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رئي�س الدولة يوجه بتقدمي ثالثة ماليني 
دوالر لدعم اإعمار بلدة حوارة الفل�سطينية

•• اأبوظبي-وام:

ال��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وج���ه 
الفل�شطينية  ح���وارة  بلدة  اإع��م��ار  اإع���ادة  لدعم  دوالر  ماليني  ثالثة  بتقدمي  اهلل 
البلديات  دائ���رة  قبل  م��ن  امل��ب��ادرة  و�شتنفذ  االأخ����رة.  االأح����داث  م��ن  واملت�شررين 
الفل�شطيني.. وذلك   � االإم��ارات��ي  ال�شداقة  ن��ادي  بالتعاون مع  – اأبوظبي  والنقل 
ال�شعب الفل�شطيني  اإطار اجلهود االإن�شانية التي تبذلها دولة االإم��ارات لدعم  يف 

ال�شقيق. 
املبادرة  تنفيذ  اآلية  لبحث  اجتماعاً  اأبوظبي   – والنقل  البلديات  دائ��رة  وعقدت 
والوفد  ال��دائ��رة  رئي�س  ال�شرفاء  علي  حممد  معايل  بح�شور  ال��دع��م..  وت��ق��دمي 

الفل�شطيني.
)التفا�شيل �س2(

�ص 07

�ص 09

�ص 19

»اأم االمارات« حتتفي بتتويج 53 مواطنا ومواطنة 

يف م�سابقة اأبوظبي التقني للمهارات

اأخبار االإمارات

بعد تاأخر ح�سم املعارك.. تكتيك 

جديد لرو�سيا بـ »�سواريخ فتاكة«

عربي ودويل

35 نزاال قويا يف 3 ن�سخ  من  بطولة 

»حماربي االإمارات« واالنطالقة اليوم 

الفجر الريا�سي

مو�سكو: ال ن�سكل تهديدا لفنلندا وال�سويد باأي حال

وا�سنطن تن�سر فيديو يوثق اإ�سقاط رو�سيا للدرون

   

حممد بن زايد يعني �سيف �سعيد غبا�س اأمينًا عامًا 
للمجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي بدرجة رئي�س دائرة

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 
اأمرياً بتعيني  اأبوظبي، مر�شوماً  حفظه اهلل، ب�شفته حاكماً الإمارة 
الإمارة  التنفيذي  للمجل�س  عاماً  اأميناً  غبا�س  �شعيد  �شيف  معايل 

اأبوظبي، بدرجة رئي�س دائرة.

االإمارات ت�سارك يف اجتماعات جمموعة عمل االت�سال 
التابعة للتحالف الدويل �سد تنظيم داع�س يف لندن 

•• لندن-وام:

�شاركت دولة االإمارات يف اجتماعات جمموعة عمل االت�شال التابعة 
للتحالف الدويل �شد داع�س، والتي ترتاأ�شها دولة االإم��ارات مع كل 

من الواليات املتحدة واململكة املتحدة، والتيانعقدت يف لندن.
ورّك����ز االج��ت��م��اع ع��ل��ى ال��ت��ط��ورات اخل��ا���ش��ة ب��ج��ه��ود جم��م��وع��ة عمل 
اإىل  باالإ�شافة  واالإره����اب،  التطرف  لر�شائل  الت�شدي  يف  االت�شال 
والعراق  �شوريا  كل من  التحالف على  تركيز  ب�شاأن  امل�شتجدات  اآخر 

واأفريقيا واأفغان�شتان.
وزارة  يف  ال�شيا�شات  تخطيط  اإدارة  مدير  النيادي  واأكدعبدالرحمن 
اخلارجية والتعاون الدويل، خالل الكلمة االفتتاحية، على �شرورة 
وفكره  داع�س  ر�شائل  التحالف لدح�س  االأع�شاء يف  موا�شلة جهود 
املتطرف، موؤكداً عزم دولة االإمارات على العمل مع ال�شركاء ملوا�شلة 
ال��دويل وهزمية التطرف واالإره��اب من خالل  دعم جهود املجتمع 

ن�شر قيم الت�شامح والتعاي�س واالعتدال.

رئي�س الدولة ونائبه ي�ستقبالن اأمني املجل�س االأعلى لالأمن القومي االإيراين

التح�سري  ي��وؤك��د  الكرملني 
ل��ل��ق��اء االأ���س��د واأردوغ�����ان

•• مو�سكو-وكاالت:
رئي�س  ا�شرتاط  من  الرغم  على 
النظام ال�شوري ب�شار االأ�شد قبل 
القوات  ان�شحاب  قليلة،  �شاعات 
���ش��وري��ا قبل لقائه  ال��رتك��ي��ة م��ن 
ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج����ب طيب 
مو�شكو  اأك�����دت  ف��ق��د  اأردوغ���������ان، 

العك�س.
بي�شكوف،  دم��ي��رتي  اأع��ل��ن  ف��ق��د 
اأم�س  الكرملني،  با�شم  املتحدث 
جت���ري  ب��������الده  اأن  اخل���م���ي�������س، 
بني  ل��ل��ق��اء  للتح�شر  ات�����ش��االت 

الرئي�شني الرتكي وال�شوري.
ف���ردا ع��ل��ى ����ش���وؤال م��ن ق��ب��ل اأحد 
لقاء  اإمكانية  ح��ول  ال�شحافيني 
الرجلني، قال مثل هذا االجتماع 
يجب اأن ت�شبقه جمموعة وا�شعة 
من االت�شاالت، وهذا العمل جار 

وم�شتمر.
ويف وقت �شابق ام�س، قال االأ�شد 
يف مقابلة مع وكاالت رو�شية، اإنه 
لن يلتقي اأردوغان اإال اإذا �شحبت 

تركيا قواتها من �شمال �شوريا.

اليابان  عودة  حتذر:  ال�سني 
اإىل م�سار الع�سكرة اأمر خطري

•• بكني-وكاالت:
م��ع ت��ن��ام��ي ال��ت��وت��رات ب��ني ال�شني 
الدفاع  وزارة  ات��ه��م��ت  وال����ي����اب����ان، 
ال�شينية ال�شلطات اليابانية بالعودة 

اإىل م�شار الع�شكرة.
واع��ت��ر امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال�����وزارة، ، 
اليابان  اأن  ام�س  �شحفية  اإف���ادة  يف 
املا�شية،  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  ع��م��دت 
بالتهديدات  �شمته  م��ا  غطاء  حت��ت 
ميزانيتها  ت��ع��زي��ز  اإىل  اخل��ارج��ي��ة 

وقدراتها الدفاعية ب�شكل كبر.
احلذر  توخي  اإىل  طوكيو  دع��ا  كما 
يف اأف��ع��ال��ه��ا ال��ت��ي ق��د مت�����س االأمن 
ال���ع�������ش���ك���ري، وال����ت����وق����ف ع����ن فعل 
املنطقة  ب�شالم  ت�شر  التي  االأ�شياء 
وا�شتقرارها. بدورها دانت اخلارجية 
يف  اليابانية  الت�شرفات  ال�شينية 
واأو�شحت  ال�����ش��رق��ي.  ال�شني  بحر 
اأنها اتخذت تدابر قانونية عندما 
جزر  ح��ول  امل��ي��اه  اإىل  �شفنها  دخلت 
بحر ال�شني ال�شرقي املتنازع عليها 
مل���واج���ه���ة ت���وغ���ل ���ش��ف��ن ي��اب��ان��ي��ة يف 

مياهها االإقليمية.

وزير الدفاع االأمريكي وم�شاعدته ورئي�س االأركان، خالل اجتماع افرتا�شي ملجموعة االت�شال الدفاعية االأوكرانية
اأردوغان، اجلمعة.

وعلى الرغم من نفي رو�شيا املتكرر 
اإ�شقاطها  املا�شيني  اليومني  خالل 
البحر  فوق  اأمركية  درون  طائرة 
االأ������ش�����ود، ف��ق��د ن�����ش��رت ال���والي���ات 
م�������ش���وراً يظهر  امل��ت��ح��دة م��ق��ط��ع��اً 
حلظة اعرتا�س طائرة رو�شية من 

اأم�س اخلمي�س، لقطات رفعت عنها 
Su- م��ن ط���راز ل��ط��ائ��رة  ال�شرية 
27 وهي تعرت�س ب�شكل غر اآمن 
للقوات  تابعة  م�شرة  مهني،  وال 
امل���ج���ال  اجل����وي����ة االأم����رك����ي����ة يف 
اجلوي الدويل فوق البحر االأ�شود 
يوم الرابع ع�شر من ال�شهر احلايل 
2023(، وفق ما جاء يف  )مار�س 

بيان �شادر عنها.
الذي  الفيديو  حلظات  فندت  كما 
وثق اأقوى احتكاك رو�شي اأمركي 
انطالق  م��ن��ذ  االآن  ح��ت��ى  اجل���و  يف 
احل����رب ال��رو���ش��ي��ة االأوك���ران���ي���ة يف 
واأو�شحت  امل��ا���ش��ي.  ال��ع��ام  ف��راي��ر 
اأنه يف بداية املقطع امل�شور اقرتبت 
موؤخرة  م���ن  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ط���ائ���رة 
الدرون، ثم بداأت يف اإطالق الوقود 

اأثناء مرورها.
والحقاً عاودت ال�شوخوي التحليق 
 ،MQ-9 العلوي من  ف��وق اجل��زء 
معطلة للحظات خا�شية الت�شوير، 

فيما ميكن روؤية امل�شرة �شليمة.
منفذة  ال�شوخوي الحقاً  ع��ادت  ثم 
اأكرث  تقرتب  وب��داأت  ثانية  مناورة 
فاأكرث من الدرون مطلقة الوقود، 
ل��ت�����ش��ط��دم ب��ه��ا م��ع��ط��ل��ة مل����دة 60 

ثانية تقريًبا، خا�شية الت�شوير.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأك�����دت رو���ش��ي��ا، اخل��م��ي�����س، اأن���ه���ا ال 
وال�شويد،  لفنلندا  تهديدا  ت�شكل 
اإىل  لالن�شمام  ال�شاعيني  البلدين 
رغم  )ن��ات��و(  االأط�شي  �شمال  حلف 

عرقلة تركيا للعملية.
الكرملني  ب��ا���ش��م  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 
لل�شحفيني:  بي�شكوف  دم��ي��رتي 
ن��ددن��ا م����رارا ب��ه��ذا ال��ت��وج��ه حيال 
للناتو،  وال�شويد  فنلندا  ان�شمام 
اإن رو�شيا ال ت�شكل باأي  قلنا م��رارا 
البلدين،  ل��ه��ذي��ن  ت���ه���دي���دا  ح����ال 
البلدين  ه���ذي���ن  ب���ني  خ����الف  وال 
اأب��دا، لذلك  ورو�شيا، و مل يهددانا 
ي�شعنا  وال  ل��ه��م،  تهديدا  ن�شكل  ال 
اإال اأن ناأ�شف لطموحهم باالن�شمام 

اإىل احللف.
بطلب  وال�شويد  فنلندا  وتقدمت 
بدء  ب��ع��د  ال��ن��ات��و  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام 
اأوكرانيا،  ع��ل��ى  ال��رو���ش��ي  ال��ه��ج��وم 
لالأمن  ت���ه���دي���دا  ب����ه  وج����دت����ا  اإذ 

االأوروبي.
وطوت هل�شنكي و�شتوكهومل بذلك 
االنحياز  عدم  من  'طويلة  �شفحة 
ال��ع�����ش��ك��ري امل��ع��ت��م��د ف��ي��ه��م��ا منذ 
واملوروث  املا�شي،  القرن  ت�شعينات 

عن حياد ا�شتمر لعقود.
الفنلندي  الرئي�س  ق��ال  واالأرب��ع��اء 
تو�شلت  تركيا  اإن  نيني�شتو  �شويل 
اإىل قرار ب�شاأن الت�شديق على طلب 
هل�شنكي االن�شمام اإىل حلف �شمال 
يجتمع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  االأطل�شي، 
م��ع ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب طيب 

امل�شرة   Sukhoi Su-27 ط��راز 
 ،MQ-9 Reaper االأم���رك���ي���ة 
مهنية،  غر  بطريقة  وم�شايقتها 
ومن ثم اإتالف مروحيتها لت�شقط 

يف املياه.
االأمركية  ال���ق���ي���ادة  ن�����ش��رت  ف��ق��د 
االأوروب��ي��ة على ح�شابها يف تويرت، 

•• باري�س-رويرتز:

تعهد الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
ام�����س اخل��م��ي�����س بزيادة  م���اك���رون 
امل���ي���زان���ي���ات وت���ع���ي���ني م���زي���د من 
امل�����ش��وؤول��ني، يف اإط�����ار ���ش��ع��ي��ه اإىل 
الدبلوما�شية  ال��ه��ي��ئ��ات  ت��ه��دئ��ة 
اإ�شالح  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
للخدمة املدنية يقول البع�س اإنه 
لفرن�شا،  العاملية  باملكانة  �شي�شر 
االأم���ن  مبجل�س  ال���دائ���م  ال��ع�����ش��و 

الدويل.
ال�شبان  امل��وظ��ف��ني  م��ن  وبتحفيز 
ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة، ���ش��ارك مئات 
الدبلوما�شي  ال�شلك  اأع�شاء  من 
بع�س  بينهم  واخل���ارج،  فرن�شا  يف 
منذ  اإ����ش���راب  اأول  يف  ال�����ش��ف��راء، 
ح���زي���ران  ي��ون��ي��و  يف  ع���ام���ا   20
االإ�شالح  على  احتجاجا  املا�شي 
وت��خ��ف��ي�����س ع���دد امل��وظ��ف��ني على 

مدى �شنوات.
وت��رك��ز ال��غ�����ش��ب ال��رئ��ي�����ش��ي حول 
دم�����ج دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني م��ه��ن��ي��ني يف 
امل��دن��ي��ة االأو����ش���ع نطاقا  اخل��دم��ة 

•• طرابل�س-اأ ف ب:

امل�شر خليفة حفرت يف  اأعلن م�شوؤول يف قيادة قوات 
التي  اليورانيوم  حاويات  على  العثور  اخلمي�س  ليبيا 
الذرية عن فقدانها  الدولية للطاقة  الوكالة  ك�شفت 

يف ليبيا.
امل�شلحة  للقوات  العامة  للقيادة  العام  االأم��ني  وق��ال 
الليبية اللواء خالد املحجوب يف بيان ردا على ما ورد 
يف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدان 
2،5 طن من اليورانيوم يف ليبيا، مّت تكليف قوة من 
ال��رام��ي��ل يف منطقة ال تبعد  اجل��ي�����س وج���دت ه���ذه 
�شوى حواىل خم�شة كيلومرتات عن امل�شتودع" الذي 

كانت فيه اأ�شال يف اجتاه احلدود الت�شادية.
الدولية  للوكالة  العام  املدير  اأع���ّده  تقرير  يف  وج��اء 
االأع�شاء  ل��ل��دول  غ��رو���ش��ي  راف��اي��ل  ال��ذري��ة  للطاقة 
زيارة  خ���الل  اكت�شفوا  االأمم��ي��ة  الهيئة  مفّت�شي  اأن 
اأجروها الثالثاء يف ليبيا اأن ع�شر حاويات حتوي نحو 
اليورانيوم الطبيعي على �شكل مرّكز  من  طن   2،5
يف  م��وج��ودة  تعد  مل  ال�شفراء(  )الكعكة  اليورانيوم 

املوقع الذي كانت ال�شلطات قد اأعلنت عنه.

واأو�شح املحجوب اأن احلاويات كانت موجودة يف موقع 
يف اجلنوب الليبي، واأن الوكالة الدولية زارته يف العام 
امل�شتودع  باب  واأقفلت  الكمية  بجرد  وقامت   2020

بال�شمع االحمر.
توؤمن  ب���اأن  حينه  يف  تعهدت  ال��وك��ال��ة  اأن  اىل  واأ���ش��ار 
خا�شة  مالب�س  ت�شمل  ال��ت��ي  احلرا�شة"  اح��ت��ي��اج��ات 
من  باحلرا�شة  املكلفني  حلماية  وغ��ره��ا  وك��م��ام��ات 
الوكالة مل  لكن  امل���ادة،  ه��ذه  ت�شّببها  التي  االأم��را���س 
توفر هذه االحتياجات، وفق البيان. فا�شطر احلرا�س 

للبقاء بعيدين عن امل�شتودع.
واأرف����ق امل��ح��ج��وب ب��ي��ان��ه امل��ن�����ش��ور ع��ل��ى �شفحته على 
يرتدي  رج���ل  ف��ي��ه  يظهر  ف��ي��دي��و  ب�شريط  في�شبوك 

مالب�س واقية وهو يعد 18 برميال.
واأكّد املحجوب يف ات�شال مع وكالة فران�س بر�س اأنه 
والو�شع  ال��رام��ي��ل.  على  بالعثور  الوكالة  اإب���الغ  مّت 

حتت ال�شيطرة.
يجهل  الراميل  على  ا�شتوىل  اأن من  بيانه  وراأى يف 
اأدرك  اأن  بعد  وتركها  خطورتها  يعرف  وال  طبيعتها 
ف�شيل  الفاعل  يكون  اأن  ورّج���ح  منها،  ج��دوى  ال  اأن 

ت�شادي.

املنا�شب،  ع��ل��ى  التناف�س  وزي����ادة 
ذلك  اإن  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  وي��ق��ول 
يقولون  التي  اخل��دم��ة  �شُي�شعف 
ت�شتلزم خ��رات، مبا يف ذلك  اإنها 
خرات يف اللغات وخرات عملية 
ُت��ك��ت�����ش��ب م����ن ال���ع���م���ل ب����اخل����ارج 

الأعوام.
وردا ع��ل��ى ذل���ك، اأر���ش��ل��ت ال����وزارة 
ماكرون  اإىل  االأربعاء  االأول  اأم�س 
300 �شفحة يو�شح  تقريرا من 

الدبلوما�شية  اخلدمة  يف  تعديال 
ملنحها مهارات جديدة و�شط اأزمات 
اأوكرانيا  يف  احل��رب  بينها  ع��دي��دة 
وج����ائ����ح����ة ك���وف���ي���د وامل���ع���ل���وم���ات 

امل�شللة على االإنرتنت.
وق������ال م����اك����رون يف خ���ط���اب ن����ادر 
دور�شيه،  ك��اي  يف  للدبلوما�شيني 
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  م����ق����ر  ح����ي����ث 
اإمتام  اأري���د  باري�س،  يف  الفرن�شية 
لتخدم  دبلوما�شيتنا  ت�شليح  اإع��ادة 

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله اأمني املجل�س االأعلى لالأمن القومي االيراين  )وام(

ماكرون يلقي خطابه حول الدبلوما�شية يف وزارة اخلارجية يف باري�س.  )ا ف ب(

ماكرون ي�سعى للتهدئة و�سط اإ�سالح للهيئات الدبلوما�سية 

م�سوؤول ع�سكري ليبي يعلن العثور على حاويات اليورانيوم املفقودة

•• اأبوظبي-دبي -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
يف  ال��ق��وم��ي  ل��الأم��ن  االأع��ل��ى  املجل�س  اأم���ني  �شمخاين  علي  اهلل  حفظه 

اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية و�شبل مد ج�شور التعاون 
بني البلدين يف خمتلف املجاالت مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة.كما بحث 

االهتمام  حم��ل  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  وامل�شتجدات  الق�شايا  اجلانبان 
مبا  املنطقة  يف  وال��ت��ع��اون  ال�شالم  دع��م  على  العمل  واأهمية  امل�شرتك، 

يحقق تطلعات �شعوبها للتنمية واالزدهار.
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اخ��رى   جهة  من 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
اأم�س )اخلمي�س( علي �شمخاين، اأمني املجل�س االأعلى لالأمن القومي 

يف اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية.

مت خالل اللقاء، الذي جرى يف ق�شر زعبيل بدبي، ا�شتعرا�س العالقات 
املجاالت ومبا يخدم  البلدين يف خمتلف  التعاون بني  واآف��اق  الثنائية، 
م�شالح اجلانبني.. ومناق�شة اأبرز امل�شتجدات على ال�شاحتني االإقليمية 
اإقرار  والدولية، وعدٍد من املو�شوعات حمل االهتمام امل�شرتك، و�شبل 
مقومات ال�شالم واال�شتقرار يف املنطقة، مبا يعزز م�شارات التعاون بني 

�شعوبها، وي�شمن لها مزيداً من فر�س التنمية واالزدهار.
)التفا�شيل �س2(

اجلمعة  17  مارس   2023  م  -  25 شعبان 1444  العدد  13801    
Friday   17    March    2023   -  Issue No 13801

رئي�س الدولة خالل ا�شتقباله اأمني املجل�س االأعلى لالأمن القومي االيراين  )وام(

بولندا تفكك �سبكة جت�س�س رو�سية 
ت�ستهدف �سحنات اأ�سلحة الأوكرانيا

•• وار�سو-وكاالت:

تفكيك  اخلمي�س،  بولندا،  اأعلنت 
���ش��ب��ك��ة جت�����ش�����س رو���ش��ي��ة جمعت 
معلومات حول �شحنات االأ�شلحة 
التي تنقل الأوكرانيا عر بولندا، 

وجهزت لعمليات تخريب.
البولندي  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 
ماريو�س كامين�شكي لل�شحفيني، 
اعتقل  الداخلي  االأم��ن  جهاز  اإن 
تعاونهم  يف  ي�شتبه  اأ�شخا�س   9

مع اال�شتخبارات الرو�شية.
كانوا  فيهم  امل�شتبه  اأن  واأ���ش��اف 
ي��ن��ف��ذون اأن�����ش��ط��ة جت�����ش�����س �شد 
ب���ول���ن���دا وي���ح�������ش���رون الأع����م����ال 
ت���خ���ري���ب���ي���ة ل���������ش����ال����ح اأج�����ه�����زة 

اال�شتخبارات الرو�شية.
واأو�شح الوزير اأن املعنيني اأجانب 
بولندا  ح������دود  ع���ل���ى  دول  م����ن 

ال�شرقية.
تهمة  م���ن���ه���م   6 اإىل  ووج����ه����ت 
التج�ش�س واالنخراط يف منظمة 
الق�شاء  يوا�شل  فيما  اإجرامية، 

اال�شتماع اإىل 3 اآخرين.
هدف  ك��ان  كامين�شكي،  وبح�شب 
واملراقبة  اال�شتطالع  املجموعة 
االأ�شلحة  ل�����ش��ح��ن��ات  وال��ت��وث��ي��ق 

املتجهة اإىل اأوكرانيا.
وت������اب������ع: امل�������ش���ت���ب���ه ب���ه���م ك���ان���وا 
تخريبية  الأع��م��ال  اأي�شا  ي��ع��دون 
املعدات  �شحنات  �شل  اإىل  ت��ه��دف 
وامل�شاعدات  واالأ�شلحة  الع�شكرية 

الأوكرانيا.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
اأم�س)اخلمي�س(  اهلل،  رع�����اه  دب�����ي، 
االأعلى  املجل�س  اأم��ني  �شمخاين،  علي 
اجلمهورية  يف  ال����ق����وم����ي  ل�����الأم�����ن 

االإ�شالمية االإيرانية.
مت خالل اللقاء، الذي جرى يف ق�شر 
العالقات  ا���ش��ت��ع��را���س  ب��دب��ي،  زع��ب��ي��ل 
البلدين  التعاون بني  واآفاق  الثنائية، 
يخدم  ومب�����ا  امل�����ج�����االت  خم��ت��ل��ف  يف 
اأبرز  ومناق�شة  اجل��ان��ب��ني..  م�شالح 
االإقليمية  ال�شاحتني  امل�شتجدات على 
املو�شوعات  م���ن  وع�����دٍد  وال���دول���ي���ة، 
و�شبل  امل�������ش���رتك،  االه���ت���م���ام  حم����ل 
واال�شتقرار  ال�شالم  مقومات  اإق���رار 

يف املنطقة، مبا يعزز م�شارات التعاون 
بني �شعوبها، وي�شمن لها مزيداً من 

فر�س التنمية واالزدهار.
بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 

نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئ���ي�������س جمل�س  ن����ائ����ب  دب������ي  ح����اك����م 
الوزراء وزير املالية، ومعايل الدكتور 
امل�شت�شار  ق��رق��ا���س،  ب��ن حم��م��د  اأن����ور 

رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الدبلوما�شي 
الدولة، ومعايل طالل حميد بالهول 
ال��ف��ال���ش��ي، امل��دي��ر ال��ع��ام جل��ه��از اأمن 

الدولة يف دبي.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
�شمخاين  ع��ل��ي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اأم�������ني امل���ج���ل�������س االأع�����ل�����ى ل���الأم���ن 
االإ�شالمية  اجلمهورية  يف  القومي 

االإيرانية. 
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات 
التعاون  ج�شور  مد  و�شبل  الثنائية 
املجاالت  خمتلف  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة. 
الق�شايا  اجل����ان����ب����ان  ب���ح���ث  ك���م���ا 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وامل�����ش��ت��ج��دات 
واأهمية  امل�����ش��رتك،  االه��ت��م��ام  حم��ل 
العمل على دعم ال�شالم والتعاون يف 
املنطقة مبا يحقق تطلعات �شعوبها 

للتنمية واالزدهار. 

طحنون  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
االأمن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 

ال��وزراء وزير دي��وان الرئا�شة و�شمو 
زايد  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان 
ال�شيخ حممد بن  اآل نهيان ومعايل 
حمد بن طحنون اآل نهيان م�شت�شار 

الرئا�شة  ديوان  ال�شوؤون اخلا�شة يف 
ال�شام�شي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
االأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س االأع���ل���ى 

لالأمن الوطني.

•• اأبوظبي-وام:

وق������ع جم���ل�������س االأم���������ن ال�������ش���ي���راين 
ومكتب  االإم�����������ارات،  دول������ة  حل���ك���وم���ة 
نائب رئي�س ال�شرطة واالأمن العام يف 
اتفاقية  ات�شاالت"  و"اأكادميية  دب��ي 
الرامية  اجلهود  تعزيز  بهدف  تعاون 
من  ال�شيرانية  احلماية  توفر  اإىل 
االإلكرتونية  الهجمات  اأن��واع  خمتلف 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  امل��ح��ت��م��ل��ة.وت��ه��دف 
االأم����ن����ي����ة يف  امل���ن���ظ���وم���ة  ت���ع���زي���ز  اإىل 
دول����ة االإم�������ارات يف ظ���ل ازدي�����اد تبني 
الرقمي  وال����ت����ح����ول  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ال�شامل يف خمتلف القطاعات و توفر 
الدورات التدريبية والتعليمية للكوادر 
االأمن  ج��ان��ب مت��اري��ن  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�����ش��ي��راين ال��ت��ي ت��رّك��ز ع��ل��ى اأح���دث 
الرقمية  وال���ت���ه���دي���دات  امل�����ش��ت��ج��دات 
االتفاقية  ت��وق��ي��ع  .ح�����ش��ر  اجل���دي���دة 

متيم،  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ش��رط��ة واالأم����ن العام 
حممد  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  و  دب�����ي  يف 
االأمن  جمل�س  رئي�س  الكويتي  حمد 
ال�شيراين حلكومة دول��ة االإم���ارات و 
املناعي،  وليد  مهند�س  ال��ل��واء  �شعادة 
للتطوير  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ع���ام  م��دي��ر 
واالب���ت���ك���ار امل��ح��ل��ي واالحت������ادي ملكتب 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ش��رط��ة واالأم����ن العام 
الرئي�س  ال��رخ��ي��م��ي  وم��ع��م��ر  دب����ي،  يف 
للخدمات  ات�شاالت  ل�شركة  التنفيذي 
.وقال  امل�شوؤولني  من  وع��دد  القاب�شة 
متيم:  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل 
�شاحب  ب���ق���ي���ادة  االإم��������ارات  دول�����ة  ان 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
والتطور  االإجن����ازات  م�شرة  ت��وا���ش��ل 
االأمن  �شيما  ال  امل��ج��االت  خمتلف  يف 
الدولة  فيه  حققت  ال��ذي  ال�شيراين 

العامل. م�شتوى  على  متقدمة  مراكز 
يف  تاأتي  االتفاقية  اأن  معاليه  واأ�شاف 
حت�شني  على  امل�شتمر  احل��ر���س  اإط���ار 
للدولة  ال�����ش��ي��راين  ال��ف�����ش��اء  ح����دود 
امل��ن��ج��زات احل�شارية  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
القطاعات  يف  االأع���م���ال  وا���ش��ت��م��راري��ة 
بنية حتتية  اال�شرتاتيجية من خالل 
الت�شدي  على  ق���ادرة  متطورة  رقمية 
الأي هجمات اإلكرتونية حمتملة ب�شكل 
ك��ف��اءات وطنية  خ��الل  وم��ن  ا�شتباقي 
اأع��ل��ى املعاير  م��وؤه��ل��ة وم���درب���ة وف���ق 
العاملية يف هذا ال�شاأن .ومن جانيه قال 
�شعادة الدكتور حممد حمد الكويتي: 
فخورون بالتعاون مع �شركة ات�شاالت 
اإط������ار دعم  ال��ق��اب�����ش��ة يف  ل��ل��خ��دم��ات 
للت�شدي  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  جهود 
لتهديدات وخماطر االأمن ال�شيراين 
الفتاَ اإىل اأن هذا التعاون ياأتي يف اإطار 
ت��ب��ادل وتعزيز  امل��ج��ل�����س ع��ل��ى  ح��ر���س 

�شيرانية  ب��ي��ئ��ة  ي��ح��ق  مب���ا  اخل�����رات 
اآمنة .واأ�شار اإىل اأن املجل�س يعمل من 
خ��الل م��ب��ادرات��ه وب��راجم��ه ومتارينه 
ال�شيرانية على بناء ثقافة �شيرانية 
حتقق جهوزية قادرة على مواجهة اأي 
اأمنا  يحقق  ومب��ا   ، تطراأ  قد  حتديات 
ال��ري��ادة. ويحقق  واالأع��م��ال  للبيانات 
تطوير  ج��ه��ود  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 
لالأمن  واآم��ن��ة  متقدمة  حتتية  بنية 
اأ�شهمت  االإم��ارات  ال�شيراين يف دول��ة 
ب����دور م��ه��م يف جن���اح وت���ق���دم خمتلف 
واالجتماعية  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل���ب���ادرات 
يف ال��دول��ة. م��وؤك��دا ا���ش��ت��م��رار جمل�س 
الدوؤوب  العمل  يف  ال�شيراين  االأم���ن 
ل��ب��ن��اء ق��اع��دة وت��اأ���ش��ي�����س ب��ن��ي��ة حتتية 
ال�����ش��ي��راين يف  ل��الأم��ن  اآم��ن��ة ومتينة 
دول�����ة االإم���������ارات، وج���ع���ل ه����ذا االأم����ر 
من  وثابتاَ  اأ�شياًل  االأهمية جزءاً  بالغ 
جهته  واالأف��راد.م��ن  املوؤ�ش�شات  ثقافة 

ق����ال ����ش���ع���ادة ال����ل����واء م��ه��ن��د���س وليد 
ي�شهم  االت��ف��اق��ي��ة  توقيع  اإن  امل��ن��اع��ي: 
الكفاءات  م��ن  جديد  جيل  تطوير  يف 
ال�شيراين،  االأمن  الوطنية يف جمال 
ب��ح��ي��ث ي�����ش��ك��ل��ون خ���ط ال���دف���اع االأول 
التي  امل���ح���اوالت  ل��ك��اف��ة  ال��ت�����ش��دي  يف 
ت�شتهدف االأمن ال�شيراين واالأنظمة 
الرقمية بالدولة، كذلك اال�شتفادة من 
التجارب واخلرات التي تعزز م�شرة 
العمل االأمني يف الف�شاء الرقمي مبا 
يعزز مكانة االإمارات الرائدة عامليا يف 
والقطاعات.ومن  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 
جانبه قال معمر الرخيمي: ي�شعدنا اأن 
ال�شيراين  االأم��ن  نتعاون مع جمل�س 
واالأمن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  ومكتب 
تعزيز  نحو  معا  للعمل  دب��ي  يف  ال��ع��ام 
الوقاية  ت��وف��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
واحل��م��اي��ة ال�����ش��ي��ران��ي��ة م��ن خمتلف 
اأن����واع ال��ه��ج��م��ات االإل��ك��رتون��ي��ة مثمنا 

دور جمل�س االأمن ال�شيراين و�شرطة 
دب���ي يف ت��ع��زي��ز امل��ن��ظ��وم��ة االأم��ن��ي��ة يف 
دول����ة االإم�������ارات يف ظ���ل ازدي�����اد تبني 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
قطاع االأعمال ولدى االأف��راد، وهو ما 
يحتم �شرورة الوقاية من التهديدات 
امل����رت����ب����ط����ة ب����االن����ت���������ش����ار امل����ت���������ش����ارع 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.واأ���ش��اف ال��رخ��ي��م��ي اأن 
اأكادميية ات�شاالت توا�شل العمل على 
التدريبية والتعليمية  الدورات  توفر 
ال�شيراين  االأم��ن  متارين  جانب  اإىل 
امل�شتجدات  اأح����دث  ع��ل��ى  ت��رّك��ز  ال��ت��ي 
�شمن  اجلديدة  الرقمية  والتهديدات 
اإط�����ار ه���ذه ال�����ش��راك��ة امل��ث��م��رة، وذلك 

االأكادميية  خ�����رات  ع��ل��ى  ب���االرت���ك���از 
االت�شاالت  ق��ط��اع  يف  االأم�����د  ط��وي��ل��ة 
اأن  مكنتها  وال��ت��ي  الرقمية  واحل��ل��ول 
تكون م�شاهماً حمورياً يف رفد االأجيال 
التدريبية  ب����اخل����رات  االإم����ارات����ي����ة 
رقمي  م�شتقبل  ت��وف��ر  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

اآمن وم�شتدام يف دولة االإمارات.

•• الفجرية-الفجر:

اأعلنت اللجنة املنظمة ملنتدى الفجرة 
فعاليات  ان���ط���الق  ع���ن  ال��رم�����ش��اين 
ن�شخته الثامنة التي تنظمها موؤ�ش�شة 
رم�شان  �شهر  م��ن  ال��ث��ال��ث  يف  غب�شة 
"اال�شتدامة..  ���ش��ع��ار  حت���ت  امل���ب���ارك 

اليوم للغد".
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
االأول  اأم���������س  م�������ش���اء  ع����ق����د،  ال�������ذي 
بالفجرة،  املوؤ�ش�شة  مقر  يف  االأربعاء، 
الظنحاين  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ب��ح�����ش��ور 
رئي�س اللجنة املنظمة، والدكتور حمد 
املطري نائب رئي�س اللجنة املنظمة، 
العام  املن�شق  م�شعود  م��وزة  واملحامية 
في�شل  غ������ازي  وع��������ذراء  ل��ل��م��ن��ت��دى، 

مديرة املنتدى.
وقال خالد الظنحاين، رئي�س اللجنة 
ن�شر  اإىل  يهدف  املنتدى  اإن  املنظمة: 
ال�شامية  االأخالقية  والقيم  الف�شيلة 
والوعي املجتمعي لدى اأفراد املجتمع، 
اأفراد  ب��ني  احل���وار  اإث����راء  ع��ن  ف�شاًل 
املجتمع من خالل ا�شتعرا�س الق�شايا 

املجتمعية التي تهم الوطن واملواطنني 
والتي تعزز اللحمة الوطنية الرافدة 

مل�شرة التنمية ال�شاملة للدولة.
امل�شتمر  ب��ال��دع��م  ال��ظ��ن��ح��اين  واأ����ش���اد 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ي��ول��ي��ه  ال���ذي 
حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س 
ال�شيخ  الفجرة، و�شمو  االأعلى حاكم 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ال�����ش��رق��ي ويل عهد 
ال��ف��ج��رة، ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن املنتديات 

ارتباطنا  ع��م��ق  ت���وؤك���د  ال���ت���ي  امل��ه��م��ة 
االأ�شيلة  وهويتنا  وتقاليدنا  بعاداتنا 
العريق.  واالإن�شاين  التاريخي  واإرثنا 
نائب  املطري  الدكتور حمد  واأو�شح 
املنتدى  اأن  امل��ن��ظ��م��ة،  اللجنة  رئ��ي�����س 
�شيناق�س عدداً من املو�شوعات القيمة 
ملجال�س   4 م��ن��ه��ا  ج��ل�����ش��ات  ����ش���ت  يف 
الن�شاء مب�شاركة  الرجال و2 ملجال�س 
واملعرفة،  الفكر  اأ���ش��ح��اب  م��ن  نخبة 

�شتتناول  اجل��ل�����ش��ات  اأن  اإىل  م�����ش��راً 
"احلوار  اأب���رزه���ا،  م��و���ش��وع��ات،  ع���دة 
والهوية  "املراأة  واالأبناء"،  االآب��اء  بني 
االأ�شرية"،  "اال�شتدامة  الوطنية"، 
مل�شتقبل  االإم��ارات  طريق  "ال�شباب.. 
م�شتدام"، "اأ�شواء على ريادة االأعمال 
العطاء  رم�����ز  "زايد  امل�شتدامة"، 

واالإن�شانية".
املن�شق  املحامية موزة م�شعود  واأك��دت 

املجال�س  اأهمية  على  للمنتدى  العام 
اإثراء  يف  دور  م��ن  لها  مل��ا  الرم�شانية 
اأبناء الدولة، وا�شتعرا�س  احلوار بني 
تهم  التي  املجتمعية  الق�شايا  جميع 
الوطن واملواطنني، م�شرة اإىل اهتمام 
الن�شائي  ب��اجل��ان��ب  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ن�شائيتني  ج��ل�����ش��ت��ني  ���ش��ت��ع��ق��د  ح��ي��ث 
ال�شتعرا�س اأبرز االأدوار التي ت�شطلع 
بها املراأة يف حتقيق اال�شتقرار االأ�شري 

داخل املجتمع.
واأو�شحت عذراء غازي في�شل مديرة 
الرم�شانية  امل��ج��ال�����س  اأن  امل��ن��ت��دى، 
امل���ت���وارث���ة يف االإم��������ارات ع��م��ل��ت على 
وا�شتنباط  الوطنية  اللحمة  تعزيز 
االأف���ك���ار االإي��ج��اب��ي��ة ال���راف���دة مل�شرة 
االإمارات،  دولة  يف  امل�شتدامة  التنمية 
اللجنة  ا���ش��ت��ح��دث��ت  االإط����ار  ه���ذا  ويف 
املنتدى"  "جائزة  ال��ع��ام  ه��ذا  املنظمة 
ال�شخ�شية  ج����ائ����زة  ع����ن����وان:  حت����ت 
واالإ�شالمية،  واالإن�شانية  االجتماعية 
اإماراتية  �شخ�شيات  ث��الث  اإىل  ت�شّلم 
املجتمعي  ال��ع��م��ل  رائ����دة يف جم����االت 
م�شتوى  على  واالإ�شالمي  واالإن�شاين 

•• مو�سكو - وام: 

اأبرمت جامعة حممد بن زايد للعلوم 
االإن�شانية، مذكرة تفاهم مع معهد 
وتبادل  للتعاون  االإ�شالمي،  مو�شكو 
املجاالت  يف  وال���ت���ج���ارب  اخل������رات 
ذات االهتمام امل�شرتك. وقع مذكرة 
ال�نقبي،  جن��الء  ال�دكتورة  التفاهم 
ل�ل�شوؤون  اجل��ام��ع��ة  م�����دي�����ر  ن���ائ���ب 
و�شعادة  ب���االإن�������اب�������ة،  االأك�����ادي�����م��ي��ة 
ال���دي���ن  م���حيي  �ش���مر  ال�دك��تور 
االإ�شالمي.  مو�شكو  معهد  رئ��ي�����س 
النقبي  ال���دك���ت���ورة جن���الء  واأك������دت 
اجلامعة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زز  امل���ذك���رة  اأن 
ع���لى  م���رم���وق  اأك���ادي���مي  كم���رك���ز 
م�����جال  ف�����ي  ال�����عال�����م  م�ش�����توى 
ال�����علوم االإن������شان�����ية واالج�����تماع�����ية 
االإ�ش�����الم  وت�����قدي�����م  وال�����فل�شفية، 
ب���طري���قة  ال���عرب���ية  وال���ثقاف���ة 
ن�ش���ر  ع�����������ل��ى  ت�����������ق��وم  ح��������������ش��اري�����������ة، 
وامل���حبة  ال�����������ت�����ش��ام�����������ح  ف��������������ش��ائ�����������ل 
ق����يم  واإع����الء  االإن�����شان  واح���رتام 
واالن����فتاح  وال����و�ش����طية  االع����تدال 
امل����ختلفة.  ال����عال����م  ث����قاف����ات  ع����لى 

واأو�شحت اأن توقيع املذكرة ين�شجم 
االنفتاح  يف  اجلامعة  وا�شرتاتيجية 
على املوؤ�ش�شات التعليمية يف العامل، 
خا�شة يف الدول ال�شديقة وال�شقيقة، 
االإ�شالمية  ب���ال���درا����ش���ات  وامل��ع��ن��ي��ة 
واأبحاثها، كما تندرج يف اإطار حر�س 
اجلامعة على تعزيز م�شارها العلمي 

قدما  وامل�شي  االأك��ادمي��ي،  ومتيزها 
عر  احل�����ش��اري��ة  ر���ش��ال��ت��ه��ا  اأداء  يف 
االإ�شالم  جم���االت  يف  تخ�ش�شاتها 
اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  ال��ع��رب��ي��ة.  وال��ل��غ��ة 
اأرحب  مذكرة التفاهم �شتفتح اآفاقاً 
العلمية  اخل����رات  ل��ت��ب��ادل  واأو����ش���ع 
البحوث  وت����ط����وي����ر  وال����ف����ك����ري����ة، 

بني  والتوثيق  والن�شر  وال��درا���ش��ات 
الدكتور  اأك��د  جانبه  الطرفني.من 
توقيع  اأن  ال���دي���ن  حم��ي��ي  ���ش��م��ر 
مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة يف 
والعلمية  التعليمية  امل�شاريع  تنفيذ 
امل�����ش��رتك��ة و م��ن املخطط  وال��ن�����ش��ر 
ه������ذا ال�����ع�����ام ع���ق���د م�����وؤمت�����ر دويل 

ب��ال��ت��ع��اون ب���ني اجل���ان���ب���ني.واأع���رب 
التعاون  اآف���اق  تتو�شع  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن 
زاي��د للعلوم  بني جامعة حممد بن 
االإن�شانية ومعهد مو�شكو االإ�شالمي 
املثمرة  العالقات  وت�شاعد يف تعزيز 
ب����ني اجل���ان���ب���ني.وت���ن�������س امل����ذك����رة 
االإ�ش�دارات  ال��ط��رف��ني  ت��ب��ادل  على 
وامل�ن�شورات  وال�����دوري�����ات  وال�����ك��ت��ب 
اأم  العربية  ب�ال�لغة  �ش�واء  وال�بحوث، 
باأية لغة اأخرى متوفرة، اإ�شافة اإىل 
امل��هني،  ال��تدري��ب  ف��ر�س  ت��وف��ر 
وال��دورات  ال��ندوات  ف��ي  وامل���شارك��ة 
الطرفني  م��ن  للطلبة  ال���شيفية 
وفقاً للتخ�ش�شات املتاحة.كما تن�س 
ال����ثقاف����ية  االأن�ش����طة  اإق����ام����ة  على 
خ����دم����ة  وم�����شاري����ع  وال����علمية 
واإط�الق  امل�ش����رتك����ة،  امل����جتمع 
واالإع�الم�ية  ال�توع�وي�ة  امل�����ب��ادرات 
امل�تعلقة ب�ها، م�ما ي�وؤدي اإل�ى ت�عزي�ز 
وال����شعور  ال���وط���نية،  ال���هوي���ة 
وت���ر�ش���يخ  ال���وط���ني،  ب���الفخ���ر 
ث�����������ق��اف�����������ة ال�����������ق��راءة ل�����������دى اأف�����راد 
امل��ج��ت��م��ع، وال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا مبختلف 

و�شائل االإعالم.

تعاون بني جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية ومعهد مو�سكو االإ�سالمي

تعاون بني 3 جهات لتوفري احلماية ال�سيربانية من خمتلف اأنواع الهجمات االإلكرتونية املحتملة

منتدى الفجرية الرم�ساين الثامن ينطلق حتت �سعار )اال�ستدامة.. اليوم للغد(

•• اأبوظبي-وام:

م�شروعها  االإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  د�شنت 
املو�شمي الرم�شاين "توزيع التمور" يف 9 من الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
 260 املوؤ�ش�شة يف عمليات �شحن  وب��داأت  املبارك،  �شهر رم�شان  قبل حلول 
طنا من التمور االإماراتية جواً يف اأواخر �شهر فراير، وبحراً يف �شهر يناير 
املا�شي لكي ت�شل التمور يف الوقت املنا�شب قبل البدء يف �شهر ال�شوم. وقالت 
املوؤ�ش�شة اإن هذا امل�شروع املو�شمي ياأتي يف اإطار حر�س قيادتنا الر�شيدة على 
وال�شديقة،  ال�شقيقة  ال��دول  خمتلف  يف  املحتاجة  االأ�شر  متطلبات  توفر 
ال�شرورية  االأ�شناف  من  التمور  تعد  حيث  الكرمي،  رم�شان  �شهر  خ��الل 

اأنه وبتوجيهات من القيادة احلكيمة جرت  على موائد ال�شائمني. واأكدت 
العادة �شنوياً قبل حلول �شهر رم�شان املبارك تخ�شي�س كميات كبرة من 
التمور لل�شعوب ال�شقيقة وال�شديقة، �شراً على نهج املغفور له ال�شيخ زايد 
م�شرة  يف  ثابتاً  نهجاً  واأ�شبحت  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
العطاء االإماراتي. واأ�شافت اأن موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
واأنهت  دول،   9 يف  امل�شتهدفني  اإىل  التمور  اإي�شال  على  حر�شت  االإن�شانية 
اإجراءات عملية �شحن التمور، حيث مت تخ�شي�س 50 طنا ململكة البحرين 
ال�شقيقة، و20 طنا اىل م�شر، و20 طنا للمغرب، و30 طنا الإندوني�شيا، 
و40 طنا لباك�شتان، و20 طنا ل�شي�شل، و20 طنا الأوزبك�شتان، و20 طنا 

لرتكمان�شتان، و40 طنا لكازاخ�شتان.

رئي�س الدولة يوجه بتقدمي ثالثة ماليني دوالر لدعم اإعمار بلدة حوارة الفل�سطينيةموؤ�س�سة خليفة بن زايد لالأعمال االإن�سانية تد�سن م�سروع توزيع التمور يف 9 دول مبنا�سبة ال�سهر الف�سيل
•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
دوالر لدعم اإعادة اإعمار بلدة  ماليني  ثالثة  اهلل" بتقدمي  "حفظه 
و�شتنفذ  االأخ���رة.  االأح���داث  من  واملت�شررين  الفل�شطينية  ح��وارة 
مع  بالتعاون  – اأبوظبي  والنقل  البلديات  دائ��رة  قبل  من  امل��ب��ادرة 
اجلهود  اإط���ار  يف  وذل��ك  الفل�شطيني..   � االإم��ارات��ي  ال�شداقة  ن��ادي 
الفل�شطيني  ال�شعب  لدعم  االإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي  االإن�شانية 
ال�شقيق. وعقدت دائرة البلديات والنقل – اأبوظبي اجتماعاً لبحث 
علي  حممد  معايل  بح�شور  ال��دع��م..  وتقدمي  امل��ب��ادرة  تنفيذ  اآلية 

من  ك��اًل  �شم  ال��ذي  الفل�شطيني  وال��وف��د  ال��دائ��رة  رئي�س  ال�شرفاء 
وحممد  ع��ودة  وج��الل  ح���وارة  بلدية  رئي�س  �شميدي  معني  �شعادة 
نادي  رئي�س  ال��ك��رد  وع��م��ار  البلدية  جمل�س  ع�شوي  عبداحلميد، 
اآفاق  � الفل�شطيني ..كما بحث االجتماع تعزيز  ال�شداقة االإماراتي 
ورحب  اجلانبني.  ب��ني  البلدي  العمل  جم��ال  يف  امل�شرتك  التعاون 
معايل حممد ال�شرفاء بالوفد الفل�شطيني ال�شقيق ..موؤكداً اهتمام 
قيادة دولة االإمارات احلكيمة بدعم ال�شعب الفل�شطيني وامل�شاهمة 
يف اإعادة تطوير املنطقة املت�شررة يف حوارة. وقال ال�شرفاء اإن اهتمام 
دولة االإمارات بدعم االأ�شقاء يف فل�شطني نابع من مواقفها الثابتة 

يف م�شاندة االأ�شقاء وتقدمي خمتلف اأ�شكال الدعم وامل�شاندة لهم.

•• اأبوظبي -وام:

م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ طحنون  �شمو  ا�شتقبل 
املجل�س  اأم��ني  �شمخاين  اأم�س معايل علي  الوطني  االأم��ن 
االأعلى لالأمن القومي يف اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية. 
الذي  اللقاء  خ��الل  �شمخاين  علي  ومعايل  �شموه  وبحث 

عقد يف ق�شر ال�شاطئ خمتلف جوانب العالقات الثنائية 
املتبادلة  امل�شالح  يخدم  مبا  وتطويرها  تعزيزها  وفر�س 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل���ج���االت  يف  خ��ا���ش��ة  ل��ل��ب��ل��دي��ن 
الق�شايا حمل  من  ع��دداً  ناق�س اجلانبان  والتجارية. كما 
واأهمية  ب�شاأنها  النظر  وجهات  وتبادال  امل�شرتك  االهتمام 

بذل اجلهود يف �شبيل ا�شتقرار وازدهار املنطقة.

طحنون بن زايد ي�ستقبل اأمني املجل�س 
االأعلى لالأمن القومي يف اإيران

حممد بن را�سد ي�ستقبل اأمني املجل�س االأعلى لالأمن القومي االإيراينرئي�س الدولة ي�ستقبل اأمني املجل�س االأعلى لالأمن القومي االيراين

•• العني - وام:

ال�شتقبال  امل�شالخ  ا�شتعدادات  العني  مدينة  بلدية  اأنهت 
�شهر رم�شان املبارك بهدف تلبية احتياجات املتعاملني من 
الذبائح خالل هذه االأيام املباركة من خالل رفع جاهزية 
انحاء  خمتلف  يف  م�شلخاً  ع�شر  الأح��د  الت�شغيلي  الو�شع 

املدينة لتقدمي اأف�شل اخلدمات للجمهور.
طبي  ك��ادر  بتوفر  بالبلدية  العامة  ال�شحة  اإدارة  وقامت 
قبل  احل��ي��وان��ات  لفح�س  بيطرياً  طبيباً   37 م��ن  م��ك��ون 
الذبح والتاأكد من �شالمتها وخلوها من االأمرا�س واالآفات 
املر�شية، كذلك �شتوفر 16 مفت�شاً و 135 ق�شاباً و 64 
وال��ت��اأك��د من  العمل  وت���رة  ل��رف��ع  امل�����ش��اع��دة  العمالة  م��ن 
تطبيق كافة اال�شرتاطات ال�شحية والفنية للعمل بامل�شالخ 

ل�شمان احلفاظ على ال�شحة العامة.
البيطرية  اخل��دم��ات  ق�شم  رئي�س  الكعبي  ح�شن  واأو���ش��ح 
مع  بالتن�شيق  ق��ام��ت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ببلدية 
العمالة  و  ال��ق�����ش��اب��ني  اأع�����داد  ل���زي���ادة  امل�شغلة  ال�����ش��رك��ات 
امل�شاعدة ا�شتجابة للزيادة املتوقعة يف طلبات خدمة الذبح 
يف امل�شالخ، اإ�شافة اإىل توفر كافة االأدوات واملواد املطلوبة، 
ال�شيانة  عمل  رم�����ش��ان  ل�شهر  اال���ش��ت��ع��دادات  �شملت  كما 

العملي  ال��ت��دري��ب  وتكثيف  وامل��ع��دات  ل��الأج��ه��زة  ال��وق��ائ��ي��ة 
الرتكيز على اجلانب التثقيفي والتوعوي لدى العاملني 
الت�شغيلية والوقائية، و�شمان  تطبيقا خلطط االإجراءات 
اال�شرتاطات  وكافة  ال�شخ�شية  احلماية  بو�شائل  االلتزام 
ال�شحية والفنية للعمل بامل�شالخ، وتكثيف عمليات تعقيم 
االحرتازية  االإج����راءات  لتعزيز  وخارجيا  داخليا  امل�شالخ 
والوقائية ال�شحية للمرافق اخلدمية االأخرى يف م�شالخ 
جميع  خ��دم��ات  اأن  الكعبي  واأ���ش��اف  ال��ع��ني.  مدينة  بلدية 
الر�شمية  ال��ع��م��ل  اأوق����ات  وف���ق  للجمهور  م��ت��اح��ة  امل�����ش��ال��خ 
والن�شف  اخلام�شة  وحتى  �شباحا  ال�شابعة  من  اليومية 
م�شاء طيلة اأيام اال�شبوع، عدا يوم اجلمعة حيث يتم اغالق 
 2:30 ال�شاعة  اإىل  11 �شباحاً  ال�شاعة  امل�شالخ من  هذه 
ظهراً، فيما �شيقدم م�شلخ االهايل خدماته االإ�شافية بعد 
�شالة الرتاويح من ال�شاعة 09:00 م�شاء وحتى ال�شاعة 
اجلمعة والتي مت حتديد  يوم  با�شتثناء  �شباحا   01:00
 09:00 ال�شاعة  توقيت عمل الوردية االإ�شافية فيه من 
م�شاء وحتى ال�شاعة 12:00 �شباحا، وذلك بهدف تلبية 
خالل  الذبائح  على  املتزايد  والطلب  اجلمهور  احتياجات 
اأف�����ش��ل اخلدمات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال��ك��رمي، وح��ر���ش��ا  ال�شهر 

واإيجاد اآلية مرنة يف التوقيت تنا�شب اجلميع.

م�سالخ العني تنهي ا�ستعداداتها 
ال�ستقبال �سهر رم�سان املبارك
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن حممد  خ��ال��د  ال�شيخ  �شمو  د���ّش��ن 
املجل�س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن 
اأب��وظ��ب��ي رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
املنطقة  التنفيذي،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
مل��ج��م��وع��ة موانئ  ال��ت��اب��ع��ة  ال��رق��م��ي��ة 
متخ�ش�شة  منطقة  وه���ي  اأب��وظ��ب��ي، 
التجارية  اخل�����دم�����ات  ت���ط���وي���ر  يف 

واللوج�شتية يف ميناء زايد.
وياأتي تد�شني هذه املنطقة تزامناً مع 
بدء تنفيذ املرحلة االأوىل من تطوير 
ُيعد  ال��ذي  الرقمي،  املر�شى  م�شروع 
جزءاً اأ�شا�شياً من اخلطة التطويرية، 
اإىل ج��ع��ل م��ي��ن��اء زايد  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
خدمات  ت���ق���دمي  يف  رائ��������دة  وج���ه���ة 

متميزة للتجار وامل�شتثمرين.
واملنطقة الرقمية هي اأول مبنى يتم 
اإن�شاوؤه �شمن م�شروع املر�شى الرقمي، 
األف   370 ال��ذي ميتد على م�شاحة 
تتيح  ا�شتيعابية  بطاقة  م��رب��ع،  م��رت 
األ��ف مبتكر   20 م��ن  اأك��رث  احت�شان 
وب��اح��ث وخ��ب��ر يف جم���االت التحول 
التجاري وتطوير اخلدمات  الرقمي 
اللوج�شتية، كما �شي�شت�شيف امل�شروع 
عدداً من ال�شركات الّداعمة للتحول 
ال��رق��م��ي ل��ل��ت��ج��ارة، ب����دءاً م��ن �شركة 

االبتكار  وخم����ت����ر  امل���ق���ط���ع  ب����واب����ة 
عام  تاأ�شي�شهما  مت  اللذين  الرقمي، 
2016 كمراكز للبحث والتطوير يف 

جمال رقمنة التجارة.
وعلى  املقطع،  بوابة  �شركة  اأن  يذكر 
املا�شية،  ال�����ش��ب��ع  ال�������ش���ن���وات  م�����دى 
الرقمية  احل���ل���ول  رب���ط  يف  اأ���ش��ه��م��ت 
املُ��ط��ورة يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي م��ع اأكرث 
م���ن 80 ج���ه���ة، وق���ّدم���ت اأك�����رث من 
والعاملي  املحلي  لل�شوق  800 خدمة 
خ���الل ف����رتات ق��ي��ا���ش��ي��ة، ك��م��ا عملت 

على ت�شدير بع�ٍس من هذه احللول 
املتقدمة اإىل دول اأخرى، وفقاً الأرقى 
واأف�����ش��ل امل��ع��اي��ر ال��دول��ي��ة يف جمال 

الكفاءة الت�شغيلية.
الرقمية  امل���ع���ام���الت  ع����دد  وجت������اوز 
ال���ت���ي ن���ّف���ذت���ه���ا ال�������ش���رك���ة اأك������رث من 
اأكرث  110 ماليني معاملة خلدمة 
اأ�شهم  مم��ا  م�شتخدم؛  األ��ف   20 م��ن 
اأك�شيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  تقلي�س  يف 
ال���ك���رب���ون امل��ن��ب��ع��ث��ة م����ن ال���رح���الت 
واملعامالت  اخلدمة  ملراكز  امليدانية 

1.6 مليون طن  الورقية مبا يقارب 
خالل االأعوام القليلة املا�شية.

���ش��م��ّوه، خ��الل ه��ذه الزيارة،  واّط��ل��ع 
للمن�شة  الت�شغيلية  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
امل����ت����ق����دم����ة ل����ل����ت����ج����ارة واخل�����دم�����ات 
بع�س  وع��ل��ى  “اأطلب”،  اللوج�شتية 
خدماتها وحلولها اال�شتباقية، والتي 
كان �شمّوه قد اأطلقها �شهر مايو من 
قطاع  عمليات  لتوحيد   2020 ع��ام 
اللوج�شتية  واخل����دم����ات  ال���ت���ج���ارة 
وت�شهيلها، اإ�شافًة اإىل ربط القطاعات 

البحرية واجلوية والرية ومنظومة 
عمل املناطق ال�شناعية واالقت�شادية 
م���ع ج��م��ي��ع ال��ه��ي��ئ��ات امل��ن��ظ��م��ة لهذه 

االأن�شطة االقت�شادية.
امل��ن�����ش��ة، ا�شتفاد  وم��ن��ذ اإط����الق ه���ذه 
األ���ف  اأك�����رث من14  خ��دم��ات��ه��ا  م���ن 
معدل  يف   94% بن�شبة  م�شتخدم، 
خدماتها  ع�����ن  امل���ت���ع���ام���ل���ني  ر�����ش����ا 

الرقمية.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال م��ع��ايل اأحمد 
ج���ا����ش���م ال�����زع�����اب�����ي، رئ���ي�������س دائ������رة 

 " اأب��وظ��ب��ي  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
يف ظل الروؤية اال�شت�شرافية الواعدة 
ل��ق��ي��ادت��ن��اال��ر���ش��ي��دة، مت��ك��ن��ت اإم�����ارة 
وجهًة  مكانتها  تر�شيخ  من  اأبوظبي 
واالأعمال  للتجارة  وعاملية  اإقليمية 
املُحفزة  املنظومة  وتتيح  واال�شتثمار 
التبادل  ت�����ش��ه��ي��ل  ح���ل���ول  ل���الأع���م���ال 
املتقدمة  امل��ن�����ش��ة  م��ث��ل  ال���ت���ج���اري، 
 - اللوج�شتية  واخل���دم���ات  ل��ل��ت��ج��ارة 
اأطلب -، وتب�شيط االإجراءات وخف�س 
ال���وق���ت بهدف  وت��ق��ل��ي��ل  ال��ت��ك��ال��ي��ف 

متكاملة  ح��ك��وم��ّي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
متطلبات  لتلبية  ال���ق���درات  وت��ع��زي��ز 

زيادة احلركة التجارية".
واأ�شاد معاليه باإ�شهام جمموعة موانئ 
التجارة  ق��ط��اع  ت��ع��زي��ز  يف  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي،  يف  اللوج�شتية  واخل��دم��ات 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  رح��ل��ة  م��ع  متا�شياً 
تناف�شيتها  ُي���ع���زز  مب���ا  االإم��������ارة،  يف 
وا�شطالعها بدور حموري يف حتقيق 
اقت�شاد متنوع وذكي وم�شتدام وقائم 

على املعرفة.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأع��������رب م����ع����ايل فالح 
حممد االأحبابي، رئي�س جمل�س اإدارة 
جمموعة موانئ اأبوظبي عن امتنان 
امل��ج��م��وع��ة ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
اآل نهيان على دعمه  حممد بن زايد 
املتوا�شل، وقال " نثمن حر�س �شموه 
على دعم اجلهود الرامية اإىل ت�شريع 
وزيادة  الرقمية،  التجارة  منو  وترة 
الناجت  يف  الرقمي  االقت�شاد  اإ���ش��ه��ام 
االإم����ارات.  ل��دول��ة  املحلي االإج��م��ايل 
ذكية  ح��ل��ول  بتقدمي  ملتزمون  اإن��ن��ا 
وا�شتقطاب  ال���ع���امل���ي���ة  ل�����الأ������ش�����واق 
املوؤ�ش�شات التقنية الواعدة يف املر�شى 
موانئ  مل��ج��م��وع��ة  ال���ت���اب���ع  ال���رق���م���ي 
القيادة  تطلعات  ُيلبي  مب��ا  اأب��وظ��ب��ي 
خالل  ����ش���م���ّوه،  وراف�����ق  الر�شيدة". 
ه��ذه ال���زي���ارة، ك��ّل م��ن م��ع��ايل اأحمد 
جا�شم الزعابي، رئي�س دائرة التنمية 
االقت�شادية يف اأبوظبي، و�شعادة �شيف 
�شعيد غبا�س، االأمني العام للمجل�س 
اأبوظبي،والكابنت  الإم��ارة  التنفيذي 
الع�شو  ال�����ش��ام�����ش��ي،  ج��م��ع��ة  حم��م��د 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اأب���وظ���ب���ي، وال���دك���ت���ورة نورة  م���وان���ئ 
الظاهري، الرئي�س التنفيذي للقطاع 
اأبوظبي  الرقمي يف جمموعة موانئ 

والرئي�س التنفيذي لبوابة املقطع.

•• اأبوظبي -وام: 

حممد  ب��ن  ذي��اب  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي،  الإم����ارة  التنفيذي 
االحت�������اد  �����ش����رك����ة  اإدارة  جم���ل�������س 
بينمركز  اتفاقية  توقيع  للقطارات، 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
للقطارات  االحت���اد  و�شركة  واملهني 
املعرفة  وت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 
بني الطرفني يف جمال التكنولوجيا 
امل����ت����ط����ورة، وال���ع���م���ل ع���ل���ى اأح�����دث 
االأبعاد  ث��الث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
التي ت�شتخدم موارد ُمعاد تدويرها، 
اإماراتيون  ���ش��ب��اب  عليها  وُي�����ش��رف 
اأبوظبي  مركز  وخريجي  طلبة  من 

للتعليم والتدريب التقني واملهني.
ومب�����وج�����ب االت����ف����اق����ي����ة، ي���ت���ع���اون 
الطرفان يف جماالت ت�شميم واإنتاج 
با�شتخدام  للبيئة  �شديقة  م����وارد 
تاأهيل  خ��الل  من  التقنيات،  اأح��دث 

مع  يتما�شى  ما  املواطنني،  ال�شباب 
مبادرات  ال���دول���ة يف مت��ك��ني  ج��ه��ود 
اال�شتدامة، ودعم الكفاءات الوطنية 

�شة يف قطاع ال�شناعة. املتخ�شِّ
�شعيد  مبارك  الدكتور  �شعادة  وق��ال 

ال�شام�شي، املدير العام ملركز اأبوظبي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني: " 
اإنَّ هذه االتفاقية ت�شكِّل نقلة نوعية 
التقني" الذي  "اأبوظبي  جديدة يف 
الغيار  قطع  واإن��ت��اج  ت�شميم  ي��ت��وىّل 

اأحدث  با�شتخدام  واالإك�����ش�����ش��وارات 
الطباعة  ت�����ش��م��ل  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات، 
وموارد  واخلراطة،  االأبعاد،  ثالثية 
للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  ت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا  ُم���ع���اد 

وغرها من التقنيات".

اإىل  ت���ه���دف  االت���ف���اق���ي���ة  اأنَّ  ��������د  واأكَّ
االإماراتية  الب�شرية  القوى  تاأهيل 
التقنيات  اأح���������دث  ع���ل���ى  ل���ل���ع���م���ل 
االأبعاد  ثالثية  بالطباعة  اخلا�شة 
املزيد  دخ��ول  يدعم  ما  وملحقاتها، 
�شة  املتخ�شِّ الوطنية  الكفاءات  من 

يف القطاع ال�شناعي بالدولة.
���ش��ادي ملك،  �شعادة  ق��ال  م��ن جهته 
االحتاد  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
على  ال�شركة  “حتر�س  للقطارات: 
الوطنية  ال��ب�����ش��ري��ة  ال���ق���وى  دع����م 
خ�������رات مركز  م����ن  واال�����ش����ت����ف����ادة 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
يف  وتقنياً  مهنياً  لتاأهيلهم  واملهني 
جم���ال ال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة االأب���ع���اد، 
ملوا�شلة  ال�شركة  الحتياجات  وف��ق��اً 

بناء قطاع ال�شكك احلديدية”.
القيادة  اأَْوَل�������ت  “لطاملا  واأ�����ش����اف: 
بال�شباب  ك��ب��راً  اهتماماً  الر�شيدة 
ر  لتطوُّ احل��ي��ويَّ  َك  امل��ح��رِّ ب�شفتهم 
ج���م���ي���ع ال����ق����ط����اع����ات، وال����رك����ي����زة 

البناء  م�شرة  ملوا�شلة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
والتنمية”.

وا���ش��ت��خ��دام امل�����واد ال��ق��اب��ل��ة الإع����ادة 
ال���ت�������ش���ن���ي���ع ي�������ش���اع���د ال�������ش���رك���ات 
اخلا�شة  اأه����داف����ه����ا  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
ب��اال���ش��ت��دام��ة، م���ن خ����الل حت�شني 
ك��ف��اءة ا���ش��ت��خ��دام امل�����وارد، وم���ن ثمَّ 
حت�����ش��ني ح���ال���ة ال��ب��ي��ئ��ة م���ن خالل 

تقليل النفايات الناجتة عن عمليات 
املوارد  وح��م��اي��ة  والت�شنيع  االإن��ت��اج 
لال�شتخدام  ميكن  كما  الطبيعية. 
الربحية  ن  اأن يح�شِّ امل�شتدام للمواد 
ع���ل���ى امل������دى ال���ط���وي���ل، م����ن خالل 
باملواد  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  تقليل 

ث. والنفايات واحلدِّ من التلوُّ
وت�شمح تكنولوجيا الطباعة ثالثية 

ومكّونات  اأج������زاء  ب��اإن�����ش��اء  االأب���ع���اد 
وبكلفٍة  كبرة،  و�شرعة  عالية  بدقة 
التقليدية  ب��ال��ط��رق  م��ق��ارن��ًة  اأق�����لَّ 
للت�شنيع، عالوة على توفر الطاقة 
ت��ق��ل��ي��ل ع���دد اخلطوات  م���ن خ���الل 
الالزمة  امل��ع��دات  لت�شغيل  ال��الزم��ة 
واملعدات  واالأدوات  القوالب  الإن��ت��اج 

اخلا�شة بالت�شنيع.

