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بالون يطري يف ال�سماء فوق بيلينغز ، الواليات املتحدة.   )رويرتز(

تقديرات غربية باأ�صابيع �صعبة مقبلة على كييف

مو�شكو: قطعنا الإمدادات عن اأوغليدار �شرق اأوكرانيا
كندا تبلغ عن واقعة ثانية حمتملة

بالون جت�ش�س �شيني يحلق فوق الوليات املتحدة 
•• وا�شنطن-رويرتز:

قال م�سوؤولون اأمريكيون اإن بالون جت�س�س �سينيا يحلق 
فوق الواليات املتحدة منذ يومني قبل اأيام فح�سب من 
زيارة مقررة لوزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين بلينكن 
اأن طائرات مقاتلة يف حالة  امل�سوؤولون  اإىل بكني. وذكر 
ت��اأه��ب ل��ل��ت��ح��رك ل��ك��ن ق����ادة اجل��ي�����س ن�����س��ح��وا الرئي�س 
االأمريكي جو بايدن بعدم اإ�سقاط البالون خوفا من اأن 
ي�سكل احلطام تهديدا ل�سالمة املواطنني، وهي ن�سيحة 

اأخذ بها بايدن.
اأن طلب ع��دم ذكر  ل��روي��رتز بعد  امل�سوؤولني  اأح��د  وق��ال 
دخل  ال��ذي  البالون  تراقب  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  ا�سمه 
املجال اجلوي االأمريكي قبل يومني بطائرات ع�سكرية.

اإن��ه��ا ر���س��دت بالون  ك��م��ا ق��ال��ت وزارة ال��دف��اع ال��ك��ن��دي��ة 
ثانية  واقعة  تراقب  واإنها  �ساهق  ارتفاع  على  ا�ستطالع 
حمتملة دون االإدالء مبزيد من التفا�سيل واأ�سارت اإىل 

اأنها على ات�سال م�ستمر مع الواليات املتحدة.
االأمريكية  امل��رك��زي��ة  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  م��دي��ر  و���س��رح 
)�سي.اآي.اإيه( وليام برينز بهذه االأنباء الأول مرة اأم�س 

بفعالية يف جامعة جورج  يلقيها  كان  كلمة  اخلمي�س يف 
حتد  اأك���ر  ب��اأن��ه��ا  ال�سني  و���س��ف  حيث  بوا�سنطن  ت���اون 

جيو�سيا�سي يواجه الواليات املتحدة.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاجون( 
»يتحرك البالون حاليا على ارتفاع اأعلى بكثري من حركة 
اأو  ع�سكريا  تهديدا  التجارية وال ميثل  اجلوية  املالحة 

ماديا للنا�س على االأر�س«.
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�رشطة دبي ت�ضبط 28 متهماً حاولوا ترويج 
111 كيلوجراماً من املخدرات يف الدولة

اأخبار الإمارات

الأوىل من نوعها.. 5 ملفات تت�ضدر 
قمة اأوروبا واأوكرانيا بكييف

عربي ودويل

اليوم.. قمة عربية ومواجهة م�رشية-اأمريكية على 
طريق التاأهل لن�ضف نهائي مونديال الأندية باملغرب

الفجر الريا�ضي

حممد بن را�شد يقّدم واجب 
العزاء يف وفاة حممد �شعيد املال 

حممد بن را�سد خالل تقدميه واجب العزاء الأ�سرة الفقيد حممد �سعيد املال    )وام(

•• دبي-وام:

قّدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، واإىل جانبه 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 

م��ك��ت��وم، ويل عهد  اآل  را���س��د  ب��ن 
دب�����ي، و���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح���م���د بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س 
جمل�س دبي لالإعالم ام�س واجب 
العزاء يف وف��اة املغفور له حممد 
زيارة  خ���الل  وذل���ك  امل���ال،  �سعيد 

�سموه ملجل�س العزاء يف دبي. 

واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه 
داعياً  الفقيد،  الأ�سرة  وموا�ساته 
يتغّمده  اأن  القدير  العلي  امل��وىل 
ب��وا���س��ع رح��م��ت��ه ور����س���وان���ه، واأن 
يلهم  واأن  جناته،  ف�سيح  ي�سكنه 

اأهله وذويه ال�سر وال�سلوان. 
)التفا�سيل �س2(

ب��غ��داد ووا���ش��ط  ت��ظ��اه��رات يف 
للمطالبة بخف�س �شعر �شرف الدولر

•• بغداد-وكاالت:

الدوالر  قيمة  ارتفاع  ا�ستمرار  مع 
مقارنة  ال�����ع�����راق،  يف  االأم�����ريك�����ي 
اأ�سوات  ارتفعت  املحلية،  بالعملة 
بغداد  ال���ع���ا����س���م���ة  يف  امل���واط���ن���ني 

وجنوب البالد.
املحتجني،  من  الع�سرات  نزل  فقد 
اجلمعة، اإىل �ساحة التحرير و�سط 
ب��خ��ف�����س �سعر  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ب���غ���داد 

�سرف الدوالر وحماية الدينار.
املواطنني يف  ع��دد من  تظاهر  كما 
للمطالبة  وا�سط جنوباً،  حمافظة 
بخف�س قيمة الدوالر اأمام الدينار 
اأف���اد مرا�سل  م��ا  ال��ع��راق��ي، بح�سب 

العربية- احلدث.
بتدخل  امل�����ت�����ظ�����اه�����رون  ون����ا�����س����د 
املحلية،  العملة  حلماية  احلكومة 
الرتفاع  كال  )ك��ال  �سعارت  رافعني 

الدوالر(.
كما رفعوا الفتات تطالب احلكومة 
بو�سع حد لهذا االرتفاع اجلنوين 
ل���ل���دوالر ال����ذي رف���ع اأ���س��ع��ار امل���واد 
ب�سكل  االأخ����رى  وال�سلع  الغذائية 
تظاهرة  نظموا  املئات  وك��ان  كبري. 
اأمام مبنى البنك املركزي، االأ�سبوع 
امل���ا����س���ي ك���ذل���ك، اح��ت��ج��اج��ا على 

ارتفاع �سعر �سرف الدوالر.
ي�سار اإىل اأن العراق الغني بالنفط، 
اأ�سابيع �سحاً يف تواجد  يعي�س منذ 
�سعر  رف���ع  م��ا  االأم��ريك��ي��ة،  العملة 

ال�سرف يف البالد.

ج��ن��وب  يف  دم�����وي  ه���ج���وم 
البابا  زيارة  ع�شية  ال�شودان 

•• جوبا-اأ ف ب:
لقي 21 �سخ�سا على االأقل حتفهم 
يف ه��ج��وم ع��ل��ى م��زرع��ة م��ا���س��ي��ة يف 
للبابا  زيارة  ع�سية  ال�سودان  جنوب 
لل�سالم  ف��ي��ه��ا  ���س��ي��دع��و  فرن�سي�س 
نزاعات،  يعاين من  ال��ذي  البلد  يف 

بح�سب ال�سلطات املحلية.
االأع��ظ��م اجلمعة يف  وو�سل احل��ر 
اأجل ال�سالم ت�ستمر  زيارة حج من 
اأ�ساقفة  رئ��ي�����س  م���ع  اأي������ام  ث���الث���ة 
ك���ان���رتب���ري وامل�������س���وؤول االأب������رز يف 

املجل�س العام لكني�سة ا�سكتلندا.
وي�سعى قادة الكنائ�س للدفع باجتاه 
امل�ساحلة وامل�ساحمة يف بلد غالبية 
ال  وال����ذي  امل�سيحيني  م��ن  ���س��ك��ان��ه 
ي��زال يئن حت��ت وط���اأة ن��زاع م�سلح 

مزمن اأعقب حربا اأهلية.
م�سلحون  م��ا���س��ي��ة  م���رب���و  وق���ت���ل 
انتقامي  ه���ج���وم  يف  م��دن��ي��ا   21
ع��ل��ى م��زرع��ة م��ا���س��ي��ة خل�����س��وم، يف 
بوالية  ك���اج���و-ك���ي���ج���ي  م��ق��اط��ع��ة 

و�سط اال�ستوائية.

وا���ش��ن��ط��ن ت��ط��ال��ب ب��غ��داد 
الإيرانية الف�شائل  بلجم 

•• وا�شنطن-وكاالت:
بعد الهجوم االأخري الذي تعر�ست 
ل���ه ق���اع���دة ال��ت��ح��ال��ف ال������دويل يف 
منطقة التنف �سرق �سوريا، اأواخر 
الواليات  طالبت  امل��ا���س��ي،  ال�سهر 
الف�سائل  بلجم  ال���ع���راق  امل��ت��ح��دة 

املوالية الإيران.
ف��ق��د اأف�����ادت م�����س��ادر  اأم�������س، باأن 
هجوم التنف مت ب�3 م�سريات اأتت 

من العراق.
موالياً  ف�سياًل  اأن  اإىل  اأ�سارت  كما 
الإي���������ران اأط����ل����ق ت���ل���ك امل�������س���ريات 

الثالث.
اإىل ذلك، اأكدت امل�سادر اأن وا�سنطن 
اأبلغت بغداد �سرورة منع الف�سائل 
امل�سلحة من تنفيذ عمليات مماثلة 
�سد قوات التحالف �سواء يف �سوريا 

اأو العراق.
الرئي�س  اأن  اإىل  ل���ف���ت���ت  ك����م����ا 
االأمريكي جو بايدن، بحث الهجوم 
على قواته يف �سوريا خالل ات�سال 

هاتفي برئي�س الوزراء العراقي.

فو�شى بريطانيا م�شتمرة.. والقطارات خارج اخلدمة
•• لندن-وكاالت:

اجلمعة،  القطارات،  حركة  تعّطلت 
عّمال  يطالب  حيث  بريطانيا،  يف 
اأجورهم  ب��زي��ادة  احل��دي��د  ال�سكك 
وب����ظ����روف ع��م��ل اأف�������س���ل، يف حني 
ال����ت����ح����ّرك����ات  زخ�������م  ي�����رتاج�����ع  مل 
ارتفاع  م��واج��ه��ة  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 

االأ�سعار.
واأعلنت �سركات ال�سكك احلديد عن 
ا�سطرابات كبرية، وا�سطر بع�سها 

اإىل اإلغاء جميع الرحالت.
وهو االإ�سراب الثاين لعمال ال�سكك 
غ�سون  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  احل���دي���د 
االأربعاء،  ���س��ارك��وا،  بعدما  اأي���ام   3
وم�سوؤولني  م��ع��ل��م��ني  ج���ان���ب  اإىل 
حكوميني يف اأكر اإ�سراب يف البالد 

منذ عقد.
الت�ساركية  اجلمعية  نقابتا  ودع��ت 
ملهند�سي القاطرات ورجال االإطفاء 
لعمال  الوطني  )اأ�سليف( واالحت��اد 
والنقل  وال��ب��ح��ري��ة  احل��دي��د  �سكك 

)اآر اإم تي( اإىل هذا االإ�سراب.
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لفروف: اأوروبا تعتمد اأ�شاليب 
ا�شتعمارية ملعاقبة الدول

•• مو�شكو-وكاالت:

اتهم وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف، 
اأ�ساليب  ب��اع��ت��م��اد  االأوروب������ي  االحت����اد  اجل��م��ع��ة، 
ا���س��ت��ع��م��اري��ة م��ن خ���الل ف��ر���س ال��ع��ق��وب��ات على 

الدول.
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي، ع��ل��ى هام�س 
اإح�����دى جل����ان حزب  اج��ت��م��اع دوري ع���ق���ده م���ع 
اإن بالده تعزز  رو�سيا املوحدة احلاكم يف البالد، 
اإن العالقات تتطور  ال�سراكة مع ال�سني ويقول 
مع  الرو�سية  ال��ع��الق��ات  واأ���س��اف:  ك��ب��ري.  ب�سكل 

دول اأمريكا الالتينية تتطور.
واخل��م��ي�����س حت����دث الف������روف خ����الل ح�����وار مع 
التلفزيون الرو�سي عن ق�سايا عدة وقال: الغرب 
ياأمل يف اإحلاق هزمية ا�سرتاتيجية برو�سيا حتى 
ال تتمكن من التعايف لعقود ونحن يف قلب معركة 

جيو�سيا�سية.
واأ�ساف: مو�سكو ت�سعى لدفع القوات االأوكرانية 
الرو�سية،  لالأرا�سي  بالن�سبة  اآمنة  م�سافة  اإىل 
املدى  بعيدة  االأ�سلحة  ع��دد  زاد  كلما  اأن  منوها 
�سيتم توفريها الأوكرانيا كلما تطلب ذلك  التي 
وفقا  الراهنة  املرحلة  نت�سرف يف  اأكرث.  اإبعادها 
مل��ا اخ��ت��اره زم��الوؤن��ا ال��غ��رب��ي��ون ال��ذي��ن ق��ال��وا اإن 
تلك  املعركة،  �ساحة  يف  يتحقق  اأن  يجب  الن�سر 

هي �سيغتهم، هم من رف�س التفاو�س.
اأوالف �سولتز الذي وعد بعدم  االأمل��اين  امل�ست�سار 
بقدرته  معروف  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  مقاتالت  اإر���س��ال 

على تغيري مواقفه.

بوتني خالل تروؤ�سه اجتماًعا مع اأع�ساء جمل�س االأمن عر رابط فيديو. )رويرتز(

االأمينة العامة للنقابة العمالية الريطانية تقود احتجاًجا و�سط لندن. )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�سرق  امل���ع���ارك يف  ا���س��ت��م��رار  م���ع 
االأوكراين، حيث تكثف رو�سيا منذ 
ال�سهر املا�سي �سرباتها وهجماتها 
اإقليم  م����ن  م���ت���ع���ددة  م���ن���اط���ق  يف 
دونيت�سك  ي�سم  ال���ذي  دون��ب��ا���س، 
رئي�س  م�ست�سار  اأعلن  ولوغان�سك، 
جمهورية دونيت�سك ال�سعبية اإيغور 
تعرتف  ال  )ال��ت��ي  كيماكوف�سكي، 
اجلي�س  اأن  رو����س���ي���ا(  ����س���وى  ب��ه��ا 
الرو�سي قطع االإم��دادات عن بلدة 
اأوغ���ل���ي���دار، ال���واق���ع���ة ع��ل��ى حمور 

جنوب دونيت�سك اال�سرتاتيجي.
الرو�سية  القوات  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
ت��ت��ق��دم م��ن ث��الث��ة حم����اور. وقال 
اجلمعة:  اليوم  �سبوتنيك،  لوكالة 
املدينة  ع���ل���ى  اال�����س����ت����ي����الء  ي���ت���م 
تدريجًيا يف حلقة ن�سف دائرة، من 
ال�سرق واجلنوب ال�سرقي، م�سيفا 
اأن اال�ستيالء على اأوغليدار ي�سري 
وفًقا للمخطط نف�سه الذي مت يف 

اأرتيموف�سك.
اأن��ه مت قطع عدة  اأعلن  ذل��ك،  اإىل 
اأوغ��ل��ي��دار، حيث  ط��رق رئي�سية يف 
ك���ان ي��ت��م ن��ق��ل ال���ذخ���رية والقوى 

الب�سرية للقوات االأوكرانية.
واعتر اأن القوات االأوكرانية باتت 

املزيد من االأرا�سي قريًبا يف حرب 
ال تزال متعرثة للغاية.

اإىل ذلك، اعتروا اأنه من امل�ستبعد 
ال��رو���س��ي��ة من  ال���ق���وات  ت��ن��زل  اأن 
ال�����س��م��ال ع���ر ب��ي��الرو���س��ي��ا يف اأي 
ه���ج���وم ق�����ادم، ب��ح�����س��ب م���ا اأف�����ادت 

وكالة بلومبريغ اأم�س اجلمعة.
الع�سكرية  امل�������س���اع���دات  ع���ن  اأم�����ا 
التي  احل��دي��ث��ة  ال��دب��اب��ات  ال�سيما 
موؤخرا،  بتقدميها  ال��غ��رب  تعهد 
يف  ت�سبح  لن  اأنها  امل�سادر  فاأكدت 
يف  اإال  االأوك��ران��ي��ة  القوات  متناول 
وق���ت الح���ق خ���الل ال��رب��ي��ع املقبل 
لت�سليمها  ال�����الزم  ل��ل��وق��ت  ن���ظ���ًرا 

وتدريب االأوكرانيني عليها.
ل���ذا اأو���س��ح م�����س��وؤول رف��ي��ع مطلع 
ال���ق���وات  ن�����س��ح��ت  وا����س���ن���ط���ن  اأن 
االأوك���ران���ي���ة ب��ال��ل��ع��ب ع��ل��ى عامل 
الدبابات  ل��ت��ل��ك  ل��ل�����س��م��اح  ال���وق���ت 

واالأ�سلحة االأخرى بالو�سول.
امل���������س����وؤول����ون  اأو�������س������ح  ه������ذا  اإىل 
اأن  االأم����ريك����ي����ون واالأوروب������ي������ون 
القوات االأوكرانية قد ت�سطر اإىل 
االن�سحاب قريًبا من بلدة باخموت 
امل���وارد  جمع  اأج���ل  م��ن  ال�سرقية، 
هجوم  ل�سن  واال�ستعداد  الالزمة 
املقبل،  الربيع  خ��الل  اجل��ن��وب  يف 

مما مينح مو�سكو ن�سراً رمزياً.

تواجه م�ساكل و�سعوبات حقيقية 
الإي�����س��ال ال���دع���م وال���ذخ���رية اإىل 
املدينة، الأن اجلي�س الرو�سي �سيطر 
على الطريق من كرا�سنوارمي�سك 
)اال�سم االأوكراين - بوكروف�سك( 

يف اأوغليدار.
وف��ي��م��ا اأك�����د ال���ع���دي���د م���ن ال����دول 
عدة  الأوكرانيا  والداعمة  احلليفة 
مرات �سابقا اأن رو�سيا ت�ستعد ل�سن 

املقبل،  ال���رب���ي���ع  يف  ك��ب��ري  ه���ج���وم 
اأيا  اأن  غربيون  م�سوؤولون  اأو�سح 
من القوات الرو�سية اأو االأوكرانية 
ل�����ن ي���ح���ق���ق م���ك���ا����س���ب ك������رى يف 
ي�سيطر  ول���ن  ال��ع��اج��ل،  ال��ق��ري��ب 

على املزيد من االأرا�سي.
التقييمات  اأح�������دث  اأ�����س����ار  ف���ق���د 
اأوكرانيا  ح��ل��ف��اء  ع���ن  ال�������س���ادرة 
بع�س  ���س��ت��واج��ه  االأخ����رية  اأن  اإىل 

االأ�سابيع ال�سعبة املقبلة.
اأمريكيون  م�����س��وؤول��ون  اأف����اد  ك��م��ا 
واأوروبيون اأن هجوًما رو�سًيا يبدو 
و�سيكا يف ال�سرق حتى مع ا�ستعداد 
�سحنات  م��ن  م��زي��د  لتلقي  كييف 
يف  ا�ستعمالها  اأج��ل  م��ن  االأ�سلحة 

اجلنوب خالل الربيع.
وحذر امل�سوؤولون من اأنه من غري 
املرجح اأن يك�سب اأي من اجلانبني 

وت��ط��ال��ب ال��ن��ق��اب��ت��ان ب��زي��ادة اأجور 
ال�����س��ك��ك احل���دي���د وحت�سني  ع��م��ال 
تعاين  ح����ني  يف  ال���ع���م���ل،  ظ������روف 
اأك���رث من  ال��ب��الد م��ن ت�سخم ب��ل��غ 

منذ اأ�سهر. باملئة   10
القطارات  ���س��رك��ات  مم��ث��ل��و  ون�����ّدد 
بزيادة  اق����رتاح  ال��ن��ق��اب��ات  ب��رف�����س 
اأجور ال�سائقني بن�سبة 8 باملئة على 

مدى عامني.
نقابة  م����ن  وي���ل���ر  ���س��ي��م��ون  وق������ال 

الريطانية  االأنباء  لوكالة  اأ�سليف 
منا  ُطلب  اإن��ه  اأ�سو�سيي�سن  “بر�س 
وقال:  اجلماعية،  املفاو�سات  وقف 
اأّن ه��ذا االتفاق  ال��وا���س��ح  ك��ان م��ن 

ّمم ليف�سل. �سرُيف�س و�سُ
ورّدت جمموعة رايل ديليفري التي 
متثل ال�سركات قائلًة: كنا ناأمل اأن 
ي�سارك ممثلو اأ�سليف بطريقة بناءة 
تنظيم  م��ن  ب��داًل  املفاو�سات  لدفع 

اإ�سرابات جديدة غري جمدية.

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل« وفخامة األك�سندر لوكا�سينكو رئي�س جمهورية بيالرو�سيا 
ال�سديقة.. خمتلف اأوجه العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها مل�سلحة 
البلدين و�سعبيهما ال�سديقني. ورحب �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 

- يف بداية اللقاء الذي جرى يف ق�سر ال�ساطئ - بفخامة األك�سندر 
لوكا�سينكو الذي يقوم بزيارة عمل اإىل دولة االإمارات.

من جهة اخرى بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ومعايل حممد �سياع ال�سوداين رئي�س وزراء  
العالقات   .. هاتفي  ات�سال  خالل  اأم�س  ال�سقيق  العراق  جمهورية 

االأخوية وخمتلف جوانب التعاون.      )التفا�سيل �س2(

بحث مع رئي�س وزراء العراق هاتفيًا عالقات البلدين 

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س بيالرو�شيا 
العالقات الثنائية و�شبل تعزيزها 

رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع رئي�س بيالرو�سيا    )وام(
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اأخبـار الإمـارات
وفد من وزارة اخلزانة الأمريكية يناق�س التعاون الثنائي مع اجلهات املخت�شة 

يف الإمارات مبجال مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 
•• اأبوظبي -وام:

بريان  برئا�سة  االأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  من  وف��د  زار 
واال�ستخبارات  االإره��اب  ل�سوؤون  ال��وزارة  وكيل  نيل�سون 
املالية دولة االإمارات على مدى يومني اجتمع خاللهما 
غ�سل  مكافحة  ب�ساأن  ال��دول��ة  يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع 
االأموال ومتويل االإرهاب وجرى بحث جماالت التعاون 
الثنائي امل�سرتك.  وناق�س اجلانبان عددا من املوا�سيع 
ذات االهتمام امل�سرتك واملتعلقة مبكافحة غ�سل االأموال 
ومتويل االإرهاب، والتي حققت حكومتا البلدين تقدًما 

ملحوًظا فيها. 
واأكد م�سوؤولون من االإمارات العربية املتحدة والواليات 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��زام��ه��م ب��ا���س��ت��م��رار احل����وار بني 
اجلانبني حتت مظلة فريق العمل االإماراتي - االأمريكي 
املعني مبكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب وتبادل 
االفرتا�سية  باالأ�سول  املتعلقة  اجلهود  ب�ساأن  اخل��رات 
وم��ق��دم��ي��ه��ا، واجل���ه���ود االإ���س��راف��ي��ة، وت��ه��ري��ب الذهب، 
ووحدة  القانون  اإنفاذ  وك��االت  اتخذتها  التي  والتدابري 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ال��ي��ة ال���س��ت��ه��داف خم��اط��ر ال��ت��م��وي��ل غري 
دولة  بجهود  االأمريكيون  امل�سوؤولون  اأق��ر  و  امل�����س��روع.  

جمال  يف  تنفيذها  واآل��ي��ات  �سيا�ساتها  لتعزيز  االإم���ارات 
امل�سروعة  غ��ري  وال��ت��دف��ق��ات  امل��ال��ي��ة  اجل��رائ��م  مكافحة 
وناق�سوا تعزيز التعاون يف جمال مكافحة غ�سل االأموال 
وال����دويل،  امل��ح��ل��ي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  االإره�����اب  ومت��وي��ل 
وبرامج العقوبات اجلارية وما يرتبط بها من ت�سميات 
ل��ل�����س��ب��ك��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ح���ول ال���ع���امل ،واأك�����دوا 

التزامهم مبوا�سلة العمل ب�سكل وثيق يف هذا ال�سدد. 
املتعلقة  الثنائية  اجلهود  من  املزيد  اجلانبان  وناق�س 
ب��ال��دع��م يف جم���ال االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي، وال��ت�����س��خ��م على 

ال�سعيد العاملي، واملبادرات املتعلقة باملناخ. 

رئي�س الدولة ورئي�س وزراء العراق 
يبحثان هاتفيًا عالقات البلدين 

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومعايل حممد �سياع ال�سوداين رئي�س وزراء 
جمهورية العراق ال�سقيق اأم�س خالل ات�سال هاتفي .. العالقات االأخوية وخمتلف جوانب التعاون والعمل امل�سرتك بني 

البلدين و�سبل تنميته مبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة. 
كما ا�ستعر�س �سموه ورئي�س وزراء العراق خالل االت�سال .. عدداً من الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك .. موؤكدين يف هذا 
ال�سياق حر�سهما املتبادل على موا�سلة الت�ساور والتن�سيق بني البلدين ال�سقيقني مبا يعزز عالقات التعاون يف خمتلف 

املجاالت. 

حممد بن را�شد يقّدم واجب العزاء يف وفاة حممد �شعيد املال 
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ّدم 
دب��ي، رع��اه اهلل، واإىل جانبه �سمو  ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
و�سمو  دب��ي،  اآل مكتوم، ويل عهد  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ 
ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم 
ام�س واج��ب العزاء يف وف��اة املغفور له حممد �سعيد امل��ال، وذل��ك خالل 

زيارة �سموه ملجل�س العزاء يف دبي. 
داعياً  الفقيد،  الأ�سرة  وموا�ساته  تعازيه  خال�س  عن  �س������موه  واأع������رب 
ي�سكنه  واأن  ور�سوانه،  رحمته  بوا�سع  يتغّمده  اأن  القدير  العلي  امل��وىل 
ف�سيح جناته، واأن يلهم اأهله وذويه ال�سر وال�سلوان والذين اأعربوا عن 
لهم يف م�سابهم اجللل،  ال�سادقة  ل�سموه على موا�ساته  امتنانهم  بالغ 
راجني اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يحفظ �سموه وقيادتنا الر�سيدة من كل 

مكروه. 

املكتب التنفيذي للرقابة و حظر النت�شار ينظم ور�شة حول اأف�شل املمار�شات ملكافحة متويل الإرهاب وانت�شار الت�شلح 
•• دبي-وام:

الور�سة  االنت�سار  وحظر  للرقابة  التنفيذي  املكتب  اختتم 
م��ا بني  امل��ع��ل��وم��ات  م�����س��ارك��ة  ح���ول  املتخ�س�سة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
القطاعني العام واخلا�س والتي نّظمت بالتعاون مع مكتب 
مكافحة متويل االإرهاب لدى االأمم املتحدة ومب�ساركة نخبة 

من اخلراء الدوليني. 
املمار�سات  اأف�����س��ل  م�����س��ارك��ة  ال��ور���س��ة  ج��ل�����س��ات  ا�ستعر�ست 
ملكافحة متويل االإرهاب وانت�سار الت�سلح لدى جميع اجلهات 
ال��وط��ن��ي��ة ال��رق��اب��ي��ة واالإ���س��راف��ي��ة و���س��ل��ط��ات اإن��ف��اذ القانون 
املالية  غري  واملهن  واالأع��م��ال  املالية  املوؤ�س�سات  اإىل  اإ�سافة 
املحّددة.  وقال ح�سن اآل علي، نائب مدير املكتب التنفيذي 
الور�سة  اأعمال  افتتح بها  للرقابة وحظر االنت�سار، يف كلمة 
اإن املكتب "اأمّت جمموعة من الرامج التدريبية املتميزة يف 
االإرهاب  متويل  مكافحة  مكتب  مع  بال�سراكة   2022 عام 
لدى االأمم املتحدة كان لها خمرجات عّززت فعالية اجلهات 
للت�سدي واإحباط حماوالت لتمويل االإرهاب من قبل اأفراد 

اأو تنظيمات اإرهابية". 
قواعد  باإر�ساء  قمنا   ،2023 ع��ام  بداية  "مع  اأّن��ه  واأ���س��اف 
ت��ع��اون اإ���س��اف��ي��ة م��ع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وم���ن بينها مكتب 
ملكافحة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ومكتب  االإره����اب  مت��وي��ل  مكافحة 
اجل���رمي���ة وامل����خ����ّدرات م���ن خ����الل خ��ط��ة ت��دري��ب��ي��ة ت�سمل 
ال��ت��ي بنيت وف��ق��اً الحتياجات  ك��اف��ة اجل��وان��ب وامل��و���س��وع��ات 
ومتطلبات اجلهات املعنية مبكافحة جرائم متويل االإرهاب 

وانت�سار الت�سلح ومبا ي�سمل القطاع اخلا�س". 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  م��ا  "ال�سراكة  اأّن  ع��ل��ي  اآل  واأ����س���اف 
الت�سّلح  واخل���ا����س يف م��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل االإره������اب وان��ت�����س��ار 
الطرق  اأح��دث  حيال  املعلومات  مل�ساركة  اأ�سا�سياً  ركناً  تعتر 
واالأ�ساليب املّتبعة لتمرير االأموال واإخفاء م�سدرها والغاية 
بالعناية  املتعلقة  املالية  املعلومات  م�ساركة  اأن  كما  منها،.. 
الواجبة والتحّقق من هوية العميل وطبيعة ن�ساطه وكذلك 
رفع تقارير عن املعامالت امل�سبوهة ت�سهم يف حماية النظام 

امل��ايل واالقت�سادي يف دول��ة االإم����ارات، وت��ع��ّزز جهود جهات 
اإنفاذ القانون يف تتّبع املتح�سالت وجتميدها وم�سادرتها". 
واأو�سح اأن املبادرة التي تبّناها املكتب التنفيذي لفتح اأبواب 
ال��ت��ع��اون وم���د ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل م��ا ب��ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
واخلا�س يف عام 2021 تعتر من املبادرات اال�سرتاتيجية 
الرائدة على م�ستوى منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
وذلك من خالل اإن�ساء جلنة ال�سراكة بني القطاعني ممثلة 
بخراء من اجلهات الرئي�سية املعنية مبكافحة غ�سل االأموال 
ومتويل االإرهاب والتي قامت بو�سع االأ�س�س الالزمة لبناء 
اأن حتد من  التي ميكن  التحديات  �سراكة متينة ومواجهة 

م�ساركة املعلومات وتبادل اخلرات.
املتخ�س�س  العمل  اإىل فريق  اأ�سري  اأن  بد  . وق��ال :” هنا ال 
2022 ويخت�س بتنفيذ العقوبات  اإن�ساوؤه يف عام  الذي مت 
وحظر  للرقابة  التنفيذي  املكتب  بقيادة  امل�ستهدفة  املالية 
االنت�سار، وتنفيذ قرارات جمل�س االأمن ومعايري جمموعة 
املالية  بالعقوبات  املتعلقة  تلك  خا�سة  املايل)فاتف(  العمل 
امل�ستهدفة ل�سمان تنفيذ كافة املتطلبات الدولية واالمتثال 
لها، وتعزيز دور القطاع اخلا�س يف اإبداء الراأي يف اخلطط 
م�ستوى  رفع  �ساأنها  التي من  االإر�سادية  واالأدل��ة  التدريبية 
فاعلية القطاع اخلا�س يف تطبيق العقوبات املالية امل�ستهدفة، 
عنها  واالب���الغ  العقوبات  م��ن  التهرب  ح��االت  ع��ن  والك�سف 

للجهات املخت�سة". 
و�سّدد نائب مدير املكتب التنفيذي للرقابة وحظر االنت�سار 
املالية  الدولية ملكافحة اجلرائم  املمار�سات  "اأف�سل  اأن  على 
تتطلب  الت�سلح  وانت�سار  االإره����اب  مت��وي��ل  ج��رائ��م  وخا�سة 
وج����ود اأط����ر ق��ان��ون��ي��ة وت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ت�����س��ّم��ن احل�����س��ول على 
املعلومات املالية من القطاع اخلا�س حتى ي�سهل على جهات 
للجماعات  ت��ع��ود  ال��ت��ي  واالأ����س���ول  االأم����وال  تتّبع  التحقيق 
االإره��اب��ي��ة،وات��خ��اذ ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة مل��ن��ع ا���س��ت��خ��دام تلك 

االأموال يف ارتكاب اأي عمل اإرهابي اأو تقدمي الدعم لها". 
اأن دول��ة االإم���ارات وبف�سل ق��درات وحرفية جهات  واأو���س��ح 
اإنفاذ القانون حتّقق اإجنازات م�سهودة على �سعيد مكافحة 

هذه اجلرائم. 
مكتب  رئي�س  لومينري،  ف��ران�����س  ال�سيدة  اأع��رب��ت  ب��دوره��ا، 
�سكرها  عن  املتحدة،  االأمم  ل��دى  االإره���اب  متويل  مكافحة 
وت��ق��دي��ره��ا حل��ك��وم��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واملكتب 
وتنظيم  ا�ست�سافة  على  االنت�سار  وحظر  للرقابة  التنفيذي 

الور�سة . 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ب��ه��ذه  للغاية  " ف��خ��ورة  وق��ال��ت: 
اأن  ميكن  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  موؤ�ّس�سات  الأّن  ن��ظ��راً 
االأهمية  فمن  لها،  وهدفاً  املعلومات  لتدفق  م�سدراً  تكون 
القطاعني ومبا ميكن من تقدمي  اإقامة حوار م�ستمر بني 
متويل  مكافحة  لتهديدات  وديناميكية  فعالة  ا�ستجابات 
وبالتايل  للتهّرب،  االإجرامية  االأ�ساليب  وتعطيل  االإره���اب 
فاإن متويل االإرهاب ميثل اأولوية رئي�سية يف جهود املجتمع 
الدويل ملنع االإرهابيني من الو�سول اإىل اأي موارد اأو و�سائل 
وحتقيق  اأن�سطتهم  لتنفيذ  ا�ستخدامها  اأو  نقلها  اأو  مالية 
اأهدافهم االإجرامية ومبا يدعم االلتزامات الوطنية جلميع 
الدول االأع�ساء التي ن�ّس عليها القانون الدويل، مبا يف ذلك 
قرارات جمل�س االأمن التابع لالأمم املتحدة، وا�سرتاتيجية 
االأمم املتحدة العاملية ملكافحة االإرهاب، واالتفاقية الدولية 
لقمع متويل االإرهاب )1999( وتو�سيات جمموعة العمل 

 .")FATF( املايل
ال��دول يف  وعر�ست خالل جل�سات الور�سة جت��ارب عدد من 
التكنولوجية  واالأدوات  اخلا�س،  القطاع  مع  ال�سراكة  بناء 
ي�ساركها  التي  املالية  املعلومات  ج��ودة  ل�سمان  امل�ستخدمة 
الوقت  يف  وو�سولها  املخت�سة  االأجهزة  مع  اخلا�س  القطاع 
املنا�سب، باالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س التحديات التي ميكن اأن 
تواجه القطاع اخلا�س ل�سمان احلفاظ على �سرية املعلومات 

وعدم خرق خ�سو�سية عمالء املوؤ�س�سات املالية. 
لق�سايا  العملية  احل���االت  م��ن  ع��دد  م��ع  الور�سة  تعاملت  و 
العالقة  �ساهمت  وال��ت��ي  الت�سلح  وانت�سار  االإره����اب  مت��وي��ل 
عنها  الك�سف  واخل��ا���س يف  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال��وط��ي��دة 

و�سبط مرتكبيها واإحالتهم اإىل املحاكم املخت�سة. 

�شرطة اأبوظبي تختتم م�شاركتها يف مهرجان الظفرة 
•• اأبوظبي-وام:

ل��ل��دف��اع املدين  اأب��وظ��ب��ي  اأب��وظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة  ���س��رط��ة  اختتمت 
احلالية  بدورته  الظفرة  مهرجان  فعاليات  يف  م�ساركتهما 
اأقيم �سمن مو�سم مزاينات االإبل يف مدينة زايد يف  والذي 
اأبوظبي وذلك بالتعاون مع جلنة اإدارة املهرجانات والرامج 
اأبوظبي.   الثقافية والرتاثية، ودائرة الثقافة وال�سياحة يف 
مديرية  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري،  �سيف  ح��م��دان  العقيد  واأع����رب 
�سكره  عن  اجلنائي،  االأم��ن  بقطاع  الظفرة  منطقة  �سرطة 
والفرق  االإدارات  خمتلف  ب��ني  املتميز  للتعاون  وت��ق��دي��ره 
اجلمهور  ا�ستف�سارات  على  ال��رد  على  وحر�سها  ال�سرطية 
جانب  اإىل  ال�سرطية  اخل��دم��ات  م��ن  احتياجاتهم  وتلبية 
املهرجان.   مل��وق��ع  ب�سهولة  للو�سول  لهم  امل�ساعدة  ت��ق��دمي 
االأمنية  ال��دوري��ات  تكثيف  يف  اأبوظبي  �سرطة  بجهود  ون��وه 
�سبل  اأق�سى  وت��وف��ري   ، املهرجان  رواد  مل�ساعدة  وال�سرطية 
ال�سالمة العامة لدى م�ستخدمي الطريق، و ت�سهيل اإجراءات 
الثقافة االأمنية  ،و تعزيز  ال��زوار للمهرجان  دخول وخ��روج 
والتي  ال�سرطية  اخل��دم��ات  باأف�سل  وتعريفهم  وامل��روري��ة 

تهدف اإىل اإ�سعاد املجتمع.  وعر�ست اإدارة التاأهيل ال�سرطي 
يف اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية واالأمنية خالل 
عملية  يف  العاملية  التقنيات  اأح��دث  املهرجان  يف  م�ساركتها 
با�ستخدام   ، االفرتا�سي  الواقع  تدريب  ت�سمنت  التدريب 
تقنيات الواقع االفرتا�سي وتقنيات املحاكاة وتقنيات الذكاء 
اأ�ساليب  يف  للجمهور  م�����س��اب��ق��ات  ون��ظ��م��ت   ، اال���س��ط��ن��اع��ي 
االأمني)  التدريب  ميدان  يف  احلركية  التكتيكية  الرماية 
يف  �سارك  كما  االف��رتا���س��ي.   الرماية  ميدان  و  البينتبول( 
واأق�سام  ،واإدارات  الظفرة  �سرطة منطقة  املهرجان مديرية 
�سرطة  ط���ريان  اإدارة  وه���ي  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  ال�����س��رط��ة 
، واإدارة التحقيق والبحث اجلنائي،  ، واإدارة املرور  اأبوظبي 
زاي��د، ومركز  �سرطة مدينة  ، ومركز  املهام اخلا�سة  واإدارة 
القيادة والتحكم ، واأق�سام املالية واخلدمات، وق�سم التفتي�س 
التحقيق،  �سوؤون  و   ، املجتمعية  ال�سرطة  �سوؤون  و   ، االأمني 
واالت�ساالت،  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية   ، وامل��ت��ف��ج��رات  واالأ���س��ل��ح��ة 
واالإعالم االأمني ، ومكافحة املخدرات بجانب م�ساركة هيئة 
االإنقاذ  اإدارة  خالل  من  الظفرة  يف  امل��دين  للدفاع  اأبوظبي 

واالإطفاء و ق�سم االإ�سعاف . 

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س بيالرو�شيا 
العالقات الثنائية و�شبل تعزيزها 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
"حفظه اهلل" وفخامة األك�سندر لوكا�سينكو رئي�س جمهورية بيالرو�سيا 
مل�سلحة  تعزيزها  و�سبل  الثنائية  العالقات  اأوج��ه  خمتلف  ال�سديقة.. 

الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب  ال�سديقني.  و�سعبيهما  البلدين 
األك�سندر  بفخامة   - ال�ساطئ  ق�سر  يف  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  ب��داي��ة  يف   -
لوكا�سينكو الذي يقوم بزيارة عمل اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة.. 
من  م��زي��داً  ال�سديق  و�سعبها  لبيالرو�سيا  متنياته  ع��ن  �سموه  واأع���رب 

التقدم واالزدهار.

من جانبه عر فخامة األك�سندر لوكا�سينكو رئي�س جمهورية بيالرو�سيا 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب  �سكره  ال�سديقة عن 
دولة  م��ع  عالقاتها  بتعزيز  ب���الده  اهتمام  م��وؤك��داً  اال�ستقبال،  حل�سن 

االإمارات. 
ح�سر اللقاء.. �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 

بن  ال�سيخ حمدان  و�سمو  الرئا�سة  دي��وان  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون  نهيان ومعايل  اآل  زاي��د  حممد بن 
اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة ومعايل علي بن 
حماد ال�سام�سي االأمني العام للمجل�س االأعلى لالأمن الوطني ومعايل 
�سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية .. 

كما ح�سره الوفد املرافق للرئي�س البيالرو�سي.
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اأخبـار الإمـارات

املعا�شات: التاأكد من ت�شجيل اأ�شحاب العمل املواطنني اخلليجيني 
يف نظام مد احلماية يقع �شمن مهام موظفي التفتي�س

علي �شعيد بن حرمل الظاهري: الإمارات اأيقونة عاملية لالإخوة الإن�شانية

•• اأبوظبي-وام:

للمعا�سات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ق��ال��ت 
اإن  االج���ت���م���اع���ي���ة  وال���ت���اأم���ي���ن���ات 
ال��ت��اأك��د م��ن ق��ي��ام اأ���س��ح��اب العمل 
ب���ال���ت�������س���ج���ي���ل واال��������س�������رتاك عن 
املدنيني  اخل��ل��ي��ج��ي��ني  امل��واط��ن��ني 
العاملني لديهم يف النظام املوحد 
التاأمينية يقع �سمن  ملد احلماية 

مهام موظفي التفتي�س.
اخلليجني  عن  الت�سجيل  ويعتر 
اإل���زام���ي���ا  ال���ع���ام���ل���ني يف ال����دول����ة 
مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 
�سدر  وال���ذي   2007 لعام   18
يوليو   22 ب��ت��اري��خ  امل��ج��ل�����س  ع��ن 
احلماية  اأحكام  لتنظيم  2007م 
جمل�س  دول  مل��واط��ن��ي  التاأمينية 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
التقاعد  اأج����ه����زة  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
اأي من  دول���ه���م يف  خ����ارج  امل����دين 
دول املجل�س، وحدد القرار الهيئة 

كجهة تنفيذية للنظام بالدولة.
اأه��م االأنظمة  اأح��د  النظام  وميثل 

املوظفني  عن  اال���س��رتاك��ات  �سداد 
يف  العاملني  املدنيني  اخلليجيني 

الدولة لدى اأي �ساحب عمل.
املوظف  ت�سجيل  م�سوؤولية  وتقع 
العمل،  اخلليجي على عاتق جهة 
ا�ستقطاع  م�������س���وؤول���ي���ة  وك����ذل����ك 
و���س��داد ا���س��رتاك��ات امل��وؤم��ن عليه، 
املوؤمن  ي��ع��ف��ي  ال  ذل����ك  ك����ان  واإن 
عما  التحقق  م�سوؤولية  من  عليه 
ال��ع��م��ل ق��د قامت  اإذا ك��ان��ت ج��ه��ة 
اال�سرتاكات  و����س���داد  ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه 
الهيئة يف ح��ال عدم  واإب���الغ  عنه، 
اتخاذ  لها  يت�سنى  ت�سجيله بحيث 
ال����الزم ح��ف��ظ��اً حل��ق��وق��ه وحقوق 
ا�ستمارة  ا�ستخدام  ويتم  اأ���س��رت��ه. 
ال��ن��م��وذج امل��وح��د م��ن ق��ب��ل جهات 
ال��ع��م��ل ل��ت�����س��ج��ي��ل امل�����س��رتك��ني يف 
يتوفر  وال��ذي  احلماية  مد  نظام 
امل��وق��ع االإل���ك���رتوين للهيئة  ع��ل��ى 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ح��ل��ق��ة ال���و����س���ل بني 
جهة العمل يف الدولة وبني جهاز 
التقاعد الذي يخ�سع له املوظف 
ي��ع��م��ل يف دولة  ال����ذي  اخل��ل��ي��ج��ي 

التقاعد  ق��ان��ون  الأح���ك���ام  خ��ا���س��ع 
املدين يف دولته.

اأي  اخلليجي  امل��واط��ن  ف��ق��د  واإذا 
اإيقاف  ي��ت��م  ال�������س���روط  ه����ذه  م���ن 
ا������س�����رتاك�����ه م�����ن خ�������الل من�����وذج 
ن��ه��اي��ة اخل���دم���ة امل���رف���ق ب���ه كافة 
امل�ستندات الالزمة وموافاة جهاز 
التقاعد الذي يخ�سع له املواطن 
املحددة  امل��دة  خ��الل  به  اخلليجي 
قانوناً لت�سوية ملف نهاية خدمته 

و�سرف م�ستحقاته.
وي��ل��ت��زم امل��وظ��ف و���س��اح��ب العمل 
اال�سرتاكات  يف  ح�ستهما  بتحمل 
لال�سرتاك  اخلا�سع  ال��رات��ب  من 
وفقاً للن�سب املعمول بها يف قانون 
ال��دول��ة م��وط��ن املوظف  ن��ظ��ام  اأو 
�ساحب  ح�����س��ة  ت��ت��ج��اوز  اأال  ع��ل��ى 
العمل الن�سبة املعمول بها يف دولة 
االإم�����ارات، ويف ك��ل االأح����وال التي 
تقل فيها م�ساهمة �ساحب العمل 
عن الن�سبة املطلوبة يقوم املوظف 
امل�ساهمة  يف  ال����ف����رق  ب��ت��غ��ط��ي��ة 
كاملة  اال�سرتاكات  �سداد  ل�سمان 

اإىل مد  ت��رم��ي  ال��ت��ي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
مظلة احلماية التاأمينية ملواطني 
دول اخلليج العاملني خارج دولهم 
جمل�س  دول  م����ن  دول������ة  اأي  يف 
توفري  بهدف  اخلليجي،  التعاون 
ل��ل��م��واط��ن اخلليجي  ث��اب��ت  دخ���ل 
ع��ن��د ان��ت��ه��اء خ��دم��ت��ه ك��م��ا ل��و كان 
مينحه  حيث  االأم  ب��ل��ده  يف  يعمل 
ال���ن���ظ���ام ف��ر���س��ة احل�������س���ول على 
نهاية  مكافاأة  اأو  تقاعدي  معا�س 
الذي  التقاعد  نظام  وف��ق  خدمة 
موطن  ال����دول����ة  يف  ل����ه  ي��خ�����س��ع 

املوظف.
على  احلماية  م��د  نظام  وينطبق 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م��واط��ن��ي 
يف  عمل  جهة  اأي  ل��دى  العاملني 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
اأحكام  عليهم  ت�سري  اأن  ب�سرط 
والتاأمين�ات  امل��ع��ا���س�����ات  ق���ان�������ون 
يكون  واأن  دولهم،  االجتماعي�ة يف 
اإحدى  بجن�سية  متمتعاً  امل��وظ��ف 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
عمل  ���س��اح��ب  ل����دى  ي��ع��م��ل  واأن 

اإىل جهاز التقاعد يف البلد موطن 
امل��وظ��ف، وي��ل��ت��زم ���س��اح��ب العمل 
ب��اق��ت��ط��اع الفرق  يف ه���ذه احل��ال��ة 
م���ا مل تقرر  امل���وظ���ف  اأج�����ر  م���ن 
ال����دول����ة م���وط���ن امل���وظ���ف حتمل 
اإن  مواطنيها  عن  الفروقات  هذه 

وجدت.
وت��دخ��ل م�����س��وؤول��ي��ة حت��وي��ل هذه 
اخت�سا�سات  �سمن  اال���س��رتاك��ات 
ينبغي عليه  ال��ذي  العمل  �ساحب 
من  اال����س���رتاك  ن�سبة  ا���س��ت��ق��ط��اع 
املوؤمن عليه وحتويلها مع الن�سبة 
�سهرياً من خالل  امل�ستحقة عليه 
املخ�س�س جلهاز  البنكي  احل�ساب 
ال��ت��ق��اع��د يف دول���ة االإم������ارات، ويف 
ح����ال ال���ت���اأخ���ري ع���ن ال��ت��ح��وي��ل يف 
�ساحب  يتحمل  املحددة  املواعيد 
نتيجة  تن�ساأ  غ��رام��ات  اأي  العمل 
القواعد  وف�����ق  ال����ت����اأخ����ري  ل���ه���ذا 
ب��ه��ا يف قانون  واالأح���ك���ام امل��ع��م��ول 
امل��ع��ا���س��ات، ول��ذل��ك ف����اإن م��ن حق 
م��وظ��ف��ي ال��ت��ف��ت��ي�����س حت���ري���ر اأي 
خمالفات تتعلق بعدم الت�سجيل اأو 

•• اأبوظبي -الفجر:

اأكد الدكتور علي �سعيد بن حرمل 
اأن دول���ة االإم���ارات  ال��ظ��اه��ري على 
ت��ت�����س��در مكانة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
للت�سامح  ك���ع���ا����س���م���ة  م����رم����وق����ة 
والتعاي�س احل�ساري عر املبادرات 
قدمتها  التي  ال��رائ��دة   التاريخية 
املا�سية،  العقود  مدى  على  للعامل 
م�سرياً اإىل اأن مبادرة دولة االإمارات 
بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

عززت  االإن�سانية  االإخ��وة  وثيقة  اأن 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  م��ك��ان��ة 
املتحدة كراعية لكل خري ي�ستهدف 
العامل  رب���وع  خمتلف  يف  االإن�����س��ان 
عرق  اأو  دي���ن  اأو  ل��ل��ون  متييز  دون 
االإماراتي  النهج  ف��ه��ذا  عقيدة،  اأو 
يف  عميقاً  بجذوره  ي�سرب  الرا�سخ 
االإماراتية  القيم  منظومة  اأ�سالة 
التي مل تعرف يوماً �سوى الت�سامح 
الب�سر،  ب��ني  والتكافل  والت�سامن 
الر�سيدة  قيادتنا  ت��رع��اه  نهج  وه��و 
وجعلت منه منهاج عمل يف حياتنا 

االإخوة  وثيقة  باإطالق  اهلل  حفظه 
االإمام  ف�سيلة  بح�سور  االإن�سانية 
الطّيب  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  االأك������ر 
وقدا�سة  ال�����س��ري��ف  االأزه������ر  ���س��ي��خ 
الكني�سة  رئي�س  فران�سي�س  ال��ب��اب��ا 
الكاثوليكية �سكلت نقلة نوعية على 
االإن�سانية،  االإخ����وة  تعزيز  �سعيد 
خطابات  ل��ن��ب��ذ  اجل���ه���ود  وت��وح��ي��د 
والتع�سب  واالإره��������اب  ال��ك��راه��ي��ة 
انطالقاً  ال��ب��ع�����س  مي��ار���س��ه��ا  ال��ت��ي 
واالإثنية  العرقية  االختالفات  من 
اإىل  د. بن حرمل  واأ�سار  والدينية. 

ال���ي���وم���ي���ة و����س���ن���ت ل����ه ال���ق���وان���ني 
جت�سيده  تكفل  التي  والت�سريعات 
ع���ل���ى اأر��������س ال�����واق�����ع، وه�����و واق����ع 
مزدهر نفاخر به العامل اإذ اأ�سبحت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
كل  يف  بالبنان  اإليها  ي�سار  اأيقونة 
االإن�����س��ان وجودة  ب��رف��اه  م��ا يرتبط 
حياته ور�سم م�ستقبله امل�سرق حتت 
والت�سامح  االإن�سانية  االإخوة  مظلة 
والقوا�سم  احل�����س��اري  وال��ت��ع��اي�����س 
دون  االإن�سان  التي جتمع  امل�سرتكة 

متييز.

بيئة اأبوظبي حتتفي بالتعاون املثمر مع �شركائها ال�شرتاتيجيني
•• اأبوظبي-وام:

ال�سركاء  ملتقى  خ��الل  االأول  اأم�س  اأبوظبي   – البيئة  هيئة  احتفلت 
والتعاون  البيئة  حماية  جم��ال  يف  حققتها  التي  ب��االإجن��ازات  ال�سنوي 
يف  العاملية  اأبوظبي  مكانة  تعزيز  يف  �ساهم  وال��ذي  �سركائها  مع  املثمر 

احلفاظ على البيئة.
العام  االأم���ني  الظاهري  �سامل  �سيخة  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  امللتقى  ح�سر 
للهيئة بجانب عدد من ال�سخ�سيات الهامة وروؤ�ساء الهيئات واملوؤ�س�سات 

من 65 جهة حكومية وخا�سة.
و�سلط امللتقى ال�سوء على االإجنازات التي حققتها الهيئة العام املا�سي 
يف اإطار �سعيها لتحقيق روؤيتها اال�سرتاتيجية ل�سمان م�ستقبل م�ستدام 
للجميع من خالل احلفاظ على التنوع البيولوجي والتخفيف من اآثار 

التغري املناخي ور�سد ومراقبة وجودة الهواء واملياه البحرية والرتبة 
واملحافظة على ا�ستدامة و�سحة البيئة الرية والبحرية باالإمارة.

وقالت �سعادة د. �سيخة الظاهري : " بينما نتاأمل عاما م�سى ن�ستقبل 
واأح��الم وطموحات  اأمنيات متجددة  العام اجلديد بكل ما يحمله من 
وعزم على حتقيق اإجن��ازات وجناحات جديدة يف ظل قيادتنا الر�سيدة 
ِجهنا وتدفعنا لالأمام  توَّ لنا والتي  الدافعة وامللهمة  القوة  التي تعتر 

لتحقيق م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة”.
تدريجياً  طبيعتها  اإىل  احلياة  بعودة   2022 ع��ام  " متيز   : واأ�سافت 
التي  كورونا  جائحة  فر�ستها  التي  اال�ستثنائية  الظروف  انتهاء  بعد 
غريت �سك����ل امل�ستقبل وتوجهاته واأولوياته وا�ستلهمنا خاللها الدرو�س 
واأن  اأعمالنا ومهامنا  ا�ستمرارية  والعر وتعلمنا خاللها كيف ن�سمن 
قد  م�سكلة  اأي  ملعاجلة  وم��رن��ة  وم��درو���س��ة  �ساملة  خطط  لدينا  يكون 

ت�����واجه�����نا ".
واأ�سارت الظاهري اإىل اأن الهيئة جنحت خالل العام املا�سي يف حتقيق 
ور�سد  البيئة  حلماية  بالعمل  ا�ستمرت  حيث  االإجن���ازات  من  العديد 
و�سقل  معرفتها  لتعزيز  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الطبيعية  امل��وارد  ومراقبة 
خراتها وتطوير اللوائح وال�سيا�سات واإدارة البيئة ب�سكل فًعال ل�سمان 
اأن الهيئة مل تكن لتحقق  توفري بيئة م�ستدامة و�سحية .. الفتة اإىل 
ما و�سلت اإليه دون املتابعة امل�ستمرة من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
البيئة - اأبوظبي والتعاون املثمر والبناء مع �سركائها اال�سرتاتيجيني 
مهامها  اإمت��ام  الهيئة  ا�ستطاعت  وم�ساركتهم  بدعمهم  اأنها  موؤكدة   ..

واإجناز خططتها باأف�سل و�سيلة ممكنة.
وتطرقت اإىل اأبرز امل�ساريع التي �ستنفذها الهيئة هذا العام بالتعاون مع 

�سركائها .. م�سرية اإىل اأن احلديث عن م�ستقبل البيئة يف دولة االإمارات 
الذي يتطلب اال�ستمرار  االأمر  البيئة  التي تواجه  بالتحديات  مقرتن 

بالقيام بدورنا واإيجاد حلول لهذه التحديات.
واأ�سارت اإىل اأن اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" عام 2023 "عام اال�ستدامة" جاء ليوؤكد 
على اأهمية تعزيز اجلهود امل�سرتكة حلماية البيئة ومواردها الطبيعية 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
الهيئة يف  �سركاء  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  " على  الظاهري:  واأك��دت 
له  املغفور  املوؤ�س�س  الوالد  اإليها  بها و�سعى  التي حلم  البيئة  اأن  �سمان 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان تبقى وتنمو مواردها لينعم بها اأهلنا 
وعائالتنا واأوالدنا من بعدنا وتكون فخراً لهم وتن�سجم مع طموحات 

وتطلعات قيادتنا الر�سيدة للو�سول للتنمية امل�ستدامة".

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزيرة خارجية فرن�شا ويبحثان ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني البلدين 
•• اأبوظبي- وام: 

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخلارجية يف  وال�سوؤون  اأوروب���ا  وزي��رة  كولونا  كاثرين  اأم�س معايل  ال��دويل 

جمهورية فرن�سا. 
اأبوظبي  يف  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  كولونا  كاثرين  ومعايل  �سموه  وبحث 

عالقات ال�سداقة والفر�س املتاحة لتعزيز م�سارات التعاون املتنوعة يف اإطار 
ال�سراكة اال�سرتاتيجية االإماراتية الفرن�سية. 

كما بحث اجلانبان تطورات االأو�ساع يف املنطقة وامل�ستجدات على ال�ساحتني 
االإقليمية والدولية وتبادال وجهات النظر ب�ساأنها. 

خمتلف  جت��اه  والتن�سيق  الت�ساور  ا�ستمرار  على  احل��ر���س  ال��وزي��ران  واأك���د 
الق�سايا وامللفات ذات االهتمام امل�سرتك. 

دولة  توقيع  مع  ال�سيما  الطاقة  قطاع  يف  البلدين  بني  التعاون  ناق�سا  كما 
االإمارات وجمهورية فرن�سا على اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية �ساملة مبجال 

الطاقة �سهر يوليو املا�سي. 
ورحب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل كاثرين كولونا 
، موؤكدا على عمق العالقات الثنائية االإماراتية الفرن�سية وحر�س البلدين 
اآفاق  وتنمية  اال�سرتاتيجية  �سراكتهما  تعزيز  على  وقيادتهما  ال�سديقني 

التعاون يف خمتلف املجاالت مبا يدعم اأهدافهما التنموية وروؤيتهما لتحقيق 
االزدهار االقت�سادي امل�ستدام. 

م��اأدب��ة غ��ذاء تكرميا ملعايل  اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  واأق���ام 
كاثرين كولونا والوفد املرافق. 

ح�سر اللقاء معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون 
الدويل. 

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير اخلارجية يف حكومة الظل الربيطانية 
•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
الدويل ، ديفيد المي وزير اخلارجية يف حكومة الظل الريطانية وع�سو 
الرملان الريطاين.  ناق�س اجلانبان خالل اللقاء الذي عقد يف اأبوظبي 
العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها يف املجاالت كافة مبا يحقق 

م�ساحلهما امل�سرتكة ويعود باخلري على �سعبيهما. 
االإقليمية  ال�ساحتني  على  امل�ستجدات  اآخر  المي  وديفيد  �سموه  بحث  كما 
والدولية باالإ�سافة اإىل تطورات االأو�ساع يف املنطقة.  ورحب �سمو ال�سيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة ديفيد المي ، موؤكدا احلر�س على تعزيز 
التعاون  اآفاق  وتو�سيع  وتنميتها  البلدين  بني  الوطيدة  الثنائية  العالقات 
اإبراهيم  بنت  م��ع��ايل رمي  ال��ل��ق��اء  امل���ج���االت.  ح�سر  امل�����س��رتك يف خمتلف 
عبداهلل  من�سور  و�سعادة  ال���دويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�سمي 

خلفان بالهول �سفري الدولة لدى اململكة املتحدة. 

زكي ن�شيبة: وثيقة الإخوة الإن�شانية، حدث تاريخي 
انطلق من الإمارات اإىل العامل تعزيزًا لقيم الت�شامح

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�ست�سار  ن�سيبة،  زك��ي  معايل  اأّك��د 
ال�����س��م��و رئي�س  ل�����س��اح��ب  ال��ث��ق��ايف 
جلامعة  االأعلى  الرئي�س  الدولة- 
اأن  املتحدة على  العربية  االإم��ارات 
دول���ة االإم�����ارات ب��ات��ت حت��ت��ّل اأعلى 
الت�سامح  نهج  يف  الريادية  املراتب 
االإن�ساين  ال�����س��ل��م��ي  وال��ت��ع��اي�����س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

الدولة "حفظه اهلل".
ال���ي���وم  مب���ن���ا����س���ب���ة  ت�������س���ري���ح  ويف 
اأ�سار  االإن�سانية،  ل��الإخ��وة  ال���دويل 
هذا  اأن  اإىل  ن�����س��ي��ب��ة  زك���ي  م��ع��ايل 
مبادئ  على  ال�سوء  ُي�سّلط  ال��ي��وم 
االإن�سانية  االإخ�����وة  وث��ي��ق��ة  وق��ي��م 
التي مّت توقيعها يف حدث تاريخي 
ف�سيلة  ب��ني   اأبوظبي  ا�ست�سافته 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأك������ر  االإم�������ام 
ال�سريف،  االأزه�����ر  ���س��ي��خ  ال��ط��ي��ب، 
وق���دا����س���ة ال��ب��اب��ا ف��رن�����س��ي�����س، بابا 
الرابع  ي��وم  الكاثوليكية  الكني�سة 
وبات   ،2019 ع���ام  ف���راي���ر  م���ن 
ح���دث���اً ع���امل���ي���اً ان��ط��ل��ق م���ن اأر�����س 

بال�سماحة،  تت�سم  التي  الر�سيدة 
اإىل  املتوا�سل  االإخ��اء وال�سعي  روح 
مع  وال�سداقة  املحبة  روح  تاأ�سيل 
جميع الب�سر من خُمتلف الثقافات 

وال�سعوب دون متييز".   
وقال معايل زكي ن�سيبة: "نفتخر 
قيادة  ظ����ّل  يف  وال���ع���م���ل  ب��ال��ع��ي�����س 
وتعزيز  ن�سر  على  حتر�س  ر�سيدة 
امل���������س����اواة يف ال���واج���ب���ات  م����ب����ادئ 
واحل����ق����وق ل��ي��ن��ع��م ج��م��ي��ع اأف������راد 
ال�سالم  ق���ي���م  ب�������س���ي���ادة  امل��ج��ت��م��ع 
والعدل واخلري واجلمال واالإخوة 

االإن�سانية والعي�س املُ�سرتك ".
وذكر يف ختام كلمته " لقد حّققت 
االإم��ارات بف�سل قيادتها احلكيمة 
الت�سامح  جم���ال  يف  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة 
خُمتلف  من  اأف��راد  بني  والتعاي�س 
اجل��ن�����س��ي��ات واالأدي�������ان واالأع������راق، 
الراهن  ال���وق���ت  يف  ت�����س��ّم  ح��ي��ث 
يعي�سون  جن�سية   216 م��ن  اأك��رث 
يف وئام جمتمعي، وينعمون بحياة 
كرمية حافلة باالحرتام للثقافات 
اأ�سا�س  على  تفريق  ودون  املُتعّددة، 
اأو  الدين،الطائفة، املذهب، العرق 

اللون". 

اإمارات اخلري ليحتفل به املجتمع 
الدويل �سعياً لتعزيز قيم الت�سامح 
وال����ت����ف����اه����م واحل������������وار ال���ث���ق���ايف 
املمار�سات  اأف�سل  واإب��راز  والديني، 
الطريق  مُتّهد  اأن  �ساأنها  التي من 
والت�سامح  بال�سالم  ح��اف��ل  ل��ع��امل 

واملحبة.
"نحتفي   : قائاًل  معاليه  واأ���س��اف 
االإن�سانية  لالإخوة  ال��دويل  باليوم 
االإن�ساين  االإخ��اء  قيم  على  تاأكيداً 
التي اأر�سى مبادئها موؤ�س�س الدولة 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 
�سلطان ال نهيان رحمه اهلل، وبرزت 
القيادة  واأخ��الق  واأع��م��ال  اأفكار  يف 

عبداهلل بن بّيه: الإمارات مرجع عاملي 
يف تر�شيخ قيم ال�شالم والت�شامح

•• اأبوظبي -وام:

عبداهلل  ال����ع����اّلم����ة  م���ع���ايل  اأك������د 
ب��ن ب��ّي��ه رئ��ي�����س جمل�س االإم����ارات 
االحتفاء  اأن  ال�����س��رع��ي  ل��الإف��ت��اء 
االإن�سانية  لالأخوة  الدويل  باليوم 
ال����ذي اق��رتح��ت��ه دول����ة االإم������ارات 
املكانة  على  ي��دل  املتحدة  العربية 
التي و�سلت اإليها بف�سل توجهات 
اأ�سبحت  حيث  احلكيمة  قيادتها 
تر�سيخ قيم  وال��ن��م��وذج يف  امل��رج��ع 
ال�������س���الم وال��ت�����س��ام��ح وامل���ح���ب���ة يف 

العامل.
ت�سريحات  يف   - ب��ي��ه  اب����ن  وق����ال 
لالأخوة  ال����دويل  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
الرابع  ي�سادف  ال���ذي  االإن�سانية 
م����ن ف����راي����ر م����ن ك����ل ع�����ام - اإن 
دولة االإمارات تقوم باأدوار ريادية 
يف جم���ال ال��ت��ق��ري��ب ب��ني االأدي����ان 
ا�ست�سافت  ح���ي���ث  وال���������س����ع����وب، 
االإن�سانية  االأخ����وة  وثيقة  توقيع 

واأو�سح معاليه اأن لدى االإن�سانية 
جتاهلها  اأدَّى  ك��ث��رية  م�����س��رتك��ات 
اإىل  بدلها  اخل�سو�سيات  واإذك����اء 
ك���ث���ري م����ن احل��������روب وال�����دم�����ار، 
القيم  ع��ن  الب�سرية  اب��ت��ع��اد  واإىل 
اخلري  قيم  االأنبياء،  اأر�ساها  التي 

واملحبة والرتاحم.
واأ����س���ار رئ��ي�����س جم��ل�����س االإم�����ارات 
هذه  اأن  اإىل  ال�����س��رع��ي  ل���الإف���ت���اء 
م�ستويات  على  تظهر  امل�سرتكات 
خم��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا امل�����س��رتك��ات على 
ال���واح���د ومنها  ال���دي���ن  م�����س��ت��وى 
جمتمع  م�ستوى  على  م�سرتكات 
عامة  م�سرتكات  ومنها  الديانات 
يجتمع فيها جميع الب�سر وتتج�سد 
اأن  يف ال��ق��ي��م االإن�����س��ان��ي��ة، م���وؤك���داً 
والو�سل  ال����دوائ����ر  ه����ذه  ت��ف��ع��ي��ل 
بينها يف تناغم وان�سجام هو الذي 
ال�سدع ويزيل  ي��راأب  اأن  �ساأنه  من 
��ف م��ن غلواء  ���س��وء ال��ف��ه��م وي��خ��فِّ
االختالف وميهد لل�سالم الدائم.

ب��ني االإم�����ام االأك����ر �سيخ االأزه���ر 
الكني�سة  رئي�س  الفاتيكان  وب��اب��ا 
بتقدمي  �سارعت  كما  الكاثوليكية، 
ي���د ال���ع���ون وال��ت�����س��ام��ن م���ن دون 
جاعلة  ع���رق،  اأو  دي��ن  اإىل  النظر 
كان  حيثما  االإن�����س��ان  اإغ���اث���ة  م��ن 
ال���ب���و����س���ل���ة وال�����ه�����دف االأ����س���م���ى 
الت�سامن  وجم�����س��دة  جل��ه��وده��ا 
ال��ذي تدعو له االأدي��ان واالأخالق 

النبيلة.
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اأخبـار الإمـارات

�شقر غبا�س.. اليوم العاملي لالأخوة الإن�شانية اعرتاف دويل باإ�شهامات الإمارات يف ن�شر قيم التعاي�س والتاآخي بني الب�شر 
•• اأبوظبي-وام:

اأن  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  اأك��د 
اإحتفاء دولة االإم��ارات باليوم العاملي لالأخوة االإن�سانية يج�سد 
الدور الرائد والقيادي الذي تلعبه يف جمال الت�سامح والتعاي�س 
ويحمل ر�سالة ال�سالم واملحبة واالأخوة االإن�سانية للعامل باأ�سره 
اإط��ار ثقافات متعددة،  اأف�سل يف  لبناء عامل  ال�سالم  اأر���س  من 
اإن�سانية واح��دة . و قال معاليه يف كلمة له بهذه املنا�سبة :"  و 
ي�سادف اليوم الذكرى اخلام�سة لتوقيع وثيقة االأخّوة االإن�سانية 
اأر�����س االإم������ارات وه���و ال��ي��وم ال����ذي يج�سد ال����دور امللهم  ع��ل��ى 

االإم��ارات وي�سكل اعرتافا وتقديرا  تلعبه دولة  الذي  والقيادي 
اأمميا لدولة االإمارات وجهودها الدوؤوبة يف ن�سر قيم ومفاهيم 
خمتلف  ب��ني  احل����وار  وتفعيل  الب�سر  ب��ني  وال��ت��اآخ��ي  التعاي�س 
االأدي��ان وال�سعوب للو�سول اإىل عامل ي�سوده روح الت�سامح .  و 
اأكد معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني االحتادي حر�س 
دولة االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  اآل 
"حفظه اهلل" على قيم الت�سامح ومبادئه  نهيان رئي�س الدولة 
منذ  الدولة  بها  التزمت  متاأ�سلة  و�سيا�سة  حياة  نهج  بو�سفها 
بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد  اأر�سى  قيامها، حيث 
قيم  ب�سيا�ساته احلكيمة   - ث��راه  اهلل  - طيب  نهيان  اآل  �سلطان 

و�سعوب  بلدان  كل  مع  االإيجابي  التفاعل  على  املبنية  الت�سامح 
العامل ما جعل االإمارات مق�سداً لكل ح�سارات وثقافات العامل 
االإن�سانية  االأخ���ّوة  "وثيقة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار  متييز.   دون 
من اأجل ال�سالم العاملي والعي�س امل�سرتك" التي مت توقيعها يف 
دولة االإمارات يف 4 فراير 2019، و اعتمدت اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة قراراً باعتبار هذا التاريخ "اليوم الدويل لالأخّوة 
االإن�سانية،" توؤكد على اإر�ساء قواِعد جديدة تقوم على احرتام 
االختالف، واإعالء ِقيم التعاون املُتبادل، وجترمِي اإكراِه النا�س 

على ثقافٍة معينة، اأو فر�ِس اأ�سلوٍب ح�سارٍي ال َيقبلُه االآخر. 
وقال معاليه : “ ترتكز روؤية دولة االإمارات على القيم النبيلة 

وتعزيز الت�سامح واحلوار بني ثقافات وح�سارات العامل من اأجل 
م�سرياً   ..” والتاآلف  االإن�ساين  والتاآخي  التعاي�س  قيم  تر�سيخ 
وق��ت م�سى  اأي  م��ن  اأك��رث  ال��ي��وم  القيم  ه��ذه  تعزيز  اأهمية  اإىل 
اأ�سحاب  والتعاي�س بني  الت�سامح  اإىل  العامل بحاجة ما�سة  الأن 
االأديان واملعتقدات املختلفة، وبني الدول على اختالف اأهدافها 
امل�سرتكة  التحديات  ظل  يف  خا�سة  االقت�سادية  اأو  ال�سيا�سية، 
التي يواجهها العامل من حتديات مثل التغري املناخي اأو االأوبئة 
اأو االأعمال االإرهابية تتطلب �سيا�سات عاملية  العاملية،  ال�سحية 
اإن�سانية  ب��اإخ��وة  ونت�سامن  اخل��الف��ات،  فيها  نتنا�سى  م�سرتكة 

ملواجهتها. 

