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اأوكرانيا تطالب بدبابات ثقيلة.. وميدفيديف يهدد بحرب نووية يف حالة هزمية رو�سيا

الفروف: مو�سكو وبيالرو�سيا م�ستعدتان ل�سيناريوهات الغرب
الربملان االأوروبي ي�سوت ل�سالح

 ت�سنيف احلر�س الثوري منظمة اإرهابية
•• بروك�سيل-وكاالت:

ل�صالح  اأم�����س اخلمي�س،  الأوروب�����ي،  ال��رمل��ان  ���ص��ّوت 
منظمة  ال��ث��وري  احلر�س  ت�صنيف  اإىل  يدع�����و  ق��رار 

اإرهابية.
والرئي�س  خامنئي  علي  املر�صد  اإدراج  اإىل  دع��ا  كما 
الإيراين  ال��ع��ام  وامل��دع��ي  رئي�صي  اب��راه��ي��م  الإي����راين 
باإحالة  على قوائم العقوبات، مطالباً يف ذات الوقت 
اإىل جمل�س  اإي��ران  الإن�صان يف  انتهاكات حقوق  ملف 

الأمن.
واأفاد مرا�صل العربية - احلدث باأن الت�صويت داخل 
الرملان الأوروب��ي ل�صالح فر�س عقوبات �صد اإيران 

مت باأغلبية كبرية.
ال�صلطات  ط��ال��ب  الأوروب�������ي  ال���رمل���ان  اأن  واأ����ص���اف 
عن  والإف���راج  الرهائن  دبلوما�صية  بوقف  الإيرانية 

الرعايا الأوروبيني املحتجزين.
روبرتا  الأوروب������ي،  ال��رمل��ان  رئي�صة  ق��ال��ت  ب���دوره���ا، 
باحلرية  املطالبني  املحتجني  اإع����دام  اإن  ميت�صول، 
اإيران  اأن على  اأن ي�صتمر، م�صددة  اإي��ران ل ميكن  يف 
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22 يوماً من الفح�ص املجاين 
ل�رسطان الثدي يف اإمارات الدولة

اأخبار الإمارات

هد الطريق  انت�سار �سوليدار يمُ
لـ “ فاغرن ”.. الأقوى بخطة بوتني

عربي ودويل

باملز الريا�سية حتقق اأرباحاً قيا�سية 
لعام 2022 بقيمة 133.3 مليون درهم

الفجر الريا�سي

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الكونغو الدميقراطية العالقات الثنائية.. وي�ستقبل رئي�س جمل�س ال�سورى العماين

رئي�س الدولة وملك البحرين ي�ستعر�سان التعاون الثنائي والتن�سيق امل�سرتك يف خمتلف املجاالت

ملك البحرين خالل ا�صتقباله رئي�س الدولة يف مقر اإقامته يف اأبوظبي    )وام(

•• اأبوظبي-وام:

اآل خليفة ملك مملكة  امللك حمد بن عي�صى  ا�صتقبل �صاحب اجلاللة 
– اأخ��اه �صاحب  اأبوظبي  اإقامته يف  اأم�س - يف مقر  البحرين ال�صقيقة 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل. 
ورحب جاللة امللك حمد بن عي�صى باأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
التي تعر عن  الودية  الأخوية  الأحاديث  .. وتبادل  نهيان  اآل  زايد  بن 
م��ت��ان��ة الأوا����ص���ر الأخ���وي���ة امل��ت��ج��ذرة ال��ت��ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن ال�صقيقني 
البلدين  على  يدمي  اأن  وجل  عز  امل��وىل  �صائلني  و�صعبيهما  وقيادتيهما 

نعم الأمن وال�صتقرار والزدهار. 
كما تناول التعاون الثنائي والتن�صيق امل�صرتك يف خمتلف املجالت التي 
تخدم م�صاحلهما املتبادلة وتلبي تطلعاتهما �صعبي البلدين واأجيالهما 

املقبلة اإىل م�صتقبل اأكرث تقدماً وازدهاراً. 
من جهة اأخرى ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “ حفظه اهلل” ام�س معايل ال�صيخ خالد بن هالل املعويل 
رئي�س جمل�س ال�صورى يف �صلطنة عمان ال�صقيقة الذي يقوم بزيارة عمل 

للدولة.
اآل نهيان  اأخ��رى بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  من جهة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وفخامة فيلك�س ت�صي�صكيدي رئي�س جمهورية 
الكونغو الدميقراطية ال�صديقة، خمتلف اأوجه العالقات الثنائية بني 

البلدين ال�صديقني و�صبل تنميتها يف خمتلف املجالت.
ام�س  الذي جرى  اللقاء  الدولة - خالل  ال�صمو رئي�س  ورحب �صاحب 
بزيارة  يقوم  ال��ذي  ت�صي�صكيدي  فيلك�س  بفخامة   - ال�صاطئ  ق�صر  يف 
وعر   .. لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع  خاللها  يح�صر  الدولة  اإىل  عمل 
�صموه عن متنياته للكونغو الدميوقراطية ال�صديقة بالنماء وال�صالم 

وال�صتقرار.
)التفا�صيل �س2(

اجلي�س اللبناين يتخذ مواقع 
اإ�سرائيلية  قوات  اأمام  قتالية 

•• بريوت-وكاالت:

ال���ل���ب���ن���اين، نظريه  م��ن��ع اجل��ي�����س 
اأعمال  ا�صتكمال  م��ن  الإ�صرائيلي 
التقني  ال�������ص���ي���اج  ق������رب  احل����ف����ر 
املحتل  اجل����ان����ب  م����ن  احل��������دودي 
كفركال  مبنطقة  امل��ط��ل��ة  ب��ل��دة  يف 
وكالة  وذك�������رت  ل���ب���ن���ان.  ج���ن���وب���ي 
منع  اجلي�س  اأن  اللبنانية،  الأن��ب��اء 
ق�����وات ع�����ص��ك��ري��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة من 
يو�صحها(  )مل  اأع��م��ال  ا�صتكمال 
اجلانب  م��ن  التقني  ال�صياج  ق��رب 
املحتل على حدود م�صتعمرة املطلة 

املواجهة للخيام.
اجلي�س  م��ن  عنا�صر  اأن  واأ���ص��اف��ت 
م��واق��ع قتالية  ات���خ���ذوا  ال��ل��ب��ن��اين 
لوجه  وج���ه���اً  الأزرق  اخل���ط  ع��ل��ى 
م���ع ج���ن���ود اإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ني، واأم�����ام 
مقدمة جرافة يف ظل وجود قوات 

اليونيفيل وجلنة الرتباط.
من جهته، ذكر اجلي�س يف بيان اأن 
خرقت  اإ�صرائيلية  ح��ف��ارة  مقدمة 
مرجعيون  �صهل  يف  الأزرق  اخل��ط 
ق���رب ب��ل��دة ك��ف��رك��ال ج��ن��وب لبنان 

على مرحلتني مل�صافة مرتين.
اجلي�س  م���ن  ق����وة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
مكان  يف  ان��ت�����ص��اراً  ن��ف��ذت  اللبناين 
التوقف  اإ�صرائيل  واألزمت  اخلرق، 
ع��ن��د اخلط  الأ���ص��غ��ال  متابعة  ع��ن 
الأزرق. ولفت البيان، اإىل اأن دورية 
املكان  اإىل  ح�صرت  اليونيفيل  من 

للتحقق من اخلرق.

ا�ستباكات بني ميلي�سيات يف 
حميط مطار العا�سمة طرابل�س

•• طرابل�س-وكاالت:

مطار  حميط  يف  ميلي�صيات  بني  اخلمي�س،  عنيفة،  مواجهات  اندلعت 
طرابل�س الدويل الواقع جنوب العا�صمة الليبية، حيث �صمعت بو�صوح 
اأ�صوات ال�صتباكات بالأ�صلحة الثقيلة والنفجارات يف منطقة ق�صر بن 
غ�صري املحاذية. ووقعت 5 انفجارات على الأقل منذ بدء املواجهات بني 
الهدوء  يعود  اأن  قبل  املنطقة،  يف  النار  اإط��الق  دوي  تالها  امليلي�صيات، 
ليخيم على املكان، ح�صب ما ك�صفته م�صادر ل�صكاي نيوز عربية، فيما مل 
يت�صح بعد حجم الأ�صرار التي حلقت باملن�صاآت العامة واخلا�صة، وما اإذا 

كان وقع �صحايا اأو قتلى ب�صفوف املتحاربني.
واندلعت املواجهات بني ميلي�صيا 111 بقيادة عبدال�صالم الزوبي، التي 
بقيادة  ال��ردع  املطار، وبني ميلي�صيا  اأع��ادت متركزها موؤخرا يف حميط 
عبدالروؤوف كاره، حيث حاولت الأخرية التقدم لل�صيطرة على متركزات 
بن  ق�صر  اإىل  بقواته   444 ال��ل��واء  ودف��ع  املنطقة.  يف  ال��زوب��ي  عنا�صر 
غ�صري وحميط املطار من اأجل ف�س ال�صتباك والف�صل بني الطرفني، 
وهو ما متكنت فيه بالفعل، لكن الأجواء بقت م�صحونة حتى الآن، مع 
قرب خطوط التما�س بني املجموعتني امل�صلحتني، حيث مل ترتاجع اأي 

منهما عن مواقعهما، وفق امل�صادر.
وخرج مطار طرابل�س الدويل من اخلدمة منذ عام 2014 حني اأطلقت 
ليبيا،  بفجر  امل�صماة  ذاك  حني  عمليتها  الغربية  املنطقة  يف  امللي�صيات 
العا�صمة  اأه��ايل  اعتماد  واأ�صبح  متاما،  مرافقه  تدمري  اإىل  اأدت  والتي 

على مطار معيتيقة الدويل فقط، اخلا�صع ل�صيطرة الردع.

   

االإمارات ت�سارك يف اجتماع مل�ست�ساري االأمن 
الوطني يف البحرين والواليات املتحدة واإ�سرائيل 

•• اأبوظبي -وام: 

�صارك �صمو ال�صيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�صت�صار الأمن الوطني 
والتن�صيق  التعاون  ب�صاأن  املرئي  الت�صال  اأم�س عر  ُعقد  اجتماع  يف 

بعدد من امللفات ذات الهتمام امل�صرتك. 
م�صت�صار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  من  ك��اًل  الجتماع  �صم 
الأمن الوطني يف مملكة البحرين، وجيك �صوليفان م�صت�صار الأمن 
القومي  الأم��ن  جمل�س  رئي�س  هنغبي  وت�صاحي  الأمريكي  القومي 

الإ�صرائيلي. 
ناق�س احل�صور عددا من ال�صراكات الواعدة يف املنطقة ومن �صمنها 
املتحدة  وال���ولي���ات  الإم�����ارات  دول���ة  ت�صم  ال��ت��ي   I2U2 جمموعة 
النقب  منتدى  اإىل  اإ�صافة  واإ�صرائيل،  الهند  وجمهورية  الأمريكية 

الذي ُعقد موؤخراً يف اأبوظبي.                           )التفا�صيل �س3( 

االإمارات من الدول املت�سدرة دوليًا 
يف مكافحة االأن�سطة االإرهابية 

•• اأبوظبي- وام: 

مكانتها  على  ال��ت��وايل  على  الرابعة  لل�صنة  الإم���ارات  دول��ة  حافظت 
ومركزها الأول يف موؤ�صر الإرهاب العاملي، حيث تعتر من اأكرث الدول 
اأماناً من بني عدة دول فعالة يف جمال مكافحة الأن�صطة الإرهابية 
واملتطرفة، ومن اأكرث الدول اأماناً يف العامل مب�صتوى منخف�س جداً 
ال�صادرة  النتائج  ح�صب  وذلك  الإرهاب���ي،  الن�ص����اط  انت�ص����ار  ملخاطر 
امل��وؤ���ص��ر ون�صر  امل�����ص��وؤول ع��ن  ال���دويل  م��ن معهد القت�صاد وال�����ص��الم 

نتائجه �صنوياً.                                      )التفا�صيل �س2(

لفروف اأثناء لقائه رئي�س بيالرو�صيا األك�صندر لوكا�صينكو يف مين�صك  )ا ف ب( 

•• عوا�سم-وكاالت:

ان����ت����ق����د ال����رئ����ي���������س الأوك�������������راين 
اأملانيا  ترّدد  زيلين�صكي  فولودميري 
يف ت��زوي��د اأوك��ران��ي��ا دب��اب��ات ثقيلة 
مهم  اج��ت��م��اع  ع�صية  �صنعها،  م��ن 
يف  الأوك��ران��ي��ة  الت�صال  ملجموعة 
رام�صتاين يف اأملانيا لتن�صيق تقدمي 

املزيد من امل�صاعدة لكييف.
ه������ذا واأع�����ل�����ن وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
اأم�س  لف��روف،  �صريغي  الرو�صي، 
ومين�صك  م��و���ص��ك��و  اأن  اخل��م��ي�����س، 
م�صتعدتان لأية تطورات يف جمال 

الدفاع.
لقاء  خ�����الل  لف��������روف  واأ������ص�����اف 
األك�صندر  ب��ي��الرو���ص��ي��ا،  رئي�س  م��ع 
بني  الت��ف��اق��ي��ات  اأن  لوكا�صينكو، 
بوتني  فالدميري  البلدين  رئي�صي 
جمال  يف  لوكا�صينكو  واأل��ك�����ص��ن��در 
الفني  الع�صكري  والتعاون  الدفاع 
جاءت يف الوقت املنا�صب من حيث 
���ص��م��ان ا���ص��ت��ع��داد ال��دول��ت��ني لأي 

�صيناريوهات.
باأن التفاقيات  اأتفق متاما  وقال: 
التي تو�صل اإليها الرئي�صان )بوتني 
تعاوننا  جم���ال  يف  ول��وك��ا���ص��ي��ن��ك��و( 
الع�صكري، الفني والدفاعي جاءت 
حيث  من  للغاية  منا�صب  وق��ت  يف 

يف  ب���الده  ت�صنها  ال��ت��ي  الع�صكرية 
اأوكرانيا.

تيلغرام  على  من�صور  يف  واأ���ص��اف 
ع��ل��ى دع����م ح��ل��ف �صمال  ت��ع��ل��ي��ق��اً 
للجي�س  )ن�������ات�������و(  الأط����ل���������ص����ي 
الأوك���������راين، ال���ق���وى ال���ن���ووي���ة ل 
كرى  ���ص��راع��ات  يف  اأب�����داً  تخ�صر 

يتوقف عليها م�صريها.
ذك�������ر موقع  م�����ا  ح�������ص���ب  وت�����اب�����ع 
يناق�س القادة  )رو�صيا اليوم( غداً 
قاعدة  يف  ال���ك���ب���ار  ال��ع�����ص��ك��ري��ون 
الناتو  حللف  التابعة  رام�صتاين 
وال�صرتاتيجيات  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات 
اإم���داد  اجل���دي���دة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
واأنظمة  ثقيلة  باأ�صلحة  اأوك��ران��ي��ا 
ه��ج��وم��ي��ة ج����دي����دة. ي����اأت����ي ذلك 
م��ب��ا���ص��رة ب��ع��د م��ن��ت��دى داف���و����س، 
من  ال�صيا�صيني  ج��م��ع  ك���رر  ح��ي��ث 
)احل��م��ق��ى( ���ص��ع��ارات ع��ل��ى غرار: 
تخ�صر  اأن  يجب  ال�صالم،  لتحقيق 

رو�صيا.
اأي من  ب��ب��ال  ي��خ��ط��ر  واأو����ص���ح ل 
ال�صتنتاج  ي�صتخل�س  اأن  ه����وؤلء 
البدائي التايل: اأن هزمية اأي قوة 
اأن  تقليدية ميكن  نووية يف حرب 
يوؤدي اإىل اندلع حرب نووية، ومل 
�صراعات  ال��ن��ووي��ة  ال��ق��وى  تخ�صر 

كرى يتوقف عليها م�صريها.

لالأحداث.  تطور  لأي  ال�صتعداد 
ن��ح��ن ���ص��ع��ب م�����ص��امل، ل��ك��ن ال���درع 
الواقية لبد اأن يوجد حيث يتعني 

عليه اأن يوجد.
وقال موجها كالمة للوكا�صينكو: 
ن���ح���ن وح����ل����ف����اوؤن����ا واأ�����ص����دق����اوؤن����ا 
جميع  ن���ت���خ���ذ  ال���ب���ي���الرو����ص���ي���ون 
اأنف�صنا  حلماية  الالزمة  التدابري 
م�����ن ال����ت����ع����دي����ات امل���ح���ت���م���ل���ة من 

جريانكم الغربيني.
واأعلن الوزير اأن مو�صكو ومين�صك 
قد وقعتا مذكرة ب�صاأن تعزيز اأمن 
رو����ص���ي���ا وب���ي���الرو����س واحل�����د من 
البلدين  تواجه  التي  التهديدات 

من بلدان ثالثة.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه ق���������ال ال����رئ����ي���������س 
يحاول  ال��غ��رب  اإن  ال��ب��ي��الرو���ص��ي 
ا�صتخدام اأوكرانيا �صد بيالرو�صيا 

و����ص���د رو����ص���ي���ا ع���ل���ى ح����د ����ص���واء، 
علم  ع��ل��ى  م��و���ص��ك��و  اأن  م��و���ص��ح��ا 
بخطط جرياننا الغربيني، ولي�س 

اأوكرانيا فقط.
الأمن  جمل�س  رئي�س  نائب  وق��ال 
ميدفيديف،  دم���ي���رتي  ال��رو���ص��ي 
ق���وة نووية  ه��زمي��ة  اإن  اخل��م��ي�����س، 
حرباً  ت�صعل  قد  تقليدية  حرب  يف 
احلملة  اإىل  اإ������ص�����ارة  يف  ن����ووي����ة، 
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رئي�سة وزراء نيوزيلندا تعلن ا�ستقالتها 
•• ولينجتون-وام:

اأعلنت رئي�صة الوزراء النيوزيلندية جا�صيندا اأردرن اأم�س اأنها �صتتنحى 
عن من�صبها بحلول 7 فراير املقبل. 

وتوجهت اأردرن - خالل موؤمتر �صحفي - بال�صكر اإىل النيوزيلنديني 
اخلم�س  ال�صنوات  م��دى  على  ال��ب��الد  لقيادة  الهائل  المتياز  على 
مبجرد  التنفيذ  حيز  اأردرن  ا�صتقالة  و�صتدخل  املا�صية.   والن�صف 
اأن يجرى ت�صويت حزبي  املقرر  اإذ من  رئي�س وزراء جديد،  تعيني 
ال��ق��ادم، و�صيتوىل  الأح��د  ي��وم  العمال  لنتخاب زعيم جديد حل��زب 
زعيم احلزب رئا�صة الوزراء حتى النتخابات العامة املقبلة التي من 

املقرر اأن جترى يوم 14 اأكتوبر القادم. 
وانتخبت اأردرن رئي�صة للوزراء يف عام 2017 وهي بعمر 37 عاما، 

حيث اأ�صبحت واحدة من اأ�صغر رئي�صات احلكومات يف العامل. 

ال�صادرة  الإع��دام  اأحكام  واإلغاء  املحتجني  وقف قمع 
�صدهم.

وك��ان ال��رمل��ان ق��د دع��ا الحت���اد الأوروب����ي اإىل اإدراج 
للمنظمات  قائمته  على  الإي����راين  ال��ث��وري  احل��ر���س 
املحتجني  قمع  يف  عليه  بالالئمة  منحيا  الإرهابية، 

واإمداد رو�صيا بطائرات م�صرية.
ويف ن�����س اأي���دت���ه اأغ��ل��ب��ي��ة ���ص��اح��ق��ة م��ن ال���ن���واب، دان 
الرملان الأوروبي حملة القمع الوح�صية التي �صنتها 
اإي��ران، مبا يف ذلك احلر�س الثوري، على املظاهرات 
التي اأعقبت وفاة مه�صا اأميني، بعد اعتقالها العنيف 
واإهانتها واإ�صاءة معاملتها من جانب �صرطة الأخالق 

الإيرانية.
كذلك دعا الن�س الحتاد الأوروبي والدول الأع�صاء 
قائمة  ع��ل��ى  الإي������راين  ال���ث���وري  احل��ر���س  اإدراج  اإىل 
وقمع  الإره��اب��ي  لن�صاطه  نظرا  الإره��اب��ي��ة  املنظمات 

املحتجني وتزويد رو�صيا بطائرات م�صرية.
ول ميلك الرملان الأوروبي اأي �صلطة لإجبار الحتاد 
الإي��راين على  الثوري  اإدراج احلر�س  الأوروب���ي على 

قائمته للمنظمات الإرهابية.

برملان اأملانيا: داع�س ارتكب اإبادة جماعية بحق االإيزيديني
•• برلني-وكاالت:

النواب الأملان مذكرة ت�صّنف ما ارتكبه تنظيم داع�س 
يف ح��ق الإي��زي��دي��ني يف ���ص��م��ال غ��رب��ي ال��ع��راق العام 

جماعية. اإبادة  اأنه  على   2014
اأّيد كل النواب احلا�صرين الن�س الذي عر�صه  فقد 
الئتالف احلاكم واملعار�صة املحافظة، ويعتر اأن ما 

اأك��رث من خم�صة  اإب��ادة ذه��ب �صحيتها  ح�صل حينها 
اآلف فرد من هذه الأقلية.

اأمنالينا بريبوك،  ورحبت وزيرة اخلارجية الأملانية، 
الكثري من  بالقرار بح�صور  من على منر الرملان 
اأفراد منظمات اإيزيدية غري حكومية نحن كمجتمع 
بل  ذل���ك  اإق����رار  ف��ق��ط  لي�صت  مهمتنا  وك�صيا�صيني، 

اإحقاق احلق لل�صحايا.
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اأخبـار الإمـارات

ا�ستقبل رئي�س الدولة يف مقر اإقامته 

ملك البحرين ي�سيد بدور االإمارات بقيادة حممد بن زايد يف ن�سرة ق�سايا االأمة ودعم منظومة العمل اخلليجي والعربي امل�سرتك 
•• اأبوظبي-وام:

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ا�صتقبل 
�صاحب  – اأخ��اه  اأبوظبي  يف  اإقامته  مقر  يف   - اأم�س  ال�صقيقة  البحرين 
اهلل".   "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
ورحب جاللة امللك حمد بن عي�صى باأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان .. وت��ب��ادل الأح���ادي���ث الأخ���وي���ة ال��ودي��ة ال��ت��ي تعر 

ال�صقيقني  البلدين  جتمع  التي  املتجذرة  الأخ��وي��ة  الأوا���ص��ر  متانة  عن 
وقيادتيهما و�صعبيهما �صائلني املوىل عز وجل اأن يدمي على البلدين نعم 

الأمن وال�صتقرار والزدهار. 
 كما تناول التعاون الثنائي والتن�صيق امل�صرتك يف خمتلف املجالت التي 
واأجيالهما  البلدين  املتبادلة وتلبي تطلعاتهما �صعبي  تخدم م�صاحلهما 

املقبلة اإىل م�صتقبل اأكرث تقدماً وازدهاراً. 
واأعرب جاللة ملك البحرين عن �صكره وتقديره لأخيه �صاحب ال�صمو 

عدداً  جمع  ال��ذي  الت�صاوري  الأخ���وي  اللقاء  ل�صت�صافة  ال��دول��ة  رئي�س 
الأردنية  واململكة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  من 
الفاعل  املحوري  الدور  على  العربية..مثنياً  الها�صمية وجمهورية م�صر 
الذي ت�صطلع به دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
والدولية وجهودها اخلرية يف  الإقليمية  ال�صاحتني  على  نهيان  اآل  زايد 
امل�صرتك  والعربي  اخلليجي  العمل  ودع��م منظومة  الأم��ة  ق�صايا  ن�صرة 
مل��واج��ه��ة خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات الأم���ن 

الزيارة..�صمو  رافق �صموه خالل  املنطقة.   ال�صالم يف  وال�صتقرار ون�صر 
ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، و �صمو 
ال�صيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�صمو 
بن  حممد  ال�صيخ  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
حمد بن طحنون اآل نهيان م�صت�صار ال�صوؤون اخلا�صة يف ديوان الرئا�صة.  
اآل خليفة،  كما ح�صر اللقاء ..�صمو اللواء الركن ال�صيخ نا�صر بن حمد 

م�صت�صار الأمن الوطني قائد احلر�س امللكي يف البحرين. 

االإمارات من الدول املت�سدرة دوليًا يف مكافحة االأن�سطة االإرهابية 
•• اأبوظبي- وام: 

مكانتها  على  ال��ت��وايل  على  الرابعة  لل�صنة  الإم���ارات  دول��ة  حافظت 
اأكرث  م��ن  تعتر  حيث  العاملي،  الإره���اب  موؤ�صر  يف  الأول  ومركزها 
ب��ني ع��دة دول فعالة يف جم��ال مكافحة الأن�صطة  م��ن  اأم��ان��اً  ال���دول 
اأم��ان��اً يف ال��ع��امل مب�صتوى  اأك��رث ال���دول  الإره��اب��ي��ة واملتطرفة، وم��ن 
ح�صب  وذلك  الإرهابي،  الن�صاط  انت�صار  ملخاطر  جداً"  "منخف�س 
امل�صوؤول عن  الدويل  وال�صالم  القت�صاد  ال�صادرة من معهد  النتائج 

املوؤ�صر ون�صر نتائجه �صنوياً. 
ويعد موؤ�صر الإرهاب العاملي من املوؤ�صرات التي تقوم وزارة اخلارجية 
من  بياناتها  ودع��م  عليها،  وال�صتناد  مبتابعتها  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

الوزارة،  تتبناها  التي  العاملي"  وال�صتقرار  "ال�صالم  مبادرة  خ��الل 
حيث مت من خالل املبادرة املذكورة دعم بيانات املوؤ�صر بالتوا�صل مع 
امل�صادر املوؤثرة الدولية كالأمم املتحدة، واملنظمات الدولية، واملعاهد 
واملراكز البحثية املتخ�ص�صة، ومعهد القت�صاد وال�صالم )امل�صوؤول عن 
الدولة  املعنية بجهود  الوطنية  بالتقارير  واإفادتهم  املوؤ�صر(،  اإ�صدار 
للوزارة واجلهات  الفاعل  ال��دور  تو�صح  والتي  الإره��اب،  يف مكافحة 

املعنية واللجان املخت�صة بالدولة يف جمال مكافحة الإرهاب. 
للتوجهات والأمناط  �صاماًل  العاملي ملخ�صاً  الإره��اب  ويوفر موؤ�صر 
وي��ق��وم على  الأخ��ريي��ن،  العقدين  الإره����اب منذ  امل��وؤث��رة يف  العاملية 
ف�����ص��اًل عن  ال��ظ��روف الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة،  حتليل خمتلف 

العوامل اجليو�صيا�صية املوؤثرة. 

اإطالق الدليل ال�سياحى »اكت�سف اأم القيوين«
•• اأم القيوين-وام:

اأم  "اكت�صف  ال�صياحي  الدليل  القيوين  ب��اأم  والآث��ار  ال�صياحة  دائ��رة  اأطلقت 
اأم القيوين  القيوين" بن�صخته الثانية املحدثة على هام�س اأعمال "ملتقى 
لل�صياحة"، والذي يعد مبثابة قاعدة بيانات لكافة املعلومات التي يحتاجها 

زوار اإمارة اأم القيوين. 
املزايا كخا�صية رمز  بالعديد من  الثانية واملحدثة  بن�صخته  الدليل  يتميز 
ال�صتجابة ال�صريع وتقنية خرائط غوغل لت�صهيل و�صول الزوار للوجهات 

ال�صياحية والفنادق ب�صهولة. 
باأن  والآث����ار  ال�صياحة  ب��دائ��رة  ال�صياحة  اإدارة  مدير  �صلطان  هيثم  واأ���ص��ار 

الدائرة حري�صة على تر�صيخ امل�صهد ال�صياحي لإمارة اأم القيوين من خالل 
ت�صليط ال�صوء على كافة املعامل والعرو�س ال�صياحية والأن�صطة والرامج 
اأم  ال��زوار روؤي��ة �صاملة عن  وال��رح��الت التي تزخر بها الإم���ارة بهدف منح 

القيوين وحتقيق التجربة ال�صياحية الرائدة. 
بالهوية  لالحتفاء  والآث����ار  ال�صياحة  دائ���رة  ج��ه��ود  ث��م��رة  ال��دل��ي��ل  ومي��ث��ل 
ال�صياحية  التجارب  عر  واإب��رازه��ا  وتراثها،  لالإمارة  والثقافية  ال�صياحية 
اإىل  الرامية  القيوين  اأم  ا�صرتاتيجية حكومة  اإط��ار  التي تقدمها وذلك يف 
حتويل الإمارة اإىل وجهة �صياحية وا�صتثمارية م�صتدامة وجاذبة وتتخذ من 
ال�صياحة الأثرية والرتفيهية والبيئية حمركات رئي�صية تقود جهود تنمية 

القطاع ال�صياحي. 

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
جمل�س  رئي�س  املعويل  هالل  بن  خالد  ال�صيخ  معايل  اهلل" اأم�س  "حفظه 

ال�صورى يف �صلطنة عمان ال�صقيقة الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.
اللقاء  خ��الل   ���� نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ورح���ب 
الذي جرى يف ق�صر البحر �� برئي�س جمل�س ال�صورى العماين وتبادل معه 
الأحاديث الأخوية الودية التي تعر عن متانة الأوا�صر الأخوية التاريخية 

اخلا�صة التي تربط دولة الإمارات ب�صلطنة عمان و�صعبيهما ال�صقيقني.
ح�صر اللقاء .. معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي و�صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان 
الرئا�صة و�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�صيخ 
حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�صت�صار ال�صوؤون اخلا�صة يف ديوان 
الأعلى  للمجل�س  العام  الأم��ني  ال�صام�صي  حماد  بن  علي  ومعايل  الرئا�صة 

لالأمن الوطني.

هيئة البيئة توؤكد جناح اأبوظبي يف املواءمة بني رئي�س الدولة ي�ستقبل رئي�س جمل�س ال�سورى العماين
التنمية االقت�سادية واحلفاظ على التنوع البيولوجي 

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  باأ�صبوع  م�صاركتها  خالل  ال�صوء  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  �صلطت 
لال�صتدامة على اجلهود التي تبذلها اأبوظبي لتحقيق التوازن بني التنمية 
تقوم  ال��ذي  الهام  وال��دور  البيولوجي  التنوع  على  واحلفاظ  القت�صادية 
امل�صاريع  وتنفيذ  و�صع  عند  البيئية  العتبارات  مراعاة  ل�صمان  الهيئة  به 
التنمية  واأه����دف  متطلبات  وحتقيق  التحتية  البنية  وخ��ط��ط  التنموية 

القت�صادية والجتماعية، وال�صتغالل امل�صتدام للموارد الطبيعية . 
اأح��م��د ال��ه��ا���ص��م��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال��ت��ن��وع البيولوجي  و����ص���ارك 
على  للمحافظة  العمل  “حالة  بعنوان  بجل�صة  بالهيئة  والبحري  ال��ري 
اأ�صتاذ  دوارتي  كارلو�س مانويل  الروفي�صور  البيولوجي” بح�صور  التنوع 
العربية  اململكة  امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية يف  البحار يف جامعة  علوم 

ال�صعودية. 
وفريداً  رائ��داً  منوذجاً  اأبوظبي  “متتلك  اجلل�صة:  خ��الل  الها�صمي  وق��ال 
بحمايتها  واللتزام  الطبيعية  وامل��وارد  البيئة  على مراعاة  يرتكز  للتنمية 
ولهذا فاإن خطط التنمية القت�صادية لدينا تدمج اعتبارات احلفاظ على 
البيئة ولطاملا كانت هذه املبادئ متجذرة يف فكر املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان موؤ�ص�س دولة الإم��ارات يف احلفاظ على الإرث الطبيعي 
وروؤيتها  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات  النهج  نف�س  على  ا�صتمرت  وال��ت��ي 
لتحقيق التنمية امل�صتدامة� الأمر الذي �صاهم يف اإن�صاء جمتمع يقوم على 
البيئة مع احلفاظ على  امل�صتدامة وحماية  التنمية القت�صادية  اأ�صا�صيات 

الرتاث الطبيعي". 
واأ�صاف: " ميكن لل�صركات اأن حتقق املزيد من النجاحات، وتعزز منوها اإذا 
قامت بدمج العتبارات البيئية واأ�ص�س احلفاظ على التنوع البيولوجي يف 
اأطر عملياتها واإدارتها و�صيكون هذا ممكناً اإذا اأدركت قيمة املوارد الطبيعية 
لي�س فقط يف املراحل الت�صغيلية لأعمالها ولكن خالل مراحل التخطيط 
التنموية من  تاأثري م�صاريعهم  اأن تعمل على تقييم  والبناء الفعلي يجب 
حيث اإمكانية اإحداث تغيري اأو تاأثري على املوارد الطبيعية، ثم اتخاذ تدابري 
ت�صحيحية من خالل اعتماد ت�صاميم ومواد وممار�صات �صديقة للبيئة". 

تنفذها  التي  البيولوجي  التنوع  حماية  برامج  اأن  “اإىل  الها�صمي:  واأ�صار 
الهيئة تهدف اإىل حماية املوارد الطبيعية وحماية الأنواع الهامة واملهددة 
بالنقرا�س واملوائل والنظم البيئية وهوما �صاهم يف اإن�صاء �صبكة متكاملة 

من املحميات الطبيعية تنت�صر يف مواقع خمتلفة من اإمارة اأبوظبي. 
البيولوجي  التنوع  على  احلفاظ  يف  التكنولوجيا  با�صتخدام  يتعلق  وفيما 
قال: “نراقب التنوع البيولوجي الذي حتت�صنه اإمارة اأبوظبي با�صتخدام 
املعرفة  ودعم  البيئة  ومراقبة  لر�صد  املتطورة  والأجهزة  التقنيات  اأحدث 

و�صبل جمع البيانات الالزمة لتخاذ قرارات بيئية اأكرث فاعلية ” . 

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س الكونغو الدميقراطية العالقات الثنائية

دائرة ال�سحة تعلن عن اأهداف اال�ستدامة لقطاع الرعاية ال�سحية يف االإمارة

خاللها اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 
.. وعر �صموه عن متنياته للكونغو 
بالنماء  ال�صديقة  الدميوقراطية 
وال�صالم وال�صتقرار. واأكد اجلانبان 
املتبادل  احل��ر���س  املباحثات  خ��الل 
القت�صادية  ال��رواب��ط  تعزيز  على 
والتنموية بني البلدين ال�صديقني، 
لتو�صيع  املتاحة  الفر�س  وا�صتثمار 
مل�صلحة  امل�صرتكة  امل�صالح  ق��اع��دة 

�صعبيهما.
ال�صيخ  م���ع���ايل   .. ال���ل���ق���اء  ح�����ص��ر 
حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
اخلا�صة  ال�����ص��وؤون  م�صت�صار  نهيان 
يف دي�����وان ال��رئ��ا���ص��ة وم���ع���ايل علي 
العام  الأم���ني  ال�صام�صي  ح��م��اد  ب��ن 

•• اأبوظبي-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
فيلك�س  وف����خ����ام����ة  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
جمهورية  رئ���ي�������س  ت�����ص��ي�����ص��ك��ي��دي 
ال�صديقة،  الدميقراطية  الكونغو 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  اأوج���ه  خمتلف 
و�صبل  ال�����ص��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

تنميتها يف خمتلف املجالت.
رئي�س  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ورح�������ب 
الذي جرى  اللقاء  الدولة - خالل 
بفخامة   - ال�صاطئ  ق�صر  يف  اأم�س 
يقوم  ال����ذي  ت�صي�صكيدي  فيلك�س 
يح�صر  ال���دول���ة  اإىل  ع��م��ل  ب���زي���ارة 

الوطني  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  للمجل�س 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حممد 
الدبلوما�صي  امل�����ص��ت�����ص��ار  ق��رق��ا���س 

الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب 
نهيان  بن  �صخبوط  ال�صيخ  ومعايل 
و�صعادة  دول������ة  وزي������ر  ن���ه���ي���ان،  اآل 

ال���ق���ح���ط���اين �صفري  ه������زاع حم���م���د 
جمهورية  لدى  املقيم  غري  الدولة 

الكونغو.

•• اأبوظبي-وام:

ك�صفت دائرة ال�صحة – اأبوظبي عن اأهداف ال�صتدامة 
اأ�صبوع  مع  الإم��ارة تزامناً  ال�صحية يف  الرعاية  لقطاع 

اأبوظبي لال�صتدامة 2023. 
ت��ت��م��ح��ور الأه�����داف ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت عنها ال���دائ���رة حول 
بحلول   20% بن�صبة  الكربونية  النبعاثات  خف�س 
 2050 ع��ام  يف  املناخي  للحياد  و���ص��وًل   2030 ع��ام 
ويف �صوء هذه الأه��داف ت�صعى الدائرة لو�صع خارطة 
الرعاية  بقطاع  ال���ص��ت��دام��ة  يف  ق��دم��اً  للم�صي  ط��ري��ق 
املوؤ�ص�صات  وال��ت��زام  م�صاهمة  وت��رية  وت�صريع  ال�صحية 

واملن�صاآت ال�صحية يف اأبوظبي. 
املدى  وق�����ص��رية  ب��ع��ي��دة  اأه�����داف  اإىل  تق�صيمها  وع���ر 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  منظومة  ا�صتدامة  "اأجندة  ت��رك��ز 
البنية  ت�صمل  رئي�صية  ركائز  ث��الث  على  اأبوظبي"  يف 

التحتية والعمليات واملخلفات . 
و تتطلع الدائرة اإىل العمل جنباً اإىل جنب مع من�صاآت 

ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة ل��ت��ح��ف��ي��زه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن تبني 
ن��ه��ج امل��ب��اين اخل�����ص��راء ع��ر ا���ص��ت��خ��دام م���واد طبيعية 
ت�صييد  عمليات  يف  التدوير  لإع��ادة  وقابلة  وم�صتدامة 
جهود  تكثيف  اإىل  اإ�صافة  و�صيانتها  وامل��راف��ق  املن�صاآت 

التحول نحو م�صادر الطاقة النظيفة واملتجددة. 
وقال �صعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائرة 
ال�صحة :"تعمل الدائرة على تطوير خطط ال�صتدامة 
ل��ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة و���ص��ي��اغ��ة خ��ارط��ة طريق 
وا�صحة املعامل وتزويد القطاع بكافة الأدوات الالزمة 
ال�صتدامة  معايري  ي��راع��ي  باأ�صلوب  عملياته  مل��زاول��ة 
كافة.  واأ�صاف :" ت�صعى اأهداف ال�صتدامة التي اأعلّنا 
عنها اأم�س اإىل متهيد الطريق مل�صتقبل اأف�صل لالأجيال 
القادمة وبناء منظومة رعاية �صحية م�صتدامة قادرة 
يف  امل�صتقبلية  وال��ت��ط��ورات  الح��ت��ي��اج��ات  مواكبة  على 
الإم����ارة ون��وؤك��د ال��ي��وم جم���دداً على ال��ت��زام��ن��ا بامل�صي 
بالقطاع نحو حتقيق الأهداف املو�صوعة القائمة على 
ملكانة  تر�صيخاً  م�صتدامة  عمل  ومنهجيات  اأط��ر  تبني 

اأبوظبي وجهة رائدة للرعاية ال�صحية". 
قطاع  م��ع  بالتن�صيق  ال�صحة  دائ����رة  ف��ري��ق  و�صيعمل 
ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف الإم������ارة ل�����ص��م��ان مت��ك��ي��ن��ه من 
يف  مب��ا  ال�صعد  خمتلف  على  م�صتدامة  عمليات  تبني 
ذلك ا�صتخدام املواد الكيميائية والغذائية وامل�صرتيات 
نظم  ودع��م  تعزيز  جانب  اإىل  املياه  وا�صتهالك  والنقل 
ومتا�صياً  حملياً  املنتجة  وامل�صتدامة  ال�صحية  التغذية 
ب��اإدارة املخلفات الطبية ويف �صوء  مع الهتمام العاملي 
لتمكني  ال��دائ��رة  تهدف  اجل��دي��دة  الإر���ص��ادي��ة  املعايري 
ومعاجلتها  تقلي�صها  م��ن  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  من�صاآت 

وحت�صني �صبل التخل�س منها. 
املدير  الزعابي  م��ب��ارك  هند  �صعادة  قالت  جانبها  م��ن 
دائرة  يف  ال�صحية  الرعاية  من�صاآت  لقطاع  التنفيذي 
اأه����داف  ع���ن  الإع������الن  "ياأتي  – اأب���وظ���ب���ي:  ال�����ص��ح��ة 
اأبوظبي  يف  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  مل��ن��ظ��وم��ة  ال���ص��ت��دام��ة 
لنتمكن م��ن و���ص��ع اأط���ر ع��م��ل و���ص��ي��ا���ص��ات حت��ف��ز على 
خالل  الإم���ارة  يف  اخل�صراء  امل�صت�صفيات  مفهوم  تبني 

التعاون  اإىل  نتطلع  ح��ي��ث  املقبلة  القليلة  ال�����ص��ن��وات 
اعتماد  معايري  لتطوير  القطاع  �صمن  ال�صركاء  م��ع 
يف  العمليات  ا���ص��ت��دام��ة  لتقييم  خم�ص�صة  وت�صنيف 
" ك��ج��زء م��ن اجلهود   : واأ���ص��اف��ت  امل��ن�����ص��اآت ال�صحية.  
الرامية ل�صمان تطبيق هذه الإر�صادات باأ�صلوب �صل�س 
ولتعزيز التناف�صية �صمن القطاع �صتتم اإ�صافة موؤ�صر 
موؤ�صر  اإىل  لال�صتدامة  اجلديد  اخل�صراء"  "املا�صة 
اأبوظبي جلودة الرعاية ال�صحية لقيا�س مدى ا�صتدامة 
املن�صاآت والتزامها بتطبيق املعايري والإر�صادات اخلا�صة 

باأهداف ال�صتدامة". 
و���ص��ت��ق��وم دائ����رة ال�����ص��ح��ة - اأب��وظ��ب��ي ب��ت��زوي��د القطاع 
ال�صتدامة  اأ�ص�س  على  اأكرث  للتعرف  الالزم  بالتدريب 
واخلو�س يف معايريها وذلك عر توفري الو�صول اإىل 
�صبكات دولية على غرار الحتاد الدويل للم�صت�صفيات 
يف  وذل��ك  و�صحية  خ�صراء  عاملية  م�صت�صفيات  و�صبكة 
الرائدة  الدولية  املوؤ�ص�صات  ال�صراكات مع  تو�صيع  اإطار 

لتبادل املعارف واخلرات يف جمالت ال�صتدامة. 



اجلمعة   20  يناير    2023  م   -    العـدد   13753  
Friday   20    January    2023   -  Issue No 13753

03

اأخبـار الإمـارات

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة لتوعية العاملني الناطقني بغري العربية 
يف قطاع البناء واالإن�ساء مبتطلبات ال�سالمة يف املواقع 

املواقع.
التعريف  اإىل  ال��ور���ص��ة  وت��ط��رق��ت 

توفري بيئة عمل اآمنة حتفظ حياة 
و�صالمة العاملني واملتواجدين يف 

العام  ل���الإط���ار  الإداري  بالهيكل 
لل�صالمة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ل��ن��ظ��ام 

•• اأبوظبي – الفجر:  

اأ�صحاب  ل�����دى  ل���ل���وع���ي  ت���ع���زي���زاً 
�����ص����رك����ات امل�������ق�������اولت وامل����ك����ات����ب 
فيها  وال���ع���ام���ل���ني  ال����ص���ت�������ص���اري���ة 
وال�صحة  ال���ب���ي���ئ���ة  مب���ت���ط���ل���ب���ات 
امل���واق���ع  امل���ه���ن���ي���ة يف  وال�������ص���الم���ة 
مدينة  بلدية  نظمت  الإن�����ص��ائ��ي��ة، 
توعوية  ع���م���ل  ور�����ص����ة  اأب���وظ���ب���ي 
العاملني يف  ا�صتهدفت  افرتا�صية 
الناطقني  والإن�����ص��اء  البناء  قطاع 

بغري اللغة العربية.
توعية  اإىل  ال����ور�����ص����ة  وه����دف����ت 
العاملني يف القطاع من الناطقني 
اللتزام  ب�����ص��رورة  العربية  بغري 
البيئة  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ب��ا���ص��رتاط��ات 
وال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة يف 
و�صرورة  والإن�صاء،  البناء  مواقع 

واأدوار  امل����ه����ن����ي����ة،  وال���������ص����ح����ة 
مدينة  ب����ل����دي����ة  وم���������ص����وؤول����ي����ات 
اأب��وظ��ب��ي يف ه���ذا امل��ج��ال، وكذلك 
�صركات  ب��اأدوار وواجبات  التعريف 
البيئة  توفري  يف  والإن�����ص��اء  البناء 
ال�����ص��ح��ي��ة الآم����ن����ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
الأداء  بنظام  وال��ت��ع��ري��ف  امل��واق��ع، 
اأبوظبي  اإم��ارة  لنظام  الإلكرتوين 

لل�صالمة وال�صحة املهنية.
ال��ت��ع��ري��ف ك��ذل��ك بطرق  وق���د مت 
الإبالغ عن احلوادث ورفع النماذج 
الإلزامية يف الرنامج الإلكرتوين 
وال�صالمة  ال�صحة  ملتطلبات  وفقاً 
املهنية يف اإمارة اأبوظبي، كما مت يف 
نهاية الور�صة اإف�صاح املجال لتلقي 
امل�صاركني  وا���ص��ت��ف�����ص��ارات  اأ���ص��ئ��ل��ة 
والإجابة عليها من قبل املتحدثني 

يف الور�صة.

وفد ال�سعبة الربملانية االإماراتية ي�سارك يف اجتماعات اجلل�سة العامة الثالثة للربملان العربي يف القاهرة
•• القاهرة -الفجر:

ال�صعبة  جم��م��وع��ة  وف����د  ي�����ص��ارك 
للمجل�س  الإم���ارات���ي���ة  ال��رمل��ان��ي��ة 
الرملان  يف  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
العامة  اجلل�صة  اأعمال  يف  العربي 
الثالثة للرملان العربي واجتماعات 
�صتعقد  ال���ت���ي  ال���دائ���م���ة،  ال��ل��ج��ان 
ال���ع���ام���ة جلامعة  الأم����ان����ة  مب��ق��ر 
الدول العربية يف جمهورية م�صر 
ال��ع��رب��ي��ة، خ���الل ال��ف��رتة م��ن 19 

اإىل 21 يناير 2023م.
ع�صويته  يف  ال�صعبة  وف��د  وي�صم 
اأحمد  م�����ن: حم���م���د  ك����ل  ����ص���ع���ادة 
ال�صوؤون  جل��ن��ة  ع�����ص��و  ال��ي��م��اح��ي 
اخل���ارج���ي���ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والأم����ن 

العربي لالحتاد.
ك����م����ا ت���ن���اق�������س جل����ن����ة ال���������ص����وؤون 
وحقوق  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�صريعية 
مل�صروع  الثانية  امل�����ص��ودة  الإن�����ص��ان، 
مل���ك���اف���ح���ة عمل  خ����ارط����ة ط����ري����ق 
اأ�صكاله  اأ���ص��واء  الأط��ف��ال وخ��ا���ص��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ح��ل��ول عام 
2026م، وامل�صودة الثالثة مل�صروع 
ت��ق��ري��ر ح��ال��ة ح��ق��وق الإن�����ص��ان يف 
2021م، وامل�صودة  العربي  العامل 
ا�صرت�صادي  قانون  مل�صروع  الثانية 
اخل�صو�صية  حماية  ب�صاأن  عربي 
وم����ك����اف����ح����ة ج������رائ������م الب������ت������زاز 
العربية،  ال����دول  يف  الإل���ك���رتوين 
العربي  ال��رمل��ان  مكتب  وم��ق��رتح 
موظفي  ن����ظ����ام  م�������ادة  ل���ت���ع���دي���ل 

يف املنطقة العربية، وب�صاأن املوقف 
ا�صرتاتيجية  اأو  روؤي���ة  اإع����داد  م��ن 

لالأمن الغذائي العربي.
ف���ي���م���ا ت���ن���اق�������س جل���ن���ة ال���������ص����وؤون 
والثقافية  والرتبوية  الجتماعية 
واملراأة وال�صباب،  م�صودة ال�صتبيان 
ت��ق��ري��ر احلالة  اخل���ا����س مب���ح���اور 
الجتماعية يف العامل العربي لعام 
تو�صيات  ب�صاأن  وورق��ة  2022م، 
 cop للمناخ  املتحدة  المم  قمة 
27 التي عقدت يف القاهرة، وورقة 
يف  املجتمعية  القيم  حماية  ب�صاأن 
اإدراج  ب�صاأن  العربي، وورقة  العامل 
ال��ت��غ��ذي��ة امل��در���ص��ي��ة يف م���وازن���ات 
ال��ع��رب��ي��ة يف ظ��ل الظروف  ال����دول 
القت�صادية العاملية، واإن�صاء قاعدة 

القومي، وناعمة عبداهلل ال�صرهان 
املجل�س  ل��رئ��ي�����س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي ع�����ص��و جلنة 
والرتبوية  الجتماعية  ال�����ص��وؤون 
والثقافية واملراأة وال�صباب، واأحمد 
حمد بو�صهاب ع�صو جلنة ال�صوؤون 
القت�صادية واملالية، و�صذى �صعيد 
النقبي نائب رئي�س جلنة ال�صوؤون 
وحقوق  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�صريعية 

الإن�صان.
اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  وتناق�س 
القومي،  والأم�������ن  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
يف  والأمنية  ال�صيا�صية  التطورات 
العامل العربي، وتطلع على مذكرة 
ا�صرتاتيجية  م���ن  امل���وق���ف  ب�����ص��اأن 
عربية ب�صاأن حتقيق الأمن النووي 

الوطنية  ب��ال��ت�����ص��ري��ع��ات  ب���ي���ان���ات 
بال�صوؤون  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��ع��رب��ي��ة 
والثقافية  والرتبوية  الجتماعية 

واملراأة وال�صباب.
وتناق�س جلنة ال�صوؤون القت�صادية 
الرملان  م��وازن��ة  م�صروع  واملالية، 
2023م،  ل��ل��ع��ام احل���ايل  ال��ع��رب��ي 
قانون  اإع���������داد  ب�������ص���اأن  وم�����ذك�����رة 
ب�����ص��اأن تعزيز  ا���ص��رت���ص��ادي ع��رب��ي 
الطاقة  جم�����الت  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 
العامل  يف  وامل���ت���ج���ددة  اجل����دي����دة 
ال��ع��رب��ي، وحم����اور ت��ق��ري��ر احلالة 
العربية  ال�����دول  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ب�صاأن  وم���ذك���رة  2022م،  ل��ل��ع��ام 
ال�صرائب  خ����راء  احت����اد  ر���ص��ال��ة 
الرملان  ان�����ص��م��ام  ب�����ص��اأن  ال��ع��رب��ي 

جلنة  اج����ت����م����اع  يف  ������ص�����ارك  ق�����د 
افتتاح  قبيل  عقد  ال��ذي  فل�صطني 

الرملان العربي.
وكان �صعادة حممد اأحمد اليماحي 

للرملان  ال��ث��ال��ث��ة  اجلل�صة  اأع��م��ال 
العربي.

الربملان العربي للطفل يعقد جل�سته املقبلة 25 فرباير املقبل
•• ال�سارقة-وام:

الدول  جلامعة  التابعة  املوؤ�ص�صات  اأح��د  وهو  للطفل  العربي  الرملان  بحث 
ال��ذي عقده  الجتماع  خ��الل  له  مقرا  ال�صارقة  يتخذ من  وال��ذي  العربية 
ام�س بح�صور ممثلي الأمانة العامة للمجل�س ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة 
الوطن  اأطفال  الأع�صاء اجلدد من  ا�صتقبال  امل�صرتكة بهدف  العمل  اآليات 

العربي يف ال�صارقة خالل فراير املقبل.
الثالثة  ال��دورة  باأعمال  اخلا�صة  ال�صتعدادات  اكتمال  اأعقاب  يف  ذلك  ياأتي 
للرملان العربي للطفل برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة ومبتابعة 
املقرر عقد  و من  العربية  للجامعة  العام  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  معايل 

املجل�س  مبقر  املقبل  ف��راي��ر  م��ن   25 يف  للطفل  العربي  ال��رمل��ان  جل�صة 
ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة .

اأمين عثمان الباروت الأمني العام للرملان العربي  تراأ�س الجتماع �صعادة 
للطفل رئي�س اللجنة العليا املنظمة لأعمال الرملان بح�صور موظفيه من 
للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  موظفي  جانب  اإىل  والأق�����ص��ام  الإدارات  خمتلف 

ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة .
ا�صتقبال  �صتتوىل مهام  العاملة والتي  اللجان  ت�صكيل  اإىل  تطرق الجتماع 
الوفود العربية ومتابعتها ف�صال عن اللجان املتخ�ص�صة التي �صتعمل وفق 
خمتلف اخلطط واجل��دول الزمني للدورة الثالثة وما يلحق بها من عقد 
الرامج والور�س امل�صاحبة والتي روعي اختيارها لتاأهيل الأع�صاء باأوجه 

ممار�صة العمل الرملاين وفق ما ينا�صب اأعمارهم .

االإمارات ت�سارك يف اجتماع مل�ست�ساري االأمن الوطني يف البحرين والواليات املتحدة واإ�سرائيل 
•• اأبوظبي -وام: 

�صارك �صمو ال�صيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�صت�صار الأمن الوطني 
والتن�صيق  التعاون  ب�صاأن  املرئي  اأم�س عر الت�صال  ُعقد  يف اجتماع 

بعدد من امللفات ذات الهتمام امل�صرتك. 
م�صت�صار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  من  ك��اًل  الجتماع  �صم 
الأمن الوطني يف مملكة البحرين، وجيك �صوليفان م�صت�صار الأمن 
القومي  الأم��ن  جمل�س  رئي�س  هنغبي  وت�صاحي  الأمريكي  القومي 

الإ�صرائيلي. 
ناق�س احل�صور عددا من ال�صراكات الواعدة يف املنطقة ومن �صمنها 
املتحدة  وال���ولي���ات  الإم�����ارات  دول���ة  ت�صم  ال��ت��ي   I2U2 جمموعة 

النقب  منتدى  اإىل  اإ�صافة  واإ�صرائيل،  الهند  وجمهورية  الأمريكية 
الذي ُعقد موؤخراً يف اأبوظبي. 

وبحث امل�صاركون التقدم املحرز بعد توقيع التفاق الإبراهيمي، و�صبل 
تعزيز التكامل الإقليمي، مبا يف ذلك جمالت الأمن الغذائي واملائي 

والطاقة النظيفة والتكنولوجيا النا�صئة والعالقات التجارية. 
ورحب امل�صاركون با�صت�صافة دولة الإمارات العربية املتحدة للدورة 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط��راف  موؤمتر  من  والع�صرين  الثامنة 
الإطارية ب�صاأن تغرّي املناخ )COP28( والتي �صتعقد اأواخر العام 

اجلاري. 
ويف نهاية الجتماع اتفق امل�صاركون على موا�صلة العمل والتن�صيق يف 

املجالت ذات الهتمام امل�صرتك. 

حكومة االإمارات ت�ستعر�س جتربتها الرائدة يف ت�سميم امل�ستقبل بدافو�س 
•• دافو�س-وام:

للتطوير احلكومي  دول��ة  وزي��رة  الرومي،  بنت خلفان  �صاركت معايل عهود 
العام  للتعليم  دول��ة  وزي��رة  الأم��ريي،  يو�صف  بنت  �صارة  ومعايل  وامل�صتقبل، 
والتكنولوجيا املتقدمة، رئي�صة جمل�س اإدارة وكالة الإمارات للف�صاء، ومعايل 
عمر بن �صلطان العلماء، وزير دولة للذكاء ال�صطناعي والقت�صاد الرقمي 
ا�صتعرا�صاً  �صهدت  داف��و���س  مبنتدى  جل�صة  يف  بعد،  عن  العمل  وتطبيقات 
وا�صت�صرافه،  امل�صتقبل  ت�صميم  يف  ال���رائ���دة  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة  ل��ت��ج��رب��ة 
وال�صتعداد ملا يحمله من فر�س واعدة، وا�صتباق حتدياته، من اأجل تعزيز 
اأف�صل  م�صتقبل  و�صمان  القطاعات،  خمتلف  يف  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية 

لالأجيال. 
دولة  تاأ�صي�س  ع��ن  الفتتاحية  كلمتها  يف  ال��روم��ي،  عهود  معايل  وحت��دث��ت 
م�صريتها  يف  ال��دائ��م  ال��دول��ة  وت��ط��ل��ع   ..1971 دي�صمر   2 يف  الإم������ارات 
واملبادرة  ا�صتقباله،  اأو  بانتظاره  الك��ت��ف��اء  وع��دم  امل�صتقبل،  اإىل  التنموية 

بت�صميمه، ليكون هذا النهج، نهجاً ثابتاً يف م�صرية الإمارات. 
ال��ع��امل ي�صهد حت��دي��ات مت�صارعة حتمل  اأن  ال��روم��ي  واأك���دت م��ع��ايل ع��ه��ود 
النظر  تعيد  اأن  احلكومات  على  يفر�س  مبا  وواع���دة،  جديدة  فر�صاً  معها 
يف وظيفتها ودورها لي�صبح ت�صميم امل�صتقبل و�صناعته وابتكار مناذج عمل 
جديدة مبتكرة م�صتفيدة من قوة التكنولوجيا وهو النهج الذي تبنته دولة 
الإمارات طوال م�صريتها التنموية، م�صرية اإىل الإجنازات والنجاحات التي 
حققتها الدولة جاءت بف�صل الروؤية ال�صّباقة والطموحة للقيادة الر�صيدة 
الفاعلة  احليوية  القطاعات  خالل  من  تنفيذها  مت  التي  الم���ارات،  لدولة 
ا�صتباقية،  �صيا�صات  و���ص��ع  ع��ر  امل�صتقبل  ل�صنع  احلكومية  املنظومة  يف 
وت�صريعات مرنة، ومبادرات داعمة وممكنة لتثبت الدولة تفوقها وريادتها، 
وتت�صدر156 موؤ�صراً للتناف�صية العاملية، كما اأنها من بني اأف�صل 10 دول 

يف 432 موؤ�صراً عاملياً. 
واأ�صارت معايل وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�صتقبل اإىل ثالثة مبادئ 

رئي�صية متيز جتربة الإمارات ودور احلكومة يف ت�صميم امل�صتقبل، اأولها اأن 
يف  يتمثل  الثاين  واملبداأ  الفر�س،  و�صناعة  ا�صتثمار  يحركها  التجربة  هذه 
كون تنفيذها يتم وفق قفزات �صريعة وقوية وموؤثرة، وثالث هذه املبادئ هو 
ل�صناعة م�صتقبل  الدوليني  ال�صركاء  الدويل مع  التعاون  اإطار  تنفيذها يف 
امل�صتقبل  جمال�س  م��ن  املقبلة  الن�صخة  ا�صت�صافة  خ��الل  م��ن  املجتمعات 
العاملية لتبادل اخلرات واإيجاد حلول للتحديات العاملية امللحة ويف مقدمتها 
ال�صتدامة البيئة، حيث يتكامل هذا احلدث مع ا�صت�صافة الدولة قمة كوب 
28 ملناق�صة ق�صية التغري املناخي؛ اإحدى اأهم الق�صايا العاملية التي باتت 
م��وث��وق يف  ع��امل��ي  و�صريك  رئي�صي  الإم����ارات لع��ب  ودول���ة  الب�صرية،  ت���وؤرق 
ع�صر  الثالث  ال��وزاري  املوؤمتر  عقد  اأن  مو�صحة  م�صتدام،  م�صتقبل  �صناعة 
املجتمع  ثقة  يعك�س  املقبل  العام  الإم���ارات  دول��ة  العاملية يف  التجارة  ملنظمة 
التجارة  ت�صكيل م�صتقبل  املحوري يف  الإم���ارات ودوره��ا  اإمكانات  ال��دويل يف 
اأولوية  العاملية وا�صتك�صاف �صبل التعاون يف القطاعات اجلديدة التي حتتل 

ق�صوى يف الروؤية القت�صادية لدولة الإمارات. 
ورك��زت معايل �صارة بنت يو�صف الأم��ريي على منهجية دول��ة الإم���ارات يف 
ت�صريع وترية البتكار واإحداث التغيري املوؤثر خالل ال50 عاماً التي م�صت، 
حيث متت م�صاعفة معدل معرفة القراءة والكتابة من ٪48 لت�صبح 95٪، 
دولر  مليون   300 م��رة، من   142 الإج��م��ايل مبقدار  املحلي  الناجت  وزاد 
اإىل 427 مليار دولر، كما جنحت الإم��ارات يف بناء اأربع حمطات للطاقة 
ال�صم�صية يف العامل، ومتكنت خالل  اأكر حمطات للطاقة  النووية ولديها 
الآن يف طريقها  ، وهي  املريخ  اإىل كوكب  الو�صول  زمنية وجيزة من  فرتة 
للنقالت  الأ���ص��ا���ص��ي  ال��داف��ع  اأن  معاليها  اأك����دت  ح��ي��ث  ال��ق��م��ر،  ل�صتك�صاف 
النوعية التي اأحدثتها الإمارات يف خمتلف القطاعات هو راأ�س املال الب�صري 
خططها  بكافة  وامل�صتهدفني  التنمية  حم��رك  هم  والنا�س  املجتمع،  ليكون 

وا�صرتاتيجياتها. 
بالتفكري  لنا  ت�صمح  فريدة  ظ��روًف��ا  تخلق  الأزم���ات  اإن  اإىل  معاليها  وقالت 
والتحرك بحرية اأكر لالإ�صراع يف البتكار واإحداث التغيري املوؤثر، وهو ما 

ي�صتتبعه التعاون وال�صتثمار الأمثل للموارد مبا ي�صاعد على حتفيز البتكار 
والتغيري املنهجي، وهي الدافعية التي غذتها قيادة الإمارات يف كافة مكونات 
نهج  اإىل  وحتولت  التنمية،  م�صرية  موا�صلة  اأجل  من  وموؤ�ص�صاته،  املجتمع 

م�صتدام. 
واأو���ص��ح��ت اأن���ه خ��الل 15 ع��اًم��ا فقط متكنت دول���ة الإم����ارات م��ن حتقيق 
العديد من الإجنازات يف قطاع الف�صاء، �صمن م�صروع الإمارات ل�صتك�صاف 
املريخ، حيث جنحت يف الو�صول مب�صبار الأمل اإىل كوكب املريخ، وهي الآن يف 
مهمة اأخرى طموحة اإىل كوكب الزهرة، حيث طورت الدولة مناذج جديدة 
مع كافة الدول املهتمة مبجال الف�صاء من اأجل ن�صر التكنولوجيا، و�صرعت 

تطوير القدرات والإمكانات الوطنية يف هذا القطاع الواعد. 
واأ����ص���ارت م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت ي��و���ص��ف الأم�����ريي وزي����رة دول���ة للتعليم العام 
اإىل  للف�صاء  الإم���ارات  وكالة  اإدارة  جمل�س  رئي�صة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اأن منهجية دولة الإمارات يف التنمية القت�صادية تعمل على خلق قطاعات 
القطاعات  نطاق  وتو�صيع  والتطوير،  والبحث  املعرفة  على  تعتمد  جديدة 
والبتكار،  التكنولوجيا  وتعزيز  دم��ج  خ��الل  من  تناف�صيتها  ورف��ع  احلالية 
التوريد  �صل�صلة  م��رون��ة  �صمان  اأج���ل  م��ن  مهمة  ق��ط��اع��ات  يف  وال���ص��ت��ث��م��ار 
وا�صتدامتها، وهو ما �صي�صهم يف م�صاعفة حجم القت�صاد الوطني ، وتوفري 

وظائف عالية اجلودة ، وتعزيز مرونته. 
يف  حم��وري��اً  وعن�صراً  اأ�صا�صياً،  ملفاً  متثل  ال�صتدامة  اإن  معاليها  وق��ال��ت 
خمتلف اخلطط التنموية وال�صرتاتيجيات بدولة الإمارات، حيث كانت اأول 
كما  املنطقة،  يف   2050 املناخي  احلياد  اإىل  للو�صول  خطة  عن  اأعلن  من 
ال�صنوات  املتجددة يف  الطاقة  40 مليار دولر يف م�صادر  الدولة  ا�صتثمرت 
اخلم�س ع�صرة املا�صية ، وبادرت ببناء اأربع حمطات للطاقة النووية لإزالة 
يف  دولر  مليار  ا�صتثمار160  اإىل  بالإ�صافة  الطاقة،  نظام  م��ن  الكربون 

الثالثني عاًما القادمة للو�صول اىل احلياد املناخي. 
و قال معايل عمر �صلطان العلماء اإن الإمارات حافظت على موقعها كمركز 
جتاري مزدهر، ور�صخت موقعها مكانا موثوقا ملمار�صة الأعمال التجارية، 

اإىل اأن القيادة الإماراتية كانت رائدة على الدوام يف �صياغة منوذج  م�صرياً 
حوكمة مبتكر اأ�صهم يف تر�صيخ موقع ريادي للدولة يف العديد من القطاعات 
للدولة،  القت�صادي  التحول  تر�صيخ  يف  كذلك  اأ�صهم  ما  وهو  عاملياً،  املهمة 
وتعزيز تنوعه، وحتقيق الريادة والتقدم يف العديد من موؤ�صرات التناف�صية. 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ا�صرتاتيجية  الإم�����ارات  اإط����الق  اإىل  معاليه  واأ����ص���ار 
القت�صاد  م�صاهمة  م�صاعفة  ب��ه��دف  ال��رق��م��ي،  الق��ت�����ص��اد  وا�صرتاتيجية 
عام  بحلول  ل��الإم��ارات  النفطي  غ��ري  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  الرقمي 
2031 ، لت�صل اإىل ٪20، كما مت اإطالق ا�صرتاتيجية امليتافري�س، والتي 
تهدف اإىل زيادة م�صاهمته يف القت�صاد الوطني اإىل 4 مليارات دولر بحلول 

عام 2030. 
اإىل  دائما  ت�صعى  امل�صتقبلية،  الروؤية  الإم��ارات ذات  دول��ة  اأن قيادة  اإىل  ون��وه 
�صياغة منوذج حوكمة مبتكر اأ�صهم يف تر�صيخ موقع ريادي للدولة يف العديد 
من القطاعات ذات الأولوية عاملياً، وهو ما اأ�صهم كذلك يف تر�صيخ التحول 
الرقمي للدولة، وتعزيز تنوع القت�صاد، والتقدم وال�صدارة يف العديد من 

موؤ�صرات التناف�صية. 
اأنواع جديدة من التاأ�صريات جلذب املواهب  اإنه مت ا�صتحداث  وقال معاليه 
امل�صاريع  اإط��الق  وحتفيز  الإم���ارات،  اإىل  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  الرقمية 
اجلديدة واملبتكرة، كما مت اإن�صاء �صكل جديد من املحاكم خم�ص�س لالقت�صاد 
الرقمي، والعديد من املبادرات العاملية امل�صجعة يف جمال القت�صاد الرقمي 

والذكاء ال�صطناعي. 
واأ�صاف معاليه اأن الرتكيز على البنية التحتية واملوارد وال�صيا�صات واملواهب 
اأ�صهم يف اإك�صاب حكومة دولة الإمارات املرونة الالزمة للتعامل مع املتغريات 

والروؤية ال�صت�صرافية، حيث تتمتع 
متحف  يف  املتمثلة  ال��رائ��دة  العاملية  الإم��ارات��ي��ة  امل��ب��ادرة  معاليه  وا�صتعر�س 
للم�صتقبل،  الإم����ارات  روؤي���ة  ميثل  املتحف  اإن  وق���ال  دب��ي  ب��اإم��ارة  امل�صتقبل 
ومظهرا من مظاهر روؤية طويلة الأمد لغتنام الفر�س امل�صتقبلية وال�صعي 

من اأجل حت�صني واقع وم�صتقبل املجتمعات والأجيال القادمة. 

