ����س���اه 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)5152532FL(  رق�����م 

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

    0568249099

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د امل����دع����و / حم���م���د اي����وب 
حم����م����د ي�����ون�����������س، ب���اك�������س���ت���ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى    )1135103AW(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�ستانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

حممد  لل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ب���اك�������س���ت���ان   ، ب����اخ���������س  اهلل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)AV0164992(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
احمد  الر�سى   / امل��دع��و  فقد 
ال�������س���ودان   ، الم������ني م���ف���رح 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)P06074641( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�سودانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ع���ام���ر حممد   / امل����دع����و  ف���ق���د 
������س�����وري�����ا   ، حم������م������د  امي������������ن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   )N015318768(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال�����س��وري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /غالم �سارويار 
بنغالدي�س   ، ع��ب��داحل��ل��ي��م 
�سفره  ج��������واز  اجل���ن�������س���ي���ة 
 )BJ0079654( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0503281691

فقدان جواز �سفر
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•• ال�سارقة -وام:

لريا�سات  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  ي��ن��ظ��م 
الدفاع عن النف�س بطولة "الفاية 
فرباير   4 ي�����وم  للجوجيت�سو" 
ال�سارقة  جم��ل�����س  ب��رع��اي��ة  امل��ق��ب��ل 
الريا�سي واإ�سراف احتاد الإمارات 
مركز  مع  وبالتعاون  للجوجيت�سو 

تيم نوغرا الريا�سي.
جبل  منطقة  يف  امل��ن��اف�����س��ات  ت��ق��ام 
مب�ساركة  ال�������س���ارق���ة  يف  ال���ف���اي���ة 
النا�سئني  م��ن  لع���ب   200 ن��ح��و 

وال�سباب والرجال للذكور.
ال��ب��ط��ول��ة �سمن  ت��ن��ظ��ي��م  وي����اأت����ي 
النادي  اإدارة  جم��ل�����س  ت���وج���ه���ات 
يف  الريا�سية  ال�سياحية  لت�سجيع 
الإمارة والدعوة لزيارتها ملا تتمتع 

والرتويج  مميزة  جمالية  م��ن  ب��ه 
للريا�سات التي متار�س يف النادي 
مقدمتها  ويف  الإم������ارة  زوار  ب���ني 

ريا�سة اجلوجيت�سو .
الرحمن  عبد  اأح��م��د  �سعادة  وق��ال 

اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ع���وي�������س 
البطولة  ياأتي تنظيم هذه  النادي 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل����روؤي����ة  ت��ن��ف��ي��ذا 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 

املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
تكون  ب��اأن  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
اأ���س��ل��وب م��ث��ايل للحياة  ال��ري��ا���س��ة 
العمل  ال���ن���ادي  يف  ن��وا���س��ل  ل���ه���ذا 

امل�سرتك ومع جميع اجلهات لن�سر 
ثقافة ممار�سة ريا�سات الدفاع عن 

النف�س.
عنا�سر  ل��ت��وف��ر  نتطلع  واأ����س���اف 
الحتكاك لالعبي النادي لالإعداد 
لبطولت  للمو�سم اجلديد  اجليد 
اجل��وج��ي��ت�����س��و، م��ع��رب��ا ع���ن �سكره 
واحتاد  الريا�سي  ال�سارقة  ملجل�س 
الإمارات للجوجيت�سو ومركز تيم 
التعاون  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي  ن��وغ��را 
والرعاية والدعم لإجناح البطولة 
والتي تعد الأوىل التي تقام خارج 
ال�سالت الريا�سية، موؤكدا اأنه مت 
الريا�سي  ال��ت��دري��ب  اإدارة  توجيه 
اإجناحها  عنا�سر  جميع  ب��ت��اأم��ني 
والو�سول للجاهزية التامة خللق 

اأجواء تناف�سية مميزة.

•• دبي -وام:

اإحراز   ،2023 الثانية لبطولة كاأ�س دبي الف�سية للبولو  �سهدت اجلولة 
اجلولة. هذه  خالل  اأقيمتا  مباراتني  يف  هدفاً   28

للبولو  احلبتور  ومنتجع  ن���ادي  م��الع��ب  على  البطولة  مناف�سات  وت��ق��ام 
وبنجا�س  اأم  واإي��ه  واحلبتور  الإم���ارات  هي  ف��رق   5 مب�ساركة  والفرو�سية. 

وذئاب دبي كافو، وبهانديكاب 20 جول، وت�ستمر حتى 4 فرباير املقبل.
ويف املباراة الأوىل فاز فريق "ذئاب دبي كافو" على فريق بنجا�س بنتيجة 

اأهداف.  8 مقابل   14
اإم" مع  "اإيه  فريقي  لقاء   3-3 بنتيجة  التعادل  الثانية ح�سم  املباراة  ويف 

الإمارات، وهو التعادل الأول يف البطولة.
وت�ستكمل املناف�سات يوم ال�سبت املقبل باإقامة مباراتني حيث يلتقي فريق 
اإم " مع فريق "ذئاب دبي كافو"، ويلعب فريق احلبتور مع بنجا�س،  "اإيه 

بينما يح�سل فريق المارات على راحة من املباريات يف هذه اجلولة.

•• اأبوظبي-وام:

القاب�سة  الإم���������ارات  ف���ري���ق  اأع���ل���ن 
الهوائية،  ل���ل���دراج���ات   )ADQ(
ف��ري��ق ال�����س��ي��دات امل��ح��رتف الأول يف 
الن�سخة  يف  م�ساركته  عن  الإم���ارات، 
الأوىل م��ن ���س��ب��اق ط���واف الإم����ارات 
لل�سيدات، �سمن 20 فريًقا من اأهم 
الدراجات  ل���رك���وب  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ف���رق 
ل���ل�������س���ي���دات، وال����ت����ي ����س���ت�������س���ارك يف 

ال�سباق.
�سباق  م���ن  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  وت���ق���ام 
طواف الإم��ارات لل�سيدات يف الفرتة 
 ،2023 ف���رباي���ر   12 اإىل   9 م���ن 
اخلام�سة  ال��ن�����س��خ��ة  ان���ط���الق  ق��ب��ي��ل 
من طواف الإم��ارات للرجال، والتي 
 26 اإىل   20 م��ن  ال��ف��رتة  يف  �ستقام 

فرباير 2023.
للّطواف  الإج��م��ال��ي��ة  امل�سافة  وتبلغ 
مراحل؛   4 من  وتتكون  كم   468

املرحلة الأوىل.. ميناء را�سد - ميناء 
دبي )109 كم( ، املرحلة الثانية .. 
كم(   133( املرفاأ   - الظفرة  ح�سن 
بن  ه��زاع  ا�ستاد   .. الثالثة  املرحلة   ،
زاي����د - ج��ب��ل ح��ف��ي��ت )107 ك���م( ، 
فاطمة  اأكادميية   .. الرابعة  املرحلة 
 - الن�سائية  للريا�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
كا�سر الأم��واج اأبوظبي )119 كم(. 
الإمارات  فريق  ع�سوات  و�سرتتدي 
للدراجات   )ADQ( ال��ق��اب�����س��ة 
الر�سمية  ال���ق���م�������س���ان  ال���ه���وائ���ي���ة، 
اجلديدة لل�سباق والتي متاثل األوان 

علم دولة الإمارات.
وحول امل�ساركة قالت ميلي�سا مونكادا، 
القاب�سة  الإم��������ارات  ف���ري���ق  ق���ائ���دة 
)ADQ( : "ي�سعدنا اأن نكون جزًءا 
من الن�سخة الأوىل من �سباق طواف 
فال�سباق يحظى  لل�سيدات،  الإمارات 
منها  كثرة،  لأ�سباب  كربى  باأهمية 
اأنه الأول من نوعه يف دولة الإمارات 

ويف املنطقة باأكملها، واأنه فر�سة كي 
ميثل  ال��ذي  الفريق  ال�سيدات  تدعم 
الدولة يف �سباق عاملي يقام على اأر�س 
ملمار�سة  ي�سجعهن  مم��ا  الإم�������ارات، 
الهوائية  ال���دراج���ات  رك���وب  ري��ا���س��ة 

وحتقيق الجنازات ".
هو  ال��رئ��ي�����س��ي  "هدفنا  واأ����س���اف���ت: 
ركوب  على  الإم�����ارات  ب��ن��ات  ت�سجيع 
الريا�سة  ه����ذه  وج��ع��ل  ال����دراج����ات، 
للجميع.  وم��ت��اح��ة  مم��ك��ن��ة  امل��ح��ب��ب��ة 
نكون  ب��اأن  الفريق فخورون  نحن يف 
ال�����س��ب��اق اجلديد،  ه����ذا  م���ن  ج������زًءا 
ول��دي��ن��ا ك��ل ال��ث��ق��ة يف جن��اح��ه، واأنه 
تاريخ  يف  م��ه��ًم��ة  حم��ط��ة  ���س��ي�����س��ك��ل 
ريا�سة ركوب الدراجات لل�سيدات يف 
الدولة وخارجها، واأنه �سيلهم املزيد 
الإمارات  يف  وال�سابات  ال�سيدات  من 
ويف منطقة ال�سرق الأو�سط ملمار�سة 

ريا�سة ركوب الدراجات".
امل��ت��م��ث��ل يف متكني  اإط����ار ه��دف��ه  ويف 

املراأة، اأ�س�س فريق الإمارات القاب�سة 
"لتنطلق  م���ن�������س���ة   )ADQ(
هذه  و���س��م��ن  لالأمام"،  ال�����س��ي��دات 
عملها  تركز  التي  ال��ف��ري��دة،  امل��ب��ادرة 
على دولة الإمارات ، �سيعمل املدربون 
واخلرباء يف فريق الإمارات القاب�سة 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع   )ADQ(
من  وغرهم  وال�سركات  ال�سلة  ذات 
ال�سيدات  ق��اع��دة  لتو�سيع  امل��ع��ن��ي��ني 
ال����الت����ي مي���ار����س���ن ري���ا����س���ة رك����وب 
قدراتهن،  وبناء  الهوائية  الدراجات 
م���ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
والتدريب  والفعاليات  العمل  ور���س 

اجلماعي.
"ل تقت�سر مهمتنا  وقالت مونكادا: 
ع���ل���ى حت���ق���ي���ق اأف�������س���ل ال���ن���ت���ائ���ج يف 
الفعاليات وال�سباقات الدولية لركوب 
تطوير  ا  اأي�سً ت�سمل  ب��ل  ال��دراج��ات، 
الهتمام بالريا�سة بني ال�سيدات يف 
اأطلقنا مبادرة  دولة الإم��ارات . وقد 

لالأمام" لرعاية  ال�سيدات  "لتنطلق 
لل�سيدات،  الفر�س  وتوفر  املواهب 
�سنزودهن  املن�سة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
وحمرتفة  حديثة  ريا�سية  ب����اأدوات 
ا�ستغالل  على  وت�ساعدهن  تدعمهن 
ط���اق���ات���ه���ن ومت���ك���ي���ن���ه���ن يف جم���ال 

الريا�سة وغرها".

القاب�سة  الإم����������ارات  ف���ري���ق  وك������ان 
الهوائية  ل���ل���دراج���ات   )ADQ(
ق���د ن��ظ��م م��ع�����س��ك��ًرا ت��دري��ب��ًي��ا ل���ه يف 
املا�سي  دي�����س��م��رب  �سهر  يف  ت��و���س��ك��ان��ا 
ق��ب��ل ب���دء ���س��ب��اق��ات الحت����اد الدويل 
الفريق  ومتثل   ،2023 ل��ل��دراج��ات 
16 لع��ب��ة من  يف امل��و���س��م اجل��دي��د 

ال�سايغ  �سفية  وه��ن:  جن�سيات   9
اأمياليو�سيك  األ��ي��ن��ا  )الإم����������ارات(، 
)بيالرو�سيا(، اأوليفيا باريل )كندا(، 
م����ارت����ا ب��ا���س��ت��ي��ان��ي��ل��ي )اإي���ط���ال���ي���ا(، 
���س��وف��ي��ا ب���رت���ي���زول���و )اإي���ط���ال���ي���ا(، 
كيارا  )�سلوفينيا(،  بوجاك  يوجينيا 
ك��ون�����س��وين )اإي���ط���ال���ي���ا(، اإل���ي���ون���ورا 

ميكايال  )اإي���ط���ال���ي���ا(،  ���س��ي��ب��اري��ن��ي 
هاريف )نيوزيلندا(، اإليزابيث هولدن 
اإيفانت�سينكو  األ��ي��ن��ا   ،) )ب��ري��ط��ان��ي��ا 
)رو�سيا(، كارولينا كوميغا )بولندا(، 
�سيلفيا  )اإيطاليا(،  ماجنالدي  اإريكا 
توما�سي  ل��ورا  )اإيطاليا(،  بر�سيكو 
)اإيطاليا(، واآنا تريفيزي )اإيطاليا(.

