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دبابات الغرب ت�سل للجي�ش الأوكراين.. ورو�سيا حتذر من هجوم على بنيتها التحتية

�أوكر�نيا ت�سقط م�سري�ت ب�سماء كييف.. ومو�سكو تتقدم مبحور �أفدييفكا
من  يقرتب  �ل�سيوخ  جمل�س 
�لعر�ق حرب  تفوي�س  �إلغاء 

•• بغداد-وكاالت:

اقرتب جمل�س ال�شيوخ الأمريكي، 
من اإلغاء تفوي�س ا�شتخدام القوة 
الع�شكرية يف العراق، بعدما �شّوت 
 28 65 مقابل  باأغلبية  اأع�شا�ؤه 
التعطل(  اإج��راء  النقا�س)  لإنهاء 
ح���ول م�����ش��ر�ع ق��ان��ون ي��دع��و اإىل 
ذلك، ما مهد الطريق للت�شويت 

النهائي عليه هذا الأ�شبوع.
الدميقراطيني  زع���ي���م  اأن  غ���ري 
يف امل��ج��ل�����س، ت�����ش��اك ���ش��وم��ر، رجح 
ال��ن��ه��ائ��ي يف  ال��ت�����ش��وي��ت  ي��ت��م  اأن 
الثالثاء.  ي����وم  م���ن  م��ب��ك��ر  �ق����ت 
عمليات  �شنجري  ���ش��وم��ر:  �ق���ال 
ت�شويت اأخرى على تعديالت من 
اجلمهوريني اإ�شافية. ينبغي على 
ذلك  بعد  ال�شيوخ  اأع�شاء جمل�س 
اأن يتوقعوا الت�شويت على الفقرة 
الأخرية من اإلغاء تفوي�س احلرب 

يف العراق يف اأقرب �قت.

ا�ستباكات عنيفة بني ال�سرطة واملحتجني اليمينيني 
قادة �الحتجاجات يف �إ�سر�ئيل يحذرون من مناورة

•• تل اأبيب-وكاالت:

رغم  الحتجاج  يف  ا�شتمرارهم  اإ�شرائيل،  يف  الحتجاجات  ق��ادة  اأع��ل��ن 
خطاب رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو الذي اأعلن فيه تاأجيل التعديالت 
الق�شائية. �قال قادة الحتجاجات اإن نتنياهو ينا�ر بتاأجيل التعديالت 
من اأجل متريرها لحقا بعد اإ�شعاف ال�شغط ال�شعبي، م�شددين على 

اأنهم لن يبتلعوا الطعم.
يف املقابل، اأكد احتاُد العمال الإ�شرائيلي اأنه علق الإ�شراب العام املعلن .

�املحتجني  الإ�شرائيلية  ال�شرطة  بني  عنيفة  ا�شتباكات  �اندلعت  ه��ذا 
اليمينيني الراف�شني لتعليق الإ�شالحات الق�شائية.

بني  فرقت  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  ال�شرطة  اإن  اإ�شرائيلية  اإع���الم  ��شائل  �ق��ال��ت 
املوؤيدين �املعار�شني لتعليق الإ�شالحات الق�شائية يف اإ�شرائيل.

�زير  باإبقاء  نتنياهو  طالب  غانت�س  بيني  الإ�شرائيلية  املعار�شة  زعيم 
نتنياهو  بقرار  املعار�شة  اأح��زاب  اأن رحبت  بعد  �ذل��ك  الدفاع مبن�شبه، 
�شتعمل  اإن��ه��ا  املعار�شة  اأح���زاب  �ق��ال��ت  الق�شائية.  الإ���ش��الح��ات  تعليق 

للتو�شل اإىل اتفاق اإذا كانت احلكومة �شادقة.
للتاأكد  املعار�شة بحاجة  اأن  ال�شابق يائري لبيد  ال��وزراء  �اعترب رئي�س 
اأنه  اأ� اخل��داع، �فق تعبريه. �اأ�شاف  اأن نتنياهو ل ميار�س احليل  من 
اإذا انخرطت احلكومة يف حوار حقيقي �عادل ميكن حينها اخلر�ج من 

الأزمة.
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جمعية الروبوتات والأمتتة تدعم تبني 
تكنولوجيا امل�ستقبل يف الإمارات

اأخبار الإمارات

اأية ا�سرتاتيجية لفرن�سا يف 
املحيطني الهندي و الهادي ؟

عربي ودويل

كاأ�ص �سلمان بن عبد العزيز.. م�ساركة 
اإماراتية  وطموحات باملناف�سة على اللقب

الفجر الريا�سي

رئي�س  الد�لة �حممد بن را�شد ي�شهدان اإطالق ا�شرتاتيجية اجلينوم الوطنية     )�ام(

يانغ  ب��ي��ون��غ  ع��ل��ى  ك��ي��م: 
ال�ستخد�م  �ال���س��ت��ع��د�د 
ومكان زم��ان  ب��اأي  �لنووي 

•• �سي�ؤول-وكاالت:

كيم  ال�شمالية  ك��وري��ا  زع��ي��م  ���ش��دد 
اأن  اأم�������س، ع��ل��ى  ف��ج��ر  اأ�ن،  ج��ون��غ 
اأمت  ع��ل��ى  ت���ك���ون  اأن  ي��ج��ب  ب�����الده 
الأ�شلحة  ل���ش��ت��خ��دام  ال���ش��ت��ع��داد 

النو�ية يف اأي �قت �اأي مكان.
زيادة  ع��ل��ى  اأ�ن  ك��ي��م ج��ون��غ  �اأك����د 
اإنتاج املواد النو�ية مع تعزيز اإنتاج 

الأ�شلحة النو�ية الفاعلة.
�قالت كوريا ال�شمالية اإن الرئي�س 
م�شر�ع  �ج�����ه  اأ�ن  ج���ون���غ  ك���ي���م 
ال��ت�����ش��ل��ي��ح ال���ن���و�ي �راج������ع خطة 

عملية الهجوم امل�شاد �النظام.
لدى  ب��ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ك��ي��م  �اأدىل 
النو�ية  الأ�شلحة  برنامج  تفقده 
لكوريا ال�شمالية مبا يف ذلك اأ�شلحة 
نو�ية تكتيكية جديدة �تكنولوجيا 
حل���م���ل ال�����ر�ؤ�������س ال���ن���و�ي���ة على 
اخترب  كما  البالي�شتية،  ال�شواريخ 
نو�ي  هجوم  �شن  عمليات  خطط 

م�شاد، ح�شب ما ذكرت الوكالة.
��ف��ق��ا ل��ت��ق��ري��ر ���ش��ادر ع��ن �كالة 
الأن���ب���اء امل��رك��زي��ة ال��ك��وري��ة، اأطلع 
النو�ية  الأ���ش��ل��ح��ة  اأب��ح��اث  معهد 
كيم  ال��زع��ي��م  ال�شمالية  ك��وري��ا  يف 
للم�شر�ع  احل�����ايل  ال��و���ش��ع  ع��ل��ى 
�ح��ال��ة الإن��ت��اج م��ن اأج���ل التعزيز 
يانغ  لبيونغ  النو�ية  للقوة  الكمي 

�تطوير الأ�شلحة النو�ية.

�ملبعوث �الأممي لل�سود�ن: �لقوى 
�ملدنية و�سعت معايري مو�سوعية 
الخ��ت��ي��ار رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء

•• اخلرط�م-وكاالت:

لل�شودان  الأمم������ي  امل���ب���ع���وث  ق����ال 
القوى  اإن  اأم�������س  ب��ريت�����س  ف��ول��ك��ر 
مو�شوعية  معايري  ��شعت  املدنية 
مو�شحا  ال����وزراء،  رئي�س  لخ��ت��ي��ار 
املقاطعة  الكتل  بعودة  متفائل  اأن��ه 

اإىل العملية ال�شيا�شية.
نقلته  م��ا  بح�شب  بريت�س  �اأ���ش��اف 
قناة العربية اأن الآلية الثالثية لن 
ال���وزراء،  رئي�س  اختيار  يف  تتدخل 
م�شريا اإىل اأن املواجهة بني اجلي�س 
ل��ك��ن غري  ال�����ش��ري��ع �اردة  �ال��دع��م 
مرجحة. �قال اإن اإ�شالح املوؤ�ش�شة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ي��ح��ت��اج لأك����ر م���ن 6 
�شنوات، �دمج الدعم ال�شريع داخل 
اجلي�س يحتاج اأكر من 5 �شنوات.

   

جمل�س �لوزر�ء برئا�سة حممد بن ر��سد يعتمد 24 مبادرة 
وطنية مل�ساعفة �إعادة �لت�سدير خالل 7 �سنو�ت 

•• اأب�ظبي -وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��راأ���س 
الد�لة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اجتماع جمل�س الوزراء 
بن  ال�شيخ مكتوم  �شمو  اأبوظبي بح�شور  الوطن يف  ال��ذي عقد يف ق�شر 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اآل نهيان، نائب رئي�س  �زير املالية، �الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
جمل�س الوزراء �زير الداخلية، ��شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء �زير ديوان الرئا�شة. )التفا�شيل 3(

جمل�س حممد بن ز�يد يبد�أ �سل�سلة حما�سر�ته �لرم�سانية للعام �جلاري
•• اأب�ظبي -وام:

ي�شت�شيف جمل�س حممد بن زايد خالل مو�شمه الرم�شاين احلايل عدداً 
من املحا�شرات يقدمها متحدثون �مفكر�ن بارز�ن على م�شتوى العامل 
عنا�ين  �تت�شمن  �املجتمع.  الإن�شان  تهم  موا�شيع  خاللها  يناق�شون 
املحا�شرات لهذا العام .. )التكنولوجيا �الجتاهات النا�شئة: كيف نتبنى 
�امل�شتقبل  الإن�شان  بعنوان:  �حما�شرة  التفكري(،  يف  م�شتقبلياً  منظوراً 
الوقاية  �اإمكانية  ال�شيخوخة..اأ�شبابها  �حما�شرة  املعا�شرة  �التحديات 
م��ن��ه��ا.. ب��ج��ان��ب حم��ا���ش��رة اإت��ق��ان ال��ق��ي��ادة �ال��ن��ج��اح يف ع��امل��ن��ا املعا�شر. 
م�شتمرة  معرفية  �شل�شلة  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  جمل�س  حم��ا���ش��رات  �ت��ع��د 
تركز  حيث  �املجتمع  بالإن�شان  املت�شلة  املو�شوعات  معاجلة  اإىل  تهدف 
امل�شتمر  التطور  خ��الل  الب�شرية  تواجه  التي  �الفر�س  التحديات  على 
املجتمع  ت�شدي  كيفية  اإىل  �التكنولوجيا..اإ�شافة  �الثقافة  للمجتمع 
الذي  �الب��ت��ك��ار  �التخطيط  الت�شميم  خ��الل  م��ن  امل�شتقبل  لتحديات 
اإ�شافة  املحلية  القنوات  على  املحا�شرات  ��شتبث  الإن�����ش��ان.  على  يركز 
youtube.com/@(  اليوتيوب اإىل قناة جمل�س حممد بن زايد على 

�زير الدفاع الأ�كراين اأمام دبابة ت�شالينج 2 الربيطانية �ناقالت جند مدرعة اأمريكية �مركبة م�شاة قتالية اأملانية. 

•• ع�ا�سم-وكاالت:

ق������ال �زي�������ر ال����ط����اق����ة ال���ر�����ش���ي 
اأم�س  ����ش���وجل���ي���ن���وف،  ن���ي���ك���ولي 
املحتملة  الهجمات  اإن  الثالثاء، 
البنية  على  امل�����ش��رية  ب��ال��ط��ائ��رات 
متثل  ب��الده  يف  للطاقة  التحتية 
الطاقة يف  تهديدا خطريا لأم��ن 
�شوجلينوف  ي��ذك��ر  �مل  ر����ش��ي��ا. 
ر��شيا  ل��ك��ن  ب���ال����ش���م،  اأ�ك���ران���ي���ا 
ت���ق���ول اإن���ه���ا اأح���ب���ط���ت ع�����ددا من 
ل�شن  الأ�ك�����ران�����ي�����ة  امل������ح������ا�لت 
ه���ج���م���ات ب���ط���ائ���رات م�������ش���رية يف 

الأ�شهر الأخرية.
ل�شتغاثة  اأ�ر�ب��ا  �ا�شتجابت  هذا 
فولودميري  الأ�ك����راين  الرئي�س 
�املتعلقة  الأخ��������رية  زي��ل��ن�����ش��ك��ي 
اإم��دادات الأ�شلحة  ب�شرعة ت�شليم 
�املدرعات  ال��دب��اب��ات  �ب��الأخ�����س 
يف ظ��ل ال��ت��ق��دم ال��ر����ش��ي الأخري 

بالأخ�س يف اجلبهة ال�شرقية.
رئي�شها  ���ش��ك��ك  ال���ت���ي  اأ�ك���ران���ي���ا 
م��ن��ذ اأي�����ام يف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �شن 
احلايل  ال��وق��ت  يف  م�شاد  ه��ج��وم 
بالأخ�س  الر��شية  ال��ق��وات  �شد 
لتحرير  اجل��ن��وب��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  يف 
مو�شكو  �شمتها  ال��ت��ي  الأق��ال��ي��م 
ال�����ع�����ام امل����ا�����ش����ي ب���ع���د ان���ط���الق 
فرباير  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  عمليتها 
من  دف����ع����ة  ت�����ش��ل��م��ت   ،2022
�الربيطانية،  الأملانية  الدبابات 

الإدارة  رئ��ي�����س  �ق����ال  اإ����ش���اب���ات. 
ال���ع���ا����ش���م���ة: يف  ال���ع�������ش���ك���ري���ة يف 
م�شرية   12 ر�����ش����دت  امل���ج���م���وع 
م��ع��ادي��ة �دم����رت م��ن ق��ب��ل �شالح 
اجل���و يف ���ش��م��اء ك��ي��ي��ف. �اأك����د اأن 
ذلك مل يوؤد اإىل �شقوط اإ�شابات، 
ل��ك��ن��ه اأك����د اأن ح��ري��ق��ا ان���دل���ع يف 
�شقوط  ب�شبب  �شكني  غري  مبنى 
اإطفاء  ح��ط��ام م�����ش��ريات �ق���د مت 

احلريق.
�قالت القوات امل�شلحة الأ�كرانية 
م��ا جمموعه  اأط��ل��ق��ت  ر����ش��ي��ا  اإن 
15 م�شرية اإيرانية ال�شنع فجر 
منها.   14 ت��دم��ري  مت  ال��ث��الث��اء 
�اأ����ش���اف اجل��ي�����س ل ي���زال خطر 
��شار�خية  جوية  �شربات  �ق��وع 

عاليا يف اأرجاء اأ�كرانيا.
امليدانية،  ال���ت���ط���ورات  اآخ����ر  �يف 
اأف�����ادت �ك���ال���ة ت��ا���س ل��الأن��ب��اء اأن 
باخموت  يف  ال��ر����ش��ي��ة  ال����ق����وات 
ال�شناعية  املنطقة  على  �شيطرت 
�شلطات  اأك������دت  ك��م��ا  ب���ال���ك���ام���ل، 
اأن  ل��ر����ش��ي��ا،  امل��وال��ي��ة  د�نيت�شك 
القوات الر��شية تتقدم يف حمور 
اأفدييفكا. من جهتها، قالت �زارة 
ر��شيا  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال��دف��اع 
دباباتها  م����ن  ال���ك���ث���ري  خ�������ش���رت 
اأفدييفكا  ح�شار  حم��ا�ل��ة  اأث��ن��اء 
بد�نيت�شك، م�شرية اإىل اأن ر��شيا 
هام�شي  ت��ق��دم  ���ش��وى  حت��ق��ق  مل 

هناك.

يف ظ���ل ت�������ش���ا�ؤلت ت��ت��ح��دث عن 
الهجوم  لتوقيت  زيلن�شكي  تغيري 

امل�شاد.
مل����اي����ك����ول  ق���������ال  ال�����������ش�����ي�����اق،  يف 
املعهد  يف  ال��ب��اح��ث  ب��ي��ل��ي�����ش��ك��وف، 
للدرا�شات  الأ�ك������راين  ال��وط��ن��ي 
تاأخري  عملية  اإن  الإ�شرتاتيجية، 
تعود  ك���ان���ت  ال����دب����اب����ات  ������ش����ول 
�ال�شيانة  ال����ت����دري����ب  ل��ع��م��ل��ي��ة 
عليها  يتدرب  اأن  يجب  ك��ان  التي 

على  احل�شول  ل�شمان  اجل��ن��ود، 
اأف�شل نتيجة داخل اأر�س املعركة. 
هذا �توا�شلت العملية الع�شكرية 
اأم�س  اأ�ك����ران����ي����ا،  يف  ال���ر�����ش���ي���ة 
اجلي�س  ي��ح��ا�ل  ال��ث��الث��اء، حيث 
ال��ر����ش��ي ب�����ش��ط ال�����ش��ي��ط��رة على 
الأ�كرانية،  الأرا���ش��ي  من  مزيد 
ف��ي��م��ا ت�����ش��ت��م��ر ق������وات ك��ي��ي��ف يف 
املقا�مة بدعم ع�شكري �لوج�شتي 
�ق��د ح��ددت مو�شكو  الغرب.  من 

م��ن��ذ اإط����الق ال��ع��م��ل��ي��ة، ي���وم 24 
فرباير 2022، اأهدافها بحماية 
�الق�شاء  د�ن��ب��ا���س،  اإقليم  �شكان 
ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��دات امل��وج��ه��ة لأمن 
ر����ش��ي��ا، �اإج���ب���ار اأ�ك���ران���ي���ا على 

احلياد الع�شكري.
اإنها  اأ�ك���ران���ي���ا، ال��ث��الث��اء،  ق��ال��ت 
اأ�شقطت اأكر من ع�شر م�شريات 
ال��ع��ا���ش��م��ة كييف،  ف����وق  ر����ش��ي��ة 
اإىل  ت��وؤد  مل  العملية  اأن  م�شيفة 

األربعاء  29  مارس   2023  م  -  7 رمضان 1444  العدد  13811    
Wednesday   29    March    2023   -  Issue No 13811

رئي�ش الدولة وحممد بن را�سد ي�سهدان اإطالق »ا�سرتاتيجية اجلينوم الوطنية«

حممد بن ز�يد: �أولويتنا خدمة جمتمعنا وتوفري �أف�سل م�ستوى من �لرعاية �ل�سحية وجودة حياة ل�سعبنا
•• اأب�ظبي -وام: 

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
��شاحب  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����د�ل�����ة 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الد�لة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
ال�شرتاتيجية  اهلل..اإط��الق  رعاه 
الوطنية للجينوم لالأعوام الع�شر 
منظومة  �����ش���ع  ب���ه���دف  امل��ق��ب��ل��ة 
برامج اجلينوم  لتطوير  متكاملة 
بالرعاية  �الرت����ق����اء  �ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
مواطني  اإىل  امل��ق��دم��ة  ال�شحية 
د�لة الإمارات اإ�شافة اإىل تر�شيخ 
للبحوث  م���رك���زاً  ال���د�ل���ة  م��ك��ان��ة 
�البتكار يف جمال علوم اجلينوم. 
كما �شهد اإطالق الإ�شرتاتيجية..

حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
بن را�شد اآل مكتوم �يل عهد دبي 
��شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء �زير 
املالية �الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 

جمل�س الوزراء �زير الداخلية.
)التفا�شيل �س2(

•• م��سك�-اأ ف ب:
اختربت البحرية الر��شية �شواريخ م�شادة لل�شفن على هدف �همي 

يف بحر اليابان، على ما اأعلنت �زارة الدفاع الر��شية الثالثاء.
اأ�شبوع  تاأتي تدريبات الأ�شطول الر��شي يف املحيط الهادئ هذه بعد 

من زيارة رئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�شيدا لأ�كرانيا.
�شفن  اأطلقت  ال��ي��اب��ان،  بحر  مياه  يف  تلغرام  على  ال���وزارة  �ا��شحت 
ك���ر�ز م��ن ط���راز مو�شكيت على  ال��ه��ادي ���ش��واري��خ  اأ���ش��ط��ول املحيط 
اأن �شفينتني �شاركتا يف هذه  هدف �همي بحري للعد�. �ا�شارت اإىل 

التدريبات.
�اأ�شافت الوزارة اأن الهدف، الواقع على م�شافة 
100 كيلومرت تقريباً اأ�شيب مبا�شرة بنجاح 
ب�شار�خي كر�ز من طراز مو�شكيت، م�شرية 
اإىل اأن قواتها اجلوية البحرية ا�شرفت على 

اأمن التدريبات القتالية.
الياباين  اخل��ارج��ي��ة  �زي���ر  ا�شتنكر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

يو�شيما�شا هايا�شي تزايد اأن�شطة اجلي�س الر��شي يف ال�شرق الأق�شى، 

�من �شمنها املناطق القريبة من اليابان. �نقلت �كالة جيجي بر�س 
عن  ال��ر����ش��ي  اجلي�س  حت��رك��ات  مراقبة  �شنتابع  ق��ول��ه  عنه  ل��الأن��ب��اء 
بعد هذه  اليابان  اأي �شرر يف  �ق��وع  اأن��ه مل يالحظ  اإىل  كثب، لفتاً 

الختبارات.
الوزراء  رئي�س  ب��داأ  عندما  املا�شي،  الأ�شبوع  اأعلنت  قد  ر��شيا  �كانت 
تو95-  ط��راز  من  ر��شيتني  قاذفتني  اأن  لأ�كرانيا،  زيارته  الياباين 

حلقتا فوق املياه الد�لية يف بحر اليابان.
ان�شمت اليابان اإىل العقوبات التي فر�شها حلفا�ؤها 

الغربيون على ر��شيا بعد هجومها يف اأ�كرانيا.

رو�سيا تخترب �سو�ريخ م�سادة لل�سفن يف بحر �ليابان 
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اأخبـار الإمـارات

تهدف اإىل و�سع منظومة متكاملة لتطوير برامج اجلينوم يف الدولة وتنفيذها

رئي�س �لدولة وحممد بن ر��سد ي�سهد�ن �إطالق »��سرت�تيجية �جلينوم �لوطنية«
ــ رئي�ش الدولة: اأولويتنا خدمة جمتمعنا وتوفري اأف�سل م�ستوى من الرعاية ال�سحية وجودة حياة ل�سعبنا

- حممد بن را�سد: ال�سرتاتيجية تر�سخ مكانة الإمارات مركزًا للبحث والتطوير والبتكار يف جمال 
الرعاية ال�سحية وا�ستخدام تكنولوجيا امل�ستقبل

- خالد بن حممد بن زايد: ا�سرتاتيجية اجلينوم منظومة وطنية تركز على ت�سريع حلول الرعاية 
ال�سحية ال�سخ�سية والعالجات الوقائية ذات الأولوية ملجتمع الإمارات

•• اأب�ظبي -وام: 

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
حفظه  الد�لة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ����ش��اح��ب  اهلل 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الد�لة 
دبي رعاه اهلل..اإطالق الإ�شرتاتيجية 
الع�شر  ل���الأع���وام  للجينوم  ال��وط��ن��ي��ة 
املقبلة بهدف ��شع منظومة متكاملة 
�تنفيذها  اجل��ي��ن��وم  ب��رام��ج  لتطوير 
املقدمة  ال�شحية  بالرعاية  �الرتقاء 
اإ�شافة  الإم����ارات  د�ل��ة  مواطني  اإىل 
مركزاً  ال���د�ل���ة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل 
ل��ل��ب��ح��وث �الب���ت���ك���ار يف جم���ال علوم 

اجلينوم. 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة.. اإط����الق  ك��م��ا �شهد 

بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
اآل مكتوم �يل عهد دبي ��شمو  را�شد 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  نائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
املالية �الفريق  الوزراء �زير  جمل�س 
اآل نهيان  زاي��د  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء �زير 
بن  من�شور  ال�شيخ  ��شمو  الداخلية 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
��شمو  الرئا�شة  دي���وان  �زي��ر  ال���وزراء 
ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان �زير 
اخل��ارج��ي��ة �ال��ت��ع��ا�ن ال���د�يل ��شمو 
اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ خالد 
نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب 
جمل�س الإم��ارات للجينوم �عدد من 

ال�شيوخ �الوزراء �امل�شوؤ�لني.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �اأك���د 
اأن  املنا�شبة  بهذه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
م�شارها  م��ا���ش��ي��ة يف  الإم������ارات  د�ل���ة 
التنموي نحو امل�شتقبل �الذي ت�شعى 

الأكادميية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�شريكة  �ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ال��ط��ب��ي��ة 
�جامعة  خ��ل��ي��ف��ة،  ج��ام��ع��ة  �تت�شمن 
حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي، 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  �ج��ام��ع��ة 
 - ن����ي����وي����ورك  ج���ام���ع���ة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
ب��ن را�شد  اأب��وظ��ب��ي، �ج��ام��ع��ة حممد 
�جامعة  ال�����ش��ح��ي��ة،  �ال��ع��ل��وم  للطب 
للرعاية   42 "جي  بجانب  ال�شارقة 
للخاليا  اأبوظبي  �مركز  ال�شحية"، 
اجلذعية، �كليفالند كلينك اأبوظبي، 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  ��شركة 
"�شحة".دعم قطاع الرعاية ال�شحية 
�تدعم  ال��ع��الق��ة..  ذات  �ال��ق��ط��اع��ات 
الوطنية  اجل���ي���ن���وم  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ك���ف���اءة ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
الد�لة ب�شكل كبري، من خالل برامج 
الطب الوقائي التي تركز على �شجل 
امل��خ��اط��ر اجل��ي��ن��ي��ة، �ب���رام���ج الطب 
الأمرا�س  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��دق��ي��ق 
الوراثية �النادرة، �تدعم الأطباء يف 
اتخاذ اخلطوات ال�شتباقية للحد من 
انت�شار الأمرا�س اأ� تاأخري اأعرا�شها، 
الأكر  العالجية  امل�شارات  اتخاذ  �يف 
���ش��ت�����ش��ه��م علوم  �ب���ال���ت���ايل  ف��ع��ال��ي��ة، 
القطاع  تكاليف  خف�س  يف  اجل��ي��ن��وم 
املدى  على  الأد�ي���ة  �نفقات  ال�شحي 
الطويل. كما ت�شهم برامج اجلينوم يف 
اإيجاد قطاع اقت�شادي �طني حيوي، 
ال�شراكات  من  مزيد  ا�شتقطاب  عرب 
م����ع امل���وؤ����ش�������ش���ات ال���ع���امل���ي���ة ال����رائ����دة 
الأعمال  ر�اد  ا�شتقطاب  اإىل  اإ�شافة 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ق���ط���اع���ات  يف 
العلمي  �ال��ب��ح��ث  الطبية  �ال��رع��اي��ة 
الد�ائية  �ال�شناعات  �التكنولوجيا 
�غريها، مبا ي�شهم يف اإيجاد الوظائف 
�فر�س التطور لكفاءاتنا الوطنية يف 

قطاعات ��شناعات امل�شتقبل. 