اختتم اأعماله .. وطرح روؤى وتو�صيات من اأجل تعليم اإبداعي

موؤمتر تريندز الأول للتعليم يختتم اأعماله بالتاأكيد على احلاجة اإىل اإر�شاء نظم تعليمية مواكبة للع�شر وحمفزة على الإبداع والبتكار

والوقت،  امل���درب،  حيث  من  مبرونة 
واملوقع، واجلهاز، واملناهج، وبني اأنه 
ميكن للمتعلم حتديد واختيار وقت 
للتغيريات  طبًقا  وحتديثه  التخرج 
يف اأ�سواق العمل واجلاهزية لوظيفة 
تغري  اإذا  املتطلبات  ا�ستيفاء  مبجرد 
ب�سورة  والتفكري  والتكيف  ال�سوق، 
التعاون  اأهمية  اإبداعية. و�سدد على 

بني العام واخلا�س.

ركائز اأي نظام تعليمي متطور
ال�سري  الروفي�سور  قال  جانبه  من 
رئي�س جامعة خليفة  اأورايلي،  جون 
البحث  اإن  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  للعلوم 
ركائز  ت��ع��ت��ر  واالب���ت���ك���ار  وال����ري����ادة 
ت��ع��ل��ي��م��ي م��ت��ط��ور، وق���ال  ن���ظ���ام  اأي 
يدعم  اأن  ب��د  ال  العلمي  البحث  اإن 
النجاح،  اإىل  طريقة  وه��و  االب��ت��ك��ار 
وقال اإننا كنا على دراية تامة باأهمية 
اأم���ر ذو  البحث يف اجل��ام��ع��ات، وه��و 
اإذ ال بد من  قيمة لكنه لي�س كافًيا، 
ي�سكالن  الأنهما  وامل�ساريع؛  االبتكار 

ثقافة جامعية مهمة للغاية.
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  اأن  واأ�����س����اف 
تقنيات  ه���ي  ال�����س��خ��م��ة  وال��ب��ي��ان��ات 
مي��ك��ن��ن��ا ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ل��ي�����س فقط 
كيفية  ل��ت��غ��ي��ري  ول���ك���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
يتم  ال��ذي  واملحتوى  ال��ط��الب  تعلم 
تدري�سه. واأو�سح اأن اجلامعات كانت 
عن  ب��احل��ف��ظ  "التعلم  ح���ول  ت����دور 
اأكرث  تركز  اليوم  قلب" لكنها  ظهر 
ع��ل��ى ت��دري��ب ال��ط��الب ع��ل��ى كيفية 
اأهمية متكني عملية  التعلم، موؤكًدا 
ال��ت��ع��ل��م ه����ذه وج��ع��ل��ه��ا ف��ع��ال��ة قدر 
االإمكان. و�سدد على اأن جوهر ثقافة 
البحثية  ال��ث��ق��اف��ة  ه���ي  اجل���ام���ع���ات 
املبتكرة املبدعة، واأن االبتكار يتطلب 
بطريقة  وال���ع���م���ل  اجل����دي����د  ت��ع��ل��م 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اإن  ح��ي��ث  خمتلفة، 
ي��رت��ب��ط ب��ال��ت��ف��ك��ري وال��ت��ع��ل��ي��م، وهو 
الهدف.  اإىل  بنا  ي�سل  ال��ذي  االأم���ر 
واأ�����س����ار ال�����س��ري ج����ون اأوراي����ل����ي اإىل 
اأه��م��ي��ة جم��م��وع��ات ال��ب��ي��ان��ات الأنها 
حت��ت��وي ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج جت�����ارب، وهي 

اأ�سا�سية للبحث العلمي واالبتكار. 

العملية  ت���واج���ه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
ب���دائ���ل مالئمة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وط����رح 
وف��ع��ال��ة يف م��واج��ه��ت��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
املت�سلة  االب���ت���ك���ار  اأن�����س��ط��ة  ت��ع��زي��ز 
اإىل  امل��وؤمت��ر  وخل�س  العمل.  ب�سوق 
من  تبعه  وم��ا  ال�سناعي  ال��ذك��اء  اأن 
تعليمية  اأداة  تكون  اأن  ميكن  برامج 
اأن  حم����ف����زة ون����اج����ع����ة، م����وؤك����دي����ن 
والتعلم  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  دم��ج 
ال���ق���درة  ل���دي���ه  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  االآيل 
ع��ل��ى ت��غ��ي��ري ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي يتعلم 
باملهارات  وت��زوي��ده��م  ال��ط��الب،  بها 
امل�سهد  يف  للنجاح  يحتاجونها  التي 

التكنولوجي ال�سريع التطور.
كما اأجمع اخلراء على اأن اال�ستثمار 
يف البحث والتطوير لتعزيز االبتكار 
اأه����م م��ف��ات��ي��ح االأم�����ن الوطني  ي��ع��د 
جمتمع  بناء  اإىل  وطريقها  ل��ل��دول، 
والعطاء  االإجن���از  على  ق���ادر  متعلم 
بل  حتدياته،  بكل  الع�سر  ومواكبة 

وامل�ساهمة يف �سنع امل�ستقبل.
وك���ان���ت ج��ل�����س��ات ال���ي���وم ال���ث���اين من 
بكلمة ترحيبية  ا�سُتهلت  املوؤمتر قد 
ق�سم  رئ���ي�������س  ال���رب���ي���ع���ي  ل�����س��ل��ط��ان 
ال�سوؤون االقت�سادية برتيندز، عقب 
ذلك ُعقدت جل�سة اأدارتها ال�سيدة ميا 
االأبحاث،  ق�سم  رئي�س  اأوزجوفيت�س، 
للتعليم،  الغرير  اهلل  عبد  موؤ�س�سة 
"اال�سرتاتيجية  ح������ول  ت�����رك�����زت 
التعليمية..  وال��ق��ي��ادة  وال�سيا�سات 
الدولية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تقييم 
جتارب  وناق�ست  احلالة"،  ودرا���س��ات 

يف التعليم كنماذج ناجحة.

تكون  اأن  يجب  ا�صرتاتيجيات 
مبنية على احلوار

ال�سعدي،  ���س��ارة  االأ���س��ت��اذة  وحت��دث��ت 
رئ��ي�����س ال��ت��وط��ني مب��ج��م��وع��ة ال���دار 
للتعليم يف مداخلة لها باجلل�سة عن 
بيئة العمل التعليمية، م�سرية اإىل اأن 
تكون  اأن  يجب  ا�سرتاتيجيات  هناك 
توائم  امل��ف��ت��وح  احل����وار  ع��ل��ى  مبنية 
التوازن  وتوؤكد  واملتعلم،  االإدارة  بني 
هذا  يف  م�سرية  والعمل،  احلياة  بني 
ال�سدد اإىل نظام العمل والتعلم عن 

من طالب موؤ�س�سات التعليم العايل 
وهي، اجلامعات، والعلوم التطبيقية، 

ومعاهد الفنون واملو�سيقى.
التي  ال���ت���ح���دي���ات  اأح�������د  اأن  وب�����ني 
االأملاين  التعليمي  النظام  يواجهها 
احلرمان من التعليم ب�سبب ظروف 
االجتماعي  وال����و�����س����ع  ال����ه����ج����رة 
واالقت�سادي وقلة امل�ساركة يف جميع 
اإىل  اإ���س��اف��ة  التعليم،  ن��ظ��ام  م��راح��ل 
وجود برامج تعليمية تقدم موؤهالت 

منخف�سة.

حلول مبتكرة وفر�س للتقدم 
اأم������ا اجل��ل�����س��ة ال���راب���ع���ة واالأخ�������رية 
م�ستديرة  م��ائ��دة  �سكل  على  فكانت 
ن��ق��ا���س��ي��ة ل����ق����ادة ال��ت��ع��ل��ي��م ب��������اإدارة 
املرزوقي،  م���وزة  ب��رتي��ن��دز  ال��ب��اح��ث��ة 
يف  التعليم  "متكني  ح���ول  وت��رك��زت 
بالذكاء  والع�سرين  احل���ادي  ال��ق��رن 
حلول  االآيل..  والتعلم  اال�سطناعي 

مبتكرة وفر�س للتقدم". 
اال�سطناعي  الذكاء  دمج  اإن  وقالت 
ق����ادر  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  االآيل  وال���ت���ع���ل���م 
ع��ل��ى ت��غ��ي��ري ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي يتعلم 
باملهارات  وت��زوي��ده��م  ال��ط��الب،  بها 
امل�سهد  يف  للنجاح  يحتاجونها  التي 
التطور.  ال�������س���ري���ع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
واأ�����س����اف����ت اأن������ه م����ن خ�����الل متكني 

على  نف�سه  الوقت  يف  وم�سددة  بعد، 
والتقدير،  واحل��واف��ز  املعّلم  رفاهية 
وا�ستقطاب  التدريب  برامج  واأهمية 
واال�ستدامة.  امل��ت��م��ي��زة  ال���ك���ف���اءات 
اأ�سمته  م��ا  اإىل  اأي�����س��ا  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
قبول  وهي  الثقافية"  "احل�سا�سية 

االآخر والتفاعل معه.

التكنولوجيا والتدريب
م��ن ج��ان��ب��ه ت��ن��اول ال��دك��ت��ور فادمي 
حو�سبة  بق�سم  االأ�ستاذ  جرين�سكون 
�سيتي  م��و���س��ك��و  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
يف  وال��ت��دري��ب  التكنولوجيا  اأه��م��ي��ة 
االأنظمة التعليمية، وقال اإن التعليم 
التكنولوجيا،  ي����واك����ب  اأن  ي���ج���ب 
وهناك قائمة من التقنيات لي�ست يف 
�سميم التدريب، موؤكًدا اأن متطلبات 
ن�ساط  ه��ي  املعلوماتية  وخ�سائ�س 
تعليمي مهم واأ�سا�سي، وم�سدًدا على 
اأهمية تطبيق و�سائل املعلوماتية يف 
تكثيفها  زاد  "كلما  مب��ب��داأ  التدريب 

زادت فاعلية نظام التعليم".

التجربة الأملانية يف التعليم 
كري�ستيان  ال��دك��ت��ور  ت��ط��رق  ب����دوره 
األ����ك���������س����ن����در، خ����ب����ري ال�����درا������س�����ات 
للبحوث  ب��رتي��ن��دز  اال�سرتاتيجية، 
يف  التعليمي  للنظام  واال���س��ت�����س��ارات 

التعليم يف القرن احلادي والع�سرين 
اال�سطناعي  ال����ذك����اء  ب��ا���س��ت��خ��دام 
اجليل  ُن���ِع���ّد  ف��اإن��ن��ا  االآيل،  وال��ت��ع��ل��م 
اأنه �سوف  القادم مل�ستقبل من املوؤكد 

يت�سكل بوا�سطة هذه التقنيات.

 البتكار والتعليم 
اخلراء  من  نخبة  ا�ستعر�ست  وق��د 
واالأكادميية  التعليمية  وال��ق��ي��ادات 
للتعليم  امل�ستقبلية  االآف��اق  الدولية 
الرابعة  ال�سناعية  ال���ث���ورة  ظ��ل  يف 
والذكاء اال�سطناعي. وقال الدكتور 
عي�سى الب�ستكي، رئي�س جامعة دبي، 
كما  يكون  ل��ن  التعليم  م�ستقبل  اإن 
اأن��ه �سيكون  ن��راه اليوم، حم��ذًرا من 
ب�سكل  التعليم  يف  ا���س��ط��راب  ه��ن��اك 
تعليمي  ن��ظ��ام  ه��ن��اك  و�سيكون  ع���ام، 
يت�سمن التعلم من اأي مكان ويف اأي 
وقت ومن اأي مدرب ومن اأي جهاز، 
النظام  ه��ذا  ب��ن��اء  يتم  اأن���ه  مو�سًحا 
واآمنة  وم���وث���وق���ة  ف��ائ��ق��ة  ب�����س��رع��ة 
الب�ستكي  انتقال. واأك��د  وب��دون زمن 
لتكنولوجيا  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  اأن 
اأهمية  ذات  واالت�����س��االت  املعلومات 
النظم  وب���ن���اء  ت�����س��م��ي��م  ق�����س��وى يف 
اأمر  االب���ت���ك���ار  اأن  ك��م��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
التعليم  م��ه��ارات  اإن  وق���ال  اأ���س��ا���س��ي. 
التعلم  ح���ري���ة  ال����ط����الب  ���س��ت��م��ن��ح 

اأن  اإىل  كدرا�سة حالة، م�سرًيا  اأملانيا 
وت�ستهر  عالية  مرتبة  حتتل  اأملانيا 
تتميز  ال��ت��ي  االأك���ادمي���ي���ة  ب�سمعتها 
للتعليم  ع��ال��ي��ة  ق��ي��م��ة  ت���ويل  ب��اأن��ه��ا 
على جميع امل�ستويات. ولديها نظام 
مدر�سي اإلزامي وجماين ملواطنيها، 
العلمية  ب�سمعتها  معروفة  اأنها  كما 

واالبتكار التكنولوجي.
واأو�سح اأن وزارة التعليم الفيدرالية 
التمويل  يف  دوًرا  ت��ل��ع��ب  ب��رل��ني  يف 
لكن  والتنظيم،  املالية  وامل�ساعدات 
م��ع��ظ��م ج���وان���ب ال��ت��ع��ل��ي��م االأخ�����رى 

تخ�سع ل�سلطة الواليات االأملانية.
اأملانيا  اأن عدد املدار�س يف  اإىل  واأ�سار 
 ،2020 ع��ام  الإح�ساءات  وفًقا  بلغ، 
حيث  مدر�سة،   52400 م��ن  اأك��رث 
مليون   12.2 م����ن  اأك������رث  ي��ت��ع��ل��م 
ط�����ال�����ب، وي����ع����م����ل ب����ه����ا اأك��������رث من 

معلم.  772600
وذكر الدكتور كري�ستيان 4 م�سارات 
االأداء  على  اعتماًدا  االأمل��اين  للتعليم 
املدر�سة االبتدائية،  اأثناء  االأكادميي 
االأمور  واأولياء  املعلمون  يقرر  حيث 
امل�����س��ارات االأرب���ع���ة للتعليم  اأًي����ا م��ن 
واأو�سح  ال��ط��الب،  ينا�سب  ال��ث��ان��وي 
التقييم  اخ����ت����ب����ارات  اأه������م  م����ن  اأن 
والعلوم  الريا�سيات  امل�سارات  لهذه 
الدولية، مو�سًحا وجود ثالثة اأنواع 

•• اأبوظبـــي - الفجر:

اأكد "موؤمتر تريندز االأول للتعليم" 
تعليمية  ن��ظ��م  اإر����س���اء  اإىل  احل��اج��ة 
لالإبداع  حم��ف��زة  للع�سر،  م��واك��ب��ة 
واالبتكار طريقها التعليم االإبداعي، 
مبا يحقق تنمية م�ستدامة وا�ستثماًرا 
واملجتمع،  ال�سباب  ق��درات  اأف�سل يف 
يف  العلمي  البحث  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 

ت�سميم الرامج التعليمية.
واأجمع نحو 20 خبرًيا دولًيا �ساركوا 
يف املوؤمتر الذي نظمه مركز تريندز 
للبحوث واال�ست�سارات حتت عنوان: 
التعليم:  مل�����س��ت��ق��ب��ل  روؤي�����ة  "و�سع 
واالبتكار"،  ال���ت���غ���ي���ري  حم����رك����ات 
واختتم اأعماله اخلمي�س، وُعقد على 
اأه��م��ي��ة مواكبة  ي��وم��ني، على  م��دى 
التكنولوجية  ل��ل��ت��ط��ورات  ال��ت��ع��ل��ي��م 
يحقق  مب����ا  ن���ظ���م���ه  يف  واإدخ�����ال�����ه�����ا 
�ساأنها  ال��ف��ائ��دة وف���ق ���س��واب��ط م��ن 
تاأهيل الطلبة ومتكينهم، باعتبارهم 

قادة امل�ستقبل. 
ال���ت���و����س���ي���ات  اخل����������راء يف  واأك����������د 
اإليها  خل�ست  ال��ت��ي  واال�ستنتاجات 
�سلطان  واأعلنها  امل��وؤمت��ر،  مناق�سات 
ال���رب���ي���ع���ي رئ���ي�������س ق�����س��م ال�������س���وؤون 
االق��ت�����س��ادي��ة ب��رتي��ن��دز، اأن���ه يف ظل 
ي�سهدها  التي  املت�سارعة  التطورات 
املهارات  ت��ن��وع  وم����ع  ال��ع��م��ل،  ���س��وق 
ال�سوق  ه���ذا  م��ع  للتكيف  امل��ط��ل��وب��ة 
ترتكز  اأن  امل���ه���م  م����ن  م�����س��ت��ق��ب��اًل، 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ل���ى اإع������داد 
وجت���ه���ي���ز امل���ت���ع���ل���م���ني وت����زوي����ده����م 
مبهارات ومعارف امل�ستقبل، وال�سيما 
اال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  جم������ال  يف 
ال�سناعية  ال�����ث�����ورة  وم���ت���ط���ل���ب���ات 

الرابعة. 
اأن تركز  اأك���د اخل���راء ���س��رورة  كما 
التفكري  ع���ل���ى  ال���ت���ع���ل���ي���م  م���ن���اه���ج 
واالإبداع  املنهجي  والتحليل  النقدي 
والتعاون، اإ�سافة اإىل ت�سجع التعليم 
امل���ت���ع���دد ال��ت��خ�����س�����س��ات، وال������ذي ال 
فروع  م��ن  واح���د  ف��رع  على  يقت�سر 

العلوم واملعرفة.
واأكدوا اأن راأ�س املال الب�سري هو القوة 
الدافعة الرئي�سية للنمو االقت�سادي 
يجب  وبالتايل  املعرفة،  على  املبني 
وزيادة  امل�ستمر،  التعلم  برامج  دع��م 
ال��ت��ع��اون ال�����دويل، واال���س��ت��ف��ادة من 
امل��ج��ال التعليمي،  ال���دول يف  جت��ارب 
واالعتماد على التقنيات واالأ�ساليب 
اأثبتت  ال��ت��ي  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة 
و�ساهمت  التجارب  هذه  يف  مالءمة 
يف حتقيق طفرات ملحوظة يف هذه 

التجارب الدولية.
اأهمية  امل���وؤمت���ر  ت��و���س��ي��ات  واأك������دت 
ال����ت����ع����اون امل�����س��ت��م��ر ب����ني اخل�����راء 
املجاالت، مثل  الدوليني يف خمتلف 
النف�س  وعلم  والتكنولوجيا  التعليم 
ت�سخي�س  ب��ه��دف  االج��ت��م��اع،  وع��ل��م 

الذكاء ال�صطناعي ُوِجد ليبقى
ال�����دك�����ت�����ور حمد  ب�����������دوره حت�������دث 
جامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال���ع�������س���اب���ي، 
ال��ذك��اء اال�سطناعي،  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي، 
ل��ي��ب��ق��ى، مطالًبا  ُوج����د  اأن����ه  م���وؤك���ًدا 
اأف�سل  ب�سرورة اال�ستفادة منه على 
التعليم  وج���ه م��ن خ���الل دجم���ه يف 
ومت����ك����ني ال�����ط�����الب م�����ن امل�����ه�����ارات 
وامل����ع����رف����ة ل���ف���ه���م���ه وا����س���ت���خ���دام���ه 

وحت�سينه مب�سوؤولية. 
ي�سكل  اال�سطناعي  الذكاء  اإن  وقال 
م�ستقبل  الإي�����ج�����اد  م���ه���ًم���ا  ع����ام����اًل 
الع�سابي  واأو���س��ح  للجميع.  اأف�سل 
يف  �سي�ساعد  اال�سطناعي  الذكاء  اأن 
اأكرث  ي�سبحوا  اأن  ال��ط��الب  تعليم 
اإب����داًع����ا وق�����درة ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ري، من 
الالزمة  ب����االأدوات  تزويدهم  خ��الل 
وتف�سريها،  ال���ب���ي���ان���ات  ل��ت��ح��ل��ي��ل 
وحتديد االأمناط والروؤى اجلديدة. 
اال�سطناعي  الذكاء  اأن  اإىل  وخل�س 
اأداة بالغة االأهمية لليوم وامل�ستقبل، 
التعليم  يف  دجمها  ال�سروري  وم��ن 
للفر�س  ال����ق����ادم  اجل���ي���ل  الإع��������داد 

والتحديات التي يطرحها.

التدريب والتكنولوجيا 
جلي�سون  ن��ان�����س��ي  اأك������دت  ب����دوره����ا 
والعلوم  املمار�سة  اأ�ستاذة م�ساركة يف 
هيالري  م��رك��ز  م��دي��رة  ال�سيا�سية، 
والتعّلم  التدري�س  يف  للتمّيز  بالون 
اأكدت   - اأبوظبي  نيويورك  بجامعة 
اأهمية التدريب، واإيالء التكنولوجيا 
هذا  يف  اأهمية  اال�سطناعي  والذكاء 
م�ستقبل  اإىل  تطرقت  كما  االإط����ار، 
التعليم. وذكرت اأن الطالب اليوم ال 
يحتاجون اإنتاج االأ�سياء التي نطلب 
ي�ستطيعون  الأن��ه��م  اإن��ت��اج��ه��ا  منهم 
 ،ChatGBT برنامج  من خالل 
نوفمر   30 يف  اإط���الق���ه  مت  ال����ذي 
ه��ائ��ل من  ب��ذل��ك يف م�سهد  ال��ق��ي��ام 

الذكاء اال�سطناعي التوليدي.
 ChatGBT واأو�سحت اأن تقنية
غريت عملية التدري�س. م�سرية اإىل 
اأنه �سيكون لدينا تغيري يف ح�سابات 
عبء العمل يف ال�سنوات اخلم�س اإىل 
 140 و�ستختفي  ال��ق��ادم��ة.  الع�سر 
�ساعة معتمدة ووحدة كارنيجي التي 
البلدان خارج  ن�ستخدمها يف معظم 
اأوروبا. وذكرت اأن اأخالقياتنا املتعلقة 
الأن  �ستتغري،  االأك��ادمي��ي��ة  بالنزاهة 
االأفكار التي يتم اإن�ساوؤها با�ستخدام 
اأفكاًرا  �ستكون  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 

اأف�سل.
الربيعي  ���س��ل��ط��ان  ت���ال  اخل���ت���ام  ويف 
وعقب  وال��ت��و���س��ي��ات،  اال�ستنتاجات 
ذل�����ك ك������ّرم ال���دك���ت���ور حم���م���د عبد 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال���ع���ل���ي  اهلل 
لهم  وق��دم  امل�ساركني  تريندز  ملركز 
املركز  اإ�������س������دارات  م����ن  جم���م���وع���ة 

ودروًعا تذكارية.

خرباء واأكادمييون دوليون: 
وامل�شتقبل  لليوم  الأهمية  بالغة  تعليمية  اأداة  ال�شطناعي  • الذكاء 

متطور تعليمي  نظام  اأي  ركائز  والبتكار  والريادة  • البحث 
اليوم نراه  كما  يكون  لن  التعليم  • م�شتقبل 

ال�شطناعي  والذكاء  املعلومات  تكنولوجيا  يف  • ال�شتثمار 
العلمي  البحث  من  وال�شتفادة  ال�شباب  قدرات  يف  • ال�شتثمار 

�شحة دبي توقع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز 
•• دبي-وام:

"معر�س  بفعاليات  م�ساركتها  خ��الل  دب��ي  يف  ال�سحة  هيئة  وق��ع��ت 
مذكرة  دب��ي  يف  االأول  اأم�����س  اختتم  2023" ال��ذي  العربي  ال�سحة 
واال�ست�سارات  "تريندز" للبحوث  امل�سرتك مع مركز  للتعاون  تفاهم 
وا�ستطالعات  البحثية  وال��درا���س��ات  امل�ساريع  من  ع��دد  تنفيذ  بهدف 
الراأي ذات االهتمام امل�سرتك واملتعلقة بالنظام ال�سحي يف اإمارة دبي. 
والبحوث  الطبي  التعليم  اأن�سطة  يف  التعاون  اإىل  املذكرة  تهدف  كما 
ق�سايا  حول  النظر  ووجهات  واال�ست�سارات  االأفكار  وتبادل  ال�سحية 
االإ�سدارات  وت��ب��ادل  وال��درا���س��ات  االأب��ح��اث  الطرفني يف  واه��ت��م��ام��ات 

املختلفة ذات العالقة بال�ساأن ال�سحي. 
املديرة  عبا�س  فاطمة  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة  ج��ان��ب  م��ن  امل��ذك��رة  وق��ع 
جانب  وم��ن  املوؤ�س�سي،  والتطوير  اال�سرتاتيجية  لقطاع  التنفيذية 
مركز "تريندز" للبحوث واال�ست�سارات الدكتور حممد عبد اهلل العلي 

الرئي�س التنفيذي للمركز. 
جهود  دع��م  على  �ستعمل  التي  امل��ذك��رة  اأهمية  عبا�س  فاطمة  واأك���دت 
العلمي  البحث  على  ي�ستند  مبتكر  �سحي  ن��ظ��ام  تطوير  يف  الهيئة 
وي�ست�سرف حاجة االإمارة من اخلدمات ال�سحية ويعمل على توجيه 
ومبا  العلمية  وال��درا���س��ات  البحوث  نتائج  وف��ق  اال�ستثمار  م�ساريع 
ي�ساهم يف تعزيز موؤ�سرات التناف�سية للقطاع ال�سحي يف االإمارة وتلبية 

احتياجات ال�سكان من اخلدمات ال�سحية خالل املرحلة املقبلة. 
دبي  �سحة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإن  العلي  حممد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
امل�سرتكة  البحوث  اإج���راء  اأب��رزه��ا  وم��ن  امل��ج��االت  م��ن  الكثري  ي�سمل 
االأفكار  تبادل  عن  ف�ساًل  امليدانية  وامل�سوحات  ال��راأي  وا�ستطالعات 
يف  اجلانبني  واهتمامات  ق�سايا  حول  النظر  ووجهات  واال�ست�سارات 
تنظيم  اإىل  ي�سعيان  اجلانبني  اأن  اإىل  م�سريا  وال��درا���س��ات،  االأب��ح��اث 
واملحا�سرات  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات  مثل  م�سرتكة  بحثية  فعاليات 
وور�س العمل ما يدعم التعاون البحثي ويعزز تبادل االأفكار ووجهات 
النظر حول الق�سايا التي ُيعنى بها الطرفان يف بحوثهما ودرا�ساتهما 

وال�سيما تلك التي تهتم بتطوير النظم وال�سيا�سات ال�سحية. 
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•• راأ�س اخليمة -الفجر:

تعزيزاً جلودة حياة املجتمع كّرم �سعادة العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي قائد 
االإيجابية  ملواطنتهم  باالإنابة، )8( مواطنني تقديراً  راأ�س اخليمة  عام �سرطة 
اأو العالقني من مرتادي  من خالل تعاونهم يف البحث واالإنقاذ عن املفقودين 
بامل�سوؤولية  املطلق  �سعورهم  عن  ف�ساًل  "غليلة"،  مبنطقة  وال��ودي��ان  اجلبال 
اأعراقهم  باختالف  وم�ساعدتهم  املجتمع  اأف���راد  اجت��اه  واالإن�سانية  املجتمعية 

واجنا�سهم وتعدد ثقافاتهم ومعتقداتهم.
االأه��ايل مع  املتعاونني من  املواطنني  اإىل  ال�سكر والتقدير  �سعادته،  حيث وجه 

من  وغريها  وال��ودي��ان  اجلبلية  املناطق  يف  العالق  اجلمهور  اإنقاذ  يف  ال�سرطة 
مبنطقة  وغريهم  االإم���ارة  وزّوار  ال�سياح  من  اجلمهور  يرتادها  التي  املناطق 
اجلانب  عك�س  ال��ذي  االأم��ر  املجتمعية  بامل�سوؤولية  �سعورهم  مثمناً  "غليلة"، 
التما�سك  دع��م  ب�����س��رورة  ���س��ع��وره  ع��ن  االإم���ارات���ي، ف�ساًل  للمواطن  االإن�����س��اين 
املجتمعي، حر�ساً على تعزيز االأمن واال�ستقرار الذي ياأتي يف مقدمة اأولويات 
اإال  لي�س  التكرمي  هذا  اأن  احلديدي،  العميد  �سعادة  واأك��د  ال�سرطية.  االأجهزة 
عرفاناً وتقديراً الأدوار مواطني منطقة "غليلة" يف ن�سر وتعزيز االأمن، مثمناً 
�سجاعتهم الكبرية وظهورهم ب�سورة م�سرفة يحتذى بها، من خالل ا�ستعدادهم 

امل�ستمر لتقدمي الدعم والعون االإن�ساين الأفراد اجلمهور.

•• عجمان - وام: 

ب��داأت دائ��رة امل��وارد الب�سرية بعجمان 
الوظيفي  االأداء  اإدارة  ن��ظ��ام  تطبيق 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  االإل����ك����رتوين 
تزامنا  ي��اأت��ي  وال���ذي  عجمان  ب��اإم��ارة 
ال�سنوي  االأداء  تخطيط  مرحلة  م��ع 
االأداء  اإدارة  نظام  وف��ق   2023 لعام 

الوظيفي املعتمد يف حكومة عجمان.
اأ�سدرته  ال��دائ��رة - يف تعميم  واأك��دت 
ل��ك��اف��ة اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ب���اإم���ارة 
عجمان - �سرورة االلتزام با�ستخدام 
مراحل  كافة  يف  االل��ك��رتوين  النظام 
ميكن  ح��ي��ث  ال��وظ��ي��ف��ي  االأداء  دورة 
ت�سجيل الدخول اإىل النظام واالطالع 
على كافة مراحل واإج��راءات التقييم 
با�ستخدام  اخل��ا���س��ة  ل���الأدل���ة  وف���ق���اً 
االأداء  الإدارة  االإل����ك����رتوين  ال��ن��ظ��ام 
ع���ج���م���ان،  ح����ك����وم����ة  ال����وظ����ي����ف����ي يف 
لتقدمي  التام  ا�ستعدادها  اإىل  م�سرية 
للجهات  الفني  وال��دع��م  اال�ست�سارات 
احلكومية ب�ساأن تطبيق هذا التعميم 
االأمثل  التنفيذ  ل�سمان  وم�ساعدتها 

الأحكامه.
وق���ال ع��ب��داهلل ب��و���س��ه��اب م��دي��ر اإدارة 
اإن  الب�سرية  امل���وارد  ب��رام��ج وخ��دم��ات 
اأمتتة نظام اإدارة االأداء الوظيفي ياأتي 
�سمن اخت�سا�سات الدائرة يف تطوير 
اأنظمة موارد ب�سرية فعالة وتطبيقات 

اأكرث حداثة تالئم تطلعات احلكومة 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  متطلبات  وت��واك��ب 
نحو  على  االأنظمة  اإدارة  ي�سمن  مبا 
عجمان  حكومة  توجهات  مع  يتوافق 
املوارد  كفاءة  وزي���ادة  امل��ه��ارات  لتنمية 

الب�سرية يف االإمارة.
االإلكرتوين  النظام  م�سروع  اأن  واأك��د 
�سمن  ي��اأت��ي  الوظيفي  االأداء  الإدارة 
امل�����س��اري��ع وامل�����ب�����ادرات التي  ���س��ل�����س��ل��ة 
الدائرة على تنفيذها بهدف  حتر�س 
امل�����وارد  وح������دات  اأداء  م�����س��ت��وى  رف����ع 
وفق  احلكومية  اجل��ه��ات  يف  الب�سرية 
اأف�سل املمار�سات واملتطلبات اخلا�سة 
اأهم  اأحد  وتطوير  الرقمي،  بالتحول 
وتطوير  ب��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��ن��ي��ة  االأن���ظ���م���ة 
تقنية  بنية  وف��ق  الب�سري  امل��ال  راأ����س 

متكاملة.
ال�سام�سي  موزة  اأو�سحت  من جانبها 
اإدارة �سيا�سات املوارد الب�سرية  مديرة 
اإدارة االأداء الوظيفي يهدف  اأن نظام 
لقيا�س  وا����س���ح���ة  اآل���ي���ة  ت���ق���دمي  اإىل 
اأداء  وت���ق���ي���ي���م  وم���ت���اب���ع���ة  وم����راق����ب����ة 
وعادل،  وفعال  دقيق  ب�سكل  املوظفني 
مب����ا ي�������س���اه���م يف حت��ق��ي��ق االأه��������داف 
احلكومية،  للجهة  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وحت���ف���ي���ز امل���وظ���ف���ني ودف������ع اأدائ����ه����م 
باجتاه م�ستويات اإنتاجية اأكر وجودة 
منهجية  و�سع  اإىل  باالإ�سافة  اأف�سل، 
ع��ل��م��ي��ة ل���رب���ط امل���ك���اف���اآت واحل���واف���ز 
وبرامج  االأداء  مب�ستوى  وال��ع��الوات 
ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر وال��ع��م��ل على 
املتمّيزة،  والنتائج  االإجن���ازات  تقدير 

و����س���م���ان حت��ق��ي��ق درج�����ة ع��ال��ي��ة من 
امل��و���س��وع��ي��ة وال�����س��ف��اف��ي��ة م���ن خالل 
التوا�سل واحلوار امل�ستمر والبناء بني 

خمتلف امل�ستويات الوظيفية.
على  �سي�سهل  النظام  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
الفردية  االأه��������داف  اإدراج  امل���وظ���ف 
الت�سغيلية  اخل��ط��ة  م���ن  اإل��ك��رتون��ي��اً 
املرتبطة  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة  ل����ل����وح����دة 
للجهة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب����االأه����داف 
وفرتة  اأوزان��ه��ا،  وحت��دي��د  احلكومية، 
ال��ق��ي��ا���س وامل��خ��رج��ات امل��ت��وق��ع��ة؛ كما 
للموظف  االإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  يتيح 
مراجعة االأه��داف دوري��اً مع امل�سوؤول 
املبا�سر واإمكانية تعديل االأداء ال�سنوي 
املوظفني  اأداء  وتقييم  ال��ع��ام،  ط���وال 
بوا�سطة  االإل��ك��رتوين  التوا�سل  ع��ر 
لتحديد  ال���ذات���ي  ال��ت��ق��ي��ي��م  خ��ا���س��ي��ة 
ال�سلوكية  وال����ك����ف����اءات  االأه����������داف 
الن�سف  والتقييم  املرحلية  واملراجعة 

�سنوي والنهائي لالأداء.
اإدارة  وكانت الدائرة قد اأطلقت نظام 
ب�سكل  االإل���ك���رتوين  الوظيفي  االأداء 
امل��ا���س��ي، وعقدت  اأك��ت��وب��ر  يف  جتريبي 
ور�����س����ا ت���دري���ب���ي���ة ل���ت���دري���ب وح�����دات 
املوارد الب�سرية يف اجلهات احلكومية 
ومنحهم  ال���ن���ظ���ام  ا����س���ت���خ���دام  ع���ل���ى 
ال�سالحيات الالزمة متهيدا لتفعيله 
ب�سكل كامل تزامناً مع املرحلة االأوىل 

لدورة تقييم االأداء.

•• دبي-الفجر: 

و�سمن  احل��واري��ة،  جل�ساتها  اآخ���ر  يف 
ملوؤمتر  اخل���ت���ام���ي  ال����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات 
ال�سحة العربي 2023، ناق�س خراء 
 – ال�سحة  دائ��رة  القطاع الطبي من 
اأبوظبي، و�سركة "جي 42" للرعاية 
الطبية، وبرنامج اجلينوم االإماراتي، 
كلينك  "كليفالند  وم�����س��ت�����س��ف��ى 
�سخبوط  ال�سيخ  ومدينة  اأبوظبي"، 
الطبية اأبرز االإمكانات الكامنة للطب 
ال��ذي من  وال��دور  الدقيق  ال�سخ�سي 
بنظم  االرت��ق��اء  يف  يقدمه  اأن  املمكن 
مكانة  وت��ر���س��ي��خ  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة 
يف  لالبتكار  عاملية  كوجهة  اأب��وظ��ب��ي 

علوم احلياة.
كيل�سي  اأدارتها  التي  اجلل�سة  وخ��الل 
امل�ستقبل  م��وا���س��ي��ع  حم����ررة  وارن�����ر، 
نا�سيونال"،  "ذا  ب��ج��ري��دة  واالب��ت��ك��ار 
املناعي،  اأ���س��م��اء  ال��دك��ت��ورة  ���س��رح��ت 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز االأب���ح���اث 

واالبتكار يف دائرة ال�سحة – اأبوظبي: 
تقدمي  يف  ال��دق��ي��ق  ال���ط���ب  "يكمن 
املنا�سب  للمري�س  امل��ن��ا���س��ب  ال��ع��الج 
للبيانات  ا�ستناداً  املنا�سب،  الوقت  يف 
ت�سهد  وال����ي����وم،  امل���ت���وف���رة.  اجل��ي��ن��ي��ة 
ال�����س��ح��ي��ة نقلة  ال���رع���اي���ة  م��ن��ظ��وم��ة 
الطريقة  تغيري  اإىل  ونتطلع  نوعية، 
ال��ت��ي ي��ت��م ب��ه��ا ع���الج امل��ر���س��ى، حيث 
العالجية  اخل��ط��ة  اأن  امل��ري�����س  ي��ع��ي 
خ�سي�ساً  حت��دي��ده��ا  مت  امل��و���س��وع��ة 
االبتكار،  متكني  على  احلل  يقوم  له. 
اجلهة  ب�����س��ف��ت��ن��ا  ن����ح����ر�����س،  ح���ي���ث 
ال�سحية  الرعاية  لقطاع  التنظيمية 
تبني  وترية  ت�سريع  على  اأبوظبي،  يف 
منهجيات مبتكرة ل�سحة ورفاه كافة 
وتلبي  حتاكي  و�سبل  املجتمع،  اأف���راد 

احتياجات امل�ستقبل."
– اأبوظبي قد  ال�سحة  دائ��رة  وكانت 
ال�سخ�سي  ال��ط��ب  ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق��ت 
الرتكيب  اإىل  ي�ستند  ال���ذي  ال��دق��ي��ق 
اجليني لالأفراد، وحتليلها با�ستخدام 

ال�����ذك�����اء اال����س���ط���ن���اع���ي وي�������س���ه���م يف 
والوقاية  املبكر  والت�سخي�س  الك�سف 
وعالج  باالأمرا�س  باالإ�سابة  والتنبوؤ 
االأمرا�س املزمنة والوراثية. ويهدف 
اإىل حت�سني ج��ودة خدمات  الرنامج 
مكانة  وي����ع����زز  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
اأبوظبي وجهة رائدة يف علوم احلياة.

و���س��رح��ت ال��دك��ت��ورة ف��اط��م��ة حممد 
ملكتب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  ال���ك���ع���ب���ي، 
– مكتب  اأبوظبي  اجلينوم  االإماراتي 
بب�ساطة  روؤي��ت��ن��ا  "تقوم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي: 
التي متكننا من حت�سني  ال�سبل  على 
حياة النا�س، والطرق املثلى لتوظيف 
االعتماد  وت��ع��زي��ز  اجل��ي��ن��وم  ب��رن��ام��ج 
اإىل احللول التي يقدمها.  والو�سول 
امل���ث���ال، لدينا  وال���ي���وم وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل 
ف��ح��و���س��ات جينية  الإج�������راء  امل�������وارد 
باأ�سرها  ع��ائ��الت  يف  االأف������راد  ل��ك��اف��ة 
اأف��راده��ا من �سرطان  اأح��د  قد يعاين 
ال���ث���دي مب���ا ي�����س��م��ن ال���ت���ع���رف على 
الوقاية  وبالتايل  االإ�سابة  احتمالية 

امل��ر���س واحل��ف��اظ على �سحتهم  م��ن 
و�سالمتهم، كما اأننا عززنا فح�س ما 
ا�سطراب   845 ليغطي  ال��زواج  قبل 
وراث�����ي. وي��ق��وم ال��ط��ب ال��دق��ي��ق على 
منهجية تتميز بكفاءتها يف ا�ستخدام 
اجلينوم  وع��ل��م  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 
والروبوتات، وذلك بدعم من اجلهات 
على  واأن����ا  واحل��ك��وم��ي��ة.  التنظيمية 
اأع������وام قليلة  اأن�����ه يف غ�����س��ون  ي��ق��ني 
تنقذ  ث���وري���ة  اأدوات  ل��دي��ن��ا  ���س��ي��ك��ون 

وحتافظ على احلياة الكثريين."
كو�سي،  اأ���س��ي�����س  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
الرئي�س التنفيذي يف �سركة جي 42 
�سركة  يف  "نعتز  ال�سحية:  للرعاية 
اال�سرتاتيجية  ب�����س��راك��ت��ن��ا   42 ج��ي 
حيث  – اأبوظبي،  ال�سحة  دائ��رة  مع 
ن���ق���وم ب�����س��ق��ل امل����ه����ارات يف جم���االت 
ال�سريرية،  وال��ت��ج��ارب  الت�سخي�س، 
القدرات  وتطوير  البحوث،  ومبراكز 
الدقة  م�ستويات  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة، 
الوقت  ه���و  ه����ذا  اجل���ي���ن���وم.  ع��ل��م  يف 

وجلذب  ال�����س��راك��ات،  الإب����رام  املنا�سب 
الكوادر التي تتحلى مب�ستوى اخلرة 
لتعود  البيانات  م��ع  للتعامل  ال���الزم 
بالنفع على املري�س وعلى كافة اأفراد 

املجتمع."
غروماير،  ���س��ت��ي��ف��ن  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
االأورام  م��ع��ه��د  وا���س��ت�����س��اري  رئ��ي�����س 
وجراحة الثدي مب�ست�سفى كليفالند 
كلينك اأبوظبي: "يف كليفالند كلينك 
اع��ت��ب��ارن��ا كيفية  ن�����س��ع يف  اأب���وظ���ب���ي، 
لدينا،  املتاحة  امل���وارد  م��ن  اال�ستفادة 
على  ح��ري�����س��ني  جعلنا  ال����ذي  االأم����ر 
بدعم  التجريبي  ال��رن��ام��ج  اإط����الق 
42" للرعاية  "جي  يف  �سركائنا  من 
الطب  ن��ق��ل��ة يف  ال�����س��ح��ي��ة الإح������داث 
ا�ستطعنا  ذل��ك،  الدقيق. وم��ن خ��الل 
احل����د م���ن ال���ت���اأخ���ري يف االإج��������راءات 
وخ��ف�����س ال��ت��ك��ل��ف��ة ب�����س��ك��ل ك��ب��ري عر 
با�ستخدام  امل��ر���س��ى  وف��ح�����س  تقييم 
ا�ست�سافة  ويف ظل  كفاءة.  اأكرث  �سبل 
التجارب الطبية يف كليفالند كلينك 

اأك���رث من  ق��ادري��ن  اأب��وظ��ب��ي، �سنكون 
اأي وق���ت م�����س��ى ع��ل��ى ال��و���س��ول اإىل 

عالجات مبتكرة وواعدة."
ها�سمي،  �ساروخ  الدكتور  اأ�ساف  كما 
واالأورام  ال���دم  اأم��را���س  ق�سم  رئي�س 
الطبية:  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  يف 
االنتقال  اجل��ي��ن��وم  ع��ل��م  ل��ن��ا  "يتيح 
الدقيق،  الطب  اإىل  العام  الطب  من 
اأ�سا�سني  حم��وري��ن  اأهمية  نعي  فيما 
جهة،  م��ن  وامل��ع��ل��وم��ات  البيانات  هما 
والتعاون وال�سراكات من جهة اأخرى. 
اإىل جنب  ونحن �سعداء بالعمل جنباً 

م��ع ���س��ري��ك ه���ام ك���دائ���رة ال�����س��ح��ة – 
اأبوظبي، والعمل يف بيئة تتكاتف فيها 
الرعاية  حت�سني  يف  للم�سي  اجلهود 

ال�سحية املقدمة للمر�سى."
ي���اأت���ي ذل����ك يف ظ���ل م�����س��ارك��ة دائ����رة 
حيث  املعر�س،  يف  اأبوظبي   - ال�سحة 
نظمت الدائرة يف من�ستها �سل�سلة من 
ت�ست�سيف  التي  النقا�سية  اجلل�سات 
املحليني  اخل�����������راء  م������ن  ك����وك����ب����ة 
العام  ال��ق��ط��اع��ي��ني  م���ن  وال���دول���ي���ني 
والدرو�س،  االأفكار،  لتبادل  واخلا�س 
والفر�س  وال���ت���ح���دي���ات  وال�����������روؤى، 

الرعاية  م�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي 
العامل.  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ال�����س��ح��ي��ة 
االأربعة  النقا�سية  اجلل�سات  وتناولت 
االبتكار  ���س��م��ل��ت،  م��ت��ن��وع��ة  م��وا���س��ي��ع 
النف�سية،  وال�سحة  والتكنولوجيا، 
الرعاية  م��ن��ظ��وم��ة  يف  واال���س��ت��دام��ة 

ال�سحية، والطب الدقيق.
يعتر موؤمتر ال�سحة العربي 2023 
منطقة  يف  ط���ب���ي  م���ع���ر����س  اأ����س���خ���م 
ال�سرق االأو�سط وانعقد هذا العام من 
30 يناير حتى 2 فراير 2023 يف 

مركز دبي التجاري العاملي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بجائزة  الفائزين  باأبوظبي،  املجتمع  تنمية  دائ��رة  كرمت 
التميز الداخلية "ال�سفوة" يف دورتها االأوىل، والتي تاأتي 
اإطار حر�س الدائرة على خلق بيئة حمفزة وم�سجعة  يف 
القيادة  لروؤية  ومواكبة  ملوظفيها،  والتميز   االإب��داع  على 
الر�سيدة بالعمل على تطوير االأداء احلكومي يف خمتلف 

اجلهات والدوائر يف اأبوظبي.
ال��دائ��رة يف فندق هيلتون  اأقامته  ذل��ك خ��الل حفل  ج��اء 
يا�س، بح�سور معايل الدكتور مغري اخلييلي، رئي�س دائرة 
وكيل  الظاهري،  حمد  املهند�س  و�سعادة  املجتمع،  تنمية 
دائرة تنمية املجتمع، وعدد من املعنيني يف جلنتي التحكيم 

والتقييم بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، واملوظفني.
وع���ّر م��ع��ايل ال��دك��ت��ور م��غ��ري اخلييلي ع��ن ���س��ع��ادت��ه مبا 
ح��ق��ق��ت��ه ج���ائ���زة ال�����س��ف��وة م���ن ن��ت��ائ��ج ع��ك�����س��ت االأه�����داف 
االأوىل  دورتها  يف  اجلائزة  اأن  موؤكداً  للجائزة،  املر�سومة 
�سهدت جهداً خمل�ساً ا�ستمر �سهوراً بذله فريقا التحكيم 
وتقييم االأداء من �سرطة اأبوظبي، الذي ات�سم باحليادية 
يف  وموثوقية  م�سداقية  اجلائزة  اأعطى  مما  وال�سفافية، 

نتائجها النهائية.
اأولوياتنا  قمة  يف  و�سعنا  ال��دائ��رة،  ان�ساء  عند  واأ���س��اف، 
على  وحم��ف��زة  ل��ل��ك��ف��اءات،  ج��اذب��ة  بيئة  خلق  على  العمل 
االب��داع والتميز، حتى ن�سل لغايتنا وحتقيق روؤيتنا نحو 
اإيجابي يف  اأثر  اأف��راد املجتمع، وخلق  حياة كرمية جلميع 

حياة الفرد للو�سول اإىل جودة حياة املجتمع. 
وق����ال م��ع��ال��ي��ه: اإن اإط����الق ج��ائ��زة ال�����س��ف��وة ج���اء �سمن 
توجهات الدائرة بتحفيز قدرات ومهارات واأداء موظفينا 
لتحقيق  والتطوير  التاألق  من  املزيد  ينتج  ما  املوؤ�س�سي، 
اأف�سل اخلدمات  بتقدمي  املتمثلة  اال�سرتاتيجية  اأهدافنا 

احلكومية ورفع معدالت ر�سا واإ�سعاد اأفراد املجتمع.
فريقي  بتكرمي  اخلييلي  مغري  الدكتور  معايل  ق��ام  وق��د 
التحكيم اخلارجي واملقًيمني من �سرطة اأبوظبي، ف�ساًل 
االأوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزين  املوظفني  تكرمي  ع��ن 
"الفني  وجمموعة  االإ�سرافية"،  "القيادية  جمموعة  عن 
اخلدمة  ذو  امل��ت��ف��اين  "املوظف  وجم��م��وع��ة  والتقني"، 

الطويلة".

دائرة تنمية املجتمع تكّرم الفائزين وفريقي التحكيم والتقييم يف جائزة ال�شفوة بدورتها الأوىل

يف اآخر جل�صاتها احلوارية �صمن فعاليات معر�س ال�صحة العربي 2023

دائرة ال�شحة – اأبوظبي ت�شتعر�س مالمح امل�شتقبل الواعد للطب ال�شخ�شي الدقيق  

�صاهموا يف اإنقاذ مرتادي اجلبال

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة بالإنابة ُيكّرم 
نخبة من مواطني منطقة )غليلة(

دبي الطبية توقع مذكرة 
تفاهم مع دار الرب

انطالق اإدارة الأداء الوظيفي الإلكرتوين ملوظفي حكومة عجمان للعام اجلاري

•• دبي-وام:

وقعت �سلطة مدينة دبي الطبية 
على  وامل�سرفة  املنظمة  اجلهة   -
- مذكرة  ال��ط��ب��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة 
الر  دار  ج��م��ع��ي��ة  م����ع  ت���ف���اه���م 
"اأبواب  �سيدليات  ث��اين  الإفتتاح 
اخلري" ال��وق��ف��ي��ة واخل���ريي���ة يف 
االإم��ارات واالأوىل يف مدينة دبي 
الطبية لدعم امل�ساريع اخلريية. 
كلنرت مدير  عامر  امل��ذك��رة  وق��ع 
مدينة  �سلطة  يف  االأ���س��ول  اإدارة 
دب���ي ال��ط��ب��ي��ة وال��دك��ت��ور حممد 
�سهيل املهريي الرئي�س التنفيذي 
وال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب جل��م��ع��ي��ة دار 

الر. 
ووفقا للمذكرة �ست�سخر �سيدلية 
دعم  ل�سالح  اإي��رادات��ه��ا  ال��ر  دار 
م�ساريع اخلري واالإح�سان بهدف 
اأدوية  اإىل  املر�سى  تعزيز و�سول 
جانب  اإىل  امل��زم��ن��ة  االأم����را�����س 
ت��وف��ري م�����س��ادر مت��وي��ٍل جديدة 
ومبوجب  اخل���ريي���ة.  ل���الأع���م���ال 

االتفاقية �سيتم اإطالق �سيدلية 
اأبواب اخلري يف املبنى رقم 33 يف 
اإعفائها  مع  الطبية  دب��ي  مدينة 

من ر�سوم االإيجار. 
وت�����وف�����ر ال�������س���ي���دل���ي���ة االأدوي���������ة 
االأمرا�س  ع��الج  يف  املتخ�س�سة 
ما  وه���و  واخل���ط���رة  امل�ستع�سية 
ي��ت��وف��ر يف ���س��ي��دل��ي��ات حم����دودة 
توفريها  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ف���ق���ط 
خمتلف اأ�سناف االأدوية اخلا�سة 
ب��ع��الج ج��م��ي��ع امل��ر���س��ى يف اإط���ار 
ت���ع���اون الف����ت م���ن ���س��رك��اء هذه 
خ�سو�سا  االإن�������س���ان���ي���ة  امل����ب����ادرة 

�سركات توريد االأدوية. 
دبي  م��دي��ن��ة  منهجية  اإط����ار  ويف 
املر�سى  على  تركز  التي  الطبية 
بتوفري  التزامها  من  وانطالقا 
ال�سحية  الرعاية  درج���ات  اأع��ل��ى 
اأ�سكال  جميع  �ستقدم  فاإنها  لهم 
واللوج�ستي  الت�سغيلي  ال��دع��م 
الوقفية  اخلري  اأب��واب  ل�سيدلية 
لها  ال��ت��اب��ع   33 رق����م  امل��ب��ن��ى  يف 
العوامل  جميع  ت��وف��ري  ب��ج��ان��ب 
وال���ظ���روف ال��ت��ي ت�����س��م��ن جناح 

وا�ستدامة هذا امل�سروع املتميز. 
اخلري" �سيدلية  "اأبواب  ومتثل 

م��ق��دم��ي برامج  ل����دى  م��ع��ت��م��دة 
الرعاية  اإىل  امل���ر����س���ى  و����س���ول 
دعم  فر�سة  تتيح  كما  ال�سحية 

اجلمعيات  جميع  اأم���ام  امل��ر���س��ى 
بعوائد  الترع  و�سيتم  اخلريية. 
�سندوق  ل�����س��ال��ح  ال�����س��ي��دل��ي��ة 

ا�ستخدامها  يتم  حيث  ال��ر  دار 
التابعة  اخل���ريي���ة  االأع����م����ال  يف 

جلمعية دار الر. 

�سوجان   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ن����ي����ب����ال   ، �������س������وب������ي������دى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )10940880( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0522773703

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / �سهباز احمد 
باك�ستان   ، ح�سني  منظور 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )1161762WW (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0506143425

فقدان جواز �شفر
حم���م���د   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
ع�����������س�����ي�����ق حم�������م�������د ف���������س����ل 
ب����ن����غ����الدي���������س     ، ال������رح������م������ن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )EF0244242(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر فقدان �شهادة اأ�شهم العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

)ام���ارات  امل��زروع��ي  ملفي  حممد  عبيد  حمد   / ال�صيد  فقد 
اجلن�صية(  �صهادة اأ�صهم �صادرة من م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي.

رقم ال�صهادة 1028954
عدد ال�صهم 151 �صهما

ف��روع  م��ن  ف���رع  لأق����رب  ت�صليمها  ي��ج��ده��ا  مم��ن  ال���رج���اء    
رقم   تيلفون  على  الت�صال  او  الإ�صالمي..  ابوظبي  م�صرف 

م�صكورا.  0509317767

التاريخ : 31 يناير 2023 

                       اجلهة املدعية          جهة اخل�صم املدخل
الطالب : خالد اإ�صماعيل مريزا عبد اجلبار                 �صركة اإمباير بر�صتيج للعقارات

ال�صيد / خالد اإ�صماعيل مريزا عبد اجلبار - املحرتم
ي�صرنا اأن نبعث لكم حتية طيبة وخال�صة, راجني لكم دوام التوفيق وال�صداد ,,,,,

اإ�صتكماًل لإجراءات الإفال�س بالدعوى املذكورة اأعاله  وطبقًا ملا ورد ن�صًا مبر�صوم بقانون احتادي 
�صحيفتني  يف  التايل  الإعالن  ن�صر  توجب  فاإنه  وتعديالته,  الإفال�س  ب�صاأن   2016 )9(ل�صنة  رقم 

حمليتني يوميتني وا�صعتي النت�صار ت�صدر اإحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الجنليزية.
ن�س الإعالن

اإعالن قائمة الدائنني املقبولة ديونهم يف مواجهة 
خالد اإ�صماعيل مريزا عبد اجلبار

�صركة اإمباير بر�صتيج رخ�صة رقم 537145
)قيد اإجراءات اإفال�س(

حمل التفلي�صة يف الدعوى 73 ل�صنة 2022 اإجراءات اإفال�س-دبي
املن�صورة اإ�صتنادًا لأحكام املادة رقم )93( فقرة )2( من مر�صوم بقانون اإحتادي رقم )9( ل�صنة 

الإفال�س ب�صاأن   2016
وبناء على احلكم ال�صادر من حماكم دبي بالدعوى اأعاله, يعلن اأمني الإجراءات د. عبداهلل العو�صي 
املادة رقم )94(  اأن  اإىل  اأعاله. وننوه  املقبولة ديونهم يف مواجهة املذكورين  الدائنني  ن�صر قائمة 
فقرة )1( من مر�صوم بقانون اإحتادي 9 ل�صنة 2016 ب�صاأن الإفال�س, قد اأجازت الإعرتا�س/ التظلم 
اأمام عدالة املحكمة املوقرة يف خالل مدة ل تتجاوز 7 اأيام عمل من تاريخ ن�صر هذه القائمة �صريطة 

اأن يكون الإعرتا�س معزز بامل�صتندات والوثائق التي توؤيده.
وفيما يلي قائمة الدائنني املقبولة ديونهم يف مواجهة املذكورين اأعاله.

م�صجل  بكتاب  يتقدم  اأن  اأعاله  املذكوريني  باأموال  �صلة  ذات  معلومات  اأو  بيانات  لديه  من  كل  وعلى 
موجه لأمني الإجراءات , من خالل عنوان :مكتب 1014 -برج ا�س اي تي تاور-واحة ال�صيليكون-
دبى اأو اإر�صال بريد الكرتوين على العنوان: )a.alawadhi@ufigures.ae (, مو�صحًا حقوقه 

بامل�صتندات خالل مدة ل تتجاوز 7 اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
اأمني الإجراءات
د. عبداهلل العو�صي
- وعلى الطالب ن�صر الإعالن واإحت�صاب امل�صروفات من �صمن نفقات الإفال�س. على اأن يتم موافاة اأمني 

الإجراءات بن�صخة اأ�صلية من الإعالن مبينًا فيها اجلريدة النا�صرة واليوم وال�صفحة.
وتف�صلوا بقبول فائق الإحرتام والتقدير

اأمني الإجراءات
الدكتور عبد اهلل حممد العو�صي
لدى حماكم دبي l  203 لدى وزارة العدل l  624 لدى دار ق�صاء اأبوظبي 624

املو�صوع : اإعالن قائمة الدائنني املقبولة ديونهم
 يف الدعوى رقم : 73ل�صنة 2022–اإجراءات اإفال�س – دبي

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

الدولة-  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة،  اأنور  زكي  كّرم معايل 
الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات الفائزين بجائزة الرئي�س االأعلى لالبتكار يف 
فئات  جلميع  واملوظفني  والطالب  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الثامنة  دورتها 
اجلائزة املختلفة. وقد �سارك يف هذه الدورة 370 من اأع�ساء هيئة التدري�س 
والباحثني والطالب واملوظفني، وقّدموا 146 طلباً. حيث بلغت ن�سبة الطالب 
امل�ساركني %52، بينما بلغت ن�سبة م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 
التوايل. وقد زادت ن�سبة م�ساركة املوظفني ُمقارنة مع  على   21% و   27%

الدورة ال�سابقة والتي بلغت 16%. 
العلمي يف جامعة  امل�����س��ارك للبحث  ال��ن��ائ��ب  م���راد،  اأح��م��د علي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
االإمارات العربية املتحدة اأن اجلائزة �ساهمت يف خلق ثقافة االبتكار يف جمتمع 
اجلامعة. حيث وّفرت اجلامعة امل�سادر واملُمكنات االأ�سا�سية التي ت�ساعد جمتمع 

اجلامعة على تقدمي اأفكار ُمبتكرة للتحديات املجتمعية.
الطاقة  مبتكراً يف جم��االت  15 م�سروعاً  فوز  اإىل  م��راد  اأحمد  الدكتور  واأ�سار 
الفتاً  وال��ن��ق��ل،  وال�سحة  امل��ي��اه،  وم�����س��ادر  والتعليم  والتكنولوجيا،  امل��ت��ج��ددة، 
الزيادة  ن�سبة  بلغت  الطلبات، حيث  ال��دورة تختلف من حيث عدد  اأن هذه  اإىل 
ن�سبة  وبلغت  املا�سي،  بالعام  ُمقارنة    27.5% للجائزة  املقدمة  امل�ساريع  يف 
امل�ساركات املتعلقة بالطاقة املتجددة %21، كما بلغت ن�سبة امل�ساركات املتعلقة 

بالتكنولوجيا وال�سحة %21، %20 على التوايل.
�ستة م�ساريع  بفوز  الثامنة مت��ّي��زت  ال���دورة  ب��اأن  م��راد  اأح��م��د  الدكتور  واأو���س��ح 
والتكنولوجيا  وال�سحة  املتجددة  والطاقة  املياه  م�سادر  جم��االت  يف  طالبية 
والنقل، والتي متثل %50 من امل�ساريع الفائزة. كما وتتميز هذه الدورة اأي�ساً 

باأن امل�ساريع الفائزة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باال�ستدامة يف جماالت خمتلفة.

اإدارة  وك��ذل��ك  امل��ي��اه،  وحتلية  معاجلة  على  امل��ي��اه  م�سادر  م�ساريع  رك��زت  حيث 
م�سادر املياه يف الدولة. ا�ستهدفت م�ساريع الطاقة املتجددة اإنتاج الهيدروجني 
يف  التمور  نفايات  ا�ستخدام  وكذلك  ال�سم�سية،  والطاقة  اخل�سراء  الطاقة  اأو 
اإنتاج منتجات مفيدة، باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام الذكاء اال�سطناعي يف النقل مثل 
تطوير اأنظمة �سيانة �سبكة الطرق يف دولة االإمارات العربية املتحدة واأي�ساً يف 

حت�سني عمليات اإنتاج النفط ويف جمال التعليم الذكي.
تدعم جامعة االإم��ارات العربية املتحدة ب�سكل فّعال ثقافة االبتكار وتعزز بيئة 
منا�سبة لالبتكار من خالل املبادرات النوعية. وتعتر "جائزة الرئي�س االأعلى 
لالبتكار" اأحد املبادرات الرئي�سية التي ت�ساهم يف بناء منظومة ابتكارية رائدة 
لال�سرتاتيجية  ا�ستجابة   2016 عام  اجلائزة  وتاأ�س�ست  االإم���ارات،  جامعة  يف 
الوطنية لالبتكار. ويف هذه الدورة، فازت الطالبة عائ�سة عامل باإ�سراف الدكتورة 
املياه، فيما فازت بجائزة ال�سحة كٌل من عائ�سة  األيك نيومان بجائزة م�سادر 
عبداهلل العي�سائي و�سارة عبداهلل العي�سائي واإليازية عبداهلل العي�سائي، وفازت 
وفاز  املتجددة،  الطاقة  بجائزة  املرزوقي  علي  الدكتور  باإِ�سراف  حار�س  �سابرة 
الطالب حممد زي�سان اأخرت باإ�سراف الدكتور فرج خليفة بجائزة التكنولوجيا، 
النقل،  بجائزة  اجل�سمي  الدكتور حمد  باإ�سراف  فيليب  اليزابيث  بابيثا  وفازت 
الكتبي،  وع��ال��ي��ا  ال��ن��ي��ادي،  وم���وزة  الكعبي  رو���س��ة  التعليمية  ب��اجل��ائ��زة  وف���ازت 

وعبداهلل ال�سلماين باإ�سراف الدكتور ح�سن العلي.
ويف فئة اأع�ساء هيئة التدري�س، فاز الدكتور �سيد مرزوق يف جمال التكنولوجيا، 
نور  حممد  والدكتور  �سايف  وحممد  علي  لبيب  املتجددة  الطاقة  بجائزة  وف��از 
علي  والدكتور  التعليم،  على جائزة  اإ�سماعيل  علي  الدكتور  الطراونة، وح�سل 
املرزوقي واأمرية حممد واآية عبداحلميد مراد على جائزة م�سادر املياه، وفاز 
بجائزة التكنولوجيا مثنى اأحمد والدكتور وليد خليل اأحمد، ويف جائزة الطاقة 

املتجددة عي�سى جورج وفاطمة الكعبي و�سارة الكعبي.

•• دبي-الفجر: 

والتنمية  امل���ع���رف���ة  "هيئة  اح��ت��ف��ت 
الب�سرية" بال�سراكة مع هيئة الثقافة 
للثقافة"،  "دبي  دب����ي  يف  وال���ف���ن���ون 
ال��ر���س��م��ي لكتاب  ب���االإط���الق  اأخ������رياً، 
"املرموم.. رئة دبي وموئل الطبيعة" 
الذي يوثق للرتاث االإماراتي واحلياة 
والباحث  للموؤلف  املرموم  منطقة  يف 

االإماراتي جمعة خليفة بن ثالث. 
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ج��ل�����س��ة ح����واري����ة 
للفنون  ال�سفا  "مكتبة  ا�ست�سافتها 
 .. "املرموم  عنوان  والت�سميم" حتت 
بح�سور  الطبيعة"،  وموئل  دب��ي  رئ��ة 
�سعادة الدكتور عبد اهلل الكرم، مدير 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  ع��ام 
بدبي، و�سعادة هالة بدري، مدير عام 

هيئة الثقافة والفنون يف دبي.
وخ����الل اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي ت���ن���درج حتت 
املكتبات"  "حديث  م����ب����ادرة  اإط�������ار 
التابعة ل� "مكتبات دبي العامة" �سلط 
على  ال�سوء  ثالث  بن  جمعة  الباحث 
اأهمية "حممية املرموم ال�سحراوية" 
طبيعية  حم��م��ي��ة  اأك������ر  ُت���ع���د  ال���ت���ي 
االإم�����ارات ومفتوحة  غ��ري م�����س��ورة يف 
توثيق  ���س��رورة  اإىل  الف��ت��اً  للجمهور، 
البيئي  تراثها  واإب���راز  املنطقة  تاريخ 
وما تتمتع به من اإمكانيات ومقومات 
منها  جعلت  خ��ا���س��ة  م��ك��ان��ة  منحتها 
مق�سداً للباحثني عن جمال الطبيعة 
ال�سحراوية، ومعامل احلياة الرتاثية 

االأ�سيلة. 
واأك���د ب��ن ث��ال��ث، خ��الل اجلل�سة التي 
االإعالمي جمال مطر، مقدم  اأداره��ا 
العديد من الرامج التلفزيونية على 
قيامه  لالإعالم،  دبي  موؤ�س�سة  قنوات 
باإعداد الكتاب بطريقة علمية بحثية، 
واحلقائق  املعلومات  ك��اف��ة  اأن  مبيناً 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل���ف���ردات ال��رتاث��ي��ة قد 
ُجمعت من م�سادر موثوقة ومتنوعة، 
ولفظاً" مع  "كتابة  مطابقتها  ومتت 

نخبة من االأجداد واالآباء.

خطة تنموية 
الدكتور  �سعادة  قال  ال�سياق،  ويف هذا 
عبد اهلل الكرم: "لطاملا كانت املرموم 
للقيادة  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال���روؤي���ة  ب�����وؤرة  يف 
مكانة  ت���ر����س���ي���خ  ب����ه����دف  ال���ر����س���ي���دة 
املنطقة اخلالبة بطبيعتها، والعريقة 
حتى  بيئتها،  وامل�ستدامة  باأ�سالتها، 
جمال  ع��ن  للباحثني  م��ق�����س��داً  ب��ات��ت 
االإماراتية،  ال�����س��ح��راوي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
االأ�سيلة  ال��رتاث��ي��ة  احل��ي��اة  وم��ع��امل 
الفريدة  بخ�سو�سيتها  تتميز  ال��ت��ي 
الكتاب  اأن  اإىل  ول��ف��ت  نوعها".  م��ن 
منطقة  ح��ول  متكاملة  ���س��ورة  ي��ق��دم 
�سنع  مكان  ق�سة  يحكي  اإذ  امل��رم��وم، 
من  يحت�سنه  مب��ا  وح��ا���س��ره  مكانته 
ثراء بيئي واإن�ساين واجتماعي اأ�سيل 
ي�سكل م�سدر اإلهام لنا جميعاً، معرباً 
ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن مي��ث��ل ال��ك��ت��اب اإ�سافة 
والتعليمي  ال���ث���ق���ايف  امل���ح���ت���وى  اإىل 
االأجيال  رب��ط  يف  ي�ساهم  واأن  املحلي، 
االإماراتي.  وال��رتاث  بالبيئة  النا�سئة 
خمتلف  اإىل  بال�سكر  ال��ك��رم  وت��وج��ه 
يف  �ساهمت  ال��ت��ي  احلكومية  اجل��ه��ات 
لل�سعادة  وجهة  املرموم  حممية  جعل 

واأ�سلوب حياة للم�ستقبل.