جائزة خليفة الرتبوية : دولة االإمارات رائدة يف رعاية الطفولة املبكرة
•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت الأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية اأن رعاية 
الوطنية  الأج��ن��دة  اأول��وي��ات  تت�صدر  املبكرة  الطفولة 
اأن الدولة  اإىل  لدولة الإم��ارات العربية املتحدة منوها 
قدمت منوذجاً رائداً يف جمال رعاية هذه الفئة وتهيئة 
خمتلف  م��ن  ال�صليم  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  ل��ه��ا  امل��ح��ف��زة  البيئة 
والثقافية  وال�صحية  والتعليمية  الجتماعية  النواحي 
اإىل جانب �صن القوانني والت�صريعات لتمكني هذ الفئة 
يف  وم�صتقبلها  دوره��ا  تر�صخ  لها  طريق  خارطة  وو�صع 
خدمة الوطن. جاء ذلك خالل ور�صة العمل التطبيقية 
التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة مبقرها يف اأبوظبي 
املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة  مبجال  للتعريف 
ملعايري  ومتناغم  متكامل  اإط��ار  " و�صع  بعنوان  وذل��ك 
 " والتنمية  ال��رع��اي��ة  ملقدمي  امل��ب��ك��رة  الطفولة  تنمية 
وحتدثت فيها الدكتورة كايرو عرفات م�صت�صار رئي�صي 
اأبوظبي  امل�صاريع اخلا�صة وال�صركات يف هيئة  يف قطاع 
ل��ل��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة ع��ن اأه��م��ي��ة و���ص��ع اإط����ار م��ت��ن��اغ��م و 
متكامل ملعايري تنمية الطفولة املبكرة ملقدمي الرعاية 

وال���وال���دي���ن ي��ت�����ص��م��ن جم��م��وع��ة م���وح���دة م���ن املبادئ 
لالأطفال  ال�صليم  النمو  ل�صمان  والإر���ص��ادات  واملعايري 
وتطورهم يف مرحلة الطفولة املبكرة ومتكني العاملني 
واخلرات  الالزمة  باملعرفة  املبكرة  الطفولة  قطاع  يف 
ال�صرورية لتعزيز منو الأطفال ال�صغار وازدهارهم اإىل 
جانب تاأكيدها على اأهمية حماية الأطفال وتاأثري ذلك 

على منوهم ورفاههم على املدى البعيد.
وق���دم���ت ن���ب���ذة ع���ن م���راح���ل ال��ن��م��و ال���ب���دين واملعريف 
ال��ط��ف��ول��ة املبكرة  والج��ت��م��اع��ي ل��الأط��ف��ال يف م��رح��ل��ة 
واأكدت اأهمية و�صع روؤية لتطوير جمموعة موحدة من 
املبادئ واملعايري والإر�صادات التي ت�صمن منو الأطفال 

ب�صورة �صليمة يف مرحلة ريا�س الأطفال .
ونوهت اإىل اأهمية تطوير جمموعة موحدة من املبادئ 
واملعايري والإر�صادات لتحقيق العديد من املزايا املهمة 
برعاية  يتعلق  فيما  وال��ف��ع��ال��ي��ة  التن�صيق  زي����ادة  م��ث��ل 
واأكدت  ال�صلة بتعزيز منوهم  الأطفال واملمار�صات ذات 
والتعليم  الرعاية  اأن�صطة  يف  الوالدين  م�صاركة  اأهمية 
واجلوانب  الأ���ص��رة  على  تركز  التي  املمار�صات  واأف�صل 

الثقافية.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س 

جمهورية باالو 
•• راأ�س اخليمة- وام:

راأ�س  ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي، ع�صو املجل�س الأعلى، حاكم  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
ويب�س جونيور،  �صوراجنل  اأم�س، فخامة  �صموه مبدينة �صقر بن حممد  اخليمة، يف ق�صر 

رئي�س جمهورية بالو، الذي يقوم بزيارة ر�صمية للبالد. 
ورحب �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة، بفخامة الرئي�س والوفد املرافق له، وبحث معه 
�صبل تعزيز عالقات التعاون بني راأ�س اخليمة وجمهورية بالو، مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة 
على خمتلف ال�صعد.  من جانبه اأكد فخامة �صوراجنل ويب�س، �صعي بالده لتعزيز عالقات 

التعاون مع دولة الإمارات م�صيداً مبكانتها وح�صورها على ال�صعيدين الإقليمي والدويل. 

COP28 سما بنت �سلطان بن خليفة توقع عدًدا من االتفاقيات لت�سريع منظومة اال�ستدامة يف االإمارات �سمن ا�ستعداداتها ال�ست�سافة�

لدولة  امل�����ص��ت��ق��ل��ة  "املُ�صرعات  م���ع 
للتغري  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
دورب������ني،  م����ارت����ي  ق�����ال  املناخي"، 
العاملية  ال���ط���اق���ة  م���ع���ه���د  رئ���ي�������س 
الأمريكية:  التجارة  لغرفة  التابع 
موؤثر  اأعمال  جمتمع  وجود  "ُيعد 
ون�صر  لتطوير  الأهمية  بالغ  اأم���ًرا 
التي  املبتكرة  والأن��ظ��م��ة  التقنيات 
ت�صهم يف حتقيق طموحاتنا املناخية 
امل�صرتكة.. لذلك ي�صعدنا وي�صرفنا 
والهيئة  �صما  ال�صيخة  م��ع  ال��ع��م��ل 
لتحديد �صركات البتكار وتلك التي 
هذا  حتقيق  نحو  تقودنا  اأن  ميكن 
الهدف.. كما �صيكون لهذه ال�صراكة 
العالقات  تعميق  على  انعكا�صاتها 
الفر�س  وحت����دي����د  الق���ت�������ص���ادي���ة 
الأمريكية  ل���ل�������ص���رك���ات  امل���ج���دي���ة 
دولة  يف  ج��دي��دة  ع��الق��ات  لتطوير 
الإم�����ارات وال��ت��ع��اون ل��دف��ع احللول 
ت�صهيل  ه����دف  وي���ع���د  املناخية". 
واملمار�صات  البتكار  �صركات  دخ��ول 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  امل�����ص��ت��دام��ة 

"املجل�س  م�����ع  ات���ف���اق���ي���ة  وّق����ع����ن����ا 
طويلة  عالقة  الأطل�صي" لتاأ�صي�س 
الأم�������د، وال����ص���ت���ف���ادة م���ن خ���رات 
"املجل�س الأطل�صي" يف دفع اجلهود 
الدولية،  امل�صاركة  وتفعيل  الرائدة 
املجتمعات  وب��ن��اء  الأف���ك���ار  وح�����ص��ر 
ال�صيا�صات  و���ص��ع  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
العاملية  للتحديات  ت�صتجيب  التي 
ال����راه����ن����ة.. و����ص���ارك���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف 
التابع  العاملي"  الطاقة  "منتدى 
اأقيمت  ال���ذي  الأط��ل�����ص��ي  للمجل�س 
اأ�صبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن  ج��ل�����ص��ات��ه 
اختيارها  ومت  لال�صتدامة  اأبوظبي 
ممثاًل لدولة الإمارات يف "ائتالف 
يجمع  ال����ذي  الأطل�صي"  امل��ج��ل�����س 
الدول امل�صاركة يف "منتدى منتجي 
النبعاثات ال�صفرية" والذي �صيعزز 
ب�����دوره ج��ه��ود ت��ل��ك ال�����دول لو�صع 
اإ�صرتاتيجيات ت�صمن حتقيق هدف 

احلياد املناخي.
كيمبي،  ف���ري���د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
الرئي�س واملدير التنفيذي للمجل�س 

ال����رثوة ال�����ص��ي��ادي��ة وم�����ص��ارك��ني من 
اأف�صل  ل�صتك�صاف  اخلا�س  القطاع 
التمويل  م���ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  ال�����ُص��ُب��ل 

املختلط يف املنطقة".
اإم  ق����ال ج�����وان  ال�����ص��ي��اق،  ويف ه����ذا 
ل�صبكة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  لري����ا، 
اإ�صافة  ���ص��اأن  "من  كونفريجن�س: 
خراتنا يف جمال التمويل املختلط 
امل�صتقلة  "املُ�صرعات  ال���ت���زام  اإىل 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل��دول��ة الإم�����ارات 
للتغري املناخي" فيما يخ�س العمل 
املناخي ومعرفتهم مبنطقة ال�صرق 
الأو�صط و�صمال اإفريقيا، اأن تقودنا 
نحو تاأ�صي�س �صراكة طبيعية ت�صهم 
املختلط  ال��ت��م��وي��ل  دور  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
والتنمية  امل���ن���اخ���ي  ل��ل��ع��م��ل  ك�������اأداة 
وخارجها..  املنطقة  يف  امل�صتدامة 
ال��ت��ع��اون يف ه���ذا املجال  وي�����ص��ع��دن��ا 
جديدة  اآف������اق  ف��ت��ح  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
ويتمثل  مًعا".  املختلط  للتمويل 
اأحد اجلوانب الرئي�صية ملنهج عمل 
لدولة  امل�صتقلة  "املُ�صرعات  هيئة 

امل�صتنرية وتو�صيح التدابري العملية 
التي متّكننا جميًعا من الو�صول اإىل 
القت�صاد الأخ�صر.. وعلى امل�صتوى 
العاملي، ت�صارك الهيئة يف جهود دفع 
ال�صتدامة عاملًيا وامل�صاركة يف و�صع 
ال�صيا�صات ذات ال�صلة وتقييم مدى 
مالءمتها ل�صيا�صات دولة الإمارات، 
موؤ�ص�صة  م���ن جم���رد  اأك����رث  ف��ن��ح��ن 
ف��ك��ري��ة، ح��ي��ث ن��ع��م��ل ع��ل��ى حتويل 
العمل  اإىل واق��ع من خالل  الأفكار 
القطاعني  موؤ�ص�صات  مع  والتعاون 
اأف�صل  ل���ت���ب���ادل  واخل����ا�����س  ال����ع����ام 
وحر�صنا  واخل������رات..  امل��م��ار���ص��ات 
اأبوظبي  اأ�صبوع  خالل م�صاركتنا يف 
تلك  ك��ل  تو�صيح  على  لال�صتدامة 
الأه�������داف وال�������روؤى، ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
العمل مع جميع �صركائنا عن كثب 
خالل الأ�صهر وال�صنوات القادمة." 
واأ�صافت اأن الهيئة ت�صعى اإىل اإثراء 
املو�صوعات  ح���ول  ال��ب��ّن��اء  احل�����وار 
الطاقة  "دبلوما�صية  تخ�س  ال��ت��ي 
ال�صياق،  ه���ذا  ويف  وال�صتدامة"، 

ا  اأي�صً اأف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال  الأو����ص���ط 
حم����وًرا اأ���ص��ا���ص��ًي��ا ل��الت��ف��اق��ي��ة التي 
لدولة  امل�صتقلة  "املُ�صرعات  وقعتها 
للتغري  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
"كونفريجن�س"  م����ع  املناخي" 
املختلط  للتمويل  العاملية  ال�صبكة 
ب����ن����اء جمتمع  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي 
يف  املمار�صات  اأف�صل  ح��ول  يتمحور 
جمال توجيه روؤو���س الأم��وال نحو 
ال��ت��ي ت�صهم يف احل��د من  امل�����ص��اري��ع 
تغري املناخ والتكيف معه يف الأ�صواق 

النا�صئة.
باأنه  امل��خ��ت��ل��ط  ال��ت��م��وي��ل  ف  وُي����ع����َرّ
لروؤو�س  الإ�صرتاتيجي  ال�صتخدام 
الأم����������وال ال����������واردة م����ن امل�������ص���ادر 
نحو  وتوجيهها  اأو اخلريية  العامة 
حتّقق  بطريقة  النا�صئة  الأ����ص���واق 
نتائج اإيجابية لكل من امل�صتثمرين 
الهيئة  وا���ص��ت�����ص��اف��ت  وامل��ج��ت��م��ع��ات. 
بالتعاون مع �صبكة "كونفريجن�س" 
ن��اج��ح��ة لبناء  ث����الث ور������س ع��م��ل 
القدرات مع القطاع العام و�صناديق 

اأن  املجل�س  يف  "ي�صرنا  الأط��ل�����ص��ي: 
هيئة  م��ع  تعاوننا  تعزيز  ع��ن  نعلن 
"املُ�صرعات امل�صتقلة لدولة الإمارات 
املناخي"،  للتغري  املتحدة  العربية 
ل��ل��ع��م��ل م��ًع��ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق اأه����داف 
�صيا�صات املناخ وال�صتدامة والرتقاء 
ب���اجل���ي���ل ال�����ق�����ادم م�����ن ال����ق����ي����ادات 
بني  ال��ع��الق��ات  وت��ع��م��ي��ق  الن�صائية 
كما  الإمارات".  ودول����ة  وا���ص��ن��ط��ن 
مع  ���ص��راك��ة  اتفاقية  الهيئة  وّق��ع��ت 
غرفة التجارة الأمريكية التي تعد 
العامل  يف  ل��الأع��م��ال  منظمة  اأك���ر 
ال�صركات  ت�����ص��ج��ي��ع  اإىل  وت���ه���دف 
�ُصُبل  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة 
والتقنيات  املبتكرة  احللول  تطوير 

اخل�صراء.
ال��ه��ي��ئ��ة مب���وج���ب هذه  ���ص��ت��ع��م��ل  و 
ال�صركات  لربط  كج�صر  التفاقية 
دخول  على  وم�صاعدتها  الأمريكية 
منطقة  يف  اأعمالها  نطاق  وتو�صيع 
دولة  من  انطالًقا  الأو�صط  ال�صرق 
الإمارات". و حول توقيع التفاقية 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت ال�صيخة �صما بنت �صلطان بن 
خليفة اآل نهيان الرئي�س التنفيذي 
لدولة  امل�صتقلة  املُ�����ص��رع��ات  لهيئة 
للتغري  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
املناخي UICCA خالل فعاليات 
اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2023 
ع��دًدا من التفاقيات مع موؤ�ص�صات 
"املجل�س  بينها  عاملية مرموقة من 
ال���ت���ج���ارة  و"غرفة  الأطل�صي" 
الأمريكية" و�صبكة "كونفريجن�س" 
و"التحالف  امل��خ��ت��ل��ط،  ل��ل��ت��م��وي��ل 
اأج���ل ك��وك��ب م�صتدام"  ال��ع��امل��ي م��ن 

.)GASP(
الت���ف���اق���ي���ات طموح  ت���ل���ك  ت��ع��ك�����س 
حر�صها  و  الهيئة  اأه����داف  وات�����ص��اع 
ال�صيا�صات  اأف�������ص���ل  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
الدولة  حتول  لت�صريع  واملمار�صات، 

نحو القت�صاد الأخ�صر.
م�صاركتها  خ���الل  الهيئة  ون��ظ��م��ت 
لال�صتدامة  اأب���وظ���ب���ي  اأ����ص���ب���وع  يف 
العمل  ور�����س  م���ن  ع�����دًدا   2023
جل�صات  وا���ص��ت�����ص��اف��ت  �صة  املتخ�صّ
اأ�ّص�صت  ن��ق��ا���س،  وح��ل��ق��ات  ح���واري���ة 
خاللها لعالقات �صراكة وتعاون مع 
ال��ع��دي��د م��ن الأط����راف يف القطاع، 
لت���خ���اذ خطوات  ���ص��ع��ي��ه��ا  اإط�����ار  يف 
ال�صتدامة يف  لت�صريع جهود  هامة 

الّدولة.
�صلطان  بنت  �صما  ال�صيخة  وق��ال��ت 
الرئي�س  ن���ه���ي���ان،  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
املُ�صرعات امل�صتقلة  التنفيذي لهيئة 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل��دول��ة الإم�����ارات 
UICCA:"جاء  املناخي  للتغري 
روؤية  اإىل  م�صتنًدا  الهيئة،  تاأ�صي�س 
رب��ط جميع اجلهات  تتمحور ح��ول 
باملنظومة  ال��ع��الق��ة  وذات  الفاعلة 
ال�����ص��ام��ل��ة ل��ال���ص��ت��دام��ة، وذل���ك من 
ال�صيا�صية  التو�صيات  توفري  خالل 

للتغري  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
جتاه  ال�صاملة  نظرتها  املناخي" يف 
ر�صد  على  وق��درت��ه��ا  امل��ن��اخ  ق�صايا 
التحديات باعتبارها جزًءا ل يتجزاأ 
ذلك  يف  املنظومة..وي�صاركها  م��ن 
كوكب  اأجل  من  العاملي  "التحالف 
م�صتدام" )GASP( الذي وّقعت 

معه الهيئة اتفاقية ام�س.
تبني  ع����ل����ى  ال����ت����ح����ال����ف  وي������رك������ز 
ب��ال��ق��درة على  ال��ت��ي تتمتع  الأف��ك��ار 
اإح�����داث ال��ت��غ��ي��ري وحت��ق��ي��ق اأه���داف 
ال���ص��ت��دام��ة.. وي��ع��م��ل ع��ل��ى حتفيز 
ال�صراكات بني احلكومات واملنظمات 
ومنا�صري  الأعمال  ورواد  الدولية 
العامليني  املناخ وامل�صتثمرين  ق�صايا 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��م��وي��ل اخلا�س 
لل�صالح العام على م�صتوى العامل.

الأمني  تريباثي،  اإ�س  �صاتيا  وقالت 
ال��ع��ام ل��ل��ت��ح��ال��ف ال��ع��امل��ي م��ن اأجل 
"اإن   :)GASP( "كوكب م�صتدام
ندرة الأفكار اأو ال�صتثمارات ل تعد 
اأمام  الرئي�صي  ال��ع��ائ��ق  ذات��ه��ا  بحد 
بجهود  اخلا�صة  التمويالت  تدفق 
املناخ يف القت�صادات النا�صئة، بقدر 
ت�صافر  الأم������ر مب����دى  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا 
امل�صلحة..  اأ���ص��ح��اب  جميع  ج��ه��ود 
ال�صبكات  ب����ني  ف���ي���م���ا  ف���ال���ت���ع���اون 
متعددة الأطراف والقطاع اخلا�س 
واحل��ك��وم��ة واجل��ه��ات امل��ان��ح��ة قادر 
ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��ط��اب روؤو�������س الأم�����وال 
���ص��راك��ات هادفة  واإن�������ص���اء  امل��ب��ت��ك��رة 
مناخية  نتائج  حتقيق  على  ق���ادرة 
املنظومة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة 
املوقعة  التفاقية  و�صتعمل  ك��ك��ل.. 
"املُ�صرعات امل�صتقلة  اليوم مع هيئة 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل��دول��ة الإم�����ارات 
احللول  دف��ع  املناخي" على  للتغري 
الرائدة من خالل تاأ�صي�س حتالفات 
بني اأ�صحاب امل�صلحة على م�صتوى 

املجتمعات والدول والقارات ".

مهرة املطيوعي: تريندز منارة بحثية عاملية ذات خمرجات معرفية هادفة

تريندز واالإقليمي للتخطيط الرتبوي يبحثان �سبل التعاون البحثي وجماالته
•• اأبوظبـــي -الفجر:

الإقليمي  املركز  وف��د  مع  وال�صت�صارات  للبحوث  تريندز  مركز  ا�صتعر�س 
بني  �صراكة  واإب���رام  وجم��الت��ه،  البحثي  التعاون  �صبل  الرتبوي  للتخطيط 
وتطوير  دعم  يف  العلمي  البحث  دور  توؤكد  برامج  تنفيذ  بهدف  املوؤ�ص�صتني 

الأنظمة التعليمية والتخطيط الرتبوي وتطوير املعلمني.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام وفد املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي 
برئا�صة �صعادة مهرة املطيوعي مديرة املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي 
العلي  عبداهلل  حممد  الدكتور  رح��ب  حيث  اأبوظبي،  يف  تريندز  مركز  ملقر 

دعم  يف  العلمي  البحث  اأهمية  موؤكًدا  بالوفد،  لرتيندز  التنفيذي  الرئي�س 
جوهر  ت�صكل  وال��درا���ص��ات  البحوث  اإن  حيث  التعليمية،  العملية  خمرجات 

التعليم والتخطيط له.
دعم  يف  ال��رتب��وي  للتخطيط  الإقليمي  املركز  جهود  العلي  الدكتور  وثّمن 
على  وق��ادر  للع�صر  مواكب  متعلم  جيل  لإي��ج��اد  قدراتهم  وتعزيز  املعلمني 
اأن  البحث العلمي الذي ي�صت�صرف امل�صتقبل وي�صارك يف �صنعه، م�صرًيا اإىل 
مركز تريندز يفتح اأبوابه للتعاون يف كل ما يدعم التعليم واأ�ص�صه، وخا�صة 

ال�صباب واملراأة باعتبارهما جوهرة العطاء وقادة امل�صتقبل و�صّناعه.
م��وج��زة عن  ملحة  الإدارات برتيندز  وم���دراء  القطاعات  روؤ���ص��اء  وق��دم  ه��ذا 

والتدريب  العلمي  البحث  على  وتركيزه  واهتماماته  امل��رك��ز  عمل  طبيعة 
على  حري�س  ولكل  ولالأكادمييني  للمجتمع  خدمة  فيه  ملا  وال�صت�صارات، 

التطور والعطاء، مبا يحقق التنمية امل�صتدامة.
وروؤيته  تريندز  مركز  بجهود  املطيوعي  هالل  مهرة  �صعادة  اأ�صادت  بدورها 
الإقليمي  امل��رك��ز  اإن  وق��ال��ت  واإ����ص���دارات���ه.  وت��ن��وع جم���الت عمله  ال��ع��امل��ي��ة، 
للتخطيط الرتبوي ي�صعده التعاون مع تريندز؛ لكونه منارة بحثية عاملية 

ذات خمرجات معرفية توعوية هادفة.
وقدمت املطيوعي نبذة عن عمل املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي ودوره 
يف العامل العربي، م�صرية اإىل اأن املركز يرى يف بناء �صراكات ا�صرتاتيجية مع 

املوؤ�ص�صات واملراكز البحثية املتخ�ص�صة فر�صة لالرتقاء بعمله، موؤكدة اأهمية 
تنفيذ مبادرات م�صرتكة تدعم ا�صتمرارية العمل امل�صرتك والتخطيط من 
اأجل خمرجات تعتمد البيانات والدرا�صات وا�صتطالعات الراأي من اأجل حال  
اأف�صل للتعليم عربًيا، كما �صددت على اأهمية التدريب يف جمالت  التخطيط 
الرتبوي، والقيادة الرتبوية، واإدارة بناء القدرات الب�صرية، معربة عن اأملها 
يف اأن ي�صكل التعاون مع تريندز نافذة لهذا املجال وغريه من اأوجه التعاون. 
بني  التعاون  م�صلحة  فيه  ملا  التوا�صل  ا�صتمرار  على  اجلانبان  اتفق  وق��د 
والباحث  املعلم  ويدعم  الرتبوي،  للتخطيط  الإقليمي  واملركز  "تريندز" 

العربي ب�صكل عام.

متحدثًا من 18 دولة ي�ساركون بامللتقى الدويل ال�ساد�س لال�ستمطار يف اأبوظبي  46
•• اأبوظبي -وام:

لالأر�صاد،  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اأع��ل��ن 
عن م�صاركة 46 متحدثاً من 18 
الإمارات  برنامج  خالل  من  دولة 
ل����ب����ح����وث ع�����ل�����وم ال�����ص����ت����م����ط����ار، 
ال������دويل  امل���ل���ت���ق���ى  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
الذي   ،"IREF" ل��ال���ص��ت��م��ط��ار 
ال�صيخ  ���ص��م��و  رع���اي���ة  ي���ق���ام حت���ت 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�صور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان 
 24 م��ن  ال��ف��رتة  الرئا�صة، خ��الل 
ي���ن���اي���ر اجل��������اري يف   26 وح����ت����ى 

اأبوظبي.
بن�صخته  امل���ل���ت���ق���ى  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف 
املتحدثني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ال�����ص��اد���ص��ة 
والباحثني  وال��ع��ل��م��اء  واخل������راء 

ا�صت�صراف  امل���خ���ت�������س  ال���ع���ل���م���ي 
ال�صتدامة  جم������الت  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
باعتبارها  وال���ص��ت��م��ط��ار،  امل��ائ��ي��ة 
احليوية  امل���ائ���ي���ة  امل�������ص���ادر  اأح������د 
حول العامل. لقد ا�صتطاع امللتقى 
الدويل لال�صتمطار الذي نحر�س 
على تنظيمه ب�صكل دوري اأن ير�صخ 
متخ�ص�صة  ك��ح��ا���ص��ن��ة  م��ك��ان��ت��ه 
املجال،  هذا  يف  والعلماء  للخراء 
وت�����رز ال��ن�����ص��خ��ة ال�����ص��اد���ص��ة منه 
املبذولة  والعاملية  املحلية  اجلهود 
ال�صتمطار  ب��ع��م��ل��ي��ات  ل��ل��ن��ه��و���س 
�صح  ودوره���ا يف مواجهة حت��دي��ات 
املناطق  الأم���ط���ار يف  وق��ل��ة  امل���ي���اه 
اجل�����اف�����ة و����ص���ب���ه اجل�����اف�����ة ح���ول 

العامل.
علياء  اأ�������ص������ارت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن  و 

اجل��وي��ة، و���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ورة نوال 
لدولة  الدائم  املندوب  احلو�صني، 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ل��دى  الإم�����ارات 
ل���ل���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة )اآي����ري����ن����ا(، 
الوكيل  الها�صمي  عي�صى  و�صعادة 
املجتمعات  ل����ق����ط����اع  امل���������ص����اع����د 
امل�صاعد  وال����وك����ي����ل  امل�������ص���ت���دام���ة 
لقطاع التنمية اخل�صراء والتغري 
التغري  وزارة  بالوكالة، يف  املناخي 
عمران  و���ص��ع��ادة  والبيئة،  املناخي 
اخلارجية  وزي����ر  م�����ص��اع��د  ���ص��رف 
َويّل ل���������ص����وؤون  وال�����ت�����ع�����اون ال��������������دُّ
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
جون�صون،  اأو.  راي  وال���دك���ت���ور 
البتكار  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س 

التكنولوجي يف اأبوظبي.
ومت����ت����از ن�����ص��خ��ة ه�����ذا ال����ع����ام من 

م����ن دول������ة الإم�����������ارات وال����ع����امل، 
التطورات  ومناق�صة  ل�صتعرا�س 
�صهدتها  التي  والبحثية  العلمية 
والبحث  ال�صتمطار،  علوم بحوث 
واجلهود  امل�صرتك  التعاون  ب�صبل 
العملية املبذولة ملواجهة �صح املياه 

و�صمان الأمن املائي العاملي.
من  ع��دد  م�صاركة  امللتقى  وي�صهد 
ال�صخ�صيات البارزة ويف مقدمتهم 
معايل مرمي بنت حممد املهريي، 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزي�����رة 
بيتريي  ال��روف��ي�����ص��ور  و���ص��ع��ادة   ،
للمنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني  ت���ال����س، 
العاملية لالأر�صاد اجلوية، و�صعادة 
مدير  املندو�س،  عبداهلل  الدكتور 
لالأر�صاد  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  ع����ام 
الآ�صيوي لالأر�صاد  رئي�س الحتاد 

مناق�صة  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  امل��ل��ت��ق��ى 
تطورات برامج ال�صتمطار اإقليمياً 
ودولياً، حيث ي�صتعر�س متحدثون 
العربية  اململكة  من  متخ�ص�صون 
واإثيوبيا،  وت��اي��الن��د،  ��ُع��ودي��ة،  ال�����صُّ
وجمهورية  اأف���ري���ق���ي���ا،  وج����ن����وب 
اآخر النتائج التي تو�صلت   ، كوريا 
والعلمية  العملية  اإليها براجمهم 
والتي  ال����ص���ت���م���ط���ار،  جم�����ال  يف 
املعتمدة  احل��دي��ث��ة  للتقنيات  ك��ان 
يف  كبري  دور  العلمي  البحث  على 

جناحها.
ال���دك���ت���ور عبداهلل  ����ص���ع���ادة  وق�����ال 
املندو�س، مدير عام املركز الوطني 
الآ�صيوي  رئي�س الحتاد  لالأر�صاد 
ل��الأر���ص��اد اجل���وي���ة: ن��وا���ص��ل اإىل 
املجتمع  م����ن  ����ص���رك���ائ���ن���ا  ج���ان���ب 

للمياه النظيفة.
�صيناق�س  اأي�������ام   3 م�����دى  وع���ل���ى 
العناوين  م���ن  ال���ع���دي���د  امل��ل��ت��ق��ى 
اأج���ن���دة علمية  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ���ص��م��ن 
�صاملة، تتناول "الأمن املائي على 
والفر�س  العاملية"  امل��ن��اخ  اأج��ن��دة 
والتحديات لتنفيذ مناذج وتقنيات 
وابتكارات  وم��ن��اه��ج  ال���ص��ت��م��ط��ار، 
الأمطار،  هطول  لتعزيز  ج��دي��دة 
حت�صني  يف  العلمية  وال���ت���ط���ورات 
ه���ط���ول الأم�����ط�����ار، وال���ت���ط���ورات 
وال��ع��امل��ي��ة يف حت�صني  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
ه��ط��ول الأم��ط��ار، وب��ن��اء القدرات 
يف برنامج الإم��ارات لبحوث علوم 
م�صتقبلية  ون��ظ��رة  ال���ص��ت��م��ط��ار، 
احلالية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال���ف���ج���وات  يف 
بحوث  يف  امل�����ص��ت��ه��دف��ة  واحل���ل���ول 

املزروعي، مديرة برنامج الإمارات 
اأنه اإىل  لبحوث علوم ال�صتمطار، 
جانب التعرف على اأحدث تطورات 
على  احلا�صلة  البحثية  امل�صاريع 
خالل  نتطلع  ال���رن���اَم���ج،  م��ن��ح��ة 
َويّل  الدُّ امللتقى  من  الن�صخة  هذه 
الفر�س  ت�صخري  اإىل  لال�صتمطار 
الرنامج،  يوفرها  التي  والنتائج 
ل���ت���ع���زي���ز ال�����ت�����ع�����اون ال����������دويل يف 
بال�صتناد  ال�صتمطار  تطبيقات 
الإحدى  امل�صاريع  خمرجات  على 
نتائج  اإىل  خ��ل�����ص��ت  ال���ت���ي  ع�����ص��ر 
علمية ميكن ال�صتفادة منها على 
خا�صة  وتطويرها،  ال��واق��ع  اأر����س 
يف ظ���ل اع��ت��م��اد جم��م��وع��ة كبرية 
وم�صاريع  برامج  على  ال��دول  من 
م�صتدام  ك��م�����ص��در  ال���ص��ت��م��ط��ار 

ال���ص��ت��م��ط��ار. اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
يعد  لال�صتمطار  ال���دويل  امللتقى 
اأبوظبي  حتت�صنها  عاملية  من�صة 
�صنوياً وجتمع حتت مظلتها نخبة 
والعلماء  والباحثني  اخل��راء  من 
وذوي الِعالقة املحليني والدوليني 
ومعاجلة  م���ن���اق�������ص���ة  اأج�������ل  م�����ن 
الق�صايا الرئي�صية الأكرث اإحلاحاً 

يف جمال ال�صتدامة.
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•• دبي -وام:

دعت وزارة املوارد الب�صرية والتوطني 
لديهم  يعمل  ال��ذي��ن  العمل  اأ���ص��ح��اب 
يف  الت�صجيل  اإىل  م�����ص��اع��دي��ن  ع��م��ال 
من  لال�صتفادة  الأج���ور  حماية  نظام 
واحللول  لهم  يوفرها  التي  املميزات 
اأجور  دف��ع  من  متكنهم  التي  املبتكرة 
الطرق  ب���اأ����ص���ه���ل  ل���دي���ه���م  ال���ع���ام���ل���ني 
واأي�����ص��ره��ا.  وت��وف��ر ال����وزارة بالتعاون 
مع م�صرف الإمارات املركزي جلميع 
اأ����ص���ح���اب ال��ع��م��ل خ��ي��ار ����ص���داد اأج����ور 
ال��ع��م��ال��ة امل�������ص���اع���دة ال���ك���رتون���ي���اً عن 
ال�صرافة  م��ك��ات��ب  اأو  ال��ب��ن��وك  ط��ري��ق 
وامل�صرح  املعتمدة  املالية  املوؤ�ص�صات  اأو 
لها بتقدمي اخلدمة من قبل امل�صرف 

امل�����رك�����زي.  وق������ال ����ص���ع���ادة ع���ب���د اهلل 
الب�صرية  امل��وارد  وزارة  وكيل  النعيمي 
امل�صاعدة  للعمالة  امل�صاعد  والتوطني 
اأ�صحاب  اأم������ام  امل���ج���ال  ات���اح���ة  اإن   :
امل�صاعدة  العمالة  اأجور  ل�صداد  العمل 
م���ن خ����الل ال��ن��ظ��ام ، ي���اأت���ي يف اإط����ار 
منظومة  تطوير  نحو  ال����وزارة  �صعي 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة لأ���ص��ح��اب العمل 
تلبية  وامل��ق��ي��م��ة،  امل���واط���ن���ة  والأ�����ص����ر 
وبال�صكل  واحتياجاتهم  لتطلعاتهم 
الذي ين�صجم مع الت�صريعات املنظمة 
لعمل هذه الفئة من العمالة ل �صيما 
�صاأنه  م��ن  الأج����ور  حماية  ن��ظ��ام  واأن 
متكني اأ�صحاب العمل من توثيق دفع 
تعمل  ال��ت��ي  امل�����ص��اع��دة  العمالة  اأج���ور 
لديهم ويعزز يف الوقت نف�صه احلماية 

يف عمليات �صرف هذه الأجور. 
حماية  ن��ظ��ام  اأه��م��ي��ة  النعيمي  واأك����د 
ال�صفافية  م���ب���داأ  ت��ع��زي��ز  يف  الأج������ور 
العالقة  ط���ريف  وح��م��اي��ة  وا���ص��ت��ق��رار 

بقاء  ���ص��م��ان  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ع��اق��دي��ة 
والتوطني  ال��ب�����ص��ري��ة  امل������وارد  وزارة 
املتعلقة  بالبيانات  دائ���م  اإط���الع  على 
بالأجور واحلد من املنازعات العمالية 
توفري  ع��ن  ف�صاًل  ب��الأج��ور  املتعلقة 
بيئة عمل اآمنة للعمالة امل�صاعدة وهو 
مكانة  تعزيز  على  اإيجاباً  ينعك�س  ما 
للعي�س  اآمنة  مثالية  كوجهة  ال��دول��ة 
وال��ع��م��ل.  وب��اإم��ك��ان اأ���ص��ح��اب العمل 
ال���ص��ت��ف��ادة م��ن مم��ي��زات ���ص��داد اأجور 
لديهم مبختلف  امل�صاعدين  العاملني 
املهن الكرتونياً بعد اأن يتم الت�صجيل 
يف النظام والتعاقد مع اجلهات املالية 
امل�صرح لها من قبل امل�صرف املركزي 
بتقدمي اخلدمة التي �صيتم تطبيقها 
19 مهنة  ب��ني  م��ن  على خم�س مهن 

للعمالة امل�صاعدة اإعتبارا من 1 اأبريل 
املقبل وذلك بناًء على القرار الوزاري 
رقم 675 ل�صنة 2022 ب�صاأن �صداد 
ع���م���ال اخلدمة  ب��ع�����س م��ه��ن  اأج������ور 

امل�صاعدة عر نظام حماية الأجور. 
مهند�س  اإل��ي��ه��ا،  امل�صار  امل��ه��ن  وت�صمل 
زراع��ي خا�س ومندوب خا�س ومقدم 
رعاية منزلية ومدر�س خا�س ومدرب 
م��ن خالل  اأج���وره���م  ت�صديد  خ��ا���س، 
العامل  ب��اإ���ص��ت��ث��ن��اء  وذل�����ك   ، ال��ن��ظ��ام 
عمالية  �صكوى  ل��دي��ه  ال���ذي  امل�صاعد 
اأمام الق�صاء ول يعمل لدى  منظورة 
امل�صاعد  وال��ع��ام��ل  ال��ع��ام��ل،  ���ص��اح��ب 
ال����ذي ُق��ي��د ب��ح��ق��ه ب���الغ ان��ق��ط��اع عن 
امل�����ص��اع��د اجلديد  وال���ع���ام���ل  ال��ع��م��ل، 
تاريخ  م���ن  ي���وم���اً   30 ف����رتة  خ����الل 

ب���داي���ة ع��ق��د ع��م��ل��ه.  ي��ذك��ر اأن مهن 
كل  ت�صمل  ال�19  امل�����ص��اع��دة  ال��ع��م��ال��ة 
م���ن امل�����ص��ت��خ��دم، ال���ب���ح���ار، احل���ار����س، 
ال�صقار،  امل�صمر،  ال�صاي�س،  ال��راع��ي، 
العامل، مدبرة املنزل، الطباخ، مربية 
ال�صائق  الب�صتاين،  امل���زارع،  الأط��ف��ال، 
اخلا�س،  ال��زراع��ي  املهند�س  اخل��ا���س، 
الرعاية  م���ق���دم  اخل����ا�����س،  امل����ن����دوب 
امل��ن��زل��ي��ة، امل���در����س اخل���ا����س وامل����درب 
اخل���ا����س.  وب����داأت دول���ة الإم�����ارات يف 
ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ح��م��اي��ة الأج������ور على 
اخلا�س  القطاع  من�صاآت  يف  العاملني 
له  ك���ان  ال����ذي  الأم�����ر   ،  2009 يف 
ا�صتقرار  على  الكبري  الإيجابي  الأث��ر 
عالقة العمل التعاقدية بني اأ�صحاب 

العمل والعاملني يف هذا القطاع. 

•• ال�سارقة - وام:

انتخب جمل�س �صاحية مويلح بال�صارقة التابع لدائرة �صوؤون ال�صواحي 
�صلطان  ب��ن  م��اج��د  ال�صيخ  بح�صور   - الأول  اج��ت��م��اع��ه  خ���الل  وال��ق��رى 
�صوؤون  دائ��رة  رئي�س  ال�صارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��اب��وري  �صليمان  ع��ب��داهلل  وال��دك��ت��ور  وال��ق��رى  ال�صواحي 
الدوخي  رئي�صا للمجل�س ويا�صر عمر  الرابوي  املجال�س - خالد عبداهلل 

نائبا للرئي�س. 
 2023 ل�صنة   )2( رق��م  الأم���ريي  للمر�صوم  تنفيذا  الج��ت��م��اع  وي��اأت��ي 
القا�صمي  �صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ال�صادر عن �صاحب 

ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة ب�صاأن ت�صكيل جمل�س �صاحية مويلح 
يف مدينة ال�صارقة. 

ح�صر الجتماع اأع�صاء املجل�س كل من جا�صم حممد خمي�س بن طليعة 
وخالد عبد اهلل الرابوي و�صامل را�صد �صامل اجلنيبي وعبد اهلل �صامل علي 
بن معدن الكتبي وعلي �صالح علي �صمبيج اآل علي وحممد جمعة حمد 
يو�صف  عمر  ويا�صر  ال�صام�صي  ال��غ��زال  اهلل  عبد  علي  وحممد  امل�صغوين 

جا�صم الدوخي. 
واأكد خالد عبداهلل الرابوي رئي�س جمل�س �صاحية مويلح حر�س املجل�س 
موا�صلة التوا�صل مع الأهايل والعمل على خدمة املجتمع وا�صتكمال دور 
ال�صاحية يف تنمية �صراكاته وطرح املبادرات يف اإطار خطط املجل�س التي 

تدعم �صيا�صات دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى . 
اأهم املو�صوعات التي �صيبحثها خالل الفرتة املقبلة  وا�صتعر�س املجل�س 
وما يعتزم تنفيذه من برامج وخطط تتما�صى مع �صيا�صات دائرة �صوؤون 

ال�صواحي والقرى وتنمية ال�صراكات مع خمتلف الدوائر واجلهات. 
لدائرة  التابع  بكلباء  �صهيله  �صاحية  جمل�س  انتخب  مت�صل  �صياق  ويف 
�صوؤون ال�صواحي والقرى خالل اجتماعه الأول - بح�صور ال�صيخ ماجد 
والدكتور  والقرى  ال�صواحي  �صوؤون  دائ��رة  رئي�س  القا�صمي  �صلطان  بن 
اإدارة �صوؤون املجال�س بالقرتاع ال�صري  عبداهلل �صليمان الكابوري مدير 
واأحمد  �صهيلة  �صاحية  ملجل�س  رئي�صا  الكندي  فري�س  بن  �صعيد  را�صد   -

خليفه �صعيد النقبي نائبا للرئي�س. 

ح�صر الجتماع من اأع�صاء ال�صاحية كل من اأحمد خليفة �صعيد النقبي 
وجا�صم حممد عبيد ال�صحي ورا�صد �صعيد عبيد بن فري�س الكندي و�صامل 
خليفة �صامل الدهماين و�صلطان عبد اهلل �صلطان عياف الو�صاحي و�صالح 

علي حممد جا�صم البلو�صي وعي�صى مراد حممد دروي�س. 
واأكد را�صد �صعيد بن فري�س الكندي رئي�س جمل�س �صاحية �صهيلة اأهمية 
موا�صلة اخلطوات يف �صبيل التوا�صل مع الأهايل والعمل من اأجل ترجمة 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة يف امل�صي قدما نحو حتقيق تطلعات 
�صموه وتلم�س اأو�صاع واحتياجات الأ�صر واإي�صالها للجهات املعنية امتدادا 

لدور جمل�س ال�صاحية حتت مظلة دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى. 

•• ال�سارقة -وام: 

اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  �صهد 
حاكم  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ص��م��ي،  �صلطان  ب��ن 
ال�صارقة رئي�س جامعة ال�صارقة، �صباح 
اأم�����س، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ط���الب جامعة 
الف�صي"  ال��ي��وب��ي��ل  "دفعة  ال�����ص��ارق��ة 
 2022  2021- ال�صيف  لف�صلي 
واخلريف -2022 2023، لدرجة 
الكليات،  خمتلف  من  البكالوريو�س 

وذلك يف قاعة املدينة اجلامعية. 
ه����ن����اأ فيها  ك���ل���م���ة  ����ص���م���وه  واأل������ق������ى 
قائاًل  واخل�����ري�����ج�����ات،  اخل���ري���ج���ني 
تخريج  يف  ه���ن���ا  وق���ف���ت  ع���ن���دم���ا   ":
الفوجني املا�صيني، كنت اأحر�س على 
وزميالتكم  زمالئكم  اأم���ام  اأذك���ر  اأن 
ال�صارقة  ج��ام��ع��ة  م���ن���ج���زات  ب��ع�����س 
التي  وبال�صهادات  بها  يفخروا  لكي 
���ص��ي��ح�����ص��ل��ون ع��ل��ي��ه��ا، واأع���ت���ق���د ب���اأن 
فاأنتم  الأوف��ر حظاً  الدفعة هي  ه��ذه 
و�صيلت�صق  ال��ف�����ص��ي  ال��ي��وب��ي��ل  دف��ع��ة 
فهنيئاً  حييتم  م��ا  امل�صمى  ه���ذا  ب��ك��م 
خلفكم  وق��ف  م��ن  لكل  وهنيئاً  ل��ك��م، 
يف  اليوم  فالفرحة  اجتهادكم  وخلف 
اأ���ص��اه��د بع�صها على  ك��ل م��ن��زل، واأن���ا 
وج���وه الآب����اء والأم���ه���ات ه��ن��ا وكاأين 
البت�صامات خلف  بدفء  اأي�صاً  اأ�صعر 

ال�صا�صات ". 
" ال��ت��ه��ن��ئ��ة كذلك  ���ص��م��وه  واأ�����ص����اف 
لالأ�صاتذة الذين بذلوا الكثري لغر�س 
نفو�صكم،  يف  وال��ث��ق��اف��ة  امل��ع��رف��ة  قيم 
�صالحكم  �صتكون  التي  املعرفة  تلك 

يف مواجهة حتديات احلياة للو�صول 
مل�صتقبل باهر ". 

جامعة  اإجن���������ازات  ����ص���م���وه  وت����ن����اول 
ال�صارقة م�صرياً اإىل مكانتها املرموقة 
قائاًل "جامعتكم وهي حتتفل مبرور 
خم�س وع�صرين �صنة منذ اأن اأ�ص�صها 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن 
الأعلى حاكم ال�صارقة مازالت جتني 
ث��م��ار الج��ت��ه��اد واحل���ر����س فرتتقي 
الدولة  م�صتوى  على  الأوىل  لت�صبح 
�صمن  مرتبة  وخم�صني  مئة  وتقفز 
بح�صب  ج���ام���ع���ة  ث��الث��م��ئ��ة  اأف�������ص���ل 
اجلامعات  لتقييم  التاميز  ت�صنيف 
العاملية للعام األفني وثالث وع�صرين، 
بجامعتكم،  ت��ف��خ��روا  اأن  ل��ك��م  ف��ح��ق 
جزٌء  لأن��ك��م  بكم  نفخر  اأن  لنا  وح��ق 

من هذا الإجناز". 

ال�صارقة  رئي�س جامعة  �صمو  واختتم 
اإىل  والإر���ص��اد  الن�صح  موجهاً  كلمته 
التوفيق  ل��ه��م  وم��ت��م��ن��ي��اً  اخل��ري��ج��ني 
اليوم  " ت���ب���دوؤون  ق���ائ���اًل  وال���ن���ج���اح، 
م��راح��ل احلياة  م��ن  مرحلة ج��دي��دة 
متطلعة  وق���ادة  نفو�صاً  منكم  حت��ت��اج 
ب����الإ�����ص����رار  م��ت�����ص��ل��ح��ة  ال����ُع����ال  اإىل 
حت�صيل  يف  ف��ان��ط��ل��ق��وا  وال���ع���زمي���ة 
اأك��م��ل��وا درا�صتكم،  ال��ع��ل��م،  امل��زي��د م��ن 
العمل  مليادين  تعلمتموه  ما  وانقلوا 
واحر�صوا على ال�صتفادة من الذين 
���ص��ب��ق��وك��م. وت����ذك����روا، اأب�����واب ال���رزق 
ك��ث��رٍي من  اإىل  ك��ث��رية، حت��ت��اج منكم 
ال��ط��رق يو�صك  ال��ط��رق )وم��ن ُيكرث 
اأن يفتح لكم  اأ�صاأل اهلل  اأن يفتح له(، 
فتوح  عليكم  يفتح  واأن  رزق���ه  اأب����واب 
كل  اخل��ري يف  ال�صاعني يف  ال��ع��ارف��ني 

ميادين احلياة ". 

بال�صالم  اأ���ص��ت��ه��ل  ق���د  احل��ف��ل  وك����ان 
تليت   ، الإم��������ارات  ل���دول���ة  ال���وط���ن���ي 
بعدها اآيات من القراآن الكرمي، األقى 
بعدها الدكتور حميد جمول النعيمي 
والتقدير  ال�����ص��ك��ر  ف��ي��ه��ا  ق���دم  ك��ل��م��ًة 
والتهنئة اإىل �صمو ال�صيخ �صلطان بن 
حفل  ت�صريفه  على  القا�صمي  اأح��م��د 
الطلبة  بتكرمي  وتف�صله  التخريج 
اخل��ري��ج��ني ك��م��ا ق����دم ال��ت��ه��ن��ئ��ة اإىل 
اأمورهم،  واأولياء  اخلريجني  الطلبة 
م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف 

حياتهم العملية املقبلة. 
واأ�صار مدير جامعة ال�صارقة يف كلمته 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ج��ه��ود  اإىل 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، 
ال�صارقة  ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
اأف�صل  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ت��اأ���ص��ي�����س  يف 
الأ���ص��ال��ي��ب، ورف��ده��ا مب�����ص��ادر العلم 

واملعرفة مما اأ�صهم يف املكانة املرموقة 
ال��ت��ي ت��ب��واأت��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف خمتلف 
العاملية،  وال��ت��ق��ي��ي��م��ات  ال��ت�����ص��ن��ي��ف��ات 

وجعل خريجيها يفخرون بها. 
وحيا يف ختام كلمته الآباء والأمهات 
واأولياء الأمور على جهودهم الكبرية 
خالل  ومتابعتهم  اأبنائهم  تربية  يف 
نا�صحاً  امل���ت���م���ي���زة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  رح���ل���ة 
تعليمهم  مب���وا����ص���ل���ة  اخل���ري���ج���ني 

والتطلع نحو امل�صتقبل بثقة. 
واألقى اخلريج جا�صم جمعة املرا�صدة 
كلمة اخلريجني قدم فيها �صكر دفعة 
اخلريجني اإىل �صاحِب ال�صموٍّ ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة، 
وموؤ�ص�س جامعة ال�صارقة الذي يعمُل 
على رع��اي��ِة الإن�����ص��اِن وب��ن��اِئ��ه، وعلى 
تنرُي  م�صرقٍة  علميٍة  مناراٍت  تاأ�صي�ِس 

دروَب الأجياِل على مرِّ ال�صنني. 
�صمو  اإىل  والتقدير  ال�صكر  ق��دم  كما 
القا�صمي  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ 
موا�صلة  للجامعة  �صموه  دع��م  على 

مل�صريتها العلمية الزاخرة. 
باجلامعة  ال��ع��ل��م  م�����ص��رية  وت����ن����اول 
م�صرياً اإىل اأنها كانت اأجمل الأعوام، 
مو�صياً  وامل���ع���رف���ة،  ب��ال��ع��ل��م  م��ل��ي��ئ��ًة 
زم���الئ���ه ب��ال��ت��ق��وى والإخ�����ال������سِ يف 
والقيم  ب��الأخ��الِق  والتحلِّي  العمل، 

واملعايري املهنيِة يف مياديِن العمل. 
وت��ف�����ص��ل ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
بت�صليم  القا�صمي،  �صلطان  بن  اأحمد 
اإياهم  مهنئاً  �صهاداتهم  اخلريجني 

بالتخرج. 
ويف نهاية حفل التخريج تف�صل �صمو 
القا�صمي،  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ 
مب�����ص��اف��ح��ة ال��ط��ال��ب ف��ري��د حممد 

واأ�صرته  وت��ه��ن��ئ��ت��ه  ال��ع��ول��ق��ي  ف��ري��د 
مبرتبة  وت��خ��رج��ه  ت��ف��وق��ه  مبنا�صبة 
من   4/4 ومبجموع  الأوىل  ال�صرف 
نا�صحاً  احليوية،  التقنيات  تخ�ص�س 
املتفوقني  الطلبة  وكافة  اإي��اه  �صموه 
ومتابعة  العليا  درا�صاتهم  مبوا�صلة 
�صموه  وق����دم  ال��ع��م��ل��ي��ة..  م�صريتهم 
وتف�صل  الطالب  اإىل  تذكارية  هدية 
ب��اأخ��ذ ���ص��ورة ت��ذك��اري��ة م��ع الطالب 

واأ�صرته. 
وبلغ عدد اخلريجني 505 خريجني 
 2022 –  2021 ال�صيف  لف�صل 
 2023  2022- اخل��ري��ف  وف�صل 
اإدارة  وه�����ي:  اجل���ام���ع���ة  ك��ل��ي��ات  م���ن 
الأعمال، والت�صال، والآداب والعلوم 
واحلو�صبة  والجتماعية،  الإن�صانية 
والدرا�صات  وال�صريعة  واملعلوماتية، 
والفنون  وال����ع����ل����وم،  الإ�����ص����الم����ي����ة، 

اجل��م��ي��ل��ة وال��ت�����ص��م��ي��م، وال���ق���ان���ون، 
والهند�صة. 

�صمو  بجانب  التخريج  حفل  ح�صر 
ال�صارقة كل من: ال�صيخ  نائب حاكم 
اأحمد بن �صعود بن را�صد املعال نائب 
اأم  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
�صعود  ب��ن  م��اج��د  وال�صيخ  ال��ق��ي��وي��ن، 
بن را�صد املعال رئي�س دائرة ال�صياحة 
وال�صيخ عبد  ال��ق��ي��وي��ن،  ب���اأم  والآث����ار 
رئي�س  املعال  را�صد  بن  �صعود  بن  اهلل 
وال�صيخ  القيوين،  ب���اأم  املالية  دائ���رة 
علي بن �صعود بن را�صد املعال رئي�س 
دائرة البلدية باأم القيوين، وعدد من 
روؤ�صاء  من  امل�صوؤولني  وكبار  ال�صيوخ 
جمل�س  واأع�صاء  احلكومية،  الدوائر 
واأع�صاء  ال�����ص��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  اأم����ن����اء 
والتدري�صية،  الإداري��������ة  ال��ه��ي��ئ��ت��ني 

وجمع من اأهايل اخلريجني. 

•• ال�سارقة-الفجر:

تنظم دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�صارقة، لقاًء ملناق�صة م�صاريع 
امل�صوؤولية املجتمعية حتت �صعار "نحو ا�صتدامة جمتمعية" والذي 
تنظمه اإدارة التالحم املجتمعي يف الدائرة وذلك بتاريخ 24 من 

ال�صهر اجلاري يف املنتدى الطالبي، جامعة ال�صارقة.
اإدارة التالحم املجتمعي، فاللقاء  وبح�صب ح�صة احلمادي مدير 
يجمع بني اأطراف امل�صوؤولية املجتمعية ملناق�صة امل�صاريع املجتمعية 
اجلهات  من  الأط���راف  جميع  على  بالنفع  تعود  التي  امل�صتدامة 

ي�صتهدف  اإذ  الدعم،  من  وامل�صتفيدة  املنظمة  واجلهات  الداعمة 
اللقاء عدة جهات وهي مدراء امل�صاريع، القطاع "اخلا�س، واخلريي 

و�صبه احلكومي واحلكومي، بالإ�صافة اإىل طلبة اجلامعات.
وت�صري احلمادي باأن من اأهداف اللقاء، هو التعرف على مفاهيم 
ال�صتدامة املجتمعية مبا يتنا�صب مع روؤية دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وتعزيز دور ال�صراكة املجتمعية، واإ�صراك اأ�صحاب الدعم 
الوعي  ون�����ص��ر  املجتمعية،  للم�صوؤولية  امل�����ص��ت��دام��ة  امل�����ص��اري��ع  يف 
مبفهوم امل�صوؤولية املجتمعية ومدى اأهميته، واإيجاد روؤية موحدة 
اللقاء  يهدف  كما  املجتمعية،  وامل�صوؤولية  لال�صتدامة  وم�صرتكة 

املجتمعية  امل�صاريع  خ��الل  م��ن  املجتمعية  املنافع  على  للتعرف 
اللقاء على ور�صة للم�صت�صار عبداهلل  الناجحة. ويحتوي برنامج 
ال�صتثمار  ع��ن��وان  حت��ت  وال�صتثمار،  املالية  يف  م�صت�صار  العطر 
اأحد  ا�صتعرا�س  اللقاء  ويت�صمن  كما  املجتمعية،  ال�صتدامة  يف 
مناذج امل�صاريع امل�صتدامة تقدمها هند احلويدي املدير التنفيذي 
اإىل عقد ور�صة عمل  بالإ�صافة  بيئة،  – جمموعة  التعليم  لبيئة 
املجتمعية - نحو ا�صتدامة جمتمعية" تقدمها  امل�صوؤولية  "مثلث 
بدائرة اخلدمات  املجتمعي  التالحم  اإدارة  ح�صة احلمادي مدير 

الجتماعية.

حتت �سعار نحو ا�ستدامة جمتمعية 

اجتماعية ال�سارقة تعقد لقاًء مع �سركائها ب�ساأن م�ساريع امل�سوؤولية املجتمعية

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد حفل تخريج طالب دفعة اليوبيل الف�سي بجامعة ال�سارقة 

املوارد الب�سرية والتوطني تدعو اأ�سحاب العمل لال�ستفادة 
من خدمة �سداد اأجور العمالة امل�ساعدة اإلكرتونيًا 

جمل�سا مويلح بال�سارقة و �سهيلة بكلباء ينتخبان روؤ�ساءهما .. ويوؤكدان اأهمية خدمة املجتمع 

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا ب�ساأن اعتماد 
الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة ال�سارقة 

•• ال�سارقة-وام:

ال�صارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
مر�صوما اأمرييا ب�صاأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة ال�صارقة. 

ون�س املر�صوم رقم )5( ل�صنة 2023م على اأن ُيعتمد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة ال�صارقة املُرافق 
لهذا املر�صوم، على اأن ي�صدر املجل�س التنفيذي بقراراٍت منه ما يلي: 

اعتماد  ذل��ك  يف  مبا  املر�صوم  ه��ذا  لتنفيذ  ال��الزم��ة  وال��ق��رارات  للبلدية،  التف�صيلي  التنظيمي  الهيكل   . 1
التو�صيف الوظيفي ملهام الوحدات التنظيمية يف البلدية مبا يتفق واخت�صا�صاته. 

2. ا�صتحداث اأو دمج اأو اإلغاء اأية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات املُدرجة �صمن الهيكل التنظيمي العام. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- �سمري ال�سعدي:

القرية  اأن يف  الأول  اجل��زء  ذكرنا يف 
ووجوها  رم������وزا  ت�������ص���ارك  ال��ع��امل��ي��ة 
ت�صتحق  ومبتكرة  ومتاألقة  م�صرقة 
واإب���داع���ات���ه���ا  ح��ك��اي��ات��ه��ا  ت��ن�����ص��ر  اأن 
حياتها  �صرية  يف  لتكون  واإبتكاراتها 
�صنعوا  ه��������وؤلء  ل����غ����ريه����ا..  ق�������دوة 
حياتهم  �صاقني  باأنف�صهم  اأنف�صهم 
تاألقوا  حتى  ال��ف��ردي��ة  مبجهوداتهم 
مالحقني  واأ���ص��ب��ح��وا  �صيتهم  وذاع 
م���ن الآخ���ري���ن ي�����ردون ال�����ص��ري على 
م�صاركة  اأن  اأع��ت��ق��د  واأن����ا  ه���داه���م.. 
هوؤلء املبدعني واملبتكرين يف القرية 
يكون  اأن  ق��ب��ل  ل��ه��ا  ف��خ��ر  ال��ع��امل��ي��ة 
اإنهم  يقال  كما  وه��و  لهم  ذل��ك فخر 
الياء..  اإىل  الأل����ف  م��ن  ع�����ص��ام��ي��ون 
واإبتكارات  اإب���داع  حكاية  ن�صرد  وهنا 
امل�صاركني  ه�������وؤلء  م����ن  الآخ�����ري�����ن 

املبدعني.