•• دبي -وام:

�سهد الدور الأول لدوري اأدنوك للمحرتفني لكرة القدم، اإظهار البطاقات 
ال�سفراء 367 مرة خالل 91 مباراة اأقيمت يف اجلولت ال� 13 للم�سابقة 

حتى الآن مبتو�سط 4 بطاقات تقريبا يف املباراة الواحدة. 
اإىل  املباريات  حكام  ا�سطر  الإماراتية،  املحرتفني  رابطة  اإح�سائيات  ووفق 
ا�ستخدام البطاقات احلمراء، 24 مرة، مبتو�سط اأقل من 0.26 يف املباراة 
 15 اأن من بني هذه البطاقات احلمراء،  الواحدة، مع الو�سع يف العتبار 

طرد مبا�سر، و9 بطاقات لالإنذار الثاين. 
وعلى �سوء قائمة اللعب النظيف، التي متنح البطاقة ال�سفراء نقطة واحدة، 
والبطاقة احلمراء )الإنذارين( 3 نقاط، والبطاقة احلمراء )املبا�سرة( 5 
نقاط، اأعتلى فريق خورفكان �سدارة قائمة اللعب النظيف يف الدور الأول 
لدوري املحرتفني مو�سم 2023، بر�سيد 22 نقطة، بح�سول لعبيه على 

حمراء.  بطاقة  اأي  على  احل�سول  دون  فقط،  �سفراء  بطاقة   22
واأعتلى فريق خورفكان �سدارة قائمة اللعب النظيف يف الدور الأول لدوري 

املحرتفني مو�سم 2023، بح�سول لعبيه على 22 بطاقة �سفراء فقط، 
دون احل�سول على اأي بطاقة حمراء، باإجمايل 22 نقطة. 

اأق��ل )16  بعدد بطاقات �سفراء  الثاين  املركز  العني، يف  ن��ادي  وحل فريق 
والأخرى  مبا�سر،  طرد  اإحداهما  حمراوتني،  بطاقتني  مع  فقط(،  بطاقة 

اإنذاريني، باإجمايل 24 نقطة. 
وجاء فريق اجلزيرة يف املركز الثالث، ب�22 بطاقة �سفراء، وبطاقة حمراء 

مبا�سرة واحدة، باإجمايل 27 نقطة. 
اأي بطاقات حمراء طوال اجلولت  ومل يح�سل لعبو فريق البطائح على 
املركز  يف  و�سعتهم  �سفراء  بطاقة   28 على  ح�سلوا  لكنهم  ع�سر،  الثالثة 

الرابع باإجمايل 28 نقطة. 
367 بطاقة �سفراء، ويعد فواز  209 لعبا  وعلى �سعيد الالعبني، نال 
يف  ال�سفراء  البطاقات  على  ح�سوًل  الأك��رث  يا�س،  بني  فريق  لعب  عوانه 

الدوري حتى الآن ) 6 اإنذارات(. 
اإ�سماعيل  ويعد حممد  بطاقة حمراء،   24 على  23 لعباً  يف حني ح�سل 

لعب فريق عجمان الأكرث ح�سوًل على بطاقات حمراء )بطاقتان(. 

الدور االأول من دوري اأدنوك للمحرتفني .. 4 بطاقات 
�سفراء لكل مباراة وخورفكان يف �سدارة اللعب النظيف 

فريق االإمارات القاب�سة »ADQ « ي�سارك يف 
الن�سخة االأوىل من طواف االإمارات لل�سيدات 2023

•• اأبوظبي-وام:

غنتوت  ن��ادي  مبالعب  اخلمي�س  اليوم  ع�سر  ت�ستاأنف 
مباريات بطولة كاأ�س �سلطان بن زايد للبولو )مب�ستوى 
ال�سيخ فالح  �سمو  برعاية  واملقامة  كاب(،  هاند   6-4
اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
مناف�ساتها  ت�ستمر  وال��ت��ي  ف��رق،   8 مب�ساركة  والبولو 

حتى اخلام�س من فرباير املقبل.
وت���ب���داأ م��ب��اري��ات اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��امل��ج��م��وع��ة الأوىل 
انكورا  فريقي  ب��ني  يجمع  ق��وي  بلقاء  الغد  ظهر  بعد 
على  وذلك  هدف،  بفارق  الو�سيف  واأبوظبي  املت�سدر، 
يف  الطرفان  ف��از  حيث  الأوىل  املجموعة  قمة  ���س��دارة 
اجلولة الفتتاحية .. وتعقبها مباراة فريقي غنتوت و 
اأنينغ�سلي بارك، حيث ي�سعى كل منهما اإىل حتقيق الفوز 

الأول بهدف البقاء يف �سلب املناف�سة والتاأهل للمربع 
اجلولة طاقم حتكيم  تلك  مباريات  ويدير   .. الذهبي 

مكون من بيرت رايت وجا�سون ديك�سون و�سنتياغو.
ويت�سدر قائمة الهدافني لعب غنتوت او�سكار بر�سيد 
املركز  ويف  الفتتاحية،  امل��ب��اراة  يف  �سجلها  اأه���داف   8
 6 ريكاردو غارو�س بر�سيد  انكورا  الثاين لعب فريق 
اأهداف. وبداأت اللجنة املنظمة للبطولة توزيع الدعوات 
حل�سور احلفل اخلتامي للبطولة املقرر يوم 5 فرباير 
ويت�سمن  الظهر  بعد  الثانية  من  يبداأ  وال��ذي  املقبل 
ث��م م��ب��اراة حتديد  ال��ف��ق��رات الرتفيهية،  ال��ع��دي��د م��ن 
البولي�سية،  للكالب  وعر�سا  والرابع،  الثالث  املركزين 
واآخر للقفز احلر باملظالت مب�ساركة اأبطال الإمارات، 
القيمة  اجلوائز  على  وال�سحوبات  النهائية  املباراة  ثم 

املقدمة للجمهور.

اليوم.. اأنكورا مع اأبوظبي على �سدارة 
املجموعة االأوىل يف كاأ�س �سلطان بن زايد للبولو

»ال�سارقة للدفاع عن النف�س« ينظم بطولة الفاية للجوجيت�سو 4 فرباير

الف�سية  دبي  كاأ�س  جوالت  ثاين  يف  هدفًا   28

•• دبي-وام:

الإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  املطرو�سي  ه��دى  الدكتورة  اأك��دت 
اأن الحتاد يكثف جهوده لتو�سيع قاعدة املمار�سني  للخما�سي احلديث، 
وحتقيق نقلة نوعية م�سهودة للعبة، من خالل حث الأندية على تاأ�سي�س 

فرق، وال�ستفادة من اخلربات الداخلية واخلارجية.
�سبيل احل�سول  وا���س��ع��ة يف  خ��ط��وات  احل��دي��ث  احت���اد اخلما�سي  وق��ط��ع 
واملجال�س  واملوؤ�س�سات  الهيئات  من  املحلي  ال�سرتاتيجي  الدعم  على 
الوطنية،  الأوملبية  اللجنة  ع�سوية  على  ح�سوله  يف  ممثال  الريا�سية، 
على  الريا�سيني  ودب���ي  ظبي  اأب���و  جمل�سي  وت��اأك��ي��د  الأوىل،  الفئة  م��ن 

دعمهما جلهود الحتاد يف ن�سر اللعبة والرتويج لها، وا�ستقطاب اأف�سل 
العنا�سر للم�ساركة يف مناف�ساتها.

"وام" اأن  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  املطرو�سي،  واأو�سحت 
من  جمموعة  م��ع  م�سرتكة  اجتماعات  بعقد  توا�سلت  الحت���اد  جهود 
املحلية، والجتاه لال�ستعانة باخلربات اخلارجية،  الحتادات والأندية 
والتدريب  الإدارة  املواطنة يف  القدرات  لزيادة �سقل  العربية،  وحتديداً 

و التحكيم.
اخلا�سة  ا�سرتاتيجيته  لتنفيذ  كبرة  خطوات  الحت��اد  " قطع  وقالت 
من  ع��دد  لإق��ام��ة  والتخطيط  املختلفة،  ال�سنية  امل��راح��ل  ف��رق  بتكوين 
امل�����س��اب��ق��ات. وب��ال��ف��ع��ل، ب��داأن��ا يف تكوين ع��دد م��ن ال��ف��رق ب��ال��ت��ع��اون بني 

جمموعة من الأندية والحتادات الريا�سية امل�ساندة".
التام  ا�ستعداده  " اأب��دى عدد كبر من الحت��ادات الريا�سية  واأو�سحت 
الالعبني  اختيار  يف  وامل�ساعدة  وامل�ساندة  ال��دع��م  اأوج���ه  كافة  لتقدمي 
امل��وؤه��ل��ني مل��م��ار���س��ة اخل��م��ا���س��ي احل���دي���ث، وي���اأت���ي يف م��ق��دم��ت��ه��م احتاد 

ال�سباحة".
الأندية لتكوين فرق خما�سي  اإىل حر�س الحت��اد على حتفيز  واأ�سارت 
�سكل  ب�ساأن  مقرتحاتها  على  والط���الع  وال�����س��اب��ات(،  )لل�سباب  حديث 

امل�سابقات املزمع اإطالقها.
وقالت اإن عددا من الأندية اأبدى حما�سا كبراً لالنخراط يف اخلما�سي 
احلديث، مثل نادي فتيات ال�سارقة الريا�سي، ونادي الفجرة لالألعاب 

القتالية، وهناك تفاوؤل بزيادة عدد الأندية الراغبة يف ممار�سة اللعبة، 
وامل�ساركة يف بطولتها.

واأكدت اأن ال�ستعانة باخلربات الكبرة �سرورة عند بداية تاأ�سي�س اللعبة 
يف الإمارات، وبناء عليه يعتزم الحتاد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون 

مع الحتادات العربية �ساحبة الباع الكبر يف هذه الريا�سة.
امل�سري  الحت���اد  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  ب�سدد  "نحن  واأو���س��ح��ت: 
للخما�سي احلديث، الفائز بجائزة اأف�سل احتاد يف العامل لعام 2022، 
العامل،  بطولة  بينها  من  الكربى  البطولت  من  العديد  نظم  وال��ذي 
الريا�سية،  كوادرنا  �سقل  يف  والإداري���ة  الفنية  خرباته  من  لال�ستفادة 

وامل�ساهمة يف ن�سر اللعبة".

املطرو�سي: »اخلما�سي احلديث« يكثف جهوده حمليًا وخارجيًا لتحقيق نقلة نوعية م�سهودة
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و�سلت بعثة منتخبنا الأول للجودو 
بلجيكا  اىل  الأرب���ع���اء  اأم�����س  م�����س��اء 
اخلتامي  التدريبي  املع�سكر  لإقامة 
الذي ي�ستمر حتى الثاين من فرباير 
فرن�سا  اإىل  ال���ت���وج���ه  ق��ب��ل  امل��ق��ب��ل 
بطولة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ،ا����س���ت���ع���دادا 
لعام  للجودو  �سالم  ج��ران��د  باري�س 
يومي  هناك يف  تقام  التي   ،2023
العا�سمة  يف  املقبل  فرباير  و5   4
 531 مب�ساركة  باري�س،  الفرن�سية 
لع��ب��ا ولع���ب���ة م���ن 82 دول����ة من 
ممثلة  عربية،  منتخبات   10 بينها 
البحرين،  الإم�����ارات،  منتخبات  يف 
اجلزائر،  املغرب،  قطر،  ال�سعودية، 
وجيبوتي،  ال��ع��راق  ل��ب��ن��ان،  ت��ون�����س، 
مفتوحاً  ال����س���رتاك  ب���اب  وي�ستمر 
املقبل،  ف���رباي���ر  ال��ث��ال��ث م���ن  ح��ت��ى 
ت�سعى  التي  البطولة  لئحة  ح�سب 
من خاللها احت��ادات اجل��ودو لرفع 
لأوملبياد  التاأهل  نقاط  من  ح�ستها 
وال�����ذي  ال����ق����ادم   2024 ب���اري�������س 
ي�سكل طموحا لكافه الالعبني بعد 

بطولت العامل .
ب����ن ثعلوب  ����س���ع���ادة حم���م���د  وح�����ث 
ال��درع��ي رئي�س احت��اد اجل��ودو بعثة 
منتخبنا التي يراأ�سها ال�سيد نا�سر 

التميمي الأمني العام لالحتاد اأمني 
للجودو،  ال���دويل  الحت���اد  �سندوق 
ب�سرورة الرتكيز من هنا و�ساعدا، 
يف  الإي��ج��اب��ي��ة  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��دادا 
موا�سلة   ،2024 ب��اري�����س  اأومل��ب��ي��اد 
مل�ساركة جودو الإم��ارات خالل تلك 
التي  الكربى  الريا�سية  التظاهرة 
 .. 2012 اأومل��ب��ي��اد ل��ن��دن  ب���داأت يف 
ي��ذك��ر ب����ان ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب اجل����ودو 
بلجيكا  مع�سكر  يف  �ستبقي  الأول 
املقبل  ف���رباي���ر  ال���ث���اين م���ن  ح��ت��ى 
بطولة  يف  للم�ساركة  ال�سفر  موعد 
و�سمت   .. ����س���الم  ج���ران���د  ب��اري�����س 
4 لعبني  منهم  اأف���راد،   6 القائمة 

اأرام يف وزن  وه��م ج��ورام  ولعبتان، 
66 ك��ج��م، وت���الل �سفيلي يف  حت��ت 
وجريجوري  ك��ج��م،   81 حت��ت  وزن 
اأرام يف وزن حتت 90 كجم، وظفار 
كو�سوف الذي ي�سارك يف وزن حتت 

التي  النيادي  وميثاء  كجم،   100
 52 ت�سارك يف مناف�سات وزن حتت 
مناف�سات  ال��ت��ان يف  وب��ات�����س��و  ك��ج��م، 
57 ك���ج���م، ب���ج���ان���ب امل�����درب  حت����ت 

فيكتور.