مهرجان املرموم 
»مهرجان  من  الثانية  ال��دورة  وكانت 
ال�سحراء«، احلدث  فيلم يف  املرموم: 
املتفّرد من نوعه على م�ستوى املنطقة 
الذي اأقيم خالل الفرتة من 9 حتى 
11 دي�سمر املا�سي، قد �سهدت حفل 
ب��ح�����س��ور جماهريي  ال��ك��ت��اب  ت��ق��دمي 
ب�سّناع  امل��ه��رج��ان  اح��ت��ف��ى  اإذ  وا����س���ع، 
املرموم،  �سحراء  يف  النا�سئة  االأف��الم 
اإحدى وجهات دبي ال�سياحية الرثية 

بعنا�سر الرتاث والثقافة املحلية.

ملتقى الثقافة 
من جانبها، قالت �سعادة هالة بدري: 
حمطًة  ال�������س���ح���راء  ك���ان���ت  "لطاملا 
ثقافة  الإث��������راء  وم��ن�����س��ة  ل����الإل����ه����ام، 

ك��ان��ت ح�����س��ن��اً لالآباء  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
واالأج��داد، ويف �سعي قيادتنا الر�سيدة 
البيئة وما متتلكه من  للحفاظ على 
ث����روات واال���س��ت��ث��م��ار فيها م��ن خالل 
املرموم” ومتكينها  “حممية  تد�سني 
�سياحية،  بيئية  وج��ه��ة  اأك���ر  ل��ت��ك��ون 
ت���ظ���ه���ر ال����������روؤى امل����ت����ف����ردة وال���ِف���ك���ر 

اال�ستثنائي الذي عهدناه".
هذا  اإط������الق  "ي�سعدنا  واأ�����س����اف����ت: 
ير�سد  ال��ذي  القيِّم،  الرتاثي  الكتاب 
واحلا�سر  املا�سي  جمع  مكان  حكاية 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل م��ع��اً ع��ل��ى اأر������سٍ واح����دة، 
املتاأ�سل  اال���س��ت��دام��ة  م��ف��ه��وم  واأب�����رز 
االإماراتي  املجتمع  قيم  منظومة  يف 
باأف�سل �سورة. نثمن اجلهود الكبرية 
التي وقفت وراء اإعداد الكتاب الرتاثي 
حا�سراً  ليكون  امل��رم��وم،  منطقة  ع��ن 
على طاوالت اأبنائنا يف املدار�س، كونه 
��ق ت��اري��خ وح�����س��ارة دول����ة، ويرز  ي��وثِّ
معنى االإرادة التي جتعل من االأمنيات 
يعزز من مكانة  معجزات تتحقق، ما 
والرتفيه  ل��ل��ث��ق��اف��ة  كملتقى  دول��ت��ن��ا 
والريا�سة وال�سياحة والوعي البيئي، 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  اأه��������داف  وي���ح���ق���ق 

واملوؤ�س�سات الفاعلة يف الدولة".

منهجية بحثية
ويف �سياق مت�سل، قال الباحث جمعة 
بن ثالث: "�سكلت اللحظة التي اأعلن 
فيها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي، 
“حممية  تد�سني  عن  اهلل”،  “رعاه 
اأكر  ل��ت��ك��ون  ال�سحراوية”  امل��رم��وم 
وج���ه���ة ب��ي��ئ��ي��ة ���س��ي��اح��ي��ة ت�����س��رتك يف 
م�سدر  حكومية،  جهات   9 تنفيذها 
اأ�سرار  يف  املتعمق  بالبحث  يل  االإلهام 
االأ�سيل  وت���راث���ه���ا  امل���رم���وم  م��ن��ط��ق��ة 
ق�سة  توثيق  اأجل  من  وبيئياً  اإن�سانياً 
ه���ذا امل���ك���ان، ومل��واك��ب��ة م��رح��ل��ة مهمة 
���س��ن��ع��ت ل��ل��م��رم��وم ج��اذب��ي��ة م���ن نوع 
"املرموم  ك���ت���اب  اأن  ي���ذك���ر  خا�س". 
ُيعد  الطبيعة"  وم��وئ��ل  دب���ي  رئ���ة   ..
"دبي  ت��ط��ل��ق��ه  ت���راث���ي  اإ�����س����دار  اأول 
للثقافة" بال�سراكة مع "هيئة املعرفة 
وعدد  دب���ي،  يف  الب�سرية"  وال��ت��ن��م��ي��ة 
احلكومية  وال����دوائ����ر  اجل���ه���ات  م���ن 
226 �سفحة  االأخ���رى، وه��و يقع يف 
التاريخية  اجل����وان����ب  ك���اف���ة  ت��غ��ط��ي 
اخلا�سة  واالجتماعية  واالقت�سادية 
�سكانها  وع������ادات  امل���رم���وم  مب��ن��ط��ق��ة 
قدمياً وحديثاً، كما يوثق اأي�ساً اأ�سهر 
املعامل ال�سياحية يف "حممية املرموم 
النباتات  اأن���واع  واأب���رز  ال�سحراوية"، 
ال��ت��ي ت��ن��م��و ف��ي��ه��ا واحل���ي���وان���ات التي 
ت��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا، وي�����س��ل��ط ال�����س��وء على 
مرموقة  وج���ه���ة  ب��و���س��ف��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة 
فيلم  "املرموم:  مهرجان  ال�ست�سافة 
املرموم  و"مهرجان  ال�سحراء"،  يف 
للرطب"، و�سباقات الهجن، وممار�سة 
مثل  والرتاثية،  الريا�سية  االأن�سطة 

ال�سيد بال�سقور وغريها. 

•• دبي- �شمري ال�شعدي:

م�سعور  عريق  ت��راث  بها  اليمن  الأن 
الثالث  ه��ذا اجل���زء  وم��ع��روف، ففي 
واالأخ�������ري ي�����س��ت��ك��م��ل ال���ع���ار����س���ون يف 
معرو�ساتهم  ح��ك��اي��ات  اليمن  ج��ن��اح 
التي  ال��رتاث��ي��ة  اليمنية  وامل��ن��ت��ج��ات 
ت�����س��ت��ه��ر ب��ه��ا ال��ي��م��ن ال�����س��ع��ي��د مثل 
اليمنية  واالإك�����س�����س��وارات  امل�سغوالت 
وال�������س���ب���ح واجل���ن���ب���ي���ات واالأح�����ج�����ار 
الكرمية التي اأ�سهرها العقيق اليمني 
واجلنبية  وال�����س��ب��ح  ع��امل��ي��ا  امل�����س��ه��ور 
الرتاثية،  اليمنية  واالأزي��اء  اليمنية، 
والفرقة الفنية التي تقدم الفلوكلور 
االإك�س�سوارات  ال����رتاث����ي،  ال��ي��م��ن��ي 

وامل�سغوالت الرتاثية:
- حم��م��د ب���ن راج������ح.. م���ن حمالت 
بالقرية  ����س���ارك  وال�����ذي  راج�����ح،  ب���ن 
العاملية منذ بداياتها االأوىل، يعر�س 
وي��ب��ي��ع وي��ب��ي��ع اإك�����س�����س��وارات  ف�سية 
واخلناجر  وال�سبح  وحديثة  تراثية 
وال�سيوف  وال���ع���م���الت  واجل��ن��ب��ي��ات 
املطعمة  امل��ت��ع��ددة  اخل�����وامت  واأن������واع 
وغ���ريه..  امل�سهور  اليمني  بالعقيق 
الزمرد  م��ث��ل  ال��ك��رمي��ة  واالأح����ج����ار 
والياقوت واملرجان والوؤلوؤ والفريوز 
والكهرمان..وجم�سمات هذه احلجار 
بحجم كبري طبيعي مثل االأماتي�ست 
وحجارة الطاوو�س والعقيق والنيزك 
واالأوب�����ال وال��ك��وارت��ز وغ��ريه��ا، واأما 
امل�������س���اب���ح ف���م���ن امل�����رج�����ان ال���ق���دمي 
اأنواع احلجارة  والعقيق اليمني وكل 
الكرمية، بااإ�سافة اىل التحف القنية 
واالآالت االأواين وال�ساعات وال�سيوف 

واخلناجر الرثاثية القدمية.
يعر�س  ح�������س���ن..  حم��م��د  ���س��ام��ي   -
ويبيع االإك�س�سوارات الف�سية وال�سبح 
وحجارتها  ومقا�ساتها  اأنواعها  بكل 
وامل�����الب�����������س ال���ي���م���ن���ي���ة ال����رتاث����ي����ة 
واجلنبيات وال�سيوف وغريها.. وعن 
معرو�ساته يقول " نعر�س الف�سيات 
امل�ساغة يدويا  اأ�سكالها  اليمنية بكل 
ل���ل���رج���ال وال���ن�������س���اء وت���ت���ن���وع مابني 
الكرمية  باالأحجار  املطعمة  اخلوامت 
واحللي  اليمني..  العقيق  واأ�سهرها 
الن�سائية املطعمة باالأحجار الكرمية 

القدمية  والف�سة  الزركون  واأكرثها 
املرتع�سات  م��ث��ل  ق���دمي���ا  امل�����س��اغ��ة 
واالأحزمة  والعقود  الراأ�س  وع�سيات 
الف�سية وغرها.. واخلناجر املتنوعة 
التي يرتبط كل ت�سميم منها بقبيلة 
والبدوية  ال�سنعانية  ومنها  معينة 
وال�سيوف  واجل��ن��ي��ب��ات  وال��ي��اف��ع��ي��ة.. 
ويظل  واجل��دي��دة  القدمية  اليمنية 
اإال  ي��ع��رف��ه  ت���اري���خ���ه وال  ل���ه  ���س��ي��ف 
ع��ا���س��ق��ي ال�������رتاث وال���ب���اح���ث���ني عن 
الكرمية  االأح��ج��ار  واأي�سا  ال��ن��وادر.. 
اليمني  العقيق  واأ���س��ه��ره��ا  املتنوعة 
امل���ت���ع���ددة واأن����واع����ه كثرية  ب���األ���وان���ه 
وال�سليماين  والكرزي  الكبدي  منها 
وال�����س��م��اوي وال�����س��ج��ري وال�����داوودي 

والعنابي. 
.. من  راج������ح  ب����ن  ع���ب���د احل���ك���ي���م   -
بالقرية  ي�سارك  ال��ذي  اليمن  جناح 
العاملية منذ  اأكرث من ع�سرون عاما 
ف�سية  اإك�س�سوارات   ويبيع  ويعر�س 
واخلناجر  وال�سبح  وحديثة  تراثية 
وال�سيوف  وال���ع���م���الت  واجل��ن��ب��ي��ات 
املطعمة  امل��ت��ع��ددة  اخل�����وامت  واأن������واع 
ب��ال��ع��ق��ي��ق ال��ي��م��ن��ي امل�����س��ه��ور وغ���ريه، 
الزمرد  م��ث��ل  ال��ك��رمي��ة  واالأح����ج����ار 
والياقوت واملرجان والوؤلوؤ والفريوز 
وجم�سمات  وال���ك���ه���رم���ان،  واجل������اد 
طبيعي  ك��ب��ري  بحجم  احل��ج��ار  ه���ذه 
الطاوو�س  وحجارة  االأماتي�ست  مثل 
والعقيق والنيزك واالأوبال والكوارتز 
من  العرائ�س  وم�ستلزمات  وغريها، 
اأطقم ف�سية ق��الدة واإ���س��وارة وخامت 
وحلق وكذلك ال�ساعات، واأما امل�سابح 

فمن املرجان القدمي والعقيق اليمني 
وكل اأنواع احلجارة الكرمية، ولدين 
اأح���ج���ار خ����ام ل��ع��ق��ي��ق ال��ي��م��ن��ي يقوم 
بوا�سطة  ف�����س��و���س  ال���ة  ب��ت��ج��ه��ي��زه��ا 
لتكون جاهزة لرتكيبا  معدة خا�سة 

على اأي نوع من ال‘ك�س�سوارات.
- حممد ح�سني .. من عقيق اليمن 
ويبيع  يعر�س  ال��ك��رمي��ة،  ل��الأح��ج��ار 
وحديثة  تراثية  ف�سية  اإك�س�سوارات  
واجلنبيات  واخل����ن����اج����ر  وال�������س���ب���ح 
واأنواع اخلوامت  والعمالت وال�سيوف 
امل�سهور  ال��ي��م��ن��ي  بالعقيق  امل��ط��ع��م��ة 

وغري
ذلك، واالأحجار الكرمية مثل الزمرد 
والياقوت واملرجان والوؤلوؤ والفريوز 
وجم�سمات  وال���ك���ه���رم���ان،  واجل������اد 
طبيعي  ك��ب��ري  بحجم  احل��ج��ار  ه���ذه 
الطاوو�س  وحجارة  االأماتي�ست  مثل 
والعقيق والنيزك واالأوبال والكوارتز 
العرائ�س  وم�����س��ت��ل��زم��ات  وغ����ريه����ا، 

م���ن اأط���ق���م ف�����س��ي��ة ق����الدة واإ����س���وارة 
ال�ساعات..  وك���ذل���ك  وح��ل��ق  وخ����امت 
القدمي  امل��رج��ان  فمن  امل�سابح  واأم���ا 
اأنواع احلجارة  والعقيق اليمني وكل 
ال�ساالت  اىل  اىل  الكرمية..بااإ�سافة 
وكل  اليمنية..  واالإي��زارات  "الغرت" 

ما لديه م�سنوع يدويا وبكل دقة.
ال�سديق..  خ���ال���د  امل����ال����ك  ع���ب���د   -
اإك�س�سوارات   اأي�����س��ا  وي��ب��ي��ع  ي��ع��ر���س 
وجنبيات  وخ��ن��اج��ر  و���س��ب��ح  ف�����س��ي��ة 
القدمية  والعمالت  كرمية  واأحجار 
متعددة..  اأخ���رى  واأن����واع  وال�سيوف 
لديه  اخل���ن���اج���ر  اأن  ي���ق���ول  وع���ن���ه���ا 
واجللد  الف�سة  يدويا من  م�سنوعة 
الطبيعي مع راأ�س م�سنوع من قرون 
م�سنوعة  لديه  وال�سبح  احليوانات، 
م��ن ن���وادر االأح��ج��ار ال��ك��رمي��ة وخام 
واألوان  واأ���س��ك��ال  االأ�سلي  الكهرمان 
خم���ت���ل���ف���ة، واأم���������ا اجل���ن���ب���ي���ات ف���ان 
اأحزمتها من�سوجة يدويا من ال�سيم 

ال���ذه���ب واخليوط  وه���و م��زي��ج م���ن 
احل��ري��ري��ة االأ���س��ل��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
اخل���ن���ج���ر وت���ع���ت���ر اجل��ن��ب��ي��ة ت����راث 
ميني ال غنى عنه وهي رمز لليمني 
الثمن ومنه  وهي منها ما هو غايل 

الرخي�س.

الأزياء الرتاثية:
الرتاثية  اأالأزي����������اء  دور  ي����اأت����ي  ث����م 
مناطق  ح�سب  تتعدد  والتي  اليمنية 
اليمن، وكل منطقة اأو حمافظة لها 
اأزياء  بها ويختلف عن  زيها اخلا�س 

املناطق االأخرى:
و���س��ال��ح حمود..  ح��م��ود  اهلل  ع��ب��د   -
الن�سائية  االأزياء  ويبيعان  ويعر�سان 
ال���رتاث���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة االأ���س��ل��ي��ة لكل 
حم����اف����ظ����ات ال����ي����م����ن، م���ن���ه���ا ال�����زي 
االأحمر  باملرجان  املطرز  ال�سنعاين 
واأي�سا الذي يتميز باالألوان املختلفة 
وال�ستارة  وامل�������س���ون  اجل�����رز  وم���ن���ه 

وامل�������س���رات وال���ط���ال���ع���ي وال����ن����ازيل.. 
بالف�سة  امل��ط��رز  احل�سرمي  وال���زي 
املطرزة  ب�����االأزي�����اء  ك���ذل���ك  وي��ت��م��ي��ز 
والع�سبة  ال�������س���در  ع���ل���ى  ب��ال�����س��ي��م 
االأحمر  ال��ف�����س  ع��ل��ى  احل�����س��رم��ي��ة 
ال��زي احل�سرمي ق�سري من  ويكون 
من  وط��وي��ل  الركبتني  حتي  االأم����ام 
ال�سروال  م��ع��م��ه  وي���رت���دى  اخل���ل���ف 
وح��زام ف�سي.. وال��زي التعزي الذي 
ال���ي���دوي���ة وميتاز  ب��ح��ي��اك��ت��ه  ي��ت��م��ي��ز 
والزي  الكثرية،  والزخارف  باالألوان 
اخلفيفة  ال���درع���ي���ة  وه�����و  ال����ع����دين 
امل��ب��ه��ج��ة ويلب�س  ب���االأل���وان  امل��ت��م��ي��زة 
معها الفل وامل�سموم وحزام ف�سي اأو 
عادي، والعديد من اأزياء املحافظات 
حل�سرها..  املجال  اليت�سع  االأخ��رى 
ك���م���ا ي���ع���ر����س���ان اأن��������واع ع����دي����دة من 
االإيزارات وال�سيالن والغرت اليمنية، 
بالذهب  املطلية  اليمنية  والتيجان 
اأو  باملرجان  املطرزة  الع�سب  واأي�سا 
باجلنيهات املطلية بالذهب، وامل�سرات 

ال�سنعانية امل�سماة بالعجزة.

الفرقة ال�صعبية اليمنية:
ت�سارك  ف��ن��اين   13 م��ن  فنية  ف��رق��ة 
العاملية  ب��ال��ق��ري��ة  ال�����س��اد���س��ة  ل��ل��م��رة 
يف اجل���ن���اح ال��ي��م��ن��ي، ي��ق��دم��ون على 
األوان  م��ن  العديد  م�سرحة  خ�سبة  
امل�ستوحى  ال��غ��ن��ائ��ي  ال�����س��ع��ب��ي  ال��ف��ن 
وحمافظات  م���ن���اط���ق  م��ع��ظ��م  م����ن 
اليمن، يقدمون لوحات فنية غنائية 
ال�سنعاين  كالرتاث  اليمني  للرتاث 
وال�سعدي  وال���ع���دين  واحل�����س��رم��ي 

واليافعي..  وال��ب��ي�����س��اين  وامل����اأرب����ي 
وعن الفرقة وعن اللوحات الرتاثية 
ال�سبامي  الفرقة حممد  قائد  يقول 
ب���ان ال��ف��رق��ة ت��اأ���س�����س��ت ع���ام 2010 
م���ن ع�����س��ر ف��ن��ان��ني وك����ان ك���ل واحد 
عليهم  وعر�س  مبفرده  يعمل  منهم 
فنية  ف��رق��ة  وتكوين  معا  االن�سمام 
تاأ�سي�س  ومت  كلهم،  جتمعهم  واح��دة 
الفرقة وعملت يف املنا�سبات اليمنية 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة ويف االأف�����راح ويف 
االحتفالية  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل���ه���رج���ان���ات 
الفن  ال���وان  جميع  فيها  وي��ق��دم��ون 
ال�سعبي الغنائي اليمني.. واأما اأثناء 
فيعملون  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  ت���واج���د 
الفرقة  مب�سمى  اليمني  اجلناح  مع 
ليقدموا  ال��ي��م��ن��ي  ل��ل��ج��ن��اح  ال��ف��ن��ي��ة 

فنونهم ل�سيوف القرية واجلناح
لقائدها  باالإ�سافة  تتاألف  والفرقة 
يعزف  وال��������ذي  ال�������س���ب���ام���ي  حم���م���د 
ك���ل من  م���ن  ب��ال��ف��رق��ة  االأورج  ع��ل��ى 
املطري..  بندر  املزمار  عازف  الفنان 
ب�سام  االإي����ق����اع  ع���ازف���ى  وال���ف���ن���ان���ني 
اأح���م���د ح�سن،  ال����ع����ودري، وحم���م���د 
وال��ف��ن��ان��ني راق�����س��ي ال��ف��رق��ة يا�سني 
وعمار  ال�ساو�س،  وو���س��اح  ال�ساو�س، 
ال����را�����س����دي، وع���ل���ي م���ت���ا����س.. واأم�����ا 
ال����ف����رق����ة يف ال����رثي����ة  ت����ق����دم����ه  م�����ا 
يف  يتلخ�س  ت��راث��ي  ف��ن  م��ن  العاملية 
رق�سات  م��ث��ل  ال�����س��ن��ع��اين  ال������رتاث 

ال�سنعاين،  وال��ع��ود  وامل��زم��ار  ال���رع، 
والرتاث  �سنعاء..  مثل  م��ا  واأغ��ن��ي��ة 
العدة،  رق�������س���ات  م��ث��ل  احل�����س��رم��ي 
وال�����س��ح��ي��ب، وال��رم��ب��ة، واأغ��ن��ي��ة �سر 
الراحل  للفنان  غام�س  فيك  حبي 
اأب��و بكر �سامل بلفقيه، وه��ذا الرتاث 
له العديد من االإيقاعات والرق�سات 
احل�����س��رم��ي��ة.. وال����رتاث ال��ع��دين اأو 
اللحجي وال�سرح مثل رق�سات الليوا، 
وال�سرح، واللحجي، واأغنية يا ورد يا 
كاذي للفنان الراحل في�سل علوي.. 
رق�سة  م���ث���ل  ال���ت���ه���ام���ي  وال���������رتاث 
واحلقفة،  تهامة،  واأ�سبال  الزرانيق، 
واأغنية عطا ورب اأم كرمي.. والرتاث 
ال�سعدي مثل رق�سات �سعدية وهي 
اإي��ق��اع مع امل��زم��ار.. وال���رتاث املاأربي 
عديدة  رق�سات  ولهما  والبي�ساين 
من كل مناطق البي�ساء مثل املزمار 
البي�ساين.. واأخ��ريا الرتاث  وال��رع 
اليافعي مثل رق�سات الرع اليافعي 
واملخمو�س  والرت�س،  بال�سف  وتقدم 
اليافعي. وتهدف الفرقة اإىل تقدمي 
الفولكلور اليمني املتنوع مع االأزياء 
فعند  ت���راث،  لكل  اليمنية  الرتاثية 
حتر�س  م��ن��ط��ق��ة  اأي  ت����راث  ت��ق��دمي 
الفرقة على ارتداء االأزياء الرتاثية 
لتعريف  املنطقة  لتلك  التقليدية 
ال�����س��ي��وف ب����االأزي����اء ال���رتاث���ي���ة لكل 

مناطق اليمن ال�سعيد.   

•• اأبوظبي-وام: 

تفاهم  م��ذك��رة  الدبلوما�سية  قرقا�س  واأن���ور  رب���دان  اأك��ادمي��ي��ت��ا  وق��ع��ت 
بهدف تعزيز التعاون امل�سرتك بني االأكادمييتني يف جماالت العالقات 
الطوارئ  واإدارة  وال��دف��اع  واالأم���ن  وال�سالمة  والدبلوما�سية  الدولية 
الدبلوما�سية  قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية  امل��ذك��رة يف مقر  وق��ع  واالأزم���ات. 
و�سعادة  رب���دان،  اأك��ادمي��ي��ة  رئي�س  م��ور���س،  �سعادة جيم�س  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
الدبلوما�سية،  قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية  عام  مدير  مالدينوف،  نيكوالي 

بح�سور اأع�ساء االإدارة العليا لالأكادمييتني.
تبادل  فر�سة  االأكادمييتني  بني  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  هذه  و�ستتيح 
املعرفة واخلرات ذات ال�سلة، وتقدمي اال�ست�سارات الفنية املتخ�س�سة، 
التعاون  ع��ن  ف�ساًل  اح��رتاف��ي��ة،  وتدريبية  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج  وتطوير 

وحلول  درا���س��ات  تطوير  يف  ُت�سهم  التي  ال��رائ��دة  البحثية  امل��ج��االت  يف 
الدولية حول  العالقات  املوا�سيع تعقيداً يف  واأمنية الأكرث  دبلوما�سية 
اإىل توفري  التعاون  االأك��ادمي��ي��ت��ان م��ن خ��الل ه��ذا  ال��ع��امل. كما ت�سعى 
من�سة ُم�سرتكة تدعم تنمية القدرات والكفاءات الدبلوما�سية واالأمنية 
والدفاعية وذلك من خالل ما متتلكه االأكادمييتني من خرات عاملية 
جتمع ما بني التعليم االأكادميي والبحثي املتخ�س�س واخلرة املهنية 
االحرتافية على امل�ستوى الدويل. وقال �سعادة جيم�س مور�س: "ُتعزز 
خالل  من  ال��دول��ة  يف  الوطنية  اجلاهزية  م�ستوى  من  ال�سراكة  ه��ذه 
ال�سلة  ذات  وال��ك��ف��اءات  امل���ه���ارات  ب��ني  جت��م��ع  م�سرتكة  من�سة  اإي��ج��اد 
واالأمن  بال�سالمة  اخلا�سة  وتلك  الدولية،  والعالقات  بالدبلوما�سية 
على  اإيجاباً  ذلك  �سينعك�س  حيث  واالأزم���ات،  الطوارئ  واإدارة  والدفاع 
التي  واال�ستثنائية،  الفريدة  امل��ه��ارات  من  متكاملة  جمموعة  تطوير 

ُتقدم اأعلى م�ستوى من االأداء االحرتايف وتواكب متطلبات عامل اليوم 
مت�سارع التغريات". من جانبه، قال �سعادة نيكوالي مالدينوف : "نلتزم 
املوؤ�س�سات  بالعمل مع خمتلف  الدبلوما�سية  قرقا�س  اأنور  اأكادميية  يف 
وتعك�س  امل�ستقبل.  لدبلوما�سي  اإع��داد  اأف�سل  لتقدمي  والعاملية  املحلية 
مذكرة التفاهم هذه �سعينا لتوفري تدريب دبلوما�سي متميز بالتعاون 
مع موؤ�س�سات االإماراتية املرموقة، وال �سك اأن اأكادميية ربدان هي من 
�سمن قائمة ال�سركاء املثاليني لتحقيق ذلك". و�ستعمل االأكادمييتان 
الالزمة  واالآل��ي��ات  الت�سور  لو�سع  م�سرتك  عمل  فريق  ت�سكيل  على 
التي ُت�سهم بتحقيق اأكر قدر ممكن من الفائدة يف اإطار هذه ال�سراكة 
االأكادمييتني موؤ�س�ستا تعليم عايل  اأن  �سيما  املثمرة، ال  اال�سرتاتيجية 
متخ�س�ستني، جتمعان �سمن جتربة فريدة من نوعها ما بني التعليم 

االأكادميي رفيع امل�ستوى والتعليم املهني االحرتايف.

تعاون بني اأكادمييتي ربدان واأنور قرقا�س الدبلوما�شية

جناح اليمن بالقرية العاملية يكمل حكايات معرو�شاته… )3(

جامعة الإمارات ُتكّرم الفائزين بجائزة الرئي�س 
الأعلى لالبتكار يف دورتها الثامنة 2023

هيئة املعرفة ودبي للثقافة حتتفيان باأحدث اإ�صدارات جمعة بن ثالث

املرموم.. رئة دبي وموئل الطبيعة .. توثيق للتاريخ والرتاث املحلي
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•• اأبوظبي-الفجر:

اأبرم االأر�سيف واملكتبة الوطنية مع 
مذكرة  اأبوظبي  ال�سوربون  جامعة 
التعاون  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  تفاهم 
املهنية  ال��رام��ج  تطوير  جم��ال  يف 
واالأك����ادمي����ي����ة، وت��ن��ف��ي��ذ ال������دورات 
وحت�سني  االح��رتاف��ي��ة،  التدريبية 
واملاج�ستري  البكالوريو�س  ب��رام��ج 
وعلوم  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  يف  احل��ال��ي��ة 
االأر�سيف، وتنفيذ برنامج الدكتوراة 

يف اإدارة الوثائق وعلوم االأر�سيف.
وقع مذكرة التفاهم �سعادة عبد اهلل 
االأر�سيف  اآل علي مدير عام  ماجد 
والروفي�سورة  الوطنية،  واملكتبة 
جامعة  م���دي���ر  ����س���ريان���و  ���س��ي��ل��ف��ي��ا 
ال�����س��ورب��ون اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك مبقر 

االأر�سيف واملكتبة الوطنية.

مدير  ���س��ع��ادة  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
عام االأر�سيف واملكتبة الوطنية: اإن 
رحلَة التعاون بني االأر�سيف واملكتبة 
ال���وط���ن���ي���ة وج���ام���ع���ة ال�������س���ورب���ون 
اأبوظبي، التي اأخذت �سكلها الر�سمي 
ب��ع��د م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي جرى 
 2018 عام  اأواخ��ر  عليها  التوقيع 

- حافلٌة بالعطاء واالإجناز.
كانت اأوىل ثمار تلك املذّكرة ال�سهادة 
املِْهنية يف اإدارة الوثائق واالأر�سيف، 
ال��ت��ي ت��وّف��ر م�����س��ت��وي��اٍت ع��ال��ي��ًة من 
التعليم لوظائَف يف االأر�سيف واإدارة 
واأثمَر  التعاون  وام��ت��ّد  ال�سجالت، 
املاج�ستري  ثم  البكالوريو�س،  درجَة 
االأر�سيف،  وعلوم  الوثائق  اإدارة  يف 
القريب  امل�ستقبل  يف  معاً  ونتطّلع 
الدرا�سات  يف  الدكتوراه  درج��ة  اإىل 

االأر�سيفية.

م��ا حّققه  واأم���ام  �سعادته:  واأ���س��اف 
واملكتبة  االأر����س���ي���ف  ب���ني  ال���ت���ع���اوُن 
ال���وط���ن���ي���ة وج���ام���ع���ة ال�������س���ورب���ون 

��ز، وحتى  اأب��وظ��ب��ي م��ن جن��اح ومت��يُّ
اجلميع،  متناول  يف  الُفَر�ُس  تكوَن 
واملعايري  املمار�سات  اأْحدَث  ونواكَب 

جنتمُع  والعمل-  العلم  يف  العاملية 
تفاُهٍم  م��ذّك��رِة  على  ل��ن��وّق��َع  ال��ي��وم 
ج��دي��دٍة ُت��زي��ُد م��ن ُف��َر���س التعاون 

يزداُد  االإْق���ب���اُل  اأ���س��ب��ح  فقد  بيننا؛ 
م�����ن خم���ت���ل���ف اأن�����ح�����اء االإم����������ارات 
ترتقي  التي  املهنية  ال�سهادة  على 

القطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  مب���ه���ارات 
االأر���س��ي��ف��ي��ة. وق���د ي�����س��ت��دع��ي ذلك 
اأو  املهنية  ال�����س��ه��ادة  دورات  تنظيم 
اأماكَن  يف  م��وازي��ٍة  تدريبيٍة  دوراٍت 

خارَج اإمارة اأبوظبي.
 واأكد اأهمية تطوير الرامج املهنية 
وحْت�سينها  احل��ال��ي��ة  واالأك���ادمي���ي���ة 
املت�سارع،  التِّْقني  التطوَر  ل��ُت��واِك��َب 
االأر�سيفات،  ت��ن��ظ��ي��م  وم��ت��ط��ّل��ب��ات 
وتطوير ممار�ساتها ومعايريها مبا 

عات امل�ستقبل. ين�سجم مع توقُّ
�سريانو  ال��رروف��ي�����س��ورة  واأ����س���ادت 
واملكتبة  االأر����س���ي���ف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اإجنازه  مت  ما  اأن  موؤكدة  الوطنية، 
وحتقيقه من متيز وجناح يف املرحلة 
الطرفني،  ب��ج��ه��ود  ج���اء  ال�����س��اب��ق��ة 
لتوقيع  ن��ن��دف��ع  جعلنا  ال���ذي  وه���ذ 
هذه املذكرة من اأجل تو�سيع ميدان 

التعاون مبا يعود بالفائدة العلمية 
والتطبيقية.

م����ذك����رة  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر  اجل������دي������ر 
اأه��م��ي��ة تطوير  ال��ت��ف��اه��م رك���زت يف 
ال����رام����ج امل��ه��ن��ي��ة واالأك����ادمي����ي����ة، 
واإم��ك��ان��ي��ة ت��غ��ي��ري حم��ت��وى بع�س 
واقرتاح  املهنية،  ال�سهادة  م�ساقات 
ح�سب  اح��رتاف��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
بتطوير  ال���راغ���ب���ة  اجل���ه���ات  ط��ل��ب 
اإىل  امل��ذك��رة  وتطرقت  اأر�سيفاتها، 
تفا�سيل مهمة يف درا�سة املاج�ستري، 
برنامج  ال���س��ت��ح��داث  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
الدكتوراه، وتعزيز التعاون البحثي 

امل�سرتك.
املذكرة  ت��وق��ي��ع  ح�����س��ر  وق����د  ه����ذا 
-مبقر االأر�سيف واملكتبة الوطنية- 
ع���دد م��ن امل��دي��ري��ن وامل��وظ��ف��ني يف 

كال املوؤ�س�ستني.

الأر�شيف واملكتبة الوطنية يوقع مذكرة تفاهم مع ال�شوربون تق�شي بتعزيز التعاون

•• تون�س-وام:

ت�سلم فخامة قي�س �سعيد رئي�س اجلمهورية التون�سية ال�سقيقة اأوراق اعتماد �سعادة الدكتورة 
املرا�سم  التون�سية، وذلك خالل  االإم��ارات لدى اجلمهورية  ، �سفريًة لدولة  ال�سالمي  اإمي��ان 

التي عقدت يف الق�سر الرئا�سي. 
ونقلت �سعادتها حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اهلل"، و�ساحب 
التقدم  باملزيد من  و�سعبه  لبالده  اإىل فخامته ومتنياتهما  "رعاه اهلل"،  دبي  ال��وزراء حاكم 

واالزدهار. 
من جانبه حمل فخامة الرئي�س التون�سي �سعادة ال�سفرية حتياته اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، ومتنياته لدولة 

االإمارات حكومة و�سعبا باملزيد من التطور والنماء. 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  عملها،  م��ه��ام  يف  التوفيق  ال�سفرية  ل�سعادة  فخامته  ومت��ن��ى 
لتقدمي كل دعم  ا�ستعداد بالده  البلدين، موؤكداً  التي جتمع  املجاالت  وتعزيزها يف خمتلف 

ممكن لت�سهيل مهامها. 
اجلمهورية  ل��دى  االإم���ارات  دول��ة  بتمثيل  اعتزازها  عن  ال�سفرية  �سعادة  اأع��رب��ت  جهتها  من 
�ستى  البلدين وتفعيلها يف  الثنائية بني  العالقات  ال�سقيقة، وحر�سها على تعزيز  التون�سية 
االإم���ارات واجلمهورية  دول��ة  التعاون بني  ا�ستعرا�س جم��االت  اللقاء  امل��ج��االت.  ومت خ��الل 

التون�سية، مبا يحقق م�سالح وطموحات البلدين وال�سعبني ال�سقيقني. 

الرئي�س التون�شي يت�شلم اأوراق اعتماد �شفرية الدولة 

•• دبي-الفجر: 

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اأح��ب��ط��ت 
ملكافحة  العامة  ب���االإدارة  ممثلة  دب��ي 
ع�سابات   3 ل���  خم��ط��ط��اً  امل���خ���درات، 
 111 ب�  واالجت��ار  للرتويج  خططت 
ك���ي���ل���وج���رام���اً م���ن امل����خ����درات داخ���ل 
بنحو  ت��ق��در  �سوقية  بقيمة  ال��دول��ة، 
القب�س  واأل��ق��ت  دره���م،  مليون   32
جن�سيات  م�����ن  م���ت���ه���م���اً   28 ع���ل���ى 
خمتلفة، بعد متابعة ومراقبة دقيقة 

من قبل رجال مكافحة املخدرات.
وتنوعت املخدرات امل�سبوطة بني 99 
الكبتاغون  خم��در  م��ن  ج��رام��اً  كيلو 
بعدد 621 األفاً و634 قر�ساً، و12 
الكري�ستال  خم��در  م��ن  ج��رام��اً  كيلو 

والهريوين واحل�سي�س.
اأنها ت�سخر كافة  واأك��دت �سرطة دبي 
كل  ل�سبط  ومم��ك��ن��ات��ه��ا  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا 
وا�ستقرار  باأمن  امل�سا�س  يحاول  من 
العمل  ف����رق  اأن  ال���س��ي��م��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
ال�����س��اع��ة للتعامل  ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار 
مع االأ�ساليب االجرامية امل�ستخدمة 
اأن  اإىل  اجل��رائ��م، م�سرية  يف خمتلف 

على  حتر�س  االإج��رام��ي��ة  الع�سابات 
االأمر  با�ستمرار،  اأ�ساليبها  تطوير 
العمل  ف����رق  ي�����س��ت��وج��ب م���ن  ال�����ذي 
ومدرو�سة،  ذكية  اأمنية  خطط  و�سع 
اأف�سل االأ�ساليب والتقنيات  ومواكبة 
م���ك���اف���ح���ة اجل����رائ����م  احل����دي����ث����ة يف 

املنظمة.
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  واأك���دت 
اأن املخدرات اآفة �سامة تواجه خمتلف 
يبذلون  واأنهم  العامل،  يف  املجتمعات 
ل��ت��وج��ي��ه �سربات  ق�����س��ارى ج��ه��ده��م 
املخدرات وجتارها  ملروجي  ا�ستباقية 
واإح���ب���اط حم��اوالت��ه��م ل��رتوي��ج هذه 
ال�����س��م��وم، وذل����ك م��ن خ���الل تطوير 
م��ن��ظ��وم��ة ال���ع���م���ل، واالط�������الع على 
العاملية،  االإج����رام����ي����ة  االأ����س���ال���ي���ب 
وتعزيز التعاون الدويل مع املنظمات 

ال�سرطية العاملية.

عملية الكبتاغون
العملية  اأن  دب���ي  ���س��رط��ة  واأو���س��ح��ت 
ع�سابة،  مب���ح���اول���ة  ب�������داأت  االأوىل 
99 كيلوغراماً  ب�  الرتويج واالجت��ار 
م��ن خم���در ال��ك��ب��ت��اغ��ون ب��ع��دد 621 

�سوقية  بقيمة  ق��ر���س��اً،  و634  األ��ف��اً 
األفاً  و18  مليوناً   31 بنحو  ت��ق��در 
خمتلفة  مناطق  يف  دره��م��اً،  و700 

م��ن ال���دول���ة، واأع����دت ف���رق مكافحة 
للمتهمني  حمكماً  كميناً  امل��خ��درات 

الثالثة واألقت القب�س عليهم.

عملية الكري�صتال
واأ�سافت اأن العملية الثانية متثلت يف 
رقم  ي�ستخدم  جمهول  �سخ�س  قيام 
املخدرة  ل��ل��م��واد  ي���روج  دويل،  ه��ات��ف 
اإخفائها  امل��ت��ع��اط��ني ع��ن ط��ري��ق  ب��ني 
ال��دول��ة، ومن  يف مناطق خمتلفة يف 
ومراقبة  وال��ت��ح��ل��ي��ل  ال��ب��ح��ث  خ���الل 
القب�س  ال��ق��اء  مت  امل�سبوهة  امل��واق��ع 
 9.7 وب���ح���وزت���ه  االأول  امل��ت��ه��م  ع��ل��ى 
الكري�ستال  خم����در  م���ن  ك��ي��ل��وغ��رام 
و�سناعة  ت�سفية  يف  ت�ستخدم  وم��واد 

مادة الكري�ستال.

عملية الهريوين
العملية  اأن  دب�����ي،  ���س��رط��ة  وت��اب��ع��ت 
�سخ�س  ب����وج����ود  مت���ث���ل���ت  ال���ث���ال���ث���ة 
ي�������س���ت���خ���دم م����ن���������س����ات ال����ت����وا�����س����ل 
االجتماعي للرتويج للمواد املخدرة، 
خ�����الل حت���دي���د مواقع  م����ن  وذل������ك 
حتليل  وبعد  فيها،  امل��خ��درات  لو�سع 
امل��ع��ل��وم��ات وامل���راق���ب���ة، ح�����ددت فرق 
مكافحة املخدرات موقع املتهم االأول 
كمية  وبحوزته  عليه  القب�س  واألقت 

وبعد  ال��ه��ريوي��ن،  خم��در  لكب�سوالت 
الفرق  اأع��دت  املتهمني،  بقية  حتديد 
ال�   املتهمني  و�سبطت  حمكمة  خطة 
خمدر  م��ن  ك��م��ي��ات  23وبحوزتهم 

الهريوين، والكري�ستال، واحل�سي�س.
وبينت �سرطة دبي اأن ترويج املخدرات 
تطبيقات  ع���ر  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وامل����وؤث����رات 
ي�سكل  اأ�سبح  االجتماعي،  التوا�سل 
املجتمعات،  جميع  على  كبرياً  خطراً 
االأم�����ر ال����ذي ي�����س��ت��دع��ي احل����ذر من 
اأف����راد امل��ج��ت��م��ع، وع���دم ال��ت��ف��اع��ل مع 
ت�سلهم  قد  التي  املجهولة  الر�سائل 
م��ن غ��رب��اء خ���ارج ال���دول���ة، واالإب����الغ 

عنها عن طريق من�سة
خدمة  ع����ر  اأو   )e-Crime(  
"عني ال�سرطة" املتوفرة على تطبيق 
اأو  �سرطة دبي على الهواتف الذكية، 

املوقع االلكرتوين.
واأك�������دت ع��ل��ى ال������دور امل���ه���م الأول���ي���اء 
االأمور يف احتواء اأبنائهم ومتابعتهم 
وتوعيتهم  معهم  التوا�سل  وت��ع��زي��ز 
ح�����ول اأه���م���ي���ة ع�����دم ال���ت���وا����س���ل مع 
تطبيقات  عر  اإ�سافتهم  اأو  الغرباء 
التوا�سل االجتماعي، وعدم جمال�سة 

االأ�سرة  واأن  ال�سيما  ال�سوء،  اأ�سدقاء 
تعزيز  يف  ت�سهم  املتما�سكة  ال��واع��ي��ة 

اأمن الوطن وا�ستقرار املجتمع.
املجتمع  اأف���راد  دب��ي  �سرطة  ونا�سدت 
اإىل ع���دم اإع��ط��اء اأرق����ام ال��ه��وات��ف اأو 
معلومات  اأي  اأو  ال�����س��ك��ن  ع���ن���اوي���ن 
اأو  جم��ه��ول��ني،  الأ���س��خ��ا���س  �سخ�سية 

غري  الكرتونية  مواقع  يف  ت�سجيلها 
اإىل �سرورة  امل�سدر، منوهة  موثوقة 
وبيانات  مب��ع��ل��وم��ات  االإدالء  ع����دم 
و�سفتها  اجلهة  م��ن  ال��ت��اأك��د  بعد  اإال 
ال�����وق�����وع يف فخ  ال���ر����س���م���ي���ة، وع������دم 
�سخ�سية  بيانات  ومنحهم  املحتالني 

اأو م�سرفية.

•• دبي-وام:

عن  املعرفة  �سندوق  موؤ�س�سة  اأعلنت 
توقيع اتفاقية �سراكة مع اإنوفين�سرز 
�سندوق  مبوجبها  �سيكون  للتعليم 
املعرفة ال�سريك املعريف ملوؤمتر منوذج 
اأكادميية دبي الدولية لالأمم املتحدة 
االتفاقية  ت��وق��ي��ع  ���س��ه��د    .2023
�سعادة عبد اهلل حممد العور الرئي�س 
املعرفة  ���س��ن��دوق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
التنفيذي  امل���دي���ر  ب���وج���اين  ب���ون���ام  و 
عدد  بح�سور  للتعليم  النوفين�سرز 
الطرفني يف مقر  امل�سوؤولني من  من 

املدينة االأكادميية بدبي. 
املتحدة  االأمم  من��وذج  موؤمتر  وُيعقد 
الدولية  دب�����ي  الأك����ادمي����ي����ة  ال���ت���اب���ع 
املقبل  مار�س   5 اإىل   3 من   2023
عاماً   15 مب������رور  اح���ت���ف���اء  وذل������ك 
امل���وؤمت���ر. وم���ن املتوقع  ان��ع��ق��اد  ع��ل��ى 
ب�سمة  ال��ع��ام  ه���ذا  ن�سخة  ت���رتك  اأن 
ر�سائل  من  حتمله  ما  بف�سل  م��وؤث��رة 
تنظيم  و�سيتم  م�ستقبلية.  واأه����داف 
احلدث يف احلرم اجلامعي الأكادميية 
دب���ي ال��دول��ي��ة - ت���الل االإم�������ارات.  و 
العور  ع��ب��د اهلل حم��م��د  ���س��ع��ادة  ق���ال 
املعرفة  ���س��ن��دوق  م��وؤ���س�����س��ة  روؤي����ة  اإن 
التعليمية  امل���ب���ادرات  دع���م  يف  تتمثل 
مثالية  بيئة  ت��وف��ري  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 
مهاراتهم  �سقل  م��ن  الطلبة  مت��ك��ن 
لت�سدر  لتاأهليهم  اإمكاناتهم  وتعزيز 
�سعداء  نحن   ، ال��ع��امل  ح��ول  املناف�سة 
ب����اأن ن��ك��ون ال�����س��ري��ك امل���ع���ريف ملوؤمتر 
لالأمم  الدولية  دبي  اأكادميية  منوذج 
بدعم  ال��ت��زام��ن��ا  امل��ت��ح��دة مم��ا يج�سد 

روؤي�����ة ح��ك��وم��ة دب���ي يف ���س��ن��اع��ة قادة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل الق��ت�����س��اد امل���ع���رف���ة.  من 
جهتها قالت بونام بوجاين اإن موؤمتر 
لالأمم  الدولية  دبي  اأكادميية  منوذج 
املتحدة ميثل اأهمية بالغة للغاية وهو 
الطالب  ي�ساعد على تطوير مهارات 
النقا�س  اإدارة  وكيفية  الدبلوما�سية 
ال���ط���الب هم  اأن  ���س��ي��م��ا  ال  واحل������وار 
النقا�سية  اجلل�سات  ي��ق��ودون  ال��ذي��ن 
واحل������وار ب�����س��ك��ل ك��ام��ل وه���ي جتربة 
الذي  ال��ع��م��ي��ق  ال��ب��ح��ث  تعك�س  ث��ري��ة 
ي��ق��وم ب��ه ال��ط��الب واالإع������داد امل�سبق 
امل���وؤمت���ر مم���ا ي�����س��ه��م يف تطوير  ق��ب��ل 
م�����س��وؤول��ي��ات ال��ق��ي��ادة وال���ت���ع���اون بني 
املعرفية  م��دارك��ه��م  وتعزيز  ال��ط��الب 
البناء  التعاون  والعلمية. ومن خالل 
نتطلع  املعرفة  �سندوق  موؤ�س�سة  مع 
حيوية  اأك����رث  امل���وؤمت���ر  ي��ك��ون  اأن  اإىل 
وف��ع��ال��ي��ة ه����ذا ال���ع���ام وال�����ذي ب����دوره 

ي�ساعد على �سقل مهارات القيادة يف 
احلدث  وي�ستقطب  امل�ستقبل.   ق���ادة 
عام  امل��ت��و���س��ط   كل  يف  ط��ال��ب   800
ويعد  ق������ارات  و����س���ت  دول�����ة   20 م���ن 
املتحدة  االأمم  لنموذج  م��وؤمت��ر  اأك���ر 
يف ال�����س��رق االأو����س���ط.  ج��دي��ر بالذكر 
دبي  اأك���ادمي���ي���ة  من�����وذج  م���وؤمت���ر  اأن 
 2023 امل���ت���ح���دة  ل������الأمم  ال���دول���ي���ة 
الدويل  اله���اي  من���وذج  ملوؤ�س�سة  ت��اب��ع 
 ،  )THIMUN( املتحدة  ل��الأمم 
اإحدى اأكر منظمات التابعة لنموذج 
ومتا�سياً  ال��ع��امل.   يف  امل��ت��ح��دة  االأمم 
العام  االإم����������ارات  دول������ة  اإع�������الن  م����ع 
�سيتناول  اال���س��ت��دام��ة  ع���ام   2023
اأكادميية دبي الدولية  موؤمتر منوذج 
"التعاون  م��و���س��وع  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
مت  امل�ستدامة" حيث  التنمية  لتعزيز 
حول  العام  ه��ذا  خا�سة  جلنة  ت�سكيل 
"املوؤمتر اخلا�س حول تغري  مو�سوع 

دولة  ا�ست�سافة  املناخ" م�ستوحاة من 
ملوؤمتر  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
االأمم املتحدة للمناخ COP28 من 

6 اإىل 17 نوفمر القادم. 
ب����دوره ق���ال ي��اج��ي��ز اأوزن�����س��ي االأمني 
ال��ع��ام مل��وؤمت��ر من����وذج اأك��ادمي��ي��ة دبي 
 :2023 امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال���دول���ي���ة 
بعد  ف��ع��ل��ي  م���وؤمت���ر  اأول  خ����الل  م���ن 
اإن�ساء  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ����س���ن���وات  ث�����الث 
املزيد  ت�سجع  لل�سباب  �ساملة  من�سة 
راأيهم  التعبري عن  على  الطالب  من 
من  ون��اأم��ل  والنقا�س.  احل��وار  واإدارة 
خالل هذا احلدث الذي ميتد ثالثة 
اأيام اأن ينعم الطالب بتجربة مثمرة 
وجل�سات نقا�سية بناءة حول الق�سايا 
االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية 
حت�سني  يف  �ست�سهم  وال��ت��ي  احل��ال��ي��ة 
اجلمهور  اأم���ام  التحدث  يف  قدراتهم 

والكتابة والبحث وحل النزاعات. 

•• اأبوظبي -وام:

التنفيذي  املكتب  من  وف��ٌد  التقى 
ومتويل  االأم�����وال  غ�سل  مل��واج��ه��ة 
ال�سربية  العا�سمة  يف  االإره�����اب 
ال�سربيني  ال�����س��رك��اء  "بلغراد" 
العالقات  ت��ع��زي��ز  م��ع��ه��م  ون��اق�����س 
غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف  الثنائية 

االأموال ومتويل االإرهاب. 
حامد  �����س����ع����ادة  ال�����وف�����د  ت�����راأ������س 
للمكتب  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���زع���اب���ي، 
امل�سوؤولني  كبار  و�سّم  التنفيذي، 
وحدة  م��ث��ل  خمتلفة،  ج��ه��ات  م��ن 
املعلومات املالية يف دولة االإمارات 
واملكتب التنفيذي للرقابة وحظر 
ا�ستقبال  يف  ك��ان  حيث  االن��ت�����س��ار، 
الوفد معايل �سيني�سا مايل، نائب 
املالية  وزي��ر  �سربيا  وزراء  رئي�س 
للتن�سيق  الوطنية  الهيئة  رئي�س 
االأموال  غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف 

ومتويل االإرهاب. 
ووّقع كّل من علي في�سل باعلوي، 
املالية  امل��ع��ل��وم��ات  وح����دة  رئ��ي�����س 
وزيلجكو  االإم������������ارات،  دول������ة  يف 
اإدارة  م���دي���ر  رادوف���ان���وف���ي���ت�������س، 
احلماية من غ�سل االأموال )وحدة 
ال�سربية(،  امل���ال���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
مذّكرة تفاهم �ستوّفر اإطاراً معززاً 
للتعاون الثنائي يف جمال مواجهة 
ذلك  امل����ال����ي����ة، مب����ا يف  اجل�����رائ�����م 
تي�سري تبادل املعلومات واالأن�سطة 

امل�سرتكة. 
وتعد هذه املذكرة هي ال� 62 التي 
توّقعها وحدة املعلومات املالية مع 

وحدة اأجنبية. 
وب����ح����ث ال����ل����ق����اء جم����م����وع����ًة من 
االلتزام  ذل����ك  يف  مب���ا  امل��وا���س��ي��ع 

االأموال  غ�سل  مكافحة  مبعايري 
ومتويل االإرهاب والتقييم الوطني 
اجلرمية  وم��ك��اف��ح��ة  ل��ل��م��خ��اط��ر 
والعقوبات  وال���رق���اب���ة  امل��ن��ظ��م��ة 

املالية امل�ستهدفة. 
وق��ّدم وفد الدولة ملحة عامة عن 
واال�سرتاتيجية  االإم�������ارات  ن��ه��ج 
االأم���وال  غ�سل  ملواجهة  الوطنية 
ومت��وي��ل االإره����اب، وخ��ط��ة العمل 
املالية،  ملكافحة اجلرائم  الوطنية 
ك���م���ا مت ت����ق����دمي اإح�����اط�����ة ح���ول 
تنفذها  التي  الرئي�سية  امل��ب��ادرات 
دول�����ة االإم����������ارات، وع���ر����س حول 
تو�سيات  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم 
)فاتف(،  امل���ايل  العمل  جمموعة 
العقوبات  ب���اأن���ظ���م���ة  واالل�����ت�����زام 
على  وتعليقاً  امل�ستهدفة.   املالية 
ال���زي���ارة، ق��ال ح��ام��د ال��زع��اب��ي اإّن 
�سروري  الفعال  ال��دويل  التعاون 
املالية،  اجل����رمي����ة  م��ك��اف��ح��ة  يف 
ال�سرب  ل�سركائنا  ونحن ممتنون 
مثمرة  اجتماعات  ال�ست�سافتهم 
للغاية .. اإن توّفر املعلومات عالية 

اأمر  املنا�سب  ال��وق��ت  ويف  اجل���ودة 
ب��ال��غ االأه��م��ي��ة م���ن اأج����ل حتقيق 
فعالية اجلهود االإقليمية والعاملية 
ومتويل  االأم�����وال  غ�سل  ملكافحة 
االإره��اب، وتوقيع مذكرة التفاهم 
هذه بني وحدَتي املعلومات املالية 
مرتكبي  اإىل  قوية  بر�سالة  يبعث 

اجلرائم املالية. 
ال�سلطات  ق���دم���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
خلطتها  ا���س��ت��ع��را���س��اً  ال�����س��رب��ي��ة 
الوطنية والنهج املتبع يف مكافحة 
املخاطر  وتقييم  املالية،  اجلرائم 

الوطنية. 
رادوفانوفيت�س،  زي��ل��ج��ك��و  وق����ال 
غ�سل  م��ن  احل��م��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
االأم�������وال، اإن����ه ي��ج��ب ال��ن��ظ��ر اإىل 
اأو�سع  ���س��ي��اق  ال��ت��ف��اه��م يف  م��ذك��رة 
يف  ال��ت��ع��اون  م��ن  للمزيد  كفر�سٍة 
جماالت اأخرى، مبا يف ذلك تبادل 

اخلرات واملعارف. 
واأ�ساف رادوفانوفيت�س اأن �سربيا 
مل�ساركتها  ثمينة  ب��خ��رة  ت��ت��م��ّت��ع 
مزّودي  خماطر  تقييم  جم��ال  يف 

االفرتا�سية  االأ�����س����ول  خ���دم���ات 
وال�سركات بح�سب اأنواعها ومتويل 
من  �سربيا  ُتعتر  فيما  االنت�سار 
اأوىل الدول يف املنطقة التي اأجرت 

تلك التقييمات. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ���س��دد م��ع��ايل الوزير 
دول����ة  اأّن  ع���ل���ى  م�����ايل  ���س��ي��ن��ي�����س��ا 
االإم����������������ارات ه������ي �����س����ري����ك ب���ال���غ 
االأهمية جلمهورية �سربيا ودولة 
ي�سّكل  وب���ال���ت���ايل  ل���ه���ا  ���س��دي��ق��ة 
اال�سرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  تعزيز 
الدولتني  ب��ني  القوية  وال�سراكة 
م�����س��األ��ة اأ���س��ا���س��ي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل 
ت���ع���اون  اإىل  م�������س���ريا  ����س���رب���ي���ا، 
البلدين الناجح يف تنفيذ امل�ساريع 
 Belgrade  " م��ث��ل  ال���ك���رى 
واال�ستثمار   "Waterfront
الوطنية  ال�����ط�����ريان  ����س���رك���ة  يف 

ال�سربية. 
واأبدى �سروره التخاذ تلك اخلطوة 
تعزيز  خ������الل  م����ن  االإ�����س����اف����ي����ة 
غ�سل  مواجهة  جم��ال  يف  التعاون 
االأم��وال ومتويل االإره��اب، موؤكدا 
اأن غ�سل االأموال يوؤّثر ب�سكٍل �سلبي 
على الدول واملجتمعات فيما ت�سّر 
املنّظمة  غ���ري  امل��ال��ي��ة  ال��ت��دف��ق��ات 
ونوه  واقت�سادي،  مايل  نظام  باأي 
التعاون  على  �سربيا  ان��ف��ت��اح  اإىل 
وتبادل املعرفة واملعلومات يف هذا 
والديناميكي،  احل�����س��ا���س  امل��ج��ال 
خا�سًة يف ظّل اال�ستخدام املتزايد 

للتكنولوجيا اجلديدة. 
االلتزام مبوا�سلة  واأّك��د اجلانبان 
ت���ع���زي���ز وت���وط���ي���د ال����ت����ع����اون بني 
اجلرائم  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال��ب��ل��دي��ن 
عاملي  م��ايل  نظام  و�سمان  املالية، 

اآمن. 

�شرطة دبي ت�شبط 28 متهمًا حاولوا ترويج 111 كيلوجرامًا من املخدرات يف الدولة

�شندوق املعرفة �شريكًا معرفيًا ملوؤمتر منوذج 
اأكادميية دبي الدولية لالأمم املتحدة 

وفد من املكتب التنفيذي ملواجهة غ�شل الأموال ومتويل 
الإرهاب يزور �شربيا لتعزيز التعاون يف مكافحة اجلرائم املالية 
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عربي ودويل
رو�شيا تنفي تقارير عن خطة 

�شالم �شرية ب�شاأن اأوكرانيا
•• مو�شكو-وكاالت

نفى الكرملني  اأم�س اجلمعة تقارير تفيد باأن مدير وكالة املخابرات املركزية 
االأمريكية وليام برينز عر�س على مو�سكو اتفاق �سالم �سريا يت�سمن التنازل 

عن اأرا�س اأوكرانية لرو�سيا وو�سفها باأنها “زائفة«.
كما نفت وا�سنطن التقرير الذي ن�سرته �سحيفة “نويه ت�سوري�سر ت�سايتوجن” 
ال�سوي�سرية وجاء فيه اأن برينز �سافر �سرا اإىل مو�سكو ال�سهر املا�سي لطرح 
طرح  اأو  مو�سكو  اإىل  �سافر  قد  برينز  ك��ان  اإذا  عما  �سوؤال  على  وردا  اخلطة. 
خطة تت�سمن تنازل اأوكرانيا عن 20 % من اأرا�سيها، قال املتحدث با�سم 

الكرملني دمرتي بي�سكوف لل�سحفيني: “هذا التقرير زائف برمته«.

اأخ��رى، لديه الكثري  اأم��ور  اإي��ران، ومن بني  مفاو�سات مع 
من الرتكيز على احلوار مع اإيران«. وتابع الوزير االإيراين: 
“مل ن��ه��رب ق��ط م��ن ث��ق��اف��ة ال��ت��ف��او���س، وات��ب��ع��ن��ا امل�سالح 

الوطنية يف املفاو�سات«.
وتوقفت املفاو�سات النووية بني اإيران والدول الغربية، ومن 
بعد  املا�سي،  العام  منذ  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  بينها 

تعرث حماوالت اإحياء االتفاق النووي املرم عام 2015.
االأمريكية،  اخلارجية  با�سم  املتحدث  قال  م��واز،  �سياق  ويف 
الهجوم  ج��راء  نف�سها  تلوم  اأن  اإي���ران  على  اإن  براي�س،  نيد 
الذي ا�ستهدف م�سنًعا ع�سكرًيا يف حمافظة اأ�سفهان و�سط 

البالد، يوم ال�سبت املا�سي.

•• طهران-وكاالت
قال وزير اخلارجية االإيراين ح�سني اأمري عبداللهيان اأم�س 
التفاو�س  تريد  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  اجلمعة، 
من  ق��ط  ت��ه��رب  مل  “طهران  اأن  اإىل  م�����س��رًيا  اإي������ران،  م��ع 

وفقا لتعبريه. املفاو�سات”، 
خالل  قوله  عبداللهيان  عن  اإيرانية  اإع��الم  و�سائل  ونقلت 
“وقفت االأمة  اأورت��ي��غ��ا:  ن��ي��ك��اراغ��وا دان��ي��ي��ل  ل��ق��ائ��ه رئ��ي�����س 
ال��والي��ات املتحدة واأحرزت  دائ��ًم��ا �سد جت���اوزات  االإي��ران��ي��ة 

تقدًما كبرًيا«.
واأ�����س����اف: “ال ي����زال اجل���ان���ب االأم���ري���ك���ي ي��وا���س��ل اإج����راء 

عن  اجلمعة  اأم�س  االإيرانية  “اإي�سنا”  اأنباء  وكالة  ونقلت 
براي�س، قوله عن احتجاج اإيران اأمام جمل�س االأمن التابع 
اإ�سرائيل يف الهجوم االأخري على  املتحدة ب�ساأن دور  لالأمم 
اأ�سفهان:  يف  االإيرانية  ال��دف��اع  وزارة  ور���س  جممعات  اأح��د 
“من امل��م��ت��ع ح��ًق��ا ���س��م��اع ه���ذه ال��ر���س��ائ��ل م��ن اإي�����ران. الأنه 
لل�سالم واالأمن  نف�سها تهديًدا  اإي��ران  ت�سكل  اأي حال،  على 
االإقليميني«. واأ�ساف براي�س اأن “اإيران تتقدم يف برناجمها 
النووي، وهي امل�سدر الرئي�سي لالإرهاب يف العامل، وتدعم 
القوى العميلة التي تزعزع ا�ستقرار املنطقة ب�سدة. كما اأنها 
تطور برناجمها ال�ساروخي. لذلك حقيقة اإن اإيران ال تلوم 

اأحداً اإال نف�سها«.

اإيران: اأمريكا تريد التفاو�س معنا ومل نهرب من املحادثات

•• عوا�شم-وكاالت

“االأكرث  ال���ت���ه���دي���دات  ت�������س���درت 
الرئي�س  وجهها  التي  و�سوًحا” 
ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني، رًدا 
باأ�سلحة  اأوك���ران���ي���ا  ت���زوي���د  ع��ل��ى 
ال�سحف  اأب����رز  ع��ن��اوي��ن  غ��رب��ي��ة، 
اأم�س  ���س��ب��اح  ال�������س���ادرة  ال��ع��امل��ي��ة 
اجلمعة، والتي تزامنت مع اإحياء 
الكرملني الذكرى 80 ل�”معركة 
فيها  ق�سى  ال��ت��ي  �ستالينغراد” 
القوات  على  ال�سوفيتي  االحت���اد 

االأملانية النازية.
اأب���رزت ال�سحف  ي��اأت��ي ذل��ك فيما 
للحرب  امل���ي���دان���ي���ة  امل�����س��ت��ج��دات 
الرو�سية االأوكرانية، و�سط تقارير 
تتحدث عن “هجمات رو�سية بال 
متهيًدا  ال��ب��الد  �سرق  يف  هوادة” 
متوقع  كبري”  “هجوم  ل�����س��ن 
تزامًنا مع الذكرى االأوىل للغزو.

تقارير  ا  اأي�سً ال�سحف  وتناولت 
حدة  ت�ساعد  ع��ن  تك�سف  اأخ���رى 
ال��ت��وت��رات ب��ني ال��والي��ات املتحدة 
و�سفته  م�����ا  ب�������س���ب���ب  وال���������س����ني 
يف  ب�”�سباق القواعد الع�سكرية”، 
اإن�ساء قواعد  اأعقاب االإعالن عن 
اأمريكية جديدة يف الفلبني تهدد 

النفوذ ال�سيني يف املنطقة.

خماوف من تهديدات
 بوتني “القامتة«

الغربية  ال��ت��ق��اري��ر  بع�س  اأث����ارت 
الت�سريحات  اإزاء  خم��������اوف 
الرو�سي  ال��زع��ي��م  بها  اأدىل  ال��ت��ي 
ل�”معركة   80 ال������ذك������رى  يف 
والتي انت�سر فيها  �ستالينغراد”، 
القوات  على  ال�سوفيتي  االحت���اد 
ال���ن���ازي���ة االأمل����ان����ي����ة، ح��ي��ث ق���ارن 
بوتني احلرب االأوكرانية باحلرب 

العاملية الثانية.
“نيوزويك”  جم���ل���ة  وذك���������رت 
اأم�س  اأ�سدر  بوتني  اأن  االأمريكية 
اخلمي�س “حتذيرا قامتا” ب�ساأن 
ق����درة ب����الده ع��ل��ى ال����رد، ب��ع��د اأن 
اأع��ل��ن��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ودول 
اأملانيا،  خ��ا���س��ة  اأخ������رى،  غ��رب��ي��ة 
موؤخًرا اأنها �ستزود اأوكرانيا بعدة 
ال�ستخدامها  الدبابات  من  اأن��واع 

يف احلرب مع رو�سيا.
وراأت املجلة االأمريكية اأن توقيت 
حول  املخاوف  يثري  الت�سريحات 
ما ميكن اأن يفعله بوتني رًدا على 
وذلك  الغربية،  ال��دب��اب��ات  حزمة 
“مرة  اأملانيا قائاًل:  اأن خ�س  بعد 
اأخرى نتلقى تهديدات من دبابات 
ل��ي��وب��ارد االأمل��ان��ي��ة.. وم���رة اأخرى 
على  رو�سيا  )االأمل����ان(  �سيقاتلون 
االأرا���س��ي االأوك��ران��ي��ة م��ن خالل 

اآخر اأتباع هتلر«.
الذين  “اأولئك  ب��وت��ني:  واأ���س��اف 
ي��خ��ط��ط��ون ل���ه���زمي���ة رو����س���ي���ا يف 
اأن  ي��ف��ه��م��ون  امل���ع���رك���ة ال  ���س��اح��ة 
رو�سيا  م����ع  احل����دي����ث����ة  احل�������رب 
لدينا  مت���اًم���ا..  خمتلفة  �ستكون 
االأمر  يقت�سر  ول���ن  ل��ل��رد،  ط���رق 

على العربات املدرعة«.
وقالت املجلة االأمريكية اإن بوتني 
االنتكا�سات  خ��ط��اب��ه  يف  جت��اه��ل 
ال�����ت�����ي ت���ع���ر����س���ت ل����ه����ا ق�����وات�����ه، 
اخل�سائر  ح��ج��م  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
من  ن��وًع��ا  ي�سيف  مم��ا  الب�سرية، 
اجلمهور  م��ع  ال�سفافية”  “عدم 

الرو�سي.
مل  “نيوزويك”،  لتقرير  ووف��ق��اً 
ال���ذي كان  م��ا  ال��ف��ور  يت�سح على 
ت�سريحاته  يف  بوتني  اإليه  ي�سري 
الرو�سية،  الرد”  “طرق  ح���ول 
�سبتمر  يف  �����س����رح  ك������ان  ل���ك���ن���ه 
اخليار  اإىل  يلجاأ  قد  باأنه  املا�سي 
النووي اإذا تعر�ست بالده لتهديد 
�سعرت  “اإذا  م�������س���دًدا:  وج�����ودي، 
اأرا�سيها مهددة،  اأن وحدة  رو�سيا 
ف�سن�ستخدم جميع و�سائل الدفاع 

املتاحة لنا، وهذا لي�س خدعة«.
اإىل  االأمريكية  املجلة  اأ�سارت  كما 
باأن  ال��رو���س��ي  ال��زع��ي��م  ت��ع��ه��د  اأن 
من  منت�سرة  �ستخرج  “مو�سكو 
ب�ساأن  خم��اوف  يثري  اأوكرانيا”، 
ت�����س��ع��ي��د احل������رب خ�����الل االأي������ام 
املقبلة، وذلك يف وقت ت�ستعد فيه 

رو�سيا ل�”هجوم كبري” جديد.
من  تخ�سى  اأوك��ران��ي��ا  اإن  وق��ال��ت 
ت�ستعد ملحاولة جديدة  اأن رو�سيا 
لال�ستيالء على كييف تزامًنا مع 

الذكرى االأوىل للحرب.
عن  املجلة  نقلت  ال�ساأن،  هذا  ويف 
رو�سيا  اإن  قولهم  نوويني  خ��راء 
مت��ت��ل��ك اأك����ر ت��ر���س��ان��ة ن��ووي��ة يف 
اأن عدم  م���ن  ال���ع���امل، حم���ذري���ن 
اأخذ تهديدات بوتني على حممل 
اأزمة  اأك��ر  عنه  ينتج  “قد  اجل��د 
يف اإ�سارة  نووية �سهدها التاريخ”، 

اإىل حرب عاملية ثالثة “نووية«.
مل  “نيوزويك”،  لتقرير  ووف��ق��اً 
ال���ذي كان  م��ا  ال��ف��ور  يت�سح على 
ت�سريحاته  يف  بوتني  اإليه  ي�سري 
الرو�سية،  الرد”  “طرق  ح���ول 
�سبتمر  يف  �����س����رح  ك������ان  ل���ك���ن���ه 
اخليار  اإىل  يلجاأ  قد  باأنه  املا�سي 
النووي اإذا تعر�ست بالده لتهديد 
�سعرت  “اإذا  م�������س���دًدا:  وج�����ودي، 
اأرا�سيها مهددة،  اأن وحدة  رو�سيا 
ف�سن�ستخدم جميع و�سائل الدفاع 

املتاحة لنا، وهذا لي�س خدعة«.
اإىل  االأمريكية  املجلة  اأ�سارت  كما 
باأن  ال��رو���س��ي  ال��زع��ي��م  ت��ع��ه��د  اأن 

دونبا�س  منطقة  على  ال�سيطرة 
باأكملها.

االأمريكية  ال�سحيفة  واع��ت��رت 
على  “الو�سيكة”  ال�سيطرة  اأن 
جانب  اإىل  ب����اخ����م����وت،  م���دي���ن���ة 
اأول  �ستكون  ا،  اأي�سً كراماتور�سك 
انت�سار ع�سكري كبري ملو�سكو منذ 
تكلفته  من  الرغم  على  ال�سيف، 
الرو�سية  االأرواح  يف  ال��ب��اه��ظ��ة 

واالأوكرانية.