•• عجمان- وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على  ب��ن��اًء 
الر�شمي  ال��دوام  يكون  باأن  “حفظه اهلل”  الدولة  نهيان، رئي�س 
رم�شان  �شهر  خ��الل  اجلمعة  ي��وم  االحت��ادي��ة  احلكومة  ملوظفي 
اعتمدت   ،30% بن�شبة  وح�����ش��وري��اً   ،70% بن�شبة  ب��ع��د  ع��ن 
اأيام  عجمان  اإم���ارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  دوام  عجمان  حكومة 
%70 وح�شورياً  ُبعد بن�شبة  ال�شهر الكرمي عن  اجلمعة خالل 

بن�شبة 30%.
ويف هذا االإط��ار، اأ�شدرت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة عجمان 
تعميماً اإىل كافة اجلهات احلكومية يف اإمارة عجمان ب�شاأن حتديد 
�شاعاتالعمل الر�شمي يف �شهر رم�شان املبارك 1444-2023م 
، حيث ن�س التعميم على اأن تكون �شاعات العمل الر�شمية خالل 
ال�شاعة  من  اخلمي�س  اإىل  االإثنني  يوم  من  رم�شاناملُبارك  �شهر 
واأيام  الظهر،  بعد   )2:30( ال�شاعة  وحتى  �شباحاً   )9:00(

اجلمعة من ال�شاعة )9:00(�شباحاً وحتى ال�شاعة )12:00( 
ظهراً يوم اجلمعة.

تعمل  ال��ت��ي  اجل��ه��ات احلكومية  اأن���ه على  اإىل  ال��دائ��رة  واأ����ش���ارت 
ونهايتها  الر�شمية  العمل  �شاعات  بداية  حتديد  املناوبة  بنظام 
طبيعة  م��ع  ي��ت��الءم  مب��ا  امل��ب��ارك  �شهررم�شان  خ��الل  للمناوبات 
خدماتها  تقدمي  ا�شتمرارية  ي�شمن  ومب��ا  واحتياجاتها،  عملها 
الواحدة  املناوبة  �شاعات  عدد  يزيد  اال  �شريطة  وفعالية،  بكفاءة 

على خم�س �شاعات ون�شف ال�شاعة.
كما يجوز للمدير العام يف اجلهة احلكومية اإ�شدار قرار بتطبيق 
نظام العمل املرن يف اجلهة احلكومية خالل �شهر رم�شان املبارك 

مبا يتالءممع طبيعة عملها واحتياجاتها.
يوم  احل��ك��وم��ة  ملوظفي  الر�شمي  ال����دوام  اأن  ال��دائ��رة  واأو���ش��ح��ت 
بن�شبة  ب��ع��د  ع��ن  �شيكون  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  خ���الل  اجل��م��ع��ة 
%30 ويتم حتديد الوظائف القابلة  بن�شبة  %70، وح�شورياً 
ال��واردة يف نظام العمل  للعمل عن بعد وفق ال�شوابط واالأحكام 

ق��رار ممثل احلاكم  املعتمد مبوجب  عن بعد يف حكومة عجمان 
لل�شوؤون االإدارية واملالية القرار رقم )36 ( ل�شنة 2020 ومبا 
ال يخل بح�شن �شر العمل وي�شمن وجود عدد كاف من املوظفني 
يف مقر اجلهة احلكومية مبا ي�شمن ا�شتمرارية تقدمي اخلدمات 

للمتعاملني خالل ال�شهر املبارك .
عجمان  حلكومة  الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  رفعت  املنا�شبة،  وبهذه 
اآيات التهاين والتريكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ  اأ�شمى 
واأخيه  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  زاي���داآل  بن  حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اإىل  و  اهلل”،  “رعاه  حاكمدبي  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
املجل�س  -ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  اأع�شاء  اإخوانهم  واإىل  و،  االأعلى لالحتاد حاكم عجمان 
ام االإم��ارات، ول�شعب دولة االإم��ارات العربية  ُحَكّ االأعلى لالحتاد 
املتحدة واالأمتني العربية واالإ�شالمية ،�شائلني اهلل اأن يعاد على 

اجلميع باخلر واليمن والركات.

•• دبي-الفجر: 

�شاحي خلفان  الفريق  تراأ�س معايل 
واالأمن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  متيم، 
العام يف دبي، رئي�س جمعية االإمارات 
ل��رع��اي��ة امل��وه��وب��ني، اج��ت��م��اع جمل�س 
االإدارة الذي عقد �شباح اأم�س بنادي 
�شباط �شرطة دبي، وح�شره اأع�شاء 
جمل�س االإدارة واالأع�شاء ال�شرفيون: 
املناعي،  وليد  مهند�س  اللواء  �شعادة 
للتطوير  العامة  االإدارة  ع��ام  مدير 
املحلي واالحت��ادي، مبكتب  واالبتكار 
نائب رئي�س ال�شرطة واالأمن العام يف 
العور  من�شور  الدكتور  و�شعادة  دبي، 
نائب رئي�س اجلمعية، ومنرة �شفر، 
اأم���ني ال�����ش��ر ال��ع��ام، وال��دك��ت��ور �شيف 

اجل��اب��ري، اأم���ني ال�����ش��ن��دوق، واملقدم 
االإعالمي  امل�شت�شار  ال�شابوين،  زيد 

للجمعية.
ا�شتعرا�س  االج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
وبنود  ال�������ش���اب���ق،  االأع�����م�����ال  ج������دول 
حم�شر  واعتماد  احل���ايل،  االجتماع 

االجتماع ال�شابق.
وعر�س الدكتور من�شور العور نائب 
لرنامج  مقرتحا  اجلمعية،  رئي�س 
وهي  العك�شية"  "الهند�شة  ب��ع��ن��وان 
عملية تعتمد على اإعادة حتليل منتج 
عمله،  كيفية  لفهم  م��ع��ني  ن��ظ��ام  اأو 
ن�����ش��خ��ة ط��ب��ق االأ�شل  ان�����ش��اء  ب��ه��دف 
اأو  املنتج  حت�شني  على  تعمل  اأو  منه 

النظام.
وتبادل  ال��ت��ع��اون  �شبل  بحث  مت  كما 

االإمارات  باحثى  مركز  مع  اخل��رات 
واال�شتفادة  وال��ب��ح��وث،  ل��ل��درا���ش��ات 
واالبتكارية  البحثية  الدرا�شات  من 

امل���ت���وف���رة ل����دى امل���رك���ز، ح��ي��ث اطلع 
للرامج  ع���ر����س  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع��ون 
يقدمها  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  واالأب����ح����اث 

الدكتور فرا�س حبال،  املركز، قدمه، 
الرئي�س االأكادميي للمركز، �شرح فيه 
املجاالت املتاحة يف املركز والتي تدعم 
املوهوبني  تبني  يف  اجلمعية  اأه���داف 

وتطوير قدراتهم.
اع����ت����م����اد  اق�����������رتاح  ب����ح����ث  ك����م����ا مت 
ال����ي����وم ال�������ش���اد����س م����ن م���اي���و يف كل 
ع�����ام ي���وم���ا ل���ل���م���وه���وب االإم�����ارات�����ي، 
املجلة  اإ����ش���دار  وم��ن��اق�����ش��ة م��و���ش��وع 
موهبة  ="جملة  للجمعية  ال��دوري��ة 
رم�شانية  اأم�����ش��ي��ة  واإق���ام���ة  وطن"، 

للموهوبني.
عر�س  االج����ت����م����اع  خ������الل  وج�������رى 
اجلمعية  باجتماع  اخلا�شة  التقارير 
االإدارية  "التقارير  املقبل  العمومية 

واملالية"، وحتديد موعد االجتماع. 

خالد بن حممد بن زايد ُيد�ّسن املنطقة الرقمية التابعة ملجموعة موانئ اأبوظبي

بح�سور ذياب بن حممد بن زايد .. اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واالحتاد للقطارات يوقّعان اتفاقية 

حكومة عجمان تعتمد �ساعات الدوام الر�سمي اأيام اجلمعة خالل �سهر رم�سان

جمعية االإمارات لرعاية املوهوبني تناق�س عددا من الربامج واالقرتاحات التطويرية التي تدعم اأهدافها

•• اأبوظبي -وام:

اأكد جمل�س حكماء امل�شلمني برئا�شة ف�شيلة االإمام االأكر 
اأ. د. اأحمد الطيب، �شيخ االأزهر ال�شريف، رئي�س املجل�س ، 
اأنَّ االإ�شالم هو دين الرحمة وال�شالم، ويرتكز على مبادئ 
الت�شامح واالإح�شان، �شدرت تعاليمه ال�شمحة للعامل القيم 
واالأخوة  والت�شامح  التعاي�س  من  ز  تعزِّ التي  االأخالقية 

االإن�شانية بني جميع الب�شر على اختالفهم وتنوعهم.
وقال املجل�س - يف بيان له مبنا�شبة اليوم الدويل ملكافحة 
االإ�شالم  من  التخويف  �شناعة  اإن   - "االإ�شالموفوبيا" 
تنعك�س �شلبا، على التعاي�س ال�شلمي واالندماج االإيجابي، 
ال�شمحة  االإ�شالم  تعاليم  على  الباطلة  االدع���اءات  وتثر 

 .. التي جاءت �شالًما ورحمًة للعاملني  الو�شطية  ور�شالته 
مات الدولية وو�شائل االإعالم العاملية  داعيا الهيئات واملنظَّ
وكراهية  ره���اب  ظ��اه��رة  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  يف  امل�شاهمة  اإىل 
االإ�شالم. واأ�شاد جمل�س حكماء امل�شلمني بتحديد 15 من 
االإ�شالموفوبيا،  ملكافحة  دوليًّا  يوًما  ع��ام  كل  من  مار�س 
لكلمة  تقديره  عن  معربا  العام،  ه��ذا  م��رة  ل  الأوَّ واإحيائه 
اأن��ط��ون��ي��و جوتري�س؛  امل��ت��ح��دة،  ل����الأمم  ال���ع���ام  االأم�����ني 
اأك���رث من  اأن���ه منذ  ���د فيها  اأكَّ ال��ت��ي  ال��ي��وم،  مبنا�شبة ه��ذا 
والرتاحم التي  والتعاطف  ال�شالم  ور�شالة  عام   1000
واأن  العامل،  ح��ول  للنا�س  اإلهاًما  ت�شكل  االإ���ش��الم  بها  ج��اء 
لكلمة  نف�شه  اجل��ذر  م��ن  م�شتقة  "االإ�شالم" ذات��ه��ا  كلمة 

ال�شالم.

•• مقدي�سو-وامك

�شحنة  مقدي�شو  ل���دى  االإم������ارات  دول���ة  ���ش��ف��ارة  �شلمت 
م�����ش��اع��دات م��ق��دم��ة م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة ب��ن زاي���د اآل 
ال�شومالية.  احلكومة  اإىل  االإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
جرى ت�شليم ال�شحنة - التي تتكون من 193 طناً من 
االإغاثية يف ميناء مقدي�شو، بح�شور  املواد واالإم��دادات 
�شيف علي ر�شا�س، ممثل �شفارة دولة االإمارات، ومعايل 
الكوارث  الإدارة  الوطنية  الهيئة  رئي�س  معلم،  حممود 
مقدي�شو  عمدة  نائب  عثمان،  وعبدالعزيز  ال�شومالية، 
الوطنية  اللجنة  م��ن  واأع�����ش��اء  االجتماعية،  ل��ل�����ش��وؤون 

ال�شومالية ملواجهة اجلفاف.
و�شيتم توزيع االإمدادات على االأ�شر الفقرة واملحتاجة 
وال���ن���ازح���ني يف ال��ع��ا���ش��م��ة ال�����ش��وم��ال��ي��ة م��ق��دي�����ش��و مع 
ياأتي  ال��ن��ازح��ني يف حميطها.  ع��ل��ى خم��ي��م��ات  ال��رتك��ي��ز 
ت�����ش��ل��ي��م ه���ذه ال�����ش��ح��ن��ة ���ش��م��ن ال���رام���ج ال��ت��ي تنفذها 
املوؤ�ش�شات االإن�شانية واخلرية يف دولة االإمارات، الإغاثة 
ال�شومال  �شرب  ال��ذي  ال�شديد  اجلفاف  من  املتاأثرين 
اأر�شلت  حيث  لهم  امل�شاعدات  وتقدمي  وا�شع  نطاق  على 
املتنوعة  الغذائية  باملواد  بواخر حمملة  ال�شابق عدة  يف 
وكي�شمايو  مقدي�شو  موانئ  اإىل  و�شلت  ال�شومال،  اإىل 
)اإقليم جوباالند( وبو�شا�شو )اإقليم بونتالند( وبربرة 

ال�شوماليون  امل�شوؤولون  وعر  �شوماليالند(.  )اإقليم 
ال���ذي���ن ح�����ش��روا ح��ف��ل ت�����ش��ل��ي��م ال�����ش��ح��ن��ة ع���ن �شكرهم 
على  و�شعباً  قيادة وحكومة  االإم��ارات  وتقديرهم لدولة 
الدعم امل�شتمر لل�شعب ال�شومايل ملواجهة اجلفاف و�شح 
دولة  وبا�شرت  االإغ��اث��ي��ة.  امل�شاعدات  تقدمي  ع��ر  امل��ي��اه 
االإمارات م�شاعدة ال�شومال منذ بداية االأزمة االإن�شانية 
احلالية التي اأحدثتها كارثة اجلفاف، بعد �شح االأمطار 
خالل املوا�شم االأربعة املا�شية، كما توا�شل دعم واإغاثة 
املت�شررين يف املناطق املنكوبة، يف وقت يتوقع فيه و�شول 
االأحمر  الهالل  ت�شّرها هيئة  اأخرى  �شفينة م�شاعدات 

االإماراتي حتمل اآالف االأطنان من املواد االإغاثية.

�سلمتها �سفارة الدولة .. �سحنة م�ساعدات اإماراتية ملت�سرري اجلفاف يف ال�سومالجمل�س حكماء امل�سلمني : االإ�سالم دين الرحمة والتعاي�س وال�سالم

كهرباء ال�سارقة تبداأ تنفيذ خطتها ال�ستكمال 
م�سروعات االإنارة يف املنطقة الو�سطى

•• ال�سارقة - وام:

بداأت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة تنفيذ خطتها لعام 2023 ال�شتكمال 
العام  ب��داي��ة  منذ  الهيئة  اأجن���زت  اإذ  الو�شطى  املنطقة  يف  االإن���ارة  م�شروعات 
اجلاري م�شروع اإنارة �شعبية احل�شن بالذيد برتكيب 52 عمودا و 52 ك�شافا 
اأجنزت  كما  دره��م  الف   273 بتكلفة  2400 مرت  كابالت مب�شافة  ومتديد 
الهيئة م�شروع اإنارة بحرة الذيد اجلديده برتكيب 71 عمودا و 71 ك�شافا 
اأجنزت  كما  دره��م  ال��ف   470 وبتكلفة  مرت   3600 بطول  كابالت  ومتديد 

اأعمال ال�شيانه يف عدد من املناطق بتكلفة 97 الف درهم .
بهيئة  الو�شطى  املنطقة  اإدارة  مدير  الطنيجي  حممد  خليفة  املهند�س  واأك��د 
الإنارة  خطتها  ا�شتكمال  على  تعمل  الهيئة  اأن  ال�شارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء 
كافة اجلهات  والتعاون مع  بالتن�شيق  اأف�شل اخلدمات  وتقدمي  املناطق  كافة 
الو�شطى  باملنطقة  التطويرية  امل�شاريع  وتنفيذ  اخلطط  اإع���داد  خ��الل  م��ن 
وامل�شاريع احلكومية  اج��راءات اخلدمات  االأه��ايل وت�شهيل  ومتابعة متطلبات 

التي ت�شاهم يف تطوير وخدمة املنطقة الو�شطى و�شكانها.

�سفارة االإمارات لدى طوكيو 
حتتفي بالذكرى اخلم�سني 

للعالقات الدبلوما�سية مع اليابان
•• طوكيو -وام:

طوكيو  لدى  الدولة  �شفارة  نّظمت 
احتفااًل ثقافياً م�شرتكاً مع �شفارتي 
ُعمان  و�شلطنة  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة 
مبنا�شبة الذكرى اخلم�شني الإقامة 
العالقات الدبلوما�شية مع اليابان، 

والذي اأقيم يف منطقة هاراجوكو.
وا�شتمل احلفل على عر�س لالأزياء 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة واحل���������رف ال���ي���دوي���ة 
قدمتها  التي  العربية،  واملو�شيقى 
املو�شيقية  االإم�������ارات  دول����ة  ف��رق��ة 
وال�شباب.  الثقافة  ل���وزارة  التابعة 
الفهيم  اأح��م��د  �شهاب  �شعادة  وق���ال 
�شفر الدولة لدى اليابان : "ياأتي 
اليوبيل  مبنا�شبة  االح��ت��ف��ال  ه���ذا 
وتتويجاً  العالقات  الإقامة  الذهبي 
ر�شمياً يف عام  بداأت  التي  لل�شداقة 
1972"، موؤّكداً على عمق عالقات 
ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك بني 
دول�����ة االإم���������ارات وال���ي���اب���ان ط���وال 
ال��ع��ق��ود اخل��م�����ش��ة امل��ا���ش��ي��ة، حيث 
امل�شتمر وذلك  حافظت على منوها 
ب���دع���م ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة يف كال 
ال��ب��ل��دي��ن وح��ر���ش��ه��م��ا ع��ل��ى تعزيز 
ال�شراكة اال�شرتاتيجية يف املجاالت 
كافة. واأ�شاف �شعادته اأّن العالقات 
االقت�شادية  وبخا�شة  البلدين  بني 
وكذلك  م�����ش��ت��م��را،  ازده������اراً  ت�شهد 
ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف وال��ع��ل��م��ي وقطاع 
ال���ف�������ش���اء وغ����ره����ا م����ن امل���ج���االت 

احليوية.
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اأخبـار الإمـارات

فازوا بالذهب و18 بالف�سة و21 بالربونز  14

»اأم االمارات« حتتفي بتتويج 53 مواطنا ومواطنة يف م�سابقة اأبوظبي التقني للمهارات
•• اأبوظبي-وام: 

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأك���دت 
الن�شائي  االحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
الدولة  ق��ي��ادة  اأن  االإمارات”  “اأم 
املواطن يف �شدارة  ت�شع  الر�شيدة 
االأولويات كونه اأغلى واأعز ثروات 
ال���وط���ن، وب����ه ت��وا���ش��ل االإم������ارات 
بني  ومكانتها  ���ش��دارت��ه��ا  تر�شيخ 

دول العامل املتقدم.
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ون���وه���ت 
القيادة  توجيهات  اإىل  مبارك  بنت 
�شاحب  يف  مم���ث���ل���ة  ال����ر�����ش����ي����دة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  اهلل”، 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
االإم���������ارات، ن��ح��و ����ش���رورة االأخ����ذ 
املبتكرة؛  وال��رام��ج  امل��ب��ادرات  بكل 
ال�������الزم�������ة ل�������ش���ن���اع���ة ال������ك������وادر 
يف  العالية  ال��ق��درات  ذات  الوطنية 
الهند�شية  التخ�ش�شات  خمتلف 
والقادرة  واملهنية،  والتكنولوجية 
التقدم  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى 
االإمارات  تعي�شة  ال��ذي  احل�شاري 

يف قطاعات العمل واالإنتاج كافة.
ال�شيخة  �شمو  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
األقتها  التي  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
نيابة عن �شموها؛ معايل الدكتورة 
وزيرة  ال�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء 
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  اأم�������س  دول������ة، 
احلفل  خالل  للمعار�س،  الوطني 
الوطنية  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة  اخل���ت���ام���ي 
التي   2023 االإم�������ارات  مل���ه���ارات 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه��ا 
خالل  واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب 
مار�س   15 اإىل   13 م��ن  ال��ف��رتة 
الدكتور  �شعادة  بح�شور  اجل���اري، 
مبارك �شعيد ال�شام�شي مدير عام 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
كبار  م��ن  ونخبة  وامل��ه��ن��ي،  التقني 

امل�شوؤولني.

مبا  “حفظه اهلل”،  الدولة  رئي�س 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  ي���وؤك���د 
املواطنني من حتقيق  على متكني 
للدولة يف �شناعة  العاملية  الريادة 
ال���ك���وادر امل��ب��دع��ة، وب��ال��ت��اأك��ي��د فاإن 
مركز اأبوظبي التقني يقود بنجاح 
ومتكاملة  م���ت���ق���دم���ة  م���ن���ظ���وم���ة 
ت�شم  وال��ت��ي  املتخ�ش�س  للتعليم 
م���وؤ����ش�������ش���ات ج���ام���ع���ي���ة وث���ان���وي���ة 
وت��دري��ب��ي��ة رائ����دة، وال��ت��ي تن�شجم 
اأهدافها مع روؤية اأبوظبي 2030، 
كما حتر�س على توطيد وتطوير 
ال�شراكة االإ�شرتاتيجية مع جميع 
الكوادر  ب��اإع��داد  املعنية  املوؤ�ش�شات 
اجلهود  تكامل  اأج��ل  من  الب�شرية 
ال��ت��ي جت��ع��ل ه���ذه ال���ك���وادر ق���ادرة 
امل�شروعات  متطلبات  تلبية  على 

ال�شناعية يف احلا�شر وامل�شتقبل.

) اأم االإمارات توا�سل رعايتها 
للم�سابقة (

فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  وق����ال����ت 
منا  واه����ت����م����ام����اً   : م����ب����ارك  ب���ن���ت 
فاإننا  ب��ه��ذه اجل��ه��ود وم��ب��ارك��ت��ه��ا، 
رعايتنا  موا�شلة  نعلن  اهلل؛  ب��اإذن 
ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة ال���وط���ن���ي���ة مل����ه����ارات 
االإمارات، خالل ال�شنوات القادمة، 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  ن��دع��و  ك��م��ا 
ا�شرتاتيجية  ل��ت��ب��ن��ي  واخل���ا����ش���ة، 

املبتكرة؛ الالزمة ل�شناعة الكوادر 
يف  العالية  ال��ق��درات  ذات  الوطنية 
الهند�شية  التخ�ش�شات  خمتلف 
والقادرة  واملهنية،  والتكنولوجية 
التقدم  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى 
االإمارات  تعي�شة  ال��ذي  احل�شاري 

يف قطاعات العمل واالإنتاج كافة.
وبناتي،  اأبنائي   : �شموها  واأ�شافت 
يف  ت�شعكم  الر�شيدة،  قيادتكم  اإن 
اأغلى  ����ش���دارة االأول����وي����ات، الن��ك��م 
واأعز ثروات الوطن، وبكم توا�شل 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
بني  ومكانتها  ���ش��دارت��ه��ا  تر�شيخ 
دول العامل املتقدم، وها هو �شلطان 
االإماراتي  ال��ف�����ش��اء  ال��ن��ي��ادي��رائ��د 
املوؤ�ش�س  ال���ق���ائ���د  ط���م���وح  ي��ح��ق��ق 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
اآل نهيان؛ طيب اهلل ثراه، وي�شعد 
بنجاح اإىل حمطة الف�شاء الدولية 
امل�شتك�شف  خ��الل��ه��ا  م��ن  لينطلق 
القمر،  �شطح  اإىل  را�شد  االإماراتي 
باإماراتنا  تليق  ال��ت��ي  املكانة  وه��ي 
احلبيبة، وهو االإجناز الذي يوؤكد 
االإم����ارات؛  وف��ت��ي��ات  يا�شباب  اأن��ك��م 
ق�������ادرون ع��ل��ى ت����ك����راره ب����االإب����داع 
القطاعات  ك���اف���ة  يف  واالإب����ت����ك����ار 
ولي�س  والتكنولوجية،  الهند�شية 
اأمامكم  فامل�شتقبل  فقط،  الف�شاء 
ابتكارات،  من  �شتقدمونه  ما  بكل 

العليا للوطن واملواطن.

رحلة  يوا�سلون  الفائزون   (
) التميز حتى 2026 

�شعادة  األ���ق���ى  االح���ت���ف���ال،  وخ����الل 
ال�شام�شي  �شعيد  مبارك  الدكتور 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
وال�����ت�����دري�����ب ال���ت���ق���ن���ي وامل����ه����ن����ي، 
ب����ن����اء على   : ف���ي���ه���ا  ق������ال  ك���ل���م���ة، 
فاإن  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
�شيوا�شل  التقني”  “اأبوظبي 
لتمكني  وامل��ب��ت��ك��ر  اجل�����اد  ال��ع��م��ل 
ودع����م ���ش��ب��اب وف��ت��ي��ات االإم������ارات، 
الهند�شية  امل������ه������ارات  اأ�����ش����ح����اب 
املتميزة يف  والفنية  والتكنولوجية 
طوال  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  كافة 
اأن  اإىل  م�شرا  القادمة،  ال�شنوات 
امل�����ش��اب��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة ه���ي حمطة؛ 
ليوا�شلوا  الفائزون  منها  ينطلق 
والنجاح  وال��ت��م��ي��ز  ال��ت��األ��ق  رح��ل��ة 
م��ع فريق م��ه��ارات االإم����ارت الذي 
العاملية  امل�شابقة  يف  ال��دول��ة  ميثل 
للمهارات يف ليون بفرن�شا 2024 
للمهارات  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ة  ويف 
ورفع   .2026 ال�شني  ب�شنغهاى 
التهاين  اآي����ات  اأ���ش��م��ى  ال�����ش��ام�����ش��ي 
الر�شيدة،  القيادة  اإىل  والتريكات 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ك��وك��ب��ة امل��ت��األ��ق��ة من 
جميعاً  وامل��ت�����ش��اب��ق��ني  ال���ف���ائ���زي���ن 

فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  وق����ال����ت 
حتتفي  االإم�����ارات  اإن  م��ب��ارك  بنت 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  مع  اليوم 
وال�����ت�����دري�����ب ال���ت���ق���ن���ي وامل���ه���ن���ي؛ 
العاملية  “التناف�شية  ���ش��ع��ار  حت��ت 
 53 بتتويج  اإماراتية”  ب��ق��درات 
بامليداليات  وم���واط���ن���ة  م���واط���ن���اً 
والرونزية،  وال��ف�����ش��ة  ال��ذه��ب��ي��ة 
ومواطنة  م��واط��ن��ا   14 ف��از  حيث 
و21  بالف�شية،  و18  بالذهبية، 
بجدارة  ل��ي��ت��وج��وا  ب���ال���رون���زي���ة، 
من   14 ال�������  ال�����������دورة  ب����ج����وائ����ز 
امل�شابقة الوطنية ملهارات االإمارات 
“اأبوظبي  نظمها  ال��ت��ي   2023
وهو  م�����ش��ه��ود،  ب��ن��ج��اح  التقني”، 
اإحتفاء بنخبة واعدة من الكفاءات 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ع���رت ع���ن ذاتها 
ب��ت��ف��وق ومت��ي��ز، وه���و االأم����ر الذي 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  يحقق 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  يف  ممثلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
و�شاحب  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  اهلل”، 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
ح���ك���ام االإم�����������ارات، ن���ح���و ����ش���رورة 
والرامج  امل����ب����ادرات  ب��ك��ل  االأخ�����ذ 

م����ع مركز  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  م����وح����دة 
ال��ت��ق��ن��ي وك��اف��ة اجلهات  اأب��وظ��ب��ي 
وتعليم  اك��ت�����ش��اف  ب��ه��دف  امل��ع��ن��ي��ة، 
وت��دري��ب اأب��ن��اء وبنات االإم���ارات يف 
الهند�شية  التخ�ش�شات  خمتلف 
وال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة؛ وف����ق اأرق����ى 
كلمتها،  ختام  ويف  العاملية.  النظم 
وبنات  اأب��ن��اء  جهود  �شموها  باركت 
للمزيد  تطلعها  مبدية  االإم���ارات، 
التي  امل���ت���م���ي���زة  االإجن�����������ازات  م����ن 

ت�شعهم على امل�شتوى العاملي.

) 14 عام من التطوير (
ال���دك���ت���ورة ميثاء  م���ع���ايل  وق���ال���ت 
ب���ن���ت �����ش����امل ال�������ش���ام�������ش���ي وزي������رة 
النجاحات  ه����ذه  ظ���ل  يف   : دول�����ة 
ت��رع��اه��ا وتدعمها  ال��ت��ي  امل�����ش��ه��ودة 
فاإنني  االإمارات”،  “اأم  ���ش��م��و 
الدكتور  �شعادة  اإىل  بال�شكر  اأتقدم 
مبارك ال�شام�شي مدير عام مركز 
عمل  وف��ري��ق  التقني”  “اأبوظبي 
املركز املتميز الذي يواكب التطوير 
امل�شابقة  ه���ذه  تنظيم  يف  ال���دائ���م 
ع��ل��ى م���دى 14 ع��ام��ا، ح��ي��ث يتم 
املهارية  بالقدرات  االرت��ق��اء  دائ��م��اً 
كافة  تطوير  بجانب  للمت�شابقني 
العنا�شر، وكلنا ثقة يف اأن الدورات 
�شت�شهد  امل�����ش��اب��ق��ة  م���ن  ال���ق���ادم���ة 
امل�شلحة  حت��ق��ق  ن��وع��ي��ة  ق���ف���زات 

الوطنية  امل�شابقة  ختام  يف  واليوم 
مل���ه���ارات االإم�������ارات، ه���ا ه���ي نخبة 
جديدة منكم تثبت تفوقها وحتقق 
ال�شدارة يف 23 تخ�ش�شا هند�شيا 
و�شناعيا وتكنولوجيا ومهنيا؛ بعد 
مناف�شات رائعة بني 331 مواطنا 
وم����واط����ن����ة، مي��ت��ل��ك��ون ال����ق����درات 
التخ�ش�شات  ه�����ذه  يف  امل���ت���م���ي���زة 
ت���ق���دم االأمم  ل�����ش��ن��اع��ة  امل��ط��ل��وب��ة 
التهاين  ف���خ���ال�������س  وت����ط����وره����ا، 
وهنيئاً  جميعاً،  لكم  والتريكات؛ 
لدولتنا، وقيادتنا الر�شيدة، باأبناء 

احلا�شر وامل�شتقبل.

) تتويج االإجناز العاملي بلقاء 
رئي�س الدولة (

 : االإمارات”  “اأم  ���ش��م��و  وق���ال���ت 
التقني،  اأبوظبي  مركز  اأثبت  لقد 
للم�شابقة  ت��ن��ظ��ي��م��ه  خ����الل  م���ن 
الوطنية ملهارات االإمارات، االأهمية 
امل�شابقة  ل��ت��ل��ك  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
كبر  ب��دور  �شاهمت  التي  الهامة، 
يف متكني فريق مهارات االإمارات، 
منها  ميداليات  بع�شر  ال��ف��وز  م��ن 
العاملية  امل�����ش��اب��ق��ة  خ����الل  ذه��ب��ي��ة 
اأقيمت  ال��ت��ي   ،2022 ل��ل��م��ه��ارات 
موؤخراً يف فرن�شا وعدة دول اأخرى، 
وهو اإجناز عاملي كبر مت تتويجه 
ال�شمو  ب��ل��ق��اء ���ش��اح��ب  ب��ال��ت�����ش��رف 

امل�شابقة؛  خ����الل  ق���دم���وا  ال���ذي���ن 
ملحمة وطنية ذات �شبغة �شناعية 
ومهنية؛  وتكنولوجية  وهند�شية 
ع��ال��ي��ة اجل�����ودة، ف��ك��ان ح��ق��ا علينا 
وتتويجهم  ال�����ي�����وم  ت���ك���رمي���ه���م 
والف�شية  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ات 
اأن  اإىل  م�������ش���را  وال�����رون�����زي�����ة، 
املن�شود.  ال��ن��ج��اح  ح��ق��ق  اجل��م��ي��ع 
وت���وج���ه ال�����ش��ام�����ش��ي ب��ال�����ش��ك��ر اإىل 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
رعايتها  ع��ل��ى  االإمارات”،  “اأم 
الرعاية  وه��ي  للم�شابقة  الدائمة 
مكانة  ر����ش���خ���ت  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ي��ة 
الوطني  احل���دث  لتكون  امل�شابقة 
الرائد والنموذج الذي يحتذى يف 
جم��ال��ه. ويف خ��ت��ام احل��ف��ل، قامت 
ال�شام�شي،  ميثاء  الدكتورة  معايل 
ي��راف��ق��ه��ا ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور مبارك 
ال�������ش���ام�������ش���ي، وال����دك����ت����ور اأح���م���د 
معهد  ع��ام  مدير  العور  عبداملنان 
التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور 
عام  مدير  احلمادي  عبدالرحمن 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  معهد 
امل���ه���ن���ي، وامل���ه���ن���د����س ع��ل��ي حممد 
االإمارات،  مهارات  رئي�س  املرزوقي 
اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  بتكرمي 
امليداليات  وت�����ش��ل��ي��م  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة، 
ت��ف��اع��ل وفرحة  ل��ل��ف��ائ��زي��ن و���ش��ط 

اجلميع.

 ال�سيخة فاطمة بنت مبارك : القيادة الر�سيدة ت�سع املواطن يف �سدارة االأولويات كونه اأغلى واأعز ثروات الوطن

انطالق فعاليات ملتقى الظفرة البحري الدامج الأ�سحاب الهمم على �ساحل املغرية

تطوير  ج���ان���ب  اإىل  امل���ج���ت���م���ع،  يف 
م��واه��ب��ه��م وق���درات���ه���م وت��ن��م��ي��ت��ه��ا.
جلنة  مع  ال�شراكة  علي  اآل  وثمنت 
ادارة املهرجانات والرامج الثقافية 

اإن ملتقى  والتاأهيل،  للرعاية  املرفاأ 
الأ�شحاب  الدامج  البحري  الظفرة 
الهمم بن�شخته الثانية، ياأتي حر�شاً 
الأ�شحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  من 

وال���ش��ي��م��ا اأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م، ومبا 
ا�شرتاتيجية  وروؤي���ة  اأه���داف  يحقق 
كنموذج  الهمم  الأ���ش��ح��اب  اأب��وظ��ب��ي 
توفر  يف  االإي��ج��اب��ي  للتغير  عاملي 

متطوعي  م��ن  وبتنظيم  االإم�����ارات 
فرع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
بدرية  ال��ظ��ف��رة.وق��ال��ت  منطقة  يف 
مركز  م���دي���ر  ع���ل���ي،  اآل  ال��ب��ق��ي�����ش��ي 

والرتاثية باأبو ظبي وبلدية منطقة 
ت�شافر  اأن  اإىل  م�����ش��رة  ال��ظ��ف��رة، 
توفر  يف  ي�شاهم  الدولة  موؤ�ش�شات 
املجتمع  �شرائح  لكافة  كرمية  حياة 

توجيهات  ت���ن���ف���ي���ذ  ع���ل���ى  ال���ه���م���م 
القيادة الر�شيدة الرامية اإىل تعزيز 
اأف�شل  م�شتقبل  وب���ن���اء  االن���دم���اج 
الأ�شحاب الهمم، ومتكينهم ودجمهم 

•• الظفرة -وام:

نظمت موؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب 
الهمم ممثلة مبركز املرفاأ للرعاية 
اإدارة  جلنة  مع  بال�شراكة  والتاأهيل 
الثقافية  وال����رام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
والرتاثية باأبوظبي وبلدية منطقة 
الظفرة  ملتقى  فعاليات  ال��ظ��ف��رة، 
ال��ب��ح��ري ال��دام��ج الأ���ش��ح��اب الهمم 
ال��ث��اين، وال����ذي اأق��ي��م ع��ل��ى هام�س 
م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة ال��ب��ح��ري على 
فعاليات  امل��غ��رة.و���ش��ه��دت  ���ش��اح��ل 
التي انطلقت يف موقع  اليوم االأول 
مهرجان الظفرة البحري، م�شابقات 
مب�شاركة  متنوعة  وفنية  ريا�شية 
ت�شمنت  ح��ي��ث  ال���ه���م���م،  اأ����ش���ح���اب 
وم�شابقات  ال�����ش��اط��ئ��ي،  ال��ب��وت�����ش��ي 
ال���ت���ج���دي���ف ال����دام����ج )ال����ك����اي����اك(، 
ومارثون اأ�شحاب الهمم، اإىل جانب 
اأن�شطة ك�شفية بالتعاون مع ك�شافة 

لهم.و�شارك  وداجم��ة  حا�شنة  بيئة 
امل��ل��ت��ق��ى ط��ل��ب��ة مركز  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
املرفاأ  ومركز  ال�شلع  ومركز  غياثي 
ومدر�شة  للتوحد  االإم���ارات  ومركز 
امل��رف��اأ امل�����ش��رتك��ة، وال��ع��ام��ل��ون فيها 
عن  وممثلون  الهمم  اأ�شحاب  وذوو 
اإدارة  الظفرة وجلنة  بلدية منطقة 
الثقافية  وال����رام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
باأبوظبي.وت�شتمر  وال����رتاث����ي����ة 
البحري  ال��ظ��ف��رة  ملتقى  فعاليات 
الهمم يف موقع  الأ���ش��ح��اب  ال��دام��ج 
م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة ال��ب��ح��ري على 
�شتت�شمن  ح��ي��ث  امل���غ���رة،  ���ش��اح��ل 
م�شابقة  ال���ث���اين  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات 
الهمم،  الأ�شحاب  تراثي  زي  اأجمل 
واملعر�س  ال�����داجم�����ة،  وال����رم����اي����ة 
الفني )فنون ال�شدف(، وم�شابقات 
االأل����ع����اب ال�����ش��ع��ب��ي��ة، وغ���ره���ا من 
الهمم  الأ�شحاب  ال�شيقة  الفعاليات 

وذويهم.

اآمنة ال�سحاك: توجيهات رئي�س الدولة بجعل دوام الطالب عن بعد اأيام اجلمعة يف رم�سان يج�سد املرونة الكبرية 
•• دبي- وام:

لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  ال�شام�شي  ال�شحاك  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  اأك���دت 
الرعاية وبناء القدرات بوزارة الرتبية والتعليم، اأن حكومة االإم��ارات قدمت 
للعامل جتربة رائدة يف جمال اال�شتثمار بتطوير املنظومة التعليمية وجتهيز 
جناح  يف  كبر  ب�شكل  �شاهم  ما  امل�شتقبلية  التحوالت  لكافة  التحتية  بنيتها 
الدولة بتحويل نظام التعليم بالكامل لي�شبح “عن بعد” ب�شكل �شريع وفعال 
خالل جائحة كوفيد -19 باملقارنة مع الكثر من ال��دول االأخ��رى التي مل 

تكن م�شتعدة لهذه التحديات.

جاء ذلك، خالل م�شاركتها يف جل�شة بعنوان “روؤية االإمارات مل�شتقبل التعليم” 
اأدارها عو�س املر من الهيئة االحتادية للرقابة النووية، �شمن فعاليات اليوم 
الثاين من منتدى “عن بعد” الذي نظمه مكتب الذكاء اال�شطناعي واالقت�شاد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد يف حكومة دولة االإمارات، مب�شاركة نخبة 
القطاع  ورواد  واخل��راء  القرار  و�شناع  احلكوميني  وامل�شوؤولني  ال��وزراء  من 
اخلا�س لبحث اأف�شل املمار�شات الرقمية التي وظفها رواد التكنولوجيا حول 
اآمنة ال�شحاك  العامل يف تطوير منظومة العمل احلكومي.واأكدت الدكتورة 
ال�شام�شي اأن جناح هذه التجربة االإماراتية يف موا�شلة توفر التعليم الأكرث 
من مليون طالب خالل اجلائحة وريادتها يف خمتلف املوؤ�شرات العاملية، اأتاح 

الفر�شة الإجراء العديد من الدرا�شات البحثية حول تاأثر نظام التعليم عن 
بعد يف تكوين �شخ�شية الطالب على امل�شتويني االجتماعي والعلمي والتفاعل 
مع الطالب واملدر�شني والعائلة.وقالت “ �شاهمت هذه التجربة ب�شكل وا�شح 
اأنظمة  تبني  اإىل  التقليدية  التعليم  الأنظمة  النمطية  ال�شورة  من  بالتحول 
ومن  الهجني،  التعليم  اأو  بالكامل  بعد  عن  التعليم  نظام  ك��ان  �شواء  جديدة 
اأن نوا�شل الرتكيز على موا�شلة تطوير مناذج مبتكرة لتوفر  املهم للغاية 
التعليم يف اأي مكان واأي زمان. وميكننا االآن توفر جتارب تعليمية مبتكرة يف 
بيئات خمتلف خارج املدار�س مثل متحف امل�شتقبل على �شبيل املثال”.واأكدت 
الدكتورة اآمنة ال�شحاك اأن توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، بجعل دوام الطالب يف اجلامعات واملدار�س 
املرونة  يج�شد  املقبل،  رم�شان  �شهر  خ��الل  اجلمعة  اأي��ام  بعد  عن  احلكومية 
االإمارات.واأ�شارت  يف  بعد”  “عن  والتعليم  العمل  من��اذج  تطبيق  يف  الكبرة 
االأ�شري  الرتابط  تعزيز  يف  �شواء  حد  على  واملدر�شة  العائلة  دور  اأهمية  اإىل 
واملجتمعي للطالب لتمكني جناح عملية التعليم عن بعد، مع احلر�س على 
مراقبة  اأهمية  اإىل  العلمي.وتطرقت  والتح�شيل  العاطفي  ال��ت��وازن  �شمان 
االأطفال خالل ا�شتخدامهم العامل الرقمي وزيادة التوعية ب�شرورة حمايتهم 
من خماطر التنمر االإلكرتوين بكافة اأ�شكاله، الذي قد يت�شبب باالنطوائية 

اأو االنعزال عن العائلة والطالب االآخرين.

هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة حممد اأحمد غامن ال�سويدي

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي، واجب العزاء، اإىل اأ�شقاء الفقيد 
واأهله وذويه يف وفاة املغفور له حممد اأحمد غامن ال�شويدي 

وذلك مبجل�س البطني.
وعر �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان عن اأحر التعازي 
و�شادق املوا�شاة بالفقيد، �شائاًل املوىل عز وجّل اأن يلهم اأهله 

وذويه ال�شر وال�شلوان واأن ي�شكنه ف�شيح جناته.

نهيان بن مبارك يعزي يف وفاة 
حممد اأحمد غامن ال�سويدي

•• اأبوظبي-وام:

قدم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح 
اأحمد  له حممد  املغفور  وف��اة  العزاء، يف  واج��ب  والتعاي�س، 

غامن �شلطان ال�شويدي وذلك مبجل�س العزاء بالبطني.
واأعرب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان عن �شادق 
اأن  القدير  العلي  اهلل  داع��ي��ا  الفقيد،  وذوي  الأ���ش��رة  تعازيه 
يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله 

وذويه ال�شر وال�شلوان.
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حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وفد االحتاد العربي لالإعالم ال�سياحي
•• ال�سارقة -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، �شباح اأم�س 

اخلمي�س وفد االحتاد العربي لالإعالم ال�شياحي.
ورحب �شموه يف بداية اللقاء الذي جرى يف دارة الدكتور 
�شلطان القا�شمي بالوفد الزائر يف اإمارة ال�شارقة، موؤكداً 
اأهمية تعزيز ال�شياحة الثقافية والبيئية والرتاثية التي 
تقدم املعرفة والفائدة اإىل ال�شائح وتعك�س ثقافة وتاريخ 

املدينة.

امل�شروعات  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأ����ش���ار 
�شموه  ي�شعها  والتي  االإم���ارة  ومناطق  م��دن  يف  التنموية 
املقومات  لها  ويوفر  مدينة  كل  طبيعة  مع  يتنا�شب  مبا 

الرئي�شة اجتماعياً وثقافياً وتراثياً وبيئياً و�شياحياً.
بامل�شروعات  ورفدها  امل��دن  تطوير  اأهمية  �شموه  واأو���ش��ح 
تاريخها  ح���ي���ث  م����ن  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��ع��ك�����س  ال���ت���ي  وامل�����راف�����ق 
من  يعزز  وال���ذي  البيئي  وتنوعها  االأث��ري��ة  ومكت�شفاتها 
ان��ت��م��اء اأه��ل��ه��ا وت��راب��ط��ه��م االج��ت��م��اع��ي وي��ن��م��ي احلركة 

ال�شياحية املعرفية.
مدينة  فوز  �شهادة  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وت�شلم 

اأف�����ش��ل م��دي��ن��ة �شياحية ع��رب��ي��ة لعام  ب��ج��ائ��زة  خ��ورف��ك��ان 
2023 �شمن جوائز االحتاد العربي لالإعالم ال�شياحي 
لل�شياحة،  اأعلن عنها خالل فعاليات بور�شة برلني  التي 
امل�شلم  عبدالعزيز  الدكتور  ح�شول  اأي�شاً  �شهدت  والتي 
الرتاث  رج��ل  لقب  على  ل��ل��رتاث  ال�����ش��ارق��ة  معهد  رئي�س 

العربي للعام نف�شه.
عبداملنعم  الكاتب م�شطفى  م��ن:  االحت��اد كال  وف��د  �شم 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س وامل�������ش���وؤول ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الحت��اد العربي 
العام  ال�شياحي، والدكتورة ملياء حممود االأمني  لالإعالم 
لالحتاد العربي لالإعالم ال�شياحي، والكاتب خالد خليل.

حاكم ال�سارقة يعتمد عددًا من م�سروعات تو�سع اأكادميية ال�سارقة للفنون االأدائية
•• ال�سارقة - وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
اأكادميية  رئي�س  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�شباح  االأدائ��ي��ة،  للفنون  ال�شارقة 
تو�شع  م�شروعات  من  ع��ددا  اأم�س 
لالحتياجات  تلبية  االأك��ادمي��ي��ة 
ال���ع���ل���م���ي���ة وال���ع���م���ل���ي���ة وت����ع����زي����زاً 

املو�شيقى، والتاأليف املو�شيقي.
املو�شيقى  ك��ل��ي��ة  م��ب��ن��ى  و���ش��ي�����ش��م 
حيث  والعملية  التعلمية  امل��راف��ق 
ب�شعة  م��و���ش��ي��ق��ي��ة  ق��اع��ة  ���ش��ت�����ش��م 
وا�شتوديوهات  م��ق��ع��د،   1100
ت�������ش���ج���ي���ل م����و�����ش����ي����ق����ي، وغ������رف 
للتدريب، وا�شتوديوهات للتدريب، 

ومكتبة مو�شيقية.
هيكلة  اإع���������ادة  ����ش���م���وه  واع���ت���م���د 
احلالية  ال����درا�����ش����ي����ة  ال�����رام�����ج 

واالرتقاء  االأك���ادمي���ي���ة  ل��ل��رام��ج 
بها.

كلية  اإن���������ش����اء  ����ش���م���وه  واع����ت����م����د 
امل��و���ش��ي��ق��ى وامل��ب��ن��ى اخل���ا����س بها، 
اإن�شائها  الكلية بعد  اأن تكون  على 
الدولة،  يف  مو�شيقي  معهد  اأك��ر 
و����ش���ت���ط���رح ال���ك���ل���ي���ة ع���������دداً من 
املو�شيقى  م��ث��ل  امل��و���ش��ي��ق��ى  اأن�����واع 
العربية،  واملو�شيقى  الكال�شيكية، 
وتقنيات  ال�����ع�����امل،  وم���و����ش���ي���ق���ى 

لالأكادميية لتلحق بكلية الدراما 
وت���ت���م���ث���ل ال�����رام�����ج احل���ال���ي���ة يف 
بكالوريو�س  التمثيل،  بكالوريو�س 
بكالوريو�س  امل��و���ش��ي��ق��ي،  امل�����ش��رح 

فنون االإنتاج.
ك��م��ا اع��ت��م��د ���ش��م��وه اإن�����ش��اء �شكن 
اإ�شايف للطالب ال�شتيعاب االأعداد 
وي�شم  االأك���ادمي���ي���ة  يف  امل��ت��زاي��دة 
الرئي�شة  االح��ت��ي��اج��ات  خم��ت��ل��ف 
التي توفر للطالب البيئة املنا�شبة 

االحتياجات  ول���دع���م  ل���الإق���ام���ة 
الال�شفية.  واالأن�شطة  الدرا�شية 
وكان �شموه قد اطلع على عر�س 
م��ف�����ش��ل ح������ول ����ش���ر ال���ع���م���ل يف 
املقرتحات  واأب�������رز  االأك����ادمي����ي����ة 
الرامج  يف  االأك���ادمي���ي���ة  ل��ت��و���ش��ع 
االإ�شافية  وامل����ب����اين  امل���ط���روح���ة 
وت���ط���وي���ر امل����راف����ق احل���ال���ي���ة مبا 
العلمية  االحتياجات  مع  يتوافق 

والعملية.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يلتقي الفريق العلمي الأكادميية ال�سارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء والفلك�سلطان بن اأحمد القا�سمي يطلع على مقرتحات م�سروع اإعادة تطوير املباين الداخلية جلامعة ال�سارقة

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�سن ي�سارك يف فعاليات اأيام ال�سارقة الرتاثية 

�سملت اأبوظبي وجميع �سواحيها

بلدية مدينة اأبوظبي توعي املجتمع باأهمية نظافة ال�سكيك واأر�سفة املحال التجارية واملمرات 

•• ال�سارقة -وام:

اطلع �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
حاكم  نائب  القا�شمي،  �شلطان  بن 
ال�شارقة،  جامعة  رئي�س  ال�شارقة، 
مب�شروع  اخلا�شة  املقرتحات  على 
الداخلية  امل���ب���اين  ت��ط��وي��ر  اإع�����ادة 
ال�����ش��ارق��ة، وذل����ك �شباح  جل��ام��ع��ة 
ال�شارقة  اأك���ادمي���ي���ة  مب��ق��ر  ام�����س 
الف�شاء  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل���ع���ل���وم 

والفلك.
الهند�شة  ق�����ش��م  ط��ل��ب��ة  وت����ن����اول 
�شبعة  ال�شارقة  بجامعة  املعمارية 
اختيارها  مت  م��ق��رتح��ة  ع���رو����س 
من بني26 مقرتحا مل�شروع اإعادة 
جلامعة  الداخلية  املباين  تطوير 
ل�شموه  م�����ش��ت��ع��ر���ش��ني  ال�����ش��ارق��ة، 
ثالثية  وال���ف���ي���دي���وه���ات  ال�������ش���ور 
االأبعاد التي تو�شح ال�شكل النهائي 
والطريقة  امل���ق���رتح���ة،  ل��ل��ن��م��اذج 
م�شرين  للت�شاميم،  امل�شتوحاة 
التي  فيها للموا�شفات والقيا�شات 
عملية  ب��ع��د  امل���ب���اين  ���ش��ت��ك��ت�����ش��ب��ه��ا 
البيئة  على  وانعكا�شها  التطوير، 
التدري�شية  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��درا���ش��ي��ة 
والطلبة م�شتخدمي املرافق والتي 
ي���ت���واف���ق مع  مت ت�����ش��م��ي��م��ه��ا مب����ا 

احتياجاتهم يف اجلامعة.
ال��ط��ل��ب��ة خ���الل عر�شهم  وت��ط��رق 

•• ال�سارقة-وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
اأحمد بن �شلطان القا�شمي، نائب 
رئ��ي�����س جامعة  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
اأم�����س اخلمي�س  ال�����ش��ارق��ة، ���ش��ب��اح 
الفريق العلمي الأكادميية ال�شارقة 
الف�شاء  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل���ع���ل���وم 

والفلك، وذلك مبقر االأكادميية.
جامعة  رئي�س  �شمو  لقاء  وت��ن��اول 
العلمي  ب����ال����ف����ري����ق  ال���������ش����ارق����ة 
املو�شوعات  من  عدداً  لالأكادميية 
البحثية التي يجري العمل عليها 
اإ�شافة اإىل تطوير  يف االأكادميية، 
الفلكية،  املعار�س  واأنظمة  مرافق 
مر�شد  اإن�����ش��اء  م��راح��ل  ومناق�شة 

وادي احللو التابع لالأكادميية.
خمتر  يف  ����ش���م���وه  جت������ول  ك���م���ا 
مطلعاً  املكعبة  ال�شناعية  االأقمار 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��دي��ث��ات االأخ���رة 
للقمر ال�شناعي املكعب “ال�شارقة 
وحالته من حيث درجة  �شات1”، 
الطاقة،  وق���وة خم���زون  احل�����رارة 
ال������واردة  االإ������ش�����ارات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
التقاطها  ال��ت��ي مت  وال�����ش��ور  م��ن��ه 
يتيح  مما  ال�شابقة،  الفرتة  خالل 
االأوام����ر  اإع���ط���اء  ع��ل��ي��ه  للقائمني 

•• دبا احل�سن-الفجر:

���ش��م��ن اأه��������داف جم��ل�����س اأول����ي����اء 
مبدينة  والطالبات  الطلبة  اأم���ور 
ال�شراكة  ب��ت��ع��زي��ز  احل�������ش���ن  دب�����ا 
املجتمعية �شارك املجل�س بفعاليات 
دورتها  يف  الرتاثية  ال�شارقة  اأي��ام 
ال��ع�����ش��ري��ن وال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت حتت 
واالب����داع يف مدينة  ال���رتاث  �شعار 
دبا احل�شن. وقدم املجل�س فقرات 
ب��ع��ن��وان غ��اف��ت��ي من  فنية ت��راث��ي��ة 
هالل  �شعيد  علي  واأ���ش��ع��ار  كلمات 
الو�شاحي  اأح��م��د  وغ��ن��اء  واأحل�����ان 
اأداء طالبات مدر�شة العقد الفريد 

احللقة االأوىل والثانية.
ك���م���ا وج������رى ت��ن��ظ��ي��م ع���م���ل فني 
ال�������ش���ارق���ة ت��غ��ن��ي طرب  ب���ع���ن���وان 
اأحمد  واأداء  واأحل�����ان  ك��ل��م��ات  م��ن 

•• اأبوظبي –الفجر:

دع�������ت ب����ل����دي����ة م����دي����ن����ة اأب����وظ����ب����ي 
اإىل حتمل  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ج��م��ي��ع 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة جتاه  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م 
للمدن  ال��ع��ام  املظهر  على  احل��ف��اظ 
وال�شوارع، من خالل االلتزام باإزالة 
وعدم  العام،  املنظر  م�شوهات  كافة 
املحاذية  واملمرات  االأر�شفة  اإ�شغال 
االإبقاء  وكذلك  التجارية،  للمحال 
االأحياء  ب��ني  ال�شكيك  نظافة  على 
اأفراد  �شحة  على  حفاظاً  ال�شكنية، 
امل��ج��ت��م��ع و����ش���الم���ت���ه���م، وت���ع���زي���زاً 

للمظهر احل�شاري للمدن.
التوعوية  ذل��ك خ��الل احلملة  ج��اء 
نطاق  على  البلدية  نظمتها  ال��ت��ي 
وا�شع �شمل مدينة اأبوظبي وجميع 
�شواحيها، تاأكيداً على ال�شعي نحو 

ومالئمة  خ���الق���ة  ب��ي��ئ��ة  وت����وف����ر 
العملية  ت��ط��وي��ر  يف  ت�����ش��اع��ده��م 
ال��درا���ش��ي��ة وج��ع��ل��ه��ا ج���ذاب���ة لهم، 
ولتعزيز املهارات الهند�شية لطلبة 
جامعة ال�شارقة واإك�شابهم اخلرة 
العملية، اإ�شافة اإىل حر�س طالب 
املعمارية  الهند�شة  ق�شم  وطالبات 
ع���ل���ى ت����ق����دمي اأف���������ش����ل االأف�����ك�����ار 
املخرجات  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
ال���درا����ش���ي���ة ال���ت���ي اك��ت�����ش��ب��وه��ا يف 
رئي�س  ���ش��م��و  اجل���ام���ع���ة. وجت�����ول 
جامعة ال�شارقة يف مبنى اأكادميية 
ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء 

ت��ط��وي��ر املباين  اإع�����ادة  مل��ق��رتح��ات 
ال��داخ��ل��ي��ة جل��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة اإىل 
اأح���������دث االأ�����ش����ال����ي����ب وال�����رام�����ج 
امل�شتخدمة والتي توفرها اجلامعة 
امل��ق��رتح��ات، مثمنني دعم  الإن�����ش��اء 
لهم  ال�شارقة  جامعة  رئي�س  �شمو 
تطبيق  على  حر�شهم  وم��وؤك��دي��ن 
املناهج واملواد الدرا�شية على اأر�س 

الواقع.
وت��اأت��ي م��ق��رتح��ات م�����ش��روع اإع���ادة 
جلامعة  الداخلية  املباين  تطوير 
�شمو  توجيهات  على  بناء  ال�شارقة 
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة خل��دم��ة الطلبة 

والفلك، مطلعاً على اأبرز االأماكن 
وا�شتغالل  تطويرها  �شيتم  ال��ت��ي 
واالإ�شافات  ال���ف���ارغ���ة  امل�����ش��اح��ات 
التي �شتخدم زوار االأكادميية مثل 
القاعة الرئي�شية وقاعة املوؤمترات 

الذكية واملقهى.
وعلى هام�س الزيارة جتول �شموه 
يف ق�شم “الكون يف القراآن الكرمي” 
الكونية  امل�شاهد  والذي ي�شتعر�س 
وظ����واه����ره����ا ال���ت���ي مت ذك����ره����ا يف 
للزائر  وت��ت��ي��ح  ال���ك���رمي،  ال����ق����راآن 
باأحدث  املعلومات  م��ن  اال�شتفادة 

االأ�شاليب ال�شوتية والكتابية.

طلبة  م��ن  ل�����ش��رٍح  �شموه  وا�شتمع 
القمر  موا�شفات  عن  االأكادميية 
�شات  “ال�شارقة  املركب  ال�شناعي 
2” ال�����ذي ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه يف 
خمترات االأكادميية، وموا�شفاته 
بالقمر  م���ق���ارن���ة  ع���م���ل���ه  واآل�����ي�����ة 
�شات  “ال�شارقة  املركب  ال�شناعي 

متهيداً الإطالقه م�شتقباًل.  ،”1
املكعب  ال�شناعي  القمر  اأن  يذكر 
“ال�شارقة �شات1” مت اإطالقه يف 
ت�شنيعه  وال��ذي مت  املا�شي،  يناير 
اال�شطناعية  االأق��م��ار  خمتر  يف 

ال�شناعي  ال��ق��م��ر  ل��ع��م��ل  ال��ت��ال��ي��ة 
املركب.

ك��م��ا ���ش��اه��د ���ش��م��و رئ��ي�����س جامعة 
النموذج  ع���م���ل  اآل����ي����ة  ال�������ش���ارق���ة 
الهند�شي للقمر ال�شناعي املركب 
وال������ذي   ”1 �����ش����ات  “ال�شارقة 
املركب  ال�شناعي  القمر  يحاكي 
حيث  م�شبقاً،  اإط��الق��ه  مت  ال���ذي 
املختر  يف  ع��ل��ي��ه  ال��ت��ج��رب��ة  ت��ت��م 
اعطاء  قبل  فاعليته  م��ن  للتاأكد 
االأ�شلي  املركب  ال�شناعي  القمر 

االأوامر.

ال�شارقة  اأك����ادمي����ي����ة  يف  امل��ك��ع��ب��ة 
الف�شاء  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل���ع���ل���وم 
واملرافق  باملعدات  واملزود  والفلك، 
القمر  وت�شغيل  لت�شميم  الالزمة 
العمل  حمطة  مثل  اال�شطناعي 
املطلوبة  والرامج  االأداء  العالية 
املهمة  وحتليل  وحماكاة  لت�شميم 
يف بيئة الف�شاء، اإ�شافة اإىل الغرفة 
النظيفة، واملحطة االأر�شية والتي 
ب��رتددات خمتلفة، وي�شارك  تعمل 
املهند�شني  م��ن  ع���دداً  امل�����ش��روع  يف 

والطالب االإماراتيني.

قدم  امل�شاركة  �شياق  ويف  والثانية. 
تراثية  اأ�شئلة  القرية  يف  املجل�س 

الو�شاحي اأداء ا�شتعرا�شي لطالب 
م��در���ش��ة احل�����ش��ن احل��ل��ق��ة االأوىل 

ا�شتهدفت اأولياء االأمور والطالب 
وقدم لهم جوائز قيمة .

واحل�شاري، وتعزيز نظافة االأحياء 
مبا  ال��ت��ج��اري��ة،  وامل��ن��اط��ق  ال�شكنية 
اأفراد  �شحة  على  اإيجابياً  ينعك�س 
و�شهدت  و����ش���الم���ت���ه���م.    امل��ج��ت��م��ع 
مبحورين  ن��ظ��م��ت  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة 
م���ت���زام���ن���ني: حم�����ور م����ي����داين من 
امل��ي��دان��ي��ة ملفت�شي  خ���الل اجل����والت 

البيئات  م��ع��اي��ر  اأف�����ش��ل  ت��ك��ري�����س 
امل�شهدية  وذات  ال�شحية  ال�شكنية 
من  واخل��ال��ي��ة  املتنا�شقة  اجلمالية 
وتاأتي  العام.  للمظهر  اأي م�شوهات 
هذه احلملة �شمن اإطار تفعيل دور 
املجتمع من خالل التوعية امل�شتمرة 
اجلمايل  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  للمحافظة 

ال��ب��ل��دي��ة وف��ري��ق احل��م��ل��ة، وحمور 
اإلكرتوين عر اإر�شال اآالف الر�شائل 
العديد  ون�شر  ال��ت��وع��وي��ة،  الن�شية 
ب�شاأن  االإر����ش���ادي���ة  امل��ن�����ش��ورات  م���ن 
التوا�شل  مواقع  عر  العام  املظهر 
االجتماعي، وعلى ح�شابات البلدية 
الر�شمية االإلكرتونية، وعر تطبيق 
)فريجنا( حلث املجتمع على التقيد 

مبتطلبات املظهر العام.
ورك����زت احل��م��ل��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت 5 
ب�شرورة  التوعية  اأيام مت�شلة على 
احل�����ف�����اظ ع���ل���ى ن���ظ���اف���ة امل����م����رات 
اجلانبية للمحال التجارية ونظافة 
ال�شكنية،  االأح�����ي�����اء  يف  ال�����ش��ك��ي��ك 
العام  امل��ظ��ه��ر  ب���ق���ان���ون  واالل�����ت�����زام 
واملتعلق برمي املخلفات يف االأماكن 
املخالفة  ل���ت���ج���ن���ب  امل���خ�������ش�������ش���ة 

والغرامة.