•• اأبوظبي-وام:

من  برعاية  تقام  التي  لل�سم  ال�سالت  لكرة  الودية  الدولية  البطولة  �سهدت 
ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، بتنظيم موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب 
التي  الظنة..  مبدينة  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  وب��دع��م  الهمم 
بوزارة  ال�سم  اأم�س مباراة بني فريق  اأقيمت  اأم�س مناف�سات قوية فقد  اأقيمت 
ال�سباب والريا�سة امل�سرية ونادي ال�سم بالريا�س حيث متكن الفريق امل�سري 

ب�ستة اأهداف نظيفة ليحتل املركز الأول باملجموعة الأوىل. 
الأوىل  الدقيقة  يف  الهنداوي  الوهاب  عبد  ر�سا  امل�سري  الفريق  اأه��دف  اأح��رز 
ع��الء م�سطفي يف  واإ���س��الم   ، 7 و13  الدقائق  ال�سيد علي هدفني يف  وحممد 
الدقيقة 16 من ال�سوط الأول، واأحرز اأحمد حم�سن اأحمد هدفني يف الدقائق 

14، و16 من ال�سوط الثاين. 
ويف مباريات املجموعة الثانية فاز نادي GSV دو�سيلدورف الأملاين على فريق 
جمعية الدماج ل�سم متارة املغربي بخم�سة اأهداف مقابل هدف وحيد ليحتل 
�سدارة املجموعة الثانية، احرز الأه��داف للفريق الأملاين توبيا�س بورج ثالثة 
2، و9، و11 من ال�سوط الثاين للمباراة، واحرز  اهداف هاتريك يف الدقائق 
 14 الدقيقة  يف  في�س  واندريا�س   ،11 الدقيقة  يف  هدفا  با�سر  فاند  الالعب 
اأ�سامة  الالعب  الالعب  املغربي  الفريق  هدف  اأح��رز  فيما  الأول،  ال�سوط  من 

�ساحي. 
واأقيمت اأم�س الأول مباراتني الأوىل جمعت بني نادي اأبوظبي لأ�سحاب الهمم 
مع نادي ال�سم بالريا�س باململكة العربية ال�سعودية حل�ساب املجموعة الأوىل، 
اأهداف  اأربعة  مقابل  اأه��داف  بثمانية  بالريا�س  ال�سم  ن��ادي  فوز  عن  واأ�سفرت 

لنادي اأبوظبي. 
�سجل اأهداف الفريق ال�سعودي حممد ع�سري اأربعة اأهداف �سوبر هاتريك يف 
6، و13 من ال�سوط الثاين،  15، و18 من ال�سوط الأول والدقائق  الدقائق 
و�سجل الالعب خالد ال�سمري ثالثة اأهدف هاتريك يف الدقائق الأوىل، و14، 
 15 الدقيقة  يف  ه��دف  العامري  حمد  �سجل  بينما  ال��ث��اين،  ال�سوط  من  و17 
من ال�سوط الأول، و�سجل اأهدف نادي اأبوظبي التي جاءت جميعها يف ال�سوط 
واأرمان   ، و5   4 الدقائق  يف  هدفني  ال�سوان  الرحمن  عبد  امل��ب��اراة  من  الثاين 
حممد يف الدقيقة 16 و�سلمان اأكرب يف الدقيقة 17 ، وو�سح تاأثر ال�سابات 

و�سعف اللياقة البدنية على اأداء فريق نادي اأبوظبي. 

العني  ن��ادي  ب��ني  الثانية،  املجموعة  حل�ساب  اأقيمت  التي  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
اأ�سفرت عن فوز الفريق  GSV دو�سيلدورف الأمل��اين  لأ�سحاب الهمم و نادي 
املباراة  ال��ع��ني، و���س��ه��دت  ن���ادي  اأه����داف مقابل ه��دف��ني لفريق  ب��اأرب��ع��ة  الأمل����اين 
ال�سوط الأول عقب طرد حار�س مرمي فريق  توتراً يف الدقيقة اخلام�سة من 
العني  ن��ادي  لع��ب  عرقلة  نتيجة  احلمراء  البطاقة  على  وح�سوله  دو�سيلدور 
املنفرد باملرمى، وجنح فريق العني يف ا�سثمار اخلطاأ لت�سجيل هدفه الأول عن 
لفريقه  الثاين  الهدف  اإ�سافة  من  متكن  وال��ذي  عدنان،  �سيد  الالعب  طريق 
الهمم بهدفني مقابل ل�سيء  العني لأ�سحاب  نادي  ليتقدم  بعد دقيقة واحدة 
للفريق الأمل��اين.  وجنح املدير الفني للفريق الأمل��اين يف تغير طريقة اللعب 
مهارته  ل�ستغالل  البديل  احل��ار���س  م��ن  ب��دًل  امل��رم��ى  بحرا�سة  لع��ب  بتكليف 
الفنية مل�سحلة الفريق، وبالفعل متكن الفريق الأملاين من ت�سجبل هدفه الأول 
اأدرك التعادل يف الدقيقة  8 عن طريق الالعب توبيا�س بورج، ثم  يف الدقيقة 
12 بوا�سطة الالعب اندريا�س ني�س، ثم �سجل لعب الفريق الأملاين نيخ بيجوخ 
اإيدن  18 من ال�سوط الأول، وجنح الالعب  هدف التقدم لفريقه يف الدقيقة 
جو�سني مبهارة عالية يف احراز الهدف الرابع لفريقه يف الدقيقة 8 من ال�سوط 

الثاين لتنتهي املباراة 2/4 مل�سلحة نادي GSV دو�سيلدورف. 
والهمم  ال��ق��درات  ذوي  مكتب  اإدارة  مدير  ال�ستار  عبد  حممد  الدكتور  واأ���س��اد 
امل�سارك يف مناف�سات  امل�سري  الوفد  امل�سرية، رئي�س  والريا�سة  ال�سباب  بوزارة 
هذا  الإم����ارات  على  ج��دي��داً  لي�س  الأم���ر  اأن  م��وؤك��داً  املميز،  بالتنظيم  البطولة 

التنظيم املبهر. 
اأن��واع الريا�سة،  " الإم���ارات متتلك القدرة على اجن��اح اأي بطولة يف كل  وق��ال 
ل�سيما لأ�سحاب الهمم، لديها البنية التحتية القادرة على ا�ست�سافة وتنظيم 
اأكرب البطولت والأحداث العاملية التي ل تتوقف �سواء كانت يف جمال الريا�سة 
مع  رائعاً  الإماراتية تعامال  الب�سرية  الكوادر  واأظهرت   ، املجالت  اأو غره من 

�سيوف البطولة برتحيبهم احلار وم�ساعدتهم لكافة ال�سيوف". 
واأ�ساف " اأعتقد اأن التميز يف التنظيم لي�س بغريب على الإمارات يف ا�ست�سافة 
البطولت مهما كان حجمها لأنه منذ القدم، هذه الدولة العظيمة عودتنا على 
بحيث  الأخ��رى  تفوق  ال��واح��دة  الريا�سية  ل��الأح��داث  نوعية  ا�ست�سافة  تقدمي 
التي  القادمة  للتاريخ واملهتم بتوثيقها لالأجيال  وامل��وؤرخ  املتابع  تبقى يف ذاكرة 
�ستجد وهي تبحث يف �سجالت الريا�سة الإماراتية اأن كل ا�ست�سافة تتميز عن 

الأخرى باإ�سافة اجلديد لها. 

•• اأبوظبي-الفجر:  

على  امل��زاد  فعاليات  يناير،   24 الثالثاء  الأول  اأم�س  انطلقت 
قم�سان لعبي ال�سارقة والن�سر التي ارتدوها يف مواجهتهما 

باجلولة 13 من مناف�سات دوري اأدنوك للمحرتفني.
فريقي  قم�سان  ع��ل��ى  امل����زاد  يف  امل�����س��ارك��ة  للجماهر  ومي��ك��ن 
الأربعاء  يوم  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  حتى  والن�سر  ال�سارقة 

املوافق اأول فرباير املقبل.
العاملية،   Matchwornshirt ���س��رك��ة  امل�����زاد  ت��ن��ظ��م 
توؤرخ  التي  الريا�سية،  القم�سان  اأب��رز  عر�س  يف  املتخ�س�سة 
مع  بالتعاون  وذلك  دولًيا،  ب��ارزة  ريا�سية  ومباريات  منا�سبات 
قم�سان  على  تنظيمه  و�سبق  الإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  راب��ط��ة 
الالعبني يف مباريات بارزة يف دوري اأدنوك للمحرتفني وكاأ�س 

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي.

انطالق مزاد قم�سان مباراة ال�سارقة والن�سر 
باجلولة 13 لدوري اأدنوك للمحرتفني

•• اأبوظبي-الفجر:  

امل����وارد الب�سرية  ت��وج ف��ري��ق ق��ط��اع 
اخلا�سة  امل��ه��ام  وق��ط��اع  "رجال" 
يف  الأوىل  ب���امل���راك���ز  "�سيدات"  
درع  �سمن  ال��ط��ائ��رة  ك��رة  بطولتي 
الريا�سي  ل��ل��ت��ف��وق  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
للمو�سم  ال���ري���ا����س���ي���ة  ل����الأل����ع����اب 
والتي   2023-2022 الريا�سي 
الريا�سية  الرتبية  مركز  نظمهما 
زاي�������د  ج�����ام�����ع�����ة  يف  ال���������س����رط����ي����ة 

بابوظبي.
الأمن  �سوؤون   وح�سل فريق قطاع 
واملنافذ على املركز الثاين  بالن�سبة 
ال��رج��ال فيما ح��از  قطاع  لبطولة 

امل���ه���ام اخل���ا����س���ه  امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ، 
فريق  ح�سل  لل�سيدات  وبالن�سبة  
املركز  على  اجلنائي  الأم���ن  ق��ط��اع 
�سوؤون  قطاع  فريق  وح�سل  الثاين 

الأمن واملنافذ على املركز الثالث.
وكرم العميد عثمان حاجي خوري 
ب�سرطة  ال���ب���ع���ث���ات  ادارة  م����دي����ر 
اأبوظبي الفرق الفائزة رجال م�سيداً   
البطولة  يف  امل��ت��م��ي��زة  ب��امل�����س��ت��وي��ات 
وال������روح ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ����س���ادت كل 
الفرق على مدار البطولة، متمنياً 
يف  امل�����س��ارك��ني  جلميع  التوفيق  ك��ل 

البطولت املقبلة  .
ال��ع��م��ي��د خ��م��ي�����س را�سد  ك����رم  ك��م��ا 
الكعبي مدير اإدارة الأدلة اجلنائية 

املتوجة   ال��ف��رق  اأب��وظ��ب��ي  ب�����س��رط��ة 
موؤكدا  الأوىل  ب��امل��راك��ز  لل�سيدات 
اأب����وظ����ب����ي على  ����س���رط���ة  ح����ر�����س 
الن�سائية  الريا�سة  ثقافة  تر�سيخ 

بطولت  بتخ�سي�س  ت��ط��وي��ره��ا  و 
�سفوف  ب����ني  م��ت��ن��وع��ة  ري���ا����س���ي���ة 
درع���ني  ت�����س��ل��ي��م  ، ومت  امل��ن��ت�����س��ب��ات 
زاي������د  وج���وائ���ز لأف�سل  جل��ام��ع��ة 

الالعبني والالعبات يف البطولتني 
وابرزت   كبرا  تناف�ساً  �سهدت  التي 
الريا�سية  وامل����ه����ارات  امل�����س��ت��وي��ات  

املتميزة ملختلف امل�ساركني.