»�صباق القواعد” ي�صعل 
التوترات بني اأمريكا وال�صني

“التاميز”  ����س���ح���ي���ف���ة  راأت 
املتحدة  الواليات  اأن  الريطانية 
اأق�����دم�����ت ع���ل���ى خ����ط����وة ج���دي���دة 
تزيد  ق����د  ب���امل���خ���اط���ر  حم���ف���وف���ة 
ب�سكل كبري،  ال�سني  عداوتها مع 
ب���ع���دم���ا اأع���ل���ن���ت وا����س���ن���ط���ن عن 
ع�سكرية  ق��واع��د  اأرب����ع  اإن�����س��ائ��ه��ا 

جديدة يف الفلبني.
وق���ال���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اإن����ه رغ���م اأن 
ال��ق��واع��د االأرب���ع���ة اجل���دي���دة لن 
ت�سم  كبرية  دائمة  من�ساآت  تكون 
النوع  غ����رار  ع��ل��ى  ال���ق���وات  اآالف 
الذي حتتفظ به الواليات املتحدة 
يف اأرا�����س����ي ح��ل��ف��ائ��ه��ا االآخ���ري���ن 
)ال��ي��اب��ان وكوريا  اآ���س��ي��ا  ���س��رق  يف 
�ست�ساعف  اأن��ه��ا  اإال  اجل��ن��وب��ي��ة(، 
باأنها  بكني  يف  ال�سائد  االإح�سا�س 
حما�سرة من قبل وا�سنطن التي 

تتهمها بعرقلة التطور ال�سيني.
ج���اء االإع������الن خ���الل زي�����ارة قام 
ب���ه���ا وزي������ر ال����دف����اع االأم���ري���ك���ي، 
العا�سمة  اإىل  اأو������س�����ن،  ل���وي���د 
ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة م��ان��ي��ال، ح��ي��ث قالت 
ال�سالم  “يهدد  التو�سع  اإن  بكني 

يف املنطقة«.
وقالت وزارة اخلارجية ال�سينية: 
الذاتية،  امل�سلحة  منطلق  “من 
تعزيز  املتحدة  ال��والي��ات  توا�سل 
املنطقة  يف  الع�سكري  ان��ت�����س��اره��ا 
ب��ع��ق��ل��ي��ة حم�����س��ل��ت��ه��ا ���س��ف��ر، مما 
يوؤدي اإىل تفاقم التوتر يف املنطقة 
واال�ستقرار  ال�������س���الم  وي���ع���ر����س 

االإقليميني للخطر«.
مل  “التاميز”،  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ًق���ا 
الدقيقة  امل�����واق�����ع  ت���اأك���ي���د  ي���ت���م 
اجلديدة،  االأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ق��واع��د 
مل�سوؤولني  �سابقة  ت�سريحات  لكن 
اأم���ري���ك���ي���ني وف��ل��ب��ي��ن��ي��ني اأ����س���ارت 
يف  �سيكونان  منها  اث��ن��ني  اأن  اإىل 
اأق�سى  يف  واإي���زاب���ي���ال  ك���اج���اي���ان 
�سمال �سرق البالد، وهي النقطة 

االأقرب اإىل تايوان.
الريطانية  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
موقع  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  مت  اإذا  اإن����ه 
�سيثري  الع�سكريتني،  القاعدتني 

من  منت�سرة  �ستخرج  “مو�سكو 
ب�ساأن  خم��اوف  يثري  اأوكرانيا”، 
ت�����س��ع��ي��د احل������رب خ�����الل االأي������ام 
املقبلة، وذلك يف وقت ت�ستعد فيه 

رو�سيا ل�”هجوم كبري” جديد.
من  تخ�سى  اأوك��ران��ي��ا  اإن  وق��ال��ت 
ت�ستعد ملحاولة جديدة  اأن رو�سيا 
لال�ستيالء على كييف تزامًنا مع 

الذكرى االأوىل للحرب.
عن  املجلة  نقلت  ال�ساأن،  هذا  ويف 
رو�سيا  اإن  قولهم  نوويني  خ��راء 
مت��ت��ل��ك اأك����ر ت��ر���س��ان��ة ن��ووي��ة يف 
اأن عدم  م���ن  ال���ع���امل، حم���ذري���ن 
اأخذ تهديدات بوتني على حممل 
اأزمة  اأك��ر  عنه  ينتج  “قد  اجل��د 
يف اإ�سارة  نووية �سهدها التاريخ”، 

اإىل حرب عاملية ثالثة “نووية«.
�سحيفة  راأت  ج����ان����ب����ه����ا،  م�����ن 

وهي  ك��رام��ات��ور���س��ك،  م��دي��ن��ة  اأن 
رئ��ي�����س��ي لقوات  ع�����س��ك��ري  م��رك��ز 
تعر�ست  ق���د  ال�������س���رق،  يف  ك��ي��ي��ف 
لق�سف رو�سي مكثف خالل االأيام 
مدى  يك�سف  ت�سعيد  يف  املا�سية، 
رغبة الكرملني يف ال�سيطرة على 
ال���ت���ي متنحه  م��ن��ط��ق��ة دون���ب���ا����س 
مفاو�سات  اأي  يف  ق�����وة  م���رك���ز 

م�ستقبلية.
اأن  ال�������س���ح���ي���ف���ة  واأو�������س������ح������ت 
ك����رام����ات����ور�����س����ك ك����ان����ت ه����دًف����ا 
متكررة  ����س���اروخ���ي���ة  ل��ه��ج��م��ات 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة منذ 
اأن  اأ���س��ارت اإىل  ال��غ��زو، لكنها  ب��دء 
املدينة  و����س���ط  ع��ل��ى  ال�������س���رب���ات 
االأخرية  االأ�سابيع  يف  تكثفت  ق��د 
الرو�سية  ال����ق����وات  ت��ك��ث��ي��ف  م����ع 
اإىل  ي��ه��دف  م��ت��وق��ع  ل�سن ه��ج��وم 

االأمريكية  تاميز”  “نيويورك 
املقبل  ل��ل��ع��ام  احل����رب  اإط���ال���ة  اأن 
رو�سيا،  م�سلحة  يخدم  اأن  ميكن 
مما قد يجر الرئي�س االأوكراين 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، على  ف���ول���ودمي���ري 
م���ف���او����س���ات  اأي  يف  ال������دخ������ول 
مراًرا  ح��ذر  اأن��ه  رغ��م  م�ستقبلية، 
اأن����ه ل���ن ي��ت��ن��ازل ع���ن ���س��ر واحد 
وقالت  االأوكرانية.  االأرا�سي  من 
اإن احلرب التي �ست�ستمر ل�سنوات 
الغربي  الدعم  تاآكل  �ستعمل على 
ل��ك��ي��ي��ف. ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة عن 
بارزين  اأم���ري���ك���ي���ني  م�������س���وؤول���ني 
“ن�سحت  وا���س��ن��ط��ن  اإن  ق��ول��ه��م 
ال���رو����س لك�سب  ك��ي��ي��ف مب���ج���اراة 
ب���ع�������س ال�����وق�����ت ح����ت����ى و�����س����ول 

الدبابات واالأ�سلحة االأخرى«.
واأ�ساف امل�سوؤولون - الذين طلبوا 

ع���دم ال��ك�����س��ف ع��ن ه��وي��ت��ه��م - اأن 
ا  بالدهم طلبت من اأوكرانيا اأي�سً
باخموت  بلدة  من  قواتها  �سحب 
امل��ح��ا���س��رة ب��ال�����س��رق، مم���ا مينح 

رو�سيا ن�سًرا رمزًيا.
االن�سحاب  اأن  امل�����س��وؤول��ون  واأك����د 
تاأثري  ل��ه  يكون  ل��ن  باخموت  م��ن 

ا�سرتاتيجي كبري على احلرب.
“نيويورك  ق���ال���ت  امل���ق���اب���ل،  ويف 
تاميز” اإنه اإذا متكنت مو�سكو من 
اال�ستيالء على باخموت، �ستندفع 
�سلوفيان�سك  ن���ح���و  ذل�����ك  ب���ع���د 
وك���رام���ات���ور����س���ك، االأم������ر ال���ذي 
كاملة  ���س��ب��ه  ���س��ي��ط��رة  مي��ن��ح��ه��ا 
خطوة  يف  دون��ب��ا���س،  منطقة  على 

حا�سمة لبوتني.
م�ستعلة،  اأخ�������رى  م��ن��ط��ق��ة  ويف 
اإىل  االأمريكية  ال�سحيفة  اأ�سارت 

ب�ساأن  ال�������س���ني  خم�������اوف  ذل������ك 
ت�������اي�������وان، وذل��������ك ب����ع����دم����ا وع����د 
بايدن،  االأم��ري��ك��ي ج��و  ال��رئ��ي�����س 
اأم��ري��ك��ي��ة للدفاع  ق���وات  ب��اإر���س��ال 
املحيط  على  املطلة  اجلزيرة  عن 

الهادي.
وي���رف���ع االإع�������الن اجل���دي���د عدد 
يف  االأمريكية  الع�سكرية  القواعد 

الفلبني اإىل 9 قواعد.
واأ�سافت ال�سحيفة اأنه من املتوقع 
املتبقيتان يف  القاعدتان  تكون  اأن 
يف  ب��ال��غ��رب،  وزامبالي�س  ب���االوان 
اجلنوبي،  ال�سني  بحر  مواجهة 
ال���ذي ت��ط��ال��ب ب��ه ب��ك��ني بالكامل 
ت��ق��ري��ًب��ا، مب��ا يف ذل���ك امل��ي��اه التي 
تطالب بها مانيال واملعروفة لها 

با�سم “بحر الفلبني الغربي«.
م�سوؤولني  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
اجلي�س  اإن  ق��ول��ه��م  اأم���ري���ك���ي���ني 
الإن�ساء  خ��ط��ًط��ا  و����س���ع  ال��ك��ي��ن��ي 
م����درج ج��دي��د ط��وي��ل مب���ا يكفي 
النفاثة  امل��ق��ات��الت  م��ع  للتعامل 
يف م��ط��ار م��ان��دا ب���اي، وه��و مركز 
والكينية  االأم��ري��ك��ي��ة  للعمليات 
االإرهابية  “ال�سباب”  �سد حركة 

يف ال�سومال املجاورة.
املحادثات  اأن  امل�سوؤولون  واأ�ساف 
مع الكينيني قد اأثارت القلق من 
ب�سركة  ت�ستعني  ق��د  ن��ريوب��ي  اأن 
للدولة  مملوكة  �سينية  اإن�ساءات 
اإذا  بالقاعدة  التو�سعات  لتنفيذ 
االأمريكية  الدفاع  وزارة  اختارت 
)البنتاغون( اخلروج من امل�سروع، 
الذي قد يكلف حوايل 50 مليون 

دوالر.
وق������ال م�������س���وؤول ع�����س��ك��ري كبري 
�سرياقبون  “هل  ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة: 
)ال�سينيون( ما نفعله؟ اإنه ي�سكل 
بالن�سبة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  مع�سلة 
ب��اي��دن حتى  اإدارة  ل��ن��ا«. وق��اوم��ت 
ال�سحيفة،  لتقرير  وف��ًق��ا  االآن، 
ت�سوية  تتم  مل  لكن  كينيا،  طلب 

امل�سكلة بعد.
وذكرت ال�سحيفة اأن “البنتاغون” 
مل يقدم اأي طلب اإىل الكونغر�س 
لتو�سيع  اأم�����وال  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

القاعدة.
الطلب  اإن  “اجلورنال”  وق��ال��ت 
ملناو�سة  ن����واة  ي��ك��ون  ق���د  ال��ك��ي��ن��ي 
االأمريكية  امل��ن��اف�����س��ة  يف  ج��دي��دة 

ال�سينية على النفوذ يف اأفريقيا.
احلكومات  ب��ع�����س  اأن  واأ����س���اف���ت 
االأف���ري���ق���ي���ة اأ���س��ب��ح��ت ب���ارع���ة يف 
ال�����س��غ��ط ع��ل��ى وا���س��ن��ط��ن بورقة 
بكني، ويف بع�س االأحيان مو�سكو، 
من  للقتال  مرتزقة  اأر�سلت  التي 
اأجل االأنظمة يف مايل وجمهورية 

اأفريقيا الو�سطى.

ال�صحف العاملية تربز امل�صتجدات امليدانية للحرب الرو�صية الأوكرانية 

بوتني يهدد بذكرى »�شتالينغراد«.. وقواعد ع�شكرية توؤجج التوترات الأمريكية ال�شينية

•• باري�س-اأ ف ب

اأع������������رب ال����رئ����ي���������س ال���ف���رن�������س���ي 
الوزراء  ورئي�س  اإميانويل ماكرون 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
معا”  “العمل  على  عزمهما  ع��ن 
“املزعزعة  اإي���ران  اأن�سطة  وج��ه  يف 
االأو�سط  ال�سرق  يف  لال�ستقرار” 
ومبواجهة “دعم” طهران لرو�سيا 

يف هجومها على اأوكرانيا.
كما ندد ماكرون باالندفاع املتهور 

ت�سديد  اإىل  الغربية  ال��دول  بعتاد، 
ال�سغوط على اإيران عدو اإ�سرائيل 

اللدود.
تدعو  التي  اإي���ران  تتهم  املقابل  يف 
الدولة  على  الق�ساء  اإىل  بانتظام 
بالوقوف  ا����س���رائ���ي���ل  ال����ع����ري����ة، 
اأرا�سيها  على  ع��دة  هجمات  وراء 
ا�ستهدفت برناجمها النووي اأو يف 
�سبق  حيث  ط��ه��ران  حليفة  �سوريا 
جوية  غ���ارات  �سنت  اأن  الإ���س��رائ��ي��ل 

على م�سالح اإيرانية.

الإي��������ران يف ب���رن���اجم���ه���ا ال���ن���ووي 
نتانياهو  م���ع  ع�����س��اء  م���اأدب���ة  ب��ع��د 
يف ب���اري�������س، حم�����ذرا ط���ه���ران من 
تبقى  ل��ن  امل�سار  ه��ذا  موا�سلة  اأن 
الرئا�سة  وق��ال��ت  “عواقب«.  ب��ال 
ماكرون  اإّن  ب��ي��ان  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
“احلزم الالزم  اإب��داء  كّرر �سرورة 
املتهور  اإي��������ران  ان����دف����اع  وج�����ه  يف 
حتما  له  �ستكون  ا�ستمر  اإذا  ال��ذي 
عواقب” وحيال غياب “ال�سفافية 
يف هذا البلد جتاه الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
ماكرون  اأن  االإل���ي���زي���ه  واأ�����س����اف 
قلقهما  ع���ن  “اأعربا  ون��ت��ان��ي��اه��و 
ال�����س��دي��د ب�������س���اأن اأن�����س��ط��ة اإي�����ران 

املزعزعة لال�ستقرار يف املنطقة«.
“الرئي�س  اأن  على  باري�س  و�سددت 
)م�������اك�������رون( ذّك�������ر ب���������اأّن ال���دع���م 
االإي�������راين ل���ل���ع���دوان ال���رو����س���ي يف 
لعقوبات  اإي���ران  يعّر�س  اأوك��ران��ي��ا 

وعزلة متزايدة«.

يبدو  ما  االأرب��ع��اء  نتانياهو  واأعلن 
اأنه حتول كبري يف اال�سرتاتيجية، 
يف  للنظر  االآن  م�ستعد  اإن��ه  قائال 

توريد اأ�سلحة اإىل اأوكرانيا.
اإ�سرائيل على  االآن حر�ست  وحتى 
البقاء على احلياد، ال �سيما ب�سبب 
املنت�سر يف  الرو�سي  وج��ود اجلي�س 

�سوريا.
“ت�سامن  عن  ماكرون  اأع��رب  كما 
ف��رن�����س��ا ال��ك��ام��ل م���ع اإ���س��رائ��ي��ل يف 
حربها �سد االإرهاب” بعد الهجوم 
اأ�سخا�س  ���س��ب��ع��ة  ف��ي��ه  ق��ت��ل  ال����ذي 
ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر  ك�����ان�����ون   27 يف 
القد�س.  يف  ك��ن��ي�����س  م���ن  ب��ال��ق��رب 
اإجراء  اأي  “جتنب  ب�سرورة  وذّك��ر 
العنف”  دوام���ة  تاأجيج  �ساأنه  م��ن 
ال�ستمرار  ال�سديدة  و”معار�سته 
اال������س�����ت�����ي�����ط�����ان ال�����������ذي ي���ق���و����س 
احتماالت قيام دولة فل�سطينية يف 

امل�ستقبل«.
ب�”تطبيع  م�������اك�������رون  ورح����������ب 

اإ�سرائيل ودول عدة  العالقات بني 
ب��اأن هذه  “ذّكر  لكنه  املنطقة”  يف 
مكتملة  غري  �ستبقى  الديناميكية 
ما دامت غري م�سحوبة با�ستئناف 
عملية �سيا�سية نحو حل” لل�سراع 

االإ�سرائيلي الفل�سطيني.
االإ�سرائيلية  ال�������س���ف���ارة  وق����ال����ت 
“�سيجري  �سابق  وق��ت  يف  بباري�س 
نتانياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س 
حيث  ل��ب��اري�����س  دبلوما�سية  زي����ارة 
يلتقي الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
اجلهود  يف  معه  ويبحث  م��اك��رون 
النووي  الرنامج  لوقف  الدولية 
اتفاقات  �سبل تعزيز  االإي��راين ويف 
اب����راه����ام وت��و���س��ي��ع��ه��ا«. يف االأي�����ام 
االأخرية، �سهدت اأعمال العنف بني 
الطرفني االإ�سرائيلي والفل�سيطي 

ت�سعيدا كبريا اأوقع �سحايا عدة.
ع�سكرية  ع��م��ل��ي��ة  اأ����س���ف���رت  ف���ق���د 
ال�سفة  ����س���م���ال  يف  اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
الغربية التي حتتلها اإ�سرائيل منذ 

1967، عن مقتل ع�سرة اأ�سخا�س 
26 كانون الثاين/ على االأق��ل يف 

يناير يف خميم جنني لالجئني.
وم�����س��اء ال�����س��اب��ع وال��ع�����س��ري��ن من 
مهاجم  قتل  الثاين/يناير،  كانون 
فل�سطيني �ستة اإ�سرائيليني وامراأة 
ب��ال��ق��رب م��ن كني�س يف  اأوك��ران��ي��ة 
احتلتها  ال��ت��ي  ال�����س��رق��ي��ة  ال��ق��د���س 

ا�سرائيل و�سمتها.
فل�سطيني  اأ�ساب  املا�سي  وال�سبت 
ا�سرائيليني هما رجل وابنه بجروح 
يف القد�س ال�سرقية قبل اأن ي�ساب 
بدوره ويعتقل. يف ال�سفة الغربية 
اإ�سرائيليون  حرا�س  قتل  املحتلة، 
االأحد فل�سطينيا فيما قتل اجلي�س 
وي�سعى  االث�����ن�����ني.  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا 
اإىل  االإ�سرائيلي خ�سو�سا  الطرف 
على مو�سوع  ال��زي��ارة  ه��ذه  تركيز 
اإيران اآمال اأن يدفع �سلوع طهران 
رو�سيا  ب���ني  احل�����رب  يف  امل��ت��ن��ام��ي 
واأوكرانيا من خالل تزويد رو�سيا 

ماكرون ونتانياهو يريدان »العمل معا« يف مواجهة اإيران
العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ريدي�س للتجارة 

CN العامة  رخ�سة رقم: 2191847 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ح�سني علي �سيف حميد احل�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة عادل �سامل مبارك احمد العكري %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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خطوة”  كل  “يف  اأوكرانيا  دعم  اجلمعة  االأوروبي  االحتاد  تعّهد 
امل�سوؤولني  التكتل فيما اجتمع كبار  اإىل  �سمن م�ساعيها لالن�سمام 

يف كييف التي ت�ست�سيف قمة حتمل اأهمية رمزية.
ي�ست�سيف  الذي  زيلين�سكي  االأوك��راين فولودميري  الرئي�س  ي�سغط 
اإج��راءات ان�سمام بالده التي حتاول  االجتماع على التكتل لت�سريع 

الت�سدي لغزو رو�سي بداأ قبل عام تقريبا.
منح االحتاد االأوروبي اأوكرانيا و�سع الدولة املر�سحة لالن�سمام اإليه 
يف حزيران يونيو العام املا�سي، لكن يرّجح اأن يكون م�سار الع�سوية 
االأوروبي  املجل�س  رئي�س  واأع��ل��ن  �سنوات.  وي�ستغرق  �سعبا  الكاملة 
العا�سمة االأوكرانية بينما دوت �سفارات  اإىل  �سارل مي�سال و�سوله 

االإنذار. وتعّهد من كييف “عدم التهاون يف ت�سميمنا”.
وقال يف تغريدة “�سندعمكم اأي�سا يف كل خطوة �سمن م�سريتكم اإىل 
االحتاد االأوروبي”. و�سلت رئي�سة املفو�سية االأوروبية اأور�سوال فون 
دير اليني وم�سوؤول ال�سوؤون اخلارجية للتكتل جوزيب بوريل اأي�سا 
اأعقاب حمادثات مع  زيلين�سكي يف  واأك��د  القمة.  اإىل كييف حل�سور 
املفاو�سات  تبداأ  اأن  “ت�ستحق  اأوكرانيا  اأن  اخلمي�س  اليني  دير  فون 
على ع�سويتها يف االحتاد االأوروب��ي هذا العام”. واأ�ساف “ال ميكن 
ق��وي��ة واحتاد  اأوك��ران��ي��ا  م��ن خ��الل  اإال  نثمنها  ال��ت��ي  حماية احل��ي��اة 

اأوروبي قوي”.
 

ميري  النائب  انتخاب  اجلمعة  الفرن�سي  الد�ستوري  املجل�س  األغى 
الثامنة  ال���دائ���رة  يف   2022 ي��ون��ي��و  ح���زي���ران  يف  )مي����ني(  ح��ب��ي��ب 
اإ�سرائيل  خ�سو�ساً  ت�سمل  وال��ت��ي  اخل���ارج،  يف  املقيمني  للفرن�سيني 

واليونان واإيطاليا.
اأ�سهر. حبيب  انتخابات جديدة يف غ�سون ثالثة  تنظيم  و�سيجري 
الت�سريعية  ال���دورة  يف  نائباً  انُتخب  ق��د  ك��ان  نتنياهو،  م��ن  امل��ق��ّرب 
حبيب  مع  “متعاطفني  اأّن  اإىل  الد�ستوري  املجل�س  ولفت  ال�سابقة. 
ب��ّث��وا خ���الل ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى خم��ت��ل��ف مواقع 
التوا�سل االجتماعي، ر�سائل تطالب بالت�سويت لهذا املر�سح، خالفاً 

الأحكام املادة 49 من قانون االنتخاب”.
واأ�ساف اأّن “حبيب اأن�ساأ خطوطاً �ساخنة ومراكز م�ساعدة لتعبئة عدد 
كبري من امل�سّغلني ليتعاملوا مع الناخبني الذين يواجهون �سعوبات 
اأنه يف ظّل هذه الدعوات “قد  مو�سحاً  يف الت�سويت االإلكرتوين”، 
يكون مّت االقرتاح على الناخبني ب�سكل غري منتظم، الت�سويت عن 

طريق االإنرتنت مكانهم”.
بالنظر  وامل��ن��اورات،  التجاوزات  “هذه  اأّن  الد�ستوري  املجل�س  وراأى 
اإىل الفجوة يف االأ�سوات التي لوحظت يف الدورة الثانية، من املرّجح 
ميري  يخ�سع  كذلك،  االقرتاع”.  �سدقية  على  اأّث���رت  قد  تكون  اأن 
ا�ستبه  بعد تقرير  اأم��وال عاّمة”،  “اختال�س  حبيب لتحقيق بتهمة 

يف ح�سول خمالفات يف رواتب معاونيه الرملانيني.
 

 اجتمع القادة ال�سيا�سيون والع�سكريون يف مدينة بي�ساور الباك�ستانية 
اأم�س اجلمعة ملناق�سة �سبل الرد على ما و�سفه رئي�س الوزراء باأنها 
تفجري  اأي��ام من  اأرب��ع��ة  بعد  وذل��ك  االإرهاب”،  “موجة جديدة من 
الواقعة  100 �سخ�س يف املدينة  اأكرث من  اأ�سفر عن مقتل  م�سجد 

يف �سمال غرب البالد.
وفجر من ي�ستبه باأنه انتحاري نف�سه وقت ال�سالة يوم االثنني يف 
واإدارة  لل�سرطة  مكاتب  ت�سم  باملدينة  التح�سني  �سديدة  منطقة 

مكافحة االإرهاب. وقالت ال�سرطة اإن املهاجم كان يرتدي زيها.
عدد  اأك��ر  يعد  مم��ا  ثالثة  با�ستثناء  ال�سرطة  م��ن  القتلى  وجميع 
يف  اآ�سيا  جنوب  يف  الواقعة  بالدولة  م�سلحون  ي�سقطه  القتلى  من 
�سفوف ال�سرطة. وقال رئي�س الوزراء �سهباز �سريف لقيادات اجلي�س 
تريد  باأ�سرها  “االأمة  باالجتماع  االفتتاحية  كلمته  يف  واملخابرات 
اأن تعرف كيف �ستتم مواجهة هذا اخلطر وما هي االإج��راءات التي 

ميكن اتخاذها للق�ساء على هذه املوجة اجلديدة من االإرهاب”.
مل��ح��ارب��ة هذا  ق��درت��ن��ا  ح����دود  امل�����وارد يف  ك��ل  “�سن�ستخدم  واأ����س���اف 
التي  االأحرار”،  “جماعة  الباك�ستانية  ال�سلطات  اخلطر”. واتهمت 
وهذه  الهجوم.  بتنفيذ  اإرهابية،  جماعة  املتحدة  الواليات  ت�سنفها 

اجلماعة هي ف�سيل من�سق عن حركة طالبان الباك�ستانية. 

عوا�شم

كييف

باري�ص

ا�ضالم اأباد

لول: بول�شونارو خطط ملحاولة النقالب 
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

من  “ثقته”  �سيلفا عن  دا  لوال  اإينا�سيو  لوي�س  الرازيلي  الرئي�س  اأع��رب 
حكومية  مبان  على  للهجوم  املدبر  العقل  هو  بول�سونارو  جايري  �سلفه  اأن 
يف برازيليا يف الثامن من كانون الثاين/يناير واأنه كان ي�سعى اإىل تنفيذ 

“انقالب«.
اليوم  “اأدرك  املحلية  تي يف”  “ريدي  مقابلة مع حمطة  لوال يف  واأو�سح 
خطط  بول�سونارو(  ال�سابق  )الرئي�س  املواطن  هذا  ع��ال:  ب�سوت  واأقولها 
اأن�سار  من  اآالف  اقتحم  الثاين/يناير،  كانون  من  الثامن  يف  الن��ق��الب«. 
خالل  املتطرف  اليميني  مناف�سه  على  لوال  فوز  من  غا�سبني  بول�سونارو 
الرئا�سي  الق�سر   ،2022 االأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  الرئا�سية  االنتخابات 
والكونغر�س واملحكمة العليا واقدموا على تخريبها. وقرر قا�س برازيلي اأن 
ي�سمل التحقيق الرئي�س ال�سابق الذي غادر الرازيل متوجها اإىل فلوريدا 
نهاية كانون االأول/دي�سمر. ويهدف التحقيق اإىل حتديد من يقف وراء 
دور  ح��ول  ���س��وؤال  على  ردا  ل��وال  واأك��د  الرازيلية.  املوؤ�س�سات  ه��ذه  تخريب 
اأن بول�سونارو �سارك  “اأنا على ثقة من  الرئي�س ال�سابق يف هذه االأح��داث 

بن�ساط يف ذلك وي�ستمر مبحاولته«.
واأ�ساف “اأرادوا اإثارة هذه الفو�سى يف االأول من كانون الثاين/يناير لكنهم 
اأدركوا اأنهم عاجزون عن ذلك ب�سبب االنت�سار الكثيف لل�سرطة والنا�س«. 
اأنه  ف��ال  دو  ناركو�س  ال�سناتور  اأك��د  ال��ذي  اليوم  ل��وال يف  ت�سريحات  واأت��ت 
�سارك يف اجتماع مع الرئي�س ال�سابق طرحت خالله فكرة منع و�سول لوال 

اإىل ال�سلطة.

ملاذا ل يتحقق ال�شالم يف جنوب ال�شودان؟ 

اإيطاليا اأم فرن�شا.. من يظفر بكعكة الطاقة الليبية؟

قرب خط وقف اإطالق النار.. قرار للدبيبة يوّتر الو�شع يف ليبيا
تاأمني ال�صويرف

ت�سيري  ب�����س��اأن  وت��ف��اه��م��ات  ك��ب��ريا  تن�سيقا  امل��ا���س��ي��ة  ال�سنة  ���س��ه��دت 
الليبي  للغرب  املنطقة احليوية  تلك  االأم��ن يف  لفر�س  ال��دوري��ات 

باأ�سره.
هذه املنطقة مير بها اأحد الفروع الرئي�سية للنهر ال�سناعي املغّذي 
وبها  الغربي،  ال�ساحل  يف  امل��ج��اورة  واملناطق  طرابل�س  للعا�سمة 
اأ�سهمت  النهر.  منظومة  يف  امل��ي��اه  لتدفق  رئي�سية  حتّكم  وح���دات 
تلك الدوريات يف الت�سدي للعديد من التجاوزات التي توؤّثر على 
ال�سادر  ال��ق��رار  ت�سّمن  ليبي.  3 ماليني  م��ن  الأك��رث  امل��ي��اه  تدفق 
مدينة  يف  مقراتها  اإىل  ت�سليحها  بكامل  القوة  اإع��ادة  الدبيبة  عن 
م�سراتة، دون االإ�سارة اإىل تكليف جمموعة جديدة ملهام التاأمني، 

وقد اتخذه يف وقت �سابق خالل العام املا�سي، لكّنه جرى تفعيله 
على اأر�س الواقع حاليا، وفق امل�سادر.

“الكتيبة  مهام  لتويل  جمموعة  ر�سمي  ب�سكل  الدبيبة  يكلف  مل 
“اللواء  تكليف  اإمكانية  اإىل  متداولة  اأن��ب��اء  ت�سري  لكن   ،”166
بتلك  ال��رئ��ا���س��ي،  للمجل�س  مبا�سر  ب�سكل  ال��ت��اب��ع  قتال”،   444
املهمة. لكن مل يت�سح بعد هذا االأمر، خ�سو�سا اأن املنطقة �سهدت 
بوجود جمموعات م�سلحة ِمن  “االأعمال اال�ستفزازية”  ما ي�سبه 
مدن بالغرب الليبي، التي متركزت لفرتة يف منطقة ال تبعد كثريا 

عن خط التما�س.

اجلي�س م�صتعد
الليبي  الذي يحافظ فيه اجلي�س  الوقت  التحركات يف  تلك  تاأتي 

الع�سكرية  ب��امل��ن��اورات  ع��ل��ى ج��اه��زي��ت��ه الأي ج��دي��د، وذل���ك  ���س��رق��ا 
العديدة التي نّفذها يف املنطقتني ال�سرقية واجلنوبية، وال توجد 
لديه م�سكالت يف العتاد اأو االأف��راد، كما ي�سري امل�سوؤول االإعالمي 

باجلي�س علي العوامي.
وف�����ق  للجي�س،  املعادي��������ة  التحركات  وراء  االإخ���وان  تنظيم  يقف 
ليبيا  اإبق��������اء  االإرهاب������ي  التنظي����م  ي�س������تهدف  حيث  العوامي، 
اأكرث  ظ��ل  الع�سكري  امل�سار  اأن  خ�سو�سا  الفو�سى،  م��ن  ح��ال��ة  يف 
ال�س��������احة  على  بالتوترات  كثريا  يتاأّث������ر  مل  الأن��ه  ي��وؤّرق��ه��م؛  م��ا 
 ”5+5“ امل�سرتكة  الع�سكرية  الليبية  اللجنة  وظلت  ال�سيا�سية، 
تنعقد دون بح�سور جميع اأع�سائه��������ا يف مدينة �س���رت بتاأمني من 
النار �سامدا  اإطالق  اتفاق وقف  بق��������اء  اأ�سهم يف  اجلي�س، وهو ما 

حتى االآن.

•• طرابل�س-وكاالت

ي�سود القلق م��ن اخ��ت��الل االأو���س��اع ق��رب خ��ط وق��ف اإط���الق النار 
يف ليبيا، بعد قرار احلكومة منتهية الوالية، بقيادة عبد احلميد 
الدبيبة، تغيري القوة املكّلفة بتاأمني منطقة ال�سويرف يف املنطقة 
الغربية، وهي اإحدى نقاط التما�س مع املناطق التي يتمركز فيها 
 ”166 “الكتيبة  اأف���راد  �سحب  الدبيبة  وق��رر  الوطني.  اجلي�س 
التابعة ملحمد احل�سان من ال�سويرف القريبة من قاعدة اجلفرة 
اإطالق  اتفاق وق��ف  اإب��رام  التمركز منذ  امل��وج��ودة يف ه��ذا  اجلوية، 
النار يف اأكتوبر العام 2020 وي�سودها الهدوء، حني اأبدى احل�سان 
انفتاحه على التعاون مع قوات اجلي�س يف عمليات تاأمني م�سرتكة 

للمنطقة، ح�سب ما نقلته م�سادر ملوقع “�سكاي نيوز عربية«.

•• جوبا-رويرتز

هذا  فرن�سي�س  ال��ب��اب��ا  زي����ارة  حت��م��ل 
االأ����س���ب���وع جل���ن���وب ال�������س���ودان اآم����اال 
اأك���رث ط��م��وح��ا مثل  اأه����داف  بتحقق 
الإنهاء  دف��ع��ة  ال�����س��الم  عملية  اإع��ط��اء 
�سراع م�ستمر منذ عقد راح �سحيته 

مئات االآالف.
ووقعت القوات احلكومية التي تدين 
وقوات  ك��ري  �سلفا  للرئي�س  ب��ال��والء 
االأول  ال��ن��ائ��ب  ت��دع��م  ال��ت��ي  املعار�سة 
للرئي�س ريك م�سار اتفاقا يف 2018 
ال�سلطة  ب��ت��ق��ا���س��م  اجل���ان���ب���ني  األ������زم 

وت�سكيل جي�س موحد للبالد.
بوترية  �سار  االتفاق  هذا  تنفيذ  لكن 
بطيئة وا�ستمر العنف يف التفجر بني 

االأطراف املتناحرة.
ال�سراع  ع����ن  ت��ف��ا���س��ي��ل  ي���ل���ي  ف��ي��م��ا 

وجهود حله:

* كيف بداأ ال�صراع؟
يف  ال�سودان  ح��رب يف جنوب  اندلعت 
بعد   2013 االأول  ك��ان��ون  دي�سمر 
ع���ام���ني م���ن ا���س��ت��ق��الل ال���ب���الد عن 

ال�سودان.
وما فجر ال�سراع هو اقتتال داخلي يف احلركة ال�سعبية 
لتحرير ال�سودان احلاكمة بعد قرار كري يف يوليو متوز 

من ذلك العام عزل م�سار من من�سب نائب الرئي�س.
اأ�س�س  على  ك��ان��ت  ل��ذل��ك  نتيجة  ن�سبت  ال��ت��ي  واحل���رب 
عرقية اإىل حد كبري. وينحدر كري من اأكر جمموعة 
ينحدر  بينما  الدينكا،  ال�سودان وهي  عرقية يف جنوب 

م�سار من ثاين اأكر جمموعة وهي النوير.
وتعر�س مدنيون من اجلانبني لال�ستهداف على اأ�سا�س 
االنتماء العرقي، وفقا ملا قالته جماعات معنية بالدفاع 
عن حقوق االإن�سان. وذكرت جلنة من االأمم املتحدة يف 

•• عوا�شم-وكاالت

يف  الفرن�سي  االإي��ط��ايل  النفوذ  ح��رب 
فرتة  كل  وتتجدد  ج��دا  قدمية  ليبيا 

الأق�سى  اأوروب����ا  تعر�س  وم��ع  ال��ي��وم  ال��ظ��روف.  بح�سب 
ب��داأت عيون  اأزم��ة طاقة بعد فك االرت��ب��اط مع رو�سيا 
غنية  بديلة  م�سادر  عن  تبحث  والفرن�سيني  الطليان 

و�سال�سل اإمداد قريبة.
الغنية  باأر�سها  املحطات  واأوىل  اأه��م  م��ن  كانت  ليبيا 
اأجانب  �سركاء  وج��ود  و�سمان  االإن��ت��اج  بزيادة  ورغبتها 

ورفع اأهميتها ودورها يف م�سهد الطاقة العاملي.
 48.8 نحو  اإفريقيا متتلك  �سمال  الواقعة يف  الدولة 
مليار برميل من االحتياطيات النفطية اأي نحو 2.8 
باملئة من اإجمايل االحتياطيات العاملية مما يجعل منها 

�ساحبة اأكر احتياطي نفطي يف القارة ال�سمراء.
االحتياطيات  ت�سل  الطبيعي  ال��غ��از  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى 
الغاز  من  مكعب  مرت  تريليون   1.4 اإىل  منه  الليبية 
االإفريقية  ال��دول  بني  اخلام�سة  املرتبة  بذلك  حمتلة 

من حيث هذه االحتياطيات.
مل  الليبية  االأرا����س���ي  م��ن  �سا�سعة  م�����س��اح��ات  اأن  ك��م��ا 
امل�سوحات  بع�س  وج��ود  الرغم من  بعد على  ت�ستك�سف 
فيها  والغاز  للنفط  احتياطيات  وج��ود  تتكلم عن  التي 
الراغبة  لل�سركات  الدولة  هذه  جاذبية  من  يزيد  مما 

بالتو�سع واحل�سول على جزء من الكعكة.

خطوات �سباقة الإيطاليا وتوقيع اأكر م�سروع منذ 23 
عاما

اأن  وا���س��ت��ط��اع��ت  ال�����س��ب��اق��ة  ك��ان��ت  االإي��ط��ال��ي��ة  »اإيني” 
موؤ�س�سة  مع  اتفاقية  بتوقيعها  االأ���س��د  ح�سة  تقتن�س 
25 عاماً،  8 مليارات دوالر ملدة  النفط الليبية بقيمة 
بهدف تعزيز اإم��دادات الطاقة اإىل اأوروب��ا، على الرغم 

من تدهور الو�سع االأمني والفو�سى ال�سيا�سية.

من  م��ت��ك��ررة  موج������ات  ا�س����تمرت  احل���ني،  ذل��ك  من�ذ 
من  كبري  ع��دد  وت�س������ريد  االأرواح  اإزه��������اق  يف  القت�ال 

املدنيني.
يف  ن���ازح  مليون   2.2 ه��ن��اك  اإن  املتحدة  االأمم  وت��ق��ول 
جنوب ال�سودان كما فر 2.3 مليون من البالد وجلاأوا 

اإىل دول اأخرى.
ال�سودان  جنوب  مناطق  بع�س  يف  املجاعة  اإع��الن  ومت 
اإىل  يحتاجون  ال�سكان  ثلثي  م��ن  واأك���رث   .2017 يف 
طبيعية  ول��ك��وارث  لل�سراع  نتيجة  اإن�سانية  م�ساعدات 
ثالث  م��دى  على  مثيل  لها  ي�سبق  مل  في�سانات  مثل 

�سنوات.

2016 اأن تطهريا عرقيا كان يجري هناك.

* ما هي التبعات التي ترتبت على ذلك؟
جنوب  ا�ستقالل  راف��ق��ت  التي  االآم���ال  احل��رب  قو�ست 
ال�سودان يف 2011 بعد �سراع م�سلح ا�ستمر الأكرث من 

عقدين مع حكومة اخلرطوم يف ال�سمال.
وذكر اأحد التقديرات يف 2018 اأن احلرب يف اخلم�س 
نحو  �سقوط  يف  ت�سببت  ال��ع��ام  لذلك  ال�سابقة  �سنوات 
اأو بطريقة  األف قتيل كنتيجة مبا�سرة لل�سراع   400
ونق�س  االأم���را����س  مثل  ع��وام��ل  ب�سبب  مبا�سرة  غ��ري 

الرعاية ال�سحية.

“امل�سغل  حالي������ا  تعتر  ال��ت��ي  اإي��ن��ي  موق������ع  وت��ع��زي��ز 
االأول” يف ليبيا حيث تتوىل 80 باملئ�����ة من اإنتاج الغاز 

الليبي.
اأذرع  اأث����ارت ه��ذه التفاقية م��ن زوب��ع��ة ب��ني  وب��ق��در م��ا 
النفط  التنفيذية يف طرابل�س مبا فيها وزارة  ال�سلطة 
دور  تراجع  اأظهرت  قانونية. فقد  اعترتها غري  التي 
من  ع���دد  يف  ح�س�سا  متتلك  ال��ت��ي  الفرن�سية  ت��وت��ال 
حقول النفط املهمة يف البالد مبا يف ذلك حقال الواحة 

وال�سرارة.

منذ  ليبيا  النا�سطة يف  العمالقة  االإيطالية  املجموعة 
“اأكر م�سروع يتم تطويره  اإنه  1959 قالت يف بيان 
البحريني  احل��ق��ل��ني  يف   ”2000 ع���ام  م��ن��ذ  ليبيا  يف 
القادرين على اإنتاج “ما بني 750 و800 مليون مرت 

مكعب من الغاز يف اليوم اعتبارا من 2026«.
النفط  ثعلب  ب��اأن��ه  يو�س���ف  ال���ذي  دي�س�كالزي  اأم�������ا 
الذي و�سفه  االتف�����اق  اإن  قال  اإيطاليا فقد  والغ����از يف 
باأنه “تاريخي” �سي�سمح بالقيام ب�”ا�ستثمارات كرى” 
ليبيا  يف  وظائف”  و”ا�ستحداث  ال��ط��اق��ة  قط������اع  يف 

* هل �صاعد اتفاق ال�صالم
 يف تهدئة الأو�صاع؟

�سبتمر  يف  ال�����س��الم  ات���ف���اق  ُو����س���ف 
اأيلول 2018 باأنه “اإحياء” التفاق 
التايل  العام  يف  انهار  ال��ذي   2015
نائب  ملن�سب  م�سار  وع���اد  لتوقيعه. 
�سغوط  ظ����ل  يف  االأول  ال���رئ���ي�������س 

دبلوما�سية هائلة.
وحدة  حكومة  لت�سكيل  االتفاق  دع��ا 
وطنية ودمج قوات م�سار يف اجلي�س 
ع��ل��ى اجلرائم  وامل��ح��ا���س��ب��ة  ال��وط��ن��ي 

التي ارتكبت يف اأثناء احلرب.
فرن�سي�س  ال��ب��اب��ا  رك���ع   ،2019 يف 
وثالثة  وم�����س��ار  ك��ري  اأق����دام  لتقبيل 
الرئي�س يف روما  ن���واب  م��ن  اآخ��ري��ن 

ونا�سدهم احرتام االتفاق.
م��ن��ذ ذل���ك احل���ني، ت��راج��ع��ت اأعمال 
العنف امل�سلحة من االأطراف املوقعة 
ع��ل��ى االت��ف��اق ب�سكل ك��ب��ري، وف��ق��ا ملا 
املا�سي،  العام  املتحدة  االأمم  ذكرته 
م���ع ال��ن��ج��اح يف ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع�����س بنود 

االتفاق.
ا�ستكوا  ال���دول���ي���ني  امل���ان���ح���ني  ل��ك��ن 
م���ن ب����طء حت����رك احل��ك��وم��ة �سوب 
اجلي�س يف  املختلفة يف  الف�سائل  �سم  تقدم يف  حتقيق 
د�ستور جديد وتخ�سي�س حمكمة  كيان موحد وكتابة 

للمحا�سبة على جرائم احلرب.
انتخابات  احلكومة  اأج��ل��ت  امل��ا���س��ي،  اآب  اأغ�سط�س  ويف 
ل��ع��ام��ني. واخ���ت���ارت احلركة   2022 ك��ان��ت م��ق��ررة يف 
ال�سعبية لتحرير ال�سودان يف دي�سمر كانون االأول كري 

مر�سحا و�سوتت الإلغاء ع�سوية م�سار.
يف تلك االأثناء، اندلعت ب�سكل متكرر اأعمال عنف بني 
عرقية  جل��م��اع��ات  تنتمي  اأ���س��غ��ر  م�سلحة  جم��م��وع��ات 
خمتلفة يف مناطق بالبالد ب�سبب نزاعات على مناطق 

الرعي وم�سادر املياه وموارد اأخرى.

تناف�س بني الأ�صقاء
ال��ت��ن��اف�����س ق���ائ���م م��ن��ذ ���س��ن��وات على 
والغاز  النفط  اال�ستفادة من م�سادر 
و�سع  يف  اليوم  اإيطاليا  لكن  الليبية 
بقيادة  اإيطاليا  بها  قامت  �سباقة  م��ب��ادرات  م��ن  اأق���وى 
اأو�سحت  التي  ميلوين  جورجيا  وخ�سو�سا  حكوماتها 
اإيطاليا  اأح����الم  ال��ل��ي��ب��ي يف حت��ق��ي��ق  ال�����س��ري��ك  اأه��م��ي��ة 
لها  الطبيعي  والغاز  النفط  تدفق  ا�ستمرارية  ب�سمان 

وزيادة اال�ستثمارات وال�سفقات.
ناهيكم عن الهدف االإيطايل االأ�سمى باأن ت�سبح مركزا 
ال�سترياد وتخزين م�سادر الطاقة الواردة من اإفريقيا 

واإعادة توزيعها للجريان االأوروبيني.
االإيطايل  الليبي  االقت�سادي  الت�سابك  يزداد  وقت  ويف 
يتقل�س الدور الفرن�سي. وبالرغم من ادعاء كل منهما 
اأنه لي�س من م�سلحتهما ا�ستمرار حالة الفو�سى داخل 
املعقدة  لالزمة  �سلمي  حل  اإيجاد  على  وعملهما  ليبيا 

فاإن كاًل منهما يتبع ا�سرتاتيجية خمتلفة.
االنتقادات  وجهوا  خمتلفني  �سيا�سني  وبل�سان  اإيطاليا 
وا�ستغاللها  اإف��ري��ق��ي��ا  يف  فرن�سا  ل�سيا�سات  ال�����س��دي��دة 
كان  ع��ادل مم��ا  غ��ري  ب�سكل  واخل���ام  الطبيعية  للموارد 
اأوروب��ا وما  اأث��ر يف زي��ادة الهجرة االإفريقية باجتاه  له 
التعار�س بني  نطاق  اإال غي�س من في�س الت�ساع  هذا 

الدولتني يف امل�سالح واالأولويات.
اأن  ي��ح��اول  ب���دوره  ال��ذي  ميلوين يف مواجهة م��اك��رون 
�سمال  ونفط  لغاز  ا�ستقطاب  مركز  فرن�سا  من  يجعل 
وال�سباق  م�ستعرة  واملناف�سة  واح��د  ال��ه��دف  اإفريقيا. 
حم��م��وم واالأ���س��ق��اء يف اأوروب�����ا ه��م خ�����س��وم يف ال�ساحة 

االإفريقية.
�سي�سمح  االإيطايل  الفرن�سي  التناف�س  اأن  احلقيقة  يف 
لليبيا وغريها من الدول االإفريقّية بتح�سني �سروطها 
التفاو�سّية مع الدولتني واالنتهاء بعقود ي�ستفيد منها 

الطرفان اإال اأنه يف بع�س االأحيان يعقد امل�سهد.

اأمريكا تنقل املعتقل الباك�شتاين خان من جوانتانامو اإىل بيليز 
•• وا�شنطن-رويرتز

االأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
املعتقل  ن���ق���ل  )ال����ب����ن����ت����اج����ون( 
الذي  خ���ان،  جم��ي��د  الباك�ستاين 
ك�������س���ف ت���ف���ا����س���ي���ل م����روع����ة عن 
ت���ع���ر����س���ه ل���ل���ت���ع���ذي���ب ع����ل����ى يد 
هجمات  بعد  املركزية  املخابرات 
11 �سبتمر اأيلول 2001، من 
كوبا  يف  جوانتانامو  خليج  �سجن 

اإىل دولة بيليز.
واع������رتف خ����ان )42 ع���ام���ا( يف 
اأع�ساء  مع  بالتاآمر   2012 عام 
امل�����س��وؤول��ني عن  ال��ق��اع��دة  تنظيم 
2001 الرتكاب جرائم  هجمات 
قتل وتقدمي دعم مادي لالإرهاب 
�ساهدا  واأ�����س����ب����ح  وال���ت���ج�������س�������س 
ل���ل���ح���ك���وم���ة م���ن���ذ ذل������ك احل����ني، 

بح�سب م�سوؤولني اأمريكيني.
باك�ستان  يف  عليه  القب�س  واأُلقي 

تابع  اأ�سود”  “موقع  يف  واحتجز 
ل��وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة من 
 2006 ع����ام  اإىل   2003 ع����ام 
االعتقال  مع�سكر  يف  �سجنه  قبل 
يف  االأمريكية  البحرية  بالقاعدة 

خليج جوانتانامو.
ورحب خان يف بيان اأ�سدره فريقه 
القانوين مبا �سماه فر�سة ثانية 

يف احلياة.
على  ب�����س��دة  ن�����ادم  “اإنني  وق�����ال 
�سنوات  التي فعلتها قبل  االأ�سياء 
امل�سوؤولية  حتملت  وق��د  ع��دي��دة، 
وح���اول���ت ال��ت��ع��وي�����س ع��ن��ه��ا. ما 
زلت اأطلب املغفرة من اهلل وممن 

اآذيتهم. اأنا اآ�سف حقا«.
يف  م���ع���ت���ق���ل  اأول  ه������و  وخ����������ان 
منذ  �سراحه  ُيطلق  جوانتانامو 
املا�سي،  االأول  ت�����س��ري��ن  اأك��ت��وب��ر 
املن�ساأة  يف  م��ع��ت��ق��ال   34 ت���ارك���ا 
م�سوؤولون  ي���ق���ول   20 ب��ي��ن��ه��م 

بالفعل  موؤهلون  اإنهم  اأمريكيون 
وو�سل  اأخ����رى.  دول  اإىل  للنقل 
جوانتانامو  يف  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ع����دد 

يوما اإىل 800.
معتقال   40 ه������ن������اك  وك�����������ان 
الرئي�س  ت�����وىل  ع���ن���دم���ا  ه���ن���اك 
من�سبه  بايدن  جو  الدميقراطي 
اإنه  2021. وق��ال بايدن  يف عام 
ويحظر  املن�ساأة.  اإغ��الق  يف  ياأمل 
القانون على احلكومة االحتادية 
ن��ق��ل م��ع��ت��ق��ل��ي ج��وان��ت��ان��ام��و اإىل 
للواليات  الرئي�سي  ال��ر  �سجون 

املتحدة.
ال�سحفية  ال�����س��ك��رت��رية  وق���ال���ت 
بيري  كارين جان  االأبي�س  للبيت 
ملتزمني  “نظل  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني 
تركز  و�ساملة  م��درو���س��ة  بعملية 
املحتجزين  ع���دد  ت��ق��ل��ي�����س  ع��ل��ى 
بطريقة  ج��وان��ت��ان��ام��و  خ��ل��ي��ج  يف 
م�������س���وؤول���ة واإغ��������الق امل���ن�������س���اأة يف 

ن��ه��اي��ة امل����ط����اف«. وق�����ال اإمي����ون 
ك��ورت��ي��ن��اي وزي���ر خ��ارج��ي��ة بيليز 
اإن حكومة بالده قبلت نقل خان 
اإليها ودفعت احلكومة االأمريكية 

التكاليف.
واأ����س���اف يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي يف 
الدولة الواقعة باأمريكا الو�سطى 
لقد  اإرهابيا.  لي�س  خان  “ال�سيد 
ت��راج��ع مت��ام��ا ع��ن اأف��ع��ال��ه وقبل 
م�����س��وؤول��ي��ات��ه ع��ن��ه��ا وي�������س���األ اهلل 
الذي  كورتيناي،  واأكد  املغفرة”. 
ال��ت��ق��ى ب��خ��ان ل���دى و���س��ول��ه اإىل 
بيليز، اأن له مطلق احلرية يف اأن 
يعي�س بقية حياته هناك اإذا اأراد.

وك��ان خ��ان قد تال بيانا من 39 
ع�سكرية  جل���ن���ة  اأم�������ام  ���س��ف��ح��ة 
اأمريكية الإ�سدار االأحكام يف عام 
2021، و�سف فيه املعاملة التي 
لقيها يف املوقع التابع للمخابرات 
امل�����رك�����زي�����ة. وحت�������دث خ������ان عن 

تعر�سه لل�سرب واالإيهام بالغرق 
واالغت�ساب. وقال اإنه ظل معلقا 
اأيام،  لعدة  من يديه من عار�سة 
عاريا با�ستثناء غطاء على راأ�سه، 
واإن احلرا�س هناك كانوا “يلقون 
املاء املثلج على ج�سدي العاري كل 
�ساعة اأو �ساعتني وو�سعوا مروحة 

لتدفع الهواء نحوي مبا�سرة«.
ُح�����رم م���ن النوم  اأن�����ه  ك��م��ا ذك����ر 
وال��ط��ع��ام وظ���ل م��ع��زوال ومقيدا 
املو�سيقى  ت�سدح  بينما  زنزانة  يف 
على مدار 24 �ساعة. واأو�سح اأن 
���س��ن��وات، منذ  ث��الث  ا�ستمر  ه��ذا 
 2003 اعتقاله يف كرات�سي عام 
عام  جوانتانامو  اإىل  نقله  حتى 

.2006
الدفاع  اإن وزير  البنتاجون  وقال 
امل�سرعني  اأخ��ط��ر  اأو����س���ن  ل��وي��د 
العام  يف  خ�����ان  ن���ق���ل  ب���اع���ت���زام���ه 

املا�سي.

انطالق �شفارات اإنذار 
يف اأنحاء اأوكرانيا

•• كييف-رويرتز
الغارات  االإن��ذار من  انطلقت �سفارات 
اجلوية يف كييف وعر اأنحاء اأوكرانيا 
اأن تبداأ  اأم�س اجلمعة فيما من املقرر 
ق��م��ة ل��زع��م��اء االحت�����اد االأوروب�������ي مع 
رئي�س اأوكرانيا يف العا�سمة. وا�ستقبل 
ال���رئ���ي�������س االأوك������������راين ف���ول���ودمي���ري 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي م�������س���وؤول���ني ك����ب����ارا من 
اإىل كييف  االحت����اد االأوروب�����ي ح��م��ل��وا 
“مهما تطلب  اأوكرانيا  تعهدات لدعم 
الدولة،  مي��ن��ح��وا  مل  لكنهم  االأمر” 
التي تخو�س حربا مع رو�سيا، موافقة 

�سريعة على االن�سمام اإىل التكتل.
املجل�س  رئي�س  زيلين�سكي  وا�ست�ساف 
االأوروبية  املفو�سية  االأوروبي ورئي�سة 
الذكرى  اأور�سوال فون دير الين، قبل 
والذي  مو�سكو  لغزو  االأوىل  ال�سنوية 
بحياة  واأودى  م��دن  تدمري  يف  ت�سبب 
على  امل��الي��ني  واأج���ر  االآالف  ع�سرات 
العاملية  ال��غ��ذاء  باأ�سعار  واأ���س��ر  ال��ن��زوح 

واإمدادات الطاقة.
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غارديان: نفوذ بريطانيا يف حرب اأوكرانيا ي�شع اأملانيا وفرن�شا على املحك
•• لندن-وكاالت

اأوالف  االأمل�������اين،  امل�����س��ت�����س��ار  واف����ق 
���س��ول��ت��ز، اأخ�����رياً ع��ل��ى ت���وري���د 14 
دب���اب���ة م���ن ط����راز ل��ي��وب��ارد 2 اإىل 
اأوك��ران��ي��ا. وب��رغ��م قلة ه��ذا العدد، 
اأمام  القرار عقبة كبرية  اأزال  فقد 

اإعادة ت�سليح اأوكرانيا.
واأعلنت فنلندا وبولندا والرتغال 
�سرت�سل  اأن���ه���ا  ب��ال��ف��ع��ل  وه���ول���ن���دا 
ب��ع�����س��اً م���ن ه����ذه ال���دب���اب���ات، كما 
الطريق  يف  واإ�سبانيا  ال��روي��ج  اأن 

لالن�سمام لهذه القافلة.
ويف هذا االإطار، قال جوناثان اإيال، 
البحوث  ل�سراكات  امل�ساعد  املدير 
اخلدمات  مبعهد  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
مقال  يف  “رو�سي”  املتحدة  امللكية 
ب�سحيفة “غارديان” الريطانية: 
اإىل  االأم��������ر  ي��ن��ت��ه��ي  اأن  “ميكن 
ح�����س��ول اأوك��ران��ي��ا ع��ل��ى ع���دد جيد 
لها  ليوبارد، مما يوفر  دبابات  من 
القدرة على طرد القوات الرو�سية، 
والدخول يف حرب اال�ستنزاف التي 
ت�سمح للرئي�س الرو�سي، فالدميري 
بوتني، حالياً بقتل املدنيني و�سحق 
االقت�سادية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة 
الأوك����ران����ي����ا ب�����س��ك��ل م��ن��ه��ج��ي، مع 

االإفالت من العقاب«.
الناتو  ح��ك��وم��ات  ت�سعر  واأ����س���اف: 
اتخذ  ق���د  ���س��ول��ت��ز  الأن  ب���االرت���ي���اح 
ال�������س���ح���ي���ح بعد  ال�����ق�����رار  اأخ����������رياً 
جت���رب���ة ج��م��ي��ع اخل�����ي�����ارات. ومن 
ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س جو 
بايدن اأن الواليات املتحدة واأوروبا 

“متحدتان ب�سكل كامل و�سامل«.
وتابع اإيال: “يرقى القرار االأملاين 

خروجها  رغ����م  االأوروب�������ي  االأم�����ن 
اإن �سمعة  م��ن االحت���اد االأوروب�����ي. 
بريطانيا وتاأثريها الوا�سع يف اإدارة 
ح���رب اأوك���ران���ي���ا اأك����ر ب��ك��ث��ري من 
اأمل��ان��ي��ا، رغ��م عدم  اأو  ت��اأث��ري فرن�سا 
وجود اأي ات�سال اأمني ر�سمي بينها 

وبني االحتاد االأوروبي.
اأملانيا  مهمة  اأن  ال��ك��ات��ب  واأو����س���ح 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ه���ي االع�������رتاف بهذا 
االأ�سا�سي.  االأوروب����������ي  ال���ت���ح���ول 
ي����زال �سولتز  وب����داًل م��ن ذل����ك، ال 
اإذا  اأن���ه  م���وؤخ���راً،  ق���ال  ك��م��ا  يعتقد، 
�سحبت رو�سيا قواتها من اأوكرانيا، 
�سالم  ن��ظ��ام  اإىل  ال��ع��ودة  “ميكننا 

ناجح وجنعله اآمناً مرة اأخرى«.
وهذا حم�س هراء، على حد و�سف 
تاأكيد  اأملانيا  �ستعيد  حيث  الكاتب، 
ت�سمت  عندما  االأوروب��ي��ة  اأهميتها 
امل��ط��اف، ويتطلع  نهاية  امل��داف��ع يف 
العميقة  برلني  جيوب  اإىل  العامل 
للم�ساعدة يف اإعادة اإعمار اأوكرانيا. 
على  للتاأثري  �ستكافح  اأمل��ان��ي��ا  لكن 
االأمنية  اخل��ري��ط��ة  ت�سكيل  اإع����ادة 

الأوروبا.

ب��ت��زوي��د اأوك��ران��ي��ا ب��ال��دب��اب��ات اإىل 
الع�سكرية  للم�ساركة  كبري  تعميق 
ال�����������س�����راع. وواف������ق  ال���غ���رب���ي���ة يف 
الأوكرانيا  ال��غ��رب��ي��ون  ال���داع���م���ون 
الأنهم  كبري  ب�سكل  املخاطرة  على 
اأن  اإىل  �سحيح-  ب�سكل  خ��ل�����س��وا- 
ال�سماح با�ستمرار حرب اال�ستنزاف 
ال���ت���ي ي�����س��ن��ه��ا ب���وت���ني اأم������ر اأك����رث 

خطورة«.

خطوات 
ت�صعيدية اأخرى

ل��ك��ن ه���ذه ل��ي�����س��ت ���س��وى اخلطوة 
اخلطوات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  االأوىل 
التي  االأخ�������������رى،  ال���ت�������س���ع���ي���دي���ة 
الناتو  ح���ك���وم���ات  اأن  امل����وؤك����د  م���ن 
�ستواجهها يف االأ�سهر املقبلة، بغ�س 
النظر عن كيفية تطور احلرب. اإذا 
احلتمي  الرو�سي  الهجوم  اأن  ثبت 
اأوكرانيا  ���س��د  ال��رب��ي��ع  ف�����س��ل  يف 
ُي��خ�����س��ى حالياً،  اأك���رث جن��اح��اً مم��ا 
ف�سوف تتزايد الطلبات على توريد 
امل�سلحة  للقوات  املقاتلة  الطائرات 

االأوكرانية.
وك��������ذل��������ك احل��������������ال ب����ال����ن���������س����ب����ة 
مب�ساركة  اخل��ا���س��ة  ل��الق��رتاح��ات 
اأو�سع من جانب الناتو للدفاع عن 
اأوك���ران���ي���ا. ال مي��ك��ن ت�سور  ���س��م��اء 
تزويد  ك��ان  لقد  ولكن  االآن.  ذل��ك 
اأي�ساً  الغربية  بالدبابات  اأوكرانيا 

الناخبني فح�سب يعترونه زعيماً 
قوياً.

برلني  يف  ج��دي  تقدير  يوجد  وال 
للتكيف  اأملانيا  �ستحتاجه  ما  ملقدار 
ال��ت��غ��ي��ريات االأ���س��ا���س��ي��ة التي  م���ع 
ب�����س��ب��ب موقعة  اأوروب������ا  ح��دث��ت يف 

اأوكرانيا.
لقد اعتادت اأملانيا وفرن�سا اأن تكونا 
م�سدر القرار يف القارة االأوروبية. 
الثقل  ولكن حدث حتول يف مركز 
ب�سكل حا�سم  للقارة  اال�سرتاتيجي 
اأوروبا  باجتاه  الغربي  طرفها  من 
اأجرت  وال�سرقية، حيث  الو�سطى 
مثل  دول  بذلتها  ال��ت��ي  ال�سغوط 
دول البلطيق وبولندا- طوال فرتة 

احلرب- برلني على اتخاذ قرار.
�سلطة  ال����دول  ه���ذه  اكت�سبت  وق���د 
اأخالقية الأنها كانت اأكرث و�سوحاً 
رو�سيا  خ���ط���ر  ب�������س���اأن  وواق����ع����ي����ة 
اأن���ه���ا متار�س  ك��م��ا  االإم���ري���ال���ي���ة، 
تاأثرياً مبا�سراً وعملياً على عملية 
�سنع القرار يف القارة. وهذا يعني 
اخلطط  ع����ن  ال���ت���خ���ل���ى  ������س�����رورة 
التميز  ل��دع��م  االأمل��ان��ي��ة  الفرن�سية 
الوا�سح بني البلدان داخل اأو خارج 
االأوروب���ي  االحت���اد  مثل  موؤ�س�سات 

وحلف الناتو.

بريطانيا والأمن الأوروبي
يف  حا�سماً  الع��ب��اً  بريطانيا  وتظل 

الت�سعيد  اإىل  ب��وت��ني  ن��ظ��ام  جل��وء 
النووي، من اأجل درء االإذالل التام 

واالنهيار.
ل�����س��ول��ت��ز يف  ال����دائ����م  ال���ت���اأخ���ر  اإن 
بعد  ا�سرتاتيجي  ق���رار  ك��ل  ات��خ��اذ 
قد  ال�����س��غ��ط  االأوان وحت���ت  ف���وات 
اأ�سر بالفعل ب�سكل خطري باالأمن 
التاأخر  ي��ك��ون  ق��د  لكن  االأوروب�����ي، 
كارثياً بالن�سبة للخيارات احلا�سمة 

من املحرمات حتى وقت قريب.
الهجوم  ك�����ان  اإذا  امل����ق����اب����ل،  ويف 
االأوك������������������راين امل�����ت�����وق�����ع اأف���������س����ل 
مم�����ا ت����وق����ع����ه خم���ط���ط���و ال���ن���ات���و 
للعيان  ف�����س��ت��ظ��ه��ر  ال��ع�����س��ك��ري��ون، 
القرم  جزيرة  �سبه  حترير  م�ساألة 
امل��ح��ت��ل��ة، م��ع ال��ف��رار امل��ت��وق��ع ملئات 
الرو�س  امل�ستوطنني  م��ن  االآالف 
من �سبه اجلزيرة، ف�ساًل عن خطر 

االأمل��ان يف الدبابة، وي�سعى الن�سف 
االآخر اإىل القفز”، كما قال الكاتب 

الرو�سي املولد فالدميري كامير.

�صولتز يف مرمى النريان
االأملان  الطرح الوحيد الذي يقبله 
افتقار  ه���و  ال���ك���ات���ب،  وف����ق  االآن، 
وت�سري  القيادة.  �سفة  اإىل  �سولتز 
اآخر ا�ستطالعات الراأي اإىل اأن ربع 

االأ�سهر  يف  ال���ن���ات���و  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
املقبلة.

اإال  امل�����س��ت�����س��ار االأمل�����اين  ي��ب��ذل  ومل 
يعنيه  م��ا  ل��الأمل��ان  لي�سرح  القليل 
للدبابات  ال���و����س���ي���ك  ال���ت�������س���ل���ي���م 
بالن�سبة ال�ستباك بالده يف احلرب 
اأو نظرته للخطوات التالية. ومما 
ال يثري الده�سة اأن ال��راأي العام ال 
يزال منق�سماً، حيث “يجل�س ن�سف 

ول��ي��ام�����س ب��ع��د ن��ق��ا���س ام��ت��د اأكرث 
يح�سل  “مل  ����س���اع���ات  اأرب������ع  م���ن 
ال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ع���دد االأ�����س����وات... 
لذلك مل تتم املوافقة على م�سروع 

القانون«.
بعد الرف�س الرابع، اأعلن الرملان 
اأّن  م االق��رتاح،  خاميي كويتو مقدِّ
دينا  ُيغلق.  اأن  يجب  “الكونغر�س 

بلوارتي يجب اأن ت�ستقيل«.
الطلب،  ه���ذا  امل��ت��ظ��اه��رون  وك�����ّرر 
حيث نزلوا مرة اأخرى اإىل ال�سارع 

يف العا�سمة ليما اخلمي�س.
تتحّدر  االأ�سخا�س  مئات  وتظاهر 
االأندي�س،  ج��ب��ال  م���ن  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 
مايو”،  دي  “دو�س  ����س���اح���ة  يف 

•• ليما-اأ ف ب

مقرتحاً  البريويف  الرملان  رف�س 
موعد  ت��ق��دمي  على  ين�س  ج��دي��داً 
ال�سنة  هذه  نهاية  اإىل  االنتخابات 
جمعية  ع��ل��ى  ا���س��ت��ف��ت��اء  واإج��������راء 
ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة، ب��ه��دف ت��ه��دئ��ة موجة 
التي  احل����ال����ي����ة  االح����ت����ج����اج����ات 

ت�سهدها البالد.
ورف�س 75 نائباً م�سروع القانون 
الذي قدمه حزب الي�سار “البريو 
نائباً   48 ���س��ّوت  بينما  احلرة”، 
اثنان عن  وامتنع  القانون  ل�سالح 

الت�سويت.
خو�سيه  الكونغر�س  رئي�س  وق���ال 

ع�سرات  جت����ّم����ع  ال���������س����ب����اح،  ويف 
املحطات  مقّرات  خارج  االأ�سخا�س 
التلفزيونية الرئي�سية اخلا�سة يف 

البالد للتعبري عن ا�ستيائهم.
عرقية  من  يتحّدرن  ن�ساء  ورّددت 
���س��رق البريو،  االأمي�����ارا يف ج��ن��وب 
هتافات  اأط��ف��ال،  برفقة  وبع�سهن 

مناه�سة لل�سرطة.
 48 مقتل  اإىل  االحتجاجات  اأّدت 

�سخ�ساً يف �سبعة اأ�سابيع.
وه����ذه امل����رة ال��راب��ع��ة م��ن��ذ كانون 
يرف�س  ال���ت���ي  االأول/دي���������س����م����ر 
قانون  م�����س��روع  ال��ك��ون��غ��ر���س  فيها 
املقّررة  االنتخابات  موعد  لتقدمي 
وبعد   .2024 ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل  يف 

قّدمت  االأرب��ع��اء،  الثالث  الرف�س 
جديدة  م��ب��ادرة  “فوراً”  الرئي�سة 
ت�سرين  يف  ان���ت���خ���اب���ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 

االأول/اأكتوبر هذه ال�سنة.
ال�سابع  يف  االحتجاجات  واندلعت 
م���ن ك���ان���ون االأول/دي�������س���م���ر اإثر 
ال��ي�����س��اري بيدرو  ال��رئ��ي�����س  اإق���ال���ة 
اّتهامه  ب��ع��د  وت��وق��ي��ف��ه  ك��ا���س��ت��ي��و 
حّل  اأراد  الأن����ه  ان��ق��الب  مب��ح��اول��ة 
الرملان الذي كان ي�ستعّد الإقالته 
نائبة  مكانه  وح��ّل��ت  من�سبه.  م��ن 
ال��رئ��ي�����س دي��ن��ا ب���ول���وارت���ي، بهدف 
العام  حتى  �سلفها  والي��ة  ا�ستكمال 

.2026
ك��ان��ون االأول/دي�����س��م��ر، قّدم  ويف 
االنتخابات  م���وع���د  ال��ك��ون��غ��ر���س 
ولكّن   ،2024 ني�سان/اأبريل  اإىل 
تقوم  اأن  ع���ل���ى  ت�������س���ّر  ال��رئ��ي�����س��ة 
موعد  بتقدمي  الت�سريعية  الهيئة 
االنتخابات اإىل العام احلايل، على 

اأمل تهدئة االحتجاجات.
�سغط  ممار�سة  بولواتي  وحاولت 
على الرملان االأحد، متحّدثة عن 

“م�سوؤولية تاريخية«.
وت���ت���وزع امل��ق��اع��د يف ال���رمل���ان بني 
�سيا�سية،  ق����وى  ع�����س��ر  م���ن  اأك�����رث 
ال  وبينما  امل�ستقّلني.  اإىل  اإ���س��اف��ة 
املطلقة،  الغالبية  ح��زب  اأي  ميلك 
ت�سويت  ك�����ّل  ي��خ�����س��ع  اأن  ي���ج���ب 

ملفاو�سات وحتالفات.
�سّد  ���س��ّوت  ال���ذي  الي�سار،  وي��ري��د 
انتخابات مبكرة، ربط اأّي انتخابات 
د�ستور  ع��ل��ى  ب��ا���س��ت��ف��ت��اء  ج���دي���دة 
واحدة  امل�ساألة  ه��ذه  وتعّد  جديد. 
الرئي�سية  اخل������الف  ن���ق���اط  م����ن 

داخل الرملان.