مدير عام حماكم دبي يكرم املتميزين �سمن مبادرة »جنوم التميز وال�سعادة« لعام 2022
•• دبي –الفجر

املتميزين �شمن  دبي،  املن�شوري مدير عام حماكم  �شعادة طار�س عيد  م  كرَّ
مبادرة “جنوم التميز وال�شعادة” لعام 2022م، تقديراً جلهودهم املتميزة 
العمل  يف  واإخال�س  تفاٍن  من  اأب��دوه  ومبا  اإليهم،  املوكلة  االأعمال  تنفيذ  يف 
طوال العام، وحر�شهم على خدمة املتعاملني وفق اأحدث االأ�شاليب املتبعة، 
اأ���ش��ح��اب التميز  ت��ك��رمي  م��ن ا�شرتاتيجية حم��اك��م دب��ي يف  ان��ط��الق��اً  وذل���ك 
واالإبداع واالبتكار يف العمل احلكومي، وتعزيزاً للبيئة الداخلية املحفزة على 
االإبداع والتميز. واأكد �شعادة طار�س عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي، 
االبتكار  القائم على  التميز  نهج  ياأتي �شمن  املتميزين  املوظفني  تكرمي  اأن 
اآل مكتوم نائب  اأر�شى دعائمه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  الذي 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وحر�س الدائرة 
روح  وتعزيز  عملهم،  يف  والتميز  االإب���داع  على  املوظفني  وحتفيز  دع��م  على 
املناف�شة مبا يطور من مهاراتهم ال�شخ�شية والوظيفية، وت�شجيع موظفي 
املحاكم للمبادرة واال�شتباق اإىل خدمة املتعاملني والتفاعل مع احتياجاتهم، 
ومبا يحقق االأهداف اال�شرتاتيجية للدائرة.  وكرم مدير عام حماكم دبي 
�شخ�شية  اأح����وال  م��وّث��ق  فئة  ع��ن   ، 2022م  ل��ع��ام  وال�����ش��ع��ادة  التميز  جن��وم 
مرمي  املتميز:  طلبات  منّفذ  وفئة  البلو�شي،  �شهداد  حممد  م��روى  املتميز: 
���ش��وي��ح ال��ع��ام��ري، وف��ئ��ة امل��دق��ق امل��ت��م��ي��ز: اأح��م��د ي��و���ش��ف حم��م��د اجلناحي، 
جنم  وفئة  الهاجري،  الح��ج  كليثم  املتميز:  اإل��ك��رتوين  ت�شجيل  اإداري  وفئة 
مركز االت�شال: رفيعة �شعيد عبيد خليفة احلمري، وفئة �شابط الرقابة 
والتدقيق املتميز: فاطمة عي�شى يو�شف، وفئة �شابط القيد واالإ�شناد املتميز: 
وفئة  العبدويل،  فوزية  اأ�شري متميز:  وفئة موجه  العيدرو�س،  �شيد  ن�شرة 
موجه ت�شويات الرتكات ودعاوى اال�شرة املتميز: هيثم اأحمد املنت�شر، وفئة 
املن�شق املتميز الإدارة االأحوال ال�شخ�شية: اأحمد اخلزرجي، وفئة مدير دعوى 
البلو�شي،  عبداهلل  خليفة   : املتميز  املعلن  وفئة  البلو�شي،  عبداهلل  متميز: 

وفئة اأمني ال�شر - ق�شم الرتكات – اإدارة االأحوال ال�شخ�شية: را�شد حممد 
م�شبح، وفئة اأمني ال�شر - ق�شم تنفيذ االأحوال ال�شخ�شية - اإدارة االأحوال 
ق�شايا  – ق�شم  ال�شر  اأم���ني  وف��ئ��ة  ال�����ش��وي��دي،  ع��ب��داهلل  م��رمي  ال�شخ�شية: 
اأمني  وفئة  روزك���رد،  اإ�شحاق  حممد  ال�شخ�شية:  االأح���وال  – اإدارة  اال���ش��رة 
ال�شر - ق�شم ت�شويات االأحوال ال�شخ�شية - اإدارة االأحوال ال�شخ�شية: مرة 
�شامل الفال�شي، وفئة اأمني ال�شر - ق�شم الق�شايا العمالية  - اإدارة الق�شايا 
: مروان حممد غريب، وفئة اأمني ال�شر - ق�شم الق�شايا العقارية  - اإدارة 
الق�شايا: مها عبداهلل البلو�شي، وفئة اأمني ال�شر - ق�شم الق�شايا التجارية  
ال�شر - ق�شم ق�شايا التمييز -  اأمني  ، وفئة  اإ�شحاق  اإلهام  اإدارة الق�شايا:   -
ال�شر - ق�شم ق�شايا  اأمني  الق�شايا: مثنى عبداللطيف فرحان، وفئة  اإدارة 
اال�شتئناف - اإدارة الق�شايا: يو�شف عثمان عا�شور، وفئة اأمني ال�شر – ق�شم 
�شر  اأمني  وفئة  الفال�شي،  رو�شه م�شبح  التنفيذ:  – اإدارة  املدنية  الق�شايا 
- ق�شم البيوع احلجوزات – اإدارة التنفيذ: اأ�شماء ال�شبلي، وفئة اأمني �شر - 
ق�شم الدعاوى امل�شتعجلة واالإ�شكاالت – اإدارة التنفيذ: عائ�شة را�شد بالهال، 
التنفيذ: خليفة  – اإدارة  التنفيذ  التحري وت�شويات  اأمني �شر - ق�شم  وفئة 
– اإدارة  الر�شوم واالإنابات الق�شائية  اأمني �شر - ق�شم  عبيد املهري، وفئة 
الدعاوى:  تنفيذ  – ق�شم  �شر  اأم��ني  علي،  اآل  اأحمد  عبدالرحمن  التنفيذ: 
املن�شوري،  علي  اأحمد  متميز  تنفيذ  �شابط  فئة  عن  اأم��ا  امل��رزوق��ي.  خليفة 
وفئة رئي�س �شعبة متميز طاهر حممد اخلاجة، وفئة ماأمور التنفيذ املتميز 
وفئة  اإبراهيم ح�شن،  ت�شوية متميز خديجة  تنفيذي  وفئة  البدواوي،  ربّيع 
اإبراهيم  �شابط ت�شوية متميز يا�شر حم�شن �شايع، وفئة كاتب عدل متميز 
ال�شيباين،  حممد  جابر  املتميز  املحا�شبيني  جنم  وفئة  الكعبي،  عبيد  �شامل 
حممد حاجيل اإبراهيم �شاه، وفئة التكرمي اخلا�س  وفئة امل�شتخدم املتميز  
والتي حاز عليها فريق عمل قانون الطفل امل�شور “ودمية” ويت�شمن: حمد 
اأهلي، وموزة الفال�شي، وحليمة  ثاين، و علياء املاجد، مها الب�شتكي، مرمي 

حممد وذلك لفوزهم يف جائزة االإمارات تبتكر.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

�شارك مركز تريندز للبحوث واال�شت�شارات يف اأوىل فعاليات الطريق اإىل كوب 
الثامنة  ال���دورة  موؤمتر  رئا�شة  دب��ي،  اإك�شبو  مدينة  اأم�س  نظمتها  التي   ،28
والع�شرين من موؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغر 

املناخ الذي �شينعقد يف نوفمر ودي�شمر املقبلني.
3000 م�شوؤول  اأكرث من  ومّثل مركز تريندز يف هذه الفعاليات، التي �شمت 
التنفيذي  الرئي�س  العلي  ع��ب��داهلل  حممد  الدكتور  برئا�شة  فريق  وم�����ش��ارك، 
للمركز، وع�شوية عدد من روؤ�شاء القطاعات ومدراء االإدارات، اإ�شافة اإىل وفد 
من جمل�س �شباب تريندز، حيث �شارك الوفد يف اجلل�شة الرئي�شية التي �شكلت 
احلدث االأ�شا�شي للفعاليات وناق�س خاللها الفريق القيادي ل� COP28 مع 
قادة العمل املناخي من ال�شباب، تطلعات الفريق ملوؤمتر االأطراف املقبل الذي 

ت�شت�شيفه دولة االإمارات.
كما �شارك وفد جمل�س �شباب تريندز يف الفعاليات املخ�ش�شة لل�شباب، وت�شمنت 

ا تت�شل باحلدث، اإىل  حلقات �شبابية ومناق�شات وور�س عمل، ومبادرات وعرو�شً
جانب تعريف امل�شاركني واحل�شور بكتاب »الطريق اإىل كوب 28« الذي اأ�شدره 

»تريندز« موؤخراً.
وركزت الفعاليات على حماور ا�شرتاتيجية وهي: امل�شاركة، والعمل، والتعبر، 
والتعليم، كما مت اإطالق مبادرات لدعم م�شاركة ال�شباب يف جهود االأمم املتحدة 
اخلا�شة باملناخ، وتعزيز ح�شور وجهود الهيئات التي تخدم ال�شباب يف منظومة 

العمل املناخي العاملي.
وقال الدكتور حممد عبداهلل العلي، الرئي�س التنفيذي ل�مركز »تريندز للبحوث 
واال�شت�شارات«، اإن م�شاركة املركز يف اأوىل فعاليات االنطالق نحو "كوب 28" 
جاءت ترجمة مبا�شرة حلر�شه على مواكبة القمة املناخية العاملية ودعم اجلهود 
املبذولة من اأجل اإجناحها واإحداث نقلة نوعية يف م�شرة مواجهة التحديات 

املناخية، باالإ�شافة اإىل توفر املعرفة اخل�شراء املت�شلة باملناخ وق�شيته.
اخل�شراء،  املعرفة  تعزيز  يف  الفكر  ومراكز  العلمي  البحث  اأهمية  على  و�شدد 
"املعرفة  �شعار  رفع  "تريندز" قرر  اأن  اإىل  املناخي، م�شًرا  العمل  ودعم جهود 

28"؛  "كوب  ب�  ا  خا�شً ومتحدًثا  م�شوؤواًل  وع��ني  العام،  ه��ذا  اخل�شراء" طيلة 
ا�شت�شراًفا الأهمية احلدث الدويل الكبر، وان�شجاًما مع �شعي "تريندز" لتعزيز 
املهتمني  من  عري�شة  فئات  بني  واأكادميية  معرفية  و�شل  حلقة  بو�شفه  دوره 
واملتخ�ش�شني يف خمتلف املجاالت ذات العالقة، م�شًرا اإىل اأن م�شاركة جمل�س 
يلعبه  ال��ذي  الكبر  ال���دور  باأهمية  اإمي��اًن��ا  ج��اءت  الفعاليات  يف  تريندز  �شباب 

نَّاعه. ال�شباب يف املجتمع، وتعزيز دورهم باعتبارهم بناة امل�شتقبل و�شُ
 ،COP28 ل�  مواكبته  اإط��ار  ويف  تريندز،  اأن  العلي  حممد  الدكتور  واأو���ش��ح 
ن�شر قبل اأيام درا�شة جديدة حتت عنوان "الطريق اإىل كوب 28".. ا�شتعر�شت 
املناخي،  للتغر  الدولية  التداعيات  واأه��م  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  اإىل  الطريق  مالمح 
ف�شاًل عن بيان اخلطوط العري�شة للعمل املناخي الدويل خالل الفرتة املمتدة 
بدًءا من املوؤمتر املناخي االأول، و�شواًل اإىل موؤمتر قمة �شرم ال�شيخ يف اأواخر عام 
2022. كما عر�شت الدرا�شة اأهم العقبات الراب�شة يف طريق الو�شول للحياد 
امل�شتهَدف من دول العامل كافة، ثم االأدوار املنوطة بدولة االإمارات  الكربوين 

لرفع اآمال العامل نحو التحّول املناخي املن�شود بحلول العام 2050.

لتحقيق  العاملي  املناخي  التحول  يف  االإم���ارات  دول��ة  دور  الدرا�شة  ر�شدت  كما 
االلتزام  يف  لتجربتها  مف�شلة  ق��راءة  وعر�شت   ،2050 االأ�شا�س  خط  اأه��داف 
كما  ال�شارة.  الكربون  وانبعاثات  التلوث  تداعيات  من  البيئة  وحماية  املناخي 
قدمت عدة تو�شيات من �شاأنها امل�شاهمة يف اإجناح كوب 28 املقبلة، واأ�شار اإىل 
"تريندز" اإىل  �شبل حتويل مقر مركز  ا يف ور�شة عمل خا�شة  اأي�شً ناق�س  اأن��ه 
مركز �شديق للبيئة، مبا ي�شهم يف جهود رفع الوعي يف جمال البيئة والتغر 
املناخي. كما نظم و�شينظم العديد من الندوات وور�س العمل اخلا�شة بالبيئة 

واملناخ.
و�شدد الدكتور العلي يف ختام ت�شريحه على اأن العامل ينتظر قمة "كوب 28"، 
��دُّ من  حُتِ اأق���وى،  وال��ت��زام��ات دولية  واالأم���ل يحدوه يف حتقيق خطوات عملية 
الب�شرية،  احلياة  م�شتقبل  على  تداعيات  لها  �شتكون  التي  املناخية  التاأثرات 
اأن انعقاد القمة يف دولة االإم��ارات يعزز التفاوؤل باأنها �شتكون قمة  م�شًرا اإىل 

ا�شتثنائية يف م�شرة العمل املناخي الدويل.

•• ال�سارقة-وام:

حملتها  االج��ت��م��اع��ي  للتمكني  ال�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت 
االإن�شاين  الدعم  م�شرة  لرت�شيخ  الهادفة   » »زكِّ املو�شمية 
جمموعة  خالل  من  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل  لالأيتام 
منت�شبا  يتيما   2763 ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل��ن��ف��ذة  امل�شاريع  م��ن 
الو�شطى  واملنطقتني  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  اأ���ش��رة   1150 ل��� 
�شمن  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  م�����ش��اع��دات  تخ�شي�س  ع��ر   ، وال�����ش��رق��ي��ة 
م�شروعي زكاة املال وموؤونة رم�شان اإىل جانب جملة من 

امل�شاريع الرم�شانية التي ترعاها احلملة .

من  لالأ�شر  اأ�شا�شية  احتياجات  ع��ام  كل  املوؤ�ش�شة  تغطي  و 
م�شروعي زكاة املال واملوؤونة حيث ت�شرف املبالغ املخ�ش�شة 
لالأ�شر  ي�شمن  م��ا  رم�شان  �شهر  دخ���ول  قبيل  اأ���ش��رة  لكل 
لتوفر  اال���ش��ت��ع��داد  امل���ح���دود  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  املنت�شبة 
املبالغ  تخ�شي�س  وي��ت��م   ، ال��ك��رمي  لل�شهر  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
وعدد  املعي�شي  وم�شتواها  اأ�شرة  كل  حلالة  وفقاً  املر�شودة 
اأفرادها . وقالت منى بن هده ال�شويدي مدير عام املوؤ�ش�شة 
 ، االأيتام  الرم�شانية خلدمة ورعاية   » »زكِّ : تهدف حملة 
وا�شتقبلت املوؤ�ش�شة العديد من زكوات االأموال والترعات 
ع��ل��ى م����دار ال�����ش��ن��وات ال�����ش��اب��ق��ة ل��دع��م احل��م��ل��ة م��ا يعك�س 

التكافل املجتمعي والت�شامن والتالحم االإن�شاين،ونتطلع 
ر واملعطاء  هذا املو�شم اأن يوا�شل اأفراد املجتمع دورهم اخلَّ

ودعم احلملة الرم�شانية يف خمتلف م�شاريعها.
من  تطلق  التي  املو�شمية  احل��م��الت  اأه��م  وتعد"زك" م��ن 
خ��الل��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اري��ع ال��داع��م��ة التي 
ت��خ��دم اأ���ش��ر االأي���ت���ام وت��خ��ف��ف ال��ع��بء ع��ل��ي��ه��م، وم���ن اأب���رز 
" ال��ذي ميتد طوال  " ال��زك��اة  م�شروع   : احلملة  م�شاريع 
 " وم�شروع  احلملة  خالل  اأو�شع  ب�شكل  تفعيله  ويتم  العام 
املر الرم�شاين " اأحد اأهم امل�شاريع املطروحه يف احلملة 
الذي �شيوفر من خالله املوؤونة الأ�شر االأيتام خالل ال�شهر 

"عطية رم�شان" الفر�شة الأفراد  الكرمي ،ومينح م�شروع 
املجتمع بتقدمي اإهداءات رم�شانية من ال�شالل وال�شناديق 
"فطرهم" الفر�شة الأفراد  الغذائية لهم،و�شيقدم م�شروع 
اجتماعية  ع���ادات  وتنمية  ال��ع��ط��اء  يف  للم�شاركة  املجتمع 
اأ���ش��ي��ل��ة م��ن خ���الل مت��وي��ل وج��ب��ات االإف���ط���ار الرم�شانية 

لالأ�شر يف االأماكن العامة.
ال��ث��اين لتتيح  " ل��ل��ع��ام  "�شوغة رم�����ش��ان  وج����اءت م��ب��ادرة 
ال��ف��ر���ش��ة م��ن خ��الل��ه��ا الأف�����راد امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل رابط 
اأمي�شروع رم�شاين يف حملة  اإلكرتوين مت تفعيله لتمويل 
زك لتعود بالنفع الأ�شر االأيتام من خالل م�شاريع احلملة.

•• دبي- �سمري ال�سعدي:

العاملية  ال��ق��ري��ة  ت��ع��ت��ر  ذك��رن��ا  ك��م��ا 
ت��ع��ب��را ���ش��ادق��ا ع���ن ثقافات  ب��دب��ي 
والدول  ال�شعوب  وت��راث  وح�شارات 
عن  تعر  دول��ة  فكل  فيها،  امل�شاركة 
ت��راث��ه��ا وت��اري��خ��ه��ا وح�����ش��ارت��ه��ا من 
اأو  اأم��ا م��ن اخل���ارج  اأجنحتها  خ��الل 
من الداخل واإما من خالل ت�شميم 
اجلزء  ه��ذا  ويف  نف�شها..  االأج��ن��ح��ة 
واالأجزاء التالية �شنتعر�س لواجهات 
امل�����ش��ارك��ة يف القرية  اأج��ن��ح��ة ال���دول 
واجهات  ���ش��م��م��ت  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
لثقافتها  رم�����زا  ل��ت��ك��ون  اأج��ن��ح��ت��ه��ا 
�شعار  ولتحقق  وح�شارتها  وتراثها 
ال�شابع  مو�شمها  يف  العاملية  القرية 
اأك��رث روع��ة.. والأن  والع�شرين عامل 
ه���ذه ال��واج��ه��ات ه��ي ج���زء م��ن هذا 
تاريخية، وكل  االأك��رث روائ��ع  العامل 
االأجنحة  ����ش���ي���وف  ل��ي��ت��ع��رف  ه�����ذا 
العاملية  ال���ق���ري���ة  ���ش��ي��وف  وك����ل  ب���ل 
ع��ل��ى ح��ك��اي��ة ه���ذا ال��ت��اري��خ وال���رتاث 
والنظم  واحل���������ش����ارات  وال���ث���ق���اف���ة 
دول��ة، وهذا  لكل  املعمارية  وال��رم��وز 

هو اجلزء الثالث من املو�شوع.

جناح املغرب
لرتمز  اجل��ن��اح  واج��ه��ة  ت�شميم  مت 
املغرب،  يف  ك��ب��ري��ن  م��ع��ل��م��ني  اإىل 
حتكي من خاللهما ل�شيوف القرية 
املعمار  وع����راق����ة  اأ����ش���ال���ة  ال��ع��امل��ي��ة 

لوجود  باالإ�شافة  ال��رتاث��ي  املغربي 
ال��واج��ه��ة للرحالة  مت��ث��ال يف و���ش��ط 
�شيخ  يعتر  وال��ذي  امل�شهور  املغربي 
جامعة  ه��و  االأول  املعلم  ال��رح��ال��ة.. 
هند�شتها  ب��ك��ل  ال��ع��ري��ق��ة  ال��ق��روي��ني 
وزخارفها  ودي���ك���ورات���ه���ا  امل��ع��م��اري��ة 
املذهلة واملوجودة يف كل زاوية فيها، 
وتعترتها مو�شوعة جيني�س لالأرقام 
القيا�شية باأنها اأقدم موؤ�ش�شة تعليمية 
يف العامل واأول جامعة متنح اإجازة يف 
الطب يف العامل وهي ما زالت ُتدَرّ�س 
ومن�شئة  ان���ق���ط���اٍع،  دون  االآن  ح��ت��ى 
ه���ذه اجل��ام��ع��ة يف م��دي��ن��ة ف��ا���س هي 
فاطمة بنت حممد الفهري القر�شي 
فيما  اأ���ش��ب��ح��ت  وال���ت���ي   850 ع����ام 
الروحية  امل���راك���ز  م���ن  واح�����ًدة  ب��ع��د 
الع�شر  يف  ال�����رائ�����دة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وبداأت  االإ���ش��الم��ي،  للعامل  الذهبي 
اجلامعة التدري�س بعد بناء اجلامع 
وحلقات  درو����س  �شكل  على  مبا�شرًة 
علم تعقد فيها، ولكن بع�س املوؤرخني 
اإال  جامعة  ُت�شبح  مل  اأنها  يعتقدون 
ُتعّد  املريني،  اأو  املرابطي  العهد  يف 
ا اأول موؤ�ش�شة  جامعة القرويني اأي�شً
العلمية  الكرا�شي  اخ��رتع��ت  علمية 
يف  العلمية  وال��درج��ات  املتخ�ش�شة 
نظام اجلامعات  ُودجم��ت يف  العامل، 
احلكومية احلديث يف املغرب يف عام 
1963 م، وت�شميم وطراز اجلامعة 
واالإ�شالمية  املغربية  العمارة  ميثل 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ال���ت���ي ت�����ش��م زخ�����ارف 

متنوعة عديدة لفرتات خُمتلفة من 
التاريخ املغربي. 

مئذنة جامع  ه��و  ال��ث��اين  املعلم  اأم���ا 
واملئذنة  مراك�س،  مدينة  يف  الكتبية 
اأعلى  ���ش��ب��ع��ني م����رتا وت���ع���د  ت��رت��ف��ع 
روؤيتها من  مئذنة يف مراك�س ويكن 
املئذنة  وتعد  مراك�س،  يف  زاوي���ة  اأي 
واأجملها  امل��وح��دي��ة  امل���اآذن  اأروع  م��ن 
وب����ن����اء وزخ�����رف�����ة فهي  ت��خ��ط��ي��ط��اً 
النموذج الذي اتخذته املاآذن املغربية 
مثااًل له، واملئذنة ب�شكلها ومظهرها 
اليوم  حتى  قائمة  زال���ت  م��ا  االأخ����اذ 
حتكي تاريخ بناتها وترتجم عبقرية 
اأبدع  ال���ذي  امل�شلم  امل��غ��رب��ي  ال��ف��ن��ان 
فيها وطّور اأ�شاليب البناء والزخرفة 
املعمارية  ال��روائ��ع  ه��ذه  ليخرج  معاً 
خّلدت  ج���دي���دة  ����ش���ور  يف  اخل����ال����دة 
التاريخ الفني، و�شهد تاريخ  م�شرة 
متتالية  م��راح��ل  ث��الث  املئذنة  بناء 
الثالثة  اخللفاء  حكم  ف��رتة  �شملت 
اأع��م��ال البناء على  ب��داأت  اإذ  االأوائ���ل 
ع��ه��د م��وؤ���ش�����س ال���دول���ة ع��ب��د املوؤمن 
وا�شتمرت  م   1153 ع���ام  ع��ل��ي  ب��ن 
ت��ل��ك االأع����م����ال يف ف����رتة ح��ك��م اأب���ي 
البناء  اأ�شغال  ومت��ت  يو�شف  يعقوب 
ي��و���ش��ف يعقوب  اأب�����ي  اأي������ام  ن��ه��ائ��ي��اً 
االأعلى  الق�شم  اأكمل  ال��ذي  املن�شور 
الركن  يف  املئذنة  املئذنة،اأقيمت  من 
اجلامع  م����ن  ال�������ش���رق���ي  ال�������ش���م���ايل 
اجلامع  ب��ني  م��ا  ت��ق��ع  ف��ه��ي  الكتبية 

القدمي واجلامع احلايل.

جناح لبنان
العمارة  ليمثل  اجل��ن��اح  ت�شميم  مت 
اللبنانية التقليدية واملنازل اللبنانية 
اأنحاء  التقليدية واملوجودة يف جميع 
الع�شر  يف  ازده�������رت  وال���ت���ي  ل��ب��ن��ان 
ال��ت��ا���ش��ع ع�شر  ال���ق���رن  ال��ع��ث��م��اين يف 
ال�شاحر..  اجلمال  اأيقونة  واأ�شبحت 
ب�شكل  م�شممة  اللبنانية  البيوت  اإن 
للعمارة  مثال  اأف�شل  وتعتر  جميل 
املنزل  ويتكون  التقليدية،  اللبنانية 
واحدة  كتلة  من  التقليدي  اللبناين 
يعلوه  ه����رم����ي  ب�����ش��ق��ف  م�������ش���ق���وف���ة 
ال��ك��رم��ي��د االأح��م��ر م��ن اخل����ارج، ومت 
تزيني هذه املنازل باحلجر اللبناين.. 
باأن يف معظمها  البيوت  وتتميز هذه 
يوجد ثالث نوافذ على �شكل اأقوا�س 
تكون  ك��م��ا  ال��واج��ه��ه��ة..  منت�شف  يف 
م�����ش��ح��وب��ة ب�����ش��رف��ة اأن��ي��ق��ة م��ع رواق 
رقيق م�شتوحى من ق�شور البندقية 
العثمانية..  ال��ع��م��ارة  وم��ن  الفخمة 
وكل هذه التفا�شيل للبيوت اللبنانية 
اإ�شتخدامها  مت  التي  هي  التقليدية 
اللبناين  اجل����ن����اح  واج����ه����ة  ل���ت���زي���ن 
بقول  اأخ��ذن��ا  واإذا  العاملية..  بالقرية 
املهند�س واملعماري الفرن�شي ال�شهر 
للمعي�شة"  اآل��ة  "البيت  لوكوربوزيه 
ف�������اإن ال���ب���ي���ت ال���ل���ب���ن���اين يف ب���داي���ة 
ت��ك��وي��ن��ه وت�����ش��ك��ل��ي��ه ج�����ش��د اأي�����ام حكم 
االإمراطورية العثمانية و�شوال اإىل 

خروج االنتداب الفرن�شي. 
واالأ�شلوب املعماري اللبناين يف املا�شي 

يف بناء البيوت كان وا�شحا و�شريحا 
فاأوجد خمططا للبيت اأ�شبح اتباعه 
ال�شلب  احل��ج��ر  وا�شتعمل  فري�شة، 
للبناء، واقتب�س مما دخل على لبنان 
وم����زج مب���ا ورث����ه ع���ن ال��ف��ن العربي 
فاأوجد اأ�شلوبا لبنانيا �شحيحا انت�شر 
ا�شتعماله عند جميع الطبقات.. وكما 
يف ك��ل ب��ي��وت ال��دن��ي��ا ق��دمي��ا وحديثا 
اللبناين  ال��ب��ي��ت  يف  اجل������دار  ���ش��ك��ل 
االأول  امل����ع����م����اري  اخل�����ط  ال�����رتاث�����ي 
والظروف  املناخ  مع  وتوافقه  ل�شكله 
االإن�شانية  واخل���رة  العمل  وو���ش��ائ��ل 
والطوبوغرايف  االجتماعي  والتطور 
واجل�����غ�����رايف وك���ل���ه���ا ع����وام����ل ح����ددت 
كوحدة  ال��ب��ي��ت  خا�شية  جمملها  يف 
���ش��ك��ن��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وم���ت���الئ���م���ة مع 
الطقو�س اللبنانية واأعرافها وقيمها 
وبطبيعة االن�شان اللبناين واإح�شا�شه 
والنف�شي  وامل���ج���ت���م���ع���ي  ال�����روح�����ي 
واجلمايل وبالتايل حددت املادة التي 
يف  ذل��ك  ويتجلى  تركيبته،  يف  دخلت 
التي  الطني  بيوت  خم�شة من��اذج هي 
التنوخيني  اأي���ام  اإىل  تاريخها  ي��ع��ود 
واالإ�شالمية  امل�شيحية  العبادة  ودور 
والعثمانية  العربية  بالعمارة  املتاأثرة 
الكرى  وال�������ش���راي���ات  وال��ب��ي��زن��ط��ي��ة 

واللوكندات واخلانات.

جناح الكويت
عن  ليعر  الكويت  جناح  ت�شميم  مت 
القدمية  الكويتية  البحرية  احل��ي��اة 

فقد عرف الكويتي البحر منذ ن�شاأته 
املختلفة من  االأن���واع  االأوائ���ل  و�شنع 
متعددة..  وباأ�شكال  واملراكب  ال�شفن 
�شيد  القدم يف  منذ  الكويتيون  عمل 
الإ�شتخراج  ال��غ��و���س  ويف  االأ����ش���م���اك 
ول���ق���د لعبت  ال�����ل{ل�����وؤ وحم�����ارات�����ه، 
هاتان املهنتان دورا مهما يف يف احلياة 
االأق�شلدية للكويت لهذا تعد احلياة 
البحرية جانبا مهما يف ثقافة الكويت 
وعاداتها وتقاليدها.. وكان ال بد من 
اإظهار احلياة البحرية الكويتية على 
جناحها يف القرية العاملية مبا ميثلها 
التي تعتر رمزا  ال�شفينة  فتم و�شع 
و�شعتها  حيث  الكويت  لتاريخ  مهما 
يف �شعارها الر�شمي، فالواجهة متثل 
باالإ�شافة  لل�شفينة..  قدميا  منوذجا 
لالإهتمام  مثرة  عنا�شر  بع�س  اىل 
م�شتقة من احلياة البحرية القدمية 
والغو�س  ال�شيد  تقاليد  ت�شور  التي 
وت����اري����خ ال���ك���وي���ت ل�����ذا ت���وج���د على 
ومتكاملة  ف��ري��دة  عنا�شر  ال��واج��ه��ة 
جذابة  واج����ه����ة  ل��ت�����ش��وي��ر  ب�����ش��ري��ا 
نهج  يف  ال���ك���وي���ت  ت��ع��ك�����س  م����وح����دة 

معماري مثر لالإهتمام.   

جناح قطر
قطر  ج����ن����اح  واج�����ه�����ة  ت�����ش��م��ي��م  مت 
وترمز  لتمثل  بدبي  العاملية  بالقرية 
ال������رتاث  مي����ث����الن  ع���ن�������ش���ري���ن  اإىل 
االأول  العن�شر  ق��ط��ر..  يف  واحل��داث��ة 
الذي ميثل ال��رتاث هو قلعة الزبارة 

ال���ت���ي بنيت  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
الثالث لقطر  اإ���ش��راف احل��اك��م  حت��ت 
ثاين  اآل  ق��ا���ش��م  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  ال�شيخ 
وحماية  حل��را���ش��ة   1938 ع����ام  يف 
�شاحل قطر ال�شمايل الغربي، وكانت 
التي  ال�شاحلية  القالع  اإحدى  القلعة 
للبالد،  الدفاعية  املنظومة  �شمتها 
ل�شالح  ك��م��رك��ز  ت�شتخدم  ك��ان��ت  ك��م��ا 
العام  م��ن  يونيو  �شهر  حتى  احل���دود 
تذكر  كما  القلعة  وت�شم  1986م.. 
���ش��واه��د فريدة  ال��ي��ون�����ش��ك��و  م��ن��ظ��م��ة 
االإن�شان  ب��ني  ال��ق��وي  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى 
وال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ت��ي ت��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه��ا مياه 
البحر مع رمال ال�شحراء التي تغلب 
االأثقال  فهناك  املنطقة،  طبيعة  على 
اللوؤلوؤ  �شيادو  قدمياً  ا�شتعملها  التي 
وامل�شغوالت اخلزفية امل�شتوردة ونقو�س 
و�شراك  ال�شراعية  ال�شنبوك  ق���وارب 
الزراعي  والن�شاط  واالآب���ار  االأ�شماك 
اأهل  ا�شتغال  ي��دل على  وغ��ره��ا مم��ا 
املدينة منذ القدم بالتجارة والتبادل 
ال��ت��ج��اري وم���دى ارت��ب��اط��ه��م الوثيق 
الذي  ال�شحراوي  والظهر  بالبحر 
يعتزون به.. ويتاألف املوقع املُْدَرج من 
البقايا  اأكرها  رئي�شية  اأج��زاء  ثالثة 
تاريخها  يعود  التي  للمدينة  االأثرية 
وهي  م���ري���ر  وق���ل���ع���ة   ،1760 اإىل 
الزبارة  مبدينة  مرتابطة  م�شتوطنة 
َنت من اأجل حماية االآبار  االأوىل ُح�شِّ
قلعة  ُت��َع��ّد  بينما  للمدينة  الداخلية 
الزبارة اأحدث تلك العنا�شر واأبرزها 

اأدرجت   2013 ع��ام  امل��وق��ع.. ويف  يف 
ملنظمة  التابعة  العاملي  ال��رتاث  جلنة 
ال��ي��ون�����ش��ك��و م���وق���ع ال����زب����ارة االأث�����ري 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال����رتاث ال��ع��امل��ي ملنظمة 
اليون�شكو  ملنظمة  ووف��ق��اً  اليون�شكو، 
�شل�شلة  �شمن  واح���دة  ال��زب��ارة  تعتر 
العريقة  التجارية  امل��دن  م��ن  طويلة 
ال���واق���ع���ة ع���ل���ى ����ش���اح���ل دول������ة قطر 
احلديثة.. وتدير قلعة الزبارة حالياً 
هيئة متاحف قطر حيث مت جتديدها 
وحتويلها اإىل متحف لعر�س االأعمال 
بالن�شبة  وخ��ا���ش��ة  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
املعا�شرة،  املو�شعية  االأثرية  للنتائج 
 2009 الزبارة عام  و�شجلت منطقة 
احلني  ذل��ك  وم��ن��ذ  حممية  كمنطقة 
فرق  ع��ر  قطر  متاحف  هيئة  ب���داأت 
االأعمال  م��ن  بعدد  االآث���ار  علماء  م��ن 
الثاين  والعن�شر  املوقع..  يف  االأثرية 
ال����ذي ت��رم��ز ال��ي��ه ال��واج��ه��ة ه��و برج 
 1956 ب���ن���ي ع�����ام  ال������ذي  ال�������ش���اع���ة 
بالدوحة  االأم����ري  ال��ي��وان  مقالبل 
ويعتر رمزا ليوم اال�شتقالل الإمارة 

قطر. 

•• دبي -وام:

مواطنني  من  ب�شيوفه  للرتحيب  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ي�شتعد 
لتجربة   ، ال�شهر  الرم�شاين  جمل�شه  يف  و�شياح  و���ش��رك��ات  ومقيمني 

اإفطار و�شحور مميزة يف قلب منطقة االأعمال املركزية يف دبي.
ويعد املجل�س اأحد اأقدم الوجهات الرم�شانية التي ت�شهدها اإمارة دبي كل 
عام، حيث ا�شت�شاف املجل�س يف رحابه نخبًة من كبار ال�شخ�شيات ووفود 
معاً  جتمعهم  رم�شانية  وجهة  عن  الباحثني  من  والعائالت  ال�شركات 
لال�شتمتاع بوجبات االإفطار وال�شحور. وتعود هذه الوجهة الرم�شانية 
وفنون  املاأكوالت  لتقّدم خيارات  العام  املجتمع هذا  اأف��راد  لدى  املف�شلة 
من  العديد  على  واحل��ائ��زة  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  مركز  م��ن  ال�شيافة 
املبارك من  رم�شان  �شهر  رمزية  الوجهة  ت�شتح�شر هذه  كما  اجلوائز، 

خالل ديكورات راقية وع�شرية م�شتوحاة من االأرابي�شك، باالإ�شافة اإىل 
الف�شيل.  ال�شهر  خالل  معاً  ال�شيوف  جتمع  مبا�شرة  ترفيهية  عرو�س 
وي��دع��و م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي امل��ج��م��وع��ات ال�����ش��غ��رة والكبرة 
والتي  وال�����ش��ح��ور،  االإف��ط��ار  ب��اق��ات  م��ن  خم��ت��ارة  مبجموعة  لال�شتمتاع 
تتميز ببوفيه عاملي وقوائم طعام مع خيارات مميزة من االأطباق العاملية 
واملاأكوالت ال�شهرة من ال�شرق االأو�شط واالإمارات العربية املتحدة. وقال 
ماهر عبدالكرمي جلفار، نائب الرئي�س التنفيذي الإدارة قاعات املعار�س 
واملوؤمترات يف مركز دبي التجاري العاملي، اأن �شهر رم�شان املبارك فر�شة 
العائلة  اأف��راد  الف�شيلة، هو وقت يجتمع فيه  القيم  للتاأمل والتفّكر يف 
املميزة،  والتجارب  االأوق���ات  باأجمل  لال�شتمتاع  وال��زم��الء  واالأ���ش��دق��اء 
رم�شانية  اأج���واء  يف  بال�شيوف  يرحب  الرم�شاين  املجل�س  ان  م�شيفاً 

ويقّدم خيارات طعام تتنا�شب مع اأذواق جمهور متعدد الثقافات.

•• اأبوظبي- وام:

�شارك عدد من املنت�شبني ملوؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم، يف حملة ج�شور 
االحتياجات  لتوفر  االإم��ارات��ي،  االأحمر  الهالل  هيئة  اأطلقتها  التي  اخلر 
تعزيز  اإط��ار  يف  وذل��ك  وتركيا،  �شوريا  يف  الزلزال  من  للمتاأثرين  االإن�شانية 

التعاون القائم بني الهالل االأحمر واملوؤ�ش�شة.
مبقر  التطوعي  للعمل  يوماً  الهمم  الأ�شحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  ونظمت 
باملوؤ�ش�شة، حيث  الزراعي واملهني  التاأهيل  التابع الإدارة  الزراعي  زايد  مركز 
قام عدد من اأ�شحاب الهمم بامل�شاركة يف جتميع وفرز وجتهيز وتعبئة التمور 
توطئة الإر�شالها اإىل املناطق املت�شررةمن الزلزال�شمن عملية الفار�س ال�شهم 
وذلك  املتاأثرين،  ل�شالح  وبحرا  جوا  االإغاثية  اإمداداتها  توا�شل  التي   ،2

م�شاركة من اأ�شحاب الهمم يف دعم حملة ج�شور اخلر وتعزيز فعالياتها.

واأكدت املوؤ�ش�شة اأن الهدف من هذه املبادرة التطوعية هو تفعيل دور ال�شباب 
وابرازهم كقوة فاعلة يف املجتمع، وم�شاندة للمبادرات املجتمعية واالإن�شانية 
النكبات  ت�شيبها  ال��ت��ي  ال�شعوب  ل�شالح  االإم����ارات  اأر����س  م��ن  تنطلق  ال��ت��ي 
واالأزمات والكوارث الطبيعية، م�شرة اإىل اأن املبادرة تهدف اأي�شا اإىل تعزيز 
جماعي  عمل  باعتبارها  للوطن،  واالنتماء  والتعاون  االجتماعي  التوا�شل 

يقوم بتقدمي امل�شاعدات والت�شامن االإن�شاين مع االآخرين.
واأ�شادت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، بجهود موؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب 
الهمم يف املجاالت االإن�شانية، من خالل دعمها حلملة ج�شور اخلر، واأكدت 
على دور اأ�شحاب الهمم يف تعزيز احلملة من خالل م�شاركتهم يف فعالياتها، 
ب��ني اجل��ان��ب��ني يف خمتلف  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون والتن�شيق  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ش��ارت 
مع  االإن�شانية  ال�شراكة  من  للمزيد  تتطلع  اإنها  وقالت  االإن�شانية،  املجاالت 

املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شدد.

اأ�سحاب الهمم ي�ساركون يف فعاليات حملة ج�سور اخلرياملجل�س الرم�ساين يف دبي التجاري العاملي ي�ستعد ال�ستقبال ال�سهر الف�سيل

واجهات االأجنحة بالقرية العاملية رمز لثقافات الدول امل�ساركة.. )3(

يف قلب احلدث مدينة اإك�سبو

ح�سور فاعل ملركز تريندز وجمل�س �سبابه يف اأوىل فعاليات الطريق اإىل كوب 28

( الرم�سانية م�ستهدفة 2763 يتيما ال�سارقة للتمكني االجتماعي تطلق حملة )زكِّ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام : 

م�شوؤويل  جتمع  ال��ت��ي  احلكومي"،  لالت�شال  العامة  "ال�شبكة  اأع�����ش��اء  اأك���د 
االت�������ش���ال احل���ك���وم���ي ل����دى اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ب���دب���ي ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���روؤاه���ا 
دبي ومتيزها  اأن ق�شة جناح  الطموحة،  امل�شتقبلية  اال�شرتاتيجية وخططها 
عقود،  مدى  على  اأر�شته  ال��ذي  الرا�شخ  واالإرث  العريق  التاريخ  من  انطلقت 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  اأكدتها  والتي 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، القائمة على قيم 
�شناعة امل�شتقبل واالنفتاح على العامل وحتويل التحديات اإىل فر�س واإ�شراك 

اجلميع يف م�شارات التنمية.
التابعة لالأمانة  جاء ذلك خالل اجتماع ال�شبكة العامة لالت�شال احلكومي 
ال�شندغة"  "متحف  يف  انعقد  وال��ذي  دب��ي،  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  العامة 
االت�شال  لقطاع  العام  االأم��ني  م�شاعد  املهري  اأحمد  املهند�س  بح�شور  بدبي 
احلكومي و�شوؤون االأمانة العامة، واأع�شاء ال�شبكة من مدراء اإدارات االت�شال 
امل�شتجدات اال�شرتاتيجية  ملناق�شة  االإم��ارة،  احلكومي باجلهات احلكومية يف 

يف العمل احلكومي.
واعتر املهند�س اأحمد املهري، م�شاعد االأمني العام لقطاع االت�شال احلكومي 
و�شوؤون االأمانة العامة يف املجل�س التنفيذي الإمارة دبي، يف الكلمة الرتحيبية 

لالجتماع، اأن الدور املتنامي لالت�شال احلكومي اأ�شبح اأكرث اأهمية وتاأثراً 
باأف�شل  اأ�شبحوا على وعي مكثف  اأف��راد وموؤ�ش�شات  اليوم، الأن اجلمهور من 
الطرق للو�شول اإىل معلومات دقيقة ومن م�شادر موثوقة، الفتاً اإىل اأهمية 
معاير وممار�شات ال�شفافية وقيم االإيجابية والتفاوؤل بامل�شتقبل التي اأر�شتها 
حكومة دبي يف جمال االت�شال احلكومي املوؤثر، وجعلت منها منوذجاً يحتذى 

به وجتربة احرتافية ناجحة وملهمة للكثرين حول العامل.
ميتد  مقتنيات  ي�شم  ال��ذي  ال�شندغة،  متحف  على  القائمني  املهري  و�شكر 
اأق���ل من  ب��ع��د  3000 ع���ام ع��ل��ى ا�شت�شافة االج��ت��م��اع،  ت��اري��خ��ه��ا الأك���رث م��ن 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  من  افتتاحه  على  اأ�شبوعني 
الدائم  بالربط  ال�شبكة  ر�شالة  مع  تتكامل  املتحف  ر�شالة  اأن  موؤكداً  مكتوم، 
بني هوية دبي التاريخية العريقة وجذورها من جهة وبني روؤيتها امل�شتقبلية 

الطموحة التي ال تعرف يف �شباق التمّيز خطاً للنهاية.
اأهمية التكامل يف العمل بني فرق االت�شال يف خمتلف اجلهات  وبنّي املهري 
امل�شتقبلية  وال����روؤى  واال�شرتاتيجيات  بال�شيا�شات  التعريف  يف  احلكومية 
يدعم  مثمر  م�شرتك  جمتمعي  وع��ي  لت�شكيل  للمجتمع  واإي�شالها  ل��الإم��ارة 

التوجهات احلكومية ويبني على جناحاتها ال�شابقة.
م��ن جهتها اأك����دت ب���دور ع��ل��ي، م��دي��ر االت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ب��االأم��ان��ة العامة 
والتاأثر  التطور  يوا�شل  االت�شال احلكومي  اأن مفهوم  التنفيذي،  للمجل�س 

املجتمع مبختلف  اأف��راد  اإىل جميع  وامل��ب��ادرات احلكومية  امل�شاريع  يف ترجمة 
التوجهات احلكومية ويبني على جناحاتها يف  الذي يدعم  االأم��ر  ثقافاتهم، 
رواية ق�شة دبي املتفردة التي دائماً ما ت�شع االإن�شان حموراً للتنمية.كما اأثنت 
دعم  يف  احلكومية  القطاعات  خمتلف  من  الفاعلة  امل�شاركة  على  علي  ب��دور 
ال�شبكة وعر�س امل�شتجدات التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف التن�شيق امل�شتمر بني 

خمتلف اجلهات الإبراز ال�شورة العامة وال�شوت الواحد حلكومة دبي.
و�شهد االجتماع عر�س اأجندة دبي االقت�شادية D33، حيث قدم حممد علي 
وال�شادرات،  ال�شناعة  لتنمية  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  نائب  الكمايل، 
اإحدى موؤ�ش�شات دائرة االقت�شاد وال�شياحة يف دبي، عر�شا خلريطة الطريق 
مل�شتقبل دبي االقت�شادي والتي تهدف اإىل دفع النمو وم�شاعفة حجم اقت�شاد 

دبي وتر�شيخ موقعها �شمن اأف�شل 3 مدن اقت�شادية حول العامل.
اال�شرتاتيجية  التوجهات  اأه��م  على  ال�شوء  ت�شليط  االجتماع  خ��الل  مت  كما 
اأول  اإدارة  الري�س، مدير  �شمرة  دبي، حيث عر�شت  امل�شتدامة يف  التنمية  يف 
للمجل�س  العامة  باالأمانة  امل�شتدامة  للتنمية  واال�شرتاتيجيات  لل�شيا�شات 
دبي  توا�شل  ال��ت��ي  اال���ش��ت��دام��ة  وم��ب��ادرات  حم��ط��ات  م��ن  ل�شل�شلة  التنفيذي، 
تبّنيها مبا يف ذلك االقت�شاد الدائري، واالأمن الغذائي و�شيا�شة االأكيا�س ذات 
اال�شتخدام الواحد، باالإ�شافة اإىل ا�شت�شافة دولة االإمارات موؤمتر االأطراف 
عام  م��ع  بالتزامن  ي��اأت��ي  وال���ذي  ال��ع��ام  نهاية  "كوب28" يف  املناخي  للتغر 

اال�شتدامة يف دولة االإمارات.
تفا�شيل  باالإنابة  ال�شندغة  متحف  مدير  العبيديل،  عبداهلل  عر�س  ب��دوره، 
حتت�شن  جناحاً  م�شروع املتحف الرتاثي االأكر يف االإمارات، الذي ي�شم 22 
ودولة  دب��ي  تطور  التي حتكي م�شرة  التاريخية  امل��ن��ازل  م��ن   80 م��ن  اأك��رث 
وثقافتها  دب��ي  تاريخ  على  نافذة  ومعرو�شاته  مبقتنياته  وي�شّكل  االإم����ارات، 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيه  م��وؤك��داً  العريق،  وتراثها 
مكتوم بتحويل منطقة ال�شندغة املمتدة على م�شاحة 310 اآالف مرت مربع 
باإجنازاتها  والتعريف  للعامل،  امللهمة  دب��ي  ق�شة  لعر�س  مفتوح  متحف  اإىل 

وحمطاتها التاريخية ذات االأبعاد االإن�شانية واحل�شارية.
من جانبه قدم ر�شاد بوخ�س، رئي�س جميع الرتاث العمراين، جل�شة معرفية 
وتعزيز  امل��دن  هوية  ت�شكيل  يف  العمراين  ال��رتاث  على  احلفاظ  اأهمية  ح��ول 
بتناغم  معاً  تعي�س  التي  املتنوعة  و�شرائحه  بفئاته  اإليها  جمتمعها  انتماء 
وان�شجام. واختتم االجتماع بجولة يف "دار اآل مكتوم" بال�شندغة، مبا حتويه 
الرا�شخة  قيمها  ومنظومة  دب��ي  ما�شي  عن  ملهمة  تاريخية  معلومات  من 
القائمة على االإيجابية والطموح وبناء مركز جتاري دويل يكون �شلة و�شل 
ت�شتح�شر  اإن�شانية  ق�ش�س  على  ال��دار  يف  اطلعوا  حيث  والغرب،  ال�شرق  بني 
اأ�شبحت  التي  دب��ي  ق�شة  منها  وب��داأت  فيها  عا�شت  ملهمة  �شخ�شيات  ذك��رى 

اأيقونة العامل.

ال�سبكة العامة لالت�سال احلكومي: دبي ق�سة متّيز انطلقت من االإرث الذي اأر�سته قيادتها

•• اأبوظبي-وام:

التجارة  يف  املتخ�ش�شة   GRADEONE �شركة  تعيني  مت 
ال��دف��اع��ي��ة وت�����ش��ن��ي��ع االأل���ع���اب ال��ن��اري��ة غ���ر ال��ف��ت��اك��ة والذخرة 
ايداج  ملجموعة  التابعة  التعبئة  وحلول  بالدفاع  املتعلقة  واملكونات 
ك�شريك قناة ر�شمي من قبل �شركة "بهارات دايناميك�س" ال�شركة 

الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع يف حكومة الهند.
ال���دويل  ال���دف���اع  ال��ت��ف��وي�����س خ���الل م��ع��ر���س  ومت ت�شليم خ��ط��اب 
)اآي��دك�����س( ال���ذي اأق��ي��م يف اأب��وظ��ب��ي يف ال��ف��رتة م��ن 20 اإىل 24 

فراير.
 :GRADEONE ل�شركة  العام  املدير  علي،  اآل  خليفة  وقال 

الدفاعية  ال��ت��ج��اري��ة  ق��درات��ن��ا  ن��ط��اق  ت��ط��وي��ر  يف  ٌق��دم��ا  "من�شي 
اي��دج، كما نفخر بدورنا بعقد �شراكة مع بهارات  �شمن جمموعة 
التقنية  ع��ال��ي��ة  الت�شّلح  الأن��ظ��م��ة  امل�شنعة  ال�����ش��رك��ة  داي��ن��ام��ي��ك�����س، 
للقوات امل�شلحة الهندية والعمالء الدوليني ..فمن خالل تطوير 
تتمتع  ال��ت��ج��اري��ة،  كفاءتنا  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  الناجحة  ال�����ش��راك��ات 
�شل�شلة  تو�شيع  �شمنها  م��ن  ع���دة  مب��زاي��ا   GRADEONE
الدفاعية  وامل��ك��ون��ات  ال��ق��درات  وتعزيز  االإم����ارات  دول��ة  التوريد يف 

داخل الدولة".
راغوناث  غري�س  )امل��ت��ق��اع��د(  ال��ب��ح��ري  العميد  ق��ال  جانبه  م��ن 
بهارات  "ي�شّر  دايناميك�س:  ب��ه��ارات  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  ب����رادان، 
دايناميك�س اأن تتعاون مع GRADEONE من خالل تقدمي 

اإىل املنطقة. ونحن فخورون باأن ت�شبح �شركة  منتجاتنا املوثوقة 
الدفاعية،  التجارة  حللول  املتميز  امل���زود   ،GRADEONE

ممثلنا االإقليمي يف دولة االإمارات''.
 ،2004 ع��ام  يف  تاأ�ش�شت  ال��ت��ي   ،GRADEONE وتخت�س 
للقطاعات  متنوعة  حلول  وتقدمي  الدفاعية  واخلدمات  بالتجارة 
اخلا�شة  وال��ق��وات  امل�شلحة  ال��ق��وات  مثل  وال��دف��اع��ي��ة،  الع�شكرية 
وال��ب��ح��ري��ة وال���ق���وات اجل��وي��ة واإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون وخ���دم���ات البحث 
وال���ل���وازم  امل���ع���دات   GRADEONE ت��وف��ر  ك��م��ا  واالإن����ق����اذ. 
من  ج��زًءا  ال�شركة  ..وتعد  وال�شيد  بالريا�شة  اخلا�شة  وامللحقات 
قطاع التجارة ودعم املهام يف ايدج، اإحدى جمموعات التكنولوجيا 

املتقدمة الرائدة يف العامل.

ايدج ممثاًل ر�سميًا ل�سركة بهارات دايناميك�س الهندية يف الدولة 

•• دبي-وام:

حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  ت��راأّ���س 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء وزير 
الق�شائي،  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  امل���ال���ي���ة 
ديوان  يف  ُعقد  ال��ذي  املجل�س  اجتماع 
���ش��اح��ب ال�شمو ح��اك��م دب���ي وذل���ك يف 
ال�شلطة  ل�شوؤون  �شموه  متابعة  اإط���ار 
على  واحلر�س  واأع�شائها،  الق�شائية 
العمل  منظومة  يواجه  قد  ما  تذليل 
ي�شمن  مب��ا  ���ش��ع��وب��ات  م��ن  الق�شائي 
االإمارة  يف  الق�شائي  العمل  �شفافية 
حقوق  ع���ل���ى  وي����ح����اف����ظ  ون�����زاه�����ت�����ه، 
امل��ت��ق��ا���ش��ني. و�����ش����اَدق ���ش��م��وه خالل 
االجتماع على عدد من قرارات تعيني 
وت��رق��ي��ة ُق�����ش��اة يف حم��اك��م دب����ي، مبا 
الق�شائية  ب��ال��ك��ف��اءات  امل��ح��اك��م  ي��دع��م 
امل��ت��م��ي��زة ال����ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
القانوين  العمل  �شاحة  املتغرات على 
وال��ق�����ش��ائ��ي. واع��ت��م��د ���ش��م��وه خالل 
الأع�شاء  التدريبية  اخلطة  االجتماع 
 2023 ال�����ش��ل��ط��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ل��ل��ع��ام 
دورة موزعة على   83 ت�شمنت  والتي 
التدريب  برنامج  ه��ي:  برامج  خم�شة 
امل�شتمر،  التدريب  وبرنامج  االأ�شا�شي 
الق�شائية  ال���ك���ف���اءة  رف����ع  وب���رن���ام���ج 
وب���رن���ام���ج رف�����ع ال���ك���ف���اءة االإداري���������ة، 
وبرنامج االجتاهات العاملية وامل�شتقبل، 
ق�����درات  ت���ط���وي���ر  اأن  ����ش���م���وه  م�����وؤك�����داً 
الق�شائية  ال�شلطة  اأع�شاء  وك��ف��اءات 
مبنظومة  ال���رق���ي  يف  االأ����ش���ا����س  ه���ي 
ال�����ش��ل��ط��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
التحديات التي تواجه العمل الق�شائي 
يف االإمارة. واأثنى �شمو رئي�س املجل�س 
ف����رق العمل  ال��ق�����ش��ائ��ي ع��ل��ى ج���ه���ود 
اال�شرتاتيجية  اخلطط  اأجن��زت  التي 

ووّجه  واعتمادها،  مناق�شتها  مت  التي 
تلك  حم���اور  خمتلف  تنفيذ  مبتابعة 
اخل��ط��ط ورف���ع ت��ق��اري��ر دوري����ة بذلك 
�شموه  ناق�س  ذل��ك،  اإىل  املجل�س.  اإىل 
االجتماع  خ��الل  املجل�س  اأع�����ش��اء  م��ع 
اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ب��ادرات  جمموعة م��ن 
يف  الق�شائي  العمل  منظومة  تطوير 
جمموعة  �شموه  اتخذ  حيث  االإم���ارة، 
ب�شاأن ما مت عر�شه من  القرارات  من 
الق�شائية. ال�شلطة  اأع�����ش��اء  ج��ان��ب 

الق�شائي  املجل�س  رئي�س  �شمو  واطلع 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
جلهات ال�شلطة الق�شائي والتو�شيات 
�شموه  اعتمد  كما  ب�شاأنها،  امل�شتقبلية 
جلهات  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  اخل����ط����ط 
الداعمة  واجلهات  الق�شائية  ال�شلطة 
لها، والتي تاأتي تنفيذاً لروؤية �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، “رعاه 

العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف  اهلل”، 
الق�شائي يف االإمارة من خالل اأهداف 
وم�شاريع ومبادرات ت�شت�شرف م�شتقبل 
�شموه على  �شّدد  املنظومة، حيث  هذه 
وامل�شتقل  والنزيه  العادل  "الق�شاء  اأن 
ي��ع��ن��ي جم��ت��م��ع��اً م�����ش��ت��ق��راً، ي��اأم��ن فيه 
الفرد على حقوقه وحرياته".واعتمد 
ملحاكم  اال�شرتاتيجية  اخلطة  �شموه 
دبي 2023 2025- والتي ت�شمنت 
6 حم�����اور رئ��ي�����ش��ي��ة هي:  خ��ارط��ت��ه��ا 

حمور التحّول الرقمي وحمور تعزيز 
احلوكمة  تعزيز  وحم���ور  التناف�شية، 
وا�����ش����ت����م����راري����ة االأع�������م�������ال، وحم�����ور 
تطوير  وحم��ور  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف 
تعزيز  وحم���ور  الق�شائية،  اخل��دم��ات 
لالبتكار.كما  ال��داع��م��ة  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
8 مبادرات وم�شاريع  ت�شمنت اخلطة 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ن اأه���م���ه���ا: م�������ش���روع " 
منظومة  ل��ت��ط��وي��ر  ال���رام���ي  اإف�شاح" 
ت��ن��ف��ي��ذ االأح����ك����ام امل��دن��ي��ة يف االإم������ارة 

م����ن خ�����الل ت�����ش��ه��ي��ل االط��������الع على 
ب�شورة  االأ�شخا�س  وممتلكات  اأم���وال 
قانونية حتقق التوازن بني خ�شو�شية 
االأ�شخا�س من جهة واحلقوق املتعلقة 
اأخ����رى، كما  االأم����وال م��ن جهة  بتلك 
م�شاندة  جم��االت   )8( اخلطة  �شملت 
التقا�شي  اإج�������راءات  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ه��ا 
الق�شائية. الت�شوية  حلول  وتطوير 
ك��م��ا اع��ت��م��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
اآل م��ك��ت��وم اخلطة  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 

اال�شرتاتيجية للنيابة العامة 2022 
هدفاً   12 ت�شمنت  ال��ت��ي   -2030
اأربعة حماور  ا�شرتاتيجياً موزعاً على 
ا�شرتاتيجية هي: نيابة رائدة، حماية 
رقمية  ن��ي��اب��ة  واحل�����ري�����ات،  احل���ق���وق 
وممكنات  امل��ج��ت��م��ع،  ُت�شعد  ا�شتباقية 
اخلطة  ت�شمنت  كما  ومبتكرة،  مرنة 
مع  تتكامل  ا�شرتاتيجية  م�شاريع   9
م�شروع  م��ن��ه��ا   ،2030 دب����ي  خ��ط��ة 
تطوير  وم�شروع  ال�شيرانية  النيابة 

امل�������ش���ار االإل�����ك�����رتوين مل���ل���ف ال���دع���وى 
 )8( اخل��ط��ة  �شملت  ك��م��ا  اجل��زائ��ي��ة. 
م�شاريع م�شاندة منها م�شروع النظام 
املتعامل  وم�شروع  الذكي،  االإح�شائي 
ال��ذك��ي.واع��ت��م��د ���ش��م��وه اأي�����ش��اً خالل 
اال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  االج���ت���م���اع 
الق�شائي  دب����ي  مل��ع��ه��د  وال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
 13 التي ت�شمنت   -2025  2023
ه���دف���اً ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���وزع���اً ع��ل��ى 6 
اأول����وي����ات ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ه���ي: توفر 
ب���ي���ئ���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���دري���ب���ي���ة ج���اذب���ة 
وحلول  ف���ر����س  وت����وف����ر  وم���ت���م���ي���زة، 
ال�شلطة  خارج  من  امل�شتفيدة  للجهات 
الن�شر  يف  الريادة  وحتقيق  الق�شائية، 
التمّيز  وحتقيق  الق�شائية،  واملعرفة 
وخلق  الت�شغيلية،  والكفاءة  املوؤ�ش�شي 
واالبتكار،  االإب�����داع  ت��دع��م  ع��م��ل  بيئة 
التطوير  والتناف�شية يف  ورفع اجلودة 

والتدريب الق�شائي.
الق�شائي  دب��ي  معهد  خطة  وا�شتملت 
م��وزع��ًة على ثالثة  م��ب��ادرة   11 على 
م�شروع  ه���ي:  ا�شرتاتيجية  م�����ش��اري��ع 
الرقمي،  ال��ق�����ش��ائ��ي  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز 
القانوين،  االب��ت��ك��ار  م��رك��ز  وم�����ش��روع 
الق�شائي،  التميز  ب��رن��ام��ج  وم�����ش��روع 
ك����ذل����ك ت�������ش���م���ن���ت خ���ط���ة امل���ع���ه���د 7 
لتطوير  ه���ادف���ة  ت�شغيلية  م����ب����ادرات 
امل��ع��ه��د. يف  االإداري  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 

م����ع����ايل حممد  االج�����ت�����م�����اع  ح�������ش���ر 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��ي��ب��اين،  اإب���راه���ي���م 
امل�شت�شار  و�شعادة  الق�شائي،  املجل�س 
النائب  احل���م���ي���دان،  ع��ي�����ش��ى  ع�����ش��ام 
العام الإمارة دبي، و�شعادة طار�س عيد 
امل��ن�����ش��وري، م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي، 
والدكتور �شيف غامن ال�شويدي، اأمني 
واأع�شاء  الق�شائي  دب��ي  جمل�س  ع��ام 

جمل�س دبي الق�شائي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

االقت�شادية  ال����روؤي����ة  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
ا�شت�شافت  اأبوظبي،  الإمارة   2030
ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
اخلام�شة من ملتقى املراأة يف الهند�شة 
"اإ�شهامات  ����ش���ع���ار  حت����ت   2023
الذكية  املباين  تقنيات  يف  املهند�شات 
وال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة االأب����ع����اد وامل����دن 
بالتعاون  وذل��ك  امل�شتدامة"،  الذكية 
للخر�شانة  ال��������دويل  االحت��������اد  م����ع 
الهيكلية، واالحتاد الدويل للخر�شانة 
الهيكلية باالإمارات، و�شركة االإمارات 

العاملية لالأملنيوم كراٍع بالتيني.
ون��اق�����س امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي ا���ش��ت��م��ر ملدة 
جامعة  يف  الهند�شة  كلية  يف  يومني 
اأبوظبي وجمع ال�شخ�شيات الن�شائية 
الهند�شة  وال��رائ��دة يف جمال  البارزة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني ال��وط��ن��ي وال����دويل، 
ع���دداً م��ن امل��وا���ش��ي��ع ه��ام��ة يف جمال 
الن�شاء  ت���ب���ادل���ت  ح��ي��ث  ال��ه��ن��د���ش��ة، 
ال�شوء  و�شلطن  وامل��ع��ارف،  اخل��رات 
ع��ل��ى ال������دور االأ����ش���ا����ش���ي ل���ل���م���راأة يف 
النهو�س مبجاالت العمارة امل�شتدامة 

يف  للعمل  ال�شابات  ت�شجيع  واأه��م��ي��ة 
لذلك،  ب��االإ���ش��اف��ة  الهند�شة.  جم��ال 
املبتكرة  ب���االإجن���ازات  امللتقى  احتفى 
على  ورك���ز  ال���رائ���دات،  للمهند�شات 
ال��ت��ي تواجه  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س 

املهند�شات يف املنطقة.
ب�شكل  نظم  ال���ذي  امللتقى،  وت�شمن 
ح�������ش���وري وع����ر االإن����رتن����ت بهدف 
ودويل  اإقليمي  جمهور  اإىل  الو�شول 
اخلطابات  م����ن  جم���م���وع���ة  وا�����ش����ع، 
من  التقنية  التقدميية  وال��ع��رو���س 
الدوليني،  املتحدثني  من  نخبة  قبل 
واجلمعيات  ال��وط��ن��ي��ة،  وال�����ش��ل��ط��ات 
ال���ه���ن���د����ش���ي���ة امل���ه���ن���ي���ة، وال�������ش���رك���ات 
ال��ه��ن��د���ش��ي��ة واجل���ام���ع���ات ال����رائ����دة. 
باالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شمنت فعاليات 
امللتقى جل�شة نقا�شية لتقدمي خارطة 
طريق ل�شد الفجوة بني اجلن�شني يف 
جمال تقنيات البناء الذكية وجماالت 
هند�شية خمتلفة وذلك لتح�شني دور 
املهند�شات يف التغلب على التحديات 

ال�شناعية املتغرة ب�شكل م�شتمر.
وقال الروفي�شور غ�شان عواد، مدير 
جامعة اأبوظبي: "ي�شعدنا ا�شت�شافة 

ال������دورة اخل��ام�����ش��ة مل��ل��ت��ق��ى امل������راأة يف 
مع  بالتعاون   2023 لعام  الهند�شة 
للخر�شانة  ال��دويل  االحت��اد  �شركائنا 
و�شركة  االإم����������ارات،  يف  االإن�������ش���ائ���ي���ة 
االإم�������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم ك���راٍع 
بالتيني. ياأتي امللتقى نتيجة اللتزام 
يف  امل����راأة  م�شاركة  بتمكني  اجل��ام��ع��ة 
مكانتها  وتعزيز  القطاعات  خمتلف 
ن�����ش��ع��ى يف جامعة  ال��ع��م��ل.  ���ش��وق  يف 
اأوائل  م��ن  لنكون  جاهدين  اأبوظبي 
املتبنني واملبتكرين يف قطاع التعليم، 
يف  جهودنا  تعزيز  اإىل  اأي�شاً  ون�شعى 
م�شتدامة  ح��ل��ول  ل��ت��وف��ر  االب��ت��ك��ار 
بالنفع  تعود  اأن  �شاأنها  م��ن  و�شاملة 
على طالبنا واأع�شاء هيئة التدري�س 
واملجتمع االإماراتي ككل، وال �شيما يف 
عجلة  ودف��ع  التحديات  على  التغلب 
اإن ه��دف��ن��ا االأ���ش��ا���ش��ي هو  االب���ت���ك���ار. 
اأعلى  وف��ق  بتعليم  الطالبات  ت��زوي��د 
امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة واإع���داده���ن ل�شوق 

العمل يف امل�شتقبل."
من جانبه قال عبدالنا�شر بن كلبان 
االإمارات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
التنوع  "ي�شهم  ل��الأمل��ن��ي��وم:  ال��ع��امل��ي��ة 

جانب  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأداء  دف���ع  يف 
املجتمع  اأج��ل  االأمثل من  اأن��ه اخليار 
االإم����ارات  �شركة  يف  يجعلنا  م��ا  وه��و 
تعزيز  ن�شتهدف  ل��الأمل��ن��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة 
االإ�شرافية  املنا�شب  يف  الن�شاء  ن�شبة 
بحلول   25% اإىل  ال�������ش���رك���ة  يف 
امللتقى  دع��م  وي�شرنا   .2025 العام 
الهند�شة  جم��ال  يف  للمراأة  اخلام�س 
ال�شابات  ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ات  ت�����ش��ج��ي��ع��اً 
املهنية  م�����ش��رت��ه��ن  يف  ل���الن���ط���الق 
الدولة  يف  ال�����ش��ن��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
اأه����داف  حت��ق��ي��ق   يف  م��ع��ن��ا  لي�شهمن 
مليار«   300 »م�شروع  ا�شرتاتيجية 

للنمو ال�شناعي يف الدولة."
الرئي�س  نائب  القا�شم،  اإميان  وقالت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ل���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف 
لالأملنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  االإم������ارات  ���ش��رك��ة 
وال��ت��ي ���ش��ارك��ت يف جل�شة ح��واري��ة يف 
االإم����ارات  ���ش��رك��ة  يف  "ن�شعى  امللتقى 
اأف�شل  ال�شتقطاب  لالأملنيوم  العاملية 
املواهب الهند�شية، ال�شيما واأن دولة 
االإمارات متلك اأعلى ن�شبة خريجات 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم����االت  يف 
والهند�شة والريا�شيات على م�شتوى 

العامل، لذا فاإن الفعاليات مثل امللتقى 
الهند�شة  جم��ال  يف  للمراأة  اخلام�س 
ال�شابات  الإلهام  مواتية  متثل فر�شة 
العاملية  االإم�������ارات  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام 
م�شتقبلنا  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ل��الأمل��ن��ي��وم 
لدولة  ملمو�س  ف��ارق  و�شنع  امل�شرق 

االإمارات."
قالت  امل��ل��ت��ق��ى  ح��دي��ث��ه��ا يف  وخ�����الل 
الرئي�س  ن���ائ���ب  اجل�����اب�����ري  جن��ي��ب��ة 
العاملية  االإم����ارات  �شركة  يف  للتقنية 
لالأملنيوم: "كنت على مدار م�شرتي 
 – ال���رائ���دات  ال��ن�����ش��اء  اإح����دى  املهنية 
وغالباً اأول اإمراأة يف �شناعة االأملنيوم 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال���������ش����رق االأو�����ش����ط 
وعر  حم����دد،  دور  اأداء  ت��ت��وىل  ك��ل��ه 
م�شاركتي يف امللتقى اخلام�س للمراأة 
االأمل  ي��ح��دوين  الهند�شة  جم��ال  يف 
اإل��ه��ام للمزيد من  اأك���ون م�شدر  ب��اأن 
فنحن  ال�شناعة  يف  للعمل  ال�شابات 
بحاجة اإىل اأف�شل املواهب امل�شتقطبة 

من جمتمعنا كله."
و�شهدت الفعالية م�شاركة متحدثات 
ال���دك���ت���ورة ماجدة  م��ث��ل  رئ��ي�����ش��ي��ات 
اإم  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��زع��زي، 

جمل�س  يف  وع�شو  القاب�شة،  جلوري 
تنفيذي  وم��دي��ر  وم��وؤ���ش�����س  االإدارة، 
كامني،  ول��ي��زا  ���ش��ان��د���ش��ت��ورم،  مل�شنع 
امل��ي��دان��ي��ة وتطوير  امل��ب��ي��ع��ات  رئ��ي�����س 
االأعمال يف االإمارات العربية املتحدة 
يف �شركة �شيمن�س للطاقة. باالإ�شافة 
اأخرى  جمموعة  حت��دث��ت  ذل���ك،  اإىل 
م���ن ال��ن�����ش��اء و���ش��ل��ط��ن ال�����ش��وء على 
امل�������راأة يف جمال  م�����ش��اه��م��ة  اأه���م���ي���ة 

الهند�شة.
ورك�����ز امل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى ث���الث���ة حم���اور 
يف  املهند�شات  "اإ�شراك  ه��ي  رئي�شية 
والطباعة  ال��ذك��ي��ة  ال��ب��ن��اء  ت��ق��ن��ي��ات 
الذكية  وامل��������دن  االأب������ع������اد  ث���الث���ي���ة 

واملتطلبات  ال��ت��ح��دي��ات  امل�����ش��ت��دام��ة: 
املقرتحة  و"االإجراءات  والفر�س"، 
لتوظيف الطاقات الن�شائية يف جمال 
للتحديات  احللول  الإيجاد  الهند�شة 
البناء  بتقنيات  املتعلقة  ال�شناعية 
االأبعاد  ث��الث��ي��ة  وال��ط��ب��اع��ة  ال��ذك��ي��ة 
باالإ�شافة  واملدن الذكية امل�شتدامة"، 
ال�شناعية  والتحليالت  "الروؤى  اإىل 
حول دور اجلامعات يف ت�شجيع التنوع 
بني اجلن�شني يف قطاع البناء الذكي، 
االأبعاد  الطباعة ثالثية  ذلك  مبا يف 

وتطوير املدن الذكية امل�شتدامة".
وان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى �شمن 
�شراكة جتمع جامعة اأبوظبي ببلدية 

مدينة اأبوظبي وجمعية املهند�شني يف 
االإمارات ومكتب اأبوظبي للموؤمترات 
للخر�شانة  اخلليج  و�شركة  واملعار�س 
اجلاهزة ب�شفتها الراعي الف�شي اإىل 
الوطنية  الهيئات  من  العديد  جانب 
الهند�شية.  واجل��م��ع��ي��ات  وال��دول��ي��ة 
اجلمعية  م��ن  ب��دع��م  امللتقى  وح��ظ��ي 
املدنيني،  ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ني  االأم��ري��ك��ي��ة 
للهند�شة  ال����ك����ن����دي����ة  واجل����م����ع����ي����ة 
الكهرباء  مهند�شي  معهد  امل��دن��ي��ة، 
املهند�شني  ومعهد  واالإل��ك��رتون��ي��ات، 
معهد  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االإن�����ش��ائ��ي��ني، 
ومركز   ،  UAE Chapter

ال�شباب العربي.