نوال  املبدعة  الثالث:  الوجه 
فريد ال�سعود

�صيدة �صعودية ا�صتطاعت مبجهودها 
و�صاحبة  اأع���م���ال  ���ص��ي��دة  ت���ك���ون  اأن 
املتعددة  منتجاته  يف  اأب��دع��ت  م�صنع 
ال�صعودية  ب���ال���ق���ه���وة  وامل���رت���ب���ط���ة 
املتعددة  باأنواعها  ال�صعودي  وال�صاي 
والتي ت�صارك بهم يف القرية العاملية 
ولأول مرة يف هذا املو�صم من خالل 
ال�صعودية..  العربية  اململكة  ج��ن��اح 
ال�صابات  ال�صيدات  اإح��دى  ون��وال هي 
اخل��ل��ي��ج��ي��ات ال���ل���وات���ي اإجت���ه���ن اإىل 
ال��ع��م��ل احل����ر ال���ت���ج���اري ب��ع��ي��دا عن 

الوظيفة.
تبداأ حكاية نوال واإبداعاتها من بداية 
الأولية  درا�صتها  ب��داأت  حيث  حياتها 
ب���ني ال���ري���ا����س وج����دة ح��ت��ى و�صلت 
فالتحقت  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اإىل 
بجامعة امللك عبد العزيز ىل �صعود 

يف جدة وتخرجت منها حاملة �صهادة 
البكالوريو�س يف املحا�صبة، ثم اأكملت 
الأم��ري��ك��ي��ة يف  اجل��ام��ع��ة  درا�صتها يف 
 2006 ع���ام  ح�صلت  ح��ي��ث  ب����ريوت 
وتطوير  ال��ت�����ص��وي��ق  ���ص��ه��ادة يف  ع��ل��ى 
الأعمال، وعندها بداأ عملها يف جمال 
ال��ب��ن��وك وال��ع��ق��ارات واأ���ص��ب��ح  لديها 
هذا  يف  عاما   15 خ��رة ل تقل عن 
الالزمة  اخل��رة  اأك�صبها  مما  املجال 
على  ب��ن��اء  اخل��ا���س  عملها  لتاأ�صي�س 
لل�صوق  درا�صة �صحيحة ومو�صوعية 

ومعرفة بطبيعة اأعمال ال�صركات. 
كان بداية عملها اخلا�س هو تاأ�صي�س 
دبي  يف  القهوة"  "تفا�صيل  م�صنع 
الفهوة   م���ن  ع���دي���دة  اأن�������واع  لإن����ت����اج 
الإقت�صاد  �صهادة  على  ح�صل  ال��ذي 
من موؤ�ص�صة ال�صيخ حممد بن را�صد 
خللطات القهوة وال�صاي الفاخرة على 
امل�صنع  واإ���ص��م  ال��ق��دمي��ة..  الطريقة 
يعني بكل تفا�صيل املنتجات بدءا من 
اأن��واع املكونات وخلطها  اأج��ود  توفري 
ب���اأي���دي خ����راء م��ه��رة خم��ت�����ص��ني يف 
باإقامة  اخللطات اخلليجية واإنتهاءا 
عمالئنا  ل�����دي  ل��ل��ع��ام��ل��ني  دورات 
القهوة..  وت��ق��دمي  حت�صري  بطريق 
عددا  امل�صنع  ع��م��الء  قائمة  وت�صم 
ك��ب��ريا م��ن ال��ع��م��الء امل��م��ي��زي��ن على 
والأفراد  والق�صور  ال�صركات  نطاق 

منهم ال�صفارة ال�صعودية يف الإمارات 
ال�صخ�صيات  كبار  و�صالت  والكويت 
يف عدد من مطارات الدول اخلليجية 
اخلم�س  ذات  ال��ف��ن��ادق  م��ن  و�صل�صلة 
وغريهم..  الفاخرة  واملطاعم  جنوم 
باأنه  اأن م�صنعها يفخر  نوال  وتقول 
والأطعمة  امل�صروبات  رائ��د يف جمال 
والتي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
اإ�صتطاعت اأن تغطي عددا كبريا من 
اأوروبا  تواجدة غي  وله  اخلليج  دول 

وكل هذا يف وقت قيا�صي ووجيز.
اأن��واع��ا متعددة من  ينتج  وامل�صنع     
القهوة مثل القهوة ال�صعودية باأنواعها 
اأهل  كقهوة  املناطق  ح�صب  اخلم�صة 
وقهوة  اجلنوب  اأه��ل  وقهوة  ال�صمال 
وق���ه���وة احلجاز  ال�����ص��رق��ي��ة  امل��ط��ق��ة 
باأجود  ال�صهرية  النجدية  وال��ق��ه��وة 
بالإ�صافة  والزعفران..  الهيل  اأن��واع 
اأنواع  وك��اف��ة  الإم��ارات��ي��ة  القهوة  اىل 
اإنتاج  القهوة ال�صوداء.. وي�صمل خط 
امل�صنع قائمة كبرية من اأنواع ال�صاي 
مثل ال�صاي امللكي اخلليجي وال�صاي 
واأنواع  الزعفران  وال�صاي  احلجازي 
من ال�صاي ال�صيالين، كما اأن امل�صنع 
العاملية،  ال�صاي  اأن��واع  لبع�س  وكيال 
ال�صعودية  اأن للم�صنع وكالء يف  كما 
يف  واأي�صا  اخلليج  دول  كل  باقي  ويف 

العراق واأوروبا.

الوجه الرابع املبدع حممد علي 
ال�سويدي

 ال��وج��ه ال��ث��اين ه��و امل���وه���وب املبدع 
حممد علي ال�صويدي.. الذي ي�صاك 
اإنه  العاملية،  بالقرية  الثالثة  للمرة 
الورقية  الأل����ع����اب  ب��ت�����ص��م��ي��م  ي���ق���وم 
العربية،  بالثقافة  الطاولة  وال��ع��اب 
وه����ي األ���ع���اب ج��م��اع��ي��ة ب��ه��دف ن�صر 
األعاب  وع��م��ل  الإم���ارات���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ة 
م��ن��ه��ا ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة.. لقد 
يقوم  مب��ا  ال��ت�����ص��ام��ح  وزارة  اأع��ج��ب��ت 
اإماراتي  لأن��ه م�صروع  اإب���داع  م��ن  ب��ه 
بطريقة  الإم��ارات��ي��ة  الثقافة  يعك�س 
مم���ي���زة وه�����ادف�����ة، ل�����ذا ط���اب���ت منه 
�صتقوم  تعليمية  فعالية  يف  امل�صاركة 
لعبة  بالإ�صم  وطلبوا  الت�صامح  وزارة 
وزارة  ي�صكر  وه��و   ..2071 رح��ال��ة 
من  به  تقوم  ما  على  املجتمع  تنمية 
دعم كبري مل�صاريع ال�صباب املوهوبني 
الفر�صة  واإع���ط���ائ���ه���م  وامل���ب���دع���ني 
ل��ل��ت��وا���ص��ل م���ع ال��������وزارات الأخ�����رى 
ال�صوء  لإلقاء  الهيئات  والعديد من 

على هذه امل�صاريع والإبداعات.

الوجه اخلام�س اأم حمزة رحمها 
اهلل

اأ����ص���رة  م����ن  اهلل  رح���م���ه���ا  ح���م���زة  اأم 
فل�صطينية وخرجت من رحم املعاناة 

من قرية اأبودي�س التي اأ�صبحت الن 
�صاحية من �صواحي مدينة القد�س 
امل��ح��ت��ل��ة، ك��ان��ت ب��داي��ة احل��ك��اي��ة من 
احتالل  بعد  فل�صطني عام 1967م 
مبا�صرة  الغربية  لل�صفة  اإ���ص��رائ��ي��ل 
ح��ني ه��اج��رت اأ���ص��رت��ه��ا ون��زح��ت من 
الآلف من  م��ئ��ات  ك��ب��اق��ي  اأب��ودي�����س 
اأبناء ال�صعب الفل�صطيني اىل الردن 
وحلقت باأبناء ال�صعب اللذين هاجروا 
من فل�صطني عام 1948م.. وعا�صت 
حيث  1975م  ع����ام  اإىل  ع���م���ان  يف 
���ص��اف��ر زوج���ه���ا اىل دول�����ة الم�����ارات 
وحلقت به مع العائلة عام 1979م 
.. كانت البداية عندما بداأت اأم حمزة 
اىل  واإهدائها  اخللطات  بع�س  بعمل 
م�صتوحاة  وكانت  ال�صديقات  بع�س 
الفل�صطينية،  ال�صعبية  الك��الت  من 
ا�صتح�صانا  اخل��ل��ط��ات  ه���ذه  ولق����ت 
ك��ب��ريا ل���دى ال���ص��دق��اء مم��ا دعاها 
بكميات  اخل���ل���ط���ات  ه����ذه  ع��م��ل  اىل 
ك��ب��رية وب�����ص��ورة جت��اري��ة.. و�صاركت 
معار�س  يف  اهلل  رح��م��ه��ا  ح���م���زة  اأم 
والتي  اأب��وظ��ب��ي  امل��ن��ت��ج��ة يف  الأ����ص���ر 
�صمو  رع��اي��ة  حت��ت  �صنويا  تقام  كانت 
ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك )اأم 
اأم  وحققت   ، اهلل  الإم����ارات( حفظها 
ح��م��زة اإجن����ازات وجن��اح��ات ج��ي��دة يف 
ه���ذا امل��ع��ر���س ح��ي��ث لق���ت خلطاتها 
املعار�س  ا�صتح�صانا واأقبال كبريا يف 
التي �صاركت فيها.. وبعدها اأ�صبحت 
الأ�صا�صيات  امل�����ص��اك��ات  م��ن  ح��م��زة  اأم 
القرية  يف  ل��ل��ت�����ص��وق  دب����ي  مل��ه��رج��ان 
وبدعم  لها  مو�صم  اأول  منذ  العاملية 
العامة  ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة  م���ن  وت�����ص��ج��ي��ع 
وتعاونت  ب���دب���ي..  فل�صطني  ل��دول��ة 
مع اللجنة الجتماعية الفل�صطينية 
ا�صافة  املعار�س  بع�س  يف  باأبوظبي 
املتخ�ص�صة  املعار�س  امل�صاركة يف  اىل 
يف الم����ارات.. وك��ان ه��دف اأم حمزة 
املعار�س  يف  امل�������ص���ارك���ة  ه���و  ال���ت���ايل 

وامل��ه��رج��ان��ات خ���ارج دول���ة الم����ارات 
فل�صطينية  م��ن��ت��ج��ات��ن��ا  ���ص��ع��ار  حت���ت 
ال�صل اإماراتية ال�صنع  حتت مظلة 
وت�صجيع  ب��رع��اي��ة  امل��ن��ت��ج��ة  ال����ص���رة 

الحتاد الن�صائي العام يف المارات.
واأ�صبحت اأم حمزة من �صركاء القرية 
العاملية وكانت رحمها اهلل حتر�س يف 
كل مو�صم على امل�صاركة اإما يف جناح 
زبائنها  واأ�صبح  األأردن  اأو  فل�صطني 
وتعودت  اجلناحني..  يف  اليها  ياأتون 
مو�صم  ك���ل  يف  ت���ق���دم  اأن  ح���م���زة  اأم 
قدمتة  عما  يختلف  ج��دي��دا  منتجا 
لزبائنها  تقدمه  ال�صابقة  املوا�صم  يف 
عليهم  وتعودت  عليها  تعودوا  الذين 
القرية  اإحتفالية  يف  لها  واملنتظرين 
العاملية ل�صراء واإقتناء هذه املنتجات 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ����ص���ك���ال وم�������ص���م���ون���ا عن 
منتجات الآخرين والتي حتمل نكهة 
كثريا  خمتلفا  وم��دل��ول  فل�صطينية 
عن مثيالتها من الأكالت واملنتجات 
الأخ������رى امل��ع��رو���ص��ة ب��ال��ق��ري��ة مما 
امل�صاركني  اأه���م  م��ن  ح��م��زة  اأم  ج��ع��ل 
والعار�صني بالقرية العاملية، وحملها 
اجلن�صيات  ك��ل  م��ن  لل�صيوف  ج��اذب 
ال��دول اخلليجية ومن  العربية، من 
والقادمني  وامل��ق��ي��م��ني  الإم��ارات��ي��ني 
العربية الأخ���رى يف كل  ال���دول  م��ن 

املاأكولت  اأ�صهى  لهم  مقدمة  مو�صم 
املميزة  اخل���ف���ي���ف���ة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
ومقدمة لهم يف كل مو�صم متجاتها 

اجلديدة املتميزة.
وما اأن يدخل �صيوف القرية العاملية 
اىل  يتوجهون  فيه  امل�صاركة  اجلناح 
ي��ك��ون ظاهرا  ال���ذي  اأم ح��م��زة  حم��ل 
بال�صراء  املميزة ويقومون  مبنتجاته 
من معظم املعرو�صات والتي جربوها 
اإعجابهم  ن���ال���ت  وال����ت����ي  ق���ب���ل  م����ن 
اأذواق�����ه�����م.. وال���ك���ل يقبل  وط��اب��ق��ت 
املتفردة  وخلطاتها  منتجاتها  على 
ل  بكميات  خم��زون��ا  منها  وي�صرتون 
باأ�س بها يكفيهم حلني اإفتتاح مو�صم 
وجودها  وم�����ص��ت��غ��ل��ني  ق�����ادم،  ج��دي��د 
املنتجات  طعم  ومنتظرين  بالقرية 
ال�صهية..  اخل��ف��ي��ف��ة  الفل�صطينية 
واجلالية الفل�صطينية بالإمارات هم 
اأحر�س من غريهم على زيارة حمل 
فل�صطني  رائحة  ليتن�صقوا  حمزة  اأم 
التي  ومنتجاتها  فل�صطني  وت����راث 
يع�صقونها. وعن م�صاركتها يف القرية 
العاملية �صبق واأن قالت اأم حمزة املثارة 
التي خرجت من املعاناة الفل�صطينية 
وح�صدت الكثري من �صهادات ال�صكر 
اجلهات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن  والتقدير 
العربية والإماراتية التي احت�صنتها 

ب����ح����ب وف����ت����ح����ت اأم�����ام�����ه�����ا امل����ج����ال 
املوؤثر  الفل�صطيني  ال�����ص��وت  لتكون 
وامل��ع��روف يف الإم�����ارات، ك��ان��ت تقول 
القرية  يف  امل�صاركة  على  "احر�س 
موا�صمها  من  مو�صم  كل  يف  العاملية 
و�صاركت  الأول،  مو�صمها  م��ن  ب���دءاً 
فل�صطينية  بخلطات  مو�صم  اأول  يف 
الزيتون  وزي����ت  ط��ب��ي��ع��ي��ة  واأع�������ص���اب 
ودقة  وزعرت  وخملالت  الفل�صطيني 
وغ��ريه��ا، و���ص��ارك��ت لإ���ص��ه��ار واإظهار 
املنتج والأكالت الفل�صطينية، وكانت 
وم�صاركيها  ب�صيطة  اأيامها  القرية 
حمدودين ولكن زوارها كانوا كثري.. 
اأغري  ل  غ��ال��ب��ا  م�����ص��ارك��ت��ي  يف  والآن 
اأو  الفل�ص�صطيني  اجل��ن��اح  يف  م��ك��اين 
يف اجلناح الأردين حيث يقبل النا�س 
مو�صم  ك��ل  يف  منتجاتي  ���ص��راء  على 
وك��اأن��ن��ا على م��وع��د غ��ري متفق على 
امل�صاركة والحتفال بهذه الحتفالية 
ال�صنوية التي ننتظر موعدها بفارغ 
ال�����ص��ر.. ف��ق��د اع��ت��دت ع��ل��ى النا�س 
واأحر�س  وطلباتهم  وجوههم  وعلى 
اخللطات  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  ع������ام  ك�����ل 
اأت��ف��ن يف  اجل��دي��دة واملتميزة وال��ت��ي 
عملها ل�صيوف القرية العاملية الذين 
ياأتون متوقعني منتجات خمتلفة يف 

ال�صكل وامل�صمون".

•• الكويت - وام:

اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حمدان بن  �صارك وفد من جائزة 
للعلوم الطبية يف اجتماع جمل�س اأمناء املنظمة الإ�صالمية 

للعلوم الطبية الذي عقد يف دولة الكويت ال�صقيقة .
اأحمد  الدكتور  و�صعادة  ال�صايغ  م��ريزا  �صعادة  الوفد  �صم 
حمدان  ال�صيخ  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  اأع�����ص��اء  الها�صمي 
بن  اهلل  عبد  و�صعادة  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 

�صوقات مديرها التنفيذي. ناق�س الإجتماع خطة املنظمة 
لتو�صيع اأن�صطتها من خالل تعزيز التعاون مع اجلمعيات 
واملوؤ�ص�صات الإقليمية والدولية لتحقيق روؤيتها يف اأن ت�صبح 
مرجعية اإ�صالمية يف العلوم الطبية . و نقل مريزا ال�صايغ 
حتيات و�صكر ال�صيخ را�صد بن حمدان بن را�صد اآل مكتوم 
راعي اجلائزة لدولة الكويت لدعمها املنظمة منذ ان�صائها 
وثمن التعاون بني اجلائزة واملنظمة واجلهود املبذولة يف 

�صبيل جناح حتقيق اأهدافها .

جائزة حمدان بن را�سد الطبية ت�سارك يف اجتماع 
اأمناء املنظمة االإ�سالمية للعلوم الطبية بالكويت

وجوه م�سيئة ومبدعة ومبتكرة يف القرية العاملية بدبي ... )2(

•• ال�سارقة-الفجر:

من  �صتٍّ  يف  ثابتة  ع��ي��ادات  الوردية" 9  القافلة  "فر�صان  م�صرية  خ�ص�صت 
اإمارات الدولة، والتي تبداأ تقدمي الفحو�صات املجانية للك�صف عن �صرطان 
الثدي والتوعية باأخطاره ملختلف اأفراد املجتمع رجاًل ون�صاء، من املواطنني 
واملقيمني، ابتداء من تاريخ 20 يناير اجلاري اليوم، وحتى 10 من فراير 
باإجراء  ال��راغ��ب��ني  املجتمع  اأف����راد  الطبية  ف��رق��ه��ا  ت�صتقبل  ح��ي��ث  ال���ق���ادم، 

الفحو�صات وطرح ا�صتف�صاراتهم حول املر�س ما بني ال�صاعة 4-10 م�صاء.
املعنية  ال�صرطان  مر�صى  اأ�صدقاء  جمعية  مبادرة  الوردية،  القافلة  وت�صعى 
تخ�صي�س  م��ن  عنه،  املبكر  الك�صف  واأهمية  ال��ث��دي  ب�صرطان  ال��وع��ي  بن�صر 
عيادات ثابتة قبل انطالق م�صرية "فر�صان القافلة الوردية" يف الرابع من 
فراير، اإىل توفري خدمات الت�صخي�س املبكر ل�صرطان الثدي لأكر عدد من 
الكفيلة  والطرق  منه،  والوقاية  الفح�س  باأ�صاليب  التوعية  ون�صر  الأف��راد، 
التوعوية  اجلل�صات  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���ص��اف��ة  مبكر،  وق��ت  يف  امل��ر���س  باكت�صاف 

واملبادرات الإر�صادية حول املر�س. 
ففي ال�صارقة، خ�ص�صت القافلة الوردية ثالث عيادات ثابتة، حيث ت�صتقبل 
فرع  للت�صوق  اللولو  ومركز  م��ول،  وميغا  املائية،  املجاز  واجهة  يف  اجلمهور 

البطينة.
مردف  من  كل  يف  املجاين  الفح�س  خدمات  دب��ي  يف  الثابتة  العيادة  وتقدم 
اأما يف عجمان فخ�ص�صت  الر�صاء.  للت�صوق يف  اللولو  �صنرت ومركز  �صيتي 
للرجال  الفح�س  عمليات  لإج��راء  ال�صيني  ال�صوق  عيادة  ال��وردي��ة  القافلة 

وال�صيدات. 
بينما ت�صتقبل اأم القيوين الراغبني باإجراء الفحو�صات وال�صت�صارات املجانية 
يف مركز اللولو، مول اأم القيوين. ويف اإمارتي راأ�س اخليمة والفجرية، يتمكن 
اإجراء الفحو�س الطبية وفحو�س  املواطنون واملقيمون، رجاًل ون�صاًء، من 
الك�صف عن �صرطان الثدي يف العيادات الثابتة التابعة مل�صرية فر�صان القافلة 
الوردية، املوزعة على مركز اللولو يف مول راأ�س اخليمة ومركز لولو للت�صوق 

يف لولو مول الفجرية. 

•• ال�سارقة-الفجر:

اأحرز منت�صبو نا�صئة ال�صارقة، التابعة ملوؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة 
طلبة  م�صتوى  على  والثاين  الأول  املركزين  واملبتكرين،  القادة 
اجلامعات، يف فعاليات الن�صخة الثامنة من مبادرة جنوم الأعمال، 
"ٌرّواد"،  التي نظمتها موؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم امل�صاريع الريادية 
اختتمت  والتي  بال�صارقة،  القت�صادية  التنمية  لدائرة  التابعة 

موؤخراً يف منتزه ك�صي�صة مبنطقة الرحمانية بال�صارقة.
حيث ح�صد املركز الأول عبداهلل �صالح اليا�صي وحمدان اإبراهيم 
الذي تتمثل فكرته   ،"Cement Art" فا�صل، عن م�صروع 
يف ا�صتثمار خامة الإ�صمنت لإنتاج جم�صمات منا�صبة للمنزل مثل 

الديكور والأثاث املنزيل والألعاب اللوحية والرتفيهية باأمناط 
م�صتحدثة ومبتكرة.

وفاز باملركز الثاين عبدالرحمن حممد املرزوقي وماجد جمال 
الذي  ترياريوم"،   – ال�صغرية  "غابتي  م�صروع  عن  ال�صويدي، 
منزلية م�صغرة  وت�صميم حديقة  لبناء  اإبداعية  م�صاحة  ُي�صّكل 
�صغرية  نباتات  ت�صم  جاذبة،  باأ�صكال  زجاجي  قالب  با�صتخدام 
واللونية،  ال�صكلية  ال�صفات  يف  متقاربة  النمو،  بطيئة  احلجم 
ملحبي اقتناء النباتات الداخلية، الذين ل يجدون الوقت الكايف 

لالعتناء بها.
وعّر الفائزون من منت�صبي مركز نا�صئة وا�صط، عن �صعادتهم 
للفوز باملراكز الأوىل يف مبادرة جنوم الأعمال، التي �صاعدتهم يف 

ريادة  عامل  يف  البتكارية  وم�صاريعهم  الريادية  اأفكارهم  عر�س 
وتعزيز  تر�صيخ  يف  اأهميتها  مو�صحني  اجلمهور،  اأم��ام  الأعمال 

مفهوم ال�صتدامة.
اإجناز  اأن��ه��م مت��ك��ن��وا م��ن  امل���ب���ادرة،  ال��ف��ائ��زون يف  النا�صئة  واأك����د 
املهارات،  خمتر  يف  تعلموها  التي  للمهارات  نتيجة  م�صاريعهم 
لعام  ال�صيفية  العطلة  خ���الل  ال�����ص��ارق��ة  نا�صئة  نظمته  ال���ذي 
لهم  اأتاحت  والتي  ويانا"،  "�صيفك  فعاليات  �صمن   ،2022
وعززت  اإب��داع��ي��ة،  بطريقة  الفنية  روؤيتهم  تطبيق  يف  الفر�صة 
قدراتهم على البتكار والتناف�صية يف مهارات التفاو�س والعر�س 
والتقدمي، والتوا�صل الفّعال وت�صعري املنتجات، وحتويل الأفكار 

اإىل ا�صتثمارات واعدة.

مها )م�سرية فر�سان القافلة الوردية( يف الفرتة من 20 يناير اإىل 10 فرباير تنظِّ

الفح�س املجاين ل�سرطان الثدي يف اإمارات الدولة من  يومًا   22

نا�سئة ال�سارقة يعتلون قّمة جنوم االأعمال
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

تنطلق فعاليات اليوم املفتوح الذي يحمل �صعار "ا�صهامات �صندوق الوطن 
يناير   24 الإمارات" ي��وم  وبنات  اأب��ن��اء  اأم��ام  املنتج  العمل  فر�س  توفري  يف 
برعاية  اأبوظبي  يف  املعار�س  اأر���س  على  الوطن  �صندوق  وُينظمه  اجل��اري 
وح�صور معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�صندوق.
ال�صندوق  ودور  ال��ع��م��ل،  ف��ر���س  ت��وف��ري  ال�����ص��وء على  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم  ي�صلط 
ال��ق��ط��اع اخلا�س،  امل��واط��ن��ني يف  الإ���ص��ه��ام يف جم��ال توظيف  وم��ب��ادرات��ه يف 
ومتكينهم من اأخذ زمام املبادرة والريادة يف هذا املجال وفقا للروية احلكيمة 

للقيادة الر�صيدة.
عبداملنان  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  املفتوح  اليوم  فعاليات  يح�صر 
العور وزير املوارد الب�صرية والتوطني وعدد كبري من القيادات احلكومية، 
اخلا�س،  القطاع  م��ن  وال�����ص��رك��اء  ال��وط��ن،  �صندوق  اإدارة  جمل�س  واأع�����ص��اء 

وح�صٌد من اأ�صحاب امل�صاريع واملبادرات الناجحة التي دعمها ال�صندوق.
وقال �صعادة يا�صر القرقاوي املدير العام ل�صندوق الوطن اإن انطالق فعاليات 

اليوم املفتوح حتت عنوان "ا�صهامات �صندوق الوطن يف توفري فر�س العمل 
املنتج امام اأبناء وبنات المارات" بح�صور بارز لقيادات بالقطاعني احلكومي 
واخلا�س وح�صد من �صباب الإمارات من اأ�صحاب امل�صاريع واملبادرات، يهدف 
اإىل اإبراز روؤية �صندوق الوطن ودوره يف دعم وتعزيز قدرات ال�صباب لتحقيق 
اأهدافهم يف وظائف بالقطاع اخلا�س اأو اإطالق م�صاريعهم اخلا�صة، والتي 
ال�صباب ودعمهم من  ق��درات  الر�صيدة يف تعزيز  روؤي��ة حكومتنا  تتكامل مع 
اأجل ا�صتثمار طاقاتهم املبدعة ل�صناعة م�صتقبل واعد لهم �صواء من خالل 
الأن�صطة.  متعددة  امل��ج��الت  يف  اخل��ا���س  بالقطاع  والعمل  الأع��م��ال  ري���ادة 
ب��دع��م مبا�صر ورعاية  ال���ذي يحظى  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم  اأن  ال��ق��رق��اوي  واأ���ص��اف 
كرمية من معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ي�صم جمموعة متنوعة 
اخلا�س  القطاع  يف  التوظيف  وفر�س  الوظائف  على  تركز  الفعاليات  من 
الوظائف"،  لهذه  املطلوبة  وامل��ه��ارات  املعرو�صة  الوظائف  بني  "التوفيق 
اإ�صافة اإىل ريادة الأعمال والأعمال النا�صئة، واإطالق اعمال جديدة وتنمية 

وتطوير ما هو قائم.
وقال اإن برنامج اليوم املفتوح ي�صهد طرح البحوث املتعلقة بالو�صع القائم 
يف  متخ�ص�س  تدريبي  برنامج  اإىل  اإ�صافة  للتوظيف  امل�صتقبلية  والآف���اق 

من  جمموعة  اختيار  �صيتم  اأن��ه  اإىل  م�صريا  احل��ر..  الرقمي  العمل  جم��ال 
ريادة  جم��ال  يف  ال��وط��ن  ���ص��ن��دوق  مب�صابقة  ال��ف��ائ��زة  ال�صبابية  امل�����ص��روع��ات 
ونقا�س  ح���وار  ال��رن��ام��ج جل�صات  وي�����ص��م  رع��اي��ت��ه��ا،  �صيتم  وال��ت��ي  الأع���م���ال 

ومناظرات وم�صابقات.
�صركائه خالل  اإب���راز جهود  على  ال��وط��ن  ال��ق��رق��اوي حر�س �صندوق  واأك���د 
فعاليات اليوم املفتوح عر اإطالق معر�س ق�ص�س النجاح وال�صركاء والذي 
ي�صم اأبرز �صركات القطاع اخلا�س التي توظف املواطنني اإ�صافة اىل ق�ص�س 
النجاح بريادة الأعمال التي ميولها ال�صندوق، وال�صركاء والداعمون لأعمال 

ال�صندوق.
وعن اأجندة الفعاليات اأ�صار القرقاوي اإىل اأن معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
وتدريبية  نقا�صية  جل�صات  املفتوح  اليوم  اأن�صطة  ت�صم  ب��اأن  وج��ه  نهيان  اآل 
بتمكني  املتعلقة  الإج��اب��ات  امل�صاركون  ال�صباب  ليجد  للمنجزات  ومعار�س 
النا�صئة  الأعمال  عر  جديدة  وظائف  وخلق  اخلا�س،  القطاع  من  ال�صباب 
وريادة الأعمال، موؤكدا اأن الهدف الرئي�صي من هذا اليوم وخمتلف اأن�صطة 
ال�صندوق دعم �صباب الإمارات وتعزيز قدراته لكي يكون قادرا على �صناعة 

م�صتقبله، وتنمية جمتمعه، وامل�صاركة يف نه�صة وطنه.

اإن هناك عددا من اجلل�صات النقا�صية املتخ�ص�صة يديرها  وقال القرقاوي 
وي�صارك بها عدد من اخلراء العامليني والإماراتيني من القطاعني اخلا�س 
واحلكومي.. موؤكدا اأن اجلل�صات تركز ب�صكل اأ�صا�صي ريادة الأعمال و�صناعة 

الفر�س، اإ�صافة اإىل بحوث حول فر�س العمل يف القطاع اخلا�س .
واأو�صح اأن اليوم املفتوح ي�صم مناظرات وم�صابقات لتوظيف ال�صباب امل�صارك 
مع اختيار امل�صاريع والأفكار املتميزة التي يقدمها احل�صور من اأبناء وبنات 
 " ال�صندوق و�صركائه، ودورة تدريبية  الإم��ارات، لدرا�صة متويلها من قبل 
العمل الرقمي احلر" اإ�صافة اإىل معر�س ال�صركاء وق�ص�س النجاح، وخلق 

وظائف جديدة عر الأعمال النا�صئة وريادة الأعمال
التي  املخل�صة  واجل��ه��ود  الوا�صعة  بامل�صاركة  اع��ت��زازه  ع��ن  ال��ق��رق��اوي  وع��ر 
قدمها �صركاء �صندوق الوطن خالل فرتة الإعداد لهذا اليوم املفتوح، مثمنا 
دورهم الوطني املخل�س يف رعاية ودعم اأبناء وبنات الوطن، وتعزيز قدراتهم 
اإ�صراقا لهم وملجتمعاتهم.. موؤكدا اأن الدعوة عامة  من اأجل م�صتقبل اأكرث 
لأر�س  للح�صور  اجلامعات  وط��الب  ال�صباب  ل�صيما  املجتمع  فئات  جلميع 
ما  على  التعرف  و  املفتوح  اليوم  اأن�صطة  يف  وامل�صاركة  ظبي  باأبو  املعار�س 

يقدمه من روؤي واأفكار ومبادرات.

•• حتا-وام:

تعد مدينة حتا اليوم واحدة من اأهم الأماكن ال�صياحية يف اإمارة دبي التي جتذب 
ال�صياح اإليها من خمتلف اأنحاء العامل؛ بف�صل مواقعها الطبيعية اخلالبة ومن 
اأبرزها �صد حتا وبحريته املائية التي حتولت اإىل قبلة �صياحية يق�صدها الزوار 
التجديف،  وريا�صة  التخييم  هواية  وممار�صة  الفريدة  بالطبيعة  لال�صتمتاع 

حيث تعد البحرية من اأكر امل�صطحات املائية يف املنطقة. 
ويقع �صد حتا على بعد 90 دقيقة من مدينة دبي الناب�صة باحلياة وعلى بعد 
140 كلم، بالقرب من فندق ح�صن حتا و"حتا وادي هب" .. ويتمّيز  ح��وايل 
باأجوائه الهادئة ومياهه الزرقاء املتالألئة فيما حُتيط به جبال احلجر ال�صاخمة، 

واأ�صهرها جبل اأم الن�صور. 
وتت�صم هذه املنطقة بالهدوء والطبيعة اجلبلية تزينها النخيل والأزهار الرية، 

وعر�صها  80 مرتاً  التي يبلغ طولها  ال�صخمة  اللوحة اجلدارية  روؤية  وميكن 
املغفور لهما، ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان  املوؤ�ّص�صني  ُتكّرم  30 مرتاً، والتي 
اللوحة  �صجلت  حيث  ث��راه��م��ا،  اهلل  طّيب  مكتوم،  اآل  �صعيد  ب��ن  را���ص��د  وال�صيخ 
لالأرقام  غيني�س  مو�صوعة  دخ��ل��ت  مر�صومة  ج��داري��ة  ل��وح��ة  ك��اأك��ر  اجل��داري��ة 

القيا�صية. 
اأج��ل جتربة ق��وارب التجديف يف بحرية حتا  "حتا كاياك" من  ال��زوار  ويق�صد 
املليئة باأنواع الأ�صماك امللونة التي ترحب بالزوار يوميا، حيث تتوافر جمموعة 
ببدالت  املجهزة  ال��ق��وارب  فيها  مب��ا  "الكاياك"  التجديف  ق���وارب  م��ن  وا�صعة 
يقدم  "الدونات" ما  اأق��را���س  �صكل  على  كهربائية  وق���وارب  املائية  وال��دراج��ات 
اأح�صان الطبيعة بعيداً  اأوق��ات ممتعة بني  جتربة غامرة لكل من ين�صد ق�صاء 

عن �صخب املدينة. 
"الكاياك" بفكرة مبتكرة ملواطنني اثنني دعمتها موؤ�ص�صة حممد  وبداأ م�صروع 

بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، اإحدى موؤ�ص�صات دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي، بهدف حتويل منطقة "�صد حتا" اإىل وجهة لريا�صة قوارب 
التجديف )الكاياك(، وحتويلها اإىل واحدة من الوجهات الريا�صية وال�صياحية 

لي�س على م�صتوى الدولة فقط، واإمنا على م�صتوى املنطقة ككل. 
الإمارات  حكومة  اهتمام  اإىل  حتا"،  "كاياك  يف  امل�����ص��وؤول  ع�صام  حممد  واأ���ص��ار 
والتوظيف  والرتفيهية  البيئية  ال�صياحة  تن�صيط  اأج��ل  من  حتا  �صد  مبنطقة 
الدعم  اإىل  "وجهات دبي"، لفتاً  وال�صياحية �صمن  الطبيعية  الأمثل ملقوماتها 
اأهم  اأح��د  باعتبارها  دب��ي  حكومة  من  املنطقة  تلقاها  التي  الكرمية  والرعاية 

مناطق اجلذب ال�صياحية يف الإمارة. 
اأعداد  زي��ادة  عن  "وام"،  الإم���ارات  اأن��ب��اء  حتا" لوكالة  "كاياك  م�صوؤول  وك�صف 
الزائرين من املواطنني واملقيمني وال�صياح يف كل مو�صم، ففي الأعياد واملنا�صبات 
اإن مو�صم  الواحد، وقال  اليوم  زائر يف  اآلف   10 ال�  الوطنية قد يفوق عددهم 

ال�صتاء هو ما مييز دبي ومنطقة حتا حتديداً. 
اإىل  بالإ�صافة  اأكرث  اأو  ل�صخ�س  القوارب  "كاياك حتا" بني  القوارب يف  وتتنوع 
للمجموعات،  العائلية  والقوارب  اإلكرتيك"،  بوت  "الدونات  و  بوت"  "البدل 
درهماً   60 م��ن  اب��ت��داًء  العمرية  ال��ف��ئ��ات  ال��ت��ذاك��ر ح�صب  اأ���ص��ع��ار  ت��ت��ف��اوت  فيما 
لكت�صاف املنطقة بطريقٍة ا�صتثنائية، كما ت�صتطيع العائالت حجز تلك القوارب 
اأمن  املنطقة من  به  تتمتع  ملا  اليوم،  �صد حتا ط��وال  بها يف منطقة  وال�صتمتاع 

واأمان و�صمان �صالمة الزوار. 
حتا  بقرية  وت�صتهر  دب���ي،  مدينة  ���ص��رق  كلم   115 ح���وايل  حتا  مدينة  وتبعد 
وجهة  وه��ي  بناوؤها  اأعيد  التي  التقليدية  اجلبلية  وامل��ن��ازل  ال�صعبية  الرتاثية 
اأو الإقامة يف  �صعبية لق�صاء عطالت نهاية الأ�صبوع والتخييم يف ف�صل ال�صتاء 
فنادقها املطلة على جبال احلجر، ف�صاًل عن مغامرات القيادة بال�صيارات رباعية 

الدفع يف ال�صحراء. 

•• اأبوظبي-وام:

حلق ال�صقر " B02 "ل " اإف3 اإ�س " بذهبية �صوط الرمز للجري بيور – 
فرخ فئة اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ يف مناف�صات اليوم الرابع من م�صابقة كاأ�س 
"الإثنني"  انطلقت  التي  بال�صقور،  لل�صيد  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 

املا�صي مب�صاركة 3000 �صقر.
اأبوظبي لل�صقارين بالتعاون  تقام البطولة مبيدان الفالح وينظمها نادي 

وحتت اإ�صراف جمل�س اأبوظبي الريا�صي.
وح�صل البطل على 250 األف درهم جائزة مالية فيما حل ال�صقر "13 كي 

اإم " ل�" اإف 3 " و�صيفاً يف هذا ال�صوط وجاء ثالثاً "12" ل " اإف 3"
و�صهد اليوم الرابع من امل�صابقة اإقامة 7 اأ�صواط ت�صمنت خم�صا يف مناف�صات 

اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ و�صوطني للعامة هواة.
66" ل�"اإف  "بي  ال�صقر  ف��وز  "اخلمي�س" ع��ن  ال��ي��وم  مناف�صات  واأ���ص��ف��رت 
ال�صمو  لأ�صحاب  – فرخ  بيور  اجلري  لفئة  الأول  ال�صوط  اإ�س" بذهبية   3
 "  14 "اإيه  " النيف" و�صيفاً وجاء ثالثاً  " ل   10 " بي  ال�صيوخ، فيما حل 
ل�صقور الظفرة 1 ، فيما فاز ال�صقر "بي 20" ل "اإف 3 اأ�س بطاًل لل�صوط 
الثاين للفئة نف�صها وجاء "بي 2" لأم 7 و�صيفاً فيما كان املركز الثالث من 

ن�صيب "اإيه 49" ل�صقور الظفرة 1.

ال�صيوخ فقد حلق  ال�صمو  اأ�صحاب  لفئة  – جرنا�س  بيور  �صوط اجلري  اأم��ا 
بذهبيته ال�صقر "بي 11" لأف 3 اأ�س وحل ثانياً "طاغي" لأف 3 كي وثالثاً 

جاء "اإيه50" ل�صقور الظفرة 1.
3" ل��ف��ري��ق الو�صل  "بي  ت���وج  ب��ي��ور ج��رن��ا���س  ال��ث��اين للجري  ال�����ص��وط  و يف 
اأ���س، فيما   3 " اإف  73" ل  "بي  الف�صية  الذهبية، وح�صل على  بامليدالية 

ح�صل على امليدالية الرونزية "اإيه 32" ل�صقور الظفرة 1.
واأختتمت مناف�صات اليوم الرابع باإقامة �صوطني لفئة العامة هواة، واأ�صفرت 
نتائجهما عن تتويج ال�صقر "هادي" ل�صعيد اأحمد بن ال�صيخ جمرن الكتبي 
ال�صوط  ه��ذا  يف  ثانياً  وح��ل  – ف���رخ،  ب��ي��ور  للجري  النهائي  لل�صوط  ب��ط��اًل 
را�صد  "21" خلمي�س  جاء  وثالثاً  املزروعي  خلف  هالل  78" ملحمد  "اإم 

املزروعي..
اأما لقب ال�صوط النهائي لفئة اجلري بيور – جرنا�س للعامة هواة فقد كان 
من ن�صيب ال�صقر "ذهب" لبطي حمد بطي القبي�صي، وحل ثانياً "املحيط" 
لنا�صر خالد نا�صر الهاجري، واحتل املركز الثالث "م�صغل" خلالد طالب 

را�صد البلو�صي.
امل�صاركة  حيث  من  الأك��ر  البطولة  مناف�صات  اليوم  م��دار  على  وتتوا�صل 
والأ�صخم من حيث قيمة اجلوائز التي ت�صل اإىل 28 مليون درهم، على اأن 

تختتم يف ال�صابع والع�صرين من ال�صهر اجلاري.

نهيان بن مبارك ي�سهد انطالق فعاليات اليوم املفتوح ل�سندوق الوطن 24 يناير

حتا كاياك .. مغامرة اكت�ساف كنوز الطبيعة بني اجلبال 

كاأ�س رئي�س الدولة لل�سيد بال�سقور..  B02 يرتبع على قمة �سوط الرمز لـ )اجلري بيور – فرخ(

•• دبي -وام:

طويلة  مهمة  اأول  اأن  للف�صاء  را���ص��د  ب��ن  حممد  مركز  ك�صف 
ث��اين مهمة �صمن  تعد  وال��ت��ي  ال��ع��رب  الف�صاء  ل���رواد  الأم���د 
يكون  �صتنطلق يف موعد لن  الف�صاء  ل��رواد  الإم���ارات  برنامج 

قبل 26 فراير املقبل.
و �صينطلق رائد الف�صاء الإماراتي �صلطان النيادي على منت 
املجمع  اإك�س" من  "�صبي�س  ل�صركة  "دراجون" التابعة  مركبة 
ولية  يف  الف�صائية  ك��ان��اف��ريال  كيب  " بقاعدة   39A "رقم
مهند�س  مهمة  النيادي  و�صيتويل  املتحدة  ال��ولي��ات  فلوريدا 

طريان البعثة 69.

املري  حميد  �صامل  �صعادة  مب�صاركة  �صحايف  موؤمتر  �صُيعقد  و 
املدير العام ملركز حممد بن را�صد للف�صاء يف مركز جون�صون 
للف�صاء التابع لنا�صا يف هيو�صنت قبل موعد الإطالق لت�صليط 

ال�صوء على تفا�صيل املهمة.
من  �صل�صلة  "Crew -6" اإج�����راء  ف��ري��ق  م��ه��م��ة  ت�����ص��م��ل  و 
لنتائج  التو�صل  اإىل  تهدف  التي  املتقدمة  والأبحاث  التجارب 
لرواد  الإم����ارات  برنامج  �صمن  املهمة  وت��ن��درج  مهمة.  علمية 
رواد  م��ن  ف��ري��ق  واإع����داد  ت��دري��ب  ي�صرف على  وال���ذي  الف�صاء 

الف�صاء الإماراتيني خلو�س مهمات علمية خمتلفة.
وُيعد برنامج الإمارات لرواد الف�صاء الذي اأطلقه مركز حممد 
بن را�صد للف�صاء من اأكرث الرامج اإلهاماً وتلبية لطموحات 

ال�����ص��ب��اب اأ���ص��ح��اب ال���ق���درات امل��ت��ف��ردة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى العلمي 
واإع���داد فريق من  ت��دري��ب  اإىل  وي��ه��دف  ال�صخ�صية  وامل��ه��ارات 
رواد الف�صاء الإماراتيني واإر�صالهم اإىل الف�صاء للقيام مبهام 
الدولية  الف�صاء  حمطة  يف  للعمل  ومتكينهم  خمتلفة  علمية 
بدولة  الف�صاء  املركز يف تطوير قطاع  دور  يعزز  ال��ذي  الأم��ر 

الإمارات.
�صندوق  ميولها  التي  امل�صاريع  اأح��د  يعد  الرنامج  اأن  يذكر 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�������ص���الت ال��ت��اب��ع ل��ه��ي��ئ��ة تنظيم 
يهدف  وال��ذي   )TDRA( الرقمية  واحلكومة  الت�صالت 
املعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  دع��م  اإىل 

والت�صالت.

حممد بن را�سد للف�ساء يك�سف عن موعد اإطالق اأول مهمة طويلة االأمد لرواد الف�ساء العرب

•• اأبوظبي-وام:

التقت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�صباب 
جونيور،  ويب�س  �صوراجنل  فخامة  باأبوظبي،  ال���وزارة  مقر  يف 
رئي�س جمهورية بالو، والوفد املرافق له خالل زيارة ر�صمية 

يقوم بها للدولة. 
ت��ط��رق ال��ل��ق��اء اإىل ال��ع��الق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ني دول����ة الإم�����ارات 
امل�صرتك يف جمال حماية الرتاث  بالو، والتعاون  وجمهورية 
حول  ال��وع��ي  زي����ادة  يف  ال��دول��ة  م�صاهمة  وكيفية  الإن�����ص��اين، 
 340 اأرخ��ب��ي��ل ي�����ص��ّم  امل��ك��ون��ة م��ن  ل��ب��الو  الأ����ص���ول الثقافية 
بحري  بيولوجي  بتنوع  وتتمتع  الهادئ،  املحيط  غرب  جزيرة 

يعتر الأعلى يف العامل. 
املتعّلقة  الق�صايا  م��ن  العديد  مناق�صة  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
ال��ت��ي تبذلها  ال��ك��ب��رية  الإن�����ص��اين، واجل��ه��ود  ال����رتاث  بحماية 
امل�صوؤولة  والثقافية  البيئية  ال�صياحة  لتعزيز  بالو  جمهورية 
الدول  تواجهها  التي  التحّديات  ظ��ّل  يف  �صيما  ل  وامل�صتدامة 
تهديداً  ت�صّكل  ال��ت��ي  املناخي  التغرّي  ق�صايا  ب�صبب  اجل��زري��ة 

حقيقياً لدول العامل. 
واأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي دعم الإمارات جلمهورية 
على  املناخية  ال��ت��غ��رّيات  اآث���ار  م��ن  للتخفيف  �صعيها  يف  ب���الو 
ب��الو، وامل�صاهمة يف احلفاظ على املكت�صبات  قائمة ال��رتاث يف 
تكون  واأن  للب�صرية  بالن�صبة  ت�صّكل ثروة مهّمة  التي  الثقافية 

الفعاليات  يف  تناق�س  التي  الق�صايا  من  واح��دة  الق�صية  ه��ذه 
املقرر   COP28 امل��ن��اخ  لتغري  الأط����راف  مل��وؤمت��ر  امل�صاحبة 

انعقاده يف الدولة نوفمر 2023. 
 “ وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  ك��ان��ت 
اليون�صكو ” قد اأطلقت خّطة طوارئ خالل موؤمتر "حميطنا" 
اأن متنح  �صاأنها  2022، من  اإبريل  �صهر  ب��الو  ال��ذي عقد يف 
اأف�صل  العاملي  ال���رتاث  قائمة  يف  امل��درج��ة  املرجانية  ال�صعاب 
للمحافظة على حياتها ووجودها حيث متتلك  فر�س ممكنة 
ب���الو ن��ح��و 500 ن���وع م��ن امل��رج��ان واأك����رث م��ن 1300 نوع 
خمتلف من الأ�صماك التي تعتر ال�صعاب املرجانية موئال لها، 
ما يجعلها حتظى برثوة كبرية على �صعيد هذا الرتاث املهّم . 

نورة الكعبي تلتقي رئي�س باالو 
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العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الركيزة 

CN لتح�صيل الديون  رخ�صة رقم:3902703 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ايليت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN كافيار  رخ�صة رقم:4298832 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

CN نار �صي�صو�س لفام  رخ�صة رقم:3896766 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/قهوة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN زيرو ثري  رخ�صة رقم:2513088 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/هوم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN جايد و�صيط خدمات  رخ�صة رقم:3695100 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/لوكال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صتايل للمقاولت ولل�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4669636 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/لير  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�صت�صارات الر�صم املعماري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3867752 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الداوودي للتمور  رخ�صة رقم:3830511 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

الغاء اإعالن �سابق
الرخ�صة  بخو�س  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
كينج  برييد  التجاري  بال�صم   CN رقم:4215887 
�صالون للرجال ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة 

الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
�صبا  بيوتي  اوق�صت   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:2919286 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة �صعيد عبداهلل علي عبداهلل الظاهري ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف موزه عبداهلل احمد ال�صام�صي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : ايه تو زد ملعدات المن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: وال�صالمة رخ�صة رقم:3698496 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة فاطمه بيجم عمر �صعيد ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حمد علي مبخوت مرعي الكربي
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : الدبلوما�صي للرتجمة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: القانونية رخ�صة رقم:4511069 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

اإ�صافة حمد نا�صر حمد البلو�صى ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على حم�صن على مثنى احلربى

تعديل مدير / حذف على حم�صن على مثنى احلربى
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : املحرك الياباين لقطع غيار ال�صيارات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: واملعدات  رخ�صة رقم: 2760009 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة طارق اخلطيب ٪100

تعديل مدير / اإ�صافة طارق اخلطيب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نورمان بنت ندمي بن �صالح اخلف�س

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ املحرك الياباين لقطع غيار ال�صيارات واملعدات
ALMOHAREK ALYABANE AUTO SPARE PARTS AND EQUIPMENTS

اإىل/ املحرك الياباين لقطع غيار ال�صيارات و املعدات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ALMOHAREK ALYABANE AUTO SPARE PARTS AND EQUIPMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة اطارات ال�صيارات ولوازمها  4530005
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : اكتيبا�س للتجارة العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم: CN 3951980 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / طه احمد اقبال ح�صني من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / طه احمد اقبال ح�صني من 49 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / طه احمد اقبال ح�صني من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / طه احمد اقبال ح�صني من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / طه احمد اقبال ح�صني من �صريك اإىل مفو�س بالتوقيع

 تعديل ن�صب ال�صركاء / طه احمد اقبال ح�صني من 49 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عي�صى يو�صف مال اهلل على احلمادى

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 1000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ اكتيبا�س للتجارة العامة ذ.م.م
IKTIBAS GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ اكتيبا�س للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
IKTIBAS GENERAL TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : اإت�س اإم لالأعمال الفنيه

 رخ�صة رقم: CN 4176997 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / م�صطفى ال�صيد �صالمه حممد من مالك اإىل مفو�س بالتوقيع

 تعديل ن�صب ال�صركاء / م�صطفى ال�صيد �صالمه حممد من 100 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / م�صطفى ال�صيد �صالمه حممد من مالك اإىل مدير

تعديل ن�صب ال�صركاء / م�صطفى ال�صيد �صالمه حممد من 100 ٪ اإىل ٪0
تعديل وكيل خدمات / حذف هناء حم�صن ح�صني �صامل الرا�صدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ اإت�س اإم لالأعمال الفنيه
H M ART WORKS

اإىل/ ج�صر الريف للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
JASER ALREEF CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأبوظبي م�صفح م�صفح 14 202203384570  اأبوظبي اإىل  اأبوظبي  اأبوظبي  تعديل عنوان / من 
202203384570 جمموعة املارية املتحدة

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين  4329901
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�صاط / حذف املقاولت وال�صيانة والأعمال املتعلقة بها  50042
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
ال�صم التجاري:مطعم رويال كريل ذ.م.م

عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - �صرق 9-0.2 مبنى خليل مطر ا�صماعيل
CN 4265122 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

2 - تعيني ال�صادة/DELTA AUDITORS OFFICE - كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/01  لل�صركة 
العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305000822 

- تاريخ التعديل:2023/01/18
املعني  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : عبداملنان عبداملالك لعمال الملنيوم

رخ�صة رقم: CN 3870145 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبداملنان عبداملالك من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عبداملنان عبداملالك من 100 ٪ اإىل ٪0
تعديل وكيل خدمات / حذف عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ عبداملنان عبداملالك لعمال الملنيوم
ABDUL MANNAN ABDUL MALEK ALUMINIUM WORKS

اإىل/ الأراميت لالأملنيوم والزجاج - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
AL ARAMIT ALUMINIUM AND GLASS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ور�صة لرتكيبات الملنيوم والزجاج  2592011.2
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : كوين لال�صتثمار ومتثيل ال�صركات ذ.م.م

رخ�صة رقم: CN 4309647 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اياد حماد ح�صن �صامل احلرازين من �صريك اإىل مدير

تعديل ن�صب ال�صركاء / اياد حماد ح�صن �صامل احلرازين من 85 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اياد حماد ح�صن �صامل احلرازين من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / اياد حماد ح�صن �صامل احلرازين من 85 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مليكه اياد حماد ح�صن احلرازين

تعديل راأ�س املال / من 300000 اإىل 10000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ كوين لال�صتثمار ومتثيل ال�صركات ذ.م.م
QUEEN INVESTMENTS & COMPANIES REPRESENTATION L.L.C

اإىل/ كوين لال�صتثمار ومتثيل ال�صركات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
QUEEN INVESTMENTS COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : فالتة ملزود خدمات ال�صركات - �صركة ال�صخ�س 

الواحد ذ م م  رخ�صة رقم: CN 4674692 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممود اول ح�صن حممد ا�صلم  ٪34

تعديل مدير / اإ�صافة حممود اول ح�صن حممد ا�صلم

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة م�صطفى حممد خاجا حممد  ٪33

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ فالتة ملزود خدمات ال�صركات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

FELTA CORPORATE SERVICES PROVIDER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ فالتة مزود خدمات ال�صركات ذ.م.م

FELTA CORPORATE SERVICES PROVIDER L.L.C

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

يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : كالت�صر ال�صتثمار يف م�صروعات 

اخلدمات التعليمية و تاأ�صي�صها و ادارتها ذ.م.م
رخ�صة رقم: CN 4296675 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�صم جتاري من/ كالت�صر ال�صتثمار يف م�صروعات اخلدمات التعليمية 
و تاأ�صي�صها و ادارتها ذ.م.م

 CULTURE EDUCATION SERVICES ENTERPRISES INVESTMENT،

INSTITUTION AND CULTURE INVESTMENT IN

اإىل / كالت�صر لالإ�صتثمار يف امل�صروعات التعليمية وتاأ�صي�صها واإدارتها ذ.م.م
MANAGEMENT L.L.C EDUCATIONAL ENTERPRISES AND MANAGEMENTA L.L.C.  

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري 
م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات 

املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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وزير  مع  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  نائبة  حممد  اأمينة  بحثت   
اأن حظرت �صلطات  الن�صاء بعد  بالوكالة حقوق  اخلارجية الأفغاين 
الن�صاء  ومنعت  الإغ��اث��ة  منظمات  م��وظ��ف��ات  معظم  عمل  ط��ال��ب��ان 

والفتيات من الذهاب اإىل املدار�س الثانوية واجلامعات.
وقال فرحان حق نائب املتحدث با�صم الأمم املتحدة يف نيويورك اإن 
الإغاثة  ومنظمات  املتحدة  الأمم  يف  مبوظفني  اأي�صا  التقت  اأمينة 
ون�صاء اأفغانيات “لتقييم الو�صع والتعبري عن الت�صامن وبحث �صبل 

تعزيز وحماية حقوق الن�صاء والفتيات«.
احلفاظ  “�صرورة  على  املحادثات  تلك  يف  �صددت  اأمينة  اأن  واأ�صاف 
و”�صجعتها  على حقوق الإن�صان، خا�صة بالن�صبة للن�صاء والفتيات”، 
الإعفاءات” من احلظر املفرو�س على العامالت يف جمال الإغاثة. 
مثل  جم��الت  يف  العمل  بع�س  با�صتئناف  الإع��ف��اءات  تلك  و�صمحت 
الرعاية ال�صحية. ويف طريقها اإىل كابول، التقت اأمينة مب�صوؤولني 
يف تركيا وقطر وباك�صتان ملناق�صة الو�صع يف اأفغان�صتان، وهي لقاءات 
بق�صية  يتعلق  فيما  وا�صحا  ك��ان  الآراء  “توافق  اإن  ح��ق  عنها  ق��ال 

حقوق الن�صاء والفتيات يف العمل والتعليم«.
وبينما مل يحدد حق اأي م�صوؤويل حكومة طالبان التقت بهم اأمينة، 
بوزير  التقت  اإن��ه��ا  الأفغانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�صم  متحدث  ق��ال 

اخلارجية بالوكالة اأمري خان متقي.
 

ا�صتدعت اإيران وكوريا اجلنوبية �صفري كل منهما لدى اجلانب الآخر 
يون  اجلنوبية  كوريا  لرئي�س  ت�صريحات  ب�صاأن  مت�صاعد  خ��الف  يف 

�صوك يول و�صف فيها اجلمهورية الإ�صالمية باأنها عدو الإمارات.
اأبوظبي هذا  وقال يول الذي كان يخاطب قوات بالده املتمركزة يف 
“مت�صابهة جدا”،  اإن كوريا اجلنوبية والإم��ارات يف ظروف  الأ�صبوع 
والتهديد  “العدو،  باعتبارهما  واإي��ران  ال�صمالية  كوريا  تواجهان  اإذ 
الأك��ر«. وكانت العالقات بني �صول وطهران متوترة بالفعل ب�صبب 
الأم��وال الإيرانية املجمدة يف كوريا اجلنوبية وال�صتباه يف �صفقات 
الكوري  الرئي�س  مكتب  وق��ال  ال�صمالية.  وكوريا  اإي��ران  بني  اأ�صلحة 
ت�صجيع جلنود كوريا  اأن يكون كلمات  به  ُق�صد  التعليق  اإن  اجلنوبي 
اإنها قدمت مرارا  اأم�س اخلمي�س  اجلنوبية. وقالت وزارة اخلارجية 
تف�صريات لطهران. لكن طهران التي مل ير�صها هذا ا�صتدعت �صفري 
اأم�س الأربعاء وحذرت من احتمال  كوريا اجلنوبية يون كاجن هيون 
اإعادة النظر يف العالقات اإذا مل يتم حل امل�صكلة، وفقا لتقرير لوكالة 
اجلمهورية الإ�صالمية لالأنباء. وجاء يف تقرير الوكالة اأن نائب وزير 
اخلارجية اليراين لل�صوؤون القانونية ر�صا جنفي اأبلغ ال�صفري يون 
اأن اإيران لديها “عالقات عميقة اجلذور وودية” مع معظم جريانها. 
اأن  م�صيفا  “تدخل”،  باأنه  الكوري اجلنوبي  الرئي�س  وو�صف تعليق 

الرئي�س الكوري اجلنوبي “يقو�س ال�صالم وال�صتقرار يف املنطقة«.

فلويد  ج��ورج  الأ�صود  الأمريكي  املواطن  قتل  ال��ذي  ال�صرطي  طلب 
عام 2020 من حمكمة ا�صتئناف اإلغاء اإدانته بالقتل، نظًرا اإىل اأن 
التغطية الإعالمية الوا�صعة التي ح�صل عليها امللف وخطر ح�صول 

اأعمال �صغب، ما حرمه من حماكمة “عادلة«.
الق�صاء  جانب  من  بالقتل  عاًما   46 البالغ  �صوفني  ديريك  ودي��ن 
يف ولية ميني�صوتا يف �صمال الوليات املتحدة، اإثر حماكمة حظيت 
22 عاًما ون�صف  2021 وُحكم عليه بال�صجن  مبتابعة كثيفة عام 
العام. وطلب حماميه وليم مورمان الأربعاء اأمام هيئة من الق�صاة 
اآخر  اإىل مكان  ُتتقل  اأن اجلل�صات مل  ا  اإلغاء هذه املحاكمة، خ�صو�صً

رغم التهديدات بح�صول اأعمال عنف حول املحكمة.
كان  اإذا  ما  ال�صتئناف هي معرفة  الرئي�صية يف هذا  “امل�صاألة  وق��ال 
حماطة  حمكمة  يف  عادلة  حماكمة  على  يح�صل  اأن  مّتهم  باإمكان 
بكتل خر�صانية واأ�صرطة �صائكة واآليات م�صّفحة وقوات من احلر�س 
الوطني، جميعها موجودة يف حال ترئته«. مهما كانت نتيجة هذا 
ب�”انتهاك  اع��رتف  لأن��ه  م�صجوًنا  �صيبقى  �صوفني  ف��اإن  ال�صتئناف، 
احلقوق املدنية” لفلويد اأمام قا�ٍس فدرايل وُحكم عليه عام 2022 
بعقوبة نهائية بال�صجن 21 عاًما. وُحكم على ثالثة �صرطيني اآخرين 
مل يحّركوا �صاكًنا خالل حمنة جورج فلويد، بال�صجن لفرتات تراوح 

بني عامني ون�صف العام وثالثة اأعوام ون�صف العام.

عوا�سم

كابول

�سول

وا�سنطن

بعد »اجتماع �سريح«.. اأمريكا 
وال�سني تتفقان على تعزيز التوا�سل

•• عوا�سم-وكاالت

قالت وزارة اخلزانة الأمريكية يف بيان، اإن الوزيرة جانيت يلني اتفقت مع ليو 
يتعلق  فيما  التوا�صل  تعزيز  على  ال�صيني،  ال��دول��ة  جمل�س  رئي�س  نائب  ه��ي، 
بالقت�صاد الكلي وم�صائل مالية، خالل اجتماع ا�صتمر �صاعتني ون�صف ال�صاعة 
يف زوريخ ب�صوي�صرا. واأ�صافت الوزارة اأن الجتماع، الأول بني امل�صوؤولني �صخ�صيا، 
كان “�صريحا ومو�صوعيا وبناء«. واأردفت اأن اجلانبني اتفقا على تعزيز التعاون 
يف التمويل املرتبط باملناخ على اأ�صا�س ثنائي ومتعدد الأطراف، على �صبيل املثال 
اآ�صيا  يف الأمم املتحدة وجمموعة الع�صرين ومنتدى التعاون القت�صادي لدول 
واملحيط الهادي “اأبيك«. واأو�صحت اأن يلني تتطلع اإىل ال�صفر اإىل ال�صني قريبا. 
وقالت يلني يف بداية الجتماع: “بينما بيننا نقاط خالف �صننقلها ب�صكل مبا�صر، 
يتعني األ ن�صمح ل�صوء الفهم ل �صيما ذلك الناجم عن قلة التوا�صل ب�صبب تدهور 
عالقاتنا القت�صادية واملالية الثنائية دون داع«. وقال ليو اإن البلدين بحاجة اإىل 
واإنه  املناخ والقت�صاد،  بينها تغري  ب�صاأن ق�صايا من  وتن�صيق  “ات�صالت جادة” 
م�صتعد لإجراء تبادل متعمق. واأ�صاف يف ت�صريحاته: “نعتقد اأنه يتعني علينا 
دائما اأن ن�صع يف اعتبارنا ال�صورة الأكر، وحماولة اإدارة خالفاتنا ب�صكل منا�صب 
معا  العمل  من  نتمكن  اأن  ناأمل  الطريقة  بهذه  م�صرتكة.  اأر�صية  عن  والبحث 
للحفاظ على ال�صتقرار ال�صامل للعالقات ال�صينية الأمريكية«. وتعهد الرئي�س 
الأمريكي جو بايدن ونظريه ال�صيني �صي جني بينغ بزيادة الت�صالت عندما 

التقيا يف اإندوني�صيا يف نوفمر.