الرئي�سة  ب��ا���س��ت��ق��ال��ة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
ال�سابق  الرئي�س  وع��ودة  بولوارتي 

بيدرو كا�ستيو.
عاماً(،   30( ي��وك��را  م���اري  ق��ال��ت 
التي ح�سرت من منطقة خو�سيه 
بونو  يف  �سوكيهوانكا  يف  دومينغو 
)دي���ن���ا  “فلت�ستقل  )ج������ن������وب(، 
ب��ول��وارت��ي( يف اأ���س��رع وق��ت ممكن، 
اأقرب  يف  ان��ت��خ��اب��ات  ه��ن��اك  ولتكن 

وقت ممكن«.
ك���ذل���ك، ح��م��ل امل���ت���ظ���اه���رون على 
ثقتهم  ع��دم  واأظ��ه��روا  ال�سحافة، 
معترين  ع��م��وم��اً،  بال�سحافيني 
م�سلحة  يف  ت�����س��ّب  تغطيتهم  اأّن 

احلكومة البريوفية.

م�شت�شار مريكل الع�شكري ال�شابق: ل ميكن هزمية رو�شيا
•• برلني-وكاالت

رغ���م اخل��ط��وة االأمل��ان��ي��ة ال��ت��ي اأع��ط��ت ال�����س��وء االأخ�سر 
االأملاين  امل�ست�سار  رف�س  حديثة،  بدبابات  كييف  لتزويد 
اإىل  مقاتلة  طائرات  اإر���س��ال  فكرة  جم��ددا  �سولتز  اأوالف 
“مواجهة”  برنامج  على  �سيفا  حلوله  خ��الل  اأوكرانيا، 

على قناة “�سكاي نيوز عربية«.
وتثار االأ�سئلة حول تاأثريات القرارات الع�سكرية االأملانية 
على �سعيد العالقات مع دول الناتو ورو�سيا، وما اإذا كان 
كالم �سولتز عن رغبته يف عدم الت�سعيد مع رو�سيا كافيا 
اإيري�س  ال�سابق  ال��ق��رار االأخ���ري. وق��ال اجل��رال  يف �سوء 
االأملانية  للم�ست�سارة  ال�سابق  الع�سكري  امل�ست�سار  ف���اد، 

يف  االأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سة  وم��دي��ر  م��ريك��ل  اأجن��ي��ال  ال�سابقة 
ال  ال��ف��ي��درايل.  االأم���ن  ج��ه��از  ورئي�س  امل�ست�سارية  مكتب 

ميكن هزمية رو�سيا ويجب جتنب حرب عاملية ثالثة.
يجب ردع رو�سيا والتعاي�س معها الحقا فهي دولة عظمى 

ال ميكن هزميتها.
اأوكرانيا مع احلر�س على ع��دم االن��زالق يف   يجب دع��م 

حرب نووية اأو عاملية ثالثة
الهدف من الدعم يجب اأن يكون اإيجاد اأر�سية للتفاو�س 
مع رو�سيا على اعتبار اأن رو�سيا يجب التعاي�س معها يف كل 
االأحوال. الهدف من اتفاقات مني�سك كان اإيجاد اأر�سية 
منح  ولي�س  واأوك��ران��ي��ا  رو���س��ي��ا  ب��ني  للتفاو�س  م�سرتكة 
الع�سكرية،  انطباع، بحكم خلفيتي  الفر�سة. لدى  كييف 

باأن الدبابات التي وافقت برلني على تقدميها لن حتدث 
تغيريا كبريا يف الو�سع العام.

يف  يظلون  ال��رو���س  الأن  كبريا،  �سيئا  الدبابات  حتقق  لن 
موقع التفوق من حيث االأ�سلحة واملعدات الع�سكرية، كما 
اأن الدبابات حتتاج اإىل مواكبة و�سيانة وموظفني ب�سكل 

م�ستمر.
هناك عقبات تعرت�س التفاو�س، مثل اعتبار رو�سيا لعدة 
عن  ال��ب��دي��ل  لكن  منها،  ج��زء  مبثابة  اأوك��ران��ي��ة  مناطق 
وه��ذا اخليار م�سوب  احل��رب،  اال�ستمرار يف  التباحث هو 

باخلطر.
اآمل اأال يوافق احللفاء الغربيون على طلبات من اأوكرانيا 

الإمدادها بطائرات مقاتلة و�سواريخ بعيدة املدى.

العثور على 8 جثث ملهاجرين 
قبالة لمبيدوزا الإيطالية 

•• روما -رويرتز

ذكرت و�سائل اإعالم اإيطالية اأم�س اجلمعة اأن خفر ال�سواحل عرث على ثماين جثث 
�ساحل جزيرة المبيدوزا  قبالة  �سفينة  كانوا على من   40 واأنقذ نحو  ملهاجرين 
امليناء  اإىل  الناجني  نقلوا  املنقذين  ب��اأن  لالأنباء  اأن�سا  وكالة  واأف��ادت  الليل.  خالل 
�سفن  ثالث  االإيطالية  ال�سلطات  ورافقت  �سقلية.  جنوبي  المبيدوزا  يف  الرئي�سي 
الرئي�سية  الدخول  اإح��دى نقاط  اإىل المبيدوزا،  156 �سخ�سا  اأخ��رى على متنها 
لل�ساعني للو�سول اإىل اأوروبا. وت�سهد اإيطاليا زيادة يف اأعداد الوافدين من �سمال 
اأفريقيا. واأظهرت بيانات وزارة الداخلية اأن نحو 105140 مهاجرا و�سلوا اإىل 
67477 يف عام  اإىل  2022 مقارنة مبا ي�سل  اإيطاليا عن طريق البحر يف عام 

2021 و34154 يف عام 2020.

الربملان البريويف يرف�س للمرة الرابعة تقدمي موعد النتخابات 

»النواب« الأمريكي يعزل اإلهان عمر من جلنة ال�شوؤون اخلارجية
•• وا�شنطن-وكاالت

النائبة  ع���زل  ل�سالح   ، االأم��ري��ك��ي،  ال��ن��واب  جمل�س  ���س��وت 
الدميقراطية اإلهان عمر من جلنة ال�سوؤون اخلارجية؛ على 
لل�سامية”،  “معادية  باأنها  ُو�سفت  لها  ت�سريحات  خلفية 
ردا  “انتقامية”  وهي خطوة اعترها احلزب الدميقراطي 

على اإقاالت �سابقة جلمهوريني من اليمني املتطرف.
عام  اأدل���ت منذ  اأ���س��ول �سومالية  م��ن  �سابقة  وع��م��ر الج��ئ��ة 
جميع  ���س��ج��ب��ه��ا  الإ����س���رائ���ي���ل  ان��ت��ق��ادي��ة  ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات   2012
االأطراف، وهي ثالث دميقراطية يجردها اجلمهوريون من 

مهماتها يف اللجان هذا العام.
�سوت جمل�س النواب االأمريكي اأم�س االأول اخلمي�س ل�سالح 
ال�سوؤون  جلنة  من  عمر  اإل��ه��ان  الدميقراطية  النائبة  ع��زل 
اخلارجية؛ على خلفية ت�سريحات لها ُو�سفت باأنها “معادية 
الدميقراطي  احل����زب  اع��ت��ره��ا  خ��ط��وة  وه���ي  لل�سامية”، 
“انتقامية” ردا على اإقاالت �سابقة جلمهوريني من اليمني 

املتطرف.
عام  اأدل���ت منذ  اأ���س��ول �سومالية  م��ن  �سابقة  وع��م��ر الج��ئ��ة 
جميع  ���س��ج��ب��ه��ا  الإ����س���رائ���ي���ل  ان��ت��ق��ادي��ة  ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات   2012

•• وا�شنطن-وكاالت

ذك����رت و���س��ائ��ل اإع����الم اأم��ري��ك��ي��ة، ن��ق��ال ع��ن م�سادر 
التحقيقات  مكتب  يقوم  اأن  املتوقع  من  اأن��ه  مطلعة، 
نائب  بن�س،  مايك  منزل  بتفتي�س  قريبا  االحت���ادي 
يف  ومكتبه  اإن��دي��ان��ا،  يف  ال�سابق،  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س 

وا�سنطن العا�سمة؛ بحثا عن �سجالت �سرية.
وزارة  اإن  جورنال”  �سرتيت  “وول  �سحيفة  وقالت 
العدل تتوا�سل مع الفريق القانوين لبن�س لتحديد 
موعد لتفتي�س منزله يف اإنديانا. واأفادت �سبكة “�سي.

اإن.اإن” باأنه من املتوقع اأي�سا اأن يتم تفتي�س مكتب 
بن�س يف وا�سنطن.

التقرير.  ع��ل��ى  االآن  ح��ت��ى  بن�س  حم��ام��و  يعلق  ومل 

االأط�����راف، وه��ي ث��ال��ث دمي��ق��راط��ي��ة ي��ج��رده��ا اجلمهوريون 
النواب  جمل�س  �سوت  ال��ع��ام.  ه��ذا  اللجان  يف  مهماتها  م��ن 
الدميقراطية  النائبة  ع��زل  ل�سالح  اخلمي�س،  االأم��ري��ك��ي، 
اإل���ه���ان ع��م��ر م���ن جل��ن��ة ال�������س���وؤون اخل���ارج���ي���ة؛ ع��ل��ى خلفية 
وهي  لل�سامية”،  “معادية  ب��اأن��ه��ا  ُو���س��ف��ت  لها  ت�سريحات 
على  ردا  “انتقامية”  الدميقراطي  احلزب  اعترها  خطوة 

اإقاالت �سابقة جلمهوريني من اليمني املتطرف.
عام  اأدل���ت منذ  اأ���س��ول �سومالية  م��ن  �سابقة  وع��م��ر الج��ئ��ة 
جميع  ���س��ج��ب��ه��ا  الإ����س���رائ���ي���ل  ان��ت��ق��ادي��ة  ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات   2012
االأطراف، وهي ثالث دميقراطية يجردها اجلمهوريون من 

مهماتها يف اللجان هذا العام.
“نّومت  اإ�سرائيل  اإن  عمر  قالت  الكونغر�س،  دخولها  وقبل 
اأعينهم على  وح�ست النا�س على فتح  العامل مغناطي�سيا”، 

“االأفعال ال�سريرة” حلليفة الواليات املتحدة.
وب�����ررت االأم�����ر ب��اأن��ه��ا مل ت��ك��ن ع��ل��ى دراي�����ة يف ذل���ك الوقت 

بالتعابري املعادية لل�سامية.
حكيم  النواب  جمل�س  يف  الدميقراطية  االأقلية  زعيم  وق��ال 
ال  “االأمر  اإن  الت�سويت،  قبل  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  جيفريز 

يتعلق بامل�ساءلة بل باالنتقام ال�سيا�سي«.

ومل  التعليق،  االحت���ادي  التحقيقات  مكتب  ورف�����س 
ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.

املا�سي،  ال�سهر  بن�س،  وك�سف جريج جاكوب حمامي 
اأن����ه مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى وث���ائ���ق ���س��ري��ة يف م��ن��زل بن�س 
التحقيقات  ملكتب  ت�سليمها  مت  واأن��ه  اإنديانا،  بوالية 

االحتادي.
ال�سابق  الرئي�سني  برفقة  بن�س  الك�سف  ه��ذا  وي�سع 
دونالد ترامب واحلايل جو بايدن اللذين ُعرث على 

وثائق �سرية يف منزليهما.
وقال حمامي بايدن اإن مكتب التحقيقات االحتادي 
فت�س منزل الرئي�س املطل على ال�ساطئ يف ديالوير  
اأول اأول اأم�س االأربعاء لكن دون العثور على اأي وثائق 

�سرية.

باك�شتان: نعي�س وقتا ع�شيبا ب�شبب �شندوق النقد 
•• اإ�شالم اباد-رويرتز

�سندوق  اإن  اجلمعة  اأم�س  �سريف  �سهباز  الباك�ستاين  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
متويل  با�ستئناف  يتعلق  فيما  لبالده  ع�سيبا  وقتا  ي�سبب  ال��دويل  النقد 
معلق �سمن خطة اإنقاذ بقيمة 6.5 مليار دوالر، يف وقت يواجه فيه اقت�ساد 

الدولة الواقعة يف جنوب اآ�سيا و�سعا “ال ميكن ت�سوره«.
يف  وع�سكريني  مدنيني  لقادة  اجتماع  يف  الت�سريحات  بهذه  �سريف  اأدىل 
مدينة بي�ساور ب�سمال غرب البالد تراأ�سه لدرا�سة الرد على تفجري م�سجد 

يوم االثنني اأودى بحياة اأكرث من 100 �سخ�س.
تعلمون،  كما  ت�سوره.  االقت�سادي ال ميكن  “و�سعنا  ال��وزراء  رئي�س  وق��ال 
باك�ستان، وهذا مينحنا وقتا  الدويل موجودة يف  النقد  بعثة �سندوق  فاإن 

ع�سيبا«.

اأن باك�ستان يف  م�سيفا  امل��وارد تنفد”  اأن  “تعلمون جميعا  واأ�ساف �سريف 
الوقت احلايل تواجه اأزمة اقت�سادية.

طلب  على  االآن  حتى  باك�ستان  يف  ال���دويل  النقد  �سندوق  ممثل  ي��رد  ومل 
رويرتز للتعليق.

وتزور بعثة ال�سندوق باك�ستان ملناق�سة تدابري �سبط االأو�ساع املالية التي 
حتتاجها املوؤ�س�سة من البالد الإ�سدار املراجعة التا�سعة لرنامج “ت�سهيل 
والذي يهدف اإىل م�ساعدة البلدان التي تواجه اأزمات  ال�سندوق املمدد”، 

يف ميزان املدفوعات.
من  دوالر  مليار   6.5 بقيمة  م��ايل  اإن��ق��اذ  حزمة  على  باك�ستان  وح�سلت 
املحادثات  ال�ستئناف  باك�ستان  املوؤ�س�سة  م��ن  وف��د  وي���زور  النقد.  �سندوق 
يتم  مل  دوالر  مليار   2.5 اأج��ل  من  الثاين  ت�سرين  نوفمر  منذ  املتوقفة 

�سرفها بعد.

بعد ترامب وبايدن.. مكتب التحقيقات �شيفت�س منزل بن�س
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•• عوا�شم-وكاالت

اأم�س  �سادرة  عاملية  �سحف  اأوردت 
اجلمعة، تقارير تك�سف اأن اأوكرانيا 
تتاأهب لهجوم رو�سي كبري حمتمل 
اأي����ام ي��ع��ت��ره حمللون  يف غ�����س��ون 

“اأكر هجوم منذ بداية احلرب«.
ون���اق�������س���ت ���س��ح��ف اأخ�������رى حجم 
طهران  ب��ني  املت�ساعدة  ال��ت��وت��رات 
بالعملية  م�����س��ت�����س��ه��دًة  وال����غ����رب، 
اأ�سفرت  التي  الفرن�سية  البحرية 
اإيرانية كانت  اأ�سلحة  عن م�سادرة 

متجهة اإىل احلوثيني يف اليمن.
الت�سعيد  اأن  �سحف  ذك���رت  فيما 
االأمريكي يف رو�سيا يهدف الإيجاد 
ول���ي�������س هزمية  دب���ل���وم���ا����س���ي  ح����ل 

رو�سيا ع�سكرياً.
تاأهب اأوكراين ل�”احلملة الرو�سية 

اجلديدة«
ذكرت �سحيفة “نيويورك تاميز” 
االأمريكية اأن كييف تتاأهب لهجوم 
ك��ب��ري حم��ت��م��ل يف غ�سون  رو����س���ي 
م�سوؤولون  زع�����م  ب���ع���دم���ا  اأي���������ام، 
اأوكرانيون اأن مو�سكو حت�سد مئات 
االآالف من قواتها وتكثف ق�سفها، 
اإىل  “ت�سري  التطورات  اإن  قائلني 

اأكر هجوم منذ بداية احلرب«.
واأب����ل����غ م�������س���وؤول���ون اأوك����ران����ي����ون 
مو�سكو  اأن  االأمريكية  ال�سحيفة 
تعمل على ح�سد مئات االآالف من 
القوات وت�ستهدف ع�سرات االأماكن 
ب�سكل  م���ت���زاي���د  واب������ل  يف  ي���وم���ًي���ا 
املدفعية،  الهجمات  م��ن  ملحوظ 
م�سريين اإىل اأن القوات االأوكرانية 
ت��ك��اف��ح ل��الح��ت��ف��اظ ب��اأر���س��ه��ا على 
امتداد 225 كيلومرتاً يف ال�سرق، 
والعربات  ال���دب���اب���ات  ان���ت���ظ���ار  يف 
املدرعة واأنظمة االأ�سلحة االأخرى 

من الغرب.
بالرغم من  اإن��ه  ال�سحيفة  وقالت 
االأخ����رية  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  اأن 
عندما  اجل���دي���د  ب����االأم����ر  ل��ي�����س��ت 
منذ  ي�ستعدون  االأوك��ران��ي��ون  ك��ان 
قد  ج��دي��د  رو���س��ي  لهجوم  اأ�سابيع 
اأنها  اإال  احل�����رب،  ب���داي���ة  ي��ن��اف�����س 
احلملة  “بدء  م��ن  بالفعل  حت���ذر 
ي�سعى  حيث  ملو�سكو،  الع�سكرية” 
اإعادة ت�سكيل �ساحة  اإىل  الكرملني 

املعركة وا�ستغالل الزخم.
القتال  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
مدينة  ح��ول  االآن  يرتكز  العنيف 
باخموت املحا�سرة ب�سرق اأوكرانيا، 
اأيدي  يف  �سقوطها  اق���رتب  وال��ت��ي 
اأ�سهر   10 اأك��رث م��ن  ال��رو���س بعد 

تاآكل  يف  �سيت�سبب  ال��ذي  الرو�سية 
الدعم الغربي لكييف.

واأ����س���اف امل��ق��ال اأن���ه ان��ط��الق��اً من 
هزمية  ب�سعوبة  االع���رتاف  م��ب��داأ 
اأوكرانيا،  من  واإخراجهم  الرو�س 
“ا�سرتاتيجية  بايدن  اإدارة  تتبنى 
مع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  املحاور”  ث��الث��ي��ة 
احل������رب االأوك�����ران�����ي�����ة. واأو�����س����ح: 
حت���دي���د  ه������و  االأول  “املحور 
احلرب.  من  االأمريكية  االأه���داف 
لوا�سنطن  الرئي�سي  ال��ه��دف  يعد 
اأوك���ران���ي���ا  ت���ك���ون  اأن  ����س���م���ان  ه����و 
ع�سكرًيا  نف�سها  عن  للدفاع  قابلة 
ال  ه���ذا  ل��ك��ن  ���س��ي��ا���س��ًي��ا،  وم�ستقلة 
املناطق  ا�ستعادة  بال�سرورة  ي�سمل 

اخلا�سعة لل�سيطرة الرو�سية.«
وا�سنطن  تر�سل  “ثانياً،  واأ�ساف: 
اأ�سلحة  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  وح��ل��ف��اوؤه��ا 
اأك��رث ت��ط��وًرا، مبا يف ذل��ك ناقالت 
باتريوت،  و�سواريخ  مدرعة،  جند 
ودبابات ميكنها اخرتاق الدفاعات 
هذا  الطبقات.  متعددة  الرو�سية 
اأوكرانيا  املحور قد ي�سمن �سمود 
�سالم  مفاو�سات  عقد  حتى  قلياًل 

حمتملة«.
بايدن  اإدارة  تلجاأ  “ثالثاً،  وت��اب��ع: 
نف�سياً  رو���س��ي��ا  ع��ل��ى  ال�سغط  اإىل 
من خالل اإمداد اأوكرانيا باأ�سلحة 
القرم  جزيرة  �سبه  �سرب  ميكنها 
اإدارته  اأول��وي��ة  بوتني  جعلها  التي 
بايدن  ال�سلطة. يدرك  توليه  منذ 
ت�ستطيع  ل��ن  اأوك���ران���ي���ا  اأن  ج��ي��داً 
حترير املنطقة، لكنها �ستعمل على 

زعزعة ا�ستقرار الكرملني«.
وراأى املقال اأن مثل هذه اخلطوات 
قد ت�سعد من حدة احل��رب، نظراً 
الأهمية �سبه جزيرة القرم بالن�سبة 
اأن  اإىل  امل���ق���ال  واأ�����س����ار  ل���ب���وت���ني. 
التي   – املنطقة  بفقدان  التهديد 
�سمتها مو�سكو يف 2014 – “لن 
يكون اأف�سل طريقة الإجبار بوتني 

على التفاو�س بجدية«.
اأن  وا���س��ن��ط��ن  ت���ري���د  “ال  وق������ال: 
لذلك  االأب���د،  اإىل  احل���رب  ت�ستمر 
كييف  م�ساعدة  اإىل  بايدن  يهدف 
القوات  على  ال�سغط  زي���ادة  على 
ال��رو���س��ي��ة، ورمب����ا اإج���ب���اره���ا على 
انتهاء  ب��ع��د  للمفاو�سات  ال��ل��ج��وء 
القتال”.  م���ن  ال��ت��ال��ي��ة  امل���رح���ل���ة 
اال�سرتاتيجية  اأن  امل��ق��ال  واع��ت��ر 
االأم��ري��ك��ي��ة ���س��ت��واج��ه ال��ع��دي��د من 
باخلالفات  م���ذك���راً  ال���ت���ح���دي���ات، 
التي ظهرت بني احللفاء الغربيني 

حول اأزمة الدبابات االأخرية.

من املعارك الدامية التي ا�ستنزفت 
الطرفني.

وقالت ال�سحيفة اإن النهج الرو�سي 
ق��د ت��غ��ري ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ب��ع��د اأن 
اأ���س��ن��د ال��ك��رم��ل��ني ل��رئ��ي�����س اأرك����ان 
اجلي�س الرو�سي، اجلرال فالريي 
جريا�سيموف، مهمة قيادة القوات 
الرو�سية يف اأوكرانيا. واأ�سافت اأنه 
مو�سكو  كثفت  احل���ني،  ذل���ك  م��ن��ذ 
ب�سكل مطرد يف  قواتها  من حجم 
لل�سيطرة  �سعياً  دونبا�س،  منطقة 

عليها.
ووف�����ق�����اً ل���ت���ق���دي���رات امل����خ����اب����رات 
االأوكرانية، تن�سر رو�سيا ما يقرب 
من 320 األف جندي يف اأوكرانيا. 
ال�����س��ح��ي��ف��ة ع���ن حمللني  ون��ق��ل��ت 
ع�سكريني قولهم اإن مو�سكو لديها 
األف جندي   250 اأكرث من  ا  اأي�سً
اأو  تدريبهم  يتم  “اإما  احتياطي، 
يتمركزون داخل رو�سيا لالن�سمام 

اإىل القتال يف اأي وقت«.
لل�سحيفة  امل���ح���ل���ل���ون  واأ������س�����اف 
ل�”فتح  ت�����س��ت��ع��د  ق���د  م��و���س��ك��و  اأن 
اإىل  ت�سعى  حيث  جديدة”،  جبهة 
ت��ت��ق��دم ق��وات��ه��ا ع���ر احل����دود  اأن 
التي  االأرا�سي  ال�ستعادة  الرو�سية 
اأو  ����س���وم���ي  يف  منها”  “ُطردت 
اأوكرانيا.  ���س��رق  ب�سمال  خاركيف 
وتابعوا اأن رو�سيا، يف الوقت نف�سه، 

حل  “اإيجاد  اإىل  ف���ق���ط  ي���ه���دف 
رو�سيا  ه��زمي��ة  ولي�س  دبلوما�سي 

ع�سكرياً«.
امل�ساعدات  اأن  اإىل  امل��ق��ال  واأ����س���ار 
الع�سكرية الغربية ال�سخمة، التي 
تقودها وا�سنطن، ميكن اأن ت�ساعد 
يف نهاية املطاف يف اإح�سار الرئي�س 
ال��رو���س��ي، ف��الدمي��ري ب��وت��ني، اإىل 
ط��اول��ة امل��ف��او���س��ات، وذل���ك بعدما 
و�سلت احلرب اإىل مرحلة جديدة 
وط�����ول  ب�”اال�ستنزاف  ت���ت�������س���م 

االأمد«.
واأو����س���ح امل���ق���ال اأن وا���س��ن��ط��ن، يف 
ن���ف�������س���ه، حت�������اول جتنب  ال�����وق�����ت 
الت�سعيد املبا�سر مع مو�سكو التي 
اال�ستخدام  اإىل  ب��ال��ل��ج��وء  ت��ه��دد 
اإدارة  ال���ن���ووي، االأم����ر ال����ذي دف���ع 
بايدن اإىل تكثيف الدعم الأوكرانيا 
“حل  اإىل  ال���ت���و����س���ل  اأم������ل  ع���ل���ى 
دبلوما�سي نهائي يبدو من ال�سعب 

حتقيقه«.
يعمل  ال  ال���وق���ت  اأن  امل���ق���ال  وذك����ر 
اأن  يجب  حيث  اأوك��ران��ي��ا،  ل�سالح 
�سعف  االأوك��ران��ي��ة  القوات  ت�ستغل 
الرو�سية  نظريتها  جاهزية  وع��دم 
يف ال���وق���ت احل������ايل، حم������ذراً من 
التي مت  الرو�سية  ال��ق��وات  و���س��ول 
ح�سدها حديًثا اإىل �ساحات املعركة، 
الدفاعات  ت��ع��زي��ز  ق��ب��ل  واأي�������س���اً 

العملية  اأن  االأمريكية  جورنال” 
اأ�سفرت  التي  الفرن�سية  البحرية 
اإيرانية  اأ����س���ل���ح���ة  م�������س���ادرة  ع����ن 
تك�سف  اليمن،  اإىل  متجهة  ك��ان��ت 
املت�ساعدة  ال���ت���وت���رات  ح��ج��م  ع���ن 
ب��ني ط��ه��ران وال��غ��رب ع��ق��ب تعرث 
النووي  االتفاق  اإحياء  مفاو�سات 

االإيراين.
وكانت ال�سحيفة االأمريكية اأوردت 
اخلا�سة  ال��ق��وات  اأن  لها  تقرير  يف 
حمّمال  زورق��ا  ���س��ادرت  الفرن�سية 
ب��اأ���س��ل��ح��ة وذخ��ائ��ر يف ط��ري��ق��ه اإىل 
 15 يف  باليمن  احل��وث��ي  ميلي�سيا 
ي��ن��اي��ر اجل����اري، وذل���ك ك��ج��زء من 

“جهد متعمق الحتواء طهران«.
م�سادر  ع���ن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
مطلعة قولها اإن القوات الفرن�سية 
3 اآالف بندقية  اأكرث من  �سبطت 
ه��ج��وم��ي��ة وم���ا ال ي��ق��ل ع��ن ن�سف 
م���ل���ي���ون ط��ل��ق��ة واأك��������رث م����ن 20 
�ساروًخا موجًها م�ساًدا للدبابات. 
واأ�سافت امل�سادر اأن العملية، التي 
مت تن�سيقها مع اجلي�س االأمريكي، 
اأك���رث  ف��رن�����س��ي  ن���ت���اج دور  ت��ع��ت��ر 
لتهريب  ال��ت�����س��دي  يف  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة 

االأ�سلحة يف ال�سرق االأو�سط.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن العملية 
ال��ب��ح��ري��ة ك��ان��ت ج�����زًءا م���ن حظر 
ت��ف��ر���س��ه االأمم  ال�����ذي  االأ���س��ل��ح��ة 

على  ال��ق��ت��ال  ت�سعيد  اإىل  ت��ه��دف 
ط���ول اجل��ب��ه��ة ال�����س��رق��ي��ة الإحل���اق 
ال�سرر باملوارد االأوكرانية وتعطيل 

هجومها امل�ساد.
“امل�ساألة  امل����ح����ل����ل����ون:  واأردف 
الوحيدة التي اتفقنا عليها هي اأن 
االأرا�سي  ع��ن  را�سية  غ��ري  رو�سيا 
ت�سعى  ب���ي���ن���م���ا  اح���ت���ل���ت���ه���ا،  ال����ت����ي 
النهائي  ه��دف��ه��ا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
واإىل  اأوكرانيا.  اإخ�ساع  يف  املتمثل 
تطويق  وحم��اول��ة  االنهيار  جانب 
باخموت، و�سعت رو�سيا يف االأ�سابيع 
املواقع  لت�سمل  هجماتها  االأخ��رية 
على  وهبوًطا  �سعوًدا  االأوك��ران��ي��ة 

اجلبهة ال�سرقية«.
ي���اأت���ي ذل����ك يف وق����ت ت�����س��ت��ع��د فيه 
“قنابل  الإر�سال  املتحدة  الواليات 
اأوكرانيا  اإىل  املدى  طويلة  ذكية” 
ك����ج����زء م����ن ح����زم����ة امل�������س���اع���دات 
اإعالنها  املتوقع  التالية  الع�سكرية 
م�سادر  واأو�سحت  اجلمعة.  اليوم 
عبارة  اجلديد  ال�سالح  اأن  مطلعة 
عن “قنبلة ذات قطر” �سغري يتم 
يبلغ  االأر����س مب��دى  اإطالقها من 

حوايل 150 كيلومرتاً.

ت�صاعد التوترات
 بني الغرب واإيران

�سرتيت  “وول  ���س��ح��ي��ف��ة  راأت 

عن  جورنال”  ����س���رتي���ت  “وول 
االأمريكي قوله،  م�سوؤول باجلي�س 
اليمنية  القوات  اإن  االأربعاء،  اأم�س 
م���ئ���ة طائرة  م����ن  اأك������رث  �����س����ادرت 
للحوثيني  متجهة  ك��ان��ت  م�سرية 
من  م����زي����د  ذك�������ر  دون  اأي�����������س�����اً، 

التفا�سيل حول العملية.
وك���ان���ت ال��ب��ح��ري��ة االأم��ري��ك��ي��ة قد 
اأع��ل��ن��ت اأوائ�����ل ي��ن��اي��ر اجل����اري عن 
م�سادرتها الأكرث من األفي بندقية 
ه��ج��وم��ي��ة ع���ل���ى م����ن ���س��ف��ي��ن��ة يف 
خ��ل��ي��ج ع���م���ان ك���ان���ت م��ت��ج��ه��ة اإىل 

احلوثيني.
ال�سحيفة عن اجلرال  نقلت  كما 
القيادة  ق���ائ���د  ك����وري����ال،  م���اي���ك���ل 
قوله  اآن���ذاك،  االأمريكية  املركزية 
ال���ق���ان���وين  غ�����ري  ال����ت����دف����ق  “اإن 
املمرات  عر  اإي��ران  من  لالأ�سلحة 
ت��اأث��ري مزعزع  ل��ه  ال��دول��ي��ة  املائية 

لال�ستقرار يف املنطقة«.

اأمريكا ت�صعى 
ل�”الدبلوما�صية

 ل هزمية رو�صيا«
“بلومبريغ”  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�سرت 
االأم��ري��ك��ي��ة م���ق���ااًل ق��ال��ت ف��ي��ه اإن 
اإدارة  مت���ار����س���ه  ال�����ذي  ال��ت�����س��ع��ي��د 
يتعلق  ما  ب��اي��دن، يف  الرئي�س، جو 
ب���احل���رب ال��رو���س��ي��ة االأوك���ران���ي���ة، 

املتحدة على االأ�سلحة التي تذهب 
املدعومة  احل��وث��ي  ميلي�سيا  اإىل 
تك�سف  اأن����ه����ا  ك���م���ا  ط����ه����ران،  م����ن 
اإيران  ب��ني  ال��ت��وت��رات  ت�ساعد  ع��ن 
وال�����ق�����وى االأوروب�������ي�������ة م����ع تعرث 
حم��ادث��ات اإح��ي��اء االت��ف��اق النووي 
لعدد  طهران  واحتجاز  جهة،  من 
االأوروب��ي��ني من جهة  متزايد من 

اأخرى.
العملية  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
الفرن�سية تعد االأح��دث يف �سل�سلة 
التي  االأ�سلحة  �سبط  عمليات  من 
ت�سري اإىل اأن اإيران توا�سل تزويد 
نارية،  ب��ق��وة  )احل��وث��ي��ني(  وكيلها 
رغ������م وق������ف اإط��������الق ال����ن����ار غري 
اأ�سهر  ت�سعة  دام  ال����ذي  ال��ر���س��م��ي 
والذي اأتاح جمااًل اأكر للمحادثات 

ال�سيا�سية.
وا�سنطن  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
طهران  ات���ه���م���وا  ق����د  وح���ل���ف���اءه���ا 
ب�سواريخ  احل���وث���ي���ني  ب���ت���زوي���د 
اأخرى  واأ�سلحة  م�سرية  وط��ائ��رات 
زعزعة  يف  امليلي�سيا  ت�ستخدمها 
ا�ستقرار املنطقة. وتابعت اأن اإيران 
للحوثيني،  ���س��ري��ح��اً  دع��م��اً  ت��ق��دم 
تزودهم  اأن��ه��ا  م����راراً  تنفي  لكنها 
بال�سالح يف انتهاك لقرارات االأمم 

املتحدة.
نقلت  منف�سلة،  واقعة  عملية  ويف 

عملية بحرية ت�صّعد التوترات بني اإيران والغرب

اأوكرانيا تتاأهب لأكرب هجوم منذ بداية احلرب مع رو�شيا

بلينكن ي�شعى لعالقات م�شتقرة خالل زيارة نادرة لل�شني 
•• بكني-رويرتز

عندما يلتقي وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين بلينكن بنظريه 
من  الكثري  هناك  �سيكون  املقبل،  االأ�سبوع  بكني  يف  ال�سيني 
امل�سائل املختلف عليها، بداية من تايوان اإىل �سناعة الرقائق 
والتجارة، لكنهما �سيحاوالن االإجابة على ال�سوؤال نف�سه وهو.. 
باردة  ح��رب  جتنب  ال��ع��امل  يف  اقت�سادين  الأك���ر  ميكن  كيف 
جديدة؟ توترت العالقات بني القوتني خالل ال�سنوات القليلة 
املا�سية وتدهورت اإىل اأدنى م�ستوياتها منذ عقود يف اأغ�سط�س 
االأمريكي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�سة  زارت  عندما  امل��ا���س��ي،  اآب 
اإجراء  اإىل  ال�سني  دف��ع  مم��ا  ت��اي��وان،  بيلو�سي  نان�سي  اآن���ذاك 
اجلزيرة  من  بالقرب  مثيل  لها  ي�سبق  مل  ع�سكرية  م��ن��اورات 

الرئي�س  اإدارة  قالت  احل��ني،  ذل��ك  منذ  ذات��ي.  بحكم  املتمتعة 
اأال  و�سمان  للعالقة”  “اأر�سية  بناء  تاأمل يف  اإنها  بايدن  جو 
يتحول التناف�س اإىل �سراع. والتقى بايدن بالرئي�س ال�سيني 
�سي جني بينغ يف نوفمر ت�سرين الثاين مع و�سع هذا الهدف 

يف االعتبار وتعهد الزعيمان مبزيد من التوا�سل.
االأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت  تعقيدا،  االأم����ور  ي��زي��د  ومم��ا 
بالون جت�س�س  اأنه  ي�ستبه  اإن ما  اأم�س اخلمي�س  )البنتاجون( 
�سيني كان يحلق فوق الواليات املتحدة لب�سعة اأيام، م�سيفة 

اأن وا�سنطن تتعقبه منذ دخوله املجال اجلوي االأمريكي.
ومل يت�سح بعد كيف �سيوؤثر هذا احلادث على زيارة بلينكن، 
ال�سيني  اأن يلتقي خاللها بوزير اخلارجية  املتوقع  التي من 

االأخ��رى هي  الرئي�سية  النقاط  �سي. ومن  قانغ ورمب��ا  ت�سني 
االإجراءات التنظيمية ال�سارمة املكثفة التي ت�ستهدف ال�سني، 
اأن ت��ع��رق��ل ���س��ن��اع��ة ت�سنيع  وم��ن��ه��ا ���س��واب��ط ت�����س��دي��ر مي��ك��ن 
الواليات  ملنح  الفلبني  مع  جديدة  اتفاقية  ظل  ويف  الرقائق. 
والزيارة  الع�سكرية  القواعد  املزيد من  ا�ستخدام  املتحدة حق 
امل��ح��ت��م��ل��ة ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب اجل���دي���د ك��ي��ف��ن مكارثي 
خالل  لبلينكن  الرئي�سية  املهمة  اأن  حمللون  ي��رى  ل��ت��اي��وان، 
االجتماعات، التي تعقد يف اخلام�س وال�ساد�س من هذا ال�سهر، 
هي �سمان اأن يتمكن كال البلدين من جتنب االأزمة. ال�سني 
حتى  وا�سنطن  م��ع  ال��ع��الق��ات  ا���س��ت��ق��رار  على  اأي�����س��ا  حري�سة 
تتمكن من الرتكيز على اقت�سادها، الذي ت�سرر من �سيا�سة 

�سفر كوفيد ال�سارمة التي تخلت عنها االآن، اإىل جانب عزوف 
اأنه  ي��رون  مما  القلق  ي�ساورهم  الذين  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين 
التقى  املا�سية،  االأ�سهر  ويف  ال�سوق.  يف  الدولة  لتدخل  ع��ودة 
وت�سوية اخلالفات،  العالقات  الإع��ادة  �سعيا  دول،  بزعماء  �سي 
مثل اأ�سرتاليا التي �ست�ستاأنف �سادرات الفحم اإىل ال�سني بعد 

توقف دام ثالث �سنوات.
وتبنت و�سائل اإعالم ر�سمية �سينية نرة ت�ساحلية قبل زيارة 
ال�سحيفة  وه��ي  اليومية،  ال�سعب  �سحيفة  يف  وج��اء  بلينكن. 
ف�سل  امل�ستحيل  من  اأن  احلاكم،  ال�سيوعي  للحزب  الر�سمية 
التنمية  ل��دف��ع  ال��ت��ع��اون  “تعزيز  عليهما  وي��ج��ب  ال��ب��ل��دي��ن 

والعالقات الثنائية«.

موقع اإ�شرائيلي: اإيران وراء 
اإطالق ال�شواريخ من غزة

•• القد�س-وكاالت

غزة  يف  املُ�سلحة  املنظمات  اأن  االإ�سرائيلي،  ري�سون”  “ماكور  موقع  اأف��اد 
اتخذت االأ�سرى يف ال�سجون االإ�سرائيلية ذريعة لها الإطالق النريان لياًل 
حما�س  وموافقة  ال�سنع،  االي��راين  ال�ساروخ  اأن  معتراً  اإ�سرائيل،  باجتاه 

على ال�سربة رغم حديثها عن تهدئة، يك�سفان اأن اإيران تقف وراءه.
م�سوؤوليتها  غ��زة  ق��ط��اع  يف  املُ�سلحة  التنظيمات  اأع��ل��ن��ت  للموقع،  ووف��ق��اً 
امل�سرتكة عن اإطالق النار لياًل على �سديروت، يف حماولة للت�سعيد، وذلك 
خالفاً ملا حدث يف املا�سي عندما حاولت حما�س الناأي بنف�سها والتو�سيح 
باأن من اأطلق النريان منظمات متمردة. ومن الوا�سح اأنه اأمر من الراعي 

االإيراين.
�سديروت هو �ساروخ  اإطالقه على  ال��ذي مت  ال�ساروخ  ف��اإن  املوقع،  بح�سب 
قطاع  اإىل  تهريبه  ومت  اإي����ران  يف  نع  �سُ فجر  ط���راز  م��ن  ملم   107 ع��ي��ار 
غزة، وردت عليه اإ�سرائيل بق�سف جوي، حيث ن�سر املتحدث با�سم اجلي�س 
االإ�سرائيلي، اأفيخاي اأدرعي، �سوراً للمواقع التي مت ا�ستهدافها، مبا فيها 
موقع الإنتاج وتخزين املواد اخلام التي تدخل يف �سناعة ال�سواريخ التابعة 

حلما�س، وموقع اآخر الإنتاج االأ�سلحة و�سط القطاع.
وق��ال امل��وق��ع اإن اإط���الق ال��ن��ار م��ن قطاع غ��زة غ��ري مرتبط على م��ا يبدو 
اإىل ما دار يف االأي��ام االأخ��رية من مفاو�سات ملنع  بالظروف احلالية، نظراً 
االأ�سبوع  ي�سل  اأن  املتوقع  وم��ن  امل�سرية.  الو�ساطة  خ��الل  من  الت�سعيد 

املقبل وفد من قيادتي حما�س واجلهاد االإ�سالمي اإىل القاهرة.
اإي���راين ال�سنع م��ن ال��ق��ط��اع، ومبوافقة  اأن اإط���الق ���س��اروخ  وي���رى امل��وق��ع 
اإي��ران، يظهر رغبة طهران يف حتدي  االإ�سالمي، حليفي  حما�س واجلهاد 

اإ�سرائيل من ناحية اجلنوب.
االإيرانية  اأ�سفهان  مدينة  �سهدت  املا�سي  االأ���س��ب��وع  اأن  اإىل  امل��وق��ع  واأ���س��ار 
�ساحنات حتمل   6 قليلة هوجمت  �ساعات  وبعد  بطائرات م�سرية،  هجوماً 

اأ�سلحة اإيرانية يف مدينة البوكمال على احلدود ال�سورية العراقية.
واتهم االإيرانيون اإ�سرائيل بالوقوف وراء الهجمات االأخرية، وكذلك وراء 
هجمات �سابقة يف �سوريا  كانت تهدف اإىل تعطيل خطط تعميق القب�سة 
“اإن اإطالق النار من  االإيرانية على االأرا�سي ال�سورية. وا�ستطرد املوقع: 
اأن يكون  الفل�سيطينيني، مُيكن  اأجل االأ�سرى  الكفاح من  قطاع غزة با�سم 

اإ�سارة اإيرانية الإ�سرائيل.. نحن قربك مبا�سرة«.

اإ�شرائيل ت�شتعد
 لأعمال �شغب يف ال�شجون

•• القد�س-وكاالت

من  موجة  ملواجهة  ا���س��ت��ع��دادات  ع��ن  االإ�سرائيلية،  ال�12  القناة  حتدثت 
ال�سغب ُيخطط لها االأ�سرى يف ال�سجون، خ�سو�ساً بعد االأحداث التي وقعت 
يف االآون��ة االأخ��رية. وذك��رت، اأن��ه منذ الهجوم ال��ذي وقع يف منطقة النبي 
االأمنيات يف �سجن  االأ�سريات  املا�سي، تعمل  بالقد�س، يوم اجلمعة  يعقوب 

“الدامون” االإ�سرائيلي على “تاأجيج احلما�سة وقيادة اأعمال �سغب«.
االأربعاء  ي��وم  ك��ان��ت،  ال�سغب  اأع��م��ال  ذروة  اإن  االإ�سرائيلية،  القناة  وق��ال��ت 
يطلنب  الأ���س��ريات  ت�سجياًل  االأ���س��رى  اإع���الم  مكتب  اأ���س��در  عندما  املا�سي، 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  انت�سرت  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  امل�ساعدة، 
تهديدات �سديدة لوزير االأمن القومي، اإيتمار بن غفري، بعد ت�سديد االأمن 
يف �سجنني اأمنيني. واأثار الت�سجيل موجة من ردود الفعل يف و�سائل االإعالم 
م�سبوق  غري  ب�سكل  انتقدت  االجتماعي،  التوا�سل  و�سبكات  الفل�سطينية 

املنظمات الفل�سطينية املُ�سلحة لقلة م�ساعدتها لالأ�سرى.
ونقلت القناة االإ�سرائيلية عن جهاز االأمن االإ�سرائيلي، اأن الت�سجيل الذي 
لها  جهات  من  كاذبة”  “دعاية  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  انت�سر 
اأن  م��وؤك��داً  االإ�سرائيلية،  ال�سجون  يف  العنف  على  التحري�س  يف  م�سلحة 

الت�سجيل مل يخرج من بني جدران ال�سجن.
هذا  يف  “حما�س”  اأطلقتها  التي  التهديدات  على  ال�سوء  القناة  واأل��ق��ت 
ر���س��وان قائاًل:  اإ�سماعيل  الكبري يف احل��رك��ة  امل�����س��وؤول  ه��دد  ال�����س��اأن، حيث 
ال�سجون،  االأ�سريات يف  العدوان على  ا�ستمرار  اإ�سرائيل من مغبة  “نحذر 

وعواقب مثل هذه اجلرائم لن تتوقف يف حدود ال�سجن«.
كما �سارع القيادي البارز يف حركة اجلهاد االإ�سالمي خ�سر حبيب اإىل الرد 
قائاًل: “الر�سالة التي مت نقلها اإىل اإ�سرائيل هي اأن اإيذاء االأ�سرى �سيوؤدي 

اإىل انفجار يوؤدي اإىل �سراع جديد«.
وذكرت القناة، اأنه بعد مظاهر االحتتفال يف �سجن الدامون بالهجوم الذي 
احلب�س  يف  اأ���س��رى  و�سع  يعقوب،  النبي  منطقة  يف  اإ�سرائيليني  ا�ستهدف 
اأ�سرم النريان يف الكرتون، يف حماولة  اأحدهم  اأن  اإىل  االنفرادي، م�سرية 
الإحراق الزنزانة. وبعد هذه االأحداث ت�ستعد م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية 
الحتمال قيام االأ�سرى االأمنيني باأعمال �سغب. واأ�سارت القناة اإىل مقاطع 
فيديو حتري�سية انت�سرت على مواقع التوا�سل االجتماعي �سد اإيتمار بن 

غفري وقوات االأمن االإ�سرائيلية، وحققت انت�ساراً وا�سعاً.

بايدن يوؤكد الدعم لالأردن خالل ا�شتقباله العاهل الأردين
•• وا�شنطن-اأ ف ب

يف  القانوين  الراهن”  “الو�سع  دعمه  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  اأك��د 
احلرم القد�سي خالل ا�ست�سافته العاهل االأردين امللك عبد اهلل الثاين يف 
البيت االأبي�س. وقال بيان �سادر عن البيت االأبي�س اإن بايدن اأعاد التاأكيد 
خالل ماأدبة غداء خا�سة مع العاهل االأردين وويل العهد االأمري احل�سني 

على “طبيعة ال�سداقة الوثيقة والدائمة بني الواليات املتحدة واالأردن«.
تاأكيد  بايدن  اأع��اد  القد�سي،  احل��رم  حول  املت�ساعد  التوتر  اىل  وباالإ�سارة 
االأماكن  يف  ال��ق��ائ��م  ال��ت��اري��خ��ي  ال��و���س��ع  على  للحفاظ  امللحة  “ال�سرورة 
االأردنية  اململكة  ب���دور  البيان  يف  اأي�سا  ب��اي��دن  واأق���ر  ب��ال��ق��د���س«.  املقد�سة 

“احلا�سم كو�سي على االأماكن االإ�سالمية املقد�سة يف القد�س«.
املوقف  تاأكيد  بايدن  جدد  االإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  بالنزاع  يتعلق  ما  ويف 
�ساكرا للملك عبد اهلل “�سراكته  االأمريكي “الداعم بقوة حلل الدولتني”، 
ال�سرق  يف  اال�ستقرار  لتحقيق  واالأردن  ه��و  يلعبه  ال��ذي  وال���دور  الوثيقة 

القبلتني  اأوىل  امل�سلمني  اإىل  بالن�سبة  االأق�سى  امل�سجد  ويعد  االأو���س��ط«. 
املدينة  يف  النبوي  وامل�سجد  املكرمة  مكة  بعد  ال�سريفني  احلرمني  وثالث 
التي  االأق�����س��ى  امل�سجد  باحة  فيعترون  ال��ي��ه��ود،  اأم��ا  بال�سعودية.  امل��ن��ورة 

يطلقون عليها ا�سم جبل الهيكل، اأقد�س موقع يف ديانتهم.
يف  القد�سي  احل��رم  بزيارة  امل�سلمني  لغري  الراهن  الو�سع  ظل  يف  وي�سمح 

اأوقات حمددة، ولكن يحظر عليهم ال�سالة هناك.
قوميون  ومعظمهم  اليهود  من  متزايد  ع��دد  ق��ام  االأخ���رية،  ال�سنوات  ويف 
ويف  الفل�سطينيني.  غ�سب  اأث��ار  ما  احل��رم،  يف  �سرا  بال�سالة  اإ�سرائيليون 
كانون الثاين-يناير قام وزير االأمن القومي االإ�سرائيلي اجلديد اإيتمار بن 
غفري بزيارة اإىل باحات امل�سجد االأق�سى قوبلت باإدانات وا�سعة ملا ُينظر اإليه 

على اأنه “جتاوز خلط اأحمر«.
حممد  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�س  اخلمي�س  ب��اي��دن  التقى  ثانية،  جهة  م��ن 
�سياع ال�سوداين واأعاد اأمامه تاأكيد “التزام الواليات املتحدة جتاه العراق” 

وناق�س معه �سوؤون املنطقة، ح�سبما اأو�سح البيت االأبي�س يف بيانه.
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عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اليافور 

خلياطة املالب�س الرجالية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3656293 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

ال�سفرية الذهبية لالأكالت ال�سعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:3683464 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�ساة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للتمور رخ�سة رقم:3825957 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فان بف 

اي �سبورت- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4194595 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كينو اي 

ان �سي- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4194633 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
ماييور  حمل   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للوازم الهجن رخ�سة رقم: 2677611 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف علي دوي�س علي خمي�س اخلييلي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة عبداهلل مرزوق جمرن بطي املرر %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:جيوال جالري لالك�س�سوارات ذ.م.م
مدينة   C168 حمل   G3 حممد  ا�سد  امرية  بناية  ال�سركة:وحدة  عنوان 

حممد بن زايد �سرق 11 ق
CN 2414092 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/06/01  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - االدارية 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2350002315 تاريخ التعديل:2023/02/03
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : انكول الدولية للمقاوالت العامة - ذ م م 

رخ�سة رقم: CN 1194791 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال /اإىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خليفه الكندى م�سبح الكندى املرر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف انكو الدولية �س م ح 
Inco International FZCO تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة انكو الدولية �س م ح

تعديل اإ�سم جتاري من/ انكول الدولية للمقاوالت العامة - ذ م م
INCOL INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING - L L C

اإىل/ انكول الدولية للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
INCOL INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : موؤ�س�سة ن�سر عبدال�سالم العمال البال�سرت 

رخ�سة رقم: CN 1143994 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال /اإىل 100

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ن�سر عبدال�سالم بيومى الك�سرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عاطف احمدر�سوان م�سطفى 100 %

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة ن�سر عبدال�سالم العمال البال�سرت

NASR ABD ELSALAM PLASTER WORKS EST

اإىل/ عاطف احمد العمال البال�سرت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ATEF AHMED ALPLASTER PLASTERING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 

اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : جموهرات اأحلى �سيء 

رخ�سة رقم: CN 1136641 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال /اإىل 600000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح احمد عبداهلل فقي�س امل�سعبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالح احمد عبداهلل فقي�س امل�سعبى 51 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد عبدربه �سعيد االك�سر 49 %

تعديل اإ�سم جتاري من/ جموهرات اأحلى �سيء
SWEETEST JEWELLERY

اإىل/ جموهرات اأحلى �سيء ذ.م.م
AHLA SHEA JEWELLERY L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كلرز يونيفورم خلياطة املالب�س الر�سمية 

رخ�سة رقم: CN 1158339 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال /اإىل 100000

تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كلرز يونيفورم خلياطة املالب�س الر�سمية

COLORS UNIFORM FORMAL CLOTH TAILORING

اإىل/ التن�سيق خلدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 AL TANSEEQ TYPING AND DOCUMENTS PHOTOCOPYING

SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : انرتنا�سيونال �سوبر للفواكه ذ.م.م 

رخ�سة رقم: CN 1032577 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غامن دروي�س غامن �سيف الرميثى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بريان كوتى حممد تاتاتازهاتيل

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بريان كوتى حممد تاتاتازهاتيل 100 %

تعديل اإ�سم جتاري من/ انرتنا�سيونال �سوبر للفواكه ذ.م.م

INTERNATIONAL SUPER FRUITS L.L.C

اإىل/ انرتنا�سونال �سوبر للفواكه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

INTERNATIONAL SUPER FRUITS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 

يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : دي�سو�س فري�س لتجارة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: االأ�سماك  رخ�سة رقم: 2733460 

تعديل اإ�سم جتاري من/ دي�سو�س فري�س لتجارة االأ�سماك

DACHOOS FRESH FISH TRADING 

اإىل/ د�سو�س فري�س ا�سماك وم�ساوي

DACHOOS RFRESH FISH AND GRILLS

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

التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 

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

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ام بي كي للتدقيق واملحا�سبة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�سة رقم: 3795782 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ام بي كي للتدقيق واملحا�سبة ذ.م.م

MBK AUDITING AND ACCOUNTING LLC

اإىل/ ام بي كي لال�ست�سارات املحا�سبية و ال�سريبية ذ.م.م

MBK ACCOUNTING AND TAX CONSULTANCY L.L.C

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

التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 

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

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/املجاز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التنظيف
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4320458 

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

االجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تك  انديجا   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للتجارة  رخ�سة رقم: 2746490 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف احمد مبارك �سيف علي ال�ساحلي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة ال�سيخ مانع بن خليفه بن �سعيد ال مكتوم %100

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

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

اال�سم التجاري:افانور للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
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عربي ودويل
على خطى الدبابات.. هل يدعم الغرب اأوكرانيا باملقاتالت؟

•• عوا�شم-وكاالت

بعد نحو عام من احلرب يف اأوكرانيا، وافق حلفاوؤها الغربيون بعد تردد 
قالت  التي  كييف،  اإىل  وامل��درع��ات  الدبابات  اإر�سال  على  �سهورا  ا�ستمر 
اأنها �ساعفت  اإنها م�سريية يف ظل الهجمات الرو�سية املتوا�سلة، غري 
القوات اجلوية  اأ�سطول  لتحل حمل  نداءاتها بطلب مقاتالت حديثة 

الذي تعود مقاتالته اإىل احلقبة ال�سوفيتية.
ويف املقابل، ت�سابق رو�سيا الزمن من اأجل حتقيق مكا�سب على االأر�س 
الغربي  املدد  االأوكرانية قبل و�سول  باخموت  اأكر يف  ب�سكل  والتغلغل 
حيث  لكييف،  الغرب  بها  تعهد  التي  الثقيلة،  واالأ�سلحة  الدبابات  من 
اأعلنت مو�سكو قبل يومني ال�سيطرة على قرية اأخرى يف املنطقة و�سط 

حماوالت لتطويق املدينة واإجبار االأوكرانيني على الرتاجع.

وردا على �سوؤال لل�سحفيني يف البيت االأبي�س عما اإذا كان يوؤيد اإر�سال 
الفتا  ب�”كال”،  بايدن  االأمريكي جو  الرئي�س  اأج��اب  لكييف،  مقاتالت 

اإىل اأن بالده لن تزود اأوكرانيا مبقاتالت اإف-16.
م�ست�سار  �سبقه  االأول، حيث  يكن  لكييف مل  االأمريكي  الرئي�س  رف�س 
اأن  املا�سي،  االأ�سبوع  البوند�ستاغ  اأم��ام  اأك��د  ال��ذي  �سولتز  اأوالف  اأملانيا 
عملية ت�سليم مقاتالت حديثة الأوكرانيا مبثابة خط اأحمر، وتعد ملفا 

مغلقا لرلني.
غري اأن الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون اأعطى ب�سي�س من االأمل 
لكييف حينما قال يف اأعقاب حمادثات اأجراها يف الهاي مع رئي�س وزراء 
اإمكان دعم كييف بطائرات  ب�ساأن  �سوؤال  على  رداً  روت��ه،  م��ارك  هولندا 

مقاتلة باأنه “ال �سيء م�ستبعداً«.
�سلوفاكيا اأعربت عن ا�ستعدادها الإر�سال طائرات مقاتلة رو�سية ال�سنع 

اإر�سال  فكرة  هولنديون  �سيا�سيون  ط��رح  بينما  ميغ-29،  ط��راز  م��ن 
طائرات اإف-16.

اأكد جاهزية بالده لتزويد  رئي�س وزراء بولندا ماتيو�س مورافيت�سكي 
احللفاء  اتخذ  ح��ال  يف  اإف-16  ط��راز  من  مقاتلة  بطائرات  اأوك��ران��ي��ا 

الغربيون باالإجماع قرارا بذلك.
وفق جملة “بوليتيكو” االأمريكية فاإن “كال” ال�سريحة التي قالها 
بايدن ورددها قادة اأوروبا بدرجات متفاوتة لي�ست رف�سا ب�سكل قطعي 
اأول��وي��ات حاليا وه��ي و���س��ول الدبابات  امل��ق��ات��الت لكن ه��ن��اك  الإر���س��ال 
وتدريب االأوكرانيني وهو ما قد ي�ستغرق �سهرين اأو ثالثة، هم يريدون 
التي متكن كييف من �سد هجوم  االأ�سلحة  الرتكيز على و�سول  االآن 

كبري يلوح يف االأفق.
باأن  يقرون  الدفاع  وزارة  يف  االأمريكيني  امل�سوؤولني  كبار  اأن  اأو�سحت 

لكن  جديدة  مبقاتالت  اجلوية  قواتها  حتديث  اإىل  �ستحتاج  اأوكرانيا 
اأجل  كييف من  اأ�سلحة حتتاجها  اإر�سال  على  الرتكيز  احل��ايل  بالوقت 
القتال االآين. نقلت عن دبلوما�سي اأوروبي اأن امل�ساألة قد تكون من على 
املنظور طويل االأمد، نحن حاليا نحتاج اإىل ت�سليم ما مت االلتزام به يف 

يناير يف اأ�سرع وقت ممكن، الوقت بعد جوهر امل�ساألة حاليا.
اأ�سارت اإىل اأن امل�سمون بالوقت الراهن �سلبي، لكن من املرجح اأن تبقى 
كما  النهاية  يف  الظهور  وتعاود  الكوالي�س  خلف  الوقت  بع�س  امل�ساألة 

احلال مع �سفقة الدبابات.
اأمريكا  تدعم  مل  اإذا  اإن��ه  الريطانية  التاميز  �سحيفة  اعترت  بينما 
املوت،  حتى  للنزيف  عر�سة  ف�ستكون   ، “اإف-16  مبقاتالت  اأوكرانيا 
الفتة اإىل اأن دعم اأوكرانيا بالطائرات ي�سكل حتديات عملية لكن هذا 

لي�س �سببا للرف�س.

•• كييف-وكاالت

قّمة  اجلمعة،  كييف،  ت�ست�سيف 
االأوروبي  واالحّت��اد  اأوكرانيا  بني 
هي االأوىل من نوعها، حيث تاأتي 
مع قرب دخول العملية الع�سكرية 
التي ت�سنها رو�سيا عامها الثاين، 
5 ملفات  �ستتناول وفق حمللني 
غري  ال��دع��م  “تاأكيد  ي��ت�����س��دره��ا 
مزيد  عن  و”االإعالن  املحدود” 

من العقوبات �سد مو�سكو«.
يف  ح�سلت  التي  اأوكرانيا  وتاأمل 
�سفة  على  امل��ا���س��ي  يونيو  نهاية 
مر�سح لع�سوية االحتاد االأوروبي 
حيث  ال��ت��ك��ت��ل،  اإىل  االن�������س���م���ام 
اندلعت  ال��ت��ي  احل����رب  ���س��اه��م��ت 
املا�سي  ال����ع����ام  م����ن  ف����راي����ر  يف 
االن�سمام،  خ��ط��وات  ت�����س��ري��ع  يف 
قبل  نظريا  امل�����س��روع  ك��ان  بعدما 

ذلك احلني.
ح�سد  م�����ع  ال����ق����م����ة  وت�����ت�����زام�����ن 
وتغيريات  كبري  رو���س��ي  ع�سكري 
تدير  ال��ت��ي  الع�سكرية  ب��ال��ق��ي��ادة 
تقارير  اعترتها  اأوكرانيا  ح��رب 
هجوم  ل�سن  ا���س��ت��ع��دادات  غربية 
ك��ب��ري وب���دء م��رح��ل��ة ج��دي��دة من 
�ساملة  ت�سهد معركة  قد  احل��رب 
حا�سمة  �سربات  على  للح�سول 
مو�سكو  فيه  حت�سد  مل  ع��ام  بعد 
ال�سرق  يف  املكا�سب  بع�س  ���س��وى 
يف  ك��ب��رية  بخ�سائر  منيت  بينما 

ال�سمال واجلنوب.
دني�س  اأوك���ران���ي���ا  وزراء  رئ��ي�����س 
تفا�سيل  ع���ن  حت����دث  ���س��م��ي��ه��ال 

ظل  يف  ل����الأوك����ران����ي����ني  ك����ب����رية 
وا�سع  لهجوم  رو�سية  ا�ستعدادات 
وهو  يت�ساعد  دع��م��ا  ه��ن��اك  ب����اأن 
ي����راه����ن عليه  ن��ق��ي�����س م����ا ك�����ان 
�سيتخلى  ال��غ��رب  ب���اأن  الكرملني 
ال�سغوط  تفاقم  م��ع  كييف  ع��ن 

التي عك�ستها احلرب.
5 م��ل��ف��ات على  ���س��ت��ك��ون ه���ن���اك 
تاأكيد  ه����ي  امل���ب���اح���ث���ات  ط����اول����ة 
ال��دع��م الأوك��ران��ي��ا واالإع����الن عن 
رو�سيا  ����س���د  ج����دي����دة  ع���ق���وب���ات 
وكذلك اإعالن عن منح ع�سكرية 
وت��وري��د اأ���س��ل��ح��ة وت��دري��ب جنود 
واأي�����س��ا االأم����ن ال��غ��ذائ��ي واإع����ادة 
م�ساعدات  برنامج  عر  االإع��م��ار 
اإ�سافة  الأوك��ران��ي��ا،  جديد  مالية 
وعود  اأخ���ذ  كييف  حم���اوالت  اإىل 
بت�سهيل ت�سريع ان�سمام اأوكرانيا 

اإىل االحتاد االأوروبي.
كبري  ط�����م�����وح  ل����دي����ه����ا  ك����ي����ي����ف 
االأوروبي  اإىل االحتاد  لالن�سمام 
خ����الل ال��ع��ام��ني امل��ق��ب��ل��ني، وهو 
زيلين�سكي  عليه  �سيتفاو�س  م��ا 
خالل القمة �سيكون هناك �سغط 
�سديد من اأوكرانيا وحذر يف الرد 

من اأوروبا.
ه��ن��اك ك��ث��ري م��ن االأم����ور تعرقل 
بع�سها  االن���������س����م����ام  ع���م���ل���ي���ة 
اإن احلرب مل  ا�سرتاتيجية حيث 
حت�سم بعد واأخرى اإجرائية تتعلق 
ب�سيادة القانون ومكافحة الف�ساد 
غري  الك�سب  ف�سائح  بعد  خا�سة 
يف  البالد  �سهدتها  التي  امل�سروع 

االأيام القليلة املا�سية.

واأهداف القمة قائال:
�سُتعقد  ك��ي��ي��ف  يف  اجل��م��ع��ة  ق��م��ة 
غ�����داة م�������س���اورات ح��ك��وم��ي��ة بني 
االأوروبية  واملفو�سية  اأوك��ران��ي��ا 

�ستكون االأوىل يف تاريخنا.
ر�سالة  ك��ي��ي��ف  يف  ال��ق��م��ة  ان��ع��ق��اد 
واالأع�������داء  ال�����س��رك��اء  اإىل  ق���وي���ة 
بعدم  ر�سالة  هي  �سواء،  حد  على 
ج���دوى ج��ه��وده��م ال��رام��ي��ة ل�سق 
���س��ف��وف ال��ت��ح��ال��ف ال����ذي يدعم 
كييف واإجها�س تكاملنا االأوروبي 

االأطل�سي.

االحتاد االأوروبي، قالت اإن رئي�س 
اأوكرانيا رد ب�سرعة على امل�ستوى 
نتائج  ت����ك����ون  ل���ك���ي  ال�������س���ي���ا����س���ي 

مكافحة الف�ساد ملمو�سة.

5 ملفات بارزة
التوقيت،  ودالل����ة  ال��ق��م��ة  وح���ول 
ق����ال امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي، اأن�����درو 
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  ب��وي��ف��ي��ل��د 

عربية«:
رمزية  ل���ه  ك��ي��ي��ف  يف  االج���ت���م���اع 
ت��اري��خ��ي��ة ك��ب��رية وي��ع��ط��ي دفعة 

وقت ممكن.
اإف�ساح  يف  جوهرية  اأهمية  هناك 
املجال اأمام اأوكرانيا للو�سول اإىل 
االأوروبية،  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��وق 
االقت�ساد  ف��ي��ه  ان���ه���ار  وق����ت  يف 
االجتياح  ب����دء  م��ن��ذ  االأوك�������راين 

الرو�سي قبل نحو عام.

حزمة عا�صرة من العقوبات
مع  م�سرتك  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 
فولودميري  االأوك����راين  الرئي�س 
رئي�سة  اأع����ل����ن����ت  زي���ل���ي���ن�������س���ك���ي، 

ن��ت��وق��ع م��ن ال��ق��م��ة اإجن����از تقييم 
للجهود  اإي������ج������اب������ي  م����رح����ل����ي 
مع  التكامل  لتحقيق  االأوكرانية 
اأوروبا. املحادثات الوزارية املقررة 
اخلمي�س وقمة اجلمعة يفرت�س 
االأوروبي  التكتل  ت�سمح لدول  اأن 
واأن  اأوكرانيا  بانت�سار  توؤمن  باأن 
لع�سوية  ال�سريع  حترّكنا  تدعم 

االحتاد
طريق  خ��ارط��ة  و���س��ع  ن�ستهدف 
حول الطريقة التي �سنجتاز فيها 
باأ�سرع  االأوروب���ي  التكامل  م�سار 

جيال  وتعيده  اقت�سادها  تقو�س 
حتديد  اأحدثها  ك��ان  اخللف  اإىل 
النفط  ل�سعر  دوالًرا   60 �سقف 

الرو�سي عند الت�سدير.
اأن يكون  ف���ون دي���ر الي���ن ق����درت 
التكتل  و�سعه  ال���ذي  القيد  ه��ذا 
االأوروبي مع اأ�سرتاليا وجمموعة 
 160 نحو  رو�سيا  يكّلف  ال�سبع 

مليون يورو يوميا.
وحول جهود اأوكرانيا يف مكافحة 
الف�ساد والتي متثل اأهمية كبرية 
يف اإطار ملف ان�سمامها لع�سوية 

املفو�سية االأوروبية اأور�سوال فون 
دي���ر الي���ن اأن ال��ت��ك��ت��ل االأوروب�����ي 
من  جديدة  حزمة  فر�س  يعتزم 
بحلول  مو�سكو  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات 

الذكرى االأوىل لبداية احلرب.
24 فراير  ب��ح��ل��ول  اأن����ه  اأك�����دت 
واح�����د  ع������ام  ب���ع���د  اأي  اجل���������اري 
االجتياح  ب���داي���ة  م���ن  ب��ال�����س��ب��ط 
العا�سرة  احل��زم��ة  ف��ر���س  ن��ع��ت��زم 

من العقوبات.
باهظا  ثمنا  حاليا  تدفع  مو�سكو 
كون العقوبات التي فر�ست عليها 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأمله  عن  بايدن  جو  الرئي�س  عر 
نيكولز  ت��اي��ري  م���وت  ي��دف��ع  اأن  يف 
ال�����س��اب االأم���ريك���ي االأ����س���ود الذي 
�سرطيون،  ���س��رب��ه  ب��ع��دم��ا  ت����ويف 
الإ�سالح  التحرك  اإىل  الكونغر�س 
ال�����س��رط��ة، داع���ي���ا ب��رمل��ان��ي��ني �سود 
هذا  يف  جهودهم”  “موا�سلة  اإىل 

االجتاه.
والتقى الرئي�س الدميوقراطي يف 
املجموعة  اأع�ساء  االأبي�س  البيت 
االأمريكيني  ت�سم  التي  الرملانية 
اإف���ري���ق���ي غ����داة جنازة  اأ����س���ل  م���ن 
ت����اي����ري ن���ي���ك���ول���ز ال�������ذي ت�����ويف يف 

حمدودة جدا.
الدميوقراطي  مع�سكره  وح����اول 
االإ�سالحات  م��ن  �سل�سلة  مت��ري��ر 
ل��ل�����س��رط��ة ب����داأت ب��ع��د وف����اة جورج 
معار�سة  واج���ه���ت  ل��ك��ن��ه��ا  ف��ل��وي��د 

جمهوريني يف جمل�س ال�سيوخ.
االأربعيني  الرجل  هذا  موت  وك��ان 
ركبة  حت�����ت  اخ���ت���ن���اق���ا  االأ�������س������ود 
اأيار/مايو   25 يف  اأبي�س  �سرطي 
اإىل  اأدى  2020 يف مينيابولي�س، 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ���س��خ��م��ة  ت��ع��ب��ئ��ة 
العن�سرية  �سد  املتحدة  ال��والي��ات 
الن�س  ويق�سي  ال�سرطة.  وع��ن��ف 
التي  الو�سعيات  حظر  على  مثال 
احل�سانة  وي��ط��ال  اختناقا  ت�سبب 

كانون  م���ن  ال��ع��ا���س��ر  يف  مم��ف��ي�����س 
ل�سرب  تعر�سه  بعد  الثاين/يناير 

مرح باأيدي رجال �سرطة �سود.
القا�سية  وامل�ساهد  وفاته  وت�سببت 
ل���ع���م���ل���ي���ة ت���وق���ي���ف���ه ب�������س���دم���ة يف 
ا�ستنكار  وموجة  املتحدة  الواليات 

لعنف ال�سرطة.
اأن حت�س  “اآمل  ب��اي��دن  وق��ال ج��و 
اتخاذ  على  املظلمة  ال��ذك��رى  ه��ذه 
قرارات حاربنا جميًعا من اأجلها«.