تتويج املوارد الب�سرية واملهام اخلا�سة ببطولة الطائرة يف �سرطة اأبوظبي

ت�سارك فيها 10 دول عربية 

منتخب اجلودو يكمل اإعداده يف بلجيكا لبطولة باري�س
البطولة الدولية الودية لكرة ال�ساالت لل�سم ت�سهد مناف�سات قوية 

•• اأبو ظبي -وام:

بعد 91 مباراة عرب 13 جولة من 
اأكرث  غ�سون  يف  القوية  املناف�سات 
ال�ستار على  اأ���س��دل  ���س��ه��ور،   4 م��ن 
)مرحلة  الأول  ال����دور  م��ن��اف�����س��ات 
اأدنوك  الذهاب( من م�سابقة دوري 

لكرة القدم للمحرتفني. 
واإح�سائيات  اأرق�������ام  خ����الل  وم����ن 
يت�سح  الأول  الدور  امل�سابقة خالل 
بقوة  ت���رت���ب���ط  مل  ال���������س����دارة  اأن 
اأو الدفاع؛ فلم يكن �سباب  الهجوم 
الأه���ل���ي ال����ذي اأن��ه��ي ال����دور الأول 
هجوما،  الأق��وى  هو  لل�ستاء  بطال 
الثالث خلف العني  بل جاء باملركز 
ومت�ساويا  هدفا،   30 �سجل  ال��ذي 
م��ع ال��وح��دة ب 26 ه��دف��ا، كما مل 
دف��اع��ا؛ حيث حافظ  الأق���وى  يكن 
مباريات   4 يف  نظيفة  �سباكة  على 
13 هدفا،  �سباكه  وا�ستقبلت  فقط 
دفاعا،  الأق���وى  ال�سارقة  ك��ان  فيما 
ا�ستقبلتها  ف��ق��ط  اأه������داف   10 ب 

�سباكه. 
وكان فريقا الن�سر ودبا هما الأقل 
مباريات  خ�����الل  ل���ل���ف���وز  حت��ق��ي��ق��ا 
واحد  انت�سار  ب��واق��ع  الأول  ال���دور 

لكل فريق. 
املركز  يف  ح���ل  ف��ري��ق��ه  اأن  وب���رغ���م 
اأن  اإل  امل�����س��اب��ق��ة،  ب��ج��دول  الأخ����ر 
دبا،  مرمى  حار�س  اهلل  عبد  حميد 
ل��ل��ك��رات خالل  الأك���رث ت�سديا  ه��و 
ت�سديا،   45 ب��واق��ع  الأول  ال����دور 

ال�سنحاين  ف���ه���د  ع���ل���ى  م��ت��ف��وق��ا 
ت�سديا(،   43( ي��ا���س  ب��ن��ي  ح��ار���س 
اجلزيرة  ح���ار����س  خ�����س��ي��ف  وع���ل���ي 
حمدان  واأح���م���د  ت�����س��دي��ا(،   41(
ت�سديا(،   40( خ��ورف��ك��ان  ح��ار���س 
 37( كلباء  ح��ار���س  اأح��م��د  وعي�سى 

ت�سديا(. 
ي�سارك  ال�����ذي  ال��ب��ط��ائ��ح،  واأن����ه����ى 
املحرتفني،  دوري  يف  الأوىل  للمرة 
بر�سيد  ال�11  باملركز  الأول  الدور 

نقطة.   13
املا�سية،  ال�13  اجل����ولت  وخ���الل 
 268 امل�سجلة  الأه����داف  ع��دد  بلغ 

هدفا، بن�سبة 2.95 هدف للمباراة 
الواحدة. 

وك������ان ف���ري���ق ال���ع���ني ه����و الأق������وى 
الوحدة  يليه  هدفا،   30 ب�  هجوما 
الأهلي  ���س��ب��اب  ث���م  ه���دف���ا(،   26(
هدفا(   26( ن��ف�����س��ه  ب���ال���ر����س���ي���د 
 25 بر�سيد  وال�سارقة  واجل��زي��رة 

هدفا لكل منهما. 
وت�سر الإح�سائيات اإىل اأن الظفرة 
ك���ان الأ���س��ع��ف دف��اع��ا، ح��ي��ث تلقت 
البطائح  يليه  ه��دف��ا،   37 �سباكه 
كل  ����س���ب���اك  يف  ه���دف���ا  ب�28  ودب������ا 
هدفا(،   25( ال��ن�����س��ر  ث��م  م��ن��ه��م��ا، 

وخورفكان )20 هدفا(. 
وكان فريق ال�سارقة الأقوى دفاعا، 
�سباكه  ع���ل���ى  حم���اف���ظ���ة  والأك��������رث 
نظيفة )7 مباريات(، وتاله كل من 
مباريات(،   6( وع��ج��م��ان  ال��وح��دة 
وكل من احتاد كلباء و�سباب الأهلي 

)4 مباريات( . 
وخالل املباريات ال�91، مت احت�ساب 
اجلزيرة  وك����ان  ج����زاء  رك��ل��ة   29
الأكرث ح�سول على ركالت اجلزاء 
8 ركالت، يليه ال�سارقة )5  بواقع 
ركالت(،   4( الو�سل  ث��م  رك���الت(، 
والبطائح وعجمان ب�3 ركالت لكل 

منهما. 
وط����ب����ق����ا لإح���������س����ائ����ي����ات راب����ط����ة 
امل��ح��رتف��ني الإم���ارات���ي���ة، ب��ل��غ عدد 
الأه�������داف امل�����س��ج��ل��ة ب���ال���راأ����س 62 
الأكرث  الوحدة  لعبو  وك��ان  هدفا، 
اأه������داف(،  ب���ال���راأ����س )9  ت�����س��ج��ي��ال 
اأه������داف(، والعني  ال��و���س��ل )8  ث��م 
)7 اأه�����داف(، و���س��ب��اب الأه��ل��ي )6 

اأهداف(، وخورفكان )6 اأهداف(. 
امل�سجلة،  الأه����������داف  ع�����دد  وب���ل���غ 
بالت�سديد من داخل منطقة اجلزاء، 

235 هدفا، ويعد العني هو الأبرز 
 24( ال�����س��ارق��ة  يليه  ه��دف��ا،  ب�29 
هدفا(،   23( وال����وح����دة  ه���دف���ا(، 
و�سباب  ه����دف����ا(،   22( وال���و����س���ل 

الأهلي )22 هدفا(. 
ويف امل���ق���اب���ل، ب��ل��غ ع����دد الأه������داف 
امل�����س��ج��ل��ة ب��ال��ت�����س��دي��د م����ن خ����ارج 
منطقة اجلزاء 33 هدفا، كان منها 
4 اأهداف لكل من اجلزيرة و�سباب 
الأهلي وبني يا�س، و3 اأهداف لكل 

من الوحدة والن�سر. 

وب����ل����غ ع������دد ال���ت�������س���دي���دات خ���الل 
 1733 امل��ا���س��ي��ة  ال�13  اجل����ولت 
ت�������س���دي���دة، وي���ع���د ال���ع���ني الأك�����رث 
ت�سديدا ب�169 ت�سديدة، ثم �سباب 
الأهلي )164 ت�سديدة(، والوحدة 
احتاد  م��ن  وك��ل  ت�سديدة(،   149(

كلباء والو�سل ب�147 ت�سديدة. 
قائمة  اجل����زي����رة  ف���ري���ق  وت�������س���در 
الت�سديد  يف  دق����ة  الأك�����رث  ال���ف���رق 
يليه   ،%  53.28 ب��ل��غ��ت  بن�سبة 
و�سباب   ،)%  51.11( ع��ج��م��ان 

والوحدة   ،)%  49.39( الأه��ل��ي 
وال�����و������س�����ل   ،)%  48.32(

 .).48.94%(
بلغت  ال��ت��م��ري��رات،  م�ستوى  وع��ل��ى 
وجاء  مت��ري��رة،  و561  األ��ف��ا   71
القائمة  �������س������دارة  يف  اجل������زي������رة 
الن�سر  ي��ل��ي��ه  مت���ري���رة،  ب�7240 
وال����وح����دة  مت������ري������رة(،   6664(
وال����ع����ني  مت��������ري��������رة(،   6001(
وال���و����س���ل  مت������ري������رة(،   5746(

)5729 متريرة(. 

ح�ساد الدور الأول لدوري املحرتفني

�سباب االأهلي يف ال�سدارة بالنقاط و العني االأقوى هجوما وال�سارقة اأف�سل دفاع 

•• دبي-وام:

حتديات  يف  م�ساركتها  خ��الل  من  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  موؤ�س�سات  هجن  تاألقت 
�سن اللقايا مبيدان املرموم وذلك �سمن ال�سباق التمهيدي العا�سر الذي يقام حتت 
اإ�سراف وتنظيم نادي دبي ل�سباقات الهجن واقيم التناف�س على مدار ثمانية ع�سر 
�سوطاً مل�سافة خم�سة كيلومرت.  و�سيطرت هجن الرئا�سة على ال�سدارة من خالل 
"ال�ساهينية"  العميمي  امل�سمر حارب مغر  الربعة حيث قدم  الرئي�سية  ال�سواط 
 7:30:1 وق��دره  بتوقيت  املحليات  البكار  للقايا  الرئي�سي  التحدي  ���س��دارة  على 

اللقايا  قمة  املهري  زيتون  بقيادة حممد  الرئا�سة  "�ساهني" لهجن  ونال  دقائق.  
هو  ك��ان  دقائق   7:28:6 بلغ  زمناً  م�سجاًل  ال���س��واط  ث��اين  املحليات يف  اجل��ع��دان 
التوقيت الف�سل يف جميع التحديات. واأ�سافت "ال�ساهينية" النقطة الثالثة لهجن 
امل�سمر حممد زيتون  املهجنات حتت قيادة  البكار  اللقايا  الرئا�سة بفوزها ب�سدارة 

املهري وذلك بو�سولها خلط النهاية يف زمن وقدره 7:35:1 دقائق. 
وذلك من  امل�سمر  نف�س  بقيادة  الرابع  النامو�س  الرئا�سة  "�ساهني" هجن  واأه��دى 
بلغ  بتوقيت  املهجنات  اجلعدان  اللقايا  �سراع  يف  الول  املركز  على  ح�سوله  خالل 

دقائق.   7:33:7

هجن الرئا�سة تبدع يف حتديات 
اللقايا باملرموم 
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يخو�س النجم الربتغايل املخ�سرم كري�ستيانو رونالدو اختباره اجلدي الأول 
مع الن�سر ال�سعودي منذ قدومه ال�سهر املا�سي ب�سفقة خيالية، عندما يلتقي 
الحتاد اليوم اخلمي�س يف ن�سف نهائي الكاأ�س ال�سوبر ال�سعودية يف كرة القدم، 

فيما يتواجه الهالل مع الفيحاء يف ن�سف النهائي الثاين.
وكان الن�سر خرج فائزاً يف الظهور الر�سمي الأول لأف�سل لعب يف العامل خم�س 
اأبقاه يف �سدارة الدوري ال�سعودي  اأمام التفاق بهدف وحيد، ما  مرات، الحد 

بفارق نقطة عن غرميه الهالل الذي لعب مباراة اأكرث.
املا�سي،  امل��و���س��م  ل��ل��دوري  بطال  ب�سفته  ال�سوبر  ال��ك��اأ���س  يف  ال��ه��الل  وي�����س��ارك 
والفيحاء بطال لكاأ�س امللك، بينما ي�سارك الحتاد كو�سيف للدوري، مع الن�سر 

ثالث الدوري بدل من و�سيف الكاأ�س )الهالل(.
من  لكل  ولقب  للن�سر  اثنني  مقابل  امل�سابقة،  يف  األقاب  ثالثة  الهالل  وميلك 
املا�سية عبارة  ال�سنوات  ال�سوبر يف  الكاأ�س  الفتح وال�سباب والأهلي. وكان نظام 
ال��دوري والكاأ�س، لكن بنظامها اجلديد ت�سر  عن مباراة واح��دة جتمع بطلي 
على خطى م�سابقة الكاأ�س ال�سوبر الإ�سبانية التي احت�سنتها ال�سعودية اأخراً 

مب�ساركة اأربعة اأندية وتّوج بر�سلونة بلقبها.
التقى الن�سر والحتاد هذا املو�سم يف الدوري املحلي، وانتهت املباراة التي 

ان الحتاد  �سهدت طرد لعب من كل فريق بالتعادل ال�سلبي، علماً 
فاز املو�سم املا�سي ذهاباً واإياباً )3-1 و0-3(.