كيف يوؤثر التعاون بني رو�سيا واإيران على اإ�سرائيل؟

 اجلي�س الإ�سرائيلي يقتل فل�سطينَيني يف جنني 

عبا�س ي�ستعد مبجموعة من االإجراءات ردًا على ت�سعيد اإ�سرائيل

�سيلفا يدعو الإن�ساء �سرطة فدرالية حلماية غابات االأمازون 
“حتى نتمكن من بحث �صيا�صة قارية للحفاظ على منطقة 

الأمازون«.
الأول  يف  الثالثة  الرئا�صية  وليته  ب��داأ  ال��ذي  ل��ول  وتعهد 
حلماية  قوية  اإج����راءات  باتخاذ  الثاين-يناير  ك��ان��ون  م��ن 
حل  بعد  اأ�صا�صي  ب�صكل  الأم����ازون  حماية  وتعزيز  البيئة 
جايري  امل��ت��ط��رف  اليميني  �صلفه  عهد  يف  ال��رق��اب��ة  هيئات 

بول�صونارو.
الزراعية غ�صبا  امل�صاريع  اأ�صحاب  بول�صونارو حليف  واأثار 
دول���ي���ا خ���الل ال�����ص��ن��وات الأرب�����ع ال��ت��ي ت���وىل ف��ي��ه��ا رئا�صة 
الرازيل ب�صبب اندلع احلرائق يف الأمازون واإزالة الغابات 

ب�صكل منهجي.

لإزالة  ال�صنوي  املتو�صط  ارتفع  بول�صونارو  حكم  ظل  ويف 
الأرب���ع  ب��ال�����ص��ن��وات  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة   59،5 بن�صبة  ال��غ��اب��ات 
وفقا  ال�صابق،  العقد  ع��ن  باملئة   75،5 وبن�صبة  ال�صابقة، 

لأرقام حكومية.
قيام  اإىل  رئي�صي  ب�صكل  ي��رج��ع  ال��دم��ار  اإن  خ���راء  وي��ق��ول 
منها  الأ�صجار  واإزال��ة  الأرا�صي  على  بال�صتيالء  اأ�صخا�س 

جلعلها �صاحلة للزراعة وتربية املا�صية.
وتعهد لول البالغ 77 عاما باإنهاء اإزالة غابات الأمازون، 
قائال يف مقابلته الأربعاء اإنه ي�صعى لإن�صاء �صرطة فدرالية 
حلماية الغابات وكذلك لدعم  “تعمل مبزيد من القوة” 

املوؤ�ص�صات احلكومية الأخرى.

•• برازيليا-اأ ف ب

�صيلفا دول  دا  اإينا�صيو لول  الرازيلي لوي�س  الرئي�س  دعا 
اأمريكا اجلنوبية التي تت�صارك غابات الأمازون اإىل توحيد 

اجلهود حلماية املورد الرئي�صي ملكافحة التغري املناخي.
اإن معاجلة  نيوز”  “غلوبو  قناة  وق��ال لول يف مقابلة مع 
اأج����ل احل��ف��اظ على  ال��ي��وم ���ص��روري��ة م��ن  امل��ن��اخ  “ق�صية 
اجلن�س الب�صري على كوكب الأر���س، وامل�صوؤولية تقع على 

عاتق اجلميع«.
الإكوادور  زعماء  مع  لقاء  تنظيم  على  يعمل  اأن��ه  واأ���ص��اف 
وكولومبيا والبريو وفنزويال وبوليفيا وغويانا الفرن�صية 

•• القد�س-وكاالت

الإ�صرائيلي،  وال��ك��ات��ب  املُحلل  ق��ال 
ع��وم��ر دو���ص��رتي، اإن ال��ت��ق��ارب بني 
لطهران،  م���ه���م  ورو����ص���ي���ا  اإي��������ران 

املُتحدة  ال��ولي��ات  بني  التحالف  �صوء  يف  وخ�صو�صاً 
التعامل  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  املنطقة،  ودول  واإ���ص��رائ��ي��ل 
�صوف  ال�صاأن  هذا  يف  ذكية  بدبلوما�صية  الإ�صرائيلي 

يخدم امل�صالح الأمنية ب�صكل جيد.
الإ�صرائيلية،  “معاريف”  ب�صحيفة  راأي  مقال  ويف   
يف  الرو�صية  الع�صكرية  العملية  اإن  دو���ص��رتي،  ق��ال 
اأوكرانيا منذ فراير )�صباط( 2022 اأدت اإىل تعزيز 

العالقات بني رو�صيا واإيران، ع�صكرياً وديبلوما�صياً.
م�صرتكة  م�����ص��ال��ح  وط���ه���ران  مل��و���ص��ك��و  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأن  البلدين  ي��رى كال  كما  امل��ج��الت.  العديد من  يف 
لنفوذهما، ويرغبان  الوليات املتحدة ت�صكل تهديداً 
يف احل���د م��ن ن��ف��وذه��ا يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط واأوروب�����ا، 
تفر�صها  اقت�صادية  عقوبات  من  البلدان  يعاين  كما 
عليهما الدول الغربية. وفقاً للكاتب، يهدف التعاون 
بني رو�صيا واإيران اإىل تغيري ميزان القوى يف ال�صرق 
الأو�صط، وفيما يتعلق باإيران، فاإن التقارب مع رو�صيا 
الوليات  ب��ني  التحالف  �صوء  يف  خا�س  ب�صكل  مهم 

املتحدة واإ�صرائيل ودول املنطقة.
ولفت الكاتب اإىل امل�صلحة امل�صرتكة لرو�صيا واإيران 
يف �صوريا، حيث كافح البلدان على مدى العقد املا�صي 
مل�صاعدة النظام وحماربة تنظيم “داع�س” الإرهابي 

وبع�س املنظمات املُ�صلحة الأخرى يف �صوريا.
يف الوقت نف�صه، لدى رو�صيا واإيران اأي�صاً عدد قليل 
املثال يرغب كال  �صبيل  املت�صاربة، على  امل�صالح  من 
البلدين يف احلفاظ على نظام الرئي�س ب�صار الأ�صد يف 

•• رام اهلل-وكاالت

الرئي�س  اأن  اأم�س اخلمي�س  فل�صطيني  اأعلن م�صوؤول 
القيادة  باأن  الأمريكية  الإدارة  �صيبلغ  حممود عبا�س 
الفل�صطينية تدر�س اتخاذ جملة من الإج��راءات رداً 

على الت�صعيد الإ�صرائيلي.
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �صر  اأم��ني  وق��ال 
اإن  الر�صمية:  الفل�صطينية  ل��الإذاع��ة  ال�صيخ،  ح�صني 
الأمن  م�صت�صار  م��ع  ال��ي��وم  ظهر  �صيجتمع  “عبا�س 
الرئا�صة  مقر  يف  �صوليفان  ج��اك  الأمريكي  القومي 
هناك  “�صيكون  اأن����ه  م��و���ص��ح��اً  اهلل”،  رام  مب��دي��ن��ة 
الإدارة  مطالبة  على  للتاأكيد  وج��دي  وا�صح  موقف 
القرارات  لتنفيذ  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  ب��ب��ذل  الأم��ري��ك��ي��ة 
الدولية، وجلم الحتالل عن جرائمه وفا�صيته بحق 
�صعبنا، واأن تاأخذ دورها ب�صكل جدي ولي�س من خالل 

الت�صريحات«.
واعتر اأن “الت�صعيد الإ�صرائيلي املتوا�صل بحق اأبناء 
�صعبنا، والذي اأ�صفر منذ بداية العام عن ا�صت�صهاد 17 
فل�صطينياً، يتطلب مواقف عربية ودولية اأكرث حدة 
وو�صوحاً لوقف هذه اجلرائم، واأ�صاف اأن “ا�صتباحة 
ودماء  الأق�صى  وامل�صجد  واملخيمات  وال��ق��رى  امل��دن 
اأكرث  عبا�س  الرئي�س  طالب  وكما  ت�صتدعي  �صعبنا، 
ل�صعبنا،  الدولية  احلماية  توفري  ب�صرورة  مرة  من 
والإجرام  الت�صعيد  م�صل�صل  اأم��ام  بجدية  والوقوف 
ل  التي  الفا�صية  ومواجهة هذه احلكومة  املتوا�صل، 

تخ�صى  ولذلك  اإ�صرائيلية،  ع�صكرية  ردود  اإىل  ي��وؤدي 
العتماد املفرط للرئي�س ال�صوري على اإيران.

اأوكرانيا  يف  احل����رب  ت��ع��زز  “مل  ال��ك��ات��ب  وب��ح�����ص��ب 
العالقة بني رو�صيا واإي��ران فح�صب، بل غريت اأي�صاً 
التي ت�صاعد رو�صيا  الآن  اإي��ران هي  العالقة بينهما. 
بينما  الدبلوما�صي،  وال��دع��م  الع�صكرية  بالو�صائل 
ت�صتخدم رو�صيا املفاو�صات ب�صاأن التفاق النووي مع 

�صوريا وتقلي�س نطاق الن�صاط الأمريكي والرتكي يف 
البالد. ومن ناحية اأخرى، ترغب رو�صيا يف احلفاظ 
منطقة  ���ص��وري��ا،  يف  احل�صرية  نفوذها  مناطق  على 
ال�صاحلي  لل�صريط  املتاخمة  وط��رط��و���س  ال��الذق��ي��ة 

ال�صوري.
اإىل  باإيجابية  تنظر  ل  رو���ص��ي��ا  اأن  ال��ك��ات��ب  واأ���ص��اف 
الذي  الأم��ر  البالد،  الإي��راين يف  الع�صكري  التواجد 

اإرادة اأممية دولية  و�صدد ال�صيخ على اأن املطلوب هو 
جُتر اإ�صرائيل على تنفيذ قرارات ال�صرعية الدولية، 
ال��دويل ول  القانون  خ��ارج  اإ�صرائيل هي  ذل��ك  ودون 

تعرتف بال�صرعية الدولية.
اثنني  فل�صطينَيني  الإ�صرائيلي  اجلي�س  وقتل  ه��ذا 
�صباح اخلمي�س خالل عملية له يف مدينة جنني يف 

اأن  اإىل  واأ�صار  الفل�صطيني«.  ال�صعب  بوجود  تعرتف 
ال�صرعية  “اإ�صرائيل ت�صرب بعر�س احلائط قرارات 
الدولية ول تلتزم بها، واملطلوب موقف وخطوة اإىل 
قرارات  تطبيق  باجتاه  الأمم��ي  املجتمع  من  الأم���ام 
تقرير  �صعبنا يف  على حق  تاأكيداً  الدولية،  ال�صرعية 
امل�صري وحتقيق الدولة امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س«. 

طهران كورقة م�صاومة �صد القوى 
املتحدة،  وال�����ولي�����ات  الأوروب������ي������ة 
اأنها غري مهتمة بروؤية  اإىل  اإ�صافة 
�صاأنها  اإىل جانبها من  نووية  دول��ة 
ال�صرتاتيجي يف  بالتوازن  تخل  اأن 

اآ�صيا الو�صطى«.
التعاون  تعميق  اأن  ي��ب��دو  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  “يف  وت��اب��ع: 
اأم��ن��ي��اً كبرياً  ت��ه��دي��داً  اإي����ران ورو���ص��ي��ا ل ي�صكل  ب��ني 
كثب  عن  تراقب  اأن  اإ�صرائيل  على  ولكن  اأب��ي��ب،  لتل 
ا���ص��ت��م��رار ت��وري��د الأ���ص��ل��ح��ة الإي��ران��ي��ة ل��رو���ص��ي��ا، لأن 
مهمة  اخ��ت��ب��ار  ���ص��اح��ة  ل��ط��ه��ران  بالن�صبة  اأوك���ران���ي���ا 
اأن  وال��ت��ي مي��ك��ن  ب��ه��ا،  الأ���ص��ل��ح��ة اخل��ا���ص��ة  ل�صناعة 
كما  اإ�صرائيل”،  �صد  حمتمل  �صراع  يف  ت�صتخدمها 
اأن حت��اف��ظ على ع��الق��ات ج��ي��دة مع  اإ���ص��رائ��ي��ل  على 
رو�صيا ب�صبب م�صاحلها يف العمل يف �صوريا باأقل قدر 
ممكن من القيود. يف الوقت نف�صه، قد توؤدي احلاجة 
اإىل  رو�صيا  جت��اه  حمايدة  �صيا�صة  على  احلفاظ  اإىل 
الأوروبية  الدول  الأمريكية ومع  الإدارة  توترات مع 
والغربية، ولذلك، من الأف�صل لإ�صرائيل اأن توا�صل 

امل�صاعدة الإن�صانية لأوكرانيا.
معلومات  جتمع  اأن  اإ�صرائيل  على  نف�صه،  الوقت  يف 
ح���ول ا���ص��ت��خ��دام رو���ص��ي��ا ل��الأ���ص��ل��ح��ة الإي���ران���ي���ة، واأن 
الإجراءات  حت�صني  اأج��ل  من  كييف  مع  �صراً  تتعاون 
ال��دف��اع��ي��ة ���ص��د ا���ص��ت��خ��دام ال���ط���ائ���رات ب����دون طيار 
لإ�صرائيل  �صي�صمح  التعاون  هذا  اإن  حيث  الإيرانية، 
بفهم اأف�صل للتعامل مع تهديد مماثل على الأرا�صي 

الإ�صرائيلية.
اإىل  الذكية،  “الدبلوما�صية  ق��ائ��اًل:  مقاله  واختتم 
ال�صتخباراتية،  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ج��ان��ب 

�صتخدم م�صالح اإ�صرائيل الأمنية ب�صكل جيد«.

�صمال ال�صفة الغربية املحتّلة، وفقاً لبيان �صادر عن 
وزارة ال�صحة الفل�صطينية.

املواطن ج��واد فريد  “ا�صت�صهاد  ال��وزارة عن  واأف��ادت 
بواقنة )57 �صنة( بعد اإ�صابته بر�صا�صة يف ال�صدر 
واملواطن اأدهم حممد با�صم جبارين )28 �صنة( بعد 
اإ�صابته بر�صا�صة اأعلى البطن اأطلقها عليهما جي�س 

الحتالل الإ�صرائيلي خالل عدوانه على جنني«.
فل�صطينية  جلماعات  تابعة  تلغرام  قنوات  وبح�صب 
م�صّلحة يف املدينة، فاإّن جبارين كان مقاتاًل يف ف�صيل 

حمّلي.
ق��ال اجلي�س  ب��ر���س،  فران�س  وك��ال��ة  ���ص��وؤال  على  ورداً 
يومية  �صبه  ليلية  عمليات  ي�صّن  ال��ذي  الإ�صرائيلي، 
ال��غ��رب��ي��ة، وخ�صو�صاً  ال�����ص��ف��ة  ال��ع��ام يف  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
الوقت  يف  تعليق  ل��دي��ه  لي�س  اإّن  ون��اب��ل�����س،  جنني  يف 

احلايل.
بني  الفل�صطينيني  ع���دد   17 اإىل  ي��رت��ف��ع  وب���ذل���ك، 
قتلوا  الذين  واأع�صاء يف تنظيمات م�صّلحة،  مدنيني 
ال�صفة  يف  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  بر�صا�س  ال�صنة  ب��داي��ة  منذ 

الغربية التي حتتلها اإ�صرائيل منذ العام 1967.
القتلى  من  ع��دد  اأك��ر  �صقوط   2022 العام  و�صهد 
الثانية  النتفا�صة  نهاية  منذ  الغربية  ال�صفة  يف 

ح�صب الأمم املتحدة.  ،”2005-2000“
 201 مقتل  اإىل  بر�س  فران�س  وكالة  اأرق���ام  وت�صري 
ال�صفة  يف   150 ب��ي��ن��ه��م  الأق������ل،  ع��ل��ى  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

الغربية، و26 اإ�صرائيلًيا يف 2022.

كاتب اإ�سرائيلي: هكذا جنعل وا�سنطن تتفهم خماوفنا حول التهديد االإيراين

ترامب ي�سغط على موقع في�سبوك الإعادة تفعيل ح�سابه 

•• القد�س-وكاالت

اأوردت �صحيفة “ي�صرائيل هيوم” 
للعالقة  حتليل  يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
املتحدة  ال����ولي����ات  ب���ني  ال���راه���ن���ة 
اإنها ت�صهد  واإ�صرائيل، م�صرية اإىل 
ال��ت��ب��اي��ن يف م��ل��ف��ات مثل  ب��ع�����س 

الق�صية الفل�صطينية واإيران.
وت���������ن���������اول ي�����ع�����ق�����وب ن������اج������ل يف 
زيارة م�صت�صار  “ي�صرائيل هيوم” 
الأم����������ن ال����ق����وم����ي الأم�����ري�����ك�����ي، 
ج���ي���ك ����ص���ول���ي���ف���ان لإ�����ص����رائ����ي����ل، 

قائمة  يحمل  ال�صيف  اإن  ق��ائ��اًل 
مبو�صوعاته اخلا�صة، مثل اإيران، 
بنهج خُمتلف  معه  تتعاطى  ال��ذي 
الإ�صرائيلي،  ال��ن��ه��ج  ع���ن  ق��ل��ي��اًل 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة جلهة  وامل�����ص��ك��ل��ة 
يف  الإ�صرائيلية  احلكومة  �صيا�صة 
الغربية  وال�صفة  القد�صي  احل��رم 
وتاأثريها على العالقات مع الأردن 
رو�صيا  ملفات  اإىل  اإ�صافة  وم�صر، 
واأوكرانيا وال�صني، وحماولة فهم 
الق�صايا  يف  الرئي�صية  الجتاهات 

الداخلية.

ال�صاأن  يف  اإن������ه  ال���ك���ات���ب  وي����ق����ول 
تقدمي  امل��ه��م  “من  الفل�صطيني 
تفاو�س  �صريك  وج��ود  ع��دم  �صبب 
حقيقي لنا يف هذه املرحلة، خا�صة 
ال�صلطة  رئ���ي�������س  اخ����ت����ار  ب���ع���دم���ا 
عبا�س  حم����م����ود  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
ال�صاحة  يف  اإ����ص���رائ���ي���ل  م��ه��اج��م��ة 
الدولية، وعليه اأن يدفع الثمن”، 
ف�����ص��اًل ع��ن ط��م��اأن��ة ال�����ص��ي��ف باأن 
ل��ي�����س لديها  احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة 
ن��ي��ة ل��ت��غ��ي��ري ال��و���ص��ع ال���راه���ن يف 

احلرم القد�صي.

يكون  األ  “يجب  ن���اج���ل:  وت���اب���ع 
تكون  اأن  ي��ج��ب  ارت����ب����اك،  ه���ن���اك 
اإي����������ران حم������ور احل�����دي�����ث، رغ���م 
�صتكون  ال���������ص����ي����وف  ن�����واي�����ا  اأن 
ذلك  ي�����ص��م��ل  اأن  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ف��ة، 
ودعم  العدواين،  النووي  ال�صلوك 
وت�صليحها  الإرهابية  التنظيمات 
ب���اأ����ص���ل���ح���ة م����ت����ط����ورة، وخم���اط���ر 
وحماولت  رو�صيا،  من  الق���رتاب 
وهذا  �صوريا.  يف  وج��وده��ا  تر�صيخ 
الإ�صرائيلية،  امل�����ص��ال��ح  ���ص��ي��خ��دم 
وي�صهل نقل الر�صالة التي مفادها 

اأن التهديد الع�صكري وال�صتعداد 
بالإ�صافة  ل��ل��ت��ح��رك،  احل��ق��ي��ق��ي 
الكبري،  القت�صادي  ال�صغط  اإىل 
لالحتجاجات  ال��ن�����ص��ط  وال���دع���م 
يوؤدي  اأن  املحتمل  م��ن  اإي����ران،  يف 
الكاتب  واأ����ص���اف  ال��ت��غ��ي��ري«.  اإىل 
فتحت  اإي���ران  يف  الحتجاجات  اأن 
املتحدة  وال��ولي��ات  اإ�صرائيل  اأم��ام 
ع��م��ل جديداً  الأم��ري��ك��ي��ة جم���ال 
واإمكانية جتديد التعاون،  ووا�صعاً 
وبالتايل يجب اأن تركز املحادثات 
والرو�صي  الإي���راين  التعاون  على 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

ال�صابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ح�س 
في�صبوك  م��وق��ع  ت���رام���ب  دون���ال���د 
ع��ل��ى اإع������ادة ت��ف��ع��ي��ل ح�����ص��اب��ه على 
امل��ن�����ص��ة الج���ت���م���اع���ي���ة ب���ع���د نحو 
عامني م��ن اإغ��الق��ه، وف��ق م��ا اأفاد 
لإطالق  ي�صتعد  بينما  م�صاعدوه 
الأبي�س  ل��ل��ب��ي��ت  ت��ر���ص��ح��ه  ح��م��ل��ة 

للمرة الثالثة.
ح�صاب  الأزرق  امل����وق����ع  وح����ظ����ر 
لتمرد  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  يف  ت���رام���ب 

 ،2021 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  6 ك��ان��ون 
موؤيديه  م��ن  ح�صد  ح���اول  عندما 
بايدن  ج��و  تن�صيب  عملية  وق���ف 
من خالل اقتحام مبنى الكابيتول 

يف وا�صنطن.
وكان جنم تلفزيون الواقع ال�صابق 
وقطب العقارات قد اأم�صى اأ�صابيع 
النتخابات  ب��اأن  مزاعم  ترويج  يف 
���ُص��رق��ت م��ن��ه، ولحقا  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 
التحري�س  بتهمة  حماكمته  متت 

على اأعمال ال�صغب.
وقال �صكوت غا�صت حمامي ترامب 

مالكة  ميتا  �صركة  اإىل  ر���ص��ال��ة  يف 
فران�س  وك��ال��ة  ح�صلت  في�صبوك 
حظر  اإن  منها،  ن�صخة  على  بر�س 
دراماتيكي  ب�صكل  “�صوه  احل�صاب 

اخلطاب العام وكبته«.
وطلب غا�صت عقد اجتماع ملناق�صة 
للمن�صة”  الفورية  ترامب  “اإعادة 
التي يبلغ عدد متابعيه عليها 34 
مليونا، باعتبار اأن و�صعه كمناف�س 
رئ���ي�������ص���ي ع���ل���ى ت���ر����ص���ي���ح احل�����زب 
 2024 ع��ام  للرئا�صة  اجلمهوري 

يرر اإنهاء احلظر.

اأن  اأي�����ص��ا  “نعتقد  غ��ا���ص��ت  وك��ت��ب 
جهدا  ي��ع��د   ... امل�����ص��ت��م��ر  احل���ظ���ر 
م��ت��ع��م��دا م���ن ق��ب��ل ���ص��رك��ة خا�صة 
لل�صيد  ال�صيا�صي  ال�صوت  لإ�صكات 

ترامب«.
بالكونغر�س  جل��ن��ة  واأو����ص���ت  ه���ذا 
الأمريكي يف كانون الأول/دي�صمر 
املا�صي مبحاكمة ترامب لدوره يف 

اعتداء الكابيتول.
على  ت��رام��ب  كما مت حظر ح�صاب 
مليون   88 ي�����ص��م  ال�����ذي  ت���وي���رت 
متابع مبا�صرة بعد اأعمال ال�صغب، 

م���ا دف����ع اجل���م���ه���وري ال��ب��ال��غ 76 
اأن�����ص��اره عر  م��ع  للتوا�صل  ع��ام��ا 
من�صته اخلا�صة “تروث �صو�صال” 
حيث لديه اأقل من خم�صة ماليني 

متابع.
ومقرها  ف��ي�����ص��ب��وك  ���ص��رك��ة  وردت 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا اأن��ه��ا ���ص��رتاج��ع قرار 
لوكالة  م�����ص��ي��ف��ة  ت���رام���ب،  ح��ظ��ر 
“�صنعلن  الأرب���ع���اء  ب��ر���س  ف��ران�����س 
املقبلة متا�صيا  ال�صابيع  قرارنا يف 

مع العملية التي حددناها«.
ترامب  انت�صار  يف  الف�صل  ويعود 

اأوك���ران���ي���ا. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن  يف 
الرو�صية  الإي���ران���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
الأخرية  ال�صهور  تقارباً يف  �صهدت 
الع�صكرية  العملية  خلفية  ع��ل��ى 
مدت  حيث  اأوكرانيا،  يف  الرو�صية 
اإي�������ران رو����ص���ي���ا ب���ط���ائ���رات ب���دون 
ط���ي���ار ب�����اأع�����داد ك����ب����رية، م����ا اأث�����ار 
تطوير  م���ن  اإ����ص���رائ���ي���ل  خم�����اوف 
الأ�صلحة الإيرانية التي ت�صل اإىل 
التنظيمات التي تدعمها اإيران يف 
“حزب اهلل”  تنظيم  املنطقة مثل 

اللبناين.

جزئيا   2016 ع������ام  امل����ف����اج����ئ 
و�صائل  على  ال��ه��ائ��ل  ان��ت�����ص��اره  اإىل 

التوا�صل الجتماعي.
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عربي ودويل

رئي�س  نائب  خ�صر،  ح�صني  الأمل����اين،  ال�صيا�صي  وق��ال  لأوك��ران��ي��ا. 
الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع باحلزب ال�صرتاكي، ل�”�صكاي 
اإن الوزير اجلديد لديه مميزات كثرية اأهمها القدرة على  نيوز”، 
ح�صم الأمور واإجنازها �صريعاً على عك�س �صابقته، التي كانت دائماً 

حمل انتقاد ب�صبب اأدائها املتذبذب.
ال��دف��اع اجل��دي��د داخ���ل احلزب  ال���ذي التقى وزي���ر  وي��وؤك��د خ�صر، 
بي�صتوريو�س  اأن  ���ص��اب��ق��ة،  ف����رتات  يف  ال���ص��رتاك��ي  ال��دمي��ق��راط��ي 
عالية  كفاءة  يثبت  اأن  املتوقع  ومن  �صيا�صياً،  خم�صرمة  �صخ�صية 

فيما يتعلق باجلوانب الأمنية والع�صكرية داخل الدولة.
احلرب  ���ص��وء  يف  لكييف  امل��ق��دم  الع�صكري  ب��ال��دع��م  يتعلق  وفيما 
الراهنة مع اجلانب الرو�صي، يرى خ�صر اأنه �صي�صتمر على وتريته 
احلالية، يف �صوء تويل وزير الدفاع اجلديد، دون تغري وا�صح، لأن 

الأملاين، اإيفا هوغل، لكن الختيار النهائي وقع على الأول.
ويرى حممد اأن اختيار وزير الدفاع من داخل احلزب ال�صرتاكي، 
�صتكون  ال�صيا�صات  اأن  يعني  الأمل���اين  امل�صت�صار  اإل��ي��ه  ينتمي  ال��ذي 
احلزب  ينتهجها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  بال�صيا�صات  وم��رت��ب��ط��ة  وا���ص��ح��ة، 

واحلكومة دون حتولت وا�صحة.
و�صيت�صلم وزير الدفاع الأملاين امل�صتقبلي وثيقة تعيينه من الرئي�س 
عقبها  ليوؤدي  اخلمي�س،  يوم  �صتاينماير،  فالرت   - فرانك  الأمل��اين 
اليمني الد�صتورية يف الرملان )بوند�صتاغ(، ح�صبما اأعلن املتحدث 

با�صم احلكومة الأملانية �صتيفن هيب�صرتايت، الثالثاء، يف برلني.
وهو  الدميقراطي،  ال�صرتاكي  احل��زب  اإىل  بي�صتوريو�س  وينتمي 
بغرب  ال�صفلى  �صك�صونيا  ل��ولي��ة  احل���ايل  املحلي  الداخلية  وزي���ر 

اأملانيا.

•• برلني-وكاالت

لت�صلم  بي�صتوريو�س  بوري�س  اجلديد  الأمل��اين  الدفاع  وزير  ي�صتعد 
اأولف  الأمل��اين  امل�صت�صار  جانب  من  ر�صمياً،  الإع��الن  بعد  مهامه، 
كري�صتينا  ال�صابقة  للوزيرة  خلفاً  املن�صب  يف  تعيينه  ع��ن  �صولتز 
ال��ت��ك��ه��ن��ات وال���رتق���ب ال�صيا�صي  ال��ك��ث��ري م��ن  لم��ري�����ص��ت، و���ص��ط 
واأمنية  �صيا�صية  ظ��روف  خ�صم  يف  عليها  �صيعمل  التي  لالأجندة 

طارئة.
تت�صم  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�صكاي  حت��دث��وا  اأمل����ان  خ���راء  وت��وق��ع 
خمتلف  جت��اه  والإجن���از  احل��زم  من  باملزيد  بي�صتوريو�س  �صيا�صات 
دون  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  وزارت���ه  عليها  �صتعمل  التي  الق�صايا 
املقدم  الع�صكري  الدعم  ب�صيا�صات  يتعلق  فيما  خا�صة  وا�صح  تغري 

الرملان  موافقة  وحتتاج  احلكومة،  ت�صعها  الع�صكرية  ال�صيا�صات 
عليها، ولذلك، من غري املتوقع اأن ت�صهد حتوًل كبري بتغري الوزراء. 
حممد  جا�صم  الدكتور  الأمني،  اخلبري  معه  يتفق  ال�صدد  هذا  يف 
الإرهاب وال�صتخبارات،  الأوروب��ي لدرا�صات مكافحة  املركز  رئي�س 
اأن �صيا�صات  ب� اأملانيا، حيث يوؤكد يف ت�صريح ل�”�صكاي نيوز عربية”، 

الدعم الأملاين ل� اأوكرانيا �صتظل قائمة دون تغريات.
يتعلق  فيما  واأوك��ران��ي��ا،  اأملانيا  ب��ني  املعلق  امللف  اإن  حممد  وي��ق��ول 
باإر�صال  يرتبط  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  الع�صكري،  ال��دع��م  ب�صيا�صات 
اإج����راءات  وت��رت��ب��ط   ،”2 “ليوبارد  ط���راز  م��ن  الثقيلة  ال��دب��اب��ات 

املوافقة عليه ب�صكل اأ�صا�صي مبناق�صات احلكومة والرملان.
املطروحة  الأ�صماء  من  ع��ددا  اإىل  الأمل��اين  الأمني  اخلبري  وي�صري 
قبل بي�صتوريو�س لتويل املن�صب اأبرزها مفو�صة ال�صالح يف الرملان 

وزير دفاع جديد يف اأملانيا.. هل يتغري املوقف من اأوكرانيا؟

•• عوا�سم-وكاالت

العاملية  ال�����ص��ح��ف  اأب������رز  ���ص��ل��ط��ت 
ال�صوء  اخلمي�س،  اأم�����س  ال�����ص��ادرة 
ع��ل��ى ال�����ص��اأن الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ب��ع��د اأن 
اأقرت املحكمة العليا ب�”عدم اأهلية” 
بنيامني  ائ���ت���الف  يف  ب�����ارز  وزي�����ر 
احلكومة  بحل  يهدد  م��ا  نتنياهو، 
حرب  يف  الن��غ��م��ا���س  اأو  اجل���دي���دة 

�صد الدميقراطية والقانون.
الأوكرانية،  الرو�صية  احلرب  وعن 
تناولت ال�صحف تقارير تك�صف عن 
مل�صاعدة  ج��دي��دة  اأم��ري��ك��ي��ة  خطط 
جزيرة  �صبه  ا�صتهداف  على  كييف 
القرم، “بل ورمبا ا�صتعادتها”؛ ما 
ينذر بت�صعيد التوترات مع مو�صكو 
امل�صا�س  ع�����دم  م����ن  ح������ذرت  ال���ت���ي 

ب�”اخلطوط احلمراء«.
ف��ي��م��ا ق���ال���ت ���ص��ح��ف اأخ��������رى اإن 
امل�������ص���ارك���ني يف م���ن���ت���دى داف���و����س 
“اإىل  الكوالي�س:  خلف  يت�صاءلون 
يتجاهل  اأن  ل��ل��غ��رب  مي��ك��ن  م��ت��ى 
مو�صكو يف وقت ل يجد فيه اأ�صواًقا 
جديدة للطاقة واملعادن والغذاء؟”، 
العامل  اأن  على  وا�صحة  ر�صالة  يف 

يعاين جدا من دون رو�صيا.

»قنبلة موقوتة” 
تهدد نتنياهو

بو�صت”  “وا�صنطن  �صحيفة  راأت 
العليا  املحكمة  قرار  اأن  الأمريكية 
الإ�صرائيلية، الأربعاء، ا�صتبعاد وزير 
بارز بائتالف نتنياهو احلاكم، يعد 
خطوة جديدة ت�صاف اإىل الفو�صى 
اإ�صرائيل منذ ت�صكيل  التي تعي�صها 
مثرية  م��ت��ط��رف��ة  ميينية  ح��ك��وم��ة 

للجدل.
نتنياهو  “حكومة  ع��ن��وان  وحت���ت 
ذك�����رت  الفو�صى”،  يف  ت�����غ�����رق 
اعتبار  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صحيفة 
اأري���ي���ه درع�����ي، زع��ي��م ح���زب �صا�س 
الأرثوذك�صي املتطرف الذي ي�صغل 
وال�صحة،  الداخلية  وزي��ر  من�صب 
يثري  للخدمة”،  لئ������ق  “غري 
ح���ل احلكومة  ب��اح��ت��م��ال  خم����اوف 

بعد 3 اأ�صابيع فقط من وليتها.
املحكمة  ق�����ص��اة  م��ن   10 و����ص���ادق 
درعي  اأن  على  ع�صر  الأح���د  العليا 
عامة  منا�صب  لتويل  م��وؤه��ل  غ��ري 
اجلنائية  الإدان���ات  “تراكم  ب�صبب 

نتنياهو  طالبوا  اأنهم  كما  عليه”، 
باإقالته من من�صبه.

املا�صي  ال���ع���ام  اأدي�����ن  وك����ان درع����ي 
وُحكم  ال�صريبي،  الحتيال  بتهمة 
التنفيذ  وق��ف  م��ع  بال�صجن  عليه 
“يخدم يف  ل���ن  ب���اأن���ه  ت��ع��ه��ده  ب��ع��د 

احلكومة«.
قام  اإذا  اإن������ه  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
ن��ت��ن��ي��اه��و ب����اإق����ال����ة درع��������ي، ف���اإن���ه 
حيث  ائ��ت��الف��ه،  بانهيار  �صيخاطر 
 11 على  “�صا�س”  ح��زب  ي�صيطر 
ت�صكل  مقعًدا   64 بني  من  مقعًدا 

اأغلبية الرملان )الكني�صت(.
يعقوب  ع����ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
وال�صمان  ال���رف���اه  وزي����ر  م���ارغ���ي، 
“�صا�س”،  ح���زب  م��ن  الج��ت��م��اع��ي 
تكون  ل��ن  درع����ي  دون  “اإنه  ق��ول��ه 

هناك حكومة«.
املحكمة  ق��رار  ال�صحيفة  واعترت 
بني  للغاية”  م���ب���ك���را  “�صراعا 
ت�صعى  ال���ت���ي  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ح���ك���وم���ة 
ق�صائية  اإ������ص�����الح�����ات  ل���ت���م���ري���ر 
اأزمة  بحدوث  تنذر  للجدل  مثرية 
البالد،  يف  م�صبوقة  غري  د�صتورية 
واملحكمة العليا التي تعتر واحدة 
الدميقراطية  م��ع��اق��ل  اآخ�����ر  م���ن 
احلكم،  ع��ل��ى  وردا  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة. 
خ����راء  ع����ن  “البو�صت”  ن��ق��ل��ت 
قانونيني قولهم اإنه ميكن لدرعي 
اأن��ه ميكن للحكومة  اأو  اأن يتنحى، 
الق�صائية  اإ�صالحاتها  ا�صتخدام 

املزعومة لإعادة تن�صيبه.
وبدورها، قالت �صحيفة “هاآرت�س” 
مهددا  اأ�صبح  نتنياهو  اإن  العرية 
داخل  موقوتة”  ب�”قنبلة  الآن 
املحكمة  ق��رار  ينذر  ائتالفه، حيث 
ال���ع���ل���ي���ا ب���ن�������ص���وب خ�������الف داخ�����ل 
احلكومة التي تطالب رئي�صها بعدم 
المتثال للقرار، ما يعني مواجهة 
حاكم  وائتالف  القانون  حكم  بني 

غا�صب.
اأمام  لي�س  اأن���ه  ال�صحيفة  وذك���رت 
رئ��ي�����س ال��������وزراء خم����رج ���ص��ه��ل يف 
الوقت احلايل، لكنها اأ�صارت اإىل اأن 
امتثال  ه��و  احتمال  الأك���رث  امل�صار 
نتنياهو حلكم املحكمة، والت�صرف 
التي  القوانني  خ��الل  م��ن  ب�صرعة 
العدل،  وزي�����ر  ب��ال��ف��ع��ل  اق��رتح��ه��ا 
العليا  املحكمة  ملنع  ليفني،  ياريف 

من التدخل يف قرارات احلكومة.

على  ال�صتيالء  م��ن  مكنتها  كانت 
اجلنوب،  يف  وخ��ا���ص��ة  الأرا������ص�����ي، 

العام املا�صي.

العامل يعاين دون رو�سيا
“بوليتيكو”  �صحيفة  ب��داأت  هكذا 
التي  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  الأم����ري����ك����ي����ة 
�صلطت فيها ال�صوء على “املنتدى 
ينعقد  ال��ذي  العاملي”  القت�صادي 
م���ن���ذ الث����ن����ني، مب���دي���ن���ة داف���و����س 
اإن  ال�������ص���وي�������ص���ري���ة، ح���ي���ث ق����ال����ت 
“يعانون  ب��الج��ت��م��اع  امل�����ص��ارك��ني 
م��ن اأج����ل ال��ت��ع��ود ع��ل��ى ع���امل دون 

رو�صيا«.
الروؤ�صاء  اإن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
امل�صاركني  وال����ق����ادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
ب��امل��ن��ت��دى، ح��ي��ث مت���ت دع����وة نحو 
حل���������ص����وره،  ����ص���خ�������س   2700
“اإىل  الكوالي�س:  خلف  يت�صاءلون 
يتجاهل  اأن  ل��ل��غ��رب  مي��ك��ن  م��ت��ى 
فيه  ي���ج���د  ل  وق������ت  يف  م���و����ص���ك���و 
واملعادن  للطاقة  ج��دي��دة  اأ���ص��واًق��ا 

والغذاء؟«.
للعام  اأن��ه  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 
منعت  ال�������ت�������وايل،  ع����ل����ى  ال�����ث�����اين 
امل�صوؤولني  ال���غ���رب���ي���ة  ال���ع���ق���وب���ات 
)نخبة  والأول��ي��غ��ار���ص��ي��ة  ال���رو����س 
رجال الأعمال الرو�س( من ح�صور 

“منتدى دافو�س«.
واعترت اأن ذلك يعد اأخبارا �صارة 
امل�صوؤولون  وم��ن��ه��م  ل��ل��ك��ث��ريي��ن، 
العام  اأم�������ص���وا  ال���ذي���ن  ال��غ��رب��ي��ون 
املجتمع  لإقناع  املا�صي يف حماولة 
مو�صكو  ع����ن  ب���الب���ت���ع���اد  ال�������دويل 
وانت�صاراً  ب�صبب غزوها لأوكرانيا، 

خا�صاً لالأوكرانيني.
واأ�صافت اأنه يف املقابل، يجر عدم 
م�صاركة الرو�س يف املنتدى الروؤ�صاء 
التنفيذيني يف العامل على التعامل 
مع الواقع اجلديد “لكيفية العمل 
التعامل  ف��ي��ه  ي���ط���رح  ل  ع����امل  يف 
حتديا  ي�صكل  مم��ا  مو�صكو”،  م��ع 
وخا�صة  امل��ج��الت،  م��ن  العديد  يف 

الطاقة والغذاء.
وتابعت ال�صحيفة اأن هذه الق�صية 
املنتدى  م��ن��اق�����ص��ات  ع��ل��ى  ه��ي��م��ن��ت 
املا�صية،  الثالثة  الأي��ام  على م��دار 
خ�صم  يف  ح��ت��ى  اأن�����ه  اإىل  م�����ص��رية 
الوليات  فر�صتها  التي  العقوبات 
 2014 امل��ت��ح��دة واأوروب������ا يف ع���ام 

اأخ��رى لنتنياهو،  اأزم��ة موؤرقة  ويف 
ذكرت ال�صحيفة العرية اأن رئي�س 
اإزاء  الآن  ب��ال��ق��ل��ق  ي�صعر  ال�����وزراء 
حزب “�صا�س” واأع�صائه ال�11 يف 
قائلة اإن درعي لي�س  “الكني�صت”، 
جمرد زعيم حزبي ميكن ا�صتبداله 
الوحيد  ال��زع��ي��م  “لكنه  ب�صهولة، 

بال منازع يف احلزب«.
هناك  “ثم  ال�����ص��ح��ي��ف��ة:  وت��اب��ع��ت 
الئتالف،  يف  الآخ����رون  الأع�����ص��اء 
حري�صني  ب��ال��ف��ع��ل  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
الت�صريع  خ���الل  م��ن  ال��دف��ع  ع��ل��ى 
لإ�صعاف املحكمة العليا، وهم الآن 

اأكرث غ�صًبا«.
واأردفت: “كان لدى العديد منهم 
كان  نتنياهو  اأن  يف  �صكوك  بالفعل 
الإ���ص��الح��ات خلدمة  ي��دع��م فقط 
قبل  اإذا  ل��ك��ن��ه  ال���ق���ان���وين،  م���اأزق���ه 
احلكم، فاإن هذه ال�صكوك �صت�صتد.. 
اإنه عالق بني �صركائه يف الئتالف 
العليا. لذلك، بداأ  وق�صاة املحكمة 

وقته ينفد بالفعل«.

اأمريكا “م�سممة” على
 اإعادة القرم لأوكرانيا

“بلومبريغ”  اأن���ب���اء  وك��ال��ة  ذك���رت 
الأمريكية اأن وا�صنطن تدر�س منح 

امل�صادة  “�صتينغر”  تقدم �صواريخ 
للطائرات للقوات الأوكرانية.

الأمريكيون  امل�������ص���وؤول���ون  وق�����ال 
تدر�س  بايدن  اإدارة  اإن  لل�صحيفة 
اأكرث  اإح���دى  ي��ك��ون  اأن  ميكن  “ما 
الآن”  ح���ت���ى  ج���������راأة  خ���ط���وات���ه���ا 
ع��ل��ى مهاجمة  اأوك��ران��ي��ا  مل�����ص��اع��دة 
يعترها  ال����ت����ي  اجل�����زي�����رة  ����ص���ب���ه 
الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني 
جزًءا ل يتجزاأ من �صعيه ل�صتعادة 

املجد الرو�صي ال�صابق.
يناق�صون  اأنهم  امل�صوؤولون  واأ�صاف 
كيفية  الأوك��ران��ي��ني  نظرائهم  م��ع 
ا���ص��ت��خ��دام الأ���ص��ل��ح��ة ال��ت��ي زودتهم 
اأنظمة  ذل��ك  يف  مب��ا  وا�صنطن،  بها 
�صواريخ “هيمار�س” اإىل مركبات 
اأجل  “من  ال��ق��ت��ال��ي��ة،  “براديل” 
على  بوتني”  �صيطرة  ا���ص��ت��ه��داف 
اإم���داد  ك��ط��ري��ق  يعمل  ب���ري  ج�صر 
ن�����ص��ط ي��رب��ط ���ص��ب��ه ج��زي��رة القرم 
ميليتوبول  مدينتي  ع��ر  برو�صيا 

وماريوبول.
وا�صنطن  ه���دف  اأن  اإىل  واأ����ص���اروا 
ه����و ج���ع���ل ال����ق����وات ال���رو����ص���ي���ة يف 
�صبه اجل��زي��رة اأق��ل ق��درة يف �صاحة 
امل��ع��رك��ة، مم��ا ���ص��ي��وؤث��ر ب����دوره على 
التي  الن�����ط�����الق  ع���ل���ى  ق����درت����ه����ا 

جانب  اإىل  ثقيلة،  م��درع��ات  كييف 
مركبات “براديل” القتالية، وذلك 
اجلمعة،  غدا  مقرر،  اجتماع  قبيل 
تن�صيق  ���ص��ب��ل  ل��ب��ح��ث  اأمل���ان���ي���ا،  يف 

اإمدادات اأوكرانيا الع�صكرية.
ونقلت الوكالة عن م�صادر مطلعة 
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اإن  قولها 
مركبات  اإدراج  ت��در���س  ب��اي��دن  ج��و 
حلزمتها  امل���درع���ة  “�صرتايكر” 
الع�صكرية  امل�صاعدات  من  التالية 
نظام  ب��ذل��ك  م�صيفة  لأوك���ران���ي���ا، 
اأ���ص��ل��ح��ة ج��دي��دا واأك����رث ق���وة كانت 

حجبته يف ال�صابق.
هذه  اإن  “بلومبريغ”  وق����ال����ت 
��ا ع��ن دبابات  اجل��ه��ود ت��اأت��ي ع��و���صً
فيها  ت����رغ����ب  ال����ت����ي  “اأبرامز” 

اأوكرانيا.
�صحيفة  ن�����ص��رت  فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
حمل  حتليال  تاميز”  “نيويورك 
حتر�س  املتحدة  “الوليات  عنوان 
اأوك�����ران�����ي�����ا على  ع���ل���ى م�������ص���اع���دة 
القرم”،  ج��زي��رة  ���ص��ب��ه  ا���ص��ت��ه��داف 
“بداأت  بايدن  اإدارة  اإن  فيه  وقالت 
ب�����اأن كييف  الع������رتاف  اأخ������رًيا يف 
ل�صرب  ال����ق����وة  اإىل  حت����ت����اج  ق����د 
كانت  ل��و  حتى  الرو�صي”،  “املالذ 
ه�����ذه اخل����ط����وة ت���زي���د م����ن خطر 

عن  ال�صحيفة  ونقلت  الت�صعيد«. 
م�����ص��وؤول��ني اأم��ري��ك��ي��ني ق��ول��ه��م اإن 
بعدما  ج��اء  وا�صنطن  موقف  تغري 
اإميانا  اأك��رث  بايدن  اإدارة  اأ�صبحت 
الأوكراين  اجلي�س  متكن  اإذا  باأنه 
�صيطرتها  اأن  لرو�صيا  الإظهار  من 
على �صبه اجلزيرة ميكن تهديدها، 
كييف يف  �صيعزز موقف  ذل��ك  ف��اإن 

اأي مفاو�صات م�صتقبلية.
و���ص��رح امل�����ص��وؤول��ون، ال��ذي��ن طلبوا 
ع���دم ال��ك�����ص��ف ع���ن ه��وي��ت��ه��م، باأنه 
ت�صاءلت  ذل�����ك،  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
املخاوف من اأن “ينتقم” الكرملني 
تكتيكي،  ن���ووي  ���ص��الح  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
لكنهم ح��ذروا يف الوقت نف�صه من 
واأكدوا  قائًما.  ي��زال  ل  اخلطر  اأن 
بعد”  م�����ص��ت��ع��ًدا  “لي�س  ب��اي��دن  اأن 
املدى  بعيدة  اأنظمة  اأوك��ران��ي��ا  ملنح 
�صبه  يف  الرو�صية  املن�صاآت  ملهاجمة 

اجلزيرة.
“نيويورك  ق���ال���ت  امل���ق���اب���ل،  ويف 
تاميز” اإن النهج الأمريكي اجلديد 
ب�صاأن �صبه جزيرة القرم ُيظهر اإىل 
م�صوؤويل  ت��ف��ك��ري  و���ص��ل  م���دى  اأي 
كانوا  ب��ع��دم��ا  وذل���ك  ب��اي��دن،  اإدارة 
ب��داي��ة احل���رب حتى من  قلقني يف 
العرتاف علًنا باأن وا�صنطن كانت 

الأخ��رية من  على مو�صكو، متكنت 
جذب ال�صتثمار الأجنبي اإليها.

واأبلغ م�صوؤول غربي ال�صحيفة اأنه 
يف الوقت احل��ايل، “ل ت��زال هناك 
ت�صاوؤلت حول ما اإذا كان هناك اأي 
للنفط  الأجل  بدائل جيدة طويلة 

والغاز الرو�صي«.
واأ�صاف امل�صوؤول اأنه بالإ�صافة اإىل 
اأنف�صهم  ال��رو���س  ح��ول  فقد  ذل���ك، 
الرئي�صيني  امل�����ص��دري��ن  اأح����د  اإىل 
قد  “اأنهم  اإىل  م�����ص��ريا  ل��ل��ح��ب��وب، 
العقوبات،  مب���وج���ب  ذل����ك  ف��ع��ل��وا 

وجزئًيا رًدا عليها«.
اأنغيال  ع����ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
“معهد  ب��اح��ث��ة يف  وه���ي  ���ص��ت��ي��ن��ت، 
بوا�صنطن،  لالأبحاث”  بروكينغز 
الأ�صهر  م���دى  “على  اإن����ه  ق��ول��ه��ا 
مو�صكو  جتاوزت  املا�صية،  الثمانية 
اأنها  ك��م��ا  ال��ع��ق��وب��ات،  م���ا  ح���د  اإىل 
للواردات عر  بديلة  وجدت طرًقا 
�صركاء مثل ال�صني ودول اأخرى يف 

جنوب الكرة الأر�صية«.
“مل يكن للعقوبات نوع  واأ�صافت: 
ال����ذي افرت�صه  ال���ف���وري  ال��ت��اأث��ري 

الغرب«.
بينما  اإن�����ه  “بوليتيكو”  وق���ال���ت 
اع��ت��ق��د اخل�����راء وامل�������ص���وؤول���ون اأن 
ال��ع��ق��وب��ات ���ص��ت��دم��ر رو����ص���ي���ا، ب���داأ 
اقت�صاد البالد بعد �صهور فقط من 
الو�صع  م��ع  التكيف  يف  ال��ع��ق��وب��ات 

الطبيعي اجلديد.
ظل  يف  رو���ص��ي��ا  اأداء  اأن  واأ����ص���اف���ت 
اأعمال  ���ص��رك��اء  ف���اج���اأ  ال��ع��ق��وب��ات 
“منتدى  يف  مل���و����ص���ك���و  ����ص���اب���ق���ني 
�صحبوا  ق�����د  ك�����ان�����وا  دافو�س”، 
ا�صتثماراتهم من رو�صيا بعد الغزو. 
ال�صركات  اأن  ال�صحيفة  وت��اب��ع��ت 
�صحبت  ال���ت���ي  ال���ك���رى  ال��غ��رب��ي��ة 
اأعمالها التجارية من رو�صيا اأكدت 
الغزو،  ب��ع��د  ج�����اءت  ق���رارات���ه���ا  اأن 
دافو�س،  يف  الكوالي�س  وراء  “لكن 
لهذه  التنفيذيون  امل�صوؤولون  يعيد 
القرارات  تلك  يف  النظر  ال�صركات 

على نحو متزايد«.  

تداعياتها كارثية.. حتركات عراقية تركية الحتواء اأزمة املياه

م�ساركون يف منتدى دافو�س : اإىل متى ميكن للغرب اأن يتجاهل مو�سكو 

�سحف عاملية: »قنبلة« تهدد حكومة نتنياهو.. واأمريكا »م�سممة« على اإعادة القرم الأوكرانيا

Date 20/ 1/ 2023  Issue No : 13753
Notification by Publication

Notice of Appeal no. 1557/2022 
by attorney / Muhammad Al-Lingawy

To / 1- Manouchehr Ramezan Jahanfar 
Kindly be informed that the Appeal Judgment no. 411/2022 
Commercial issued on 22/11/2022 has been challenged by 
cassation by the appellant / Mohammad Aqil Ali Hassan 
Alzarooni, in the appeal abovementioned, and you must submit 
a memorandum of your defense accompanied by a power of 
attorney for the lawyer appointed to defend on your behalf and 
the documents he deems to be submitted to the case management 
office no later than fifteen days from the date of publication of 
this announcement.
Laila Mohammed Al Shukaili
Case management office

United Arab Emirates
Union Supreme Court

70608

Date 20/ 1/ 2023  Issue No : 13753
Service of Defendant through Publication

Case Management Office- Federal First Instance Court of Sharjah- Civil Court 
Lawsuit No : SHCFICICOMS2023/0000293 - Commercial

To the Defendant :  AL SABBAH INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL 
CONT. LLC - Address : Unknown.
You are hereby requested to appear before Case Management Office- Federal 
First Instance Court of Sharjah- Civil Court, Office No. (Case Manager Office 
No. 6) on 24/01/2023. You may appear in person or through attorney. You may 
submit also your reply statement with supporting documents within ten days as 
of publishing date. The purpose of the hearing is to examine the abovementioned 
case filed against you as being the Defendant.
First : To approve the case and serve the Defendant about the same.
Second : To order the Defendant to pay to the Claimant the sum of AED 
144,180.71 (One hundred forty four thousand one hundred eighty and seventy 
one fils), in addition to legal interest 12% as of case registration date to the 
final payment date.
Third : to order the Defendant to pay fees, expenses and attorney's fees.
Judicial Services Office
Aysha Ibrahim Alharmodi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70591

Date 20/ 1/ 2023  Issue No : 13753

Legal Warning by Publication 
No. 152128/2022 

Warner : FIRST SECURITY GROUP (L.C.C)
Warnee : A AND P PARASKEVAIDES AND PARTNERS L.C.C 
Subject
The Warner warns and informs the Warnee that it shall pay 
an amount of AED 1,625,855.83 within five days of its 
date, otherwise the Warner will have to take the necessary 
legal procedures against the Warnee to pay the amount in 
addition to the judicial fees, indemnities, legal interest, and 
the damages incurred by the Warner.
Notary Public - Dubai Courts

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70591 Date 20/ 1/ 2023  Issue No : 13753

Legal Notice by Publication 
No. 152127/2022

Warner : FIRST SECURITY GROUP (L.C.C)
Warnee : CONVERTER ELECTROMECHANICAL

Subject
The Warner warns and informs the Warnee that it shall 
pay an amount of AED 1,625,855.83 within five days 
of its date, otherwise the Warner will have to take the 
necessary legal procedures against the Warnee to pay the 
amount in addition to the judicial fees, indemnities, legal 
interest, and the damages incurred by the Warner.
Notary Public - Dubai Courts

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70591

Date 20/ 1/ 2023  Issue No : 13753

Cheques Execution 15658/2022/253
Notice and assignment to fulfull by publication

Published Notice details
To The appellant : 1-Zarqa Yassin Technical Services LLC

Unknown Address
As the plaintiff : Golden inclusions for floor tiling LLC
A case has been filed against you, the above-mentioned 
executive case and obligated you to pay the amount executed 
95533 to execution request or to court treasury
Accordingly, the court will initiate executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this announcement

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

Date 20/ 1/ 2023  Issue No : 13753
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 274/2023 
Notifier :  Dubai Islamic Bank - Represented by Mr. Tariq Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 2020/7696, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No 2021/1/205395, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056145 6922
Respondent Shabib Babu Balikal Akat Rabin Kuti- Indian nationality  - with an address at Emirate of 
Ajman, Al Hamidiyah District, Mecca St, Ikram Complex, House No 106- Mobile No 0528495972

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 12,633.25
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
12,633.25; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair; and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

34228 Sharjah 3 Nissan Sentra Pealy white 2014

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within five days from the 
date of your receipt of this Notice at the latest; otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to the Law, charging you for the legal 
expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department

70392

•• بغداد-وكاالت

الأخرية  الأي��ام  العراقي-الرتكي  الدبلوما�صي  التوا�صل  خطوات  بعثت 
اأزمة نق�س املياه احلاد التي يقا�صيها العراق، وتتطلب عقد  باآمال حلل 
من  ينبعان  اللذين  وال��ف��رات  دجلة  نهري  مياه  ح�ص�س  لتحديد  اتفاق 
تركيا،  مع  متتالية  ات�صالت  اجل��اري  ال�صهر  �صهد  الرتكية.  الأرا���ص��ي 
ال�صوداين  �صياع  العراقي حممد  ال��وزراء  منها مكاملة هاتفية بني رئي�س 
والرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، ناق�صا فيها تاأمني ح�صة العراق 

من مياه نهري دجلة والفرات.
م�صكلة  حلل  م�صرتكة  جلنة  ت�صكيل  على  البلدان  اتفق  ال�صياق،  هذا  يف 
امل��ي��اه وال��ه��ج��م��ات ال��رتك��ي��ة امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى احل����دود، ح��ي��ث ال��ت��ق��ى الوفد 
العراقي برئا�صة حم�صن املندلوي، النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب، 
م�صاركة  هام�س  على  �صنطوب،  م�صطفى  الرتكي  الأم��ة  جمل�س  رئي�س 
الوفد يف اأعمال اجلمعية الرملانية الآ�صيوية يف مدينة اأنطاليا الرتكية، 

الأ�صبوع املا�صي ح�صب وكالة الأنباء العراقية.
املائية،  ال��ع��راق  وح�صة  الثنائية،  ال��ع��الق��ات  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ج��رى 

والعتداءات على احلدود العراقية.
مدير املركز العراقي للدرا�صات ال�صرتاتيجية غازي في�صل ح�صني ي�صف 
ت�صكيل جلنة عراقية - تركية لإيجاد حلول مل�صكالت املياه واحلدود باأنها 

“نقطة حتول مهمة جدا” يف معاجلة م�صكالت املياه يف العراق.

اأرجع ذلك اإىل اأنه:
ال�صدود  ال��واردة للعراق احتجاز تركيا للمياه يف  املياه  اأ�صباب نق�س  من 
ن�صبة مياه نهر  ت�صبب يف خف�س  ال��ذي  اأت��ات��ورك  �صد  بنتها، ومنها  التي 
بالن�صبة  الأم��ر  وكذلك  العراق،  اإىل  ثم  �صوريا  اإىل  تذهب  التي  الفرات 

ل�صدود قللت الوارد يف نهر دجلة.
التي  ال��دويل  القانون  اإىل قواعد  الذهاب  اللجنة ميكن  من خالل هذه 

تنظم تق�صيم وتوزيع املياه بني الدول املت�صاطئة ب�صورة عادلة.
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•• عوا�سم-وكاالت

عادت املجموعة الع�صكرية الرو�صية 
اخلا�صة “فاغرن” لتت�صدر امل�صهد 
من جديد يف انت�صارات رو�صيا �صد 
ال��ت��ي قاربت  اأوك��ران��ي��ا يف احل���رب 
بعدما  الأول،  ع��ام��ه��ا  اإن���ه���اء  ع��ل��ى 
انت�صارات  يف  م��ه��م��ا  دورا  ح��ق��ق��ت 
مو�صكو يف �صوليدار وحماور اأخرى 
الأوك��������راين، لكنها  ���ص��د اجل��ي�����س 
املقاتلني  جتنيد  اإىل  ت��دع��و  الآن 
وهو  �صفوفها،  يف  للقتال  ال�صرب 
األك�صندر  ما دعا الرئي�س ال�صربي 
الإعالنات  تلك  لإدان��ة  فوت�صيت�س 
رغم كون بالده حليف “مو�صكو«.

النجاحات  حيز  تخطت  »فاغرن” 
الع�صكرية وو�صلت حلد الكرملني 
املا�صية، حيث  الأي��ام  خ��الل  ا  اأي�صً
ن��ف��ت ال��رئ��ا���ص��ة ال��رو���ص��ي��ة وج���ود 
وجمموعة  اجلي�س  ب��ني  ت��وت��ر  اأي 
“فاغرن” يف اأوكرانيا، بعد موؤ�صرات 
التناف�س على  على وج��ود نوع من 
الأر�������س، ف��م��اذا ي��ح��دث؟ وم���ا هو 

هدف تلك املجموعة؟

ظهور علني مفاجئ
ي������رى ال����ب����اح����ث امل���ت���خ�������ص�������س يف 
اأن  اأح��م��د العناين  ال���دويل  ال�����ص��اأن 
�صوليدار  يف  “فاغرن”  حققته  ما 
م���ن ان���ت�������ص���ارات حت�����ص��ب يف اآخ���ر 
الأمر للجي�س الرو�صي، وهو اإجناز 
ع�صكري يف كل الأحوال ي�صاف اإىل 
ما حققته جمموعة “فاغرن” التي 
تاأ�ص�صت عام 2014 واملنخرطة يف 

عدة نزاعات ل�صالح مو�صكو.
“�صكاي  مل��وق��ع  ال��ع��ن��اين  واأ����ص���اف 

  الرئي�س ال�سيني »قلق« من 
انت�سار كورونا يف املناطق الريفية 

•• بكني-اأ ف ب

اأعرب الرئي�س ال�صيني �صي جينبينغ عن “قلقه” من انت�صار فريو�س كورونا 
يف املناطق الريفية من البالد، وفق ما اأفادت و�صائل اإعالم حكومية، مع توقع 
القمرية  بال�صنة  بدء الحتفالت  اإىل قراهم قبل  الأ�صخا�س  انتقال ماليني 
اجلديدة. ودافع �صي عن �صيا�صته “�صفر كوفيد” التي مت التخلي عنها ال�صهر 
امل�صبوقة  غري  والحتجاجات  بالقت�صاد  حلقت  التي  الأ�صرار  ب�صبب  املا�صي 

التي اأثارتها على م�صتوى البالد، قائال اإنها كانت “اخليار ال�صحيح«.
واأبلغ �صي م�صوؤولني حمليني يف �صل�صلة مكاملات الأربعاء قبل عطلة راأ�س ال�صنة 

ال�صينية عن قلقه ب�صاأن الو�صع ال�صحي يف املناطق النائية.
ونقلت وكالة “�صينخوا” لالأنباء عن �صي 

ب�صاأن  اأ�صا�صي  ب�صكل  قلق  “اإنه  ق��ول��ه 
امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة و���ص��ك��ان ال��ري��ف بعد 
ال�صتجابة  اإج���راءات  البالد  عّدلت  اأن 

لكوفيد-19«.
اجلهود  بذل  على  “�صدد  اأن��ه  واأ�صافت 
للفئات  ال��ط��ب��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ل��ت��ح�����ص��ني 
ال�صعيفة املعر�صة لالإ�صابة بالفريو�س 

يف املناطق الريفية«.
اأن  ال���وك���ال���ة اىل  ب��ح�����ص��ب  ���ص��ي  ول���ف���ت 
دخلتا  ومكافحته  الوباء  “الوقاية من 
مرحلة جديدة، ونحن ل نزال يف فرتة 
على  م�صددا  كبرية”،  ج��ه��ودا  تتطلب 
�صرورة “معاجلة النواق�س يف الوقاية 

من الأوبئة يف املناطق الريفية«.
اأكرث  ت�صجيل  النقل  �صلطات  وتوقعت 

من ملياري رحلة خالل 40 يوما بني �صهري كانون الثاين/يناير و�صباط/
قبل  ما  م�صتويات  باملئة من  و70  املا�صي  العام  رقم  نحو �صعف  اأي  فراير، 

الوباء.
وذكرت و�صائل اإعالم ر�صمية اأن 30،2 مليون �صخ�س �صافروا يف جميع اأنحاء 

البالد يف يوم الأربعاء فقط.
وُيخ�صى اأن توؤدي حركة النتقالت الهائلة هذه التي ت�صنف من اأكر الهجرات 
يف العامل اإىل زيادة الإ�صابات بالفريو�س يف الريف ال�صيني الذي يعاين من 
يتعلق  فيما  املت�صددة  �صيا�صتها  املا�صي  ال�صهر  بكني  ورف��ع��ت  امل����وارد.  نق�س 
بالفريو�س حيث األغت فر�س عمليات اإغالق �صارمة واإجراء اختبارات جماعية 
اأن ا�صرتاتيجية  ال�صيا�صة الأربعاء، م�صددا على  اإلزامية. ودافع �صي عن هذه 
“�صفر كوفيد” كانت “اخليار ال�صحيح” و�صمحت للبالد مبكافحة “جولت 

عدة من تف�صي املتحورات«.