و�سدد اأمام الرملانيني على �سرورة 
م�سريا  جهودكم”،  “توا�سلوا  اأن 
“تغيريات  ب��اإج��راء  �سمح  اأن���ه  اإىل 
كانت  واإن  مرا�سيم،  ع��ر  مهمة” 
ال�سرطة  جم����ال  يف  ���س��الح��ي��ات��ه 

القانونية الوا�سعة التي يتمتع بها 
اأفراد ال�سرطة.

النائب  و���س��ف  االج���ت���م���اع،  وب��ع��د 
تايري  وف���اة  ه��ور���س��ف��ورد  �ستيفن 
مثال  اأح����������دث  ب����اأن����ه����ا  ن���ي���ك���ول���ز 
ال�سرطة  وح�����س��ي��ة  م�����س��ك��ل��ة  ع��ل��ى 
يف ال����والي����ات امل���ت���ح���دة. واأ����س���اف 
يحدث  اأن  “ميكن  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني 

ذلك الأي �سخ�س«.
ال�سود  ال�سيا�سيون  ه��وؤالء  ويتوقع 
اأن يتحدث جو بايدن عن املو�سوع 
خ���الل خ��ط��اب��ه ع���ن ح���ال االحت���اد 
اأمام  التقليدية  كلمته  ال��ث��الث��اء، 
ال��ك��ون��غ��ر���س وج��م��ه��ور ك��ب��ري من 

م�ساهدي التلفزيون.

•• االأمم املتحدة-رويرتز

يف  ط����ال����ب����ان  اإدارة  ����س���غ���ط  حت�����ت 
املتحدة  االأمم  ت��ق��دم  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، 
بوا�سطة  الغذائية  امل�ساعدات  بع�س 
اأدى الإط���الق  ف��ق��ط، مم���ا  ال���رج���ال 
م��ان��ح��ني وجماعات  م��ن  حت���ذي���رات 
ه����ذا قد  اأن  م���ن  اإن�����س��ان��ي��ة  اإغ����اث����ة 
دوليا  م��دان  حلظر  خ�سوعا  يعتر 
جمال  يف  الن�ساء  معظم  عمل  على 
جريفيث،  مارتن  واعرتف  االإغاثة. 
واالإغاثة  االإن�سانية  ال�سوؤون  من�سق 
املتحدة،  ب��االأمم  الطوارئ  يف حاالت 
لل�سحفيني هذا االأ�سبوع باأن الن�ساء 

بحزم بجانب حقوق املراأة مع اإيجاد 
اأفغان�ستان  يف  العمل  ملوا�سلة  ط��رق 
 28 نحو  امل�ساعدة  اإىل  حيث يحتاج 
ال�سكان،  ثلثي  اأي  �سخ�س؛  مليون 
كما اأن هناك �ستة ماليني على �سفا 

املجاعة.
ا�ستولت  التي  وتقول حركة طالبان 
على ال�سلطة يف اأغ�سط�س اآب 2021 
تقودها  ال��ت��ي  ال��ق��وات  ان�سحاب  م��ع 
اأفغان�ستان  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
اإنها  عاما،   20 ا�ستمرت  ح��رب  بعد 
حت���رتم ح��ق��وق امل����راأة مب��ا يتفق مع 
االإ�سالمية.  ل��ل�����س��ري��ع��ة  ت��ف�����س��ريه��ا 
وم���ن���ذئ���ذ، ا���س��ت��ب��ع��دت ال��ن�����س��اء من 

املعونة  اأن�سطة  بع�س  يف  ي�ساركن  ال 
برنامج  و���س��ف��ه��ا  ال���ت���ي  ال���غ���ذائ���ي���ة 
“تعديالت  ب��اأن��ه��ا  ال��ع��امل��ي  االأغ���ذي���ة 
مبوا�سلة  ل��ه  لل�سماح  عملياتية” 

عمله، وقال اإن الو�سع غري مالئم.
اأن  ي��وم االثنني بعد  وق��ال جريفيث 
“ما  املا�سي  االأ�سبوع  اأفغان�ستان  زار 
زال����ت ه��ن��اك اأن�����س��ط��ة ج���اري���ة حيث 
يقوم رجال فقط، على �سبيل املثال، 

بتو�سيل الطعام«.
دقيقا  ت����وازن����ا  ال��ق�����س��ي��ة  وت���و����س���ح 
العاملية منذ فر�س  املنظمة  تواجهه 
كانون  دي�������س���م���ر   24 يف  احل���ظ���ر 
الوقوف  ك��ي��ف��ي��ة  يف  وي��ت��م��ث��ل  االأول 

ال���ظ���ه���ور يف امل���ت���ن���زه���ات وامل����دار�����س 
ال��ث��ان��وي��ة واجل��ام��ع��ة، وق��ال��ت اإن���ه ال 
يجب على الن�ساء مغادرة املنزل دون 

حمرم وعليهن ارتداء النقاب.
و�سحيح اأنه ما زال م�سموحا للن�ساء 
لكن  امل���ت���ح���دة،  االأمم  يف  ب��ال��ع��م��ل 
ت��واج��ه م�سكالت  امل��ن��ظ��م��ة  ع��م��ل��ي��ات 
الأن م�سوؤويل االأمم املتحدة قالوا اإن 
70 باملئة من اال�ستجابة االإن�سانية 
اإغ����اث����ة حملية  ت��ن��ف��ذه��ا م��ن��ظ��م��ات 

ودولية م�سمولة باحلظر.
نهج  يف  حم��ت��م��ل  ت��غ��ي��ري  اأي  وي��ث��ري 
للم�ساعدات  بالن�سبة  املتحدة  االأمم 
ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ق��ب احل��ظ��ر ق��ل��ق بع�س 

الدول املانحة وجماعات االإغاثة.
وق���ال���ت جل��ن��ة االإن����ق����اذ ال���دول���ي���ة يف 
اإن  االأرب���ع���اء  ي���وم  ت�سغيلية  م��ذك��رة 
ت�سغيلية”،  “�سرورة  كان  امل��راأة  دور 
جميع  على  م��وظ��ف��ات  “بدون  واإن���ه 
القطاعات،  ج��م��ي��ع  ويف  امل�����س��ت��وي��ات 
بدقة  االحتياجات  تقييم  ميكننا  ال 
على  وال��رام��ج  امل�ساعدات  وت��ق��دمي 

النطاق الالزم«.
اإن�������ه ي���ت���ع���ني اأن  وق�������ال ج���ري���ف���ي���ث 
توزيع  يف  االأف��غ��ان��ي��ات  الن�ساء  تعمل 
و�سول  ل�سمان  الغذائية  امل�ساعدات 
االأك�����رث  ال���ف���ئ���ات  اإىل  االإم������������دادات 

ه�سا�سة مثل الن�ساء والفتيات. 

الأوىل من نوعها.. 5 ملفات تت�شدر قمة اأوروبا واأوكرانيا بكييف

بايدن يطلب الدفع باجتاه اإ�شالح قوات ال�شرطة 

 البابا يغادر الكونغو الدميوقراطية متوجها اإىل جنوب ال�شودان 
•• كين�شا�شا-اأ ف ب

يف خ��ت��ام زي����ارة مت��ي��زت ب��دع��وات م��ت��ك��ررة الإح����الل ال�سالم 
جلمهورية  زي��ارت��ه  فرن�سي�س  البابا  يختتم  بالغة،  وتقوى 
الكونغو الدميوقراطية لالنتقال اإىل جنوب ال�سودان الذي 

تنه�سه اأعمال عنف اأي�سا.
القارة  ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة يف  اأك����ر دول����ة  ع��ا���س��م��ة  ك��ي��ن�����س��ا���س��ا  يف 
االإفريقية، ندد احلر االأعظم مرارا باأعمال العنف القاتلة 
امل�����س��وؤول��ني اإىل و���س��ع ح��د للف�ساد  ال��ب��الد داع��ي��ا  ���س��رق  يف 
م�ستقبل  يف  فاعلني”  “اطرافا  ي��ك��ون��وا  اأن  اإىل  وال�����س��ب��اب 

البالد.
وبعد كلمة اأخرية اأمام االأ�ساقفة، ينتقل البابا جواً يف “رحلة 
الغالبية  ذات  ال�����س��ودان  ج��ن��وب  يف  ال�سالم”  اأج���ل  م��ن  ح��ج 
اأفقر  امل�سيحية. وعانت هذه الدولة الفتية التي تعتر من 

بلدان العام، من حرب اأهلية عنيفة.
جا�سن  زي��ارت��ه  يف  عاما   86 البالغ  البابا  ي��راف��ق  جوبا  يف 
للكني�سة  الروحي  الزعيم  كانرتبري  اأ�ساقفة  رئي�س  ويلبي 
كني�سة  يف  االأب���رز  امل�سوؤول  غرين�سيلدز  واإي���ان  االنغليكانية 

ا�سكتلندا.

عملية  يف  �سخ�سيا  ال��ث��الث��ة  ال��روح��ي��ون  ال���ق���ادة  ان��خ��رط 
ال�سودان مل ي�ستجيبوا بعد  اأن م�سوؤويل جنوب  ال�سالم مع 
اإىل نداءات امل�ساحلة فيما تتهم االأطراف املتواجهة بارتكاب 
وبعد  ال�سودان  مع  لعقود  ا�ستمر  ن�سال  بعد  ح��رب.  جرائم 
 2013 �سنتني على ا�ستقالله، غرق جنوب ال�سودان العام 
يف حرب اأهلية عنيفة ا�ستمرت خم�س �سنوات بني �سلفا كري 
قتيل  األ���ف   380 نحو  �سقوط  ع��ن  اأ���س��ف��رت  م�سار  وري���اك 

ونزوح املاليني وعن خنق االقت�ساد.
ورغم توقيع اتفاق �سالم يف 2018 تتوا�سل اأعمال العنف 
تغذيها النخب ال�سيا�سية. وحتل الكني�سة يف هذا البلد حمل 
ال�سلطات يف مناطق تفتقر اإىل املرافق واخلدمات احلكومية 
وحيث تعر�س العاملون يف املجال االن�ساين لهجمات ال بل 

للقتل.
يف العام 2019، بعد عام على اإبرام اتفاق ال�سالم، ا�ستقبل 

البابا الزعيمني يف الفاتيكان.
لتقبيل  البابا فرن�سي�س  انحنى  النفو�س،  ب��ادرة طبعت   ويف 
اإطار  يف  راه��ن��ا  ال�سلطة  يتوليان  اللذين  الزعيمني  اق���دام 
الرئي�س  من�سب  ك��ري  فيها  ي�سغل  وط��ن��ي��ة  وح���دة  ح��ك��وم��ة 

وم�سار من�سب نائب الرئي�س.

 •• وا�شنطن-رويرتز

االأمريكي تنتمي  ال�سيوخ  اأع�ساء جمل�س  قالت جمموعة من 
الكوجنر�س ال ميكنه  اإن  والدميقراطي  للحزبني اجلمهوري 
بقيمة  اإف-16 لرتكيا  ط��راز  مقاتلة من  بيع طائرات  تاأييد 
ال�سويد  ان�سمام  على  اأن��ق��رة  ت��واف��ق  حتى  دوالر  مليار   20

وفنلندا حللف �سمال االأطل�سي.
وتقدمت ال�سويد وفنلندا العام املا�سي بطلب االن�سمام للحلف 
غري  اعرتا�سات  واجهتا  لكنهما  الأوك��ران��ي��ا،  رو�سيا  غ��زو  بعد 

متوقعة من تركيا و�سعتا منذ ذلك احلني لك�سب تاأييدها.
و�ستوكهومل على وجه اخل�سو�س  اأنقرة من هل�سنكي  وتريد 
الكرد�ستاين،  العمال  ح��زب  �سد  �سرامة  اأك��رث  موقف  اتخاذ 
الذي تعتره تركيا واالحتاد االأوروبي جماعة اإرهابية، و�سد 
جمموعة اأخرى تلقي باللوم عليها يف حماولة االنقالب عام 

.2016
طريقة  ب�ساأن  اتفاق  اإىل  مدريد  يف  الثالث  ال��دول  وتو�سلت 
للم�سي قدما يف يونيو حزيران من العام املا�سي، لكن اأنقرة 
علقت املحادثات ال�سهر املا�سي بعد احتجاجات يف �ستوكهومل 

اإىل حلف �سمال االأطل�سي �سي�سهل املوافقة على عملية البيع 
يف الكوجنر�س.

وقالت تركيا اإنها قد توافق على طلب فنلندا االن�سمام للحلف 
ووزي��ر خارجيته رف�سا  الفنلندي  الرئي�س  لكن  ال�سويد،  قبل 

الفكرة، قائلني اإن اأمن كل بلد منهما يعتمد على االآخر.
من بني اأع�ساء احللف الثالثني، مل ت�سدق تركيا واملجر بعد 

على ع�سوية الدولتني اال�سكندنافيتني.
وطلبت تركيا يف اأكتوبر ت�سرين االأول 2021 �سراء 40 من 
مقاتالت اإف-16 التي ت�سنعها �سركة لوكهيد مارتن وقرابة 
80 جم��م��وع��ة م��ن ق��ط��ع ال��غ��ي��ار ل��ت��ح��دي��ث ط���ائ���رات حربية 

لديها.
اخلارجية  وزي���ر  ق���ال  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  لوا�سنطن  زي����ارة  ويف 
ال  احللف  ع�سوية  م�ساألة  اإن  اأوغلو  جاوي�س  مولود  الرتكي 
على  بايدن  اإدارة  وحث  للبيع،  م�سبقا  �سرطا  تكون  اأن  ينبغي 

اإقناع الكوجنر�س بالتخلي عن اعرتا�سه.
وي�ستطيع الكوجنر�س منع مبيعات االأ�سلحة للخارج، لكن مل 
الالزمة  املجل�سني  كال  يف  الثلثني  اأغلبية  ح�سد  اأن  له  ي�سبق 

للتغلب على حق الفيتو الذي يتمتع به الرئي�س.

اأح����رق ف��ي��ه��ا ���س��ي��ا���س��ي دمن��رك��ي مي��ي��ن��ي م��ت��ط��رف ن�سخة من 
امل�سحف.

اأع�ساء  م��ن   29 ق���ال  ب���اي���دن،  ال��رئ��ي�����س ج��و  اإىل  ر���س��ال��ة  ويف 
البلدين  اإن  واجلمهوريني  الدميقراطيني  ال�سيوخ  جمل�س 
للوفاء  “جهودا كاملة وبنية ح�سنة”  اال�سكندنافيني يبذالن 
تركيا،  طلبتها  التي  االأطل�سي  �سمال  حلف  ع�سوية  ب�سروط 
بذل  اإىل  بحاجة  ال�سويد  اإن  تقول  اأنقرة  اأن  من  الرغم  على 

املزيد من اجلهد.
وكتب اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ يف الر�سالة “مبجرد اأن ت�سدق 
تركيا على بروتوكوالت االن�سمام اإىل حلف �سمال االأطل�سي، 
ميكن للكوجنر�س اأن يفكر يف بيع الطائرات املقاتلة من طراز 
ح���ول هذه  ت�����س��اوؤالت  �سيثري  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  وع���دم  اإف-16. 

ال�سفقة املعلقة«.
ب�سكل  الكوجنر�س  فيها  ي��رب��ط  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ه��ي  وه���ذه 
وان�سمام  الأنقرة  اإف-16  طائرات  بيع  بني  ومبا�سر  �سريح 

ال�سويد وفنلندا اإىل احللف.
ربط  ورف�ست  ال�سفقة  تدعم  اأنها  م��رارا  بايدن  اإدارة  واأك��دت 
الدولتني  ان�سمام  على  الت�سديق  باأن  اأق��رت  لكنها  امل�ساألتني، 

وا�شنطن تربط بيع مقاتالت لرتكيا بان�شمام ال�شويد وفنلندا للناتو

قلق املانحني بعد تقدمي رجال فقط م�شاعدات باأفغان�شتان 



السبت   4  فبراير    2023  م   -    العـدد   13766  
Saturday   4    February    2023   -  Issue No 13766

14

املال والأعمال
بلووم القاب�شة ت�شتكمل م�شروع ال�شي، املرحلة اخلام�شة من حدائق بلووم

ومب���وج���ب  االإم�������������ارات  واأن  خ���ا����س���ة 
نيويورك  ات��ف��اق��ي��ة  اإىل  ان�����س��م��ام��ه��ا 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ االأح����ك����ام االأج���ن���ب���ي���ة يف عام 
2006، وبعد �سدور قانون التحكيم 
احلكم  اأ���س��ب��ح   ،2018 يف  االحت����ادي 
االأجنبي ياأتي مبا�سرة من املُحكم اإىل 
كان  ما  خ��الف  على  التنفيذ،  حمكمة 
تقدمي  يف  واملتمثل  ال�سابق  يف  يجري 
التحكيم  حكم  على  للم�سادقة  طلب 
االأج��ن��ب��ي وي�����س��ت��اأن��ف وي��ط��ع��ن عليه؛ 
ولكن القانون احلايل ال يوقف تنفيذ 
احلكم حال رفعت دعوى طعن عليه اأو 

تظلم اأحد االأطراف. 

ال���ذي جت���اوز حجم  ال��وك��ي��ل  واأن على 
اإث��ب��ات ذلك  100 م��ل��ي��ون  ا���س��ت��ث��م��اره 

لت�سري عليه املهلة املحددة. 

- اللجوء اإىل التحكيم الدويل 
بدون تعقيدات. 

و بدوره اأكد امل�ست�سار القانوين ع�سام 
وموؤ�س�س  رئ��ي�����س��ي  ���س��ري��ك  ال��ت��م��ي��م��ي، 
توقيت  اأن  و�سركاوؤه،  التميمي  �سركة 
التجارية  ال����وك����االت  ق���ان���ون  اإ�����س����دار 
اجلديد يف غاية االأهمية، الأنه يواكب 
ال��ط��ف��رة االق��ت�����س��ادي��ة ال��ك��ب��رية التي 
اأ�سبحت  االإم��ارات حتى  حققتها دولة 

العاملي،  االق��ت�����س��اد  يف  رئ��ي�����س��ي��اً  الع��ب��اً 
مو�سحاً اأن املادة )26( املتعلقة بلجوء 
حال  ال���دويل  التحكيم  اإىل  االأط����راف 
ات��ف��ق��ا ع��ل��ى ذل���ك، ه��ي م���ادة حمورية 
تعطي  واأن��ه��ا  خا�سة  للغاية،  ومهمة 
الوكالة  عقد  الأط��راف  كافية  م�ساحة 
بينهم  النزاع  اأ�سلوب حل  يختاروا  باأن 
بعيداً عن تدخل اجلهات املعنية، وهذا 
اال���س��ت�����س��راف��ي��ة يف  ال���روؤي���ة  م��ا يعك�س 
اإعطاء  ل�سمان  القانون  ه��ذا  �سياغة 

احلقوق العادلة جلميع االأطراف. 
واأ�سار اإىل اأنه لن يكون هناك تعقيدات 
الدويل،  التحكيم  م�ساألة  بخ�سو�س 

•• دبي-وام: 

نظمت وزارة االقت�ساد جل�سة حوارية 
على  ال�سوء  بدبي،�سلطت  مقرها  يف 
بالقانون  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ف��ن��ي��ة  امل�����س��ائ��ل 
 )2022( ل�سنة   )3( رق��م  االحت���ادي 

يف �ساأن تنظيم الوكاالت التجارية. 
ح�������س���ر اجل���ل�������س���ة �����س����ع����ادة ع���ب���د اهلل 
االقت�ساد،  وزارة  وك���ي���ل  ���س��ال��ح،  اآل 
عام  مدير  الكمايل،  حممد  والدكتور 
املعهد الق�سائي بوزارة العدل، وح�سن 
الكيالين امل�ست�سار القانوين الرئي�سي 
القانوين  وامل�ست�سار  االقت�ساد،  بوزارة 
رئي�سي  ����س���ري���ك  ال��ت��م��ي��م��ي،  ع�������س���ام 

وموؤ�س�س �سركة التميمي و�سركاوؤه، 
و تناولت اجلل�سة اأبرز البنود واملحاور 
التي تطرق اإليها القانون ومنها مبداأ 
�سريعة  العقد  واأن  االإرادة”  “�سلطان 
حماكم  واخ���ت�������س���ا����س  امل���ت���ع���اق���دي���ن، 
الدولة يف نزاعات الوكاالت التجارية، 
واأحكام  امل��ن��ازع��ات،  يف  الف�سل  واآل��ي��ات 

انتهاء الوكاالت احلالية. 
وناق�س امل�ساركون اأثر القانون اجلديد 
املوكل  م����ن  ك����ل  م�����س��ل��ح��ة  وم�����وازن�����ة 
ا�ستحدثها  ال���ت���ي  وامل������واد  وال���وك���ي���ل، 
بدخول  ال�سماح  اأبرزها  ومن  القانون 

النزاع  ف��رتة  اأث��ن��اء  واخل��دم��ات  ال�سلع 
النزاعات  ت�سوية  والوكيل،  املوكل  بني 
وا���س��ت��ح��داث اآل��ي��ة ج��دي��دة م��ن خالل 
و�سوابط  ال����دويل،  للتحكيم  ال��ل��ج��وء 
اأعمال  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������س���رك���ات  م����زاول����ة 
اإ�سافة  الدولة،  يف  التجارية  الوكاالت 
الأيلولة  ال��ق��ان��ون  تنظيم  م�ساألة  اإىل 
بالقيمة  اجل���دي���د  ل��ل��وك��ي��ل  االأ�����س����ول 
ال�����ع�����ادل�����ة، وف������ق ������س�����روط وا����س���ح���ة 
وحم��������ددة.  واأك������د اخل������راء ع��ل��ى اأن 
ال��ت��ج��اري��ة اجلديد  ال���وك���االت  ق��ان��ون 
�سيغ بروؤية ا�ست�سرافية راعت م�سالح 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف���ق  امل��ت��ع��اق��دي��ن 
واأ�ساروا  ال�سدد،  هذا  يف  عاملياً  املتبعة 
ق��ان��ون معني بدعم  اأه��م  اأن��ه يعد  اإىل 
التجارة واال�ستثمار يف دولة االإمارات، 
ويوؤكد ريادة الدولة يف اإعداد ت�سريعات 
وتدعم  اأواًل،  املواطن  ت�سع  ا�ستباقية 
وتعزز  اجلديد  االقت�سادي  منوذجها 

من مرونته وتناف�سيته عاملياً. 

- فوائد اإيجابية تنعك�س 
على بيئة الأعمال. 

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل اآل 
�سالح وكيل وزارة االقت�ساد، اأن قانون 
ال��وك��االت ال��ت��ج��اري��ة اجل��دي��د يتوافق 

ال��دول��ة، الأن  اأ���س��واق  اإىل  دخ��ول املنتج 
هذه  دخ���ول  اجل��م��ارك مت��ن��ع  �سلطات 
مل  القدمي  القانون  اأن  كما  الب�سائع، 
مينح جمل�س الوزراء �سالحية اإعطاء 
اأمر باإدخال الب�ساعة موؤقتاً حلني حل 
النزاع، وهو االأمر الذي كان يوؤثر على 

ال�سلع املهمة لالقت�ساد الوطني. 
عالج  اجل��دي��د  القانون  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ه���ذه امل�����س��األ��ة ب��اإع��ط��ائ��ه احل���ق ل���وزارة 
الب�سائع  بدخول  بال�سماح  االقت�ساد 
م���وؤق���ت���اً م���ن م�����س��ادر ح�����س��ري��ة حلني 
ال���ف�������س���ل يف ال�����ن�����زاع م����ع ح���ف���ظ حق 
الوكيل بالتعوي�س عن عمولته بح�سب 
اللوائح املنظمة التي �ست�سدرها وزارة 
االقت�ساد، وهو ما يدعم توافر ال�سلع 
االأ�سا�سية يف اأ�سواق الدولة ومن بينها 

االأدوية وقطع الغيار. 

-مراعاة حماية
 ا�صتثمارات الوكالت القائمة. 

الكيالين  ق����ال ح�����س��ن  ن��اح��ي��ت��ه  وم����ن 
بوزارة  الرئي�سي  ال��ق��ان��وين  امل�ست�سار 
ال����وك����االت  ق����ان����ون  اإن  االق����ت���������س����اد: 
ال���ت���ج���اري���ة اجل����دي����د اأك�������د ع���ل���ى اأن 
املواطن هو فقط من يحق له اكت�ساب 
اأن  مو�سحاً  ال��ت��ج��اري،  ال��وك��ي��ل  �سفة 

اجلديد  االق���ت�������س���ادي  ال���ن���م���وذج  م���ع 
تناف�سية  تعزيز  على  وي�سجع  للدولة، 
ق��ط��اع االأع���م���ال، وي��ف��ت��ح امل��ج��ال اأمام 
ن�ساط  يف  ال����دول����ة  م���واط���ن���ي  دخ�����ول 
املزيد من  التجارية، وتدفق  الوكاالت 
الدولة،  اإىل  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 
اأنه راعى اأحدث املمار�سات املتبعة  كما 
ع��امل��ي��اً يف ح��وك��م��ة ال���وك���االت، وه���و ما 
�ستنعك�س  اإيجابية  ف��وائ��د  ل��ه  �سيكون 
على بيئة االأعمال، مبا يعزز م�ساهمة 
امل�ستدام  النمو  دع��م  يف  ال��ق��ط��اع  ذل��ك 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��وط��ن��ي،  لالقت�ساد 
ال��ق��ان��ون ي��دخ��ل ح��ي��ز ال��ن��ف��اذ ب��ع��د 6 
اأ�سهر من �سدوره، وبالتحديد يف 16 

يونيو 2023. 

- �صمان تدفق 
ال�صلع خالل النزاع. 

ومن جانبه قال �سعادة الدكتور حممد 
الق�سائي  املعهد  ع��ام  م��دي��ر  ال��ك��م��ايل 
ال��ق��ان��ون اجلديد  اإن  ال��ع��دل:  ب����وزارة 
حل م�ساألة بالغة االأهمية وهي تدفق 
اأ���س��واق ال��دول��ة خ��الل مدة  ال�سلع اإىل 
اأو  والوكيل  املوكل  بني  القائم  ال��ن��زاع 
يف حالة انتهاء الوكالة، على خالف ما 
كان معمول به �سابقاً؛ حيث كان مُينع 

القانون يعطي ال�سركات العاملية ميزة 
احل�سرية ملنتجاتها الواردة اإىل الدولة 
جلب  حماولة  من  �سخ�س  اأي  ومينع 
الدولة  اإىل  ال�����س��رك��ة  نف�س  م��ن��ت��ج��ات 
اأو م��وزع��ني اآخرين،  م��ن خ��الل جت��ار 
جديدة  ن��اف��ذة  مبثابة  البند  ه��ذا  واأن 
ل����زي����ادة اال����س���ت���ث���م���ارات ال���وط���ن���ي���ة يف 
وا�ستقطاب  التجارية،  الوكاالت  قطاع 
اأعمال  مل��م��ار���س��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
ال��وك��االت التجارية وزي���ادة ع��دده��ا يف 
�سوى  توجد  ال  واأن���ه  ال�سيما  ال��دول��ة، 
مدار41  على  جتارية  وكالة   6000

عاماً ُمنذ �سدور القانون القدمي. 
راع�����ى عدم  ال���ق���ان���ون  اأن  ع��ل��ى  واأك������د 
االإ�سرار با�ستثمارات الوكاالت القائمة، 
وحدد اآلية لتطبيق اأحكام انتهاء عقد 
لتكون  ال��روؤي��ة،  تلك  �سوء  يف  الوكالة 
الوكاالت  لعقود  بالن�سبة  �سنتني  بعد 
ع�سر  م�سي  وبعد  ال�سارية،  التجارية 
التجارية  ل��ل��وك��االت  بالن�سبة  �سنوات 
للوكيل  ت�سجيلها  ع��ل��ى  م�����س��ى  ال��ت��ي 
ن��ف�����س��ه اأك������رث م����ن ع�����س��ر ����س���ن���وات اأو 
التي جت��اوز حجم  التجارية  الوكاالت 
مليون   100 فيها  ال��وك��ي��ل  ا�ستثمار 
اإىل اأن القانون ن�س على  درهم، الفتاً 
يحددها،  ومل  اال����س���ت���ث���م���ارات  ح��ج��م 

وزارة القت�شاد تنظم جل�شة حوارية حول قانون الوكالت التجارية 

العائلة يف جمّمع  اأف��راد  عالية، كما يوفر منزاًل منا�سباً جلميع 
يتميز  ال�سكان.”  بني  االجتماعي  التوا�سل  يعزز  م�سور  �سكني 
مدينة  يف  ال�سرقي  القرم  كورني�س  على  مبوقعه  ال�سي  م�سروع 
يف  مبا  الرئي�سية،  والوجهات  املعامل  من  مقربة  على  اأبوظبي، 
ذلك الوزارات والدوائر احلكومية، ومنتزه خليفة ومدينة زايد 
�سهولة  امل�سروع  ويوفر  الكبري.  زاي��د  ال�سيخ  وجامع  الريا�سية 
ت�سميمه  مت  وق��د  ال�سريع،  دب��ي   - اأبوظبي  طريق  اإىل  الو�سول 
يوفر  مم��ي��ز،  م��وق��ع  يف  وراق��ي��ا  ح�سريا  �سكنيا  جممعا  لي�سكل 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  ا�ستثمارية  وف��ر���س��ة  لل�سكان،  رائ��ع��ة  م��ن��ازل 
التمتع  م��ن  ال�سي  �سكان  االإماراتيني.�سيتمكن  للم�ستثمرين 
التي يوفرها م�سروع حدائق بلووم،  املرافق اال�ستثنائية  بجميع 
واملناظر  ال�����س��اع��ة،  م���دار  واحل��را���س��ة على  االأم���ن  ت�سمل  وال��ت��ي 

الطبيعية اخلالبة، والنادي احل�سري ل�سكان املجمع، واأحوا�س 
وغرف  واملقاهي،  واملطاعم  لالأطفال،  لعب  ومنطقة  ال�سباحة، 
خم�س�سة لل�سالة، و�ساالت ريا�سية للرجال والن�ساء، باالإ�سافة 
اأبوظبي  برايتون  كلية  مثل  التعليمية  واملوؤ�س�سات  املتاجر  اإىل 
وح�سانة بلووم.وي�سيف ال�سي 181 وحدة تاون هاو�س تتاألف 
من غرفتني وثالث واأربع وخم�س غرف نوم اإىل جانب جمموعة 
الفلل والتاون هاو�س املوجودة يف حدائق بلووم والتي ت�سم 457 
وحدة. وتتنوع اأحجام وت�ساميم وحدات التاون هاو�س يف م�سروع 
 325 اإىل  مربعا  م��رتا   124 م��ن  م�ساحتها  وت���رتاوح  ال�سي، 
مرتا مربعا، ويت�سم كل منزل بت�ساميم م�ستوحاة من الت�سميم 
العمراين يف منطقة البحر االأبي�س املتو�سط، بتجهيزات عالية 

اجلودة وت�سطيبات ع�سرية فاخرة.

•• اأبوظبي- الفجر:

ملنازل  املبكر  الت�سليم  ب��دء  ع��ن  القاب�سة،  ب��ل��ووم  �سركة  اأعلنت 
التاون هاو�س �سمن م�سروع ال�سي، املرحلة اخلام�سة من حدائق 
اأ�سهر من  �ستة  قبل  ال�سي  االنتهاء من م�سروع  بلووم. وقد مت 
موعد الت�سليم املحدد الذي كان مقرراً يف الربع الثالث من عام 

.2023
وتعليقاً على هذا املو�سوع، قال كارلو�س واكيم، الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة بلووم القاب�سة: “يوؤكد ا�ستكمال م�سروع ال�سي، املرحلة 
اخلام�سة من حدائق بلووم، قبل املوعد املحدد، على التزام بلووم 
القاب�سة بت�سليم م�ساريعها ال�سكنية باأعلى معايري اجلودة �سمن 
ا�ستثمارية  قيمة  امل�سروع  وي��ق��دم  عنه.  املعلن  الزمني  اجل���دول 

يف دورته الثانية �صمن الإمارات تبتكر 2023  

 عرو�س البتكار يدعم ال�شركات النا�شئة لتحويل 
الأفكار املبتكرة اإىل م�شاريع قابلة للتنفيذ يف القطاعات احليوية 

مليون درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�س  963.7

املراأة البحرينية .. م�شرية حافلة من العمل الوطني 

وثالثة يف اليفرة 3 بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ماليني 
جاءت  والفلل  ال�سقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وفيما  دره���م. 
جمريا  نخلة  مبنطقة  دره���م  م��ل��ي��ون   39 بقيمة  مبايعة 
يف  دره��م  مليون   31 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  ك��اأه��م 
درهم  مليون   28 بقيمة  مبايعة  واأخ��ريا  املركا�س  منطقة 
اأم �سقيم الثانية. و ت�سدرت منطقة برج خليفة  يف منطقة 
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 20 
مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة مر�سى دبي 
وثالثة يف  دره��م  مليون   47 بقيمة  مبايعة   17 بت�سجيلها 
29 مليون  17 مبايعة بقيمة  التجاري بت�سجيلها  اخلليج 
مليون   148.52 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون  �سجلت  و  دره���م. 
درهم منها 4 رهون اأرا�س بقيمة 3.73 مليون درهم و52 
رهن فلل و�سقق بقيمة 144.79 مليون درهم وكان اأهمها 
مبنطقة الثنية اخلام�سة بقيمة 31 مليون درهم واأخرى يف 

منطقة الورقاء االأوىل بقيمة 27 مليون درهم.

•• دبي -وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي 
اأم�س اأكرث من 963.7 مليون درهم.

بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   244 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����دائ�����رة  ����س���ه���دت  ف���ق���د 
بقيمة  اأرا����س  مبايعة   43 منها  دره���م  مليون   719.42
والفلل  لل�سقق  مبايعة  و201  دره���م  مليون   222.88

بقيمة 496.54 مليون درهم.
درهم  مليون   54 بقيمة  االأرا���س��ي  مبايعات  اأه���م  وج���اءت 
مبايعة  تليها  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ح��دائ��ق  منطقة  يف 
16 مليون درهم يف منطقة احلبية اخلام�سة تليها  بقيمة 
مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة املمزر. وت�سدرت 
منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ 
تلتها منطقة  درهم  57 مليون  بقيمة  19 مبايعة  �سجلت 
درهم  مليون   52 بقيمة  مبايعات   9 بت�سجيلها   1 اليفرة 

••دبي-الفجر: 

را����س���د  ب�����ن  حم���م���د  “مركز  اأط�����ل�����ق 
مع  بال�سراكة  احلكومي”  لالبتكار 
“�سندوق حممد بن را�سد لالبتكار”، 
ال���ن�������س���خ���ة ال����ث����ان����ي����ة م�����ن ب���رن���ام���ج 
 ،pitch@GOV االب��ت��ك��ار  ع��رو���س 
�سهر  فعاليات  انطالق  مع  بالتزامن 
تبتكر  “االإمارات  لالبتكار  االإم���ارات 
�سهر  ط��ي��ل��ة  مي��ت��د  ال����ذي   ،”2023
ف����راي����ر احل���������ايل.  وي�����اأت�����ي اإط�����الق 
 pitch@GOV االب��ت��ك��ار  ع���رو����س 
الوطنية  والفعاليات  امل��ب��ادرات  �سمن 
فعاليات  خ��الل  امل��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي 
احلدث   ،”2023 تبتكر  “االإمارات 
ال���وط���ن���ي االأك������ر ال�����ذي ي���ه���دف اإىل 
ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ع��م��ل امل�����س��رتك بني 
واخلا�سة،  احلكومية،  الفئات  جميع 
اأ�سحاب  واالأف��������راد  االأع����م����ال  ورواد 
للم�ساهمة  واملبتكرة،  املبدعة  االأفكار 
االبتكار.   وت��ط��ب��ي��ق  وت��ع��م��ي��م  ن�����س��ر  يف 
وي�سارك يف احلدث، الذي ميتد طيلة 
اجلهات  من  كبري  عدد  فراير،  �سهر 
واملحلية،  االحت������ادي������ة  احل���ك���وم���ي���ة 
وم���وؤ����س�������س���ات ال���ق���ط���اع���ني اخل���ا����س 
املجتمع. وتهدف  واأف��راد  واالأكادميي، 
ال�سراكة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ث��ان��ي��ة  ال�������دورة 

•• املنامة-وام:

البحرين  مملكة  يف  امل���راأة  حتظى 
امل�ستويات  ع��ل��ى  ك���ب���رية  مب��ك��ان��ة 
كافة، وهي حقيقة جلية ي�سهد لها 
القا�سي والداين، وتعك�س بو�سوح 
�ساحب  بقيادة  اململكة  توليه  م��ا 
اجل���الل���ة امل��ل��ك ح��م��د ب���ن عي�سى 
اآل خليفة عاهل مملكة البحرين، 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  وبدعم 
االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 
اهتمام  م��ن  البحرين،  مملكة  يف 
اإ�سهاماتها  وتعزيز  امل��راأة  بتمكني 
اأ�سا�سي وفاعل  وجهودها ك�سريك 
ال�ساملة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  يف 
البحرينية  امل���راأة  اأثبتته  م��ا  وه��و 
خمتلف  يف  وق��������درة  ك����ف����اءة  م����ن 
بجميع  وامل�سوؤولية  العمل  مواقع 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة مب��ا يرثي 
ال�������س���وط ال���ط���وي���ل وال�����رائ�����د يف 

ميادين العمل الوطني. 
وك��ث��م��رة ل���ه���ذه امل�����س��رية وال�����دور 
الفاعل يف املجتمع، حتتفل مملكة 
دي�سمر  م��ن  االأول  يف  البحرين 
من كل عام بيوم املراأة البحرينية 
التي  ال��ك��رمي��ة  ل��ل��م��ب��ادرة  تفعيال 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ���س��اح��ب��ة ال�����س��م��و امللكي 
اآل  اإب��راه��ي��م  بنت  �سبيكة  االأم���رية 
خليفة، قرينة جاللة ملك مملكة 

املتوا�سلة  وج����ه����ودن����ا  ال���ط���م���وح���ة 
االبتكار  ف��ي��ه  ي���ك���ون  م�����س��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و 
ج��ه��داً م�����س��رتك��اً ت��ق��وده روح االإب����داع 
ويف م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع. ون��ح��ر���س يف 
“�سندوق حممد بن را�سد لالبتكار” 
على دعم الطلبات الفائزة واالإ�سراف 
وت�سريع  امل��ب��ت��ك��ري��ن  مل�����س��اع��دة  عليها 
معاً  لن�ساهم  ال��ن��ج��اح،  ن��ح��و  رحلتهم 
اال�سرتاتيجية  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  يف 

الوطنية لالبتكار”.

يو�صف ال�صركال: حتفيز 
املبتكرين وتعميم وتر�صيخ

 ثقافة البتكار يف 
خمتلف جمالت العمل

حممد  يو�سف  ال��دك��ت��ور  �سعادة  وق��ال 
ال�سركال مدير عام موؤ�س�سة االإمارات 
للخدمات ال�سحية، اإن املوؤ�س�سة تتبنى 
دعم املبتكرين، وتعزز البيئة الداعمة 
لالبتكار بالتعاون مع خمتلف اجلهات 
ا�سرتاتيجيتها  خالل  من  واملوؤ�س�سات 
اإط����الق مبادرة  اإن  واك����د   ل��الب��ت��ك��ار، 
Pitch @ االب�����ت�����ك�����ار  “عرو�س 

توجهات  ي��ع��ك�����س   ،”MBRCGI
االإم���������ارات يف حتفيز  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
يف  االبتكار  ثقافة  وتر�سيخ  املبتكرين 

خمتلف جماالت العمل.

الوظائف  ���س��اغ��ل��ي  اإج���م���ايل  م���ن 
احلكومي،  القطاع  يف  التنفيذية 
و%59 من اإجمايل البحرينيني 
يف  التخ�س�سية  الوظائف  �ساغلي 
القطاع احلكومي، يف حني �سكلت 
اإجمايل  م���ن   35% ن�����س��ب��ت��ه  م���ا 
القطاع  يف  العاملني  البحرينيني 
من  الثاين  الربع  خ��الل  اخلا�س 
ال�سلك  يف  و33%   ،2022
الدبلوما�سي، و17 % من �سفراء 

احلافظة  والت�سريعات  والقوانني 
حل��ق��وق امل�����راأة، ورف����ع ق��درت��ه��ا يف 
العملية  يف  التناف�سية  امل�ساهمة 
اأ�س�س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
احتياجات  واإدم��اج  الفر�س  تكافوؤ 
املراأة فيها، ومبا يحقق لها فر�س 
بخياراتها  ل���الرت���ق���اء  م���ت���ج���ددة 
والتعلم مدى  ج��ودة حياتها  نحو 
احلياة، من خالل تكامل اجلهود 
العمل  يف  واحللفاء  ال�سركاء  م��ع 
االأعلى  املجل�س  ليكون  املوؤ�س�سي 
الوطنية  ل��ل��خ��رة  ب��ي��ت  ل���ل���م���راأة 

املتخ�س�س يف �سوؤون املراأة. 

ال�سحية”،  ل���ل���خ���دم���ات  االإم����������ارات 
يف  واملوا�سالت”  ال���ط���رق  و”هيئة 
املبتكرين  على  تطرحان  اللتني  دب��ي، 
االإم�������ارات  دول�����ة  يف  االأع����م����ال  ورواد 
ع����ددا م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تتطلب 
حلواًل مبتكرة واإبداعية، �سيتم اختيار 
اأف�سلها ودعمه مادياً، واإدراجه �سمن 
را�سد  ب��ن  حممد  ���س��ن��دوق  م�سرعات 

لالبتكار.

يون�س اخلوري: دعم منظومة 
البتكار ال�صاملة يف الدولة

يون�س  �����س����ع����ادة  ق�������ال  ج����ه����ت����ه،  م�����ن 
املالية:  وزارة  وكيل  اخل���وري،  حاجي 
م����ب����ادرة  ب�����اإط�����الق  �����س����ع����داء  “نحن 
مع  بال�سراكة   ،‘Pitch@Gov’
لالبتكار  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  “مركز 
بن  حم��م��د  و”�سندوق  احلكومي” 
لتكون جزءاً اأ�سا�سياً  را�سد لالبتكار”، 
ال�سنوية يف  االبتكار  �سهر  فعالية  من 
دول����ة االإم�������ارات. ون��ه��دف م��ن خالل 
االبتكار  لدعم منظومة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
وتوحيد  وتن�سيق  الدولة،  ال�ساملة يف 
اجل��ه��ود احل��ك��وم��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار وذلك 
امل�ستويني  على  اأف�سل  نتائج  لتحقيق 
واأ�ساف  واالجتماعي”.  االقت�سادي 
روؤيتنا  امل��ب��ادرة  تدعم  اخل��وري  يون�س 

خليجياً واخلام�س عربياً . 
كما حققت البحرين املرتبة 131 
بني  للفجوة  ال�سنوي  التقرير  يف 
املنتدى  ع���ن  ال�����س��ادر  اجل��ن�����س��ني 
االقت�سادي العاملي )دافو�س( لعام 
�سد  ن�سبة  ا�ستقرار  م��ع   ،2022

الفجوة على )63%(. 
للمراأة  االأعلى  املجل�س  وا�ستطاع 
وعلى مدار 21 عاماً من م�سرية 
ع��ط��ائ��ه، امل�����س��ي ق��دم��اً يف حتقيق 
ر�سالته وروؤيته الهادفة اإىل �سمان 
حت��ق��ي��ق اال����س���ت���ق���رار االأ�����س����ري يف 
اإطار الرتابط العائلي واملجتمعي 

واأفكارها،  م�ساريعها  تنفيذ  ت�سريع 
ميثل حموراً رئي�سياً لرنامج عرو�س 
 ،pitch@GOV”“ االب���ت���ك���ار 
فعاليات  ���س��م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  دورت������ه  يف 
“االإمارات تبتكر 2023”، يف اإ�سافة 
نوعية ملبادرات “مركز حممد بن را�سد 
لتعزيز  الهادفة  احلكومي”  لالبتكار 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ب��ني  ال�����س��راك��ة 
على  وت�سجيعهم  واملجتمع  واخل��ا���س 
الأهم  مبتكرة  حلول  وتنفيذ  ت�سميم 

التحديات امل�ستقبلية.
وق���ال���ت ه����دى ال��ه��ا���س��م��ي اإن ال����دورة 
تتميز  االب���ت���ك���ار  ل���ع���رو����س  ال���ث���ان���ي���ة 
“موؤ�س�سة  م���ع  امل�����س��رتك  بتنظيمها 

33 % مقارنة باملجل�س ال�سابق، 
وك����ذل����ك ال���ت���م���ث���ي���ل ال�����ع�����ددي يف 
 ،  23% اإىل  ال�������س���ورى  جم��ل�����س 
اإ�سافة اإىل ارتفاع عدد املرت�سحات 
يف االنتخابات الرملانية والبلدية 
 507 ب���ني  م���ن  ����س���ي���دة،   94 اإىل 

مر�سحني..
امل�ساركة  ي����ع����زز  ال�������ذي  االأم��������ر   
البحرينية  ل���ل���م���راأة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
اخلطة  يف  اأول�����وي�����ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية 
اع���ت���م���ده���ا ج����الل����ة ملك  ال����ت����ي 

البحرين يف العام 2005. 
املجل�س  ع���ن  ����س���ادر  ت��ق��ري��ر  ويف 
االأعلى للمراأة ر�سد التقدم الذي 
خالل  البحرينية  امل���راأة  اأح��رزت��ه 
ال�������س���ن���وات ال��ع�����س��ر امل��ا���س��ي��ة من 
امل���راأة  لنهو�س  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة 
البحرينية يف املجال االقت�سادي، 
ك�����س��ف��ت ن�����س��ب��ة م�����س��ارك��ت��ه��ا من 
الوطنية  العاملة  القوى  اإجمايل 
ح����وايل   –  2021 ع�����ام  خ�����الل 
ن�سبة  م����ث����ل����ت  ك�����م�����ا   ،43%
نحو  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف  ح�سورها 
املوظفني  اإج����م����ايل  م���ن   54%
الثاين  الربع  خ��الل  البحرينيني 
 47% و�سغلت   ،2022 عام  من 

يلبي  اإي���ج���اب���ي���ة مب����ا  م����وؤ�����س����رات 
اجلن�سني  بني  ال��ت��وازن  متطلبات 
يف جميع جماالت العمل الوطني، 
احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل��ة  ���س��م��ت  ح��ي��ث 
اجلديدة ال�سادرة وفقا للمر�سوم 
 2022 ن��وف��م��ر   21 يف  امل��ل��ك��ي 
����س���ي���دات تولني  امل���ا����س���ي خ��م�����س 
حقائب وزارات خدمية ذات اأهمية 
واالإ�سكان  ال�سحة،  وه��ي  حيوية 
والتنمية  العمراين،  والتخطيط 
و�سوؤون  وال�����س��ي��اح��ة،  امل�����س��ت��دام��ة، 
ال�سباب وهو ما يعك�س ثقة ودعم 
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة 
امل��ل��ك��ي االأم�����ري ���س��ل��م��ان ب���ن حمد 
والكفاءات  ل���ل���ك���وادر  خ��ل��ي��ف��ة  اآل 
يتما�سى  مبا  البحرينية  الن�سوية 
للمملكة  امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  م��ع 

 .2030
البحرينية  امل�������راأة  ح��ق��ق��ت  ك��م��ا 
امراأة   11 بفوز  تاريخًيا  اإجن���اًزا 
النيابية  االنتخابات  يف  بحرينية 
نوفمر  يف  ج��رت  ال��ت��ي  والبلدية 
بع�سوية  ف��زن  منهن   8 امل��ا���س��ي، 
جم��ل�����س ال���ن���واب ب��ي��ن��م��ا ف�����ازت 3 
�سيدات مبقاعد املجال�س البلدية، 
وهو ما رفع من التمثيل العددي 
بن�سبة  النيابي  املجل�س  يف  للمراأة 

مملكة البحرين. 
اجل���ودة  م��وؤ���س��رات  �سعيد  وع��ل��ى 
مملكة  ���س��ج��ل��ت   .. وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
ال��ب��ح��ري��ن اأع���ل���ى ن�����س��ب��ة ت���ق���دم ب� 
%65 على �سعيد موؤ�سر “املراأة 
والقانون  ال��ت��ج��اري��ة  واالأع����م����ال 
عن  ال���������س����ادر   ”2022 ل���ل���ع���ام 
ال��ب��ن��ك ال�����دويل، م��ت��ق��دم��ة بذلك 
17 م���رك���زاً دف��ع��ة واح����دة خالل 
الثالث  امل��رك��ز  بذلك  لت�سغل  ع��ام 

ت�سميم  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  احل���ك���وم���ي���ة 
واإ�سراك  للتحديات،  مبتكرة  ح��ل��ول 
االأفكار  اأ���س��ح��اب  م��ن  االأع���م���ال  رواد 
اخلالقة واملبتكرة يف تطوير االأعمال 
النا�سئة  ال�سركات  ودع��م  احلكومية، 
التي  املبتكرة  االأفكار  وت�سريع حتويل 
تطورها اإىل م�ساريع وحلول معتمدة 
القطاعات  يف  م�ستقبلية  ل��ت��ح��دي��ات 

احليوية االأكرث ارتباطاً باملجتمع.
را�سد  ب����ن  حم���م���د  “مركز  وي���ن���ظ���م 
الثانية  ال���دورة  احلكومي”  لالبتكار 
بالتعاون  االب��ت��ك��ار  ع��رو���س  ل��رن��ام��ج 
للخدمات  االإم������ارات  “موؤ�س�سة  م��ع 
ال����ط����رق  و”هيئة  ال�سحية”، 
حددتا  اللتني  دب��ي،  يف  واملوا�سالت” 
تطوير  املطلوب  التحديات  من  ع��دداً 
احللول املبتكرة لها وت�سمل االبتكارات 
يف اخلدمات ال�سحية، واالبتكارات يف 

خدمات النقل. 

هدى الها�صمي: دعم ال�صركات 
النا�صئة املبتكرة ومتكينها 
من ت�صريع تنفيذ م�صاريعها

واأكدت �سعادة هدى الها�سمي م�ساعد 
ال���وزراء ل�سوؤون  ���س��وؤون جمل�س  وزي��ر 
ال�سركات  دع���م  اأن  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
ال��ن��ا���س��ئ��ة امل���ب���ت���ك���رة، ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 

االأعلى  املجل�س  رئي�سة  البحرين 
للمراأة يف عام 2008، حتت �سعار 
 – “قراأت  ع��ن��وان  يحمل  رئي�سي 

تعلمت – �ساركت”. 
 ،2022 امل���ا����س���ي  دي�����س��م��ر  ويف 
بيومها  البحرينية  امل��راأة  احتفلت 
بهوية  ع�����س��ر  ال����راب����ع  ال�������س���ن���وي 
���س��ام��ل��ة ج��ام��ع��ة الإجن����ازات����ه����ا يف 
والتخ�س�سات،  امل��ج��االت  خمتلف 
بهذا  االح����ت����ف����ال  ت����زام����ن  ح���ي���ث 
ال��ع��دي��د م��ن املنجزات  ال��ي��وم م��ع 
امل���راأة،  حققتها  ال��ت��ي  واملكت�سبات 
�ساحبة  اخ���ت���ي���ار  راأ����س���ه���ا  وع���ل���ى 
ال�سمو امللكي االأمرية �سبيكة بنت 
عدد  ���س��م��ن  خليفة  اآل  اإب��راه��ي��م 
م���ن ال��ن�����س��اء ال����رائ����دات ع��امل��ي��اً يف 
الن�سائية  القيادات  مبادرة  قائمة 
امل��ع��ا���س��رة وال��ت��اري��خ��ي��ة يف جمال 
ال��ع��م��ل م��ت��ع��دد االأط������راف، وذلك 
اأدوار  م��ن  ت��ت��واله  م��ا  اإىل  بالنظر 
قيادية يف �ستى املجاالت التنموية 
اأجل  م��ن  تبذله  ومل��ا  واملجتمعية، 
امل�ستوى  على  امل��راأة  وتقدم  �سالح 

الوطني واالإقليمي والدويل. 
التي  امل�������ب�������ادرات  اأ����س�������س���ت  وق������د 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ���س��اح��ب��ة ال�����س��م��و امللكي 
للمراأة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 
امل������راأة يف جمال  ل���دع���م ومت���ك���ني 
واالقت�سادي  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ع��م��ل 
ومراكز �سنع القرار ، اإىل حتقيق 

Date 4/ 2/ 2023  Issue No : 13766
Notification of the Defendant by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 
Bombai City Tailoring and Embroidery Kazi Monir Ahammad Kazi Abdul Khalack
Payment Notice in Case No. SHCEXCIBOUNCE2022/0005322 - Bounced Cheques

To, Defendant: Bombai City Tailoring and Embroidery
Address : Emirate of Sharjah, Al Mareijah area, behind Al Mareijah Street, Shop No. 6, Phone No.: 
065255734, Mobile : 0507679549
Kazi Monir Ahammad Kazi Abdul Khalack
Address : Emirate of Sharjah, Al Mareijah area, behind Al Mareijah Street, Shop No. 6, Phone No.: 
065255734, Mobile: 0507679549
Whereas, on ......... the ruling (copy attached) was issued against you in favor of the Plaintiff : First Abu 
Dhabi Bank PJSC in the case referred to above. As the aforementioned Plaintiff has applied to execute 
the aforementioned ruling, and paid the specified fee for that, and since the required execution is as 
follows: The grand total including fees and expenses: 881950
Therefore, you are obligated to implement that stated in the executive document referred to within 15 
days from the date of your notification hereby. In the event you fail to do so, you are required to attend 
the session on --- corresponding to ---- at ---- before the aforementioned court, and in the event that you 
fail to do so, the court will take against you the measures of forced execution prescribed by law.
Judge / Moatasem Ahmed Samir Abu Shady
Sharjah Federeal Court 
Civil Execution Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 4/ 2/ 2023  Issue No : 13766
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2022/0007288- Civil (Partial)
To the defendant : Muhammad Shahzad Hayder Muhammad Arshad 
Unknown Place of residence :
As per the request of the Claimant / Sharjah Taxi And its address / Department 
of Country Cases at the Ministry of Justice - Sharjah
You are assigned to attend the hearing 23/02/2023 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office 
No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and 
to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order 
to hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office - Nojoud Taleb Alameri
Issued on 31/01/2023

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522
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املال والأعمال

»وزارة الطاقة« تفتح باب تقدمي طلبات »اإبداء الهتمام« مل�شروع خف�س ا�شتهالك الطاقة واملياه يف 422 مبنى احتاديا
امل��وؤه��ل��ة �ستقوم بتمويل  ال��ط��اق��ة  ���س��رك��ات خ��دم��ات  اإن  ال����وزارة  وق��ال��ت 
واإعادة تاأهيل وتركيب واختبار وت�سغيل جميع االأنظمة املعنية بخف�س 
ن�سبة  اإىل  وال��و���س��ول  التعاقد  ف��رتة  ط���وال  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ا�ستهالك 
خف�س %20 من ا�ستهالك الطاقة واملياه كحد اأدنى مقارنة مبتو�سط 
اال�ستهالك اأخر ثالث �سنوات وتكون م�ساركة ن�سب اخلف�س بني �سركة 
الفنية واملالية املقدمة من  خدمات الطاقة واحلكومة ح�سب الدرا�سة 

�سركة خدمات الطاقة عند تقدمي العطاءات الفنية واملالية.
املتفق  ن�سب اخلف�س  ال�سركة م�سوؤولة عن �سمان حتقيق  اأن  واأ�سافت 
عليها طوال فرتة التعاقد ويتم تطبيق ال�سروط واالأحكام واجلزاءات 

يف حال االإخالل بن�سب اخلف�س ح�سب �سروط التعاقد.
وحددت وزارة الطاقة والبنية التحتية نطاق امل�سروع بناء على املباين 

مليار درهم متويالت البنوك   41.1
الوطنية للتجارة وال�شناعة خالل 11 �شهرًا

•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  ال��ب��ن��وك  م��ن  املمنوحة  االئتمانية  ال��ت��م��وي��الت  حجم  ارت��ف��ع 
لقطاعي التجارة وال�سناعة يف الدولة، بنحو 41.1 مليار درهم خالل 
اإح�ساءات  اأح���دث  وف��ق   ،2022 املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  �سهراً   11

م�سرف االإمارات املركزي.
واأظهرت االإح�ساءات اأن الر�سيد الرتاكمي لالئتمان املقدم من البنوك 
الوطنية اإىل قطاعي التجارة وال�سناعة، و�سل اإىل 724.7 مليار درهم 
يف نهاية نوفمر املا�سي، مقابل نحو 683.6 مليار درهم يف دي�سمر 

2021، بزيادة بن�سبة 6%.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن فتح باب تقدمي طلبات “اإبداء 
البالغ  االحت��ادي��ة  امل��ب��اين  يف  التكاليف  خف�س  م�سروع  يف  االهتمام” 

عددها 422 مبنى احتاديا �سمن نظام “الريرتوفت«.
طلب  تقدمي  بامل�ساركة  املهتمة  لل�سركات  ميكن  اأن��ه  ال��وزارة  واأو�سحت 

“اإبداء اهتمام” يف موعد اأق�ساه 13 فراير اجلاري.
املباين  يف  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ا�ستهالك  خف�س  م�����س��روع  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
للطاقة  ا�ستهالكا  االأك���رث  امل��ب��اين  تاأهيل  اإع���ادة  طريق  ع��ن  احلكومية 
واملياه ياأتي يف اإطار اآلية االدخار امل�سرتك واأ�سلوب ال�سراكة بني القطاع 

العام واخلا�س.

 422 وعددها  واملياه  للطاقة  ا�ستهالكا  االأك��رث  االحت��ادي��ة  احلكومية 
مبنى “مباين �سحية، تعليمية، اإدارية” تتوزع بني االإمارات ال�سبعة.

ال�سركة  تكون  ب��اأن  اهتمام”  “اإبداء  طلب  تقدمي  �سروط  ح��ددت  كما 
يف  واملرخ�سة  املطلوب  امل��ج��ال  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  م��ن  املتقدمة 
مت  مماثلة  اأع��م��ال  تنفيذ  يف  خ��رة  �سابقة  لل�سركة  تكون  واأن  ال��دول��ة 
اأنه  اأو خارجها اإ�سافة اإىل  تنفيذها اأو قيد التنفيذ �سواء داخل الدولة 
يف حال تقدم ائتالف من �سركتني اأو اأكرث يجب تقدمي ما يثبت توثيق 

االئتالف ب�سكل قانوين من اجلهات الر�سمية املعنية.
وت�ستقبل وزارة الطاقة والبنية التحتية طلبات “اإبداء االهتمام” عر 
الريد االإلكرتوين: eng.contracts@moei.gov.ae و�سيتم تلقي 

ر�سالة تاأكيد عر الريد االإلكرتوين فور ا�ستالمه.

�شراكة بني الأحوا�س اجلافة العاملية و »اآكر �شوليو�شنز« لتطوير الإنتاج يف حقل »روزبانك« باململكة املتحدة

مليارات درهم ت�شرفات عقارات دبي يف اأ�شبوع   9
•• دبي-وام: 

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي خالل االأ�سبوع 
احلايل اأكرث من 9 مليارات درهم.  فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 2157 
مبايعة بقيمة 7.33 مليار درهم منها 237 مبايعة اأرا�س بقيمة 1.56 
مليار درهم و1920 مبايعة �سقق وفلل بقيمة 5.77 مليار درهم.  وجاءت 
اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 148 مليون درهم يف منطقة الو�سل تليها 
مبايعة بقيمة 112 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 
را�سد.  و ت�سدرت  ال�سيخ حممد بن  54 مليون دره��م يف منطقة حدائق 
منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 108 
مبايعات بقيمة 384 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 1 بت�سجيلها 28 
مبايعة بقيمة 163 مليون درهم وثالثة يف احلبية الرابعة بت�سجيلها 14 
ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره���م.   مليون   149 بقيمة  مبايعة 
 2 ج��زي��رة  مبنطقة  دره���م  م��الي��ني   410 بقيمة  مبايعة  ج���اءت  وال��ف��ل��ل 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 220 مليون درهم يف منطقة اخلليج 
التجاري واأخريا مبايعة بقيمة 125 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.  
وت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
691 مليون درهم وتلتها منطقة  250 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  والفلل 
الر�ساء جنوب الرابعة بت�سجيلها 169 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم 
درهم.  مليون   261 بقيمة  مبايعة   133 بت�سجيلها  املركا�س  يف  وثالثة 
اأرا�س  ره��ن   88 منها  دره��م  مليار   1.68 قدرها  قيمة  الرهون  و�سجلت 
بقيمة 990.95 مليون درهم و325 رهن فلل و�سقق بقيمة 660.60 
 324 بقيمة  الرابعة  جنوب  الر�ساء  مبنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م  مليون 

مليون درهم واأخرى يف منطقة املركا�س بقيمة 172 مليون درهم. 
664.66 مليون درهم  بقيمة  74 هبة  ت�سجيل  �سهدت  الهبات فقد  اأم��ا 
يف  واأخ����رى  دره���م  مليون   199 بقيمة  دب��ي  مر�سى  اأه��م��ه��ا مبنطقة  ك��ان 

منطقة احلبية االأوىل بقيمة 93 مليون درهم. 

وفد اقت�شادي برئا�شة ال�شايغ 
يزور املك�شيك لتطوير التعاون 

•• مك�شيكو �شيتي-وام:

زار وفد رفيع امل�ستوى برئا�سة معايل اأحمد بن علي حممد ال�سايغ وزير 
يناير   29 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  وذل���ك  املك�سيكية  املتحدة  ال��والي��ات  دول���ة 

املا�سي اإىل االأول من فراير اجلاري. 
اال�ستثمارية  والفر�س  الثنائية  العالقات  تطوير  بحث  ال��زي��ارة  �سهدت 
والتكنولوجيا،  ال��غ��ذائ��ي،  االأم���ن  ق��ط��اع��ات  يف  البلدين  ب��ني  وال��ت��ج��اري��ة 
من  وا�سعة  جمموعة  مب�ساركة  املتنوعة،  وال�سناعات  التحتية،  والبنية 
للم�ستثمرين  االإم����ارات  جمل�س  �سمت  ال��دول��ة  يف  االقت�سادية  اجل��ه��ات 
لال�ستثمار،  مبادلة  و�سركة  اال�ستثمار،  لتنمية  دبي  وموؤ�س�سة  باخلارج، 

و�سرتاتا للت�سنيع، وغرفة دبي، وموانئ دبي العاملية، وايليت اجرو. 
و اأكدت ال�سركات امل�ساركة يف الوفد اأهمية هذه الزيارة باعتبارها فر�سة 
مل��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون يف امل��ج��االت ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك خ���الل الفرتة 

املقبلة. 
اإب����رارد،  ال��زي��ارة م��ع��ايل مار�سيلو  ال�سايغ خ��الل  اأح��م��د  وال��ت��ق��ى م��ع��ايل 
وزير اخلارجية املك�سيكي وعددا من الوزراء وامل�سوؤولني يف املك�سيك من 
وزراء  من  ع��دد  اإىل  اإ�سافًة  وال�سياحة  والثقافة  ال��زراع��ة  وزراء  �سمنهم 

التنمية االقت�سادية للواليات املتحدة املك�سيكية. 
وال�سيا�سية  االقت�سادية  امللفات  م��ن  ع��دد  مناق�سة  ال��ل��ق��اءات  خ��الل  مت 
والروؤية  املتميزة،  املك�سيكية  االإماراتية  العالقات  يعك�س  مبا  والثقافية 

الطموحة لقيادتي البلدين ال�سديقني. 
و ج��رى عقد منتدى االأع��م��ال االإم��ارات��ي - املك�سيكي وال��ذي اأك��د معايل 
ال�سايغ يف كلمته االفتتاحية خالله على التطور امللحوظ الذي ت�سهده 
العالقات االقت�سادية بني دولة االإمارات واملك�سيك ما ي�سكل حافزاً لبحث 

فر�س التعاون وزيادة النمو التجاري واالقت�سادي بني البلدين. 

••دبي-وام:

اجلافة  االأح�����وا������س  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
“دي بي  ال��ع��امل��ي��ة، ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة 
م�سرتك  م�سروع  اإط��الق  عن  ورلد”، 
مع �سركة “اآكر �سوليو�سنز” لتحديث 
والتفريغ  والتخزين  االإن��ت��اج  �سفينة 
“روزبانك”  حل��ق��ل  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ائ��م��ة 

للنفط والغاز يف اململكة املتحدة.
امل�����س��رتك اجلديد  امل�������س���روع  وي��ج��م��ع 
ب��ني ن��ق��اط ال��ق��وة وامل�����وارد واخل���رات 
اجلافة  االأح�����وا������س  ل�����دى  امل���ت���م���ي���زة 
البحرية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  العاملية 
النفط والغاز  الرائدة �سمن قطاعات 
ومنتجات  حلول  جانب  اإىل  والطاقة، 
�سوليو�سنز”  “اآكر  ���س��رك��ة  وخ��دم��ات 
متطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  ب���ه���دف  امل��ت��ك��ام��ل��ة، 
امل�سروع  قطاع الطاقة العاملي. وتخلل 
“االأحوا�س  ���س��رك��ت��ي  ب���ني  امل�����س��رتك 
�سوليو�سنز”  و”اآكر  العاملية”  اجلافة 
توقيع اأول اتفاقية مع �سركة “األتريا 
العاملية  املجموعة  اإنفرا�سرتكت�سر”، 
التحتية  البنية  خ��دم��ات  يف  ال���رائ���دة 
وجتديد  حت���دي���ث  ب���ه���دف  ل���ل���ط���اق���ة، 
نار”  “برتوجارل  ���س��ف��ي��ن��ة  وحت���وي���ل 
والتفريغ  والتخزين  لالإنتاج  العائمة 
اإىل العمل بالطاقة الكهربائية، والتي 
“روزبانك”  حقل  يف  االإب��ح��ار  �ستعاود 

ل�سمان موا�سلة االإنتاج امل�ستدام ونقل 
املعدات وال�سفن بنجاح يف امل�ستقبل.

رادو  ال���ق���ب���ط���ان  ال����دك����ت����ور  واع����ت����ر 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأن��ت��ول��وف��ي��ت�����س، 
اأن  العاملية،  اجلافة  االأحوا�س  ل�سركة 
امل�سروع امل�سرتك ي�سكل فر�سًة للجمع 
امل�سرتكة  وال��ق��ي��م  ال���ق���وة  ن��ق��اط  ب���ني 
لل�سوق  �سيوفر  م��ا  ال�����س��رك��ت��ني،  ل���دى 
املتميزة  العاملي جمموعة من احللول 

يف الهند�سة وامل�سرتيات واالإن�ساء.
الرئي�س  دي�����ج�����ري،  ك��ج��ي��ت��ل  واأك��������د 
�سوليو�سنز”،  “اآكر  ل�سركة  التنفيذي 
اأن التعاون وال�سراكات املتميزة ركيزتان 
اأ�سا�سيتان لنهج العمل، م�سريا اإىل اأن 
االأحوا�س اجلافة العاملية �سريك عاملي 
املبتكرة  احل���ل���ول  ت��ط��وي��ر  يف  ي�����س��اه��م 
الرا�سخة  العالقات  تعزيز  وموا�سلة 
هيغن  اآرين  واأع�����رب  االأم�����د.  ط��وي��ل��ة 
ترينكفي�ست، نائب الرئي�س التنفيذي 
اإنفرا�سرتكت�سر”،  “األتريا  �سركة  يف 
امل�سرتك،  ال��ت��ع��اون  ب��ه��ذا  �سعادته  ع��ن 
ال����ذي مي��ث��ل ن��ق��ط��ة ان���ط���الق لعالقة 
االأحوا�س  االأم����د م��ع  ق��وي��ة وط��وي��ل��ة 
اجلافة العاملية، م�سريا اإىل اأن �سفينة 
لالإنتاج  ال��ع��ائ��م��ة  نار”  “برتوجارل 
وال��ت��خ��زي��ن وال��ت��ف��ري��غ ���س��ت��ب��ق��ى قيد 
يف  ع��ام��اً   25 اإىل  ت�سل  مل��دة  الت�سغيل 

ظروف �سديدة الق�سوة يف البحار.