منهما  كل  يتعر�س  مل  حيث  مميزاً،  مو�سماً  الفريقان  ويعي�س 
�سوى خل�سارة واحدة، على غرار الهالل. ويحتل الحتاد حالياً 
 14 ال��دوري بفارق نقطتني عن الن�سر بعد  املركز الثالث يف 

مباراة، وبلغ الدور ربع النهائي لكاأ�س امللك.
كاأ�س  نهائي  ل��رب��ع  وت��اأه��ل  ال�����س��دارة  على  فيرتبع  الن�سر،  اأم���ا 

بطاقة  ح�سم  اأج��ل  من  ثقله  بكل  فريق  كل  �سرمي  ولهذا  امللك، 
النهائي ل�ساحله، وكل منهما موؤهل لذلك يف ظل وجود كم كبر من 

العنا�سر املميزة يف الفريقني.
املغربي ع��ب��دال��رزاق ح��م��داهلل، والثالثي  وي��ربز يف الحت���اد، هدافه 

واحلار�س  ك��ورون��ادو  واإيغور  دا�سيلفا  رومارينيو  الربازيلي 
واأحمد  ح��ام��د  ط���ارق  وامل�����س��ري��ان  غ��روه��ي  مار�سيلو 

رونالدو  الأ�سطورة  الن�سر  ي�سم  بينما  حجازي. 
الأ�سبوع  نهاية  والثالثني  الثامنة  �سيبلغ  الذي 

ترتيب  مت�سدر  تالي�سكا  وال��ربازي��ل��ي  املقبل، 
هدايف الدوري )12 هدفاً( ومواطنه لويز 
اجلديد  احل���ار����س  ج��ان��ب  اإىل  غ��و���س��ت��اف��و 

الأرجنتيني اأغو�ستني رو�سي بديل امل�ساب 
وعبدالإله  اأو�سبينا،  دافيد  الكولومبي 

العمري وعبدالرحمن غريب.
وت�سبق هذه املواجهة مباراة الهالل 

ح��ام��ل ال��ل��ق��ب م��ع ال��ف��ي��ح��اء على 
فهد،  ب��ن  في�سل  الأم���ر  ا�ستاد 

م����ع اأف�������س���ل���ي���ة ع���ل���ى ال������ورق 
ل�����������الأول، خ�������س���و����س���اً يف 

يف  مناف�سه  ح��ل��ول  ظ��ل 

املركز الثالث ع�سر يف الدوري مع 4 انت�سارات يف 14 مباراة، لكن الأخر حقق 
اأيار/ امللك يف  كاأ�س  نهائي  الهالل يف  الرتجيح على  بركالت  تاريخياً  انت�ساراً 

مايو املا�سي.
اآب/اأغ�سط�س املا�سي يف  وخرج الهالل فائزاً بهدفني نظيفني عندما التقيا يف 

الدوري.
ورغم البداية املتعرثة للفيحاء يف دوري هذا املو�سم، اإل اأنه جنح يف ا�ستعادة توازنه 

يف الفرتة الأخرة، قبل اأن يخ�سر مباراته الأخرة اأمام الحتاد بثالثية.
ويربز يف الفيحاء حار�سه ال�سربي فالدمير �ستويكوفيت�س والربازيلي باولينيو 

والنيجري انتوين نواكاميي و�سامي اخليربي و�سلطان مند�س.
ومع اأن الهالل ما زال يعاين من الإ�سابات املتعاقبة يف �سفوفه والتي كان اآخرها 

لعبه الربازيلي مي�سال ديلغادو، اإل اأنه مازال �سامداً ويحتل و�سافة الدوري.
وتنتظر النادي املكنى "الزعيم" م�ساركة يف كاأ�س العامل لالأندية يف 4 �سباط/
ال����وداد البي�ساوي  اآ���س��ي��ا  ل��ق��ارة  ي��واج��ه ب�سفته مم��ث��اًل  امل��ق��ب��ل ع��ن��دم��ا  ف��رباي��ر 
الفرج،  �سلمان  ق��ائ��ده  ع���ودة  ال��ه��الل  قائمة  ت�سهد  اأن  املنتظر  وم��ن  امل��غ��رب��ي. 
اإيغالو بعد تعافيهما من الإ�سابة. ويربز يف فريق  اأودي��ون  وهدافه النيجري 
العا�سمة مدافعه الكوري هيون-�سو جانغ والكولومبي غو�ستافو 
و�سعود  وامل��ايل مو�سى ماريغا  كاريو  ان��دري  وال��ب��رويف  كويار 

عبداحلميد وحممد كّنو و�سامل الدو�سري.

•• مدريد - وام:

اأمام  بعد خ�سارته  ري��ال مدريد  حقق 
بر�سلونة يف نهائي بطولة كاأ�س ال�سوبر 
يف  انت�سارين  ال��ق��دم،  لكرة  الإ�سباين 
ال�سعوبة والأهمية على ح�ساب  غاية 
ف��ي��اري��ال واأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او، ل��ك��ن اأداء 
الفريق مل يكن مقنعا بدرجة كبرة.

حتديا  م���دري���د  ري����ال  ي���واج���ه  والآن، 
ال�����س��ع��وب��ة عندما  غ��اي��ة  ج��دي��دا ويف 
اخلمي�س  اليوم  اأتلتيكو  ج��اره  يواجه 
الإ�سبانية  ال��ع��ا���س��م��ة  "ديربي"  يف 
كاأ�س  مل�سابقة  الثمانية  ب��دور  مدريد 

ملك اإ�سبانيا.
ل�سدمة  تعر�س  م��دري��د  ري���ال  وك���ان 
الإ�سباين  ال�����س��وب��ر  ن��ه��ائ��ي  يف  ق��وي��ة 
ب��اخل�����س��ارة اأم�����ام ب��ر���س��ل��ون��ة 1-3 يف 

العا�سمة ال�سعودية الريا�س.
ومع عودته اإىل اإ�سبانيا، تغلب الفريق 
دور  يف  ف��ي��اري��ال  على   2-3 ب�سعوبة 
ال�16 للكاأ�س ثم فاز على بلباو 0-2 
بالدوري ليحافظ على فارق النقاط 
بر�سلونة  ع��ن  تف�سله  ال��ت��ي  ال��ث��الث 

املت�سدر.
ومل يقدم ريال مدريد امل�ستوى املقنع 
يف املباراتني حيث كان الأداء امتدادا ملا 
ا�ستئناف فعاليات  الفريق منذ  قدمه 
ب��اإ���س��ب��ان��ي��ا يف نهاية  ال���ك���روي  امل��و���س��م 

دي�����س��م��رب امل��ا���س��ي ب��ع��د ف����رتة توقف 
طويلة ب�سبب كاأ�س العامل 2022.

اأداء  تقدمي  اإىل  يحتاج  الفريق  ولكن 
اأراد  اإذا  الغد  م��ب��اراة  يف  كثرا  اأف�سل 
اج��ت��ي��از ع��ق��ب��ة ج����اره اأت��ل��ت��ي��ك��و الذي 
الفوز  وح��ق��ق  م��وؤخ��را  ات��زان��ه  ا�ستعاد 
خا�سهما؛  م��ب��ارات��ني  اآخ����ر  يف  اأي�����س��ا 
حيث تغلب على ليفانتي 2-0 يف دور 
على   0-3 ثم  الكاأ�س  مل�سابقة  ال�16 

بلد الوليد بالدوري املحلي.
ويتطلع ريال مدريد اإىل اجتياز عقبة 
اأتلتيكو اليوم وموا�سلة رحلة البحث 
الكاأ�س،  م�سابقة  يف  الأول  لقبه  ع��ن 
والذي مل يتوج به منذ اأن اأحرز لقبه 

-2013 مبو�سم  امل�سابقة  يف  ال�19 
.2014

ال�سابقة،  الثمانية  امل��وا���س��م  وخ���الل 
ف�سل ريال مدريد حتى يف بلوغ نهائي 
الثمانية  دور  م��ن  خ���رج  ك��م��ا  ال��ك��اأ���س 
الثمانية،  امل��وا���س��م  ب��ه��ذه  ن�سخ   4 يف 
ت��ك��راره يف  اإىل جتنب  وه��و م��ا ي�سعى 
اليوم بدور الثمانية  اأتلتيكو  مواجهة 

للبطولة.
املو�سم  ف���ع���ال���ي���ات  ا���س��ت��ئ��ن��اف  وم���ن���ذ 
انتهاء  الإ�سباين بعد  احلايل للدوري 
امل���ون���دي���ال، خ���ا����س ري�����ال م���دري���د 7 
اأقيمت خارج  مباريات، ولكنها جميعا 
اأمام  امل��ب��ارات��ان  منها  وك��ان��ت  ملعبه، 

ال�سوبر  كاأ�س  يف  وبر�سلونة  فالن�سيا 
بالريا�س.

على  ملعبه  اإىل  اليوم  الفريق  ويعود 
ا�ستاد "�سانتياجو برنابيو" بالعا�سمة 
للفريق  اإ�سافيا  ليكون حافزا  مدريد 
يف مواجهة اأتلتيكو الذي ي�سعى للثاأر 
من جاره بعدما خ�سر اأمامه 1-2 يف 
مباراتهما الأوىل بالدوري هذا املو�سم 

يف �سبتمرب املا�سي.
التقدم  اإىل  اأي�سا  اأتلتيكو  يتطلع  كما 
البحث عن  خطوة مهمة على طريق 
اللقب الغائب عنه يف اآخر 9 موا�سم، 
ح��ي��ث اأح����رز اآخ���ر األ��ق��اب��ه ال��ع�����س��رة يف 

البطولة مبو�سم 2013-2012.

االمتحان االأول لرونالدو مع الن�سر اأمام االحتاد 

ريال مدريد يعود مللعبه بتحد مثري مع 
اأتلتيكو يف »ديربي« فا�سل بكاأ�س اإ�سبانيا

•• ملبورن-وام: 

وا�سل لعب التن�س ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س انطالقته الناجحة على طريق 
"جراند  بطولت  اأوىل  املفتوحة  اأ�سرتاليا  بطولة  يف  العا�سر  لقبه  عن  البحث 
البطولة  نهائي  ن�سف  اإىل  بجدارة  وتاأهل  املو�سم،  هذا  الكربى  �سالم" الأرب��ع 
بالتغلب على اأندري روبليف اأم�س الأربعاء.  واحتاج ديوكوفيت�س امل�سنف الأول 
على العامل �سابقا لأكرث قليال من �ساعتني من اأجل الفوز على روبليف 1-6 
يف  مكانه  ديوكوفيت�س  وحجز  للبطولة.   الثمانية  دور  يف  اأم�س  و4-6  و2-6 
املربع الذهبي للبطولة للمرة العا�سرة يف تاريخ م�ساركاته باأ�سرتاليا املفتوحة.  
ومل ي�سبق لديوكوفيت�س اأن خرج من املربع الذهبي للبطولة حيث توج باللقب 
يف جميع الن�سخ ال�9 التي بلغ فيها املربع الذهبي وهو ما ي�ساعف طموح وتفاوؤل 

الالعب قبل خو�س مباراة ن�سف النهائي اأمام الأمريكي تومي بول، الذي تغلب 
على مواطنه بن �سيلتون 7-6 6-3 و5-7 و6-4 ام�س يف مباراة اأخرى بدور 
الثمانية.  ومع فوزه يف مباراة اأم�س، عادل ديوكوفيت�س الرقم القيا�سي امل�سجل 
با�سم الأمريكي ال�سابق اأندريه اأجا�سي يف عدد النت�سارات املتتالية يف مباريات 
التوايل  على  له  ال�26  النت�سار  اأم�س  حقق  حيث  املفتوحة؛  اأ�سرتاليا  بطولة 
احلالية  البطولة  بلقب  الفوز  اإىل  اأي�سا  ديوكوفيت�س  ويتطلع  البطولة.   يف 
ليعادل الرقم القيا�سي لعدد الألقاب التي يحرزها اأي لعب يف تاريخ م�ساركاته 
الإ�سباين  با�سم  امل�سجل  الرقم  الكربى؛ وهو  "جراند �سالم" الأرب��ع  ببطولت 
رافاييل نادال بر�سيد 22 لقبا.   ويف مناف�سات ال�سيدات، فازت البولندية مايدا 
اآرينا  والبيالرو�سية  و5/7   3-6 بلي�سكوفا  كارولينا  الت�سيكية  على  لينيتي 

�سابالينكا على الكرواتية دونا فيكيت�س 6-3 و6-2 يف دور الثمانية للبطولة. 