وّجه مبتابعة تنفيذ خمتلف املحاور ورفع تقارير دورية اإىل املجل�س

مكتوم بن حممد يرتاأّ�س اجتماع املجل�س الق�سائي ويعتمد اخلطط اال�سرتاتيجية لل�سلطة الق�سائية

بالتعاون مع االحتاد الدويل للخر�سانة االإن�سائية يف االإمارات 

جامعة اأبوظبي تختتم فعاليات ملتقى املراأة يف الهند�سة 

• الق�ساء العادل والنزيه واملُ�ستِقل يعني جمتمعًا ُم�ستقرًا ياأمن فيه الفرد على حقوقه وحرياته 
تعزيز التناف�سية يف مقدمة حماور اخلطة اال�سرتاتيجية ملحاكم دبي 2025-2023 وحمور  الرقمي  • التحّول 
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العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نه�شلة 

لتكنولوجيا املعلومات والذكاء اال�شطناعي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4708429 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اجلفر  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

CN لل�شيانة العامة رخ�شة رقم:4561280 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خياط  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN خمورتي لل�شيدات رخ�شة رقم:2720418 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ليبني  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN للعطور رخ�شة رقم:4107402 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/برايت  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

مورنينج لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3855421 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمارت 

تيت�س لتجارة املواد الغذائية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4744736 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عائ�شة 

CN االمر للفعاليات رخ�شة رقم:4276760 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري هاي بوتين�شال  رقم:2117776 
الكرتوميكانيكال بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ام  ال�ش�����ادة/ايه  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN بي الدارة امل�شاريع رخ�شة رقم:3929744 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلا�شم 

CN للعود رخ�شة رقم:2847112 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/360  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN للزهور رخ�شة رقم:3889910 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بيج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ماما للحلويات رخ�شة رقم:2528989 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

براينز للمقاوالت العامة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2923787 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اودري  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN تريكوت للتدريب رخ�شة رقم:4455920 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
الفالح  موؤ�ش�شة   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN 1023327 :الدارة املن�شاأت رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي احمد العبد �شامل املنهايل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد علي احمد العبد املنهايل %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
اوتو  كيار  كراج   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ليفيل رخ�شة رقم: CN 4333505 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد را�شد علي بالعبده ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي حمد عبداهلل حممد ال�شام�شي %100
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
لينك  ما�شرت   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات واعمال اللحام 
رخ�شة رقم: CN 3972423 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمال يحيى مبارك �شعيد املهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة طالل �شعيد برغ�س جار اهلل املنهايل %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ويك اب كافيه

رخ�شة رقم: CN 2130148 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خوله غريب عبيد �شامل الظاهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد عبداهلل �شلطان حممد ال�شام�شي %100
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
العمال  ال�شراب   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN 1066790 :البالط والرخام رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ع�شيف منوار ح�شني

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابراهيم علي غلوم مو�شى العبيديل %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ايليت  رويال   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN 1145085 :للمقاوالت وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �شعيد حمد علي العبيديل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمده عبداهلل حممد املحمود %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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قال الرئي�س االأمريكي جو بايدن فجر اأم�س اخلمي�س، اإن الوقت قد 
الطلقات  الهجومية وخزائن  االأ�شلحة  الكونغر�س  لكي يحظر  حان 

عالية ال�شعة.
واأ����ش���اف ب��اي��دن يف ت��غ��ري��دة ع��ر ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى ت��وي��رت “لقد قدت 
الن�شال من اأجل حظرها يف عام 1994 ، وميكننا القيام بذلك مرة 

اأخرى«.
وكان بايدن اإنه اأعلن عن اأمر تنفيذي ب�شاأن �شبط ا�شتخدام االأ�شلحة 
النارية، و�شط تكرار حوادث اإطالق النار املميتة يف البالد يف االآونة 

االأخرة.
اأعلنت عن  “لقد  واأو�شح بايدن يف تغريدة عر ح�شابه على تويرت 

اأمر تنفيذي ب�شاأن العنف امل�شلح لتكثيف عملنا الإنقاذ االأرواح«.
االأيدي  النارية بعيداً عن  االأ�شلحة  “�شيبقي  االأمر  اأن هذا  واأ�شاف 
عمليات  من  بالقرب  للتحرك  قانوين  اإج���راء  كل  ويتخذ  اخل��ط��رة، 
التحقق من اخللفية.. ويو�شع الوعي بقوانني العلم االأحمر، واأكرث 
م�شراً بذلك اإىل ت�شريعات متنح �شلطات اإنفاذ القانون  من ذلك”، 

�شلطة م�شادرة االأ�شلحة موؤقتاً من �شخ�س يظهر �شلوكاً مقلقاً.

الذهاب  يف  “يرغب  اأنه  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  اأعلن 
نظام  الإ���ش��الح  م�شروعه  على  الوطنية  اجلمعية  يف  ت�شويت”  اىل 
بعد  وذل��ك  ال��ذي يثر موجة من االحتجاجات يف فرن�شا،  التقاعد 

يوم ثامن من التظاهرات واالإ�شرابات يف البالد.
بعد  االأربعاء  بر�س م�شاء  فران�س  لوكالة  الفرن�شية  الرئا�شة  وقالت 
بورن  اإليزابيت  الفرن�شية  احلكومة  ورئي�شة  م��اك��رون  بني  اجتماع 
يف اجلمعية  الت�شويت”  اىل  بالذهاب  “يرغب  الرئي�س  اإن  ووزراء، 

الوطنية .
بني  بتعبئة  نقوم  اأن  “علينا  الرئي�س  من  قريبة  م�شادر  واأ�شافت 
�شتتوا�شل  “امل�شاورات  م�شيفة  امل�شوؤولية”،  روح من  الرملانيني يف 
غدا”، يف وقت مل يعرف بعد ما اإذا كانت هناك غالبية برملانية توؤيد 

االإ�شالح ومن �شاأنها اأن حت�شم الت�شويت يف اجلمعية الوطنية.
يقّرر  الرئي�س مل  اأن  الرئا�شي  الفريق  وذك��رت م�شادر متطابقة يف 
يتيح  الذي  الد�شتور  49.3 من  البند  االإ�شالح مبوجب  تبني  بعد 

اإقرار ن�س من دون ت�شويت.
االأرب���ع���اء اىل �شيغة  ال�����ش��ي��وخ  واأع�����ش��اء يف جمل�س  ن���واب  وت��و���ش��ل 
م�شرتكة للم�شروع املثر للجدل والذي يرفع �شن التقاعد من 62 

عاما حاليا اإىل 24 عاما.

اإجالوؤهم  مت  ال��ذي��ن  فا�شو  بوركينا  مواطني  م��ن  الع�شرات  و���ش��ل 
بعد خطاب عنيف �شد مهاجري  لعدائية  تعر�شهم  اإثر  تون�س  من 
اأفريقيا جنوب ال�شحراء اأدىل به الرئي�س قي�س �شعيد، اإىل واغادوغو 
على منت طائرة ا�شتاأجرتها احلكومة  اأم�س االأول االأربعاء، بح�شب 

مرا�شل وكالة فران�س بر�س.
�شباط-فراير   21 يف  به  اأدىل  خطاب  يف  التون�شي  الرئي�س  و�شّدد 
لوقف تدّفق املهاجرين غر  “اإجراءات عاجلة”  على وجوب اّتخاذ 
اأّن هذه  النظاميني من اأفريقيا جنوب ال�شحراء اإىل بالده، موؤّكداً 
اإجرامي  ب�”م�شروع  ومنددا  وجرائم”،  “عنف  اإىل  ت��وؤّدي  الظاهرة 

لتغير الرتكيبة ال�شكانية” يف البالد.
وا�شتقبل اأقارب واأع�شاء من احلكومة العائدين البالغ عددهم 64 

يف عا�شمة بوركينا فا�شو.
حكومتنا  “م�شوؤولية  اإن  ت��راوري  م��اري  ج��ان  كرامكو  الوزير  واأك��د 
“جمموعات  اأن  م�شيًفا  مواطنيها”،  ورفاهية  اأم��ن  على  احلفاظ 
غيري،  اإينو�شا  وق��ال  نف�شها.  بالو�شائل  تعود  اأن  ميكن  اأخرى” 
17 �شهًرا يف تون�س يف مزاولة اأعمال  اأحد العائدين والذي اأم�شى 

ب�شيطة، اإن العي�س يف تون�س “مل يكن �شهاًل«.

عوا�سم

وا�سنطن

باري�ص

واغادوغو

اليمنيون ي�ستعدون لرم�سان بهواج�س انقطاع الكهرباء

بعد تاأخر ح�سم املعارك.. تكتيك جديد لرو�سيا ب� »�سواريخ فتاكة«

•• �سنعاء-وكاالت

امل��وؤق��ت��ة، عن  اليمنية  العا�شمة  ع���دن،  احل��دي��ث يف  ب���داأ 
اإىل واجهة  املتوا�شل، يعود  الكهرباء وانقطاعها  خدمة 

امل�شهد، وذلك مع اقرتاب حلول �شهر رم�شان املبارك.
اأم�س  اأول  اأول  اأط��ل��ق��ت  ع���دن  ك��ه��رب��اء  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 
اإىل  منا�شدة  “في�شبوك”،  الثالثاء عر �شفحتها على 
ب�شرورة  اليمنية،  واحلكومة  الرئا�شي  القيادة  جمل�س 
التدخل مبكرا لتاأمني وقود حمطات توليد الكهرباء يف 

املدينة، الذي اأو�شك على النفاد.
برتوم�شيلة  حمطة  اإن  منا�شدتها  يف  املوؤ�ش�شة  وق��ال��ت 
اجلديدة للطاقة يف عدن التي تولد نحو 90 ميجاوات، 
توقفت عن العمل جراء نفاد الوقود من النفط اخلام، 
وامل���ازوت  ال��دي��زل  وق���ود  م��ن  يتبقى  م��ا  اأن  اإىل  م�شرة 
النفاد  و���ش��ك  ع��ل��ى  ال��ت��ول��ي��د  ل��ب��اق��ي حم��ط��ات  امل�شغلني 

كذلك يف غ�شون اأ�شبوع.
وقلق  خم��اوف  ع��دن  كهرباء  موؤ�ش�شة  منا�شدة  واأث����ارت 
اأه����ايل امل��دي��ن��ة، ال��ذي��ن اأع�����ادوا ذك���ري���ات م��ع��ان��ات��ه��م مع 
ف�شل  خ���الل  ل��ل��ت��ي��ار  امل��ت��زاي��دة  االن��ق��ط��اع��ات  م�شل�شل 
�شاعات  اإج��م��ايل  و�شل  اإذ  املا�شية،  االأع���وام  يف  ال�شيف 
 6 مقابل  �شاعة   18 اإىل  املا�شي  العام  يف  “االنطفاء” 

�شاعات ت�شغيل فقط خالل اليوم.
وقال م�شوؤول املكتب االإعالمي ملوؤ�ش�شة كهرباء عدن نوار 
90 ميجاوات عن اخلدمة ب�شبب  “خرجت نحو  اأبكر: 
توقف حمطة برتوم�شيلة جراء نفاد الوقود من النفط 
9 اآالف طن،  اخل��ام، وما يتبقى من وقود الديزل نحو 
بينما املازوت يتبقى منه 7 اآالف طن، وهي الكمية التي 

�شتكفي ملدة من 7 اإىل 9 اأيام تقريبا«.
وعود  اأي��ة  االآن  حتى  توجد  “ال  نيوز”:  ل�”اإرم  واأ�شاف 
حكومية لتوفر كمية من الوقود اخلام التي يتم جلبها 
اإعادة  �شبيل  �شبوة، يف  النفط يف حمافظة  من قطاعات 
ت�شغيل حمطة برتوم�شيلة يف عدن وتخفيف انطفاءات 

الكهرباء عن املواطنني خالل �شهر رم�شان«.

العمل جار يف عمليات امل�شح واالأعمال االأر�شية االإن�شائية 
م�شتلزمات  و�شول  املرتقب  ومن  االإماراتية،  للمحطة 

املحطة اإىل عدن نهاية ال�شهر اجلاري.
نوار  ع��دن  كهرباء  ملوؤ�ش�شة  االإع��الم��ي  املكتب  م�����ش��وؤول 

اأبكر
عمليات  ع��ن  ال��ي��م��ن  يف  النفطية  ال��ق��ط��اع��ات  وت��وق��ف��ت 
ت�شدير النفط اإىل اخلارج جراء التهديدات احلوثية، يف 
حني اأن احلكومة اليمنية تقول اإن عمليات نقل النفط 
م��ن حم��اف��ظ��ت��ي ���ش��ب��وة وح�����ش��رم��وت ل��ت��زوي��د حمطات 
ال��ط��اق��ة يف ع���دن ب��ات��ت ه��ي ك��ذل��ك غ��ر ممكنة ب�شبب 

تهديدات احلوثيني بق�شفها.
ال�شركة  ب��ني  م�شكلة  “هناك  اأن  اإىل  يلفت  اأب��ك��ر  لكن 
وا�شتخراج  تنقيب  على  تعمل  التي  االأجنبية  النفطية 
النفط يف �شبوة، وبني احلكومة اليمنية، تتمثل يف عدم 
�شداد ما على احلكومة من ديون مالية متاأخرة، ف�شال 
ال�شركة النفطية توقفها عن العمل موؤخرا  اإعالن  عن 
احلكومة  ���ش��داد  وع��دم  الت�شدير  عمليات  توقف  ج��راء 

لقيمة النفط اخلام املنقول اإىل عدن«.

حمطة الطاقة ال�شم�شية االإماراتية
اأواخ��ر العام املن�شرم  وكانت اليمن واالإم��ارات وقعتا يف 
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة اإن�����ش��اء حم��ط��ة ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء بالطاقة 
يتم  اأن  على  100 ميجاوات،  بقدرة  ال�شم�شية يف عدن 

تد�شني عملها يف مطلع يونيو-حزيران املقبل.
وحول هذه املحطة، قال نوار اأبكر اإن “العمل جار حاليا 
ومن  االإن�شائية،  االأر�شية  واالأع��م��ال  امل�شح  عمليات  يف 
عدن  اإىل  املحطة  وم�شتلزمات  اأدوات  و���ش��ول  املرتقب 

نهاية ال�شهر اجلاري، وفقا للمعلومات املتوفرة لدينا«.
اإم��ك��ان��ي��ة ت��اأخ��ر العمل وع���دم اإجن���از املحطة يف  وب�����ش��اأن 
تركيب  “عمليات  اأن  اأب���ك���ر  اأو����ش���ح  امل���ح���دد،  م��وع��ده��ا 
وجتهيز املحطة لن حتتاج اإىل وقت طويل، كونها اأعماال 
�شهلة متعلقة برتكيب األواح �شم�شية ومعداتها، وربطها 
مبحطة توليد حكومية يف عدن، وال حتتاج اإىل خطوط 

�شتكون  اأن��ه��ا  ت��وؤك��د  املنفذة  وال�شركة  خا�شة،  ت�شريف 
جاهزة يف املوعد«.

اأحمد  اليمني  ال�شحفي  الكاتب  ت�شاءل  جانبه،  وم��ن 
�شعيد كرامة على �شفحته بفي�شبوك: “هل �شن�شهد يف 
عهد املجل�س الرئا�شي ورئي�س وزرائه، اأ�شواأ رم�شان من 
حيث خروج كامل حمطات توليد الكهرباء يف عدن هذا 
اأنهم �شيقررون ولو ملرة واح��دة فتح قناة غر  اأم  العام، 
الدويل(  االأحمر  ال�شليب  اأو  االأممي  )املبعوث  مبا�شرة 
م���ع احل���وث���ي ل��ل�����ش��م��اح ل��ن��ا ب��ن��ق��ل وق����ود ال��ن��ف��ط اخلام 
اخلفيف من �شبوة اإىل عدن عر البحر لت�شغيل حمطة 

برتو م�شيلة مرة اأخرى؟«.
 33 اإجمايل  من  دوالر  ماليني  اخلم�شة  “اأين  وتابع: 
مليون دوالر التي دفعتها ال�شلطة املحلية يف عدن قبل 
ميجاوات   100 ل�شراء  مقدما  عربونا  تقريبا  عامني 
ال��ت��ي حولت  امل��ل��ي��ون دوالر   20 اأي���ن  ط��اق��ة م�����ش��رتاة؟ 
مليون   130 اإج���م���ايل  م���ن  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة  حل�����ش��اب 

م�شرتاة  طاقة  ل�شراء  امل�شتندي  االعتماد  لفتح  دوالر 
عائمة، رغم معار�شة وزير املالية �شامل بن بريك عليها 
وب�شدة؟ من امل�شوؤول عن تعرث �شداد باقي كلفة م�شروع 
اإىل  احل�شوة  جممع  من  ف  ك   132 الطاقة  ت�شريف 
خورمك�شر الذي �شيتيح لنا اال�شتفادة من كامل القدرة 
ولي�س  ميجاوات   264 م�شيلة  برتو  ملحطة  التوليدية 
80 ميجاوات حاليا، ووقودها حملي بعيد عن �شفقات 

وقود الديزل واملازوت امل�شبوهة؟«.
يذكر اأن اإجمايل توليد الطاقة الكهربائية يف عدن يبلغ 
خالل ف�شل ال�شتاء 170 ميجاوات فقط، موزعة على 
80 ميجاوات توليد حمطات الطاقة احلكومية، و90 
ميجاوات توليد املحطات امل�شتاأجرة، اإىل جانب حمطة 
برتوم�شيلة التي كانت تولد نحو 90 ميجاوات قبل اأن 
تتوقف موؤخرا، بينما بلغ ا�شتهالك عدن للطاقة موؤخرا 
نحو 350 ميجاوات، ويرتفع خالل ف�شل ال�شيف اإىل 

ما بني 650 و 700 ميجاوات.

•• عوا�سم-وكاالت

فيما يبدو ترجمة لتوقعات الرئي�س الرو�شي، فالدمير 
طويلة”،  “�شتكون  اأوك���ران���ي���ا  يف  احل����رب  ب����اأن  ب��وت��ني، 
اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شية عن عزمها م�شاعفة اإنتاج 
الذخائر واالأ�شلحة العالية الدقة، وباالأخ�س ال�شواريخ 
من  اأحدهما  ع�شكريان،  خ��ب��ران  ويختلف  التكتيكية. 
اأوك��ران��ي��ا، خ��الل تعليقهما ملوقع  وال��ث��اين م��ن  رو���ش��ي��ا 
اخلطوة  ه���ذه  وراء  م��ا  ب�����ش��اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي 
�شتغر  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  اأن  يف  ات��ف��ق��ا  واإن  ال��رو���ش��ي��ة، 
مو�شكو من تكتيكاتها التي اتبعتها يف ال�شيف، بعد تاأخر 
ال�شواريخ  يخ�س  فيما  مو�شكو  حت��رك  امل��ع��ارك.  ح�شم 
التكتيكية ياأتي بالتزامن مع تقدمها يف معركة باخموت 
���ش��رق��ي اأوك���ران���ي���ا، ب��خ��الف ت�����ش��اع��د ع��م��ل��ي��ات الق�شف 
املدفعي وال�شاروخي يف جبهة اجلنوب وعلى �شفاف نهر 
اأم��ام اجتماع  املا�شي  دي�شمر  دنيرو. و�شرح بوتني يف 
االإن�شان،  املدين وحقوق  للمجتمع  الرو�شي  املجل�س  مع 
اإن “العملية الع�شكرية اخلا�شة )يف اأوكرانيا( قد تكون 

عملية طويلة.

تقليل اخل�سائر
يف  ال��رو���ش��ي  ال��ب��اح��ث  �شتاريكوف،  فوروجت�شوف  يعلق 
“الت�شنيع  ب��ق��ول��ه:  الع�شكرية،  “فول�شك”  موؤ�ش�شة 
االأنواع،  جميع  يف  يتوقف  ال  حاليا  رو�شيا  يف  الع�شكري 
ولكن ال�شواريخ التكتيكية تعد االأكرث ا�شتخداما االآن«.

ويو�شح �شتاريكوف ب�شيء من التف�شيل، اأ�شباب اهتمام 
مو�شكو الفرتة القادمة بال�شواريخ التكتيكية:

الو�شع احلايل يدفع مو�شكو ال�شتخدام الق�شف املدفعي 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وم�شانع  ال��ب��ن��ي��ة  وال�����ش��اروخ��ي ال���ش��ت��ه��داف 
التي  االأوكرانية،  للقوات  واالإم��داد  والتخزين  الذخرة 
للعام  امل��ع��ارك  ا���ش��ت��م��رار  ب��دل��ي��ل  ج��ي��د،  ب�شكل  تتح�شن 
امل�شاة  الب�شرية من  الثاين دون توقف. تقليل اخل�شائر 

يف ظل حتول اأغلب املعارك حلرب �شوارع.
الدفاع  اأنظمة  على  االأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  ت��دري��ب  �شعف 
اأك��ر كم من اخل�شائر  ُيفيد مو�شكو يف حتقيق  اجل��وي 

لكييف.
ق��ط��ع خ��ط��وط االإم������دادات وال��ت��خ��زي��ن ال��ت��ي ت��ق��ع خلف 

حت�شينات قوات كييف.

نق�س املخزون
ماتوزوف،  مو�شيينكو  يتوقع  والتي  اجلنوب،  جبهة  يف 
امل��ت��خ�����ش�����س ال��ع�����ش��ك��ري ب��امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي االأوك������راين 
من  كبرا  رخما  ت�شهد  اأن  اال�شرتاتيجية،  للدرا�شات 
املعارك قريبا، كثفت مو�شكو �شرباتها اجلوية واملدفعية 
نقل كييف معدات  بعد  زابوريجيا  يف خر�شون وحمور 

طران حربي هناك.
ت��رك��ي��ز مو�شكو  اأ���ش��ب��اب  ج��ان��ب��ه  م��ن  م���ات���وزوف  ويف�شر 

الباحث  تقديرات  ع��ن  يختلف  ب�شكل  ال�شواريخ،  على 
الرو�شي:

“ياأ�س مو�شكو من احل�شم ميدانيا”؛ حيث  هذا نتيجة 
ا�شتخدمت �شواريخ كثرة موجهة بدقة ل�شرب اأهداف 
برية يف جميع اأنحاء اأوكرانيا يف وقت مبكر من احلرب، 
لكن ال�شربات تراجعت خالل ال�شيف؛ ما يوؤكد نق�س 
وترة  ت�شريع  الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة  اإع��الن  امل��خ��زون. 
اأزمة  ت�شنيع ال�شواريخ موؤخرا دليل كذلك على وجود 

حقيقية يف الت�شليح الرو�شي.
اخلالف بني الوزارة وجمموعة “فاغرن” امل�شلحة ب�شاأن 

الذخرة.
ا�شتخدام مو�شكو �شواريخ اأر�س - جو ل�شرب االأهداف 
ب��دال م��ن ال�����ش��واري��خ امل��وج��ه��ة ال��ت��ي تعتمد اأي�����ش��ا على 
حالة  االأخ��رى  هي  اأ�شابها  التي  االلكرتونية،  الرقائق 

من الرتاجع نتيجة احلرب الرو�شية.
“كينجال”  ب�����ش��واري��خ  و���ش��ن��ت رو���ش��ي��ا م��وج��ة ه��ج��م��ات 
القليلة  االأ�شابيع  اأوكرانيا  على  طيار  بدون  والطائرات 
اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل ال��ع�����ش��رات م��ن املدنيني  امل��ا���ش��ي��ة؛ م��ا 
اأنحاء  جميع  يف  الكهربائي  التيار  انقطاع  يف  وت�شبب 

البالد.
الرو�شية  االأ�شلحة  اأح���دث  م��ن  واح��د  ه��و  و”كينجال” 
واأك���رثه���ا ت��ق��دم��ا، وي��ق��ول اجل��ي�����س ال��رو���ش��ي اإن مدى 
اإىل  ي�شل  اجل��و  م��ن  ال��ذي يطلق  البالي�شتى  ال�����ش��اروخ 
�شرعة  اأ����ش���ع���اف  ب��ع�����ش��رة  وي���ط���ر  ك��ي��ل��وم��رت،   2000
رو�شيا  وا�شتخدمته  اع��رتا���ش��ه،  ي�شعب  اأي  ال�����ش��وت؛ 
ل�شرب اأهداف يف اأوكرانيا بدءا من االأيام االأوىل للحرب 

التي ن�شبت يف 24 فراير 2022.

يونيفيل »مل تالحظ« اأي ت�سلل 
من لبنان اإىل اإ�سرائيل

•• بريوت-اأ ف ب

اأن وحداتها  )يونيفيل(  لبنان  املوقتة يف جنوب  املتحدة  االأمم  قوة  اأعلنت 
غداة  ا�شرائيل،  اإىل  اجلنوبية  للحدود  �شخ�س  اأي  عبور  تالحظ”  “مل 

اإعالن االأخرة قتلها “اإرهابياً” ُي�شتبه بت�شّلله من لبنان.
�شمال  يف  االث��ن��ني  �شخ�شاً  قتل  اأن��ه  االأرب��ع��اء  االإ�شرائيلي  اجلي�س  واأع��ل��ن 
نا�شفة  عبوة  انفجار  اإث��ر  يعارا  بلدة  يف  نا�شفاً  حزاماً  يحمل  كان  اإ�شرائيل 

قرب مفرتق جميدو اأ�شفرت عن اإ�شابة مواطن اإ�شرائيلي.
ت�شّلل  “االإرهابي  اأن  االإ�شرائيلي،  اجلي�س  وف��ق  االأويل،  التحقيق  واأظهر 
�شابق من هذا  اإ�شرائيل يف وقت  اإىل  اللبنانية  االأرا�شي  يبدو من  على ما 
يتم  اإطارها  العملية ويف  “يجري حتقيق مو�شع حول  م�شيفاً  االأ�شبوع”، 

فح�س مدى تورط حزب اهلل االإرهابي فيها«.
وقال الناطق الر�شمي با�شم قوة يونيفيل اأندريا تيننتي، وفق بيان ن�شرته 
التقارير  على  اليونيفيل  “اطلعت  الر�شمية،  ل��الإع��الم  الوطنية  الوكالة 
االإعالمية التي تفيد باأن �شخ�شا ت�شلل اإىل اإ�شرائيل من لبنان”، الفتا اإىل 

اأن “اليونيفيل مل تالحظ اأي عبور للخط االأزرق يف االأيام االأخرة«.
ه  اأرول��دو الثارو ح�شّ ونقل عن رئي�س بعثة يونيفيل وقائدها العام اللواء 
اآليات  “الطرفني على �شبط النف�س واحلفاظ على اال�شتقرار وا�شتخدام 

اليونيفيل للتن�شيق واالرتباط لتجّنب �شوء الفهم وتقليل التوترات«.
وقوة يونيفيل موجودة يف لبنان منذ العام 1978، وت�شم نحو ع�شرة اآالف 
نزاعات  بعد  ولبنان  اإ�شرائيل  للف�شل بني  لبنان  وتنت�شر يف جنوب  جندي 
اجتماعات  الناقورة  يف  العام  مقرها  يف  الدولية  القوة  وت�شت�شيف  ع��دة. 
الو�شع  تتناول  واالإ�شرائيلي  اللبناين  اجلانبني  عن  ممثلني  ت�شم  دوري��ة 
املتحدة ليقوم مقام احلدود  الذي و�شعته االأمم  االأزرق  على طول اخلط 

بني البلدين.

نتانياهو يف ماأزق.. هل يحذو حذو غولدا مائري؟
•• القد�س-وكاالت   

�شبه الكاتب االإ�شرائيلي دان مرغليت رد فعل رئي�س احلكومة 
االإ�شرائيلي، بنيامني نتانياهو، على احتمال ن�شوب حرب اأهلية 
اإ�شرائيل  وزراء  رئي�شة  مائر  غولدا  فعلته  مبا  اإ�شرائيل،  يف 
نقل الكاتب يف مقال له ب�شحيفة  اأثناء حرب اأكتوبر 1973. 
“ي�شرائيل هيوم” االإ�شرائيلية، عن تامر باردو رئي�س املو�شاد 
ب�شكل  املتدهور  الواقع  نتانياهو منف�شل عن  اإن  ال�شابق قوله 
متزايد الذي تعاين منه اإ�شرائيل، الفتاً اإىل اأنه “من ال�شعب 

ا�شتيعاب موقفه جتاه ما يحدث االآن«.
اإال اأن الكاتب االإ�شرائيلي �شكك باأن نتانياهو  بعيد عن االأحداث، 

معتراً اأن التوتر  يظهر يف خطاباته وتعابر وجهه.

 كابو�س اإ�شرائيلي
حكومته  على  املتزايد  اخلطر  ي��درك  نتانياهو  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ومناخ  االق��ت�����ش��ادي��ة  واالأزم����ة  املت�شاعدة  ال��ت��ظ��اه��رات  ب�شبب 
الرتدد املتزايد يف اجلي�س االإ�شرائيلي، وقبل كل �شيء، ه�شا�شة 

مكانة اإ�شرائيل الدولية يف العامل.
يف  ع�����ش��واً   92 اأن  نتانياهو”  “حمك  ع��ن��وان  واأ����ش���اف حت��ت 
الكونغر�س االأمريكي اأر�شلوا خطاباً اإىل الرئي�س االأمريكي جو 
الق�شائي  النظام  نفوذه وحماية  بايدن، وطلبوا منه ممار�شة 
االإ�شرائيلي  العدل  ووزي��ر  نتانياهو  من  امل�شتقل  االإ�شرائيلي 
�شيم�شا  الكني�شت  يف  ال��ق��وان��ني  جلنة  ورئي�س  ليفني،  ي��اري��ف 
روثمان، الفتاً اإىل اأن مثل هذا النداء مبثابة كابو�س لكل رئي�س 
ظل  “يف  الكاتب  وتابع  ر�شمياً.   الكابو�س  اأ�شبح  واالآن  وزراء، 

هذه الظروف، لي�س مفهوماً ملاذا ال مي�شك نتانياهو مبخطط 
الرئي�س يت�شحاق هرت�شوغ، وملاذا ال يزال يجد نف�شه يف عربة 
االأزمة  االأمريكي وال  العداء  يردعهم ال  الذين ال  املتطرفني، 
قبل  اإذا  اأن���ه  م��ن  يخ�شى  نتانياهو  اأن  وراأى  االقت�شادية”. 
خمطط الرئي�س، فاإن ليفني �شي�شتقيل، م�شيفاً: “ال اأ�شتطيع 
اأن اأتخيل، لكن لنفرت�س اأن وزير العدل  ا�شتقال من احلكومة 
فماذا يعني ذلك؟ ال �شيء تقريباً، �شوف يعني نتانياهو قا�شياً 
اآخر حتت قيادته، ومن املحتمل اأن يتم اإعفاوؤه، وعلى اأي حال، 

�شيت�شرف ليفني كع�شو كني�شت من�شبط يف مقاعد الليكود«.
واختتم حديثه قائاًل: “مبا اأن غولدا مائر رف�شت االقتناع 
باحلرب الو�شيكة، فمن املحتمل اأن نتانياهو يغلق عينيه اأي�شاً 

ب�شاأن احتمال اأن يوؤدي تطبيق القوانني اإىل حرب اأهلية«.

اخلارجية ال�سينية: اأمريكا مل تثبت اأن 
تيك توك يهدد االأمن القومي 

•• بكني-رويرتز

قالت وزارة اخلارجية ال�شينية اإن الواليات املتحدة مل تقدم بعد دليال على اأن تطبيق )تيك توك( 
ي�شكل تهديدا لالأمن القومي، م�شيفة اأنه يتعني على ال�شلطات االأمريكية الكف عن حماربة مثل 

هذه ال�شركات.
جاء ذلك يف اإفادة �شحفية يومية للمتحدث با�شم الوزارة وانغ ون بني.

مالكها  من  طلبت  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اأن  االأرب��ع��اء  اأم�س  ت��وك  تيك  �شركة  وذك��رت 
ال�شينيني التخلي عن ح�ش�شهم يف تطبيق الفيديو ال�شهر اأو مواجهة حظر اأمريكي حمتمل. وتيك 

توك مملوكة ل�شركة )بايت دان�س( ال�شينية العمالقة للتكنولوجيا.

هل ترد اإ�سرائيل ع�سكريًا على لبنان بعد اخلرق االأمني يف حدودها؟
•• القد�س-وكاالت

ت�شاءلت تقارير عرية حول اإمكانية اأن ترد اإ�شرائيل ع�شكرياً يف لبنان على 
احلدث االأمني الذي وقع يف “جمدو” االثنني املا�شي حمذرة من اأن عدم 

الرد �شيوؤدي اإىل �شرر ج�شيم لقوة الردع �شد املنظمات املعادية الإ�شرائيل.
وك�شف اجلي�س االإ�شرائيلي تفا�شيل تفجر عبوة نا�شفة، والذي مت على اإثره 
ت�شفية م�شلح ت�شلل من لبنان ونفذ عملية التفجر، مبيناً اأن منفذ التفجر 

مواطن لبناين متكن من دخول االأرا�شي االإ�شرائيلية وزرع العبوة.
“الهجوم  اأن  االأرب��ع��اء،  ي��وم  عنه  �شدر  بيان  يف  االإ�شرائيلي،  اجلي�س  واأك���د 
منظمة  ت��ورط  فر�شية  يف  التحقيق  يجري  حيث  مو�شع،  لتحقيق  يخ�شع 
نا�شف وقنبلة  املنفذ كان بحوزته حزام  اأن  مبيناً  اللبناين فيه”،  حزب اهلل 

يدوية.

دعوات للرد
مل  االإ�شرائيلية  املخابرات  “اأجهزة  اإن  العري  “واال”  ملوقع  تقرير  وق��ال 
حتدد اجلهة التي اأر�شلت منفذ هجوم جمدو؛ اإال اأن اخلالفات بداأت بالفعل 
م�شيفاً: “اإىل جانب االنتقادات ال�شديدة خلرق  حول الرد املحتمل عليه”، 
لبنان وحزب  على  للرد  دع��وات  هناك  الإ�شرائيل،  االأك��رث ح�شا�شية  احل��دود 

اهلل«.
اأن  من  قلقهم  اأعربوا عن  اأمنيني  “م�شوؤولني  اأن  العري  التقرير  واأو�شح 

الذي يجري  الهجوم  �شاأن  التقليل من  االإ�شرائيلي قرر  ال�شيا�شي  امل�شتوى 
التحقيق بعالقة حزب اهلل اللبناين فيه«.

اإ�شرائيل على  ت��رد  اأن��ه يف ح��ال مل  اأك��د  “امل�شتوى االأمني  اأن  التقرير  وب��ني 
الهجوم؛ ف�شيكون هناك �شرر ج�شيم للردع �شد املنظمات املعادية«.

واأ�شاف اأنه “طبقاً للم�شادر االأمنية، فاإن من ير�شل �شخ�شاً لتنفيذ تفجر 
مواجهة  اأي�����ش��اً  ي��ري��د  لكنه  حم�شوبة،  مب��ج��ازف��ة  ي��ق��وم  فهو  نا�شف  ب��ح��زام 
م�شتكماًل: “اإذا مل يرد اجلي�س فاإن اجلهة التي تقف وراء منفذ  اإ�شرائيل”، 

الهجوم �شتن�شئ البنية التحتية للهجوم التايل«.
وبني التقرير اأن “الرد االإ�شرائيلي على هجوم جمدو يجب اأن يكون رادعاً 
ب�شكل جيد حلزب اهلل اللبناين واإيران اأي�شاً”، قائاًل: “يبدو اأن اجلهة التي 

تقف وراء الهجوم م�شتعدة للمواجهة املبا�شرة، االأمر الذي يتطلب رداً«.

اأ�سئلة مفتوحة
“هناك  اإن  العرية  “يديعوت اأحرونوت”  يف ال�شياق، قال تقرير ل�شحيفة 
“ال�شوؤال  اأن  مبيناً  جمدو”،  هجوم  ب�شاأن  املفتوحة  االأ�شئلة  م��ن  العديد 
االأ�شا�شي هو كيف جنح منفذ الهجوم يف الت�شلل من لبنان لداخل االأرا�شي 

االإ�شرائيلية«.
واأو�شح التقرير اأن “اجلي�س االإ�شرائيلي ال يعرف حتى االآن من اأين ت�شلل 
اإح��دى ليايل  اأن ذلك حدث يف  اأو متى بال�شبط، لكنه يقدر  منفذ الهجوم 
نهاية االأ�شبوع املا�شي، وال ي�شتبعد احتمال دخوله عر نفق مل يتم التعرف 

التحقيق  االأمنية  املوؤ�ش�شة  على  “يتعني  اأن��ه  التقرير  واأ���ش��اف  بعد«.  عليه 
اإ�شرائيل  اإىل عمق  التفجر للحدود وو�شوله  بعناية يف كيفية عبور منفذ 
دون اأن يتم اكت�شافه، خا�شة واأن مفرتق جمدو على بعد 70 كيلو مرتاً من 

احلدود ال�شمالية«.

موؤ�سرات لدور  حزب اهلل
التقرير  اأكد  العملية،  اللبناين وراء  اإ�شارات الإمكانية وقوف حزب اهلل  ويف 
اأن “العبوة امل�شتخدمة يف التفجر ت�شبه عبوة )كاليماغور( القوية حلزب 
م�شتدركاً: “لكن اجلي�س االإ�شرائيلي ال يعرف بعد ما اإذا كان احلزب  اهلل”، 
“اجلي�س ما زال ال يربط  اأن  التقرير  اأر�شل منفذ الهجوم«. وا�شتكمل  من 
بني منفذ الهجوم وحزب اهلل، خا�شة واأنه مت موؤخراً اإحباط عدة حماوالت 
باحلزب  لها  عالقة  ال  لبنان  م��ع  ال�شمالية  احل���دود  على  عمليات  لتنفيذ 

اللبناين«.
اأن منفذ العملية  “التقديرات االأمنية ت�شر اإىل  اأن  وبني التقرير العري 
عرث  التي  االأ�شلحة  على  بناًء  وذل��ك  اإ�شرائيل،  داخ��ل  كبر  لهجوم  خطط 
“لكن ال يزال من غر الوا�شح ما هي خطته  م�شتدركاً:  عليها بحوزته”، 
بال�شبط«. وت�شاءل التقرير عن “�شبب قرار رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو 
متابعاً: “قيادات  ووزير الدفاع يواآف غاالنت عدم التعليق على احلادثة”، 
يف اجلي�س االإ�شرائيلي اأو�شت امل�شتوى ال�شيا�شي بالرد ع�شكرياً يف لبنان، لكن 

نتنياهو وغاالنت اأمرا قوات اجلي�س بالرتاجع يف الوقت احلايل«.
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حادث البحر االأ�سود.. بني التهدئة والتحدي االأمريكي 

»تال�سن �سارخ« بني رو�سيا واأمريكا.. وخطوات الإعادة �سوريا اإىل م�سارها العربي
•• عوا�سم-وكاالت

اإ�شقاط  ال��ذي �شهد  ت��زال تداعيات ح��ادث البحر االأ�شود  ال 
على  ت�شيطر  رو���ش��ي��ة،  مقاتلة  قبل  م��ن  اأم��ري��ك��ي��ة  م�����ش��ّرة 
التوايل، حيث  على  الثاين  لليوم  العاملية  ال�شحف  عناوين 
تناولت تقارير ما و�شفته ب�”تال�شن �شارخ” بني البلدين، 
االأمر الذي اأثار “�شبح الت�شعيد” بني القوتني النوويتني 

وتداعياته على احلرب االأوكرانية.
عن  وك�شفت  ال��ع��رب��ي،  لل�شاأن  ال�شحف  اأب���رز  تطرقت  كما 
اأخ��رى مع  خطوات اتخذتها �شوريا الإع���ادة االن��دم��اج م��رة 
جرانها بعد �شنوات من العزلة، حيث اأ�شادت تقارير باإعادة 
اال�شطفاف العربي مرة اأخرى واإعالء الوحدة يف املنطقة.

ويف اإ�شرائيل، حتدثت ال�شحف عن خالف حاد بني الرئي�س 
بعد  نتنياهو،  بنيامني  ال���وزراء  ورئي�س  هرت�شوغ،  اإ�شحاق 
االإ�شالح  خلطة  بديلة  مقرتحة  ت�شوية  خطة  عن  الك�شف 
الق�شائي املثرة للجدل من قبل احلكومة، و�شط حتذيرات 

من تظاهرات حا�شدة  اخلمي�س.
قالت �شحيفة “وا�شنطن بو�شت” اإن الت�شعيد بني الواليات 
املتحدة ورو�شيا ما زال م�شتمراً لليوم الثاين على التوايل، 
وذلك بعدما �شهد االأربعاء، “تال�شناً �شارخاً” بني القوتني 
العظميني يف اأعقاب اإ�شقاط مقاتلة رو�شية لطائرة اأمريكية 

دون طيار فوق البحر االأ�شود، الثالثاء.
جاء ذلك بعدما حتدث وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�شنت، 
اأم�س،  الهاتف  عر  �شويغو،  �شرجي  الرو�شي،  نظره  مع 
لبحث مالب�شات احلادث الذي جعل العالقات بني وا�شنطن 
بني  الت�شعيد  �شبح  واأث����ار  ال��ه��اوي��ة،  ح��اف��ة  على  ومو�شكو 

القوتني النوويتني ب�شاأن اأوكرانيا.
الدعوات  حت��دى  اأو���ش��نت  اأن  االأمريكية  ال�شحيفة  وذك��رت 
الرو�شية ب�شاأن عدم تكرار الواقعة، و�شّعد، بداًل من ذلك، 
من حدة نرته قائاًل اإن بالده �شت�شتمر يف اإر�شال طائرات 
حيثما  الدولية  اجلوية  املجاالت  يف  طيار  دون  اال�شتطالع 

ي�شمح القانون الدويل.
ووفقاً لتقرير ال�شحيفة، اأثار حادث البحر االأ�شود – وهو 
االأول منذ احلرب العاملية الثانية - ت�شاوؤالت بني البع�س يف 
وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( حول ما اإذا كانت رو�شيا 
االأمريكية  الع�شكرية  امل�شاعدات  م��ن  امل��زي��د  ردع  يف  ت��اأم��ل 
الأوكرانيا، مبا يف ذلك تبادل املعلومات اال�شتخباراتية، من 

خالل اإجبار م�شرة “اإم كيو – 9 رير” على ال�شقوط.
اأن الواليات املتحدة دعمت حتى االآن  واأو�شحت ال�شحيفة 
اأوكرانيا باأكرث من 30 مليار دوالر من امل�شاعدات واملعدات 
التي  اال�شتخباراتية  املعلومات  اإىل  باالإ�شافة  الع�شكرية، 
اإن  وق��ال��ت  ال��رو���ش��ي��ة.  ال��ق��وات  ملهاجمة  كييف  ت�شتخدمها 
الباب ملزيد  امل�شتمرة قد تفتح  االأمريكية  الطلعات اجلوية 
من اال�شطدامات املحتملة يف املجال اجلوي املزدحم ب�شكل 

متزايد فوق البحر االأ�شود.

انت�شال  ���ش��ت��ح��اول  اأن��ه��ا  رو���ش��ي��ا  اأع��ل��ن��ت  اآخ����ر،  ت�شعيد  ويف 
قد  لفح�شه، يف خطوة  االأ���ش��ود  البحر  الطائرة من  حطام 
اأن  اأي�شاً  تثر غ�شب الواليات املتحدة التي اأعلنت بدورها 
واأو�شحت  للغاية.  �شئيل  الطائرة  حطام  ا�شتعادة  احتمال 
البحر  يف  ب�شفنها  تبحر  تعد  مل  وا�شنطن  اأن  ال�شحيفة 
الذي  احل��رب��ي��ة  ال�شفن  ال��رتك��ي على  احل��ظ��ر  بعد  االأ���ش��ود 

ُفر�س بعد احلرب االأوكرانية.
وقالت ال�شحيفة اإنه مع ت�شوير تورط الواليات املتحدة يف 
الرئا�شي  ال�شباق  قبل  �شيا�شية  كق�شية  االأوكرانية  احلرب 
ل��ل��ع��ام امل��ق��ب��ل، ف����اإن ف��ك��رة اأي ت�����ش��ع��ي��د حم��ت��م��ل ق���د تغر 
احل�شابات حول الدعم احلزبي الذي تتمتع به كييف ن�شبياً 

حتى االآن.
قوله  كبر  اأمريكي  دفاعي  م�شوؤول  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
االأمريكية  وامل�شرة  الرو�شية  املقاتلة  ب��ني  اال���ش��ط��دام  اإن 
اأفراد  اأ�شقطها  اأدى اإىل تعطيل االأخ��رة ب�شكل �شيئ، حيث 
56 مياًل بحرًيا جنوب  بعد ح��وايل  ال��ق��وات اجل��وي��ة على 
التي �شمها  ال��ق��رم،  ج��زي��رة  ل�شبه  ال��ط��رف اجلنوبي  غ��رب 
الكرملني من اأوكرانيا يف 2014، والتي تعد اأي�شاً موطن 

االأ�شطول الرو�شي على البحر االأ�شود.
ويف م��و���ش��ك��و، ق���ال م��دي��ر امل��خ��اب��رات اخل��ارج��ي��ة، �شرجي 
ال�شتعادة  لرو�شيا  تقنية”  “اإمكانيات  هناك  اإن  ناري�شكني، 
�شظايا الطائرة امل�شرة، واإن الواليات املتحدة تقوم بالفعل 
“بن�شاط كبر” باال�شتطالع يف املنطقة. كما �شرح املتحدث 
“العالقات  باأن  اأم�س،  بي�شكوف،  الكرملني، دميرتي  با�شم 
بني رو�شيا والواليات املتحدة يف اأدنى م�شتوياتها،” لكنه اأكد 

اأن بالده “مل ولن ترف�س اأبًدا الدخول يف حوار بناء«.

خطوات اإعادة �سوريا مل�سارها العربي
عن  االأمريكية  جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة  ك�شفت 
العربي  امل�����ش��ار  اإىل  ���ش��وري��ا  اإع����ادة  �شبقت  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 
ال�شحيح، بعد جهود حثيثة من قبل جرانها الذين �شعوا 
يف  قوياً”  “ا�شطفافاً  واأرادوا  العزلة  م��ن  دم�شق  الإخ���راج 

املنطقة.
ونقلت ال�شحيفة عن م�شوؤولني عرب واأوروبيني قولهم اإنه 
املتطلبات مقابل  “االمتثال ملجموعة من  ُطلب من �شوريا 
الدول  اأن  اإىل  م�شرين  العقوبات”،  وتخفيف  امل�شاعدة 
العربية عر�شت على الرئي�س ب�شار االأ�شد �شفقة من �شاأنها 
ويف  املنطقة،  دول  من  وكثر  دم�شق  بني  العالقات  “اإعادة 

الوقت نف�شه كبح نفوذ اإيران«.
وق���ال امل�����ش��وؤول��ون، ال��ذي��ن رف�����ش��وا ال��ك�����ش��ف ع��ن هويتهم، 
قادها  التي  امل��ح��ادث��ات  يف  �شاركت  التي  العربية  ال���دول  اإن 
االأردن يف البداية، اقرتحت م�شاعدات مبليارات الدوالرات 
ا�شتمرت  التي  احل��رب  بعد  �شوريا  بناء  اإع��ادة  للم�شاعدة يف 
الواليات  ع��ل��ى  بال�شغط  وت��ع��ه��دت  ال���ب���الد،  يف  ع��اًم��ا   12

املتحدة والقوى االأوروبية لرفع العقوبات عن دم�شق.

امل�شاركة  �شيقبل  املقابل،  يف  االأ�شد،  اأن  امل�شوؤولون  واأ�شاف 
الف�شائل  ولي�س   – ال�شورية”  ال�شيا�شية  “املعار�شة  مع 
ق�����وات ع��رب��ي��ة حلماية  امل��ت��ط��رف��ة - وت����واج����د  امل�����ش��ل��ح��ة 
الالجئني العائدين، وقمع تهريب املخدرات غر امل�شروع، 
باالإ�شافة اإىل مطالبة اإيران بالتوقف عن تو�شيع وجودها 

يف البالد.
ذلك  يف  مبن  مطلعة،  م�شادر  �شرحت  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
مرحلة  يف  امل��ح��ادث��ات  ب���اأن  ال�����ش��وري��ة،  للحكومة  م�شت�شار 
ا�شتقبال  ب�شاأن  قوية  �شمانات  يريد  االأ���ش��د  واأن  مبكرة، 
ال����دول الغربية  اأن  امل�����ش��ادر  ال��ع��رب��ي��ة. واأ���ش��اف��ت  ال��ق��وات 
تعمل على عرقلة املناق�شات واأنها مل تظهر اأي نية الإنهاء 
العقوبات ال�شارمة املفرو�شة على دم�شق، دون ذكر موعد 

اأو مكان عقد املحادثات.
املدمر  الزلزال  اإن  االأمريكية  لل�شحيفة  امل�شوؤولون  وقال 
الذي �شرب تركيا و�شوريا اأوائل ال�شهر املا�شي اأعطى زخًما 
جديداً للمحادثات، م�شرين اإىل اأن االأ�شد �شعى لال�شتفادة 
من الكارثة االإن�شانية لتقليل عزلته. واأ�شافوا اأن “القوة 
بعدما  وذلك  ال�شعودية،  للمحادثات جاءت من  الكبرة” 
دعت اململكة ال�شهر املا�شي اإىل اإنهاء الو�شع الراهن ب�شاأن 
وقالت  االأم��د.  الطويلة  االإن�شانية  اأزمتها  ملعاجلة  �شوريا 
ال�شحيفة اإن االتفاق الذي اأبرمته ال�شعودية موؤخًرا ب�شاأن 
ا�شتعادة العالقات مع اإيران، ي�شر اإىل اأن اململكة منفتحة 
واإعالء  للمنطقة،  اجليو�شيا�شي  اال�شطفاف  تعزيز  على 

الوحدة العربية مرة اأخرى.
اأكرث  اأح��د  يعد  �شوريا  ح��ول  االن��ف��راج  اأن  ال�شحيفة  وراأت 
اجلارية يف  الوا�شع  اال�شطفاف  اإع��ادة  على  ج��راأة  االأمثلة 
عما  انبثقت  التي  التوترات  تال�شي  مع  االأو���ش��ط،  ال�شرق 

ي�شمى “الربيع العربي«.
وذكرت ال�شحيفة اأنه بعدما علقت جامعة الدول العربية 
ع�شوية �شوريا يف 2011، �شتكون اإعادة االندماج املحتملة 
لدم�شق يف املنطقة االأو�شع واإعادة بنائها على جدول اأعمال 
اجلاري،  ال��ع��ام  م��ن  الح��ق  وق��ت  يف  املقبلة  العربية  القمة 

املقرر اإجراوؤها يف اململكة العربية ال�شعودية.
و�شرح امل�شوؤولون باأن هناك تاأييداً وا�شعاً من قبل الدول 
من  التي  الدولية  ال�شيا�شات  ب��اأن  امل��ح��ادث��ات  يف  امل�شاركة 
�شاأنها عزل �شوريا اأثبتت اأنها تاأتي بنتائج عك�شية مع مرور 

الوقت.
واأ�شاروا اإىل اأن دولة االإمارات كانت الداعم االأكر واالأكرث 

فاعلية يف ما يتعلق باإعادة اندماج �شوريا.
ال�شيخ  االإم���ارات���ي  الرئي�س  ا�شت�شاف  بعدما  ذل��ك  وج���اء 
حممد بن زايد اآل نهيان، نظره ال�شوري العام املا�شي يف 

اأبوظبي.
كما اأر�شلت كل من االأردن وم�شر وزيري خارجيتهما اإىل 
دم�شق يف االأ�شابيع االأخرة، يف اأول زيارة دبلوما�شية لهما 

منذ اندالع احلرب االأهلية يف عام 2011.

خالف بني نتنياهو وهرت�سوغ
ال�شوء  العرية  “هاآرت�س”  �شلطت �شحيفة  اإ�شرائيل،  ويف 
على خالف حاد بني هرت�شوغ ونتنياهو ب�شاأن خطة توافقية 
تعديالت  ال�شارع جراء  تهدئة غ�شب  اإىل  تهدف  مقرتحة 
ق�شائية مثرة للجدل تعتزم احلكومة اليمينية املتطرفة 

تطبيقها.
االإ�شرائيلي ك�شف عن خطة  الرئي�س  اأن  ال�شحيفة  وذكرت 
نتنياهو  حللفاء  بالن�شبة  للغاية  “معقولة  اأخ��رى  توافقية 
تعطي  ك��م��ا  ال��ق�����ش��اء،  ا���ش��ت��ق��الل  اإىل  ت��ه��دف  املتطرفني” 
العديد من االإجنازات املهمة لالئتالف احلاكم، م�شرة اإىل 
اأن رف�شها ي�شع البالد على حافة اأزمة د�شتورية، و�شيوؤدي 

اإىل زيادة ال�شخط العام.
املقرتحة  الت�شوية  خطة  اأن  العرية  ال�شحيفة  واأو�شحت 
اأنه  اإىل  م�شرة  و�شيكة،  د�شتورية  اأزم��ة  جتنب  اإىل  تهدف 
متت �شياغتها بعيًدا عن االأنظار من قبل حمامني وخراء 

قانون بارزين.
واأوردت ال�شحيفة اأن اخلطة اجلديدة حتد من �شالحيات 
رفع  احلكومة، حيث مت  �شيا�شة  للتدخل يف  العليا  املحكمة 
احلد االأق�شى لت�شريع عدم اأهلية املحكمة اإىل اأغلبية �شبعة 
من اأ�شل اأحد ع�شر قا�شياً، وهو تغير جذري عن املمار�شة 

احلالية.
ت����زال غر  ال  ال���ت���ن���ازالت  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وراأت 
نتنياهو،  يف حكومة  لل�شلطة”  “املتعط�شني  للوزراء  كافية 
اأي دور ت�شريعي يذكر.  اأال يكون للمحكمة  الذين يريدون 
بنودها  اإن  ق��ائ��اًل  باخلطة،  نتنياهو  ن��دد  الح��ق،  تطور  ويف 
قادة  اأ�شاد  بينما  الو�شع احلايل فقط”،  “تدمي  الرئي�شية 

املعار�شة باالقرتاح ودعوا احلكومة اإىل قبوله على الفور.

وقالت ال�شحيفة اإن اأولئك الذين يخ�شون اأن يكون اقرتاح 
هرت�شوغ ن�شخة خمففة اإىل حد ما من االإ�شالح الق�شائي 
اقرتاحه  اأع��ط��ى  حيث  ب�شرور”،  “تفاجاأوا  ق��د  للحكومة 
ولكن  الق�شائية،  التعيينات  جلنة  يف  اأك��ر  راأًي���ا  للحكومة 
لي�س ال�شيطرة الكاملة التي �شعى اإليها وزير العدل، ياريف 

ليفني.
يت�شمن  امل��ق��رتح  اأن  يعني  ال  ه��ذا  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
اأو  )الكني�شت(  الرملان  ملعار�شي احلكومة يف  جيدة  اأخباراً 
اأي�شاً  �شعيفة  �شتكون  العليا  املحكمة  اأن  معترة  ال�شوارع، 
يف ظل خطة هرت�شوغ اإذا مت قبولها. وك�شفت ال�شحيفة اأن 
ا ثغرات ت�شمح للحكومة بتعيني الوزراء دون اأن  هناك اأي�شً

يكون للمحكمة اأي اإ�شراف.
وقالت ال�شحيفة: “االأمر االآن مرتوك لل�شعب االإ�شرائيلي 
االحتجاجات  �شملت  االآن،  حتى  احلكومة.  اإق��ن��اع  ملحاولة 
والليرالية.  العلمانية  الو�شطى  الطبقات  اأ�شا�شي  ب�شكل 
لقد كانت تعبئتهم غر عادية. يحاول هرت�شوغ االآن اإقناع 
الن�شف االآخر من ال�شعب، وخا�شة االإ�شرائيليني اليمينيني 

واملتدينني، لل�شغط على حكومتهم لتقدمي تنازالت«.
اأهلية  ح��رب  م��ن  اأم�����س  االإ�شرائيلي  الرئي�س  ح��ذر  وبينما 
ب�شبب �شيا�شات احلكومة، ذكرت ال�شحيفة اأن ثمة تظاهرات 
عارمة مرتقبة اليوم، اخلمي�س، مبنا�شبة “يوم الفو�شى”، 
الذي �شي�شهد عدة مراكز احتجاج يف �شمال وجنوب وو�شط 

البالد.
وقال قادة االحتجاج: “قررت احلكومة قلب الدميوقراطية 
االآالف  ع�شرات  �شيخرج  ل��ذل��ك،  الفو�شى.  م��ن  ح��ال��ة  اإىل 
نظام  ظ��ل  يف  للعي�س  امل�شتعدين  غ��ر  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  م��ن 

ديكتاتوري«.

لعل الراأي العام االأخطر هو ذاك الذي يتم �سوغه حيال ال�سني

نا�سيونال اإنرت�ست: حرب العراق �سيناريو اأمريكي مفربك قد يتكرر
•• وا�سنطن-وكاالت   

19 م��ار���س -اآذار، حت��ل الذكرى  ي��وم��ني، وحت��دي��داً يف  بعد 
الع�شرين للغزو االأمريكي للعراق، ويحاول الكثرون من 
التاريخ  كتابة  اإع���ادة  ال��دم��وي  النزيف  ذل��ك  يف  امل�شاركني 

اليوم.
اأدامز”،  “كوين�شي  معهد  يف  ال��رام��ج  م�ش����اعدا  ول��ف��ت 
جملة  يف  مقالهما  يف  م��ان��وزي  ج.  واأي.  فوك�س  ب��ات��ري��ك 
م�شوؤولني  اأن  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة  اإنرت�شت”  “نا�شيونال 
“اأمريكان  واآخرين يف  االب��ن  بو�س  اإدارة ج��ورج  بارزين يف 
وغرهما  اإن�شتيتوت”  و”هد�شون  اإن�شتيتوت”  اإنرتبرايز 
االأ�شباب  ح��ول  االإع����الم  و�ش����ائل  ع�����ر  ب�شه�����ادات  اأدل���وا 
التي ح������الت دون توق�����عهم ب������اأن ال��حرب �شتكون م�شروعاً 
تف�شل  مل  احل���رب  ب���اأن  البع�س  يتم�شك  ح��ني  يف  ف��ا���ش��اًل، 

اإطالقاً.
وت�شرتعي اجلهود املبذولة ملراجعة اإرث احلرب الكثر من 
واملن�شق  الدقيق  على اجلهد  ين�شحب  ال  ما  وهو  االنتباه، 
اأجل �شوغ مفاهيم لل�شعب االأمريكي قبل  الذي بذل من 

احلرب.

اجلنون قد يتكرر
ومن هذا املنطلق، يحذر الكاتبان من اأن اجلنون الذي رافق 
حرب العراق ميكن اأن يتكرر ثانية، و”اإذا مل نتعلم منه، فاإن 
تكراراً للمناخ املحموم الذي �شاد يف 2002-2003 ميكن 

اأن يجرنا اإىل اأزمة مع قوى نووية مثل رو�شيا وال�شني«.
واأ�شافا اأن عقداً من العنف اأدى اإىل الغزو. وعقب الق�شف 
 ،1991 العراقية يف حرب  املدنية  التحتية  للبنية  العنيف 
تركزت ال�شيا�شة االأمريكية حيال العراق يف الت�شعينات على 
فر�س العقوبات العدوانية. وخالل هذا العقد، كان تهديد 
القوة النارية االأمريكية ماثاًل يف عمليات مثل مناطق حظر 

الطران وعملية ثعلب ال�شحراء.

�سردية بدافع الت�سلية
يف  يغرق  االأمريكي  العام  ال���راأي  ك��ان  حميطات،  بعد  وعلى 
�شاعة   24 تغطية على مدى  الت�شلية خالل  بدافع  �شردية 
حل��رب اخلليج ع��ام 1991. وم��ن �شمن ه��ذه االإث���ارة مول 
بيل كري�شتول  اإدارة ريغان-بو�س  امل�شوؤول يف  روبرت مردوخ 
“ويكلي  تاأ�شي�س جملة  اإىل املحافظني اجلدد،  الذي ينتمي 
عالياً  �شوتاً  املجلة  ه��ذه  ووف���رت   .1995 ع��ام  �شتاندرد” 

للحركة ال�شيا�شية التي غزت العراق.
على  تن�شر  �شتاندرد”  “ويكلي  كانت  كري�شتول  وبرئا�شة 
غالفها عناوين مثل “�شدام يجب اأن يرحل” يف 1997، 
ومقاالت مثل “انت�شار �شدام الو�شيك” يف 1998، وكلها 
كل  لهتلر.  الثالث  بالرايخ  املعزول  العراقي  النظام  تقارن 
قانون حرية  اإق��رار  اإىل  اأدى  املن�شق  ال�شيا�شي  ال�شغط  هذا 
العراق عام 1998، الذي اأكد العزم االأمريكي احلا�شم على 

االإطاحة ب�شدام.

�سبتمرب  11
ك�����ان امل���ح���ف���ز ع���ل���ى ال����غ����زو ال���ه���ج���م���ات االإره����اب����ي����ة يف 11 
�شبتمر)اأيلول( 2001. وبينما كان جورج دبليو بو�س يركز 
ر�شمياً على حماربة تنظيم “القاعدة” مبا�شرة عر احلرب 
العاملية على االإرهاب وما تاله من اإ�شقاط لنظام “طالبان” 
يف اأفغان�شتان، �شرت يف 14 �شبتمر اأي بعد ثالثة اأيام على 
الهجمات، �شائعات عن اأن بو�س حتدث عن “�شرب” العراق. 
ومل تدعم الوقائع وجود رابط بني الهجوم االإرهابي يف 11 
الفيدرالية،  احلكومة  عملت  ذل��ك،  ومع  وال��ع��راق.  �شبتمر 
من  ح�شا�شة،  ع�شكرية  ا�شتخباراتية  معلومات  با�شتغاللها 

اأجل فركة وقائع جديدة.
وبذل مكتب التخطيط اخلا�س باإ�شراف وكيل وزير الدفاع 
اأج��ل جمع  م��ن  ف��اي��ث، ج��ه��داً  دوغ��ال���س  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 
ون�شر معلومات تربط بني �شدام والقاعدة، مما اأك�شبه لقب 

“مهند�س حرب العراق«.

ق�سة االإمرباطورية االأمريكية
وكتب ماك�س بوت الذي ينتمي اإىل املحافظني اجلدد مقااًل 
االإمراطورية  “ق�شية  ب��ع��ن��وان  �شتاندرد”  “ويكلي  يف 
قارن فيه التدخالت االأمريكية بن�شر احللفاء  االأمريكية”، 

على اأملانيا النازية.
كبر  ب�شكل  تعتمد  تاميز”  “نيويورك  يف  مقاالت  ون�شرت 
ي��ط��ال��ب��ون بتغير  ك��ان��وا  ع��راق��ي��ني  ���ش��ه��ادات منفيني  ع��ل��ى 
النظام، كما اأوردت “وا�شنطن بو�شت” مقااًل بعنوان “غر 
العراق- اإىل مزاعم عن حم��ور  اإ���ش��ارة  يف  للدح�س”  قابلة 

العراق.  ال�شامل يف  للدمار  اأ�شلحة  وعن وجود  ”القاعدة” 
وو�شف كاتب خطابات بو�س ال�شابق ديفيد فروم اليمينيني 
يف  وطنيني”  غ��ر  “حمافظون  باأنهم  للحرب  املعار�شني 
منظم  تهمي�س  وج��رى  ريفيو”.  “نا�شيونال  مبجلة  مقال 

املعا�شرة  االإع���الم  و�شائل  ت��زال  وال  للحرب.  معار�س  لكل 
ت��ع��ت��ر اأن امل�����ش��ف��ق��ني حل����رب ال���ع���راق ه���م م���ن االأ����ش���وات 
ي�شتغلون  االأمريكية، وهم  ال�شيا�شة اخلارجية  املحرتمة يف 
اآين  وتعتر  عقدين.  قبل  اأخفقت  التي  نف�شها  الفر�شيات 
اأبلبوم اأن اأي �شيء اأقل من تغير النظام يف رو�شيا، �شيكون 
يف  ن��زاع  اإىل  قادونا  الذين  ه��وؤالء  اإن  “ا�شرت�شاء”.  مبثابة 
2003 ب�شبب اأ�شلحة دمار �شامل غر موجودة، يخاطبون 
اليوم راأياً عاماً اأكرث حذراً، قائلني: “اإذا كنتم تخافون من 

حرب نووية مع رو�شيا، فاإنكم من موؤيدي بوتني«.
ولعل ال��راأي العام االأخطر هو ذاك الذي يتم �شوغه حيال 
منتخبون  وم�����ش��وؤول��ون  ب����ارزون  مثقفون  وه��ن��اك  ال�����ش��ني. 
ال  اأم���راً  ت��اي��وان،  يحاولون اعتبار احل��رب مع ال�شني ح��ول 
مفر منه وواجباً. وت�شر تقديرات اإىل اأن االأمريكيني الذين 
�شيموتون يومياً يف االأ�شابيع الثالثة االأوىل يف النزاع حول 
نزاع  اأي  ماتوا يف  اأمريكيني  اأي  اأك��رث من  �شيكونون  تايون، 
مبنية  التقديرات  وه��ذه  الثانية.  العاملية  احل��رب  با�شتثناء 
على اأ�شا�س اأن احلرب لن تتحول حرباً نووية. وتتطلب مثل 
ال��ذي �شاد  اأك��رث جدية من ذاك  االآف��اق املظلمة نقا�شاً  هذه 

قبل الذهاب اإىل العراق.

•• �سيول-اأ ف ب

“�شاروخا  اأط��ل��ق��ت  ال�شمالية  ك��وري��ا  اأن  �شيول  اأع��ل��ن��ت 
بال�شتيا بعيد املدى”، يف الوقت الذي يقوم فيه الرئي�س 
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي ي��ون ���ش��وك ي��ول ب��زي��ارة اإىل طوكيو 
العدوانية  مواجهة  يف  البلدين  ب��ني  ال��رواب��ط  لتعزيز 

املتنامية لبيونغ يانغ.
قوة  ا�شتعرا�س  ثالث  هي  ال�شاروخية  التجربة  وه��ذه 
لكوريا ال�شمالية منذ االأحد، وتاأتي بينما جتري كوريا 
ع�شكرية  م��ن��اورات  اأك���ر  املتحدة  وال��والي��ات  اجلنوبية 

م�شرتكة بينهما منذ خم�س �شنوات.
امل�����ش��رتك��ة يف اجل��ي�����س الكوري  وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة االأرك������ان 
�شاروخ  اإط��الق  ر�شدت  الع�شكرية  “قواتنا  اإن  اجلنوبي 
بال�شتي بعيد املدى من حميط منطقة �شونان يف بيونغ 
اأن  اإىل  م�شرة يف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س  يانغ”، 

ال�شاروخ عابر للقارات.
الذي  ال�����ش��اروخ  اأن  امل�شرتكة  االأرك����ان  هيئة  واأ���ش��اف��ت 
م�شار  على  اإط��الق��ه  ج��رى  كيلومرت  األ��ف  م�شافة  حّلق 
مرتفع، وعادة ما يتم ذلك لتجنب التحليق فوق البلدان 

املجاورة.
ال���ق���وم���ي يف كوريا  االأم������ن  مل��ج��ل�����س  اج���ت���م���اع  وخ�����الل 
اجل��ن��وب��ي��ة، دع���ا ي���ون اإىل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��الث��ي مع 
ال�شمالية  “كوريا  اإن  قائال  املتحدة،  والواليات  اليابان 
املتهورة”،  اال�شتفزازات  هذه  ملثل  وا�شحا  ثمنا  �شتدفع 

وفق بيان �شادر عن مكتبه.
ال�����ش��اروخ الكوري  اأن  ال��ي��اب��اين  ال����وزراء  واأع��ل��ن جمل�س 
ال�شمايل و�شل اإىل ارتفاع اأكرث من 6،000 كيلومرت، 

وهو االأق�شى له.
اإنه  لل�شحافيني  كي�شيدا  فوميو  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
م�شيفا  القومي،  االأم��ن  جمل�س  من  باأع�شاء  �شيلتقي 

“ال�شالم واال�شتقرار يف املنطقة م�شاألة هامة ب�شدة«.
�شاعات فقط من  ال�شاروخ اخلمي�س قبل  اإط��الق  وجاء 
اجتماع رئي�شي كوريا اجلنوبية واليابان يف طوكيو، وعلى 
ال�شاروخية  يانغ  بيونغ  برامج  اأعمالهما  ج��دول  راأ���س 

والنووية.
عاما   12 م���ن���ذ  ن���وع���ه���ا  م����ن  االأوىل  ال���ق���م���ة  وُت���ع���ق���د 
الإ����ش���الح عالقاتهما  ���ش��ع��ي��ه��م��ا  ظ���ل  ال��ب��ل��دي��ن يف  ب���ني 
خلفية  على  طويلة  ف��رتة  منذ  امل��ت��وت��رة  الدبلوما�شية 
الفظائع التي ارتكبتها اليابان خالل حكمها اال�شتعماري 

لكوريا اجلنوبية على مدى 35 عاما.
االإنفاق  ع��ل��ى تكثيف  ���ش��ي��ول وط��وك��ي��و  ك��ل م��ن  وت��ع��م��ل 
الدفاعي والتدريبات الع�شكرية امل�شرتكة التي قال يون 

اإنها �شرورية لال�شتقرارين االإقليمي والعاملي.
مبا  االإع���الم  و�شائل  م��ع  مكتوبة  مقابلة  يف  ي��ون  واأك���د 
“هناك حاجة  زيارته  قبل  بر�س  فران�س  وكالة  ذلك  يف 
م��ت��زاي��دة ل��دى ك��وري��ا وال��ي��اب��ان للتعاون يف ه��ذا الوقت 
الذي نواجه فيه اأزمات متعددة و�شط ت�شاعد التهديدات 

النووية وال�شاروخية لكوريا ال�شمالية«.
ال�شاروخ  اأطلقت  ال�شمالية  كوريا  اأن  حمللون  واعتر 
البال�شتي يف يوم القمة الإحداث “تاأثر مزدوج” واإر�شال 
امل�شرتكة  الع�شكرية  باملناورات  يتعلق  جلرانها  حتذير 

بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية.
ال�شهر  اأون يف وقت �شابق هذا  الزعيم كيم جونغ  واأم��ر 

بتكثيف التدريبات ا�شتعدادا ل�”حرب حقيقية«.