الأ�صابيع  م���دار  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ات 
اأو�صح  ال�����ص��ق��وط.  ق��ب��ل  امل��ا���ص��ي��ة 
الدولية  ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ة  امل��ت��خ�����ص�����س 
الأوكرانية  ت��اف��ري�����ص��ك��ي  ب��ج��ام��ع��ة 
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي  مل��وق��ع 
يف  “فاغرن”  جن��اح��ات جم��م��وع��ة 
احل�����رب ���ص��د اأوك����ران����ي����ا، اأج����رت 
الأمريكية،  اخل��ارج��ي��ة  م�صت�صار 
ديريك �صوليه، على العرتاف باأن 
اأن�صطة ال�صركة الع�صكرية اخلا�صة 
واأن  وا�صنطن،  قلق  تثري  الرو�صية 
على  �صتعمل  الأمريكية  ال�صلطات 

حتييد اأن�صطتها.
�صرد نعومكن بورفات خطوات تلك 
خالل  مو�صكو  وخطط  املجموعة 
الأيام القادمة ل�صتغالل فاغرن يف 

ك�صب مزيد من الأرا�صي.
ق���وات  م���ن  الآلف  ح��ال��ي��ا  ي���وج���د 
مت  بع�صهم  اأوك��ران��ي��ا،  يف  املنظمة 
وي�صكلون  ال�صجون،  م��ن  جتنيده 

ربع اإجمايل القوة الرو�صية.
البدء يف ن�صر تلك املجموعات قرب 
املدينة  على  لل�صيطرة  زابوريجيا 

وعلى الطاقة النووية هناك.
ا�صتقبال دفعات جديدة وجتنيدها 
من قبل “فاغرن” للدفع بها على 
خط التما�س باملعارك يف دونبا�س.

ا�صتخدام فاغرن يف اأوكرانيا بتو�صع 
مواجهة  فر�صة  الكرملني  يعطي 
ب�صبب  ال��داخ��ل��ي��ة  الغ�صب  م��وج��ة 

التجنيد باجلي�س والتعبئة.
متمر�صون  “فاغرن”  ع��ن��ا���ص��ر 
كل  وي�����ح�����ق�����ق�����ون  ال������ق������ت������ال  يف 
لأنهم  م�صتقلة،  ب�صورة  اأهدافهم 
ومدفعيتهم  ط��ائ��رات��ه��م  مي��ل��ك��ون 

ومدرعاتهم.

ل���ل���ح���زب احل����اك����م ب��ال�����ص��ي��ط��رة على 
خطاأ  ال�صني  ارتكبت  كما  القت�صاد. 
اآخر، وهو اتباعها دبلوما�صية “الذئب 
الدبلوما�صية  كانت  حيث  املحارب”، 
يف  وخا�صة  للغاية،  �صارمة  ال�صينية 

اأوروبا.
اأ����ص���رت بال�صني  اأن���ه���ا  ك��ام��ب  وي����رى 
ف���الأخ���رية كانت  اأوروب�������ا،  خ��ا���ص��ة يف 
اإيجابية،  بطريقة  ال�صني  اإىل  تتوجه 
حني كان لدى الوليات املتحدة �صكوك 
ال�صني  مع  عالقتها  ودخلت  حقيقية 
يف ت��وت��ر ���ص��دي��د، ح�����ص��ب ت��ع��ب��ريه، اإل 
اأ�صبحتا  املتحدة  والوليات  اأوروب��ا  اأن 
متقاربتان معا يف ال�صك جتاه ال�صني 
اأخرى،  ال��ع��امل. م��ن جهة  ودوره���ا يف 
ال�صيني  ال���ت���ق���ارب  اأن  ك���ام���ب  ي����رى 
فيه  ت�صرتي  وق��ت  ي��اأت��ي يف  اخلليجي 
الوليات املتحدة النفط بكميات قليلة 
جًدا من اململكة العربية ال�صعودية، يف 

حني ت�صتورد منه ال�صني الكثري.
يزور  ال�صيني  الرئي�س  “راأينا  وق��ال: 
اململكة العربية ال�صعودية ويلتقي بكل 
اأن  اإذ يريد ال�صينيون  زعماء اخلليج، 
ي�صرتوا النفط بعملتهم اليوان، رمبا 
املقبل،  ال��ع��ام  لي�س  ورمب��ا  غ��دا،  لي�س 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت�صرت  مل  اإذا  ولكن 
وال�صني  ن��ف��ط��ه،  معظم  اخل��ل��ي��ج  م��ن 
اخلليج،  م��ن  نفطها  معظم  ت�����ص��رتي 
فعاجال اأو اآجال، ميكن اأن نرى نهاية 

عالقة البرتول بالدولر«.

“فاغرن”  دور  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
اإىل   2014 م���ن  ال���ف���رتة  يف  ب���رز 
2015، خالل احلرب يف دونبا�س 
القرم،  ج��زي��رة  و�صبه  اأوك��ران��ي��ا  يف 
النف�صالية  ال����ق����وات  مل�������ص���اع���دة 
ال�صعبية،  ل��ل��ج��م��ه��وري��ات  ال��ت��اب��ع��ة 
يف  “فاغرن”  ت�������ص���ارك  وح���ال���ي���ا 
احل�����رب ال����دائ����رة ب���اأوك���ران���ي���ا اإىل 
ج��ان��ب ال��ق��وات ال��رو���ص��ي��ة، وحتقق 
جناحات على الأر�س اأجرت وزارة 
العرتاف  على  ال��رو���ص��ي��ة  ال��دف��اع 
بدورها املهم، يف اإعالن غري معتاد 
ب�صكل �صريح با�صتخدام جمموعة 
“فاغرن” يف اقتحام اأحياء مدينة 

�صوليدار.

•• عوا�سم-وكاالت

الرو�صي  اأ�صرار كبرية طالت اجلانب 
الغرب  اأعلنها  التي  العقوبات  ب�صبب 
�صد مو�صكو، وذلك منذ اندلع احلرب 
الأوكرانية يف فراير من العام املا�صي. 
الرو�س،  امل�صوؤولون  يعلنه  ما  وبعك�س 
باأن العقوبات اأ�صرت بالغرب باأكرث ما 
التنفيذي  املدير  يرى  رو�صيا،  اأ�صرت 
فريديريك  الأط���ل�������ص���ي،  ل��ل��م��ج��ل�����س 
كامب، اأن الرئي�س الرو�صي فالدميري 
امل�صكالت  م���ن  ع�����دداً  ي���واج���ه  ب���وت���ني 
اأبرزها  التي ك�صفتها احلرب،  الكبرية 
الرو�صي،  ل��ل��ج��ي�����س  ال�������ص���يء  الأداء 

وحتّطم الروح املعنوية للجنود.
“اقت�صاد  م���ع  ل��ق��اء  يف  ك��ام��ب  وق����ال 
�صكاي نيوز عربية”، اإن البع�س اعتقد 
باأن بوتني �صيتمكن من تفكيك حلف 
خالل  من  الناتو  اأو  الأطل�صي  �صمال 
ه���ذه احل����رب، ل��ك��ن ع��و���ص��اً ع��ن ذلك، 
ان�صّمت كّل من الرنويج وال�صويد اإىل 
احللف، وبالتايل، عّزز الناتو قدراته.

اأّن  اأك������د ك���ام���ب  ال���ع���ق���وب���ات،  وح������ول 
يف  الأزم��ة  تخّطى  الرو�صي  القت�صاد 
بكثري من  اأف�صل  ب�صكل   2022 ع��ام 
ال��ت��وق��ع��ات، ول��ك��ن ذل��ك ي��ع��ود يف جزء 

منه اإىل ارتفاع اأ�صعار النفط.
القت�صاد  ت�����ص��رر  اإىل  اأ�����ص����ار  ل��ك��ن��ه 
اأ�صعار  ارت��ف��اع  م��ع  “فحّتى  ال��رو���ص��ي، 
الرو�صية  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت  ال��ن��ف��ط، 
لديها  اأن  امل��ن�����ص��رم  الأ����ص���ب���وع  خ���الل 
وهذا  دولر،  مليار   147 يبلغ  عجز 
مرتفعة”،  النفط  اأ���ص��ع��ار  كانت  ح��ني 
ح�صب قوله، م�صيفا اأن اأ�صعار النفط 
���ص��ت��ن��خ��ف�����س خ����الل ال���ع���ام اجل�����اري، 
التقنية  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  و���ص��ي��ب��داأ 
من  رو�صيا  �صيمنع  مّم��ا  خا�س  ب�صكل 
التكنولوجية  القطع  على  احل�صول 

ال�صرورية لأ�صلحتها.

املت�سرر.. رو�سيا اأم اأوروبا؟
للمجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  ي�����رى 
اأكرث  ت�����ص��ّررت  رو���ص��ي��ا  اأّن  الأط��ل�����ص��ي 
تفاجئه  مو�صحا  اأوروب�����ا،  م��ن  بكثري 
به  تعاملت  ال��ذي  الفعال  ال�صكل  م��ن 
ال�صتاء  ف�صل  م��ع  الأوروب���ي���ة  ال����دول 

احلايل.
القت�صاد  من���و  اأن  ك���ام���ب  واأو�����ص����ح 
ب�صبب  ب��ط��ي��ئ��ا ج������داً  ك�����ان  ال�����ص��ي��ن��ي 
انت�صار  م��ن  للحّد  امل��ف��رو���ص��ة  ال��ق��ي��ود 
بتحويل  �صمح  مّم��ا  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
الغاز الطبيعي املُ�صال من ال�صني اإىل 

ي�صفي عليها حماية.
ت����وق����ع ال����ع����ن����اين، زي���������ادة اأع�������داد 
“فاغرن” يف رو�صيا خالل املرحلة 
و�صتتو�صع  ت���اأك���ي���د،  ب��ك��ل  امل��ق��ب��ل��ة 
اأن�صطتها يف القتال بعد الإعالنات 
و�صين�صم  �صربيا،  يف  بثتها  ال��ت��ي 
اإل���ي���ه���ا امل����زي����د م����ن امل���ق���ات���ل���ني ما 

يك�صبها قوة عددية اأكر.

الهدف القادم
“فاغرن”  ق���������وات  ت������واج������ه  ق������د 
منغ�صات لعملها يف املرحلة املقبلة 
يف اإفريقيا واأوروب��ا ب�صبب �صغوط 
لإجراءات  تتعر�س  وقد  اأمريكية، 
تقوم  اأنها  خا�صًة  �صدها،  جديدة 

العناين،  اأح����م����د  ال���ب���اح���ث  ع�����دد 
نقاط تفوق فاغرن ومكا�صبها بعد 
�صقوط �صوليدار يف قب�صة اجلي�س 

الرو�صي.
دور  اأهمية  الرو�صي  اجلي�س  اأدرك 
بالأبطال  اأفرادها  وي�صف  فاغرن، 

الذين يقاتلون يف �صبيل وطنهم.
ميزة  امل�صلحة  املجموعة  اكت�صبت 
ال����ع����م����ل ����ص���م���ن خ����ط����ة م����وح����دة 
وب��ت��غ��ط��ي��ة ج���وي���ة وم��دف��ع��ي��ة من 

باقي الت�صكيالت الرو�صية.
قاعدتها  اأن  م��ع��ل��وم��ات  ت���ت���داول 
بجنوب  م��ول��ك��ي��ن��و  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
مع  جنب  اإىل  جنًبا  توجد  رو�صيا، 
رو���ص��ي��ة، وه��و ما  ق��اع��دة ع�صكرية 

بتجنيد عنا�صر يف �صربيا واأماكن 
ال����ع����امل، وه���ن���اك قلق  اأخ������رى يف 
ال�صبب  ولهذا  ال�صاأن،  بهذا  غربي 
بالعمل  اهتمامها  وا�صنطن  اأب��دت 
ب���ل���غ���راد، وحول  م���ع احل��ك��وم��ة يف 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، م���ن اأج����ل حتييد 

اأن�صطتهم.
ه���ن���ا ي����ق����ول ن���ع���وم���ك���ن ب����ورف����ات، 
الدولية  ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ة  امل��ت��خ�����ص�����س 
بجامعة تافري�صكي الأوكرانية، اإن 
ب�صرية  اآلت  ُتعد  املجموعات  تلك 
م���دم���رة ت��ق��ت��ل ب���ال رح���م���ة، وهذا 
ات�����ص��ح م���ن خ���الل ال���دم���ار وعدد 
املدنيني  بني  الأرواح  يف  اخل�صائر 
تلك  وي��ل  عانت  التي  �صوليدار  يف 

م����ن ال��ت�����ص��ام��ن ل���ف���ر����س م���ث���ل هذه 
الإج���������راءات«. وم���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، مل 
تنجح هذه العقوبات لأن بوتني متّكن 
اأ���ص��واق بديلة وب��اع النفط  اإي��ج��اد  من 
اأق��ّل من ال�صقف  اأخ��رى باأ�صعار  لدول 

املفرو�س.

الغاز الأمريكي واأوروبا.. اأين 
امل�سكلة؟

ي������رى ك����ام����ب وج�������ود م�����ص��ك��ل��ة ل���دى 
اجلانب الأوروبي فيما يتعلق بعمليات 
ا�صترياد الغاز الطبيعي امل�صال، اإذ اأ�صار 
اإىل وجود دول كثرية وكبرية منتجة 
ل��ل��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي املُ�������ص���ال، م��ث��ل قطر 
واجلزائر والوليات املتحدة وغريها، 
وباإمكان  الغاز  لهذا  �صوق  توجد  كما 

اجلميع ال�صراء منه.
العقود  غياب  يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  اإل 
ال�صراة  الآن،  “وحتى  الأم���د،  طويلة 
لتوقيع  م�صتعدين  غ��ري  الأوروب���ي���ون 
 ،”2030 ل��ف��رتة م��ا بعد ع��ام  ع��ق��ود 
ب��ح�����ص��ب ق���ول ك���ام���ب، ب��ج��ان��ب وجود 
يف  التنظيمية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ع  م�صكلة 
اإدارة الرئي�س  اأن  اإذ  الوليات املتحدة، 
الأم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن ���ص��ارم��ًة جداّ 
املتعلقة  التنظيمية  اللوائح  حيث  من 
بالعمليات التي قد يكون لها تاأثريات 

مبا�صرة وغري مبا�صرة على املناخ.
اإىل  النتقال  الأف�صل  “من  واأو�صح: 
باعة  من  العديد  فيها  يتوفر  اأ���ص��واق 

اأوروب��ا، يف خطوة عو�صت نق�س الغاز 
الرو�صي الكبري لدى القارة العجوز.

للحّد  ب�صرعة  اأوروب���ا  تاأّهبْت  »اأي�����ص��اً، 
من ا�صتهالكها للغاز اأ�صرع بكثري من 
م�صتويات  اإىل  نظرنا  واإذا  التوّقعات. 
اأن  اأوروب����ا، ن��الح��ظ  ال��غ��از يف  تخزين 
ويبدو  ب��امل��ئ��ة،   85 ت�����زال  ل  ���ص��ع��ت��ه��ا 
ف�صل ال�صتاء هذا العام جيدا بالن�صبة 

بح�صب قول كامب. لأوروبا”، 
ويرى كامب اأن التحدي الأكر للقارة 
العجوز �صيكون يف ف�صل ال�صتاء املقبل، 
التاأقلم الأوروبي  لأنه �صيو�صح حجم 
مع ال�صتاء يف ظل غياب الغاز الرو�صي، 

وكيف تكّيفت رو�صيا مع الو�صع.
حتديا  �صت�صكل  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  وم���ن 
اإ�صافيا، هو قيام اأوروبا بفر�س �صقف 
الرو�صية  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  ل��الأ���ص��ع��ار 
واملنتجات  وال��ب��ن��زي��ن  ال���دي���زل  م��ن��ه��ا 
النفطية، والذي �صي�صاف اإىل ال�صقف 
الذي ُفر�س على �صعر برميل النفط 

الرو�صي املنقول بحًرا العام املا�صي.

�صقف الأ�صعار.. ناجح اأم فا�صل؟
للمجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  ي�����رى 
الأطل�صي اأن خطوة فر�س �صقف على 
ناجحة  كانت  الرو�صي  النفط  اأ�صعار 
اآخر،  ج��زء  يف  وفا�صلة  منها،  ج��زء  يف 
كرمز  لالأ�صعار  �صقفاً  فر�س  جنح  اإذ 
“من  اإن���ه  ق��ائ��ال  ال��غ��رب��ي،  للت�صامن 
ال���الف���ت روؤي�����ة ك��ي��ف مت��ّك��ن��ت ال����دول 

اأن  م��ن  ب���دل  املُ�����ص��ال  الطبيعي  ال��غ��از 
ال�����دول ره��ي��ن��ة ق��ط��اع الطاقة  ت��ك��ون 

الرو�صي«.

ال�سني.. اإىل اأين؟
ارت��ك��ب��ت ال�����ص��ني يف الآون�����ة الأخ����رية 
ك��ام��ب، كان  ق��ول  اأخ��ط��اء، بح�صب   4
اخلطاأ الأول منها هو �صيا�صة “�صفر 
احلكومة  طبقتها  وال��ت��ي  كوفيد”، 
ال���ت���ي مي�صك  امل����رك����زي����ة،  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
ب��زم��ام��ه��ا ال��رئ��ي�����س ���ص��ي ج���ني بينغ، 
بتوزيع  ال�����ص��ني  ق���ي���ام  ع����دم  ن��ت��ي��ج��ة 
املمكن  م����ن  ك�����ان  ال����ت����ي  ال���ل���ق���اح���ات 
احل�صول عليها مبكرا، ما عطل عملية 
خروج ثاين اأكر اقت�صاد بالعامل من 

اأزمة انت�صار فريو�س كورونا.
»اخلطاأ الثاين هو اإلغاء �صيا�صة “�صفر 
للمرء  �صريع، وميكن  ب�صكل  كوفيد” 
املتحورات  خم��اط��ر  ب�صبب  ذل��ك  فهم 
اأنها  ال�صينيون  يعتقد  التي  احلالية 
ل��ي�����ص��ت خ���ط���رية، ول���ك���ن، ال��ك��ث��ري من 
اأن  ينبغ  ومل  حياتهم  ف��ق��دوا  ال��ن��ا���س 
تلقوا لقاحات  اأن��ه��م  ل��و  ذل��ك  ي��ح��دث 

بح�صب كامب. بطريقة جيدة”، 
املدير  ي��رى  كما  الثالث  اخلطاأ  وك��ان 
هو  الأط��ل�����ص��ي  للمجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
فبجانب  الق����ت���������ص����ادي،  ال���ت���ب���اط���وؤ 
كامب  ي��رى  ك��ورون��ا،  مكافحة  �صيا�صة 
“تقمع  ك��ان��ت  ال�صينية  احلكومة  اأن 
�صركات التكنولوجيا” بهدف ال�صماح 

هد الطريق لـ » فاغرن «.. االأقوى بخطة بوتني انت�سار �سوليدار ميمُ

الرئي�س ال�سربي ينّدد بجهود تبذلها »فاغرن« لتجنيد مقاتلني يف بالده
•• عوا�سم-وكاالت

تبذلها  ج��ه��وًدا  فوت�صيت�س  األك�صندر  ال�صربي  الرئي�س  اأدان 
مقاتلني،  لتجنيد  ب���الده  يف  ال��رو���ص��ي��ة  “فاغرن”  جم��م��وع��ة 
ال�صرب  يدعو  حملًيا  اإع��الًن��ا  املجموعة  ن�صرت  بعدما  وذل��ك 
ال�صربي  الرئي�س  موقف  وينطوي  اأوك��ران��ي��ا.  يف  القتال  اإىل 
على انتقاد علني نادر لرو�صيا، حليفة البلد الواقع يف منطقة 
قوله  فوت�صيت�س  عن  لالأنباء  “بيتا”  وكالة  ونقلت  البلقان. 
تطلق  مَل  ل�صربيا؟  ذلك  تفعلون  “مَل  تلفزيونية:  مقابلة  يف 
فاغرن دعوة خمالفة لالأنظمة؟«. وكان الفرع ال�صربي ملحطة 
“اآر تي” الرو�صية املدعومة من مو�صكو قد بث الإعالن املثري 

للجدل يف وقت �صابق من ال�صهر احلايل. ويقاتل عدد �صئيل 
من ال�صرب اإىل جانب قوات تدعمها مو�صكو يف اأوكرانيا منذ 
ومل تن�صر ال�صلطات  اندلع القتال يف البالد يف العام 2014. 
ال�����ص��رب��ي��ة اأي رق���م حم����ّدد ل��ع��دد ال�����ص��رب ال��ذي��ن ق��ات��ل��وا يف 

اأوكرانيا.
ولطاملا كانت �صربيا حليًفا موثوًقا به لرو�صيا، اإذ يجمع بني 
البلدين الإرث الأرثوذك�صي والكراهية حللف �صمال الأطل�صي، 
كما ر�ّصخ حتالفهما الع�صكري يف حروب عدة العالقات بينهما. 
وبا�صتثناء بيالرو�س، �صربيا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي 

مل يحُذ حذو الغرب يف فر�س عقوبات على مو�صكو. 
م�صاهد تظهر  “ريا”  الرو�صية  الأنباء  بّثت وكالة  والثالثاء، 

-على ما يبدو- مواطَنني �صربيَّني ي�صاركان يف ح�صة تدريب 
ع��ل��ى الأ���ص��ل��ح��ة يف اأوك��ران��ي��ا. وب����رزت جم��م��وع��ة ف��اغ��رن التي 
اأفريقيا،  2014، واملنخرطة يف نزاعات يف  العام  تاأ�ص�صت، يف 
الرئي�س  اأم��ر  بعدما  الأو���ص��ط،  وال�صرق  الالتينية،  واأم��ري��ك��ا 
الرو�صي فالدميري بوتني قواته بغزو اأوكرانيا، يف 24 �صباط/

فراير 2022.
بداأت  منذ  �صربيا  يف  لالإقامة  الرو�س  اآلف  ع�صرات  وانتقل 

احلرب، وقد لقوا بغالبيتهم ترحيًبا حاًرا.
وعلى الرغم من و�صول معار�صني رو�س اإىل �صربيا هرًبا من 
اأوكرانيا، كما  النزاع، ما زال ال�صرب بغالبيتهم يوؤيدون غزو 

ُتنّظم يف بلغراد تظاهرات داعمة للكرملني.

قتلى جراء حريق بثكنة ع�سكرية يف اأرمينيا
•• يريفان-اأ ف ب

ق�صى 15 ع�صكرًيا واأُ�صيب ثالثة اآخرون بجروح بالغة جراء 
الأرمني،  للجي�س  تابعة  ثكنة  يف  الليل  خ��الل  اندلع  حريق 

وفق ما اأفادت وزارة الدفاع الأرمنية اأم�س اخلمي�س.
 15 ُقتل  الأولية،  املعلومات  “بح�صب  ال��وزارة  بيان  وجاء يف 
وقّنا�صي  مهند�صي  �صرّية  يف  اندلع  حريق  نتيجة  ع�صكرًيا 

نخبة.... وُتعتر حال ثالثة ع�صكريني خطرية«.
ال�صاعة  عند  اخلمي�س  ان��دل��ع  احل��ري��ق  اأن  ال����وزارة  واأف����ادت 
بلدة  الأربعاء( يف  غ  املحلي )21،30 ت  بالتوقيت   01،30
اأزات يف منطقة جيغاركونيك )�صرق(. ومل يتّم حتديد �صبب 

املاأ�صاة بعد.

رئي�س املجل�س االأطل�سي يو�سح نقاط جناح وف�سل العقوبات �سد رو�سيا اإ�سرائيل تفرج عن ماهر يون�س بعد 40 عامًا يف �سجونها

ال�سلطات املك�سيكية تعرث على 269 مهاجرا يف مقطورة 

•• عرعرة-اأ ف ب

اأم�س اخلمي�س عن فل�صطيني يحمل  اإ�صرائيل  اأفرجت 
�صجونها،  يف  عاماً   40 اأم�صى  الإ�صرائيلية  اجلن�صية 
حم������ّذرة يف ال���وق���ت ذات�����ه م���ن اأن���ه���ا ل���ن ت��ت�����ص��ام��ح مع 

الحتفالت التي متّجد “الإرهاب«.
اأُف���رج ع��ن ماهر  اإّن���ه  ن���ادي الأ���ص��ري الفل�صطيني  وق���ال 

يون�س من �صجن بئر ال�صبع يف جنوب اإ�صرائيل.
اإيتامار  الإ�صرائيلي  القومي  الأم��ن  وزي��ر  وق��ال مكتب 
بن غفري من جهته “اأفرج عن الإرهابي القاتل ماهر 

يون�س من ال�صجن هذا ال�صباح«.
ب��ق��ت��ل اجلندي   1983 ال���ع���ام  دي����ن يف  ي��ون�����س  وك����ان 
اأب���راه���ام ب���روم���رغ يف ال��ع��ام 1980 يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
م��رت��ف��ع��ات اجل�����ولن امل��ح��ت��ّل��ة. وُخ���ّف���ف ح��ك��م الإع�����دام 

ال�صادر بحّقه اإىل 40 عاماً.

•• مك�سيكو �سيتي-رويرتز

ال�صلطات  اإن  للهجرة  املك�صيكي  الوطني  املعهد  ق��ال   
اأمريكا  م���ن  م��ه��اج��را   269 ع��ل��ى  ع���رثت  امل��ك�����ص��ي��ك��ي��ة 
الو�صطى واجلنوبية متكد�صني يف مقطورة بالقرب من 

احلدود اجلنوبية للبالد.
ر�صدوا  احت���ادي���ني  ع��م��الء  اإن  ب��ي��ان  امل��ع��ه��د يف  وق����ال 
يف  الهجرة  م��ن  للتحقق  نقطة  يف  البي�صاء  امل��ق��ط��ورة 
اجلنوبية.  ت�صيابا�س  ب��ولي��ة  جوتيريز  تو�صتا  مدينة 

واعتقلت ال�صرطة ال�صائق بعد حماولته الفرار.
تو�صتا يف رحلتهم  ع��ر  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن  ال��ع��دي��د  مي��ر 
اأمريكا  من  اأخ��رى  اأماكن  يف  والعنف  الفقر  من  هربا 

وي��اأت��ي الإف�����راج ع��ن��ه ب��ع��د اأ���ص��ب��وع��ني ع��ل��ى اإط����الق ابن 
ع��م��ه ك���رمي ي��ون�����س ال����ذي اأم�����ص��ى ال���ف���رتة نف�صها يف 
جتمعوا  امل��ئ��ات  وك��ان  ذات��ه��ا.  بالتهمة  لإدان��ت��ه  ال�صجن 
بالأعالم  ملّوحني  قريته،  يف  يون�س  ك��رمي  ل�صتقبال 

الفل�صطينية.
تعليمات  “اأ�صدرت  ال���وزارة  اإّن  غفري  بن  مكتب  وق��ال 
ظواهر  ���ص��ّد  وبت�صميم  ب��ح��زم  ب��ال��ت�����ص��ّرف  لل�صرطة 
الإرهاب ودعم الإرهاب الذي �صهدناه الأ�صبوع ال�صابق 

يف عارة” اأثناء ا�صتقبال ابن عّمه.
باأّن  وال��ه��ت��اف��ات  الإره�����اب  ب��اأع��الم  “التلويح  واأ����ص���اف 
الإره��اب��ي ب��ط��ل... ه��ي اإج����راءات غ��ري قانونية، لذلك 
�صدرت التعليمات لل�صرطة مبنعها. واإذا حدثت، �صتقوم 
بتفريقها على الفور«. وكان بن غفري اأعلن قبل حوايل 
ع�صرة اأيام اأي�صا اأنه طلب من ال�صرطة الإ�صرائيلية نزع 

الأعالم الفل�صطينية من الأماكن العامة.

مبا  مميتة،  حل��وادث  موقعا  املدينة  وكانت  الالتينية. 
م��ه��اج��را معظمهم من   50 م��ن  اأك���رث  ذل���ك مقتل  يف 
اأمريكا الو�صطى قبل عام عندما انقلبت مقطورة اأثناء 

الدوران يف منحنى حاد.
ال��ب��ال��غ عددهم  امل��ه��اج��ري��ن  اأن غ��ال��ب��ي��ة  ال��ب��ي��ان  وذك����ر 
من  كانوا  ال�صلطات  اكت�صفتهم  الذين  مهاجرا   269
جواتيمال، على الرغم من وجود ثالثة من ال�صلفادور 
وثالثة من الإك��وادور واثنان من هندورا�س. واأ�صافت 
رفقة  دون  الق�صر  م��ن  ك��ان��وا  امل�صافرين  م��ن   20 اأن 

ذويهم.
ومت نقل املهاجرين اإىل مكاتب معهد الهجرة لتحديد 

و�صعهم.



اجلمعة   20  يناير    2023  م   -    العـدد   13753  
Friday   20    January    2023   -  Issue No 13753

12

عربي ودويل

خطة رو�سية جديدة.. و�سيناريوهات اأوكرانية »كئيبة«

�سحف عاملية: �سكوك حول »م�سداقية« اأوكرانيا ب�ساأن احلرب.. و »مناخ تفاوؤيل« يف منتدى دافو�س
•• عوا�سم-وكاالت

العاملية  ال�����ص��ح��ف  اأب�����رز  ت��ن��اول��ت 
ال�������ص���ادرة اأم�������س الأرب�����ع�����اء، اآخ���ر 
ت�������ط�������ورات احل����������رب ال����رو�����ص����ي����ة 
تتحدث  تقارير  و�صط  الأوكرانية، 
لتعزيز  رو�صية جديدة  عن خطط 
�صاحات  يف  احل���رب���ي���ة  ج���ه���وده���ا 
كييف  فيه  تدعو  وق��ت  يف  املعركة، 
ت�صريع  اإىل  ال��غ��رب��ي��ني  ح��ل��ف��اءه��ا 

عملية توريد الأ�صلحة.
ال�صحف  ناق�صت  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
تخبط  ع��ن  تك�صف  اأخ���رى  تقارير 
اأوك��������راين ي��ث��ري ت�������ص���اوؤلت حول 
ب�صاأن  رواي���ات���ه���ا  “م�صداقية” 
م�صوؤول  ا���ص��ت��ق��ال��ة  ب��ع��د  احل�����رب، 
“مل  باأن حادث دنيرو  بارز �صرح 

تنفذه رو�صيا«.
��ا، حت��دث��ت ���ص��ح��ف عما  اق��ت�����ص��اديًّ
�صهده  تفاوؤيل”  ب�”مناخ  و�صفته 
العاملي  الق����ت���������ص����ادي  امل����ن����ت����دي 
رغم  ال�صوي�صرية،  دافو�س  مبدينة 
ال�صعوبات التي عانى منها العامل 
تداعيات  اإث��ر  املا�صي  العام  خ��الل 

احلرب الأوكرانية.

خطة رو�سية جديدة
تناولتها و�صائل  ا�صتكماًل لتقارير 
ب�صاأن  اأخ������رياً  ال��غ��رب��ي��ة  الإع������الم 
اإج�����راءات رو���ص��ي��ة ج��دي��دة لتعزيز 
باأوكرانيا،  احل���رب���ي  جم���ه���وده���ا 
�صرتيت  “وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
مو�صكو  اأن  الأمريكية  جورنال” 
خططها  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ع����ن  ك�����ص��ف��ت 
يف  لزيادة حجم جي�صها،  اجلديدة 
الأوكراين  الرئي�س  فيه  دع��ا  وق��ت 
حلفاءه  زيلين�صكي،  ف��ول��ودمي��ري 
اإمداد بالده  ت�صريع  اإىل  الغربيني 

بالأ�صلحة.
وو�صط خم��اوف من هجوم رو�صي 
املقبلة،  الأي����������ام  خ������الل  ج����دي����د 
الدفاع  وزي��ر  اإن  ال�صحيفة  قالت 
ال��رو���ص��ي، ���ص��ريغ��ي ���ص��وي��غ��و، قدم، 
ج����دول  ال����ث����الث����اء،  الأول  اأم���������س 
حددها  التي  القوات  لزيادة  زمنيا 
�صل�صلة  بعد  دي�صمر  يف  الكرملني 
املعركة،  �صاحة  يف  النتكا�صات  من 
والتي جلبت انتقادات من ال�صقور 

الرو�س.
اأنباء  وكالة  عن  ال�صحيفة  ونقلت 
اأن  احلكومية  ال��رو���ص��ي��ة  “تا�س” 
�صريفع  اجل��ي�����س  اأن  اأك����د  ���ص��وي��غ��و 
مليون   1.5 اإىل  ج����ن����وده  ع�����دد 
 2023 ع��ام��ي  ب��ني  ف��رد ع�صكري 
 1.15 م���ن  ارت���ف���اع���ا  و2026، 

مليون يف الوقت احلايل.

اإىل  ت���ع���ود  اأن  مي���ك���ن  ال���ت���ج���اري���ة 
طبيعتها الآن بعد اأن خففت البالد 

من �صيا�صة “�صفر كوفيد«.
واأ�صافت اأنه يف حني اأن النكما�س 
الق����ت���������ص����ادات  يف  الق����ت���������ص����ادي 
كان  ك��م��ا  �صيئا  ي��ع��د  مل  امل��ت��ق��دم��ة 
ُيخ�صى، فقد تباطاأ النمو ال�صيني، 
ح����ي����ث ����ص���ج���ل���ت ال�����ب�����الد م���ع���دل 
لعام   3% بن�صبة  ل��الآم��ال  خميبا 
الأ�����ص����واق  اأن  وت���اب���ع���ت   .2022
على  انتع�صت  امل��ق��اب��ل،  يف  امل��ال��ي��ة، 
الطاقة،  اأ���ص��ع��ار  انخفا�س  خلفية 
و�صعوبات اأقل يف �صل�صلة التوريد، 
قيود  م��ن  ال��ب��الد  تخل�س  ب�صبب 

كورونا.
تاميز”،  ل�”فاينان�صيال  ووف���ق���ا 
امل�صوؤولني  ك��ب��ري  ه����ي،  ل��ي��و  ق����ال 
للمنتدى  بكني،  يف  القت�صاديني 
ي�صتعيد  �صوف  ال�صني  اقت�صاد  اإن 
عافيته. واأ�صاف: “اإذا عملنا بجد 
ثقة  على  فنحن  الكفاية،  فيه  مبا 
اإىل  الأرج��ح  �صيعود على  النمو  اأن 
اإىل  م�����ص��ريا  الطبيعي”،  م�����ص��اره 
�صي�صهد  ال�����ص��ي��ن��ي  الق��ت�����ص��اد  اأن 
“حت�صنا كبريا غري  العام اجلاري 

متوقع«.
ل��ل�����ص��ني، رمبا  اأخ������رى  اأزم������ة  ويف 
اأك����������رث اأه�����م�����ي�����ة م������ن الإخ������ف������اق 
الق���ت�������ص���ادي، ك�����ص��ف��ت ب��ك��ني عن 
املا�صي؛  العام  �صكانها  تقل�س عدد 
ما اأثار خماوف اخلراء من تاأثري 
واقت�صادها،  ال�صني  على  الأزم���ة 
واأو�صحت  ب���اأ����ص���ره.  وال���ع���امل  ب���ل 
ال�صكان  عدد  تقل�س  اأن  ال�صحيفة 
نق�صا يف  �صتواجه  البالد  اأن  يعني 
ال��ع��م��ال��ة يف ظ��ل ع���دم وج���ود عدد 
كاٍف من الأ�صخا�س يف �صن العمل 

لدعم منوها.
ال�صحيفة  قالت  ذل��ك،  غ�صون  يف 
الأع���م���ال  ق�����ادة  اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
الأمريكيني امل�صاركني يف “منتدى 
بقانون  اأ������ص�����ادوا  ق����د  دافو�س” 
“خف�س الت�صخم” الذي اأ�صدرته 
وهو  ب���اي���دن،  ج��و  ال��رئ��ي�����س،  اإدارة 
دولر  مليار   369 بقيمة  م��ب��ادرة 
لتحفيز ال�صتثمارات اخل�صراء يف 

القت�صاد الأمريكي.
املفو�صية  رئي�صة  قالت  املقابل،  يف 
الأوروبية، اأور�صول فون دير لين، 
�صتخفف  ب��روك�����ص��ل  اإن  للمنتدى 
امل�صاعدات  ل����وائ����ح  م����ن  م���وؤق���ت���ا 
ال�صيولة  �صت�صخ  واإنها  احلكومية 
الإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ال���������ص����رك����ات  يف 
ال�صديقة للمناخ، وذلك يف الوقت 
حزمة  مل��واج��ه��ة  فيه  ت�صعى  ال���ذي 

بايدن للدعم الأخ�صر.

مناطق  �صتن�صئ  رو���ص��ي��ا  اإن  وق���ال 
املناطق  يف  ج�����دي�����دة  ع�������ص���ك���ري���ة 
امل����ح����ي����ط����ة مب����و�����ص����ك����و و�����ص����ان����ت 
“فيلق  اإىل  بالإ�صافة  بطر�صرغ، 
يف كاريليا على احلدود  ع�صكري” 

مع فنلندا.
“اجلورنال”،  نقلته  م��ا  وبح�صب 
�صيقيم  الكرملني  اإن  �صويغو  ق��ال 
ذاتيا”  “مكتفية  وح����دات  ��ا  اأي�����صً
عليها  ت�صيطر  ال��ت��ي  الأرا����ص���ي  يف 
رو�صيا يف اأوكرانيا. ونقلت “تا�س” 
فالدميري  ال��رو���ص��ي،  الرئي�س  ع��ن 
املوردين  اإن  اأم�����س  ق��ول��ه  ب��وت��ني، 
يوا�صلون  ال���رو����س  ال��ع�����ص��ك��ري��ني 
زي����ادة ق��درات��ه��م خل��دم��ة اخلطط 

اجلديدة.
ممثلو  ي�صتعد  ب��ي��ن��م��ا  ذل���ك  ي���اأت���ي 
اأوكرانيا  ت��دع��م  دول����ة   50 ن��ح��و 
باأملانيا،  رام�صتاين  يف  لالجتماع 
اإمدادات  بعد غد اجلمعة، ملناق�صة 

الأ�صلحة اإىل كييف.
تقودها  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة،  وت�����ص��م 
با�صم  واملعروفة  املتحدة،  الوليات 
جميع  الت�صال”،  “جمموعة 
ال����دول الأع�����ص��اء يف ح��ل��ف �صمال 
الأطل�صي )الناتو( وحلفاء رئي�صني 

اآخرين، بينهم اليابان واأ�صرتاليا.
جملة  اأوردت  ذل�����ك،  غ�����ص��ون  يف 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة  “نيوزويك” 
حددها  “كئيبة”  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات 
�صيا�صي اأوكراين يحذر فيها من اأن 
ل�”الن�صر”،  اأمامه م�صاران  بوتني 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن امل��ك��ا���ص��ب التي 
ب��الده يف ف�صلي اخلريف  حققتها 

وال�صتاء.
وق����ال ال��ن��ائ��ب الأوك��������راين، يهور 

دي�صمر  اأوائ���ل  ال�صارمة  ك��ورون��ا 
ال�صتثمار  وازده�����������ار  امل����ا�����ص����ي، 
الأخ�صر من قبل الوليات املتحدة، 
وتكيف اأوروبا مع تاأثري احلرب يف 

اأوكرانيا وجتنبها الركود العميق.
جيتا  ع�����ن  ال�������ص���ح���ي���ف���ة  ون���ق���ل���ت 
العام  امل����دي����ر  ن���ائ���ب���ة  ج���وب���ي���ن���اث، 
ال�����دويل، قولها  ال��ن��ق��د  ل�����ص��ن��دوق 
توقعاته  ���ص��ريف��ع  ال�����ص��ن��دوق  اإن 
القت�صادية، م�صيفة اأنه بدل من 
اجلاري،  للعام  “كئيبة”  توقعات 
���ص��ي�����ص��ه��د ال���ن�������ص���ف ال����ث����اين من 
“حت�صنا  املقبل  العام  وحتى  العام 

ملحوظا«.
نف�صه، ح��ذرت جوبيناث  الوقت  يف 
�صيكون  اجل�������اري  ال����ع����ام  اأن  م����ن 
مع  اإن�����ه  ق��ائ��ل��ة  �صعبا”،  “عاما 
يتعني  الت�صخم،  ارت��ف��اع  ا�صتمرار 
“توا�صل  اأن  على البنوك املركزية 
الفائدة  اأ�صعار  ارتفاع  مع  امل�صار” 
ب�صكل  ال��ت�����ص��خ��م  ينخف�س  ح��ت��ى 

م�صتدام.
ك��م��ا ���ص��ل��ط دان���ي���ال ب��ي��ن��ت��و، رئي�س 
م�������ورج�������ان  ب��������ي  ج������ي������ه  “بنك 
ال�صوء  الأمريكي،  ال�صتثماري” 
العاملي،  الق��ت�����ص��اد  م���رون���ة  ع��ل��ى 
م��ررن��ا بفرتة حرب  “لقد  ق��ائ��ال: 
لل�صيا�صة  ت��ط��ب��ي��ع  واأك������ر  ووب������اء 
النقدية يف التاريخ. بالنظر اإىل كل 
العامل  ف��اإن  حدثت،  التي  الأ�صياء 

اأف�صل بكثري مما كان متوقعا«.
ال�صحيفة  قالت  لبكني،  وبالن�صبة 
الريطانية اإن ال�صني �صعت اأم�س 
اقت�صادها  ب��اأن  العامل  طماأنة  اإىل 
اإذ اأخر  عاد اإىل م�صاره ال�صحيح، 
وف��ده��ا ق���ادة ال��ع��امل ب���اأن الأعمال 

غري مم�صوكة” بني حمافظته دياىل 
املجاورة،  ال��دي��ن  ���ص��الح  وحم��اف��ظ��ة 
مناطق  ب���اجت���اه  مّم���ر  اإىل  وحت���ول���ت 
كما  الآمنة”،  “غري  اإقليم كرد�صتان 

يقول.
وبح�صب تقرير ملجل�س الأمن الدويل 
2022، ميلك  ن�صر يف متوز/يوليو 
اإىل  اآلف  ���ص��ت��ة  ب���ني  “ما  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
بني  منت�صرين”  مقاتل  اآلف  ع�صرة 

يف  معظمهم  يرتكز  وال��ع��راق  �صوريا 
املناطق الريفية، وُيقّدر اأن “معظمهم 

مواطنون �صوريون وعراقيون«.
عبارة  “داع�س  اأن  اخل��دران  وي�صيف 
عن عمليات ع�صابات، اليوم داع�س ل 

يقوم بعمليات ع�صكرية«.
ويقول اإن “اخلرق مل يح�صل نتيجة 
�صعف القوات الأمنية” بل ب�صبب اأن 

اأعدادها مل تكن كافية.

ال�صيطرة الرو�صية، فاإن الكرملني 
�صي�صتعد لهجومه املقبل.

وقال ت�صرينيف: “يف الوقت نف�صه، 
البدء  )ال����رو�����س(  ي���ح���اول���ون  ق���د 
الع�صكرية  للحملة  ال���ص��ت��ع��داد  يف 
�صهًرا   12-6 غ�����ص��ون  يف  املقبلة 
لتحقيق هدفهم املتمثل يف الق�صاء 

على دولتنا و�صم اأوكرانيا.«
جونز  اأي��د  املجلة،  م��ع  حديثه  ويف 
هذه النظرية، قائال: “قد يحاول 
الرو�س تطويق القوات الأوكرانية 
يف  الرئي�صة  ال�صرقية  امل��ن��اط��ق  يف 
جونز  وح����دد  املقبلة.”  الأ����ص���ه���ر 
اأن  ميكن  اأخريني  اإ�صرتاتيجيتني 
تتبعهما رو�صيا؛ الأوىل تهدف اإىل 
وقف التقدم الأوكراين، والأخرى 
هي اللجوء اإىل ا�صتخدام الأ�صلحة 

النووية.

ت�ساوؤلت حول 
“م�سداقية” كييف

“الغارديان”  ���ص��ح��ي��ف��ة  ت��ن��اول��ت 
ا�صتقالة  ت��داع��ي��ات  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
ب�صبب  ب������ارز  اأوك���������راين  م�������ص���وؤول 
رو�صي  ���ص��اروخ  ح��ول  ت�صريحاته 
ق��ت��ل ال��ع�����ص��رات يف دن��ي��رو، وذلك 
ال���ذي  ال�������ص���اروخ  اإن  ب��ع��دم��ا ق����ال 
املدينة  يف  ال�صكني  امل��ب��ن��ى  اأ���ص��اب 
القوات  اأ�صقطته  اأن  ب��ع��د  ان��ف��ج��ر 

الأوكرانية.
اأوليك�صي  ا����ص���ت���ق���ال���ة،  وت�������ص���ل���ط 
م�صت�صار  وه����و  اأري�����ص��ت��وف��ي��ت�����س، 
رئ���ا����ص���ي اأوك���������راين، ال�������ص���وء على 
“م�صداقية” كييف ب�صاأن رواياتها 
اإنها تك�صف عن  حول احل��رب، كما 
املواقف  وت�����ص��ارب  التخبط  م��دى 

الأول  بوتني  خيار  اإن  ت�صرينيف، 
�صريع  ان��ت�����ص��ار  حتقيق  “�صيكون 
اأوكرانيا،  ا�صت�صالم  يتبعه  و�صامل 
وذلك من خالل بدء هجوم جديد 
املقبلة.”  الأي��ام  على كييف خالل 
“رو�صيا  اأن  م��ن  ت�صرينيف  وح��ذر 
قد ت�صرب بع�س الأهداف يف غرب 
ال���ب���الد ل��ق��ط��ع ط���رق ال��ن��ق��ل التي 
اأوروب����ا؛  اأوك��ران��ي��ا مبعظم  ت��رب��ط 
الع�صكرية  الإم��������دادات  ي��ه��دد  م���ا 

والإن�صانية.«
جونز،  ���ص��ي��ث  اأب����ل����غ  امل����ق����اب����ل،  يف 
الدرا�صات  ب�”مركز  ب����ارز  حم��ل��ل 
املجلة  والدولية”،  الإ�صرتاتيجية 
الأمريكية اأم�س اأن هذا ال�صيناريو 
ي��ك��ون قابال  اأن  امل��رج��ح  م��ن غ��ري 
وقال:  لبوتني.  بالن�صبة  للتطبيق 
الإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ك����ان����ت  “هذه 
الرو�صية منذ بدء الغزو، لكنها مل 
بنجاح..  بذلك  القيام  من  تتمكن 
امل�صرتكة  ال��ق��درة  ل��دي��ه��ا  ي��ك��ن  مل 
املعنوية،  وال������روح  ال��ت�����ص��ل��ح،  ع��ل��ى 
واخلدمات  وال�صيطرة،  وال��ق��ي��ادة 

اللوج�صتية.«
اأم���ا ع��ن ال�����ص��ي��ن��اري��و ال��ث��اين، فقد 
اأ�صار ت�صرينيف اإىل اأن رو�صيا رمبا 
قائال اإن  تلجاأ اإىل “خيار اأطول”، 
“اأطول”  بوتني قد ي�صلك طريقا 
�صيطرته  ي���ت�������ص���م���ن  ل���ل���ن�������ص���ر 
�صرق  يف  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  الع�صكرية 

اأوكرانيا، مبا يف ذلك دونبا�س.
وكان بوتني اأعلن �صم اأربع مناطق 
اأوك���ران���ي���ة ل��رو���ص��ي��ا، مب���ا يف ذلك 
وخري�صون  ولوغان�صك  دونيت�صك 
ت�صرينيف من  وزابوريجيا. وحذر 
اأن��ه مع وج��ود تلك الأرا���ص��ي حتت 

على  “متابعة”  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن�����ص��ات 
لأن�����ه  ن����ظ����را  و”م�صداقية”، 
ك���ان ي��ع��ت��اد ع��ل��ى ت��ق��دمي حمتوى 
املجتمع  لتهدئة  تفاوؤل”  “اأكرث 
الأوكراين املنهك؛ ما دفع متابعيه 

اإىل و�صفه ب�”مهدئ اأوكرانيا«.
ومل تكن ت�صريحات اأري�صتوفيت�س 
تك�صف  ال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
ع��ن ت�����ص��ارب امل��وق��ف الأوك������راين، 
نوفمر  يف  كييف  اأعلنت  كانت  اإذ 
اإ�صقاط  تعمدت  رو�صيا  اأن  املا�صي 
قرب  بولندية  ب��ل��دة  على  ���ص��اروخ 
احل������دود الأوك����ران����ي����ة اأ����ص���ف���ر عن 
خماوف  اأث��ار  ما  �صخ�صني؛  مقتل 
ن�����ص��وب ح���رب ب��ني مو�صكو  ب�����ص��اأن 
)الناتو(،  الأطل�صي  �صمال  وحلف 
املوقف  ت��دارك  لكن �صرعان ما مت 

و”تكذيب” الرواية الأوكرانية.

»تفاوؤل اقت�سادي”
 مبنتدى دافو�س

رغ�������م ال������ظ������روف الق���ت�������ص���ادي���ة 
القا�صية التي ي�صهدها العامل منذ 
وباء  تف�صي  ظ��ل  يف  �صنوات  ث��الث 
كورونا وتداعيات احلرب الرو�صية 
اأع���رب ق���ادة الأعمال  الأوك��ران��ي��ة، 
عن  احلكوميني  امل�صوؤولني  وكبار 
العاملي  القت�صاد  ب�صاأن  تفاوؤلهم 
املنتدى  ال��ع��ام اجل����اري، خ���الل  يف 
القت�صادي العاملي مبدينة دافو�س 

ال�صوي�صرية.
“فاينان�صيال  ���ص��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
هذا  اأن  ال���ري���ط���ان���ي���ة  تاميز” 
ال�صني  اإع��الن  بعد  ياأتي  التفاوؤل 
فريو�س  احتواء  قيود  عن  تخليها 

امل�صوؤولني  ب���ني  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  وع����دم 
احل���ك���وم���ي���ني، وذل������ك ن����ظ����راً لأن 
اتهمت مو�صكو  الأوكرانية  القيادة 

بتنفيذ هجوم دنيرو عْمدا.
اأنه  وذكرت ال�صحيفة الريطانية 
ت�صريحات  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
اأث�����ارت غ�صبا  اأري�����ص��ت��وف��ي��ت�����س ق��د 
ال����و�����ص����ط  يف  ال�����ن�����ط�����اق  وا��������ص�������ع 
بع�س  ه��ن��اك  اأن  اإل  الأوك��������راين، 
قد  البارزة  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات 
األ��ق��ت ب��ال��ل��وم ع��ل��ى ال���ق���ادة ب�صبب 
وعدم  لال�صتقالة  قبولهم  �صرعة 
اإنكار ت�صريحات  اأو حتى  “تف�صري 

اأري�صتوفيت�س ب�صكل ر�صمي«.
وُقتل اأكرث من 45 �صخ�صا، بينهم 
دنيرو  مدينة  يف  اأط��ف��ال،  خم�صة 
بجنوب و�صط البالد ول يزال 39 
عندما  املفقودين  عداد  يف  �صخ�صا 
اأ�صاب �صاروخ بال�صتي رو�صي م�صاد 
لل�صفن من طراز “كي اإت�س-22” 
مبنى �صكنيا، ال�صبت. ونفت رو�صيا 

مزاعم تورطها باحلادث.
“الغارديان”،  ل��ت��ق��ري��ر  ووف����ق����ا 
املجتمع  اأع�صاء  من  املئات  طالب 
امل����دين الأوك�������راين وال��ع��دي��د من 
ال�صخ�صيات البارزة اإدارة زيلين�صكي 
ب���اإق���ال���ة اأري�����ص��ت��وف��ي��ت�����س لإدلئ�����ه 
بت�صريحات مل يتم التحقق منها، 
م�صريين اإىل اأن التعليقات �صاعدت 
“التي كثريا ما  الدعاية الرو�صية 
ت�����ص��ور ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى اأن��ه��ا خطاأ 

القوات امل�صلحة الأوكرانية«.
�صحة  “الغارديان”  ورج����ح����ت 
الأخرية  اأري�صتوفيت�س  ت�صريحات 
ب�����ص��اأن ح���ادث دن���ي���رو، وق��ال��ت اإن 
اأكرث  يعد من  الأوك���راين  امل�صوؤول 

العراقية  ال�صرطة  يف  عقيد  وي��ق��ول 
��ل ع���دم ال��ك�����ص��ف ع��ن ه��وي��ت��ه اإن  ف�����صّ
املناطق  يف  يختبئون  “الإرهابيني 
الهجمات  ���ص��ّن  وي��وا���ص��ل��ون  الريفية 

ب�صكل متفرق«.
قائممقام  اخل�����دران،  ع���دي  وي�����ص��رح 
ق�صاء اخلال�س حيث تقع البو بايل، 
اإن املنطقة اأ�صبحت “منطقة عبور” 
“احلدود  اأن  وي�صيف  للمتطرفني. 

الوثائق ال�سرية تهدد بايدن.. 
واجلمهوريون يخططون ال�ستغالل الفر�سة

•• وا�سنطن-وكاالت

بيل  الأ���ص��ب��ق  الأم��ري��ك��ي  للرئي�س  م�صت�صاراً  عمل  ال���ذي  �صوين،  دوغ��ال���س  ق��ال 
اإن  ل��الأب��ح��اث،  ك��وب��رم��ان  �صوين  موؤ�ص�صة  رئي�س  نائبة  ي��ون��غ،  وزوي  كلينتون، 
الك��ت�����ص��اف��ات الأخ�����رية ل��وث��ائ��ق ح��ك��وم��ي��ة ���ص��ري��ة يف م��ن��زل ال��رئ��ي�����س الأمريكي 
لإدارته  م�صبوقة  غ��ري  �صيا�صية  حت��دي��ات  متثل  ال�صخ�صي  ومكتبه  ب��اي��دن  ج��و 
اإن  “ذا هيل”  امل�صرتك يف موقع  الكاتبان يف مقالهما  وق��ال  بالفعل.  املحا�صرة 
امل�صتمر الذي جتريه  املياه املحيطة بالتحقيق  اإىل تعكري  اأدت  هذه الكت�صافات 
وزارة العدل ب�صاأن الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب، ب�صبب �صوء تعامله املزعوم مع 
التحقيقات  اأثناء مداهمة مكتب  اأي�صاً،  اكت�صافها يف منزله  م�صتندات �صرية مت 
اأن احلالتني خمتلفتان مت��ام��اً؛ وفق  امل��وؤك��د  ال�صيف. وم��ن  ل��ه ه��ذا  ال��ف��ي��درايل 
املقالة، ويبدو اأن ق�صية بايدن هي مثال على الإ�صراف ال�صاذج، اأكرث منها تكرار 
ملخالفات ترامب وفريقه. ومع ذلك، قد ي�صعب على الدميقراطيني اإبراز هذا 
التمييز يف ر�صائلهم اإىل اجلمهور. اعرتف قادة احلزب بهذا الأمر ب�صكل خا�س، 
اأكرث  اإىل �صرف الأنظار عن ق�صايا  ي��وؤدي تطور الق�صية  اأن  وهم يخ�صون من 
اأهمية، يف وقت غري منا�صب، حيث يحاول الدميقراطيون اإبقاء تركيز الناخبني 

على النق�صام الداخلي للجمهوريني وال�صلوك الإجرامي املزعوم لرتامب.
عالوة على ذلك، فاإن هذا الختالف لن يثني اجلمهوريني املتعط�صني للدماء 
اإدارته،  واأع�صاء  بايدن  مع  للتحقيق  بالفعل  التخطيط  عن  النواب  جمل�س  يف 

وحماكمتهم يف نهاية املطاف باأي ادعاءات ميكنهم تقدميها.
رئي�س جمل�س النواب املنتخب حديثاً كيفن مكارثي )جمهوري من كاليفورنيا( - 
الذي وجد نف�صه مديناً لعدد قليل من اأع�صاء اليمني املتطرف ب�صبب التنازلت 
التي قدمها لتاأمني من�صبه- اقرتح هذا الأ�صبوع، على الكونغر�س الذي يقوده 
اجلمهوريون، اإطالق حتقيق خا�س يف ارتباط بايدن بالوثائق ال�صرية، رغم اأن 

وزارة العدل قد عينت بالفعل م�صت�صاراً خا�صاً للقيام بذلك.

العراق،  الكبرية عن  الهجمات  غابت 
ت�صّن  ت���زال  ل  للتنظيم  خ��الي��ا  ل��ك��ن 
قوات  �صد  عمليات  متقّطع،  ب�صكل 

الأمن واملدنيني.
اأحد  ع��ب��ا���س مظهر ح�����ص��ني،  وي����روي 
 34 العمر  من  البالغ  القرية  �صكان 
الثامنة  “ال�صاعة  ع��ن��د  اأن����ه  ع���ام���اً، 
اإط������الق النار  ب�����داأ  وال����رب����ع م�������ص���اًء، 
�صهداء  و���ص��ق��ط  ع�����ص��وائ��ي...  ب�صكل 
ثمانية  الهجوم  يف  قتل  وجرحى”. 
اأ����ص���خ���ا����س واأ����ص���ي���ب ���ص��ت��ة اآخ������رون 
بجروح، جميعهم مدنيون، من بينهم 
اب���ن وح��ف��ي��د واب��ن��ا ع���ّم ج��ب��ار علوان 
واق��ع��ة عند  م��زرع��ة  ال���ذي يعي�س يف 

اأطراف القرية.
امتالأت  فيما  امل�����ص��ّن  ال��رج��ل  وي��ق��ول 
موؤمل  “الإح�صا�س  ب��ال��دم��وع  ع��ي��ن��اه 

جداً، مل نكن نتوقع هذا«.
اأما جاره علي منوار، فال يزال يحمل 
ج���راء ر�صا�صات  ن��دوب��اً  ع��ل��ى رق��ب��ت��ه 
ال��ه��ج��وم. ويقول  اأث���ن���اء  اخ��رتق��ت��ه��ا 
“�صمعت طلقات نارية، خرجت وراأيت 

ابن اأخي ملقى على الأر�س«.
بوابته  يغلق  م��ن��وار  ع��ل��ي  ك���ان  فيما 
عنا�صر  اأطلق  الهجوم،  من  ليحتمي 

•• البو بايل-اأ ف ب

كانون  م����ن  ل��ي��ل��ة  ذات  امل������وت  دخ�����ل 
علوان،  جبار  منزل  الأول-دي�����ص��م��ر 
ح��ي��ن��م��ا ه��اج��م ع��ن��ا���ص��ر م���ن تنظيم 
داع�����س الإره���اب���ي قريته ال��واق��ع��ة يف 
�صرطة  رج��ال  وقتلوا  ال��ع��راق،  و�صط 
وع�صكريني ومدنيني، من بينهم ابنه 

وحفيده وابنا عّمه، وفق روابته.
البو  ق��ري��ة  ك��ان��ت  ال��ه��ادئ��ة،  بحقولها 
�صبعني  ب���ع���د  ع���ل���ى  ال����واق����ع����ة  ب�����ايل 
ب���غ���داد، تعي�س يف  ���ص��م��ال  ك��ي��ل��وم��رتا 
ال�صيخ خال�س  ي��روي  ما  وفق  �صالم، 
ر���ص��ي��د، اأب�����رز وج���ه���اء ال��ق��ري��ة التي 
لوكالة  ن�صمة،  اآلف  خم�صة  يقطنها 
فران�س بر�س، م�صيفا “القرية كانت 
لكن  الزراعة،  على  عام  ب�صكل  تعي�س 

فيها اأطباء وموظفني«.
ت��ب��ّخ��ر منت�صف  ال���ه���دوء  ه����ذا  ل��ك��ن 
كانون الأول/دي�صمر، عندما ُر�صدت 
داع�س  تنظيم  عنا�صر  من  جمموعة 

على طريق زراعي موؤٍد اإىل القرية.
احلكومة  كانت  ���ص��ن��وات،  خم�س  قبل 
“النت�صار”  اأع����ل����ن����ت  ال���ع���راق���ي���ة 
وم����ّذاك،  امل��ت��ط��رف��ني،  ع��ل��ى  ع�صكرياً 

داع�س ر�صا�صاتهم. فخد�صت  تنظيم 
واحدة منها رقبته، واأخرى اخرتقت 
حفراً  خملفًة  احلجري،  منزله  �صور 
���ص��غ��رية ب��ح��ج��م ق��ط��ع��ة ن��ق��دي��ة كل 
بعد  ب�صهولة  املتطرفون  وف��ّر  منها. 

الهجوم.
تطبيق  ع���ل���ى  ن���������ص����روه  ب����ي����ان  ويف 
املتطرفون  ي��ت��ح��دث  مل  “تلغرام”، 
عن مدنيني، بل قالوا اإنهم ا�صتهدفوا 
احل�صد  اإىل  اإ�صارة  يف  “ميلي�صيات”، 
ف�����ص��ائ��ل م�صلحة  ال�����ص��ع��ب��ي، حت��ال��ف 
ح��ل��ي��ف��ة لإي������ران ب��ات��ت م��ن�����ص��وي��ًة يف 

املوؤ�ص�صات الر�صمية.
واأث��������ار ال���ه���ج���وم ال����رع����ب يف ب���ل���د ل 
ع��ق��ود طويلة من  م��ن  يتعافى  ي���زال 
خال�س  ال�����ص��ي��خ  وي���ق���ول  احل�������روب. 
ر�صيد اإن رئي�س الوزراء حممد �صياع 
ما  اإن  وق���ال  ب��ي  “ات�صل  ال�����ص��وداين 
اأطلبه هو المتناع عن اأي ردة فعل” 

درءاً للعنف.
ال�صكان  ي���ق���وم  اأن  خ�����ص��ي��ة  وت���وج���د 
بع�س  يف  انتقامية  بعمليات  ال�صيعة، 
القرى ال�صنية املجاورة التي يتهمون 
�صكانها بالت�صاهل مع تواجد عنا�صر 

تنظيم داع�س  يف املنطقة.

رئي�س كازاخ�ستان يحل الربملان ويدعو اإىل انتخابات يف 19 مار�س 
•• ا�ستانا-اأ ف ب

اأم�س جمل�س  حّل رئي�س كازاخ�صتان قا�صم جومارت توكاييف 
النواب ودعا اإىل انتخابات ت�صريعية مبكرة يف 19 اآذار مار�س، 
اإعادة  م��ن  اأ�صهر  اأرب��ع��ة  بعد  الو�صطى،  اآ�صيا  يف  دول��ة  اأك��ر  يف 
رئا�صي  رئا�صية مبكرة. وقال يف مر�صوم  انتخابات  انتخابه يف 
جمهورية  ل��رمل��ان  ال�صابعة  الت�صريعية  الهيئة  ح��ل  “قررُت 
كازاخ�صتان” و”حتديد انتخابات مبكرة... يف 19 اآذار مار�س 
واإ�صافة اإىل جمل�س النواب الذي تتمثل فيه ثالثة   .”2023
اأحزاب فقط وكّلها تدعم توكاييف، قام الأخري بحّل املجال�س 

املحلية التي ينتخب اأع�صاوؤها بالقرتاع العام.
واأتى هذا الإعالن متا�صياً مع الإ�صالح الد�صتوري يف حزيران 

حكم  �صفحة  يطوي  اأن  املفرت�س  م��ن  ال��ذي   ،2022 يونيو 
�صلفه نور �صلطان نزارباييف الذي ا�صتمر ثالثة عقود وانتهى 
الكازاخ�صتانيني  اإىل  ر�صالة  ويف   .2019 العام  يف  با�صتقالته 
ُن�صرت على املوقع الإلكرتوين للرئا�صة، قال توكاييف اإنه ياأمل 
يف اأّن تعطي هذه النتخابات املبكرة “دفعا جديدا للتحديث” 
الذي بداأ العام املا�صي يف هذه اجلمهورية ال�صوفياتية ال�صابقة 

الغنية باملوارد الطبيعية.
“هذه النتخابات �صتكون اخلطوة  وبح�صب امل�صدر ذاته، فاإّن 
�صيغة  لتج�صيد  ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات  �صبط  اإع���ادة  يف  الأخ���رية 

+رئي�س قوي، برملان موؤّثر وحكومة م�صوؤولة+”.
الفعل  الق��ت�����ص��ادي��ة وردود  ال�����ص��ع��وب��ات  ت����زال  ل  ذل����ك،  وم���ع 

ال�صتبدادية قائمة.