رباعية الت�سيو »تك�سف« اأزمة ميالن
•• اأبوظبي -وام:

�سقوطه  م�����ن  ف���ق���ط  اأي���������ام   4 ب���ع���د 
ن��ظ��ي��ف��ة يف م��واج��ه��ة جاره  ب��ث��الث��ي��ة 
وم��ن��اف�����س��ه ال��ع��ن��ي��د ان����رت م���ي���الن يف 
تلقى  الإيطايل،  ال�سوبر  كاأ�س  مباراة 
ميالن �سدمة جديدة ومني بهزمية 
الدوري  اأم��ام لت�سيو يف   4-0 ثقيلة 
يعاين  اأن��ه  الفريق  ليوؤكد  الإي��ط��ايل 
م�ستوى  ع���ل���ى  ح��ق��ي��ق��ي��ة  اأزم�������ة  م����ن 

الدفاع.
وكان دفاع ميالن من العنا�سر املهمة 
ا�ستعادة  على  ال��ف��ري��ق  ���س��اع��دت  ال��ت��ي 
املو�سم  يف  الإي���ط���ايل  ال�����دوري  ل��ق��ب 
اأ�سبح من  الدفاع  ولكن هذا  املا�سي، 
هذا  الفريق  يف  ال�سعف  ن��ق��اط  اأب���رز 
املو�سم؛ حيث اهتزت �سباك الفريق 7 

مرات يف اآخر مباراتني فقط.
اأي����ام لقب  وف��ي��م��ا خ�سر م��ي��الن ق��ب��ل 
ال�����س��وب��ر الإي���ط���ايل اأم����ام ج���اره انرت 
الكاأ�س  م�سابقة  م��ن  وخ���رج  م��ي��الن، 

اأمام تورينو، جاءت الهزمية يف مباراة 
ميالن  ف��ر���س  لت�سعف  الأول  اأم�����س 
ال����دف����اع ع����ن لقب  ك���ب���ر يف  ب�����س��ك��ل 

الدوري الإيطايل.
وجتمد ر�سيد الفريق عند 38 نقطة 
امل�سابقة  ب���ج���دول  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف 

ن���اب���ويل  ن���ق���ط���ة خ���ل���ف   12 ب����ف����ارق 
مرحلة  ن���ه���اي���ة  يف  ول�����ك  امل���ت�������س���در، 

الذهاب بامل�سابقة هذا املو�سم.
ومع  امل�سابقة،  م��ن  ج��ول��ة   19 وب��ع��د 
اإىل  ال��دوري الإيطايل  و�سول مو�سم 
منت�سف الطريق، ت�سر الإح�سائيات 
اأبرز عوامل  اأن الدفاع الذي كان  اإىل 
جن��اح م��ي��الن وج���اره ان��رت م��ي��الن يف 
ال�سعف  نقطة  اأ�سبح  املا�سي،  املو�سم 
ال���رئ���ي�������س���ي���ة ل������دى ال���ف���ري���ق���ني ه���ذا 

املو�سم.
ال��ت��ي حتتل املراكز  ال��ف��رق  وم��ن ب��ني 
امل�سابقة هذا  الأوىل يف جدول  ال�10 
ال�سدارة من  ياأتي ميالن يف  املو�سم، 
التي اهتزت بها  الأه���داف  حيث ع��دد 
25 هدفا  ب��ر���س��ي��د  ال��ف��ري��ق  ���س��ب��اك 
اإجمايل  اأه��داف فقط عن   6 وبفارق 
ب��ه��ا �سباك  اه���ت���زت  ال���ت���ي  الأه�������داف 
مدار  ع��ل��ى  م���ب���اراة   38 يف  ال��ف��ري��ق 
الإيطايل  ل���ل���دوري  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م 
الفريق  �سباك  اهتزت  حيث  باأكمله؛ 

31 مرة فقط يف املو�سم املا�سي الذي 
توج فيه باللقب.

املو�سم  يف  م���ي���الن  م��ع��ان��اة  وظ���ه���رت 
فعاليات  ا���س��ت��ئ��ن��اف  م��ع  ك��ب��ر  ب�سكل 
بعد فرتة  اإيطاليا  يف  الكروي  املو�سم 
العامل؛  ك��اأ���س  ب�سبب  ط��وي��ل��ة  ت��وق��ف 
واحدا  ان��ت�����س��ارا  ال��ف��ري��ق  حقق  حيث 
خالل  خا�سها  م��ب��اري��ات   6 يف  ف��ق��ط 
فعاليات  ا�ستئناف  بعد  احل��ايل  يناير 

املو�سم.
�سالرنتانا  على  الوحيد  الفوز  وجاء 
الذي يحتل مركزا متاأخرا يف جدول 
الفريق م��ع كل  ت��ع��ادل  ال���دوري فيما 
وخ�سر  ب��ال��دوري  وليت�سي  روم���ا  م��ن 
اأم�������ام ت���وري���ن���و ولت�������س���ي���و ب����ال����دوري 
ال�سوبر  انرت ميالن يف مباراة  واأم��ام 

الإيطايل.
ب��ه��دف واحد  واه��ت��زت �سباك م��ي��الن 
على الأق���ل يف ك��ل م��ن ه��ذه املباريات 
ال�6 ح��ي��ث و���س��ل ع���دد الأه������داف يف 
املباريات  ه��ذه  خ��الل  الفريق  �سباك 

على  ي��زي��د  مبتو�سط  ه��دف��ا   13 اإىل 
هدفني يف املباراة الواحدة.

لت�سيو،  اأم��ام  الأم�س  مباراة  وخ��الل 
بواقع  م��رات   4 �سباك ميالن  اهتزت 
ه���دف���ني يف ك���ل ����س���وط ل��ت��ك��ون امل���رة 
الأوىل منذ 4 �سنوات، التي تهتز فيها 
اأن  دون  اأه��داف  باأربعة  �سباك ميالن 
وبالتحديد  ه��دف،  اأي  الفريق  يحرز 
يف   5-0 اأت��الن��ت��ا  اأم���ام  خ�سارته  منذ 

دي�سمرب 2019.
ديلو  ج��ازي��ت��ا  "ل  �سحيفتا  وات��ف��ق��ت 
�سبورت"  ديلو  و"كوريري  �سبورت" 
ال�ستاد  �سهده  مل��ا  واح���د  و���س��ف  على 
الإيطالية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  "الأوملبي" 
روم�����ا اأم�������س ح��ي��ث ج����اء ع���ن���وان كل 
تال�سى"،  "ميالن  ال�سحيفتني  م��ن 
اأزمة  اأن  اإىل  ال�سحيفتان  واأ����س���ارت 

ميالن م�ستمرة.

"توتو�سبورت"  �سحيفة  اأ���س��ارت  كما 
مبدينة  ت�������س���در  ال���ت���ي  ال���ري���ا����س���ي���ة 
انهيارا  �سهدت  املباراة  اأن  اإىل  تورينو 
واأن  لت�سيو  مواجهة  يف  مليالن  اآخ��ر 
ميالن اأ�سبح يف اأزمة هائلة مع ات�ساع 
اإىل  نابويل  يف�سله عن  الذي  الفارق 
")�ستيفانو(  واأو�سحت:  نقطة.   12
ب��ي��ويل )امل���دي���ر ال��ف��ن��ي مل���ي���الن( فقد 

الفريق. وامل�ستقبل اأ�سبح جمهول".

•• اأبوظبي -وام:

ع��دة يف  اأن��دي��ة  نهايته، دخلت  الالعبني من  انتقالت  �سوق  اق��رتاب  مع 
حماولت مكثفة حل�سم عدد من ال�سفقات قبل غلق "املركاتو ال�ستوي" 

الأ�سبوع املقبل. 
من  اأك��رث  ل�سم  مفاو�ساتها  من  النتهاء  اإىل  الكبرة  الأن��دي��ة  وت�سعى 
لعب خالل الأيام القليلة املتبقية على غلق باب النتقالت خا�سة مع 
الكروي  املو�سم  ا�ستئناف  اأكرث من بطولة بعد  املناف�سة يف  ا�ستعال حدة 

احلايل عقب فرتة التوقف ب�سبب كاأ�س العامل 2022. 
عاما"   19" بيلينجهام  ج��ود  ال���دويل  الإجن��ل��ي��زي  ال��الع��ب  اأن  وي��ب��دو 
القدر الأكرب من اجلدل والهتمام يف �سوق النتقالت  �سي�ستحوذ على 

خالل الأيام املتبقية على غلق باب النتقالت يف ظل اهتمام اأكرث من ناد 
كبر بالتعاقد معه هذا ال�ستاء وعدم النتظار لنهاية املو�سم. 

ويتم�سك بورو�سيا دورمتوند الأملاين ببقاء الالعب �سمن �سفوفه علما 
باأن عقد بيلينجهام ميتد حتى يونيو 2025 ولهذا، حدد النادي الأملاين 
150 مليون يورو كمقابل مايل لال�ستغناء عن الالعب وهو ما ي�سعب 

من مهمة معظم الأندية يف التناف�س على هذه ال�سفقة. 
وب��رغ��م ه���ذا، ق��د تلجاأ اأن��دي��ة اأخ���رى مثل ري���ال م��دري��د الإ���س��ب��اين اإىل 
تبادلية تقل�س من حجم  ببع�س لعبيها للدخول يف �سفقة  ال�ستعانة 

املقابل املايل املطلوب. 
ال�ستوي  املركاتو  يف  ال�سفقة  ح�سم  اإىل  ج��اه��دا  م��دري��د  ري��ال  وي�سعى 
احلايل خ�سية دخول اأندية اأخرى يف املناف�سة القوية على الالعب خالل 

�سيف 2023 ل�سيما مع اهتمام اأندية اإجنليزية كبرة، منها ليفربول، 
ب�سم الالعب اإىل �سفوفها. 

ويف الوقت نف�سه، ي�سع ريال مدريد نظره على الالعب الأرجنتيني اإنزو 
فرنانديز جنم بنفيكا الربتغايل، والذي توج بجائزة اأف�سل لعب �ساب 

يف بطولة كاأ�س العامل 2022. 
امل��درج يف عقد  اجلزائي  ال�سرط  قيمة  على  باحل�سول  بنفيكا  ويتم�سك 
 120 اجل��زائ��ي  ال�سرط  قيمة  وتبلغ  فيه،  التفريط  اأج��ل  من  الالعب 
مليون يورو، ما دفع النادي لرف�س عر�س ت�سيل�سي الإجنليزي، والذي 

و�سلت قيمته اإىل اأكرث من 70 مليون يورو. 
وبرغم رغبة اأندية اأخرى مثل بر�سلونة يف �سم الالعب ومناف�سة ريال 
يف  دخولها  دون  حائال  امل��ايل  املقابل  يبدو  ال�سفقة،  ه��ذه  على  م��دري��د 

ال�سباق على الالعب على الأقل خالل املركاتو ال�ستوي احلايل. 
 21/ كاي�سيدو  موي�سي�س  يحظى  وفرنانديز،  بيلينجهام  جانب  واإىل 
اأن��دي خا�سة  ع��دة  كبر من  باهتمام  الإجنليزي  برايتون  عاما/ لع��ب 
وت�سيل�سي،  وليفربول  اأر�سنال  مقدمتها  ويف  الإجنليزي  ال��دوري  اأندية 
وقد ت�سهد الأيام القليلة املقبلة انتقال الالعب ال�ساب لأي من الأندية 

الثالثة. 
ويف الوقت نف�سه، يتطلع ليفربول حل�سم �سفقة الالعب املغربي �سفيان 
اأمرابط جنم خط و�سط فيورنتينا الإيطايل، والذي قدم عرو�سا مميزة 
2022.. لكن املقابل املايل  مع املنتخب املغربي يف بطولة كاأ�س العامل 
يوؤجل  30 مليون يورو حاليا قد  وال��ذي ي�سل لنحو  لل�سفقة،  املرتفع 

ح�سمها اإىل ال�سيف املقبل. 

ديوكوفيت�س يوا�سل رحلته نحو اللقب العا�سر يف اأ�سرتاليا املفتوحة 

بيلينجهام وفرينانديز اأبرز ال�سفقات املرغوبة.. اأندية اأوروبا تتاأهب لل�ساعات االأخرية باملريكاتو 



    

كلب يقتل رجاًل بالر�سا�س
قتل كلب بالر�سا�س �سياداً اأمركياً كان جال�ساً يف املقعد الأمامي 
املقاعد  يف  مو�سوعة  بندقية  على  دو���س��ه  اإث���ر  اب،   - بيك  ملركبة 
ما  على  املا�سية،  الأي���ام  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  و�سط  يف  اخللفية، 
املركبة،  ال�سبت يف موؤخر  وكان احليوان موجوداً  ال�سرطة.  قالت 
على  "دا�س  عندما  وبندقية"،  لل�سيد  "معدات  توجد  كانت  حيث 
�سرطة  قائد  اأو�سح مكتب  ما  ت�سغيله"، وفق  اإىل  اأدى  ما  ال�سالح 
اإىل  ال�سلطات  واأ�سارت  الريفية.  كن�سا�س  �سامر يف ولية  مقاطعة 
اأن ال�سحية، وهو رجل يف �سن الثالثني، كان جال�ساً بجانب مقعد 
متاأثراً  الفور  على  "تويف  وقد  بالر�سا�س.  اأ�سيب  ال�سائق عندما 
املعلومات  بح�سب  لكن،  متوا�سال،  التحقيق  يزال  ول  باإ�سابته". 
الأولية، فاإن ما ح�سل مرتبط ب�"حادث �سيد"، وفق ما اأكد مكتب 
قائد ال�سرطة. ومل تك�سف ال�سلطات ما اإذا كان ال�سحية �ساحب 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  وا�سع  نطاق  على  الأ�سلحة  وتنت�سر  الكلب. 
خ�سو�ساً يف الوليات الريفية. حتى اأن عدد الأ�سلحة املتداولة يف 

البالد يفوق عدد ال�سكان.