من خالله اإىل الرتقاء بجودة احلياة 
يف جمتمعها. 

خدمة  اأ�ل����وي����ت����ن����ا  �����ش����م����وه:  �ق��������ال 
م�شتوى  اأف�����ش��ل  �ت���وف���ري  جمتمعنا 
احلياة  �ج��ودة  ال�شحية  الرعاية  من 

ل�شعب الإمارات. 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �اأك���د 
ا�شرتاتيجية  اأن  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
د�لة  مكانة  تر�شخ  الوطنية  اجلينوم 
الإمارات مركزاً عاملياً رائداً يف جمال 
�قال  امل��ت��ق��دم��ة.  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شهم  ك��م��ا  ���ش��م��وه: 
الإم��ارات يف جمال البحث �التطوير 
ا�شتخدام  اإىل  اإ����ش���اف���ة  �الب����ت����ك����ار 

تكنولوجيا امل�شتقبل. 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خالد 
نهيان رئي�س  اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد 
الهتمام  للجينوم  الإم���ارات  جمل�س 
ال���ك���ب���ري ال������ذي ت���ول���ي���ه ق����ي����ادة د�ل����ة 

الإمارات للقطاع ال�شحي. 
اإ�شرتاتيجية  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  �اأ����ش���ار 
د�لة  ر�ؤي��ة  جت�شد  الوطنية  اجلينوم 
الإم��ارات �توجهاتها يف توفري رعاية 

اجلينوم  ب����رن����ام����ج  اأن  �اأ������ش�����اف�����ت 
اأك����ر الربامج  ي��ع��د م���ن  الإم����ارات����ي 
�طموحاً  �شموًل  اجلينية  ال�شكانية 
البيانات  �اأن  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
جمعها  ي�����ج�����ري  ال�����ت�����ي  اجل����ي����ن����ي����ة 
�حت��ل��ي��ل��ه��ا ت�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري يف 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  ب���رام���ج  ت��ط��وي��ر 
بالتعا�ن  �ال���وق���ائ���ي���ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
يف  �البحثية  الطبية  املوؤ�ش�شات  م��ع 
الد�لة. �قالت: اإن لدينا اليوم قاعدة 
بيانات ت�شم حتليل الت�شل�شل الكامل 
األف   400 لقرابة  اجلينية  للبيانات 
البيانات  ه����ذه  ����ش��ت�����ش��ه��م  م���واط���ن، 
ملواطنينا  اجل��ي��ن��ي  ال��ت��ك��وي��ن  ف��ه��م  يف 
التي  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  �ت�شاعدهم 
حياتهم  �ج���ودة  �شحتهم  على  ت��وؤث��ر 
الطواقم  ��شي�شاعد  ف��ع��ال��ة،  ب�����ش��ورة 
�برامج  خ��ط��ط  ال��ط��ب��ي��ة يف حت�����ش��ني 
الرعاية ال�شحية اخلا�شة بكل منهم. 
ف���اإن ه���ذه الر�ة  اإىل ذل���ك،  اإ���ش��اف��ة 
تطوير  يف  �شت�شاعدنا  املعلومات  من 
تركيبتنا  م��ع  تتنا�شب  ال��ت��ي  احل��ل��ول 
الإماراتية اجلينية، للحد من انت�شار 

تطبيقات  اإىل  ال���درا����ش���ات  ل��ت��ح��وي��ل 
�ا�شتعر�شت  نوعية.  طبية  �خدمات 
اإ�شرتاتيجية  م����الم����ح  الأم����������ريي 
�م�شتهدفاتها  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ي��ن��وم 
منظومة  ت��وف��ري  اإىل  ت�����ش��ع��ى  �ال���ت���ي 
ال�شحة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��ه��م  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�جودة احلياة يف الد�لة، �تعمل على 
ب��ن��اء جيل م��ن ال��ق��درات �ال��ك��وادر يف 
�تدعم  ال��د�ل��ة  يف  اجلينوم  جم��الت 
�البتكار  العلمي  الكت�شاف  م�شارات 
من  ال�شتفادة  نطاق  لتو�شيع  �متّهد 
الأمريي:  �اأ��شحت  اجلينوم.  علوم 
اأن الإ�شرتاتيجية تعتمد على خم�شة 
حم����ا�ر رئ��ي�����ش��ة ه��ي ����ش��ع منظومة 
مرنة  ح���وك���م���ة  �اأط���������ر  ت�������ش���ري���ع���ي���ة 
اأ�شا�شية  ب��ن��ي��ة  �ت��ط��وي��ر  �م��ت��ك��ام��ل��ة، 
اجلينية  ل��ل��ب��ي��ان��ات  �اآم���ن���ة  م���وح���دة 
بجانب تنمية قدرات �كفاءات البحث 
�البتكار يف علوم اجلينوم، �الرتكيز 
على تطبيقات اجلينوم ذات الأ�لوية 
تر�شيخ  اإىل  اإ���ش��اف��ة  العامة  لل�شحة 
ال�شراكات �اأ�جه التعا�ن يف جمالت 

�علوم اجلينوم. 

�املوؤ�ش�شات  اجلامعات  من  الباحثني 
البحثية يف الد�لة. 

ج��اٍر يف  العمل  اأن  الأم���ريي  �اأ�شافت 
ع���دد م��ن ال���ربام���ج ال�����ش��ري��ري��ة التي 
اجلينية  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  ت�شتخدم 
املتاحة، �من اأبرزها برامج الفحو�س 
امل��ت��ق��دم��ة ل��الأم��را���س ال��وراث��ي��ة قبل 
ال�شخ�شي  ال��ط��ب  �ب��رن��ام��ج  ال�����ز�اج، 
لعالج  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأ�ل 
مراحله  يف  ي�شتهدف  �ال��ذي  الأ�رام 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ث��دي،  ���ش��رط��ان  الأ�ىل 
من  �ع��دد  اجلينية،  ال�شيدلة  برامج 
�ي�شرف  ال��ت��ط��وي��ر.  ق��ي��د  ال����ربام����ج 
جم��ل�����س الإم����������ارات ل��ل��ج��ي��ن��وم على 
اجلينوم  �م�������ش���اري���ع  ب���رام���ج  ج��م��ي��ع 
تطويرها  ي��ج��ري  �ال��ت��ي  ال���د�ل���ة  يف 
م����ع خمتلف  ب���ال���ت���ع���ا�ن  �ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ذل��ك اجلهات  املعنية مب��ا يف  اجل��ه��ات 
التنظيمية التي ت�شمل �زارة ال�شحة 
الإمارات  �موؤ�ش�شة  املجتمع  ��ق��اي��ة 
ال�شحة  �دائ��رة  ال�شحية،  للخدمات 
ال�����ش��ح��ة يف دبي  اأب��وظ��ب��ي �ه��ي��ئ��ة   -
الأكادميية  ال�شحية  دب��ي  �موؤ�ش�شة 

امل�شتوى  ع��امل��ي��ة  م��ت��ق��دم��ة  ���ش��ح��ي��ة 
الأبحاث  �ت����رية  ت�����ش��ري��ع  م��ن خ���الل 
اجلينوم  جم����الت  يف  �ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة حياة  ي�����ش��ه��م يف  مب���ا 
اأف���������راد امل���ج���ت���م���ع �ج����ودت����ه����ا. �ق����ال 
اجلينوم  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإن  ���ش��م��وه: 
ت�شريع  على  ت��رك��ز  �طنية  منظومة 
ال�شخ�شية  ال�شحية  الرعاية  حلول 
الأ�لوية  ذات  ال��وق��ائ��ي��ة  �ال��ع��الج��ات 
املجل�س  ��شي�شرف  الإم���ارات،  ملجتمع 
ع��ل��ى ب��رن��ام��ج امل��ل��ي��ون ج��ي��ن��وم �الذي 
���ش��ي��م��ك��ن ق���ط���اع ال�����ش��ح��ة م����ن رفع 

م�شتوى الرعاية ال�شحية.

- حماور اإ�سرتاتيجية 
اجلينوم الوطنية  

���ش��ارة بنت  اأك����دت م��ع��ايل  م��ن جهتها 
يو�شف الأمريي الأمني العام ملجل�س 
قطع  املجل�س  اأن  للجينوم،  الإم���ارات 
���ش��وط��ا ك��ب��رياً م��ن��ذ اإن�����ش��ائ��ه يف ��شع 
البنية الأ�شا�شية التي جتمع املوؤ�ش�شات 
�التكنولوجية  �البحثية  التنظيمية 
رب���ط جهودها  �ت�����ش��ه��م يف  �ال��ط��ب��ي��ة 

مثل  �املزمنة  الوراثية  ال�شطرابات 
�ال�شرطان،  ال���دم  ����ش��غ��ط  ال�����ش��ك��ري 
ت�����ش��ت��م��ر ج���ه���ود ج��م��ي��ع اجلهات  ل����ذا 
القائمة على الربنامج يف ن�شر الوعي 
�البالغ  امل�����ش��ت��ه��دف  ال��ع��دد  لتحقيق 
الد�لة،  م�شتوى  ع��ل��ى  عينة  م��ل��ي��ون 
ا�شتمرار  اإىل  الإط��ار  ه��ذا  �نتطلع يف 
م�شاركة اأبناء املجتمع الإماراتي كافة 
معايل  �اأ���ش��ارت  للربنامج.  �دعمهم 
اجلينوم  برنامج  اإىل  الأم���ريي  �شارة 
املرجعي لد�لة الإمارات �هو برنامج 
الإماراتي،  اجلينوم  لربنامج  مكّمل 
 50،000 اأك��ر من  �شيحلل  �ال��ذي 
تكنولوجيا  بوا�شطة  اإم��ارات��ي��ة  عينة 
الت�شل�شل  ل��ف��ح�����س  اجل���دي���د  اجل��ي��ل 
مرجعية  اإن�������ش���اء  ����ش��ي��ت��ي��ح  اجل��ي��ن��ي 
الأ�شا�س  لفهم  رك��ي��زة  ت�شكل  جينية 
اجل��ي��ن��ي ل��ل�����ش��ح��ة �الأم�����را������س، مبا 
ال�شحية  املخاطر  حتديد  يف  ي�شاعد 
التدخل  �يتيح  لكل مواطن  الوراثية 
امل���ب���ك���ر ل���ت���وف���ري ال����وق����اي����ة الأ�ل����ي����ة 
الدقيقة،  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  �ال���ع���الج���ات 
�يتم العمل عليها مب�شاركة نخبة من 
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اأخبـار الإمـارات

ا�ستعر�ش تاأثريات اتفاقيات ال�سراكات القت�سادية ال�ساملة على جتارة الدولة اخلارجية

جمل�س �لوزر�ء برئا�سة حممد بن ر��سد يعتمد 24 مبادرة وطنية مل�ساعفة �إعادة �لت�سدير خالل 7 �سنو�ت 

القت�شادية  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
�جمهورية  الد�لة  بني  ال�شاملة 
اتفاقية  على  �الت�شديق  تركيا، 
�حكومة  ال���د�ل���ة  ح��ك��وم��ة  ب���ني 
ج��م��ه��وري��ة ك���وت دي��ف��وار يف �شاأن 
�حماية  امل����ت����ب����ادل  ال��ت�����ش��ج��ي��ع 
ال����ش���ت���ث���م���ارات، �ال��ت��وق��ي��ع على 
ات���ف���اق���ي���ة ب����ني ح���ك���وم���ة ال���د�ل���ة 
�امل�����ك�����ت�����ب ال������������د�يل ل����الأ�ب����ئ����ة 
العاملية  )امل��ن��ظ��م��ة  احل���ي���وان���ي���ة 
اإن�شاء  ب�����ش��اأن  احل���ي���وان(  ل�شحة 
اإقليمي  ال�����ش��ب��ه  التمثيل  مكتب 
ل���ل���م���ك���ت���ب ال�����������د�يل ل����الأ�ب����ئ����ة 

احليوانية يف الد�لة.
ان�شمام  على  املجل�س  �اف��ق  كما 
اتفاقية  م����ن  ك�����ِل  اإىل  ال����د�ل����ة 
ال����ت����ع����ا�ن اجل���م���رك���ي ال���ع���رب���ي، 
القت�شاد  ����ش���راك���ة  �ات���ف���اق���ي���ة 
اأ�ىل  DEPA التي تعد  الرقمي 
العامل  م�شتوى  على  التفاقيات 
ال���ت���ي ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع اجل���وان���ب 
الرقمي،  ب��الق��ت�����ش��اد  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
��شع  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن  �الأ�ىل 
ت��ع��ا�ن جديدة  اأ���ش��ال��ي��ب �ط����رق 
مع  الرقمية،  التجارة  ق�شايا  يف 
البيني  الت�شغيل  قابلية  ت��ع��زي��ز 
بني الأنظمة املختلفة، مبا يراعي 
عن  الناجمة  اجل��دي��دة  الق�شايا 
مبادئ  م��ع  �يتما�شى  ال��رق��م��ن��ة، 
ال�شادرة عن  الد�لية  ال�شتدامة 

الأمم املتحدة..
 ك���م���ا ت���ت���واف�������������������ق م�����ع ال�����ر�ؤي�����ة 
الطموحة لد�لة الإمارات يف هذا 

القطاع.
الد�لية،  ال��ع��الق��ات  ���ش��ي��اق  �يف 

ب�شاأن   1981 ل�شنة   )26( رق��م 
البحري  ال����ت����ج����اري  ال����ق����ان����ون 
تطوير  ب����ه����دف  �ت����ع����دي����الت����ه، 
ل�شتقطاب  ال���ق���ان���وين  الإط�������ار 
ال�������ش���ف���ن حت�����ت علم  ت�������ش���ج���ي���ل 
ال��د�ل��ة م��ن خ��الل اإزال���ة القيود 
على ن�شبة التملك ملالكي ال�شفن 
ملمار�شة  فر�س  �فتح  التجارية، 
اأن�شطة النقل البحري يف الد�لة 
امل�شتثمرين  من  اأ����ش��ع  ل�شريحة 
املواطنني  الأعمال من  �اأ�شحاب 
اإىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة  �غ�������ريه�������م، 
التي  الأخ��������رى  ال��ت��ع��دي��������������������الت 
�التي  القان�����ون  اأح��ك��ام  �شتطال 
من �ش�������اأنها منح القطاع البحري 
�التطوير  امل��ر�ن��������ة  ال���د�ل���ة  يف 
القت�شادي  الزده��������������ار  ل��ت��ع��زي��ز 

البحري.
كما اعتمد املجل�س اإ�شدار قانون 
تنظيم  اإع������ادة  ����ش���اأن  احت�����ادي يف 
مبا  العليا  التقنية  كليات  جممع 
الوزراء  قرار جمل�س  يتوافق مع 
التعليم  موؤ�ش�شات  حوكمة  ب�شاأن 
ال���ع���ايل احل��ك��وم��ي��ة الحت����ادي����ة، 
قرار  اإ�شدار  املجل�س على  ��اف��ق 
الإماراتي  النظام  اعتماد  ب�شاأن 
ملنتجات �اأنظمة الطائرات بد�ن 
فني  ت�شريع  اإع���داد  بهدف  طيار 
كافة منتجات  على  �طني يطبق 
اأن��ظ��م��ة ال���ط���ائ���رات ب����د�ن طيار 

التي يتم تدا�لها يف الد�لة.

دولية. اتفاقيات   6
�اف����ق  ال����د�ل����ي����ة،  ال���������ش����وؤ�ن  �يف 
امل��ج��ل�����س ع���ل���ى ال��ت�����ش��دي��ق على 

امل���ج���ل�������س، �مم���ث���ل ع����ن ك�����ٍل من 
��زارة  �التعليم،  الرتبية  �زارة 
املجتمع،  تنمية  ��زارة  ال��ع��دل، 
��زارة الثقافة �ال�شباب، �مكتب 
ال�شطناعي  للذكاء  د�ل��ة  �زي��ر 
�تطبيقات  ال��رق��م��ي  �الق��ت�����ش��اد 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
رئي�س جمل�س الأمن ال�شيرباين، 
�ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم 
�احلكومة  الت���������ش����الت  ق���ط���اع 
ال��رق��م��ي��ة، �مم��ث��ل��ني اث��ن��ني عن 
املعنية  املحلية  اجل��ه��ات  م��ن  ك��ل 
�التحول  ال���ذك���ي���ة  ب���احل���ك���وم���ة 
اأ�لياء  ع���ن  �مم��ث��ل��ني  ال��رق��م��ي، 

الأمور.
اإجنازات  على  املجل�س  اطلع  كما 
ج����ودة احلياة  �اأع����م����ال جم��ل�����س 
�حزمة   ،2022 ل��ع��ام  الرقمية 
اأطلقها  التي  �الربامج  امل��ب��ادرات 
اإطالق  يف  متثلت  �التي  املجل�س 
املن�شة  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  امل���رح���ل���ة 
الرقمية،  احلياة  جلودة  املعرفية 
�دل���ي���ل مم���ار����ش���ات رق��م��ي��ة تعزز 
مع  �ال��ت��ع��ا�ن  النف�شية،  ال�شحة 
تقنية  حلول  لو�شع  ميتا  �شركة 
مل��ك��اف��ح��ة ال���رت�ي���ج الإل���ك���رت�ين 
ال���د�ل���ة م���ن خالل  ال�����ش��ل��ب��ي يف 
ت��ع��ل��ي��م الآل��������ة �ال���ت���ع���دي���ل على 
درا�شة  �ت��ن��ف��ي��ذ  اخل���وارزم���ي���ات، 
قيا�س �عي املجتمع ببنود ميثاق 
قيم ��شلوكيات املواطنة الرقمية 
�شون  نظام  �اإط���الق  الإيجابية، 
الإ�شاءة،  م��ن  للحماية  ل��الأ���ش��رة 
�امل�شاريع  امل��ب��ادرات  من  �غريها 

ذات العالقة بهذا ال�شاأن.
حتديث ت�شكيل جمل�س الإمارات 
ل��ل��ج��ي��ن��وم.��اف��ق امل��ج��ل�����س على 
اإدارة  جم��ل�����س  ت�����ش��ك��ي��ل  حت���دي���ث 
للجينوم،  الإم������������ارات  جم���ل�������س 
ال�����ش��ي��خ خ��ال��د بن  ب��رئ��ا���ش��ة �شمو 
ن���ه���ي���ان -  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
اأبوظبي  مكتب  رئي�س   - اأبوظبي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، �ع�����ش��وي��ة ك����ٍل من 
معايل حممد عبداهلل القرقا�ي 
ال����وزراء،  - �زي���ر ���ش��وؤ�ن جمل�س 
�معايل عبد الرحمن بن حممد 
��قاية  ال�شحة  �زي��ر   - العوي�س 
املجتمع، �معايل �شارة بنت يو�شف 
الأم���ريي - �زي��رة د�ل��ة للتعليم 
املتقدمة،  �ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ام 
�معايل عمر بن �شلطان العلماء 
- �زير د�لة للذكاء ال�شطناعي 
�تطبيقات  ال��رق��م��ي  �الق��ت�����ش��اد 
من�شور  �معايل  بعد،  عن  العمل 
اإبراهيم املن�شوري - رئي�س دائرة 
��شعادة  اأبوظبي،  باإمارة  ال�شحة 
ال�شركال  حممد  يو�شف  الدكتور 
الإم����ارات  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر   -
��شعادة  ال�����ش��ح��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
ال��ك��ت��ب��ي - مدير  ع��و���س ���ش��غ��ري 
��شعادة  بدبي،  ال�شحة  عام هيئة 
 - ال�شريف  اأحمد  عامر  الدكتور 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن را�شد 
املدير  ال�شحية،  �العلوم  للطب 
ال�شحية  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

ان�شمام  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  �اف�������ق 
البتكار  م����ب����ادرات  اإىل  ال���د�ل���ة 
الزراعي �شمن خمرجات الد�رة 
الأط��راف لالتفاقية  ملوؤمتر   26
الإط���اري���ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة ب�شاأن 
 ،)COP26( امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
لتبادل  م�����ش��رتك��ة  م��ن�����ش��ة  ع���رب 
امل����ع����رف����ة ب���������ش����اأن اأه�������م احل���ل���ول 
يتم  التي  �التكنولوجية  التقنية 
تطويرها يف )5( جمالت �منها 
اأنظمة  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول  ال����زراع����ة 
�شديقة مناخياً، �تت�شمن توحيد 
خريطة  ل���ر����ش���م  ال�������د�ل  ج���ه���ود 
ال��ع��م��ل يف ال���ط���م���وح امل���ن���اخ���ي يف 
)الطاقة،  �ه��ي  قطاعات  خم�س 
�النقل، �الهيدر�جني، �ال�شلب، 
ت��ع��ت��رب بالغة  �ال����زراع����ة( �ال��ت��ي 
الأهمية لتحقيق احلياد املناخي، 
�ت�شهد اإعداد تقرير يتم تقدميه 
ل����الأمم  ال���ع���ام���ة  اجل��م��ع��ي��ة  اإىل 
امل��ت��ح��دة ���ش��ن��وي��اً، �ت��وف��ر خارطة 
طريق �جمموعة من الإجراءات 
��شمان  ق���ط���اع،  ل��ك��ل  امل��ق��رتح��ة 
�ال�شيا�شات  الب���ت���ك���ارات  ����ش��ع 
الأخرى  �الإج�����راءات  �التمويل 
ذات ال�شلة لتمكني هذا التحول.

ا�ست�سافة املوؤمتر العاملي 
لالحتاد الدويل للحفاظ

 على الطبيعة.
يف  الد�لة  �جهود  ل��د�ر  �تعزيزاً 
�الفعاليات  املوؤمترات  ا�شت�شافة 
ال���ع���امل���ي���ة، �اف������ق امل���ج���ل�������س على 
ا����ش���ت�������ش���اف���ة امل������وؤمت������ر ال���ع���امل���ي 
على  للحفاظ  ال����د�يل  ل��الحت��اد 
اإمارة  يف   )IUCN( الطبيعة 
على   ،2025 ع���ام  يف  اأب��وظ��ب��ي 
املناخي  التغري  �زارة  ت��ت��وىل  اأن 
�البيئة �هيئة البيئة - اأبو ظبي 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
لتنفيذ هذا القرار، �ذلك بهدف 
املحافظة  الد�لة يف  اإب��راز جهود 
ريادتها  �تر�شيخ  الطبيعة،  على 
التنوع  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف جم���ال 
ال��ب��ي��ول��وج��ي، ح��ي��ث ي��ع��د موؤمتر 
الحت�����اد ال�����د�يل ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال��ط��ب��ي��ع��ة م����ن اأه������م الأح�������داث 
على  �احل��ف��اظ  بالبيئة  املتعلقة 
�يدعم  ال���ب���ي���ول���وج���ي،  ال���ت���ن���وع 
العاملي  الأع��م��ال  ج���د�ل  تطوير 
البيولوجي  التنوع  للحفاظ على 
�البيئة، كما يعد �احداً من اأكرب 
التجمعات من نوعه، �ي�شتقطب 
 160 من  خبري  اآلف   10 نحو 

د�لة.

اإعادة ت�سكيل جمل�ش 
جودة احلياة الرقمية.