التي  بالتحديثات  العمل  انتهاء  بعد 
�ستبقيها قيد الت�سغيل يف حقل النفط 
والغاز ملدة 25 عاماً دون احلاجة اإىل 

الر�سّو يف االأحوا�س اجلافة.
املقر  يف  االت���ف���اق���ي���ة  ت���وق���ي���ع  وج������رى 
ورلد”  ب���ي  “دي  ل�����س��رك��ة  ال��رئ��ي�����س 
يف دب����ي، م��ن ق��ب��ل ���س��ل��ط��ان اأح��م��د بن 
�سلّيم، رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س 
ورلد”،  ب��ي  “دي  ملجموعة  التنفيذي 

الت�سنيع  اأع��م��ال  م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�سفن  ب����ن����اء  ح����و�����س  يف  وال����ب����ن����اء 
اخل��ا���س ب��ه��ا يف دب���ي. وت��ر���س��و �سفينة 
حو�س  يف  ح��ال��ي��اً  نار”  “برتوجارل 
ال����روي����ج،  يف  �سوليو�سنز”  “اآكر 
اإىل  �سحبها  يتم  حتى  هناك  و�ستبقى 
دب���ي، يف وق��ت الح��ق م��ن ع��ام 2023 
الهند�سة  اأعمال  اإجن��از  املقرر  وم��ن   ..
وامل�سرتيات واالإن�ساء للم�سروع بحلول 

الرئي�س  ن��ائ��ب  م��اغ��ن��و���س،  و���س��ت��ورال 
التنفيذي للمن�سات واملرافق يف �سركة 
هيغن  واآرين  �سوليو�سنز”،  “اآكر 
ترينكفي�ست، نائب الرئي�س التنفيذي 

يف �سركة “األتريا اإنفرا�سرتكت�سر«.
�سوليو�سنز”  “اآكر  ���س��رك��ة  و���س��ت��ق��وم 
و�سراء  التف�سيلي  الت�سميم  بعمليات 
حني  يف  الرويج،  يف  لل�سفينة  املعدات 
االأح����وا�����س اجلافة  ���س��رك��ة  ���س��ت��ت��وىل 

نهاية عام 2025.
رئي�س  �سلّيم،  بن  اأحمد  �سلطان  وق��ال 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  االإدارة  جمل�س 
امل�سروع  اإن  “دي بي ورلد”،  ملجموعة 
اجلافة  االأح������وا�������س  ب����ني  امل�������س���رتك 
�سوليو�سنز”،  “اآكر  و���س��رك��ة  العاملية 
ت����ق����دمي حلول  ن���ح���و  ه����ام����ة  خ����ط����وة 
عاملية  ب��ح��ري��ة  واإن�����س��ائ��ي��ة  ه��ن��د���س��ي��ة 
العاملي،  ال���ط���اق���ة  ل���ق���ط���اع  امل�������س���ت���وى 

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : كافيه كرزيانه ذ.م.م 

رخ�سة رقم: CN 4123291 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 150000

تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حامد احمد عمر �سامل الكربي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نرا�س ناجى اجلميده
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نرا�س ناجى اجلميده 100 %

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافيه كرزيانه ذ.م.م
CAREZYANA CAFE L.L.C

اإىل/ كافيه  كرزيانه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CAREZYANA CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : مطعم كابوريا للماأكوالت البحرية ذ.م.م 

رخ�سة رقم: CN 4413476 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مالبريت �سوارز ايرمينو
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سريف نعيم فوزى وا�سف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني يو�سف ح�سن حممد احلمادي
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هانى عبده حممد عبده 100 %

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم كابوريا للماأكوالت البحرية ذ.م.م
KABORIA SEAFOOD RESTAURAN L.L.C

اإىل/ مطعم حلقة ال�سمك للماأكوالت البحرية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
HALKET ELSAMAK SEAFOOD RESTAURANT - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C 

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : هاير ماركت جنوم الكلمة - فرع 

رخ�سة رقم: CN 3696512 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير/ا�سافة عبا�س بوالكل كوتيا

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبا�س بوالكل كوتيا %70
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد كوتى بوالكل كوتيا بولكال %30

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سليمان �سعيد حممد �سامل ال�ساعدي
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 300000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ هاير ماركت جنوم الكلمة - فرع

NUJUM AL KALIMA  HYPER MARKET - BRANCH
اإىل/ مركز كلمة للت�سوق ذ.م.م

KALIMA SHOPPING CENTER LLC 
تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة 4711003

تعديل ن�ساط/حذف بيع اللحوم الطازجة -بالتجزئة 4721004
تعديل ن�ساط/حذف جممع ا�ستهالكي )�سوبرماركت( 4711002
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة 4741011

تعديل ن�ساط/حذف بيع اجهزة احلا�سب االيل ولوازمها - بالتجزئة 4741003
تعديل ن�ساط/حذف بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة 4721010

تعديل ن�ساط/حذف بيع اال�سماك واحليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة 4721006
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث  تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : فندق �ساطىء الظفرة 

رخ�سة رقم: CN 2240080 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 300000

تعديل �سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�سم جتاري من/ فندق �ساطىء الظفرة

AL DHAFRA BEACH HOTEL

اإىل/ فندق �ساطىء الظفرة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL DHAFRA BEACH HOTEL  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
الإدارة  انرتنا�سونال  اورين   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املرافق  رخ�سة رقم: CN 2771311 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال/اىل 20000

تعديل �سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اورين انرتنا�سونال الإدارة املرافق

ORION INTERNATIONAL FACILITY  MANAGEMENT

اإىل/ اورين انرتنا�سونال الإدارة املرافق - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ORION INTERNATIONAL FACILITY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : فورتيودو انرتنا�سونال لال�ستثمار يف 

امل�سروعات التعليمية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
رخ�سة رقم: CN 4599945 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ فورتيودو  انرتنا�سونال لال�ستثمار يف امل�سروعات التعليمية- 
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 FORETUDE INTERNATIONAL EDUCATION SERVICES ENTERPRISES

INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ فورايتود  انرتنا�سونال خلدمات قبول اجلامعات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 FORETUDE INTERNATIONAL UNIVERSITIES ADMISSION SERVICES 

- SOLE   .PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
بافريج جيني �س م ح منطقة حر ة
�صلطة مركز دبي التجاري العاملي

بافريج جيني �س م ح تاأ�س�ست يف �سلطة مركز دبي التجاري املايل العاملي، االمارات العربية املتحدة 
ك�سركة م�سجلة يف �سلطة مركز دبي التجاري املايل العاملي يف 16 �سبتمر 2019 برقم ترخي�س 

رقم ل-0412
اتخاذ  للدائنني  الت�سفية، و يجوز  م ح تخ�سع لعملية  بافريج جيني �س  �سركة  اأن  اأخطر مبوجبه 
االإجراءات الالزمة لت�سوية / حماية م�ساحلهم على الفور ن يف غ�سون 15 يوم من هذا االإ�سعار 

عن طريق االإت�سال بنا على : ا�سم ال�سركة بافريج جيني �س م ح رخ�سة رقم ل-0412
تقع يف مبنى ال�سيخ را�سد يف منطقة مركز دبي التجاري العاملي يف دبي، االمارات العربية املتحدة 

مكتب رقم 112 ط18 ، �س ب 24035 ، دبي، االمارات العربية املتحدة
هاتف : 042355161 

info@bevgenie.com : بريد الكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات امل�ستلمة بعد اإنتهاء فرتة االإخطار البالغة 15 يوما 

اإعلن ت�صفية

70021

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مدينة مومباي للخياطة والتطريز 
قا�صي منري احمد قا�صي عبداخللق   

املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005322/ 
�سارع  املريجة خلف  ال�سارقة منطقة  اإمارة   : العنوان   - والتطريز  للخياطة  : مدينة مومباي  عليه  املحكوم  اإىل 

املريجة حمل رقم 6 هاتف رقم 065255734 حممول 0507679549 
قا�سي منري احمد قا�سي عبداخلالق - العنوان : اإمارة ال�سارقة منطقة املريجة خلف �سارع املريجة حمل رقم 6 

هاتف رقم 065255734 حممول 0507679549 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك ابوظبي االأول - �س م ع - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ 
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  بتنفيذ ما جاء يف  انت مكلف  881950.0  لذلك  وامل�ساريف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - م�صنع احللبي للتربيد واملعدات 
املطبخية ذ م م �صلح الدين حممد احللبي خالد عبدالقادر احللبي �صمري �صعداهلل برادعى   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 000/ 
اإىل املحكوم عليه : خالد عبدالقادر احللبي - �سمري �سعد اهلل برادعى 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البنك العربي املتحد - �س م ع - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 2218025.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اإعلن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2023 /0000262 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اماليا رات�سمادياين  - جمهول حمل االإقامة
نعلمكم بان املدعي / النجمة امللفتة هيرماركت �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م حاليا نقاء املدينة 
هيرماركت �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م يف الدعوى رقم 262/2023 دائرة اليوم الواحد 

العمالية الدائرة الثالثة - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 51200 درهم باالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 15( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2023/2/1 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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عالقتها  قطع  عن  والديكور(  للت�سميم  )اإليجان�س  موؤ�س�سة  تعلن 
رقم  �سفر  �سوري اجلن�سية يحمل جواز   ، النبواين  امني  ايهم  باملدعو 
N012907858 حيث كان يعمل لديها بوظيفة كاتب ملفات حيث 
له  ولي�س   2023/1/6 تاريخ  من  نهائيا  معه  العالقة  قطع  مت  انه 
اأي �سفة �سخ�سية باملوؤ�س�سة املذكورة من تاريخ ن�سر هذا االإعالن كما 
نحذر من التعامل معه او توقيعه با�سم املوؤ�س�سة او با�سم اي موؤ�س�سة 

اخرى او �سركة با�سم مالكتها حتى ال يقع يف امل�سائلة القانونية. 
ا�سبوع وال فاإن  املوؤ�س�سة خالل  او اعرتا�س مراجعة  فعلى من له حق 

املوؤ�س�سة غري م�سوؤولة بعد هذه املدة. وهذا للعلم. 
ن�سر على م�سئولية املعلن. 

قطع علقة وحتذير 
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : الفا كاندي لإدارة الت�صويقية - �س ذ م م   
التجاري  - خليج  بردبي   - �سريينوف  الدين  2008 ملك فخر  رقم  : مكتب  العنوان 
830422 رقم القيد  - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�سة : 
بال�سجل التجاري : 1403957 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
2022/11/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/11/15 بتاريخ  دب��ي 
امل�سفي املعني من�صور  مال ملراجعة احل�صابات العنوان : مكتب رقم 099-1711 
5570410-04 فاك�س :  ملك حممد ادري�س �سكور - بردبي - بزن�س بي - هاتف : 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3617679

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70197
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : �صركة تيك الرتفيهيه ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 201-020 ملك ذا غالرييا انفي�ستمنت�س �س ذ م م - املركز التجاري 
االول - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد )ذ م م( ، رقم 
الرخ�سة : 796304 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1318415 مبوجب هذا تعلن دائرة 
االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة 
وامل��وث��ق لدى   2023/1/25 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة 
اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2023/1/25 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 
االأول  التجاري  املركز   - نهيان  ال  �سلطان  بن  زايد  بن  هزاع  ال�سيخ  �سمو  ملك   2903-1
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2955598  : فاك�س   04-2955582  : هاتف   -

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي :  من�صور  مال ملراجعة احل�صابات 
1711-099 ملك حممد ادري�س �سكور - بردبي -  العنوان : مكتب رقم 
بزن�س بي - هاتف : 5570410-04 فاك�س : 3617679-04  مبوجب 
هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية الفا كاندي لإدارة الت�صويقية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/11/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/11/15
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات
�سلطان  بن  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  1-2903 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
 : ف��اك�����س   04-2955582  : ه��ات��ف   - االأول  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز   - ن��ه��ي��ان  ال 
باأنه قد مت  االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي  2955598-04 مبوجب هذا تعلن 
م  وذلك  م  ذ  �صركة تيك الرتفيهيه  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2023/1/25 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/25 بتاريخ  دبي  حماكم 
اأعاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : �صركة المنية للتجارة العامة - �س ذ م م   
العنوان : مكتب رقم o-208 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد ال مكتوم لالعمال اخلريية 
- الرقة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 564592 رقم 
وال�سياحة يف  االإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  71587 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل  القيد 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  دبي 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/10/20 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2022/10/20 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
: مكتب رقم  العنوان  ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س ذ م م  املعني  امل�سفي  اإىل 
704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 04-2288982 
فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ال�صويدي لتدقيق احل�صابات - �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �صركة المنية للتجارة 
العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/10/20 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/20 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : كري�صتال جني للتجارة - �س �س ذ م م  
44-0 ملك �سندوق دبي للدعم املايل - القوز الثالثة - ال�سكل  العنوان : مكتب رقم 
بال�سجل  القيد  رقم   634133  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1053923 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �صامل 
ملك   303 مكتب   : العنوان  ح�صابات  ومدققوا  قانونيون  حما�صبون  ال�صيابي 
 : فاك�س   04-2272828  : البطني هاتف  رقة   - ال مكتوم  را�سد مانع  ال�سيخ مانع 
2274080-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�سم ال�سركة : نور المل لتجارة املالب�س �س ذ م م  
 : القانوين  ال�سكل   - نايف   - دي��رة   - االأول  امل�ستثمر  304 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   669252  : الرخ�سة  رقم   ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات 
1117484 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2023/1/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 
ال�صيابي  �صامل  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
حما�صبون قانونيون ومدققوا ح�صابات العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد 
04-2274080 2272828-04 فاك�س :   مانع ال مكتوم - رقة البطني هاتف : 

تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 
ن�سر هذا االإعالن

 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة
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ا�سم امل�سفي : �صامل ال�صيابي حما�صبون قانونيون ومدققوا ح�صابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني هاتف 
االإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2274080  : فاك�س   04-2272828  :
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية كري�صتال جني 
للتجارة - �س �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/25 
اأي  2023/1/25 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70640 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �صامل ال�صيابي حما�صبون قانونيون ومدققوا ح�صابات
العنوان : مكتب 303 ملك ال�سيخ مانع را�سد مانع ال مكتوم - رقة البطني هاتف 
االإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2274080  : فاك�س   04-2272828  :
المل  نور  لت�سفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
لتجارة املالب�س �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2023/1/19 
اأي  2023/1/19 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�صاد وال�صياحة

70640
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مذكرة اإعلن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0009045 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مطحنه الزهران للمواد الغذائية ذ م م ومن ميثلها قانونيا - العنوان : 
 9409138  : العنوان   - عثمان  بوناث  �ساهني   -  9409137

نحيطكم علما بانه بتاريخ 11/5/2022 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�سالح / النجم ال�ساطع لتجارة املواد الغذائية - بالتايل : ن�س احلكم 

قررت املحكمة : اأوال : الزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 183343 
بواقع  بفائدة  والزامها  واربعني درهما(  الفا وثالثمائة وثالثة  درهم )مائة وثالثة وثمانني 
5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على اال تزيد على ا�سل 
الدعوى يف مواجهة  : بعدم قبول  ثانيا  الدعوى.   الزامها مب�سروفات  ، مع  به  املق�سى  املبلغ 
املدعي عليه الثاين لرفعها على غري ذي �سفة. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

لن�سره. التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001510 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الرام�س لتجارة املواد الغذائية ذ م م ومن ميثلها قانونيا
العنوان : 9477760 

2022/9/7 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  نحيطكم علما بانه بتاريخ 
بالرقم اأعاله ل�سالح / النجم ال�ساطع لتجارة املواد الغذائية - بالتايل : ن�س احلكم 

املدعية  اىل  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  اأوال   : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
مبلغ وقدره 11655 درهم اأحد ع�سر الف و�ستمائة وخم�سة وخم�سون درهم وفائدة 
قانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على اأال تتجاوز 
ا�سل الدين. ثانيا : الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات.  حكما قابال لال�ستئناف 

خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اإعلن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

املرجتعة    ال�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0004550 اإخطار دفع يف  الق�صية رقم

اإىل املحكوم عليه : كاران توالين  
حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  

املنفذ النجم ال�ساطع لتجارة املواد الغذائية - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 8135.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اإعلن مدعى عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007288 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �ساهزاد حيدر حممد ار�سد - جمهول حمل االإقامة 
بناء على طلب املدعي )ة( اأجرة ال�سارقة 

وعنوانه / دار الق�ساء ال�سارقة ادارة ق�سايا الدولة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
ال�سارقة االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
3( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2023/1/31 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اعلن اأمر اأداء بالن�صر

يف الدعوى رقم 153/2023/60 امر اأداء  
املنظورة يف : اأوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مببلغ وقدره )10،500 درهم( فقط ع�سرة اآالف وخم�سمائة درهم اإماراتي فقط 
 الغري والفائدة القانونية بواقع  5% من تاريخ املطالبة الق�سائية اىل تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف. 

املدعى : حممود فكري بدر �سيد احمد  
عنوانه : االإمارات العربية املتحدة ، اإمارة دبي ، منطقة املطينة ، بناية اأجمل ، الطابق االأول ، �سقة رقم 103  

املطلوب اإعالنه : 1- حنان املتوكل - �سفته : مدعى عليه 
مو�سوع االإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2023/1/23 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )10،500 درهم( ع�سرة اآالف وخم�سمائة درهم والفائدة 
القانونية بواقع  5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف. ولكم احلق يف التظلم االمر 
او ا�ستئنافه بح�سب االأحوال عمال بن�س املادة 147 من قانون االإجراءات املدنية.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70642 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اعلن حم�صر حجز بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 888/2011/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2010/295 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)3591242 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : امل�ستقبل لتجارة ال�سقاالت واالملونيوم �س ذ م م / وميثلها ال�سيد/ معروف توفيق احمد م�سطفى  
واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - القوز - ال�سناعية االوىل - بالقرب من نيكو انرتنا�سيونال  

املطلوب اإعالنه : 1- الرتناتيف كابيتال لال�ستثمار جي ام بي )�سركة راأ�س املال البديل لال�ستثمار فرع( - �سفته 
: منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن : 1- الثنية اخلام�سة رقم ار�س 
)40( - 2-جزر العامل رقم االر�س )223( ، 3-ح�سيان االوىل رقم االر�س )295( - وفاء للمبلغ املطالب به 

)5191473.36( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
S_DATE& بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اعلن حكم بالن�صر 

يف  الدعوى 1104/2022/38 جتاري م�صارف جزئي  
املنظورة يف : دائرة امل�سارف االإبتدائية التجارية الثالثة  رقم 257     

الفا  وت�سعون  وثمانية  )مائة  دره��م  ال��ف   198.312.10 مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام   : ال��دع��وى  مو�سوع 
ال�سداد  متام  وحتى   2022/11/7 االإ�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفوائد  فلو�س(   10 و  دره��م  ع�سر  واثنان  وثالثمائة 

بن�سبة 5% �سنويا   
املدعي  : بنك دبي التجاري )�س م ع( - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي التجاري 

- �سقة بناية بنك دبي التجاري - بجوار ديرة - �سيتي �سنرت  
املطلوب اإعالنه : 1- مع�سوما فراز باتيل - �سفته : مدعي عليه 

اأعاله ل�سالح /  2023/1/19 يف الدعوى املذكورة  مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
للخ�سومة:-  منهية  جتارية  مادة  يف  احل�سوري  مبثابة   PARTY_NAME&

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 198.312.10 الف درهم )مائة وثمانية وت�سعون الفا وثالثمائة واثنا ع�سر درهم 
وع�سرة فل�س( ، والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اعلن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 4073/2020/16 جتاري )جزئي( 

املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13 
درهم(   335.682.50( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

ال�سداد التام. 
املدعي : �سركة جمموعة ال�سركال )�س ذ م م( - عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ 

  )A( زايد - مبنى مزايا �سنرت - �سقة مكتب 1014 - مدخل املكاتب
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ومقهى رمي البوادي )�س ذ م م( - �سفته : مدعي عليه 

 : احل�سوري  2021/1/17مبثابة  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ثالثمائة وخم�سة وثالثني الف و�ستمائة واثنني وثمانني درهم 
 2020/10/20 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا  وخم�سني 
وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70642 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اعلن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 702/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف : الدائرة االإبتدائية العقارية اخلام�سة رقم 200      
2020/8/20 وما يرتتب عليه من اعادة ت�سجيل الوحدة  املوؤرخة يف  البيع �سند الدعوى  اتفاقية  مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ 
رقم 619 مب�سروع حياة بوليفارد 1 ب منطقة اليالي�س 2 رقم االر�س 218 واملوقف امللحق بها رقم P-87 با�سم املدعية وما يرتتب 
عليه من م�سادرة املبالغ امل�سددة من املدعي عليه مل�سلحة املدعية وفق ما مت االإتفاق عليه حال االنهاء مع االلزام بت�سليم العني خالية 
من ال�سواغل. ثالثا : الزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره 413،284 درهم اربعمائة وثالثة ع�سر الف ومائتان واربعة 
وثمانون درهم تعوي�سا عن ما ا�ساب املدعية من ا�سرار ادبية ومادية نتيجة اخالله بالتزاماته التعاقدية. رابعا : ت�سمني الزام املدعي 

عليهما كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي  : ن�سمي ديفلومبنت - �س ذ م م - عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سالم - �سقة 

وميثله : ع�سام عبدالرحمن ح�سن علي الزرعوين    - جراند  �سرياتون   -  2604
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإع��الن  عليه.  مو�سوع  : مدعي  �سفته   - ازواون  كهينة   -1  : اإعالنه  املطلوب 
اأعاله ل�سالح / ن�سمي ديفلومبنت - �س ذ م م - بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املرمة بني طريف  2022/12/15 يف الدعوى املذكورة 
الدعوى عن الوحدة العقارية رقم )619( الكائنة مب�سروع حياة بوليفارد 1 ب منطقة اليالي�س 2 ، واإلغاء ت�سجيل با�سم املدعي عليهما 
املدعي عليهما  2-بالزام  ذل��ك.  لتنفيذ  بدبي  واالأم��الك  االأرا���س��ي  دائ��رة  ، وخماطبة  العقاري  ال�سجل  املدعية يف  با�سم  ت�سجيلها  واع��ادة 
اتعاب  مقابل  درهم  والف  وامل�سروفات  والر�سوم  تعوي�س  دره��م(   50.000( مقداره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اعلن بالن�صر 
يف  املنازعة رقم 44/2023/461 نزاع حمدد القيمة  

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة ع�سر رقم 762  
و�سبعة  دره��م  وثمانني  وثالثة  ال��ف  وثمانني  )�ستة   86083.37 وق��دره  مببلغ  مطالبة   : املنازعة  مو�سوع 

وثالثون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. 
املتنازع : م�ساريع ال�سرياوي - �س ذ م م - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد ، برج 

ال�سالم مكتب رقم 1106 - وميثله : اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي  
املطلوب اإعالنه : 1 - بيفر جلف للمقاوالت - �س ذ م م - �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها مطالبة مببلغ وقدره 86083.37 )�ستة وثمانني الف 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س(  وثالثون  و�سبعة  دره��م  وثمانني  وثالثة 
وحتى تاريخ ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2023/2/9 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اعلن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 157/2023/40 مدين  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410  

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 49،370.35 )ت�سعة واربعون الفا وثالثمائة و�سبعون درهم 
وخم�سة وثالثون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 

املدعى : رامتك �سوفتوير �سوليو�سنز برايفت ليمتد  
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - الر�ساء االوىل - بردبي - دبي - �سقة 2107 تيكوم  

املطلوب اإعالنه : 1 - ام بي ام جلف لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م - �سفته : مدعى عليه 
49،370.35 )ت�سعة  الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ  اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  مو�سوع االإع��الن : قد 
تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  وثالثون  وخم�سة  دره��م  و�سبعون  وثالثمائة  الفا  واربعون 
االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2023/2/7 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 16481/2022/253 تنفيذ �صيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230  

دبي  االإم���ارات  بنك  عن  وال�سادر   )000021( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
الوطني بقيمة )5010( 

طالب التنفيذ : �سبيدي ما�سني لتاأجري ال�سيارات
عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - القوز ال�سناعية الرابعة - دبي - �سارع اخليل - بناء ملك موؤ�س�سة دبي 

العقارية - م�ستودع رقم S.4 - بالقرب من جنمة الريا�س لتجارة مواد البناء  
املطلوب اإعالنه : 1- روان احمد عطوه زعرب - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
5725 اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 7 ايام من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اعلن بالن�صر 
 461/2023/444 نزاع حمدد القيمة  

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املتنازع �سده : 1- تنوير ح�سني جميل احمد عرف �سلعدار - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املتنازع : �سركة جمموعة االإمارات لالإت�ساالت )جمموعة االإمارات( �س م ع  
ال���دع���وى ومو�سوعها  اأق����ام عليك  ق��د  ن��ا���س��ر -  اآل  اأن���وه���ي  اح��م��د  ي��و���س��ف  : ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه 
2-الزام  1-الت�سريح بت�سجيل الدعوى واإعالن املدعي عليه ب�سورة من الئحتها ومرفقاتها. 
املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )23،437.29 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ اال�ستحقاق )ثالث وع�سرين الف واربعمائة و�سبع وثالثون درهم ت�سع وع�سرون فل�س( 
وحتى ال�سداد التام. 3-الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.00 ال�ساعة   2023/2/9 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها 
مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13766 بتاريخ 2023/2/4 

اعلن بالن�صر 
 461/2023/416 نزاع حمدد القيمة  

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املتنازع �سده : 1- حممد احت�سام احمد حممد اكرام - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املتنازع : �سركة جمموعة االإمارات لالإت�ساالت )جمموعة االإمارات( �س م ع  
ال���دع���وى ومو�سوعها  اأق����ام عليك  ق��د  ن��ا���س��ر -  اآل  اأن���وه���ي  اح��م��د  ي��و���س��ف  : ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه 
2-الزام  1-الت�سريح بت�سجيل الدعوى واإعالن املدعي عليه ب�سورة من الئحتها ومرفقاتها. 
املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )23025.97 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 3-الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2023/2/9 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021



السبت   4  فبراير    2023  م   -    العـدد   13766  
Saturday   4    February    2023   -  Issue No 13766 الفجر الريا�ضي

17

•• �شيدين -وام:

ت����دخ����ل ���س��ل�����س��ل��ة ج�������والت اأب���وظ���ب���ي 
اليوم  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  ����س���الم  ج���ران���د 
التو�سع  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  ال�سبت 
قارات  خمتلف  يف  والتمدد  واالنت�سار 
ان�سمام  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  ال���ع���امل، 
ل��ل��ب��ط��ول��ة يف مدينة  ج���دي���دة  ج��ول��ة 
بذلك  لت�ساف  اال���س��رتال��ي��ة  ���س��ي��دين 
اإىل ج��والت طوكيو ول��ن��دن وري��و دي 
جانريو، وميامي، واأبوظبي، ومو�سكو، 

و�سنغهاي.
وت�����س��ط��ل��ع راب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف 
يف  مهم  ب��دور   )AJP( اجلوجيت�سو 
االإمارات  احت��اد  ا�سرتاتيجية  تطبيق 
اللعبة  وتطوير  ن�سر  يف  للجوجيت�سو 
جت�سيدا  ال����ع����امل،  دول  خم��ت��ل��ف  يف 
ل����دوره امل��ه��م ك��اأك��ر م��ط��ور للعبة يف 
العامل حيث تنظم الرابطة اأكرث من 
ك��ل عام  ال��ع��امل  ح��ول  بطولة   120
جراند  اأبوظبي  ج��والت  �سل�سلة  منها 
�سالم للجوجيت�سو يف اأهم مدن العامل 
والالعبات  الالعبني  اأب��رز  مب�ساركة 

امل�سنفني دوليا.

جراند  �سيدين  جولة  اليوم  وتنطلق 
�سيدين  ك��واي�����س��ن��رت  ب�����س��ال��ة  ����س���الم 
باأف�سل  املجهزة  االأومل��ب��ي��ة  باحلديقة 
الالعبني  م��ئ��ات  مب�����س��ارك��ة  امل���ع���دات 
واأكادميية  ناديا   63 من  والالعبات 
ال����ع����امل،  25 دول�������ة ح�����ول  مي���ث���ل���ون 
مب��ن فيهم الع��ب��و والع��ب��ات منتخبنا 
الوطني الذي ي�ستعد حاليا للم�ساركة 

يف بطولة اآ�سيا.
وبالن�سبة للرنامج الزمني للبطولة 
ال�سبت  اليوم  م��دار  على  �ستقام  فاإنها 
نزاالت  تخ�سي�س  مت  و  االأح���د  وغ��دا 
الغد ملهرجان اجلوجيت�سو، ومناف�سات 
االأ�ساتذة، بينما تقام نزاالت املحرتفني 
واالأوزان،  االأح��زم��ة  خمتلف  يف  غ��دا 
ويديرها حكام دوليون معتمدون من 

قبل االحتاد الدويل للعبة.
ملحرتيف  اأب��وظ��ب��ي  راب��ط��ة  وخ�س�ست 
املليون  ون�سف  مليونا  اجلوجيت�سو 
جلوالت  مالية  جوائز  اأمريكي  دوالر 

اأبوظبي جراند �سالم حول العامل.
ال�سنوات  اأبوظبي على مدار  وجنحت 
نف�سها  ت��ق��دم  اأن  يف  االأخ����رية  الع�سر 
ع��ا���س��م��ة ع���امل���ي���ة ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و من 

ن�سر  ب���رام���ج  الأف�����س��ل  تبنيها  خ���الل 
املواهب  واك��ت�����س��اف  ال��ل��ع��ب��ة  وت��ط��وي��ر 
الأقوى  وتنظيمها  االأب��ط��ال،  و�سناعة 
وا�ست�سافتها  ال����ب����ط����والت،  واأه��������م 
والدويل،  االآ�سيوي  االحتادين  ملقري 
ري����ا�����س����ة  اع�����ت�����م�����اد  يف  وجن�����اح�����ه�����ا 
املنظمات  ك�����رى  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
اجلديد  تقدمي  عن  ف�سال  الدولية، 
التحكيمية  والتكنولوجيا  اللوائح  يف 
ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة تلك 
الريا�سة يف العامل، كل ذلك على �سوء 
يتبناها  التي  اال�سرتاتيجية  اخلطة 

وتقوم  للجوجيت�سو  االإم����ارات  احت��اد 
اجلوجيت�سو  ملحرتيف  اأبوظبي  رابطة 

برتجمتها على اأر�س الواقع.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه اأك����د ���س��ع��ادة ع��ب��د املنعم 
الها�سمي رئي�س االحتادين االإماراتي 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  واالآ����س���ي���وي 
دع�����م ورع���اي���ة  اأن  ال�������دويل  االإحت��������اد 
ونه�سة  تطور  وراء  الر�سيدة  القيادة 
ري��ا���س��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و يف االإم�������ارات، 
و�سبب رئي�سي يف كل االإجن��ازات التي 
اأبناء  من  والبطالت  االأبطال  حققها 
املحافل  خم��ت��ل��ف  يف  ال���دول���ة  وب���ن���ات 
الدولية، �سواء على امل�ستويات القارية 
اأو العاملية، حيث بات منتخب االإمارات 
رقما �سعبا يف كل البطوالت االآ�سيوية 
والعاملية، واأ�سبحت االإمارات منوذجا 

يحتذى يف كل قارات العامل.
�سالم  ج����ران����د  " اأب����وظ����ب����ي  وق��������ال: 
للجوجيت�سو ولدت قوية لتبقى وت�سل 
ال���ع���امل، ون��ح��ن فخورون  ك���ل ق�����ارات 
وو�سولها  وات�ساعها  بتمددها  ال��ي��وم 
ان�سمام  وم���ع  ال���ع���امل،  ب��ق��اع  ك��ل  اإىل 
حمطة �سيدين فاإن البطولة تكت�سب 
اأر�سا جديدة، وتفتح اآفاقا جديدة اأمام 

اكت�ساب  يف  االإم���ارات  والعبات  العبي 
خ�����رات دول���ي���ة ج���دي���دة، م���ن خالل 
العاملية،  امل���دار����س  خمتلف  م��واج��ه��ة 
اأبوظبي  رابطة  اإىل  بال�سكر  واأت��وج��ه 
جهودها  ع��ل��ى  اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف 
ب�سكل  البطوالت  تنظيم  املتوا�سلة يف 
امل�سنفني  الالعبني  يجذب  اح���رتايف 
ي�سهم  مبا  فيها،  للم�ساركة  العامل  يف 
يف تطوير كل منظومة اللعبة العبني 

و مدربني و حكاما".
اأكد طارق البحري  ويف ال�سياق نف�سه 
ملحرتيف  اأب����وظ����ب����ي  راب�����ط�����ة  م����دي����ر 
اجل��وج��ي��ت�����س��و وامل����ت����واج����د ح���ال���ي���ا يف 
الإقامة  التجهيزات  اك��ت��م��ال  �سيدين 
مناف�سات جولة �سيدين جراند �سالم، 
م�سريا اإىل اأن البطولة تكت�سب اأهمية 
كرى كون الفائز فيها باملركز االأول 
يح�سل على 2000 نقطة ت�سنيفية 
يف جائزة رابطة اأبوظبي للمحرتفني 
مل�ساركة  مفتوحة  اأنها  كما  ال�سنوية، 
االأ�ساتذة يف كل الفئات ) ما�سرتز 1، 
وما�سرتز   ،3 وما�سرتز   ،2 وما�سرتز 
االأحزمة  يف  ل��ل��رج��ال،  بالن�سبة   )4
النف�سجي والبني واالأ�سود، ويف فئة ) 

االأحزمة  يف  ل��ل�����س��ي��دات(   1 م��ا���س��رتز 
ف�سال  واالأ���س��ود،  والبني  البنف�سجي 
�سنة،   16 حت��ت  النا�سئني  ف��ئ��ات  ع��ن 
الراعم،  واالأط��ف��ال  �سنة،   16 وف��وق 
وال�سباب يف االأحزمة االأبي�س واالأزرق 
وامل��ح��رتف��ني يف فئات  وال��ب��ن��ف�����س��ج��ي، 
االأحزمة البنف�سجي والبني واالأ�سود.

وقال البحري اإنه مع بداية كل مو�سم 
ج��دي��د م��ن م��وا���س��م اأب��وظ��ب��ي جراند 
اأن نقدم اجلديد،  �سالم نحر�س على 
�سواء من خالل ات�ساع رقعة بطوالتنا 
وان��ت�����س��اره��ا يف ك��ل ق����ارات ال��ع��امل، اأو 
من خالل االرتقاء بنوعية امل�ساركني 
على  املناف�سة،  ك��ف��اءة  م�ستوى  ل��رف��ع 
عبداملنعم  ����س���ع���ادة  ت��ك��ل��ي��ف��ات  ����س���وء 
الها�سمي رئي�س االحتاديني االإماراتي 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  واالآ����س���ي���وي 
االإحتاد الدويل، ون�سعر بال�سعادة هذا 
�سل�سلة  اإىل  �سيدين  الن�سمام  ال��ع��ام 
جوالت اأبوظبي جراند �سالم، ونتوقع 
اأن تكون املناف�سات قوية غدا وبعد غد 
امل�ساركة  على  الكبري  لالقبال  نظرا 
م���ن ك���ل ال��ف��ئ��ات، واحل��م��ا���س الكبري 

لتقدمي اأف�سل م�ستوى فني".

•• دبي-الفجر

ام  اي��ه  االإم���ارات وفريق  تاأهل فريقا 
ت�ساوت  ان  بعد  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل 
وايه  واالإم���ارات  احلبتورايفزا  فريق 
والنقاط  ال���ف���وز  م�����رات  ع����دد  يف  ام 
التي  اجل��زاء  �سربات  اإىل  ليحتكموا 
م��ن��ح��ت ف��ري��ق��ي االإم��������ارات واي�����ه ام 
فر�سة التاأهل لنهائي البطولة اليوم 
. وكان اليوم االخري من البطولة قد 
النهائي واللتني  �سهد مباراتي  قبل 
اأ�سفرتا عن فوز فريق االإمارات على 
وهوريل  دود�����س����ون  ب��ن��ج��ا���س  ف���ري���ق 
8 اأهداف وفوز  وبنتيجة 10 مقابل 
دبي  ذئ��اب  ايفزا على  فريق احلبتور 

كافو بنتيجة 11 مقابل 9 اأهداف .

ب����ادر ف��ري��ق االإم�������ارات وح��ق��ق فوزا 
باجنا�س  ف��ري��ق  ع��ل��ى  و�سعبا  غ��ال��ي��ا 
غياب  برغم  بولو  وهوريل  دود���س��ون 
بن  بنت حممد  ميثاء  ال�سيخة  �سمو 
داخل  الفريق  قيادة  مكتوم  اآل  را�سد 
اأي�سا  العمران  خالد  وغ��ي��اب  امللعب 
وي�سجل  ب�������ريودي  ف��ي�����س��ل  ل��ي��ل��ع��ب 
ليخرج  االأول  ال�����س��وط  يف  ه��دف��ني 
م��ت��ق��دم��ا بثالثة  االإم�������ارات  ف��ري��ق��ه 

اأهداف مقابل هدف واحد .
ويف ال�سوط الثاين يوا�سل االإمارات 
�سيطرته على جمريات اللعب وينهي 
ال�����س��وط ب��ت��ق��دم��ة ب��خ��م�����س��ة اأه����داف 
مقابل هدف وحيد اإال اأنه يف ال�سوط 
ر���س��ي��ده هدفا  اإىل  اأ����س���اف  ال��ث��ال��ث 
باجنا�س  ف��ري��ق  ينجح  بينما  واح���دا 

دود����س���ون وه���وري���ل ب��ول��و يف اإح����راز 
ث��الث��ة اأه������داف راف���ع���ا ر���س��ي��ده اإىل 

اأربعة اأهداف .
ي��ن�����س��ط فريق  ال���راب���ع  ال�����س��وط  ويف 
ب�����اجن�����ا������س دود����������س���������ون وه������وري������ل 
اية  ارتكاب  دون  هجومه  بولوويركز 
ه��دف��ي��ه اخلام�س  وي�����س��ي��ف  اأخ���ط���اء 
وال�سد�س مدركا التعادل و�سط ذهول 

فريق االإمارات واجلمهور .
فريق  ي�سعر  اخل��ام�����س  ال�����س��وط  ويف 
تعني  فخ�سارته  باخلطر  االإم�����ارات 
البطولة  من  اليدين  �سفر  خروجه 
ا���س��ت�����س��ع��ار ه����ذا اخل���ط���ر يبداأ  وم����ع 
وثامن  ����س���اب���ع  ه����دف����ني  ب��ت�����س��ج��ي��ل 
ي��ح��رز ح��ي��در بنجا�س  ث���م  ل��ل��وك��ا���س 
ه����دف ف��ري��ق��ه ال�����س��اب��ع وي�����رد عليه 

اإغنا�سيو نيغري بهدفني تا�سع وعا�سر 
قبل اأن يحرز فريق اإغنا�سيو نيغري 
الهدف الثامن واالخ��ري ون��ال العب 
فريق االإمارات لوكا�س مونتيفريدي 
بر�سيد  املباراة  ه��داف  لقب  جونيور 
4 اأهداف .  ويف املباراة الثانية حقق 
م�ستحقا  ف��وزا  ايفزا  احلبتور  فويق 
ذئاب  فريق  ام��ام  �سعبة  م��ب��اراة  بعد 
دبي كافو وبنتيجة 11 هدفا مقابل 
املباراة  ظواهر  ابرز  ومن  اأهداف   9
وت�سجيله  احل���ب���ت���ور  حم��م��د  ت���األ���ق 
هاترك الأول مرة يف الكاأ�س الف�سية  

ونال كل من باوتي�ستا بايوغار
اأولوا  وكارلو�س  احلبتورايفزا  جنم 
جن���م ذئ����اب دب����ي ك��اف��و ل��ق��ب هداف 
اأه�������داف لكل   5 امل����ب����اراة ب��ر���س��ي��د  

منهما 

برنامج اخلتام 
ي��ب��داأ ب��رن��ام��ج اخل��ت��ام ال��ي��وم اعتبارا 
يبداأ  حيث  ظهرا  ع�سرة  الثانية  من 
ظهرا  ال��واح��دة  ويف  اجلمهور  توافد 
"اآلة  مو�سيقيا  ع��ر���س��ا  اي��ف��زا  ت��ق��دم 
والن�سف  ال����واح����دة  ال�ساك�س"ويف 
مت���ام���ا ت��ن��ط��ل��ق م��ن��اف�����س��ات امل���ب���اراة 
وجتمع  الرت�سية  كاأ�س  على  االوىل 
بني فريقي احلبتور ايفزا وذئاب دبي 
كافو ويف متام الثالثة من بعد الظهر 
ي�����س��ت��م��ت��ع احل�������س���ور ع���رو����س فنية 
واالكروبات  املو�سيقي  م��ن  متنوعة 
عر�س  البهلوانية"يعقبها  "االلعاب 
خيول �سرطة دبي للخيالة ثم يقدم 

ف��ري��ق اي��ف��زا ع��ر���س ازي���اء ميابيلال 
ملدة 15 دقيقة .

ع�سرا  دق��ي��ق��ة  و55  ال��ث��ال��ث��ة  ويف 
ي�سطف فريق االإمارات وفريق ايه ام 
لدولة  الوطني  الن�سيد  يعزف  حيث 

لتنطلق  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
املباراة النهائية على الكاأ�س الف�سية 
مع  موعد  على  اجلمهور  و�سيكون   .
ابحث عن الكنز"العمالت الذهبية " 
بامللعب يف فرتة الراحة عقب ال�سوط 

الثالث من املباراة .
املباراة   عقب  احل�سور  �سي�سهد  كما 
مرا�سم  ت��ب��داأ  ث��م  ما�سيا  فنيا  عر�سا 
حفل اخلتام وتتويج الفرق واأ�سحاب 

االألقاب .

•• اأبوظبي-وام:

على  ق��وي��ة  خما�سية  مناف�سة  ظ��ل  يف 
ال�سدارة، توا�سل بطولة دوري اأدنوك 
فعالياتها  للمحرتفني  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
املو�سم  يف  والتحدي  بالندية  احلافلة 
احلايل من خالل اجلولة ال�15، التي 
اليومني  م���دار  على  مبارياتها  ت��ق��ام 

املقبلني.
وي���رتب���ع ف���ري���ق ���س��ب��اب االأه���ل���ي على 
وتليه  نقطة،   29 بر�سيد  ال�����س��دارة 
والوحدة  نقطة،   28 ال�����س��ارق��ة  ف��رق 
واجل����زي����رة  وال���و����س���ل  ن���ق���ط���ة،   27

بر�سيد 26 نقطة لكل منهما.
مواجهات؛   3 ال�����س��ب��ت  ال���ي���وم  وت���ق���ام 
املت�سدر  االأه��ل��ي  �سباب  االأوىل  جتمع 
االأخ���ري  ال�14  امل���رك���ز  ���س��اح��ب  ودب����ا 
را�سد  ا���س��ت��اد  على  ن��ق��اط،   4 بر�سيد 
بتوقيت   17:30 ال�����س��اع��ة  دب����ي  يف 

االإمارات.
الفوز  لتحقيق  االأهلي  �سباب  وي�سعى 
بغ�س  ل�سمان احلفاظ على �سدارته 

ويطمح  مناف�سيه،  نتائج  ع��ن  النظر 
دب����ا ب���ق���ي���ادة م���درب���ه اجل���دي���د ح�سن 
العبدويل، اإىل حتقيق الفوز لتح�سني 
ر�سيده اأمال يف بدء رحلة االبتعاد عن 
التعاقدات  م��ع  االأخ���ري خا�سة  امل��رك��ز 
�سفوف  لتدعيم  النادي  اأبرمها  التي 
االنتقاالت  م��و���س��م  خ����الل  ال���ف���ري���ق 

ال�ستوية.
وخالل 11 مواجهة �سابقة بني �سباب 
االأهلي ودبا يف دوري املحرتفني، حقق 
9 ان��ت�����س��ارات، مقابل  ���س��ب��اب االأه��ل��ي 
ان��ت�����س��اٍر وح���ي���د ل���دب���ا، وال���ت���ع���ادل يف 

مواجهٍة واحدة.
عجمان  يلتقي  نف�سه،  ال��ت��وق��ي��ت  ويف 
ن��ق��ط��ة( مع   23 ب��ر���س��ي��د  )ال�����س��اب��ع 
ال��ن�����س��ر )ال���ث���اين ع�����س��ر ب��ر���س��ي��د 11 

نقطة( على ا�ستاد را�سد يف عجمان.
اأ���س��ح��اب االأر�����س يف تعوي�س  وي��اأم��ل 
املا�سية  ب��اجل��ول��ة  ال��ك��ب��رية  اخل�����س��ارة 
اأم������ام ال���ع���ني، ح��ي��ث ���س��ه��دت امل���ب���اراة 
عددا من الغيابات يف �سفوف الفريق 
الن�سر  ي�سعى  فيما  االإ�سابات،  ب�سبب 

ال����س���ت���ك���م���ال ����س���ح���وت���ه ب���ع���د ع���ودت���ه 
املا�سية،  اجل���ول���ة  يف  ل��الن��ت�����س��ارات 
بالفوز على الظفرة 1-0، حمققا اأول 
فوز منذ اجلولة الثانية من امل�سابقة.

يف  االأف�سلية  بع�س  الن�سر  وميتلك 
يف  عجمان  اأم���ام  ال�سابقة  مواجهاته 

 9 يف  ف����از  ح��ي��ث  امل���ح���رتف���ني؛  دوري 
م��ب��اري��ات، م��ق��اب��ل ف���وز ع��ج��م��ان يف 7 
م��واج��ه��ات، وت���ع���ادل ال��ف��ري��ق��ان يف 5 

مواجهات.
بال�ساخمة،  ي��ا���س  ب��ن��ي  ا���س��ت��اد  وع��ل��ى 
)التا�سع  ي��ا���س  بني  ف��ري��ق  ي�ست�سيف 

ال�سارقة،  فريق  نقطة(   18 بر�سيد 
بتوقيت   20:15 ال�����س��اع��ة  وذل�����ك 

االإمارات.
ملوا�سلة  االأر�������س  اأ���س��ح��اب  وي��ت��ط��ل��ع 
االنت�سارات بعد الفوز اجلولة املا�سية 
ع��ل��ى خ���ورف���ك���ان، م���ن اأج�����ل حت�سني 

امل�����س��اب��ق��ة، فيما  ت��رت��ي��ب��ه��م يف ج����دول 
يرغب ال�سارقة يف الفوز للحفاظ على 
اأو تخطي  امل�����س��اب��ق��ة  ب��ج��دول  م��وق��ع��ه 
تعرث  حال  يف  املت�سدر،  االأهلي  �سباب 

�سباب االأهلي اأمام دبا.
وي��ت��ف��وق ال�����س��ارق��ة ت��اري��خ��ًي��ا على بني 
10 مباريات بدوري  يا�س؛ بالفوز يف 
 5 ي��ا���س  امل��ح��رتف��ني، مقابل ف��وز بني 
مواجهات   6 ال��ت��ع��ادل  وح�سم  م���رات، 
هدفاً   46 ال�����س��ارق��ة  و�سجل  بينهما، 

مقابل 28 هدفاً لبني يا�س.
ويف اليوم الثاين من اجلولة )االأحد(، 
كلباء  احتاد  مبباراة  املواجهات  تفتتح 
)ال��ث��ام��ن ب��ر���س��ي��د 21 ن��ق��ط��ة(، مع 
ن��ق��ط��ة( على   27 ال���وح���دة )ال��ث��ال��ث 
 17:30 ال�ساعة  كلباء  احت��اد  ا�ستاد 
ا�ستعادة  يف  ف����ري����ق  ك�����ل  وي�����اأم�����ل  ؛ 
ال��ت��ع��ادل يف اجلولة  االن��ت�����س��ارات بعد 

املا�سية.
وجمعت 15 مواجهة بني احتاد كلباء 
والوحدة يف دوري املحرتفني، وتفّوق 
 4 ان���ت�������س���ارات، م��ق��اب��ل  ب�9  ال���وح���دة 

الحتاد كلباء، والتعادل يف مواجهتني.
ويف التوقيت نف�سه، ي�ست�سيف الظفرة 
)الثالث ع�سر بر�سيد 7 نقاط( فريق 
ال��ع��ني )ال�����س��اد���س 25 ن��ق��ط��ة(، على 
وي�سعى  زايد"،  ب��ن  "حمدان  ا���س��ت��اد 
بجدول  م��رك��زه  لتح�سني  منهما  ك��ل 
امل�����س��اب��ق��ة، خ��ا���س��ة ال��ع��ني ال���ذي ياأمل 
على  للمناف�سة  اأعلى  ملركز  التقدم  يف 
ال�������س���دارة، اأم����ا ال��ظ��ف��رة ف��ي��ط��م��ح يف 

االبتعاد عن �سبح الهبوط.
وميتلك العني اأف�سلية الفوز تاريخًيا 
اأمام الظفرة بدوري املحرتفني؛ حيث 
فاز يف 15 مباراة، مقابل فوز اأ�سحاب 
االأر���س يف 4 مواجهات، وتعادال يف 6 

مواجهات من اإجمايل 25 مباراة.
وتختتم مباريات اجلولة مبواجهتني 
ال�ساعة  ن���ف�������س���ه  ال���ت���وق���ي���ت  خ������الل 
بني  االأوىل  جتمع  حيث   ،  20:15
اجل����زي����رة )اخل���ام�������س ب��ر���س��ي��د 26 
بر�سيد  )العا�سر  وخورفكان  نقطة( 
بن  "حممد  ا�ستاد  على  نقطة(   15

ظبي. اأبو  زايد" يف 

الفوز  اإىل  االأر�����س  اأ���س��ح��اب  ويطمح 
من اأجل البقاء يف دائرة املناف�سة على 
املعنوية  ال��دف��ع��ة  م�ستغال  ال�����س��دارة، 
بال�سدا�سية  ال���ف���وز  م���ن  ن��ال��ه��ا  ال��ت��ي 
لكاأ�س  ال�16  دور  على فريق جلف يف 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة قبل 
اأيام، فيما يطمح خورفكان اإىل تاأمني 
واالبتعاد  الرتتيب  ج��دول  يف  موقفه 

عن املراكز االأخرية.
ومل تعرف مواجهات الفريقني بدوري 
التقى  حيث  ت��ع��ادالت،  اأي  املحرتفني 
7 م��ب��اري��ات م���ن قبل،  ال��ف��ري��ق��ان يف 
5 منها، وخورفكان  وف��از اجلزيرة يف 

يف مبارتني.
الو�سل  يلتقي  ال��ث��ان��ي��ة،  امل���ب���اراة  ويف 
ن��ق��ط��ة(، مع   26 ب��ر���س��ي��د  )ال����راب����ع 
 14 بر�سيد  البطائح )احل��ادي ع�سر 
نقطة( على ا�ستاد زعبيل، ويطمح كل 

فريق اإىل مركز اأف�سل.
وج��م��ع��ت ال��ف��ري��ق��ني م����ب����اراة واح����دة 
دوري  م��ن  االأول  ال����دور  ق��ب��ل يف  م��ن 

املحرتفني، وفاز الو�سل 1-2.

دوري اأدنوك للمحرتفني يبلغ حمطته ال� 15 ب�شباق خما�شي على ال�شدارة

اليوم.. »اأبوظبي جراند �شالم للجوجيت�شو« ت�شل اإىل حمطة �شيدين لأول مرة

�صربات اجلزاء حت�صم هوية املتناف�صني 

فريقا الإمارات و »ايه ام« يف ختام كاأ�س دبي الف�شية للبولو اليوم 

اليوم.. منتخبنا الوطني للجودو ييداأ م�شاركته 
يف »باري�س جراند �شالم« ب�3 مواجهات

•• باري�س - وام:

يبداأ منتخبنا الوطني للجودو اليوم ال�سبت م�ساركته يف بطولة " باري�س 
جراند �سالم الكرى للجودو"، ب� 3 مباريات يف الوزن اخلفيف، وذلك 
اأ�سفرت عنه قرعة البطولة، والتي اأجريت عر تقنية الفيديو  ح�سبما 

باإ�سراف االحتاد الدويل للعبة.
وت�سهد البطولة م�ساركة 527 العبا والعبة من 85 دولة من بينهم 
9 دول عربية وهي االإمارات والبحرين، وقطر، واملغرب، وتون�س ولبنان، 
والعراق، واجلزائر، وجيبوتي، حيث يطمح امل�ساركون يف احل�سول على 

الر�سيد االأكر من النقاط املوؤهلة اإىل اأوملبياد باري�س.
ميثاء  العبتنا  م�ساركة   ، اليوم  الن�سائية  االفتتاحية  املواجهة  وت�سهد 
األتان  بات�سو  الالعبة  تخو�س  فيما   ، كجم   52 حت��ت  وزن  يف  النيادي 

مباراتها �سمن مناف�سات وزن حتت 57 كجم.
وعلى م�ستوى الرجال يلعب اليوم ال�سبت اأي�سا العبنا جورام اأرام �سمن 

مباريات وزن حتت 66 كجم.
تالل  ه��م  العبني   3 ي�سارك  االأح���د،  غ��دا  البطولة  ت�سفيات  ختام  ويف 
�سفيلي يف وزن حتت 81 كجم، وجريجوري اأرام يف وزن حتت 90 كجم، 

وظفار كو�سوف يف وزن حتت 100 كجم �سمن مباريات الوزن الثقيل.

اأكد نادي دبا احل�سن الريا�سي الثقايف على موا�سلة دعمه وتاأهيله لالعبات 
نادي من كافة الفرق لتمثيل النادي يف كافة امل�ساركات والبطوالت واإثبات 
قدرتهم يف النجاح وعك�س دورة املراأة والفتاة وعطائها يف املجال الريا�سي 

وقدرتها على حتقيق االإجنازات وتعزيز �سمعة الدولة .
األعاب  الثقايف لفريق  الريا�سي  دب��ا احل�سن  ن��ادي  ذل��ك خ��الل تكرمي  ج��اء 
القوى لالإناث الذي حققت كاأ�س بطولة نائب رئي�س الدولة للجري لفئة 

النا�سئات واالأ�سبال باالإ�سافة اىل 11 ميدالية ملونة .
اإدارة  اإبراهيم �سعيد بغداد الدرمكي رئي�س جمل�س  ويف بداية احلفل تقدم 
نادي دبا احل�سن بهذه املنا�سبة بال�سكر وخال�س التهاين جلميع الالعبات 
، م�سيداً باالإ�سراف واملتابعة من م�سريف جلنة االألعاب الفردية مبا حققوه 
من اإجناز ونتائج الفتة رفعت من ا�سم النادي، وجعلت من نادي دبا احل�سن 

كياناً ريا�سياً متميزاً يف جمال األعاب القوى بف�سل مثابرتهن واإخال�سهن 
ونتائجهن املميزة.

ال��الع��ب يف  ال��دع��م وال��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام لكافة  ال��درم��ك��ي موا�سلة  واأك���د 
لريا�سة  م�سرفة  ريا�سية  �سورة  لتمثيل  ودعمهم  ال�سنية  املراحل  خمتلف 

املراأة االإماراتية.
وجرى التكرمي يف مقر النادي م�ساء اأم�س االأول وقام اإبراهيم �سعيد بغداد 
الظهوري  البلي  النادي بح�سور طالب علي  اإدارة  رئي�س جمل�س  الدرمكي 
رئي�س جلنة االلعاب الفردية ورعاية املوهوبني واإبراهيم احل�ساوي م�سرف 
وحتقيقهم  جهودهم  على  والثناء  الالعبات  بتكرمي  الفردية  االلعاب  فرق 
الكبري  العمل  تعك�س  وال��ت��ي  ال��دول��ة  اأن��دي��ة  م�ستوى  على  امل��ي��دال��ي��ات  ه��ذه 

واملجهود املميز لالعبات.

نادي دبا احل�شن الريا�شي يكرم اإناث األعاب القوى بعد جناحهن يف ح�شد ميداليات ملونة 
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•• اأبوظبي-وام:

االأول( من بطولة  الذهاب )ال��دور  ال�ستار على فعاليات مرحلة  اإ�سدال  مع 
الدوري االإ�سباين لكرة القدم هذا املو�سم، حافظ ريال مدريد على فر�سته 

يف املناف�سة مع بر�سلونة على لقب البطولة. 
وبرغم اأن البطولة ال تزال يف منت�سف املو�سم، وتتبقى لكل فريق 19 مباراة 
�سيكون  اللقب  على  ال�سراع  اأن  يبدو  املناف�سة،  �سكل  م��ن  تغري  اأن  ميكنها 
مثل  املو�سم  ه��ذا  ليت�سم  اللقب  حامل  مدريد  وري��ال  بر�سلونة  بني  جم��ددا 
باملناف�سة  االأخريين،  العقدين  االأق��ل يف  على  البطولة،  العديد من موا�سم 

الثنائية بني القطبني على اللقب. 
واأ�سدل الفريقان ال�ستار على فعاليات الدور االأول من البطولة بفوز ثمني 
لكل منهما يف املباراة املوؤجلة له من اجلولة ال�17 ب�سبب بطولة كاأ�س ال�سوبر 

االإ�سباين، و�سهدت هذه املباراة مواجهة بني كل منهما مع نف�س الفريق الذي 
التقاه يف ن�سف نهائي كاأ�س ال�سوبر. 

فالن�سيا  على  مدريد  ري��ال  وف��از   ،1-2 بيتي�س  ري��ال  على  بر�سلونة  وتغلب 
التي  اخلم�سة  النقاط  ف��ارق  على  مدريد  ري��ال  ليحافظ  نظيفني  بهدفني 
اأنباء االإم��ارات "وام" يف هذا  تف�سله عن بر�سلونة املت�سدر.  وتر�سد وكالة 
االإ�سباين هذا  االأول للدوري  ال��دور  االأرق��ام واالإح�سائيات يف  اأب��رز  التقرير 
املو�سم.  ويت�سدر بر�سلونة جدول امل�سابقة بر�سيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط 
اأمام مناف�سه التقليدي العنيد ريال مدريد، ولكن االأخري يظل هو االأف�سل 

هجوما بر�سيد 40 هدفا بفارق هدف واحد فقط اأكرث من بر�سلونة. 
امل�سابقة حتى  االأف�سل على االط��الق يف  اأنه  اأكد دفاع بر�سلونة  املقابل،  ويف 
19 م��ب��اراة، وه��و ن�سف  7 م��رات فقط يف  االآن حيث اهتزت �سباك الفريق 
عدد االأهداف، الذي اهتزت به �سباك فياريال �ساحب ثاين اأف�سل خط دفاع 

يف البطولة؛ حيث اهتزت �سباك الفريق 14 مرة حتى االآن، فيما ياأتي دفاع 
ريال مدريد وجاره اأتلتيكو يف املركز الثالث بعدما اهتزت �سباك كل منهما 
يخ�سر بر�سلونة �سوى مباراة واحدة، وكان ذلك اأمام ريال  ومل  مرة.    16
مدريد يف الكال�سيكو االأول بالدوري االإ�سباين هذا املو�سم، فيما خ�سر ريال 

مدريد مباراتني اأمام رايو فاليكانو وفياريال. 
يف  فريق  الأي  متتالية  انت�سارات  �سل�سلة  اأط���ول  على  بر�سلونة  وي�ستحوذ 
امل�سابقة هذا املو�سم بر�سيد 7 انت�سارات متتالية فيما ي�ستحوذ ريال مدريد 
على اأطول �سل�سة مباريات متتالية بال هزمية يحققها اأي فريق يف امل�سابقة 
امل�سابقة،  بجدول  االآخ��ر  الطرف  ويف  متتالية(.   م��ب��اراة   12( املو�سم  ه��ذا 
 11 19 مباراة، وبفارق  6 نقاط فقط من  اإلت�سي اجلدول بر�سيد  يتذيل 
نقطة عن خيتايف �ساحب املركز قبل االأخري، ومل يحقق اإلت�سي اأي انت�سار 
حتى االآن حيث خ�سر 13 مباراة وتعادل يف 6 لقاءات.  ومع ختام فعاليات 

الثاين �ست�سهد �سراعا هائال لالبتعاد  الدور  اأن جوالت  الدور االأول، يبدو 
اأملرييا  عن �سبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية؛ حيث يقت�سر الفارق بني 
�ساحب املركز احلادي ع�سر وخيتايف �ساحب املركز قبل االأخري على 5 نقاط 
فح�سب.  و�سهدت البطولة حتى االآن 452 هدفا يف 190 مباراة مبتو�سط 
يبلغ 2.38 هدف للمباراة الواحدة.  وما زالت املباراة، التي فاز فيها ريال 
�سو�سييداد على م�سيفه جريونا 5-3 يف 3 اأكتوبر املا�سي هي االأعلى تهديفا 

)8 اأهداف( يف امل�سابقة هذا املو�سم. 
ويت�سدر البولندي روبرت ليفاندوف�سكي، الذي انتقل لر�سلونة قبل بداية 
املو�سم احلايل قادما من بايرن ميونخ االأملاين، قائمة هدايف امل�سابقة بر�سيد 
ويليه  االآن،  حتى  بالدوري  الفريق  مع  خا�سها  مباراة   15 يف  هدفا   13
ثم  اأه��داف،   10 بر�سيد  ا�سبانيول  العب  مارتن  �سان  ماتو  لوي�س  خو�سيه 

الفرن�سي كرمي بنزميا مهاجم ريال مدريد بر�سيد 9 اأهداف. 

ح�شاد الدور الأول .. دفاع بر�شلونة يك�شب الرهان يف �شباق ال�شدارة بالدوري الإ�شباين 

•• دبي –الفجر:

 �سوف ي�سهد ماراثون دبي 2023 هيمنة اإثيوبية يف �سباق ال�سيدات هذا العام 
مب�ساركة روتي اآغا ومواطنتاها جوتيمي �سون وجيليت بوركا يف اأكر ماراثون 

فراير. يف ال�سرق االأو�سط والذي �سيقام يف 12 
�سجلت زمن  ان  بعد  ريا�سية  اأف�سل  عاًما   29 العمر  والبالغة من  اآغ��ا  وتعتر 
عام  يف  برلني  م��اراث��ون  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  احتلت  عندما   2:18:34 �سخ�سي 
عام  يف  طوكيو  مب��اراث��ون  ف��ازت  -ال��ت��ي  االإثيوبية  املا�سي،  ال��ع��ام  ويف   .2018
2019 -احتلت املركز الرابع يف �سيكاغو و�ستكون بالتاأكيد واحدة من العداءات 

التي ت�ستحق امل�ساهدة يف �سوارع دبي ال�سريعة.
اآغ��ا، التي فازت بثالث ميداليات يف ماراثونات كرى و لديها  اأن  لكن يف حني 
تاريخ ريا�سي مثري لالإعجاب، فاإن مواطنتها �سون تعرف متاًما ما ميكن توقعه 
العربية  االإم���ارات  االأخ��ري يف  امل��اراث��ون  الثاين يف  املركز  اأن احتلت  دب��ي بعد  يف 

املتحدة يف يناير 2020 –وهي اآخر مرة اأقيم فيها ماراثون دبي قبل الوباء.
اأف�سل  ت�سجيل  مع  ديجيفا  وركن�س  البطلة  خلف  الو�سيف  املركز  واحتاللها 

 ، �سيول  يف  املا�سي  ال��ع��ام  اخلام�س  وامل��رك��ز    ،2:20:11 ق��دره  �سخ�سي  زم��ن 
�ستهدف العداءة  البالغة من العمر 31 عاًما اإىل ا�ستخدام تلك املعرفة املحلية  
لالنطالق واحل�سول على مكان اأف�سل على من�سة التتويج عند عودة ال�سباق 

اإىل التقومي الريا�سي.
ا ماراثون دبي عودة جيليتي بوركا والبالغة من العمر 37 عاًما  و�سي�سهد اأي�سً
 ،2018 ع��ام  ففي  اخلليج.  كبرية يف  خ��رة  لديها  والتي  االأو���س��ط  ال�سرق  اإىل 
متتعت بوركا بعام ناجح بعد ح�سولها على املركز ال�ساد�س وت�سجيل اأف�سل زمن 
اأوت��اوا يف كندا وتختتم  اأن تفوز مباراثون  �سخ�سي يف دبي )2:20:45( قبل 

العام باملركز الثالث على من�سة التتويج يف اأبو ظبي.
اأ�سافت فوزا يف ماراثون   ،2019 وتعتر بوركا عداءة موهوبة جدا، ففي عام 
والتي  لالإعجاب  املثرية  ذاتية  �سريتها  اإىل  �سيكاغو  يف  الثالث  واملركز  باري�س 
ا ميداليات بطولة العامل ومركز من املراكز اخلم�سة االأوىل بعد  اأي�سً تت�سمن 

ان انهت خم�سة اآالف مرت يف اأوملبياد لندن يف عام 2012.
دبي  م��اراث��ون  و�سيعود  الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  من  بدعم  دب��ي  م��اراث��ون  ويقام 
االإدارية للريا�سة  الهيئة  قبل  من  الذهبي  الت�سنيف  على  احلا�سل   ،2023

-االحتاد الدويل الألعاب القوى اأخرًيا اإىل الرزنامة الريا�سية الدولية مب�ساركة 
النخبة والفائزين بال�سباقات الدولية وذوي اخلرة العالية واملوهبة اجلديدة 

الذين يحر�سون على ترك ب�سمة يف ال�سنوات االأوىل من حياتهم املهنية.
ا�ستمتعنا  ال�سنني،  "على مر  دب��ي:  ملاراثون  العام  املدير  بيرت كونريتون،  وق��ال 
من  واأي�سا  م��رة  الأول  �ساركوا  ال��ذي��ن  ال��ع��داءي��ن  م��ن  املذهلة  العرو�س  ببع�س 
امل�ستوى  ذات  الطرق  اأ�سطح  مع  اأنه  الريا�سيون  يعرف  اخل��رة. حيث  اأ�سحاب 
لديهم  ما  اأف�سل  ت�سجيل  ميكنهم  دب��ي،  يف  اجليدة  اجلوية  وال��ظ��روف  العاملي 

واحل�سول على �سمعه دولية".   
ميكن للعدائني الذين مل ي�سجلوا بعد والذين يرغبون يف املناف�سة يف املاراثون 
  Fun Run �سباق  اأو  ك��ي��ل��وم��رتات   10 مل�سافة   Road Race �سباق  اأو 
الر�سمي  املوقع  على  فقط  فراير   11 حتى  الت�سجيل  كيلومرتات   4 مل�سافة 

.dubaimarathon.org
و احلرة،  دبي  و�سوق   ،adidasاأديدا�س من  كل  يدعم ماراثون دبي 2023 

NORQAIN، و�سبكة راديو القناة الرابعة، وجمل�س دبي الريا�سي، وهيئة 
الطرق واملوا�سالت يف دبي، و�سرطة دبي، وبلدية دبي.

جنوم اإثيوبيا اآغا و�شون وبوركا ي�شاركون يف ماراثون دبي لل�شيدات

•• دبي-الفجر:

 ت�ست�سيف �سواطئ "جزر دبي" التابعة 
ل�سركة نخيل اليوم ال�سبت تظاهرتني 
نادي  ينظمهما  بحريتني  ريا�سيتني 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال������دويل  دب����ي 
�سمن روزنامة الفعاليات الريا�سية يف 

املو�سم الريا�سي 2023-2022.
وي����ق����ام ال����ي����وم ����س���ب���اق دب�����ي ل���ق���وارب 
الثانية  -اجل��ول��ة  احلديث  التجديف 
من بطولة االإمارات -2023 والذي 
ي���دخ���ل ���س��م��ن روزن����ام����ة ن�����ادي دبي 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة للمرة 
االأوىل يف اإطار اإهتمام وحر�س جمل�س 
الريا�سات  ن�����س��ر  ع��ل��ى  ال���ن���ادي  اإدارة 
باالأن�سطة  امل��و���س��م  واإث�����راء  ال��ب��ح��ري��ة 

والفعاليات املختلفة والتي من �ساأنها 
خا�سة  جديدة  مواهب  ت�ستقطب  اأن 
تعد  احل��دي��ث  التجديف  ريا�سة  واأن 
الدورات  يف  للم�ساركة  اأبطالنا  بوابة 

االأوملبية.
يف  دب���ي  ج���زر  ���س��واط��ئ  رواد  و�سيتابع 
متعة  ال�سبت  اليوم  الفعاليات  موقع 
واملت�سابقات  املت�سابقني  بني  التناف�س 
التجديف  ل����ق����وارب  دب�����ي  ����س���ب���اق  يف 
احلديث حيث �سيتناف�سون على األقاب 
16 فئة موزعة على فرتتني �سباحية 
جلنة  م��ن  مبا�سر  ب��اإ���س��راف  وم�سائية 
التجديف احلديث يف اإحتاد االمارات 

لل�سراعية والتجديف احلديث.
دبي  �سباق  يف  يظهر  اأن  املتوقع  وم��ن 
ل��ق��وارب التجديف احل��دي��ث م��ا يزيد 

ميثلون  ومت�سابقة  مت�سابقا   60 عن 
للريا�سات  اأب����وظ����ب����ي  ن�������ادي  ف������رق 
الثقايف  احل��م��ري��ة  ون�����ادي  ال��ب��ح��ري��ة 
الريطاين  النادي  وفريق  الريا�سي 

اأبوظبي  للتجديف وجامعة نيويورك 
ون��ادي مونتي  للتجديف  دب��ي  وفريق 
ل��ل��ت��ج��دي��ف ح��ي��ث ي��ت��ط��ل��ع ك���ل فريق 
حل�����س��د ال��ن��ج��اح يف م��ن��اف�����س��ات فردي 
وال�سيدات  ال��رج��ال  ورب��اع��ي  وزوج���ي 
�سنة   23 حت���ت  و���س��ب��اب  "نا�سئني 
وكبار". كما ي�سهد موقع احلدث منذ 
بدء  مع  ن�سطة  حركة  الباكر  ال�سباح 
امل�ساركة يف اجلولة الثانية من بطولة 
ب��ق��وارب كاياك  دب��ي ل�سيد االأ���س��م��اك 
حيث �سيتجمع املت�سابقني واملت�سابقات 
يف  ال�سيد  ع��ن  للبحث  االن��ت��ق��ال  قبل 
م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ن��اف�����س ق��ب��ال��ة ج����زر دبي 
خلو�س  مهمتهم  اإمت���ام  بعد  ليعودوا 
الكنعد  ف��ئ��ت��ي  ل��ق��ب��ي  ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى 
وامل��ج��م��وع ال��ع��ام الأن�����واع حم����ددة من 

وال�سلع  واجل��د  ال�سكل  هي  االأ�سماك 
واجل�س.