غرقت كازاخ�صتان الغنية بالنفط والواقعة على حمور طرق 
الثاين/يناير  كانون  يف  الفو�صى  من  ح��ال  يف  مهمة،  جتارية 
عندما حتّولت تظاهرات احتجاج على غالء املعي�صة اإىل اأعمال 

�صغب ُقمعت بوح�صية، ما ت�صّبب مبقتل 238 �صخ�صاً.
توكاييف  ان��ت��خ��اب  اأع��ي��د  ن��وف��م��ر،  ال��ث��اين  ت�صرين  نهاية  ويف 
املئة  يف   80 من  اأك��رث  على  وح�صل  رئي�صاً،  متوقعا  ان  كماك 
الفتقار  ب�صبب  لنتقادات  تعّر�س  اق��رتاع  بعد  الأ���ص��وات  من 

اإىل املناف�صة.
مب�صروعه  تتعّلق  حملة  توكاييف  نّظم  مر�ّصحاً،  كان  وعندما 
لإن�صاء “كازاخ�صتان جديدة” تتمّتع مبزيد من الدميوقراطية 
الباب على عهد  “هذه النتخابات تفتح  ب��اأّن  وامل�صاواة. ووعد 

جديد و�صيتم اإ�صالح جميع موؤ�ص�صات ال�صلطة الرئي�صية”.

حكومة الت�سيك تنجو من ت�سويت حلجب الثقة 
•• براج-رويرتز

بها  لالإطاحة  املعار�صة  اأطلقتها  حم��اول��ة  م��ن  الت�صيكية  احلكومة  جن��ت 
حد  اإىل  متوقعة  ك��ان��ت  نتيجة  وه���ي  ال��ث��ق��ة،  حل��ج��ب  ت�صويت  خ���الل  م��ن 
باأنه حيلة دعائية مرتبطة  ال��وزراء  ال��ذي و�صفه جمل�س  للت�صويت  كبري 

بالنتخابات الرئا�صية.
و�صوت الرملان باأغلبية 102 �صوت لرف�س املقرتح مقابل 81 �صوتا يف 
 25 ا�صتمرت لأك��رث من  الأرب��ع��اء بعد م��داولت  �صاعة متاأخرة من م�صاء 

�صاعة على مدار يومني.
108 مقاعد يف  اأح��زاب  وميتلك ائتالف ميني الو�صط املكون من خم�صة 
ت�صدعات  اأي  ت�صهد �صفوفه  200 مقعد، ومل  املكون من  النواب  جمل�س 

توحي باأنه عر�صة لالنهيار.

املدنيون يف العراق �سحايا هجمات داع�س
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املال والأعمال

اأدنوك للتوزيع وطاقة تتعاونان الإطالق E2GO الإن�ساء �سبكة ل�سحن املركبات الكهربائية يف خمتلف اأنحاء االإمارات 
جلاهزية  ال��ع��امل��ي  للموؤ�ّصر  وف��ق��اً   2028 اإىل   2022 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
ليتنا�صب مع   ”E2GO“ 2022.  وياأتي م�صروع  التنقل الكهربائي لعام 
مت�صارعاً،  من��واً  ي�صهد  وال��ذي  ال��دول��ة  يف  الكهربائية  املركبات  �صوق  تطور 
األف نقطة   70 اإىل  اإن�صاء ما ي�صل  اإىل  اأن تكون هناك حاجة  حيث يتوقع 
�صحن كهربائي يف اأبوظبي بحلول عام 2030 لتلبية الطلب املتنامي على 
املركبات الكهربائية .. ويتطلب اإن�صاء تلك البنية التحتية الهامة ا�صتثمارات 
ت�صل اإىل حوايل 734 مليون درهم )200 مليون دولر اأمريكي( كنفقات 
�صركات  اأك��ر  م��ن  اثنتان  تدعمه  ال��ذي   ،”E2GO“ وي��ه��دف  راأ�صمالية.  
امل��زودة حللول �صحن  اأن يكون اجلهة الرئي�صة  الطاقة الوطنية يف الدولة، 
اإمارة  اأنحاء  بها يف خمتلف  املرتبطة  التحتية  والبنية  الكهربائية  املركبات 
اأبوظبي، مبا يف ذلك نقاط ال�صحن الكهربائي ال�صريع يف املناطق الرئي�صية 
بالإمارة، واخلدمات املتعّلقة بها مثل املواقف، والتعرفة املرورية للمركبات، 

التحول يف  التي يتيحها  الفر�س ذات اجلدوى القت�صادية  لال�صتفادة من 
قطاع الطاقة، مع تر�صيخ مكانتها م��ورداً موثوقاً لحتياجات العمالء من 
خمتلف اأنواع الطاقة.  من جانبه، قال �صعادة املهند�س عوي�صة مر�صد املرر، 
رئي�س دائرة الطاقة يف اأبوظبي : نحن يف دائرة الطاقة، نثني على ال�صراكة 
التحتية  البنية  اإىل تطوير  التي تهدف  للتوزيع”  و”اأدنوك  “طاقة”  بني 
الالزمة لتوفري حمطات �صحن املركبات الكهربائية يف اأنحاء الإمارة، ونحن 
يف دائرة الطاقة حري�صون على دعم روؤية القيادة الر�صيدة، وتقدمي الدعم 
التي تنظم  واللوائح  لل�صيا�صات  �صليم  اإطار  امل�صروع من خالل  الالزم لهذا 
التنقل امل�صتدام، مع التاأكيد على الدور الرئي�صي الذي يلعبه قطاع الطاقة 
الدائري،  القت�صاد  نهج  تطبيق  عر  النبعاثات  من  احل��د  جهود  دف��ع  يف 
متا�صياً مع مبادرة الإم��ارات ال�صرتاتيجية لتحقيق احلياد املُناخي بحلول 

العام 2050. 

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة )طاقة(، على  الوطنية  اأبوظبي  و�صركة  للتوزيع”،  “اأدنوك  وّقعت 
لإن�صاء   ”E2GO“ اإ���ص��م  �صراكة ج��دي��دة حت��ت  اإط���الق  اإىل  ي��ه��دف  ات��ف��اق 
اإمارة  يف  الكهربائية  امل��رك��ب��ات  ل�صحن  ال��الزم��ة  التحتية  البنية  وت�صغيل 
اأبوظبي وخمتلف اأنحاء الدولة.  قام بالتوقيع على التفاقية التي �صتمهد 
الرئي�س  اللمكي،  �صعيد  ب��در  املهند�س  م��ن  ك��ٌلّ  ال�صراكة  لإط���الق  الطريق 
الرئي�س  ث��اب��ت،  ح�صني  وج��ا���ص��م  للتوزيع”،  “اأدنوك  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حيث مت الإعالن  “طاقة”،  املنتدب ل�صركة  التنفيذي للمجموعة والع�صو 
عنها خالل فعاليات اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2023.  وكان الطلب على 
املركبات الكهربائية يف الدولة قد �صهد منواً مطرداً خالل ال�صنوات املا�صية، 
 )CAGR( ومن املتوقع اأن يزداد مبعدل منو �صنوي مركب بن�صبة 30% 

وتعزيز  الكهربائية،  امل��رك��ب��ات  �صحن  لت�صهيل  الرقمية،  ات  املن�صّ وت��وف��ري 
ال�صراكة  العمالء، وخلق م�صادر عائدات جديدة.  وت�صتند  م�صتوى خدمة 
اأبوظبي”،  يف  الكهربائية  امل��رك��ب��ات  ل�صحن  التحتية  البنية  “�صيا�صة  اإىل 
حلول  لتطوير  تهدف  مهمة  كخطوة  موؤخرا  الطاقة  دائ��رة  اأطلقتها  التي 
الإمارات  مبادرة  اأه��داف  حتقيق  تدعم  الدائري  الكربون  لقت�صاد  مبتكرة 
ال�صرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي من خالل خف�س النبعاثات الناجتة 

عن قطاع التنّقل. 
“اأدنوك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلابر،  اأحمد  �صلطان  الدكتور  معايل  وق��ال 
الكهربائية،  امل��رك��ب��ات  ا�صتخدام  يف  من���واً  الإم����ارات  دول���ة  ت�صهد  للتوزيع: 
متميزة  وق��درات  اإمكانيات  و”طاقة”  للتوزيع”  “اأدنوك  من  كل  ومتتلك 
املركبات  اأ���ص��ح��اب  م��ن  للعمالء  امل��ت��زاي��دة  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  لهما  تتيح 
الكهربائية عر اإطالق “E2GO، و�صت�صتمر “اأدنوك للتوزيع” يف �صعيها 

بيئة الإعادة التدوير ت�ستك�سف اآفاق اإن�ساء اأول م�سنع الإعادة تدوير بطاريات املركبات الكهربائية 

وفد غرفة عجمان يزور جمموعة �سركات تفا�سيل ويطلع على خطتها التطويرية

عبداهلل املويجعي: االإمارات متتلك كوادر اإماراتية متميزة لها ب�سمات وا�سحة يف القطاع اخلا�س

تعزيز وبرومان توّقعان اتفاقية لتطوير 
اأول من�ساأة الإنتاج امليثانول يف االإمارات

•• اأبوظبي -وام:

“برومان  و�صركة  “تعزيز”  املحدودة  الكيميائية  للم�صتقات  اأبوظبي  �صركة  وقعت 
العامل،  امليثانول يف  اإنتاج  الرائدة يف جمال  ال�صركات  اإحدى  )برومان(،  اإي جي” 
دولة  يف  امليثانول  لإن��ت��اج  امل�صتوى  عاملية  من�صاأة  اأول  لتطوير  م�صاهمني  اتفاقية 
الإمارات، وذلك �صمن منطقة “تعزيز” للكيماويات ال�صناعية يف مدينة الروي�س 
1.8 مليون طٍن من  اإنتاج  املن�صاأة بقدرتها على  باأبوظبي. ومتتاز هذه  ال�صناعية 
هذه  على  املتنامي  والعاملي  املحلي  الطلب  تلبية  يف  ي�صهم  مب��ا  �صنوياً،  امليثانول 
كيماوية  م��ادة  امليثانول  وُيعد  ال�صتخدامات.  واملتعّددة  النظيفة  الكيماوية  امل��ادة 
مهّمة ُت�صتخدم يف جمموعة وا�صعة من التطبيقات ال�صناعية، ومن اأبرزها الوقود 
املتنامية  اأهميتها  عن  ف�صاًل  البناء،  وم��واد  ال�صيدلنية  وامل�صتح�صرات  واملذيبات 

كم�صدر للوقود منخف�س النبعاثات وخ�صو�صاً يف القطاع البحري.
ل�صركة  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  املهريي،  يو�صف  خليفة  ق��ال  املنا�صبة،  وبهذه 
“ تعزيز”،  تقّدم ملحوظ يف  اإح��راز  التفاقية  نوا�صل من خالل هذه  “تعزيز”: 
التنمية  وت�صريع  املحلي  القت�صاد  بتنويع  امل�صاهمة  يف  املتمثلة  اأهدافنا  لتحقيق 
الإم��ارات على  دول��ة  ق��درة  على  تاأكيداً  “برومان”  �صراكتنا مع  وتاأتي  ال�صناعية. 
قدماً  من�صي  بينما  املبا�صرة،  الأجنبية  وال�صتثمارات  ال�صركاء  اأب���رز  ا�صتقطاب 
مواد  اإنتاج  و�صي�صاهم  الروي�س،  يف  عاملي  نطاق  على  امليثانول  لإنتاج  م�صاعينا  يف 
املحلية  التوريد  الإم��ارات يف دعم �صال�صل  دول��ة  الأوىل يف  للمرة  كيماوية جديدة 
اإنتاج  ويدعم  اأبوظبي.  يف  اخلا�س  للقطاع  الأم��د  طويل  ال�صناعي  النمو  وحتقيق 
هذه املادة الكيماوية املتعّددة ال�صتخدامات للمرة الأوىل يف دولة الإمارات اأهداف 
التنمية  وت�صريع  املحلي  القت�صاد  لتنويع  والتكنولوجيااملتقّدمة  ال�صناعة  وزارة 
دفع  يف  واآ�صيا  اإفريقيا  يف  النا�صئة  القت�صادات  ت�صهم  اأن  املتوّقع  ومن  ال�صناعية. 
الطلب املتنامي على امليثانول ، و�صي�صهم اإنتاج امليثانول حملياً يف احلّد من العتماد 
يف  “ا�صنع  مبادرة  دع��م  من  املحلية  ال�صركات  ومتكني  اخل��ارج  من  ا�صترياده  على 
الإمارات” وتعزيز مرونة �صال�صل التوريد املحلية. من جانبه، قال ريت�صارد برينك، 
الع�صو املنتدب ل�صركة “برومان” يف دولة الإمارات: نعتر اإبرام اتفاقية امل�صاهمني 
خطوة رئي�صية �صمن جهودنا الرامية اإىل تطوير اأول من�صاأة عاملية امل�صتوى لإنتاج 
امليثانول يف اأبوظبي ، ول ُيعّد هذا امل�صروع ال�صتثمار الأول ل�صركة “برومان” يف 
الأكرث  املن�صاآت  اإح��دى  لإقامة  نطمح من خالله  اإننا  بل  الإم���ارات فح�صب،  دول��ة 
تطّوراً يف العامل لتحويل الغاز الطبيعي اإىل ميثانول بطرق منخف�صة النبعاثات. 
ومع تزايد الطلب العاملي على امليثانول كم�صدر للوقود النظيف، ياأتي التوقيع على 
“تعزيز”  منطقة  متلكها  التي  الهائلة  الإمكانات  على  تاأكيداً  امل�صاهمني  اتفاقية 

للكيماويات ال�صناعية وقطاع التكرير والبرتوكيماويات يف اأبوظبي.

اإماراتية يف جمال مراكز الت�صال 
ت����درج يف �صوق  وت��ع��ه��ي��د الأع���م���ال 
ال�صهم. واأ�صارت اإىل اأن جمموعة 
���ص��رك��ات ت��ف��ا���ص��ي��ل ح��ري�����ص��ة على 
ال�صتفادة من الطاقات واخلرات 
عمل  فرق  �صمن  املواطنة  للكوادر 
عدد  لي�صل  الوظيفية،  املجموعة 
 55 اإىل  امل����واط����ن����ني  امل���وظ���ف���ني 

موظف وموظفة. 
وخ���الل ال��زي��ارة ق��ام وف��د الغرفة 
ب��ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة ل���الط���الع على 
اإدارات واأق�صام “تفا�صيل” كما مت 
واجنازات  اأن�صطة  اأب��رز  ا�صتعرا�س 
جانب  اإىل  ان�صائها  منذ  ال�صركة 
روؤي����ة وت��وج��ه��ات ال�����ص��رك��ة وخطة 

التو�صع امل�صتقبلية خارج الدولة.

•• عجمان ـ الفجر 

زار وفد من غرفة جتارة و�صناعة 
���ص��ع��ادة عبداهلل  ب��رئ��ا���ص��ة  ع��ج��م��ان 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��وي��ج��ع��ي 
جمموعة  م��ق��ر  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة 
اإم��ارة عجمان  �صركات تفا�صيل يف 
املبا�صر  ال��ت��وا���ص��ل  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
ال�صركات  م��ع  ال��ع��الق��ات  وت��ن��م��ي��ة 
الإم��ارة مبا  الرائدة يف  الإماراتية 
العمال  بيئة  ا���ص��ت��م��راري��ة  ي��دع��م 
ملن�صاآت  امل�����ص��ت��دام  ال��ن��م��و  وي��ح��ق��ق 

القطاع اخلا�س يف الإمارة.
اأع�������ص���اء جمل�س  ال����زي����ارة  ح�����ص��ر 
ال�صويدي  ���ص��امل  و���ص��ع��ادة  الإدارة 
التنفيذيون  وامل���دراء  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

امل��ب��ذول��ة يف  اجل��ه��ود  عجمان على 
اأ���ص��ح��اب الع��م��ال املواطنني  دع��م 
وتهيئة مقومات النجاح وا�صتدامة 
للح�صور  الأع��م��ال، وقدمت  ومن��و 
جمموعة  خ����دم����ات  ح�����ول  ن����ب����ذة 
�صركة  باعتبارها  تفا�صيل  �صركات 
اإم���ارات���ي���ة حم��ل��ي��ة امل��ن�����ص��ئ ب����داأت 
ن�صاطها منذ اأكرث من 10 �صنوات 
يف  متخ�ص�صة  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة  يف 
ومراكز  الأع��م��ال  تعهيد  خ��دم��ات 
الت�صال وخدمة العمالء، لتتو�صع 
كافة  خدماتها  وتغطي  املجموعة 
اأك��ر �صركة  اإم��ارات الدولة كثاين 
علماً  ال���دول���ة  ات�����ص��ال يف  م���راك���ز 
على جائزة  املجموعة ح�صلت  باأن 
اف�����ص��ل ���ص��رك��ة م���رك���ز ات�����ص��ال يف 

ال�صرق الأو�صط 2021.
تعد  “تفا�صيل”  ان  واأو����ص���ح���ت 
اأك���ر �صركة م��راك��ز الت�����ص��ال من 
حيث الطاقة ال�صتيعابية باإجمايل 
جانب  اإىل  م���رب���ع  ق����دم   32،192
لدى  خ��ارج��ي��ة  ت�صغيلية  م���واق���ع 
موظف   8٦0 بها  ويعمل  العمالء 
لغة   12 يتحدثون  جن�صية   30 من 
م���وزع���ني ع��ل��ى اإم��������ارات ال���دول���ة، 
ك��م��ا خ��دم��ت امل��ج��م��وع��ة اأك����رث عن 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م��ن  عميل   50
واخلا�س، واأ�صارت اإىل اأن تفا�صيل 
تهدف اإىل طرح ا�صهمها لالكتتاب 
العام يف �صوق دبي ل��الأوراق املالية 
يف الربع الخري من ال�صنة املالية 
�صركة  اأول  ت��ك��ون  وب���ذل���ك   2025

وفد  وا�صتقبل  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة  يف 
خليفة  م������رمي  ����ص���ع���ادة  ال���غ���رف���ة 
واملوؤ�ص�س  ال���رئ���ي�������س   � ال��ن��ع��ي��م��ي 
“تفا�صيل”  ����ص���رك���ات  مل��ج��م��وع��ة 
التنفيذي  الرئي�س  خبري  واأح��م��د 

للمجموعة. 
املويجعي،  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  واأث��ن��ى 
“تفا�صيل”  ت���ق���دم���ه  م�����ا  ع���ل���ى 
الت�صال  م���راك���ز  اف�����ص��ل  ك���اأح���د 
واملتخ�ص�صة  ال��دول��ة  يف  ال���رائ���دة 
امل���ع���ل���وم���ات  ت���ق���ن���ي���ة  يف خ�����دم�����ات 
وحلول الت�صال، ودورها يف تنمية 
من  توفره  ملا  القت�صادي  القطاع 
خدمات موؤمتتة تدعم منو اأعمال 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
ع������ر ت�����وف�����ري م���ن�������ص���ة ات���������ص����ال 

ال���وظ���ائ���ف اأم�����ام اخل��ري��ج��ني من 
املقومات  بتنوع  م�صيدا  املواطنني، 
حكومة  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي  وامل�����زاي�����ا 
ع����ج����م����ان لأ������ص�����ح�����اب الع�����م�����ال 
ب�صكل  الإم������ارة  يف  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

عام.  
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ���ص��ار 
عجمان، اأن دولة الإم��ارات متتلك 
كوادر اإماراتية متميزة لها ب�صمات 
القطاع  اأع��م��ال  تنمية  يف  وا�صحة 
املحلي  ال�����ن�����اجت  ومن������و  اخل�����ا������س 
ُيج�صده  ال���ذي  الأم����ر  الإج���م���ايل، 
اأ�صحاب  مل�����ص��اري��ع  ال��الف��ت  ال��ن��م��و 
املواطنني،  الع���م���ال  و���ص��اح��ب��ات 
م���������ص����ي����داً مب�����ا ت�����وف�����ره اجل����ه����ات 
املعنية من دعم مبا�صر  احلكومية 

من  تفا�صيل  ل��ع��م��الء  م�����ص��ت��دام��ه 
كافة اجلهات. 

واأك���د ان جن��اح ان��ط��الق جمموعة 
اإماراتية  �صركات تفا�صيل على يد 
عربية يف  اأعمال  �صيدة  اأول  تعتر 
الأو���ص��ط يف جم��ال مراكز  ال�صرق 
الت�صال وتعهيد العمال، يرهن 
و�صابات  ل�صباب  الكبرية  ال��ق��درات 
يف  العمل  غمار  خو�س  يف  ال��وط��ن 
النجاح  وحتقيق  اخل��ا���س  القطاع 
وال�����ري�����ادة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، 
م�صيداً مبدى زخم وتنوع م�صاريع 
اأ�����ص����ح����اب و����ص���اح���ب���ات الع����م����ال 
الأمر  عجمان  اإم��ارة  يف  املواطنني 
الذي يعك�س اخلرات والمكانيات 
لزيادة  املجال  ويفتح  الفئة،  لهذه 

املواطنة  ال��ك��وادر  م�صاركة  لتنمية 
يف منو القطاع اخلا�س بالدولة.

دور  له  ناف�س  برنامج  اأن  واأ���ص��اف 
حيوي يف تنمية القطاع القت�صادي 
يف الدولة وت�صجيع اخلريجني من 
امل���واط���ن���ني وال��ب��اح��ث��ني ع���ن عمل 
اخلا�س،  ال���ق���ط���اع  يف  ل���الن���دم���اج 
الكوادر  اأم��ام  الفر�صة  �صيتيح  مما 
املواطنة لكت�صاب اخلرات العملية 
والعلمية ورفع كفاءتهم والتعرف 
املتاحة  ال�صتثمارية  الفر�س  على 
اخلا�س  القطاع  جم��الت  كافة  يف 
اأ�صحاب  اأع������داد  زي�����ادة  وب���ال���ت���ايل 
و�صاحبات العمال املواطنني”.       

م��رمي خليفة  وج��ه��ت  م��ن جانبها 
غرفة  اإىل  ال�������ص���ك���ر  ال���ن���ع���ي���م���ي، 

% خالل العام املا�سي  النقد العربي: االقت�سادات العربية تنمو 5.4  •• اأبوظبي -وام:

ق������در ����ص���ن���دوق ال���ن���ق���د ال���ع���رب���ي منو 
العام  خ����الل  ال��ع��رب��ي��ة  الق���ت�������ص���ادات 

 ،2021 العامل  خالل   3.5% بلغ  منو  معدل  مقابل   5.4% بن�صبة  املا�صي 
 ،4% العام اجلاري  العربية خالل  النمو لالقت�صادات  يبلغ معدل  اأن  متوقعاً 
املدير  احلميدي،  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  به  اأف��اد  ما  ح�صب 
العام رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق النقد العربي، خالل الجتماع الثامن لوكالء 
وزارات املالية العرب الذي اختتم اأعماله ام�س يف اأبوظبي، مب�صاركة خراء من 
اإىل  والتنمية،  القت�صادي  التعاون  ومنظمة  الدوليني  والبنك  النقد  �صندوق 
املالية  وزراء  ملجل�س  الفنية  الأمانة  يتوىل  الذي  العربي  النقد  �صندوق  جانب 

العرب. 
وقال احلميدي اإن التح�صن الن�صبي يف م�صتويات الطلب العاملي، وارتفاع معدلت 
التحفيز  حزم  تبني  العربية  احلكومات  وموا�صلة  والغاز،  النفط  قطاعي  منو 

لدعم التعايف القت�صادي، التي بلغت حوايل 400 مليار دولر اأمريكي خالل 
من  العديد  لتنفيذ  الإيجابي  الأث��ر  اإىل  اإ�صافًة   ،)2022  -  2020( الفرتة 
برامج الإ�صالح القت�صادي والروؤى وال�صرتاتيجيات امل�صتقبلية التي ت�صتهدف 
دور  وت�صجيع  الأع��م��ال،  بيئة  واإ���ص��الح  القت�صادي،  التنويع  م�صتويات  تعزيز 
القطاع اخلا�س، ودعم راأ�س املال الب�صري، وزيادة م�صتوى املرونة القت�صادية يف 
مواجهة ال�صدمات، مّكنت من تعزيز فر�س التعايف خالل عام 2022، م�صريا 
اإىل اأن �صندوق النقد العربي قدر معدل النمو القت�صادي يف املنطقة العربية 
عام 2022 بنحو 5.4 %، مقابل 3.5 % يف عام 2021، فيما يتوقع اأن يبلغ 

معدل النمو القت�صادي للدول العربية نحو 4 % يف عام 2023. 
واأ�صار اإىل اأن �صوق ال�صندات وال�صكوك امل�صتدامة �صهد منواً ا�صتجابًة لالهتمام 
املتزايد باعتبارات ال�صيا�صة البيئية والجتماعية وباأهداف التنمية امل�صتدامة، 

الديون  اأح��ج��ام  زادت  ل��ذل��ك،  ونتيجًة 
امل�صتدامة بني عامي 2020 و2021 
ب���اأك���رث م���ن ال�����ص��ع��ف، ل��ت��ت��ج��اوز 2.9 
اأن  متوقعا  اأم��ري��ك��ي،  دولر  ت��ري��ل��ي��ون 
ي�صتمر هذا التو�صع مع دخول جهات اإ�صدار جديدة اإىل ال�صوق من اأجل تلبية 

متطلبات الأهداف الجتماعية والبيئية. 
واأكد معايل الدكتور احلميدي اأن ال�صدمات املتتالية التي تعر�س لها القت�صاد 
العاملي على مدى ال�صنوات ال� 15 املا�صية، اأدت اإىل تراكم الديون يف معظم دول 
2020 وما تالها من  ب��داأت يف عام  التي  العامل، حتديداً، مع جائحة كورونا 
الدول  التي دفعت معظم  الراهنة  العاملية  التطورات  ب�صبب  اقت�صادي  انكما�س 
ال�صغوط  ب�صبب  الفائدة  اأ�صعار  برفع  النقدية  �صيا�صتها  تقييد  اإىل  العربية 
الت�صخمية اأو ارتباط العملة بالدولر الأمريكي، حيث تعر�صت الدول العربية 
ا�صتقرار  حتديات  مواجهة  عليها  وك��ان  العامة  املالية  �صعيد  على  ل�صغوطات 

القت�صاد والعمل على تعزيز القدرة على حتمل الديون. 

اح���������ص����ان   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�صتان   ، خ����ان  ن�����واب  اهلل 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)2749882DT(  رق���م 

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

    0559987142

فقدان جواز �سفر
فريد  داود   / امل��دع��و  ف��ق��د 
اجلن�صية  ال���ه���ن���د   ، خ�����ان 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )2 8 1 3 3 0 3 U (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0526053350

فقدان جواز �سفر
كاليل  ا�صي�س   / امل��دع��و  ف��ق��د 
م��اث��ي��و ك��الي��ل اي�����ص��و م��اث��ي��و ، 
�صفره  ج���واز  اجلن�صية  ال��ه��ن��د 
رقم )S2017765(  يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ف��������ق��������د امل��������������دع��������������و/ ام��������ري 
����ص���وري���ا   ، ال���������ص����ع����ار  ح����م����دى 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )N012149458(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال�����ص��وري��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
الزين  امل��دع��و / م���رمي  ف��ق��د 
ال���������ص����ودان   ، ح�������ص���ن حم���م���د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )P05280568(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�صودانية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ن����وراي����ن����ى بت  امل����دع����و /  ف���ق���د 
اندوني�صيا   ، ت�����ار  ك���ا����ص���ن���اوى 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
)E0426262(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  ي��ع��رث 
مركز  اق����رب  او  الن��دون��ي�����ص��ي��ة 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

•• ال�سارقة-وام: 

ال�صركة   - التدوير”  لإع���ادة  “بيئة  وقعت 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف م��ع��اجل��ة وا���ص��ت��ع��ادة امل���واد 
مع  ات��ف��اق��اً   - “بيئة”  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
واجلامعة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
التعاون  ب��ه��دف  ال�����ص��ارق��ة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
لإعادة  م�صنع  اأول  اإن�صاء  اآف��اق  وا�صتك�صاف 
الكهربائية  امل���رك���ب���ات  ب���ط���اري���ات  ت���دوي���ر 
ال�صتعداد  اإط����ار  ويف  ال�صالحية  منتهية 
الكبرية  ال��ت��غ��ريات  وم��واك��ب��ة  للم�صتقبل 
التي ي�صهدها قطاع النقل.  جرى التوقيع 
الطاقة  وزارة  ج��ن��اح  الت��ف��اق يف  ه���ذا  ع��ل��ى 
العاملية  ال��ق��م��ة  خ����الل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
هام�س  ع��ل��ى  ُت��ق��ام  ال��ت��ي  امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة 
العا�صمة  يف  لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ص��ب��وع 
خ���ال���د احلرميل  ان�������ص���م  ح���ي���ث  اأب���وظ���ب���ي 
اإىل  “بيئة”  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  الربايعة  ذاك��ر 
للتوقيع على هذا  التدوير”  “بيئة لإع��ادة 
العلماء  املهند�س �صريف  التفاق مع �صعادة 

وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع 
الطاقة والبرتول والدكتور خوان �صان�صيز 
وكيل اجلامعة الأمريكية بال�صارقة م�صوؤول 

ال�صوؤون الأكادميية. 
ووفقاً لالتفاق املرم �صُت�صاف من�صاأة اإعادة 
اإىل  الكهربائية  ال�صيارات  بطاريات  تدوير 
جُمّمع بيئة لإدارة النفايات املتكامل التابع 
ل�صركة “بيئة لإعادة التدوير” والذي ي�صم 
10 م��راف��ق متخ�ص�صة  ال��وق��ت احل��ايل  يف 

مل��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات وا���ص��ت��ع��ادة امل����واد والذي 
%76 من  ن�����ص��ب��ت��ه  ���ص��اه��م يف حت��وي��ل م���ا 
ال�صارقة  باإمارة  املكّبات  عن  بعيداً  النفايات 
وهي الن�صبة الأعلى من نوعها على م�صتوى 
منطقة ال�صرق الأو�صط.  و�صت�صاعد من�صاأة 
اإعادة تدوير بطاريات ال�صيارات الكهربائية 
مكّبات  ع��ن  بعيداً  نفايات  حتويل  زي���ادة  يف 
النفايات يف امل�صتقبل مع اقرتاب البطاريات 
من ال�صيارات الكهربائية من نهاية عمرها 

امل�صاركون  الأط��راف  اتفق  كما  الفرتا�صي 
التقنيات  وحتديد  التعاون  على  بالتحالف 
تدوير  اإع����ادة  ملن�صاأة  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى  ذات 

بطاريات املركبات الكهربائية. 
وق��ال خالد احل��رمي��ل : م��ن خ��الل اجلمع 
“بيئة  ���ص��رك��ة  متتلكها  ال��ت��ي  اخل����رة  ب��ني 
املواد،  ا�صتعادة  جمال  يف  التدوير”  لإع��ادة 
والبنية  الطاقة  ل���وزارة  الوطنية  وال��روؤي��ة 
التحتية، والأبحاث املتطورة التي تزخر بها 
�صنتمكن  ال�صارقة،  يف  الأمريكية  اجلامعة 
جاهزة  مثالية  ا�صرتاتيجية  �صياغة  م��ن 
للم�صتقبل ويف نهاية املطاف �صتحقق جهودنا 
منواً م�صتداماً وخاٍل من النفايات واحلياد 
الكربوين ل�صوق املركبات الكهربائية والذي 
الوطنية  ال���ص��ت��دام��ة  ب��رام��ج  م��ع  يتما�صى 

والإقليمية والعاملية. 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
امل���ت���ح���دة ����ص���ه���دت ارت����ف����اع����اً م���ل���ح���وظ���اً يف 
ع����دد الأ����ص���خ���ا����س ال���ذي���ن ي��ت��ح��ول��ون من 
ال�صيارات  اإىل  التقليدية  امل��رك��ب��ات  اق��ت��ن��اء 
العام  يف  اأُج��ري��ت  درا���ص��ة  ويف  الكهربائية؛ 

من   %  30 م����ن  اأك������رث  اأب��������دى   2022
الأ�صخا�س يف الإمارات ا�صتعدادهم للتحول 
اإىل ال�صيارات الكهربائية اإذ ت�صري التوقعات 
�صينمو  الكهربائية  امل��رك��ب��ات  �صوق  اأن  اإىل 
امل�����دة م���ا بني  % ���ص��ن��وي��اً يف   30 مب���ع���دل 
الربايعة  ذاك��ر  واأك���د    .2028  -  2022
العمل على بناء ا�صرتاتيجية التخّل�س من 
دائري  اقت�صاد  بناء  لدعم  وذل��ك  النفايات 
نرغب  اأننا  كما  القطاعات  خمتلف  ي�صمل 
يف ت��ع��زي��ز م�����ص��اه��م��ات��ن��ا يف ا���ص��ت��ع��ادة امل����واد 
الكهربائية  امل��رك��ب��ات  ق��ط��اع  يف  وت��دوي��ره��ا 
حتقيق  بهدف  الأهمية  بالغة  م�صاألة  وه��ي 
احل����ي����اد ال����ك����رب����وين يف دول�������ة الإم����������ارات 
وخارجها، مرحبا بالتعاون مع وزارة الطاقة 
يف  الأمريكية  واجلامعة  التحتية  والبنية 
من�صاأة  ت�صييد  اآف���اق  ل�صتك�صاف  ال�صارقة 
ج��دي��دة لإع����ادة ت��دوي��ر ب��ط��اري��ات املركبات 
امل�صتدام  النمو  الكهربائية والتي لن تدعم 
بل  فح�صب،  الكهربائية  ال�صيارات  ل�صناعة 
ت�صاعد اأي�صاً يف بناء �صبكات نقل خالية من 

النبعاثات . 
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2022، قل�صت منظمة  اأغ�صط�س 
ب�صاأن  توقعاتها  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
النمو يف هذا القطاع اإىل 1٪ فقط 
عوامل  ب�صبب   ،2023 ال��ع��ام  يف 
الرتاجع  زي���ادة خماطر  ع��ّدة مثل 
والإنفاق  ال��ت�����ص��خ��م،  م��ن  ال��ن��اج��م 
الطاقة  واأزم����������ة  ال����ص���ت���ه���الك���ي 

امل�صتمرة. 
ال�صنوية  الج��ت��م��اع��ات  اأن  ي��ذك��ر 
لعام  العاملي  القت�صادي  للمنتدى 
2023 تعقد يف دافو�س حتت �صعار 
“التعاون يف عامل جمزاأ” بح�صور 
ال���ق���ادة  م����ن   2،700 م����ن  اأك������رث 
ورجال  امل�صوؤولني  وكبار  وال���وزراء 
الأع����م����ال ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ح�����وارات 
على  وال��ع��م��ل  وا�صت�صرافية  ب��ن��اءة 
اإي��ج��اد احل��ل��ول ع��ر ال��ت��ع��اون بني 

القطاعني احلكومي واخلا�س. 

  بالإ�صافة اإىل اختيار دولة الإمارات 
ل�صت�صافة املوؤمتر الوزاري الثالث 
العاملية  ال���ت���ج���ارة  مل��ن��ظ��م��ة  ع�����ص��ر 
الأول  ال��رب��ع  خ���الل   )MC13(
يعزز مكانة  ما   ،2024 العام  من 
ك���ب���واب���ة جتارية  الإم��������ارات  دول�����ة 
الريادي  دوره�����ا  وي��ر���ص��خ  ل��ل��ع��امل 
التجارة  اإ�صالح نظام  والقيادي يف 

الدولية.
وحر�س معاليه على م�صاركة روؤيته 
الجتماعات  خ�����الل  الإي���ج���اب���ي���ة 
ال��وزاري��ة التي عقدها م��ع ك��ل من 
النائب  �صفريدينكو،  يوليا  معايل 
ووزي�����رة  ال�������وزراء  ل��رئ��ي�����س  الأول 
ومعايل  اأوك���ران���ي���ا،  يف  الق��ت�����ص��اد 
التجارة  وزي�����ر  ����ص���ورا����ص���اك،  ب����ان 
يف ك���م���ب���ودي���ا، ح��ي��ث جت����ري دول���ة 
الإم��������ارات م��ف��او���ص��ات م���ع هاتني 

ي�صب يف �صاحلنا جميًعا. 
و����ص���م���ن ف���ع���ال���ي���ات ه�����ذا احل����دث 
�����ص����ارك معايل  ال�����ب�����ارز،  ال���ع���امل���ي 
نقا�صية  ح��ل��ق��ة  ال���زي���ودي يف  ث���اين 
التجارة  “تكنولوجيا  ب���ع���ن���وان 
املالية”  التكنولوجيا  مع  تتالقى 
 TradeTech Meets“
جمعته  وال����ت����ي   ”FinTech
اإيويال،  اأوكوجنو  نغوزي  من  بكل 
التجارة  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ام��ة  امل���دي���رة 
العاملية، وخمتار ديوب، املدير العام 
وبيغي  الدولية،  التمويل  ملوؤ�ص�صة 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  األ��ف��ورد، 
ال��ع��امل��ي��ة ل�صركة  امل��ب��ي��ع��ات  وم��دي��ر 

 .PayPal
التاأثري  ح��ول  اجلل�صة  ومت��ح��ورت 
الذي ميكن اأن يفر�صه التحّول اإىل 
رقمنة �صال�صل التوريد واملعامالت 

التجارة  ع���ل���ى  ال���دول���ي���ة  امل���ال���ي���ة 
العاملية، وقدرته على جعل عمليات 
واملدفوعات  وال��ت��م��وي��ل  ال���ت���ج���ارة 

اأكرث �صهولة وموثوقية. 
وجاءت املناق�صات على خلفية توقيع 
معايل دولة الإمارات مذكرة تفاهم 
العاملي  الق��ت�����ص��ادي  امل��ن��ت��دى  م���ع 
الإماراتية  امل��ب��ادرة  اإط���الق  ل��دع��م 
والتي  التجارة”،  “تكنولوجيا 
التكنولوجيا  دم��ج  لت�صريع  ت�صعى 

املتقدمة يف نظام التجارة العاملي. 
ال�صنوي  النمو  بعد  اأن��ه  اإىل  ي�صار 
التجارة  ���ص��ه��دت��ه  ال���ذي  ال��ق��ي��ا���ص��ي 
قيمتها  جت�����اوزت  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة، 
دولر  ت��ري��ل��ي��ون   32 الإج��م��ال��ي��ة 
عمليات  ب��ل��وغ  ظ���ّل  ويف  اأم���ريك���ي، 
اأعلى  ال��ع��امل��ي��ة  احل����اوي����ات  ���ص��ح��ن 
م�����ص��ت��وى ل���ه���ا ع���ل���ى الإط��������الق يف 

اتفاقيتي  ع��ق��د  ب�����ص��اأن  ال��دول��ت��ني 
كل  م��ع  �صاملة  اقت�صادية  ���ص��راك��ة 

منهما. 
كما التقى الزيودي، معايل جوزيف 
والتجارة  ال�صناعة  وزي��ر  �صيكيال، 
ومعايل  ال��ت�����ص��ي��ك،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
التجارة  وزي��ر  با�صكوال،  األ��ف��ري��دو 
ومعايل  الفيلبني،  يف  وال�����ص��ن��اع��ة 
اخلارجية  وزي������رة  حل��ب��ي��ب  ح��ج��ة 
والتجارة  الأوروب�����ي�����ة  وال�������ص���وؤون 
الثقافية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اخل��ارج��ي��ة 
ومعايل  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  يف  الحت�����ادي�����ة 
ال�صناعة  وزي�������ر  م�������زور  ري����ا�����س 

والتجارة يف املغرب. 
واأج��������رى م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ثاين 
ا مع ربيكا  اأي�صً الزيودي حمادثات 
جرين�صبان، الأمينة العامة ملوؤمتر 
والتنمية  للتجارة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

مناخ  ظ���ل  م��ع��ال��ي��ه: يف  واأ�����ص����اف 
بالتحديات،  مليء  عاملي  اقت�صادي 
تنفيذاً  الإم�������ارات،  دول����ة  تتم�صك 
بنهجها  الر�صيدة،  قيادتها  ل��روؤي��ة 
والطموح  امل��ن��ف��ت��ح،  الق���ت�������ص���ادي 
ي�����ص��ع��ى اإىل  واحل�����ي�����وي، وال��������ذي 
العامل  دول  ك��اف��ة  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل 
وتعزيز  العاملية  ال��ت��ج��ارة  لتحفيز 

دورها يف دعم القت�صاد العاملي. 
القت�صادي  الثقل  مركز  اإن  وق��ال 
العاملي يتحّول ب�صكل تدريجي نحو 
اجل��ن��وب وال�����ص��رق، ون��ح��ن يف قلب 
الأول  الن�صف  يف   .. ال��ت��ط��ور  ه��ذا 
2022، �صهدت منطقة  العام  من 
ال�صرق الأو�صط اأعلى معدل للنمو 
�صعيد  ع��ل��ى  ال�����ص��ن��وي  ال���ت���ج���اري 
العامل بن�صبة 74 %، ونحن نوؤمن 
بالتجارة  اخل��ا���ص��ة  اأج��ن��دت��ن��ا  ب����اأن 

دولة  ت�صت�صيف  حيث  )اأون��ك��ت��اد(، 
الإمارات منتدى ال�صتثمار العاملي 
ال��ث��ام��ن يف ال��ع��ا���ص��م��ة اأب��وظ��ب��ي يف 

اأكتوبر 2023. 
الأعمال  بقادة  معاليه  التقى  كما 
من  ل��ع��دد  التنفيذيني  وال��روؤ���ص��اء 
قطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�������ص���رك���ات 
اخلا�صة  الأ���ص��ه��م  م��ن��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة 
وتكنولوجيا املعلومات والت�صالت 
والذكاء  املتقدمة  والتكنولوجيا 
واخلدمات  والأدوي���ة  ال�صطناعي 

املالية. 
وقال معايل الدكتور ثاين الزيودي 
للمنتدى  ال�صنوية  الجتماعات  اإن 
القت�صادي العاملي يف دافو�س توّفر 
يف  التوافق  لتحقيق  جيدة  فر�صة 
اآراء املجتمع الدويل ب�صاأن الق�صايا 

املتعلقة بالتجارة وال�صتثمار. 

اخلارجية قادرة على ال�صتمرار يف 
ت�صهيل التجارة العاملية. 

ج�صًرا  ن�صّكل  اأن  ن��ري��د   : واأ���ص��اف 
للقطاع اخلا�س، عن طريق الدفع 
التجارية  ال�������ص���راك���ات  ع��ق��د  ن��ح��و 
ال�صتثمار  وت���ع���زي���ز  اجل�����دي�����دة، 
وا�صتقطاب  امل���ب���ا����ص���ر،  الأج���ن���ب���ي 
اإيجاد  ع��ل��ى  وامل�����ص��اع��دة  امل���واه���ب، 
الأ�صرع  القت�صادات  بني  الروابط 
ال�صبب  ول��ه��ذا   .. ال��ع��امل  من���ًوا يف 
القت�صادي  امل���ن���ت���دى  م���ع  ن��ع��م��ل 
الأف�صل  ال��ط��رق  ل��درا���ص��ة  ال��ع��امل��ي 
النظام  اإىل  التكنولوجيا  لإدخ���ال 
ال���ع���امل���ي وق�����ي�����ادة هذا  ال����ت����ج����اري 
ي�صعر  ال��ذي  ال��وق��ت  يف   .. التغيري 
تراجع  من  بالقلق  الكثريون  فيه 
العوملة، نحن نتطلع اإىل دفع عجلة 
ال��ت��و���ص��ع الق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي مبا 

ثاين الزيودي يوؤكد خالل االجتماعات ال�سنوية للمنتدى االقت�سادي
 العاملي يف دافو�س اأهمية حترير التجارة الدوليـة كمحفز حيوي للنمو

اإىل احلياد الكربوين بحلول عام 2050، مبا ي�صمل اأن�صطة البنك وعمالئه على حد 
�صواء، وجنح البنك يف اإح��راز تقدم ملمو�س يف دعم عدد من اأكر واأ�صهر الكيانات يف 

دولة الإمارات لتحقيق قفزات نوعية نحو الو�صول اإىل اأهدافها املناخية.
البيئية  احلوكمة  هيكلية  لو�صع  للطريان”  “الحتاد  مع  تعاون  البنك  اأن  اإىل  ون��وه 
بال�صتدامة على م�صتوى قطاع  ال�صركات لأول قر�س مرتبط  والجتماعية وحوكمة 
الطريان يف العامل، كما لعب البنك دوراً اإيجابياً وفعاًل يف العديد من امل�صاريع الأخرى 
انبعاث  من  احلد  يف  ت�صاهم  ال�صم�صية  للطاقة  م�صاريع   3 ومنها  بتمويلها،  قام  التي 
البنك  قام  �صنوياً، و7 مبان خ�صراء  الكربون  اأك�صيد  ثنائي  1.989 مليون طن من 
مرت  األ��ف   430 ملعاجلة  متويلها  مت  ال�صحي  لل�صرف  حمطة  اإىل  اإ�صافة  بتمويلها 
اأبوظبي  اأ�صبوع  مكعب من املياه يومياً. ولفت �صارغيل اإىل امل�صاهمة القوية للبنك يف 
يف  املوؤ�ص�صية  الكيانات  اأ�صهر  واأح��د  الإم���ارات،  دول��ة  يف  بنك  اأك��ر  ب�صفته  لال�صتدامة 
اأول  اأن البنك يعتر من رواد ال�صتدامة يف القطاع امل�صريف كونه  اإىل  اأبوظبي، لفتاً 

2050، واأول بنك من الدولة ومنطقة  بنك يلتزم بتحقيق احلياد الكربوين بحلول 
اخلليج ين�صم اإىل التحالف امل�صريف خلف�س �صايف النبعاثات الكربونية.

البارزة  اللجان  ع��دد من  الأ�صبوع يف  م��دى  على  �صارك  الأول”  “اأبوظبي  اأن  واأو���ص��ح 
اأن�صطة  وان  �صيما  ال�صتدامة، ل  املتعلقة بحلول  الرئي�صية  املوا�صيع  ملناق�صة عدد من 
لدوره  نظراً  الإم����ارات،  دول��ة  املناخي يف  التغري  لأه���داف حماربة  راف���داً  البنك متثل 

احليوي يف القت�صاد الوطني، �صمن خمتلف القطاعات.
واأكد رئي�س ال�صتدامة يف “اأبوظبي الأول” اأن البنك عمل على مدى ال�صنوات املا�صية 
على تر�صيخ موقعه رائدا اإقليميا يف قطاع التمويل امل�صتدام، وقام يف 2017 باإ�صدار 
حتقيق  م��ن  العمالء  لتمكني  اجل��ه��ود  موا�صلة  م��ع  املنطقة،  يف  خ�صراء  �صندات  اأول 
متطلبات احلياد الكربوين، من خالل الرتكيز على الحتياجات املتنوعة واملتخ�ص�صة 
باأف�صل  لتلبية هذه الحتياجات  املنا�صبة  القطاع اخلا�س، وت�صميم احللول  ملوؤ�ص�صات 

�صكل ممكن.

•• اأبوظبي وام:
قال �صارغيل ب�صري، رئي�س ال�صتدامة يف بنك اأبوظبي الأول اإن البنك قدم ت�صهيالت 
بقيمة تزيد على 7 مليارات دولر )25.7 مليار درهم( مل�صاريع م�صتدامة خالل عام 
2022، م�صرياً اإىل اأن البنك حقق قفزات نوعية عر متويل العديد من امل�صاريع يف 
قطاعات اإمداد الطاقة واملباين والنقل، واإدارة النفايات، واملياه، والغذاء مبا يعزز من 

مكانته الرائدة يف جمال التمويل الأخ�صر وامل�صتدام.
الت�صهيالت  قيمة  اأن  “وام”  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريحات  يف  �صارغيل  واأ���ص��اف 
التي قدمها البنك للم�صاريع امل�صتدامة جتاوزت 35 مليار دولر يف الفرتة بني عامي 
مليار   75 بقيمة  تقدمي متويالت خ�صراء  البنك  ي�صتهدف  فيما  و2021،   2017

دولر خالل الفرتة املمتدة بني عامي 2022 و2030.
واأو�صح انه متا�صياً مع التزام البنك جتاه الق�صايا املناخية، فقد و�صع هدفاً للو�صول 

موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية ت�سلط ال�سوء على الدور املحوري ملحطات براكة يف حتقيق احلياد املناخي 

مدينة ال�سارقة امل�ستدامة ت�ستقبل وفدًا جتاريًا رفيع امل�ستوى من هولندا 
•• ال�سارقة-الفجر: 

ا�صتقبلت مدينة ال�صارقة امل�صتدامة، اأول جمتمع �صكني م�صتدام يف 
اإمارة ال�صارقة مت تطويره بالتعاون بني هيئة ال�صارقة لال�صتثمار 
رفيع  وفداً جتارياً  ديفلوبرز،  داميوند  و�صركة  )�صروق(  والتطوير 
امل�صتوى من هولندا اإىل اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2023 يف 18 
يناير 2023 لالطالع على احللول ال�صكنية امل�صتدامة يف املدينة.

ومت���ح���ورت زي����ارة ال��وف��د ح���ول ت��ب��ادل امل���ع���ارف يف جم���ال احللول 
واملرتبطة  امل�صتقبل،  متطلبات  مع  واملتوافقة  وامل�صتدامة  املتكاملة 
البيئات  يف  الدائري  والقت�صاد  امل�صتدامة  والطاقة  والغذاء  باملياه 

احل�صرية مثل اإمارة ال�صارقة.
املبذولة يف  امل�صتدامة باجلهود  باملدن  املهتم  التجاري  الوفد  واأ�صاد 
الطبيعة  مع  ين�صجم  ع�صري  �صكني  جممع  تطوير  نحو  امل�صروع 

ويعزز ال�صحة والرفاهية. 
ململكة  العامة  والقن�صلية  ال�صفارة  م��ن  م�صوؤولون  ال��وف��د  وراف���ق 
هولندا يف الإمارات العربية املتحدة، واأجرى الوفد، الذي �صم 25 

وروؤ�صاء  اإداري���ون  م��دي��رون  بينهم  وم��ن  �صركًة   15 ميثلون  ع�صواً 
حوارات  �صركات،  وم��دراء  ال�صتدامة  جمال  يف  وخ��راء  تنفيذيون 
يف  لال�صتدامة  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل�صر،  ك��رمي  ال�صيد  م��ع  قّيمة 
داميوند ديفلوبرز مدينة ال�صارقة امل�صتدامة، وال�صيد كارل عطاهلل، 

مدير الت�صويق يف مدينة ال�صارقة امل�صتدامة.
جمالت  يف  تعمل  هولندية  �صركات  ع��ن  ممثلني  ال��وف��د  وت�صمن 
املعمارية،  والهند�صة،  وال���زراع���ة،  ال���ص��ت��دام��ة،  فيها  مب��ا  خمتلفة 
والإن�صاءات، وتقنيات املباين اخل�صراء، والتقنيات الغامرة، والبيئة 

احل�صرية. 
و�صملت الزيارة جولة �صاملة ملختلف معامل املدينة، مبا فيها الفلل 
تعمل  ال��ت��ي  اخل�����ص��راء  البيوت  امل��راف��ق، مثل  م��ن  وغ��ريه��ا  الذكية 
بتقنيات الزراعة العمودية، واحلدائق ال�صغرية املنت�صرة يف املجمع.

“�صررنا  ع��ط��اهلل:  ك���ارل  ال�صيد  ق��ال  امل��و���ص��وع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
هولندا،  مملكة  من  امل�صتوى  رفيع  التجاري  الوفد  هذا  با�صتقبال 
هولندية  �صركات  على  للتعرف  رائعة  فر�صة  ال��زي��ارة  �صكلت  حيث 
عن  ف�صاًل  ال�صتدامة،  لتحقيق  جهودها  على  والط���الع  متنوعة 

اأهمية  فيها  مب��ا  امل�صرتك،  الهتمام  جم��الت  يف  املعرفة  م�صاركة 
دمج مثلث املاء والطاقة والغذاء يف املدن امل�صتدامة مثل م�صروعنا. 
اأن يتمتع  ويلتزم جممعنا ال�صكني باإحداث تاأثري اإيجابي من اأجل 
ال�صكان بحياة �صحية وم�صوؤولة بيئياً. وتن�صجم الزيارة مع مهمتنا 
تعليميًة  ومن�صًة  معرفيًة  وجهًة  امل�صتدامة  ال�صارقة  مدينة  جلعل 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  من  ال���زوار  من  متنوعة  ملجموعة 

مبن فيهم املبتكرون ورواد الأعمال وال�صخ�صيات الأكادميية”. 
القن�صلية  بعثة  رئي�س  نائب  ت��ارك��ات،  كينزا  قالت  ال�صدد،  وب��ه��ذا 
العامة الهولندية يف دبي: “رافقنا اليوم 15 �صركًة هولنديًة ت�صعى 
مع  واملتوافقة  وامل�صتدامة  املتكاملة  احللول  جمال  يف  التعاون  اإىل 
متطلبات امل�صتقبل، واملرتبطة باملياه والطاقة امل�صتدامة والقت�صاد 
هذا  وي�صكل  امل�صتدامة.  ال�صارقة  مدينة  اإىل  زي���ارة  يف  ال��دائ��ري، 
املجمع ال�صكني امل�صتدام مثاًل رائداً عن احلياة امل�صتدامة، وين�صجم 
متاماً مع قيمنا لتعزيز الرتابط بني املياه والغذاء والطاقة. واأرجو 
اأكرث  اإن�صاء مدن  امل�صرتك يف  الزيارة بتعزيز هدفنا  اأن ت�صهم هذه 

ا�صتدامًة وقدرًة على التكيف مع تغري املناخ”.

•• اأبوظبي-وام:

�صلطت موؤ�ص�صة الإمارات للطاقة 
ال����ن����ووي����ة ال�������ص���وء ع���ل���ى ال�����دور 
كحل  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  امل��ح��وري 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ل��ظ��اه��رة  ع��امل��ي 
العاملية  ال��ق��م��ة  خ����الل  وذل�����ك   ،
يف  عقدت  التي  امل�صتقبل،  لطاقة 

اأبوظبي . 
لطاقة  العاملية  القمة  وت�صدرت 
امل�صتقبل فعاليات الن�صخة ال� 15 
لال�صتدامة،  اأبوظبي  اأ�صبوع  من 
وهو احلدث الريادي ال�صنوي يف 
قطاع الطاقة وال�صتدامة والذي 
القيادات  م��ظ��ل��ت��ه  حت���ت  ي��ج��م��ع 
هذا  وخ����راء  وال��دول��ي��ة  املحلية 
القرار  ���ص��ن��ع  وم���واق���ع  ال��ق��ط��اع 

الدويل.  التعاون  اتفاقيات  اإط��ار 
واأعلنت اململكة املتحدة موؤخراً عن 
مليارات   10 نحو  تلقي  توقعها 
جنيه اإ�صرتليني من ال�صتثمارات 
الإماراتية يف خمتلف القطاعات، 
بينما  النووية،  الطاقة  فيها  مبا 
اتفقت دول��ة الإم��ارات والوليات 
املا�صي على  العام  اأواخ��ر  املتحدة 
دولر  م��ل��ي��ار   100 ت��خ�����ص��ي�����س 
مل�صاريع الطاقة ال�صديقة للبيئة 
غيغاواط   100 اإ���ص��اف��ة  ب��ه��دف 
عام  بحلول  العامل  م�صتوى  على 

 .2035
وُتعّد دول��ة الإم���ارات ق�صة جناح 
النووية  الطاقة  جمال  يف  عاملية 
اإدارة  م���ن ح��ي��ث  ع��امل��ي  ومن�����وذج 
امل�����ص��اري��ع وال��ت��ك��ل��ف��ة. ويف الآون���ة 

وال�����ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى مدار 
الإمارات  موؤ�ص�صة  تركز  ال�صاعة، 
على  الآن  ال����ن����ووي����ة  ل���ل���ط���اق���ة 
ا�صتك�صاف واجتذاب ال�صتثمارات 
الطاقة  جمال  يف  ال�صرتاتيجية 
ال��ن��ووي��ة حم��ل��ي��اً وع��امل��ي��اً، لدعم 
الإمارات.  لدولة  والتنمية  النمو 
وتعتر حمطات براكة واحدة من 
اأكر حمطات الطاقة النووية يف 
العامل، حيث ت�صم اأربع مفاعالت 
 ،APR-1400 ط�������راز  م����ن 
ومبجرد ت�صغيلها بالكامل �صتنتج 
لإنارة  يكفي  م��ا  ب��راك��ة  حم��ط��ات 
اإىل  بالإ�صافة  منزل  األ��ف   570
دعم ا�صرتاتيجية الدولة لت�صبح 
من الدول امل�صدرة للغاز الطبيعي 

امل�صال بحلول عام 2030. 

اأو�صع  ثنائي������ة  اتفاقي�������ة  ويف 
الإم����ارات  دول�����ة  اأع��ل��ن��ت  لح��ق��اً، 
عن خطط ل�ص�������تثمار 30 مليار 
ال�صناعية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  دولر 
يف كوريا اجلنوبية يف اإط��ار �صعي 
التعاون  ت��و���ص��ي��ع  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن 

القت�صادي. 
الإم�������ارات م�صرية  دول����ة  وت���ق���ود 
امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية 
القطاعات،  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ر 
موؤمتر  ل�صت�صافة  ت�صتعد  حيث 
)ك����وب  ل��ل��م��ن��اخ  امل���ت���ح���دة  الأمم 
28( يف نوفمر يف دبي لت�صريع 
املناخي.  التغري  مواجهة  جهود 
وم����ع اق������رتاب امل����وؤمت����ر ال����دويل 
يف  ال�صتثمارات  تتزايد  املرتقب، 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة وال��ت��ي ت��اأت��ي يف 

ال��وظ��ائ��ف امل��ج��زي��ة وحت��ف��ز منو 
بالإ�صافة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات 
الهامة على  البيئية  الفوائد  اإىل 
مدار الأعوام ال�صتني املقبلة وما 
براكة  ب��اأن حمطات  بعدها، علما 
ه��ي جم��رد ال��ب��داي��ة، حيث متثل 
ال���رن���ام���ج  م�����ن  ف���ق���ط   20%
ال����ن����ووي ال�����ص��ل��م��ي الإم�����ارات�����ي، 
وت���ع���ت���ر م���ن�������ص���ة ل���الب���ت���ك���ار يف 
م�صادر  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  م�����ص��رية 
مبا  للبيئة،  ال�����ص��دي��ق��ة  ال��ط��اق��ة 
املفاعالت  يف ذلك تطوير من��اذج 
اجليل  وم����ف����اع����الت  امل�������ص���غ���ر، 
لتطوير  الطريق  ومتهد  التايل، 
اأنواع جديدة من الوقود اخلايل 

من النبعاثات الكربونية. 
الوفرية  الكهرباء  توفريها  ومع 

وعززت موؤ�ص�صة الإمارات للطاقة 
النووية التزامها بالتعاون الدويل 
ب�صكل اأكر بتوقيع مذكرة تفاهم 
، وق��ع��ه��ا م��وؤخ��را �صعادة  ج��دي��دة 
حممد اإبراهيم احلمادي، الع�صو 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���ن���ت���دب 
للطاقة  الإم�������������ارات  مل���وؤ����ص�������ص���ة 
ال��ن��ووي��ة وت�����ص��ي��ون��غ ���ص��ي��ون��غ اإيل 
للطاقة  الكورية  ال�صركة  رئي�س 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة )ك��ي��ب��ك��و(، وج���و هو 
الكورية  ال�����ص��رك��ة  ه��وان��غ،رئ��ي�����س 
للطاقة املائية والنووية، لتاأ�صي�س 
ا�صرتاتيجية  ع��م��ل  جم��م��وع��ات 
ل�����رن�����ام�����ج ت���������ص����ري����ع احل�����ي�����اد 
الطريق  ول��ت��م��ه��ي��د  ال���ك���رب���وين، 
تقنيات  م��ن  ج��دي��دة  حقبة  نحو 

الطاقة النووية. 

الأخرية، اأعلنت موؤ�ص�صة الإمارات 
رب���ط املحطة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
الثالثة من حمطات براكة الأربع 
ب�صبكة الكهرباء يف دولة الإمارات، 
ب��ع��د ع���ام واح����د ف��ق��ط م���ن ربط 
امل��ح��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة، مم��ا ي���دل على 
التقدم الكبري يف م�صرية تطوير 
حم��ط��ات ب���راك���ة ال��ت��ي ت��ع��د اأول 
متعدد  النووية  للطاقة  م�صروع 
الت�صغيل  م��رح��ل��ة  يف  امل��ح��ط��ات 
ال��ع��رب��ي، حيث جتري  ال��ع��امل  يف 
املحطة  ل���دخ���ول  ال����ص���ت���ع���دادات 
الثالثة مرحلة الت�صغيل التجاري 
املقبلة، يف  القليلة  الأ�صهر  خالل 
الإن�صائية  الأع��م��ال  ق��ارب��ت  ح��ني 

للمحطة الرابعة على النتهاء. 
اآلف  ب����راك����ة  وت����وف����ر حم���ط���ات 

لتخاذ اإجراءات فعالة و�صاملة. 
موؤ�ص�صة  اطلعت  القمة،  وخ��الل 
الإم�������������ارات ل���ل���ط���اق���ة ال���ن���ووي���ة 
امل�صتمر  ال��ت��ق��دم  ع��ل��ى  احل�����ص��ور 
ب����راك����ة  ت����ط����وي����ر حم�����ط�����ات  يف 
التي  ال�صلمية،  النووية  للطاقة 
التحتية  البنية  م�����ص��روع  تعتر 
الذي  ل��ل��ط��اق��ة،  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
امل����ب����ذول����ة على  ي����ق����ود اجل����ه����ود 
م�����ص��ت��وى دول�����ة الم��������ارات نحو 
امل��ن��اخ��ي بحلول  حت��ق��ي��ق احل��ي��اد 
عام 2050 من خالل احلد من 
النبعاثات  من  الأطنان  ماليني 
ال��ك��رب��ون��ي��ة ���ص��ن��وي��اً، وخ��ا���ص��ة اأن 
ُت��ع��ّد ال��ي��وم اأكر  حمطات ب��راك��ة 
م�صدر للكهرباء ال�صديقة للبيئة 

يف املنطقة. 

•• دافو�س-وام: 

دولة  وزير  الزيودي،  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  اأكد 
للتجارة اخلارجية، اأهمية التجارة كمحور اأ�سا�سي لتحفيز 
منو القت�ساد العاملي، و�سرورة العمل على حتديث �سال�سل 

التوريد ملواجهة التحديات الراهنة. 