�افق  احل��ك��وم��ي��ة،  ال�������ش���وؤ�ن  �يف 
املجل�س على اإعادة ت�شكيل جمل�س 
الرقمية ملدة ثالث  جودة احلياة 
���ش��ن��وات ب��رئ��ا���ش��ة ال��ف��ري��ق �شمو 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء، �زير 
الداخلية �ع�شوية كل من �زيرة 
رئي�س  ن��ائ��ب   – امل��ج��ت��م��ع  تنمية 

اجلديدة،  القت�شادية  ال�شراكات 
خالل  ال���ه���ام���ة  امل���ل���ف���ات  �اإدارة 
ال�شركاء  م��ع  ال��ت��ف��ا����س  م��راح��ل 
�نتائج  �خم��رج��ات  ال��ت��ج��اري��ني، 
التفا��شية  الفنية  ال��ف��رق  عمل 
املعنية  اجل���ه���ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
الإجن�����ازات  �ت�شمنت  ب��ال��د�ل��ة، 
التوقيع  عليها  الط��الع  التي مت 
اتفاقيات   )4( ع��ل��ى  �امل�����ش��ادق��ة 
���ش��راك��ة اق��ت�����ش��ادي��ة ���ش��ام��ل��ة مع 
�د�لة  الهند،  جمهورية  من  كل 
اإند�ني�شيا،  �جمهورية  اإ�شرائيل، 
يف  �ال��دخ��ول  تركيا،  �جمهورية 
مفا��شات ب�شاأن اتفاقيات �شراكة 
�شركاء  م���ع  ���ش��ام��ل��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 

جتاريني.
على  امل�����ج�����ل�����������س  اط������ل������ع  ك�����م�����ا 
التي  الق���ت�������ش���ادي���ة  الإجن���������ازات 
خالل  الإم�������ارات  د�ل����ة  حققتها 
اتفاقية  مب��وج��ب   2022 ع����ام 
ال�شاملة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ة 
م�����ع ج���م���ه���وري���ة ال����ه����ن����د، �م���ن 
التجارة  ح��ج��م  �����ش���ول  اأب���رزه���ا 
اإىل  البلدين  ب��ني  النفطية  غ��ري 
حتى  دره�������م  م���ل���ي���ار   )79.3(
حمققة   ،2022 �شبتمرب  نهاية 
مقارنة   )23%( بن�شبة  من����واً 
ب����ذات ال���ف���رتة م���ن ع���ام 2021 
 ،2020 م��ق��اب��ل   )133%(�
ف���ي���م���ا ب���ل���غ ح���ج���م ال���������ش����ادرات 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة الإم���ارات���ي���ة اإىل 
يف  دره���م  مليار   )19.7( الهند 
بلغت  من��و  بن�شبة  ال���ف���رتة،  ذات 
الفرتة  ب���ذات  م��ق��ارن��ة   )12%(
 )154%(�  2021 ع����ام  م���ن 

مقابل عام 2020.
اإجنازات  على  املجل�س  اطلع  كما 
العام  نهاية  حتى  امل��واه��ب  جلنة 
2022 �نتائج الد�لة يف تقرير 
امل����واه����ب ال��ع��امل��ي��ة ال�������ش���ادر عن 
الإدارية  للتنمية  ال���د�يل  املعهد 
التي  �امل�������ب�������ادرات   ،)IMD(
اأطلقتها اللجنة من خالل تنفيذ 
�شمن  م����ب����ادرة   19 م����ن  اأك������ر 

حزمة املبادرات الوطنية.
اعتماد اإ�شدار عدد من القوانني 
�ال���ت�������ش���ري���ع���ات الحت������ادي������ة.�يف 
ال�شوؤ�ن الت�شريعية اعتمد املجل�س 
اإ����ش���دار ق��ان��ون احت����ادي يف �شاأن 
اأمالك الحتاد، بدًل من املر�شوم 
بقانون احتادي رقم )16( ل�شنة 
2018 ب�شاأن الأمالك العقارية 
اإىل  يهدف  الحت��ادي��ة،  للحكومة 
بجميع  الحت����اد  اأم����الك  تنظيم 
اأنواعها العقارية �غري العقارية، 
لها،  القانونية  احلماية  �اإ�شفاء 
لالنتفاع  موحدة  قواعد  ���شع 
ا�شتغاللها  ك���ف���اءة  ت�����ش��م��ن  ب��ه��ا 
عليها،  �امل��ح��اف��ظ��ة  �ا�شتعمالها 
�م�شوؤ�ليات  م����ه����ام  �حت����دي����د 
�الإج����راءات  بها  املعنية  اجل��ه��ات 
الواجب اتخاذها يف حال التعدي 

عليها �عدم املحافظة عليها.
قانون  اإ����ش���دار  املجل�س  �اع��ت��م��د 
احتادي يف �شاأن القانون البحري 
ال��ق��ان��ون الحت���ادي  ليحل حم��ل 

اآلف خبري �متخ�ش�س بيئي من 
الإم����ارات  م�شرية  د�ل����ة..   160
م�شرية  ���ش��ت��ب��ق��ى  الق���ت�������ش���ادي���ة 
على  حم���اف���ظ���ة  م���������ش����ت����دام����ة.. 
لالأجيال  امل���وارد  حتمي  البيئة.. 

القادمة باإذن اهلل.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال  كما 
اإعادة  �اعتمدنا  را�شد  بن  حممد 
احلياة  ج�����ودة  جم��ل�����س  ت�����ش��ك��ي��ل 
زايد  بن  �شيف  برئا�شة  الرقمية 
ن��ه��ي��ان.. �جم��ل�����س الإم�����ارات  اآل 
للجينوم برئا�شة خالد بن حممد 
يهدفان  امل��ج��ل�����ش��ني  زاي�������د..  ب���ن 
الرقمية  احل���ي���اة  ج�����ودة  ل���رف���ع 
�ال�شحية ل�شعب الإمارات �كافة 

املقيمني على اأر�شها.

الأجندة الوطنية 
لتنمية قطاع اإعادة 

الت�سدير يف الدولة 2030
�تف�شياًل اعتمد جمل�س الوزراء 
خالل اجتماعه الأجندة الوطنية 
الت�شدير يف  اإع��ادة  لتنمية قطاع 
الد�لة 2030، �تت�شمن اإطالق 
امل�شافة  القيمة  لتعزيز  مبادرات 
�اإن�شاء  للد�لة،  الت�شدير  لإعادة 
الت�شدير  لإع�����ادة  �ط��ن��ي��ة  جل��ن��ة 
ت�شم اجلهات احلكومية �اجلهات 
املعنية، التي ت�شاهم ب�شكل رئي�شي 
يف دع�����م زي�������ادة م����ع����دلت اإع������ادة 
ال��ت�����ش��دي��ر، �اإط�������الق م���ب���ادرات 
يف  الت�شدير  اإع����ادة  من��و  لتعزيز 
مبادرة   )24( �ت�شمل  ال��د�ل��ة، 
�ط���ن���ي���ة ����ش���م���ن اأج�����ن�����دة اإع�������ادة 
متحورت   ،2030 ال��ت�����ش��دي��ر 
ب�شكل رئي�شي حول اإن�شاء مر�شد 
اإعادة الت�شدير، �تطوير مناطق 
بالتن�شيق  ج���دي���دة  متخ�ش�شة 
�برنامج  املحلية،  احلكومات  مع 
لإعادة  امل�شافة  املحلية  القيمة 
الربنامج  �اإط������الق  ال��ت�����ش��دي��ر، 
ال���وط���ن���ي ل���ل���رت�ي���ج �ال����دع����م يف 
بيانات  �م��رك��ز  الت�شدير،  اإع���ادة 
ال�����ت�����ج�����ارة �ر�اب������������ط ال����ت����ج����ارة 
املبادرات  ال��د�ل��ي��ة، �غ��ريه��ا م��ن 

الوطنية بهذا ال�شاأن.
الوطنية  الأج������ن������دة  �ت�����ه�����دف 
الت�شدير يف  اإع��ادة  لتنمية قطاع 
د�ل���ة الم����ارات اإىل زي���ادة حجم 
قطاع  يف  الأجنبية  ال�شتثمارات 
اخلدمات، �زيادة القيمة امل�شافة 
لقت�شاد الد�لة من خالل اإعادة 
بحلول   50% بن�شبة  الت�شدير 
اإع���ادة  �م�شاعفة   ،2030 ع���ام 
 ،2030 ع��ام  بحلول  الت�شدير 
�ال�����ش����ت����ف����ادة م����ن ���ش��ب��ك��ة د�ل����ة 
مكتباً   50 من  املكونة  الإم���ارات 

جتارياً عرب 5 قارات.
العليا  اللجنة  �ن��ت��ائ��ج  اإجن�����ازات 
مل����ف����ا������ش����ات ال����ت����ج����ارة احل������رة.

�اط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى اإجن������ازات 
ملفا��شات  العليا  اللجنة  �نتائج 
 ،2022 ل��ع��ام  ال���ت���ج���ارة احل����رة 
�ال������ت������ي ت�������ش���م���ن���ت الإ��������ش�������راف 
املواقف  ���ش��ي��اغ��ة  م���ن  ك���ل  ع��ل��ى 
لعقد  ل����ل����د�ل����ة  ال���ت���ف���ا�����ش���ي���ة 

الأك������ادمي������ي������ة، �ال���رب�ف���ي�������ش���ور 
رئي�س   - زي���ن���غ  اإري������ك  ال���دك���ت���ور 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي���د للذكاء 
�الرب�في�شور  ال����ش���ط���ن���اع���ي، 
جورج ت�شري�س - بر�في�شور علم 
بجامعة  الطب  كلية  يف  ال��وراث��ة 

هارفارد.
اإن�شاء  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  �اف����ق  ك��م��ا 
�تعديل  للمجل�س،  ع��ام��ة  اأم��ان��ة 
ا�شم املجل�س من جمل�س برنامج 
جمل�س  اإىل  الإم���ارات���ي  اجلينوم 
الإمارات للجينوم �تكليف معايل 
�شارة بنت يو�شف الأمريي، �زيرة 
د�لة للتعليم العام �التكنولوجيا 
عاماً  اأم���ي���ن���اً  ل��ت��ك��ون  امل��ت��ق��دم��ة، 
للمجل�س، �تخويل رئي�س املجل�س 
بتنظيم الأمانة العامة للمجل�س، 
�حت��دي��د م��ه��ام��ه��ا �اأي����ة ق����رارات 

لزمة ب�شاأنها.
ك��م��ا �اف�����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى اإع�����ادة 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  ت�شكيل 
ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  الإم��������ارات 
حممد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  برئا�شة 
�زارة  �ك���ي���ل   - ال��ع��ل��م��اء  ���ش��ل��ي��م 
ال�شحة ��قاية املجتمع، �اإ�شافة 
اأع�شاء اإىل اللجنة العليا حلماية 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك، �اإ����ش���اف���ة ع�����ش��و اإىل 
لالقت�شاد  الإم����������ارات  جم��ل�����س 

الرقمي.

نتائج تطبيق ال�سيا�سة 
الوطنية حلماية الطفل يف 

املوؤ�س�سات التعليمية.
�اطلع املجل�س على نتائج تطبيق 
حلماية  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ة 
التعليمية،  املوؤ�ش�شات  يف  الطفل 
رفاه  �شم�ان  اإىل  ته�������دف  �التي 
الأط���ف���ال ����ش��الم��ت��ه��م �اح����رتام 
تعليمية  بيئة  �توفري  كرامتهم، 
مم��ت��ع��ة �اآم����ن����ة ل��ك��ل ط��ف��ل د�ن 
جن�شه،  اأ�  اأ�شله،  ب�ش�������بب  متييز 
الدينية،  اأ� عقيدته  اأ� موطن�����ه، 
اأ�  الج���ت���م���اع���ي،  م��رك�����������������زه  اأ� 

اإعاقته..
تعميم  ال����ن����ت����ائ����ج  �ت�������ش���م���ن���ت   
املوؤ�ش�شات  على  ال�شيا�شة  �ن�شر 
تبليغ  قنوات  �اإن�شاء  التعليمية، 
يف اجل���ه���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، �اإع�����ادة 
ت�شكيل جمل�س حماية الطفل يف 
البيئة املدر�شية، يخت�س يف ��شع 
اآليات التن�شيق �التعا�ن لتوحيد 
�اجلهود  �الإج���راءات  ال�شيا�شات 
لنمو  منا�شبة  اآمنه  بيئة  ل�شمان 
 )41( �تنفيذ  الطفل،  �ازده���ار 
برناجماً تدريبياً يف جمال حماية 
الطفل، �حمالت اإعالمية �طنية 
حلماية  الوطنية  ال�شيا�شة  ب�شاأن 
التعليمية،  املوؤ�ش�شات  يف  الطفل 
لتاأهيل  ب���رام���ج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
هذا  يف  الخت�شا�شيني  من  ع��دد 
الإطار، لتنفيذ املهام املنوطة بهم 

يف املوؤ�ش�شات التعليمية.
اإجنازات  على  املجل�س  اطلع  كما 
اأكادميية  اأم��ن��اء  جمل�س  �اأع��م��ال 
اأنور قرقا�س الدبلوما�شية، �ذلك 

عن العام 2022.

•• اأب�ظبي -وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت���راأ����س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
ال����د�ل����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل، 
اج��ت��م��اع جم��ل�����س ال������وزراء الذي 
عقد يف ق�شر الوطن يف اأبوظبي 
بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي،  حاكم 
�الفريق  امل��ال��ي��ة،  �زي���ر  ال�����وزراء 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ  �شمو 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان، 
ال����وزراء �زي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، ��شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء �زير 

ديوان الرئا�شة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ق������ال 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
الوزراء  ملجل�س  اجتماعاً  تراأ�شت 
اأقررنا  باأبوظبي  ال��وط��ن  بق�شر 
خالله 24 مبادرة �طنية تهدف 
مل�����ش��اع��ف��ة اإع�����ادة ال��ت�����ش��دي��ر من 
%100 خالل  الإم�����ارات  د�ل���ة 
ال�شبع �شنوات القادمة بال�شتفادة 
من �شبكتنا املكونة من 50 مكتباً 

جتارياً حول العامل.
اإع���ادة  �شن�شاعف  ���ش��م��وه:  �ق���ال 
ل��ل��د�ل��ة ع��رب تطوير  ال��ت�����ش��دي��ر 
مع  بالتعا�ن  متخ�ش�شة  مناطق 
احلكومات املحلية، �اإن�شاء مركز 
التجارة  �ر�اب��ط  التجارة  بيانات 
الد�لية، �اإطالق برامج الرت�يج 
ا�شتقطاب  �زي��ادة  الدعم  �برامج 
قطاع  يف  الأجنبية  ال�شتثمارات 
 2030 يف  ه��دف��ن��ا  اخل����دم����ات.. 
�فرق  الت�شدير  اإع��ادة  م�شاعفة 
عملنا قادرة على حتقيق الهدف.

ا�شتعر�شنا  كما  �شموه:  �اأ���ش��اف 
يف اجتماعنا نتائج اأكر من 19 
ال���د�ل���ة عا�شمة  م���ب���ادرة جل��ع��ل 
ل��ل��م��واه��ب ال��ع��امل��ي��ة .. الإم�����ارات 
كبار  م��وؤ���ش��ر  ع��امل��ي��اً يف  ال��ث��ان��ي��ة 
�هدفنا   .. املتخ�ش�شني  امل����دراء 
��شقل  اخل������ربات  اأف�������ش���ل  ن��ق��ل 
ك���وادرن���ا ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ك��ون عاملية 
 .. الأداء  �اح��رتاف��ي��ة   .. التفكري 

�تناف�شية القدرات.
�ا�شتعر�شنا  ���ش��م��وه:  �ق���ال  ك��م��ا 
الوزراء  جمل�س  اجتماع  يف  اأي�شاً 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اأع����م����ال  ن���ت���ائ���ج 
ملفا��شات التجارة احلرة.. �قعنا 
اقت�شادية  ����ش���راك���ات  ات��ف��اق��ي��ات 
�نتفا��س  د�ل..   4 م��ع  �شاملة 
ح��ال��ي��اً م���ع ال��ع��دي��د م���ن ال����د�ل 
تاأثري  ن����رى  �ب����داأن����ا  الأخ�������رى.. 
التجارة  اأرق����ام  على  الت��ف��اق��ي��ات 
اخل��ارج��ي��ة ل��ل��د�ل��ة … 2023 
�شيكون العام القت�شادي الأقوى 

للد�لة يف تاريخها باإذن اهلل.
املجل�س  ��اف������ق  ����ش���م���وه:  �ق�����ال 
ا�شت�شافة  على  الجتماع  خ��الل 
الد�يل  لالحتاد  العاملي  امل��وؤمت��ر 
ل���ل���ح���ف���اظ ع����ل����ى ال���ط���ب���ي���ع���ة يف 
 10 ي��ح�����ش��ره  �ال������ذي   2025

فاعل خري ي�ساهم ب� 5 ماليني درهم دعمًا حلملة وقف �ملليار وجبة
مظلة  حتت  تن�شوي  التي  �جبة"،  املليار  "�قف  حملة  �ت�شتهدف  ال��ع��امل. 
موؤ�ش�شة مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية، اإيجاد حلول م�شتدامة 
يف  حظا  الأق���ل  الفئات  �م�شاندة  اجل���وع  ملكافحة  �م�شاريع  ب��رام��ج  �تنفيذ 
العامل.�ت�شتكمل حملة "�قف املليار �جبة" جناحات حمالت اإطعام الطعام 
التي مت اإطالقها بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
 100 بحملة  م���ر�راً  �جبة  ماليني   10 بحملة  بداية  ال�شابقة  الأع���وام  يف 
�توا�شل حملة  مليون �جبة �انتهاء بحملة مليار �جبة يف رم�شان 2022. 
ا�شتقبال امل�شاهمات يف ال�شند�ق الوقفي من املوؤ�ش�شات  "�قف املليار �جبة"، 
للحملة  املخ�ش�س  الإل��ك��رت�ين  املوقع  هي  رئي�شية  قنوات   5 عرب  �الأف���راد 
www.1billionmeals.ae. فيما ي�شتقبل مركز الت�شال اخلا�س باحلملة 

م�شاركات امل�شاهمني يف الوقف عرب رقم الت�شال املجاين 8009999 .

•• دبي - وام:

املليار �جبة"  "�قف  5 ماليني دره��م دعماً حلملة  �شاهم فاعل خري مببلغ 
نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي 
�تد�شن اأكرب �شند�ق  الد�لة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
�قفي لإطعام الطعام يف رم�شان ب�شكل م�شتدام، للم�شاهمة يف مكافحة اجلوع 
��شوء التغذية، خا�شة لدى �شحايا الكوارث �الأزم��ات حول العامل.�يعك�س 
هذا التفاعل املجتمعي �امل�شاهمات الفاعلة يف احلملة، قيم العطاء الرا�شخة 
يف الإمارات، �ميثل ا�شتجابة جمتمعية �شاملة لدعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم نائب رئي�س الد�لة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم  حممد بن را�شد 
حول  �املحتاجني  امللهوفني  اإغ��اث��ة  جهود  يف  للم�شاهمة  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 

 جمموعة �لد�نوب تدعم حملة »وقف �ملليار وجبة« ب�5 ماليني درهم
الأفراد  م�شاهمات  اإىل  الدانوب"  "جمموعة  به  تربعت  ال��ذي  املبلغ 
�املوؤ�ش�شات �قطاعات الأعمال �املوؤ�ش�شات اخلريية �الإن�شانية، الذين 
الإم���ارات  د�ل��ة  مكانة  معززين  �جبة"،  املليار  "�قف  حملة  دع��م��وا 
الإن�شانية  تهدد  التي  التحديات  مواجهة  يف  فاعل  كم�شاهم  العاملية 
على خمتلف امل�شتويات.�قال ر�شوان �شاجان موؤ�ش�س �رئي�س جمل�س 
" توا�شل د�لة الإم��ارات عرب حملة �قف  اإدارة جمموعة الدانوب.. 
اأمر  �هو  عاملياً  �الإن�شاين  اخل��ريي  العمل  قطاع  قيادة  �جبة  املليار 
لي�س بغريب عليها، حيث باتت الإمارات م�شدراً �مركزاً لالبتكار يف 
على  اكت�شبتها  كبرية  خربة  من  متتلكه  مبا  الإن�شاين  العمل  جمال 
تقود  فاعلة  موؤ�ش�شية  منظومة  من  لديها  �ما  طويلة  �شنوات  م��دار 

اأن�شطتها الإن�شانية �اخلريية بكفاءة عالية".

•• دبي- وام: 

درهم  ماليني  بخم�شة  م�شاهمتها  عن  الدانوب"  "جمموعة  اأعلنت 
دعماً حلملة "�قف املليار �جبة" التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الد�لة رئي�س جمل�س الوزراء 
لتد�شني اأكرب �شند�ق �قفي لإطعام الطعام  حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
�جبة"،  املليار  "�قف  حملة  م�شتدام.�ت�شتهدف  ب�شكل  رم�شان  يف 
التي تن�شوي حتت مظلة موؤ�ش�شة مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
احتياجاً،  الأك���ر  للمجتمعات  غ��ذائ��ي  اأم���ان  �شبكة  ت��وف��ري  العاملية، 
ترجمة ملعاين الرتاحم �الإح�شان يف �شهر رم�شان الكرمي، �جت�شيداً 
للجميع.�ُي�شاف  العون  يد  �مد  �التكافل  �الت�شامن  العطاء  لقيم 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأب�ظبي-الفجر: 

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
ب��اأب��وظ��ب��ي �ف�����داً م���ن اأم���ان���ة منطقة 
الريا�س يف اململكة العربية ال�شعودية، 
�ذل�����ك ان���ط���الق���اً م���ن ح��ر���ش��ه��ا على 
ال��ت��ع��ا�ن ال��وث��ي��ق م��ع ال�����ش��رك��اء كافة، 
�الإقليمي  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 

�الد�يل.
معايل  ال����وف����د  ا����ش���ت���ق���ب���ال  يف  �ك������ان 
اخلييلي،  خ��م��ي�����س  م��غ��ري  ال���دك���ت���ور 
��شعادة  املجتمع،  تنمية  دائ��رة  رئي�س 
املهند�س حمد الظاهري، �كيل دائرة 
عبداهلل  �����ش���ع���ادة  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة 
اأبوظبي  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
املدراء  من  �عدد  الجتماعي،  للدعم 

التنفيذيني يف الدائرة.
اأجندة  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  �مت 
القطاع الجتماعي يف اإمارة اأبوظبي، 
التي  �ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  �ال�شيا�شات 
منها  ال����ت����زام����اً  ال������دائ������رة،  ت���ن���ف���ذه���ا 
املعنية  اجلهات  مع  امل�شتمّر  بالتعا�ن 
نحو توفري خدمات اجتماعية عالية 
اجلودة ملختلف فئات ��شرائح املجتمع 

��شمان حياة كرمية لكافة اأفراده.
ا�شتبانة  الدائرة، حما�ر  �ا�شتعر�شت 
اأداة قيا�س  �ال��ت��ي تعد  ج��ودة احل��ي��اة، 
رئي�شية تعتمدها الدائرة لقيا�س اآراء 
املوا�شيع  خمتلف  يف  املجتمع  اأف����راد 
النتائج  �اأبرز  الجتماعية،  �الق�شايا 
اإىل  اإ�شافة  املختلفة،  د�رات��ه��ا  خ��الل 
اأب������رز ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات �امل����ب����ادرات 
ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال����دائ����رة ب���ن���اًء على 

القطاع  مت�س  �التي  ال�شتبانة  نتائج 
الدعم  املجتمعية،  امل�شاركة  ال��ث��ال��ث، 

الجتماعي، �غريها من املبادرات.
التي  امل��ن��ج��زات  ال��دائ��رة  �ا�شتعر�شت 
لالأعوام  الجتماعي  القطاع  حققها 
الجتماعي  �الأث���ر  املا�شية،  الثالثة 
موؤكدة  امل��ن��ج��زات،  تلك  م��ن  املتحقق 
اأهمية تكاملية الأد�ار لتتويج اجلهود 
ب��ال��ن��ج��اح �ال��و���ش��ول اإىل ك��ل ف���رد يف 

املجتمع.
ك��م��ا مت ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى اأب����رز 
القائمة  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
�املحتملة يف اإمارة اأبوظبي، �احللول 
مع  بالتعا�ن  ال��دائ��رة  ��شعتها  التي 
ال�����ش��رك��اء، اإ���ش��اف��ة اإىل الط���الع على 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ل��الرت��ق��اء بجودة 
بناء  ع����رب  الج���ت���م���اع���ي���ة  اخل����دم����ات 

اأب�����رز اجلهات  ����ش���راك���ات م��ث��م��رة م���ع 
الفاعلة يف هذ القطاع.

جتربة  على  ال�شعودي  ال��وف��د  �اط��ل��ع 
الجتماعي،  ل��ل��دع��م  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة 
لتح�شني  ب����ه  ت���ق���وم  ال������ذي  �ال��������د�ر 
الدعم  تقدمي  عرب  املعي�شي  امل�شتوى 
ال��ت��ي تقع حت��ت خ��ط العي�س  ل��الأ���ش��ر 
ا�شتعرا�س  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال����ك����رمي، 
اجل���ه���ود امل��ب��ذ�ل��ة ل��ت��م��ك��ني الأف������راد، 
�ب��رام��ج الإر���ش��اد امل���ايل ال���ذي يهدف 
الأفراد  لدى  املايل  الوعي  تعزيز  اإىل 

امل�شتفيدين من برامج الدعم.
�حر�شت دائرة تنمية املجتمع خالل 
ت�شليط  على  ال�شعودي  ال��وف��د  زي���ارة 
امل��ت��زاي��د للقطاع  ال���د�ر  ال�����ش��وء على 
اإ�شافة  اأب���وظ���ب���ي،  اإم������ارة  يف  ال��ث��ال��ث 
الدائرة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  اخل��ط��ط  اإىل 

لرت�شيخ قطاع ثالث ممكن �م�شتدام 
القت�شادية  التنمية  تعزيز  يف  ي�شهم 

�الجتماعية امل�شتدامة يف الإمارة.
�ان�����ش��ج��ام��اً م��ع ر�ؤي����ة اأم��ان��ة منطقة 
الريا�س �ر�شالتها املتمّثلة يف الرتقاء 
التنمية  ت��ع��زي��ز  ب��امل��دي��ن��ة م��ن خ���الل 
احل�شرية امل�شتدامة �توفري خدمات 
فّعالة  ���ش��راك��ات  �ب��ن��اء  اجل���ودة  عالية 
نحو جمتمع ناب�س باحلياة، �شاهمت 
زي����ارة ال��وف��د ال�����ش��ع��ودي ل��ل��دائ��رة يف 
ت�شليط ال�شوء على اأف�شل املمار�شات 
الج��ت��م��اع��ي��ة �اآخ������ر ال���ت���وّج���ه���ات يف 
ال����ق����ط����اع الج����ت����م����اع����ي ال�������ش���ع���ودي 
�شاأنها  من  التي  الناجحة  �التجارب 
جهود  تعزيز  نحو  امل�شاعي  تدعم  اأن 
العمل  جمالت  �شمن  البّناء  التعا�ن 

الجتماعي �التنموي.