كوريا ال�سمالية تطلق �ساروخا »بعيد املدى« 

 احلكومة االإ�سرائيلية تعار�س ت�سوية هرت�سوغ حول االإ�سالح الق�سائي 
•• القد�س-اأ ف ب

م�شروع  على  احتجاجا  جديد  تعبئة  يوم  اإ�شرائيل  ت�شهد 
االإ�شرائيلي  الرئي�س  تقدمي  غ��داة  الق�شائي،  االإ���ش��الح 
على  احلكومة  عار�شته  ت�شوية  م�شروع  هرت�شوغ  اإ�شحاق 

الفور.
ال��ق�����ش��ائ��ي احتجاجات  واأث�����ار م�����ش��روع ق��ان��ون االإ����ش���الح 
وتظاهرات ي�شارك فيها االآالف منذ اأكرث من �شهرين، اإذ 
يرى معار�شوه اأنه يرمي اإىل تقوي�س ال�شلطة الق�شائية 
ل�شالح ال�شلطة ال�شيا�شية، حمّذرين من اأنه ي�شّكل تهديدا 

للنظام الدميوقراطي.

بحّد  احلكومي  ال��ط��رح  على  هرت�شوغ  م�شروع  ويحافظ 
لكنه  اأ�شا�شية،  ق��وان��ني  اإل��غ��اء  على  العليا  املحكمة  ق���درة 
يقرتح تعديالت على النقاط املثرة للجدل يف االإ�شالح.

وعلى عك�س امل�شودة املعرو�شة حالًيا على الرملان، يقرتح 
م�شروع الت�شوية اأن تتمّكن املحكمة، يف ظل ظروف معينة، 
ال��ت��ي تعتر مبثابة  ال��ق��وان��ني  ت��ع��دي��الت  ال��ط��ع��ن يف  م��ن 

الد�شتور يف اإ�شرائيل.
ال�شيا�شيني  مينح  اأنه  االإ�شالح  م�شروع  معار�شو  ويعتر 
ال��ق�����ش��اء، واأن����ه يهدف  م��زي��دا م��ن ال�شلطة ع��ل��ى ح�����ش��اب 
اإىل حماية رئي�س ال��وزراء بنيامني نتانياهو الذي يواجه 

حماكمة بتهم تتعلق بالف�شاد.

اأوىل  ق���راءة  ال�شهر يف  ال��رمل��ان يف وق��ت �شابق م��ن  واأق���ر 
اعتبار  اإمكانية  كبر  اإىل حد  يقل�س  اآخ��ر  قانون  م�شروع 

رئي�س احلكومة عاجزا عن تاأدية وظيفته.
اأن  ياريف ليفني  العدل  نتانياهو ووزي��ر  املقابل يعتر  يف 
التوازن  الإع��ادة  اأ�شا�شية  خطوة  الق�شائي  النظام  تعديل 
ق�شاة  اأن  وحلفاوؤه  نتانياهو  ويعتر  ال�شلطة.  ف��روع  اإىل 
املحكمة العليا غر املنتخبني م�شّي�شون ويتمتعون ب�شلطة 

اأعلى من تلك التي يتمّتع بها النواب املنتخبون.
وكان هرت�شوغ الذي يعتر دوره فخريا، يعمل منذ اأ�شابيع 
واالأغلبية  احلكومة  بني  اجلمع  اإىل  يهدف  اق��رتاح  على 

حول قانون عام حول هذا املو�شوع.

 الرئي�س الكوري اجلنوبي ي�سل اإىل اليابان
•• طوكيو-اأ ف ب

و�شل رئي�س كوريا اجلنوبية يون �شوك يول اإىل اليابان  اأم�س اخلمي�س �شعيا لفتح “ف�شل جديد” يف العالقات بني 
البلدين، بعد �شاعات فقط من اإطالق بيونغ يانغ �شاروخا بال�شتيا بعيد املدى.

ويلتقي يون برئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�شيدا يف وقت الحق يف اأول قمة بني زعيمي البلدين منذ 12 عاما.
ت�شوية  اإىل  للتو�شل  بال�شعي  الكوري  للرئي�س  للجدل  املثر  القرار  اأعقاب  يف  يومني  ت�شتمر  التي  الزيارة  وتاأتي 

نهائية للنزاع التاريخي املتعلق ب�شحايا العمل الق�شري خالل االحتالل الياباين )1945-1910(.
ووفق البيانات التي قّدمتها �شيول، اأجر نحو 780 األف كوري على العمل الق�شري من قبل اليابان خالل �شنوات 

االحتالل ال�35، دون احت�شاب الن�شاء اللواتي خ�شعن للعبودية اجلن�شية.
ويعتزم يون اإنهاء هذا النزاع التاريخي بهدف تعزيز العالقات مع طوكيو، احلليف االإقليمي الرئي�شي لوا�شنطن 

و�شريك �شيول فيما يتعلق باالأمن، يف مواجهة تهديدات كوريا ال�شمالية املتزايدة.
اليابانية  “اأن احلكومة  اإع��الم قبل بدء زيارته  واأع��رب يون عن ثقته بنجاح خطته، موؤكداً يف مقابلة مع و�شائل 

�شتن�شم اإلينا يف فتح ف�شل جديد يف العالقات الكورية اليابانية«.
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ال تزال املواد امل�سعة املرتوكة يف �سحراء البالد متثل خطرا

بعد فقدان 2.5 طن يورانيوم بليبيا.. »نووي القذايف« يف الواجهة

قمة بوتني واالأ�سد.. ر�سائل قوية و�سط حتوالت جيو �سيا�سية

•• عوا�سم-وكاالت

نحو  ف��ق��دان  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اإع���الن  اأع���اد 
على  ال�شوء  ليبيا،  يف  الطبيعي  اليورانيوم  م��ن  ط��ن   2.5
تركة “امل�شروع النووي” لنظام العقيد معمر القذايف، حيث 
ال تزال املواد امل�شعة املرتوكة يف �شحراء البالد متثل خطرا 

“بيئيا واأمنيا” كبرا.
ليبيا،  يف  تفتي�س  عملية  خ��الل  ال��وك��ال��ة  مفت�شو  واكت�شف 
معباأة  اأ�شطوانات”   10 “اختفاء  امل���ا����ش���ي،  ال���ث���الث���اء 
اأن  اإال  التخزين،  اإىل مكان  االإ�شارة  دون  باليورانيوم اخلام، 
اأكدت وجود املخزن يف  “�شكاي نيوز عربية”  م�شادر موقع 

حميط مدينة �شبها جنوب البالد.

كوالي�س زيارات التفتي�س
تخزين  مواقع  الوكالة  مفت�شو  ي��زور  منتظم،  غر  وب�شكل 
جولة  االأخ�����رة،  ال���زي���ارة  ت��ل��ك  �شبقت  ح��ي��ث  “املخلفات” 
قام   ،2020 العام  اأكتوبر  �شهر  يف  اأخ��رى  كبرة  تفتي�شية 
حينها اخلراء مبعاينة خمازن يف املنطقة اجلنوبية، واأخذ 
و”الوقود  “اليورانيوم”  م��ادت��ي  م��ن  حتتويه  مم��ا  عينات 

وفق امل�شادر. النووي”، 
كما جمع لقاء بني وفد الوكالة وقيادات املنطقة الع�شكرية 
اجلنوبية باجلي�س الليبي، تناول م�شاألة حت�شني حفظ املواد 
التخل�س  ميكن  ال  اأن��ه  خا�شة  ال��ت��اأم��ني،  واأ�شاليب  امل�شعة، 
منها بالدفن، الأن �شررا �شيلحق باملخزون اجلويف من املياه 
باملنطقة واجلنوب عموما، الذي ميثل امل�شدر الرئي�س للنهر 

ال�شناعي املغذي للمدن الليبية يف ال�شرق والغرب.

اختبارات يف فيينا
ليبيا  يف  التفتي�شية  امل��ه��ام  ب�شاأن  مطروحة  االأ�شئلة  وتظل 
وطبيعتها وهدفها، اإال اأن الوكالة رف�شت الرد على مرا�شلة 
االأن�شطة،  تلك  ح��ول  التفا�شيل  من  مزيد  على  للح�شول 
تلك  ب��اأن  ب��ال��رد  مكتفية  االأم���ر  على  التعليق  ع��دم  وف�شلت 

املهام تدخل حتت اإطار “اأن�شطة التحقيق ال�شرية«
عمل  ب��روت��وك��ول  اإىل  للوكالة  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  وي�شر 
املفت�شني، حيث يجمعون عينات حتتوي على ج�شيمات الغبار 
تعرف  عملية  با�شتخدام  اأخ���رى،  وم��واق��ع  نووية  مرافق  يف 
با�شم اأخذ العينات البيئية، ويجرون اختبارات يف فيينا الآثار 
املواد النووية، والتي تك�شف بدورها معلومات حول االأن�شطة 
كانت  اإذا  مما  ق  والتحقُّ امل��راف��ق،  تلك  يف  وال�شابقة  احلالية 
دولة ما تفي بالتزامها القانوين بعدم حتريف املواد النووية 
نووية غر  اأن�شطة  االنخراط يف  اأو  ال�شلمية  االأن�شطة  عن 

معلنة.

خماوف اأمنية
�شاغال  النووية”  “املخلفات  2011، مثل ملف  عام  ومنذ 
التيارات  اأمنيا كبرا يف ليبيا والعامل، خ�شو�شا مع �شعود 
املتطرفة واالإرهابية، ون�شاطات امليلي�شيات، حيث باتت هناك 

خماوف من �شقوطها تلك املخلفات يف اأياد غر اآمنة.
العام  يف  ودول��ي��ة،  حملية  اإع���الم  و�شائل  ت��داول��ت  اأن  و�شبق 
“مواد  عن  م�شلحة  جمموعة  ا�شتيالء  عن  اأن��ب��اء   ،2015

من  وال�����ش��اري��ن،  اخل���ردل  غ���ازي  مت�شل  فتاكة”،  كيميائية 
اللوز”  “م�شروع  مبنطقة  جبلية  جتاويف  فى  تقع  خم��ازن 
و�شط  و”هون”  “بوجهيم”  منطقتى  ب��ني  الطريق  على 
حينه  يف  ال�شتخدامها”  “جتربة  ب���اإج���راء  وق��ام��ت  ليبيا، 
جنوب  كيلومرتا   160 بعد  على  الواقعة  م��زدة  بلدة  ق��رب 

العا�شمة طرابل�س.

»�سالح القذايف«
وبداأ الرنامج النووي الليبي �شلميا، خالل ثمانينات القرن 
�شالح  �شناعة  حم��اول��ة  اإىل  االأم���ر  يتطور  اأن  قبل  املا�شي، 
نووي يف العام 1995، كما ي�شر اخلبر الليبي اأبو القا�شم 
“امللف النووي الليبي واخلروج  عمر �شميدة �شاحب كتاب 

ال�شادر يف العام 2018. بالورقة احلمراء”، 
مبدينة  جتريبي  ن��ووي  مفاعل  تاأ�شي�س  يف  رو�شيا  و�شاعدت 
منحت  كما  �شميدة  وف��ق  ال�شاحل،  م��ن  القريبة  ت��اج��وراء 
كهدية،  اجل���اه���ز  ال���ي���وران���ي���وم  م���ن  ط���ن   200 ط��راب��ل�����س 
وا���ش��ت��ق��دم��ت ال��ب��الد ع��امل��ني؛ ه��م��ا االأمل�����اين اإمي��ي��ل �شتاخي 
يف  باك�شتان  االأخ���ر  �شاعد  حيث  ف��ري��دري��ك،  وال�شوي�شري 
كيلوغرام   18 الليبية  الدولة  وامتلكت  النووي.  م�شروعها 
اليورانيوم اخلا�س مبفاعل تاجوراء، لكن هذه الكمية  من 
كانت مراقبة دوليا، وقيل اإن املواد اخلا�شة بامل�شروع النووي 
وماليزيا،  اإفريقيا،  جنوب  مثل  عدة  دول  يف  اأنتجت  الليبي 
بعيدا عن اأعني حتى م�شئويل تلك الدول، كما جرى �شراء 
بالن�شبة  املهم  املتحدة  ال��والي��ات  من   ”7 “�شيمانك  جهاز 
اأجهزة  جلب  اإىل  باالإ�شافة  �شميدة،  ح�شب  ال�شالح،  الإنتاج 

الكمبيوتر “ال�شوبر” من فرن�شا، بعد عملية �شاقة ت�شمنت 
نقلها اإىل �شوي�شرا اأوال ثم اإىل ليبيا.

توقف امل�سروع
الدقة  عايل  مركزي  طرد  جهاز  ت�شنيع  من  ليبيا  ومتكنت 
�شغرة  وح��دات  اإىل  اإ�شافة  �شميدة،  ح�شب   ،2001 العام 
لتخ�شيب اليورانيوم كبديل عن املفاعالت النووية، وو�شل 
اإمكانية  كان هناك  اأنه  درجة  اإىل  تلك اخلطوات  التقدم يف 
اأن  اإال   ،2002 العام  بحلول  النووية  القنبلة  لبدء �شناعة 
وت�شليم  امل�شروع  اإنهاء  القذايف  بقرار  بالكامل  توقف  االأم��ر 

مكوناته لوكالة الطاقة الذرية.
الغزو  ب�شبب  م�شروعها  ع��ن  ليبيا  ت��وق��ف  �شميدة  وينفي 

مفاو�شات  اأن  كا�شفا   ،2003 ال��ع��ام  يف  للعراق  االأم��ري��ك��ي 
التاريخ بعام، حينها كان  املن�شاآت بداأت قبل هذا  “تفكيك” 
االإذن  باإعطاء  لالحتفال  ي�شتعدون  امل�شروع  على  القائمون 
ببدء  ف��وج��ئ��وا  اأن��ه��م  اإال  املخ�شب،  ال��ي��وران��ي��وم  الإن��ت��اج  لهم 

املفاو�شات الليبية مع الغرب الإنهاء امل�شروع برمته.
ليبيا  اأن   ،2003 دي�شمر   19 يف  اأعلن  ال��ق��ذايف  اأن  يذكر 
�شتزيل طوعا جميع املواد واملعدات والرامج التي ميكن اأن 
توؤدي اإىل اأ�شلحة حمظورة دوليا، مبا يف ذلك اأ�شلحة الدمار 
وقدمت  امل���دى،  البعيدة  البالي�شتية  وال�����ش��واري��خ  ال�شامل 
املعدات  اإزالة  امل�شاعدة يف  املتحدة  املتحدة واململكة  الواليات 
الوكالة  قيام  مع  النووية،  لالأ�شلحة  برناجمها  من  وامل��واد 

الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ب�شكل م�شتقل.

•• عوا�سم-وكاالت

العا�شمة  اإىل  االأ�شد،  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  زي��ارة  حظيت 
الرو�شية مو�شكو، والتي التقى خاللها اأم�س االأول االأربعاء 
نظره الرئي�س الرو�شي فالدمير بوتني، باهتمام وا�شع يف 
رو�شيا وخارجها، رغم اأنها تندرج يف �شياق الزيارات العديدة 
التي يقوم بها االأ�شد ملو�شكو يف اإطار العالقات القوية التي 
تربط اجلانبني، حيث لطاملا مثلت �شوريا بالن�شبة لرو�شيا 
منطقة نفوذ متقدم يف ال�شرق االأو�شط وعلى املياه الدافئة، 

كما يرى اخلراء.
لكن هذه الزيارة وفق مراقبني تختلف عن �شابقاتها وتت�شم 
زيارة  اأول  اأنها  حيث  بتوقيتها،  ترتبط  ا�شتثنائية  باأهمية 
وم��ا خلفته من  االأوك��ران��ي��ة،  احل��رب  بعد  ال�شوري  للرئي�س 

حتوالت يف طبيعة النظام الدويل.
الزلزال  كارثة  اأ�شابيع فقط من  بعد  تاأتي  اأنها  عالوة على 
���ش��وري��ا، وم��ا تبعه م��ن ت�شامن عربي  ال���ذي ���ش��رب  امل��دم��ر 
ودويل معها، والذي يرى مراقبون اأنه ينعك�س وبال�شرورة 

�شيا�شيا كذلك على الو�شع ال�شوري.

لقاء طويل
اأن  بي�شكوف،  دم��ي��رتي  ال��ك��رم��ل��ني  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  واأع��ل��ن 
ونظره  بوتني،  فالدمير  الرو�شي  الرئي�س  بني  املحادثات 

ال�شوري ب�شار االأ�شد، ا�شتمرت قرابة 3 �شاعات.
ووف����ق ال��رئ��ا���ش��ة ال��رو���ش��ي��ة، ف����اإن ه���ذه امل��ح��ادث��ات ج���رت يف 

�شيغتني، مب�شاركة الوفود ثم وجها لوجه.
وناق�س الرئي�شان “التعاون يف �شياق اإعادة اإعمار �شوريا بعد 
النحو، مبا  ال�شورية، على هذا  الت�شوية  وا�شتمرار  احل��رب، 
يف ذلك جميع اجلوانب، مع الت�شديد على االأولوية املطلقة 
اأي�شا  تطرقا  كما  االإقليمية”،  و�شالمتها  �شوريا  ل�شيادة 

ملو�شوع “العالقات ال�شورية الرتكية«.

ومن اأبرز ما جاء يف بيان الرئا�سة ال�سورية عقب اللقاء:
البلدين،  بني  اال�شرتاتيجية  العالقات  تناولت  املحادثات 
وال��ع��م��ل ل��ت��ع��زي��ز ه����ذه ال���ع���الق���ات مب���ا ي�����ش��ب يف م�شلحة 
ال�����ش��ع��ب��ني يف م��رح��ل��ة ت�شهد حت����والت غ��ر م�����ش��ب��وق��ة على 

م�شتوى العامل.
ج���رى ب��ح��ث تو�شيع ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري بني 
البلدين، وبحث التغرات والتطورات التي ي�شهدها العامل، 
الدول  بني  و�شراكات  حتالفات  بناء  يف  اال�شتمرار  واأهمية 
قوة  ت�شّكل  بحيث  م�شرتكة،  وم�شالح  مبادئ  جتمعها  التي 
اال�شتقرار  لتحقيق  وتعمل  �شعوبها  ل�شالح  تتحرك  فاعلة 
االأمني واالقت�شادي يف مواجهة ال�شيا�شات الغربية القائمة 
بهدف  احل���روب  واإ���ش��ع��ال  وال��ت��خ��ري��ب،  الفو�شى  ن�شر  على 

اال�شتمرار يف الهيمنة وخدمة مل�شاحلها ال�شيقة.
تناولت املباحثات املبادرات االإقليمية التي تدعمها مو�شكو، 
�شوريا لطاملا كانت مع احلوار  اأن  االأ�شد  الرئي�س  اأكد  حيث 
اإذا كان �شُيف�شي اإىل حتقيق م�شالح ال�شعب ال�شوري ووحدة 
ن��ت��ائ��ج وا�شحة  اإىل  ال�����ش��وري��ة، وي�����ش��ل  و���ش��الم��ة االأرا����ش���ي 
راأ�شها اال�شتمرار مبكافحة االإرهاب وخروج  وحمددة وعلى 

القوات االأجنبية غر ال�شرعية املوجودة على اأرا�شيها.
اأكد الرئي�شان ترحيبهما باإعالن ال�شعودية واإيران ا�شتئناف 
العالقات الدبلوما�شية بني البلدين كخطوة تنعك�س اإيجابا 

على املنطقة والعامل.
اجتماع  ي��وم من  قبل  اأت��ت  ملو�شكو،  االأ�شد  زي��ارة  اأن  الالفت 
و�شوريا  وتركيا  رو�شيا  خارجية  وزراء  ن��واب  ي�شم  رب��اع��ي، 
واإي�������ران، يف م��و���ش��ك��و، وق��ب��ل حم���ادث���ات م���ق���ررة ب���ني وزراء 
اأعتره مراقبون عالمة  ما  االأرب��ع الحقا،  ال��دول  خارجية 
على اأن ملف عودة العالقات الرتكية ال�شورية �شكل حمورا 

مهما يف اللقاء.

راأي اخلرباء
يقول مدير مركز احلوار الرو�شي العربي م�شلم �شعيتو يف 

لقاء مع موقع “�شكاي نيوز عربية«:
ناحية  و�شكال وم�شمونا، فمن  توقيتا  الزيارة تختلف  هذه 
التوقيت هي تاأتي يف ظل ظروف خمتلفة وحتوالت تكاد تكون 
وال  واالإقليمية،  الدولية  العالقات  م�شهد  يف  ا�شرتاتيجية 

�شيما بعد الرعاية ال�شينية لالتفاق ال�شعودي االإيراين.
عالوة على ما طراأ من حتوالت بعد كارثة الزلزال يف �شوريا، 

وما تبعها من دعم واإ�شناد عربيني وا�شعني لدم�شق.

ال��ع��ام��ل االآخ���ر امل��ه��م االن��ت��خ��اب��ات ال��رتك��ي��ة ال��ت��ي �شتنعك�س 
ن���ت���ائ���ج���ه���ا ب�����ش��ك��ل ك���ب���ر ع���ل���ى ط��ب��ي��ع��ة ه������ذه ال���ت���ح���والت 
على  تركيا  بقاء  على  تراهن  هنا  ومو�شكو  واال�شطفافات، 

نف�س النهج االإقليمي احلايل.
وب��وادر عودتها  �شك،  واإقليمي مهم وال  �شوريا العب عربي 
للعب دوره���ا ب��ات��ت وا���ش��ح��ة، ول��ذل��ك ف��ه��ذه ال��زي��ارة ت�شكل 
البلدين  ب��ني  املقبلة  املرحلة  و�شكل  طبيعة  لبحث  فر�شة 
احلليفني. لهذا فهي حتمل ر�شالة مفادها، اأن �شوريا �شتعود 
�شتوا�شل  مو�شكو  واأن  ودوليا،  واإقليميا  عربيا  دوره��ا  للعب 
ب�شط  و�شمان  ه��ذه  عودتها  لدم�شق يف  ال��الحم��دود  دعمها 

�شيادتها على كامل االأرا�شي ال�شورية.
عن  تتخلى  ال  مو�شكو  اأن  ه��ي  اأي�شا  االأه���م  الر�شالة  ولعل 
اأ�شدقائها وحلفائها حتى يف اأحلك الظروف، وجتربة الدعم 

الرو�شي لدم�شق خر مثال.
ال��دويل تتج�شد  امل�شهد  ثمة االآن معامل حت��والت ك��رى يف 
خا�شة يف منطقة ال�شرق االأو�شط، على ما �شاهدنا مع الدور 
ال�شيني املت�شاعد يف هذه املنطقة احليوية واال�شرتاتيجية 
وخا�شة خالل رعاية بكني لالتفاق بني الريا�س وطهران، 
الدور  ت��راج��ع  ال��رو���ش��ي، على ح�شاب  ال���دور  وامل��ت��ن��اغ��م م��ع 
االأمركي القائم على نظريات الفو�شى البناءة والتدخل يف 
�شوؤون دول املنطقة، وتاأليب ال�شراعات داخلها وفيما بينها.

ال��دول��ي��ة علي  ال��ع��الق��ات  ب���دوره يقول الباحث واخل��ب��ر يف 
يحيى، يف حديث مع موقع “�شكاي نيوز عربية«:

اأو  اأن الزيارة احلالية تتجاوز الطابع الروتوكويل  ال �شك 
تاأتي  ا�شتعرا�س �شيا�شي م�شرتك، فهي  اأنها جمرد منا�شبة 
تتطلب  �شيا�شية  دولية متغرة وتطورات جيو  بيئة  يف ظل 

التن�شيق والتفاعل مع االأحداث.
ففي التوقيت هي الزيارة االأوىل خارجيا للرئي�س ال�شوري 
بعد الزلزال الذي �شرب املنطقة وما نتج عنه من ارتدادات 
عودة  اإع��الن  من  اأ�شبوع  من  اأق��ل  وبعد  واإن�شانية،  �شيا�شية 
من  والتي  ال�شني،  برعاية  ال�شعودية  االإي��ران��ي��ة  العالقات 
املتوقع اأن تنعك�س تداعياتها اإيجابا على م�شاألة عودة العرب 
باجلامعة  ملقعدها  �شوريا  لعودة  و�شوال  وبالعك�س  لدم�شق 

العربية.
الرو�شي  ال��رب��اع��ي  ل��ن��واب  حت�شري  اجتماع  م��ن  ي��وم  قبل 

ال�شوري، متهيدا الجتماع وزراء خارجية  االإي��راين  الرتكي 
عودة  مل�شار  وللتمهيد  اأ�شتانة،  م�شار  لدعم  االأرب���ع،  ال��دول 
ال��ع��الق��ات ب��ني اأن��ق��رة ودم�����ش��ق، ب��ان��ت��ظ��ار ���ش��م��ان��ات طلبتها 

القيادة ال�شورية من اجلانب الرتكي.
النفط  اإم��دادات  م�شاألة  �شرتكز كذلك على  الزيارة  اأن  كما 
االقت�شادية  االأزم���ة  ح��دة  من  للتخفيف  الرو�شي،  والقمح 
�شوري  م��ل��ي��ون   18 م��ن  اأك���رث  ك��اه��ل  ت��ره��ق  ال��ت��ي  املعي�شية 
يعي�شون يف مناطق �شيطرة حكومة دم�شق، مع االإ�شارة اإىل 
اأن البلدين قد تعر�شا لكم هائل العقوبات، جتاوزت 14 األف 

عقوبة على رو�شيا ونحو 3650 عقوبة على �شوريا.

عالقات تاريخية
ه����ذا وي���ع���ود ت���اري���خ ن�����ش��وء ال���ع���الق���ات ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة بني 
الرو�شي( و�شوريا  )ال��ذي ورث��ه االحت��اد  ال�شوفيتي  االحت��اد 
ملعاهدة  ترتكن  قوية  تقليدية  عالقات  وه��ي   ،1944 لعام 
ال�شداقة والتعاون ال�شوفيتية ال�شورية االأ�شا�شية املوؤرخة يف 

8 اأكتوبر1980.
واإثر اندالع االأزمة الداخلية يف �شوريا، ويف 30 �شبتمر عام 
2015، اأعلن رئي�س ديوان الكرملني، �شرغي اإيفانوف، اأن 

االأ�شد طلب م�شاعدة ع�شكرية من رو�شيا.
ملجل�س  اقرتاحا  بوتني،  فالدمير  الرو�شي  الرئي�س  وق��دم 
وحدة  ا�شتخدام  على  املوافقة  ب�شاأن  ق��رار  العتماد  االحت��اد 
املجل�س  اأي���د  ح��ي��ث  اخل����ارج،  ال��رو���ش��ي��ة يف  امل�شلحة  ال��ق��وات 

املقرتح باالإجماع.

زيارات متتالية
قاعدة  يف  واالأ���ش��د،  بوتني  التقى   ،2017 دي�شمر   11 يف 

حميميم اجلوية الرو�شية يف �شوريا.
يف 7 يناير 2020، زار بوتني العا�شمة ال�شورية دم�شق الأول 

مرة، وزار مع االأ�شد مركز قيادة القوات امل�شلحة الرو�شية.
على مدى االأعوام االأخرة، زار االأ�شد رو�شيا مرارا يف زيارات 
2017 ومايو  2015، ونوفمر عام  اأكتوبر عام  عمل، يف 

عام 2018 و�شبتمر عام 2021.
ف�شال عن التوا�شل الهاتفي بني بوتني واالأ�شد، حيث جرت 

اآخر حمادثة بينهما يف 6 فراير املا�شي.

متديد مهمة بعثة االأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

املتحدة يف جنوب  االأمم  بعثة  لتمديد مهمة  ال��دويل  االأم��ن  �شّوت جمل�س 
ال�شودان ملدة عام، بينما تكافح الدولة االأحدث يف العامل لتنفيذ اتفاق �شالم 

ه�س اأنهى حربا اأهلية و�شط ا�شتمرار اأعمال العنف.
و�شوت 13 من اأ�شل 15 ع�شوا يف املجل�س لتمديد تفوي�س البعثة املعروفة 
رو�شيا  امتنعت  2024، يف حني  اآذار-م��ار���س   15 حتى  “يونيم�س”  با�شم 

وال�شني عن الت�شويت.
البعثة نيكوال�س هاي�شوم حكومة  ال�شهر، ح�س رئي�س  �شابق هذا  ويف وقت 
“ذات  انتخابات  اإج���راء  بهدف  ال�شالم  ات��ف��اق  تنفيذ  على  ال�����ش��ودان  جنوب 

�شدقية” العام املقبل.
البعثة االأكرث كلفة يف االأمم املتحدة  ومن املتوقع اأن حتافظ “يونيم�س”، 

اأق�شى  بحد  قوتها  “م�شتويات  على  دوالر،  مليار   1،2 اىل  ت�شل  مبيزانية 
يبلغ 17 األف جندي و2،101 من اأفراد ال�شرطة«.

حماية  ه��ي  تبنيه  مت  ال���ذي  االأم���ن  جمل�س  ق���رار  مب��وج��ب  البعثة  ومهمة 
تنفيذ عملية  االإن�شانية ودعم  امل�شاعدات  اإي�شال  املدنيني وحت�شني ظروف 
ال�شالم ور�شد انتهاكات القانون الدويل االإن�شاين وحقوق االإن�شان واالإبالغ 

عنها.
يف  �شنوات  خم�س  ا�شتمرت  التي  االأهلية  احل��رب  انتهاء  بعد   2018 وع��ام 
جنوب ال�شودان واأودت بحياة 380 األف �شخ�س على االأقل، �شكل الرئي�س 
�شالفا كر ومناف�شه رياك م�شار حكومة انتقالية واتفقا على توحيد اجلهود 

يف ظل جي�س واحد حلماية ال�شكان من النزاعات والكوارث املناخية.
غالبية  يعي�س  حيث  بالنفط  الغنية  الدولة  يف  العنف  ي�شتمر  ذل��ك،  ورغ��م 

ال�شكان حتت خط الفقر.

عدد قتلى العا�سفة فريدي يتجاوز 300 وموزامبيق حت�سي قتالها 
•• مابوتو-رويرتز

جتاوز عدد قتلى العا�شفة املدارية فريدي 300 قتيال اإذ ا�شتغرقت 
االأ����ش���رار واخل�����ش��ائ��ر يف  اأي���ام حل�شر  ال�شلطات يف م��وزام��ب��ي��ق ع��دة 
االأرواح. اجتاحت العا�شفة اجلنوب االأفريقي مطلع االأ�شبوع للمرة 
الثانية بعد اأن و�شلت الياب�شة للمرة االأوىل يف اأواخر فراير �شباط. 
التي  ا�شتمرارا  املدارية  العوا�شف  اأطول  من  واحدة  العا�شفة  وُتعد 
�ُشجلت حتى االآن، ف�شال عن كونها واحدة من اأكرث العوا�شف التي 

اأوقعت قتلى يف اأفريقيا على مدار االأعوام القليلة املا�شية.
يف  زامبيزيا  باإقليم  االأق���ل  على  �شخ�شا   53 اأن  ال�شلطات  واأف����ادت 
وتوقعت  ال�شابق.  القتلى  ع��دد  �شعف  عن  يزيد  ما  وه��و  موزامبيق، 

منظمة االأمم املتحدة للطفولة )يوني�شف( ارتفاع اأعداد ال�شحايا.
جانب  اإىل  االآن،  حتى   225 بلغ  القتلى  ع��دد  اأن  م���االوي  واأع��ل��ن��ت 
اإ�شابة املئات فيما ال يزال عدد من النا�س يف عداد املفقودين. واأودت 
اأن  قبل  وموزامبيق  �شخ�شا يف مدغ�شقر   27 نحو  بحياة  العا�شفة 

جتتاح موزامبيق للمرة الثانية.
البحث  جهود  الكهرباء  وانقطاع  االأمطار  هطول  ا�شتمرار  وعرقل 
واالإنقاذ هذا االأ�شبوع اإذ ت�شببت العا�شفة يف في�شانات عنيفة غمرت 

الطرق ودفنت اجلثث والبيوت حتت الطني.
 14 واأعلن الزارو���س ت�شاكويرا رئي�س م��االوي احل��داد الوطني ملدة 
وقال  االإغ��اث��ة.  جلهود  الدولية  امل�شاندة  تقدمي  اإىل  دع��ا  كما  يوما 

الرئي�س اإن اأكرث من 80 األف �شخ�س نزحوا من ديارهم.

بزيارة رئا�سية.. فنلندا تقرتب من ع�سوية الناتو مبوافقة تركية
•• عوا�سم-وكاالت

احل�شول  اإىل  نيني�شتو،  �شويل  الفنلندي  الرئي�س  يتطلع 
على موافقة تركيا ب�شاأن حماولة بالده االن�شمام اإىل حلف 
�شمال االأطل�شي “الناتو”، يف خ�شم الزيارة التي يبداأها اإىل 

اأنقرة يومي اخلمي�س واجلمعة.
تقدمت  باأوكرانيا،  الع�شكرية  الرو�شية  العملية  اأعقاب  ويف 
ال�شويد وفنلندا بطلب لالن�شمام اإىل حلف �شمال االأطل�شي، 
ي�شرتط  حيث  امل�شاعي  تلك  عرقل  الرتكي  املوقف  اأن  غر 
احللف  يف  االأع�شاء  الثالثني  ال��دول  جميع  موافقة  الناتو 

الن�شمام اأع�شاء جدد.
ومل��ح الرئي�س ال��رتك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان، االأرب��ع��اء، اإىل 
ي�شمح  مم��ا  فنلندا،  طلب  على  قريبا  ت�شدق  ق��د  ب��الده  اأن 
ب�شكل  الع�شكري  التحالف  اإىل  ال��ب��الد  ان�شمام  باإمكانية 

منف�شل عن ال�شويد.
وقال الرئي�س الرتكي: “�شوف نقوم بدورنا. �شنفي بوعدنا. 
الذي  ب��وع��دن��ا  ون��ف��ي  ي���وم اجل��م��ع��ة  ال��رئ��ي�����س  م��ع  �شنلتقي 

قطعناه«.

جدول الزيارة
من املقرر اأن يزور “نيني�شتو” برفقة وزير اخلارجية بيكا 
نوفمر  املدمر يف  الزلزال  املت�شررة من  املناطق  هافي�شتو، 

املا�شي، والذي خلف ع�شرات االآالف من ال�شحايا.
ك��م��ا ي��ل��ت��ق��ي ي���وم اجل��م��ع��ة ب��ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج���ب طيب 
هل�شنكي  ط��ل��ب  ب�����ش��اأن  للتباحث  اإ���ش��ط��ن��ب��ول؛  يف  اأردوغ������ان 

االن�شمام للناتو.
اأردوغ���ان  م��ع  �شيناق�س  اإن��ه  الفنلندي  الرئي�س  مكتب  ق��ال 
العديد من امللفات، فاإىل جانب اإعادة االإعمار بعد الزلزال، 
اجليو�شيا�شي،  ال��و���ش��ع  ت�شمل  امل��ن��اق�����ش��ة  م��و���ش��وع��ات  ف���اإن 
فنلندا  وع�شوية  وتركيا،  فنلندا  ب��ني  الثنائية  وال��ع��الق��ات 

وال�شويد يف الناتو.

خطوة مرتقبة
على  احل�شول  اق��رتاب  على  تعليًقا  الفنلندي  الرئي�س  قال 
اأنه  م��ع��روف��ا  “كان  ال��ن��ات��و:  ع�شوية  ب�����ش��اأن  تركيا  م��واف��ق��ة 
مبجرد اأن يتخذ الرئي�س اأردوغان من جانبه القرار املتعلق 
يف  يرغب  فاإنه  الناتو،  يف  فنلندا  ع�شوية  على  بالت�شديق 

االجتماع والوفاء بوعده مبا�شرة من الرئي�س اإىل الرئي�س«. 
ال��ن��ات��و ر�شمًيا فنلندا  االأع�����ش��اء يف  ال��ث��الث��ون  ال���دول  دع��ت 
وال�شويد لالن�شمام اإىل التحالف الع�شكري ال�شيف املا�شي، 

لكن تركيا واملجر تباطاأت يف عملية الت�شديق.
اأ�شارت �شحيفة “بوليتيكو” االأمركية، اإىل اأنه على الرغم 
كانوا  و�شتوكهومل”  “هل�شنكي  ال�����ش��م��ال  ج���ران  اأن  م��ن 
اإال  م��ًع��ا،  التحالف  اإىل  لالن�شمام  االأ���ش��ل  يف  خططوا  ق��د 
بدون  قدًما  �شتم�شي  اأنها  يبدو  فنلندا  ع�شوية  عملية  اأن 

ال�شويد ب�شبب ا�شتياء اأنقرة امل�شتمر من جارتها.
تخطط  اأن���ق���رة  اإن  ل�”رويرتز”،  ت��رك��ي��ان  م�����ش��وؤوالن  ق���ال 
ال�شويد  م�شتقل عن  ب�شكل  فنلندا  على ع�شوية  للم�شادقة 
منت�شف  يف  احلالية  ال��رمل��ان  دورة  ختام  قبل  االأرج���ح  على 

اأبريل.
الوزراء  رئي�س  ال��ذي قال فيه  الوقت  االأنباء يف  ج��اءت هذه 
ال�شويدي، اأولف كري�شرت�شون، خالل زيارة لرلني اإنه ياأمل 
بعد فرتة  الناتو  اإىل  ب��الده  ان�شمام  على  تركيا  موافقة  يف 

وجيزة من االنتخابات العامة املقرر اإجراوؤها يف مايو.
ي��ق��ول امل�����ش��وؤول��ني االأت����راك اإن��ه��م غ��ر را���ش��ني ال �شيما مع 

املعار�شني  م��ن  ال��ع�����ش��رات  ت�شليم  رف�����ش��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��وي��د، 
اإىل  �شتوكهومل  امل�شحف يف  ح��ادث ح��رق  اأدى  كما  االأك���راد، 
ت�شعيد التوترات، يف الوقت الذي انتهت املحادثات يف مقر 

الناتو االأ�شبوع املا�شي دون حتقيق اأي تقدم.

طريق اأ�سهل لفنلندا
باملعهد  والت�شليح  اال�شرتاتيجيات  مدير  اعتر  جانبه،  من 
امل�شوؤول  ل��ن��دن  وم��ق��ره  اال�شرتاتيجية  ل��ل��درا���ش��ات  ال���دويل 
على  اأن��ه  األبركي،  وليام  االأطل�شي  �شمال  حلف  يف  ال�شابق 
من  ج��ًدا  قريبتان  باتت  وال�شويد  فنلندا  ك��ون  م��ن  ال��رغ��م 

ع�شوية الناتو، اإال اأن طريق هل�شنكي اأ�شهل نوعا ما.
اأ�شار  ت��رك��ي��ا،  اإىل  ال��ف��ن��ل��ن��دي  ال��رئ��ي�����س  ت��اأث��ر زي����ارة  وع���ن 

اإىل اأن: “األبركي” يف ت�شريحات ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
تكون  ل��ن  ب��اأن��ه  “نين�شتو”  ن��ظ��ره  وع��د  اأردوغ����ان  الرئي�س 
اأن  مبجرد  لكن  الع�شوية،  ب�شاأن  تركيا  م��ن  م�شكلة  هناك 
ت�شدق تركيا، يجب اأن ت�شدق املجر بعد ذلك بوقت ق�شر.

تركيا  �شت�شدق  �شروط  اأي  وحت��ت  متى  هو  الكبر  ال�شوؤال 
على ع�شوية ال�شويد.

الحتمال  ي�شتعد  اأن���ه  اإىل  الفنلندي  الرئي�س  ب��ي��ان  ي�شر 
ان�شمام فنلندا اأواًل، كما اقرتح رئي�س الوزراء ال�شويدي اأنه 

قد يتم ف�شل االثنني يف عملية الت�شديق.
تتحد فنلندا وال�شويد يف رغبتهما يف امل�شاركة مًعا، لكن راأيي 
قد تغر، واأعتقد االآن اأنه قد يب�شط االأمور اإذا ذهبت فنلندا 

اأواًل.
اأن ال�شغط من الناتو واحللفاء قد جنح حتى االآن.  اأعتقد 
اإذا �شادقت  تاأخرت املجر نوعا ما رمبا لدعم تركيا، لذلك 
اأنقرة على فنلندا قريًبا، فيجب على املجر اأن حتذو حذوها 

ب�شرعة.
ميكن اأن يركز احللفاء كل ال�شغوط على جعل تركيا تركز 
كالهما  اأن  واأعتقد  االأم���ام،  اإىل  ال�شويد  وحت��رك  مطالبها 
الليتوانية  العا�شمة  الناتو يف  �شيكون ع�شًوا كاماًل يف قمة 

فيلنيو�س يوليو املقبل.
اإليه االأمني العام حللف الناتو ين�س  وهذا ما �شبق اأن اأ�شار 
�شتولتنرغ الذي قال يف وقت �شابق من هذا ال�شهر: “هديف 
هو اأن ت�شبح ال�شويد وفنلندا ع�شوين كاملني يف الناتو يف 

اأقرب وقت ممكن، على االأقل بحلول قمة فيلنيو�س«.
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العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : االبره الف�شيه لل�شتائر 

رخ�شة رقم: CN 3880465 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان على حمدان �شلطان العامرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة كميليه امره بن دحمان %100
تعديل اإ�شم جتاري من/االبره الف�شيه لل�شتائر  

ALIBRA ALFADIAH FOR CURTAINS

 اإىل/ار بي الأعمال الديكور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
R B DECORATION WORKS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : التو�شع للمقاوالت الكهربائية 

رخ�شة رقم: CN 1167996 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف على حممد عبا�س مراد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداحلميد بادا�شرى باديكال �شيد كوتى %100
تعديل اإ�شم جتاري من/التو�شع للمقاوالت الكهربائية  

AL TAWSA ELECTRICAL CONTRACTING

 اإىل/التو�شع للمقاوالت الكهربائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL TAWSA ELECTRICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : الزي االنيق للخياطة الرجالية 

رخ�شة رقم: CN 4595032 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 20000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف وليد خمي�س على حممد املحفوظى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة افتخار احمد باالجان حممد %100
تعديل اإ�شم جتاري من/الزي االنيق للخياطة الرجالية  
AL ZEY AL ANEEQ GENTS TAILORING

 اإىل/الزي االنيق للخياطة الرجالية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL ZEY AL ANEEQ GENTS TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : كافتريا قطرة زمزم 

رخ�شة رقم: CN 2040601 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالغفار امنه جميد بوتيابوراكل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ايوب كران �شريا حممد بامبادى %100
تعديل اإ�شم جتاري من/كافتريا قطرة زمزم  
QATRAT ZAMZAM CAFETERIA

 اإىل/كافتريا قطرة زمزم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
QATRAT ZAMZAM CAFETERIA SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : خياط توبز لل�شيدات 

رخ�شة رقم: CN 4579135 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 1000 اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة مهنية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شامل ابو اخلر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نوف حمد حممد عبداهلل احلمرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شامل ابو اخلر %49

تعديل اإ�شم جتاري من/خياط توبز لل�شيدات 
TOPAZ LADIES TAILORS 

 اإىل/خياط توبز لل�شيدات ذ.م.م
TOPAZ LADIES TAILORS L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

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

اال�شم التجاري:كارفرز للمقاوالت العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح- م�شفح غرب 5- ق 38 مكتب 12 مبنى ال�شيد �شعيد 

عتيق �شامل واخرين
CN 2069050 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

2 - تعيني ال�شاده/الهاملي و�شركاه- حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/09   لل�شركة 
العمومية غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305011005  

تاريخ التعديل:2023/03/15
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : بقالة �شبوه ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 1027393 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ب�شر بونتوتاتيل حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح عبداهلل �شالح عبود املنهاىل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زبر فازها نهرى %100
تعديل اإ�شم جتاري من/بقالة �شبوه ذ.م.م 

SHABWA BAQALA L.L.C

 اإىل/بقالة �شبوه- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SHABWA BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : انوتا للمالب�س واالحذيه - ذ م م 

رخ�شة رقم: CN 1045330 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ان�س اح�شان الطحان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد �شعيد حممد التحمود ال�شحى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ان�س اح�شان الطحان %100
تعديل اإ�شم جتاري من/انوتا للمالب�س واالحذيه - ذ م م  

ANOTAH GARMENTS & FOOTWEARS L L C 

 اإىل/انوتا للمالب�س واالحذية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ANOTAH GARMENTS AND FOOTWEARS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ايكلز خلدمات التو�شيل 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م  رخ�شة رقم: 2931789 

تعديل اإ�شم جتاري من/ايكلز خلدمات التو�شيل ذ.م.م  

EAGLES DELIVERY SERVICES L.L.C

 اإىل/دبل اى التو�شيل خدمات ذ.م.م

DOUBLE A DELIVERY SERVICES L.L.C

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

التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ا�شتوديو �شويحان

رخ�شة رقم: CN 1107721 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ا�شتوديو �شويحان 

 SUWAIHAN STUDIO 

 اإىل/تيك �شتايل جنك�شن للمالب�س اجلاهزة

TECH STYLE JUNCTION READYMADES

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

التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
ال�شيارات - �شركة  تا�س لزينة  �شوبر   : ال�شادة  باأن /  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم: CN 2765652 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 40000 اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شجاد فايز حممد %40

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شماعيل فار�س كازهوجنيل ابراهيم كازهوجنيل %60
تعديل اإ�شم جتاري من/�شوبر تا�س لزينة ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SUPER TOUCH CAR ACCESSORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/�شوبر تا�س لزينة ال�شيارات ذ.م.م
SUPER TOUCH CAR ACCESSORY L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : فرا يل فلور�شت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

رخ�شة رقم: CN 2363684 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
نور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م Nour - Sole Proprietorship L.L.C  من مالك اىل �شريك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نورالدين على حممد بنى عطا %49
تعديل ن�شب ال�شركاء

نور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م Nour - Sole Proprietorship L.L.C من 100% اىل %51
تعديل اإ�شم جتاري من/فرا يل فلور�شت -�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  

VERA LA FLEURISTE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 اإىل/فرا يل فلوري�شت ذ.م.م

VERA LA FLEURISTE L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : موؤ�ش�شة رو�شة ال�شرقية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  لل�شيانة العامة رخ�شة رقم: 3992077 
تعديل اإ�شم جتاري من/موؤ�ش�شة رو�شة ال�شرقية لل�شيانة العامة 

RODHA AL SHARQIYA GENERAL MAINTENANCE EST

 اإىل/موؤ�ش�شة رو�شة ال�شرقية لل�شيانة العامة وتاأجر العقارات
 RODHA AL SHARQIYA GENERAL MAINTENANCE AND

REAL ESTATE RENTAL ESTABLISHMENT

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : قطيفة لالقم�شة 

CN 4409351 :واخلياطة الن�شائية رخ�شة رقم
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جيهان ح�شن ي�شلم النقيب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالرحمن حممد �شالح �شامل احلامد %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

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

اال�شم التجاري:منارة ال�شاحل لل�شيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي اخلالدية غ 4 ق 12 الطابق امليزان مكتب 13 مبنى 

املالك جا�شم احمد الهندي واخرين
CN 1891888 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

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

ابوظبي  فرع  احل�شابات-  لتدقيق  عبيد  را�شل  ال�شاده/باركر  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2023/03/13   لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،  1
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2305011271  تاريخ التعديل:2023/03/16
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : خياط بحر العرب - فرع 2 

رخ�شة رقم: CN 1110514-1 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل فرع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالكرمي حممد �شعبان فا�شل البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد بخ�س ر�شا حممد %100
تعديل اإ�شم جتاري من/خياط بحر العرب - فرع 2  

BAHR AL ARAB TAILORS - BRANCH 2

 اإىل/بحر العرب خلياطة املالب�س الرجالية العربيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع
 BAHR AL ARAB FOR ARABIC MINERWARE TAILORING -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة افيكو الهند�شية لالملنيوم ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 1894414 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اوالفو - فرناند�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عيالن مطر حممد كراز املهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اوالفو فرناندي�س %100
تعديل اإ�شم جتاري من/�شركة افيكو الهند�شية لالملنيوم ذ.م.م 

AFECO ENGINEERING ALUMINIUM CONTRACTING L.L.C

 اإىل/�شركة افيكو الهند�شية لالملنيوم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AFECO ENGINEERING ALUMINIUM CONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : ال�شدي للدواجن ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 2993172 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بطى ح�شن على مهمل االحبابى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جرمان ح�شن على مهمل االحبابى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعفه هادى مهمل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد مبارك على �شعيد الظاهرى %100

تعديل اإ�شم جتاري من/ال�شدي للدواجن ذ.م.م
ALSHADDY FOR POULTRY L.L.C

 اإىل/النهار للدواجن - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL NAHAR FOR POULTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : كون�شيك للتجارة العامة ذ.م.م 

رخ�شة رقم: CN 2848403 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
SYNDEO HOLDINGS LTD حذف �شينديو هولدينجز ال تي دي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
CONSEC INTERNATIONAL PTY LTD حذف كون�شيك انرتن�شونال ذات امل�شوؤولية املحدودة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مايكل جون فران�شي�س نيكوال�س %100
تعديل اإ�شم جتاري من/كون�شيك للتجارة العامة ذ.م.م

CONSEC GENERAL TRADING L.L.C
 اإىل/كون�شيك للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

CONSEC GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة : هريتيج كوليك�شن لالحذية 

رخ�شة رقم: CN 3020543 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل احمد عبداهلل البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ب�شر عبيد عبيد الريكى %100

تعديل اإ�شم جتاري من/هريتيج كوليك�شن لالحذية  

HERITAGE COLLECTION FOOTWEARS

 اإىل/هريتاج للخ�شروات والفواكة

HERITAGE FRUITS AND VEGETABLES

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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املال والأعمال

البنك العربي املتحد يعقد اجتماع اجلمعية العمومية
•• دبي -د.حممود علياء

ع��ق��دت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي املتحد 
برئا�شة  ب��ع��د  ع��ن    - م��رئ��ي��اً  ال�����ش��ن��وي  اجتماعها  اأم�����س 
القا�شمي  �شامل  ب��ن  �شلطان  ب��ن  في�شل  ال�شيخ  �شعادة 
االإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وح�شور  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
العليا  االإدارة  اإىل جانب عدد من موظفي  وامل�شاهمني 
البنود  ك��اف��ة  العمومية  اجلمعية  ناق�شت  ال��ب��ن��ك.  يف 
املدرجة على جدول اأعمال االجتماع ووافقت عليها، مبا 
يف ذلك تو�شية جمل�س االإدارة بعدم توزيع اأرباح �شواء 

كانت نقدية اأو اأ�شهم منحة عن العام 2022.

العادية  ال���ق���رارات  جميع  على  اجلمعية  ���ش��ادق��ت  كما 
االج��ت��م��اع مب��ا يف  ج���دول  ع��ل��ى  امل��درج��ة  واال�شتثنائية 
ذل���ك امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة امل���وح���دة لل�شنة 
�شركة  2022 وتعيني  دي�شمر   31 املنتهية يف  املالية 
احل�شابات  م��دق��ق��ي  دور  ل��ت��ويل  يونغ”  اأن���د  “اأرن�شت 
وتولت   .2023 املالية  ال�شنة  ع��ن  للبنك  اخل��ارج��ي��ة 
“�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية” اإدارة فعالية االجتماع 
املوقعة  ال�شجل  اأمني  خدمات  تقدمي  اتفاقية  مبوجب 
بني اجلانبني بح�شور اأع�شاء جمل�س االإدارة اإىل جانب 
عدد من موظفي االإدارة العليا يف البنك وذلك مب�شاركة 

املدققني اخلارجيني وممثلي الهيئات الرقابية.

وزير قطاع االأعمال العام امل�سري ي�سيد بعمق العالقات االإماراتية امل�سرية
•• القاهرة-وام:

اأ����ش���اد امل��ه��ن��د���س حم��م��ود ع�����ش��م��ت، وزي����ر ق��ط��اع االأع���م���ال ال��ع��ام امل�شري، 
اأنها تعد منوذجا مثاليا لقوة  بالعالقات االإماراتية امل�شرية، م�شدداً على 

روابط االأخوة واملودة التي جتمع بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني. 
الرئي�س  كلبان  ب��ن  عبدالنا�شر  ال��ق��اه��رة،  يف  ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
التنفيذي ل�شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم، وخالد بوحميد نائب الرئي�س 
االأعلى للعالقات احلكومية بال�شركة، بح�شور �شالح ال�شعدي، نائب �شفر 
 ، اللقاء  الدولة لدى جمهورية م�شر العربية.وا�شتعر�س احل�شور خالل 
جمموعة من الفر�س اال�شتثمارية الواعدة لدى ال�شركات التابعة للوزارة، 
القطاعات  من  وع��ددا  والكيماوية  املعدنية  ال�شناعات  قطاعات  يف  خا�شة 
وال�شراكة  التعاون  اأوج��ه  االنفتاح على خمتلف  ���ش��رورة  م��وؤك��ًدا  االأخ���رى، 

فر�س  اأي�شا  اللقاء  وبحث  للجميع.  الفائدة  يحقق  مبا  املجاالت  �شتى  يف 
لالأملنيوم  م�شر  و�شركة  لالأملنيوم  العاملية  االإم���ارات  �شركة  بني  ال�شراكة 
اإنتاجية ومنتجات  االأملنيوم الإ�شافة طاقات  اإقامة م�شنع جديد الإنتاج  يف 
واأكد  املحلية.  ال�شوق  احتياجات  تلبية  وكذلك  الت�شدير  بغر�س  جديدة 
املهند�س حممود ع�شمت اأن الدولة امل�شرية اتخذت العديد من االإجراءات 
خالل الفرتة املا�شية لت�شجيع اال�شتثمار املحلي وجذب اال�شتثمار االأجنبي 
املبا�شر، مع اإتاحة حوافز ا�شتثمارية غر م�شبوقة وتذليل اأي معوقات اأمام 
والطرق  التحتية  البنية  يف  العمالقة  امل�شروعات  اإىل  اإ�شافة  امل�شتثمرين، 
اجلديد  امل�شنع  اإقامة  اإمكانية  �شهلت  والتي  احلديدية  ال�شكك  وخطوط 
واأ�شار  ال�شناعة..  وم�شتلزمات  الطاقة  توافر  ظل  يف  عديدة  اأم��اك��ن  فى 
اإ�شهاماته يف الن�شاط  اإىل اجلهود املبذولة لتمكني القطاع اخلا�س وزيادة 

االقت�شادي يف اإطار التنمية االقت�شادية ال�شاملة وامل�شتدامة. 

الذهب يخ�سر 5.5 دوالر يف املعامالت الفورية
•• عوا�سم-وام:

5.5 دوالر يف  اأم�����س، وخ�شرت نحو  ت���داوالت  ال��ذه��ب خ��الل  اأ���ش��ع��ار  تراجعت 
االإم����ارات،  بتوقيت  �شباحاً   09:14 ال�شاعة  وب��ح��ل��ول  ال��ف��وري��ة.  امل��ع��ام��الت 
انخف�س املعدن االأ�شفر بن�شبة 0.26 يف املائة اأو ما يعادل 5.5 دوالر لي�شل 
 2023 اأبريل  ت�شليم  الذهب  عقود  ونزلت  لالأون�شة.  دوالر   1912.9 اإىل 
 1916.65 اإىل  لت�شل  دوالر   14.65 ي��وازي  ما  اأو  املائة  يف   0.76 بن�شبة 
دوالر لالأون�شة. وعلى �شعيد املعادن النفي�شة االأخرى، هبطت الف�شة بن�شبة 
0.16 يف املائة اإىل 21.8 دوالر، يف حني �شعد البالديوم 0.14 يف املائة اإىل 

1461.53 دوالر، وزاد البالتني 0.12 يف املائة اإىل 967.95 دوالر.

االأ�سهم االأوروبية ترتفع بعد ت�سجيلها 
اأ�سواأ اأداء يومي يف 12 �سهرًا

•• لندن-وام:

ارت��ف��ع��ت م��وؤ���ش��رات االأ���ش��ه��م االأوروب����ي����ة خ���الل ت��ع��ام��الت اأم�������س، ب��ع��د اأن 
12 �شهراً مع جتدد خماوف  اأكرث من  اأداء يومي منذ  اأ�شواأ  اأم�س  �شجلت 
�شيليكون  بنك  انهيار  بعد  العاملي  امل�شريف  القطاع  اأزمة  ب�شاأن  امل�شتثمرين 
ارتفع  االإم��ارات،  02:05 م�شاًء بتوقيت  ال�شاعة  فايل االأمريكي.وبحلول 
موؤ�شر “�شتوك�س 600” االأوروبي بن�شبة 0.47 يف املائة اأو ما يعادل 19 
نقطة لي�شل عند م�شتوى 437.3 نقطة.و�شعد موؤ�شر “داك�س” االأملاين 
 14798.36 اإىل  63 نقطة لي�شل  ي��وازي  اأو ما  املائة  0.42 يف  بن�شبة 
ن�شبته  ما  اأو  نقطة   35 بنحو  الفرن�شي   ”40 “كاك  موؤ�شر  وزاد  نقطة، 
0.53 يف املائة لي�شل اإىل 6923.7 نقطة.وارتفع موؤ�شر “يورو �شتوك�س 
50” بن�شبة 0.6 يف املائة ما يعادل 24 نقطة ليبلغ م�شتوى 4058.27 
نقطة، فيما زاد موؤ�شر “فوت�شي 100” الريطاين بن�شبة 0.94 يف املائة 

اأو ما يوازي 69 ليبلغ م�شتوى 7412.77 نقطة.

االإمارات توا�سل تقدمها يف �سباق التناف�سية العاملية خالل الربع االأول من 2023
•• اأبوظبي-وام: 

ت��وا���ش��ل دول���ة االإم������ارات، م��ن��ذ ب��داي��ة العام 
اجلاري، ا�شتحواذها على مراكز ال�شدارة يف 
اأبرز املوؤ�شرات والتقارير الدولية واالإقليمية، 
موؤكدة ريادة جتربتها يف التطوير والتنمية 
و�شعادته  االإن�����ش��ان  خ��دم��ة  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
حققتها  ال��ت��ي  النتائج  ورفاهيته.وج�شدت 
االإمارات قوة اقت�شادها وجاذبيته، وامل�شتوى 
تتمتع  ال��ذي  واال�شتقرار  االأم��ن  العايل من 
به، اإىل جانب ما تتمتع به املراأة االإماراتية 
ع���م���ا توفره  ف�������ش���ال  م����ن دع�����م ومت����ك����ني، 
�شعيد  على  عالية  م�شتويات  من  االإم���ارات 
ال��ع��ام��ة وغ���ره���ا م���ن مقومات  اخل���دم���ات 
اقت�شاد..ت�شدرت  احل�����ش��ري��ة.-  ال��ت��ن��م��ي��ة 
االإمارات، للعام الثاين على التوايل، املوؤ�شر 
الذي   ،2023 االأع����م����ال  ل���ري���ادة  ال��ع��امل��ي 
لريادة  ال��ع��امل��ي  امل��ر���ش��د  ع��ن  �شنوياً  ي�شدر 
يف  التقدم  حتقيق  وا�شلت  حيث  االأع��م��ال، 
على  ر�شيدها  ورفعت  اأ�شاًل،  املتفوق  اأدائها 
 10 اأ�شل  6.8 نقطة من  املوؤ�شر العام من 
 ،2023 يف  ن��ق��ط��ة   7.2 اإىل   2022 يف 
على  الثاين  للعام  املوؤ�شر  ب�شدارة  لتحتفظ 
املوؤ�شر  ر���ش��ي��د يف  اأع��ل��ى  وت�����ش��ج��ل  ال���ت���وايل 
منذ اإطالقه يف 2019.وحلت االإمارات يف 
املركز ال�شاد�س عاملياً �شمن »التقرير العاملي 
 ،»2022 واللوج�شتيات  االت�����ش��ال  مل��وؤ���ش��ر 

العاملية  ال�شحن  �شركة خدمات  ال�شادر عن 
يغطي  الذي  للتقرير،  اإل«.ووفقاً  اإت�س  »دي 
االإمارات  ح�شلت  دول��ة،   171 ت�شم  قائمة 
نقطة   100 اأ����ش���ل  م���ن  ن��ق��ط��ة   77 ع��ل��ى 
موؤ�شرات  يقي�س  الذي  العاملي  املوؤ�شر  �شمن 
وراأ�س  ال�شكان،  وع��دد  التجارية،  التدفقات 
امل�������ال، وامل�������ش���ت���وى ال���رق���م���ي، اإ����ش���اف���ة اإىل 
والتوا�شل.وحققت  البيانات  ن�شر  �شهولة 
االإم��ارات املركز االأول على م�شتوى منطقة 
وال�22  اأفريقيا،  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق 
التحتية  “البنية  يف  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
وفقا  االأ�شواق”،  اإىل  ال��و���ش��ول  و���ش��ه��ول��ة 
 ،″2023 العاملي  “موؤ�شر االزده��ار  لنتائج 
ال�شادر من موؤ�ش�شة “ليغاتوم” الريطانية 
لالأبحاث االقت�شادية واالجتماعية.وتبواأت 
ال�شرق  االأول على م�شتوى  املركز  االإم��ارات 
احلرية  موؤ�شر  يف  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط 
عن  ال�������ش���ادر   2023 ل���ع���ام  االق��ت�����ش��ادي��ة 
لالأبحاث  االأمريكية  “هريتدج”  موؤ�ش�شة 
كما  العامة،  وال�شيا�شة  باالقت�شاد  املتعلقة 
ق��ف��زت االإم������ارات يف ال��رتت��ي��ب ال��ع��امل��ي من 
24 بح�شولها  ال��  املركز  اإىل   33 ال��  املركز 
درجة   70.2 ب�  مقارنة  درج��ة   70.9 على 
عاملياً  االإم����ارات  2022.وت�شدرت  ع��ام  يف 
الراهنة  احل��ال��ة  ع��ن  امل�شتهلكني  ر���ش��ا  يف 
املا�شي،  ي��ن��اي��ر  خ����الل  ال����دول����ة  الق��ت�����ش��اد 
»اإب�شو�س«  اأع���دت���ه���ا  درا����ش���ة  ن��ت��ائ��ج  ح�����ش��ب 

االأبحاث  يف  املتخ�ش�شة  الفرن�شية  ال�شركة 
والدرا�شات االقت�شادية، كما نالت االإمارات 
اأي�شاً يف ر�شا امل�شتهلكني  املركز االأول عاملياً 
الراهنة  ال�شخ�شية  املالية  اأو���ش��اع��ه��م  ع��ن 
»اإ�س  موؤ�ش�شة  ال�شهر.وك�شفت  ذات  خ��الل 
اآر« الريطانية، املتخ�ش�شة يف البحوث  تي 
دولة  يف  الفندقية  ال�شوق  اأن  واال�شت�شارات، 
العامل، وحلت يف  اأ���ش��واق  االإم���ارات ت�شدرت 
االإ�شغال  م��ع��دالت  ح��ي��ث  م��ن  االأول  امل��رك��ز 
باملئة   91.8 اإىل  و�شلت  اأن  بعد  الفندقي، 
خ��الل االأ���ش��ب��وع ال��ذي ب��داأ م��ن 17 فراير 
املا�شي، يف اأعلى م�شتوى اأ�شبوعي لها خالل 
الناعمة.. القوة  املا�شية.-  االأرب��ع  ال�شنوات 
اقتحمت االإمارات نادي الع�شر االأوائل عاملياً 
املوؤ�شر العاملي للقوة الناعمة، كما جاءت  يف 
الذي  امل��وؤ���ش��ر  يف  اإق��ل��ي��م��ي��ا  االأوىل  ب��امل��رت��ب��ة 
ي�شمل 121 دولة حول العامل، لت�شبح اأول 
دولة من ال�شرق االأو�شط تن�شم لقائمة اأول 
موؤ�ش�شة  عن  ال�شادر  املوؤ�شر  على  دول   10
�شجلت  للموؤ�شر  فاينان�س”.وفقاً  “براند 
دول��ة االإم���ارات االخ��رتاق الوحيد يف قائمة 
تفوقت  اأن  بعد  بالتقرير،  االأوائ���ل  الع�شرة 
واملوؤ�شرات  امل��ح��اور  م��ن  بالعديد  االأداء  يف 
التي  التقرير،  عليها  يرتكز  التي  الرئي�شية 
واحدة  دف��ع��ة  م��راك��ز   5 القفز  م��ن  مكنتها 
لت�شعد من املرتبة 15 عاملياً يف ن�شخة العام 
2022 اإىل املرتبة العا�شرة يف ن�شخة العام 

2023.- االأمن واال�شتقرار..حافظت دولة 
على  التوايل  على  الرابعة  لل�شنة  االإم���ارات 
االإرهاب  موؤ�شر  يف  االأول  ومركزها  مكانتها 
اأماناً  ال���دول  اأك���رث  م��ن  تعد  ال��ع��امل��ي، حيث 
من بني دول عدة فعالة يف جمال مكافحة 
اأكرث  وم��ن  واملتطرفة،  االإرهابية  االأن�شطة 
العامل مب�شتوى »منخف�س  يف  اأماناً  ال��دول 
جداً« ملخاطر انت�شار الن�شاط االإرهابي، وذلك 
ح�شب النتائج ال�شادرة من معهد االقت�شاد 
ون�شر  املوؤ�شر  عن  امل�شوؤول  الدويل  وال�شالم 
العاملي  االإرهاب  �شنوياً.ويعد موؤ�شر  نتائجه 
ت��ق��وم وزارة اخلارجية  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش��رات  م��ن 
والتعاون الدويل مبتابعتها واال�شتناد اإليها، 
»ال�شالم  م��ب��ادرة  م��ن خ��الل  بياناتها  ودع��م 
الوزارة،  تتبناها  التي  العاملي«  واال�شتقرار 
ح��ي��ث مت م��ن خ���الل امل���ب���ادرة امل���ذك���ورة دعم 
بيانات املوؤ�شر بالتوا�شل مع امل�شادر املوؤثرة 
الدولية كاالأمم املتحدة، واملنظمات الدولية، 
املتخ�ش�شة،  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل���راك���ز  وامل��ع��اه��د 
وم��ع��ه��د االق���ت�������ش���اد وال�������ش���الم )امل�������ش���وؤول 
امل��وؤ���ش��ر(، واإف��ادت��ه��م بالتقارير  اإ���ش��دار  ع��ن 
مكافحة  يف  الدولة  بجهود  املعنية  الوطنية 
االإرهاب، التي تو�شح الدور الفاعل للوزارة 
بالدولة  املخت�شة  واللجان  املعنية  واجلهات 
املراأة..ك�شف  االإره���اب.-  مكافحة  جم��ال  يف 
اإن  واالإح�����ش��اء  للتناف�شية  االحت���ادي  امل��رك��ز 
االإمارات جاءت يف املركز االأول عاملياً يف عدد 

لعام  والعمل  باملراأة  اخلا�شة  املوؤ�شرات  من 
التمييز  ع��دم  موؤ�شر  راأ�شها  وعلى   ،2023
على اأ�شا�س اجلن�س يف العمل، وموؤ�شر وجود 
وموؤ�شر  العمل،  يف  التحر�س  ب�شاأن  ت�شريع 
وج���ود ق��ان��ون ع��ق��وب��ات ب�����ش��اأن ال��ت��ح��ر���س يف 
العمل وم��وؤ���ش��ر ت��اأي��ي��د ال��ق��ان��ون امل�����ش��اواة يف 
القيمة، وموؤ�شر  املت�شاوي  العمل  االأجر عن 
امل����راأة احل��ام��ل وموؤ�شر  ال��ق��ان��ون ط��رد  منع 
امل��راأة على  القانون بح�شول  وج��ود ن�س يف 
لتقرير  الو�شع وفقاً  اإج��ازة  تاأمني يف فرتة 
ال�شادر  والقانون،  االأع��م��ال  واأن�شطة  امل��راأة 
2023.ولفت  ل��ع��ام  ال�����دويل  ال��ب��ن��ك  ع���ن 
املرتبة  يف  ج����اءت  االإم������ارات  اأن  اإىل  امل��رك��ز 
باملراأة  ت��ت��ع��ل��ق  م���وؤ����ش���رات  يف  ع��امل��ي��اً  االأوىل 
قانون  وج��ود  موؤ�شر  راأ�شها  وعلى  واالأ���ش��رة، 
اإجازة  يجرم العنف االأ�شري، وموؤ�شر وجود 
اإج��ازة والدية  اأبوة مدفوعة، وموؤ�شر وجود 
مدفوعة، وذلك وفقاً للتقرير نف�شه ال�شدار 
2023.اجلدير  ل��ع��ام  ال���دويل  البنك  ع��ن 
بالذكر اأن االإمارات ت�شدرت خليجياً وعربياً 
للبنك  ال�شنوي  التقرير  �شمن  واإق��ل��ي��م��ي��اً 
والقانون  االأعمال  واأن�شطة  “املراأة  ال��دويل 
�شمن  الكاملة  العالمة  حمققة   ،”2023
خم�س حماور رئي�شية �شملت: حرية التنقل، 
االأعمال،  ري����ادة  االأج�����ور،  ال��ع��م��ل،  واأم���اك���ن 
وامل���ع���ا����س ال���ت���ق���اع���دي، م����ن اأ�����ش����ل حم����اور 

التقرير الثمانية.