ال�سنوية  جاء ذلك خالل م�ساركة معاليه يف الجتماعات 
والتي  ب�سوي�سرا  دافو�س  يف  العاملي  القت�سادي  للمنتدى 
جتارة  تدفق  حرية  مبداأ  لدعم  اجلهود  ح�سد  ت�ستهدف 
ت�سريع  نحو  الالزمة  اخلطوات  واتخاذ  واخلدمات  ال�سلع 
التجارية،  التبادلت  حتفيز  بهدف  التكنولوجيا  اعتماد 
و�سمان اإتاحة مقومات الو�سول املت�ساوي وغري املقّيد اإىل 

نظام التجارة العاملي لكافة الدول. 
النجاحات  اإىل  الــزيــودي  ثــاين  الــدكــتــور  معايل  ــار  واأ�ــس
2022، مبا  التجارية التي حققتها دولة الإمارات يف عام 
الذي  التجارة  وحجم  القيا�سية،  ال�سادرات  قيمة  ذلك  يف 
الدولة  للمرة الأوىل يف تاريخ  1.6 تريليون درهم  جتاوز 

خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام..
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خمتلف  يف  م��ن��ط��ق��ة   198 ع��ل��ى 
ت�صدرت  ح���ي���ث  الإم����������ارة،  م�����دن 
منطقة مويلح التجارية يف مدينة 
املناطق  ه����ذه  ق��ائ��م��ة  ال�������ص���ارق���ة 
ب�1،832 معاملة بيع، وباإجمايل 
نحو  قيمته  ب��ل��غ��ت  ت����داول  ح��ج��م 
1.7 مليار دره��م، وج��اءت بعدها 
منطقة اخلان بعدد 911 معاملة 

وبقيمة 849.8 مليون درهم. 
وبلغت العقارات ال�صكنية التي مت 
التداول عليها من خالل معامالت 

 5،373 املن�صرم  العام  يف  البيع 
ع����ق����اراً ومب�����ا ي�����ص��م��ل الأرا�����ص����ي 
حيث  وال�صقق،  باأنواعها  ال�صكنية 
 73.9% ال��ع��ق��ارات  ه���ذه  مثلت 
املتداولة،  ال��ع��ق��ارات  اإج��م��ايل  م��ن 
يف ح��ني مت ال���ت���داول ع��ل��ى 807 
عقارات جتارية متنوعة ون�صبتها 
الأرا�������ص������ي  واأم�����������ا   ،11.1%
ت�����داول عليها  ال���ت���ي  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
امل�صتثمرون خالل 2022 فبلغت 
 10.5% ومت��ث��ل  ع���ق���اراً   760
م��ن اإج��م��ايل ال��ع��ق��ارات، بينما مت 
زراعياً  327 عقاراً  التداول على 
اإج����م����ايل  م����ن   4.5% ومت����ث����ل 

العقارات املتداولة. 
اأم������ا م���ع���ام���الت ب���ي���ع امل��ن��ف��ع��ة يف 
الإم���ارة خ��الل ع��ام 2022، فقد 
م��ع��ام��ل��ة، حيث   351 اإج�����راء  مت 
املنفعة  ب��ي��ع  م��ع��ام��الت  ارت��ف��ع��ت 
بنتائج  مقارنة   24.5% بن�صبة 
2021، وج��اءت جميع هذه  عام 
التطوير  م�����ص��اري��ع  يف  امل��ع��ام��الت 
ال�صارقة،  م��دي��ن��ة  يف  ال���ع���ق���اري 
وب��ق��ي��م��ة ت�����داول اإج��م��ال��ي��ة بلغت 

العقاري  القطاع  نتائج  اأن  وب��نّي 
ال��ع��ام املن�صرم  يف الإم����ارة خ��الل 
تعزيز  يف  ال����ب����ارز  دوره  ت��ع��ك�����س 
لالإمارة،  القت�صادية  التناف�صية 
الكرى  ال�صتثمارات  وا�صتقطاب 
نه�صتها  تر�صيخ  يف  ت�صاهم  التي 
وتطوير  وال��ع��م��ران��ي��ة،  ال��ع��ق��اري��ة 
للموؤ�ص�صات  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
الرفاهية  وحت��ق��ي��ق  والأف����������راد، 
الكرمية،  واحل���ي���اة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
الإيجابي  ال�صتقرار  اإىل  م�صرياً 
حل����رك����ة ال���������ص����وق ال�����ع�����ق�����اري يف 
زي������ادة من���و وتنوع  م���ع  الإم��������ارة 
املنتج العقاري، واأعداد اجلن�صيات 
املعامالت  واإج���م���ايل  امل�����ص��ت��ث��م��رة 

العقارية املنفذة. 
الت�صجيل  دائ��رة  واأ�صار مدير عام 
القطاع  دعم  اأن��ه مت  اإىل  العقاري 
مبجموعة  املنق�صي  العام  خ��الل 
العقارية  امل�����ص��اري��ع  م���ن  ج���دي���دة 
ال�صوق،  دخ���ل���ت  ال���ت���ي  ال����ك����رى 
راف���ق���ت���ه���ا ح���زم���ة اإ����ص���اف���ي���ة من 
ال�صادرة  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
اأتاحت  وال���ت���ي   2022 ع����ام  يف 

اأحمد  ���ص��ع��ادة ع��ب��دال��ع��زي��ز  واأك����د 
ال�������ص���ام�������ص���ي، م���دي���ر ع�����ام دائ�����رة 
ال���ت�������ص���ج���ي���ل ال����ع����ق����اري ب�����اإم�����ارة 
الإيجابية  النتائج  اأن  ال�����ص��ارق��ة، 
يف  العقاري  القطاع  حققها  التي 
وروؤى  توجيهات  ترتجم  الإم���ارة 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
ال�صارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال��دائ��م��ة من  املتابعة  ث��م��رة  وه��ي 
لالإمارة  التنفيذي  املجل�س  قبل 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة 
حممد بن �صلطان القا�صمي، ويل 

عهد ونائب حاكم ال�صارقة. 
ا�صتقرار  اأن  اإىل  ال�صام�صي  ولفت 
ال����ع����ق����اري يف الإم��������ارة  ال���������ص����وق 
خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، ي��وؤك��د ثقة 
اقت�صاد  ومتانة  بقوة  امل�صتثمرين 
ع��ل��ى مواجهة  الإم������ارة، وق���درت���ه 
الإقليمية  القت�صادية  التحديات 
يف  احل�����ي�����وي  ودوره  وال����ع����امل����ي����ة 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م���ك���ان���ة اإم�������ارة 
لل�صكن  م��ث��ل��ى  وج���ه���ة  ال�����ص��ارق��ة 

وال�صتثمار. 

املواطنني  غ���ري  م���ن  ل���الأج���ان���ب، 
وا�صعة  خ����ي����ارات  واخل��ل��ي��ج��ي��ني، 
اأنواعها  ب��ك��ل  ال���ع���ق���ارات  ل��ت��م��ل��ك 
مناطق  يف  وا�����ص����ت����خ����دام����ات����ه����ا 
وم�����ص��اري��ع ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري يف 
و�صوابط  ���ص��روط  وف��ق  ال�صارقة 
احتياجات  يحقق  ومب��ا  حم���ددة، 
امل������الك وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م����ن كل 
الوقت  وي��ح��اف��ظ يف  اجل��ن�����ص��ي��ات، 
ال�صكاين  ال���ت���وزي���ع  ع��ل��ى  ن��ف�����ص��ه 
والعمراين املتوازن داخل املناطق.  

لدائرة  ال�صنوي  التقرير  واأظهر 
ال�صارقة  يف  ال��ع��ق��اري  الت�صجيل 
الإيجابية  امل��وؤ���ص��رات  من  العديد 
العقارية  امل��ع��ام��الت  ارت��ف��ع��ت  اإذ 
و�صل  اأن  ب��ع��د   ،8.6% ب��ن�����ص��ب��ة 
املنفذة  امل��ع��ام��الت  ع���دد  اإج���م���ايل 
خالل عام 2022 اإىل 91،507 
معامالت، مقارنة بعدد املعامالت 
والتي   2021 ع����ام  يف  امل���ن���ف���ذة 
�صاملة  معاملة،   84،238 بلغت 
التي  العقارية  املعامالت  خمتلف 

معامالت  مثل  ال��دائ��رة  تقدمها 
�����ص����ن����دات امل���ل���ك���ي���ة وال����ره����ون����ات 
والتثمني،  املبدئية  البيع  وعقود 

وغريها. 
فقد  ال��ب��ي��ع،  مل��ع��ام��الت  وتف�صياًل 
وا�صعاً  ت��ن��وع��اً   2022 ع��ام  �صهد 
يف ال���ت���داول ع��ل��ى م��ن��اط��ق اإم����ارة 
الت�صرفات  غطت  حيث  ال�صارقة، 
امل���ن���ف���ذة يف الإم��������ارة  ال���ع���ق���اري���ة 
قدم  مليون   67 م�صاحة  اإجمايل 
البيع  معامالت  وتوزعت  مربعة، 

583.6 مليون درهم. 
و �صهد عام 2022 ارتفاعاً يف عدد 
جن�صيات امل�صتثمرين يف العقارات 
يف اإمارة ال�صارقة اإىل 85 جن�صية 
مقارنة بعدد 77 جن�صية يف العام 
الذي �صبقه، فيما بلغ اإجمايل عدد 
اجلن�صيات  ك��ل  م��ن  امل�صتثمرين 
منهم  م�������ص���ت���ث���م���راً،   17،931
12،948 م�صتثمراً من مواطني 
و3،725  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دول 
م�صتثمراً من اجلن�صيات الأخرى، 
م�صتثمراً   1،258 ت���داول  فيما 

عن طريق بيع املنفعة. 
وبح�صب عدد العقارات املتداولة يف 
ت��داول اخلليجيون  2022، فقد 
22،531 عقاراً، منها 20،788 
اإماراتيون،  عليها  ت���داول  ع��ق��اراً 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع����دد ال���ع���ق���ارات التي 
ت�����داول ع��ل��ي��ه��ا امل�����ص��ت��ث��م��رون من 
 4،115 الأخ��������رى  اجل��ن�����ص��ي��ات 
ع��ق��اراً، يف حني بلغ ع��دد تداولت 
املنفعة  بيع  طريق  ع��ن  ال��ع��ق��ارات 
عليها  ت������داول  ع����ق����اراً   1،134
م�صتثمرون من اجلن�صيات كافة. 
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م�سدر و �سوق اأبوظبي العاملي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم االبتكار وتعزيز اال�ستثمار االأجنبي
•• اأبوظبي-وام:

يف  ال��وح��ي��د  املعتمد  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  جممع  م�����ص��در،  مدينة  وق��ع��ت 
مذكرة  العاملي،  اأبوظبي  و�صوق  لالبتكار،  ال��رائ��دة  والوجهة  اأبوظبي 
تفاهم ا�صرتاتيجية لتعزيز ال�صتثمار الأجنبي يف اأبوظبي ودعم البتكار 

الذي يعزز القدرة التناف�صية لالقت�صاد املحلي.
ملدينة  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  باقحوم،  اأحمد  كل من  املذكرة  وقع 
الت�صجيل  ل�صلطة  التنفيذي  الرئي�س  امل��زروع��ي،  �صّياح  وحمد  م�صدر، 

لدى �صوق اأبوظبي العاملي، خالل اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2023.
وتعزيز  املمار�صات  اأف�صل  اجلانبان  يتبادل  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 
الدولية  اأبوظبي  مكانة  لتعزيز  الفر�س  وا�صتك�صاف  املوؤ�ص�صي  التكامل 

وجهة لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر والبتكار وريادة الأعمال.

اإىل  املبتكرة  ال�صركات  جل��ذب  العاملي  اأبوظبي  �صوق  وتطلعات  طموح 
اأبوظبي التي تهدف للنمو على ال�صعيدين الإقليمي والدويل”.

التي يبذلها، لتو�صيع  العاملي من خالل اجلهود  اأبوظبي  وي�صعى �صوق 
عدد ال�صركات العاملة �صمن نطاق �صلطته الق�صائية عر

تعاونه مع ال�صركات القائمة يف العا�صمة لدعم التعاون ال�صرتاتيجي 
املتبادل مبا ي�صاعد على حتقيق اأهداف ذات مردود اإيجابي وا�صع.

ل�صلطة  التنفيذي  الرئي�س  امل���زروع���ي،  ���ص��ّي��اح  حمد  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
نتعاون مع مدينة  اأن  “ي�صعدنا  العاملي:  اأبوظبي  �صوق  لدى  الت�صجيل 
اقت�صاد  تطوير  على  تعمل  التي  التعاون  جم��الت  ل�صتك�صاف  م�صدر 
مبتكر  اقت�صادي  كمركز  الإم����ارة  مكانة  وتعزيز  ع��ام  ب�صكل  اأب��وظ��ب��ي 
و�صع  على  �صتعمل  ال�صراكة  ه��ذه  اأن  �صك  ول  امل�صتقبل..  ي�صت�صرف 
تبادل  خ��الل  من  امل�صتقبلية  املبتكرة  امل�صاريع  دعائم  واإر���ص��اء  الأ�ص�س 

وم���ن امل��ق��رر وف���ق امل��ذك��رة اأن ت��ت��ع��اون م��دي��ن��ة م�����ص��در و���ص��وق اأبوظبي 
العاملي جلذب م�صتثمرين جدد اإىل املنطقة احلرة التابعة لكل منهما، 
ي�صتك�صف اجلانبان  اأن  على  البع�س..  بع�صهما  وال�صتفادة من قدرات 
اأبوظبي  �صوق  يف  امل�صجلة  لل�صركات  مكتبية  م�صاحات  توفري  اإمكانية 
العاملي داخل مدينة م�صدر، ومتكني �صركات مدينة م�صدر من العمل 
�صمن املعايري القانونية ل�صوق اأبوظبي العاملي، والتي �صتخ�صعها للوائح 

الأعمال يف اململكة املتحدة.
ملدينة  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  باقحوم،  اأحمد  قال  املنا�صبة،  وبهذه 
م�صدر: “يعك�س هذا التعاون اهتمامنا امل�صرتك و�صعينا لتعزيز مكانة 
وب�صفتها  الأج��ان��ب..  امل�صتثمرين  ل�صتقطاب  مف�صلة  وجهة  اأبوظبي 
يف  الرائدة  النظيفة  التكنولوجيا  جمموعات  واإح��دى  لالبتكار  مركزاً 
العامل التي تقدم حلوًل عر جمال ال�صتدامة، ت�صارك مدينة م�صدر 

الأداء  وتعزيز  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  املمار�صات جلذب  اأف�صل 
والقدرة التناف�صية للمنطقة احلرة التابعة لكل جهة.. كما ياأتي اعتماد 
والقوانني  والت�صريعات  بالت�صجيل  ُتعنى  التي  الدولية  املعايري  اأعلى 
ومكافحة  الأم����وال  غ�صل  ملواجهة  الم��ت��ث��ال  ذل��ك  يف  مب��ا  التنظيمية، 
متويل الإرهاب، يف طليعة التزامنا بتعزيز وت�صريع وترية منو جمتمع 

الأعمال داخل اإمارة اأبوظبي”.
وحتت�صن مدينة م�صدر اأكرث من 1000 �صركة، وتوفر امللكية الكاملة 
على  اجلمركية  الر�صوم  من  تاما  واإع��ف��اء   ،100% بن�صبة  لالأجانب 
ال�صترياد، واإج��راءات ترخي�س وتاأجري جمموعة وا�صعة من امل�صاحات 
وتو�صيع  النظيفة  التقنيات  احت�صان  وك��ان  معقولة..  باأ�صعار  املكتبية 
منذ  م�صدر  مدينة  تركيز  حمور  ا�صتدامة  الأك��رث  والعمليات  نطاقها 

اإن�صائها.

•• اأبوظبي - وام: 

�صهدت ال�صيخة �صما بنت �صلطان بن 
خليفة اآل نهيان، الرئي�س التنفيذي 
املناخي  للتغري  امل�صتقلة  للُم�صرعات 
يف دول��ة الإم���ارات، ومعايل الدكتور 
�صلطان اأحمد اجلابر، وزير ال�صناعة 

درا�صة  م�صروع  لإط��الق  تفاهم،  مذكرة  توقيع  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
تبلغ  ب�صعة  ترييفثاليت  اإيثيلني  البويل  مادة  تدوير  لإع��ادة  مرفق  اإن�صاء 
التفاقية لإن�صاء  اأبوظبي؛ و�صتمهد  العا�صمة  يف  �صنوياً  طن   12،000

مرافق جديدة لإعادة تدوير البال�صتيك يف دولة الإمارات. 
ووقعت على هام�س “اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة”، كل من �صركة “ريبيت” 
الإماراتية  التابعة ل�صركة “فيوليا” ال�صرق الأو�صط، وجمموعة “بيئة”، 
الأغذية  “اأغذية” لإن���ت���اج  وجم��م��وع��ة  ال���ص��ت��دام��ة،  جم���ال  يف  ال���رائ���دة 
“بويل  م���ادة  ت��دوي��ر  اإع���ادة  التفاهم، مل�صروع درا���ص��ة  وامل�����ص��روب��ات م��ذك��رة 
مثل  الأغذية  تغليف  يف  امل�صتخدمة  البال�صتيكية  اإيثيلني ترييفثاليت”، 
عبوات املياه البال�صتيكية، متا�صياً مع جهود دولة الإمارات خلف�س التلوث 

البال�صتيكي وتعزيز التجارة عر ت�صدير املواد املعاد تدويرها. 
توفري  األ��ف مرت مربع،   40 م�صاحته  �صتبلغ  ال��ذي  امل��رف��ق،  لهذا  وميكن 
100 فر�صة عمل جديدة، وجتنب انبعاثات ت�صل اإىل 18 األف طن مرتي 

من ثاين اأك�صيد الكربون �صنوياً عند بلوغه كامل طاقته الت�صغيلية. 

)ممكنات وحمفزات( 
وقال �صعادة عمر ال�صويدي، وكيل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة : 
اإن دولة الإمارات متثل وجهة ا�صتثمارية جاذبة للم�صتثمرين من خمتلف 
امل�صتدامة،  ال�صناعات  م�صتوى  على  مهماً  تطوراً  ون�صهد  العامل،  اأنحاء 
وال���ت���ي ت��ر���ص��خ��ت م���ع اإط�����الق ال��ع��دي��د م���ن امل��م��ك��ن��ات وامل���ح���ف���زات �صمن 
ا�صنع  ومبادرة  املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�صناعة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل وذل����ك �صمن 
خ��ط��ط��ن��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ن��م��و .. 
ولقد و�صعنا مع فيوليا اأ�ص�ًصا متينة 
اأ�صفرت  املا�صية حيث  الفرتة  خالل 
واعدة  نتائج  عن  امل�صرتكة  جهودنا 
باأن  ويقني  ثقة  وكلنا  ال�����ص��اأن،  بهذا 
البعيد،  املدى  املبادرات على  التزامنا بتنفيذ  التعاون اجلديد يعك�س  هذا 

التي من �صاأنها حتقيق الأف�صل للبيئة، والقت�صاد وامل�صتهلكني. 

) اإحداث تاأثري اإيجابي ( 
وقال خالد احلرميل، الرئي�س التنفيذي ملجموعة “بيئة” : �صّكل الن�صجام 
العميق مع الروؤية الوطنية وامل�صاهمة يف حتقيق اأهداف دولة الإمارات يف 
جمال ال�صتدامة القوة الدافعة ملوؤ�ص�صتنا، بالتوازي مع تطويرنا وتنفيذنا 

حللول القت�صاد الدائري عر م�صاريعنا لإدارة النفايات. 
واأ�صاف: عر هذه املذكرة، �صيمكننا الآن تقدمي املزيد من الدعم لأجندة 
الإمارات لال�صتدامة وت�صريع القت�صاد الدائري .. ونت�صرف بعقد �صراكة 
البال�صتيكي  التلوث  ق�صية  ملعاجلة  و”فيوليا”  و”ريبيت”  ال���وزارة  مع 

املهمة، واإحداث تاأثري اإيجابي معاً على نطاق اأو�صع. 
ال�صناعة، مبا  قطاع  امل�صلحة يف  اأ�صحاب  مع  ق��رب  ال���وزارة عن  وتتعاون 
توؤدي  التي  واملمّكنات  احل��واف��ز  م��ن  لال�صتفادة  املالية،  املوؤ�ص�صات  ي�صم 
اإىل بيئة �صديقة لالأعمال وجذابة للم�صتثمرين. و�صمن ال�صرتاتيجية 
ومبادرات  ب��رام��ج  ال����وزارة  ق��ّدم��ت  الإم����ارات،  ل��دول��ة  الوطنية  ال�صناعية 
عديدة تدعم التنمية امل�صتدامة يف القطاعات ذات الأولوية، مما ي�صهم يف 

تنويع اقت�صاد الدولة. 
لتحويل  ال��ع��امل��ي  للمجتمع  فر�صة  لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ص��ب��وع  وي��وف��ر 
ال�صتثمارية  واللتزامات  ال�صراكات  اإقامة  عر  اأف��ع��ال،  اإىل  الطموحات 
واإطالق التكنولوجيا واحللول التي ميكنها ت�صريع التنمية امل�صتدامة يف 

كل اأنحاء العامل. 

نحو  التحول  يعزز  رئي�صياً  حمركاً  التعاون  ه��ذا  مثل  ويعد  الم���ارات،  يف 
قطاع �صناعي اأكرث ا�صتدامة واقت�صاد �صديق للبيئة، ولذلك تركز الوزارة 
على ت�صهيل ال�صراكات بني اأ�صحاب امل�صلحة، مبا ي�صمل املوؤ�ص�صات املالية 
دعم  بهدف   ، الدولية  ونظريتها  الرائدة  الوطنية  ال�صناعية  وال�صركات 
امل�صاهمة مب�صتهدفات  دوره��ا يف  اإىل جانب  الإجمايل،  املحلي  الناجت  منو 

مبادرة الإمارات ال�صرتاتيجية للحياد املناخي”. 
�صتوا�صل   ،COP28 م��وؤمت��ر  اق��رتاب��ن��ا م��ن  م��ع   : ال�����ص��وي��دي  واأ����ص���اف 
الوزارة تعزيز اأثر املبادرات احليوية مبا يعزز دور وتاأثري مبادرة “ا�صنع يف 
الإمارات” ل�صتقطاب امل�صتثمرين وال�صركات الدولية للتفاعل مع القطاع 
بالتحول  املرتبطة  الفر�س  الإم��ارات وم�صاعدتنا على زيادة  ال�صناعي يف 
قطاع  بناء  يف  الفر�س  تلك  ت�صاعد  حيث  الدائري،  والقت�صاد  ال�صناعي 
القت�صاد  دع��م  من  ميكنه  مبا  وتناف�صية  وكفاءة  ا�صتدامة  اأك��رث  �صناعي 

الوطني اإىل جانب اأجندة املناخ العاملية. 
ل�صركة  التابعة  “ريبيت”،  �صركة  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  وج���رى 
ال�صتدامة  رائ����دة  “بيئة”،  وجم��م��وع��ة  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  “فيوليا” 
الأغذية  لإن��ت��اج  “اأغذية”  وجمموعة  م��ق��راً،  الإم����ارات  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي 

وامل�صروبات. 
ومبوجب درا�صة م�صروع اإن�صاء املرفق �صتدير �صركة “ريبيت” مرفق اإعادة 
التدوير، بينما �صتوفر جمموعة “بيئة” مواد اأولية من البال�صتيك ملدة 
�صبع �صنوات، و�صتوفر “اأغذية” عمليات �صراء للمنتجات ملدة �صبع �صنوات 
.. و�صتتمثل املواد الأولية يف حزم من عبوات البويل اإيثيلني ترييفثاليت 
اإيثيلني  البويل  مادة  من  لالأغذية  �صالح  املنتج  �صيكون  بينما  امل�صتهلكة، 

ترييفثاليت املعاد تدويرها. 
فعاليات  خ��الل  �صدر  ال��ذي  ال���وزاري  القرار  مع  ال�صراكة  ه��ذه  وتتما�صى 
يف  املعباأة  ال�صرب  مياه  ت��داول  تنظيم  ب�صاأن  لال�صتدامة،  اأبوظبي  اأ�صبوع 

عبوات بال�صتيكية معاد تدويرها. 
الأدنى  ال�صرق  فيوليا  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  جرانت،  با�صكال  وق��ال 
اأ�صا�صي  ب��دور  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  تقوم  والأو���ص��ط: 
دولة  يف  ال��دائ��ري  القت�صاد  م�صاريع  لتطوير  الداعمة  البيئة  تهيئة  يف 
اإيثيلني  البويل  مادة  تدوير  لإع��ادة  التجريبي  امل�صروع  وي�صكل  الإم��ارات، 
جزءاً من هذا الدور احليوي، خ�صو�صاً، اأنه ياأتي بعد عامني من التعاون 
الإم��ارات، ونحن نرحب ب�صكل دائم  املثمر مع القطاع احلكومي يف دولة 
متطورة،  م�صتويات  اإىل  ب��ه  لالنتقال  ال�صركاء  م��ن  امل��زي��د  م��ع  بالتعاون 
ونحن فخورون مب�صاهمتنا يف هذا امل�صار الفاعل يف رحلة التحول البيئي. 

) النتقال القت�سادي ( 
الوزارة  رعاية  اإن  اأغذية:  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  �صميث،  اآلن  وقال 
للمذكرة �صت�صاهم يف متكني هذه ال�صراكة التي تعتر خطوة اإيجابية نحو 
النتقال من القت�صاد التقليدي اخلطي اإىل القت�صاد الدائري املتكامل، 
وياأتي ذلك متا�صياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية اإىل تاأكيد 

اللتزام بتطبيق هذه الأجندة املهمة. 
العمل  تاأكيد  اأغذية”،  “جمموعة  يف  العتبار  بعني  ناأخذ  اإننا  واأ���ص��اف: 
على تقليل ال��ن��ف��اي��ات اإىل احل��د الأدن����ى وال���ص��ت��غ��الل الأم��ث��ل ل��ل��م��وارد ، 
بالإ�صافة اإىل ت�صميم جميع منتجاتنا لتكون ذات م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة 

•• اأبوظبي-وام: 

ع���ززت الحت����اد ل��ل��ط��ريان، خ��دم��ات��ه��ا ب��ني اأب��وظ��ب��ي وجاكرتا 
لت�صبح رحلتني يف اليوم. واعتباًرا من الأول من �صهر اأكتوبر 
القادم، �صي�صبح اأمام امل�صافرين بق�صد العمل اأو الرتفيه 14 
رحلة اأ�صبوعية مبا�صرة من دون توقف بني اأبوظبي والعا�صمة 
واملرونة  اخل���ي���ارات  م��ن  م���زي���ًدا  م��ا مينحهم  الإن��دون��ي�����ص��ي��ة، 
اأ�صطول طائرات بوينغ  والراحة. �صتتم خدمة الرحالت عر 
B787 وB777 احلديث، مبقاعده املريحة واأنظمة الرتفيه 
ال�صخ�صية على منت الطائرة، واخلدمة املراعية احلائزة على 

جمموعة بيئة وم�سدر.. جهود م�سرتكة 
لرت�سيخ اال�ستدامة وحتويل النفايات اإىل طاقة 

•• ال�سارقة-وام:

الأو�صط  بال�صرق  ال�صتدامة  جمال  يف  املتخ�ص�صة  بيئة  جمموعة  نظمت 
اأجل  من  طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  يف  “الريادة  بعنوان  ح��واري��ة  جل�صة 
م�صتقبل اأف�صل” ناق�صت النهو�س باأهداف ال�صتدامة امل�صرتكة وا�صتعر�صت 
املفهوم العملي امل�صرتك للدور املهم الذي ميكن اأن يلعبه حتويل النفايات 
الكربوين  احلياد  حتقيق  يف  ت�صهم  التي  التقنيات  من  وغريها  طاقة  اإىل 

والت�صّدي لتحديات املناخ العاملي. 
بيئة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  احلرميل  خالد  من  كل  اجلل�صة  ح�صر 
وحممد جميل الرحمي الرئي�س التنفيذي ل�صركة “م�صدر” واأدارتها هند 

احلويدي املدير التنفيذي ل�صركة “بيئة للتعليم”. 
امل�صتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  مب�صاركة  النقا�صية  اجلل�صة  وت��ن��اول��ت 
روؤى رفيعة امل�صتوى قدمها قادة نا�صطون يف القطاع البيئي  “م�صدر” .. 
التي  والطريقة  رحلتهما  و”م�صدر”  بيئة  جمموعة  من  كل  ب��داأت  كيف 
اإىل دعم  يعتمدانها يف ال�صري قدماً نحو حتقيق الروؤية امل�صرتكة الهادفة 
ال�صتدامة والعمل على تغيري م�صتقبل م�صاريع الطاقة يف منطقة ال�صرق 
التقنيات  تبّني  اأهمية  والرحمي  احلرميل  واأك��د  العامل.   وح��ول  الأو�صط 

اجلديدة واعتماد الإجراءات العملية واملعايري العالية . 
العام  يف  افتتحتا  “م�صدر”  و���ص��رك��ة  بيئة  جم��م��وع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
2022 اأول حمطة لتحويل النفايات اإىل طاقة على م�صتوى املنطقة وهي 
الإمارات  م��ب��ادرة  لتنفيذ  الطموحة  الأه���داف  حتقيق  نحو  �صباقة  خطوة 

ال�صرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050. 

•• طوكيو -وام:

تراجعت موؤ�صرات الأ�صهم اليابانية يف ختام تعامالت 
امل�صجلة  �صهر  اأعلى م�صتوياتها يف  لتتخلي عن  اأم�س، 

يف اجلل�صة املا�صية.
لالأوراق  طوكيو  بور�صة  يف  نيكاي  موؤ�صر  اأغلق  فقد 

اجلوائز. وذكر اآريك دي، الرئي�س التنفيذي ل�صوؤون الإيرادات 
يف الحتاد للطريان انه مت اختيار مواعيد حم�ّصنة للرحالت 
اإىل  الباكر  ال�صباح  يف  الو�صول  للم�صافرين  تتيح  اجل��دي��دة 
وا�صتك�صاف  بن�صاط  يومهم  بدء  فر�صة  مينحهم  ما  اأبوظبي، 
العا�صمة الإماراتية باأجوائها الناب�صة باحليوية.. ويف الوقت 
نف�صه، ميكن بف�صل الرحالت اجلديدة ال�صتفادة من اتفاقية 
ال�صراكة بالرمز التي جرى تو�صعة نطاقها موؤخًراأ، مع طريان 
غارودا اأندوني�صيا، جلعل ال�صفر اأكرث مالءمة للم�صافرين من 
اإحدى  اأو  جاكرتا  بزيارة  الراغبني  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

الوجهات الع�صرين الإ�صافية على امتداد اأندوني�صيا.

تعادل  امل���ائ���ة  يف   1.44 ب��ن�����ص��ب��ة  م���رتاج���ع���اً  امل���ال���ي���ة 
385.89 نقطة ليغلق عند م�صتوى 26405.23 

نقطة.
 1% بن�صبة  نطاقا  الأو���ص��ع  توبك�س  م��وؤ���ص��ر  و�صعد 
م�صتوى  عند  ليغلق  نقطة   19.31 ت���وازي  امل��ائ��ة  يف 

1915.62 نقطة.

خالل اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

تعاون بني ربييت وبيئة واأغذية الإطالق مرفق يف اأبوظبي الإعادة تدوير البال�ستيك 

•• ال�سارقة -وام:

 24 2022 والذي بلغ  اإمارة ال�سارقة عن حجم التداولت العقارية املنفذة يف الإمارة خالل عام  اأعلنت دائرة الت�سجيل العقاري يف 
مليار درهم، منها 16.2 مليار درهم قيمة ا�ستثمارات مواطني الإمارات، يف حني ا�ستثمر باقي اخلليجيني بقيمة 1.4 مليار درهم، كما 
بلغت ا�ستثمارات العرب نحو 4.2 مليار درهم، واأما مواطنو الدول الأخرى فقد ا�ستثمروا بقيمة 2.2 مليار درهم.  وبح�سب ما اأظهرته 
نتائج التقرير ال�سنوي للدائرة، فقد حققت معامالت البيع منوًا بن�سبة %15.3 مقارنة مبعامالت عام 2021، من خالل اإجراء 7،267 

معاملة، بينما بلغ اإجمايل عدد معامالت الرهن 4،648 معاملة يف عام 2022، وبقيمة اإجمالية بلغت قرابة 10.1 مليارات درهم. 

االحتاد للطريان ت�ساعف عدد رحالتها اإىل جاكرتا
االأ�سهم اليابانية ترتاجع عن اأعلى م�ستوياتها يف �سهر
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العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : موؤ�ص�صة ح�صرت �صاه للنجارة و احلدادة امل�صلحة 

رخ�صة رقم: CN 1158422 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة ح�صرت �صاه خان ر�صولكل

تعديل وكيل خدمات / حذف �صالح هادى �صالح هادى الحبابى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة ح�صرت �صاه للنجارة و احلدادة امل�صلحة

HATHRAT SHAH RE INFORNCE CARPENTRY & BLACKSMITH EST
اإىل/ لويل ثري لإدارة العقارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

LOYAL THREE PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  ٦820001

 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال النجارة امل�صلحة  4390004
 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال حديد الت�صليح  4390005

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : جولدن نايف لتجارة املواد الغذئية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�صة رقم: 4306067 
 تعديل اإ�صم جتاري من/ جولدن نايف لتجارة املواد الغذئية 

GOLDEN KNIFE FOODSTUFF TRADING 

اإىل /جولدن نايف للتجارة العامة 
GOLDEN NAYEF GENERAL TRADING

تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة عامة ) 4٦90018
تعديل ن�صاط / حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - باجلملة 4٦30101

تعديل ن�صاط / حذف جتارة املواد الغذائية املجمدة - باجلملة 4٦30134
تعديل ن�صاط / حذف املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�صل الجتماعي 4791019

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
وادارة  العامة  لل�صيانة  اللوؤلوؤ  مدينة  �صركة   : ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العقارات ذ م م  رخ�صة رقم: CN 1067423 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / هارون ر�صيد ازار مياه �صوداجر من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / هارون ر�صيد ازار مياه �صوداجر من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / هارون ر�صيد ازار مياه �صوداجر من �صريك اإىل مدير

 تعديل ن�صب ال�صركاء / هارون ر�صيد ازار مياه �صوداجر من 49 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صالح خلفان حممد خريده املن�صورى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 10000
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة مدينة اللوؤلوؤ لل�صيانة العامة وادارة العقارات ذ م م
LULU CITY GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LLC

اإىل  / �صركة مدينة اللوؤلوؤ لل�صيانة العامة وادارة العقارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
LULU CITY GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY MANAGEMENT  COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : رويال �صكاي للديكور ذ.م.م

رخ�صة رقم: CN 3829634 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة هناء عبداهلل طاهر

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هناء عبداهلل طاهر ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مطر �صامل م�صبح خمي�س النيادى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عمار عمر احمد على
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 20000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ رويال �صكاي للديكور ذ.م.م

ROYAL SKY DECOR L.L.C

اإىل/ رويال �صكاي لال�صت�صارات الهند�صية املعمارية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ROYAL SKAY ARCHITECTURAL ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صت�صارات فى الهند�صة املعمارية  7110202
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

الغ�صان اخل�صراء للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1143425 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/انوفينتيف 

�صوليو�صنز خلدمات تقنية املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4187201 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الجراء 

CN للو�صاطة العقارية رخ�صة رقم:2407606 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة : جراند رويال لغ�صيل 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�صيارات رخ�صة رقم:4407102 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

اإ�صافة م�صيعد �صامل حميد بالعبد املن�صوري ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف علي احمد جوعان را�صد الظاهري
تعديل مدير / حذف احمد فريح �صحدة خميمر

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:كون�صبت لدارة املطاعم ذ.م.م
ميزان،   -8 �صرق   -41 ق  خليفة-  �صارع   - ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

املالك/ جمموعة ال�صرقية املتحدة
CN 1142281 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
التجارية  ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�صركة  وت�صفية  حل   -  1

البتدائية- املحكمة التجارية بتاريخ 2020/12/02 للق�صاء يف اإمارة اأبوظبي
لل�صركة  ق�صائي  كم�صفي   - املطرو�صي   عبداهلل  مرمي  ال�صيد/ه  تعيني   -  2

بتاريخ:2020/12/02 - تاريخ التعديل:2023/01/19
املعني  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعلن بالن�شر        

 اال�شتئناف رقم 2022/2766 جتارى 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

الواحد �س.�س.و  ال�صخ�س  �صركة   - م  م  ذ  ال دي لال�صتثمار  ايه  اإ�س  امل�صتاأنف �صدهما:1-  اإىل 
- ب�صفتها م�صرتي ح�ص�س ال�ص�ركة املدعي عليها الأوىل -  2- ملينا رقم 1 بي تي واي ليمتد - 
ب�صفتها �صريك بال�ص�ركة املدعي عليها الأوىل - وميثلها مالكها / ديفيد رونالد وود - اأ�صرتايل 

اجلن�صية - جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن امل�صتاأنف/بي اإي �صي للمقاولت )�س.ذ.م.م( )حالياً( - اإت�س اإل جي للمقاولت )�س.ذ.م.م( 

)�صابقاً(
و ميثله/فهد عبداهلل قمر حممد

قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  81   / 2022 جتاري م�صارف كلي - وحددت لها 
جل�صة يوم الثنني  املوافق 30-01-2023 ال�صاعة 10:00 �صباحا  بقاعة التقا�صي عن ُبعد وعليه 

يقت�صى ح�صوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م  �صتجرى حماكمتكم غيابيا.. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة   اال�شتئناف
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

فقد كل من الآتي ا�صمائهم �صهادات ا�صهم 
�صادرة من م�صرف ابوظبي الإ�صالمي مو�صحا امامهم عدد ال�صهم : 

)1( عبداهلل حممد �صعيد الظاهري اإماراتي اجلن�صية
عدد ال�صهم 163 �صهما رقم ال�صهادة 10164602  

)2( موزه را�صد على الظاهري - اإماراتية اجلن�صية 
عدد ال�صهم 163 �صهما ، رقم ال�صهادة  : 10164607

)3( حممد عبداهلل حممد �صعيد الظاهري اإماراتي اجلن�صية 
عدد ال�صهم 156 �صهما رقم ال�صهادة 10164603

)4( را�صد عبداهلل حممد �صعيد الظاهري - اإمارتي اجلن�صية 
عدد ال�صهم 155 رقم ال�صهادة 10164604

)5( على عبداهلل حممد �صعيد الظاهري - اإماراتي اجلن�صية 
عدد ال�صهم 156 �صهما رقم ال�صهادة 10164606

)6( احمد عبداهلل احمد �صعيد الظاهري - اإماراتي اجلن�صية 
عدد ال�صهم 156 �صهما رقم ال�صهادة  10164605

من يجدهم عليه الإت�صال بامل�صرف املو�صح اأعاله 
او رقم تليفون : 0506121255 

فقدان �شهادات ا�شهم 
العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اعلن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 111/2022/22 مدين كلي  

املنظورة يف : الدائرة البتدائية املدنية الرابعة رقم 18
مو�صوع الدعوى : ب�صفة م�صتعجلة، وقبل الف�صل يف املو�صوع، خماطبة دائرة الرا�صي والمالك لوقف ومنع الت�صرف يف الوحدة ال�صكنية رقم 
 34 الطابق   )2 تاور  نورث  ريزيدين�س  كريك  دبى  )ذا   2 113 املبنى رقم  مبنطقة اخل��ريان الأوىل على قطعة الأر���س رقم  الكائنة   3401
 3 املبنى رقم   114 الكائنة مبنطقة اخل��ريان الأوىل على قطعة الأر���س رقم   2703 ال�صكنية رقم  312.79 مرت مربع، والوحدة  وم�صاحتها 
الف�صل يف الدعوى  حلني  وذلك  كانت  يد  اي  حتت   ? مربع  مرت   214.63 27 وم�صاحتها  3( الطابق  )ذا دبى كريك ريزيدين�س ثاوث تاور 
املاثلة بحكم بات.  3- خماطبة كل من ادارة الكاتب العدل مبحاكم دبي، ومركز الت�صوية الودية للمنازعات مبحاكم دبي لتزويد املحكمة املوقرة 
مبايلي : اأ - اأ�صل الوكالة رقم 2021/1/251617 واملحررة بتاريخ 18/11/2021 واملن�صوب �صدورها من املدعى اإىل املدعى عليه اخلام�س 
من خالل املدعى عليها ال�صاد�س مكتب �صعاد حممد للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - مكتب الكاتب العدل اخلا�س، وكافة امل�صتندات والوثائق 
املرتبطة بها اليكرتونياً، وذلك وفقاً لن�س املادة 14 فقرة 4 ، 6 من القانون رقم 26 ل�صنة 2021 بتعديل بع�س احكام القانون رقم 4 ل�صنة 
�صالفة الذكر التي ت�صتوجب من الكاتب العدل اخلا�س الحتفاظ بهذه امل�صتندات لدى ادارة الكاتب  دبي  امارة  يف  العدل  الكاتب  ب�صاأن   2013

العدل مبحاكم دبي.
املدعي : جو�س فريناند و داريو اي�صتجربى كري�صتالدو - عنوانه : العنوان املختار : مكتب ال�صام�صي وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - 

الإمارات اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع ال�صيخ زايد مبنى فيجن تاور �صقة 36 - وميثله : علي عبداهلل ماجد ال�صام�صي
�صفته مدعى عليه �س.ذ.م.م  لجن  اوفي�س  ذا  مطعم   -1

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها ب�صفة م�صتعجلة، وقبل الف�صل يف املو�صوع، خماطبة دائرة الرا�صي والمالك لوقف ومنع 
ريزيدين�س  كريك  دبى  )ذا  الت�صرف يف الوحدة ال�صكنية رقم 3401 الكائنة مبنطقة اخلريان الأوىل على قطعة الأر�س رقم 113 املبنى رقم 2 
قطعة  على  الأوىل  اخل���ريان  مبنطقة  الكائنة   2703 رق��م  ال�صكنية  وال��وح��دة  م��رب��ع،  م��رت   312.79 وم�صاحتها   34 الطابق   )2 ت��اور  ن��ورث 
وذلك  كانت  يد  اي  ? حتت  الأر�س رقم 114 املبنى رقم 3 )ذا دبى كريك ريزيدين�س ثاوث تاور 3( الطابق 27 وم�صاحتها 214.63 مرت مربع 
للمنازعات مبحاكم  الودية  الت�صوية  دبي، ومركز  العدل مبحاكم  الكاتب  ادارة  3- خماطبة كل من  بات.  املاثلة بحكم  الدعوى  الف�صل يف  حلني 
واملن�صوب �صدورها من   18/11/2021 بتاريخ  2021/1/251617 واملحررة  الوكالة رقم  اأ�صل   - اأ   : املوقرة مبايلي  املحكمة  دبي لتزويد 
العدل  الكاتب  القانونية - مكتب  �صعاد حممد للمحاماة وال�صت�صارات  ال�صاد�س مكتب  املدعى عليها  املدعى عليه اخلام�س من خالل  اإىل  املدعى 
اخلا�س، وكافة امل�صتندات والوثائق املرتبطة بها اليكرتونياً، وذلك وفقاً لن�س املادة 14 فقرة 4 ، 6 من القانون رقم 26 ل�صنة 2021 بتعديل 
الكاتب العدل اخلا�س الحتفاظ  التي ت�صتوجب من  ام��ارة دبي �صالفة الذكر  الكاتب العدل يف  2013 ب�صاأن  4 ل�صنة  القانون رقم  بع�س احكام 
 9.00 ال�صاعة   2023/1/25 ال�صاعة  املوافق الربعاء  العدل مبحاكم دبي. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  الكاتب  ادارة  امل�صتندات لدى  بهذه 
�صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 70488

اإعلن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/ �صركة مكتب املهند�س مارك الهر - 
لال�صت�صارات الهند�صية )اجلن�صية : لبنان( قد تقدمت بطلب �صطب قيد 
فرع ال�صركة يف امارة العني )العنوان : ال�صناعية - الهيلي - املر مفتاح 
)1582( يف  رقم  واملقيدة حتت   )44380 ب  ، �س  ال�صام�صي  حممد 

�صجل ال�صركات الأجنبية بالوزارة.
�صاأن  2015 يف  ل�صنة  رق��م )2(  ال��ق��ان��ون الحت����ادي  لأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذاً 
ل�صنة   )377( رق��م  ال����وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته  التجارية  ال�صركات 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اإج���راءات  دليل  اعتماد  �صان  يف  2010م 
ال�صادة  من  يرجى  بالدولة.  احل��رة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت 
يف  ال���وزارة  اىل  باعرتا�صهم  يتقدموا  ان  الع��رتا���س  احل��ق يف  اأ�صحاب 

ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل :
وزارة القت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

 �س.ب )16036( العني

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

70591

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  17389/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
2- جاجنلي  ���س.ذ.م.م  املعلومات  تقنية  املنفذ �صده/1- كالب كريتيف حللول  اىل 

�صاهاين فرادهى �صاهانى  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/انرتاكتيف برينرت �صوليو�صنز ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )47371.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  15658/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- زرقا يا�صني للخدمات الفنية �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الدراج الذهبية لتبليط الر�صيات �س.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )95533( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70608

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعلن بالن�شر        

  يف  الدعوى رقم:121/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )170000( درهم ومبلغ التعوي�س )13000( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�صتحقاق يف 2021/9/12 وحتى ال�صداد التام �صم 

ملف النزاع رقم 2022/321٦ . 
املدعي:احمد طه حممد �صرف الدين

دائرة  بجوار   - الثالث  الطابق   -  302 �صقة   - ال�صالم  دار  مبنى   - الكورني�س  �صارع   - ابوظبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
املالية وماركت املدينة

املطلوب اإعالنه :  1- نور الأمل للو�صاطة التجارية �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه
وق��دره )170000(  املدعي عليهما مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�صوع 
درهم ومبلغ التعوي�س )13000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�صتحقاق 
املوافق   الربعاء   يوم  لها جل�صة  - وح��ددت  النزاع رقم 2022/321٦  التام �صم ملف  ال�صداد  يف 2021/9/12 وحتى 
2023/1/25  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:153/2023/42 جتاري
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�صر رقم 854

مو�صوع الدعوى : 1- بعد الثبوت احلكم بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره )471.٦95.30( درهم اربعمائة 
وواحد و�صبعون الفا و�صتمائة وخم�صة وت�صعون درهما وثالثون فل�صا - مع فائدته القانونية بواقع 12٪ �صنويا من تاريخ 
بالنفاذ  �صمول احلكم  املحاماة 3-  واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  املدعي عليها  2- ت�صمني  ال�صداد  املطالبة وحتى متام 

املعجل بدون كفالة عمال باحكام الفقرة 1 من املادة 229 اجراءات مدنيه . 
املدعي:املنهل للمقاولت �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - النهدة الوىل - دبي - �صارع الحتاد - مبنى �صهيل 1 - �صقة 1302 - بعد بناية مركز املال 
بالزا

املطلوب اإعالنه :  1- اآمنه اأكرم جمعه حلوم حجازي  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 1- بعد الثبوت احلكم بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 
وقدره )471.٦95.30( درهم اربعمائة وواحد و�صبعون الفا و�صتمائة وخم�صة وت�صعون درهما وثالثون فل�صا - مع فائدته 
القانونية بواقع 12٪ �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد 2- ت�صمني املدعي عليها كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة 3- �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة عمال باحكام الفقرة 1 من املادة 229 اجراءات مدنيه - وحددت لها 
جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2023/1/2٦  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اعلن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2801/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام امل�صتدعي �صده بان يوؤدي للم�صتدعي مبلغ وقدره )170.000( درهم اماراتي 
املذكور  املبلغ  �صنويا للم�صتدعي على  باداء فائدة قانونيه بواقع ٪5  اماراتي والزامه  الف درهم  مائة و�صبعون 
�صده  امل�صتدعي  ال��زام  ال�صداد  متام  وحتى   2022/8/1٦ يف  احلا�صل   000021 رقم  ال�صيك  ا�صتحقاق  تاريخ  من 

بامل�صروفات والر�صوم ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:عثمان �صعيد علوى اخرت �صعيد علوى

ام��ارة دبي - بردبي - منطقة بزن�س باى - �صارع برج خليفه - بناية برامي تاور - الطابق  عنوانه:المارات - 
28 - مكتب رقم 2809 - وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن

املطلوب اإعالنه :  1- طلحا ح�صني عبدالعزيز   -  �صفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2022/12/17 - بالزام  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�صت�صدار  مو�صوع الإع��الن :طلب 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )170.000( درهم اماراتي مائة و�صبعون الف درهم الفائدة القانونية 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  وبالر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪5 بواقع 
املحاماة ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�صتئنافه بح�صب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة ٦٦ من الالئحة 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعلن بالن�شر        

 37/2023/40 مدين 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- يو�صف حممد هادي احلمريى 2- جوهان�س تيودورو�س ويلهيلمو�س  - 
جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�صركة التاأمني العربية �س.م.ل - فرع دبي 
وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 

 )2157٦.92( وقدره  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأقام  قد 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 

�صم ملف النزاع رقم 5107/2022 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2023/1/2٦ ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  999/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم البتدائي ال�صادر بتاريخ 2022/2/22 يف الدعوى رقم 70/2021 عقاري كلي املقام من قبل طالبي التنفيذ �صد 
 -  R17:املنفذ �صدها ببطالن اتفاقية البيع وال�صراء املرمة فيما بني طريف التنفيذ بتاريخ:2004/10/14 املت�صمنة الوحدات العقارية ارقام
 R23 - R11A - R22 - R13 - R12 - R10 - R9 - R8 - R7 - R6 - R5 - R4 - R3 - R2 - R1 - R14 - R15 - R16
لطالبي  ت�صدد  بان  �صدها  املنفذ  وبالزام   M/L/2K يف م�صروع مارينا �صكيب يف مر�صى دبي - املنطقة رقم - R18 - R19 - R20 - - R21
التنفيذ املبلغ املنفذ لجله والبالغ قدره )42.682.165( درهم اثنان واربعون مليون و�صتمائة واثنان وثمانون الف ومائة وخم�صة و�صتون درهم 
�صامال للمبلغ املحكوم به والفائدة القانونية امل�صتحقة مبوجب احلكم حمل ال�صند التنفيذي بواقع %5 �صنويا على املبلغ املحكوم به والبالغ قدره 
)37.800.000( درهم �صبعة وثالثون مليون وثمامنائة الف درهم وذلك من تاريخ 2021/6/13 وحتى تاريخ 2022/12/13 وهكذا ب�صكل 

�ص�صتمر للفائدة القانونية وحتى �صداد املنفذ �صدها لكامل املبلغ املحكوم به والر�صم وامل�صاريف املدفوعة من قبل طالبي التنفيذ.
طالب التنفيذ : نيتيا �صاهني ب�صفتها اأبنة املتويف/�صونيل �صاهني - واخرون

عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع امل�صتقبل - برج بريزم - بجانب برج ون باي امنيات - مقابل فندق JW ماريوت - ماركي - الطابق 
رقم 29 - مكتب رقم 2906 - وميثله:�صيف �صالح حممد دروي�س املطوع

املطلوب اإعالنه : 1 - تريدنت انرتنا�صيونال هولدجنز �س.م.ح  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )42682165.00( درهم اىل طالب 
هذا  ن�صر  تاريخ  يوما من   )15( املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقكم يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، التنفيذ 

العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:98/2023/40 مدين 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

مو�صوع الدعوى : اوًل: بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )8.500( درهم ل�صالح املدعي والتي اختل�صها املدعي عليه دون وجه 
حق او �صند قانوين وفقا لقراره عر ر�صائل التوا�صل الجتماعي )وات�س اب( والفائدة القانونية بواقع 12٪ �صنويا من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد. ثانياً: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 5.000 درهم تعوي�صاً عن 
ال�صرار املادية واملعنوية والنف�صية والدبية التي ا�صابت املدعي وما حلق به من خ�صارة وما فاته من ك�صب. ثالثاً: اإلزام 

املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
املدعي:حممد فتحي �صيد يون�س- عنوانه:الإمارات- 2- 10100000

املطلوب اإعالنه :  1- حممد عبداحلميد عبدالعزيز عزب  -  �صفته : مدعي عليه 
ل�صالح  دره��م   )8.500( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  اوًل:  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�صوع 
املدعي والتي اختل�صها املدعي عليه دون وجه حق او �صند قانوين وفقا لق��راره عر ر�صائل التوا�صل الجتماعي )وات�س 
اب( والفائدة القانونية بواقع 12٪ �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد. ثانياً: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره 5.000 درهم تعوي�صاً عن ال�صرار املادية واملعنوية والنف�صية والدبية التي ا�صابت املدعي وما حلق به 
من خ�صارة وما فاته من ك�صب. ثالثاً: اإلزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. - وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء  املوافق  2023/1/24  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13753 بتاريخ 2023/1/20 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7745/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )003٦27-003٦28( وال�صادر عن املنفذ �صده من 
م�صرف ال�صارقة ال�صالمي بقيمة )282585 .
طالب التنفيذ : جيكو امليكانيكية والكهربائية

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع املطار - مبنى ال�صركال - �صقة 103
املطلوب اإعالنهما : 1- يو�صف حنا زهرة 2- �صركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �صفتهما : منفذ 

�صدهما
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)282585( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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•• دبي-وام:

اختتمت الن�صخة الرابعة من ماراثون 
رحلة الهجن الرتاثية لغري املواطنني 
ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا م���رك���ز ح����م����دان بن 
حممد لإحياء الرتاث باإقامة ال�صباق 
الرئي�صي يف نادي دبي ل�صباقات الهجن 
باملرموم وهو ال�صباق الذي يتم اإقامته 
�صنوياً تنفيذاّ لتوجيهات �صمو ال�صيخ 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
امل�صرق  الوجه  دبي ويعك�س  ويل عهد 
لدولة الإمارات العربية املتحدة اأر�س 

الت�صامح وال�صعادة والأمن. 
امتد  ال���ذي  الرئي�صي  ال�����ص��ب��اق  �صهد 
مل�����ص��اف��ة 2 ك��ي��ل��وم��رت م�����ص��ارك��ة 24 
م���ت�������ص���اب���ق���اً م����ن امل���ق���ي���م���ني يف دول����ة 
امل��ت��ح��دة والذين  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ال�صباقني  يف  امل�������ص���ارك���ة  ل��ه��م  ���ص��ب��ق 
نوفمر  ����ص���ه���ري  يف  ال���ت���م���ه���ي���دي���ني 
ودي�صمر املا�صيني اإىل جانب امل�صاركة 
يف رحلة الهجن هذا املو�صم اأو املوا�صم 
ركوب  مهارات  تعلموا  حيث  ال�صابقة 
التعامل  وك��ي��ف��ي��ة  وق��ي��ادت��ه��ا  ال��ه��ج��ن 
م���درب���ني خمت�صني  ب���اإ����ص���راف  م��ع��ه��ا 
لإحياء  من مركز حمدان بن حممد 
الرتاث وهم من 18 جن�صية خمتلفة 
و  اأم����ري����ك����ا  و  ب���ري���ط���ان���ي���ا  دول  م����ن 
اليمن  و  الت�صيك  جمهورية  و  رو�صيا 
فرن�صا  و  ال�����ص��ني  و  ول��وك�����ص��م��ب��ورج 
و  الفليبني  و  ال���رازي���ل  و  الأردن  و 
اإ���ص��ت��ون��ي��ا و ال�����ص��ع��ودي��ة و ن��ي��ج��ريي��ا و 

اإيطاليا و اأملانيا و اإيران وباك�صتان. 
املركز   ) �صامل  اليمنية )رمي  وحققت 
الأول يف ال�صباق بزمن قدره 3.10.5 
"ال�صبابي"  البعري  ظهر  على  دقيقة 
قدرها  م��ال��ي��ة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  وح�صلت 

باملركز  وج�����اءت  دره����م  األ����ف   100
بفارق  األيك�صي�س  ال�صينية  ال��ث��اين 
3.11.5 على  �صئيل وبزمن وق��دره 
 70 على  وح�صلت  "اخلرم"  البعري 
الثالث الفرن�صية  األف درهم وباملركز 
على   3.14.5 وق����دره  ب��زم��ن  اأودي 
ظهر البعري "ال�صكيل" وح�صلت على 

مبلغ 50 األف درهم. 

وق����ام ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن م��ك��ت��وم بن 
احلا�صالت  بتتويج  مكتوم  اآل  را���ص��د 
�صعادة  بح�صور  الأوىل  امل��راك��ز  على 
الرئي�س  دمل���وك  ب��ن  عبد اهلل ح��م��دان 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  مل��رك��ز  التنفيذي 

لإحياء الرتاث. 
واأكد ابن دملوك اأن اإقامة هذا ال�صباق 
ال�صباق  وحالياً  التمهيدية  مبراحله 

التوايل  على  الرابع  وللعام  الرئي�صي 
ارتبطت  التي  تراكم اخلرات  يعك�س 
الهجن  رحلة  يف  امل�صاركني  بتدريبات 
����ص���ن���وي���اً ح���ي���ث اأ����ص���ب���ح ل�����دى ه�����وؤلء 
املقيمني القدرة والإمكانيات الالزمة 
لقيادة املطية وامل�صاركة يف هذا ال�صباق 
املركز  ا�صرتاتيجية  �صمن  ي�صب  م��ا 

لن�صر وغر�س الرتاث واإبرازه . 

•• ال�سارقة -وام: 

بطولة  مناف�صات  ال�صبت  غدا  تنطلق 
الإمارات للراعم والنا�صئني للجودو 
الريا�صية  ال�������ص���ال���ة  يف   ،2023
والتي  النا�صئة"،  "مراكز  بخورفكان 
مع  بالتعاون  اللعبة،  احت��اد  ينظمها 

جمل�س ال�صارقة الريا�صي.
قيا�صية  م�����ص��ارك��ة  ال��ب��ط��ول��ة  وت�����ص��ه��د 
الراعم  فئتي  200 لع��ب من  تبلغ 
اأن���دي���ة   10 وال���ن���ا����ص���ئ���ني، مي���ث���ل���ون 
وال�صارقة  وال���ن�������ص���ر،  ال���ظ���ف���رة  ه���ي 
الريا�صي، وال�صارقة لريا�صات الدفاع 
ع����ن ال���ن���ف�������س، وخ����ورف����ك����ان، واحت�����اد 
القتالية،  للفنون  وال��ف��ج��رية  ك��ل��ب��اء، 
واأكادميية  اأول��ي��م��ب�����س،  واأك���ادمي���ي���ة 

مرترنا، واأكادميية نوجريا.
ثعلوب  ب����ن  ����ص���ع���ادة حم���م���د  ووج�������ه 

الدرعي رئي�س احتاد الإمارات للجودو 
ال�صكر اإىل مراكز النا�صئة بخورفكان، 
ع��ل��ى ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��م ل��ل��ب��ط��ول��ة، التي 
يحر�س الحتاد على تنظيمها �صنويا 
لك��ت�����ص��اف امل���واه���ب ال����واع����دة يف كل 

مو�صم، دعما للمنتخبات الوطنية.

•• الذيد –الفجر:

الذيد  ن����ادي  ن��ظ��م��ه��ا  اح��ت��ف��ال��ي��ة  يف 
الثقايف الريا�صي مبقره م�صاء اأم�س 
بن  حممد  �صامل  �صعادة  ك��رم  الأول 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ه��وي��دن 
الفرق  م��ن  ال��ن��ادي  �صباحي  ال��ذي��د 
لنتائجهم  )ال��ن��ا���ص��ئ��ني(  ال�����ص��ن��ي��ة 
ميداليات  من  حققوه  وما  املتميزة 

ملونة .
�صامل  التكرمي  ابن هويدن يف  رافق 
التنفيذي  امل���دي���ر  اجل������اري  ���ص��ي��ف 
فريق  ال���ت���ك���رمي  و����ص���م���ل  ل���ل���ن���ادي 
نتائج  لتحقيقهم  وذل���ك  ال�صباحة 
بطولة  يف  م�صاركتهم  خالل  مميزة 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة والتي 

جرت مناف�صاتها يف نادي مليحة.
ال��ت��ك��رمي ل��ل�����ص��ب��اح��ني ج���اء ب��ع��د اأن 
مرحلة  يف  ذهبيتني  ال��ف��ري��ق  ح��ق��ق 

العمومي 50 مرت حرة و100مرت 
ال�صباح �صيف خالد  حرة من خالل 
كما مت تكرمي  احلا�صلني على كاأ�س 
النا�صئني  مرحلة  يف  الثالث  املركز 
امل���ر����ص���دي مدرب  ي��راف��ق��ه��م خ���ال���د 
اإداري  ال���ن���دا����س  وع���م���ر  ال�����ص��ب��اح��ة 

الفريق.
واأ������ص�����اد ����ص���ع���ادة ����ص���امل حم���م���د بن 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ه��وي��دن 
النا�صئني  ال�صباحني  بنتائج  الذيد 
يف البطولة كونها حتمل ا�صم رئي�س 
الدولة موؤكدا اأن النادي يدعم كافة 

املتميزة ويوؤهلها للمن�صات  املواهب 
وال����ت����ك����رمي امل���ت���وا����ص���ل ك������ون ه���ذا 
ا�صرتاتيجيات  اأح���د  ي�صكل  النجاح 
اأهدافه لتاأهيل  نادي الذيد و�صمن 
لعبيه وخا�صة املواطنني يف خمتلف 

الريا�صات الفردية واجلماعية .

•• اأبوظبي-وام:

القاب�صة"  "الإمارات  ف��ري��ق  اأع��ل��ن 
الهوائية  ل���ل���دراج���ات   )ADQ(
لل�صيدات  ق��اري  فريق  اأول  ت�صكيل 
يف الإم�������ارات، ب��ال��ت��ع��اون م��ع احتاد 

الإمارات للدراجات. 
الفريق اجلديد مع فريق  وي�صارك 
يف   ،)ADQ( القاب�صة  الإم���ارات 
الدراجات  ���ص��ب��اق��ات  اأه���م  م��ن  ع���دد 
العامل،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل�����ص��ي��دات 
فور  اجل��دي��د،  الفريق  �صيعمل  كما 
قدرات  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء  على  تكوينه، 
ال������دراج������ات يف الإم���������ارات  رك�������وب 

وخارجها. 

القاب�صة  الإم���������ارات  ف���ري���ق  وق�����ام 
اجلديد  الفريق  بت�صجيل   ADQ
ل����ل����دراج����ات  ال��������دويل  يف الحت��������اد 
كفريق قاري حتت م�صمى "الفريق 
الإماراتي لنا�صئات ركوب الدراجات 

الهوائية". 
رئي�س  بوع�صيبة،  من�صور  واأع���رب 
احت�����اد الإم���������ارات ل���ل���دراج���ات عن 
اجلديد،  الفريق  بت�صكيل  �صعادته 
موؤكدا اأنها حلظة مف�صلية يف تطور 
هذه الريا�صة يف الإمارات، وفر�صة 
الدولة،  يف  اللعبة  ه��ذه  من��و  لدعم 
الفريق  ي��ح��ق��ق  اأن  ن���اأم���ل   : وق����ال 
الهدف املطلوب، واأن ي�صاهم يف دعم 
الدراجات  بريا�صة  امل����راأة  ومت��ك��ني 

ل����ت����ق����دمي ج����ي����ل م������ن حم����رتف����ات 
اللعبة. 