•• ال�سارقة -وام: 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
ال�شارقة،  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
2023م  ل�����ش��ن��ة   )2( رق���م  ال��ق��ان��ون 
ب�شاأن تنظيم اأكادميية ال�شارقة للنقل 

البحري.
مب�شمى  ُي�شتبدل  ال��ق��ان��ون  �بح�شب 
للعلوم  ال����ع����رب����ي����ة  "الأكادميية 
البحري  �ال���ن���ق���ل  �ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
" اأي��ن��م��ا �رد يف  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة  يف 
الت�شريعات �كافة التعامالت الإدارية 
�امل���ال���ي���ة �ال���ق���ان���ون���ي���ة �غ���ريه���ا من 
الآت���ي:  امل�شمى  الأخ�����رى،  امل��ع��ام��الت 
البحري"،  للنقل  ال�شارقة  "اأكادميية 
باللغة  الأك���ادمي���ي���ة  م�شمى  �ُي��ع��ت��م��د 

الإجنليزية كالآتي:
 Sharjah Maritime" 

."Academy
بال�شخ�شية  الأك����ادمي����ي����ة  �ت��ت��م��ت��ع 
القانونية  �الأه����ل����ي����ة  الع���ت���ب���اري���ة 
�مبا�شرة  اأهدافها  لتحقيق  ال��الزم��ة 
ال�شتقالل  لها  �يكون  اخت�شا�شاتها، 
ملكيتها  �ت����ع����ود  �الإداري  امل�������ايل 

حلكومة الإمارة.
�ت��ه��دف الأك���ادمي���ي���ة اإىل حت��ق��ي��ق ما 

يلي:
العلوم  يف  تعليمية  ب��رام��ج  ط��رح   .1
البحري  �ال���ن���ق���ل  �ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
التمّيز  ي���ح���ق���ق  مب�����ا  �ت����ط����وي����ره����ا 

املوؤ�ش�شي.
النقل  ق����ط����اع  �ت����ط����وي����ر  دع������م   .2

الكوادر  �اإع�������داد  ب���ال���د�ل���ة  ال��ب��ح��ري 
الوطنية املوؤهلة للعمل به يف خمتلف 
املجالت �فقاً لأحدث النظم العلمية 

�العملية.
�البحثي  العلمي  الن�شاط  دع��م   .3
�تعزيز ثقافة البتكار �التناف�شية يف 
جمالت العلوم �التكنولوجيا �النقل 

البحري.
4.توثيق ال�شالت �الر�ابط العلمية 
�ت��ب��ادل اخل���ربات �امل��ع��ل��وم��ات الفنية 
املحلية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  �ال��ث��ق��اف��ي��ة 

�الد�لية.
لالأكادميية  ي��ك��ون  ل��ل��ق��ان��ون  ��ف���ق���اً 
ممار�شة  اأه��داف��ه��ا  حت��ق��ي��ق  �شبيل  يف 

الخت�شا�شات الآتية:
�ال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  1.��شع 
�اخل��ط��ط ال��الزم��ة لإدخ���ال الربامج 
التعليمية �التدريبية �البحث العلمي 
�التكنولوجيا  ال���ع���ل���وم  م���ي���ادي���ن  يف 

�النقل البحري.
التعليمية  الربامج  �تطوير  2.طرح 
�ال��ت��دري��ب��ي��ة �امل��ه��ن��ي��ة �ات���خ���اذ كافة 
للح�شول  ال������الزم������ة  الإج���������������راءات 
�العتماد  امل��ط��ل��وب��ة  امل��واف��ق��ات  ع��ل��ى 

الأكادميي من اجلهات املعنية.
املهني يف  التدريب  برامج  تقدمي   .3
�النقل  �التكنولوجيا  العلوم  جم��ال 

البحري.
اإعداد الأبحاث العلمية �امل�شاريع   .4
�التكنولوجيا  ب��ال��ع��ل��وم  املتخ�ش�شة 
�النقل البحري ذات اجلودة بال�شراكة 
�الد�لية  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 

املتخ�ش�شة.

املعار�س  يف  �امل�����ش��ارك��ة  التنظيم   .5
العلمية  �الأن�������ش���ط���ة  �امل������وؤمت������رات 
�ال����ث����ق����اف����ي����ة امل����ت����ع����ل����ق����ة ب���ال���ع���ل���وم 

�التكنولوجيا �النقل البحري.
6.اإقامة �شراكات ا�شرتاتيجية �اإبرام 
ات��ف��اق��ي��ات ت���ع���ا�ن م���ع الأك���ادمي���ي���ات 
امل���ح���ل���ي���ة �ال�����د�ل�����ي�����ة �اجل����ام����ع����ات 
�املنظمات �املعاهد يف جمالت العلوم 
بناًء  البحري  �النقل  �التكنولوجيا 
على اعتماد جمل�س اأمناء الأكادميية.

لتكون  ل���الأك���ادمي���ي���ة  7.الرت�يج 
�عربياً  �ثقافياً ��طنياً  علمياً  مركزاً 
�النقل  �التكنولوجيا  للعلوم  �د�ل��ي��اً 

البحري.
الأكادميية  الكوادر  �تاأهيل  8.اإعداد 
�التكنولوجيا  ال���ع���ل���وم  جم�����ال  يف 

�النقل البحري.
الالزمة  التحتية  الُبنية  9.تطوير 
ل����الأب����ح����اث �ال���ت���ع���ل���ي���م �ال����ت����دري����ب 
�ال��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مب���ا ي��ت��ف��ق مع 
الد�لية  �امل��ع��اي��ري  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل 

املعتمدة.
ُتكّلف  اأخ���رى  اخت�شا�شات  اأي   .10
ب��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة م��ن ���ش��اح��ب ال�شمو 

حاكم ال�شارقة.
�ت�����ك�����ون ال����ل����غ����ة ال����ع����رب����ي����ة �ال���ل���غ���ة 
الإجنليزية هما لغتا التعليم �التدريب 
يف الأكادميية �فقاً ملا تقت�شيه طبيعة 
اأمناء  جمل�س  م��ن  املعتمدة  ال��ربام��ج 
اعتماد  للمجل�س  �يجوز  الأكادميية، 
التدريب  اأ�  التعليم  يف  اأخ���رى  ل��غ��ات 
يف الأكادميية �فق ما تقت�شيه طبيعة 

الربامج املعتمدة فيها.

�يتوىل اإدارة الأكادميية جمل�س اأمناء 
ُي�����ش��ّك��ل م��ن ال��رئ��ي�����س �ع�����ش��وي��ة عدد 
الخت�شا�س  ذ�ي  م��ن  الأع�����ش��اء  م��ن 
قرار  بت�شميتهم  �ي�����ش��در  �اخل�����ربة، 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
املجل�س  يف  ال��ع�����ش��وي��ة  م����دة  �ت���ك���ون 
اأ�  مل��دة  �شنوات يجوز متديدها  ث��الث 
ت�شكيله،  تاريخ  من  تبداأ  مماثلة  مدد 
اأعماله  ت�شريف  يف  املجل�س  �ي�شتمر 
ت�شكيل  يتم  اأن  اإىل  مدته  انتهاء  عند 
جمل�س جديد �يجوز اإعادة تعيني من 

انتهت مدة ع�شويتهم.
�يخت�س جمل�س اأمناء الأكادميية مبا 

يلي:
العامة  ال�شيا�شة  �اع��ت��م��اد  1.��شع 
لالأكادميية  ال�شرتاتيجية  �اخلطط 

�متابعة تنفيذها �تقييمها.
جميع  من  الأكادميية  اأداء  تقييم   .2
اجلوانب الأكادميية �الإدارية �املالية 
�ال���ُب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة �ات����خ����اذ ال����الزم 

ب�شاأنها.
الفر�ع  اإن�������ش���اء  ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة   .3
�غريها  العلمية  �امل���راك���ز  �امل��ع��اه��د 
التابعة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
اأ� خارجها  الإم��ارة  لالأكادميية داخل 

اأ� دجمها اأ� اإلغائها.
�نواب  املدير  تعيني  على  املوافقة   .4
امل���دي���ر �ر�ؤ������ش�����اء ف�����ر�ع الأك���ادمي���ي���ة 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ش���اء  �ت���رق���ي���ة 

�تنظيم �شوؤ�نهم املالية �الإدارية.
ال���ربام���ج  ط�����رح  ع���ل���ى  5.املوافقة 
�املهنية  الأك��ادمي��ي��ة  �ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 

�دجمها اأ� اإلغائها.

6. ��شع اللوائح �ال�شوابط اخلا�شة 
�ال�شهادات  ال���درج���ات  م��ن��ح  بتنظيم 

العلمية �الأكادميية �املهنية.
ت�شتوفيها  ال��ت��ي  ال��ر���ش��وم  اإق����رار   .7
الأك���ادمي���ي���ة م��ن ال��ط��ل��ب��ة يف خمتلف 

التخ�ش�شات.
�احل�شاب  ال�شنوية  املوازنة  8.اإقرار 
اخل��ت��ام��ي ل��الأك��ادمي��ي��ة �رف��ع��ه��ا اإىل 
الرئي�س للم�شادقة عليها اأ� اتخاذ ما 

يراه ب�شاأنها.
�الإداري�����ة  امل��ال��ي��ة  ال��ل��وائ��ح  9.اإقرار 

اخلا�شة بالأكادميية.
التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  اع���ت���م���اد   .10
جلميع  ال������ر�ات������ب  ����ش���ل���م  �حت�����دي�����د 

العاملني يف الأكادميية.
الالزمة  �النظم  القواعد  ��شع   .11
�اإدارتها  الأكادميية  اأم��وال  ل�شتثمار 
�ال���ت�������ش���رف ف��ي��ه��ا �الإ������ش�����راف على 

ح�شاباتها.
�النظم  املالية  القواعد  حتديد   .12
اأعمالها  املحا�شبية لالأكادميية �كافة 
�املعايري  ل���الأ����ش���ول  �ف����ق����اً  امل���ال���ي���ة 

املحا�شبية املتعارف عليها د�لياً.
�مذكرات  العقود  على  املوافقة   .13
ال����ت����ف����اه����م �ات�����ف�����اق�����ي�����ات ال����ت����ع����ا�ن 

�ال�شراكات التي ُتربمها الأكادميية.
اأ�  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ان  ت�����ش��ك��ي��ل   .14
اأع�����ش��ائ��ه �حتديد  امل��وؤق��ت��ة م���ن ب���ني 
مهامها �اخت�شا�شاتها �نظام عملها.

ال�شنوي  التقرير  على  الط��الع   .15
�اإجنازاتها  الأك���ادمي���ي���ة  ن�����ش��اط  ع��ن 
�ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ن��وي ل��ل��م��دق��ق املايل 

الداخلي �اإقرارهما.

ُيكّلف  اأخ���رى  اخت�شا�شات  اأي   .16
بها من الرئي�س.

��فقاً للقانون يكون لالأكادميية مدير 
ي�شدر بتعيينه قرار من الرئي�س بناًء 
�ُيعا�نه  الأمناء  على موافقة جمل�س 
ع��دد م��ن ال��ن��واب �ر�ؤ���ش��اء الأق�����ش��ام يف 
املختلفة،  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��م  جم�����الت 
لوائح  مبوجب  اخت�شا�شاتهم  �حُتدد 
ال��ت��ي يقرها  الأك���ادمي���ي���ة �اأن��ظ��م��ت��ه��ا 

املجل�س �يتم اعتمادها من الرئي�س.

املجل�س  اإ���ش��راف  حت��ت  امل��دي��ر  �يعمل 
مبا�شرته  عن  اأمامه  م�شوؤ�ًل  �يكون 

ملهامه ��شالحياته الآتية:
�ال�شيا�شات  اخل����ط����ط  1.تنفيذ 
�الأن����ظ����م����ة �ال����ل����وائ����ح �ال�����ق�����رارات 
اإقرارها  بعد  لالأكادميية  التنفيذية 

من املجل�س.
يف  ال���ع���م���ل  ����ش���ري  ع���ل���ى  2.الإ�شراف 
الأكادميية �فق الت�شريعات �الأنظمة 
الإداري���ة  ال��ق��رارات  �اإ���ش��دار  ال�شارية 

�متابعة تنفيذها.
�الإداري���ة  املالية  اللوائح  3.اقرتاح 
الداخلية  العمل  �ن��ظ��م  ل��الأك��ادمي��ي��ة 
�اأي تعديالت ب�شاأنها �رفعها للمجل�س 

لتخاذ الالزم ب�شاأنها.
الأك���ادمي���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  رئ���ا����ش���ة   .4
الكليات  �العمل مع عمداء  �الإداري��ة 
العاملني  �ج��م��ي��ع  الأق�����ش��ام  �ر�ؤ����ش���اء 
امل�شتمر  التح�شني  على  ب��الأك��ادمي��ي��ة 
اأعمال  �رف��ع م�شتوى اجل��ودة جلميع 

الأكادميية �خمرجاتها.
الند�ات  يف  الأك���ادمي���ي���ة  مت��ث��ي��ل   .5

�املعار�س  �ال����ل����ق����اءات  �امل�����وؤمت�����رات 
املحلية �الإقليمية �الد�لية.

6. متثيل الأكادميية يف عالقاتها مع 
الآخرين �اأمام الق�شاء.

�احل�شاب  ال�شنوية  املوازنة  7.اإعداد 
املجل�س  اإىل  �رف���ع���ه���م���ا  اخل���ت���ام���ي 

لإقرارهما.
التفاهم  م��ذك��رات  على  التوقيع   .8
ُتربمها  التي  �ال�شراكات  �التفاقيات 

الأكادميية بعد اإقرارها من املجل�س.
ميزانية  م����ن  ال�������ش���رف  9.تنفيذ 
املقررة  العتمادات  �شمن  الأكادميية 
�الأنظمة  ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �ف����ق����اً  ل���ه���ا 

ال�شارية.
ال�����د�ري�����ة  ال����ت����ق����اري����ر  رف�������ع   .10
ما  لت��خ��اذ  املجل�س  اإىل  �ال��ت��و���ش��ي��ات 

يراه ب�شاأنها.
ُيكلف  اأخ���رى  اخت�شا�شات  اأي   .11

بها من املجل�س اأ� الرئي�س.
امل��دي��ر �موافقة  اق����رتاح  �ب���ن���اًء ع��ل��ى 
اللوائح  ال��رئ��ي�����س  ُي�������ش���در  امل��ج��ل�����س 
التنفيذية  �ال�����ق�����رارات  �الأن���ظ���م���ة 

الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
كما ن�س القانون على اأن ُيلغى القانون 
رقم )5( ل�شنة 2020م ب�شاأن تنظيم 
للعلوم  ال���ع���رب���ي���ة  الأك����ادمي����ي����ة  ف�����رع 
�ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري يف 
اإمارة ال�شارقة، على اأن ي�شتمر العمل 
�القرارات  �ال��ل��وائ��ح  الأن��ظ��م��ة  بكافة 
اأن  اإىل  مبوجبه  ال�����ش��ادرة  التنفيذية 
ُتعّدل اأ� ُتلغى مبوجب هذا القانون اأ� 

القرارات ال�شادرة مبوجبه.

�سلطان �لقا�سمي ي�سدر قانونًا ب�ساأن تنظيم �أكادميية �ل�سارقة للنقل �لبحري

•• اأب�ظبي-وام:

جنحت الإمارات يف تاأ�شي�س منظومة متكاملة لدعم املقبلني على الز�اج 
بناء  ال��ت��ي متكنهم م��ن  املتطلبات  ك��اف��ة  �ت��وف��ري  ال��د�ل��ة  م��ن م��واط��ن��ي 
املجتمعي.�ك�شفت  التالحم  حتقيق  يف  ت�شهم  �متما�شكة  م�شتقرة  اأ�شر 
اإح�شائيات حديثة �شادرة عن �زارة تنمية املجتمع اأن اإجمايل املبالغ التي 
مت �شرفها كمنح مالية للز�اج خالل 30 عاما )1993 �لغاية 2022( 
منها  ا�شتفاد  درهم،  األف   584� مليونا   886� مليارات  بلغت نحو 5 
نحو 91 األفا �626 �شخ�شا على م�شتوى اإمارات الد�لة.�اأ�شهمت منح 
الز�اج خالل ال�شنوات املا�شية يف م�شاعدة عدد كبري من �شباب �فتيات 

الوطن على بداية حياتهم الز�جية �الأ�شرية با�شتقرار �اطمئنان، حيث 
�شاهم الدعم املادي الذي تلقوه بالإيفاء بكثري من متطلبات الز�اج.��فقاً 
الز�اج  منحة  قيمة  تبلغ   ،2017 ل�شنة   5 رق��م  ال���وزراء  جمل�س  لقرار 
األ��ف دره��م �ت�شرف دفعة �اح���دة للم�شتحقني.  70 الإم����ارات  يف د�ل��ة 
�ت�شرف منحة الز�اج بناء على عدد من ال�شر�ط منها اأن يكون املتقدم 
21 عاما ��شن  ال��ز�ج عن  �شن  �األ يقل  ال��د�ل��ة  �ز�ج��ت��ه من مواطني 
الز�جة عن 18 عاما عند عقد الز�اج �األ يتجا�ز �شايف دخل ال�شخ�س 
25 األف درهم مع اإلزامية ح�شور الد�رات التوعوية لكال الز�جني التي 
تنظمها �زارة تنمية املجتمع من خالل من�شتها الإلكرت�نية.�يف �شياق 
التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  اأب��رز  اأح��د  اجلماعية  الأع��را���س  �شكلت  مت�شل 

حتظى  �التي  الأ�شري،  �ال�شتقرار  ال��ز�اج  على  املواطن  ال�شباب  ت�شجع 
اإجناحها  على  حتر�س  التي  الإم���ارات  د�ل��ة  يف  القيادة  من  كبري  بدعم 
هذا  ركيزة  هو  م�شتقرة  اأ�شرة  بناء  ب��اأن  قناعتها  من  انطالقا  �تعميمها 
املجتمع �تنميته �ا�شتقراره.�بلغ عدد الأعرا�س اجلماعية التي �شهدتها 
 83 2022 نحو  2013 �لغاية  اأع��وام من   10 د�ل��ة الإم���ارات خالل 
بيانات �شادرة  3597 �شخ�شا، �ذلك ح�شب  �شارك فيها  عر�شا جماعيا 
حديثا عن �زارة تنمية املجتمع.�جت�شد الأعرا�س اجلماعية بعدا تراثيا 
اأ�شيال يف املجتمع الإماراتي قائم على تخفيف الأعباء املالية على ال�شباب 
الراغبني يف الز�اج �احلد من املظاهر ال�شلبية التي ترافق بع�س حفالت 
اإىل تر�شيخ ثقافة  ال��ز�اج ل �شيما التفاخر يف الإنفاق.�ت�شعى الإم��ارات 

الأعرا�س اجلماعية كظاهرة جمتمعية يت�شا�ى فيها ال�شباب �ال�شابات، 
اإىل الأعرا�س  ال�شباب الإماراتي لالن�شمام  حيث تتوا�شل جهود حتفيز 
اأمور  يف  احلفالت  على  �شرفها  يتم  التي  النفقات  �ا�شتغالل  اجلماعية 
ي�شاعد  مب��ا  العطاء  على  �ق���ادرة  م�شتقرة  اأ���ش��ر  تكوين  يف  ت�شهم  اأخ���رى 
للحياة  املثالية  النطالقة  على  منها  الوطن.�حر�شا  �تنمية  بناء  يف 
الربامج  من  العديد  الإم���ارات  اأطلقت  ا�شتقرارها،  �ا�شتدامة  الز�جية 
حتمل  من  �متكينهم  ال���ز�اج  على  املقبلني  ال�شباب  تاأهيل  اإىل  الهادفة 
اأ�شرة  م�شوؤ�لياتهم الأ�شرية �تز�يدهم باملعرفة �املهارات الالزمة لبناء 
احلياة  تتنا�ل خمتلف جوانب  د�رات  �ذلك من خالل  �م�شتقرة،  اآمنة 

�يقدمها نخبة من اأ�شحاب الخت�شا�س الأُ�شري.

��ستفاد منها 92 �ألفا.. منح �لزو�ج يف �الإمار�ت تناهز 5.9 مليار�ت خالل 30 عامًا

د�ئرة تنمية �ملجتمع باأبوظبي ت�ستقبل وفدً� من �أمانة 
منطقة �لريا�س لبحث �ُسُبل �لتعاون و�لعمل �مل�سرتك

•• ال�سارقة- وام:

جديدة  �شهابية  زخ���ة   12 ال����د�يل  ال��ف��ل��ك��ي  "IAU” الحت����اد  اع��ت��م��د 
حممد  الباحث  قدمها  ماج�شتري  ر�شالة  نتائج  خ��الل  من  اكت�شافها  مت 
�الفلك  الف�شاء  علوم  يف  العلوم  ماج�شتري  برنامج  �شمن  ع��ودة  �شوكت 
التابع لق�شم الفيزياء التطبيقية �علم الفلك يف جامعة ال�شارقة، �ذلك 
الفلكية باجلامعة  الفيزياء  اأ�شتاذ  ال��وردات  اإ�شراف الدكتور م�شهور  حتت 
�مدير ال�شوؤ�ن الأكادميية باأكادميية ال�شارقة لعلوم �تكنولوجيا الف�شاء 
�الفلك، �م�شاعد امل�شرف الدكتور "بيرت جيني�شكينز" من �كالة الف�شاء 

الأمريكية نا�شا.
�اأ�شاد �شعادة الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة �املدير 

العام لأكادميية ال�شارقة لعلوم �تكنولوجيا الف�شاء �الفلك �رئي�س الحتاد 
العربي لعلوم الف�شاء �الفلك.. بهذا الكت�شاف العلمي اجلديد، م�شيفاً 
اأن هذا الإجناز ي�شجل لد�لة الإمارات ، كونه نتج عن درا�شات اأعدها اأبناء 
الد�لة، �ياأتي ذلك حتقيقاً لر�ؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �موؤ�ش�س جامعة 
نائب حاكم  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  �توجيهات  ال�شارقة 

ال�شارقة �رئي�س جامعة ال�شارقة.
تطرحها  التي  املاج�شتري  لربامج  �املعرفية  العلمية  الآف��اق  اأهمية  �اأك��د 
�حتديداً  �الفلك  الف�شاء  علوم  ميادين  يف  �شيما  �ل  ال�شارقة  جامعة 
برامج املاج�شتري يف علوم الف�شاء �الفلك، �املاج�شتري يف نظم املعلومات 
اجلو  ق��ان��ون  يف  املاج�شتري  �ب��رن��ام��ج  ُب��ع��د،  ع��ن  �ال�شت�شعار  اجل��غ��راف��ي��ة 

�الف�شاء.
اأن الكت�شاف مت  �اأ��شح الدكتور م�شهور ال��وردات امل�شرف على الر�شالة، 
اأر�شاد �شبكة الإم��ارات لر�شد ال�شهب �النيازك التابعة ملركز  بعد حتليل 
الفلك الد�يل، �تتكون هذه ال�شبكة من ثالث حمطات موزعة يف �شحراء 
�شماء  التي تظهر يف  ال�شهب  بت�شوير  اآيل  �ب�شكل  يومياً  �تقوم  اأبوظبي، 
الإم��ارات ، �قد مت حتليل هذه الأر�شاد التي ُجمعت منذ ت�شغيل ال�شبكة 
يف عام 2017 اإىل نهاية العام 2021، �التي ا�شتملت ما يقارب من 77 
ال�شم�س بح�شاب  ال�شهب، بحيث مت حتديد مدار كل منها حول  األفا من 
�التعريف  ال��د�يل  الفلكي  امل��دارّي��ة �قد متت خماطبة الحت��اد  عنا�شره 
بالزخات ال�شهابية اجلديدة �ال�شهب التابعة لكل منها، مع ذكر العنا�شر 
املدارية اإ�شافة اإىل ال�شم املقرتح للزخة اجلديدة، حيث اأقّر الحتاد الفلكي 

الد�يل جميع الزخات املقرتحة �مت ت�شجيلها �ن�شرها على موقعه.
من جانبه عر�س الباحث املهند�س حممد �شوكت عودة، مدير مركز الفلك 
الد�يل يف اأبوظبي، تفا�شيل زخات ال�شهب املكت�شفة، فقال باأنه يتم ت�شمية 
زخات ال�شهب اجلديدة هذه �فقاً ملعيار معتمد من الحتاد الفلكي الد�يل، 
فتن�شب زخة ال�شهب للمجموعة النجمية التي حتتوي نقطة الإ�شعاع، �هي 

نقطة �همية تبد� ال�شهب التابعة للزخة �كاأنها منطلقة منها.
�اأ�شاف اأّن �شبكة الإمارات لر�شد ال�شهب �النيازك �شاهمت منذ اإن�شائها 
الفلكي الد�يل، ��شاركت  اأعلنها الحتاد  التي  العديد من الكت�شافات  يف 
يف العديد من الأبحاث التي ن�شرت يف املجالت العلمية املحّكمة �حتظى 
الإم����ارات  د�ل���ة  ل��دى  املخت�شني  م��ن  م�شتمّرين  �رع��اي��ة  ب��دع��م  ال�شبكة 

العربية املتحدة، مما يبقيها مب�شتوى عال من الدّقة �الر�شانة.