دي بي ورلد تعلن عن نتائج مالية قيا�سية لعام 2022 بعائدات بلغت18,41 مليار درهم 
•• دبي -وام:

العاملية( عن  دب��ي  امل��ح��دودة )م��وان��ئ  ب��ي ورلد”  “دي  اأع��ل��ن��ت 
دي�شمر   31 يف  املنتهية  لل�شنة  ق��وي��ة  مالية  نتائج  ت�شجيل 
2022، مع منو اإجمايل العائدات بن�شبة %58.9 على اأ�شا�س 
ُمعلن، لت�شل اإىل 62،89 مليار درهم )17،127 مليون دوالر 
الفوائد  ا�شتقطاع  قبل  املعّدلة  االأرب���اح  قيمة  اأم��ري��ك��ي(.وزادت 
اإىل  لت�شل   31% بن�شبة  واال�شتهالك  واالإه��الك  وال�شرائب 
18،41 مليار درهم )5،014 مليون دوالر اأمريكي(، وبلغت 
ن�شبة هام�س االأرباح املعّدلة قبل ا�شتقطاع الفوائد وال�شرائب 

. واالإهالك واال�شتهالك 29.3% 
و بين�ت “دي بي ورلد” يف بيان خ�شت به وكالة اأنباء االإمارات 
 23،31 بنحو  العائدات  ارتفاع  كانت  النتائج  اأب��رز  اأن  “وام”، 
 62،89 اإىل  لت�شل  دوالر(،  م��ل��ي��ون   6،349( دره���م  م��ل��ي��ار 
العائدات  )حققت   -- دوالر(  مليون   17،127( دره��م  مليار 
منواً قدره %58.9 على اأ�شا�س ُمعلن(، كما حققت العائدات 
منواً بن�شبة %58.9 بدعم من عمليات اال�شتحواذ، فيما كان 
منو العائدات على اأ�شا�س املقارنة املثلية مدفوعاً باالأداء القوي 

للموانئ وحمطات احلاويات واخلدمات البحرية.
وارتفعت عائدات االأن�شطة املتعلقة باحلاويات بن�شبة 12.1% 
للحاويات،  الداعمة  اخل��دم��ات  على  الطلب  بارتفاع  مدفوعة 
على  ب��احل��اوي��ات  املتعلقة  غ��ر  االأن�شطة  ع��ائ��دات  ارتفعت  كما 

ل�شركة  ق��وي  اأداء  مع   18.3% بن�شبة  املثلية  املقارنة  اأ�شا�س 
“يونيفيدر” نظراً لتح�ّشن متو�شط اأ�شعار ال�شحن.

وال�شرائب  الفوائد  ا�شتقطاع  قبل  املعّدلة  االأرب��اح  زادت  بينما 
واالإهالك واال�شتهالك بن�شبة %31 لت�شل اإىل 18،41 مليار 
للعائدات،  ق��وي  ظ��ل من��و  ، يف  دوالر(  مليون   5،014( دره��م 
وبلغ هام�س االأرب��اح املعّدلة قبل ا�شتقطاع الفوائد وال�شرائب 
هام�س  وبلغ  ال��ع��ام،  خ��الل   29.3% واال�شتهالك  واالإه���الك 
واالإهالك  وال�شرائب  الفوائد  ا�شتقطاع  قبل  املعّدلة  االأرب���اح 

واال�شتهالك %37.2 على اأ�شا�س املقارنة املثلية.
واأدى تو�شيع نطاق ال�شراكات االإ�شرتاتيجية اإىل تعزيز امليزانية 
االأجل،  طويلة  قيمة  حتقيق  اإىل  وي���وؤدي  لل�شركة  العمومية 
باالإ�شافة اإىل تو�شيع نطاق ال�شراكات والت�شييل جلمع ما يزيد 
على 29،38 مليار درهم )8 مليارات دوالر( لتقوية امليزانية 
املدى  على  امل��رون��ة  وتوفر  كبرة  ب�شورة  لل�شركة  العمومية 

الطويل.
وجمعت �شفقتا ال�شراكة مع �شركة “كي�س دي ديبو اإي بال�شمان 
دو كيبك” - )�شي دي بي كيو( )CDPQ(، و�شركة “ح�شانة 
اال�شتثمارية« )Hassana( ، ا�شتثماراً قيمته 27،17 مليار 
درهم )7.4 مليار دوالر( لال�شتفادة من اإمكانات النمو الهائلة 
ال�شندوق  م��ع  ال�شراكة  نطاق  تو�شيع  ع��ن  ف�شاًل  املنطقة،  يف 
الوطني لال�شتثمار والبنية التحتية )NIIF(يف الهند، وبدء 
�شراكة جديدة مع موؤ�ش�شة “بريت�س اإنرتنا�شونال اإنف�شتمنت« 

الريطانية،  للحكومة  اال�شتثماري  التطوير  ذراع  )BII(؛ 
لتجمع حوايل 2،20 مليار درهم )600 مليون دوالر(.

وذكرت ال�شركة، اأن من اأبرز نتائجها هو اأداء قوي لتوليد النقد 
وميزانية عمومية اأقوى على ت�شييل االأ�شول، وزادت ال�شيولة 
 ،20.6% بن�شبة  الت�شغيلية  العمليات  عن  الناجتة  النقدية 
يف  دوالر(  م��ل��ي��ون   4،451( دره���م  م��ل��ي��ار   16،34 لت�شّجل 
مليون   3،692( دره���م  م��ل��ي��ار   13،55 ب���  م��ق��ارن��ة   ،2022

دوالر( يف 2021.
االأرباح  اإىل  ال�شايف  الدين  )ن�شبة  املديونية  ن�شبة  وتراجعت 
ل���ة ق��ب��ل ا���ش��ت��ق��ط��اع ال���ف���وائ���د وال�������ش���رائ���ب واالإه������الك  امل���ع���دَّ
الدويل  املعيار  اعتماد  قبل  �شنوي(،  اأ�شا�س  على  واال�شتهالك 
الإعداد التقارير املالية رقم 16، اإىل 2.7 �شعفاً )ال�شنة املالية 
وانخفا�س  الربحية  لتح�ّشن  نتيجة  �شعفاً(   3.7  :2021
اعتماد  بعد  املديونية،  ن�شبة  �شايف  بلغ  بينما  ال��دي��ون..  �شايف 
اأ�شعاف   3.0  ،16 املالية رقم  ال��دويل الإع��داد التقارير  املعيار 

مقارنًة ب� 4.2 �شعف يف ال�شنة املالية 2021.
حت�ّشن اأي�شاً الت�شنيف االئتماين ملجموعة “دي بي ورلد” عند 
 ، م�شتقرة  م�شتقبلية  نظرة  )Baa2(مع  اال�شتثمارية  الفئة 
بي  “دي  ل�شركة  االئتماين  ت�شنيفها  “موديز”  وكالة  ورفعت 
ورلد” عند الفئة اال�شتثمارية )Baa2(، مع نظرة م�شتقبلية 
م�شتقرة ب�شاأن االأداء املايل املح�ّشن وامليزانية العمومية القوية، 
الفئة  ع��ن��د  لل�شركة  ت�شنيفها  “فيت�س”  وك��ال��ة  رف��ع��ت  ك��م��ا 

وتلتزم  اإيجابية،  م�شتقبلية  نظرة  ) -BBB(مع  اال�شتثمارية 
املدى  على  ال��ق��وي  اال���ش��ت��ث��م��اري  بالت�شنيف  ورلد”  ب��ي  “دي 

املتو�شط.
فقد  الرئي�شية،  النمو  اأ���ش��واق  يف  االنتقائي  اال�شتثمار  عن  اأم��ا 
 6،29 قيمتها  بلغت  راأ�شمالية  م�شاريف  ال�شركة  ا�شتثمرت 
مليار   5،11 ب�  مقارنة  دوالر(،  مليون   1،715( دره��م  مليار 
حمفظتها  ع��ر   ،)2021 يف  دوالر  م��ل��ي��ون   1،393( دره���م 

 2023 لعام  الراأ�شمالية  امل�شاريف  توقعات  تبلغ  و  احلالية، 
حوايل 6،24 مليار درهم )1.7 مليار دوالر(، وتت�شمن تنفيذ 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  لها  املخطط  اال�شتثمارات 
جيتواي”  “لندن  وميناء  ال�شعودية(،  العربية  )اململكة  وج��دة 
“بنانا”  وميناء  )ال�شنغال(،  داك��ار  وميناء  املتحدة(،  )اململكة 
)برو(،  “كاالو”  وميناء  الدميقراطية(،  الكونغو  )جمهورية 

و”دي بي ورلد لوج�شتيك�س” )جنوب اأفريقيا(.

اأدنوك للتوزيع توؤكد التزامها با�سرتاتيجيتها للنمو خالل 2023 

املوافقة على توزيعات اأرباح بقيمة 1.285 مليار درهم )10.285 فل�س لل�سهم( عن الن�سف الثاين من 2022
•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت �شركة “اأدنوك للتوزيع” اأم�س عن موافقة 
خالل  املطروحة  البنود  جميع  على  م�شاهميها 
االجتماع ال�شنوي للجمعية العمومية، مبا يف ذلك 

تعديل �شيا�شة توزيعات االأرباح للعام 2023.
وقد اأتاحت النتائج القوية التي حّققتها ال�شركة 
املتوا�شل  منوها  جانب  اإىل   2022 ع��ام  خ��الل 
تن�س  جمزية  اأرب��اح  توزيعات  �شيا�شة  و�شع  على 
على توزيع اأرباح بقيمة ال تقل عن 2.57 مليار 
 2023 ل��ل��ع��ام  لل�شهم(  فل�س   20.57( دره���م 
%75 على االأقل من  )مقارنة بتوزيعات تعادل 

االأرباح القابلة للتوزيع وفقاً لل�شيا�شة ال�شابقة(.
و�شتظل �شيا�شة توزيعات االأرباح ملا يلي ذلك من 
ال�شنوات كما هي عليه بن�شبة ال تقل عن 75% 

من االأرباح القابلة للتوزيع.
لتوزيعات  اجل���دي���دة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  اإق������رار  وي��ع��ك�����س 
نهاية  لل�شركة يف  ال��ق��وي  امل���ايل  ال��و���ش��ع  االأرب����اح 
عام 2022 والثقة يف اآفاق منوها وقدرتها على 

حتقيق تدفقات نقدية وافرة.
وتظل اأدنوك للتوزيع واثقة يف قدرتها على الوفاء 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وحت��ق��ي��ق عائدات  ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا 

نقدية م�شتدامة مل�شاهميها.
كما وافق امل�شاهمون اأي�شاً على توزيع اأرباح نقدية 
فل�س   10.285( دره��م  مليار   1.285 بقيمة 
العام  م��ن  واالأخ���ر  ال��ث��اين  الن�شف  ع��ن  لل�شهم( 
�شيتم  وال��ت��ي   ،2022 دي�شمر   31 يف  املنتهي 

دفعها خالل �شهر اأبريل 2023.

وت��اأت��ي ه���ذه ال��ت��وزي��ع��ات يف اأع��ق��اب ت��وزي��ع اأرب���اح 
مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم )10.285 
العام  م���ن  االأول  ال��ن�����ش��ف  ع���ن  ل��ل�����ش��ه��م(  ف��ل�����س 
 2022 اأك��ت��وب��ر  يف  دف��ع��ه��ا  مت  وال���ت���ي   ،2022
لت�شل ب��ذل��ك ت��وزي��ع��ات االأرب����اح االإج��م��ال��ي��ة لعام 
2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم )20.57 
فل�س لل�شهم(، وهو ما يتوافق مع �شيا�شية ال�شركة 

لتوزيعات االأرباح.
�شبكة  للتوزيع  اأدن����وك  و�شعت   ،2022 وخ���الل 
خدمة،  حمطة   502 اإىل  ال��دول��ة  يف  حمطاتها 
28 متجراً جديداً  يف الوقت الذي افتتحت فيه 
متجراً،   362 اإىل  عددها  اإجمايل  بذلك  لي�شل 

باالإ�شافة اإىل جتديد 42 متجراً اآخر.
ك��م��ا رّك�����زت ال�����ش��رك��ة ط����وال ال���ع���ام امل��ا���ش��ي على 
خ��ط��ط��ه��ا ل��ل��ت��و���ّش��ع دول����ي����اً ح��ي��ث و���ش��ع��ت �شبكة 
 66 اإىل  لت�شل  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  حم��ط��ات��ه��ا 

حمطة خدمة.
واإىل جانب ذلك، عززت ال�شركة تو�ّشعها الدويل 
باال�شتحواذ على ح�شة %50 من اأعمال �شركة 
من  واح���دة  م�شر”،  للت�شويق  اإن��رج��ي��ز  “توتال 
اأكر اأربع �شركات بيع الوقود بالتجزئة يف م�شر 

مبحفظة اأعمال ت�شم 240 حمطة خدمة.
وتعمل ال�شركة يف اإطار هذا التو�شع على جتديد 
العالمة  لتحمل  رئي�شية  خ��دم��ة  حم��ط��ات   10
التجارية الأدنوك للتوزيع حيث �شيتم اأول افتتاح 
م���ع م��ت��ج��ر واح����ة اأدن������وك خ���الل ال���رب���ع الثالث 
للتوزيع  اأدن���وك  تخطط  2023.كما  ال��ع��ام  م��ن 
لتجديد الت�شع حمطات االأخرى يف عام 2024.

للتوزيع  اأدن�������وك  ���ش��ت��وف��ر  ذل�����ك،  ع��ل��ى  وع������الوة 
منتجاتها من زيوت الت�شحيم يف ال�شوق امل�شري 
اأعمالها  ق��ط��اع��ات  جميع  تو�شعة  ت��وا���ش��ل  بينما 

دولياً.
اجلابر،  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  وق��ال 
رئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي���ر 
“متّيزت  جمل�س اإدارة �شركة “اأدنوك للتوزيع”: 
 2022 ع��ام  خ��الل  للتوزيع”  “اأدنوك  م�شرة 
مب�شاعفة اجلهود بهدف حتقيق النمّو، والتو�ّشع 
باالإ�شافة  ج��دي��دة.  ع��امل��ي��ة  اأ����ش���واق  اإىل  خ��ارج��ي��اً 
للرتكيز على �شقل قدراتنا ال�شت�شراف التوجهات 
وم�شاحلنا  اأعمالنا  مواكبة  ل�شمان  امل�شتقبلية 

التنّقل،  ق��ط��اع  يف  امل�شتمرة  وال��ت��ط��ورات  للنمو 
اأكرث  حيث بداأنا العمل على تطوير منوذج عمل 
اأ�شا�شي ومتزايد على مفهوم  مرونة يركز ب�شكل 

اال�شتدامة«.
اأه��م ال�شمات  اأح��د  “ بينما ك��ان النمّو  واأ���ش��اف : 
مع   2023 ع����ام  ن���ب���داأ   ،2022 ل���ع���ام  امل��م��ي��زة 
عام  اأن  واال���ش��ت��دام��ة، ومب��ا  النمو  على  ال��رتك��ي��ز 
2023 ه��و ع��ام اال���ش��ت��دام��ة يف دول���ة االإم����ارات، 
حتقيق  دع��م  يف  اأعمالنا  ت�شاهم  اأن  على  �شرنكز 
جانب  اإىل  ل��ل��وط��ن،  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه������داف 
املدى  على  م�شتدامة  قيمة  تقدمي  يف  ا�شتمرارنا 

الطويل مل�شاهمينا ».

ويف هذا ال�شياق، اتخذت اأدنوك للتوزيع خطوات 
امل��ن��اف�����ش��ة يف  ع��ل��ى  اأع��م��ال��ه��ا  ق���درة  لتعزيز  مهمة 
امل�شتقبل، مب��ا يف ذل��ك م��ن خ��الل امل��ب��ادرات مثل 
ال�����ش��راك��ة ال��ت��ي اأُع���ل���ن ع��ن��ه��ا م���وؤخ���راً م��ع �شركة 
 »E2GO« طاقة” لتاأ�شي�س امل�شروع امل�شرتك“
التحتية  البنية  وت�شغيل  اإن�شاء  اإىل  يهدف  ال��ذي 
خمتلف  يف  الكهربائية  املركبات  ل�شحن  الالزمة 

اأنحاء الدولة.
كما عززت ال�شركة خدمات نقاط �شحن املركبات 
الكهربائية يف الربع االأول من العام لي�شل عددها 
الدولة،  اأن��ح��اء  جميع  يف  �شحن  نقطة   36 اإىل 

.E2Go والتي �شتعمل حتت مظلة
للتوزيع عن خططها خلف�س  اأدن��وك  اأعلنت  كما 
االنبعاثات الناجتة عن عملياتها وتقلي�س الكثافة 
 ،2030 ع��ام  بحلول   25% بن�شبة  الكربونية 
 1.5 بقيمة  ح��ايل  قر�س  حتويل  اإىل  باالإ�شافة 

مليار دوالر اإىل قر�س مرتبط باال�شتدامة.
وخالل 2022، �شجلت اأدنوك نتائج مالية قوية 
حيث بلغت االأرباًح قبل خ�شم الفائدة وال�شريبة 
واال�شتهالك واالإطفاء 3.52 مليار درهم، بزيادة 
ارتفع  �شنوي، يف حني  اأ�شا�س  %15 على  بن�شبة 
�شنوي  اأ�شا�شي  على   22% بن�شبة  ال��رب��ح  �شايف 

ليبلغ 2.75 مليار درهم.
كما حافظت ال�شركة على ميزانية عمومية قوية 
و�شيولة نقدية وافرة، حيث بلغت �شيولة ال�شركة 
2.7 مليار درهم نقداً  5.5 مليار دره��م، ت�شمل 
وما يعادله، و2.8 مليار درهم يف �شورة ت�شهيالت 
�شايف  م��ع��ّدل  بلغ  بينما  م�شتغلة،  غ��ر  ائتمانية 

الدين اإىل االأرباح قبل خ�شم الفائدة وال�شريبة 
واال�شتهالك واالإطفاء 0.78 مرة.

وع��������الوة ع���ل���ى ذل������ك، ���ش��ج��ل��ت م���ع���ام���الت غر 
 ،2022 عام  %15 خالل  بن�شبة  زي��ادة  الوقود 
على  تركز  التي  الرتويجية  ب��امل��ب��ادرات  مدفوعة 
وحت�شني  اأدن���وك  م��ك��اف��اآت  برنامج  مثل  العمالء 
خ��الل حملة جتديد  العمالء من  ت�شوق  جت��ارب 
�شعيد  ب��در  املهند�س  اأدن���وك.وق���ال  واح���ة  متاجر 
للتوزيع:  الأدن����وك  التنفيذي  الرئي�س  اللمكي، 
“اإن التدفقات النقدية القوية التي حققناها اإىل 
متانة  من  زادت  قد  القوي  امل��ايل  مركزنا  جانب 
اأ�ش�س اأدنوك للتوزيع املمتدة على مدى 50 عاماً، 
خططها  تنفيذ  على  ال�شركة  ق��درة  ي�شمن  مم��ا 

للنمو خالل ال�شنوات املقبلة، حملياً ودولياً«.
النجاحات  م��ن  العديد  حققنا  “لقد   : واأ���ش��اف 
فيما  �شيما  ال   ،2022 ع��ام  خ��الل  واالإجن�����ازات 
والنمو  اخل��دم��ة  حمطات  �شبكة  بتو�شعة  يتعّلق 
ال������دويل، وا����ش���ت���خ���دام اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات. وتعد 
دولية  �شفقة  اأك��ر  م�شر  يف  اال�شتحواذ  �شفقة 
يف تاريخ ال�شركة، و�شت�شهم يف تعزيز ح�شورنا يف 
ال�شرق  ديناميكية يف منطقة  االأ�شواق  اأكرث  اأحد 
ذلك،  اإىل  وباالإ�شافة  اأفريقيا.  و�شمال  االأو�شط 
ال��500  تو�شعت �شبكة حمطاتنا لتتجاوز حاجز 
حمطة خدمة، مبا يف ذلك افتتاح املحطة املميزة 
دب��ي التي  زاي��د يف  ال�شيخ  ���ش��ارع  222 على  رق��م 
وت�شتخدم  العمالء،  ت�شوق  جت��ارب  اأف�شل  توفر 
ف��ي��ه��ا اأح�����دث ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة جمال 

اال�شتدامة«.
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املال والأعمال
)طاقة( تعلن عن توزيع اأرباح خا�سة لعام 2022 و�سيا�سة جديدة لتوزيع االأرباح لالأعوام من 2023 – 2025

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �شركة اأبوظبي الوطنية للطاقة �س.م.ع )“طاقة”، “ال�شركة” اأو 
املدرجة  املتكاملة  املرافق  �شركات  اأكر  اإح��دى  ُتعّد  التي  “املجموعة”(، 
اأن  اإفريقيا،  اأوروب��ا وال�شرق االأو�شط و�شمال  يف ال�شوق املايل يف منطقة 
الذي  ال�شنوية،  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خ��الل  واف��ق��وا  م�شاهميها 
انعقد يوم اأم�س، االأربعاء 15 مار�س 2023 يف املقر الرئي�شي لل�شركة 
 –  2023 لالأعوام من  االأرب��اح  لتوزيع  �شيا�شة جديدة  باأبوظبي، على 
االأرباح  تكون  بحيث  ومتغّرة،  ثابتة  اأرب��اح  توزيع  على  وتن�سُّ   ،2025
الثابتة من اأعمال قطاع املرافق يف املجموعة بقيمة 3.25 فل�س لل�شهم يف 
عام 2023، و3.50 فل�س لل�شهم يف عام 2024، و3.75 فل�س لل�شهم 

�شنوي  رب��ع  اأ�شا�س  على  االأرب���اح  ه��ذه  ال�شركة  و�شتوزع   .2025 ع��ام  يف 
ف�شتكون من قطاع  املتغرة،  االأرب��اح  اأما  ال�شابقة.  ال�شيا�شة  مع  متا�شياً 
لن�شبة مئوية  اأعمال النفط والغاز يف املجموعة، و�شيتّم احت�شابها وفقاً 
تقديرية من �شايف االأرباح ال�شنوية لهذا القطاع، و�شيجري توزيعها مرة 
واحدة �شنوياً بعد املوافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية.
من جهة اأخرى، اأعلنت “طاقة” عن توزيع اأرباٍح خا�شة للعام 2022 
بقيمة 2.1 فل�س لل�شهم، اإ�شافة اإىل اأرباٍح عادية للربع االأخر من نف�س 
العام مبقدار 1.2 فل�س لل�شهم، علماً باأن ال�شركة كانت وزعت اأرباحاً ربع 
�شنوية بقيمة 0.6 فل�س لل�شهم يف كلٍّ من الربع ال�شنوي االأول، والثاين، 
عام  املوّزعة يف  االأرب��اح  اإجمايل  بلغ  وبذلك   ،2022 العام  والثالث من 

2022 مبقدار 5.1 فل�س لل�شهم )5،738 مليون درهم اإماراتي(. 

وباالإ�شافة اإىل موافقة امل�شاهمني على توزيع االأرباح اخلا�شة، وال�شيا�شة 
اجلديدة لتوزيع االأرباح، وافقوا كذلك على تو�شيع جمل�س االإدارة بحيث 
ي�شم 11 ع�شواً بداًل من 9 اأع�شاء، ثم انتخبوا جمل�س االإدارة اجلديد 

لفرتة ثالثة اأعوام، وي�شم املجل�س االأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:     
 �شعادة حممد ح�شن ال�شويدي - رئي�س جمل�س االإدارة

ال�شّيد خليفة �شلطان ال�شويدي - نائب رئي�س جمل�س االإدارة
ال�شّيد من�شور حممد املاُّل - ع�شو جمل�س االإدارة

ال�شّيد حمد عبد اهلل احلّمادي - ع�شو جمل�س االإدارة
ال�شيد عبد العزيز عبد اهلل الهاجري - ع�شو جمل�س االإدارة

ال�شّيدة اإميان عبد الغفور القا�شم - ع�شو جمل�س االإدارة
ال�شّيدة موزة �شعيد الرميثي - ع�شو جمل�س االإدارة

ال�شّيدة �شامية بوعّزة توفيق - ع�شو جمل�س االإدارة
الدكتور كالو�س ديرت ماوباخ - ع�شو جمل�س االإدارة

ال�شيد كري�شتوفر جيفري فينالي�شون - ع�شو جمل�س االإدارة
ال�شّيد جا�شم ح�شني ثابت - ع�شو جمل�س االإدارة

واالجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل��م��ع��اي��ر  “طاقة”  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط�����ار  ويف 
امل��راأة يف  ن�شبة متثيل  زي��ادة  اأهدافها  التي من   ،2030 واحلوكمة لعام 
2030، ومتا�شياً  %30 بحلول عام  اإىل  ال�شركة  االإداري��ة يف  املنا�شب 
مع حر�س امل�شاهمني على حتقيق متثيل ن�شائي اأكر، فقد �شم جمل�س 
االإدارة املُنتخب ثالث �شيدات يتمتعن باخلرة والكفاءة املهنية، وقد مت 
انتخابهن من بني �شت مر�شحات لع�شوية املجل�س. وكانت ال�شركة اأعلنت 

قائمة املر�شحني يف �شهر فراير املا�شي. 

االحتادية لل�سرائب ُتطلق )باقة موفق( لت�سهيل 
ممار�سة االأعمال لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

•• اأبوظبي- وام: 

ل��ل�����ش��رائ��ب ُمبادرة  ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة  اأط��ل��ق��ت 
االأعمال  مم��ار���ش��ة  لت�شهيل  ق”  مَوفَّ “باقة 
ال�شركات  ل���ق���ط���اع  ال�������ش���ري���ب���ي  واالم�����ت�����ث�����ال 
الهيئة  ت���ق���دم  وال���ت���ي  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رة 
م��ن خ��الل��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات واحلوافز 
الهيئة،  للقطاع.وقالت  املخ�ش�شة  واالمتيازات 
اإطار  تاأتي يف  املُبادرة  اإن  اأم�س،  بيان �شحفي  يف 
امل�شرعات  يف  للم�شاهمة  الهيئة  ا�شرتاتيجية 
االإم����ارات  حكومة  اأطلقتها  وال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة، 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  لتج�شيد  ج��ه��وده��ا  ���ش��م��ن 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
املنهجية  تطبيق  يف  بالبدء  اهلل”،  “رعاه  دب��ي 
اجل��دي��دة للعمل احل��ك��وم��ي، وذل���ك م��ن خالل 
على  تركز  و�شريعة  ك��رى  حتولية  م�شروعات 
ِدث  خلق االقت�شاد االأن�شط واالأف�شل عاملياً، وحُتْ
نقالت نوعية يف االقت�شاد، ويف خمتلف جماالت 
ق  مَوفَّ لباقة  الدخول  احلكومي.وميكن  العمل 
من قبل ال�شركات ال�شغرة واملتو�شطة املُ�شجلة 
ال�شريبي من خالل بوابة اخلدمات  النظام  يف 
“باقة  تاك�س”.وتقدم  “اإمارات  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ق” حلواًل �شريبية ُمبتكرة لت�شهيل االمتثال  مَوفَّ
ال�شريبي لل�شركات ال�شغرة واملتو�شطة املُ�شجلة 
اإىل مواد  باالإ�شافة  ال�شريبي حالياً،  النظام  يف 
تعليمية تثقيفية عن االأنظمة ال�شريبية، وذلك 
مت  حيث  وال��دق��ة،  بال�شرعة  تتميز  اآل��ي��ات  ع��ر 
ال�شركات  ق��ط��اع  ِلُتنا�شب  ي�شاً  ِخ�شِّ ت�شميمها 
ال�����ش��غ��رة وامل��ت��و���ش��ط��ة، ال����ذي ي��ت��م م��ن خالله 

على  القائمني  وُق����درات  ط��اق��ات  م��ن  اال�شتفادة 
هذه ال�شركات لتمكينهم من اأن يكونوا قوة دافعة 
لالقت�شاد الوطني تعزيزاً لثقافة ريادة االأعمال 
الب�شتاين  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة خ��ال��د  واالب���ت���ك���ار.وق���ال 
“كما  لل�شرائب:  االحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير 
ق” يف اإطار جهود الهيئة  اأتي اإطالق “باقة مَوفَّ
ال�شركات  ق��ط��اع  ال�����ش��ب��اب يف  وم�����ش��ان��دة  ل��دع��م 
ال�شغرة واملتو�شطة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة 
الر�شيدة لتعزيز متكني ال�شباب وتفعيل دورهم 
القطاع  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  ال���ق���ط���اع���ات،  يف خم��ت��ل��ف 
“باقة  “توفر  الب�شتاين:  االقت�شادي”.واأ�شاف 
ق” العديد من املميزات لل�شركات ال�شغرة  مَوفَّ
من  منها  اال�شتفادة  ميكنهم  حيث  واملتو�شطة، 
اخلا�شة  التدريبية  الرامج  يف  امل�شاركة  خالل 
من  وال��ت��ي  ال�شريبية،  االإج�����راءات  باأ�شا�شيات 
�شاأنها امل�شاهمة يف االلتزام الذاتي ورفع الوعي 
ال�شركات  ب���اأن  علما  ال�شريبية،  بالت�شريعات 
من  االأك��ر  الن�شبة  متثل  واملتو�شطة  ال�شغرة 
االإم����ارات،  دول���ة  يف  العاملة  ال�شركات  اإج��م��ايل 
ال��ه��ام �شمن  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  الهيئة  ت�شع  ل��ذل��ك 
مع  التوا�شل  ع��ن  ف�شاًل  التوعوية  اأول��وي��ات��ه��ا 
القطاعات االأخرى”.واأو�شحت الهيئة اأن “باقة 
املُميزات  من  متنوعة  جمموعة  ر  توفِّ ق”  مَوفَّ
ال�شريبي؛  االم��ت��ث��ال  على  عة  املُ�شجِّ واحل��واف��ز 
لرامج  تناف�شية  اأ���ش��ع��ار  ع��رو���س  بينها  وم���ن 
واأنظمة حما�شبية �شريبية منخف�شة التكاليف 
ال�شغرة  ال�شركات  املالية عن  االأعباء  لتخفيف 
وامل��ت��و���ش��ط��ة، ك��م��ا ت��ت��ي��ح ال��ب��اق��ة ح��ج��ز مواعيد 
م����دراء ح�����ش��اب��ات متخ�ش�شني يف  م��ع  م��ب��ا���ش��رة 
يف  للم�شجلني  ميكن  كما  ال�شريبية،  العالقات 

الوكالء  خدمات  عرو�س  من  اال�شتفادة  الباقة 
تقدمي  اأولوية  منح  اإىل  باالإ�شافة  ال�شريبيني، 
اخلدمات ملُمثلي ال�شركات ال�شغرة واملتو�شطة.

كذلك  ت�شمل  موفق  باقة  مميزات  اأن  واأ�شافت 
لل�شركات  �شة  توعوية خُم�شَّ ور�س عمل  تنظيم 
وذلك  الباقة،  يف  لة  املُ�شجَّ واملُتو�شطة  ال�شغرة 
الهيئة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م 
الثقافة  لتعزيز  وذل���ك  امل�شتقبلية  وتوجهاتها 
الهيئة  ال��ب��اق��ة  مت��ك��ن  ك��م��ا  ل��دي��ه��م،  ال�شريبية 
االحتادية لل�شرائب من الوقوف على التحديات 
ال��ت��ي ق���د ت���واج���ه ه���ذا ال��ق��ط��اع، وو����ش���ع اآليات 
لني  ملواجهتها وجتاوزها، كما تزود الباقة املُ�شجَّ
مبواد تعليمية ُمعّدة خ�شي�شاً الحتياجاتهم حول 
ال�شريبية وكيفية تنفيذها بو�شائل  االإج��راءات 
طة لت�شجيعهم وم�شاعدتهم على  ُمب�شَّ تعريفية 
اأخرى  مُميزات  اإىل  باالإ�شافة  الذاتي،  االمتثال 
�شيتم االإعالن عنها يف املرحلة املُقبلة.واأكدت اأن 
ق” ياأتي �شمن خطط الهيئة  اإطالق “باقة مَوفَّ
االحت����ادي����ة ل��ل�����ش��رائ��ب ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى بيئة 
الذاتي  االمتثال  على  عة  ُم�شجِّ مثالية  �شريبية 
وال�شفافية،  احل��وك��م��ة  م��ع��اي��ر  الأف�����ش��ل  وف��ق��اً 
احلكومية  اجل����ه����ود  يف  امل�����ش��اه��م��ة  وب���ال���ت���ايل 
وامل�شاريع  االأع���م���ال،  رواد  لت�شجيع  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
ال�شغرة واملتو�شطة، لدورهم املحوري يف جناح 
املوارد  وتنمية  الدخل،  م�شادر  تنويع  �شيا�شات 
يوؤدي  اأن  الهيئة  الب�شرية.وتوقعت  وال��ق��درات 
ق” اإىل زيادة م�شتوى الوعي  تطبيق “باقة مَوفَّ
ال�شركات،  ه��ذه  على  القائمني  ل��دى  ال�شريبي 
ال�شريحة  ل��ه��ذه  ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة  خ���دم���ات  وت���وف���ر 

الكبرة من متعاملي الهيئة.

املالية: 143.1 مليار درهم االإيرادات 
احلكومية خالل الربع الرابع من 2022

•• اأبوظبي- وام:

االأولية  احلكومة  مالية  اإح�شاءات  تقرير  نتائج  عن  اأم�س  املالية  وزارة  اأعلنت 
مالية  اإح�شاءات  دليل  معاير  اإىل  ا�شتناداً  وذل��ك   ،2022 ل�شنة  الرابع  للربع 
احلكومة ال�شادر عن �شندوق النقد الدويل، وعماًل ب�شيا�شة البيانات املفتوحة 
اأن قيمة  االأولية  النتائج  واأظهرت  املتحدة.  العربية  االإم��ارات  التي تتبعها دولة 
االإيرادات على م�شتوى الدولة قد بلغت 143.1 مليار درهم خالل الربع الرابع 
ال��راب��ع من عام  الربع  دره��م خ��الل  133.9 مليار  ب�  2022 مقارنة  ع��ام  من 
الرابع  الربع  دره��م خالل  75 مليار  ال�شرائب  اإي���رادات  قيمة  وبلغت   ،2021
من عام 2022 مقارنة ب� 58 مليار درهم خالل الربع الرابع من عام 2021. 
وبلغت اإيرادات امل�شاهمات االجتماعية 3.9 مليار درهم خالل الربع الرابع من 
.2021 الرابع من عام  الربع  3.5 مليار دره��م خالل  ب�  2022 مقارنة  عام 

واأ�شارت النتائج اإىل بلوغ قيمة االإيرادات االأخرى اإىل 64.2 مليار درهم خالل 
الربع الرابع من عام 2022 مقارنة ب� 72.4 مليار درهم خالل الربع الرابع 
الدولة  م�شتوى  على  النفقات  �شجلت  النفقات،  �شعيد  وعلى   .2021 عام  من 
مقارنة   2022 ع��ام  ال��راب��ع من  الربع  خ��الل  دره��م  مليار   120.3 قيمته  ما 
اإذ بلغت قيمة   ،2021 ع��ام  ال��راب��ع م��ن  ال��رب��ع  136.2 مليار دره��م خ��الل  ب��� 
امل�شروفات اجلارية 111.2 مليار درهم خالل الربع الرابع من عام 2022، 
وتتكون   .2021 ع��ام  الرابع من  الربع  دره��م خ��الل  127.9 مليار  ب�  مقارنة 
واخلدمات،  ال�شلع  وا���ش��ت��خ��دام  العاملني  تعوي�شات  م��ن  اجل��اري��ة  امل�����ش��روف��ات 
وا�شتهالك راأ�س املال الثابت، والفوائد املدفوعة، واالإعانات املالية، واملنح، واملنافع 
االجتماعية، والتحويالت االأخرى. واأثمرت العمليات املالية خالل الربع الرابع 
من عام 2022 عن حتقيق حت�شن وا�شح وملمو�س على قيمة �شايف االإقرا�س/

اإىل  الدولة  ارتفاعه على م�شتوى  اإىل  االأولية  النتائج  اأ�شارت  االقرتا�س، حيث 
22.8 مليار درهم خالل الربع الرابع من عام 2022 مقارنة ب� )2.2-( مليار 
درهم خالل الربع الرابع من العام 2021، ويعتر �شايف االإقرا�س/االقرتا�س 
مقيا�شاً موجزاً لقدرة احلكومات على االإقرا�س اأو حاجتها لالقرتا�س، واأي�شاً 

يعتر موؤ�شراً للتاأثر املايل لن�شاط احلكومة على بقية االقت�شاد.

االأن�ساري للخدمات املالية تعلن بدء 
االكتتاب يف طرح 10 % من اأ�سهمها

•• دبي -وام:

ال�شعري  ال��ن��ط��اق  ع��ن  اأم�����س،  امل��ال��ي��ة  للخدمات  االأن�����ش��اري  اأع��ل��ن��ت جمموعة 
الأ�شهمها وبدء فرتة االكتتاب للطرح العام االأويل يف �شوق دبي املايل. مت حتديد 
النطاق ال�شعري للطرح العام العاملي بني 1.00 و1.03 درهم لل�شهم الواحد، 
 7.50 بني  االإدراج  عند  �شترتاوح  للمجموعة  ال�شوقية  القيمة  اأن  يعني  مما 
مليار درهم )2.04 مليار دوالر( و7.73 مليار درهم )2.10 مليار دوالر(. 
للم�شتثمرين   2023 مار�س   23 حتى  وت�شتمر  ام�س  االكتتاب  فرتة  وب��داأت 
االأفراد يف دولة االإمارات، وحتى 24 مار�س 2023 للم�شتثمرين املحرتفني، 
و�شيتم حتديد �شعر الطرح النهائي من خالل عملية بناء �شجل االأوامر، ومن 
املتوقع االإع��الن عنه يف 27 مار�س 2023. و�شيتم طرح ما جمموعه 750 
مليون �شهم متثل ما ن�شبته %10 من اإجمايل االأ�شهم امل�شدرة يف راأ�س مال 
 204( دره���م  مليون   750 ب��ني  ال��ط��رح  اإج��م��ايل حجم  ل��ي��رتاوح  املجموعة، 
ماليني دوالر( و773 مليون درهم )210 ماليني دوالر(. وُتعد كافة االأ�شهم 
املطروحة لالكتتاب هي اأ�شهم قائمة، حيث قامت “االأن�شاري القاب�شة” ببيع 
تها اململوكة يف املجموعة، وبالتايل لن حت�شل املجموعة على  %10 من ح�شّ
اأية عائدات من الطرح العام العاملي. وعقب اكتمال الطرح العام العاملي، ما مل 
ة بن�شبة  تتم زيادة حجم الطرح العاملي، �شي�شتمر امل�شاهم البائع يف امتالك ح�شّ
%90 من اأ�شهم املجموعة. وحتتفظ “االأن�شاري القاب�شة” بحقها يف تعديل 
حجم الطرح العام العاملي يف اأي وقت قبل نهاية فرتة االكتتاب وفقاً لتقديرها 
االأوراق  “هيئة  االإم��ارات وبعد موافقة  املعمول بها يف دولة  املطلق وللقوانني 
االإدارة،  التي اعتمدها جمل�س  االأرباح  ل�شيا�شة توزيع  ووفقاً  املالية وال�شلع”. 
اأدن��ى فيما يتعلق  600 مليون دره��م كحد  اأرب��اح  ف��اإن املجموعة تهدف توزيع 
باأرباح عام 2023، و�شيتم �شدادها منا�شفًة على مرحلتني يف اأكتوبر 2023 
عائد  االأدن��ى من  احل��د  ف��اإن  للطرح  ال�شعري  للنطاق  2024.ووفقاً  واأب��ري��ل 
2023.و�شيكون  العام  عن  و8%   7.77% بني  �شيرتاوح  االأرب��اح  توزيعات 
وامل�شتثمرين  االأف��راد  املكتتبني من  ل�شرائح  العاملي متاحاً  الطرح  االكتتاب يف 
يف  لالأفراد  العام  االكتتاب  اأ�شهم  طرح  ن�شرة  يف  مو�شح  هو  ح�شبما  االآخرين 
دولة االإمارات، وذلك �شمن اكتتاب االأفراد يف دولة االإمارات، وللم�ش����تثمرين 
املحت����رفني وامل�شتثمرين االآخرين يف عدد من الدول، مبا فيها دولة االإمارات، 
كجزء من اكتتاب امل�شتثمرين من املوؤ�ش�شات املوؤهلة ووفقاً لبيان الطرح املعفى. 
الطرح  اأ�شهم  من   5% ن�شبة  يف  االكتتاب  لال�شتثمار  االإم���ارات  جلهاز  ويحق 
العاملي، ويجب تخ�شي�س ن�شبة االكتتاب املطروحة جلهاز االإمارات لال�شتثمار 
عرو�س  يف  االآخ���ري���ن  للمكتتبني  التخ�شي�س  بعملية  ال��ب��دء  ق��ب��ل  ب��ال��ك��ام��ل 

امل�شتثمرين املوؤهلني.

�سعود بن �سقر: القطاع ال�سناعي امل�ستدام رافد رئي�سي لالقت�ساد املحلي

•• راأ�س اخليمة-وام:

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
القطاع  اأن  راأ���س اخليمة  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
املحلي،  لالقت�شاد  رئي�شي  راف��د  امل�شتدام  ال�شناعي 
مع  يتوافق  القطاع  ه��ذا  يف  اال�شتثمارات  ت��زاي��د  واأن 
روؤية االإمارة يف توفر بيئة جاذبة ت�شمن ا�شتمرارية 
يف  الفر�شة  اخليمة  لراأ�س  وتتيح  وتطورها،  االأعمال 

دعم االقت�شاد الوطني.
ا�شرتاتيجية  تتبنى  اخليمة  راأ���س  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
وا�شحة طويلة االأمد تقوم على بناء اقت�شاد متوازن 
متعدد املوارد، واأن هذه املرونة التي تتمتع بها االإمارة 
وتعزز  م�شتدامة،  خطط  و���ش��ع  لها  تتيح  اقت�شادياً 

ال�شركات  ا�شتقطاب  يف  رائ���دة  وجهة  تناف�شيتها  م��ن 
االإقليمية والعاملية.

ج��اء ه��ذا خ��الل ال��زي��ارة التي ق��ام بها �شاحب ال�شمو 
حاكم راأ�س اخليمة،

القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  بن  اأحمد  ال�شيخ  يرافقه   
ب����راأ�����س اخليمة،  ال���ع���ام���ة  دائ������رة اخل����دم����ات  رئ��ي�����س 
ال�شركة  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة   )U-PAK( مل��ن�����ش��اأة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل�����ش��ن��اع��ة م����واد ال��ت��غ��ل��ي��ف امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
واملخ�ش�شة  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  تغليف 
احلمرا  منطقة  يف  واح��دة،ال��واق��ع��ة  م��رة  لال�شتخدام 
اخليمة،وذلك  راأ�����س  يف   )RAKEZ(ال�شناعية
مبنا�شبة تو�شيع خطوط اإنتاجها اجلديدة وفق حلول 
مبتكرة عالية اجلودة تعتمد على اال�شتدامة والطاقة 

ال�شم�شية يف عمليات االإنتاج.واأ�شار �شموه اإىل حر�س 
اال�شتدامة  ثقافة  تر�شيخ  على  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة 
يف خمتلف ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ش��ادي��ة م��ن خ��الل دعم 
وت�شجيع التحول اإىل منوذج اإدارة اأعمال اأكرث مرونة 
وا�شتدامة قائمة على تبني احللول املبتكرة والتقنيات 
احلديثة من اأجل تعزيز التناف�شية على املدى الطويل 
والتكيف مع املتغرات مع االأخذ بعني االعتبار توفر 
من  القادمة  لالأجيال  اأف�شل  م�شتقبل  بناء  مقومات 

خالل اإدارة املقدرات وتر�شيد ا�شتهالك املوارد.
وق����ام ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة، بجولة 
واأحدثاملعدات  الت�شنيع  اأق�����ش��ام  على  خاللها  اط��ل��ع 
منتجات  ن��ط��اق  لتو�شيع  امل�شتخدمة  التكنولوجيا 
ال�����ش��رك��ة م���ع االل����ت����زام ب��ال��ت��م��ي��ز واال����ش���ت���دام���ة من 

للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة  وال��ت��غ��ل��ي��ف  التعبئة  ح��ل��ول  خ���الل 
..كماا�شتمع �شموه ل�شرح حول روؤية ال�شركة واأهدافها 

اال�شرتاتيجية وخططها التو�شعية يف راأ�س اخليمة.
املوؤ�ش�س ونائب  ال�شري  العزيز  اأع��رب عبد  من جانبه 
وتقديره  ���ش��ك��ره  ع��ن  ال�����ش��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة على دعمه للقطاع 
“ي�شعدنا وي�شرفنا زيارة  ال�شناعي يف االإمارة قائاًل: 
ممتنون  ون��ح��ن  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
 )U-PAK( لدعمه الثابت لنا، و�شت�شتمر جمموعة
يف كونها م�شاهماً رئي�شياً يف �شناعات التعبئة والتغليف 
املجموعة  ك��ف��اءات  بتح�شني  ن��ق��وم  حيث  املنطقة،  يف 
ميزتنا  على  احلفاظ  اأج��ل  من  النمو  فر�س  وتوفر 

التناف�شية«.

م�ساهمو دبي االإ�سالمي يقرون توزيع 
% عن 2022 اأرباح نقدية بن�سبة 30 

•• دبي-وام: 

اختتم بنك دبي االإ�شالمي، اأعمال اجتماع جمعيته العمومية ال�شنوي، مع 
البنود االأخرى  2022 عالوة على  املالية لعام  البيانات  امل�شاهمني  اإقرار 
التي مت اإقرارها خالل االجتماع، مما يدل على ثقة امل�شاهمني يف جمل�س 
العليا  االإدارة  اعتمدته  الذي  اال�شرتاتيجي  االأعمال  وج��دول  البنك  اإدارة 
لل�شنوات القادمة.وتعد هذه النتائج التي ك�شف عنها البنك هذا العام دلياًل 
التمويل  البنك يف تطوير قطاع  يلعبه  ال��ذي  القيادي  ال��دور  على  اإ�شافياً 
اأرباح  توزيع  اإىل  املا�شي  العام  الكبرة خالل  الربحية  االإ�شالمي.واأف�شت 
وت�شمنت  دره��م،  مليار   2.2 تناهز  اإجمالية  بقيمة   30% بن�شبة  نقدية 
بنود جدول االأعمال االأخرى التي اختتمت يف اجتماع اجلمعية العمومية، 
القادمة، باالإ�شافة  البنك لفرتة ثالث �شنوات  اإدارة  االإع��الن عن جمل�س 
اخلارجيني  واملدققني  الداخلية  ال�شرعية  الرقابة  تعيني جلنة  اإع��ادة  اإىل 
ديوان  ع��ام  مدير  ال�شيباين،  اإب��راه��ي��م  حممد  معايل  2023.وقال  لعام 
االإ�شالمي:  دب��ي  بنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  دب���ي،  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
“يعك�س التقدم اال�شتثنائي الذي حققه بنك دبي االإ�شالمي وترة النمو 
البنك  يفخر  وال��ت��ي  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  القت�شاد  امل�شتمرة 
مب�شاهمته فيها ..ويوا�شل البنك التزامه جتاه حتول القطاع وتطوره يف 
االإمارات العربية املتحدة واالأ�شواق الرئي�شية االأخرى يف اأنحاء العامل، من 
اإ�شالمية رائ��دة. ويف ختام اجتماع  خالل لعب دور حيوي كموؤ�ش�شة مالية 
االإدارة  جمل�س  باأع�شاء  اأرح��ب  اأن  اأود   ،2022 لعام  العمومية  اجلمعية 
املزيد  لتحقيق  وثيق  ب�شكل  معهم  العمل  اإىل  ونتطلع  اجل��دد  املنتخبني 
من النجاحات واالإجنازات يف ال�شنوات املقبلة، كما نتقدم بال�شكر اجلزيل 
االأثر  له  كان  ال��ذي  اجل��اد  عملهم  على  ال�شابقني  االإدارة  جمل�س  الأع�شاء 
باأننا  يقني  على  نحن  قدماً،  ..وبامل�شي  ومنوها  املوؤ�ش�شة  تقدم  يف  الكبر 
لتنمية  وال�شعي  ملتعاملينا،  لها  لتقدمي جتارب ال مثيل  �شنوا�شل اجلهود 
اإيراداتنا وحتقيق عائدات م�شتدامة مل�شاهمينا الكرام”.من جانبه، قال د. 
عدنان �شلوان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك دبي االإ�شالمي: “ا�شتطاع 
بنك دبي االإ�شالمي جمدداً حتقيق نتائج مذهلة، حيث �شجل منواً قيا�شياً 
يف �شايف االأرباح بلغ 5.6 مليار درهم، وهو االأعلى على االإطالق يف تاريخ 
البنك. ويف �شياق مواجهتنا لبيئة املعدالت احلالية وفائ�س ال�شيولة، قمنا 

بخطوة تكتيكية متعمدة تركز على اجلودة والتوريد الهيكلي لالأعمال.

Date 17/ 3/ 2023  Issue No : 13801

Dubai Courts of First Instance          
Notification of Payment by Publication

Execution No. 207/2023/179-Commercial Execution
Considered before: Eighth Execution Circuit No. 229
Execution Subject: Executing the judgement rendered in case No. 1553/2022 - 
Plenary Commercial, to pay the execution amount of AED 298585.77-inclusive 
of fees and expenditures.
Execution Applicant: Al Buhaira National Insurance Dubai Branch Address: UAE, 
Dubai, Port Saeed, Deira, Mohamed Abdullah Al Nagaz building, office No. 1 - 
beside the clock roundabout
Notified Party: 1- AURIS HOTEL MANAGEMENT-Deira Capacity: respondent
Notification Subject: The said executive case is filed against you and you are 
obligated to pay the amount of AED 298585.77 to the execution applicant or to 
the court treasury.
Therefore, the court shall proceed the execution procedures against you in case 
you did not adhere to the said resolution within 15 days from publishing this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021 Date 17/ 3/ 2023  Issue No : 13801

Dubai Courts of First Instance          
Notification by Publication

In the execution No.: 211/2023/311-real estate execution 
Considered at: 2 execution department No. 186
Subject of execution :executing the judgment issued in the order on a petition No. 
30/2022 appealed by the real estate appeal No. 32/2022 and amended by the real estate 
appeal No. 15/2022, by paying the amount executed amounted to (AED 102.033), 
including the fees and expenses.
Execution Applicant :Al Owais & Al Matrooshi Advocates and Legal Consultants
Address:Emirate of Dubai Airport St Port Saeed area Deira Business Point Building
Office No. 9
Notifiee: Wasinee Jeffery, his capacity. Defendant
Subject of Notification: has filed the abovementioned execution case against you in 
the order on a petition No. 30/2022 appealed by the real estate appeal No. 32/2022 
and amended by the real estate appeal No. 15/2022, by paying the amount executed 
amounted to (AED 103.317).
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 7 days from the date of publishing this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472

Date 17/ 3/ 2023  Issue No : 13801
Dubai Courts of First Instance

Property Sale Notification by Publication
In Execution No.917/2021/211-Real Estate Execution

Considered by :The Second Execution Circuit No. 184
Subject Matter:Execution of the judgment issued in claim No, 385/2020, Real Estate Partial, 
payment of the executed amount of AED 1000238, including fees, expenses and attorney fees. 
Claimant :Bashar Mohamed Aziz Nassar,Address:UAE Dubai-Bur Dubai Dubai - Al Sheikh 
Zayed Street Latifa Tower - before Crown Plaza Hotel 5th floor - office No. 505
Represented by: Bashar Abdullah Ali Ibrahim Almasayba
Recipient: Brighton Holdings Limited, Capacity: Defendant 
Address:UAE-Dubai-Al Qouz 1-Dubai-Office No. 203 owned by Akbar Ali-Fakhr Eldin for 
Real Estate-0569553265-043586116
Subject of Notification:On Wednesday corresponding to 29/03/2023 at 01:00 PM and in the 
following three days, if necessary, the property whose descriptions are described below will 
be sold at the authority entrusted with the sale (Emirates Auction Company and on its website 
http://www.emiratesauction.ae) Those wishing to buy must deposit a security of not less than 
20% of the basic price prior to entering the auction. Anyone who has an objection to the sale 
may submit his objection, supported by the justified documents, prior to the session set for the 
sale and on the dates indicated in Article 301 of the Civil Procedures Law, and whose bid will 
be approved deposit the full price and expenses within ten days following the sale session, and 
each person who is not prohibited from bidding may increase the price during the following 
ten days following the auction fees, provided that this increase is not less than one-tenth of the 
price, provided that he deposits the full price offered and the expenses in the try the court. The 
following are descriptions of the properties.
Shop - Region: Al Hebeya Fourth - Plot No.: 39- Building Name:
Oasis Tower One-Shop No, 2-Area: 208,40 square meters - Rating:AED 3,249,998. 
Shop - Region: Al Hebeya Fourth - Plot No.: 39 - Building Name:Oasis Tower One Shop No.: 
3-1- Area: 229.18 square meters - Rating: 3499998 AED.
Note: 1- to be paid immediately.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 17/ 3/ 2023  Issue No : 13801
Publication Notice of a judgment

Issued by the Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance
 in Case No. SHCFICICPL2023/0001589, a writ of performance

To:The Convicted: Power System for Trading Electrical Control Panels and Spare Parts
Address: 9735815
We inform you that on 21/02/2023, this court has sentenced a judgment against you 
in the above-
mentioned case in favor of Sayed Eqtedar Al-Hassan Sayed Najm Al-Hassan, 
accordingly
The text of the judgment:We order and obligate the defendant to pay the plaintiff an 
amount of (30,000) dirhams, legal interest at the rate of 5% annually from the date of 
filing the lawsuit until fully paid, and the court further obligated the said defendant 
to pay the expenses.
Such judgment subject to appeal within the legal period starting from the day 
following its
publication.
Judge/ Hisham Ahmed Awadin
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70555
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املال والأعمال
االإمارات والكونغو تبحثان تعزيز التعاون االقت�سادي واال�ستثماري 

•• اأبوظبي -وام:

بحث معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخلارجية ، ومعايل ديني�س كري�شتل �شا�شو نغي�شو، وزير التعاون 
الدويل وتنمية ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�س يف جمهورية 
والتجاري  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  ت��ع��زي��ز  �شبل  ال��ك��ون��غ��و، 
واال�شتثماري بني البلدين ال�شديقني وذلك خالل اللقاء الذي 

عقد يف مقر الوزارة يف اأبوظبي.
وقال معايل الزيودي: “جمهورية الكونغو �شريك جتاري مهم 
لدولة االإمارات يف اأفريقيا ونتطلع اإىل تو�شيع اإطار التعاون معها 
اإجنازه  مت  ما  على  والبناء  امل�شرتك،  االهتمام  ذات  املجاالت  يف 

ال�شديقني،  البلدين  قيادتي  من  بدعم  املا�شية  املرحلة  خالل 
ومبا ي�شب يف حتقيق اأهدافهما التنموية امل�شتدامة«.

الثنائي،  التعاون  بعالقات  االرتقاء  على  “حري�شون  واأ�شاف: 
البينية  ال��ت��ج��ارة  ال��ذي ت�شهده حركة  ال��زخ��م  واال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
اال�شتثمارات  م��ظ��ل��ة  ت��ن��وي��ع  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ر 
م�شارات  وخلق  امل�شرتك،  االهتمام  ذات  القطاعات  يف  املتبادلة 
جديدة ملجتمعي االأعمال ال�شتك�شاف الفر�س املواتية يف اأ�شواق 

البلدين«.
ال��ت��ع��اون االقت�شادي  زي�����ادة ح��ج��م  اآل���ي���ات  ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان 
والتجاري بني البلدين خالل املرحلة املقبلة، خا�شة يف قطاعات 
الغذائي،  واالأم���ن  واللوج�شتيات،  وامل��وان��ئ  وال��ت��خ��زي��ن،  النقل 

القت�شادهما  امل�شتدام  النمو  ي��دع��م  ومب��ا  الطبيعية،  وامل����وارد 
ويعزز من مرونته وتناف�شيته.

واأط���ل���ع م��ع��ايل ال���زي���ودي ال���وزي���ر ال��ك��ون��غ��ويل ع��ل��ى اخلطوات 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ال��دول��ة خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة لتهيئة بيئة 
االأعمال تنفيذاً للروؤية اال�شت�شرافية للقيادة الر�شيدة يف �شوء 
 ،2071 االإم�����ارات  مئوية  وحم����ددات  اخلم�شني  م�شتهدفات 
 ،100% اإىل  لت�شل  االأجنبي  التملك  اإتاحة  وذلك من خالل 
واإطالق  الفكرية،  امللكية  حلماية  ت�شريعات  منظومة  واإ���ش��دار 
والعقول  امل��واه��ب  اأ���ش��ح��اب  ال�شتقطاب  طموحة  ا�شرتاتيجية 
لالإبداع  دائم  كمركز  الدولة  مكانة  لتعزيز  كافة  القطاعات  يف 

واالبتكار.

م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي ينال جائزة »اأف�سل م�سرف اإ�سالمي يف االمارات« 

ال�سوق الربيطاين �سمن اأف�سل 10 اأ�سواق م�سدرة لل�سياح اإىل عجمان

غرفة راأ�س اخليمة تبحث �سبل تعزيز التعاون 
التجاري مع الواليات املتحدة االأمريكية

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

 ا�شتقبل �شعادة يو�شف حممد ا�شماعيل النائب االأول 
اللجنة  رئي�س   ، اخليمة  راأ����س  جت���ارة  غ��رف��ة  لرئي�س 
ال�شاب  ملوؤ�ش�شة �شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع  العليا 
، يف مقر الغرفة �شعادة ميجان جريجوني�س القن�شل 
بح�شور   ، دب��ي  يف  االأمريكية  املتحدة  للواليات  العام 
 ، ب��ال��وك��ال��ة  ال��غ��رف��ة  ع��ام  م��دي��ر  ال�شبب  حممد ح�شن 
العام لقطاع اخلدمات  املدير  الهيا�س م�شاعد  واميان 
ا�شماعيل  يف  ثّمن  ، حيث  االأعمال  التجارية وتطوير 
بداية اللقاء زيارة القن�شل العام لغرفة راأ�س اخليمة ، 
ومبدياً تطلعه باأن ت�شهم يف الو�شول اإىل اآفاق رحبة من 
التعاون التجاري واال�شتثماري بني جمتمعي االأعمال 
 ، اإمارة راأ�س اخليمة  والواليات املتحدة االأمريكية  يف 
املجاالت  خمتلف  يف  الثنائية  بالعالقات  يرتقي  ومب��ا 
والقطاعات ،  م�شتعر�شاً الفر�س اال�شتثمارية الواعدة 
به  تتميز  وم��ا   ، اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
كذلك من تراث ثقايف وموقع جغرايف وطبيعة �شاحرة 

خمتلفة بني ال�شهول اخل�شبة واجلبال وال�شواطئ.
واأ�شار اأ�شماعيل  اإىل اأن غرفة راأ�س اخليمة وانطالقاً 
م��ن دوره���ا ال��رائ��د يف دع��م قطاع االأع��م��ال يف االمارة  
ودولة االإمارات ب�شكل عام ،  فاإنها على اأمت اال�شتعداد 
التجارية  العالقات  وتعزيز  املتبادل  التعاون  لتكثيف 
وامل�شتثمرين  االأعمال  بيئة  ، مبا يخدم  واال�شتثمارية 
لدى اجلانبني ، م�شراً اىل ان حجم التبادل التجاري 
املتحدة االأمريكية  راأ���س اخليمة والواليات  اإم��ارة  بني 
 ، 848،5 م��ل��ي��ون دره���م  ن��ح��و  ب��ل��غ   2021 ال��ع��ام  يف 

وقد ا�شتحوذت ال��واردات على اجلزء االأكر من حجم 
نحو   اأمريكا  من  ال���واردات  قيمة  بلغت  فقد   ، التبادل 
ال�شادرات  اأم���ا   ،65% بن�شبة  دره���م  م��ل��ي��ون   552
288 مليون درهم  اأمريكا فبلغت قيمتها تقريباً  اإىل 
املن�شاأ  ���ش��ه��ادات  ع���دد  ان  اىل  الف��ت��اً   ،  34% بن�شبة 
اأمريكا  اإىل   2022 اأع�شاء الغرفة لعام  ال�شادرة من 
بلغ نحو  660 �شهادة بقيمة 393،7 مليون درهم ، 
كما بلغ عدد املن�شاآت االأمريكية امل�شجلة يف غرفة راأ�س 
القطاعات  خمتلف  على  ت��وزع��ت  من�شاأة   36 اخليمة 

االقت�شادية.
من جهتها اأ�شادت �شعادة ميجان جريجوني�س القن�شل 
دولة  بني  الثنائية  العالقات  بعمق   ، االأمريكي  العام 
ت�شهده  ، ومبا  االأمريكية  املتحدة  االإم��ارات والواليات 
االإم�������ارات ع��ام��ة وراأ������س اخل��ي��م��ة خ��ا���ش��ة م���ن نه�شة 
اأن  على  م��وؤك��دة   ، امل��ي��ادي��ن  ك��اف��ة  يف  �شاملة  ح�شارية 
دول��ة االإم���ارات بوجه ع��ام واإم���ارة راأ���س اخليمة بوجه 
خا�س متتلك كل املقومات التي تدعم ا�شتدامة النمو 
ب��ه م��ن مزايا  االق��ت�����ش��ادي ، وذل���ك يف ظ��ل م��ا تتمتع 
واإمكانيات اقت�شادية جاذبة لالأعمال ، الفتة اىل انها 
تتطلع اإىل موا�شلة اجلهود العملية ، لتوثيق عالقات 
التعاون االقت�شادي ، وا�شتغالل الفر�س اال�شتثمارية 
لكال  للم�شتثمرين  تتوّفر  اأن  ميكن  وال��ت��ي  املحتملة 
الثنائية  امل�شالح  ي��خ��دم  ال���ذي  وبال�شكل   ، ال��ط��رف��ني 
املعار�س  كافة  يف  امل�شاركة  تبادل  واإمكانية   ، امل�شرتكة 
اأو  ب���اإم���ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة  ، ���ش��واء  ال��ت��ي ي��ت��م تنظيمها 
بالواليات املتحدة االمريكية والتي تخت�س بال�شركات 

ال�شغرة واملتو�شطة .