ويتوقع ان جتتذب اجلولة الثانية من 
بقوارب  االأ�سماك  ل�سيد  دب��ي  بطولة 
ك���ب���رية م���ن ع�ساق  ك���اي���اك م�����س��ارك��ة 
هذه  ميار�سون  واللذين  الهواية  هذه 
الهواية بانتظام يف �سواطئ دبي حيث 
قبل  تنظيمها  ومنذ  البطولة  ك�سفت 
م��و���س��م��ني  ع���ن ق���اع���دة ع��ري�����س��ة من 

اجلمهور واملحبني من خمتلف �سرائح 
يف  املقيمة  اجل��ال��ي��ات  واأي�����س��ا  املجتمع 

اأر�س الدولة.

ترحيب
امل������ري مدير  ���س��ي��ف  ورح������ب حم���م���د 
دبي  نادي  الريا�سية يف  ال�سئون  اإدارة 
بجميع  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
���س��ب��اق دبي  امل�����س��ارك��ني يف احل���دث���ني 

واجلولة  احلديث  التجديف  لقوارب 
ل�سيد  دب������ي  ب���ط���ول���ة  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
متمنيا  ك���اي���اك  ب����ق����وارب  االأ����س���م���اك 
واملت�سابقات  امل��ت�����س��اب��ق��ني  جل��م��ي��ع 
اإجناح  توفيق يف  املنظمة كل  واللجان 

احلدث.
ال�سكر  امل�����ري  ���س��ي��ف  حم��م��د  ووج�����ه 
الدوائر  جميع  اىل  والتقدير  والثناء 
الوطنية  وامل���وؤ����س�������س���ات  احل���ك���وم���ي���ة 

بينها  وم�����ن  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  ال����داع����م����ة 
دبي"  "جزر  تدير  التي  نخيل  �سركة 
ع��ل��ى دوره����م ال��ك��ب��ري يف اإجن����اح كافة 
التظاهرات الريا�سية البحرية واأي�سا 
والتجديف  لل�سراعية  االإمارات  احتاد 
����س���ي�������س���رف على  وال���������ذي  احل�����دي�����ث 
لقوارب  االأول  دب��ي  �سباق  مناف�سات 
�سيقام  وال�����ذي  احل���دي���ث  ال��ت��ج��دي��ف 

للمرة االأوىل �سمن روزنامة النادي.

حدثان يف جزر دبي اليوم

�شراع مثري على األقاب �شباق التجديف احلديث الأول
قوارب كاياك تبحر مبكرا يف ثانية جولت �صيد الأ�صماك

•• دبي -وام:

اأكد �سعادة �سعيد حارب، االأمني العام 
املجل�س  اأن  ال��ري��ا���س��ي،  دب���ي  مل��ج��ل�����س 
�سمو  ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذ  يف  ف����وراً  ب����داأ 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
اعتماد  بعد  املجل�س،  رئي�س  اآل مكتوم 
للمجل�س،  اجل��دي��دة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ومبادراتها املتنوعة وكذلك توجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  جمل�س 
مبوا�سلة زيادة عدد الفعاليات يف دبي 

لت�سل اإىل 1000 فعالية �سنوًيا. 
الريا�سي،  دب���ي  جمل�س  وا���س��ت��ع��ر���س 
تنفيذا لقرارات اجتماع جمل�س االإدارة، 
املقبلة  املرحلة  خ��الل  العمل  مالمح 

اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  اع��ت��م��اد  ب��ع��د 
الفرتة من  اجلديدة للمجل�س خالل 

خلطة  املوائمة   2033 اإىل   2023
 ."D33" دبي

التي نظمها  ذل��ك خ��الل اخللوة  ج��اء 
امللتقى  ���س��م��ن  مل��ن��ت�����س��ب��ي��ه،  امل��ج��ل�����س 

ال�������س���ن���وي يف م��ن��ت��ج��ع ق���ل���ب اأوروب�������ا 
اخلليج  يف  ال����ع����امل  ج�����زر  مب�������س���روع 
حارب  �سعيد  �سعادة  بح�سور  العربي، 
الريا�سي،  دب����ي  جم��ل�����س  ع����ام  اأم�����ني 
ونا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد االأمني 
واالأق�سام  االإدارات  وم���دي���ر  ال���ع���ام، 

ومنت�سبي املجل�س. 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  اإن  ح��ارب  وق��ال 
رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  بن حممد بن 
اأع��رب عن �سعادته مبا حققه  املجل�س 
امل��ج��ل�����س ل��ل��ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ي يف دبي 
خالل الفرتة املا�سية، وطالبه بزيادة 
وترية العمل وتقدمي مبادرات وبرامج 
جديدة  وب��ط��والت  فعاليات  وتنظيم 
التي  الهائلة  ال��ت��ط��ورات  م��ع  تتنا�سب 
ت�سهدها الدولة عموًما ودبي خا�سة، 
وال���ت���ي مت���ت ب��ل��ورت��ه��ا ���س��م��ن اخلطة 

اال�سرتاتيجية اجلديدة للمجل�س. 
ك��م��ا ن��ق��ل ح���ارب ت��اأك��ي��د م��ع��ايل مطر 
ال���ط���اي���ر ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
املقبلة،  املرحلة  اأهمية  على  الريا�سي 
التي تتطلب م�ساعفة اجلهود وتقدمي 
املزيد من املبادرات االبتكارية باملواءمة 
م����ع خ���ط���ط احل���ك���وم���ة وال���ت���ط���ورات 
املرحلة  ���س��ت��ك��ون  وق�������ال:  دب�������ي.   يف 
تفا�سيلها،  جميع  يف  ج��دي��دة  املقبلة 
م��ن خ���الل م��ه��ام وم���ب���ادرات وتقييم 

املجل�س  يف  العمل  اأن  خا�سة  ج��دي��د، 
يتواجد  الأن��ه  مكتبي،  ولي�س  ميداين 
الريا�سي،  العمل  جم���االت  جميع  يف 
بامل�ساركة  امل���ط���ل���وب  دوره  وي��������وؤدي 
املرتاكمة  واخل���رات  للعمل  املبا�سرة 
ل��ف��رق ال��ع��م��ل وال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
زيادة  اأهمية  واأك��د حارب  القطاعات.  
الناجت  يف  الريا�سي  القطاع  م�ساهمة 
املحلي الإمارة دبي باعتباره قطاع مهم 
و�سامل وجاذب للمنظمني وامل�ساركني 

م��ن داخ��ل ال��دول��ة وم��ن خمتلف دول 
العامل، كما اأن القطاع لعب دوًرا مهًما 
يف تعزيز ال�سياحة الريا�سية يف دبي.  
من  العديد  تقدمي  اخللوة  خ��الل  مت 
املقبلة  للمرحلة  وامل���ب���ادرات  االأف���ك���ار 
ت�سمنته  م��ا  حتقيق  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 
اخلطة اجلديدة على اأكمل وجه حيث 
وبراجمها  اأف��ك��اره��ا  االإدارات  ق��دم��ت 
ما  مناق�سة  وج��رت  املقبلة،  للمرحلة 

ت�سمنته هذه املبادرات املقرتحة. 

�شعيد حارب : جمل�س دبي الريا�شي بداأ التنفيذ 
الفوري ل�شرتاتيجية تطوير الريا�شة 

اليوم.. انطالق بطولة 
الإمارات للزوارق 
الال�شلكية باأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

للزوارق  االإم����ارات  بطولة  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  فعاليات  ال��ي��وم  تنطلق 
للبطولة،  ف��ئ��ات   3 يف  مت�سابقا   34 وم�����س��ارك��ة  بح�سور  الال�سلكية 
املو�سم  اأجندة  البحرية �سمن  للريا�سات  اأبو ظبي  نادي  ينظمها  التي 

الريا�سي البحري بالعا�سمة اأبو ظبي. 
الريا�سات  املت�سابقني يف  باأهمية كبرية لدى جمتمع  البطولة  حتظى 
البحرية خا�سة واأنها من الريا�سات احلديثة واملنت�سرة على م�ستوى 

العامل يف الفرتة املا�سية. 
�سل )فئة  ال2  3 فئات هي فئة  اليوم على م�ستوى  البطولة  وتنطلق 
النا�سئني( وفئة ال3 �سل )النوفي�س( وفئة ال4 �سل )فئة املحرتفني(. 
ال�ساعة  من  اب��ت��داء  احل��رة  والتجارب  التمهيدية  الت�سفيات  وتنطلق 
ال���واح���دة ظ��ه��را وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى اخل��ام�����س��ة م�����س��اء، مب�����س��ارك��ة جميع 
وحماوالت  اجل��والت  بعدها  تنطلق  ثم  االأوىل،  اجلولة  يف  املت�سابقني 

التاأهل للت�سفيات النهائية، ثم مرا�سم تتويج الفائزين. 
البطولة  ان  احلديثة  ال�سباقات  ق�سم  رئي�س  ال��ظ��اه��ري  نا�سر  واأك���د 
املا�سية  الفرتة  يف  ال�سباب  اأو�ساط  يف  وح�سورا  كبرية  ب�سمعة  حظيت 
واالإقبال  امل�ساركني  ب�سكل كبري من خالل عدد  االنت�سار  وم�ستمرة يف 
على الت�سجيل ، و يتوقع ان ت�سهد مناف�سة جميلة وقوية بني امل�ساركني 
ملن�سة  للو�سول  ال�سباق  م�سار  م��ن  متميزة  وم�ساهد  الفئات  كافة  يف 

التتويج. 
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تهدد اإ�سابة اأحد جنوم الفريق مرة اأخرى مو�سم باري�س �سان جرمان قارًيا 
بعد تاأكد غياب كيليان مبابي عن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري اأبطال 
اأوروبا �سد العمالق بايرن ميونيخ االملاين، يف حني ال يخو�س �سباًقا �سهال 
يف  نقاط  خم�س  ب��ف��ارق  ابتعاده  م��ع  الفرن�سي  ال���دوري  يف  بلقبه  لالحتفاظ 

ال�سدارة اأمام مر�سيليا قبل انطالق مناف�سات املرحلة الثانية والع�سرين.
عانى مبابي من اإ�سابة يف الفخذ االي�سر خالل ال�سوط االول من الفوز على 
مونبلييه )3-1( منت�سف اال�سبوع، وخرج بعد مرور 20 دقيقة بعد اأن ف�سل 

يف ترجمة ركلة جزاء مرتني مع بداية املباراة.
واأعلن نادي العا�سمة اخلمي�س اأن مهاجمه �سيغيب "ثالثة اأ�سابيع" وبالتايل 
عن لقاء بايرن يف 14 �سباط/فراير احلايل، باال�سافة اىل مواجهة مر�سيليا 

االربعاء املقبل يف ثمن نهائي م�سابقة الكاأ�س املحلية.
يثري ذلك ت�ساوؤالت حول طريقة تعامل �سان جرمان مع جنم منتخب فرن�سا 
من بداية مونديال قطر 2022 حتى النهائي الذي �سجل فيه هاتريك يف 
اخل�سارة بركالت الرتجيح �سد االأرجنتني، لكنه اختار العودة اإىل التدريبات 

مع ناديه بعد ثالثة اأيام فقط.
ح�سل الحًقا على اإجازة ملدة اأ�سبوع يف بداية كانون الثاين/يناير، لكنه مل يكن 
حا�سًما كالعادة - اإذ �سّجل هدًفا واحًدا منذ ا�ستئناف الدوري بعد كاأ�س العامل 
االول/ كانون   28 �سرتا�سبورغ يف  ج��زاء �سد  ركلة  ك��ان من  االعياد  وعطلة 

�سباك فريق مغمور يف  دي�سمر، ف�ساًل عن خما�سية يف 
م�سابقة الكاأ�س.

املدرب كري�ستوف غالتييه ترتيب  يت�سدر فريق 
الثاين،  مر�سيليا  عن  نقاط   5 بفارق  ال��دوري 

ال�سبت  والع�سرين  الثانية  املرحلة  ويفتتح 
�سد �سيفه تولوز.

مب�ستويات  ج�����رم�����ان  �����س����ان  ي���ظ���ه���ر  ومل 
خ��ارق��ة م��وؤخ��ًرا رغ��م ثالثي ال��رع��ب مبابي، 

ب��ط��ل العامل  ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي  االأرج��ن��ت��ي��ت��ي 
والرازيلي نيمار، ومني بخ�سارتني يف اآخر خم�س 

مباريات يف الدوري، مقابل تعادل وفوزين.
وتنتظره يف املرحلة املقبلة رحلة حذرة اىل موناكو 

الرابع قبل اأن ي�ستقبل ليل ال�ساد�س.
ويف ح��ني ي��رت��ق��ب ع����ودة م��ب��اب��ي، م��ت�����س��در ترتيب 

املهاجم  م��ع  االأوروب��ي��ة  امل�سابقة  ال��ه��داف��ني يف 
حممد  االإن��ك��ل��ي��زي  لليفربول  امل�����س��ري 

املنا�سب  ال��وق��ت  يف   ،)7( �سالح 
مل��ب��اراة االإي���اب �سد بايرن يف 

�سياأمل  اآذار-م����ار�����س،   8
مي�سي  وج����ود  ي��ك��ون  اأن 
للخروج  ك��اف��ًي��ا  ون��ي��م��ار 
بنتيجة جيدة ذهاًبا من 
ملعب بارك دي بران�س.

يف امل��وا���س��م االأخ����رية، كان 
لال�سابات  ع��ر���س��ة  ن��ي��م��ار 

يف العديد من املنا�سبات قبل 
مباريات اأوروبية كرى.

ول��ك��ن ال��ت�����س��اوؤالت ت����دور حول 
مل����لء فراغ  امل��ن��ا���س��ب  ال�����س��خ�����س 

تعّذر  اأن  بعد  الفريق،  يف  مبابي 
و����س���ول امل��غ��رب��ي ح��ك��ي��م زي���ا����س يف 

االنتقاالت  �سوق  من  االخ��ري  اليوم 
ت�سل�سي  م����ن  ال���ث���الث���اء  ال�����س��ت��وي��ة 

لتاأخر  االإع���ارة،  �سبيل  على  االنكليزي 
ا���س��ت��الم ����س���ان ج���رم���ان وث���ائ���ق اإداري������ة، 

فيما غ���ادر اال���س��ب��اين ب��اب��ل��و ���س��اراب��ي��ا اىل 
املهاجم  ي��زال  وال  االنكليزي  ولفرهامبتون 

يف  �سخمة  ملباراة  العود  طري  اإيكيتيكي  هوغو 
دوري االبطال.

مهما حدث، فاإن خ�سارة مبابي االآن هي �سربة الذعة 
بعد اأن قام �سان جرمان بكل �سيء ليقدم له عقًدا جديًدا 
اأجل قيادة الفريق اململوك قطرياً اىل  العام املا�سي من 

املجد االوروبي للمرة االوىل.
يف غ�سون ذلك، �ستمنح هذه االنتكا�سة فر�سة لغالتييه 

املنا�سبة  التوليفة  اأخ��رى يف ظل معاناتة الإيجاد  النظر يف خيارات  اأجل  من 
بعد اأن تنّقل يف املباريات االأخرية من ت�سكيلة بثالثة مدافعني اىل 3-3-4 

و2-4-4.
اأكر هو وارن زائري-اإميري،  اإحداث تاأثري  اأحد الالعبني الذين ياأملون يف 
العب الو�سط املوهوب الذي مل يبلغ بعد عامه ال�17 ولكنه �سجل هدفه االأول 

يف دوري الدرجة االأوىل �سد مونبلييه.
ب��دوره �سد  اأ�سيب  ال��ذي  رام��و���س  �سريخيو  االإ�سباين  امل��داف��ع  �سيخ�سع  كما 

مونبلييه وخرج بعد ن�سف �ساعة "لفحو�سات اإ�سافية".
ع��اًم��ا مبثابة �سفقة   22 ال��ب��ال��غ  فيتينيا  ال��واع��د  ال��رت��غ��ايل  ال��الع��ب  ك��ان 
ال�ستوية، بعد و�سوله من  اليوم االخري من االنتقاالت  مفاجئة ملر�سيليا يف 
براغا مقابل مبلغ قد ي�سل اإىل 32 مليون يورو مع مكافاآت )34.9 مليون 

دوالر(، ما يجعله على االرجح ال�سفقة االكر يف تاريخ النادي.
وكان مر�سيليا اأنفق 30 مليون دوالر الإعادة دمييرتي باييت من و�ست هام 

االنكليزي يف عام 2017.
�سجل فيتينيا 13 هدًفا لراغا هذا املو�سم، وو�سوله يعزز فر�س مر�سيليا يف 

مقارعة �سان جرمان. ي�ستقبل ني�س االحد يف ختام املرحلة.
االوكراين  الو�سط  بعد العبي  ال�ستاء  ملر�سيليا يف  تعاقد  ثالث  فيتينيا  وكان 
افتتح �سجله يف  ال��ذي  اأون��اح��ي  ال��دي��ن  ع��ز  وامل��غ��رب��ي  رو���س��الن مالينوف�سكي 
�سد  ال�سائع  ب��دل  الوقت  يف  و�سجل  بديال  دخ��ل  عندما  االوىل  مباراته 

نانت )0-2(.
ويف اأبرز املباريات، يلعب لن�س الثالث املتخلف بنقطة عن مر�سيليا 

مع م�سيفه بري�ست فيما يحل موناكو على كلريمون.
-4 مل ي�سجل مبابي يف اآخر 4 مباريات يف الدوري الفرن�سي. 

ح�سل ذلك اآخر مرة يف ربيع 2018.
رقم قيا�سي �سلبي الأجنيه، متذيل الرتتيب، الذي   13-
 13 يخ�سر  االوىل  ال��درج��ة  دوري  يف  فريق  اأول  اأ�سبح 

مباراة توالًيا.
رق��ًم��ا قيا�سًيا يف  ال��رتت��ي��ب،  ري���ن، خ��ام�����س  ح��ق��ق   10-
انت�سارات  ب��ع�����س��رة  ال���ن���ادي 

توالًيا على اأر�سه.

•• الرباط -وام: 

ب��ع��د اأق���ل م��ن ���س��ه��ري��ن ع��ل��ى االإجن���از 
لكرة  امل��غ��رب��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ال���ذي حققه 
القدم يف بطولة كاأ�س العامل 2022، 
���س��ت��ك��ون ال��ك��رة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى موعد 
مع حتد عاملي جديد عندما يخو�س 
ال�سعودي  وال��ه��الل  امل�����س��ري  االأه��ل��ي 
ربع  ال��دور  مناف�سات  املغربي  وال���وداد 
النهائي ببطولة كاأ�س العامل لالأندية 

يف املغرب.
اإعجاب  ن��ال  قد  املغربي  املنتخب  ك��ان 
ال��ع��امل خ��الل م��ون��دي��ال 2022، يف 
بعدما  املا�سيني،  ودي�سمر  نوفمر 
الدور  اإىل  ف��ائ��ق  بنجاح  طريقه  �سق 
ن�سف النهائي يف البطولة على ح�ساب 
منتخبات  مثل  وع��ري��ق��ة  عاملية  ف��رق 

بلجيكا واإ�سبانيا والرتغال.
اأخرى  الكرة العربية فر�سة  ومتتلك 
ذهبية لرتك ب�سمة عاملية من خالل 
ت�ست�سيف  ال���ذي  االأن��دي��ة،  م��ون��دي��ال 

املغرب حاليا ن�سخته التا�سعة ع�سرة.
مقعدا  ال���ع���رب���ي���ة  ال����ك����رة  و����س���م���ن���ت 
امل��رب��ع الذهبي  واح���دا على االأق���ل يف 
القرعة  م���ن خ����الل  ال��ن�����س��خ��ة  ل���ه���ذه 
بطل  البي�ساوي  ال��وداد  و�سعت  التي 
اأف��ري��ق��ي��ا و مم��ث��ل ال��ب��ل��د امل�����س��ي��ف يف 
مواجهة الهالل ال�سعودي بالدور ربع 
غدا  الفريقان  يلتقي  حيث  النهائي 
على ا�ستاد "االأمري موالي عبد اهلل" 
يف العا�سمة املغربية الرباط.. ويتاأهل 
الفائز منهما اإىل ن�سف النهائي للقاء 
فالمنجو الرازيلي حامل لقب كاأ�س 

ليرتادوري�س.
و ي�ستطيع االأهلي امل�سري منح الكرة 
ن�سف  ال��دور  يف  اآخ��ر  مقعدا  العربية 
ال��ن��ه��ائ��ي م���ن خ����الل م���ب���ارات���ه اأم����ام 
���س��ي��ات��ل ����س���اون���درز االأم���ري���ك���ي حامل 
لقب دوري اأبطال كونكاكاف )اأمريكا 
والكاريبي( على  ال�سمالية والو�سطى 
ا�ستاد "ابن بطوطة" مبدينة طنجة.

وي��ت��اأه��ل ال��ف��ائ��ز م���ن ال��ف��ري��ق��ني اإىل 
ال����دور ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي مل��الق��اة ريال 
م��دري��د االإ���س��ب��اين ح��ام��ل لقب دوري 

اأبطال اأوروبا.
العقبة  اج��ت��ي��از  يف  االأه��ل��ي  جن��ح  واإذا 
االأمريكية اليوم، �ستكون املرة الثانية 
ي�سهد  التي  البطولة  تاريخ  يف  فقط 
فريقني  ت��اأه��ل  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�سف  فيها 
الوحيدة  امل���رة  ك��ان��ت  بعدما  عربيني 
امل��ا���س��ي��ة عام  ال��ن�����س��خ��ة  ال�����س��اب��ق��ة يف 
2021 باالإمارات عندما تاأهل االأهلي 
ال�سعودي  وال���ه���الل  اأي�����س��ا  امل�����س��ري 
الفريقان  التقى  ثم  النهائي  لن�سف 
بعد  الثالث  امل��رك��ز  م��ب��اراة حتديد  يف 
بن�سف  مباراته  يف  منهما  كل  خ�سارة 

النهائي.
اليوم  ال���رب���اط  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�����س��ه��د  و 
م��واج��ه��ة م��ث��رية ب���ني ال������وداد، الذي 

هائل  ج����م����اه����ريي  ب����دع����م  ي���ح���ظ���ى 
القارة  مم��ث��ل  وال��ه��الل  ملعبه،  ع��ل��ى 
االآ�سيوية، والذي يطمح اإىل احلفاظ 
على م�سل�سل جناحه يف اجتياز العقبة 
االأوىل بالبطولة بعدما جنح يف بلوغ 
املربع الذهبي يف م�ساركتيه ال�سابقتني 

مبونديال االأندية.
و ك����ان ال������وداد ق���د ت����وج ب��ل��ق��ب دوري 
اأبطال اأفريقيا بعد الفوز على االأهلي 
يف نهائي دوري االأب��ط��ال خ��الل مايو 
هذه  الهالل  يخو�س  فيما   ،2022
بقرار  االأندية  مونديال  من  الن�سخة 
من االحتاد االآ�سيوي للعبة باأن ميثل 
ال���ق���ارة ك��ون��ه ال ي����زال ح��ام��ال للقب 
دوري االأب��ط��ال االآ���س��ي��وي م��ن ن�سخة 
ن�سخة  ان��ت��ه��اء  ع��دم  ب�سبب   2021

2022 حتى االآن.
موا�سلة  اإىل  ال��ه��الل  يطمح  وف��ي��م��ا 
�سجله الناجح يف البطولة وبلوغ املربع 
م�ساركته  يف  الثالثة  للمرة  ال��ذه��ب��ي 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ال��ب��ط��ول��ة، ي�����س��ع��ى ال�����وداد 
اجلماهريية  امل�ساندة  ا�ستغالل  اإىل 
املعنوي  وال���داف���ع  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ك��ب��رية 
املغربية  ال��ك��رة  ن��ال��ت��ه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
اإىل  للو�سول   2022 مونديال  م��ن 
حتقيق  نحو  كخطوة  الذهبي  امل��رب��ع 
اأكر وهو حماولة بلوغ املباراة  اإجناز 

النهائية.
وعلى عك�س جناح الهالل يف م�ساركتيه 
تكن  مل  ب���ال���ب���ط���ول���ة،  ال�������س���اب���ق���ت���ني 
يف  للوداد  ال�سابقة  الوحيدة  امل�ساركة 
مونديال االأندية بهذا النجاح بعدما 
خ�سر الفريق مباراته يف ربع النهائي 
اأمام بات�سوكا املك�سيكي ثم خ�سر اأمام 
يف  ال���ي���اب���اين  دي���ام���ون���دز  ري����د  اأوراوا 
وذلك  اخلام�س  املركز  حتديد  مباراة 
ا�ست�سافتها  التي   2017 ن�سخة  يف 
الفريق  رغ���ب���ة  ل��ت�����س��ب��ح  االإم����������ارات 
االأول  الفوز  حتقيق  هي  االآن  املغربي 
له يف مونديال االأندية م�ستغال اإقامة 

البطولة يف بالده للمرة الثالثة.
كان جاره الرجاء البي�ساوي قد ترك 

بن�سخة  م�����س��ارك��ت��ه  يف  مم��ي��زة  ب�سمة 
الن�سخ  اأوىل  ك���ان���ت  ال���ت���ي   2013
ا�ست�سافتها املغرب وبلغ  التي  الثالث 
الفريق املباراة النهائية للبطولة على 
الرازيلي  م��ي��ن��ريو  اأت��ل��ت��ي��ك��و  ح�����س��اب 
ل��ي�����س��ب��ح ث����اين ف��ري��ق اأف���ري���ق���ي يبلغ 
يف  الكونغويل  مازميبي  بعد  النهائي 
2010، قبل اأن يخ�سر النهائي اأمام 

بايرن ميونخ االأملاين.
ي�سبح  اأن  اإىل  ال����وداد  يطمح  وف��ي��م��ا 
ث���ال���ث ف���ري���ق اأف���ري���ق���ي ي��ح��ق��ق هذا 
ال�سعودي  ال��ه��الل  يتطلع  االإجن������از، 
اأي�سا اإىل اجتياز العقبة املغربية غدا 
متهيدا الأن ي�سبح ثالث فريق اآ�سيوي 
كا�سيما  ف��ري��ق��ي  ب��ع��د  للنهائي  ي�سل 
والعني   2016 يف  ال��ي��اب��اين  اأن��ت��ل��رز 
�سعوبة  رغ���م   2018 يف  االإم���ارات���ي 
االختبار الذي ينتظر الفائز من لقاء 
الوداد والهالل حيث يلتقي فالمنجو 

الرازيلي العنيد.
ومتثل املباراة االأخرى اليوم مواجهة 
االأه��ل��ي الذي  ب��ني اخل���رة ممثلة يف 
يخو�س البطولة للن�سخة الثالثة على 
تاريخه  يف  الثامنة  ول��ل��م��رة  ال��ت��وايل 
ال����ذي يخو�س  االأم���ري���ك���ي  و���س��ي��ات��ل 

مونديال االأندية للمرة االأوىل.
اأكرث  ث��اين  �ساحب  االأه��ل��ي  وميتلك 
بعد  االآن  البطولة حتى  امل�ساركات يف 
اأوكالند �سيتي )10 م�ساركات(، اأكرث 

البطولة  يف  ومميز  قيا�سي  رق��م  م��ن 
ملباريات  الفرق خو�سا  اأكرث  اأنه  منها 
بر�سيد  االآن  حتى  االأن��دي��ة  مونديال 
�ستكون مباراة اليوم  فيما  19 مباراة 
20 بالن�سبة للفريق .. ويقت�سم  رقم 
املركز  االإ���س��ب��اين  بر�سلونة  م��ع  اأي�سا 
حتقيقا  االأك�������رث  ق���ائ���م���ة  يف  ال����ث����اين 
البطولة  ت����اري����خ  يف  ل���الن���ت�������س���ارات 
منهما  ل��ك��ل  ان���ت�������س���ارات   7 ب��ر���س��ي��د 
مدريد  لريال  انت�سارات   10 مقابل 

االإ�سباين.
يف  االأول  ال��دور  عقبة  االأهلي  واجتاز 
خالل  من  براعة  احلالية  البطولة 
ال���ف���وز ع��ل��ى اأوك����الن����د ���س��ي��ت��ي 0-3 
ل��ي�����س��ب��ح ع��ل��ى ب��ع��د خ��ط��وة م���ن بلوغ 
املربع الذهبي ملونديال االأندية للمرة 
امليدالية  اأح���رز  ب��اأن��ه  علما  اخلام�سة 
ال��ف�����س��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة يف 3 م���ن امل���رات 
ال�4 ال�سابقة وكان منها الرونزية يف 

الن�سختني املا�سيتني.
الكبرية  امل��ع��ن��وي��ة  ال���دف���ع���ة  وب���رغ���م 
الثمني  الفوز  من  الفريق  نالها  التي 
وال��ك��ب��ري ع��ل��ى اأوك���الن���د ���س��ي��ت��ي فاإن 
مواجهة  يف  ب��احل��ذر  يت�سلح  ال��ف��ري��ق 
طموح الفريق االأمريكي الذي يخو�س 
البطولة للمرة االأوىل وي�سعى الإثبات 
م�ساركته  يف  النجاح  وحتقيق  ال���ذات 
اأمريكي  فريق  اأول  باأنه  علما  االأوىل 

يخو�س مونديال االأندية.

اإ�شابة مبابي توؤرق �شان جرمان يف فرتة حذرة من املو�شم  اليوم.. قمة عربية ومواجهة م�شرية-اأمريكية على 
طريق التاأهل لن�شف نهائي مونديال الأندية باملغرب

ميالن يتحدى �شحوة انرت يف ديربي ت�شحيح امل�شار بالدوري الإيطايل 
•• روما -وام: 

املواجهة  على  اأ�سبوعني  م��رور  بعد 
ال�سوبر  ك���اأ����س  م���ب���اراة  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا 
االإي����ط����ايل، ي��ت��ج��دد ال�������س���راع غدا 
االأح������د ب���ني م���ي���الن وج������اره انرت 
م��ي��الن يف دي��رب��ي ج��دي��د بالدوري 

االإيطايل لكرة القدم. 
اإىل  ان��رت وج��ه �سدمة قوية  وك��ان 
 0-3 وت��غ��ل��ب عليه  م��ي��الن،  ج���اره 
التي  االإي��ط��ايل،  ال�سوبر  م��ب��اراة  يف 
ال�سعودية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  اأق���ي���م���ت 
ان�����رت ميالن  ل��ي��ن��ت��زع  ال����ري����ا�����س، 
اللقب الغايل وي�ستعيد بع�س الثقة 
ب��ع��د م�����س��رية خم��ي��ب��ة ل����الآم����ال يف 
االأول  بالن�سف  االإي��ط��ايل  ال���دوري 

من املو�سم. 
ك��ل م��ن الفريقني  اب��ت��ع��اد  وب��رغ��م 
على  املناف�سة  دائ����رة  ع��ن  منطقيا 

اللقب يف ظل الفارق الهائل، الذي 
املت�سدر  ع���ن  م��ن��ه��م��ا  ك���ل  ي��ف�����س��ل 
ن�����اب�����ويل، حت���ظ���ى م�����ب�����اراة ال���ي���وم 
ت�ستحوذ  اإن���ه���ا  ب���ل  ب��ال��غ��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
ع��ل��ى ك��ل االه��ت��م��ام م��ن ب��ني جميع 
التي   ، ال�21  اجل���ول���ة  م���ب���اري���ات 
االأيام  م��دار  على  مبارياتها  تتوزع 

ال�4 املقبلة. 
وت��ن��ب��ع ه���ذه االأه��م��ي��ة م��ن احلاجة 
امل��ا���س��ة ل��دى م��ي��الن للفوز يف هذه 
التي  املهمة  �سعوبة  برغم  امل��ب��اراة 
ت��ن��ت��ظ��ره يف م��واج��ه��ة ان����رت ال���ذي 
االآونة  يف  اتزانه  من  كثريا  ا�ستعاد 

االأخرية. 
ل���ل���ف���وز يف هذه  م���ي���الن  وي���ح���ت���اج 
ل��ل��ث��اأر م��ن ج���اره ومناف�سه  امل��ب��اراة 
الهزمية  ب��ع��د  ال��ع��ن��ي��د  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ال�����س��وب��ر، برغم  اأم���ام���ه يف م���ب���اراة 
فوز ميالن على انرت ميالن 2-3 

بالدوري  بينهما  الذهاب  مباراة  يف 
هذا املو�سم. 

على  تقدمه  مليالن  الفوز  وي�سمن 
امل�سابقة،  ج���دول  يف  ان��رت  مناف�سه 
ب��ع��د ت���راج���ع م���ي���الن ح���ام���ل لقب 
اخلام�س  امل����رك����ز  اإىل  ال���ب���ط���ول���ة 
نقطتني  بفارق  نقطة   38 بر�سيد 
عن انرت الذي يحتل املركز الثاين. 
�سدمتني  ت���ل���ق���ى  م����ي����الن  وك��������ان 
بالدوري  م�����س��ريت��ه  يف  متتاليتني 
خ���الل االأي����ام امل��ا���س��ي��ة ح��ي��ث خ�سر 
اأمام   5-2 ثم  الت�سيو  اأم��ام   4-0
اأمام  الثقيلة  بعد هزميته  �سا�سولو 
مباراة  ل��ت�����س��ب��ح  ال�����س��وب��ر  يف  ان����رت 
الديربي اأم��ام انرت غدا االأح��د هي 
الفر�سة ال�ستعادة االتزان وت�سحيح 
امل�سار والعودة للمناف�سة على املركز 
ال�������دوري، فيما  ال���ث���اين يف ج����دول 
�ستكون الهزمية موؤ�سرا على مزيد 

من الرتاجع مليالن. 
ان���رت ميالن  ا���س��ت��ع��اد  امل��ق��اب��ل،  ويف 
كثريا من اتزانه يف الفرتة املا�سية 
م���ن خ���الل ال���ف���وز ع��ل��ى م��ي��الن يف 
ال�������س���وب���ر وع���ل���ى ك���رمي���ون���ي���زي يف 
الدوري واأتاالنتا يف ربع نهائي كاأ�س 
اإيطاليا، ولكن الفريق يحتاج اأي�سا 
لتعزيز  الفوز على ميالن غدا  اإىل 
ال���ث���اين بجدول  امل���رك���ز  م��وق��ع��ه يف 

الدوري. 
كما يتطلع انرت مثل ج��اره ميالن 
اإىل الفوز من اأجل تدعيم معنويات 
يف  م�سريته  ا�ستئناف  قبل  الفريق 
ب��وق��ت الحق  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري 

من ال�سهر احلايل. 
بورتو  ف���ري���ق  ان�����رت  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
احلايل  ف��راي��ر   23 يف  الرتغايل 
بذهاب دور ال�16 لدوري االأبطال، 
م���ي���الن فريق  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ف��ي��م��ا 

باأ�سبوع  قبلها  االإجنليزي  توتنهام 
يف نف�س اجلولة بدوري االأبطال. 

وفيما ي�ستحوذ ديربي ميالنو على 
ال��ق��در االأك���ر م��ن االه��ت��م��ام بهذه 
اجلولة، تبدو الفر�سة �سانحة اأمام 
�سدارته  ت��ع��زي��ز  مل��وا���س��ل��ة  ن���اب���ويل 
اختبارا  ي��خ��و���س  ح��ي��ث  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
�سهال خارج ملعبه يف �سيافة �سبيزيا 
�ساحب املركز ال�ساد�س ع�سر، وذلك 

يف مباراة اأخرى غدا االأحد. 
وي��ت�����س��در ن��اب��ويل ج����دول ال����دوري 
االإي�����ط�����ايل ح���ال���ي���ا ب���ر����س���ي���د 53 
نقطة وبفارق 13 نقطة اأمام انرت 

ميالن. 
اختبارا  ي��وف��ن��ت��و���س  ي��خ��و���س  ك��م��ا 
���س��ه��ال خ����ارج م��ل��ع��ب��ه ع��ن��دم��ا يحل 
���س��ال��رين��ت��ان��ا �ساحب  ع��ل��ى  ���س��ي��ف��ا 
مباريات  خ���ت���ام  يف  ال�14  امل���رك���ز 

اجلولة يوم الثالثاء املقبل. 

وك����ان ي��وف��ن��ت��و���س، ال����ذي ف�����س��ل يف 
مباريات   3 اآخ���ر  يف  ال��ف��وز  حتقيق 
اتزانه  ب��ع�����س  ا���س��ت��ع��اد  ب����ال����دوري، 
وارت���ف���ع���ت م��ع��ن��وي��ات ال��ف��ري��ق من 
على   0-1 ال��ث��م��ني  ال���ف���وز  خ����الل 

الت�سيو م�ساء اأم�س االأول اخلمي�س 
اإيطاليا  ل��ك��اأ���س  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  يف 

والتاأهل لن�سف نهائي البطولة. 
يلتقي  اجل��ول��ة،  مباريات  باقي  ويف 
ك���رمي���ون���ي���زي م���ع ل��ي��ت�����س��ي وروم����ا 

اأتاالنتا  مع  و�سا�سولو  اإم��ب��ويل  مع 
اأودينيزي  مع  وتورينو  ال�سبت  غدا 
االأحد  بولونيا غدا  وفيورنتينا مع 
وف���ريون���ا م��ع الت�����س��ي��و وم���ون���زا مع 

�سامبدوريا يوم االثنني املقبل. 

•• دبي-وام:

اأعلنت اللجنة املنظمة لالألعاب احلكومية ان�سمام هيئة كهرباء ومياه دبي، 
"االألعاب احلكومية" على التوايل، كونها  �سريكاً ف�سياً للدورة الرابعة من 
اإحدى اأبرز الفعاليات اجلماعية على االأجندة الريا�سية يف دبي، والتي تقام 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 

رئي�س املجل�س التنفيذي، يف الفرتة من 2 اإىل 5 مار�س املقبل . 
الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  اأك��د  املنا�سبة  وبهذه 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اأن رعاية الهيئة لالألعاب احلكومية تنبع 
من حر�سها على حتقيق توجيهات القيادة الر�سيدة باأن تكون الريا�سة جزءاً 

من ثقافة املجتمع االإماراتي. 

الف�سي  الراعي  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تكون  اأن  "ي�سعدنا  معاليه:  وق��ال 
ير�سخ  عاملياً  حدثاً  باتت  التي  احلكومية"  "االألعاب  من  الرابعة  للن�سخة 
مكانة دبي على اأجندة الفعاليات الريا�سية، بف�سل الروؤية ال�سديدة ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، واملتابعة احلثيثة ل�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، وحر�س القيادة 
الر�سيدة على تعزيز ثقافة الريا�سة يف املجتمع االإماراتي، وجعل االأن�سطة 
يف  االإم���ارة  تناف�سية  يعزز  مبا  اليومية،  احلياة  من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  البدنية 
املجتمعية،  م�سوؤوليتنا  من  "انطالقاً  الطاير:  واأ�ساف  كافة".  املجاالت 
حياة  اأ�سلوب  تبني  حتفيز  يف  ت�سهم  التي  والفعاليات  االأن�سطة  بدعم  نلتزم 
�سحي مفعم باحليوية، وترز القيم االإماراتية النبيلة، وتر�سخ روح الفريق 

اأفراد  ب��ني جميع  االإن�����س��اين وال��ث��ق��ايف  التناغم وال��ت��ق��ارب  واأوا���س��ر  ال��واح��د 
م�ستقبل  ل�سمان  وخارجها،  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  داخ��ل  املجتمع 
اإ�سراقاً وا�ستدامة لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية.. ونحر�س يف الهيئة  اأكرث 
يف  امل�ساركة  على  املوظفني  ت�سجع  و�سعيدة،  اإيجابية  عمل  بيئة  توفري  على 
احلياة  بني  التوازن  حتقيق  يف  املهم  لدورها  املختلفة،  الريا�سية  االأن�سطة 

العملية واالجتماعية، ودعم الرتابط االجتماعي". 
بهذه  "�سعداء  االألعاب احلكومية:  م��روان بن عي�سى، مدير  قال  من جهته 
للدورة  االألعاب احلكومية  بدعم  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  والتزام  الرعاية، 
الرابعة على التوايل، ولطاملا �ساهمت الهيئة بدعم املبادرات الريا�سية يف دبي 
اإمياناً منهم باأن الريا�سة اأداة فّعالة ومرنة ت�سجع على العمل بروح الفريق 
مما  العمل  فرق  بني  فيما  االإيجابي  والتناف�س  االح��رتام  وتر�سيخ  الواحد، 

ميّكنهم لبلوغ االأهداف املن�سودة يف خمتلف املجاالت". 
جدير بالذكر اأن االألعاب احلكومية حظيت خالل الدورات الثالث املا�سية 
م�ساركة  اآالف   3 ال���  جت���اوزت  وا���س��ع��ة  وع��امل��ي��ة  واإقليمية  حملية  مب�ساركة 
التعاون  قيم  تعزيز  وت�ستهدف  املجتمع،  وفئات  احلكوميني  املوظفني  من 
واالن�����س��ج��ام وال��ت��ف��ك��ري اال���س��رتات��ي��ج��ي وال��ق��وة ال��ب��دن��ي��ة م��ن خ���الل العمل 
ال�سعاب،  التحديات وتخطي  الفريق يف مواجهة  واإب��راز قوة روح  اجلماعي 
اإبراز  اإىل  احلكومية  االألعاب  تهدف  والذهنية.   البدنية  الطاقات  وحتفيز 
اأهمية الريا�سة يف حتقيق اأثر اإيجابي كبري على ال�سحة النف�سية والبدنية 
وال��ذه��ن��ي��ة ل���الأف���راد وحت��ق��ي��ق ال��ت��وا���س��ل ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات وامل����دن م��ن خالل 
دبي  موانئ  رئي�سية من  برعاية  ال��دورة  هذه  وتنظم  الريا�سية.   املناف�سات 

العاملية، ورعاية ذهبية مع موؤ�س�سة االإمارات العامة للبرتول "اإمارات". 

تنطلق برعاية حمدان بن حممد 2 مار�س .. كهرباء دبي راعيا ف�شيا للن�شخة ال�4 من الألعاب احلكومية 



    

حب من طرف واحد.. �شنغافوري 
يطالب من اأحبها  بتعوي�س ل ي�شدق

الذي  ال�سخ�س  اإن  لهم  يقال  عندما  ب�سدمة  ال��ك��ث��ريون  ي�ساب 
ورمبا  نف�سه،  ال�سعور  يبادلهم  ال  ب��ه  االرت��ب��اط  وي���ودون  يحبونه 
ل��ك��ن رجال  االأم�����ر،  ه���ذا  ب�سبب  نف�سية  اأزم����ة  ���س��راك  يف  ي��ق��ع��ون 
�سنغافوريا ذهب اإىل حد الت�سعيد، فرفع دعوى ق�سائية يطالب 

فيها املراأة التي اأحبها بتعوي�س مايل جمز.
يف  رج��ال  ف��اإن  بو�ست" االأم��ريك��ي��ة،  "وا�سنطن  �سحيفة  وبح�سب 
�سنغافورة مل جتر االإ�سارة اإىل عمره، طلب تعوي�سا يفوق مليوين 
اأن يقا�سي املراأة التي ال حتبه، الأنه يعترها  دوالر. وقرر ال�ساب 
�سديقة  كانت  ح��ني  يف  عمله،  وت��اأث��ر  حياته  اإرب���اك  ع��ن  م�سوؤولة 

مقربة منه، واعتقد اأنها يف مقام "احلبيبة".
وق����ال ال�����س��اب ال����ذي ك�����س��ف��ت ال��وث��ائ��ق ال��ق�����س��ائ��ي��ة اأن ا���س��م��ه ك. 
"اآالم  يف  �سببا  ك��ان  ب��ه  االرت��ب��اط  ال�سابة  رف�����س  اإن  كاو�سينغان، 
�سنغافورية يف  اأن تنظر حمكمة  املرتقب  دائمة" ي�سعر بها. ومن 
اإىل  بتعوي�س ي�سل  بينما يطالب  املقبل،  االأ�سبوع  الرجل،  ق�سية 
دعوى  رف��ع  ق��د  ال�سنغافوري  ال��رج��ل  وك��ان��ت  دوالر.  مليون   2.3
�سابقة �سد املراأة، يف ال�سهر املا�سي، لكن املحكمة مل ت�سدر قرارا 
باأن  وقتئذ،  املحكمة،  وق�ست  بذرائعه.  تقتنع  مل  الأنها  ل�ساحله، 
يدفع ال�ساب امل�ستكي تعوي�سا عن اخل�سائر لل�سابة، قدره 17 األف 

دوالر، نظرا ال�سطرارها اإىل توكيل حمام حتى يدافع عنها.
كانت  خذلته،  التي  امل��راأة  اإن  امل�ستكي  ال�سنغافوري  ال�ساب  ويقول 
قد وعدته باأن يعي�سا يف منزل واحد، لكنها �سدمته يف وقت الحق 
كان  اإيل"، يف حني  بالن�سبة  �سديق  "اأنت جم��رد  له  قالت  عندما 
ميني نف�سه باأن حت�سبه "حبيبا". ونددت هيئة الدفاع عن حقوق 
ال�سابة،  مبقا�ساة   ،"Aware Singapore" �سنغافورة  املراأة يف 

قائلة اإن هذه اخلطوة تعك�س ال�سغوط التي مُتار�س على الن�ساء.

اأغرب جرمية احتيال ارتكبها �شابط اأمريكي مزيف
اأ�سخا�س بينهم عرب بالواليات املتحدة �سحايا لوقائع  وقع عدة 
ن�سب واحتيال غريبة قام بها �سخ�س انتحل �سفة �سابط اأمريكي 
�سداد  بدعوى  اأم��وال  منهم  طالبا  هواتفهم  عر  معهم  وتوا�سل 
ال�سلطات  م��ن  ا�ستدعى  م��ا  عليهم،  م�سجلة  وخمالفات  غ��رام��ات 

الإ�سدار تنويه للتحذير من هذا ال�سابط املزيف.
فلوريدا،  ب��والي��ة  بيت�س  دي��ل��راي  مدينة  يف  ال��وق��ائ��ع  تلك  ح��دث��ت 
عربية" فاإن  نيوز  "�سكاي  ملوقع  ع��رب  عيان  �سهود  اأك��د  وح�سبما 
العربية  اجلالية  اأع�ساء  بع�س  وبينهم  املدينة  �سكان  من  العديد 
�سرطة  بق�سم  �سابط  اأنهم  اأخرهم  �سخ�س  من  ات�ساالت  تلقوا 
وخمالفات  غ��رام��ات  مقابل  اأم����وال  بتحويل  ويطالبهم  امل��دي��ن��ة 
م�سجلة �سدهم. وقال موؤيد حممد، مهاجر عراقي مقيم بوالية 
لهذا  وق��ع��وا �سحايا  االت�����س��االت  تلقوا  الكثري مم��ن  اإن  ف��ل��وري��دا، 
ببياناتهم مما  اأخرهم  اأنه  االأم��وال خا�سة  له  ال�سخ�س وحولوا 
مل يجعلهم يت�سككوا فيه. وتابع يف حديثه مع موقع "�سكاي نيوز 
عربية" اأن وقائع الن�سب باتت منت�سرة هذه الفرتة يف الواليات 

املتحدة �سواء عر االت�ساالت اأو التوا�سل عر االإنرتنت.
واأو�سح اأنه قبل يومني كاد اأن يقع �سحية ملثل هذه العمليات من 
م�سجل  غ��ري  هاتف  رق��م  م��ن  ن�سية  ر�سالة  تلقى  حينما  الن�سب 
فيها  يربح  م�سابقة  يف  لال�سرتاك  اختياره  مت  باأنه  تخره  لديه 
األف دوالر اإذا اأجاب عن عدة اأ�سئلة، ولكنه تبني اأن االأ�سئلة املر�سلة 

لها هي روابط لقر�سنة بياناته مبجرد ال�سغط عليها.

   بانوراما
معدل ذكاء ميالنيا ترامب يثري �شجة 
وجداًل  اأث��ارت �سجة  ترامب  ميالنيا  �سابقاً  املتحدة  للواليات  االأوىل  ال�سيدة  ذكاء  �سائعة عن معدل  انت�سرت 

كبريين عر االإنرتنت، فزعمت ال�سائعة اأن معدل ذكاء ميالنيا "اآي كيو" فائق للغاية. فما هي احلقيقة؟
 ،2018 عام  االإنرتنت منذ  ال�سلوفينية، على  االأ�سول  ذات  ترامب،  ذكاء ميالنيا  �سائعات حول معدل  تنت�سر 
حيث ي�سعى الكثري وراء معرفة �سبب منح ال�سيدة االأمريكية االأوىل ال�سابقة "البطاقة اخل�سراء"، والتي يطلق 

عليها "تاأ�سرية اأين�ستاين" ن�سبة اإىل امتالك ال�سخ�س ل�"مقدرة ا�سثتنائية اأو غري عادية".
التنفيذيني  واملديرين  االأكادمييني،  للباحثني   ،"EB-1" ومُتنح عادة "البطاقة اخل�سراء" من خالل برنامج

ورجال االأعمال متعددي اجلن�سية، باالإ�سافة اإىل الذين نالوا اإ�سادة وطنية ودولية م�ستدمية.
وق�����دمت �س������يدة اأمريكا االأوىل ال�سابقة، للواليات املتحدة االأمريكية للمرة االأوىل يف عام 1996، وكانت واحدة 

من خم�سة من �سلوفينيا، الذين نالوا االإقامة االأمريكية الدائمة يف عام 2001، وفقاً لرنامج "اإي بي1-".
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حديقة تقدم للحيوانات مثلجات بنكهة الدم
اإىل خم�سني درج���ة مئوية  ري���و دي ج��ان��ريو  و���س��ل��ت درج����ات احل����رارة يف 
اإىل اال�سرتخاء يف مياه  ال�سكان  االأي��ام باالآونة االأخ��رية، ما دفع  يف بع�س 
املحيط االأطل�سي، بينما قدمت حديقة احليوانات يف املدينة خيارا "غريبا" 
لتقدمي  باملدينة  احليوانات  حديقة  على  القائمون  وجل��اأ  احل��ر.  ملواجهة 

االأبقار. ودم  املفرومة  واللحوم  الدجاج  كرمي" بنكهات  "اآي�س 
املبادرة، قالت مارينا موراي�س، عاملة االأحياء يف حديقة  وتعليقا على هذه 
لدينا  للرفاهية.  برناجمنا  من  ج��زء  "هذا  جانريو،  دي  بريو  احليوانات 

الكثري من االأن�سطة لت�سمني �سيء خمتلف يف روتينهم".
واألوانها  احللو  مبذاقها  بالفواكه  املثلجات  "نقدم  م��وراي�����س:  واأ���س��اف��ت 
اللفت  تتذوق  اأن  االأع�ساب  على  تتغذى  التي  للحيوانات  وميكن  املبهجة. 
تاأخذ  وال��ت��ي  للحيوانات،  ال��راح��ة  املثلجات  وجتلب  واجلزر".  واليقطني 
وقتها يف اأكلها، كما اأن طقو�س التغذية هذه متثل م�سهدا جديدا للزائرين، 
حيث قالت املحامية لورينا لوبيز، التي كانت مع زوجها واأطفالها يف زيارة 
للحديقة: "هذه فكرة رائعة الأن احلرارة �سديدة، واالأجواء رطبة للغاية. 
اأن  ال��رائ��ع  م��ن  اأن��ه  اأعتقد  ال�سم�س.  ع��دم وج��ود  م��ن  بالرغم  نتعرق  نحن 

حت�سل احليوانات هنا على املثلجات".
وبدا اأطفال كثريون مفتونني بهذه الطريقة يف االأكل، وعروا عن ده�ستهم 

عندما اكت�سفوا مكونات النكهات، والتي تختلف باختالف االأنواع.

تخ�شع لعملية جراحية ترتك حفرة يف وجهها
خ�سعت امراأة من جمهورية الت�سيك لعملية جراحية الإزالة ورم يف جانب 

راأ�سها، مما ترك حفرة عميقة وا�سحة يف وجهها.
وكان اإيلجا "41 عاماً" �سريك باربورا هاجكوفا "38 عاماً" قد اأ�سار اإال اإنها 
تبدو خمتلفة قلياًل ب�سبب تورم يف جانب راأ�سها، لكنها جتاهلت خماوفه. 
اختبارات  وبعد  طبيب  لروؤية  بالذهاب  اأخ��رياً  اإيلجا  اأقنعها  عندما  ولكن 
بال�ساركوما  امل�سمى  النادر  اجللد  ب�سرطان  اإ�سابتها  ت�سخي�س  مت  مكثفة، 
DFSP هو نوع نادر من �سرطان  ال�   ."DFSP" الليفية اجللدية احلدبية
اجللد غالباً ما يبدو وكاأنه برثة حتت اجللد. وبعد عملية جراحية الإزالة 
الورم، ف�سلت مارجريت ابنة باربورا البالغة من العمر 15 �سهراً يف التعرف 
الت�سيك،  جمهورية  يف  تعي�س  التي  ب��ارب��ورا،  ذهبت  وعندما  والدتها.  على 
اإىل طبيبها الأول مرة، متت اإحالتها اإىل اأخ�سائي اأنف واأذن وحنجرة. ومت 
اإر�سالها بعد ذلك الإجراء فح�س باملوجات ال�سوتية واأخذ خزعة مما اأدى 
اأخرها  حيث  ب��ارب��ورا،  جمجمة  يف  ال��ورم  وانت�سر  حالتها.  ت�سخي�س  اإىل 
االأطباء اأنها كانت واحدة من بني ما يقدر بنحو �سبعة اأ�سخا�س يف جميع 

اأنحاء العامل يعانون من هذه احلالة يف اجلمجمة.

يف ذكرى �شقوط الطفل ريان.. 
والداه ي�شتقبالن مولودا

اأن  مغربية،  اإع���الم  و�سائل  ذك���رت 
وال������دة ال��ط��ف��ل ري�����ان ال�����ذي لقي 
م�سرعه يف فراير 2022، اأجنبت 
اأم�س االأول اخلمي�س  مولودا يوم  
االأوىل  الذكرى  ي�سادف  تاريخ  يف 
ال����راح����ل يف بئر  ل�����س��ق��وط االب�����ن 
�سمايل  �سف�ساون  باإقليم  عميقة، 

املغرب.
والد  ع��ن  �سحفية  م��ن��اب��ر  ون��ق��ل��ت 
الطفل ريان الذي رحل عن خم�سة 
اأن ا�ستقبال مولود يف هذه  اأع��وام، 
الذكرى ي�سكل "معجزة" بالن�سبة 

للعائلة.
وتداولت عدة �سفحات �سورة االأم 
وهي حت�سن مولودها، فيما كانت 
تكابد  االآن،  ع��ام من  ال��وال��دة قبل 
و�سعا �سعبا، الأن فلذة كبدها كان 
ع��ال��ق��ا يف ق��ع��ر ب��ئ��ر ���س��ي��ق��ة ي�سل 

طولها اإىل 32 مرتا.
وكان الطفل ريان قد �سقط يف بئر 
�سف�ساون،  اإقليم  يف  اإغ���ران  بقرية 
البيت،  خ���ارج  يف  يلعب  ك��ان  بينما 
اأيام،  طيلة  القعر  يف  عالقا  وظ��ل 
و����س���ط ج���ه���ود ح��ث��ي��ث��ة م����ن اأج����ل 

اإنقاذه.
وت��وا���س��ل��ت ج��ه��ود االإن���ق���اذ بحذر 
و�سط خماوف من حدوث  �سديد، 
انهيارات اأر�سية وت�ساقط االأتربة، 
يتابع  ال���دويل  االإع����الم  ك��ان  فيما 

العملية اأوال باأول.
وقدمت عدة دول تعازيها للمغرب، 
اإث���ر االإع�����الن ع��ن اإخ�����راج الطفل 
اخلارجية  وزارة  وك���ان���ت  م��ي��ت��ا، 
بجهود  اأ�����س����ادت  ق���د  االأم���ريك���ي���ة 

اململكة الأجل اإنقاذ ريان.

فيديو خطري.. اإنقاذ �شائق 
اندلعت النريان يف �شيارته

فيغا�س  ال������س  م���دي���ن���ة  ����س���رط���ة  ن�������س���رت 
يحب�س  ف���ي���دي���و  م���ق���ط���ع  االأم�����ريك�����ي�����ة، 
اإنقاذ رجل فاقد الوعي  االأنفا�س، لعملية 
من �سيارة ا�ستعلت فيها النريان. ويظهر 
يف الفيديو رجل ال�سرطة اإىل جانب اآخر 
بدا  ال��ذي  ال�سائق  �سحب  يحاولون  وه��م 
فاقدا لوعيه، بينما كان الدخان يت�ساعد 
يتمكن  ال��ت��ي  اللحظة  ويف  ال�����س��ي��ارة.  م��ن 
فيها رجل ال�سرطة من �سحب ال�سائق من 

ال�سيارة، تندلع النريان باملركبة.
وح�سبما ذكرت �سحيفة "اإنديا اإك�سري�س" 
امل�ست�سفى،  اإىل  امل�ساب  ال�سائق  نقل  فقد 
كما مّت فتح حتقيق يف احلادث الذي وقع 
بعدما فقد قائد املركبة ال�سيطرة عليها. 
واأث����ن����ى ك���ث���ريون مم���ن ����س���اه���دوا مقطع 
الفيديو على �سجاعة ال�سرطي وال�سخ�س 
الذي �ساعده من امل��ارة، والتي اأ�سهمت يف 

اإنقاذ حياة ال�سائق.

ي�شافر اإىل اإيطاليا للح�شول على بيتزا رخي�شة الثمن
للح�سول  اإيطاليا  اإىل  �سافر  كيف  بريطاين  �ساب  ك�سف 
اأقل  الوجبة  تكلفة  زالت  الثمن، وما  بيتزا رخي�سة  على 
من بيتزا �سل�سلة دومينوز يف بريطانيا حتى مع تكاليف 
الرحلة. و�سارك كالوم ريان رحلته الطريفة على ح�سابه 
يف تيك توك، بعد اأن اكت�سف وجود رحالت جوية رخي�سة 
اإىل ميالنو. وقال كالون اإنه دفع 8 جنيهات اإ�سرتلينية 
اللحظة  يف  الطائرة  تذكرة  مقابل  دوالر" فقط   9.85"

االأخرية من لندن �ستان�ستيد.
اأظهر كالوم كيف كان يحزم بخفة حقيبة  الفيديو،  ويف 
ظهر �سغرية فقط قبل اأن ي�ستقل رحلته على من طائرة 
Ryanair، وحالفه احلظ عندما مل يجل�س اأحد بجانبه. 
وتوجه بعد ذلك اإىل مطعم حملي يف ميالنو، حيث دفع 
8.50 يورو فقط )9.24 دوالر( لبيتزا مارغريتا و 2.50 

يورو اأخرى "2.73 دوالر" مقابل ر�سوم اخلدمة.
ومع اإ�سافة قيمة تذكرة الرحلة، فقد دفع كالوم 17.72 
اأرخ�س  اأي  ف��ق��ط،  دوالر"   21.80" اإ���س��رتل��ي��ن��ي  جنيه 
جنيه   19.99 تكلف  التي  املتو�سطة  دومينوز  بيتزا  من 
�سن  ذا  �سحيفة  بح�سب  دوالر"،   24.62" اإ�سرتليني 

الريطانية.
وقال كالوم "هل تعتقد اأن البيتزا كانت ت�ستحق الزيارة ؟ 
ال اأ�ستطيع اأن اأ�سدق مدى قربها". و�سعر املتابعون على 
اأن  من  الرغم  على  ال�سفقة،  لهذه  بالده�سة  ت��وك  تيك 

الكثريين مل يفاجاأوا بتكلفة البيتزا يف اململكة املتحدة.

وزنهما الزائد يك�شبهما اآلف الدولرات
اأمريكيتان، تعانيان من زيادة كبرية يف  تك�سب �سقيقتان 
الوزن، املال من خالل امل�ساركة يف برنامج الإنقا�س الوزن 

يدفع لهما اآالف الدوالرات.
الناجحة  ال�سل�سلة  جنمتا  هما  ���س��الت��ون  وت��ام��ي  اإمي���ي 
تعي�سان  اأنهما  يعني  ال  ه��ذا  لكن   ،1000-lb Sisters
تابع   ،2020 ال��ث��اين  -ك��ان��ون  يناير  ومنذ  ف��اخ��رة.  حياة 
العاطفية  وال�سراعات  ال��وزن  اإنقا�س  رحلة  امل�ساهدون 
الذي  ال��راب��ع،  املو�سم  يف  واالآن  لل�سقيقتني.  وال��درام��ي��ة 
يبث على TLC يف الواليات املتحدة، اأ�سبحت ال�سقيقتان 

م�سهورتني يف جميع اأنحاء العامل.
الذين  االأ�سخا�س  اإىل  انتقادات  تامي  ذلك، وجهت  ومع 
اأن  اإمي��ي  اأو�سحت  اأنهما من االأث��ري��اء، يف حني  يزعمون 
العمل يف الرنامج هو وظيفتهما الرئي�سية وحتدثت عن 
م�ساكل االأ�سرة املالية. وتتمتع ال�سقيقتان مب�سادر دخل 
عن  ف�ساًل  يوتيوب،  على  ال�سهرة  وج��دت��ا  حيث  اأخ���رى، 

احل�سول على م�ساعدات مالية من م�سادر اأخرى.
ال�سقيقتان  تك�سبه  ما  مقدار  بال�سبط  يعرف  اأح��د  وال 
يف  كيلوغراماً"   453" رط����ل   1000 وزن��ه��م��ا  ال��ب��ال��غ 
اأرباحهما.  ب�ساأن  التكتم  على  حتر�سان  حيث  عر�سهما، 
اأي م��ن االأخ��ت��ني ع��ن م��ق��دار االأم����وال التي  ومل تك�سف 
امل�����س��اه��دي��ن حاولوا  ل��ك��ن  ل��ك��ل ح��ل��ق��ة،  حت�����س��الن عليها 
حتديد الرقم بناًء على برامج تلفزيون الواقع االأخرى 

املماثلة.

جنيفر لوبيز تعر�س ق�شرها للبيع ب�42 مليون دولر
ب�30 مليون دوالر يف  اأغ�سط�س املا�سي، ومت بيعه  اأفليك ق�سره للبيع يف  بعدما عر�س بن 

�سبتمر املا�سي، جنيفر لوبيز ت�سري على خطى زوجها وتعر�س ق�سرها للبيع.
ET بن�سخته االأمريكية وعدد من و�سائل االإع��الم االأمريكية،  جنيفر لوبيز وفق ما علم 
عر�ست ق�سرها اأو منزل العائلة يف Bel Air يف كاليفورنيا، مببلغ خيايل وهو 42 مليون 

و500 األف دوالر.
جنيفر  فق�سر  ب��ه.  املحيطة  وامل�ساحة  وم�ساحته  الق�سر  فخامة  ي�ساهي  ال  املبلغ  لكن 

.Bel Air معرو�س با�سم فندق Carolwood Estates املعرو�س للبيع عر �سركة
فم�ساحة الق�سر تقع على 8 اأفدنة مذهلة و�سط الطبيعة، وقد �سممه يف االأ�سل املهند�س 
املعماري ال�سهري �سامويل مارك�س ولكن مت اإعادة ت�سميمه الحقاً لي�سبح متعدد 
االأحجار  ا���س��ت��خ��دام  مت  ال��ف��رن�����س��ي..  ال��ري��ف  م��ن  م�ستوحى  الهياكل 
الق�سر  ك��ب��ري ال���س��ت��ك��م��ال حم��ي��ط  ب�سكل  امل��ت��ن��وع��ة  واالأخ�����س��اب 

الطبيعي.

ا خالل بروفة ا�صتعرا�صية يف عيد ال�صتقالل يف كولومبو - ا ف ب جنود م�صاة يف اجلي�س ال�صريالنكي يوؤدون عر�صً

فيديو تيك توك يكتب 
نهاية ماأ�شاوية ل�شاب 

بعد  م�سرعه  اأم��ري��ك��ي  ���س��اب  لقي 
���س��ق��وط��ه م���ن ج���رف ب��ارت��ف��اع 70 
اأثناء حماولته  "21 مرتاً"،  قدماً 
ت�سوير مقطع فيديو لن�سره على 

تيك توك.
اإن  ال���������س����ح����ي����ة  ����س���ق���ي���ق  وق����������ال 
ا�سطروا النت�سال جثة  الغوا�سني 
اإنديانا  اإدغ����ار غ����اراي، م��ن والي���ة 

االأمريكية، من كهف حتت املاء.
العمر  م��ن  البالغ  ال�ساب  و�سوهد 
27 عاماً اآخر مرة على قيد احلياة 
م�ساء   5.30 ال�����س��اع��ة  ح����وايل  يف 
الثاين  -ك��ان��ون  يناير   29 االأح���د 
امل��ن��ارة يف كابو  بالقرب م��ن ح��اف��ة 
و�ساعدت  ب���ورت���وري���ك���و.  روج�������و، 
طوارئ  مكتب  يف  ال��غ��و���س  وح���دة 
ب��ورت��وري��ك��و يف ال��ع��ث��ور ع��ل��ى جثة 
مريور  �سحيفة  بح�سب  ال�����س��اب، 
الريطانية. وقال النقيب خو�سيه 
اإي دياز، قائد قطاع خفر ال�سواحل 
يف �سان خوان: "نعرب عن خال�س 
تعازينا الأ�سرة واأحباء اإدغار غاراي، 
ون�سلي لهم ليجدوا القوة والثبات 

يف هذه االأوقات الع�سيبة".
ن��ق��در جهود  "نحن  دي���از  واأ���س��اف 
خفر ال�سواحل و�سرطة بورتوريكو 
وامل�ستجيبني حلاالت الطوارئ من 
الوكاالت ال�سريكة، وخا�سة وحدة 
الطوارئ  اإدارة  مكتب  يف  الغو�س 
يف ب��ورت��وري��ك��و، وال��ت��ي متكنت من 
حتديد موقع جثة ال�سيد غاراي يف 
بيئة �سعبة للغاية يتعذر الو�سول 

اإليها".

حرفة الن�شج اليدوي لل�شجاد يف غزة تواجه الندثار
النول  اآلة  وال�سجاد عر  الُب�ُسْط  ن�سج  تواجه حرفة 
اليدوي الرتاثي حتديات االندثار يف قطاع غزة اأمام 
اإال  امل�ستورد،  لل�سجاد  والتجارية  ال�سناعية  البدائل 
جاهداً  ي�سعى  غ��زة  م��ن  اليازجي  اأك���رم  ال�ستيني  اأن 
اأجداده  عن  ورثها  التي  احلرفة  هذه  على  للحفاظ 

منذ خم�سني عاماً.
اليازجي من  اأك��رم  بال�ستيني  الذكريات  تدور عجلة 
غزة مع كل مرة ين�سج فيها خيوط الُب�ُسِط وال�سجاد 

عر اآلة النول اليدوي.
عاماً  خم�سني  قبل  واأج���داده  اأبائه  عن  ورثها  حرفة 
"�سناعة  قائال  ال��ي��وم،  حتى  بها  متم�سكاً  ي��زال  وم��ا 
توارثناها  االآب��اء  االأج���داد  حرفة  هي  اليدوي  النول 
طبعاً  الفل�سطيني،  تراثنا  الأنها  بها  ومت�سكنا  منهم 
�سيئاً  احل��رف��ة  ه��ذه  تعلمت  ���س��ن��وات  ع�سر  عمر  م��ن 

ف�سيئاً اإىل اأن اأم�سيت بها خم�سني عاماً".
اليدوي  الُب�ُسِط وال�سجاد بالنول  تواجه حرفة ن�سِج 
ال�سناعية  البدائل  اأم��ام  االن��دث��ار،  حتديات  غ��زة  يف 
والتجارية لل�سجاد امل�ستورد، مما دفع بالقائمني على 
للحفاظ  اأك��رم  موهبة  تبني  اإىل  بغزة  املتحف  فندق 

على هذا املوروث الرتاثي .
"النول ال��ي��دوي يف انقرا�س ت��ام، من  اأك��رم  واأ���س��اف 
اليد يف غزة، لذلك  اأ�سابع  يعملون به ال يتجاوزون 
اأ�سحاب املتحف تبنوين و�سنعت لهم نوال واأح�سروا 
واملناظر  االأف��ك��ار  ك��ل  واأح��ب��وا  م��ن م�سر،  يل �سوفا 

والر�سومات التي اأ�سنعها".
اليدوية  املن�سوجات  ه��ذه  �سناعة  يف  املبذول  اجلهد 
االأ�سا�سية  املواد  اأ�سعار  اأن  ي�ستغرق وقتاً طوياًل، كما 
امل�ستخدمة من ال�سوف الطبيعي وخيوط االأكريلك 
يف  املواطنني  لغالبية  املالية  فالقدرة  ل��ذا  مرتفعة، 

غزة ال تتيح لهم �سرائها بقدر ال�سياح االأجانب.
الأنهم  لالأجانب  البيع  يف  "االأغلبية  ال�سناع  وتابع 
و  �سجادة  مئة  من  اأف�سل  اليدوي  الب�ساط  يقدرون 
موكيته ، اأمرا�س الربو تاأتي من وراء ال�سجاد ، اأقل 
فتكون  ال�سجادة  اأم��ا  ت�سمي�ُسه  ميكن  الب�ساط  �سيء 

ثقيلة على ربة البيت".
احلرفة  هذه  ا�ستمرار  اأم��ام  املاثلة  التحديات  ورغ��م 
اأ�سحابها وزبائنها القالئل ي�سعون  اأن  اإال  الرتاثية، 

ل�سمان بقائها على قيد احلياة
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