�الحتاد �لفلكي �لدويل يعتمد 12 زخة �سهابية جديدة �كت�سفها باحث �إمار�تي

جامعة خليفة وجهاز �أبوظبي لال�ستثمار يطلقان 
برنامج ماج�ستري علوم بيانات �حلو�سبة

•• اأب�ظبي - وام:

اأبوظبي  جهاز  م��ع  بال�شراكة  �التكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  اأطلقت 
لال�شتثمار، برنامج ماج�شتري علوم بيانات احلو�شبة بهدف مواكبة متطلبات 
املعلومات  من  ال�شتفادة  من  املتخ�ش�شني  �متكني  احلديث  الرقمي  الع�شر 
القرارات  ��شنع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ����ش��ع  جم��ال  يف  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  امل�شتنبطة 

ال�شحيحة.
ت��وف��ره جامعة خليفة �مت  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  م��ن خ��الل  الطلبة  �يتمكن 
اأبوظبي  ب��ج��ه��از  ال��ك��ّم��ي  ال��ب��ح��وث �ال��ت��ط��وي��ر  ف��ري��ق  ب��ال��ت��ع��ا�ن م��ع  ت�شميمه 
الآلة،  �تعلم  البيانات  مهاراتهم يف جمالت حتليالت  تطوير  لال�شتثمار من 

مع مواكبة اأحدث التطورات التي ت�شهدها خمتلف القطاعات.
اأنظمة  يف  التخ�ش�شات  م��ن  جم��م��وع��ة  اجل��دي��د  امل��اج�����ش��ت��ري  ب��رن��ام��ج  �ي��وف��ر 
احلو�شبة �حتليل البيانات، حيث يهدف ت�شميمه اإىل تز�يد الطلبة باملعرفة 
التكنولوجية  ال�شناعية  القطاعات  اإىل  يحتاجونها لالن�شمام  التي  �املهارات 
 20 بالربنامج  التحق  �ق��د  ال�شلة،  ذات  امل��ج��الت  يف  البيانات  على  القائمة 

موظفاً من جهاز اأبوظبي لال�شتثمار حتى تاريخه.
جامعة  يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احل��م��ادي،  �شلطان  ع��ارف  الدكتور  �ق��ال 
يف  اجلديد  املاج�شتري  برنامج  اإط��الق  "يوؤكد  �التكنولوجيا:  للعلوم  خليفة 
علوم بيانات احلو�شبة، بال�شراكة مع جهاز اأبوظبي لال�شتثمار، جاهزية جامعة 

خليفة لتحقيق جميع معايري التوظيف املحلية �العاملية يف الع�شر الرقمي".
�اأ�شاف: "يهدف الربنامج اإىل تلبية احتياجات �شوق العمل املتنامية للباحثني 
املتخ�ش�شني يف علم البيانات، �الذين يتمتعون بخربات اأ�شا�شية توؤهلهم لإدارة 
عن  �الك�شف  التنبوؤية  التحليالت  �اإج���راء  احل��ل��ول  اأف�شل  �اإي��ج��اد  املخاطر 
بالفر�س  التنبوؤ  على  القادرة  ال�شريعة  التجارة  خوارزميات  �اإن�شاء  الحتيال 
املتاحة يف ال�شوق اإ�شافة اإىل ذلك، ي�شاهم هذا الربنامج يف بناء املوارد الب�شرية 
الأد�ية  �اكت�شاف  اجلينوم  �علوم  الطبية  ال�شور  حتليل  ت�شهيل  على  القادرة 

�تتبع الأمرا�س �الوقاية منها".
علوم  ماج�شتري  ب��رن��ام��ج  درا���ش��ة  اإك��م��ال��ه��م  بعد  اخل��ري��ج��ون  الطلبة  �يتمكن 
�اإيجاد  ��شياغتها  احلو�شبة  بيانات  م�شكالت  حتديد  من  احلو�شبة  بيانات 
احللول املنا�شبة لها، كما �شيكت�شبون القدرة النقدية التي متكنهم من تقييم 
اأنواع  كافة  على  تطبيقها  �اآلية  البيانات  حتليل  جم��ال  يف  النا�شئة  التقنيات 
البيانات باختالف اأحجامها، ف�شاًل عن اكت�شاب القدرة على ت�شميم برجميات 
بيانات  ع��ل��وم  تطبيقات  م��ن  العديد  لتنا�شب  �برجمتها  املعقدة  الكمبيوتر 

احلو�شبة بال�شتعانة بالتقنيات املتطورة �الأد�ات احلديثة.

»�الحتاد �خلريية« تقدم 91 تذكرة 
�سفر للنزالء �ملع�سرين بعجمان

•• عجمان –الفجر:

اأعلنت موؤ�ش�شة الحتاد اخلريية يف عجمان، عن توفري تذاكر ال�شفر لعدد 91 
عجمان،  يف  �الإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  لدى  املع�شرين  النزلء  من 
�ذلك لت�شهيل �تعجيل اإجراءات عودة نزيالت �نزلء املوؤ�ش�شات العقابية اإىل 

اأ�شرهم بعد انتهاء فرتة حمكوميتهم، �مل �شملهم بعائالتهم.
��شلم �شعادة حارب العرياين، الأمني العام ملوؤ�ش�شة الحتاد اخلريية بعجمان، 
التذاكر، للمقدم حممد مبارك  األف درهم هي قيمة   84 �شيك بقيمة تقارب 
�شعادة  بح�شور  بعجمان،  �الإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  مدير  الغفلي، 
بعجمان،  الحت��اد اخلريية  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  اجلنيبي،  علي  بن  نا�شر 
املدير  اجلنيبي،  علي  ب��ن  نا�شر  �شعادة  �ق��ال  اجلهتني.   م�شوؤ�يل  م��ن  �ع��دد 
اإط���ار اخلطط  امل��ب��ادرة يف  " ت��اأت��ي ه��ذه  التنفيذي ملوؤ�ش�شة الحت���اد اخل��ريي��ة: 
ال�شرتاتيجية الهادفة للموؤ�ش�شة التي تهدف اإىل الو�شول اإىل كافة املحتاجني 
�املع�شرين يف عجمان". �اأ�شاف: " لدى املوؤ�ش�شة العديد من املبادرات املتعلقة 
بالنزلء املع�شرين �امل�شاهمة بتوفري احتياجاتهم، الأمر الذي يعطيهم دفعة 
معنوية على طريق ال�شالح، من بينها مبادرة توفري تذاكر ال�شفر، التي جاءت 
بهدف التاأكيد على الد�ر الذي تلعبه املوؤ�ش�شة يف تعزيز ر�ح املبادرة املجتمعية، 
العمل اخلريي  التعا�ن بني كافة �شرائح املجتمع يف  اأ�ا�شر  من خالل تعزيز 
�الإن�شاين. من جهته، اأ�شاد املقدم حممد مبارك الغفلي، مدير اإدارة املوؤ�ش�شة 
بعجمان،  اخل��ريي��ة  الحت���اد  موؤ�ش�شة  ب��د�ر  بعجمان،  �الإ���ش��الح��ي��ة  العقابية 
حلر�شها على التوا�شل مع املوؤ�ش�شات العقابية للم�شاركة يف املبادرة �التخفيف 
على النزلء �اأ�شرهم، �امل�شاهمة يف �شداد تذاكر �شفر �غريها من احتياجات 
الإم���ارات من  اأه��ل  به  ملا يتحلى  انعكا�س  اأن ه��ذا لي�س �شوى  ال��ن��زلء، م��وؤك��داً 
يف  اإخوانهم  مع  التكاتف  ب�شر�رة  �اإميانهم  �الت�شامح،  �اخل��ري  العطاء  قيم 
الإن�شانية. �اأ�شار اإىل اأن التعا�ن الدائم مع موؤ�ش�شة الحتاد اخلريية هو دللة 
للنزلء  اإن�شانية  م�شاعدات  من  اأياديهم  به  جتود  �ما  املجتمعي  التكاتف  على 

�النزيالت، �حر�شهم على فك كرب املع�شرين �مل �شملهم باأ�شرهم.



األربعاء   29  مارس    2023  م   -    العـدد   13811  
Wednesday   29    March    2023   -  Issue No 13811 اأخبـار الإمـارات

05

•• اأب�ظبي - وام:

امل�شلمني  ح���ك���م���اء  جم���ل�������س  اأط����ل����ق 
�ماليزيا  ب��اإن��د�ن��ي�����ش��ي��ا  ف��رع��ي��ه  يف 
على  البلدين  يف  اإذاع��ي��ني  برناجمني 
مدار �شهر رم�شان املبارك، يقدمهما 
نخبة من العلماء ، �يتنا�لن الرتكيز 
�الأخالقية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى 

املتعلقة بال�شهر الف�شيل.
�ي��اأت��ي اإط���الق ال��ربن��اجم��ني يف اإطار 
امل�شلمني  ح���ك���م���اء  جم���ل�������س  ج����ه����ود 
برئا�شة ف�شيلة الإمام الأكرب الأ�شتاذ 
الأزهر  �شيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور 
حكماء  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال�������ش���ري���ف 
احلوار  ِقَيِم  �تعزيز  لن�شر  امل�شلمني، 
�يف  امل�����ش��رتك.  �التعاي�س  �الت�شامح 
اإند�ني�شيا؛ يقدم فرع جمل�س حكماء 
"�شنتا" برناجًما  اإذاع��ة  مع  بالتعا�ن 

العلماء  م��ن  نخبة  مب�����ش��ارك��ة  اإذاع���ي���ا 
الدكتور  منهم  ال��ب��ارزي��ن،  �املفكرين 

حكماء  جمل�س  ع�شو  �شهاب،  قري�س 
الإ�شالمية  ال�شوؤ�ن  ��زي��ر  امل�شلمني 

�الدكتور  الأ����ش���ب���ق،  الإن���د�ن���ي�������ش���ي 
لقمان احلكيم، �زير ال�شوؤ�ن الدينية 

املجد،  زين  �الدكتور حممد  الأ�شبق، 
ع�شو املكتب التنفيذي ملجل�س حكماء 
حنفي،  خمل�س  �ال��دك��ت��ور  امل�شلمني، 
باإند�ني�شيا،  امل��ج��ل�����س  ف����رع  م���دي���ر 
�حممد عارفني، الداعية الإ�شالمي.

�يف ماليزيا، مت اإطالق برنامج اإذاعي 
"زيان"  اإذاع����ة  ع��ل��ى  امل��ال�ي��ة  باللغة 
ي��ق��دم��ه م��ع��ايل الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ذ� 
ال�شوؤ�ن  �زي��ر  البكري،  حممد  الكفل 
�ع�������ش���و جمل�س  الأ����ش���ب���ق  ال���دي���ن���ي���ة 

حكماء امل�شلمني.
�شمن  امل���������ب���������ادرات  ه��������ذه  �ت�������اأت�������ي 
ملجل�س  الإع���الم���ي���ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
حكماء امل�شلمني، الهادفة اإىل توظيف 
ن�شر  الإع���الم���ي���ة يف  امل��ن�����ش��ات  ك���اف���ة 
�تعزيز قيم احلوار �ال�شالم �التعاي�س 
الإن�شاين �ت�شحيح املفاهيم املغلوطة 

�مكافحة الفكر املتطرف

•• ال�سارقة -وام:

املن�شورات  م���ن  �ال�����ش��الم��ة جم��م��وع��ة  ال���وق���اي���ة  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
التوعوية املعنية بال�شتعداد ل�شهر رم�شان املبارك �التي تهدف 
اإىل تقليل الأخطار املحتملة يف هذا ال�شهر الف�شيل حيث �شملت 
املن�شورات ار�شادات ال�شالمة يف املطابخ �اإجراءات ال�شالمة للخيم 
الرم�شانية �ذلك �شمن خطة التوعية الرئي�شية لعام 2023م.

�املطابقة  املعايري  اإدارة  نائب مدير  املاجدي  عبداهلل  م.  �اأ��شح 
�شهرية  توعية  تخ�ش�س  الهيئة  اأن  �ال�شالمة  ال��وق��اي��ة  بهيئة 
حتقيقاً  �ذل���ك  املجتمع  اأف����راد  تهم  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات  مبختلف 
ل��ر�ؤي��ت��ه��ا ن��ح��و ال��و���ش��ول ملجتمع اآم���ن خ���ال م��ن الأخ���ط���ار � مت 

اختيار مو�شوع ال�شتعداد ل�شهر رم�شان �شمن اخلطة التوعوية 
خالل  ط��ارئ  ح��ادث  اأي  مع  للتعامل  �التاأهب  ل�شمانال�شتعداد 
�شهر رم�شان اإىل جانب اإجراءات �ا�شرتاطات الوقاية �ال�شالمة 
ر�شائل  ب��ّث  ع��رب  املجتمعي  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  العامة 
لرت�شيخ  �ال�شالمة  الوقاية  هيئة  مبن�شات  م�شتمرة  تثقيفية 
الوعي �تنمية الثقافة الوقائية من احلرائق لدى اأفراد املجتمع 
اإىل جانب تنظيم برامج توعوية افرتا�شية ت�شتهدف ن�شر الوعي 

الوقائي لدى اأفراد املجتمع.
يف  ال�شالمة  با�شرتاطات  الإمل��ام  �شر�رة  اإىل  الهيئةالأ�شر  �دع��ت 
مطابخ املنازل �احلر�س عند ا�شتخدام مواقد الطهي �الأجهزة 
�قوع  لتجنب  بالزيوت  امللوثة  الهواء  تنقية  �اأجهزة  الكهربائية 

اأدلة  احلوادث املنزلية كما دعت اجلمهور الكرمي لالطالع على 
نظام ال�شارقة لل�شالمة �ال�شحة املهنية �حتديداً دليل املمار�شة 
لها( �ال�شتجابة  ال��ط��وارئ  حل��الت  )ال�شتعداد  بعنوان  املهنية 
برفع  خمت�شة  ا���ش��رتاط��ات  م��ن  ف��ي��ه  OSHJ-CoP-18ملا 

ن�شبة الأمان.
اأه��م��ي��ة ت��وف��ري الطفايات  �ن��ا���ش��دت ال��ه��ي��ئ��ة اجل��م��ه��ور ال��ك��رمي 
كوا�شف  �تركيب  الأ�لية  الإ�شعافات  ��شند�ق  احلريق  �بطانية 
للدخان يف املنازل �كوا�شف الغاز يف املطابخ بالإ�شافة اإىل تركيب 
نظام اأمان لالإنذار املبكر يف املن�شاآت التجارية �البنايات ال�شكنية 
الأر�اح  حماية  ل�شمان  �ذل��ك  الكارثية  احل��وادث  لوقوع  تفادياً 

�املمتلكات.

•• ال�سارقة-الفجر:

املوؤ�ش�شة  الكبري"،  "القلب  اأطلقت 
الإن�شانّية العاملّية املعنّية مب�شاعدة 
حملة   ، �امل���ح���ت���اج���ني  ال���الج���ئ���ني 
"حا�شرهم  ���ش��ع��ار  حت��ت  اإن�����ش��ان��ي��ة 
مل�شتقبلهم"  ت���������رّبع  غ�������ائ�������ب.. 
�ال�شدقات  ال��زك��اة  اأم����وال  جل��م��ع 
رم�شان  �شهر  خ���الل  �ال��ت��ربع��ات 
املبارك، ملوا�شلة تقدمي امل�شاعدات 
الإن�����ش��ان��ي��ة ل�����ش��ح��اي��ا ال���زل���زال يف 
تاأهيل  �اإع���������ادة  �ت���رك���ي���ا  ����ش���وري���ا 
�الطبية  الأك���ادمي���ي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
هناك ل�شتعادة قدرتها على تقدمي 
اخل���دم���ات لأف������راد امل��ج��ت��م��ع، اإىل 
جانب توفري املوارد لدعم قطاعات 

�شمن  �التاأهيل  �التعليم  ال�شحة 
من  ع���دد  يف  امل��ح��ت��اج��ة  املجتمعات 
���ش��ع��ار احلملة  �ي���رتج���م  ال������د�ل. 
الكبري"  "القلب  موؤ�ش�شة  اإمي���ان 
حمورين  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ب���اأه���م���ي���ة 
بحا�شر  اله����ت����م����ام  م����ت����وازي����ني، 
الالجئني �املحتاجني �حتدياتهم 
احل��ي��ات��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة، �ال��ع��م��ل على 
اإن�شانية  �برامج  م�شاريع  تاأ�شي�س 
يقدم  م�شتقبل  ل�شمان  م�شتدامة 

لهم �لأبنائهم حياة كرمية. 
الكبري"  "القلب  موؤ�ش�شة  �دع���ت 
اأفراد املجتمع، �املوؤ�ش�شات �الهيئات 
�منظمات  احل��ك��وم��ي��ة   �اجل���ه���ات 
امل���ج���ت���م���ع امل���������دين �اجل���م���ع���ي���ات 
الإن�شانية،  �امل��وؤ���ش�����ش��ات  اخل��ريي��ة 

�������ش�����رك�����ات ال�����ق�����ط�����اع اخل�����ا������س، 
�تخ�شي�س  احلملة  يف  للم�شاركة 
اأم�����������وال زك����ات����ه����م �����ش���دق���ات���ه���م 
�ت����ربع����ات����ه����م ل����ت����وف����ري امل���������وارد 
احتياجاتهم  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ال����الزم����ة 
الآن���ي���ة �امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، م���ن خالل 
����ش��ائ��ل م��ت��ع��ددة �ه���ي: احل���والت 
احل�شاب:  رق����م  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ي��ة 
 –  0011430430020
م�������ش���رف ال�������ش���ارق���ة الإ����ش���الم���ي، 
مقر  يف  ن��ق��داً  �ال��دف��ع  �ال�شيكات، 
ع����ن طريق  �ال����ت����ربع  امل���وؤ����ش�������ش���ة، 
خ��دم��ة ال��ر���ش��ائ��ل ال��ق�����ش��رية، �من 
خ�����الل الإن�����رتن�����ت ع���ل���ى ال���راب���ط 
https://tbhf.ae/ التايل: 
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تــّرع  غـــائـــب..  "حا�سرهم 
مل�ستقبلهم"

الالجئني  ح��ق  اأن  احلملة  �ت��وؤك��د 
�شحية  ب����خ����دم����ات  �امل���ح���ت���اج���ني 
الركيزة  ه��و  �ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �تعليمية 
م�شتقبلهم  ل�����ش��م��ان  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�اأن  الأف�شل،  �حت��ّول �اقعهم نحو 
على  قدراتها  �دع��م  املوؤ�ش�شات  بناء 
الالزمة  اخل���دم���ات  ك���اف���ة  ت���وف���ري 
خطوة ا�شرتاتيجية ملوا�شلة تقدمي 
من  املجتمعات  �حماية  امل�شاعدات 
التي  ال�شعبة  امل��ت��غ��ريات  ت��داع��ي��ات 
متر بها، كما ترتجم احلملة الر�ؤية 
القلب  ملوؤ�ش�شة  التنموية  الإن�شانية 
توفري  يف  تتج�شد  �ال���ت���ي  ال��ك��ب��ري 
باملجتمعات  ال��ن��ه��و���س  م���ق���وم���ات 

الب�شرية.   ثر�اتها  على  بالعتماد 
�ت��رك��ز احل��م��ل��ة ع��ل��ى دع���م القطاع 
املحتاجة  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ال�����ش��ح��ي 
الرعاية  مراكز  تطوير  خ��الل  من 
�توفري  الطبية  الطواقم  �تدريب 
عيادات  �ب���ن���اء  ال����الزم����ة  امل����ع����دات 
النائية،  امل��ن��اط��ق  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�شتوجه  ال��ت��ع��ل��ي��م  ���ش��ع��ي��د  �ع���ل���ى 
�التربعات  ال��زك��اة  اأم����وال  احلملة 
نحو بناء �تطوير املدار�س �ريا�س 
الأطفال �توفري املعدات التعليمية 
املنح  ت��ق��دمي  ج��ان��ب  اإىل  ال���الزم���ة 
حتول  ال���ذي���ن  للطلبة  ال��درا���ش��ي��ة 
م�شريتهم  ا�شتكمال  د�ن  ظر�فهم 
التعليمية.  كما �شتخ�ش�س احلملة 
الزكاة �التربعات  اأموال  جزءاً من 

الطارئة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
لتخفيف  �امل��اأ�ى  احلماية  �توفري 
�شوريا  يف  املدمر  الزلزال  تداعيات 
�تركيا من خالل امل�شاهمة يف دعم 
ال�شكنية،  التحتية  البنية  م�شاريع 
��شع  يف  امل�شاهمة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ل��ت��ع��زي��ز مراحل  خ��ط��ط م��ت��ك��ام��ل��ة 
جذرية  ح���ل���ول  �اإي�����ج�����اد  ال���ت���ع���ايف 

م�شتدامة على املدى الطويل.
مرمي احلمادي: نحن اأمام مهمات 
اإن�شانية عاجلة يتوقف عليها حياة 
امل��الي��ني  �ق��ال��ت م��رمي احلمادي، 
الكبري:  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���دي���رة 
"يعاين املحتاجون �الالجئون من 
ظر�ف �شعبة �قا�شية �تغيب عنهم 
الحتياجات ال�شر�رية، �ن�شعى من 

ال�شتجابة  اإىل  خالل هذه احلملة 
حا�شرهم  لح��ت��ي��اج��ات   ال��ع��اج��ل��ة 
يحفظ  م�شتقبل  مقومات  �تاأمني 
ذلك،  اأج��ل حتقيق  �م��ن  كرامتهم، 
املجتمعية  اجل��ه��ود  حل�����ش��د  ن�شعى 
لتوفري املوارد الالزمة فنحن اأمام 
مهمات اإن�شانية عاجلة يتوقف عليها 
حياة املاليني من الرجال �الن�شاء 
م���ن جمتمع  اأك�����ر  �الأط����ف����ال يف 
"نحن  �اأ���ش��اف��ت:  العامل".  ح���ول 
الإن�شان  بحق  كبري  ب��اإمي��ان  نعمل 
ال��ك��ام��ل �ال�����ش��ام��ل يف احل��ي��اة بكل 
م��ن معاين  الكلمة  ه��ذه  م��ا حتمله 
اح��ت��ي��اج��ات، فال  م��ن  �م���ا تفر�شه 
يكفي فقط توفري مقومات العي�س 
يجب  ب��ل  اأهميتها  على  الأ�شا�شية 

لالحتياجات  متيقظني  نبقى  اأن 
التي متنح للحياة قيمتها  الأخرى 
�اأبرزها الأمن �الدفئ الجتماعي 
خوف  �جت��ن��ب  بامل�شتقبل  �ال��ث��ق��ة 
اأبنائهم  الأه��ايل على م�شري  �قلق 
عندما  نعنيه  م��ا  �ه����ذا  �ب��ن��ات��ه��م، 
بذلك  لأننا  مل�شتقبلهم،  نقول تربع 
ن���ت���ربع ل���الأم���ل ب��غ��د اأف�����ش��ل لي�س 
للمحتاجني �الالجئني �حدهم بل 

لنا جميعاً".

•• اأب�ظبي-الفجر:

اأ�شاد اأ�شحاب الف�شيلة علماء �شيوف �شاحب ال�شمو رئي�س الد�لة -حفظه اهلل 
– مببادرة اإن�شاء املجال�س يف الأحياء ال�شكنية �تفعيل د�رها يف تر�شيخ التعا�ن 
ال�شعادة  اأف��راد احلي من خالل ���شع برامج هادفة حتقق  �التوا�شل بني كل 

لهم �تعزز من ترابط الن�شيج الجتماعي بينهم.
لل�شوؤ�ن  العامة  الهيئة  تنظمه  ال��ذي  ال�شيوف  للعلماء  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  �يف 
�الند�ات  املحا�شرات  م��ن  ع��دد  اإق��ام��ة  يت�شمن  �ال���ذي  �الأ�ق����اف  الإ�شالمية 
اأبوظبي  التوعوية �الأم�شيات الثقافية يف جمال�س الأحياء ، مبتابعة جمال�س 
الدكتور  ف�شيلة   ق��دم   ، الرئا�شة  دي��وان  يف  �املجتمع  املواطنني  �شوؤ�ن  مبكتب 
حمدي اأحمد �شعد عميد كلية ال�شريعة �القانون يف جامعة الأزهر بطنطا �من 
العني  مدينة  يف  الأحبابي  عاي�س  مفلح  مبجل�س  حما�شرة   ال�شيوف  العلماء 
�جل  عز  اهلل  اأن  مبينا  الأزم��ن��ة،  ا�شطفاء  تعاىل يف  اهلل  �شنة  فيها عن  حت��دث 
من علينا مبوا�شم خري، ُي�شاعف فيها الثواب �الأج��ر، ك�شهر رم�شان، فحري 

باملوؤمن اأن يجتهد فيه بالطاعات �عمل اخلري ، �املدا�مة على ال�شالة يف �قتها  
�قراءة القراآن  �ال�شدقة �النفاق على الفقراء �املحتاجني فالر�شول �شلى اهلل 
عليه ��شلم كان اأجود ما يكون يف رم�شان، م�شيدا بتخ�شي�س د�لة الإمارات ليوم 
زايد للعمل الإن�شاين يف هذا ال�شهر املبارك، ل�شتلهام الر�ؤية الإن�شانية  لل�شيخ 

زايد بن �شلطان -طيب اهلل ثراه- الذي له ب�شمات خريية يف كل العامل .
الثقايف  املركز  جامع  �خطيب  الفتوى  اأم��ني  �شيف،  م�شطفى  فايز  تنا�ل  كما 
الإ�شالمي يف لندن �من العلماء ال�شيوف يف الدر�س الذي القاه مبجل�س بخيت 
اإىل  �شويدان النعيمي يف مدينة العني احلديث عن ف�شل �شهر رم�شان، داعيا 
ا�شتقباله بالب�شر �الفرح، �التوبة الن�شوح هلل تعاىل، ��شالمة ال�شدر، �معرفة 

لأحكام ال�شرعية لفري�شة ال�شوم.
الد�لة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  من  املكرمة  بهذه  احل�شور  اأ���ش��اد  ناحيتهم  من 
-حفظه اهلل – با�شت�شافة العلماء يف هذا ال�شهر املبارك لي�شاركوا يف الربامج 
الرم�شانية يف الد�لة �التي من �شمنها جمال�س الأحياء التي حتظى برعاية 

كبرية من �شموه .  