قائدة  م���ون���ك���ادا،  م��ي��ل��ي�����ص��ا  وق���ال���ت 
اإن  القاب�صة"  "الإمارات  ف���ري���ق 
للدراجات  ق��اري  فريق  اأول  ت�صكيل 
التزام  ي��وؤك��د  ل��ل�����ص��ي��دات،  ال��ه��وائ��ي��ة 
القاب�صة  الإمارات"  "فريق 
تاأثري  باإحداث  الهوائية  للدراجات 
ال�صيدات  قاعدة  وتو�صيع  جمتمعي 
الالتي  امل���وه���وب���ات  الإم����ارات����ي����ات 
الدراجات  رك���وب  ري��ا���ص��ة  مي��ار���ص��ن 

الهوائية وبناء قدراتهن. 
واأ����ص���اف���ت: ���ص��ي��ع��م��ل اجل��م��ي��ع على 
م�صارات  اجل��دي��د  ال��ف��ري��ق  ت��ق��دمي 
مهنية لل�صيدات الإماراتيات الالتي 

ي�����ص��ع��ني لح�����رتاف ري��ا���ص��ة ركوب 
الدراجات الهوائية .. وعلى امل�صتوى 
ا�صتقطاب  ع��ل��ى  �صنعمل  ال��وط��ن��ي، 
وتطوير ورعاية املواهب وتدريبهن 
لي�صبحن بطالت عامل يف امل�صتقبل 

يف هذه الريا�صة املمتعة. 
واأو�صحت : �صيقدم فريق الإمارات 
الهوائية  ل����ل����دراج����ات  ال��ق��اب�����ص��ة 
وعقودا  تدريبية  ا  فر�صً لل�صيدات 
اح�����رتاف�����ي�����ة ل����الع����ب����ات ال���ف���ري���ق 
برعاية  ب��ال��ف��ع��ل  وق������ام  اجل����دي����د، 
�صمن  تلعبان  متميزتني  ع�صوتني 

الفريق اجلديد. 
�صيمنحه  ال����ذي  ال��دع��م  ويت�صمن 
 )ADQ( فريق الإمارات القاب�صة

للع�صوتني  ال��ه��وائ��ي��ة  ل���ل���دراج���ات 
اأف�صل  ت��ق��دمي  اأي�����ص��ا  اجل��دي��دت��ني 

ال�����ف�����ردي،  الأداء  ع���ل���ى  ت�����دري�����ب 
لالإ�صراف،  اخل���ا����ص���ع  وال���ت���دري���ب 

واجل�صدي،  ال��ن��ف�����ص��ي  والإر�������ص������اد 
وبرامج ال�صباق، وفر�صة التعلم من 

�صباقات  املتناف�صة يف  الفرق  جتارب 
اجلولة العاملية. 

•• الظفرة-وام:

برعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
جلمال  الظفرة  بطولة  مناف�صات  املغرية  كورني�س  على  الأول  اأم�س  انطلقت 

اخليل العربية، "للمرابط اخلا�صة" بن�صختها الثالثة. 
املرابط املختلفة  التاأهيلية بعرو�س مثرية وقوية وتقا�صمت  املناف�صات  وحفلت 
�صدارة الأ�صواط فيما �صجلت املهرة "جيه ام ات�س هاجر" جلمعة ال�صميلي، اأعلى 

معدل خالل املناف�صات بلغ 92.80 نقطة. 
العربية،  للخيول  الإم���ارات  اأي��ام، جمعية   5 ملدة  ت�صتمر  التي  البطولة  وتنظم 
 323 لنحو  تعود  ال�صاللت،  اأج��ود  من  ج��وادا   575 بلغت  قيا�صية  مب�صاركة 
مالكاً، وبجانب جوائز اخليول الفائزة يف البطولة، هناك تكرمي خا�س يتمثل يف 
كاأ�س �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، وجائزة �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان، للمربني املواطنني يف منطقة الظفرة، بالإ�صافة اإىل جائزة اأف�صل 5 

عار�صني مواطنني. 

وا�صتهلت الفعاليات املهرة "جنني الفرا�س" لفرا�س فوؤاد م�صعل، بتحقيق �صدارة 
اأول الأ�صواط املخ�ص�س للمهرات عمر �صنة"اأ"، وحققت 92.20 نقطة، وذهبت 
 91.70 �صجلت  التي  ال��ف��الح  هند" ملربط  دي  "اف  "ب" اىل  الق�صم  ���ص��دارة 

نقطة. 
اأما �صدارة الق�صم"ج" فقد كانت من ن�صيب "بي اأمر" ملربط برتان، وحققت 
الزبري"  "رجوة  ال�صنة  مهرات  فئة  مناف�صات  اأختتمت  فيما  نقطة،   91.80
"د"، وح�صلت  الق�صم  املركز الأول يف  اأح��رزت  التي  الر�صيد،  لآمنة حممد علي 

على 91.90 نقطة. 
واأحرزت "فيغا�س ار ام" لريجينالدو جو�س مارتين�س، املركز الأول يف �صوط فئة 
املهرات عمر �صنتني "اأ" وحققت 91.60 نقطة، وذهبت �صدارة الق�صم "ب" اىل 

ال�صميلي، التي حققت 92.80 نقطة.  " جلمعة  هاجر  ات�س  ام  "جيه 
"ايه ان ايه مهاري" لعبد الرحمن بطي  واختتمت فعاليات اليوم الأول املهرة 
العبدويل، التي ت�صدرت الق�صم "ج" لفئة املهرات عمر �صنتني، وحققت 91.90 

نقطة. 

عرو�س قوية ومثرية يف افتتاح الن�سخة الثالثة 
من بطولة الظفرة جلمال اخليل العربية 

ماراثون رحلة الهجن الرتاثية لغري املواطنني 
م�سك ختام مهرجان ويل عهد دبي 

خورفكان ت�ست�سيف بطولة االإمارات للجودو غدا

»االإمارات القاب�سة للدراجات« يعلن 
ت�سكيل اأول فريق قاري لل�سيدات 

•• دبي -وام:

برئا�صة  اجتماعه،  خالل  الهمم،  لأ�صحاب  دبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اأ�صاد 
التي  واملجتمعية  والثقافية  الريا�صية  ب��الإجن��ازات  بالرقاد،  جمعة  ثاين 

حتققت خالل عام 2022.
فقد حقق النادي خالل عام 2022، عددا من الألقاب وامليداليات دوليا 
وحمليا منها 77 ميدالية ملونة )29 ذهبية و21 ف�صية و27 برونزية( 
يف 28 بطولة دولية اإىل جانب 143 ميدالية )65 ذهبية و46 ف�صية 

و32 برونزية( يف 48 بطولة حملية.

اإدارة النادي عن تطلعه لتعزيز هذه النجاحات مبزيد من  وعر جمل�س 
الإجنازات خالل 2023.

العامل  بطولة   2022 خ��الل  ال��ن��ادي  نظم  التنظيمي،  ال�صعيد  وع��ل��ى 
للقو�س وال�صهم، التي تعد الأكر من حيث الأرقام والنتائج، عالوة على 
ورفعات  الطائرة  والري�صة  القوى  األعاب  "فزاع" يف  لدولية  بطولت   3

القوة.
ويف الأن�صطة الثقافية واملجتمعية، �صارك 269 منت�صبا يف 158 فعالية 
للن�صاط ال�صيفي، الذي اأقيم حتت �صعار "اإىل القمم يا اأ�صحاب الهمم"، 
وقدم 63 من "اأ�صحاب الهمم "اأوبريت الوعد" وهو لوحة فنية ج�صدت 

دعم "القيادة الر�صيدة" لهذه الفئة.
و�صارك 463 مت�صابقا يف م�صابقة القراآن الكرمي، التي اأقيمت حتت رعاية 
ال�صيخ  ل��ه  املغفور  ح��رم  مكتوم  اآل  ب��ن جمعة  اأح��م��د  بنت  رو���ص��ة  ال�صيخة 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم، وا�صتمل املهرجان الرم�صاين على 47 فعالية 

ريا�صية وثقافية وجمتمعية بتواجد 350 زائرا يوميا.
16 فعالية مب�صاركة  بيوم عيد الحت��اد على  النادي  احتفال  ا�صتمل  كما 

العاملية. بالقرية  زائر  األف  من  اأكرث  بح�صور  متطوعا   77
 390 اأك��رث من  وتاأهيل  النادي يف عالج  �صاهم  الجتماعي،  ويف اجلانب 
النادي  �صركاء  م��ع  بالتعاون  الجتماعي  ال�صندوق  م��ب��ادرة  �صمن  حالة 

الداعمني يف هذا املجال.
الذي يحظى به  الكبري  بالدعم  اعتزازه  بالرقاد عن  واأع��رب ثاين جمعة 
"اأ�صحاب الهمم" من "القيادة الر�صيدة" يف كل املجالت ما كان له املردود 

الإيجابي على م�صريتهم.
اآل مكتوم  اأحمد بن جمعة  اإىل ال�صيخة رو�صة بنت  ووجه بالرقاد ال�صكر 
على رعايتها مل�صابقة القراآن الكرمي واإىل الهيئة العامة للريا�صة وجمل�س 
والقطاع  دوائ���ر حكومية وحملية  م��ن  ال��ن��ج��اح  و���ص��رك��اء  ال��ري��ا���ص��ي  دب��ي 
اخلا�س وهيئة دبي للثقافة والفنون، ما اأ�صهم ب�صكل كبري يف دعم اأن�صطة 
النادي الثقافية واملجتمعية والنتائج املميزة التي حتققت يف عام 2022.

2022 يف  الهمم«  الأ�سحاب  »دبي  اإجنازات  تزين  حملية  و143  دولية  ميدالية   77

�سامل بن هويدن يكرم �سباحي نادي الذيد من النا�سئني لنتائجهم املتميزة
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ث���اين عاملًيا  امل�صنف  ن����ادال  راف��اي��ل  الإ���ص��ب��اين  اأع��ل��ن 
اخلمي�س اأنه �صيغيب عن املالعب ملدة �صتة اإىل ثمانية 
اأ�صابيع ب�صبب اإ�صابة ع�صلية يف الورك بعد يوم واحد 

من اإق�صائه من بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة.
وكتب ابن ال� 36 عاًما على ح�صابه يف تويرت اأن �صور 
الثانية  الدرجة  من  متو�صًطا  متزًقا  اأظهرت  الأ�صعة 

"وقت التعايف الطبيعي من �صتة اإىل ثمانية  مع 
اأ�صابيع".

وقد توؤدي فرتة غيابه اىل تهديد م�صاركته 
يف دورتي انديان ويلز )1000 نقطة( 
وميامي يف اآذار-مار�س املقبل، مما يوؤثر 

�صلبا على نقاطه يف الت�صنيف العاملي.
ت��رك��ي��زه ع��ل��ى العودة  ن�����ادال  و���ص��ي�����ص��ّب 
للم�صاركة  ن��ي�����ص��ان-اب��ري��ل  منت�صف  يف 
يف ال��ب��ط��ولت ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى املالعب 

ب��ط��ول��ة فرن�صا  ان��ط��الق  ال��رم��ل��ي��ة، ق��ب��ي��ل 
عن  �صيبحث  حيث  اأي��ار-م��اي��و  يف  املفتوحة 

لقبه اخلام�س ع�صر.
وخرج حامل اللقب من الدور الثاين 

املفتوحة  ا�صرتاليا  لبطولة 
الأربعاء بعد خ�صارته 

اأمام المريكي ماكنزي ماكدونالد امل�صّنف 65، وهي 
اأ�صواأ نتيجة له يف بطولة كرى خالل �صبعة اعوام.

وطلب نادال وقًتا م�صتقطًعا طبًيا بعد خ�صارة اإر�صاله 
يف املجموعة الثانية بعدما عانى من بع�س الوجاع يف 

الورك على الرجح.
وذكر يف وقت لحق بعد املباراة اّنه 
"ُدّمر ذهنًيا" واعرتف انه يف 
اأ�صعب  الأم���ر  ب��ات  عمره 
مع  فقط  لي�س  للتعامل 
ال�صابات اإمنا مع فرتة 

التعايف.
"ل  وق���ت���ه���ا  وق�������ال يف 
اأع�������رف م����ا مي���ك���ن اأن 
امل�صتقبل.  يف  ي��ح��دث 
لتجنب  ب��ح��اج��ة  ل��ك��ن��ي 
م�����������رة اأخ�����������������رى ف������رتة 
خارج  ال��وق��ت  م��ن  طويلة 

"الريا�صة".
وتابع "لأنه اإذا مل يكن الأمر 

كذلك، فهو �صعب".

•• برلني - وام:

ي�صتاأنف  بايرن ميونخ وم�صيفه ليبزج،  مبباراة قمة مثرية بني 
ال��ي��وم اجلمعة م��ن خالل  ال��ق��دم ن�صاطه  ل��ك��رة  ال����دوري الأمل����اين 

افتتاح قوي لفعاليات اجلولة ال�16 من امل�صابقة.
امل�صابقة بعد فرتة توقف دامت لنحو  اإىل فعاليات  وتعود احلياة 
ال�صتوية  العطلة  ث��م   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب�صبب  اأ�صابيع   10
املعتادة للدوري الأملاين، والتي ا�صتغلتها العديد من الفرق لإعادة 
ترتيب اأوراقها ا�صتعدادا للن�صف الثاين من املو�صم والذي ينتظر 

اأن ي�صهد قدرا كبريا من الإثارة يف �صوء العديد من العوامل.
بني  الر�صيد  يف  الكبري  التقارب  العوامل  هذه  مقدمة  يف  وياأتي 
ب��اي��رن ح��ام��ل اللقب  ب��ني  ال���ف���ارق  امل��ق��دم��ة ح��ي��ث يقت�صر  ف���رق 
ومت�صدر جدول امل�صابقة ويونيون برلني �صاحب املركز اخلام�س 

على 7 نقاط قبل 19 جولة كاملة متبقية من امل�صابقة.
وينطبق هذا اأي�صا على فرق و�صط اجلدول؛ حيث يقت�صر الفارق 
ليفركوزن  وباير  ال�صاد�س  املركز  بورو�صيا دورمتوند �صاحب  بني 

�صاحب املركز ال�12 على 8 نقاط.
اأقيمت قبل فرتة  التي  ال�صابقة،  امل�صابقة يف جولتها  اأف��رزت  كما 
مثل  الأوىل  املراكز  على  املناف�صني  من  جديدة  وجوها  التوقف، 
اأن  يونيون برلني الذي ت�صدر جدول امل�صابقة لفرتة كبرية قبل 

يتعر�س لكبوة يف اآخر 3 جولت قبل فرتة التوقف ليرتاجع اإىل 
املركز اخلام�س.

وك���ان ف��راي��ب��ورج امل��ف��اج��اأة ال��ت��ي �صهدتها اجل���ولت الأخ����رية قبل 
فرتة التوقف حيث �صق طريقه بنجاح اإىل املركز الثاين يف جدول 
امل�صابقة بفارق نقطتني اأمام ليبزج، الذي ي�صت�صيف بايرن اليوم 
على ا�صتاد "ريد بول اآرينا" نف�س امللعب الذي �صهد هزميته اأمام 
بايرن 3-5 يف نهاية يوليو املا�صي مبباراة كاأ�س ال�صوبر الأملاين، 

ما يعطي مباراة الغد طابعا ثاأريا.
وكانت غزارة الأهداف من ال�صمات املميزة للدوري الأملاين خالل 
اجلولت التي �صبقت فرتة التوقف؛ حيث �صهدت اجلولت ال�15 
مبتو�صط  الآن  حتى  اأقيمت  مباراة   135 يف  هدفا   431 الأوىل 
3.19 هدف للمباراة الواحدة وهو متو�صط يفوق نظريه يف باقي 

بطولت الدوري املحلية باأوروبا حتى الآن.
ولهذا، يتطلع اأن�صار وع�صاق الدوري الأملاين اإىل مزيد من الإثارة 
مع ا�صتئناف امل�صابقة ووجود 19 جولة متبقية على نهاية املو�صم 
ميكنها تغيري �صكل املناف�صة ب�صكل هائل ل�صيما مع معاناة بايرن 
املهاجم  مقدمتها  ويف  امل��وؤث��رة  العنا�صر  بع�س  غياب  م��ن  حاليا 

�صاديو ماين وحار�س املرمى مانويل نوير لالإ�صابة.
وجتمع مباراة اليوم بني اأكرث فريقني حققا النجاح يف اآخر �صت 
ب��اآخ��ر �صت  ب��اي��رن  ت��وق��ف امل�صابقة حيث ف��از  م��ب��اري��ات قبل ف��رتة 

يف  لها  تعر�س  التي  الكبوة  ليعو�س  التوقف  ف��رتة  قبل  مباريات 
نف�س  واح��د يف  وتعادل  انت�صارات   5 املو�صم، وحقق ليبزج  بداية 

املباريات ال�صتة.
لإح�صائيات  طبقا  ب��اي��رن  ميتلك  امل��و���ص��م،  ب��داي��ة  ك��ب��وة  وب��رغ��م 
البطولة اأف�صل خطي هجوم ودفاع حيث هز �صباك مناف�صيه 49 
مرة واهتزت �صباكه 13 مرة فقط يف 15 مباراة خا�صها حتى الآن 

يف رحلة الدفاع عن اللقب.
ويف املقابل، كان تراجع بورو�صيا دورمتوند يف الن�صف الأول من 
املناف�س  كان  واأن��ه  اأي�صا خا�صة  امل�صابقة  اأب��رز مالمح  املو�صم من 
كما ي�صم بني  امل�صابقة  ال�صدارة يف موا�صم  لبايرن على  الأق��وى 
�صفوه جمموعة من اأبرز الالعبني مثل الالعب ال�صاب يو�صوفا 

موكوكو وجود بيلينجهام وجوليان براندت.
وميتلك دورمتوند ويونيون برلني الآن فر�صة ذهبية للعودة اإىل 
املناف�صة بقوة على ال�صدارة حال تعر�س بايرن لأي كبوة يف ظل 

الغيابات يف �صفوفه.
ماينز  مع  �صتوجتارت  يلتقي  ال�16،  اجلولة  مباريات  باقي  ويف 
واإنرتاخت  فرايبورج  وفولف�صبورج مع  برلني  وبوخوم مع هريتا 
مع �صالكه ويونيون برلني مع هوفنهامي وكولن مع فريدر برمين 
غدا ال�صبت ودورمتوند مع اأوج�صبورج وبورو�صيا مون�صنجالدباخ 

مع باير ليفركوزن.

نادال يعلن غيابه ثمانية 
اأ�سابيع ب�سبب االإ�سابة 

الدوري االأملاين ي�ستاأنف ن�ساطه .. ويبداأ فا�سال جديدا من التحدي

اأ�ساد مب�ستوى الأداء واجلاهزية

عبداهلل املري يلتقي فريق »اجلت �سكي« التابع ل�سرطة دبي
•• دبي-الفجر:

اأكد معايل الفريق عبداهلل خليفة 
دبي،  ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري، 
اأن �صرطة دبي تويل اهتماماً بالغاً 
الريا�صية  والأن�صطة  بالريا�صات 
اأن���واع���ه���ا، وت���وؤم���ن باأن  مب��خ��ت��ل��ف 
الريا�صة  ممار�صة  و�صلوك  ثقافة 
كبري  ب�صكل  ي�صاهم  الأف���راد  ل��دى 
اإيجابية  اأك���رث  جمتمعات  ب��ن��اء  يف 
�صرطة  ب�����اأن  م���ن���وه���اً  واإن���ت���اج���ي���ة، 
تخ�ص�صية  منظومة  ل��دي��ه��ا  دب���ي 
ل��دع��م ال��ري��ا���ص��ة وال��ري��ا���ص��ي��ني يف 
الرامج  خ��الل  م��ن  دب���ي،  �صرطة 
عمل  واأن�����ظ�����م�����ة  وال���ت�������ص���ه���ي���الت 
ت�����ص��اع��ده��م ع���ل���ى ال����ص���ت���م���رار يف 
ممار�صة ه��واي��ات��ه��م، وامل�����ص��ارك��ة يف 

البطولت املحلية والعاملية.
ذل��ك خ��الل لقاء معاليه مع  ج��اء 
ب�صرطة  املائية  الدراجات  " فريق 
بح�صور  ال���ق���ي���ادة،  م��ق��ر  يف  دبي" 

املن�صوري،  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي  ال��ع��م��ي��د 
لإ�صعاد  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
ح�صن  الدكتور  والعقيد  املجتمع، 
ال�������ص���وي���دي، م���دي���ر مركز  ���ص��ه��ي��ل 
�صرطة املوانئ، واملقدم عبدالبا�صط 

ال���������ص����وؤون  اإدارة  م����دي����ر  ع����ل����ي، 
را�صد  اأول  وال��وك��ي��ل  ال��ري��ا���ص��ي��ة، 

�صهيل الطاير، مدرب الفريق.
وا���ص��ت��م��ع م��ع��ايل ال��ف��ري��ق عبداهلل 
امل�����ري، م���ن م�����درب ال��ف��ري��ق على 

ونفذوها  اأع���دوه���ا  ال��ت��ي  امل���راح���ل 
فريق  اأول  ت��اأ���ص��ي�����س  اإىل  و����ص���وًل 
دب��ي من  �صرطة  يتبع  �صكي  للجت 
اأداء  وم�����ص��ت��وى  الأع���م���ار،  خمتلف 
التي  وامل�����ص��ارك��ات  الفريق  اأع�����ص��اء 

الفردية  والإجن���ازات  بها  التحقوا 
واجلماعية للفريق.

القائمني  ب��ج��ه��ود  معاليه  واأ����ص���اد 
اأف�صت  وال�����ت�����ي  ال����ف����ري����ق،  ع���ل���ى 
قيا�صي،  وقت  يف  الفريق  لتاأ�صي�س 
وجت��ه��ي��ز ن��خ��ب��ة م���ن ه�����واة لهذه 
الريا�صة، وحققوا اإجنازات فردية 
يف م�صاركاتهم ال�صخ�صية ال�صابقة، 
�صرطة  ف���ري���ق  ي�����ص��ك��ل��ون  وال����ي����وم 
واأ�صبحوا  املائية،  للدراجات  دب��ي 

جاهزين للم�صاركات والبطولت.
ال�������ص���وؤون  اإدارة  م��ع��ال��ي��ه  ووج������ه 
لإ�صعاد  العامة  ب��الإدارة  الريا�صية 
املوانئ،  ���ص��رط��ة  امل��ج��ت��م��ع، وم��رك��ز 
للفريق  ال������الزم  ال���دع���م  ب��ت��وف��ري 
حا�صنة  وب���ي���ئ���ة  جت���ه���ي���زات  م����ن 
ودعم  تطوير  على  وال��ع��م��ل  ل��ه��م، 
مهاراتهم يف هذا املجال من خالل 
اأن�صطتهم  على  والإ�صراف  املتابعة 
تدعم  ال��ت��ي  الت�صهيالت  وت��ق��دمي 

م�صاركاتهم يف البطولت.

•• اأبوظبي -وام:

�صهد �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل 
اأمناء موؤ�ص�صة  نهيان رئي�س جمل�س 
زايد بن �صلطان اآل نهيان لالأعمال 
جمل�س  رئي�س  والإن�صانية  اخلريية 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي، احل��ف��ل الذي 
ختام  يف  ال�����دف�����اع  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه 
زايد  ب��ن  »حممد  بطولة  مناف�صات 
للجوجيت�صو  ال�����ص��اد���ص��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
املناف�صات  ج���ان���ب  اإىل   »2023
اخل��ت��ام��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف اأج����واء 

مميزة. 
مطر  �صعادة  بح�صور  احل��ف��ل  اأق��ي��م 
�صامل الظاهري، وكيل وزارة الدفاع 
وع�����دد م���ن ك���ب���ار ال�����ص��ب��اط، وج���اء 
املركز  ال���ري���ة« يف  »ال���ق���وات  ف��ري��ق 
وفريق  التفوق،  ب��درع  ليتوج  الأول، 
الثاين،  املركز  يف  الرئا�صة«  »حر�س 
املركز  يف  البحرية«  »القوات  وفريق 

ال���ث���ال���ث، ب��ع��د م��ن��اف�����ص��ة ق���وي���ة بني 
م�صتويات  قدموا  الذين  امل�صاركني، 
اليوم  يف  احل�صور  بها  اأ�صاد  مميزة، 

اخلتامي. 
ريا�صي   1600 البطولة  يف  �صارك 
 11 ميثلون  ال����وزارة،  منت�صبي  م��ن 

قيادة على م�صتوى وزارة الدفاع . 
العقيد  احل���ف���ل  مل���دي���ر  ك��ل��م��ة  يف  و 
ال��رك��ن خ��ال��د ال��زع��اب��ي ق��ائ��د مركز 

قال  الع�صكري  الريا�صية  الرتبية 
اإط��ار حر�س  "جاءت البطولة، يف   :
اللياقة  م�صتوى  رف��ع  على  ال����وزارة 

قادرين  ليكونوا  ملنت�صبيها،  البدنية 
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��امل��ه��ام امل��ك��ل��ف��ني بها، 
الفئات  ل��ك��اف��ة  ال��ف��ر���ص��ة  واإت����اح����ة 

املكت�صبة  املهارات  لتطبيق  العمرية 
يف ريا�صة اجلوجي�صتو، ورفع الروح 
ثم  التحدي،  روح  وتنمية  املعنوية، 

اختيار املتميزين لت�صكيل املنتخبات 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ال������وزارة يف 

املحافل الدولية. 

نهيان بن زايد ي�سهد ختام بطولة حممد بن زايد ال�ساد�سة للجوجيت�سو 2023 
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•• دبي –الفجر:

الدويل  دب��ي  �صباق  امل�صاركة يف  اإج���راءات  "جزر دبي" اليوم  ت�صتكمل يف   
الثالثة من بطولة الم��ارات -2023 والتي  املائية -اجلولة  للدراجات 
ينظمها نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية �صمن روزنامة الفعاليات 

يف املو�صم الريا�صي 2023-2022.
البحرية  للريا�صات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  يف  املنظمة  اللجنة  وت�صتقبل 
امل�صاركني يف ال�صباق املرتقب يوم غد -ال�صبت-  عند موقع احلدث بجزر 
الأرق��ام وقم�صان  النهائي للمت�صابقني وا�صتالم  الت�صجيل  اأجل  دبي من 
ال�صباق اإ�صافة اإىل اإجراءات الفح�س الفني على الدراجات امل�صاركة حيث 
الجتماع  يف  والتعليمات  ال�صروط  كافة  تو�صيح  على  اللجنة  حر�صت 
الت�صال  تقنية  ع��ر  -اخل��م��ي�����س-   اأم�����س  ي��وم  امل�صاركني  م��ع  التنويري 

املبا�صر.
وينتظر ان ي�صهد ال�صباق يوم غد -ال�صبت- م�صاركة اكرث من 60 مت�صابقا 
ميثلون اكرث من 10 دول �صيتناف�صون على القاب 10 فئة  متنوعة هي 

ونا�صئني  واقف حمرتفني جي بي 1 و جي بي 2 وخم�صرمني جي بي 2 
جي  حمرتفني  وجال�س  جي بي 3.3 واأ�صبال جي بي 3.2 وبراعم 3.1 

بي 1 وجي بي 2 ومواطنني جي بي 3 و�صبارك جي بي 4.
الدويل  دب��ي  �صباق  ملناف�صات  ال��زم��ن��ي  ال��رن��ام��ج  ي��ب��داأ  ان  املنتظر  وم��ن 
الر�صمية  التجارب  فرتة  مع  مبكرا  -ال�صبت-  غد  يوم  املائية  للدراجات 
عند  )ال�صباحية(  الأوىل  املرحلة  لبدء  اإ�صتعدادا  �صباحا  التا�صعة  عند 
عند  )امل�صائية(  الثانية  املرحلة  اإنطالقة  �صتكون  فيما  متاما  العا�صرة 

ال�صاعة الثانية بعد الظهرية.
ويناف�س اأبطالنا على �صدارة الرتتيب يف الفئات املختلفة والتي جتمعهم 
باأبطال عامليني حيث ي�صعى خليفة خالد بال�صالح للمحافظة على �صدارة 
فئة جال�س حمرتفني امام مناف�صيه وابرزهم بطلنا را�صد الطاير احلر 
واقف  �صدارة  على  العو�صي  و�صلمان  را�صد  عبداهلل  عمر  يتناف�س  فيما 
حمرتفني كما يتطلع �صلمان مع بطلنا عامر حوير ملوا�صلة تاألقهما يف 

جال�س جي بي 2
واأي�صا   4 بي  اأحمد عي�صى احلمادي حتدي جال�س جي  ويخو�س بطلنا 

واقف جي بي 2 مع بطلنا العاملي �صعيد العو�صي وترتفع وترية التناف�س 
يف فئة جال�س مواطنني جي بي 3 بني خليفة املرزوقي وخليفة املرزوقي 
امل��ر بن حريز اىل  ي�صعى حريز  وع��ب��داهلل احل��م��ادي كما  ال علي  و�صامل 

موا�صلة تاألقه يف فئة املخ�صرمني
حيث  الثالث  )واق��ف(  فئات  يف  التاألق  اىل  ال�صاعدين  ابطالنا  ويتطلع 
ي�صارك كال من �صهيل الطاير ورا�صد �صامل طاهر وحمدان �صامل وعمر 
العو�صي  و�صعود   3.3 النا�صئني  فئة  يف  و  ال�صويهي  و�صيف  احل��م��ادي 
وعلي ال علي واحمد �صامل طاهر وحممد را�صد الطاير يف ال�صبال 3.2 

وعبداهلل العو�صي وزايد احلمادي يف الراعم 3.1.
د

بي الريا�سية
من املنتظر اأن تقدم موؤ�ص�صة دبي لالإعالم عر قنوات )دبي الريا�صية( 
من  البحرية  الريا�صات  وع�صاق  ملحبي  متميزة  خدمة  ال�صبت  غد  ي��وم 
خ���الل ال��ب��ث امل��ب��ا���ص��ر مل��راح��ل ���ص��ب��اق دب���ي ال����دويل ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة يف 

الفرتتني ال�صباحية وامل�صائية بلم�صات املخرج حممد �صعيد الكتبي.

الفح�س الفني والت�سجيل اليوم اجلمعة

�سباق الدراجات املائية الدويل ينطلق غدا ال�سبت يف »جزر دبي«
تناف�س �ساخن بني املت�سابقني على األقاب 10 فئات متنوعة

ت�سعى ملزيد من النمو يف عام 2023 بعد اأن فاقت نتائج الربع الرابع التوقعات.

باملز الريا�سية حتقق اأرباحًا قيا�سية لعام 2022 بقيمة 133.3 مليون درهم

•• اأبوظبي: رم�سان عطا.

عاملياً  ال��رائ��دة   ،)ADX:PALMS( الريا�صية  ب��امل��ز  �صركة  اأع��ل��ن��ت 
ريا�صة  ل���ت���دري���ب  ���ص��رك��ة  واأك������ر  ال���ري���ا����ص���ة،  اإدارة  جم����ال  ت��خ�����ص�����س  يف 
ل��ل�����ص��رك��ة العاملية  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ص��رك��ات  ال���ع���امل، واإح������دى  اجل��وج��ي��ت�����ص��و يف 
القاب�صة)ADX:IHC(، اليوم عن نتائجها املالية املحققة خالل الربع 
الأخري من �صنة 2022 املنتهي يف 31 دي�صمر 2022، حمققًة زيادًة يف 

اأرباحها ال�صنوية بن�صبة %45 مقارنًة بنف�س الفرتة من العام ال�صابق.
وُتعزى هذه النتائج الإيجابية اإىل تخطي القيمة الإجمالية لعقود اخلدمات 
اخلا�صة بال�صركة حاجز ال� 754 مليون درهم لأول مرة يف تاريخها خالل 

منواً   2022 خ��الل  ال�صركة  اإي���رادات  اإجمايل  حققت  حيث  املا�صي،  العام 
اإجمالياً ن�صبته %12 بواقع 301 مليون درهم مقارنًة ب� 270.3 مليون 

درهم عام 2021. 
باملز  ل�صركة  امل��ن��ت��دب  والع�صو  التنفيذي  الرئي�س  دروي�����س  ف���وؤاد  و���ص��ّرح 
الريا�صية تعليقاً على هذه النتائج، "لقد حققنا هذه النتائج غري امل�صبوقة 
بف�صل النقلة النوعية يف عمليات ال�صركة خالل عام 2022 نتيجًة لزيادة 
وعدٍد  الريا�صية  باملز  ب��ني  املختلفة  اخل��دم��ات  لعقود  الإجمالية  القيمة 

�صركائها الإ�صرتاتيجيني بواقع %20 مقارنًة بالعام ال�صابق 2021."
اأك����رث م��ن 1000 خ��ب��ري ريا�صي  ت��وف��ر ال�����ص��رك��ة مب��وج��ب ت��ل��ك ال��ع��ق��ود 
وجمموعة  ال��ب��دن��ي��ة  وال��ل��ي��اق��ة  القتالية  ال��ف��ن��ون  ري��ا���ص��ات  يف  متخ�ص�س 

متنوعة من التخ�ص�صات الريا�صية الأخرى لتنفيذ برامج تدريبية عالية 
التخ�ص�س ل�صالح �صركائها الإ�صرتاتيجيني املوزعني يف كافة اأنحاء اإمارات 
الدولة ال�صبعة، وذلك بف�صل انت�صار �صعبية ريا�صة اجلوجيت�صو والريا�صات 
القتالية ورواجها على م�صتوى العامل، مما اأدى اإىل ارتفاع م�صتويات الإقبال 

اجلماهريي على ممار�صتها حملياً واإقليمياً وعاملياً.
واأ�صاف دروي�س: "نعّول على الزخم الذي اكت�صبناه خالل 2022 لتحقيق 
مزيد من النمو يف اأرباح ال�صركة خالل 2023 يف ظل ا�صتمرار منو ال�صوق 
بتحقيق عائدات  الدائم جتاه م�صاهمينا  التزامنا  ا�صتمرار  ونوؤكد  املحلية، 

مرتفعة وا�صتغالل مواردنا املالية باأق�صى درجات الكفاءة والفاعلية."
وزي��ادة نطاق م�صاريعها  لتو�صيع  الريا�صية تخطط  باملز  اأن  بالذكر  جديٌر 

تعاقدات  يف  الدخول  على  ع��الوًة   ،2023 العام  خ��الل  احلالية  وعقودها 
الذي  الأم���ر  والأم��ن��ي،  التعليمي  القطاعني  م��ن  ك��ٍل  ج��دي��دة يف  وم�صاريع 
نقدي  بو�صٍع  ال�صركة  متتع  ظ��ل  يف  ل�صيما  ج��ذاب��ة  ا�صتثمار  فر�س  يوفر 
ال�صركة  2011،وتعمل  عام  ���س.م.ع  الريا�صية  باملز  �صركة  قوي.وتاأ�ص�صت 
ريا�صة  على  اأك��ر  تركيز  مع  املتخ�ص�صة  الريا�صية  الأن�صطة  تعزيز  على 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ملواطني  القتالية  والفنون  اجلوجيت�صو 
العاملية  لل�صركة  التابعة   20 ال���  ال�صركات  اإح���دى  الريا�صية  ب��امل��ز  وت��ع��د 
القاب�صة، وتركز على اأهمية الريا�صة يف حياتنا اليومية، وتعمل بداأب على 
اأن�صطة حياتهم  م�صاعدة املجتمع على دمج "الريا�صة" و "الرتفيه" خالل 

اليومية.

فوؤاد دروي�س 
النوعية يف عمليات ال�سركة  النقلة  بف�سل  امل�سبوقة  غري  النتائج  هذه  حققنا  • لقد 

خالل 2022 لتحقيق مزيد من النمو يف اأرباح ال�سركة اكت�سبناه  الذي  الزخم  على  • نعّول 
ا�ستمرار التزامنا الدائم جتاه م�ساهمينا بتحقيق عائدات مرتفعة • نوؤكد 

% الإجمالية لعقود اخلدمات املختلفة بني باملز وعدد �سركائها الإ�سرتاتيجيني بواقع 20  القيمة  • زيادة 

بوكا جونيورز يتفوق على را�سينج يف 
املواجهات واالأهداف قبل موقعة ال�سوبر

•• اأبوظبي -وام:

يلتقي فريقا بوكا جونيورز ورا�صينج كلوب اليوم للمرة الأوىل يف بطولة كاأ�س 
ال�صوبر الأرجنتيني لكرة القدم على ا�صتاد "هزاع بن زايد" مبدينة العني .

وقد �صهدت مواجهات بوكا جونيورز ورا�صينج كلوب تفوق بوكا جونيورز يف عدد 
مرات الفوز وكذلك الأهداف امل�صجلة.

حيث  الأرجنتني،  خارج  الأوىل  للمرة  الأرجنتيني  ال�صوبر  كاأ�س  مباراة  وتقام 
ت�صت�صيف اأبوظبي البطولة يف اأول تواجد لها خارج الأرجنتني، وذلك مبوجب 

اتفاقية بني جمل�س اأبوظبي الريا�صي والحتاد الأرجنتيني لكرة القدم.
م�صابقة  م��ن  املا�صية  الن�صخة  بطل  ب�صفته  اللقاء  جونيورز  بوكا  ويخو�س 
الدوري الأرجنتيني، والذي توج به للمرة ال�35 يف تاريخه، و�صط �صجل حافل 
من الإجنازات القارية واملحلية، كان اأبرزها التتويج بكاأ�س الأرجنتني 4 مرات 
وكاأ�س ال�صوبر مرة واحدة يف 2018. ويف املقابل، يخو�س فريق را�صينج كلوب 
ح�صاب  على  بها  توج  والتي  الأرجنتيني،  الأبطال  لكاأ�س  بطال  ب�صفته  املباراة 
بوكا جونيورز، وذلك يف مباراة مل تكتمل حتى نهايتها وذلك ب�صبب طرد 10 
كلوب  را�صينج  فوز  واحت�صاب  الر�صمي،  وقتها  قبل  املباراة  اإلغاء  ليتم  لعبني 
الفريقني  1-2. وبلغت مواجهات  املباراة  التي توقفت عندها  النتيجة  بنف�س 
"تران�صفري ماركت"  ، وذلك بح�صب موقع   1931 على مدار تاريخهما منذ 
جميع  يف  م��ب��اراة   51 وال��الع��ب��ني  الأن��دي��ة  واإح�صائيات  اأرق���ام  يف  املتخ�ص�س 
البطولت. وتفوق بوكا جونيورز يف عدد مرات الفوز على را�صينج كلوب خالل 
هذه املرات، وذلك بعدد 24 مباراة، فيما فاز را�صينج كلوب ب�17 مباراة وتعادل 
يف 10 مباريات. وبالن�صبة لعدد الأهداف، بلغت احل�صيلة 126 هدفا، و�صجل 

بوكا جونيورز 72 منها، ورا�صينج كلوب 54 هدفا.



    

يحقق حلمه بعد جناته من هجوم قبل 79 عاًما
ذهب جندي �صابق يف البحرية امللكية الريطانية يبلغ من العمر 
97 عاًما لل�صباحة لأول مرة منذ اأن جنا من �صفينته التي اأغرقتها 

طوربيدات اأملانية خالل احلرب العاملية الثانية.
ونظم روؤ�صاء دار رعاية العجزة الرحلة لروجر روبرت�س لل�صباحة 
لأول مرة منذ نحو 8 عقود، بعد تعر�س ال�صفينة لهجوم اأملاين يف 

القناة الإجنليزية عام 1943.
واأ�صارت �صحيفة "ديلي اإك�صر�س" الريطانية اإىل اأن روجر كان 
للق�صف  �صفينته  تعر�صت  عندما  عاًما فقط   17 العمر  يبلغ من 
والغرق خالل هجوم بطوربيد اأملاين، ما اأدى اإىل تركه هو وعدد 
اأن روجر كان  كبري من البحارة عالقني يف و�صط البحر. وذكرت 
حمظوًظا لكونه واحًدا من 107 رجال على منت الزورق احلربي 
مت اإنقاذهم، لكن مل تطاأ قدماه املاء مرة اأخرى منذ احلادث الذي 
اأودى بحياة 464 جندًيا. ولفتت اإىل اأن "بطل احلرب" روجر، هو 
واحد من اثنني فقط من الناجني ما زال على قيد احلياة، واأنه 

اأراد حتقيق حلمه بال�صباحة لأول مرة بعد تلك احلادثة.

مزقت الكالب 70 % من فروة راأ�سه
بداأ �صبي اأمريكي بالتعايف �صيئاً ف�صيئاً بعدما تعر�س لهجوم �صر�س 
اإىل متزيق ج��زء كبري م��ن فروة  اأدى  ال��ك��الب  م��ن جمموعة م��ن 
راأ�صه. جا�صنت غيل�صرتيب �صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، تعر�س 
لهجوم من ثالثة كالب يف احلي الذي يقطنه يف ولية جورجيا، 
% من فروة   70 اإىل فقدان  اأدى  الذي  وهو يتعافى من الهجوم 
دراجته  يركب  كان  فاإن جا�صنت  امل�صوؤولون،  قاله  ملا  ووفقاً  راأ�صه. 
الثالثة  ال�صيد  ك��الب  حت��ررت  عندما  اجلمعة  ي��وم  منزله  خ��ارج 
التي ميلكها جاره، وطاردته وقامت ب�صحبه من الطريق اإىل حفرة 

قريبة وبداأت بتمزيق فروة راأ�صه واأذنيه و�صدره و�صاقيه.
عرث عليه اأقاربه بعد دقائق م�صتلقياً بال حول ول قوة يف الرتاب، 
وقالت والدته اإيريكا اأوغو�صتا كرونيكل اأن والدتها هي التي عرثت 

عليه، حيث كانت الدماء تنزف من كل مكان يف ج�صمه.

ي�سيد ج�سرا الإنهاء م�سكلة عبور الطالب يف االأمطار
اإن�صانية، ا�صتطاع نا�صط باملجتمع املدين التون�صي ت�صييد  يف مل�صة 
ج�صر حديدي يخدم تالميذ مدر�صة تون�صية نائية، توجد مبنطقة 

معزولة من حمافظة جندوبة �صمال غربي تون�س.
بن عرفة تطوعا  ك��رمي  النا�صط  �صيده  ال��ذي  احل��دي��دي،  اجل�صر 
اأمتار،   6 لنحو  ميتد  املنطقة،  يف  امل��دين  املجتمع  م��ن  مب�صاعدة 
كانوا  بعدما  مدر�صتهم،  اإىل  التالميذ  مرور  ت�صهيل  اإىل  ويهدف 

ينقطعون عن الذهاب لها كلما هطلت الأمطار وفا�س الوادي.
واملعاناة، حيث  ال�صيق  التالميذ من  اأم��ور  اأولياء  واأخ��رج اجل�صر 
ي�صاهم يف التخفيف من معاناة الأطفال عند التنقل عر م�صالك 

وعرة للو�صول اإىل مدر�صتهم مبنطقتهم املعزولة واملهم�صة.
ك��ان ب��ن ع��رف��ة، ال���ذي يعمل يف جم��ال ال��دي��ك��ور و���ص��اح��ب �صركة 
يف  متعاونا  عامني،  نحو  قبل  ق��راره  اتخذ  قد  العامة،  لالأ�صغال 
واملواد  امل��ع��دات  ت��وف��ري  �صاعدته يف  خ��ريي��ة  م��ع جمعيات  ال��ب��داي��ة 
الأولية، لكنه وا�صل عمله مبفرده لحقا.  وينهي هذا اجل�صر عزلة 
40 عائلة متفرقة على �صفوح املنطقة اجلبلية لي�صهل  اأكرث من 
ك��ان��ت تهددهم،  ال��ت��ي  الأخ��ط��ار  ال����وادي، بعيدا ع��ن  ع��ب��ور  عليهم 

وليوؤمن و�صولهم �صاملني اإىل الطريق الرئي�صي.

   بانوراما
علماء يبتكرون حال ثوريا لتقليل اأ�سرار ال�سواعق

ابتكر علماء فرن�صيون طريقة لتحويل �صربات ال�صواعق اإىل اأماكن ل ت�صبب فيها اأي �صرر، من خالل ا�صتخدام 
ليزر فائق يوجه تلك ال�صربات من ال�صحب الرعدية.

ويقول العلماء اإن التقنية اجلديدة ميكن اأن تنقذ حمطات الطاقة واملطارات، ومن�صات الإطالق واملباين الأخرى 
من الكوارث، بالإ�صافة اإىل اأنها ميكن اأن متنع خ�صائر تقدر مبليارات الدولرات.

واأ�صاف اخلراء اأن النظام ين�صئ طريقاً افرتا�صًيا لل�صواعق، وهي مو�صالت معدنية تعرت�س الوم�صات الرعدية 
وتوجه تياراتها اإىل الأر�س.

واأكد العلماء اأن التقنية تعمل، على تو�صيع الفهم احلايل لفيزياء الليزر يف الغالف اجلوي، وقد ت�صاعد يف تطوير 
ا�صرتاتيجيات جديدة للحماية من ال�صواعق.

واأظهر اخلراء �صل�صلة من التجارب يف توجيه الرق بوا�صطة الليزر، على قمة جبل �صانتي�س �صمال �صرقي �صوي�صرا، 
يف �صت �صاعات من الت�صغيل اأثناء العوا�صف الرعدية، ولحظوا اأن الليزر يحول م�صار اأربعة ت�صريفات برق �صاعدة 

من الرج الذي يبلغ ارتفاعه اأربعمئة قدم.
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ماأ�ساة طفلة بداأت بقيء متكرر لتكت�سف �سببا غريبا
فوجئ اأهل الطفلة اآنيا مبر�صها، بعد اأيام من معاناتها مع القيء املتكرر، 

ليتبني فيما بعد اإ�صابتها بالكتئاب.
ال�صف  بانتظام عندما كانت يف  ب��داأت تتقياأ  اأن طفلتها  اآنيا،  وال��دة  وقالت 
الثاين، م�صيفة اأنها مل يكن لديها حمى ول اأعرا�س اأخرى، والتقيوؤ غالبا 

ما يحدث قبل النوم مبا�صرة.
لرغبة  احلالة  اأرج��اأ  للطبيب،  اأخذتها  عندما  املعاناة:  ت��روي  الأم  وتابعت 
الأطفال يف الهروب من النوم بوقت باكر، وهذا ما دفعني لطماأنتها باختيار 
موعد النوم املنا�صب لها. ومع ذلك، ا�صتمر القيء واأ�صبح حدثا يوميا، ومع 

مرور الأ�صابيع، بداأت يف التقيوؤ حتى �صباحا.
ومع ت�صاعد القيء ب�صكل يومي، اقرتحت غرفة الطوارئ يف امل�صت�صفى اأن 

نتوجه لطبيب خمت�س باجلهاز اله�صمي.
مبر�س  م�صابة  اأنها  واكت�صفت  املغناطي�صي  بالرنني  �صورة  الطبيب  طلب 
اجلزر املعدي املريئي، وهو يف الأ�صا�س �صكل حاد من اأ�صكال ارجتاع احلم�س 
الأدوي����ة، وحمية  بع�س  م��ع  الطبيب  م��ن عند  امل��ع��دة. خرجنا  امل��وج��ود يف 
باأن  للتفكري  اجتهنا  وهنا  ا�صتمر،  القيء  ولكن  للحالة.  منا�صبة  غذائية 
اإفراز  النف�صية قد تلعب دورا، فعندما ي�صعر الطفل بالقلق، يزيد  احلالة 

الأدرينالني، وتتفاعل الهرمونات مع الأمعاء، والنتيجة هي اأمل وقيء.

فندق داخل �سخرة 
تداول م�صتخدمون ملواقع التوا�صل الجتماعي �صورة اّدعى نا�صروها اأنها 

لفندق بني داخل �صخرة مطلة على البحر يف اإيطاليا.
اأّن ال�صورة يف احلقيقة تعود لت�صميٍم هند�صّي متخّيل يف اليونان ومل  اإل 
الأنباء  لوكالة  امل�صّممة  ال�صركة  اأّك���دت  م��ا  بح�صب  التنفيذ،  حّيز  يدخل 

الفرن�صية.
يظهر يف ال�صورة م�صبح معّلق يف �صخرة مطّلة على البحر، وجاء يف التعليق 

املرافق "اأحد الفنادق يف اإيطاليا".
من  التوا�صل  م��واق��ع  على  والتعليقات  امل�صاركات  اآلف  ال�صورة  ح�صدت 

في�صبوك وتويرت.
اإل اأن الدعاء باأن الفندق حقيقي ومتواجد يف اإيطاليا غري �صحيح.

فقد اأر�صد التفتي�س عن ال�صورة اإىل الن�صخة الأ�صلية منها من�صورة على 
ح�صاب �صركة هند�صة تعتمد يف ت�صاميمها عدداً من النماذج ثالثية الأبعاد 

وتقنيات الواقع الفرتا�صي.
اإىل  املتداولة  ال�صورة  اإن�صتغرام  موقع  على  ح�صابها  يف  ال�صركة  ون�صرت 
اأنها جمّرد ت�صميم هند�صي  جانب �صوٍر اأخرى للم�صروع نف�صه، مو�صحة 

ابن اأجنلينا جويل وبراد 
بيت يعمل »�سرا« 

ك�صفت �صحيفة بيج �صيك�س املهتمة 
ابن  باأخبار امل�صاهري، اأن "باك�س"، 
يعمل  ب��ي��ت،  وب���راد  اأجنلينا ج��ويل 
العتماد  دون  م�صتعار،  با�صم  �صرا 

على ا�صم عائلته ال�صهري.
الذي  باك�س  اإن  ال�صحيفة  وقالت 
يعمل  ع��ام��ا،   19 العمر  م��ن  يبلغ 
كفنان "جتريدي" م�صتخدما ا�صم 
"اإمبتو" Embtto، وي�صتعد حاليا 

لإقامة معر�س فني يف تل اأبيب.
ي�صتخدم  "باك�س"  اأن  وت���ب���ني 
الرقمية"  ال��ع��م��ل��ي��ة  "و�صائط 
لتنفيذ اأعماله، التي و�صفت باأنها 

اأقرب للفن التجريدي.
وك��ان��ت اأجن��ل��ي��ن��ا ج���ويل ق��د تبنت 
م�صنه"  "ت�صي  من  "باك�س"  ابنها 

يف فيتنام، عام 2007.
درا�صته اجلامعية  "باك�س"  واأنهى 
انه مل يرتد حفل  اإل   ،2021 عام 
امل�صورين  التخرج رغبة يف جتنب 

وال�صحفيني.
اأظهر  "باك�س"  اإن  م�صادر  وقالت 
خالل  الإب��داع��ي  باملجال  اهتماما 
يف  عمل  حيث  الأخ����رية،  ال�صنوات 

العديد من اأفالم والدته.

ممثل بريطاين »�سهري« 
مفقود يف منطقة خطرية

 65 �صاندز،  جوليان  الريطاين،  املمثل  اختفى 
باجلليد، يف  يتنزه يف منطقة مغطاة  وهو  عاما، 
بعد  اخلطورة  �صديدة  كاليفورنيا  جبال  �صل�صلة 

عا�صفة �صتوية قا�صية.
الريطاين  النجم  �صاندز،  اأن  ال�صرطة  وك�صفت 
منذ  مفقود  الأو�صكار،  جلائزة  املر�صحة  لالأفالم 
ما يقرب من اأ�صبوع يف �صل�صلة جبال يف كاليفورنيا 
حيث لقي اثنان من املتنزهني حتفهم يف الأ�صابيع 

الأخرية.
ومت الإب����الغ ع��ن ف��ق��د ���ص��ان��دز، م��ن ق��ب��ل عائلته 

حوايل ال�صاعة 7:30 م�صاًء يوم اجلمعة.
وع��ل��ى ال���ف���ور، ا���ص��ت��ج��اب��ت اأط��ق��م الإن���ق���اذ وب���داأت 
البحث، ولكن ب�صبب خطر النهيار اجلليدي، مت 
�صحبها من مكان احلدث، اإل اأن البحث متوا�صل 
دون  والطائرات  الهليكوبرت  طائرات  با�صتخدام 

طيار عندما ي�صمح الطق�س بذلك.

قطعة مغناطي�س يف بطن طفل  18
ع���رث اأط���ب���اء اأم���ري���ك���ي���ون ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ري م���ن القطع 
حلقة  �صكل  على  البع�س  ببع�صها  امللت�صقة  املغناطي�صية 

داخل بطن طفل عانى من اآلم يف املعدة.
 Paediatric Surgery Case Reports وقالت جملة
ك�صفت  عندما  باحلرية،  اأ�صيبوا  الأط��ب��اء  اإن  الأمريكية 
عمليات امل�صح اأن الطفل البالغ من العمر 4 �صنوات كان 

يحمل بداخله �صواراً مغناطي�صياً.
معروف  غ��ري  م��ك��ان  يف  امل�صت�صفى  اإىل  الطفل  نقل  ومت 
بالإ�صافة  البطن،  يف  اآلم  من  يومني  مل��دة  معاناته  بعد 
اأن  ال��ب��داي��ة  ال��ق��يء والإم�����ص��اك، وا�صتبه الأط��ب��اء يف  اإىل 
هذه الأعرا�س ميكن اأن تكون ناجتة عن التهاب حاد يف 
ا�صتمرت  الدودية  الزائدة  اإزال��ة  ورغم  الدودية.  الزائدة 
امل�صح،  عمليات  الأط���ب���اء  اأج����رى  وع��ن��دم��ا  ال��ط��ف��ل،  اآلم 
كانوا منده�صني لروؤية �صيء على �صكل �صوار داخل بطن 

الطفل، وكان والداه مرتبكني بالقدر نف�صه .
وب�صكل ل ي�صدق، يعتقد الأطباء اأن ال�صبي قد ابتلع كل 
معروفة،  غ��ري  م��دة  خ��الل  ح��دة  على  مغناطي�صية  حبة 
من  متكنت  فقد  املغناطي�صية،  خ�صائ�صها  ب�صبب  ولكن 
اإىل  وو�صلت  حلقة،  م�صكلة  البع�س  ببع�صها  اللت�صاق 

حد �صد اأمعاء ال�صبي وحتى حفر ثقوب يف اأمعائه.

م�ساجرة بني فتاتني تنتهي مبقتل طفل 
وج��ه��ت ال�����ص��رط��ة الأم��ري��ك��ي��ة ت��ه��م��ة ال��ق��ت��ل ل��ف��ت��اة تبلغ 
عاما"   11" �صبيا  اأ�صابت  اأن  بعد  عاما،   14 العمر  من 
بر�صا�صة طائ�صة اأدت لوفاته، يف اأثناء �صجارها مع فتاة 
اإن��ه مت  "�صي ان ان"  ق��ال موقع  التفا�صيل،  اأخ��رى. ويف 
دال�س  �صكني يف جنوب مدينة  ال�صرطة ملجمع  ا�صتدعاء 
بالأيدي  �صجار  ن�صوب  بعد  املا�صي،  الأح��د  يوم  بتك�صا�س 

بني فتاتني يف موقف �صيارات املجمع.
اأخ���رج���ت م�صد�صا  ال��ف��ت��ات��ني  اإح����دى  اإن  ال�����ص��ه��ود  وق����ال 
اأ�صابت  اأن الر�صا�صة  اإل  واأطلقت النار باجتاه الأخرى، 

�صبيا كان يقف يف املنطقة، ما اأدى لوفاته على الفور.
بالهروب من مكان  �صارعت  الفتاة  اأن  ال�صرطة  واأ�صافت 
تهمة  اإليها  ووجهت  عليها لحقا،  ُقب�س  لكن  اجلرمية، 
تتواجد  الفتاة  اأن  لها  بيان  يف  ال�صرطة  وذك��رت  القتل. 
الك�صف عن  دون  الأح���داث،  رعاية  اأح��د مراكز  حاليا يف 

ا�صمها اأو كيفية ح�صولها على امل�صد�س.

يعرث على ن�سخة طبق االأ�سل منه
��دم بريطاين  يف واق��ع��ة م��ث��رية ل��ل��ح��رية وال��ت��ع��ج��ب، ���صُ
بالعثور على ن�صخة طبق الأ�صل منه، وهو رجل ي�صبهه 

اإىل حد كبري، يبدو كاأنه انعكا�س له.
طبق  ن�صخة  �صبيها  ل��ه  اأن  ريت�صارد�صون  نيل  واكت�صف 

الأ�صل منه بامل�صادفة، اأثناء ذهابه يف رحلة باحلافلة.
ووفًقا ل�صحيفة "ذا �صن" الريطانية، كانت �صدمة نيل 
كبرية، عندما التقى جون جيم�صون بال�صدفة على منت 
الرحلة، خا�صة اأن ال�صبه الكبري بينهما مل يقت�صر على 

ال�صكل فقط، بل عدة تفا�صيل باأ�صلوب حياتهما.
اأنهما يعي�صان يف املنطقة نف�صها  واكت�صف كال الرجلني، 
كما  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  "اإي�صيك�س"  مدينة  يف  "برينرتي" 

يت�صاركان العديد من وجهات النظر.

كيم كاردا�سيان ت�سرتي قالدة االأمرية ديانا 
ارتدتها  باملا�س  مر�صعة  ق��الدة  كاردا�صيان  كيم  الأمريكي  الواقع  تلفزيون  جنمة  ا�صرتت 

الأمرية الراحلة ديانا يف مزاد مقابل نحو 195 الف دولر.
 ومت بيع القطعة التي امتلكها رجل الأعمال الفل�صطيني الريطاين الراحل نعيم عطا اهلل 

ويعود تاريخها اإىل ع�صرينيات القرن املا�صي يف مزاد ب� "دار �صوذبيز" يف لندن.
 واأ�صارت �صحيفة "التاميز" الريطانية اخلمي�س اإىل اأن 4 مزايدين تناف�صوا على القطعة 

خالل الدقائق اخلم�س الأخرية من املزاد لكن كاردا�صيان "42 عاًما" فازت بها، م�صيفة 
اأن القالدة مع ال�صليب بيعت باأكرث من �صعف املبلغ املتوقع قبل املزاد.

ت�صارلز  للملك  ال�صابقة  ال��زوج��ة  ديانا  الأم���رية  اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولفتت   
الثالث ووالدة الأمري وليام والأمري هاري ارتدت قطعة املجوهرات مع 
ا يف لندن يف ت�صرين  ف�صتان "كاثرين والكر" عندما ح�صرت حفاًل خرييًّ

الأول- اأكتوبر 1987.

ممثلة بوليوود راكول بريت �سينغ خالل اإطالق املقطع الدعائي لفيلمها القادم باللغة الهندية »�ساتريوايل« يف مومباي. »ا ف ب«

دواء الربد.. وجبات تفتح 
�سهية املغاربة يف اأ�سهر ال�ستاء

ما اإن يحني ف�صل ال�صتاء يف املغرب 
حتى ي��زداد الإق��ب��ال على ع��دد من 
م�صتهلكون  يقول  التي  الأطعمة، 
اإنها تالئم اجلو البارد وت�صاعدهم 
على تدفئة اأج�صامهم، فيما ينف�س 
النا�س عنها �صيفا عندما يبحثون 

عما يروي العط�س.
وغالبا ما يجري تقدمي الأطعمة 
املرتبطة بف�صل ال�صتاء يف مطاعم 
لأن����ه����ا تكون  و���ص��ع��ب��ي��ة،  ����ص���غ���رى 
ال���غ���ال���ب مثل  اأك������الت خ��ف��ي��ف��ة يف 
ال�صوربة املحلية امل�صماة باحلريرة 

و"البي�صارة".
اإىل ح��د و�صف  ك��ث��ريون  وي��ذه��ب 
ال�صتاء  ال�صائعة يف  بع�س الأك��الت 
يف  ب�"دوا الرد" اأي "دواء الرد"، 
اإىل كونها مالئمة للطق�س  اإ�صارة 

ذي الرد القار�س.
باتباع  ال�����ص��ح��ة  خ����راء  وي��و���ص��ي 
نظام غذائي متوازن، خالل ف�صل 
م��ن خ��الل احل��ر���س على  ال�صتاء، 
اخل�صار  م��ن  ك��اف��ي��ة  كمية  ت��ن��اول 
احلبوب  ج���ان���ب  اإىل  وال����ف����واك����ه 

الكاملة والروتينات.
لفت  ب�صكل  اأطعمة  ع��دة  وحت�صر 
يف ف�صل ال�صتاء لدى املغاربة، ومن 

بينها:
حت�صريها  ي���ج���ري  ال���ب���ي�������ص���ارة:  
م�����ن خ���ل���ق ����ص���ل���ق ح����ب����وب ال���ف���ول 
ي��ج��ري طحن  ث���م  ال���ب���ازي���الء،  اأو 
اإليها  وي�صاف  امل�صلوقة،  احلبوب 
زيت الزيتون، اإىل جانب ر�صة من 

امللح والكمون.

ما هو خمدر االآي�س الذي يثري قلق ال�سودانيني؟
ح���ذر اأط���ب���اء يف ال�����ص��ودان م��ن خ��ط��ورة تعاطي 
حمليا  املعروف  الكري�صتال  اأو  "الآي�س"  خم��در 
موؤكدين اأن ن�صبة ال�صفاء  ب� "خمدر ال�صيطان"، 
10 متعاطني يتعافى  منه �صعيفة، واأن من بني 

واحد فقط، وقد يوؤدي اإىل الوفاة.
ويتكون خمدر الآي�س من امليثامفيتامني، ويعمل 
�صكل  ع��ل��ى  وي��ظ��ه��ر  الع�صبي،  للجهاز  كمن�صط 
�صخور بلورية �صغرية كري�صتالية اللون، وي�صبب 

تاأثريا اإدمانيا قويا.
فنانون  فيها  ي�����ص��ارك  توعية  ح��م��الت  ون�صطت 
حتذيرات  ب��اإط��الق  ال�����ص��وداين  املجتمع  وجن���وم 
وا���ص��ع��ة وت��ع��ري��ف ب��اأ���ص��رار واآث����ار خم���در الآي�س 
ب��ع��د انت�صار  ال�����ص��وء ع��ل��ى خ��ط��ورت��ه  وت�����ص��ل��ي��ط 

التعاطي و�صط ال�صباب.
وت����داول رواد م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
متعاطي  م��ن  فيديو  مقطع  بكثافة،  ال�����ص��ودان، 
خم���در الآي�������س، حم��ذري��ن م��ن خ��ط��ورة تعاطي 

حملة  واأطلقوا  الإدم���ان،  العايل  اجلديد  املخدر 
"#اأحلق_ الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 
ولدك #اأحلق_بنتك" ملحا�صرة انت�صار تعاطي 

املخدرات يف ال�صودان.
وح��ذرت امل�صت�صارة يف عالج الإدم��ان، لبنى علي، 
الآي�س، وقالت  من تعاطي "خمدر ال�صيطان" - 
يف ت�صريحات اإنه منت�صر يف العا�صمة اخلرطوم 
واأ�صافت:  ك���ب���رية،  ب�������ص���ورة  ال�������ص���ودان  و����ص���رق 

"املُتعاطي قد ُيدِمن من اأول جرعة".
�صهري  مب�صت�صفى  ال��ع��ام��الت  اإح����دى  واأ����ص���ارت 
حالة  اإىل  نيوز"،  ل�"اإرم  حديث  يف  ب��اخل��رط��وم، 
"حالة  يف  امل�����ص��ف��ى  اإىل  ال���ط���الب  اأح����د  ح�����ص��ور 
"كان  اإن���ه  اأ���ص��دق��ائ��ه، وق��ال��ت  ب��رف��ق��ة  خطرية" 

خارجا عن الوعي متاما".
التي  الأع��را���س  يف  �صككوا  الأط��ب��اء  اأن  واأ�صافت 
تاأثري  حت��ت  واأن���ه  للم�صت�صفى  الطالب  بها  ج��اء 

تعاطي "الآي�س".
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