•• اأبوظبي-الفجر: 

االإ�شالمي”،  اأب���وظ���ب���ي  “م�شرف  ح�����ش��د 
االإ�شالمية  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات  جم��م��وع��ة 
اإ�شالمي  م�شرف  “اأف�شل  ج��ائ��زة  ال��رائ��دة، 
من  املتحدة”  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة  يف 
الدورية  فاينان�س”،  “اإمييا  جم��ل��ة  ق��ب��ل 
املالية املتخ�ش�شة والرائدة يف تغطية اأحدث 
اأوروب����ا وال�شرق  ت��ط��ورات ال��ق��ط��اع امل���ايل يف 
املرموقة  اجل��ائ��زة  ه���ذه  وت�شلط  االأو����ش���ط. 
للم�شرف  اال�شتثنائي  االأداء  على  ال�����ش��وء 
كبًرا  من�����ًوا  ���ش��ه��د  ال�����ذي   2022 ع����ام  يف 
الرئي�شية،  اأع���م���ال���ه  ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
باالإ�شافة اإىل كونها تركز على متيز امل�شرف 
م�شرفية  وحلول  متعاملني  خدمة  بتقدمي 

مبتكرة.
قد  االإ�شالمي”  اأب��وظ��ب��ي  “م�شرف  وك���ان 
�شايف  يف  زي����ادًة   2022 ال��ع��ام  خ���الل  �شهد 
الربح املايل بن�شبة %55 على اأ�شا�س �شنوي 
العام  اإم��ارات��ي يف  دره��م  3.62 مليار  لتبلغ 
اإماراتي  درهم  مليار   2.33 2022 مقابل 
يف العام 2021.  وقد بلغ �شايف ربح امل�شرف 
يف الربع الرابع من عام 2022 قيمة 1.2 
مليار   1 عن  اإم��ارات��ي، مرتفعاً  دره��م  مليار 

اإم��ارات��ي ل��الأرب��اح يف ال��رب��ع الثالث م��ن عام 
اإىل اجت��اه ثابت يف منو  2022، مما ي�شر 
الربحية يف عام 2022. كما حت�شن العائد 
اأبوظبي  م�شرف  يف  امل�شاهمني  حقوق  على 
ليبلغ  مئوية  نقطة   7.1 بن�شبة  االإ�شالمي 
زيادة  االإي������رادات  حققت  ح��ني  يف   ،٪21.4
 6.8 لتبلغ  �شنوي  اأ�شا�س  على   ٪23 بن�شبة 

مليار درهم اإماراتي يف العام 2022.
حققه  ال����ذي  ال���ق���وي  امل����ايل  االأداء  وي���رج���ع 

التزامه  اإىل  املن�شرم  ال��ع��ام  خ��الل  امل�شرف 
م�شرفية  وخ��دم��ات  ح��ل��وٍل  بتقدمي  الرا�شخ 
الرقمي.  التحول  م�شرة  واإث��راء  م�شتدامة 
االأهداف  امل�شرف يف حتقيق هذه  وقد جنح 
احلثيثة  اجلهود  خ��الل  من  اال�شرتاتيجية 
ل��ف��ري��ق ع��م��ل��ه. وي���ع���د ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى هذا 
فاينان�س”  “اإمييا  م��ن  امل���رم���وق  ال��ت��ك��رمي 
تاأكيًدا على التزامه بتقدمي اأف�شل اخلدمات 
العديد  ت�شمل  وال��ت��ي  ملتعامليه،  امل�شرفية 

ت�شهل  التي  املبتكرة  واخل��دم��ات  امليزات  من 
جتربتهم الرقمية. كما تعك�س هذه اجلائزة 
ا التزام امل�شرف بتقدمي حلول م�شرفية  اأي�شً
االإ�شالمية  ال�شريعة  م��ع  متوافقة  مبتكرة 
ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني وت���وف���ر منواً 

م�شتداماً للم�شاهمني.  
وب��االإ���ش��اف��ة اإىل اأدائ����ه امل���ايل ال��ق��وي، حقق 
من  ع���دًدا  االإ�شالمي”  اأب��وظ��ب��ي  “م�شرف 
 .2022 ع����ام  يف  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  االإجن���������ازات 
%22 يف متويل  ق����دره  ���ش��ج��ل من����وا  ف��ق��د 
املتعاملني، ومنواً يف ودائع املتعاملني بن�شبة 
اأ�شا�س �شنوي. واأ�شاف امل�شرف  %26 على 
ان�����ش��م��وا اإىل  126 األ���ف م��ت��ع��ام��اًل ج��دي��داً 
امل�شرف يف عام 2022، %40 منهم قاموا 

بفتح ح�شاباتهم رقمًيا.
ويتطلع “م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي” اإىل 
التي  ال��ف��ر���س  ور���ش��د  ا�شتك�شاف  م��وا���ش��ل��ة 
اجليل  لتطوير  اجلديدة  التقنيات  توفرها 
امل�����ش��رف��ي��ة الرقمية  ال���ق���ادم م��ن اخل���دم���ات 
اأجندته  تعزيز  على  يعمل  حيث  ملتعامليه، 
ابتكاراته  خ��الل  م��ن  باال�شتدامة،  اخلا�شة 
التي ت�شتهدف تعزيز ال�شمول املايل وحتقيق 
اإ�شرتاتيجيته  ���ش��م��ن  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  اأه���داف���ه 

اخلم�شية لتحقيق النمو. 

•• عجمان -وام:

عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  نّظمت 
بوكالء  اخلا�شة  الرتويجية  جوالتها  اأوىل 
�شمن  يعد  وال���ذي  املتحدة  اململكة  يف  ال�شفر 
اىل  لل�شياحة  م�����ش��درة  اأ����ش���واق   10 اأف�����ش��ل 
عجمان وذلك لت�شليط ال�شوء على املقومات 
التي  ب���االإم���ارة،  اخل��ا���ش��ة  العاملية  ال�شياحية 
توا�شل النمو واالزده��ار من خالل جمموعة 
والتنموية  ال�شياحية  امل�شاريع  م��ن  متكاملة 
ت�شمل  ال��ت��ي  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف 
والفنون،  وال��ث��ق��اف��ة،  وال�����ش��ي��اف��ة،  ال��رتف��ي��ه، 
وامل��غ��ام��رات، وغ��ره��ا م��ن ال��ت��ج��ارب املتنوعة 

التي تزخر بها اإمارة عجمان.
تراأ�شتها  التي  الرتويجية  اجلولة  يف  و�شارك 
فندق  ع��ج��م��ان،  يف  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة 
ع��ج��م��ان ����ش���راي، وم��ن��ت��ج��ع اأوب�������روي ال�����زورا 
وفندق  عجمان،  فرمونت  وف��ن��دق  عجمان، 

اجلولة  �شملت  ح��ي��ث  ع��ج��م��ان،  ق�����ش��ر  ب��اه��ي 
مدينة بري�شتون، ومان�ش�شرت، ولندن للرتويج 
ل��ل��م��ق��وم��ات وامل����راف����ق ال�����ش��ي��اح��ي��ة ل���الإم���ارة، 
ب��ه��دف وموا�شلة  ف��ي��ه��ا،  ال���واع���دة  وال��ف��ر���س 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  م����ن  ال�������ش���ي���اح  ا����ش���ت���ق���ط���اب 
االأوروبية  االأ����ش���واق  اأه���م  اإح����دى  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

امل�شّدرة لل�شياح.
ال�شياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة  وف�����د  وال���ت���ق���ى 
امل��ع��ن��ي��ة بقطاع  ع����ن اجل����ه����ات  ب���امل�������ش���وؤول���ني 
ومقّدمي  واالأع�����م�����ال،  وال�����ش��ف��ر  ال�����ش��ي��اح��ة 
اخلدمات ال�شياحية، ووكاالت ال�شفر، حيث مت 
عقد جمموعة من جل�شات التوا�شل، وتقدمي 
لة لتعريف ال�شياح الريطانيني  عرو�س مف�شّ
ال�شياحيةوالثقافية  عجمان  اإم��ارة  مبقومات 
الرتويجية  اجلولة  ه��ذه  االقت�شادية.وتاأتي 
�شياحة عجمان  التي تطّورها  �شمن اخلطط 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ج��رب��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف االإم�������ارة، 
الدائرة يف  التي تطلقها  باملبادرات  والتعريف 

اإطار روؤيتها التنموية لرت�شيخ مكانة عجمان 
ال��ع��امل��ي��ة، اإىل جانب  ال�����ش��ي��اح��ة  ع��ل��ى خ��ارط��ة 
ال�شياحية  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 
التي  املتنوعة  الفعاليات  ورزن��ام��ة  اجل��دي��دة، 
تقام يف االإمارة.يذكر اأن اإمارة عجمان �شّجلت 
الريطانيني  ال�شياح  ع��دد  يف  ملحوظاً  من��واً 
ال���ق���ادم���ني اإل��ي��ه��ا م���ن خ�����ارج ال����دول����ة، حيث 
و�شلت ن�شبة الزيادة خالل العام 2022 اإىل 
 ،2021 ال��ع��ام  يف  مقارنًة مب��ا حتقق   81%
الليايل الفندقية االجمالية  كما �شّجلت عدد 
ال��ري��ط��ان��ي��ني يف ع��ج��م��ان ن�شبة منو  ل��ل��زوار 
مقارنًة  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام  خ���الل   34% ب��ل��غ��ت 
بالعام 2021.وجاء ال�شوق الريطاين �شمن 
قائمة اأف�شل 10 اأ�شواق م�شّدرة لل�شياح اإىل 
2022، حيث  ال��ع��ام  ع��ج��م��ان خ���الل  اإم�����ارة 
حافظ على املركز الثامن يف القائمة.ويف هذا 
بالعديد  بالتعريف  ال��دائ��رة  ق��ام��ت  ال�شياق، 
يف  البارزة  ال�شياحية  وامل�شاريع  الوجهات  من 

االإم��ارة، كمتحف عجمان ومنطقة م�شفوت، 
تعد  التي  ال���زوراء  ومنطقة  املنامة،  ومنطقة 
املعروفة  ال�شياحية  املناطق  اأه��م  م��ن  واح���دة 
ملحبي  مثالية  ووج��ه��ة  ال��ق��رم،  �شجر  ب��غ��اب��ات 
اىل  باالإ�شافة  والطبيعية،  البيئية  ال�شياحة 
واالأن�شطة  الرتفيهية  الوجهات  من  العديد 
الرية واملائية املتنوعة.وعن هذا الن�شاط قال 
�شعادة حممود خليل الها�شمي مدير عام دائرة 
اأولت  “ لطاملا  عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية 
اإمارة عجمان اأهمية بال�شوق الريطاين الذي 
يعّد �شمن قائمة الدول العاملية الع�شر االأوىل 
امل�شدرة لل�شياح. وقد جاء النمو الكبر يف اأداء 
املا�شي حافزاً كبراً  العام  ال�شوق الريطاين 
ملوا�شلة اجلهود الرتويجية وا�شراك ال�شركاء 
لتحقيق  ال��رتوي��ج��ي��ة  اجل����والت  امل��ح��ل��ي��ني يف 
م��ن��اف��ع م��ت��ب��ادل��ة وال��و���ش��ول االأ����ش���رع ملروجي 
من  الريطاين  ال�شوق  يف  وال�شياحة  ال�شفر 

خالل من�شة م�شرتكة«.

ت�ستهدف م�ساعدة 100 �سركة من دبي على التو�سع اخلارجي خالل عامني ودعم جتارة دبي اخلارجية

غرفة دبي العاملية تنظم اأكرث من 150 اجتماع عمل ثنائيًا الأع�ساء بعثتها التجارية اإىل اأوزبك�ستان 

•• دبي-الفجر: 

الثالث  الغرف  اإح��دى  العاملية،  ن�شقت غرفة دبي 
 150 اأك��رث من  دب��ي،  العاملة حتت مظلة غ��رف 
اجتماع عمل ثنائي بني �شركات من دبي ونظرائها 
البعثة  حم��ط��ات  اأوىل  يف  وذل���ك  اأوزب��ك�����ش��ت��ان،  يف 
اآ�شيا  منطقة  اإىل  الغرفة  تقودها  التي  التجارية 
الو�شطى، والتي ت�شم 24 �شركة عاملة يف االإمارة 

من 16 قطاعاً ون�شاطاً اقت�شادياً متنوعاً.
ون��ظ��م��ت ال��غ��رف��ة اأم�����س االأول م��ن��ت��دى اأع��م��ال يف 
العا�شمة االأوزبكية ط�شقند، بالتعاون مع ال�شفارة 
اال�شتثمار  ووزارة  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  يف  االإم���ارات���ي���ة 
فيه  ���ش��ارك  اأوزب��ك�����ش��ت��ان،  وال��ت��ج��ارة يف  وال�شناعة 
اأكرث من 230 م�شارك منهم �شخ�شيات حكومية 
كبار  عدد من  اإىل جانب  امل�شتوى  رفيعة  اأوزبكية 
رج���ال االأع���م���ال وال�����ش��رك��ات االأوزب��ك��ي��ة الراغبة 
بتاأ�شي�س �شراكات اقت�شادية مع ال�شركات امل�شاركة 

يف البعثة التجارية.
وياأتي تنظيم غرفة دبي العاملية للبعثة التجارية 
اخلارجي”  للتو�شع  جديدة  “اآفاق  مبادرة  �شمن 

الغرفة  اأع�شاء  تو�شع  دع��م  بهدف  اأطلقتها  التي 
وترتكز  اخلارجية.  االأ���ش��واق  االإم��ارة يف  و�شركات 
متخ�ش�شة  جت��اري��ة  بعثات  ت�شكيل  على  امل��ب��ادرة 
اأ����ش���واق عاملية  م��وؤل��ف��ة م��ن ���ش��رك��ات االإم�����ارة اإىل 
هذه  يف  ول���ق���اءات  ف��ع��ال��ي��ات  وتنظيم  م�شتهدفة، 
اال�شتثمار  ف��ر���س  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  ب��ه��دف  االأ�����ش����واق 

وال�شراكات االقت�شادية امل�شرتكة.
وتعتر مبادرة “اآفاق جديدة للتو�شع اخلارجي” 
الدويل  التو�شع  لتحفيز  الغرفة  ج��زءاً من جهود 
ا�شتكمال  وه��ي  ج��دي��دة،  اأ���ش��واق  نحو  الأع�شائها 
التي  املجهر”  حت���ت  االأع����م����ال  “فر�س  مل���ب���ادرة 
الفر�س  ال���ش��ت��ع��را���س  من�شة  ت��وف��ر  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
اإليها.  ال�شفر  قبل  االأ���ش��واق  هذه  يف  اال�شتثمارية 
اال�شرتاتيجية  االأولويات  مع  املبادرتان  وتتكامل 
للغرف يف دعم التو�شع اخلارجي الأع�شاء الغرفة، 
للتجارة  دبي  االإ�شهام يف حتقيق خطة  اإىل جانب 
التجارة  ح��ج��م  زي�����ادة  اإىل  ال���ه���ادف���ة  اخل���ارج���ي���ة 
درهم  تريليون   2 اإىل  النفطية  غ��ر  اخل��ارج��ي��ة 

بحلول عام 2026. 
اأكد حممد  ويف كلمته االفتتاحية خالل املنتدى، 

علي را�شد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي تراأ�س 
البعثة التجارية، على االأهمية التي توليها الغرفة 
الأ�شواق اآ�شيا الو�شطى ب�شكل عام، معتراً اأن جهود 
تنويع �شادرات جمتمع االأعمال يف دبي اإىل ال�شوق 
االأوزبكية، وتعزيز ال�شراكات االقت�شادية امل�شرتكة 
تندرج �شمن االأولويات اال�شرتاتيجية لغرف دبي 
من  االقت�شادية  دب��ي  اأج��ن��دة  م�شتهدفات  ل��دع��م 
خالل امل�شاهمة بدعم تو�شع 100 �شركة من دبي 

اإىل االأ�شواق العاملية يف غ�شون عامني.
االأوزبكية  ال�����ش��رك��ات  ع���دد  اأن  اإىل  ل��وت��اه  ول��ف��ت 
تبلغ  بن�شبة  ارت��ف��ع  ال��غ��رف��ة  ع�شوية  يف  امل�شجلة 
 ،2022-2016 ال��ف��رتة  خ��الل   49% ح��وايل 
652 ���ش��رك��ة يف نهاية  ح��ي��ث ارت��ف��ع ع��دده��ا م��ن 
968 �شركة مع نهاية  اإىل حوايل   2016 العام 
امل�����ش��دري��ن من  ع���دد  اأن  م���وؤك���داً   ،2022 ال��ع��ام 
اأوزبك�شتان  اإىل  ���ش��دروا  ال��ذي��ن  ال��غ��رف��ة  اأع�����ش��اء 
والبعثة  م�شدراً،   200 بلغ   2022 العام  خالل 
التجارية احلالية ت�شتهدف زيادة عدد امل�شدرين 
م��ن دب���ي اإىل اآ���ش��ي��ا ال��و���ش��ط��ى.وم��ن ج��ان��ب��ه، قال 
اال�شتثمار  وزي��ر  نائب  خاميدوف،  �شرفار  معايل 

وال�شناعة والتجارة يف اأوزبك�شتان يف كلمته خالل 
امل��ن��ت��دى اإن ال��ع��الق��ات امل�����ش��رتك��ة ب��ني االإم�����ارات 
كا�شفاً  م��ت��زاي��د،  ب�شكٍل  من��واً  ت�شهد  واأوزب��ك�����ش��ت��ان 
البلدين  ب��ني  الثنائية  اال�شتثمارات  حمفظة  ان 
متنوعة  م�شاريع خمتلفة يف قطاعات  تتاألف من 
اأمريكي،  دوالر  مليارات   5 ح��وايل  قيمتها  وتبلغ 
ومعتراً اأن االإمارات تلعب دوراً مهماً كج�شر اإىل 
حني  يف  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  اأ�شواق 
الأ�شواق  م��رك��زاً  ت�شكل  اأن  ميكنها  اأوزبك�شتان  اأن 
القطاعات  ع��ن  معاليه  ال��و���ش��ط��ى.وحت��دث  اآ���ش��ي��ا 
التجارة  تنويع  بت�شريع  امل�شاهمة  باإمكانها  التي 
الزراعة  ومنها  اال�شتثماري  وال��ت��ع��اون  الثنائية 
والرعاية  االأقم�شة،  و�شناعة  االأغ��ذي��ة،  و�شناعة 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��دوائ��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ات  ال�شحية 
ان  معتراً  اللوجت�شية،  واخل��دم��ات  اخل�شخ�شة 
نظمتها  التي  والفعالية  العاملية  دب��ي  غرفة  بعثة 
ت�����ش��ك��ل من�شة  ل���رج���ال االأع���م���ال  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  يف 
االأعمال.وبدوره  جمتمعي  بني  للتوا�شل  فعالة 
�شفر  القمزي،  مطر  �شعيد  الدكتور  �شعادة  ق��ال 
جمهورية  ل��دى  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 

اأوزبك�شتان اإن منتدى االأعمال الذي نظمته غرفة 
تطوير  يف  �شي�شاهم  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  يف  العاملية  دب��ي 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
منتدى  تنظيم  اأن  معتراً  واأوزبك�شتان،  املتحدة 
العاملية  دب��ي  غرفة  ا�شرتاتيجية  يعك�س  االأع��م��ال 
يف التو�شع اخلارجي يف اأ�شواق ذات اأولوية. ولفت 
�شعادته اإىل اأن امل�شاريع اال�شتثمارية امل�شرتكة بني 
دولة االإمارات واأوزبك�شتان تتنوع لت�شمل قطاعات 
واملتجددة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ط��اق��ة  م��ن��ه��ا  خم��ت��ل��ف��ة 
والبنية التحتية والزراعة واخلدمات اللوج�شتية 
التبادل  ان  اإىل  م�����ش��راً  وال�����ش��ي��اح��ة،  وال���ط���ران 
 500 وتخطى  ت�شاعف  البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري 

مليون دوالر اأمريكي يف العام 2022.
واأقيمت جل�شة نقا�شية خالل املنتدى �شمت عدداً 
م��ن امل�����ش��وؤول��ني واخل����راء يف جم���االت اجلمارك 
اأوزبك�شتان،  يف  وامل�شرفية  اللوج�شتية  واخلدمات 
حيث ا�شتعر�س املتحدثون مزايا وفوائد ممار�شة 
االأع��م��ال يف اأوزب��ك�����ش��ت��ان، م��ع االإج��اب��ة على كافة 
تنظيم  اأعقبها  دب��ي،  �شركات  ممثلي  ا�شتف�شارات 
�شركات  ممثلي  بني  الثنائية  االأع��م��ال  اجتماعات 

دبي واأوزبك�شتان، وتوجه اأع�شاء الوفد يف زيارات 
ميدانية عملية اإىل عدد من مقار ال�شركات.

 »Allmed« وزار مدير عام غرف دبي فرع �شركة
ال�شناعات  يف  املتخ�ش�شة  ال�شركة  اأوزبك�شتان،  يف 
الدوائية التي يقع مقرها يف دبي، والتي تو�شعت 
االإم���ارة،  م��ن  ان��ط��الق��اً  الو�شطى  اآ�شيا  اأ���ش��واق  يف 
اآلية العمل  حيث اطلع مدير عام غرف دبي على 
والفر�س املتاحة يف جمال ال�شناعات الدوائية يف 

اأوزبك�شتان لل�شركات العاملة يف دبي.  
التي  االقت�شادية  واالأن�شطة  القطاعات  وت�شمل 
كل  التجارية  بالبعثة  امل�شاركة  ال�شركات  متثلها 
من مواد البناء، والتجارة االإلكرتونية، واملجاالت 
البيئية والكهربائية، واالأزياء واملالب�س، واملناطق 
وال�شيافة،  وال���ف���ن���ادق،  امل���ن���ازل  واأث������اث  احل�����رة، 
والعطور  ال���ط���ب���ي���ة،  وال���ت���ج���ه���ي���زات  وامل�����ع�����دات 
واملنتجات  التجميل،  وم�شتح�شرات  وال�شابون 
التجزئة،  واأ���ش��ول  املتجددة،  والطاقة  ال��دوائ��ي��ة، 
واخلدمات  البحري  وال�شحن  االأمنية،  والطباعة 
اال�شتهالكية  ال�شلع  اإىل  باالإ�شافة  اللوج�شتية 

�شريعة التداول. 
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اإعــــــــــالن
الهند�شة  فى  لال�شت�شارات  كوف   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

 CN 4740969 :املعمارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم

قد تقدموا اإلينا بطلب:

ال�شخ�س  املعمارية - �شركة  الهند�شة  اإ�شم جتاري من/كوف لال�شت�شارات فى  تعديل 

الواحد ذ م م

 COVE ARCHITECTURE ENGINEERING  CONSULTANCY -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/كوف لالإ�شت�شارات الهند�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

COVE ENGINEERING CONSULTANT - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

اإعــــــــــالن
�شركة   - الطلبات  لتو�شيل  ايز  ذي   : ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم: CN 4036919 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيب �شرف دين �شرف دين

ال�شخ�س  �شركة   - التو�شيل  خلدمات  �شوبرير  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

superior delivery services - sole proprietorship llc الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�شم جتاري من/ذي ايز لتو�شيل الطلبات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  

THE AIZ DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/�شوبرير خلدمات التو�شيل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع

SUPERIOR DELIVERY SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

         يف الدعوى رقم  58/2022/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع الدعوى : التكرم با�شدار قرارا باحلجز وبيع العقار املرهون اململوك للمطلوب �شدها واملتمثلة يف االر�س 
دبي -  بامارة   4 القوز  الكائنة مبنطقة  1160.07 مرت مربع  4686-359 وم�شاحتها  البلدية  474 رقم  رقم 
 2018/6/20 يف  امل��وؤرخ  الرهن  عقد  مبوجب  الطالب  البنك  ل�شالح  االوىل  الدرجة  من  تاأمينيا  رهنا  وامل��ره��ون 
بتاريخ:2018/6/24 وذلك يف   5102/2018 الت�شجيل رقم  دائرة االرا�شي واالمالك مبوجب  وامل�شجل لدى 

حدود مبلغ )45.550.000( درهما خم�شةو اربعون مليونا وخم�شمائة وخم�شون الف درهما .
طالب التنفيذ:م�شرف ابوظبي اال�شالمي �س.م.ع - عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - املركزية �شرق - ابوظبي - 
ه��ادف و�شركاوؤه - وميثله:حممد هادف  بوكالة  امل�شرق  - بنك   12 �شقة   - االزرق  ال��رج  �شارع خليفة - مبنى  �شارع 

جوعان را�شد الظاهري 
املطلوب اإعالنه : �شركة اخليل هايت�س ذ.م.م - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - 

مبنى بناية اآي راز تاور - �شقة بدبي الطابق 1 - بر�شا هايت�س - 0504354994 - 045114991
ان  التالية  الثالث  01:00:00م ويف االيام  ال�شاعة   2023/3/29 املوافق  :اأنه يف يوم االربعاء  االإع��الن  مو�شوع 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :ار�س ف�شاء - 
املنطقة القوز الرابعة - رقم االر�س 474 - رقم البلدية 4686-359 - امل�شاحة 1160.07 مرت مربع - التقييم 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،  -  8740814

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

         يف الدعوى رقم  241/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

 2021/629 رقم  باال�شتئناف  واملعدل   ، كلي  عقاري   2020/357 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : الدعوى  مو�شوع 
ا�شتئناف عقاري ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )7407695( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ:خلفان عبيد �شعيد الظاهري - عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية ال�شقر لالعمال - 
الطابق 15 - مكتب 1502 - وميثله:�شاره �شاه بيك حممد البلو�شي 

املطلوب اإعالنه : ذا �شيهور�س لتجارة القوارب ���س.ذ.م.م - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :االم��ارات - امارة دبي - ديرة - بور�شعيد 
info@  -  042208551  -  0097142208558  -  807  -  806 �شقة   -  8 ال��ط��اب��ق   - ا���ش��ت��ار  ���ش��ن��رتي��ون  مبنى   -

almaftool-advocate.com
مو�شوع االإعالن :املنفذ �شدهم:ذا �شيهور�س لتجارة القوارب �س.ذ.م.م تي ات�س او اي ليمتد

اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2023/3/29 ال�شاعة 01:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
http://www. املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل  وعلى   )emiratesauction.ae
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
املمتلكات :وحدة عقارية -  اأو�شاف  املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على 
منطقة جزر العامل - مبنى كوت دي اأزود - رقم 2 - قطعة االر�س رقم 163/0 - الوحدة رقم THOE-2-C1047  - امل�شاحة 

درهم   1617888.70 التقييم   - مربع  مرت   53.08
THOE-2- وحدة عقارية - منطقة جزر العامل - مبنى كوت دي اأزود - رقم 2 - قطعة االر�س رقم 163/0 - الوحدة رقم

C1047  - امل�شاحة 33.83 مرت مربع - التقييم 1176437.83 درهم
THOE-2- وحدة عقارية - منطقة جزر العامل - مبنى كوت دي اأزود - رقم 2 - قطعة االر�س رقم 163/0 - الوحدة رقم

C1107  - امل�شاحة 33.83 مرت مربع - التقييم 1176437.83 درهم
- مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70608

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعلن بيع  عقار بالن�شر  

         يف الدعوى رقم  917/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/385 عقاري جزئي - ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
. املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  للر�شوم  �شامال  درهم   1000238

طالب التنفيذ:ب�شار حممد عزيز ن�شار - عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي  - �شارع ال�شيخ زايد - برج لطيفة 
- قبل كراون بالزا - الطابق اخلام�س - مكتب رقم 505 - وميثله:ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة 

املطلوب اإعالنه : براينت هولدينجز ليمتد - ال�شفة منفذ �شده  - عنوانه :االمارات - امارة دبي - االمارات - امارة 
 -  0569553265  - للعقارات  الدين  - فخر  اك��ر علي  - ملك   203 رق��م  - مكتب  دب��ي   - االوىل  القوز   - دب��ي 

043586116
ان  التالية  الثالث  01:00:00م ويف االيام  ال�شاعة   2023/3/29 املوافق  :اأنه يف يوم االربعاء  االإع��الن  مو�شوع 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :حمل - املنطقة 
احلبية الرابعة - رقم االر�س 39 - ا�شم املبنى او�شي�س تاور ون - رقم املحل SHOP2 - امل�شاحة 208.40 مرت 

مربع - التقييم 3.249.998 درهم 
 SHOP NO 3 -1 حمل - املنطقة احلبية الرابعة - رقم االر�س 39 - ا�شم املبنى او�شي�س تاور ون - رقم املحل

- - امل�شاحة 229.18 مرت مربع - التقييم 3499998 درهم - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/18888

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمارات  موقع  على  علني  مزاد 
2023/03/22 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ  6:00 م�ساءا يوم االربعاء  ال�ساعة 

�سده كري�ستو�س انا�ستا�سوبولو�س و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 3,700 اثاث �سقه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 
باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .

االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    AJCFICIREA2022 /0003372 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه /زهرة املجاز ملقاوالت ال�شيانة العامة ذ.م.م
 العنوان:9609545 - ا�شغر اأمر اأوان مالك - العنوان:9609546 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2023/1/3 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
عليها  املدعي  الزام  بالتايل  ذ.م.م  واحلافالت  ال�شيارات  لتاأجر  التميم   / ل�شالح  اأعاله 
املطالبة  تاريخ  من   ٪5 قدرها  قانونية  وفائدة  درهم   66150 للمدعية  توؤدي  ان  االوىل 
وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعي  والزمت  ال�شداد  متام  وحتى   2022/8/23 يف  احلا�شل 
قابال  حكما   - طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�شتالمك هذا التبليغ .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�شم ال�شركة : الرتا لتجارة مواد الديكور �س.ذ.م.م 
ال�شكل   - البطني  رق��ة   - دي��رة   - مكتوم  ال  را�شد  مانع  ال�شيخ  ملك   101 رق��م  مكتب   : العنوان 
814979 رقم القيد بال�شجل التجاري  ،  رقم الرخ�شة :  القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة  
يف  التاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1365025  :
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
لديه  2023/3/10 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2023/3/10
 : العنوان  ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س 
مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف 
042973071 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية  042973060 فاك�س :   :

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 

بور�شعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية الرتا لتجارة مواد الديكور �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 2023/3/10 2023/3/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�شاد وال�شياحة

70640

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1115(

املنذرة:�شركة ديار للتطوير �س.م.ع
املنذر اليه:خو�شحال �شراف لتجارة ال�شلع باجلملة ذ.م.م

املنذرة تتوجه بانذارها هذا اىل املنذر اليه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات االيجارية عن العني مكتب 
بامارة  ال�شغاية  مبنطقة   113-473 رق��م  االر����س  قطعة  على  املقامة  بالبناية   203 رق��م 
/3 املنذرة وذلك مبوجب عقد االيجار رقم  والتي تدار مبعرفة  دبي ملك عو�شة عيد حممد 

t0042780 واملوؤرخ 2022/2/2 وذلك خالل مدة �شهر من تاريخه ويف حالة عدم ال�شداد 
ب��دل االي��ج��ار حتى تاريخ االخ��الء الفعلي وترئة ذم��ة العني املوؤجرة  وج��وب االخ��الء و���ش��داد 
من ر�شوم ا�شتهالك االت�شاالت واملياه والكهرباء وت�شليم العني ومفاتيحها للمنذرة واال فاإننا 
وحتميل  منكم  حقوقها  بتح�شيل  الكفيلة  والق�شائية  القانونية  االج���راءات  التخاذ  �شن�شطر 

املنذر اليها كافة الر�شوم وامل�شاريف مع حفظ حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1116(

املنذرة:�شركة ديار للتطوير �س.م.ع
املنذر اليه:�شركة كريايتور لتخلي�س املعامالت

املنذرة تتوجه بانذارها هذا اىل املنذر اليه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات االيجارية عن العني مكتب 
رقم 209 بالبناية املقامة على قطعة االر�س رقم 363-383 مبنطقة الثنية االوىل بامارة 
االيجار  وذل��ك مبوجب عقد  املنذرة  ت��دار مبعرفة  والتي  �شعيد عبداهلل باحلب  دبي ملك علي 
تاريخه ويف حالة  �شهر من  م��دة  وذل��ك خ��الل   2022/1/5 وامل���وؤرخ   t0042429/1 رق��م 
عدم ال�شداد وجوب االخالء و�شداد بدل االيجار حتى تاريخ االخالء الفعلي وترئة ذمة العني 
املوؤجرة من ر�شوم ا�شتهالك االت�شاالت واملياه والكهرباء وت�شليم العني ومفاتيحها للمنذرة واال 
فاإننا �شن�شطر التخاذ االجراءات القانونية والق�شائية الكفيلة بتح�شيل حقوقها منكم وحتميل 

املنذر اليها كافة الر�شوم وامل�شاريف مع حفظ حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1117(

املنذرة:�شركة ديار للتطوير �س.م.ع
املنذر اليه:رويال فيجن لال�شتثمار ذ.م.م

املنذرة تتوجه بانذارها هذا اىل املنذر اليه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات االيجارية عن العني مكتب 
التجاري  549-346 مبنطقة اخلليج  رقم  االر���س  املقامة على قطعة  بالبناية   1303 رقم 
بامارة دبي ملك عبداهلل �شعيد عبداهلل باحلب والتي تدار مبعرفة املنذرة وذلك مبوجب عقد 
تاريخه  �شهر من  م��دة  وذل��ك خ��الل   2022/4/28 وامل���وؤرخ   t0044158/1 رق��م  االيجار 
ويف حالة عدم ال�شداد وجوب االخالء و�شداد بدل االيجار حتى تاريخ االخالء الفعلي وترئة 
ذمة العني املوؤجرة من ر�شوم ا�شتهالك االت�شاالت واملياه والكهرباء وت�شليم العني ومفاتيحها 
للمنذرة واال فاإننا �شن�شطر التخاذ االجراءات القانونية والق�شائية الكفيلة بتح�شيل حقوقها 

منكم وحتميل املنذر اليها كافة الر�شوم وامل�شاريف مع حفظ حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1083(

املنذرة:ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعيه نادك
املنذر اليها:�شيتي اميرور للتجاره العامه �س.ذ.م.م

املنذر ينذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 27.669.32 درهم اماراتي 
مع  فل�س  وث��الث��ون  واث��ن��ان  دره��م  و�شتون  وت�شعه  و�شتمائه  ال��ف  و�شعرون  �شبعة 
الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد وذلك يف مدة اق�شاها خم�شة 
الالزمة  القانونية  االج���راءات  كافة  التخاذ  اأ�شفني  ن�شطر  �شوف  فاإننا  واال  اي��ام 
القانونية  والفائدة  باملبلغ  االبتدائية واملطالبة  املحكمة  امام  �شدكم ورفع دعوى 

وامل�شاريف والر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2023/1086(

املنذر:خالد حممد عبداهلل عي�شي - بوكالة املحامية/اإميان اآل علي

�شد املنذر اليه:العمارة الراقية للتطوير العقاري - جمهول حمل االقامة

و�شتمائة  مليون  اثنني  دره��م   2600000 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  ينذر 

الف درهم فقط ال غر وذلك خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمه 

االنذار واال �شوف نتخذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها 

الدعوى الق�شائية باملبلغ والفائدة القانونية 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات 

وحتى متام ال�شداد مع حتميله كافة م�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:782/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854

مو�شوع الدعوى : ف�شخ اتفاقية التعاون املرمة بني املدعية واملدعي عليها الثانية يف �شنة 2018 واملطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما 
بينهم مبلغ )22.523.250.22( دوالر امريكي اثنان وع�شرون مليونا وخم�شمائة وثالثة وع�شرون الفا ومئتان وخم�شون دوالرا واثنني وع�شرون �شنتا او ما 
يعادلها بالدرهم االماراتي مبلغ )82.660.328.31( درهم اثنان وثمانون مليونا و�شتمائة و�شتون الفا وثالثمائة وثمان وع�شرون درهما وواحد وثالثون 
فل�شا - والفائدة القانونية عن التاأخر 12٪ من تاريخ اال�شتحقاق وحلني ال�شداد التام مع الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان ي�شدد 
درهم  ي�شددوا مبلغ )20.000.000( ع�شرون مليون  بان  بينهم  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  املدعي عليهم  الزام  التام مع  ال�شداد  اال�شتحقاق وحلني  ومبلغ 

للمدعية عن ال�شرر املادي واالدبي الذي حلق بها من جراء اخاللهم بالتزاماتهم . 
املدعي:روناكو انرتنا�شونال م.م.ح

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �شارع 29 -  مبنى القرهود �شتار - �شقة 202 - م�شت�شفى القرهود
العام/ديانا جيم�س عقيل   املدير  ليمتد ميثلها  ايرنجي  زوك��ون 2- كونيك�س  ال�شيد/زو  اأوبراييتنج كومباين ميثلها  دار برتوليوم   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

-  �شفتهما : مدعي عليهما
بالزام  واملطالبة   2018 �شنة  الثانية يف  عليها  واملدعي  املدعية  بني  املرمة  التعاون  اتفاقية  ف�شخ  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�شوع 
الفا ومئتان  اثنان وع�شرون مليونا وخم�شمائة وثالثة وع�شرون  امريكي  دوالر  بينهم مبلغ )22.523.250.22(  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  املدعي عليهم 
وخم�شون دوالرا واثنني وع�شرون �شنتا او ما يعادلها بالدرهم االماراتي مبلغ )82.660.328.31( درهم اثنان وثمانون مليونا و�شتمائة و�شتون الفا وثالثمائة 
املدعي عليهم  ال��زام  التام مع  ال�شداد  اال�شتحقاق وحلني  تاريخ  التاأخر 12٪ من  القانونية عن  والفائدة   - فل�شا  وثمان وع�شرون درهما وواح��د وثالثون 
بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان ي�شدد ومبلغ اال�شتحقاق وحلني ال�شداد التام مع الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان ي�شددوا 
مبلغ )20.000.000( ع�شرون مليون درهم للمدعية عن ال�شرر املادي واالدبي الذي حلق بها من جراء اخاللهم بالتزاماتهم - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق  2023/3/21  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

رئي�ض الق�شمم�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

AJ20201224C12139 رقم املعاملة
اإخطار عديل بالوفاء

املخطر:التميم لتاأجر ال�شيارات واحلافالت ذ.م.م - وميثلها املدير/ طه حممد حنيف - هندي اجلن�شية
هاتف   - العقاري  لال�شتثمار  غدير  بن  ملك   -  3 رقم  حمل   - التجارية  م�شرف  منطقة  عجمان  العنوان:امارة 

عجمان �س.ب:3148   - فاك�س:067403170   -  067403170
�شد املخطر اليه:ويلفريد الو�شيو�س بن جو�شيف - هندي اجلن�شية - العنوان:امارة عجمان ، االلرميلة 1 - �شارع القد�س 

هاتف:0522727296  -  601927 موحد  رقم   - مكاين:4326710176  رقم   - بدر  ابو  بناية   142
اليه مبلغ وقدره )10000( درهم ع�شرة االف درهم الغر قيمة  انذار قانوين:ملا كان املخطر يداين املخطر  املو�شوع 
ال�شيك رقم 000007 وامل�شحوب على بنك �شيتي بنك والذي ارتد لعدم كفاية الر�شيد بيد ان املخطر اليه ابا وامتنع عن 

الوفاء بالتزاماته املتفق عليها مما يعد معه اخالال منها مبا هو متفق عليه.
بناء عليه فاإننا نخطركم ب�شرورة �شداد املديونية املذكورة بعالية خالل خم�شة ايام من تاريخه واال فاننا �شن�شطر اىل 
بكل  املحاماة  اتعاب  وبدل  وامل�شاريف  الر�شوم  حتميلكم  مع  موكلنا  حقوق  بتح�شيل  الكفيلة  القانونية  االجراءات  اتخاذ 

تقدير واحرتام
املخطر/طه حممد حنيف

واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك .

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:724/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )1000.000( درهم تعوي�شا عن اخل�شائر 
واال�شرار التي حلقت املدعي والزامه ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية 

5٪ من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد . 
املدعي:امرجيت �شينغ دهر

عنوانه:االمارات - امارة دبي - املركز التجاري االوىل - برج ال�شالم - �شقة 2604 - فندق ال�شرتون
املطلوب اإعالنه :  1- بابلو ماروي�شيو غامبيل  -  �شفته : مدعي عليه 

وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�شوع 
)1000.000( درهم تعوي�شا عن اخل�شائر واال�شرار التي حلقت املدعي والزامه ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية 5٪ من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد - وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س  املوافق  2023/3/23  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

/���ش��ان��ى اهلل خان  امل��دع��و  فقد 
باك�شتان   ، خ�����ان  اهلل  ظ���ف���ر 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)IK4136362(  رق������م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0521174817

فقدان جواز �سفر

كوتارام  /�شونيد  امل��دع��و  فقد 
الهند   ، م��ي��ت��ال جم��ي��د حم���ل 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)5296765S(  رق���������م 
م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0561574052

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل���������دع���������و /������ش�����ون�����ر 
ك��وري��ك��ون��ان اب��و ك��وري��ك��ون��ان ، 
الهند اجلن�شية - جواز �شفره 
)2218844V(  رق��������م 

م�����������������ن ي��������������ج��������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0526266554

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل���������دع���������و /ف�����اط�����م�����ه 
اوموتوالنى ادي�شانيا ، نيجريا 
�شفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)A10335776(  رق�����م 

اىل  ت�شلميه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
اقرب مركز  او  نيجريا  �شفارة 

�شرطة    

فقدان جواز �سفر

العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 
 وزارة العدل 

حمكمة ال�شارقة االإبتدائية االإحتادية
ق�شم احلجوزات والبيوع

اعلن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا( 
يف الق�شية التنفيذية رقم 4079 ل�شنة 2021

املنفذ �شده / مركز ال�شارقة لال�شتثمار 
ل�شالح املنفذ له / �شركة �شكان للمقاوالت االكرتوميكانيكية ذ.م.م 

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبينة باملرفق اأدناه عن طريق املزاد 
العلني

لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف التنفيذ رقم 40749 ل�شنة 2021 اخطاركم 
وقدره  مبلغ  اأعاله  التنفيذية  الق�شية  يف  ذمتكم  يف  املرتتب  الدين  �شداد  بوجوب 
15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا،  خالل  وذلك   ، درهم   14.288.805
اأعاله للبيع  واال فاإن املحكمة �شتتخذ القرار املنا�شب ب�شان طرح العقارات املذكورة 
رقم  االحتادي  للقانون   )2( فقرة   )288( املادة  لن�س  عمال  وذلك  االأ�شول  وفق 

)42( ل�شنة 2022 ب�شاأن  قانون االجراءات املدنية ...
يقت�شي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة امل�شود عنها اعاله ...

رئي�ض ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

00000
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                     تعلن دائ���رة االأرا���ش��ي واالأم����الك - موؤ�ش�شة التنظيم ال��ع��ق��اري يف                           
دبي، و�شركة مار�س �شتار للتطوير العقاري ذ.م.م عن �شدور حكم ا�شتحواذ املطور 
العقاري )مار�س �شتار للتطوير العقاري ذ.م.م( على م�شروع رقم 556 )رويف توين 
اأعمال امل�شروع وفق احلكم الق�شائي  تاورز( مدينة دبي الريا�شية، بغاية ا�شتكمال 
والغر  امللغاة  بامل�شاريع  اخلا�شة  العقارية  اللجنة  ع��ن  ال�����ش��ادر   2022/3 رق��م 

مكتملة يف اإمارة دبي امل�شكلة وفق املر�شوم 2020/3.
على جميع امل�شتثمرين يف امل�شروع – م�شروع رويف توين تاورز – التوا�شل مع املطور 
االإلكرتوين  الريد  على  ذ.م.م  العقاري  للتطوير  �شتار  مار�س  امل�شتحوذ  امل�شتكمل 
او   .04-5647479 هاتف   -  properties@marsgroups.org
مراجعة دائرة االأرا�شي واالأمالك، وذلك ال�شتكمال االإجراءات خالل مدة ثالثني 

يوم من تاريخ االإعالن.
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 •• اأبوظبي-الفجر

اأ�شاد احتاد االإمارات لل�شراع والتجديف يف اجتماعه الدوري  برئا�شة ال�شيخ 
اأحمد بن حمدان بن حممد اآل نهيان باالإجنازات الريا�شية الكبرة التي 
ال�شراع  ريا�شة  يف  الوطنية  املنتخبات  و�شفراء  االإم���ارات  ريا�شة  حتققها 
والتجديف احلديث من خالل امل�شاركات املتعددة على ال�شاحتني القارية 

والعاملية
ال�شراع  ري��ا���ش��ات  ن��ه��ي��ان جن��اح��ات  اآل  ب��ن ح��م��دان  اأح��م��د  ال�شيخ  وث��م��ن 
وال��ت��ج��دي��ف احل��دي��ث م��ع ب��داي��ة ع���ام 2023 ح��ي��ث ح��ق��ق اأب���ط���ال هذه 
الريا�شات اإجنازات الفتة من بينها ح�شول املنتخب الوطني على ذهبية 
بطولة دول جمل�س التعاون اخلليجي املفتوحة للتجديف ال�شاطئي التي 
مياه  احل��ايل على  ال�شهر  بداية  الريا�شي  الثقايف  ن��ادي احلمرية  نظمها 
)ف�شية  ميداليتني  على  خ��ال��د  ع���ادل  بطلنا  وح�شول  احلمرية  �شاطئ 
وبرونزية( يف فئتي ما�شرتز األكا 7 واألكا 6 �شمن بطولة العامل لل�شراع 

احلديث يف تايالند.

اإدارة  مقر  يف  املا�شي  االأ�شبوع  نهاية  انعقد  ال��ذي  االجتماع  يف  ذل��ك  ج��اء 
فيكتوري بنادي دبي الدويل للريا�شات البحرية برئا�شة ال�شيخ اأحمد بن 
حمدان اآل نهيان وح�شور اأع�شاء جمل�س االإدارة كال من حممد عبداهلل 
العام وحممد عبداهلل حارب الفالحي وحممد  العبيديل االأم��ني  حممد 
و�شامل غامن عبيد  املهري  را�شد خليفة  و�شيف  العليلي  عبيد بن ماجد 
يف  ال�شام�شي   العوي�س  �شلطان  حممد  خالد  و���ش��ارك  ال�شام�شي   خلفان 

االجتماع عر تقنية االت�شال املبا�شر.
وناق�س احل�شور يف االجتماع اأهم االأجندة على جدول االأعمال حيث رحب 
اطلعوا على  ثم  باحل�شور  نهيان  اآل  بن حمدان بن حممد  اأحمد  ال�شيخ 
تقارير عر�شها االأمني العام عن االإجنازات اخلا�شة باملنتخبات الوطنية 
والتي كان حمل اعتزاز واإ�شادة اجلميع وكذلك ما مت واأجنز من فعاليات 

ريا�شية �شمن روزنامة املو�شم يف الربع االأول لعام 2023.
اللباط  ومهدي قريدي  وا�شتعر�س االجتماع تقارير فنية قدمها زهر 
االأول يف  ال��رب��ع  م��ن م�شابقات يف  اإجن���ازه  م��ا مت  ح��ول  الن�شاط  م�شوؤويل 
لل�شراع احلديث  االإم��ارات  بطوالت االحت��اد والتي �شملت مناف�شات بطل 

اجلوالت )االوىل والثانية والثالثة( وبطولة االإمارات للتجديف احلديث 
اجلوالت )االأوىل والثانية والثالثة والرابعة(.

واأ�شاد رئي�س واأع�شاء االحتاد بالدور الكبر الذي تقوم به االندية البحرية 
على م�شتوى الدولة وهي نادي اأبوظبي للريا�شات البحرية  ونادي دبي 
البحرية  للريا�شات  الدويل  ال�شارقة  ونادي  البحرية  للريا�شات  الدويل 
ل��زوارق ال�شاطئ -دو�شك-  ون��ادي احلمرية الثقايف الريا�شي ون��ادي دبي 
والتي ت�شهم يف اإجناح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي وكذلك االندية 

والفرق واللجان التي ت�شارك يف هذه الفعاليات.
ووجه جمل�س اإدارة احتاد االإمارات لل�شراع والتجديف احلديث مب�شاعفة 
اجلهود يف الفرتة املقبلة من اأجل زيادة م�شاركة خمتلف �شرائح املجتمع 
ال�شراع والتجديف  اأجل ن�شر مفهوم ريا�شات  امل��راأة من  وتفعيل م�شاركة 
احلديث وزيادة االهتمام مب�شاركة ا�شحاب الهمم يف كافة الفعاليات خا�شة 
والتجديف  ال�شراع  ريا�شات  يف  متعددة  فئات  ت�شم  العاملية  االألعاب  وان 
ريا�شات  ترعى  التي  اأول اجلهات  يكون  ب��ان  االحت��اد  ب��ادر  احلديث حيث 
تخ�س هذه ال�شريحة من خالل تنظيم فعاليات خا�شة للم�شتويني الثاين 

والثالث مع فعاليات جوالت بطل االإمارات لل�شراع والتجديف احلديث.
ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق االأه������داف  اإدارة االحت������اد  ك��م��ا وج����ه جم��ل�����س 
اال�شرتاتيجية ومن بينها بناء الريا�شيني وتاأهيلهم للم�شاركات االوملبية 
حتقيق  نحو  كبوابة  تقع  االحت��اد  يرعاها  التي  االن�شطة  كل  اأن  باعتبار 
احللم االأوملبي حيث �شبق لالحتاد اأن �شارك يف دورة االألعاب االأوملبية عام 
للم�شاركة جمددا يف الن�شخ املقبلة خا�شة  بقوة  ويتطلع  بكني  2008 يف 
للمرة  �شت�شهد  وال��ت��ي   2024 باري�س  يف  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  دورة  ومنها 

االأوىل ان�شمام ريا�شة كايت �شرف.

�سكرا
الدويل  دبي  ن��ادي  اإدارة  اإىل جمل�س  وتقدير  �شكر  االجتماع �شوت  �شجل 
للريا�شات البحرية على ترحيبه با�شت�شافة االجتماع الدوري مبقر اإدارة 
فريق فيكتوري يف جبل علي حيث جاء االنعقاد هذه املرة يف اإطار خطط 
وتوجيهات رئي�س االحتاد بالو�شول اإىل االأندية يف مقارها حتفيزا لها من 

اأجل املزيد لزيادة االهتمام بالريا�شات احلديثة.

•• ح�سن �سيداأحمد – العني

تنطلق م�شاء اليوم اجلمعة  اجلولة ال� 20  لدوري اأدنوك للمحرتفني باأربعة 
مواجهات مثرة ، اأهمها قمة العني والن�شر التي ي�شت�شيفها ا�شتاد هزاع بن 
زايد يف 8.30 م�شاء ، حيث ي�شعى العني لتعزيز اأف�شليته احلالية و�شعوده 
على  بالفوز  الثاين  املركز  و�شوله  حتى  الرتتيب  ج��دول  و�شط  من  ال�شريع 

�شيفه الن�شر الذي يعانى االأمرين يف املو�شم احلايل.
 42 ب�  40 نقطة يف املركز الثاين خلف �شباب االأهلي املت�شدر  ميتلك العني 
نقطة  ، و�شيدخل اإىل املواجهة بعد فوز عري�س على نده التقليدي الوحدة 
بثالثية نظيفة يف اجلولة ال�شابقة ، فوز رفع معنويات جماهر الزعيم واألهب 
�شراع القمة حيث تربع العني يف املركز الثاين  بعد اأن جاء من و�شط جدول 
وانتظار  ال�شدارة  على  للقفز  الن�شر  على  للفوز   العني   ويحتاج   ، الرتتيب 

�شقوط املت�شدر �شباب االأهلي.
 ويف اجلانب االآخ��ر ميتلك الن�شر 17 نقطة يف املركز 12 وهو مركز قا�س 
، وقد حقق الن�شر فوزاً هو االأهم له  على النادي الكبر وجماهره املمتدة 
على  الظفرة يف اجلولة املا�شية  بهدف نظيف ليك�شب 3 نقاط غالية للغاية ، 
ويحتاج للفوز على م�شيفه العني لتاأمني نف�شه واالبتعاد من دوامة الهبوط.

بني يا�س ودبا 
ي�شت�شيف ا�شتاد ال�شاخمة مواجهة بني يا�س و�شيفه دبا الفجرة يف اخلام�شة 
وخم�س واأربعني دقيقة ، وهي مباراة لت�شميد اجلراح وقد خ�شر بني يا�س يف 
اأربعة مباريات من اآخر خم�س ،  اأمام الن�شر 0-1 ، وعجمان 0-3 ، واجلزيرة 
اأمام البطائح قبل خ�شارته برباعية نظيفة على يد ال�شارقة يف  تعادل  و   2-0

اجلولة 15 ، وميتلك بني يا�س 19 نقطة فقط. 

وباملقابل عانى �شيفه دبا الفجرة من �شوء النتائج رغم اأدائه اجليد يف كثر 
من املباريات ولديه 5 نقاط من  فوز وحيد وتعادلني كان اآخرهما اأمام �شيفه 

احتاد كلباء 1-1 ، كل هذا وذاك يرفع من قوة املباراة وتناف�شيتها.

�سباب االأهلي وخورفكان
وي�شت�شيف املت�شدر �شباب االأهلي �شيفه خورفكان يف ال� 5.45 يف ا�شتاد را�شد 
اأقرب  نقطتني فقط من  بفارق   42 ب�  ال�شدارة  االأهلي  �شباب  يعتلي  ، حيث 
مالحقيه العني ، ويدخل الفر�شان للمباراة بعد رميونتادا مثرة حققها اأمام 

م�شيفه اجلزيرة وفوزه على فخر اأبوظبي 2-3.
 ، 2-2 21 نقطة  مع م�شيفه عجمان  ب�   التا�شع  وباملقابل تعادل خورفكان 
اأي  اأن  يعلم  ف��االأول   ، للفوز  االأهلي وخورفكان  �شباب  الفريقني  ويحتاج كال 
يف  خورفكان  ويرغب   ، ال�شدارة  واع��ت��الء   القفز  من  العني  �شتمكن  خ�شارة 

االرتفاع وتاأمني نف�شه من دوامة الهبوط.

الظفرة والوحدة
ي�شتقبل  ا�شتاد حمدان بن زايد يف ال� 8.30 م�شاء مواجهة الظفرة و�شيفه 
فريق الوحدة ، حيث ميتلك �شاحب االأر�س وال�شيافة الظفرة 8 نقاط فقط 
يف ر�شيده ويقبع يف املركز قبل االأخر منذ وقت ويحتاج للفوز لتعزيز ر�شيده 

من النقاط.
وباملقابل يحتاج الوحدة للفوز ملداواة جراحه بعد ال�شقوط القا�شي بثالثية 
االإ�شباين  مدربه  ب��دون  ال��وح��دة  و�شيدخل   ، العني  اأم��ام  ملعبه   على  نظيفة 
، ويحتاج الوحدة للفوز لتعزيز ر�شيد  اأخ��راً   اأقيل  اميانويل خمينيز الذي 
نقاطه ال� 37 نقطة واالرتقاء من مركزه الرابع احلايل خ�شو�شاً واأن الفارق 

بينه واملت�شدر لي�س بكبر ، فقط  5 نقاط .

اجلولة 20 لدوري اأدنوك للمحرتفني  انطالق  يف  مثرية  مواجهات   4

قمة الزعيم والعميد يف العني ومواجهات قوية لفرق القاع 

اأحمد بن حمدان يثمن اإجنازات املنتخبات الوطنية

احتاد ال�سراع والتجديف احلديث ي�سيد بدور اأندية الدولة
تفعيل ال�سراكة املجتمعية وت�سجيع املراأة وزيادة اأن�سطة اأ�سحاب الهمم

•• اأبوظبي - وام:

وغنتوت  االإم��������ارات  ف��ري��ق��ا  ت���اأه���ل 
ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة كاأ�س 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
للبولو ملو�شم 2022 – 2023 يف 
ن�شختها ال� 23، التي ينظمها نادي 
غنتوت ل�شباق اخليل والبولو حتت 
زايد  ب��ن  ف��الح  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة 
وتختتم  ال��ن��ادي،  رئي�س  نهيان  اآل 

مناف�شاتها غدا ال�شبت.
وج���اء ت��اأه��ل ف��ري��ق غ��ن��ت��وت بقيادة 
نا�شر ال�شام�شي بعد فوزه بالهدف 
الذهبي على فريق اأبوظبي بنتيجة 
ع�شر  جرت  التي  املباراة  يف   ،8-9
على  مثر  ل��ق��اء  بعد  االأول،  اأم�����س 
امتداد اأ�شواطه الرئي�شية وال�شوط 
ال�شوط  احلا�شم.وانتهى  االإ���ش��ايف 
تقدم  فيما   ،2-2 بالتعادل  االأول 
ليعود   2/5 ال���ث���اين  يف  اأب���وظ���ب���ي 
 5-5 ال��ث��ال��ث  يف  ب��ال��ت��ع��ادل  غنتوت 
اأن  اإال   ،6-8 ال���راب���ع  يف  وي��ت��ق��دم 
اآخ���ر  يف  ال���ت���ع���ادل  اأدرك  اأب���وظ���ب���ي 
اإحالة  لتتم   ،8-8 لت�شبح  دقيقة 
احل�شم اإىل �شوط اإ�شايف اأحرز فيه 
تاأهل  اأم���ا  ال��ذه��ب��ي.  ه��دف��ه  غنتوت 
فريق االإمارات بقيادة �شمو ال�شيخة 
م��ي��ث��اء ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 

ح�شاب  ع���ل���ى  ج������اء  ف���ق���د  م���ك���ت���وم 
ال�شوط  يف  احل��ب��ت��ور  ذئ����اب  ف��ري��ق 
وبنتيجة  اأي�����ش��ا  االإ����ش���ايف  احل��ا���ش��م 
االأول  ال�����ش��وط  وان��ت��ه��ى   .10-11
بتقدم احلبتور 4-1 ، بينما جاءت 
احلبتور  ���ش��ال��ح  يف  ال��ث��اين  نتيجة 
تعادل  ال��ث��ال��ث  ب��داي��ة  ويف   ،  3-4
تقدم  ث���م   4-4 االإم���������ارات  ف���ري���ق 
ذئاب  ت��ع��ادل  م��ا  و���ش��رع��ان   ،4-5
التعادل  وا���ش��ت��م��ر   ،5-5 احل��ب��ت��ور 
تقدم  اأن  اإىل  ال���راب���ع،  ال�����ش��وط  يف 
احلبتور 6-5، قبل اأن يدرك فريق 

احلبتور  ويعود  التعادل،  االإم���ارات 
لينتهي   ،6-7 جم������ددا  وي���ت���ق���دم 
ال�شوط الرابع بتلك النتيجة. ومع 
بداية ال�شوط اخلام�س جنح فريق 
االإمارات يف حتقيق التعادل لت�شبح 
عاد  اأن احلبتور  اإال   ،7-7 النتيجة 
لتزداد   ،7-8 ل��ي��ت��ق��دم  ج��دي��د  م��ن 
االإثارة ويتعادل فريق االإمارات من 
رم��ي��ة ج���زاء م��ن 40 ي����اردة 8-8، 
وي��وا���ش��ل ت��ق��دم��ه م��ن رم��ي��ة جزاء 
احلبتور  وي���رف�������س   ،8-9 ث��ان��ي��ة 
اال�شت�شالم ويتعادل 9-9، فيوا�شل 

التقدم مره ثانية 10-9، ويرف�س 
ف��ري��ق االإم������ارات اخل�����ش��ارة يف اآخر 
 ،10-10 وي���ت���ع���ادل  ث��ان��ي��ة   30
االإ�شايف  للزمن  الفريقان  ويحتكم 
والهدف الذهبي الذي حققه فريق 
االإم��ارات بولو ليبلغ النهائي بدون 
اأن  املنظمة  اللجنة  هزمية.واأعلنت 
�شمن  �شتقام  التي  النهائية  املباراة 
�شت�شبقها  امل��و���ش��م  خ��ت��ام  احتفالية 
الثالث  امل��رك��زي��ن  م���ب���اراة حت��دي��د 
والرابع بني فريقي اأبوظبي وذئاب 

احلبتور.

تاأهل االإمارات وغنتوت اإىل نهائي 
كاأ�س رئي�س الدولة للبولو

النهائي  ن�شف  ال���دور  ع��امل��ي��اً،   16 امل�شنف  ت��ي��اف��و،  فران�شي�س  االأم��رك��ي  بلغ 
الأول مرة يف دورات االأل��ف نقطة للما�شرتز يف كرة امل�شرب، وذلك بفوزه على 

الريطاين كامرون نوري الثاين ع�شر وبطل 2021 بنتيجة 6-4 و4-6 .
املا�شرتز،  دورات  يف  له  نتيجة  اأف�شل  تيافو  حقق  والع�شرين،  اخلام�شة  وبعمر 
املربع  اأي�شاً  اأف�شل نتيجة له على االإط��الق يف البطوالت الكرى هي  اأن  علماً 

االخر يف بطولة الواليات املتحدة املفتوحة العام املا�شي.
حقق يف م�شرته االحرتافية لقباً واحداً كان عام 2018 يف دورة ديلراي بيت�س 

االأمركية.
وعّلق االأمركي على تاأهله اىل دور االأربعة، قائاًل "اأنا �شعيد حقاً. لدي االنطباع 
العامل"،  الالعبني يف  اأف�شل  اأح��د  فاأنا  ذهنياً،  و�شع جيد  اأك��ون يف  عندما  اأن��ه 
م�شيفاً "اليوم، مل يكن االأمر يتعلق وح�شب بالتاأهل اىل ن�شف النهائي، بل اأنا 
�شعيد يف فوزي بهذه الطريقة على العب من طرازه قدم اأداًء مميزاً يف االآونة 

ظاهر". االأمر  وهذا  كالعب  كثراً  "تطورت  اأنه  وراأى  االأخرة". 
و�شيطر تيافو متاماً على مواجهته مع نوري املتوج اأواخر ال�شهر املا�شي بلقب 
كارلو�س  االإ�شباين  النهائي على  بعد فوزه يف  الرازيلية  ريو دي جانرو  دورة 
27 عاماً يف �شاعة  اللقاء مع الريطاين البالغ  األكارا�س الثاين عاملياً، حا�شماً 

و39 دقيقة.
و�شيكون تيافو اأمام اختبار �شعب جداً يف دور االأربعة �شد الرو�شي املتاألق هذا 
األيخاندرو  االإ�شباين  تخطى  وال��ذي  عاملياً  ال�شاد�س  مدفيديف  دانييل  املو�شم 

دافيدوفيت�س 6-3 و5-7.
وبدد مدفيديف املخاوف من اإ�شابة يف الكاحل تعر�س لها يف الدور ثمن النهائي 
ومباراته املاراثونية �شد االأملاين األك�شندر زفريف التي ا�شتغرقت ثالث �شاعات 

و17 دقيقة )6-7 )5-7( و7-6 )7-5( و5-7(.
عقب  االحرتافية،  م�شرته  يف  ع�شر  الثامن  اللقب  اىل  ال�شاعي  الرو�شي،  قال 
املباراة "مع ذلك، كنت اأ�شعر باآالم يف فرتة االإحماء. مل اأكن اأحترك ب�شكل جيد، 

لكن امل�شكنات �شاعدتني على ما اأعتقد ثم حت�شنت مع تقدم املباراة".
الرائع  2021، م�شواره  بلقب فال�شينغ ميدوز عام  املتوج  ووا�شل مدفيديف، 
م�شرته  يف  االأوىل  للمرة  فيها  النهائي  رب��ع  بلغ  ال��ت��ي  االم��رك��ي��ة  ال���دورة  يف 
االحرتافية، موؤكدا تاألقه الالفت هذا املو�شم وحتديدا منذ خروجه من الدور 

كانون  يف  الكرى،  االأرب��ع  البطوالت  اأوىل  املفتوحة،  اأ�شرتاليا  لبطولة  الثالث 
الثاين/يناير املا�شي، على يد االمركي االآخر �شيبا�شتيان كوردا.

بعدها توج بثالثة األقاب من اأ�شل ثالث دورات يف روتردام الهولندية والدوحة 
اأمام  ب��داأه��ا   18 اإىل  املتتالية  االن��ت�����ش��ارات  م��ن  غلته  رف��ع  االم��ارات��ي��ة.  ودب���ي 

دافيدوفيت�س بالذات يف هولندا يف �شباط-فراير املا�شي.
وح�شم مدفيديف املجموعة االوىل ب�شهولة 6-3، قبل اأن يواجه مقاومة كبرة 
من دافيدوفيت�س يف الثانية التي تعر�س اىل ال�شقوط على االر�س اثر انزالقه 
حظ  وحل�شن  الثامن.  ال�شوط  يف  لالإ�شباين  �شاقطة  بكرة  للحاق  حماولة  يف 
الرو�شي اأنه مل يتعر�س اإىل اال�شابة يف الكاحل ولكن اإبهامه االأمين جرح على 

م�شتوى الظفر بعدما حاول االبقاء على التوازن با�شتخدام يده اليمنى.
املباراة  7-5 وبالتايل  اللعب وح�شم املجموعة يف �شاحله  وعاد مدفيديف اىل 

يف �شاعة و46 دقيقة.
ويف دورة ال�شيدات لالألف، مل جتد البيالرو�شية اأرينا �شابالينكا امل�شنفة ثانية 
النهائي  ن�شف  بلوغ  يف  تذكر  �شعوبة  املو�شم  لهذا  املفتوحة  اأ�شرتاليا  وبطلة 
رافعة ر�شيدها  6-4 و-6�شفر،  ال�شاد�شة  االأمركية كوكو غوف  بفوزها على 

يف 2023 اىل 16 فوزاً مقابل هزمية واحدة فقط.
وكانت الالعبتان تخو�شان ربع النهائي هذه الدورة للمرة االأوىل يف م�شرتيهما، 
وبدت �شابالينكا م�شممة منذ البداية على عدم تفويت الفر�شة لدرجة اأنها مل 
متنح مناف�شتها االأمركية اأي فر�شة لك�شر اإر�شالها، حمققة فوزها الثاين على 

االأخرة من اأ�شل خم�س مواجهات بينهما.
وعلقت �شاباليننكا قائلة: "الثقة هي كلمة ال اأحبها حًقا. اأف�شل اأن اأقول اإنني 

اأوؤمن بنف�شي اأكرث".
واأ�شافت "اأ�شعر اأنني العبة خمتلفة هذا العام. اأنا اأكرث هدوًءا يف امللعب، واأقدر 
اأجواء  يف  البقاء  على  ي�شاعدين  مما  اأف�شل،  ب�شكل  م�شاعري  يف  التحكم  على 
نقاًطا  املناف�شات  اأمنح  اأو  اأع�شابي  اأفقد  اأن  دون  النتيجة،  كانت  مهما  امل��ب��اراة 

�شهلة".
وتواجه �شابالينكا يف ن�شف النهائي اليونانية ماريا �شاكاري ال�شابعة وو�شيفة 
املو�شم املا�شي والتي تغلبت على الت�شيكية برتا كفيتوفا اخلام�شة ع�شرة 6-4 

و7-5 و1-6.