�لعلماء �ل�سيوف : ي�سيدون باإن�ساء �ملجال�س يف �الأحياء 

•• اأب�ظبي-الفجر:

قدم فايز م�شطفى �شيف من العلماء ال�شيوف، در�شاً مب�شجد ال�شيخ هزاع 
بن �شلطان اآل نهيان، مبنطقة الزاهية يف اأبوظبي عن مولد النبي -�شلى اهلل 
عليه ��شلم- ��شفاته اخللقية �اخُللقية، داعياً اإىل القتداء بنبينا �ر�شولنا 
ح�شن  لأن  تعامالتنا  يف  ُخلقه  �متثل  حياتنا  يف  ��شلم-  عليه  اهلل  -�شلى 
اأهم الركائز التي حتي����ي ر�ح التعارف بني النا�س، �تدفعهم  الأخ��الق من 
نحو التاآل����ف �الوفاق، ف�شاحب اخللق احل�شن، ي�شل القاطع، �يعطي املانع، 
�تعاي�شا، موؤكداً  �ت�شاحما  املجتمعات متا�شكا،  امل�شيء، فتزداد  اإىل  �يح�شن 
اأن املنظومة الأخالقية يف املجتمع امل�شلم لها اأثر كبري يف اإ�شعاد اأف��راده يف 

الدنيا، �اإدخالهم اجلنة.
هذا �قد �ا�شل العلماء ال�شيوف يف اإلقاء املحا�شرات يف امل�شاجد �املوؤ�ش�شات 

الإذاعي  الربنامج  ا�شت�شاف  فقد  املختلفة،  الإع���الم  ��شائل  يف  �امل�شاركة 
حممد  نظري  الدكتور  الكرمي  للقراآن  اأبوظبي  اإذاع��ة  يف  الذاكرين  �شباح 
بن  م�شعد  الدكتور  األقى  كما  هاتفية،  م�شاركة  عرب  عياد  النظري  حممد 
عاي�س بن فهد الد��شري، حما�شرة عن بعد للعاملني يف جمعية عجمان 
للتنمية الجتماعية �الأ�شرية، �كذلك األقى فايد حممد �شعيد بن �شعيد، 
حما�شرة عن بعد موجهة ل�شالح جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية 
علي  الدين  �شالح  حممد  الدين  �شالح  الدكتور  حا�شر  كما  اأبوظبي،  يف 
�شعد  اأبوظبي للجودة �املطابقة، �الدكتور حمدي احمد  ال�شامي مبجل�س 
يف �زارة الدفاع كلية زايد الثاين الع�شكرية بالعني، �الدكتور عرفات حممد 
يف  العلماء  بقية  حا�شر  كما  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال�شرطة  كلية  يف  اأح��م��د،  حممد 
�اإ�شادة  الهادي" �شهدت ح�شورا كبريا  ا�شم اهلل  "مع  امل�شاجد حول عنوان 

مقدرة من اجلمهور �امل�شلني. 

�إ�سعاف »�سرطة �ل�سارقة« يح�سل على �العتماد �لطبي �لعلماء �ل�سيوف: يلقون �لعديد من �ملحا�سر�ت
كاأول من�ساأة طبية على م�ستوى �لدولة مر�عية لل�سن

جتمع اأموال الزكاة وال�سدقات والترعات طيلة �سهر رم�سان

»�لقلب �لكبري« تدعو لدعم �لالجئني و�ملحتاجني يف رم�سان عرب حملة »حا�سرهم غائب.. ترّبع مل�ستقبلهم«

»حكماء �مل�سلمني« يطلق برناجمني �إذ�عيني يف �إندوني�سيا وماليزيا خالل رم�سان

هيئة �لوقاية و�ل�سالمة توعي �الأ�سر باإجر�ء�ت �لوقاية خالل �ل�سهر �لف�سيل

•• ال�سارقة -وام:

حققت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة اإجنازاً جديداً ي�شاف اإىل �شل�شة 
اإجنازاتها الريادية بح�شولها على اعتماد �حدة الإ�شعاف الطبي كاأ�ل 
�ذلك  ال�شن  ك��ب��ار  ت��خ��دم  ال��د�ل��ة  م�شتوى  على  �شرطية  طبية  من�شاأة 
الرتاخي�س  اإدارة  من  ال�شادرة  �املتطلبات  املعايري  جميع  ا�شتيفاء  بعد 

�العتماد بوزارة ال�شحة ��قاية املجتمع.
ال�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  ال��ل��واء  �شعادة  �اأك��د 
احلر�س على احل�شول على العتمادات يف خمتلف املجالت التي تعزز 
جودة احلياة لأفراد املجتمع من خالل ال�شتدامة يف عمليات التطوير 

ملختلف اإداراتها ال�شرطية.
جاءت  معتمدة  طبية  ال�شارقة" كمن�شاأة  �شرطة  "اإ�شعاف  اأن  اإىل  �لفت 
لل�شن"  امل��راع��ي  ال��ع��ام  "النقل  م��ب��ادرة  �شمن  املبذ�لة  للجهود  ترجمًة 
املعنية يف توفري خدمات �شاملة �مميزة لكبار ال�شن تواكب ر�ؤية القيادة 
الر�شيدة للد�لة �مبا يتوافق مع توجهات اإمارة ال�شارقة املراعية لل�شن. 
�اأ��شح قائد عام �شرطة ال�شارقة اأن هذا العتماد يعد اإجنازاً متميزاً يف 
قيا�س جودة خدمات الرعاية ال�شحية ب�شرطة ال�شارقة �تطورها �فق 
اأف�شل املعايري املتبعة اإذ تعترب �زارة ال�شحة ��قاية املجتمع من اجلهات 
�الرائدة عاملياً  املعتمدة،  ال�شحية  املن�شاآت  الد�لة يف عدد  امل�شتدامة يف 

�فق اأف�شل املعايري �املمار�شات املطبقة.

يت�سرف جمل�ش اإدارة �سركة الحتاد للتاأمني )�ش.م.ع( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر من يوم  الأربعاء  
– �سارع ال�سيخ زايد –  بناية �سنجل بزن�ش تاور- الطابق 13( اأو عن طريق ا�ستخدام تقنية احل�سور عن  دبي  اإمارة  يف  الواقعة  ال�سركة  مقر   ( يف   2023  /04/ املوافق  19 
بعد/ الكرتونيًا من خالل ا�ستخدام رابط حل�سور الجتماع �سيتم ار�ساله اإىل امل�ساهمني عر الر�سائل الق�سرية اأو الريد اللكرتوين بعد ت�سجيل ح�سورهم لتمكني امل�ساهمني من 

ح�سور الجتماع افرتا�سيًا ومناق�سة  جدول الأعمال والت�سويت اللكرتوين على كل قرار ب�سكل مبا�سر اأثناء انعقاد الجتماع وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
وعن مركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2022/12/31  والت�سديق   عليه. ال�سركة  ن�ساط  عن  الإدارة  جمل�ش  تقرير  �سماع   .1

املنتهية يف 2022/12/31   والت�سديق عليه. املالية  ال�سنة  عن  احل�سابات  مدقق  تقرير  �سماع   .2
الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف 12/31/ 2022 والت�سديق عليهما. وح�ساب  ال�سركة  ميزانية  مناق�سة   .3

اأبو زيد  ع�سو جمل�ش اإدارة )والذي �سيخ�سع ملوافقة م�سرف المارات العربية املتحدة  املركزي(  رامز  ال�سيد/  بتعيني  الإدارة  جمل�ش  قرار  على  املوافقة   .4
اأتعابهم. وحتديد  احل�سابات  مدققي  تعيني   .5

 6.النظر يف مقرتح جمل�ش الدارة ب�ساأن عدم توزيع اأرباح على امل�ساهمني وذلك ا�ستنادًا للمررات التي مت عر�سها على امل�ساهمني من خالل تقرير جمل�ش الإدارة.
املوافقة على مقرتح ب�ساأن مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة وحتديدها   .7

ذمة اأع�ساء جمل�ش الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف12/31/ 2022 اأو عزلهم ورفع دعوى امل�سوؤولية عليهم ح�سب الأحوال. اإبراء   .8
ذمة مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 اأو عزلهم ورفع دعوى امل�سوؤولية عليهم ح�سب الأحوال.  اإبراء   .9

اإىل قرار خا�ش : حتتاج  التي  املو�سوعات   .10
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مالحظات:
الأوراق املالية وال�سلع، على م�سـاهمي ال�سـركة الذين �سيح�سرون الجتماع عن بعد ت�سـجيل احل�سـور للتمكن من الت�سويت على بنود اجلمعية  هيئة  توجيهات  على  بناًء   .1
  11:00 2023 ليتم اإغالق الت�ســـجيل يف متام ال�ســـاعة  18 ابريل  10:00�سباحّا من يوم الثالثاء  املوا فق  العمومية الكرتونيًا . يفتح باب الت�ســجيل اعتبارًا من ال�سـاعة 
www.smartagm.ae       ويجب على حاملي  التوكيالت اإر�ســال ن�سخة  زيارة  يرجى  اللكرتوين،  للت�سجيل  بالن�سبة    . �سباحًا من يوم الربعاء املوافق 19 ابريل 2023 

من التوكيالت على عنوان الريد اللكرتوين registration@smartagm.ae   مع ال�سم ورقم الهاتف املتحرك ل�ستالم ر�سائل ن�سيبة  للت�سجيل.
اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�ش الإدارة مبقت�سى توكيل خا�ش ثابت بالكتابة ويجب األ يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني  اجلمعية  ح�سور  حق  له  ملن  يجوز   .2
حائزًا بهذه ال�سفة على اأكرث من )5 %( خم�سة باملئة من راأ�ش مال ال�سركة، وميثل ناق�سي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.)على اأن يتم مراعاة الإ�سرتاطات الواردة 

بالبندين 1 و 2 من املادة رقم )40( من قرار رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�سنة 2020 ب�ساأن اعتماد دليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة.(
اأن يفو�ش اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف اجلمعية العمومية لل�سركة، ويكون لل�سخ�ش  3. لل�سخ�ش العتباري 

املفو�ش ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش.
امل�سجل يف يوم الثالثاء املوافق 2023/04/18 هو �ساحب احلق يف الت�سويت يف اجلمعية العمومية. ال�سهم  مالك  يكون   .4

على التوكيل امل�سار اإليه يف البند رقم )1( هو التوقيع املعتمد من / لدى اأحد اجلهات التالية ، ولل�سركة اتخاذ الجراءات الالزمة للتحقق   امل�ساهم  توقيع  يكون  اأن  يتعني   .5
من ذلك :

اأ. كاتب العدل.
ب – غرفة التجارة اأو دائرة اقت�سادية بالدولة.

ج- بنك  اأو �سركة مرخ�سة يف الدولة على اأن يكون للموكل ح�ساب لدى اأي منهما.
د- اأي جهة اأخرى مرخ�ش لها مبزاولة اأعمال التوثيق

6. يف حالة عدم اكتمال الن�ساب القانوين يف الجتماع الأول ، تعتر التوكيالت ال�سادرة عن الجتماع الأول �سارية املفعول ونافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �سراحة 
من قبل امل�ساهم  املعني من خالل اإ�سعار يوجه اإىل عنوان الريد الإلكرتوين registration@smartagm.ae وذلك قبل يومني )2( على الأقل من موعد الجتماع الالحق .

احلق يف الأرباح هو مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم الثنني  املوافق 2023/05/01  .  �ساحب  يكون   .7
واملوقع   https://www.unioninsurance.ae لل�سركة   اللكرتوين  املوقع  خالل  من  ال�سامل  والتقرير  لل�سركة  املالية  البيانات  على  الطالع  للم�ساهمني  ميكن   .8

.      https://www.adx.ae   اللكرتوين ل�سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية
اإذا ح�سره م�ساهمون ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن )%50( من راأ�سـمال ال�سركة، فاإذا مل يتوافر هذا الن�ساب يف  اإل  العمومية �سحيحًا  انعقاد اجلمعية  يكون  ل   .9
الجتماع الأول فاإنه �سيتم عقد الجتماع الثاين بتاريخ 30-04-2023  يف نف�ش املكان والزمان. )الجتماع الثاين يعقد بعد م�سي مدة ل تقل عن )5( خم�سة اأيام ول جتاوز 

)15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الجتماع الأول ويعتر الجتماع املوؤجل �سحيحا اأيا كان عدد احلا�سرين(.
باأغلبية اأ�سوات امل�ساهمني الذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�سركة امل�ساهمة ال�سادر  القرار  هو   : اخلا�ش  القرار   .10

الإطالع على دليل حقوق امل�ستثمرين يف الأوراق املالية واملتوفر بال�سفحة الرئي�سية على موقع الهيئة الر�سمي ح�سب الرابط التايل: ميكنكم   .11
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

دع������وة حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية  ل�س���رك�����ة �الحتاد للتاأمني  )�سرك���ة م�ساهمة عامة (
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اأخبـار الإمـارات

•• اأب�ظبي -الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  اأ�����ش����در 
حتت  جديدة  درا�شة  �ال�شت�شارات 
الإخ���وان  جماعة  "اقت�شاد  ع��ن��وان 
�م����دى ت���اأث���ره ب���اأزم���ات راأ�����س املال 
بالعر�س  ت����ن����ا�ل����ت  املُعومل"، 
القت�شاد  م����الم����ح  �ال���ت���ح���ل���ي���ل، 
الإخ��واين �اأه��م م�شادره يف الوقت 
القت�شاد  ارتباط  �ح��د�د  الراهن، 
الإخ��������واين ب����راأ�����س امل�����ال املُ���ع���ومل، 
املُعومل  املال  راأ�س  اأزم��ات  �تداعيات 
ع��ل��ى اق��ت�����ش��اد ج��م��اع��ة الإخ�������وان، 
�م�شتقبل اقت�شاد جماعة الإخوان 
يف ����ش���وء الأزم�������ات ال���ت���ي مي���ر بها 

القت�شاد العاملي.
التي جاءت �شمن  الدرا�شة  �ذكرت 
الربامج البحثية لرتيندز يف جمال 
درا�شات الإ�شالم ال�شيا�شي، �اأعدها 
الباحث  ال��ر���ش��ي��ع  ح�شن  ال��دك��ت��ور 
امل��ت��خ�����ش�����س يف اق��ت�����ش��اد الأزم�����ات 
اأن  ذك��رت   - القت�شادية  �التنمية 
حتولت  �شهد  الإخ���واين  القت�شاد 
القت�شادي،  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ع���دة 
م��ب��ي��ن��ة اأن������ه ب���رغ���م ت���رك���ي���زه���م يف 
تنموية  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  ال���ب���داي���ات 
ك�شناعة الغزل �الن�شيج �ا�شتخراج 
ال������رخ������ام �امل����ن����ت����ج����ات ال����زراع����ي����ة 
املال  من��اء  ف��ك��رة  ف���اإن  �ال�شناعية، 
�التدا�ل  التجارة  على  بالعتماد 

البور�شات  يف  امل�����ش��ارب��ة  �خم��اط��ر 
�ت��وظ��ي��ف الأم�����وال ق��د ط��ف��ت على 
فكر اجلماعة القت�شادي �حتديًدا 
املالية  ال���ع���ومل���ة  ان��ت�����ش��ار  ����ش���وء  يف 
الع�شرين،  ال���ق���رن  ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات  يف 
الإخواين  القت�شاد  اأ�شحى  حيث 
النظام  يتجزاأ من طبيعة  ل  ج��زًءا 

القت�شادي �املايل العاملي.
القت�شاد  اأن  اإىل  الدرا�شة  �اأ�شارت 
فر�س  م�����ن  ا����ش���ت���ف���اد  الإخ�����������واين 
راأ���س امل��ال املُ��ع��ومل. �م��ع تنوع �شلة 
�حتديًدا  الإخوانية،  ال�شتثمارات 
يف املجالت املالية �املالذات الآمنة، 
ف���ق���د ت����اأث����ر اق���ت�������ش���اده���م ب����اأزم����ات 
راأ������س امل����ال امل���ع���ومل، �ُي��ع��ت��رب ذلك 

القت�شاد  اأن  جلهة  طبيعًيا  اأم����ًرا 
الإخواين ل ميكن اأن يعمل مبعزل 

عن راأ�س املال املعومل.
القت�شاد  اأن  ال��درا���ش��ة  �اأ����ش��ح��ت 
ب��خ�����ش��ائ��ر مالية  ُم���ِن���ي  الإخ�������واين 
راأ�س  ع��ومل��ة  ب���اأزم���ات  ت��اأث��ره  ب�شبب 
امل�������ال، �ي��ت�����ش��ح ذل�����ك م����ن خالل 
لالإخوان  املالية  املوؤ�ش�شات  ت�شجيل 
بنك  خ�شائر  �منها  مالية،  خ�شائر 
لد�ل  املالية  الأزم��ة  اأثناء  التقوى 
 ،1997 اآ���ش��ي��ا ع����ام  ج��ن��وب ���ش��رق 
امل�شارف  خ�������ش���ائ���ر  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
توظيف  ������ش����رك����ات  الإ�����ش����الم����ي����ة 
الأموال اأثناء الأزمة املالية العاملية 
اأن  الدرا�شة  �اأك���دت    .2008 ع��ام 

ه��ن��اك ت���اأث���رًيا لأزم�����ات راأ�����س املال 
املُعومل على اقت�شاد الإخوان، �من 
الإخوان  امتالك  عدم  ذلك  اأ�شباب 
�اإنتاجية،  �شناعية  م�شر�عات  اأي��ة 
�الريعي  الطفيلي  الطابع  �غلبة 
لالأن�شطة  مم����ار�����ش����ات����ه����م  ع����ل����ى 
مبخاطر  �اهتمامهم  القت�شادية، 
الرتبح على ح�شاب الإنتاج. �خل�شت 
الدرا�شة اإىل اأنه يف �شوء ما ُيعانيه 
القت�شاد العاملي من اأزمات، مل يكن 
موارده  برغم  الإخ���واين  القت�شاد 
التاأثر  من  حم�شًنا  املتعددة  املالية 
بتلك الأزم��ات. �مع ذلك، ل ميكن 
كامل  انهيار  اإمكانية  عن  احلديث 
لالقت�شاد الإخواين؛ ب�شبب قدرته 

املالية،  العوملة  من  ال�شتفادة  على 
يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  �ا���ش��ت��خ��دام 
�ا�شتثمار  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ربع��ات  ج��م��ع 
�شياق  اأن��ه يف  اإىل  الأم���وال، م�شرية 

القت�شاد  يتعر�س  اأن  ميكن  اآخ��ر، 
الإخواين ملزيد من الرتاجع؛ ب�شبب 
ال��ت��ي يتعر�س لها  الأزم����ات  د�ري���ة 
اأبرز  فاإن  العاملي. �عليه،  القت�شاد 

اأ���ش��ب��اب ت��اأث��ر الق��ت�����ش��اد الإخ����واين 
باأزمات راأ�س املال املُعومل تتمثل يف 
العمل، �الريع  طغيان الر�ة على 

على الإنتاج.

•• ال�سارقة-الفجر:

جمل�س  اأم�شيات  فعاليات  اأ�ىل  يف 
 ، الرم�شانية  الرحمانية  �شاحية 
بعنوان  حواريا  لقاء  املجل�س  نظم 
"كيف اأ�شلمت" اأبرز فيها حما�شن 
الإ�شالم ��شماحته �ما يحمله من 

قيم خالدة .
اأحمد  ���ش��ع��ادة  امل��ح��ا���ش��رة  ح�����ش��ر 
جمل�س  رئي�س  املطر��شي  عبداهلل 
بجانب  �الأع���������ش����اء  ال�����ش��اح��ي��ة 
لفيف من الأهايل �املعنيني ��شط 

ح�شور.
�حتدث يف اللقاء احلواري ال�شيخ 
حممد ح�شن طاهر كبري مفت�شني 
بدبي،  الإ�شالمية  ال�شوؤ�ن  بدائرة 
�فار�س احلمادي امل�شت�شار الديني 
الإ�شالمي  امل��ع��ل��وم��ات  م���رك���ز  يف 

بجانب مناذج اأ�شلمت حديثا.
اعتناق  احل�����وار من����وذج  �ت���ن���ا�ل   
الإ�شالم يف ظل ما تقدمه موؤ�ش�شات 
كبرية  جهود  من  �الدعاة  الد�لة 
الإ�����ش����الم �قيمه  ���ش��م��اح��ة  ل��ن�����ش��ر 

املجتمعات  ت��دع��و  ال��ت��ي  الو�شطية 
�الأفراد اإىل الدخول يف الإ�شالم .

الدعوة  ط����رق  امل��ت��ح��دث��ون  �اأك�����د 
�بيان  احل�شنة  باملوعظة  اهلل  اإىل 
الأخ�����الق ال�����ش��م��ح��ة �ال��ت��ي تدعو 
ال���رغ���ب���ة يف  اإىل  امل�����ش��ل��م��ني  غ����ري 
الإ�شالمي  ال��دي��ن  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
�التز�د عنه باملعلومات ال�شحيحة 

الدخول  ث��م  عنه  بوعي  �ال��ق��راءة 
اإليه .

�جرى خالل احلوار احلديث عن 
خ��ريي��ة الأم����ة الإ���ش��الم��ي��ة �التي 
اأب��ن��ا�ؤه��ا من  ي�شيعه  ت��رت��ب��ط مب��ا 
�العدل  �ال��رح��م��ة  الت�شامح  قيم 
�ال���راأف���ة �الإح�����ش��ان �غ��ريه��ا من 
الأخالقية  �ال�شمات  اخل�شائ�س 

ف�شاًل  ال���ن���ا����س،  ب����ني  ال��ف��ا���ش��ل��ة 
عمل  م��ن  امل�شلمون  ب��ه  ي��ق��وم  عما 
تدعو  جميعها  �ح�شاري  اإن�شاين 

اإىل الإ�شالم .
�اأكد�ا اأن اخلالق عز �جل ل مييز 
اإن�شاناً على اآخر بلونه اأ� ح�شبه اأ� 
�شوا�شية  فالكل  ث��ر�ت��ه؛  اأ�  ن�شبه 

عند اهلل عز�جل .

•• خ�رفكان-الفجر:

ال�شبيحية  ���ش��اح��ي��ة  جم��ل�����س  ال��ت��ق��ى 
ال�شواحي  �����ش����وؤ�ن  ل����دائ����رة  ال���ت���اب���ع 
�ال���ق���رى م����ع  رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الطرق 
يو�شف  املهند�س  �شعادة  �امل��وا���ش��الت 
خمي�س العثمني �بحث اأ�جه التعا�ن 
امل�شرتك بني املجل�س �الهيئة لتعزيز 
الهيئة يف  املقدمة من قبل  اخلدمات 

اأحياء ال�شاحية مبدينة خورفكان  .
ال�شبيحية  �شم �فد جمل�س �شاحية 
ال�شحي  ع��ب��ي��د  اح��م��د  ���ش��ع��ادة خ��ال��د 
ال�شبيحية  ���ش��اح��ي��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
النقبي  ال�شابط  �نائبة خالد حممد 

�اع�شاء جمل�س �شاحية ال�شبيحية
�جرى خالل الجتماع بحث خمتلف 
ال�شلة  ذات  احل���ي���وي���ة  امل���و����ش���وع���ات 
�املوا�شالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  ب��اأع��م��ال 
ت��ت��وله من  ال�����ش��ارق��ة �م��ا  يف حكومة 
لرفع  اأه���داف���ه���ا  ���ش��ي��اق  م�����ش��اري��ع يف 
اأعمال  �توا�شل  الطرق  �شبكات  كافة 
نواحي  ك����اف����ة  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ى 
�شبكة  �ا�شتكمال   ، خ��ورف��ك��ان  مدينة 
ال�شاحية  لأح��ي��اء  الداخلي  الر�شف 
ال�شحي  عبيد  اح��م��د  خ��ال��د  �اأ����ش���ار   .

ال�شبيحية  ���ش��اح��ي��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
الوطني  ل��د�ره  املجل�س  موا�شلة  اإىل 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  يف 
احل��ك��وم��ي��ة �ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأد�اره������ا 
التابعة  امل��ن��اط��ق  لأه����ايل  �خ��دم��ات��ه��ا 
لفتا  خ��ورف��ك��ان  مدينة  يف  للمجل�س 
الطرق  التن�شيق مع هيئة  اأهمية  اإىل 
ترحيبها  اأب����دت  �ال��ت��ي  �امل���وا����ش���الت 

الأد�ار  لتكامل  ترجمة  التعا�ن  بهذا 
�تناغم الأداء تر�شيخا ملا يتطلع اإليه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة م��ن اهتمام 
ب�شوؤ�ن الإمارة  . بد�ره اأكد املهند�س 
يو�شف العثمني على اأهمية الجتماع 
ال�شبيحية  ����ش���اح���ي���ة  جم��ل�����س  م����ع 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لر�ؤية  امتدادا 
القا�شمي  �شلطان بن حممد  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 

يف خدمة املواطنني .
اأن الهيئة �شتعمل مع املجل�س  م�شريا 
�العمل  الأه�����ايل  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
�فق  الداخلي  الر�شف  ا�شتكمال  على 

خطط الهيئة يف مدينة خورفكان .

•• اأب�ظبي - وام:

فعالية  ال�شهامة،  بلدية  اأبوظبي، من خالل مركز  بلدية مدينة  نفذت 
اأرى مدينتي اأجمل حتت �شعار "لنجعل مدخل بيتك اأجمل"، بالتعا�ن 
بهدف  �ذل��ك  احل��دائ��ق،  لت�شميم   Modern Gardens( م��ع) 
الهتمام  على  املجتمع  اأف��راد  �حتفيز  للمدينة،  اجلمايل  املظهر  تعزيز 
العمرانية  النه�شة  مع  لتتما�شى  �امل��راف��ق،  للبيوت  اخل��ارج��ي  باملظهر 

�احل�شارية التي ت�شهدها اأبوظبي.
�جتميل  �شيانة  حتتاج  التي  املنازل  مداخل  ح�شر  الفعالية  خالل  �مت 
��شر�رة  باأهمية  اأ�شحابها  �توعية  للمركز،  اجل��غ��رايف  النطاق  �شمن 

احلفاظ  يف  بد�رهم  �ال�شطالع  طالئها،  �اإع���ادة  برتميمها  الهتمام 
�الواجهة،  امل��دخ��ل  منطقة  خ�شو�شاً  للبيوت،  اجل��م��ايل  ال�شكل  على 

لتتما�شى مع املظهر احل�شاري العام.
ال�شهامة  يف  الأف���راح  ب�شالة  البدء  الفعالية  خ��الل  مت  اأ�ىل  �كمرحلة 
حيث قام فريق العمل بتح�شني املدخل �امل�شاحة املمتدة اأمام ال�شالة من 
جمالية  مل�شات  �اإ�شافة  ال�شناعي  الع�شب  من  اأخ�شر  ب�شاط  مد  خالل 
بلدية  حتر�س  املبنى.  ملدخل  اجلمايل  باملظهر  الرت��ق��اء  بهدف  اأخ��رى 
املماثلة �شمن النطاق  املبادرات  اأبوظبي على تنفيذ العديد من  مدينة 
�يعزز  ال�شتدامة  �عام  معايري  يواكب  مبا  الفرعية  ملراكزها  اجلغرايف 

املظهر احل�شاري العام الذي تتمتع به اأبوظبي �نه�شتها العمرانية.