مغنية اأمريكية تخفي مالحمها بـ30 األف قطعة كري�ستال
بزيها  وامل�ساهدين  احل�سور  ك��ات  دوغ��ا  الأمريكية  املغنية  اأذهلت 
 Schiaparelli Haute اأزي����اء  ع��ر���س  خ��الل  للنظر،  ال��الف��ت 
املو�سة  اأ�سبوع  �سمن   ،2023 و�سيف  ربيع  ملجموعة   Couture
باملجوهرات،  اأخم�س قدميها  راأ�سها حتى  باري�س، حيث غطت  يف 
حتى و�سفت باأنها "حتفة فنية". ولفتت كات الأنظار اإليها، حيث 
اأبدعها  �سوارورف�سكي،  األ��ف قطعة كري�ستال من   30 ارت��دت نحو 
امل�سمم الأم��ري��ك��ي دان��ي��ال روزب����ري، امل��دي��ر الإب��داع��ي ل��دى دار 
بات  الربيطانية  التجميل  واأكملت خبرة   ،Schiaparelli اأزياء 
ماكغراث الإطاللة الغريبة واملثرة للجدل مبكياج ا�ستغرقت فيه 
ماكغراث  بات  التجميل  خبرة  وكتبت  متوا�سلة.  �ساعات   5 نحو 
ومتالألئة"،  متاألقة  �ساحرة  حتفة  النهائية  الإط��الل��ة  "كانت 
موجهة ر�سالة �سكر ملغنية الراب ال�سهرة، الفائزة بجائزة غرامي 
ع��ل��ى ���س��ربه��ا ورق��ي��ه��ا يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ف��ري��ق ع��م��ل امل��ك��ي��اج الذي 
ا�ستغرق �ساعات للخروج بهذه الإطاللة. ُيذكر اأن كات ح�سدت 5 
تر�سيحات حلفل جوائز غرامي لعام 2023، املقرر انعقاده يوم 5 

فرباير -�سباط املقبل يف لو�س اأجنلي�س.

جناح عملية ف�سل تواأم �سيامي
لطفلتني  �سيامي  ت��واأم  ف�سل  عملية  اأجريت  لبنان،  يف  م��رة  لأول 
بنجاح على يد  العملية  الظهر، حيث متت  اأ�سفل  ملت�سقتني من 
اجلامعة  م�ست�سفى  يف  املتخ�س�سني  الأط��ب��اء  من  متكامل  فريق 

الأمركية ببروت.
ومتثل  لبنان،  يف  نوعها  من  الأوىل  النوعية  اجلراحة  هذه  وتعد 
من  اأك��رث  على  ال��ب��الد  تعي�سها  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  يف  حتديا 
بعد  ال�ست�سفائي  القطاع  �سيما  ل  ق��ط��اع،  م��ن  اأك���رث  ويف  �سعيد 

هجرة الأطباء.
فرا�س  الأع��م��ال،  ت�سريف  العامة يف حكومة  ال�سحة  وزي��ر  وق��ال 
"لبنان  اإن  "�سكاي نيوز عربية"،  الأبي�س، يف حديث خا�س ملوقع 
النوع من  ه��ذا  اإج��راء مثل  اإمكانياته يف  اللحظة  ه��ذه  يعلن منذ 
اجلراحات وي�سرع اأبواب قطاعه ال�ست�سفائي لهذه احلالت بجهود 

الأطباء واجلراحني الأكفياء الذين مل يهاجروا اإىل اخلارج".

   بانوراما
تطلب حتليل دي.اإن.اإيه للتاأكد من وجود �سانتا كلوز

اأعلنت وزارة ال�سحة يف رود اآيالند اأنها مل تتمكن ”من تاأكيد اأو نفي وجود �سانتا” يف منزل فتاة �سغرة بعد طلبها 
حتليل احلم�س النووي "دي.اإن.اإيه." لكعكة وجزر مق�سوم ملعرفة ما اإذا كان �سانتا كلوز حقيقيا.

وكتبت الوزارة يف ح�سابها على تويرت تقول ”كلنا نتفق على اأن هناك �سيئا �سحريا يحدث.”
واأ�سافت اأنها مل جتد مطابقات كاملة لأي �سخ�س يف �سجل احلم�س النووي امل�سرتك لكن كان هناك تطابق جزئي 
1947 يف اأنحاء ال�سارع 34 يف مدينة نيويورك،” يف اإ�سارة اإىل فيلم ”مراكل اأون ذا 34 �سرتيت.”  ”مع حالة من 
اأخ��رى معروفة مع �سانتا لتجري  ”من مواجهات  النووي  اإنها �ستحتاج ملزيد من عينات احلم�س  ال��وزارة  وقالت 

مطابقة حمددة.”
اأن املخترب وجد حم�سا نوويا م�سابها حليوان الرنة عند فح�س اجلزر  ”الأنباء اجليدة” هي  اإن  ال��وزارة  وقالت 

املق�سوم.
الفتاة وهي من �سكان كامربلند كانت قد اأر�سلت الكعكة واجلزر اإىل ق�سم �سرطة البلدة لتطلب فح�س احلم�س 
الطب  ق�سم  ”الأدلة” اإىل  ب��دوره  بين�سون  واأر�سل  اجلمعة.  بين�سون  ماثيو  ال�سرطة  رئي�س  قال  ح�سبما  النووي، 

ال�سرعي يف وزارة �سحة الولية لتحليلها.

اخلميس   26  يناير    2023  م   -    العـدد   13758  
Thursday   26    January    2023   -  Issue No 13758

اأنوار مدر�سة م�ستعلة تتوا�سل لعام ون�سف
اأفادت و�سائل اإعالم اأمركية اأن مدر�سة ثانوية يف الوليات املتحدة ا�سطرت 
ب�سبب م�سكلة  ن��ه��اراً  ل��ي��اًل  الأ����س���واء  ت�سغيل  اإىل  ع���ام  ون�����س��ف  ع���ام  خ���الل 
اإطفاء الإن��ارة ال�سهر  م�ستع�سية يف جمال املعلوماتية، �ستتمكن اأخراً من 
املقبل. وقال م�سوؤول يف ثانوية مينيت�ساوغ الإقليمية الثنني يف مقابلة مع 
�سباط- "ل�سهر  موعدها  ُح��دد  النهائية  الأع��م��ال  اإن  �سي"  ب��ي  "اإن  �سبكة 

اأن تعطل نظام الإ�ساءة يف هذه املدر�سة الثانوية، الواقعة  فرباير". ومنذ 
تعمل  الإن���ارة  ظلت   ،2021 ع��ام  يف  ما�سات�سو�ست�س،  ب��ولي��ة  وي��ل��رباه��ام  يف 
با�ستمرار يف هذه املوؤ�س�سة التي ُي�ستخدم فيها �سبعة اآلف م�سباح وت�ستقبل 
حوايل 1200 تلميذ. وقد اأثار هذا الو�سع الغريب انتقادات �سديدة مرتبطة 
وا�ستمرت  العطل.  هذا  عن  املرتتبة  الباهظة  الكهرباء  بفاتورة  خ�سو�ساً 
بفني  الت�سال  املدر�سة يف  واجهتها  التي  ال�سعوبات  ب�سبب  امل�سكلة طوياًل 
وقالت  الإ�سالحات.  ل�ستكمال  موعد  وحتديد  للنظام  الأ�سلي  الرتكيب 
 2022 اآب-اأغ�سط�س  يف  املحلية  ال�سلطات  اإىل  بها  بعثت  ر�سالة  يف  املدر�سة 
ومت حتديثها يف كانون الثاين-يناير "بعد اأ�سابيع من اجلهد، تلقينا عر�ساً 
لكن  باأكمله"،  النظام  ل�ستبدال  دولر  مليون   1،2 من  يقرب  مبيع  ب�سعر 

العر�س مل يحظ بالقبول نظراً حلجم الور�سة املحتملة.

االحتاد االأوروبي ي�سمح بتناول 
ال�سرا�سري والديدان

من املقرر اأن يتم ال�سماح باعتبار �سرا�سر املنزل ويرقات الدودة الق�سرية، 
غذاء داخل الحتاد الأوروبي، مبوجب لوائح جديدة.

ومن املمكن بداية من اأم�س الأول الثالثاء، ا�ستخدام ال�سرا�سر املجمدة 
ف�سي�سمح  الق�سرية،  ال��دودة  يرقات  اأم��ا  م�سحوق،  �سورة  يف  اأو  املجففة  اأو 

با�ستخدامها يف الطعام اعتباراً من اليوم اخلمي�س.
اأن هناك قواعد مماثلة بالفعل ت�سري على اجلراد املهاجر  جدير بالذكر 

ويرقات الدودة ال�سفراء.
اأجل  م��ن  اإ�سافية  طلبات  ثمانية  يف  حاليا  الأوروب���ي���ة  املفو�سية  وتنظر 
ترخي�س تناول احل�سرات كغذاء، حيث يتعني على ال�سركات امل�سنعة التقدم 

بطلب للح�سول على اإذن لكل ح�سرة ترغب يف طرحها يف ال�سوق.
الحتاد  احل�سرات يف  على  التي حتتوي  الأطعمة  اأن يحمل غالف  ويجب 

الأوروبي، على اإ�سارة اإىل ذلك، ت�سمل ا�سم نوع احل�سرة.
وبح�سب تقييم املفو�سية الوروبية، فاإن �سرا�سر املنزل ويرقات الديدان 
الق�سرية، اآمنة لال�ستهالك الآدمي، ولكنها قد ت�سكل خطرا على الأ�سخا�س 

هند �سربي تطلق عالمتها 
التجارية ال�سديقة للبيئة 
اأط��ل��ق��ت ال��ن��ج��م��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة هند 
������س�����ربي، ع���الم���ت���ه���ا ال���ت���ج���اري���ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�سممة  ل���الأزي���اء، 
الأزياء رمي الرتكي، تت�سمن اأزياء 
ع�����س��ري��ة وج���ذاب���ة واأن��ي��ق��ة تعك�س 

هوية املراأة الفريدة من نوعها.
امل�سروع لأن يكون عالمة  ويهدف 
الأزياء  �سناعة  يف  مميزة  جتارية 
وذلك  بالن�ساء،  اخلا�سة  العاملية 
تخ�سي�س  خالل  من  مل�ساعدتهن، 
منظمات  ل�سالح  العائد  من  ج��زء 
بتنمية  امل��ع��ن��ي��ة  امل�����دين  امل��ج��ت��م��ع 
ودع��������م امل���ج���ت���م���ع���ات م�����ن خ����الل 
الأزي��������اء. وحت����ت عنوان  ���س��ن��اع��ة 
 SECOND" ثانية" اأو  "فر�سة 
النجمة  ن�سرت   ،"CHANCE
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ظ��ه��رت ف��ي��ه وهي 
اأزي������اء، تعتمد  ت���رت���دي جم��م��وع��ة 
ومليئة  عالية  ج���ودة  ذات  خ��ام��ات 
بالتفا�سيل، وذلك لإ�سافة ب�سمة 
من الأناقة والتميز على املنتجات 
ال�سرقية  الثقافة  م��ن  امل�ستوحاة 
والغربية، والتي ت�سمل الكيمونوز، 
والإك�س�سوارات،  وال��ك��اردي��ج��ان��ز، 
كما ت�ستخدم اأدوات تعبئة وتغليف 

م�سنعة من مواد �سديقة للبيئة.

االأمرية الربيطانية 
يوجيني تنتظر طفلها الثاين 
ابنة  يوجيني  الربيطانية  الأم���رة  قالت 
الثالثاء  الأول  اأم�س  ت�سارلز  امللك  �سقيق 
اإن��ه��ا تنتظر ه��ذا ال��ع��ام طفلها ال��ث��اين من 

زوجها جاك بروك�سبانك.
وتزوجت يوجيني من بروك�سبانك يف قلعة 
طفلها  واأجن���ب���ت   2018 ع���ام  يف  ون��د���س��ور 

الأول اأوج�ست يف فرباير �سباط 2021.
ون�������س���رت ي��وج��ي��ن��ي ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا على 
اأوج�ست  ابنها  م��ع  لها  ���س��ورة  ان�ستجرام 
باأنه  ن��خ��ربك��م  اأن  ج���دا  "ي�سعدنا  وق��ال��ت 
�سيكون هناك اإ�سافة جديدة لأ�سرتنا هذا 
ال�سيف". وحتتل يوجيني املرتبة احلادية 
ع�سرة يف ترتيب ولية العر�س الربيطاين، 
وه����ي الب���ن���ة ال�����س��غ��رى ل���الأم���ر اآن�����درو؛ 
�سقيق امللك ت�سارلز، وزوجته ال�سابقة �سارة 

فرج�سون دوقة يورك.