 تيافو ومدفيديف و�سابالينكا و�ساكاري 
بن�سف نهائي انديان ويلز   
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

فيما ت�شتعد املالعب العاملية جلولة مثرة من املباريات الر�شمية والودية، 
االأوروب��ي��ة على موعد مع  املالعب  �شتكون  املقبل،  االأ�شبوع  نهاية  تبداأ يف 
اأكرث من مباراة كبرة يف الدوريات املحلية مطلع االأ�شبوع.وت�شهد نهاية 
والتي   ،2023 يف  االأوىل  الدولية  التوقف  ف��رتة  بداية  املقبل  االأ�شبوع 
الت�شفيات  ب��داي��ة  مقدمتها  يف  ال��دول��ي��ة؛  امل��ب��اري��ات  م��ن  العديد  تت�شمن 
ت�شفيات  وكذلك   )2024 )ي��ورو  االأوروبية  االأمم  كاأ�س  لبطولة  املوؤهلة 
اأمم كونكاكاف  اإ�شافة لفعاليات بطولة دوري  اأفريقيا القادمة  اأمم  كاأ�س 
التوقف،  ف��رتة  ب��داي��ة  وال��ك��اري��ب��ي(.وق��ب��ل  والو�شطى  ال�شمالية  )اأم��ري��ك��ا 
م��ب��اراة كبرة ومهمة يف بطوالت  االأوروب��ي��ة الأك��رث م��ن  امل��الع��ب  تتاأهب 
بالدوري  "الكال�شيكو"  القمة  مباراة  باأوروبا.وت�شتحوذ  املحلية  ال��دوري 

االإ�شباين بني بر�شلونة وريال مدريد على القدر االأكر من االهتمام من 
بني جميع املباريات التي تقام بالدوريات املحلية يف اأوروبا مطلع االأ�شبوع 
املقبل؛ كونها قد حتدد ب�شكل كبر مالمح املناف�شة على لقب امل�شابقة يف 
املو�شم احلايل.ويلتقي الفريقان يوم االأحد املقبل على ا�شتاد "كامب نو" 
يف بر�شلونة لتكون املباراة الرابعة من 5 مواجهات بني الفريقني يف املو�شم 
3-1 يف مباراتهما االأوىل  احل��ايل؛ حيث فاز ريال مدريد على بر�شلونة 
ريال  على  بر�شلونة  ف��از  ثم  املا�شي،  اأكتوبر  خ��الل  املو�شم  ه��ذا  ب��ال��دوري 
3-1 يف نهائي كاأ�س ال�شوبر االإ�شباين يف منت�شف يناير املا�شي. مدريد 
ريال مدريد يف ذهاب  الفريقان على ملعب  التقى  اأ�شبوعني فقط،  وقبل 
لت�شبح   0-1 بر�شلونة  وف��از  اإ�شبانيا،  ملك  لكاأ�س  النهائي  ن�شف  ال��دور 
املقبل.ويت�شدر  اأبريل   5 ملعبه يف  االإي��اب على  مباراة  قبل  االأف�شلية  له 
 9 وبفارق  نقطة   65 بر�شيد  حاليا  االإ�شباين  ال��دوري  ج��دول  بر�شلونة 

نقاط اأمام ريال مدريد، ما يعني اأن الفوز �شيقرب بر�شلونة خطوة كبرة 
املناف�شة  ري��ال مدريد من حدة  فوز  �شي�شاعف  فيما  اللقب،  ا�شتعادة  من 
على اللقب يف اجلوالت املتبقية من امل�شابقة هذا املو�شم حيث تتبقى لكل 
مباراة  االإ�شباين  ال���دوري  ي�شهد  املباراة.كما  ه��ذه  بعد  جولة   12 فريق 
اأخرى بارزة يف هذه اجلولة )ال�26( عندما يلتقي اأتلتيكو مدريد �شاحب 
املركز الثالث مع فالن�شيا، الذي بداأ رحلة الهروب بعيدا عن �شبح الهبوط 
من خالل انت�شارين يف اآخر 3 مباريات خا�شها بامل�شابقة.وي�شهد الدوري 
االإيطايل مباراتي قمة مثرتني يوم االأحد املقبل، باجلولة ال�27، حيث 
يوفنتو�س �شيفا على  العا�شمة ويحل  ديربي  روم��ا يف  يلتقي الت�شيو مع 
انرت  الكال�شيكية.ويحتل  القمة  لقاءات  اأب��رز  واح��دة من  ان��رت ميالن يف 
 18 وبفارق  نقطة   50 بر�شيد  امل�شابقة  ج��دول  يف  الثاين  املركز  ميالن 
نقطة خلف نابويل املت�شدر، ويتطلع الفريق ال�شتعادة نغمة االنت�شارات 

بعد الهزمية اأمام �شبيزيا يف اجلولة املا�شية.ويف املقابل، ي�شعى يوفنتو�س 
 15 خ�شم  عقوبة  بعد  االأوىل،  امل��راك��ز  اإىل  ال��ت��ق��دم  حم��اوالت��ه  ملوا�شلة 
تراجعه كثرا يف  ت�شببت يف  والتي  املو�شم احل��ايل،  نقطة من ر�شيده يف 
املباراة  38 نقطة.ويف  ال�شابع بر�شيد  امل�شابقة ليحتل االآن املركز  جدول 
العا�شمة روما �شراعا مثرا على  املواجهة بني قطبي  �شتكون  االأخ��رى، 
املركز الثالث يف جدول امل�شابقة، والذي يحتله الت�شيو حاليا بر�شيد 49 
نقطة بفارق نقطة واحدة اأمام ميالن ونقطتني اأمام روما.وت�شهد بطولة 
�شدارة  على  مثرة  مواجهة  اأي�شا  املقبل  االأح��د  ي��وم  الهولندي  ال��دوري 
 55( واأياك�س  حاليا  املت�شدر  نقطة(   58( فينورد  بني  امل�شابقة  ج��دول 
نقطة( �شاحب املركز الثاين.كما ت�شهد بطولة الدوري الرتغايل يف نف�س 
اليوم مواجهة مثرة على املركز الثاين بني �شبورتنج براجا �شاحب املركز 

الثالث بر�شيد 55 نقطة وبورتو )57 نقطة( �شاحب املركز الثاين.

كال�سيكو الدوري االإ�سباين وديربي روما يخطفان االأ�سواء يف جولة مثرية بالدوريات االأوروبية

•• الظفرة- وام:

بطولة  االأول،  اأم�س  م�شاء  افتتحت 
فويل  "الوينغ  يف  ال����ع����امل  ك����اأ�����س 
االأوىل  للمرة  تنظم  2023" التي 
فعاليات  �شمن  االإم�����ارات،  دول���ة  يف 
الرابعة ع�شرة من مهرجان  الدورة 
حتت  يقام  ال��ذي  البحري،  الظفرة 
ال�شيخ حمدان بن زايد  رعاية �شمو 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
اإدارة  جل���ن���ة  وب��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ظ���ف���رة، 
الثقافية  وال����رام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
اأبوظبي  ونادي  باأبوظبي  والرتاثية 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة، ع��ل��ى �شاطئ 
الظفرة.  منطقة  يف  املغرة  مدينة 
ح�شر االفتتاح �شعادة �شامل الرميثي 
اأبوظبي للريا�شات  مدير عام نادي 
املزروعي  ���ش��اري  وزاي����د  ال��ب��ح��ري��ة، 
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف جلنة  رئ��ي�����س ق�����ش��م 
اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية 
جمموعة  عن  وممثلون  والرتاثية، 
والريا�شيون  اأب����وظ����ب����ي،  م����وان����ئ 

امل�شاركون يف البطولة.
وتاأتي بطولة كاأ�س العامل يف "الوينغ 
ورع���اي���ة  ب���دع���م   ،"2023 ف���وي���ل 
جمموعة موانئ اأبوظبي، مب�شاركة 
50 العباً من عدة دول، حيث تبداأ 
 19 لغاية  اليوم وت�شتمر  املناف�شات 
البطولة  م��ار���س اجل����اري. وت��ه��دف 
الريا�شات  اأه������م  ا���ش��ت��ق��ط��اب  اإىل 
متمّر�س  ج���ي���ٍل  واإع��������داد  ال���ع���امل���ي���ة، 
دولة  مُيّثل  ال�شباب،  من  وحم��رتف 
املحلية  ال���ب���ط���والت  يف  االإم����������ارات 
واالإقليمية والعاملية، ويعزز مكانتها 
ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة. واأع����رب 
�شعادته  ع��ن  الرميثي  �شامل  �شعادة 
ب��ان��ط��الق ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل يف 

والتي   ،»2023 ف���وي���ل  »ال���وي���ن���غ 
للم�شابقات  ن��وع��ي��ة  اإ���ش��اف��ة  ت�شكل 
يحت�شنها  التي  واحلديثة  الرتاثية 
ملجموعة  ال�شكر  موجها  املهرجان، 
املبذولة  وجهودهم  اأبوظبي  موانئ 

الإجناح البطولة.
كما جتول �شعادته يف موقع البطولة 
والتقى  املغرة،  مدينة  �شاطئ  على 
البطولة،  يف  امل�شاركني  الريا�شيني 
اآلية  ل�����ش��رح م���وج���ز ع���ن  وا���ش��ت��م��ع 
لكل  امل�شتقطع  وال���وق���ت  ال��ب��ط��ول��ة 
الع��ب واإج����راءات االأم��ن وال�شالمة 
للم�شاركني  امل���ق���دم���ة  واخل����دم����ات 
وع�شاق الريا�شات البحرية احلديثة. 
اآخ��ر، تفقد مدير عام  وعلى �شعيد 
البحرية،  للريا�شات  اأبوظبي  نادي 
ال�شوق ال�شعبي يف مهرجان الظفرة 
البحري، واطلع على اأركانه املتنوعة 
املنتجة،  التي ت�شم حمالت لالأ�شر 
واملك�شات،  متنقلة،  ط��ع��ام  وع��رب��ات 
الطفل،  وق���ري���ة  ال���ن���وخ���ذة،  وب���ي���ت 
الرتاثية،  احل����رف  رك���ن  وامل�������ش���رح، 

البحري، ور�س الطبخ  ركن الرتاث 
جانباً  و�شهد  والت�شوير،  وال��ر���ش��م 
للفنون  اأبوظبي  فرقة  عرو�س  من 
ال�شاطئية  وامل�����ش��اب��ق��ات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
اأجنحة  زار  كما  ال�شعبية.  واالألعاب 
بلدية  وم��ن��ه��ا  امل�������ش���ارك���ة،  اجل���ه���ات 
اأبوظبي،  و�شرطة  الظفرة،  منطقة 

واملتحف ال�شرطي، واأكادميية �شيف 
بن زايد للعلوم ال�شرطية واالأمنية، 
و�شركة  ال���ظ���ف���رة،  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
"تدوير"،  النفايات  الإدارة  اأبوظبي 
الأ�شحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  وم��وؤ���ّش�����ش��ة 
ال��ه��م��م، وامل���رك���ز االإب����داع����ي، وركن 

مدينة الظنة.

افتتاح بطولة كاأ�س العامل يف »الوينغ فويل« 
�سمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري

•• دبي - وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اليوم  تنطلق  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ال�20  ال��ن�����ش��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اجل��م��ع��ة 
ال��دول��ي��ة للجواد  ب��ط��ول��ة دب���ي  م��ن 
العربي، التي تقام من 17 اإىل 19 
مار�س اجلاري، مبركز دبي التجاري 
الن�شخة  ه���ذه  يف  ال��ع��امل��ي.وي�����ش��ارك 
التي تنحدر  اأب��رز اخليول  ع��دد من 
اأرقى �شالالت اخليل يف العامل،  من 
 14 151 ج�����واداً يف  ي��ب��ل��غ ع��دده��ا 
ال�شت  ال��ب��ط��والت  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل  ف��ئ��ة 
املنظمة  اللجنة  ور�شدت  الرئي�شية 
جوائز مالية تقدر ب�4 ماليني دوالر 
االأوىل.والبطولة  املراكز  الأ�شحاب 

هي اأبرز م�شابقات ا�شتعرا�س جمال 
ور�شاقة اخليل، وتراث اخليل العربي 
امل�شابقات بطولة  االأ�شيل.وتت�شمن 
�شنة،  اأق��ل من  بعمر  واملهور  املهرات 
وبطوالت املهرات، واملهور، االأفرا�س، 
مناف�شات  وال���ف���ح���ول.وت���ت�������ش���م���ن 
البطولة 14 �شوطا ل�14 فئة، على 
مدار يومني، ويخ�ش�س اليوم الثالث 
االأخر الإقامة النهائيات من خالل 
املهرات  ب��ط��ول��ة  ه��ي  ب���ط���والت(   6(
بعمر �شنة واح��دة، وبطولة املهرات، 
املهور  وبطولة  االأف���را����س،  وبطولة 
املهور،  وبطولة  واح���دة،  �شنة  بعمر 
وب��ط��ول��ة ال��ف��ح��ول.وب��ال��ت��زام��ن مع 
الدويل  البطولة، يقام معر�س دبي 
للخيل يف دورته ال�17، وي�شارك فيه 
اأكرث من 60 عار�شا من 35 دولة، 
باخليول  اخلا�شة  امل��ع��دات  وي�شمل 

اال�شطبالت  وم���ع���دات  وال��ف��ر���ش��ان، 
فعاليات  ت��ن��ط��ل��ق  واخل����ي����ول.ك����م����ا 
موؤمتر  م����ن  اخل���ام�������ش���ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
ن�شخته  يف  للفرو�شية  ال���دويل  دب��ي 

وفاء  "مل�شة  ���ش��ع��ار  اخل��ام�����ش��ة، حت��ت 
وع����رف����ان.. ح���م���دان ب���ن را����ش���د 50 
نخبة  مب�شاركة  العطاء"،  من  عاماً 
م���ن خ����راء ال��ف��رو���ش��ي��ة م���ن داخل 

من  عدد  ملناق�شة  وخارجها  الدولة، 
الفرو�شية،  تخ�س  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��اي��ا 
جل�شة   17 ع��ل��ى  امل���وؤمت���ر  وي�شتمل 
 3 م��دى  نقا�شية وحم��ا���ش��رات على 

40 م��ت��ح��دث��اً من  اأي�����ام مب�����ش��ارك��ة 
12 دولة.ويدير مناف�شات البطولة 
ح��ك��ام مت اخ��ت��ي��اره��م م���ن بني   10
لهم. الدعوة  توجيه  مت  حكما   18

العام  املدير  اهلل،  عبيد  ق�شي  واأك��د 
للجواد  ال����دول����ي����ة  دب�����ي  ل���ب���ط���ول���ة 
ت���ب���واأت، على  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ال��ع��رب��ي 
على  متميزة  مكانة  عقدين،  م���دار 
الريا�شة. لهذه  العاملية  اخلريطة 

وقال: "ر�شخت دبي مكانتها كوجهة 
االأ�شيل،  ال��ع��رب��ي  اخل���ي���ل  ل��ع�����ش��اق 
و�شار  ح�������ش���وره،  امل���ع���ر����س  وع������زز 
املهتمني..  ك����ل  ي��ق�����ش��ده��ا  وج���ه���ة 
االأ�شيلة  وي��ح��ر���س م��الك اخل��ي��ول 
عام.  كل  البطولة  يف  امل�شاركة  على 
ن��ل��ت��زم ب��ت��ق��دمي اأرف�����ع م�����ش��ت��وى من 
امل�شابقات العاملية، وا�شتقطاب نخبة 
املحكمني  واأب���رز  االأ�شيلة،  اخل��ي��ول 
اأن  اهلل  عبيد  العامل".واأو�شح  حول 
البطولة حتظى هذا العام مب�شاركة 
اأبرز مالك اخليول العربية االأ�شيلة 
واملربني  امل��الك  وكبار  العامل،  حول 

واال�����ش����ط����ب����الت وع�������ش���اق اخل���ي���ول 
ال���ع���امل، ف�����ش��اًل ع��ن م�شاحة  ح���ول 
جتعله  ال��ت��ي  اال�شتثنائية  امل��ع��ر���س 
املعار�س.وتت�شمن  اأكر  من  واح��داً 
بطولة دبي الدولية للجواد العربي، 
 1993 يف  م��رة  اأول  انطلقت  التي 
ف���ع���ال���ي���ات ا����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة ي���وؤدي���ه���ا 
وا�شتعرا�س  حم���رتف���ون،  ف��ر���ش��ان 
رك��وب اخليل.ويجمع  م��ه��ارات  اأب��رز 
وهواة،  حم��رتف��ني  فنانني  املعر�س 
املنطقة  يف  اأع���م���ال���ه���م  ي���ع���ر����ش���ون 
وي�شم  الفنية،  لالأعمال  املخ�ش�شة 
من  م�شتوحاة  فنية  اأعمااًل  املعر�س 
ر�شامني  اأع���م���ال  م���ن  ال��ف��رو���ش��ي��ة، 
عدة،  ودول  االإم����ارات  م��ن  ونحاتني 
احتفاًء باخليل العربي االأ�شيل، كما 
بهدف  للنا�شئني،  فنية  ور����س  ت��ق��ام 

دعم املواهب االإبداعية املحلية.

اليوم.. انطالق بطولة دبي الدولية للجواد العربي مب�ساركة اأبرز ال�سالالت

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�شاعة 

التا�شعة م�شاءاً يوم االأربعاء املوافق 05 اأبريل 2023 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين

الر�شمي. الدوام  اأثناء  واحلجوزات  البيوع  ق�شم  مراجعة  االعرتا�س  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM

حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

#        
1 912291 TOYOTA HIACE JTGRX12P8G8047150 S 33532 2022/5428  24               
2 913640 TOYOTA HIACE JTGRX12P4G8047212 S 33534 2022/5428  24               
3 914489 NISSAN ALTIMA 1N4AL11D97C165448 G 51701 2017/676       
4 912217 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV73W6J710242 F 34106 2022/4435     
5 912502 NISSAN X TRAIL JN1BT2MK5JW010791 W 37591 2022/4435     
6 913096 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA7GUFA3329 D 62653 2021/4237         
7 914734 NISSAN CIVILIAN JN6DW11S57Z021774 A 23971 2021/4237         
8 911774 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS3ACU709066 L 90337 2022/3298        
9 908126 NISSAN CDGD22 3N6DD23X7FK054713 Q 81386 2022/11737          
10 912925 NISSAN SUNNY MDHBN7AD6DG020612 N 82688 2021/7085  (    )          
11 912928 NISSAN SUNNY MDHBN7AD6DG017452 N 82704 2021/7085  (    )          
12 912929 TOYOTA HIACE JTFHX02P5D0079848 M 16937 2021/7085  (    )     
13 911721 MITSUBISHI LANCER JE3AB36UXHU717059 W 70715 2022/742          
14 912664 MITSUBISHI CANTER JL6B6G6P2GK007140 P 14350 2020/1721         . .    
15 913604 MAXUS 80 V LSKG5GC15EA210277 N 72629 2022/4990          
16 607082 KiaRio KNADE241976234353 A 52884 2009/7300     N/A
17 914647 KIA SPORTAGE U5YPB8113EL433108 H 31895 2022/601          
18 912313 NISSAN URVAN JN6BE6DS2F9013780 M 86374 2021/4635      
19 912799 MITSUBISHI LANCER JE3AB36A3HU708922 V 40677 2022/5569       
20 915061 LEXUS GS 300 JT8BD69SX30177016 T 42991 2022/5569      
21 854436 TOYOTA INNOVA MHFXX42GXD5018658 J 26920 2021/278            
22 908099 MERCEDES E280 WDBUF54X77B118208 I 66728 2021/113          
23 912670 MITSUBISHI CANTER JL6B6E6P4HK018517 J 1048 2022/6048  (    )    
24 913124 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA0FE1P1258 R 94076 2022/13736  (    )     
25 913766 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA4HUCA6990 J 23728 2022/13736  (    )     
26 913787 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD8JUFA9770 V 78426 2022/13736  (    )     
27 913792 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA7FE1P1239 N 76394 2022/13736  (    )     
28 913795 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA6HUCA6974 J 75769 2022/13736  (    )     
29 913808 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA7EE1M1530 Q 83764 2022/13736  (    )     
30 913809 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD6JUGA9625 V 78423 2022/13736  (    )     
31 913812 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA1FE1P1253 N 77063 2022/13736  (    )     
32 913835 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJAXCH1D6479 N 96785 2022/13736  (    )         
33 913841 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA7HUCA6983 J 72938 2022/13736  (    )     
34 913845 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD9JUFA9745 V 78428 2022/13736  (    )     
35 913288 INFINITI QX56 JNRAZ25Y4B9000344 J 96325 2019/7450  (    )    
36 913258 TOYOTA FJ CRUISER JTEBU11F3FK209845 P 96356 2021/93         
37 914384 TOYOTA COROLLA RKLBV42E4B4407375 N 51409 2022/2263  (    )     
38 914345 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J5DK021864 K 34724 2022/8420        
39 914509 MITSUBISHI PAJERO JMYMRV63W5J711305 G 35195 2018/1144      
40 911829 NISSAN 2400 3N6DD23X9GK013792 G 86358 2021/1486                    
41 911841 TOYOTA HIACE JTGRX12PXG8047778 S 94618 2021/1486                    
42 912062 NISSAN TIIDA MNTBC2C92G6008753 R 45537 2019/1908            
43 912327 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV93W8J723282 J 29695 2020/3701          
44 913010 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1JX6K015061 H 55018 2020/3701          
45 914091 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WEJ717913 P 92839 2020/3701          
46 914159 TATA LPO1316 55 MAT38906670L02124 M 94192 2020/3701          
47 907318 Mitsubishi Canter JL7BCE1J05K014791 A 19396 2020/3701  . . .      
48 912958 CHEVROLET TRAX KL1JD7D5XFB202808 H 97359 2022/8903         
49 913867 NISSAN PATROL JN8AY2NY8H9309590 H 83866 2022/573       
50 911786 TOYOTA YARIS MR2K19F32H1017750 G 96974 2022/2535  (    )       
51 912426 VOLKSWAGEN SCIRICCO WVWAC2AB0DV015369 K 90044 2022/727       
52 912014 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA5GE1T2456 C 98079 2021/1268  (    )    
53 913136 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J9AK003332 F 40546 2021/1268  (    )   
54 914717 NISSAN URVAN JN6BE6CS2G9401711 D 84580 2021/2778          
55 909465 MITSUBISHI PAJERO JE4MR62N4HJ700747 T 13776 2020/6833          
56 913017 BONLUCK JXK6128 LA9C08RW9EBJXK003 U 61159 2020/1323      
57 913085 VOLVO B9R YV3S5L6269A130636 M 65197 2020/1323      
58 913330 HONDA CIVIC 19XFB2640EE901099 S 61800 2022/823        
59 912515 TOYOTA COROLLA RKLBC42E8B4503760 I 92458 2021/7817  (   )       
60 912026 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA2GUAA1344 Q 95615 2022/3981  (   )    
61 912025 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA082126557 J 48791 2022/3981  (   )    
62 912027 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA9FUAA1193 Q 95606 2022/3981  (   )    
63 912030 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA5GUAA1340 Q 95614 2022/3981  (   )    
64 912031 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA482126545 J 48790 2022/3981  (   )    
65 912032 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA7FUAA1189 Q 95610 2022/3981  (   )    
66 912033 TATA LPO1618 MAT449253E0L00233 O 68993 2022/3981  (   )    
67 912034 TATA LPO1618 MAT449253E0L00232 O 68992 2022/3981  (   )    
68 912035 TATA LPO1618 MAT449252D0L01087 H 66159 2022/3981  (   )    
69 912036 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA1CH1D1767 H 27907 2022/3981  (   )    
70 912037 TATA 1618 MAT449253F0L02008 F 99428 2022/3981  (   )     
71 913434 NISSAN SUNNY JN1FN61C26W090087 H 25835 2022/3981  (   )    
72 916384 GMC SIERRA 1GTEK19J17Z553988 C 9664 2016/1321        
73 914421 TOYOTA COROLLA JTDBZ42E2AJ046794 N 31428 2021/5661  (    )    
74 913565 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1ADU702370 A 25242 2022/2669        
75 916013 TOYOTA INNOVA MHFXX43G5B0030242 N 55491 2021/2796   (   )      
76 912314 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4AFU740798 N 34470 2019/5590   (    )      
77 912583 NISSAN X TRAIL JN8BT05Y77W111980 I 93347 2020/3820        
78 914703 CASE 580T NCHH04361 M 28105 2022/3040          
79 913505 LEXUS RX450HL JTJDGKCA9J2001115 T 19955 2022/1506         
80 912106 HYUNDAI ACCENT KMHCT41D9HU279638 H 50792 2021/2627         
81 912449 HONDA CITY MRHGM2646DP030785 U 68248 2022/7803      
82 912517 JCB 540 170 JCB5AFKGAJ2732209 R 59964 2022/8015           
83 912521 FORD EDGE 2FMDK49C47BA78639 S 50092 2020/4889     
84 912235 RENAULT DUSTER VF1HSRCAXFA516504 Q 56353 2022/7808         
85 914148 HYUNDAI H1 KMJWAH7R89U136032 L 13801 2022/7808         
86 914149 ISUZU NMR JAAJP23T4G7K00969 O 76419 2022/7808         
87 914314 TOYOTA FORTUNER MHFDX8FS3H0080639 D 56026 2022/3871         
88 913396 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4AFU737699 Q 85693 2021/1849         
89 912084 MITSUBISHI MIRAGE MMBXTA03AEH023970 F 26137 2021/3030        
90 912311 NISSAN URVAN JN6FE52S76X408533 H 47754 2019/2758          
91 913561 TOYOTA HIACE JT4ZR119637011662 O 61532 2019/2758          
92 913252 ISUZU NPR JAMLP34G287P22391 H 67842 2022/4408  (  )         
93 911859 VOLKSWAGEN JETTA WVWSV1AJ6FM200714 L 56158 2022/8559       
94 908968 NISSAN SUNNY MDHBN7AD5FG710547 Q 43982 2021/6017       

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات للمزادات 

يرغب مبعاينة  وعلى من   2023 اأبريل   05 املوافق  االأرب��ع��اء  ي��وم  م�شاءاً  التا�شعة  ال�شاعة  ����س.ذ.م.م يف مت��ام 

ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و 

يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�شم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

#        
1 905035 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA182130309 D 72493 2013/773           
2 905054 VOLKSWAGEN . WVIZZZ2DZ2H002726 D 21805 2009/2103   (    )     
3 913894 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA392136677 E 63512 2020/6037           
4 905429 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA082123741 J 23984 2020/4696  (   )     
5 905248 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA192134197 K 43549 2020/4696  (   )     
6 905607 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA792134415 K 43541 2020/4696  (   )      
7 912285 TATA PRIMA MAT735001F3L00295  3161 2022/3575         
8 905618 Renault 380 VF634DPAX8D004304  16006 2017/619           
9 905289 2015 / KMHDG41C6FU405435 Q 54837 2016/549       

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /اب�����وب�����ك�����ر 
الهند   ، اب����وب����ك����ر  ر������ش�����وان 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)J4189489(  رق���������م 

اىل  ت�شلميه  عليه  يجده  من 
مركز  اق��رب  او  الهند  �شفارة 

�شرطة    

فقدان جواز �سفر
امل����دع����و /ك�������وال بريت  ف���ق���د 
الهند   ، �شينغ  ب��رج��ات  �شينغ 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)S5789691(  رق��������م 

اىل  ت�شلميه  عليه  يجده  من 
مركز  اق��رب  او  الهند  �شفارة 

�شرطة    

فقدان �سهادة اأ�سهمفقدان جواز �سفر العدد 13801 بتاريخ 2023/3/17 

فقد �سهادة اأ�سهم �سادرة من بنك ابوظبي االإ�سالمي  باال�سماء التالية:

١. �سهيله حممدعبداهلل �سالح - رقم ال�سهاده. ١٠١٤١٧٤٩ - عدد االأ�سهم  ١٦٣ .

٢. جا�سم حممدعبداهلل �سالح . رقم ال�سهاده. ١٠١٤١٧٥٤ عدد اال�سهم. ١٥١ .

٣. علي حممدعبداهلل �سالح. رقم ال�سهاده  ١٠١٤١٧٥٥ . عدد اال�سهم ١٥١ .

من يجدها عليه ت�سليمها اىل امل�سرف املذكورة اواالت�سال على 
هاتف ٠٥٠٦١١٧٧٥٥
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•• اأبوظبي-وام:

و�شط تر�شيحات قوية لكل منهما باملناف�شة القوية على لقب البطولة، تاألق كل من 
النهائي  رب��ع  اإىل  طريقه  يف  االإ�شباين  مدريد  وري��ال  االإجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 
بنتيجة  للبطولة  ال�16  دور  الفريقان  واج��ت��از  ال��ق��دم،  لكرة  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  ل��دوري 
ميالن،  وان��رت  ميالن  البطولة.وتغلب  يف  املناف�شني  لباقي  قويا  اإن��ذارا  كانت  كبرة 
قطبا مدينة ميالنو االإيطالية، على كبوتهما املحلية وتقدما بجدارة مع نابويل 
اإىل دور الثمانية لتكون الكرة االإيطالية هي االأكرث ح�شورا يف هذا الدور 
على عك�س الكثر من التوقعات التي �شبقت فعاليات دور ال�16.ويف 
املقابل، حفظ بايرن ميونخ ماء وجه الكرة االأملانية وكان الوحيد 
الذي عر منها اإىل دور الثمانية رغم م�شاركة 4 فرق اأملانية يف 
دور ال�16 للم�شابقة هذا املو�شم.ومن بني 38 هدفا �شهدتها 
 8 �شيتي  مان�ش�شرت  �شجل  املو�شم،  ه��ذا  ال�16  دور  مباريات 
اأهداف وريال مدريد 6 اأهداف ليكونا، مع بنفيكا الرتغايل 
)7 اأهداف(، االأكرث تهديفا يف هذا الدور ويوؤكد الفريقان 
القاري  اللقب  على  للمناف�شة  بالفعل  مر�شحان  اأن��ه��م��ا 
الغايل، الذي يحمله ريال مدريد.وبعد تعادله مع اليبزج 
�شباك  �شيتي  مان�ش�شرت  اأمطر  ذه��اب��ا،  اأملانيا  يف   1-1
على  االإي���اب  م��ب��اراة  يف  نظيفة  اأه���داف  ب�شبعة  مناف�شه 
الرنويجي  املهاجم  وك��ان  مان�ش�شرت،  يف  "االحتاد"  ا�شتاد 
 5 امل��ب��اراة بت�شجيل  ل��ه��ذه  اإي��رل��ن��ج ه��االن��د /22 ع��ام��ا/ جنما 
قائمة  �شدارة  النتزاعه  اإ�شافة  قيا�شية،  اأرق��ام  عدة  وحتقيق  اأه��داف 
هدايف امل�شابقة بر�شيد 10 اأهداف.وفيما �شهدت مباراتا الفريقني 9 
اأهداف كانت مباراتا ريال مدريد مع ليفربول على موعد مع 8 اأهداف 
اأي�شا بفوز ريال مدريد 5-2 ذهابا يف ليفربول ثم 1-0 اإيابا يف مدريد 
امل�شابقة مبكرا ويتقدم خطوة جديدة  ليطيح حامل اللقب بو�شيفه من 
على طريق الدفاع عن اللقب.وحافظ ريال مدريد بهذا على تواجد كرة 
القدم االإ�شبانية يف دور الثمانية، علما باأنه كان الفريق االإ�شباين الوحيد 
الذي بلغ دور ال�16 يف البطولة هذا املو�شم على عك�س ما كان عليه احلال 
يف املو�شم املا�شي عندما �شهد دور الثمانية ح�شور 3 فرق اإ�شبانية هي ريال 
اأملاين  ال�16 �شاهدا على تراجع  مدريد واأتلتيكو مدريد وفياريال.وكان دور 

حاد رغم العبور امل�شتحق واملميز لبايرن ميونخ اإىل دور الثمانية بالفوز على باري�س �شان جرمان 
الفرن�شي 1-0 ذهابا يف باري�س و2-0 اإيابا يف ميونخ.وو�شلت 4 فرق اأملانية اإىل دور ال�16 

لكن بايرن كان الوحيد الذي وا�شل طريقه اإىل دور الثمانية فيما خرج بورو�شيا دورمتوند 
اأمام ت�شيل�شي االإجنليزي و�شقط اإنرتاخت فرانكفورت بالهزمية ذهابا واإيابا اأمام نابويل 
اإىل  نابويل  عبور  ك��ان  �شيتي.وفيما  مان�ش�شرت  اأم��ام  البطولة  اليبزج  ودع  كما  االإي��ط��ايل 
للفريق  املميز  املو�شم  اأمرا متوقعا يف ظل  اإنرتاخت فرانكفورت  الثمانية على ح�شاب  دور 
وت�شدره الدوري االإيطايل بفارق هائل عن اأقرب مناف�شيه، اجتاز ميالن وانرت ميالن هذا 

الدور رغم كبوتهما املحلية وتراجع نتائجهما يف الدوري االإيطايل.وجاء تاأهل قطبي ميالنو 
ذهابا   0-1 االإجنليزي  توتنهام  على  ميالن  تغلب  حيث  ال�شيناريو،  بنف�س  الثمانية  دور  اإىل 

 0-1 االإي��اب مبيالنو، وفاز انرت ميالن على بورتو الرتغايل  وتعادل معه �شلبيا يف مباراة 
ذهابا ثم تعادل معه �شلبيا يف مباراة االإياب مبيالنو.وفيما اأ�شبحت االأندية الفرن�شية هي 
الوحيدة التي تغيب عن دور الثمانية من بني فرق الدوريات ال�5 الكرى يف اأوروبا، اأ�شبح 

بنفيكا الرتغايل هو الوحيد املتواجد يف دور الثمانية من خارج هذه الدوريات الكرى.
وعر بنفيكا اإىل دور الثمانية بجدارة من خالل الفوز على كلوب بروج البلجيكي 0-2 

للبطولة  ال�16  ب��دور  املواجهات  معظم  يف  املناف�شة  ق��وة  ظل  اإي��اب��ا.ويف  و1-5  ذهابا 
هذا املو�شم، �شهدت مباريات هذا الدور 5 حاالت طرد لالعبني، ولكن ال�شيء املثر 
يف ه��ذا ال���دور ك��ان االإن����ذارات التي ح�شل عليها ع��دد م��ن امل��درب��ني.ون��ال �شرجو 
كون�شي�شاو مدرب بورتو اإنذارا يف كل من مباراتي الذهاب واالإياب اأمام انرت ميالن، 

اأمام  االإي��اب  اأنطونيو كونتي مدرب توتنهام لالإنذار يف مباراة  كما تعر�س االإيطايل 
ميالن، ونال االأملاين يورجن كلوب املدير الفني لليفربول اإنذارا اأي�شا يف مباراة االإياب 

اأمام ريال مدريد م�شاء اأم�س االأول .ويرتقب ع�شاق كرة القدم االأوروبية قرعة الدور 
ربع النهائي، والتي جترى غدا اجلمعة مبدينة نيون ال�شوي�شرية، والتي ينتظر اأن 

املتاأهلة لهذا  ت�شفر عن مواجهات �شعبة للغاية يف ظل قوة وتاريخ جميع الفرق 
ال�شتة  الفرق  القاري.وجتمع  باللقب  الفوز  منها  فرق  ل�شتة  �شبق  ال��دور؛ حيث 

فيما بينها 34 لقبا �شابقا يف البطولة بواقع 14 لقبا لريال مدريد و7 مليالن 
وبنفيكا. ت�شيل�شي  م��ن  لكل  ولقبني  ميالن  الن��رت  و3  ميونخ  لبايرن  و6 

يف  االأول  بلقبه  للفوز  قوية  برت�شيحات  �شيتي  مان�ش�شرت  يحظى  كما 
للغاية  املميزة  م�شرته  ملوا�شلة  االإيطايل  نابويل  وي�شعى  البطولة، 
فريق  مواجهة  فريق من  اأي  القرعة  احل��ايل.ول��ن جتنب  املو�شم  يف 
اآخ��ر؛ حيث ميكن لفريقني من احت��اد وطني واح��د الوقوع �شويا يف 

دور الثمانية.

ريال مدريد يتاألق ومان�س�سرت �سيتي ي�سطع و»االأملاين« يرتاجع.. يف دور ال�16 االأوروبي

القي�سي وفار�س ودياين وبو�سهري يف حتديات العربية

بطولة »حماربي االإمارات« واالنطالقة اليوم  من   ن�سخ    3 يف  قويا  نزاال   35

•• اأبوظبي – رم�سان عطا

حماربي   " ب��ط��ول��ة  �شل�شلة  تنطلق   
االإمارات" للفنون القتالية املختلطة، 
اليوم اجلمعة، والتي تقام من خالل 
اخلام�شة  االإف���ري���ق���ي���ة  ه���ي  ن�����ش��خ   3
والعربية   39 وال����دول����ي����ة   )38  (
وذلك  التوايل  على   ،  )40 العا�شرة) 
اآرينا  اأي����ام يف االحت����اد   3 ع��ل��ى م����دار 

بجزيرة يا�س.
وت�شهد الن�شخ الثالث 35 نزاال قويا 
مب�����ش��ارك��ة 70 م��ق��ات��ال وم��ق��ات��ل��ة من 

جن�شية.  33
ال��ن�����ش��خ الثالث   وي�����رز م���ن خ����الل 
تقام  التي  العربية  الن�شخة  مناف�شات 
االأحد  م�شاء  م��ن  الرابعة  ال�شاعة  يف 
القي�شي  ع��ل��ي  االأردين  يلتقي  ح��ي��ث 
امل�����ش��ري اأح��م��د ف��ار���س يف ل��ق��اء ثاري 
على وزن الري�شة فيما يواجه املغربي 
ال��ك��وي��ت��ي عبداهلل  ب��درال��دي��ن دي����اين 
ال��ب��و���ش��ه��ري يف ن���زال ث���اري ع��ل��ى وزن 

الو�شط.
مبناف�شات  االن����ط����الق����ة  و����ش���ت���ك���ون 
ال�شاعة  يف  اليوم  االإفريقية  الن�شخة 
النزال  ي�شهد  حيث  م�شاء  ال�شاد�شة 
" يو اف  الرئي�شي مواجهة بني بطل 
�شيبفمبو،  �شيلف�شرت  ال�����ش��اب��ق  �شي" 
املغربي عماد  يلتقي   زميبابوي حيث 
كيفن  اأي�����ش��ا  يلتقي  فيما  ب��وع��م��ري، 
عمر من جزر القمر مع عبد الوهاب 

�شعيد من م�شر.
اأما يف النزالني الرئي�شني يف الن�شخة 

الدولية التي تقام يف ال�شاعة الرابعة 
اولز  باغدو�س  يلتقي  ال�شبت  ع�شرا 
ه���اي���اي م���ن ك��ازاخ�����ش��ت��ان م���ع حممد 
م�شايف من النم�شا على وزن الري�شة 
ويجمع النزال الثاين الياباين هيكارا 
بو�شينو و فين�شيو�س دي اولفيرا من 

الرازيل على وزن الديك.
واأعلنت اللجنة املنظمة للحدث خالل 
والذي  للبطولة  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر 
الرئي�س  دروي�����س  ف��وؤاد  بح�شور  اأقيم 
الريا�شية  ب���امل���ز  ���ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اللجنة  رئ���ي�������س  ل���ل���ح���دث،  امل��ن��ظ��م��ة 

املنظمة للبطولة، وعدد من الالعبني 
كافة  اكتمال  ال��ن��زاالت،  يف  امل�شاركني 
ال�شت�شافة  والتجهيزات  الرتتيبات 

اآري��ن��ا للن�شخة اجل��دي��دة من  االحت���اد 
البطولة، بعد اأقل من �شهر من اإقامة 
ال�شابقة مب�شاركة نخبة من  الن�شخة 

اأقوى واأبرز العبي الفنون القتالية يف 
العامل..

واأك�����������د ف�����������وؤاد دروي���������������س ال���رئ���ي�������س 

الريا�شية،  ب��امل��ز  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
حماربي  م��ن  ج��دي��دة  ن�شخة  اإق���ام���ة 

االإمارات يف اأقل من �شهر، يوؤكد مدى 
البطولة،  ب��ه  ح��ظ��ي��ت  ال����ذي  ال��ن��ج��اح 
الفنون  العاب  الكبر يف دعم  ودوره��ا 

القتالية.
ت�شهد  اجل��دي��دة  الن�شخة  واأ�شاف:" 
اجلن�شيات  جميع  م��ن  ق��وي��ة  ن����زاالت 
يف خمتلف الن�شخ االفريقية والعاملية 
للدفاع  تكرارا  ت�شهد  حيث  والعربية، 
ع��ن االأل��ق��اب االأم���ر ال���ذي ي��وؤك��د قوة 
ال��ب��ط��ول��ة. وت��اب��ع :" وج���ود البطولة 
دافعا  اأع��ط��ت  اأب��وظ��ب��ي،  العا�شمة  يف 
كبرا لنجاح احلدث، مب�شاركة نخبة 

من املقاتلني من جميع اأنحاء العامل، 
ح��ي��ث ت��ت��واف��ر ك��اف��ة االإم��ك��ان��ي��ات من 

اأجل حتقيق ذلك.
�شعادة  اإىل  بال�شكر  دروي�����س  وت��وج��ه 
عبد املنعم الها�شمي رئي�س االحتادين 
االإم���ارات���ي واالآ���ش��ي��وي ال��ن��ائ��ب االأول 
للجوجيت�شو  الدويل  االحتاد  لرئي�س 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبطولة 
وحر�شه  للحدث،  ال��دائ��م  دعمه  على 
التفا�شيل، وكذلك  كافة  على متابعة 
اإىل جميع الرعاة وعلى راأ�شهم دائرة 
الر�شمي  ال��راع��ي  وال�شياحة  الثقافة 
للبطولة وجمل�س اأبوظبي الريا�شي.

وكما اأعلن دروي�س عن تعديل مواعد 
يف  م�����رة  الأول  امل���ن���اف�������ش���ات  ان����ط����الق 
الدولية والعربية يف متام  الن�شختني 
ال�شاعة الرابعة م�شاء بدال عن ال�شاعة 
ال�����ش��اد���ش��ة، بينما ت��ق��ام االإف��ري��ق��ي��ة يف 
بحث  اىل  واأو���ش��ح  ال�شاد�شة،  ال�شاعة 
تنظيم مقرتح البطولة يف عا�شمتني 

عربيتني يف ختام العام احلايل.
ن�شخة  اأي  اأن  دروي�������س  ف������وؤاد  واأك������د 
ل���ب���ط���ول���ة حم����ارب����ي االإم������������ارات هي 
وقررنا  خا�شة  احتفالية  ذات��ه��ا  بحد 
اإقامة   للبطولة  العلية  اللجنة  م��ع 
للن�شخة  ك���ب���رة  ع���امل���ي���ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
اخل��م�����ش��ني مل��ح��ارب��ي االإم��������ارات، ومل 
احتفالية  الإق���ام���ة  ال���وق���ت  ي�����ش��ع��ف��ن��ا 
للن�شخة االأربعني لتنظيم 6 بطوالت 
يف �شهر واحد فقط وهذا اإجناز كبر 
ال��ري��ا���ش��ي��ة التي  ل���ل���ق���درات  ي��ح�����ش��ب 

تتمتع بها العا�شمة اأبوظبي ..

فوؤاد دروي�س: 
قوية من نخبة االأبطال نزاالت  ي�سهد  • احلدث 

االإمارات ملحاربي  اخلم�سني  للن�سخة  كبرية  عاملية  • احتفالية 
احلدث لنجاح  كبريا  دافعا  اأعطت  اأبوظبي,  العا�سمة  يف  البطولة  • وجود 



    

يجني 100 األف دوالر خالل اأ�سابيع بفكرة ب�سيطة
جنح رجل اأعمال اأ�شرتايل �شاب يف ك�شب 100000 دوالر يف �شتة 
له عن طريق  ب�شيطة خطرت  بف�شل فكرة جتارية  اأ�شابيع فقط 
ال�شدفة. اخرتع بيلي بيج )22 عاماً( من مقاطعة كوينزالند، اأول 

�شاحن يف اأ�شرتاليا بدون كابل الأجهزة اآيفون واإير بودز و اآيباد. 
بعد   ،2020 يف  الال�شلكية  ال�شحن  اأج��ه��زة  ببيع  بيج  اهتمام  ب��داأ 
ق�شاء ليلة يف اخلارج مع بع�س االأ�شدقاء على �شاحل �شن �شاين 
اأوب��ر، نفدت بطارية هاتفه فجاأة، مما  �شيارة  اأثناء طلبه  كو�شت. 

اأجره على العودة اإىل املنزل م�شياً على االأقدام.
بحث ال�شيد بيج على االإنرتنت عن �شاحن حممول بدون كابل يف 
اليوم التايل، ولكنه مل يعرث على مبتغاه، فقرر اأن ي�شنع �شاحناً 
 40 ح��وايل  تبلغ  التي  مدخراته  كل  ال�شاب  ا�شتخدم  ب��ه.   خا�شاً 
التجارة  موقع  مع  تتعامل  م�شنعة  �شركة  مع  وعمل  دوالر،  األ��ف 
وبالفعل  اأ�شهر لتطوير منتجه.  ت�شعة  ملدة  بابا  االإلكرتونية علي 
جنح يف تطوير �شاحن ال�شلكي مع �شريحة فريدة واأطلق عليه ا�شم 
�شاحن “زيبزاب«.  بداأ ال�شيد بيج ب� 200 �شاحن، مت بيعها خالل 
يف  ومعارفهم  واالأ�شدقاء  العائلة  اأف��راد  قبل  من  فقط  اأ�شبوعني 
اأغ�شط�س 2021. يف ال�شهر التايل، متت دعوته للرتويج ملنتجه يف 
مقطع يف الرنامج ال�شباحي “�شن رايز” وباع اأكرث من 1500 

وحدة يف جميع اأنحاء اأ�شرتاليا.

�سبط ل�سو�س فيال حممد �سالح يف م�سر
اأعلنت وزارة الداخلية امل�شرية، اأنه مت �شبط مرتكبي واقعة �شرقة 

فيال جنم املنتخب امل�شري وليفربول االإجنليزي حممد �شالح.
ون�شرت الوزارة بيانا على �شفحتها على موقع التوا�شل االجتماعي 
“في�شبوك” جاء فيه: “ ك�شف مالب�شات ما تبلغ لالأجهزة االأمنية 
مدير  من  اجل��اري  “12” مار�س  بتاريخ  القاهرة  اأم��ن  مبديرية 
حمتويات  بع�س  �شرقة  باكت�شافه  ال��ق��دم  ك��رة  العبي  اأح��د  اأع��م��ال 
الفيال اخلا�شة بالالعب املذكور الكائنة باإحدى التجمعات ال�شكنية 
وجمع  التحريات  “باإجراء  البيان:  واأ�شاف  اجل��دي��دة«.  بالقاهرة 
املعلومات ومن خالل تتبع خطوط ال�شر متكنت االأجهزة االأمنية 
من حتديد مرتكبي الواقعة وتبني اأنهم �شخ�شني اأحدهما �شبق له 
مبحافظة  مقيمني  اإليه  امل�شار  ال�شكنى  باملجمع  اأمن  كفرد  العمل 
اجلاري«.  مار�س   ”2“ بتاريخ  ارُتكبت  الواقعة  واأن  االإ�شماعيلية 
ومبواجهتهما  �شبطهما  مت  االإج������راءات  تقنني  “عقب  وت���اب���ع: 
اعرتفا بارتكابهما الواقعة واأقر اأحدهما باأنه نظراً ل�شابقة عمله 
كفرد اأمن بذات التجمع ال�شكنى وعلمه بخلو الفيال من قاطنيها 
قاما  حيث  الثاين،  املتهم  مع  باال�شرتاك  الواقعة  الرتكاب  خطط 
بت�شلق ال�شور اخللفي للفيال امل�شار اإليها والدلوف للداخل وارتكاب 
الواقعة”. ومت �شبط كافة امل�شروقات عدد من االأحذية الريا�شية 
ميدالية ف�شية وقطعة من الكري�شتال وعدد من اأجهزة الري�شيفر، 

با�شتدعاء املبلغ تعرف على امل�شبوطات واتهمهما بال�شرقة.

بح�سور �سابط االإنقاذ.. زفاف مميز لرتكيني بعد الزلزال
اأقام ال�شاب حممد تكني وعرو�شه ديالرا كهرمان، فرح زفافهما يف 
منطقة اأال�شهر مبدينة ماني�شا غرب تركيا، و�شط م�شاعر غريبة 
�شربت  التي  املدّمرة  بالزالزل  املرتبطة  الذكريات  عليها  ت�شيطر 
البالد. حممد تكني كان ي�شكن يف منطقة اأنطاكيا بوالية هاتاي، 
وه��ي م��ن اأك���ر ال��والي��ات ال��ت��ي دّم��رت��ه��ا ال����زالزل منذ 6 فراير 
خاللها  راأى  كاملة،  �شاعة   36 ملدة  االأنقا�س  حتت  وعلق  املا�شي، 

املوت بعينيه، لكن القدر كان له راأي اآخر.

   بانوراما
دعوى بحق موظفة مب�ست�سفى ن�سرت �سور جثث على االإنرتنت

اّدعت اإدارة م�شت�شفى عام يف مدينة ليون بجنوب �شرق فرن�شا على موظفة يف هيئة دفن املوتى لال�شتباه يف كونها 
�شّورت جثث متوفني ون�شرت اللقطات على مواقع التوا�شل االجتماعي.

واأو�شح بيان لهيئة “اأو�شبي�س �شيفيل دو ليون” التي ت�شم 13 م�شت�شفى عاما اأنها “تلقت يف عطلة االأ�شبوع بالغا 
عن �شور التقطها موظفة يف خدمة دفن املوتى يف م�شت�شفى كروا رو�س«.

واأكدت الهيئة اأن “حتقيقا اإداريا يجرى منذ االثنني يف هذه الت�شرفات امل�شتنكرة وغر املقبولة«.
واأفادت �شحيفة “لو بروغريه” املحلية باأن املوظفة املعنية ن�شرت على ال�شبكات االجتماعية �شورا جلثث يف ق�شم 

خدمات دفن املوتى يف امل�شت�شفى.
وما لبث م�شتخدم اإن�شتغرام يدعى مارفن ل، اأن ذكر ا�شم املوظفة االأول واأعاد ن�شر بع�س �شورها ودعا متابعيه اإىل 

اإبالغ هيئة امل�شت�شفيات عنها.
ومل تت�شح بعد االأ�شباب التي جعلتها ُتقدم على فعلتها.

واإذ اأعربت الهيئة عن “االإدانة ال�شديدة لهذه االأفعال”، اأ�شارت اإىل اأن املوظفة املعنية اأوقفت على الفور عن العمل 
وتخ�شع الإجراءات تاأديبية.

واأفادت النيابة العامة يف ليون باأنها فتحت على اإثر رفع الدعوى “حتقيقا بتهمة التعدي على اخل�شو�شية بالتقاط 
ال�شور اأو ت�شجيلها اأو نقلها«.
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دعوى ق�سائية بحق اأول روبوت حمام يف العامل
بالذكاء  م��دّع��م  حم��ام  اأول  باعتباره  التاريخ  �شيدخل  ك��ان  روب���وت  ي��واج��ه 
اال���ش��ط��ن��اع��ي ي�����ش��ارك يف حم��ك��م��ة، ت��ه��م��ة ال��ع��م��ل ب����دون ���ش��ه��ادة جامعية 

متخ�ش�شة بالقانون.
ورفعت �شركة املحاماة االأمركية “اإدل�شون” الدعوى بحق روبوت الدرد�شة 
اإن ما يقدمه الروبوت  »DoNotPay«، يف والية كاليفورنيا، حيث قالت 
من خدمة غر قانوين باعتباره ال ميتلك ترخي�شا ملزاولة املهنة اأو �شهادة، 

وفقما اأوردت �شحيفة “ديلي ميل” الريطانية.
اإن  ق��ال��وا  ال��ذي��ن  ال��روب��وت  زب��ائ��ن  ب��ع��دد م��ن  امل��ح��ام��اة  وا�شت�شهدت �شركة 
امل�شتوى  تكن على  لهم، مل  واق��رتاح��ات  ما قدمه من معلومات وخدمات 
املدير  عّلق  جانبه  من  عك�شية.  نتائج  اإىل  اأدت  الن�شائح  وبع�س  املطلوب، 
كل  اإن  قائال  ب���راودر،  جو�شوا  ال��روب��وت،  ط��ورت  التي  لل�شركة  التنفيذي 
تلك االدع��اءات لي�شت �شحيحة، وباأن املحامي قادر على ح�شور اجلل�شات 
بتقنيات  الروبوت  املحامي  يعمل  املفيدة.  القانونية  اال�شت�شارات  وتقدمي 
الذكاء اال�شطناعي بحيث ي�شتمع الدعاء املحكمة، ويخر املدعى عليه مبا 
يجب قوله من خالل �شماعات. مت تدريب الروبوت على ملفات ق�شائية 

عديدة �شملت مو�شوعات متنوعة.

ح�سني بي�سو... من طفل الجئ اإىل بطل عاملي يف ال�سطرجن
ال يتعدى عمر الالجئ ال�شوري ح�شني بي�شو 12 عاما، لكنه من املحتمل اأن 
يكون من بني اأف�شل العبي ال�شطرجن يف اأملانيا بعد ا�شتدعائه للعب ل�شالح 
املنتخب الوطني للرجال. الذ “معجزة ال�شطرجن” بالفرار مع اأ�شرته من 
وكان  �شن اخلام�شة،  اأملانيا يف  اإىل  �شوريا، وو�شل الجئا  احل��رب يف  اأه��وال 
�شحفية،  تقارير  وح�شب  ل�شاعات،  يلعبان  ووال��ده  جده  مبتابعة  ي�شتمتع 
فقد بداأ يلعب ال�شطرجن على جهاز الكمبيوتر كل يوم يف �شن الرابعة، ويف 

اخلام�شة من عمره، حقق اأول فوز عندما هزم والده.
كان ح�شني يعي�س داخل جتمع لالجئني يف مدينة ليب�شتادت �شمايل اأملانيا، 
اأندريا�س  مدربه  ليب�شتادت” ليكت�شف  “تورم  ال�شطرجن  ن��ادي  يف  وت��درب 
تقليدي  غر  و�شع  ببناء  عقليا  يقوم  اإذ  اللعب،  يف  الفذة  طريقته  كوهلر 
ب�شكل خا�س  اأن يجهزه  عليه  اأن  ف��اأدرك  ال�شطرجن،  لقطع  للغاية  ومعقد 

للغاية.
ما يزال مدرب ال�شباب الوطني يف احتاد ال�شطرجن االأملاين برند فوكلر، 
يتذكر اأول لقاء له مع ح�شني عندما كان يف ال�شابعة من عمره، حيث قال: 
يف   2018 االأوروب��ي��ة  ال�شباب  بطولة  خ��الل  ح�شني  ال��ف��ور  على  “الحظت 

“العا�شمة الالتيفية” ريغا«.
ويتابع يف حديثه ملوقع “�شكاي نيوز عربية”: “كان يلعب يف فئة U8 الأقل 
 4 5 مرات وخ�شر  8 �شنوات. يلعب بندية ويتميز ب�شرعة الرق. ربح  من 

مرات. ال تعادل وال تنازالت«.

 دينا حايك تعلن 
تعافيها من ال�سرطان

اأعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك 
تعافيها من �شرطان الثدي بعد عام 
من اإ�شابتها، وذلك بعد خ�شوعها 
و16  اإ�شعاعي،  ع��الج  جل�شة  ل�20 
ج���ل�������ش���ة ع������الج ك����ي����م����اوي. وك�����ان 
ك�شفوا يف  لبنانيون قد  اإعالميون 
مواطنتهم  اإ�شابة  املا�شي  اأكتوبر 
ب�شرطان  ح���اي���ك  دي���ن���ا  ال���ف���ن���ان���ة 
الثدي، وذلك بعد غيابها ملدة عن 

االأنظار.
عر  لقاء  يف  حايك  دينا  وظ��ه��رت 
معلنة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،   MTV ق���ن���اة 

تعافيها من �شرطان الثدي.
تعافيها  على  ح��اي��ك  دي��ن��ا  وعلقت 
من  ���ش��ف��ائ��ي  ب��ع��ل��ن  “اأنا  ق���ائ���ل���ة: 
كاملة  �شنة  ب��ع��د  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان 
و16  باالإ�شعاع  ع��الج  جل�شة  و20 
ج��ل�����ش��ة ك��ي��م��اوي وات��ع��ل��م��ت خالل 
�شيء  اأه����م  ال�����ش��ح��ة  اأن  ه��ال��ف��رتة 
احلياة  م��ن غرها  الأن  احل��ي��اة  يف 
ال�شحة  بنقول  وكلنا  متاًما  بتقف 
اأه���م ���ش��يء ول��ك��ن ه��ل جم��رد كالم 

وال حا�شني به فعاًل«.

حممد احللو يتعر�س 
لوعكة �سحية

ت��ع��ر���س ال��ف��ن��ان امل�����ش��ري حم��م��د احللو 
دخوله  يف  ت�شببت  ���ش��ح��ي��ة،  وع��ك��ة  اإىل 
الثانية  للمرة  امل�شت�شفى، وخ�شوعه  اإىل 

لعملية جراحية.
واأعلن جنله، حمادة احللو عن ا�شتعداد 
والده الإجراء عملية جراحية ثانية، بعد 
ركب  وال��ت��ي  االأوىل،  العملية  م��ن  ف��رتة 
لعالج  ق�شطرة  وعمل  دع��ام��ات  خاللها 

ان�شداد يف ال�شرايني يف القدم الي�شرى.
ح�شابه  عر  لوالده  �شورة  االب��ن  ون�شر 
اجلمهور  داعياً  معلقاً،  ب��وك،  في�س  على 
يا  ي�شفيك  “ربنا  ق���ائ���اًل:  ل���ه،  ل��ل��دع��اء 
حبيبي ويعافيك وزي ما ربنا كرمك يف 
العملية اللي فاتت هيكرمك يف العملية 
دي اأن����ت اأط��ي��ب ق��ل��ب واأك�����رم اإن�����ش��ان يف 
ال��دن��ي��ا ورب����ك ك��ب��ر ي��ا ح��ب��ي��ب��ي، ف�شال 

ولي�س اأمرا الرجاء الدعاء الأبي«.

براءة متهم حمكوم بال�سجن 400 عام
ق�شت حمكمة اأم��رك��ي��ة ه��ذا االأ���ش��ب��وع ب���راءة رج��ل من 
ال�شطو  بتهمة  ال�شجن  يف  ع��ام   400 يق�شي  ك��ان  فلوريدا 
امل�شلح، بعدما تو�شل الق�شاء ملعلومات جديدة غرت م�شار 
 34 من  اأك��رث  عاما،   57 هوملز،  �شيدين  وق�شى  الق�شية. 
بالقرب   1988 عام  �شيارات  ل�شرقة  الق�شبان  خلف  عاما 
اأ�شخا�س.  ب��وف��اة  والت�شبب  ل���ودردي���ل،  ف���ورت  مدينة  م��ن 
متخ�ش�شة  ل��وح��دة  بطلب   2020 ع���ام  يف  ه��ومل��ز  وت��ق��دم 
باإعادة مراجعة الق�شايا التي ي�شّر املتهمون فيها على اأنهم 
اأبرياء. ومنذ ذلك التاريخ، عمل حمامون على التدقيق يف 
املعلومات التي جمعت بالق�شية اخلا�شة بهوملز، وتو�شلوا 
اإىل اأن ال�شهادات التي �شجلت كانت متحيزة وغر دقيقة. 
كان  التي  ال�شيارة  اأن  هوملز  عن  املدافعون  اكت�شف  كذلك 
ي��ق��وده��ا وال��ت��ي اع��ت��رت دل��ي��ال يف ال��ق�����ش��ي��ة، ك���ون �شهود 
املركبة  امل�شلح، مل تكن ذات  ال�شطو  ارتكاب  ر�شدوها وقت 
امل�شتخدمة يف العملية واإمنا �شبيهة لها من حيث الطراز. 
�شاهدوه يف  اأ�شخا�س  �شتة  اإ�شرار هوملز على وج��ود  ورغ��م 
منزل والديه وقت احلادثة، اإال اأن ال�شرطة وقتها مل ت�شغ 
الدعائه. ومن نقاط ال�شعف يف االأدلة اخلا�شة بالق�شية، 
عر�س جمموعة من ال�شور على �شاهد كان حا�شرا وقت 
واإعادة  املحققني على هوملز،  امل�شلح، وتركيز  ال�شطو  وقوع 

عر�س �شوره مرات عديدة لالإيحاء بانتقائه.

ال�سرطة تقتل حمارًا وح�سيًا هاجم رجاًل
بجروح  اإ�شابته  بعد  امل�شت�شفى  يف  اأم��رك��ي  رج��ل  يرقد 
بالغة بعدما هاجمه حماره الوح�شي، الذي ق�شى الحقاً 

بنران ال�شرطة، على ما اأعلنت �شلطات والية اأوهايو .
واأفادت تقارير �شادرة عن مكتب قائد ال�شرطة يف مقاطعة 
بيكاواي بوالية اأوهايو، باأن ذراع رونالد كليفتون البالغ 
ُب���رتت م��ن ج���راء ال��ه��ج��وم، الف��ت��ة اإىل اأن اأحد  72 ع��ام��اً 
فيما  النزيف،  لوقف  رب��اط  و�شع  اإىل  �شارع  ال�شرطيني 

كبح �شرطيون اآخرون جماح احليوان.
واأفاد نائب قائد ال�شرطة مايكل اأوبريل اأنه لدى و�شوله 
اإىل مكان احلادث الذي وقع االأحد، “هاجم حمار وح�شي 
�شيارتي  ال�شائق يف  الباب اجلانبي على جهة  ذكر �شخم 

وكان يت�شرف ب�شكل عدائي للغاية«.
وقال: “بدا اأن كليفتون يعاين من نزيف يف ذراعه اليمنى 

اأ�شفل الكوع مبا�شرة«.
بينما كان اأوبريل يعتني بال�شحية، عاد احلمار الوح�شي 
ل��ع��ائ��ل��ة ك��ل��ي��ف��ت��ون وع��ن��ا���ش��ر ال�شرطة  ل��ي�����ش��ّك��ل ت��ه��دي��داً 

االآخرين.
ج�شم  على  مثبتة  ك��ام��را  م��ن  فيديو  لقطات  واأظ��ه��رت 
وبعد  بع�شا.  الوح�شي  احل��م��ار  ي��ط��ارد  رج��ال  ال�شرطي، 
ف�شل هذه املحاولة واإخفاق �شرطي اآخر يف اإبعاد احليوان، 

اأطلق ال�شرطي النار على احلمار الوح�شي يف الراأ�س.
وفيما  لكليفتون.  الدقيقة  االإ�شابة  طبيعة  تت�شح  ومل 
كتب ال�شرطي ناثان ول�س يف تقريره اأن “احلمار الوح�شي 
ع�س ذراع ال�شحية”، قال متحدث با�شم ال�شرطة لوكالة 

فران�س بر�س اإن ال�شرطة تعتقد اأن الذراع ُبرتت.

باري�س هيلتون: كذبت على ترامب يف انتخابات 2016
الرئا�شة  انتخابات  بها يف  قامت  كذبة  موؤخرا عن  هيلتون  باري�س  االأمركية  النجمة  ك�شفت 

االأمركية لعام 2016.
االنتخابات  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  ل�شالح  بالت�شويت  “تظاهرت”  اإن��ه��ا  هيلتون  باري�س  وق��ال��ت 

الرئا�شية لعام 2016، لكنها يف الواقع مل تعطه �شوتها.
واعترت النجمة االأمركية يف كتابها Paris: The Memoir الذي �شدر يوم الثالثاء، اأن 

كذبتها هذه من اأكرث االأ�شياء التي ال تفخر بها.
واأ�شافت هيلتون: “ترامب �شديق قدمي للعائلة، وامتلك اأول وكالة عار�شة اأزياء وقعت معها، 

لذا فعندما �ُشاألت يف اإحدى املقابالت للمر�شح الذي �شّوت له، اأجبت باأنه كان هو«.
واأ�شارت هيلتون اإىل اأن ترامب غ�شب منها كثرا لدى توقيعها مع وكالة اأزياء اأخرى، و�شرخ 

يف وجهها باإحدى املكاملات، وفقما نقل موقع “ذا هيل«.
واملقابلة التي اأ�شارت اإليها هيلتون يف كتابها كانت مع حمطة تلفزيونية اأ�شرتالية بعد اأيام من 
�شباق البيت االأبي�س لعام 2016، واأجابت حينها على �شوؤال عما اإذا كانت قد �شوتت ل�شالح 

ترامب بالقول: “لقد عرفته منذ كنت طفلة.. لذا نعم«.

�سوفيا فريجارا ت�سل اإىل حفل فانيتي فري اأو�سكار خالل حفل توزيع جوائز االأو�سكار رقم 95. )رويرتز(

احتفاال مبتجرها اجلديد.. 
هدية جمانية من اآبل

�شيتم  ال����ذي  اح��ت��ف��اال مب��ت��ج��ره��ا 
يف  احل��ايل،  ال�شهر  نهاية  افتتاحه 
ب��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، ك�شفت  ���ش��ول 
“اآبل” عن خلفية جديدة للعمالء 
تنزيلها  ميكن  املنا�شبة  وح��ي  م��ن 

ب�شكل جماين.
املبني  كانغنام  حي  يف  املبنى  ويقع 

حديثا، وي�شتهر باأ�شوائه امللونة.
املكان  ه��و  “هذا  “اآبل”:  وق��ال��ت 
جمموعة  ف���ي���ه  ت��ن��ت��ظ��رك  ال������ذي 

متنوعة من االإلهام واالإبداع«.
امل�شتوحاة  ال�شا�شة  خلفية  لتنزيل 
م���ن ال��ع��ا���ش��م��ة ���ش��ي��ول، م���ا عليك 
 Apple>s»اإىل ال��ت��وج��ه  ����ش���وى 
ميني  ع��ل��ى  اأن��ق��ر   ،»Gangnam
���ش��ورة اخل��ل��ف��ي��ات ث��م ت��ن��زي��ل، ثم 
ا���ش��غ��ط ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة ك���ي يتم 

حفظ اخللفية على جهازك.
الهدية  ل��ي�����ش��ت  اخل��ل��ف��ي��ة،  وه�����ذه 
الرتويجية الوحيدة التي قدمتها 

ال�شهر. “اآبل” هذا 
اأعلنت  امل���ا����ش���ي،  االأ����ش���ب���وع  ف��ف��ي 
“اآبل  ع��رو���س  تو�شع  ع��ن  ال�شركة 

ميوزك«.
ويف حني اأن ا�شرتاك “اآبل ميوزك” 
يكلف 10.99 دوالرا اأمركيا، يتم 
تو�شيعه ب�شكل كبر لي�شمل خدمة 

جديدة متاًما.
�شيتم  ج��دي��د  م�شتقل  تطبيق  اإن���ه 

اإطالقه يف 28 مار�س 2023.
خ�شي�شا  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ت�����ش��م��ي��م  مت 
 5 وي�شم  الكال�شيكية،  للمو�شيقى 

ماليني مقطوعة مو�شيقية.

اأنباء �سيئة تاأتي من القطب ال�سمايل نتيجة التغري املناخي
املحيط  ح���رارة  اأن  م��ن  �شويديتان  درا���ش��ت��ان  ح���ذرت 
بكثر مما  اأ����ش���رع  ب�شكل  ت��رت��ف��ع  ال�����ش��م��ايل  امل��ت��ج��م��د 
توقعته النماذج املناخية، التي اعتمدها خراء االأمم 

املتحدة، ما ي�شرع من ذوبان اجلليد البحري.
املتجمد  املحيط  اأع��م��اق  يف  ن�شبياً  الدافئة  ال��ت��ي��ارات 
ال�شمايل هي يف الواقع اأكرث دفئاً واأقرب اإىل ال�شطح 
ب�شكل  تتالم�س  اإذ  �شابقاً،  اخل���راء  يعتقد  ك��ان  مم��ا 
مبا�شر مع اجلليد البحري وت�شّرع ذوبانه يف ال�شتاء، 
بح�شب هاتني الدرا�شتني اللتني اأجراهما باحثون يف 
نتائجهما جملة  ال�شويدية ون�شرت  جامعة غوتنرغ 

كالميت«. اأوف  “جورنال 
اجلامعة  ه��ذه  يف  امل��ن��اخ  عاملة  ه���وزي،  �شيلني  وعلقت 
هذه  “اإن  قائلة  ال��درا���ش��ت��ني،  اإح���دى  على  وامل�شرفة 

االأنباء لي�شت �شارة«.
14 منوذجاً  الباحثون مالحظاتهم بح�شابات  وقارن 
اأخذها يف االعتبار اأع�شاء الهيئة احلكومية الدولية 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��غ��ر امل���ن���اخ، وه���ي جم��م��وع��ة م��ن اخل���راء 
لالأمم  الرئي�شية  املناخ  تقارير  اإع��داد  عن  امل�شوؤولني 
املتحدة. وخل�س الباحثون اإىل اأن هذه النماذج تقلل 

امل��ي��اه العميقة التي  ت��وؤدي��ه  ال���ذي  ال����دور  م��ن ح��ج��م 
املحيط  م��ن  ال�شمايل  املتجمد  املحيط  حت��ت  تتدفق 
يقني  على  “نحن  ه��وزي:  �شيلني  وقالت  االأطل�شي. 
ال�����ش��م��ايل يف احلياة  ال��ق��ط��ب  ي��ح��دث يف  م���ا  اأن  م���ن 
الواقعية ال ي�شبه ما يف النماذج”، م�شيفة “التوقعات 
التي ت�شاركها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغر 
املناخ متفائلة اإىل حد ما. الو�شع �شيكون اأ�شواأ واأ�شرع 

مما كان متوقعاً«.
واأو�شحت الباحثة اأن التباين بني هذه اال�شتنتاجات 
اال�شتك�شافية  ال��رح��الت  قلة  اإىل  يرجع  والتوقعات 

واملالحظات امليدانية.
القطب  اإىل  ال��ذه��اب  ال�شهل  م��ن  “لي�س  واأ���ش��اف��ت 
ال�شمايل، لذلك عندما تكون هناك رحلة ا�شتك�شافية، 
يريد اجلميع جمع الكثر من البيانات املختلفة، وال 

تعطى االأولوية بال�شرورة للمياه العميقة«.
يف   9% مبعدل  البحري  اجلليد  �شطح  تقل�س  وق��د 
ال�شتاء و%48 يف ال�شيف منذ اأوىل ال�شور امللتقطة 
انخف�شت  فيما   ،1979 ع��ام  يف  ال�شناعية  ب��االأق��م��ار 

�شماكته بن�شبة %66، وفق اإحدى الدرا�شتني.
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