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ فعالية للحفاظ على �ملظهر 
�لعام بال�سهامة حتت �سعار »لنجعل مدخل بيتك �أجمل«

در��سة جديدة ملركز تريندز ت�ستعر�س مالمح �القت�ساد �الإخو�ين ومدى تاأثره باأزمات ر�أ�س �ملال �ملَُعول

يف �أوىل فعاليات �أم�سيات جمل�س �ساحية �لرحمانية �لرم�سانية 
بيان حما�سن �الإ�سالم يف لقاء حو�ري »كيف �أ�سلمت«

جمل�س �ساحية �ل�سبيحية يف خورفكان يبحث مع هيئة 
�لطرق و�ملو��سالت خمتلف �مل�ساريع �حليوية 

•• دبي- �سمري ال�سعدي:

رادق اأ� الُف�ْشطاط، �الُك�ْشك اأ�شبه �شيء بخيمة  الُك�ْشك  لفظة تركية معناها ال�ُشّ
م�شتديرة مفَتّحة اجلنبات، �يغلب اإطالق لفظة الُك�شك اليوم على �شبه الكوخ 
الدكان  على  اأي�����ش��اً  يطلق  �ق��د  �ال�شجائر  ال�شحف  فيه  ت��ب��اع  ال���ذي  ال��دائ��رّي 

ال�شغري ب�شكل عام ما دام اأنه لي�س جزءا من مبنى ثابت.
   �يف قوامي�س اللغة العربية معني ُك�ْشك  مفرد �جمعه اأْك�شاك اأنه مكان �شغري 
ُحف �اأك�شاك املاأكولت اأ� لأعمال اأخرى.. � حجرة الُك�ْشك ا�شم مذكر  لبيع ال�شُّ
عن  ب��ارز  ِرَ�اق  �شبه  العربية  اللهجات  بع�س  يف  �الِك�ْشك  تك�شري..  جمع  ُيجمع 
ْحن البيت اأ� غريه  ة اأ� الر�اق يف ��شط �شَ م�شا�اة بقية البيت ما ي�شبه الَقَمِرَيّ
ي�شتخدم للجلو�س يف الِظّل �ما ي�شبه املعنى ال�شابق اإل اأنه يكون يف الأ�شواق اأ� 

ان اإل اأنه �شغري �يبيع ب�شائع ب�شيطة. على قارعة الطريق ي�شتخدم كالُدَكّ
   الك�شك هو حمل جتاري �شغري بنا�ؤه خفيف عادة ما يكون منف�شالعن بقية 
العامل  يف  م�شتعملة  ك�شك  �كلمة  الر�شيف  م��ن  هاما  ج��زءا  �يحتل  البنايات 
العربي مبعان متقاربة.. �يذكر ابن بطوطة كلمة ك�شك يف رحلته فيقول "فنزل 
مبو�شع يقال له ك�شك زر معناه ق�شر الذهب،" كما �ردت كلمة ك�شك عند ابن 
اجلوزي يف املنتظم، �نفهم من ال�شياق اأنها تعني الق�شر حيث قال: "�يف �شعبان 
ُبِني ك�شك باحلطمية للخليفة �ك�شك للوزير �اأُْنِفق عليهما مال عظيما،" اأما يف 
كتاب العني فنجدها على �شكل جو�شق  "�اجَلْو�َشُق الق�شر اأ� دخيل"،  �يت�شح 
الذي  نف�شه   الأ�شل  �هو  "كو�شك" مبعنى ق�شر  الفار�شية  ك�شك من  كلمة  اأن 

اأعطى الفرن�شية .
   اأما التحول من الق�شر اإىل املعنى التجاري احلايل فالأرجح اأن �شببه ا�شتعمال 
اأخذه  ال���ذي  املعنى  �ه��و  حديقة  يف  �شغرية  بناية  على  للدللة  كو�شك   كلمة 
الك�شك  لي�شبح  عندهم  الكلمة  معنى  تطور  ث��م  العثمانيني،  ع��ن  الأ�ر�ب��ي��ون 

حمال لبيع اجلرائد �ال�شحف نظرا لل�شبه املعماري.
   �يف الع�شر احلديث اأ�ل اأك�شاك اأقيمت هي اأك�شاك املو�شيقى، �هناك حكايات 
اأن�����ش��اأه��ا اخلديوى  ال��ت��ى  الأزب��ك��ي��ة مثال  م��ن حديقة  ال��رك��ن  ه��ذا  ف��ى  متناثرة 
اإ�شماعيل فى نهاية القرن التا�شع ع�شر �كان فيها ك�شك املو�شيقى يقدم ثالث 
حفالت اأ�شبوعية بنجاح كبري خا�شة بعد اأن حلت حمل فرقة املو�شيقى الع�شكرية 
اأ�رك�شرتا ي�شم حوايل ع�شرين عازفا من جن�شيات خمتلفة. �لو توقفنا ملًيا 
اأمام �شكل الك�شك �طبيعته الهند�شية �تطوره، فرتكيبته الأ�ىل توحى بالكثري 
من الر�مان�شية.. ك�شك كثريا ما يكون خ�شبيا ي�شيع البهجة داخل حديقة عامة 
فكل الأك�شاك كانت فى بدايتها للمو�شيقى �مل يكن لها اأغرا�س جتارية.. مكان 
قد يلتقى فيه الأحبة ثم تاأتي املو�شيقى ليعم الفرح �ال�شر�ر �تنبعث الأنغام من 
الك�شك املفتوح على اخلارج.. هذا البناء الذى لي�س ببناء لذا ارتبط ب�شيء من 
الذى  ا�شمه  اأحد معانى  ي�شري  الظل كما  الأ�شا�س مكان يوفر  احلرية �هو فى 
ا�شتق من الفار�شية كو�شك، �معناه اأي�شا الق�شر اأ� القاعة العليا اأ� ال�شالون.. 
يزال  �ل  الو�شطى  الع�شور  ف��ى  العثمانية  ال��د�ل��ة  اإىل  �املعنى  اللفظ  انتقل 

موجودا فى الرتكية احلديثة با�شم كي�شوك.
التي �شمحت  الأك�شاك  الأك�شاك حكاية طويلة، لكن كل ما يهمنا هو     حكاية 
القرية العاملية بدبي باإقامتها بل �اأفردت لها �شارعا ي�شم العديد منها لتوفر 
املطاعم  لر�شالة  اإم��ت��ادا  تعترب  �التي  اخلفيفة  �امل�شر�بات  الأك��الت  ل�شيوفها 
ما  �ر�شد  كلها  ر�شدها  ال�شعب  �م��ن  ك�شك  مائة  ح��وايل  اإىل  �ت�شل  بالقرية 
تقدمه لل�شيوف، �لكن مت ر�شد بع�شا منها �ما تقدمه ل�شيوف القرية العاملية، 
الأطباق  م��ن  �الكثري  الكثري  ل��ت��ذ�ق  الأك�����ش��اك  علىهذه  ال�شيوف  اإق��ب��ال  �اأن 
املتفرقة  العاملية �املتجمعة كلها يف مكان �احد بدل من البحث عن مطاعمها 
يف مناطق رمبا تكون بعيدة، �يف هذا اجلزء الأ�ل  نذكر بع�شها �الباقي يف جزء 
اآخر كالتايل: = ك�شك فالفل اأن�س ال�شوري.. �يقول منذر ح�شن اأن الك�شك يقدم 

لل�شيوف �شاند�ت�شات الفالفل مع البطاط�س �ال�شلطة �املخلل، ��شاند�ت�شات 
العريان  م�شر�ب  مثل  املتعددة  امل�شر�بات  �اأي�شا  �احل���ارة،  ال��ب��اردة  ال�شا�رما 
الإقبال على فالفل ك�شك من  �ان  املتنوعة،  �شموثي  ال�شامي �ع�شائر  �التوت 
ال�شورية م�شعورة  �ال�شا�رما  الفالفل  العاملية لأن  القرية  طل جن�شات �شيوف 
�معر�فة للجميع. = �ك�شك حقيقي الرتكي.. �يقول عرفان ب�شلي اأن الك�شك 
الرتكية،  �الأج��ب��ان  �ال��ب��وري��ك  اأن���واع،  بعدة  الرتكية  احل��ل��وى  لل�شيوف  يقدم 
ال��رتك��ي �غري  ال��رتك��ي، �ال�شاي  ال��ع��ريان  ال��رتك��ي، �م�شر�بات  �الآي�����س ك��رمي 

الرتكي باأنواعه، �العديد من اأنواع امل�شر�بات الغازية �املياه املعدنية.
= �ك�شك ري فري�س للع�شائر.. �يقول رئي�س بالورا اأن الك�شك يقدم لل�شيوف 
اأنواع عديدة من الع�شائر �امل�شر�بات مثل ع�شري الليمون �الربتقال �البطيخ 
مق�شرة  الفاكهة  ه��ذه  من  باأنواعها،�قطع  الآ�شيوية  الفواكة  �اأي�شا  �غريها، 

�معباأة يف اأكواب،�العديد من امل�شر�بات الغازية �املياه املعدنية.
= �ك�شك الكباب الرتكي.. فيقول رائد لطفي نا�شر اأن الك�شك يقدم لل�شيوف 
كباب،  ك�شاند�ت�س  ليقد  الك�شك  داخ��ل  اإع���داده  يتم  خبز  داخ��ل  الرتكي  الكباب 
�الك�شك ي�شتعمل اللحوم الطازجة �لي�س املجمدة �تقوم بلدية دبي بالتفتي�س 
عليهم �شمن باقي الأك�شاك للتاأكد اأن ما يتم تقدميه لل�شيوف �شحي، �يقدم 

اأي�شا لنب عريان الرتكي �ع�شري الرمان �املياه �امل�شر�بات الغازية.
العاملية  القرية  ل�شيوف  الك�شك  يقدم  حممد  عمر  �يقول  ك��رم��وز..  �ك�شك   =
ال�����ش��ان��د�ت�����ش��ات امل�����ش��ري��ة، ���ش��ان��د�ت�����ش��ات ال��ف��ول امل�����ش��ري ب��اأن��واع��ه م��ث��ل الفول 
�شاندةت�شات  �يقدم  بال�شجق..  �الفول  الزيتزن،  بزيت  �الفول  الإ�شكندراين، 
ال�شجق �الكبدة العادية �الكبدة على الطريقة الإ�شكرنانية، �يقدم حم�س ال�شام 

�م�شر�ب التوت �ال�شوبيا �اخلر�ب �التمر هندي �امليام �امل�شر�بات الغازية.  
= �ك�شك بيتزا التون�شي.. يقول حلمي ن�شرا�ي اأنه ي�شارك يف القرية العاملية يف 
كل مو�شم �منذ فرتة طويلة �اأنه كان ي�شارك يف جناح تون�س عندما كان موجودا 

بالقرية العاملية، �اأن الك�شك يقدم ل�شيوف القرية �من كل اجلن�شيات العديد 
من اأنواع البيتزا �ح�شب اختيار ال�شيف �يتم اإعدادها داخل الك�شك، كما يقدم 

الك�شك اأي�شا العديد من امل�شر�بات الغازية �املياه املعدنية. 
ل�شيوف  يقدم  الك�شك  اأن  حمزة  حممد  ح�شان  �يقول  �ث��وم..  دج��اج  �ك�شك   =
القرية العاملية الزجنر �الناجت�س �ال�شي�س طا��ق ��شرائح الدجاج املقلي، �هي 
تقدم يف طبق �رقي كوجبة اأ� ك�شاند�ت�س، �يقدم اأي�شا املياه �العديد من اأنواع 

امل�شر�بات الغازية.
اأن الك�شك يقدم ل�شيوف  = �ك�شك ال�شتيك الأرجنتيني.. �يقول �شهيب �شابر 
�يقدم  املحمرة،  البطاط�س  �اأ�شابع  ال�شتيك  من  �شانوت�شات  العاملية  القرية 
ال�شاند�ت�س اإما ب�شتيك اللحم اأ� �شتيك الدجاج �يتم اإ�شافة البطاط�س اإليم اأ� 

تقدم منف�شلة معه، كما يقدم املياه �امل�شر�بات باأنواع متعددة.
اأك�شاك بالقرية العاملية تقدم ل�شيوفها  = �اأك�شاك البيت البو�شني.. �هي عدة 
لنب  معه  �ق��دم  �الطحينة  �ال�شو�س  ال�شلطة  مع  البو�شني  الكباب  �شانو�شات 
تلقى  الأك�شاك  �ه��ذه  م�شاعفة،  اأ�  عادية  بح�شوة  اإم��ا  �ال�شاند�يت�س  العريان، 
اإقبال كبريا من ال�شيوف لذا الزدحام على هذه الأك�شاك اأكر من غريها من 

الأك�شاك بالقرية العاملية.
= �اأخريا ك�شك لقيمات الفريج.. ��شيد كمال الدين الذي ي�شارك بعدة اأك�شاك 
لقيمات، �يقول اأنه يقوم بعمل �بيع اللقيمات التي يعتربها فاكهة القرية العاملية 
ل�شيوف القرية العاملية لآنهم يحبونها �يقبلون عليها �يتذ�قونها، �اللقيمات 
ت�شنع عادة من عجني الدقيق امل�شاف اإليه اخلمرية �ال�شكر �الزعفران �الهيل 
البيت �يح�شرها  يعدها يف  �ه��و  لتتخمر،  �ت��رتك  ج��دا  تكون طرية  اأن  �لب��د 
�شغرية  كر�ية  قطع  اإىل  تقطيعها  يتم  حيث  ال�شيوف  اأم��ام  لت�شويتها  للقرية 
�تلقى يف الزيت املغلي لدقائق للن�شج ثم يتم اإخراجها �اإ�شافة دب�س التمر اأ� 

الع�شل اإليها للتحلية.

�الأك�ساك �متد�د للمطاعم بالقرية �لعاملية بدبي.. )1(



األربعاء   29  مارس    2023  م   -    العـدد   13811  
Wednesday   29    March    2023   -  Issue No 13811

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

"جمعية الر�بوتات �الأمتتة"  عقدت 
دبي  "خمتربات  يف  الأ�ل  اجتماعها 
للم�شتقبل" بهدف التعريف باأهدافها 
امل�شتقبلية التي تركز على تعزيز تبني 
علوم �تطبيقات الر�بوتات �الأمتتة، 
�عقد  ال����د�ل����ة،  خ���ربائ���ه���ا يف  �دع�����م 
موؤمترات �م�شابقات �فعاليات معنية 
ال��ق��ط��اع احل���ي���وي، مب���ا ي�شهم  ب���ه���ذا 
القت�شاد  �اإم��ك��ان��ات  ف��ر���س  بتو�شيع 
الرقمي �التطور التكنولوجي �الذكاء 
ال�شطناعي �البتكار، �تر�شيخ ريادة 
ملجتمعات  ع��امل��ي��اً  من���وذج���اً  الإم������ارات 

امل�شتقبل الذكية.
ن�شر  ت�شجيع  على  اجلمعية  ��شتعمل 
الأفكار  �تبادل  التكنولوجية  املعرفة 
�تنظيم  العلمية،  �البحوث  املبتكرة 
املجالت  خمتلف  يف  تعليمية  د�رات 
�مبادرات  من�شات  �ت��وف��ري  التقنية، 

متنوعة  ف����ر�����ش����اً  ت����وف����ر  ت���ع���ري���ف���ي���ة 
الأفكار  دع���م  ج��ان��ب  اإىل  ل��الأع�����ش��اء، 
الإب����داع����ي����ة �ال�����واع�����دة يف جم����الت 

التكنولوجيا امل�شتقبلية.
الر�بوتات  "جمعية  اأع�����ش��اء  �اأك�����د 
مبوجب  اإ�شهارها  مت  �الأمتتة" التي 
 132 قرار �زارة تنمية املجتمع رقم 
اأن  الج��ت��م��اع  خ��الل   ،2022 ل�شنة 
الإمارات �بف�شل ر�ؤية قيادتهاحققت 
اإجن��ازات نوعية على م�شتوى املنطقة 
تطبيقات  ت��ط��وي��ر  جم���ال  �ال��ع��امل��ف��ي 
�حلول الر�بوتات �الربجمة �اأنظمة 
الأمتتة �تبّني اأحدث ما تو�شلت اإليه 
القطاعات  خمتلف  يف  التكنولوجيا 
يتما�شى  مب��ا  �امل�شتقبلية،  احل��ي��وي��ة 
�املبادرات  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  معكافة 
التنمية  م�����ش��رية  مل��وا���ش��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
�العقود  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  ال�����ش��ام��ل��ة 
القادمة. ��شدد الدكتور �شعيد خلفان 
الر�بوتات  جمعية  رئي�س  ال��ظ��اه��ري 

تبني  ت�شريع  اأه��م��ي��ة  على  �الأمت���ت���ة، 
تقنيات الر�بوتات �الأمتتة يف خمتلف 
القطاعات احليوية من خالل �شراكات 
ا�شرتاتيجية مع القطاعني احلكومي 
التعليمية  �امل���وؤ����ش�������ش���ات  �اخل����ا�����س 
العلمي  البحث  �م��راك��ز  �الأك��ادمي��ي��ة 
�خارجها  ال���د�ل���ة  يف  �ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
جل��ع��ل د�ل���ة الإم������ارات م���رك���زاً عاملياً 
اختبار  �ق��اع��دة  �الأمت��ت��ة  للر�بوتات 

للتقنيات النا�شئة �امل�شتقبلية.
الر�بوتات  جمعية  �شت�شهم   " �ق���ال 
املعرفة  تعزيز  بد�ر مهم يف  �الأمتتة 
�تطوير حلول تركز على جودة حياة 
يف  الرقمي  القت�شاد  �تعزز  الإن�شان 
حا�شنة  ن��وف��ر  لأن  �ن��ه��دف  ال���د�ل���ة، 
جلميع املهتمني بالر�بوتات �التقنيات 
باإجنازاتهم  �الح���ت���ف���ال  امل��ت��ق��دم��ة، 
�تبادل  للتوا�شل  لهم  �تقدمي فر�س 
املعرفة اإمياناً باأن العمل اجلماعي هو 

اأقوى حمرك لتحقيق النجاح".

جمعية  اإدارة  جم����ل���������س  �ي���������ش����م 
الر�بوتات �الأمتتة كاًل من الدكتور 
مدير  ال����ظ����اه����ري  خ���ل���ف���ان  ����ش���ع���ي���د 
بجامعة  امل�شتقبلية  ال��درا���ش��ات  مركز 
اأب���و زجن���ال مدير  دب���ي، �ع��ل��ي �شعيد 
جممع  يف  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  اإدارة 
�التكنولوجيا  ل��ل��ب��ح��وث  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شام�شي  مطر  �حم��م��د  �الب��ت��ك��ار، 
"ر�بوهايتك"،  يف  ت��ن��ف��ي��ذي  م���دي���ر 
خمتربات  م���دي���ر  ال���ق���ام���ة  �خ��ل��ي��ف��ة 
دبي  ملوؤ�ش�شة  التابعة  للم�شتقبل  دب��ي 
عبدالرحمن  �ال��دك��ت��ور  للم�شتقبل، 
علي املحمود، مدير تنفيذي يف معهد 
فهد  �الدكتور  التكنولوجي،  البتكار 
�شعيد امل�شكري، مدير اإدارة ال�شراكات 
حممد  �اإب��راه��ي��م  خليفة،  جامعة  يف 
النجار، نائب رئي�س - تقنية املعلومات 

يف "دي بي �رلد".
الدكتور  من  ك��اًل  اجلمعية  ت�شم  كما 
عي�شى با�شعيد، رئي�س ق�شم تطبيقات 

�التكنولوجيا  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  النا�شئة 
ال��ع��ط��ار، مهند�س  �اأح��م��د مانع  دب��ي، 
ر�بوتات يف خمتربات دبي للم�شتقبل، 
الدرمكي،  ع��ت��ي��ق  ح���م���د  �ال����دك����ت����ور 
رئ���ي�������س ق�����ش��م ت���ط���وي���ر امل�������ش���اري���ع يف 
ملكتب  العامة  الأمانة  العامة  المانة 
���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
�شليمان  �ا�شماعيل  الداخلية،  �زي��ر 
امل�شتقلة  الأن���ظ���م���ة  م��دي��ر  ع��ل��ي،  اآل 
للتكنولوجيا  "توازن  يف  �ال�شت�شعار 
القايدي،  م�شبح  �ميثا  �البتكار"، 
للم�شتقبل،  دب��ي  يف خمتربات  باحثة 
اأمني خنجي،  �الدكتور ماجد حممد 
جامعة  يف  م�����ش��اع��د  ج��ام��ع��ي  اأ����ش���ت���اذ 
�ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د علي  خ���ل���ي���ف���ة، 
حممد  مركز  يف  اأ�ل  خبري  الزعابي، 
ب���ن را����ش���د ل��ل��ف�����ش��اء، �حم��م��د �شعيد 
مركز  يف  برجميات  مهند�س  خ���وري، 
�م�شعب  للف�شاء،  را���ش��د  ب��ن  حممد 

ع��ب��ي��د احل���م���ادي، م��دي��ر م�����ش��اري��ع يف 
مكتب الذكاء ال�شطناعي �القت�شاد 
بعد،  ع��ن  العمل  �تطبيقات  الرقمي 
مركز  مدير  املو�شى،  ن��واف  �الدكتور 
الت�شالت  يف  ل��الب��ت��ك��ار  الإم��������ارات 
“ابتك” يف  امل��ع��ل��وم��ات  �ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جامعة خليفة، �را�شد خالد ال�شويدي، 

الذكاء  مكتب  يف  ب��رجم��ي��ات  م�شمم 
الرقمي  �الق���ت�������ش���اد  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
�الدكتور  بعد،  عن  العمل  �تطبيقات 
اأ�ل  ا�شت�شاري  الهنائي،  طالب حممد 
يف "ماكنزي اند كومباين"، �الدكتور 
الهند�شة  اأ���ش��ت��اذ  ح���ارب،  حمد  خليفة 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة يف ج���ام���ع���ة الإم���������ارات، 

اإدارة  م��دي��رة  ال��ط��ري،  ال��دك��ت��ورة هند 
العلوم �التكنولوجيا �البحث العلمي 

يف �زارة الرتبية �التعليم.
�مي���ك���ن ل��ل��راغ��ب��ني ب��الن�����ش��م��ام اإىل 
زي���ارة  �الأمت���ت���ة  ال���ر�ب���وت���ات  جمعية 
ras-uae.( الإل���ك���رت�ين:  امل��وق��ع 

.)ae

جمعية �لروبوتات و�الأمتتة تدعم تبني تكنولوجيا �مل�ستقبل يف �الإمار�ت

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

حتقيقاً لإ�شرتاتيجية �زارة الداخلية يف التحّول الرقمي للخدمات املقدمة لإ�شعاد اجلمهور، �بناًء 
على توجيهات �شعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، الرامية 
املر�رية،  الذكي يف اخلدمات  التحّول  الهادفة لدعم م�شرية  �امل�شاريع  املبادرات  تنفيذ �اطالق  اإىل 
العامة  القيادة  فّعلت  اخلارجية،  �املوؤ�ش�شات  ال��د�ائ��ر  من  الإ�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع  بالتعا�ن 
ل�شرطة راأ�س اخليمة، نظام م�شر�ع التحّول الرقمي يف خدمة طلبات بيع املركبات امل�شبوطة، �ذلك 

بالتعا�ن مع دائرة املحاكم، �هيئة املوارد العامة، �المارات للمزادات.
الرقمي،  التحّول  الذي يدعم ت�شريع �ترية  بامل�شر�ع  راأ�س اخليمة،  �شعادة قائد عام �شرطة  �اأ�شاد   
�تر�شيخه يف العمل ال�شرطي، �شعياً نحو اأمتتة جميع العمليات من خالل نظام اإلكرت�ين متكامل 
يربط جميع اجلهات الداخلية �اخلارجية من ال�شركاء، مع حتقيق اعلى معايري اجلودة �ال�شفافية 

يف الأداء، بدًء من الإدراج حتى البيع مر�راً مبراحل الفرز �التدقيق �التثمني �العتماد الق�شائي 
�الإعالن ��شوًل اإىل نقل احليازة للمركبات املباعة �اإدراجها يف برامج البيع املعتمدة لدى القيادة 
البّحار  اهلل  عبد  حممد  الدكتور  املقدم  اأ��شح  جانبه  من  �املمتلكات.  احلقوق  على  حفاظاً  العامة، 
الرقمي يف خدمات  التحّول  باأن م�شر�ع  راأ���س اخليمة،  ب�شرطة  �الد�ريات  امل��ر�ر  اإدارة  نائب مدير 
بيع املركبات امل�شبوطة، ب�شرطة راأ�س اخليمة، يتميز باخت�شار رحلة العملية اإىل 45 يوم فقط بعد 
اأن كانت حتتاج اإىل ما ل يقل عن ثالثة اأ�شهر �شابقاً، كما اخت�شر امل�شر�ع قنوات �شري العملية من 
�شبعة قنوات اىل قناة �احدة فقط، ف�شاًل عن د�ره البّناء يف اإجناز عمليات الفرز �التحليل �التدقيق 
اللكرت�ين املبا�شر د�ن التدخل الب�شري، �نقل مراحل البيع من جهة اىل اخرى بعد انتهاء املدة 
ي�شهم يف  الكرت�نياً، مما  املعنية  اجلهات  قبل  العتماد من  يتم  الكرت�نياً، حيث  لكل جهة  املحددة 
ال�شتغناء عن املعامالت الورقية نهائياً، �بالتايل دعم حتويل نظام العمل ال�شرطي اإىل نظام �شديق 

للبيئة، تعزيزاً جلودة احلياة.