تهجر عري�سها بعد ف�سله يف عّد النقود
األغت عرو�س هندية زفافها، وتركت احلفل بعد اأن ف�سل 
عري�سها يف عد بع�س الأوراق النقدية من فئة 10 روبيات 
امل�سوؤول عن  الكاهن  اأبلغ  اأن  بعد  هندية. ووق��ع احل��ادث 

املرا�سم اأ�سرة الفتاة ب�سلوك العري�س الغريب.
و�سلموه  الختبار،  حتت  العري�س  و�سع  الأ���س��رة  وق��ررت 
من  نقدية  اأوراق  هيئة  دولر" على   0.012" روبية   30
فئة 10 روبيات، وطلبوا منه ح�سابها، لكنه مل يتمكن من 

اإجناز هذه املهمة الب�سيطة.
التي ق�سمت ظهر  الأخ��رة  الق�سة  وكانت هذه احلادثة 
العرو�س  خ���روج  بعد  ال��زف��اف  حفل  اإل��غ��اء  ليتم  البعر، 

البالغة من العمر 21 عاماً من احلفل.
يف غ�سون ذلك، اأكدت عائلة العرو�س اأنهم مل يكونوا على 
اله�سة عقلياً. وقال �سقيق العرو�س  علم بحالة العري�س 
عادة  الزيجات  "تتم  اإع��الم حملية:  و�سيلة  اإىل  متحدثاً 
الأق�����ارب،  اأق����رب  م��ن  ك���ان  ال��و���س��ي��ط  ن��ي��ة، ولأن  بح�سن 
اأب��ل��غ��ن��ا الكاهن  ب��ال��رج��ل. وع��ن��دم��ا  ن��ل��ت��ِق  ���س��دق��ن��اه ومل 
ب�سلوكه الغريب، قررنا اإخ�ساعه لالختبار وعر�سنا عليه 
30 روبية ليقوم بعدها، وهو ما مل يكن قادراً على القيام 

به. ورف�ست ريتا الزواج منه بعد اأن علمت بحالته".

قتل ثالثة اأ�سخا�س وانتحر
بعد  نف�سه  على  النار  باإطالق  النتحار  على  �ساب  اأق��دم 
قتله ثالثة اأ�سخا�س يف ولية وا�سنطن، يف حادث و�سفته 
هذه  وت��اأت��ي  ع�سوائي.  اع��ت��داء  باأنه  الأمركية  ال�سرطة 
اجلرمية املروعة يف اأعقاب عمليتي اإطالق نار جماعيتني 

مماثلتني يف كاليفورنيا اأوقعتا منذ ال�سبت 18 قتيال.
واأفادت ال�سرطة يف مدينة ياكيما القريبة من �سياتل اأن 
�سابا يدعى جاريد هادوك ويبلغ 21 عاما اأطلق النار على 
يلوذ  اأن  قبل  ليال  �سغر  متجر  وح��ول  داخ��ل  ا�سخا�س 
اإن  املدينة  ال�سرطة يف  قائد  م��وراي  وق��ال مات  بالفرار. 
م�سرا  املهاجم،  دواف��ع  ال�ساعة  حتى  يجهلون  املحّققني 
النار خّلف ثالثة قتلى. وبح�سب موراي  اإط��الق  اأّن  اإىل 
فاإّن اإطالق النار ح�سل فجاأة من دون �سابق اإنذار اإذ "مل 

يقع اأّي نزاع وا�سح بني النا�س" الذين كانوا يف املكان.
واأظ���ه���رت ت�����س��ج��ي��الت ك���ام���رات امل��راق��ب��ة يف امل��ت��ج��ر اأن 
لقائد  وفقاً  فح�سب"،  النار  يطلق  وراح  دخل  "الرجل 
من  بعدها  "خرج  امل�سّلح  اأّن  م���وراي  واأ���س��اف  ال�سرطة. 
املتجر واأطلق النار على اأحد ال�سحايا ثم اجتاز ال�سارع 
اأن  م��ا يبدو"، قبل  اآخ��ر على  ال��ن��ار على �سخ�س  واأط��ل��ق 

ي�سرق �سيارة ويفّر على متنها.

نوع جديد من الدينا�سورات بـ400 �سن
عرث باحثون على بقايا نوع جديد من الدينا�سورات لها 

400 �سن م�سغوطة باإحكام يف فمها.
وينتمي هذا املخلوق اإىل عائلة الترو�سورات، وهي اأقدم 
طويل  فكه  ال��ط��ران،  على  ال��ق��ادرة  املعروفة  الفقاريات 
ومت  الفالمينغو،  وطيور  للبط  مماثلة  بطريقة  وياأكل 

العثور عليه يف اأملانيا.
وقاد هذا البحث الربوفي�سور ديفيد مارتيل من جامعة 
اإجنلرتا  من  احلفريات  علماء  فيه  و�سارك  بورت�سموث، 

واأملانيا واملك�سيك.

باري�س هيلتون تعلن والدة طفلها االأول 
اأعلنت النجمة و�سيدة الأعمال الأمركية باري�س هيلتون عرب اإن�ستغرام ولدة 

طفلها الأول.
باللون  لقلب  تعبري  برمز  اإي��اه��ا  مرفقة  لطفلها  ���س��ورة  هيلتون  ون�سرت 
الذي  اأن يعرّب عن مدى احلب  "ل كالم ميكن  ر�سالة جاء فيها  الأزرق، مع 

نكّنه لك منذ هذه اللحظة".
وذكرت و�سائل اإعالم اأمركية اأن الطفل هو �سبي ُولد من اأم بديلة.
ك�سفت  عاماً   41 البالغة  الواقع  لتلفزيون  ال�سابقة  النجمة  وكانت 

ال�سهر املا�سي اأنها حاولت مع رجل الأعمال كارتر، زوجها منذ 
2021، الإجناب بتقنية التلقيح ال�سطناعي خالل اجلائحة. 

واأو�سحت ملجلة "بيبل" املتخ�س�سة يف اأخبار امل�ساهر اأن 
الوقت كان "منا�سبا" لهذه اخلطوة نظراً اإىل اأن العامل 

كان "متوقفاً" يف بداية اأزمة كوفيد- 19.

املغنية واملمثلة الأمريكية اأوليفيا �سنابيا لدى ح�سورها حفل ا�ستقبال العر�س اخلا�س يف لو�س اأجنلو�س مل�سل�سل 
نتفلك�س اجلديد That '90s Show  يف هوليوود، كاليفورنيا. ا ف ب

خريطة قدمية تطلق 
عملية بحث عن كنز

اأث�����ارت خ��ري��ط��ة م��ر���س��وم��ة يدويا 
باللون  "اإك�س"  ع���الم���ة  ع��ل��ي��ه��ا 
الذي  للمكان  اأنها  يعتقد  الأحمر 
خ����ب����اأ ف���ي���ه ال����ن����ازي����ون اجل����واه����ر 
الثمينة التي نهبوها من قبو بنك، 
يف  الكنز  ع��ن  حديثة  بحث  عملية 
اأكرث  بعد  �سغرة  هولندية  قرية 

من 75 عاما.
ب��ا���س��ت��خ��دام اأج���ه���زة ال��ك�����س��ف عن 
اخلريطة  ون�سخ  واملجارف  املعادن 
ع��ل��ى ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة، توجه 
امل��ن��ق��ب��ون اإىل ب��ل��دة اأوم���ري���ن – 
التي يبلغ عدد �سكانها 715 ن�سمة 
كيلومرتا   80 بعد  على  وتقع   –
جنوب �سرق اأم�سرتدام، يف حماولة 
دف��ني حمتمل من  كنز  ل�ستخراج 
احلرب العاملية الثانية ا�ستنادا اإىل 
الر�سم الذي ن�سر للمرة الأوىل يف 

3 يناير.
وق������ال م����ارك����و رودف����ي����ل����دت، اأح����د 
اإنها  "نعم،  امل��ح��ل��ي��ني:  ال�����س��ك��ان 
بالطبع اأخبار رائعة اأذهلت القرية 
بل  ف��ق��ط،  قريتنا  لي�س  باأكملها. 

اأ�سخا�س لي�سوا من هنا اأي�سا".
واأ�ساف: "ياأتي كل الأفراد للحفر 
التي  الأم���اك���ن  يف  ع��ر���س��ي  ب�سكل 
فيها  م��دف��ون  الكنز  اأن  يعتقدون 
- ب��ا���س��ت��خ��دام ج��ه��از ال��ك�����س��ف عن 

املعادن".
كان  اإذا  ما  الفور  على  يت�سح  ومل 
بالكنز  املطالبة  ال�سلطات  باإمكان 
كان  اإذا  ما  اأو  عليه،  العثور  مت  اإذا 

مبقدور املنقب الحتفاظ به.

عراقيات يتخطني احلواجز وُين�سئن م�ساريعهّن اخلا�سة 
دارها  اأ���س��ه��ر  قبل  ع���ادل  اآلء  العراقية  اأط��ل��ق��ت  ح��ني 
اخلا�س لت�سميم الأزياء، مل تكن التحديات �سهلة، اإذ 
يف  عامًة  ال�سباب  تواجه  التي  العقبات  اإىل  بالإ�سافة 
�سوق العمل يف بلد ي�سهد مراراً ا�سطرابات اقت�سادية 
اإ�سافية.  يواجهن �سعوبات  الن�ساء خا�سة  و�سيا�سية، 
وجتد العديد من العراقيات يف فتح عملهّن اخلا�س 
ملنظمة  تقرير  وف��ق  ت��ت��ن��ّوع،  لأ���س��ب��اب  �ساقة،  مغامرة 
الهجرة الدولية ن�سر يف ت�سرين الأول-اأكتوبر 2022، 
التي  وت��ل��ك  اجلن�سانية...  والتقاليد  "العادات  ب��ني 
حت�سر املراأة يف دورها املنزيل والرتبوي"، و�سوًل اإىل 
املحدودة  املال" و"املعرفة  راأ�س  اإىل  الو�سول  "�سعف 
التي غالباً ما تتمتع بها الن�ساء حول ممار�سة الأعمال 
التجارية". ا�سطدمت اآلء عادل البالغة من العمر 33 
عاماً، منذ اأن تخّرجت من جامعة بغداد يف اخت�سا�س 
ت�سميم الأقم�سة والأزياء، بالعديد من تلك العقبات. 
اأزياء  كم�سممة  اخت�سا�سها  يف  بالعمل  رغبتها  وبني 
ون��ق�����س ال��ف��ر���س يف ه���ذا امل���ج���ال، ق���ررت ع���ادل التي 
اأن  ب��غ��داد،  الفنون يف جامعة  كلية  ك��ذل��ك يف  ت��دّر���س 
اخلا�س.  م�سروعها  فتح  هو  لذلك  الوحيد  ال�سبيل 

اأو جهات مانحة  اأق��ّدم طلبات ملنظمات  "بداأت  وتقول 
تدعم الثقافة والفن، لكن م�سروعي كان يرف�س دائماً 
لأن لي�س لدي خربة يف و�سع امل�سروع... مل اأكن اأعرف 
بالإ�سافة  اأتبعها".  اأن  يجب  التي  اخل��ط��وات  هي  ما 
العراق،  اإجماًل يف  القطاع اخلا�س �سعيف  اإىل ذلك، 
وي��ت��ج��ه ك��رث للعمل يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، م��ا ي��زي��د من 
ال�سباب.  اأمام  اخلا�سة  الأعمال  اإطالق  تعقيد مهمة 
من   37،9% يعمل  ال��دويل،  العمل  منظمة  وبح�سب 
واحد  العام،  القطاع  العراق يف  النا�سطني يف  ال�سكان 
اأعلى املعدلت يف العامل. عندما اأطلقت موؤ�س�سة  من 
"رائدات"  برنامج  بغداد  يف  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  املحطة 
بتمويل من ال�سفارة الفرن�سية، والهادف اإىل تدريب 
الن�ساء على كيفية اإن�ساء م�ساريعهّن اخلا�س، وجدت 
تنق�سها  التي  اخل��ربة  لكت�ساب  فر�سة  ذل��ك  يف  اآلء 
من  ب��ر���س  لفران�س  وت���روي  امل�����س��روع.  اإىل  وان�سمت 
يف  التجاري  الكرادة  حّي  يف  الواقع  ال�سغر  م�سغلها 
واآلت  اخل��ي��ط��ان  ك���رات  بها  اأح��اط��ت  وق��د  العا�سمة، 
التي  املراحل  "هذه  اأن  املبعرثة،  والأقم�سة  اخلياطة 

مررت بها اأعطتني الثقة باأن اأبداأ م�سروعي".
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