�سرطة ر�أ�س �خليمة ُتَفّعل نظام م�سروع �لتحّول �لرقمي يف خدمات بيع �ملركبات �مل�سبوطة

•• ال�سارقة-الفجر:

اأ����ش���دق���اء مر�شى  ج��م��ع��ي��ة  اأع���ل���ن���ت 
ال���������ش����رط����ان، امل���وؤ����ش�������ش���ة اخل���ريي���ة 
مبكافحة  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��ام  ال��ن��ف��ع  ذات 
�تقدمي  ب���ه  �ال���ت���وع���ي���ة  ال�������ش���رط���ان 
للمر�شى،  �امل��ع��ن��وي  امل����ادي  ال��دع��م 
عن اإطالق ا�شرتاتيجيتها اخلما�شية 
اجل���دي���دة ل��ل��ف��رتة م���ا ب���ني 2023 
ملبادراتها  ا����ش���ت���ك���م���اًل   ،2027�
انطالق  منذ  امل�شتمرة  �م�شاريعها 
1999، حتت رعاية  العام  اجلمعية 
�توجيه قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة، 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 

الأعلى ل�شوؤ�ن الأ�شرة. 
ج���اء ذل����ك، خ���الل الج��ت��م��اع الأ�ل 
العام،  ه��ذا  الإدارة  جمل�س  لأع�شاء 
ب��رئ��ا���ش��ة �شعادة  ال���ذي ع��ق��د م���وؤخ���راً 
�شو�شن جعفر، رئي�س جمل�س الإدارة، 
ال�شيخة  م���ع���ايل  ال��رئ��ي�����س  �ن���ائ���ب 
ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خ��ال��د ال��ق��ا���ش��م��ي، حيث 
التطوير  خ��ط��ط  الج��ت��م��اع  ن��اق�����س 
�املوازنة  اجلمعية  ا�شرتاتيجية  يف 
ا�شتعرا�س  م�����ع  ل����ه����ا،  ال�������ش���ن���وي���ة 
اجلمعية  حققتها  ال��ت��ي  الإجن�����ازات 

على  ل��ل��ع��م��ل   ،2022 ع����ام  خ����الل 
م��وا���ش��ل��ت��ه��ا ������ش���ع اخل���ط���ط التي 
املبادرات  فعاليات  زي���ادة  �شاأنها  م��ن 
املا�شي  ال��ع��ام  �شهد  ال��ت��ي  �امل�����ش��اري��ع 
امل�شتفيدين  رق��ع��ة  يف  ك��ب��رياً  تو�شعاً 
من  اأك��رب  ع��دد  اإىل  �الو�شول  منها، 
لتوعيتهم  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ش��رائ��ح 

مبخاطر مر�س ال�شرطان. 

�سنوات  للخم�ش  طريق  خارطة 
القادمة

ناق�شها  التي  النقاط  اأه��م  �ك��ان من 
عر�س  الإدارة،  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع 
التي   2027-2023 اإ�شرتاتيجية 
اأ���ش��ا���ش��ي ع��ل��ى تو�شيع  ب�����ش��ك��ل  ت��ع��م��ل 
م��ن��ظ��وم��ة ال���ع���م���ل امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
اجل��م��ع��ي��ة، �اأه��داف��ه��ا ال�����ش��اع��ي��ة اإىل 
�العاملية،  املحلية  ال�شراكات  تعزيز 
املتميزة  امل������ب������ادرات  م���وا����ش���ل���ة  م����ع 
ال�����ش��رط��ان �كافة  م���ر����س  مل��ك��اف��ح��ة 
�تاأثرياته  ل���ه،  امل�����ش��اح��ب��ة  ال��ع��وام��ل 
�الجتماعية  �النف�شية  ال�شحية 
�القت�شادية، كما ا�شتعر�س جمل�س 
الإ�شرتاتيجي  ال���ت���ق���ري���ر  الإدارة 
لالأق�شام املختلفة للجمعية مت�شمناً 
ال��ق��وة �ال��ت��ح��دي��ات �الفر�س  ن��ق��اط 

على  الرتكيز  مع  الأداء،  �موؤ�شرات 
ال�شتمرارية �ال�شتدامة عرب تو�شيع 
فر�س الدعم املادي �جمع التربعات، 
اإىل  اجلمعية  �شارعت  ال��ذي  الهدف 
الزكاة"  "حملة  مبادرة  عرب  تنفيذه 
اإطالقها  اإىل  اجلمعية  ت�شتعد  التي 

خالل �شهر رم�شان القادم. 

جهود م�ستمرة للمنا�سرة والعمل 
املجتمعي الفعال

�ت���ن���ا�ل الج��ت��م��اع اأب����رز الإجن�����ازات 
التي حققتها جمعية اأ�شدقاء مر�شى 
ال�شرطان عام 2022، حيث ت�شمنت 

تنظيمها ملنتدى  اإقليمي ، �م�شاركتها 
حملية  �ح���م���ل���ة  ف���ع���ال���ي���ة   38 يف 
�اإق��ل��ي��م��ي��ة �د�ل���ي���ة، م��ا ب��ني �اقعية 
اإقامتها  ج��ان��ب  اإىل  �اف���رتا����ش���ي���ة، 
اإىل  اإ�شافة  توعوية،  فعاليات  ل�10 
زيارات املر�شى يف امل�شت�شفيات �عقد 
للم�شابني  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال���رح���الت 
زيارة   15 بلغت  �ال��ت��ي  بال�شرطان، 
�رحلة.  �من ما عزز الثقة يف قدرة 
ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية 
جناحها  مهامها،  نطاق  تو�شيع  على 
يف ا�شتقطاب عدد كبري من الفاعلني 
املجالت  يف  ال�����ش��رط��ان  م��ك��اف��ح��ة  يف 

ال��ط��ب��ي��ة �ال�����ش��ح��ي��ة �ال��ع��ل��م��ي��ة على 
م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة �ال�����ع�����امل، عرب 
تنظيمها للموؤمتر اخلليجي اخلام�س 
نوفمرب  يف  ال���������ش����رط����ان  مل���ك���اف���ح���ة 
للمنا�شبات  اجلواهر  مبركز  املا�شي، 
كذلك  ا�شتقطب  �الذي  �املوؤمترات، 
مكافحة  يف  الفاعلة  املوؤ�ش�شات  اأب��رز 
ب������د�ل جمل�س  ال�������ش���رط���ان  م���ر����س 
ال��ت��ع��ا�ن اخل��ل��ي��ج��ي، ب��اإج��م��ايل 33 
ج��ل�����ش��ة �حم���ا����ش���رة ع��ل��م��ي��ة جمعت 
من نخبة اخل��رباء يف  متحدثاً   50
املتعلقة  �التخ�ش�شات  الأ�رام  علم 
ب��امل��ر���س، ج����ا�ؤ�ا م��ن اأك���ر م��ن 20 

د�لة، اإ�شافة اإىل تنظيم اجلمعية يف 
يوليو املا�شي اجتماع �شركاء التحالف 
الثدي،  �شرطان  مكافحة  يف  العربي 
بهدف  ال�شارقة،  �شرياتون  فندق  يف 
جتديد التعا�ن �ال�شراكة مع الد�ل 
التعا�ن  اآل���ي���ات  �م��ن��اق�����ش��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

املتعلقة بالأن�شطة امل�شرتكة. 

على  م�سارك  اآلف   10 من  اأكرث 
م�ستوى الدولة 

بذلت  امل����ح����ل����ي،  امل�������ش���ت���وى  �ع����ل����ى 
الرامية  املزيد من اجلهود  اجلمعية 
امل�شابني  اأع��ب��اء  م��ن  التخفيف  اإىل 
�رف�����ع ال������ر�ح امل��ع��ن��وي��ة ل��ه��م خالل 
م���راح���ل ال���ع���الج م���ن امل����ر�����س، عرب 
ال��ت��ي �شهدت  امل�����ش��ت��م��رة  م��ب��ادرات��ه��ا 
ت��و���ش��ي��ع رق��ع��ة امل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه��ا من 
امل��ت��ط��وع��ني �ال��������ز�ار، ح��ي��ث جتا�ز 
عددهم الإجمايل 10 اآلف م�شارك، 
م�شرية  فعاليات  �شمن  اأبرزهم  جاء 
�م�شرية  ال���وردي���ة،  القافلة  ف��ر���ش��ان 
ا�شتطاعت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  لنحيا 
�شريرية،  ط��ب��ي��ة  ف��ح��و���ش��ات  اإج�����راء 
للك�شف  امل����ام����وج����رام  �ف���ح���و����ش���ات 
ال���ث���دي ب�شكل  ���ش��رط��ان  امل��ب��ك��ر ع���ن 
اإمارات الد�لة  جماين على م�شتوى 

التي  ال���زي���ارات  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��ب��ع، 
للمر�شى  اجلمعية  �ف��ود  بها  قامت 
خالل  من  املختلفة،  امل�شت�شفيات  يف 
املرح"  �"عربة  عاملي"  "لون  ب��رام��ج 
رح���الٍت  بع�شها  ت�شمن  �غ���ريه���م، 
ت��رف��ي��ه��ي��ة، ��ر�����ش����ات ع���م���ل، ع���ززت 
م��ن ثقة امل�شابني �اإح��ي��اء الأم���ل يف 

نفو�شهم. 

ملر�سى  واملعنوي  ــادي  امل الدعم 
ال�سرطان يف 2022

رئي�س  جعفر،  �شو�شن  �شعادة  �قالت 
اأ����ش���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
قدماً  "من�شي  ال�����ش��رط��ان:  مر�شى 
يف موا�شلة الإجن��ازات التي حققتها 
الثالثة  ال�����ش��ن��وات  اجل��م��ع��ي��ة خ���الل 
هدفاً  �ا�شعني  املا�شية  �الع�شرين 
ال�شاملة  الرعاية  توفري  هو  اأ�شا�شياً 
ال�شفاء  م�����ش��رية  خ����الل  ل��ل��م��ر���ش��ى 
�التوعية  ال�����ش��رط��ان،  م��ن  �ال��ت��ع��ايف 
�خالل  اآم��ن��ة،  �شحية  ح��ي��اة  ب��ات��ب��اع 
العام املا�شي فقط قدمنا دعماً مادياً 
لأكر من 250 م�شاباً بال�شرطان، 
ت���ن���وع���ت اأع�����داده�����م م����ا ب����ني 200 
من  34 م�شاباً  �ع���دد  الإن����اث،  م��ن 
تقدمي  م���ع  ط���ف���اًل،   16� ال����ذك����ور، 

�اأ�شافت  للم�شابني".   م��ايل  دع���ٍم 
قدرتنا  م��ن  �اث��ق��ون  "نحن  جعفر: 
التي  النبيلة  املهمة  ا�شتكمال  على 
لتحقيقها،  نف�شها  اجلمعية  ن���ذرت 
خ��ا���ش��ة م���ع م���ا ���ش��ه��دن��اه م���ن تغري 
اإيجابي ملمو�س يف م�شرية مكافحة 
النوعية  امل���ب���ادرات  ع��رب  ال�����ش��رط��ان 
حملية  م�����ش��ارك��ات  ا�شتقطبت  ال��ت��ي 
ال�شارقة  كمنتدى  فاعلة،   �اإقليمية 
عنق  �شرطان  حول  الثالث  الإقليمي 
البارزة  اإىل جانب فعالياتها  الرحم، 
الأخرى مثل م�شرية فر�شان القافلة 
اأبتكر"  "اأنا  �م�����ش��اب��ق��ة  ال����وردي����ة، 
ذكية  تطبيقات  تطوير  يف  ال��رائ��دة 
لزيادة التوعية بال�شرطان، �كل هذه 
امل�شلحة  ت�شب يف  �غ��ريه��ا  اجل��ه��ود 
لتو�شيع  اإل��ي��ه��ا  ن�شعى  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
�شرائح  لكل  �ال��و���ش��ول  عملنا  دائ���رة 
�اجليل  امل�شلحة  �اأ�شحاب  املجتمع، 

اجلديد".

•• دبي –الفجر:

ا�شتقبلت حماكم دبي برئا�شة �شعادة 
ال�شعايل  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ال��ق��ا���ش��ي 
اأ�شامة  ال��ق��ا���ش��ي  ���ش��ع��ادة  �ب��ح�����ش��ور 
م���اه���ر ع���ب���د امل���ط���ل���ب ع���ط���ي���ة، �فد 
املدر�شة  م��ن  الق�شائيني  امل��ت��درب��ني 
لالطالع  بفرن�شا،  للق�شاء  الوطنية 

اجلانب  م��ن  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  على 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  �ع��ل��ى  اجل��ن��ائ��ي، 
الق�شائي  امل��ج��ال  يف  تنتهجها  ال��ت��ي 
ت�شرع  التي  الو�شائل  �اأه��م  �الإداري 
العملية الق�شائية �الآلية املتبعة يف 
�شعادة  اط��ل��ع  حيث  الأح���ك���ام.  تنفيذ 
للوفد  ال�����ش��ع��ايل  ���ش��ع��ي��د  ال��ق��ا���ش��ي 
الرقمية  القاعات  نظام  على  ال��زائ��ر 

يف  �تتبع  دب��ي  حماكم  توفرها  التي 
الرقمية  ال��ع��دال��ة  ملن�شة  ت�شميمها 
اأه����م جت�����ش��ي��د للثورة  ت��ع��ت��رب  �ال���ت���ي 
الرقمية �املرئية للتطبيق الق�شائي 
التقني �مواكبة للوترية العالية التي 
ال�شاملة  التنمية  ح��رك��ة  بها  تتميز 
املبتكرة  احل����ل����ول  �ت���ب���ن���ي  دب�����ي  يف 
احلكومة  ت��وج��ه  م��ع  تتما�شى  ال��ت��ي 
للو�شول اإىل نقلة نوعية يف اإجراءات 
التقا�شي حيث حتر�س حماكم دبي 
بخدماتها  ال����دائ����م  الرت����ق����اء  ع��ل��ى 
�على  ذك��ي��ة  تقنيات  اإىل  �حت��وي��ل��ه��ا 
�البنية  الق�شائية  منظومتها  تطور 
اأحدث  ملواكبة  الت�شريعية  التحتية 
الب���ت���ك���ارات ل��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل �اأرق����ى 
للمتعاملني  �ت�����ش��ه��ي��ل��ه��ا  اخل���دم���ات 
�ا�شتخدام  الت�شغيلية  الكفاءة  �رف��ع 

معامالت  لإجناز  احلديثة  التقنيات 
دبي  متتاز  حيث  بعد  عن  املراجعني 
باأنها توفر خيار التقا�شي من خالل 
نظام ق�شائي متطور ي�شخر التقنيات 
املتعاملني.   توقعات  ليفوق  احلديثة 

املحاكم  عمل  على  الط���الع  مت  كما 
م���ن اجل���ان���ب امل�����دين �ال���ت���ج���اري يف 
الق�شايا، �الط��الع على جلان  اإدارة 
الأحوال  اإدارة  يف  الأ���ش��ري  التوجيه 

ال�شخ�شية 

يف اأول اجتماعات جمل�ش اإداراتها هذا العام

توحيد �جلهود �ملوؤ�س�سية و�ملجتمعية ملكافحة �ملر�س �سمن �ال�سرت�تيجية �جلديدة ل� »�أ�سدقاء مر�سى �ل�سرطان«

»جلنة �لوطني �الحتادي« تعتمد خطة عملها ملناق�سة 
مو�سوع �سيا�سة �حلكومة ب�ساأن �ل�سالمة �لغذ�ئية

•• دبي -وام:

اعتمدت جلنة ال�شوؤ�ن ال�شحية �البيئية يف املجل�س الوطني الحتادي، خالل اجتماعها الذي عقدته عن 
خطة  اللجنة،  رئي�شة  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�شرهان  عبداهلل  ناعمة  �شعادة  برئا�شة  اأم�س،  بعد 
اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  يف  �شارك  الغذائية.  ال�شالمة  ب�شاأن  احلكومة  �شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة  عملها 
ال�شويدي،  عبداهلل  ��شمية  �خالد عمر اخلرجي،  اللجنة،  مقرر  اليماحي  نا�شر حممد  كل من:  �شعادة 
�عائ�شة حممد املال، �عذراء ح�شن بن ركا�س، �حممد اأحمد اليماحي، اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي. 
�قررت اللجنة �فق خطة عملها مناق�شة املو�شوع �شمن حموري: الت�شريعات �الوطنية املتعلقة بال�شالمة 
الغذائية، ��شيا�شات �ا�شرتاتيجيات الد�لة املتعلقة بال�شالمة الغذائية، ��شيتم عقد اجتماعات مع اجلهات 

املعنية يف الد�لة لدرا�شة املو�شوع من جوانبه املتعددة �معرفة التحديات الذي تواجه هذا القطاع.

حماكم دبي ت�ستقبل وفد �ملتدربني �لق�سائيني من �ملدر�سة �لوطنية للق�ساء بفرن�سا

•• دبي-الفجر:

�شبطت اإدارة مكافحة املت�شللني يف الإدارة العامة للتحريات 
�املباحث اجلنائية، بالتعا�ن مع مراكز ال�شرطة يف دبي، 
اأطلقتها  التي  الت�شول  كافح  حملة  �شمن  مت�شوًل   25
�ذلك  للرتاحم"،  خ��اط��ئ  مفهوم  "الت�شول  �شعار  حت��ت 
�قال  الف�شيل.  ال�شهر  م��ن  الأ�ىل  اأي���ام  اخلم�شة  خ��الل 
العامة  الإدارة  مدير  اجل��الف  �شامل  جمال  اللواء  �شعادة 
الت�شول  ك��اف��ح  حملة  اإن  اجلنائية،  �امل��ب��اح��ث  للتحريات 
ت��ع��ت��رب م���ن احل���م���الت ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي ت��ط��ل��ق��ه��ا الإدارة 

اأعداد  خف�س  يف  �شاهمت  �ال��ت��ي  ال�شركاء،  م��ع  بالتعا�ن 
�احلازمة  ال�شارمة  ل��الإج��راءات  نظراً  �شنوياً  املت�شولني 
احلملة  اأ�شفرت  اإذ  امل�شبوطني،  املت�شولني  حيال  املُتخذة 
خالل اخلم�شة اأيام الأ�ىل من ال�شهر الف�شيل، عن �شبط 
الناث،  من   13� الذكور  من   12 منهم  مت�شوًل،   25
اأمنية متكاملة  �اإن �شرطة دبي تقوم �شنوياً بو�شع خطة 
ملكافحة الت�شول، من خالل تكثيف الد�ريات يف الأماكن 
املتوقع تواجد املت�شولني فيها.  �اأ�شاف اأن ظاهرة الت�شول 
اإىل  �ت�شيء  اأف��راده،  املجتمع �حياة �ممتلكات  اأمن  تهدد 

�شورة الد�لة، �ت�شوه مظهرها احل�شاري.

�سمن حملة »كافح الت�سول«
�سرطة دبي ت�سبط 25 مت�سواًل خالل �خلم�سة �أيام �الأوىل من رم�سان

يت�سرف جمل�ش اإدارة )“املجل�ش”( جمموعة اأم بي اأم اإي �ش.م.خ )“ال�سركة”( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجتماع 
يوم اخلمي�ش  م�ساًء من   1:00 ال�ساعة  ال�سخ�سي وذلك يف متام  اإلكرتونيًا دون احل�سور  بعد/  العمومية عن  اجلمعية 

املوافق 30 /2023/3 وذلك للمناق�سة اأو النظر اأو ح�سب مقت�سى احلال، املوافقة على جدول الأعمال الآتي: 
ع�سوين جمل�ش اإدارة جديدين لي�سبح اأع�ساء جمل�ش اإدارة ال�سركة خم�سة اأع�ساء جمل�ش اإدارة. تعيني   .1

التعديالت يف اأع�ساء جمل�ش الإدارة. مع  ليتوافق  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  تعديل   .2
الإجــراءات  كافة  باتخاذ  الإدارة  جمل�ش  قبل  من  ُمفو�ش  �سخ�ش  واأي  ال�سركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  تفوي�ش   .3
واخلطوات الالزمة لل�سماح لل�سركة باإمتام اإجراء زيادة راأ�ش مال ال�سركة والتعديالت املطلوبة على النظام الأ�سا�سي 

وعقد التاأ�سي�ش لل�سركة.
مالحظات

جمل�ش  بح�سور  وذلك  امل�ساهمني،  بدعوة  املحددة  وال�ساعة  اليوم  يف  ال�سركة  مبقر  اجلمعية  اجتماعات  تعقد   .1
امل�ساركة  خالل  من  امل�ساهمني  ح�سور  ويكون  الأ�سوات،  وجامع  الجتماع  ومقرر  وامل�سجل  احل�سابات  ومدقق  الإدارة 

الإلكرتونية وبدون ح�سور �سخ�سي.
ح�سور اجلمعية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�ش الإدارة مبقت�سى توكيل خا�ش  حق  له  ملن  يجوز    .2

ثابت بالكتابة.
اأن يفو�ش اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�ش اإدارته اأو من يقوم  العتباري  لل�سخ�ش   .3

مقامه، ليمثله يف اجلمعية العمومية لل�سركة، ويكون لل�سخ�ش املفو�ش ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�ش.
4. ل يكون انعقاد اجلمعية العمومية �سحيحًا اإل اإذا مت ت�سجيل اإلكرتونيا م�ساهمون ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل 
يقل عن )50 %( من راأ�سمال ال�سركة فاإذا مل يتوافر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول فاإنه �سيتم عقد الجتماع الثاين 

يوم الثالثاء املوافق 4 اأبريل 2023 يف نف�ش املكان والزمان.
حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين للجمعية فاإن التوكيالت ال�سادرة حل�سور الجتماع الأول تعتر �سحيحة  يف   .5
ونافذه لالجتماع الالحق ما مل يتم اإلغائها �سراحة من قبل امل�ساهم املعني باإ�سعار يوجه لل�سركة وذلك قبل يومني على 

الأقل من موعد الجتماع الالحق.
الأ�سهم  اأرباع  ثالثة  عن  يقل  ل  ما  ميلكون  الذين  امل�ساهمني  اأ�سوات  باأغلبية  ال�سادر  القرار  هو  اخلا�ش:  القرار   .6

املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�سركة.

دعوة حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية 
 ل�سركة  جمموعة �أم بي �أم �إي �س.م.خ  )�سركة م�ساهمة خا�سة(

دعوة �إىل جميع �مل�ساهمني  و�ملدققني �لقانونيني
�جلمعية �لعمومية �ل�سنوية ل�سركة رمال لل�سيافة �س. م. خ

التاريخ: 18 اأبريل )ني�سان( 2023، 10:30  �سباحا

 ، ، خور املقطع  ، فندق فريمونت باب البحر  املوقع: مكتب الفهيم الرئي�سي 
اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة

جدول الأعمال:
�سماع تقرير اأع�ساء جمل�ش الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 و اإبراء ذمتهم.   .1
ال�سنة املالية املنتهية يف 2022/12/31 و اإبراء ذمتهم. عن  احل�سابات  مدققي  تقرير  �سماع    .2

ميزانية ال�سركة وحتديد الأرباح و اخل�سائر. مناق�سة    .3
ال�سركة ال�سافية عن ال�سنة على اأ�سا�ش مكت�سبات حمتجزة. اأرباح  ترحيل  مناق�سة   .4

تعيني  اع�ساء جمل�ش الإدارة مناق�سة     .5
اع�ساء جمل�ش الإدارة على  املكافاآت  توزيع  عدم  مناق�سة   .6

احل�سابات. مراجعي  تعيني  مناق�سة   .7
اأية م�سائل اأخرى  مناق�سة   .8

 تف�سلوا بقبول فائق الحرتام،،
حممد عبد اجلليل الفهيم
رئي�ش جمل�ش الإدارة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بك�شورة 

CN خلدمات الت�شميم رخ�شة رقم:3760321 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

مر�شود لال�شت�شارات الذكاء ال�شناعي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4631095 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

 CN عود للعطور رخ�شة رقم:3999441 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

احلميدية لالعمال ال�شحية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1112822 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

ات�س �شالون ��شبا للرجال 
الينا  تقدموا  قد    CN رقم:4046918  رخ�شة 

بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن �ال فان الدائرة غري م�شوؤ�لة 
عن اي حق ا� دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

فيت ل�شت�شارات يف جمال تطوير اأ�شلوب احلياة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4355488 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

 CN الطيب رخ�شة رقم:3802109 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

CN هري�ز رخ�شة رقم:2241156 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

CN للدعاية �العالن رخ�شة رقم:1801114 
 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

CN للتجارة العامة رخ�شة رقم:4551480 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

�شي ا�س ل�شت�شارات اجلودة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2348315 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

CN الدهان للد�اجن رخ�شة رقم:3941476 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

CN لتجارة للع�شل رخ�شة رقم:3663552 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

 CN تني للحلي رخ�شة رقم:3999435 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

CN ها��س للعقارات رخ�شة رقم:4625730 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فينيك�س 
رقم:4285193  رخ�شة  الب�شرية  للموارد  اف�شور 

 CN
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

CN كورنر للتجارة رخ�شة رقم:3693671 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

CN ذا برن�ش�س لل�شيدات رخ�شة رقم:4546985 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤ�لية حمد�دة

ال�شم التجاري:الرتا جتارة مواد البناء ذ.م.م
0 مبنى ال�شيد جمعه احمد �شلطان   ،5 عنوان ال�شركة:امل�شفح م�شفح غرب 

ال�شالمي �اخرين
CN 2486803 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

لل�شركة  ، كم�شفي قانوين  دلتا لتدقيق احل�شابات  ال�شاده/مكتب  2 - تعيني 
العمومية  بناء على قرار حم�شر اجلمعية  بتاريخ:2022/08/02  �ذلك 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205030599
  تاريخ التعديل:2023/03/27

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

ال�شم التجاري:ر�ا�ن�س ليجا�شي لدارة الت�شويق - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق 7، 0 مبنى �شركة ابوظبي الوطنية للتاأمني

CN 2803019 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة �ت�شفية  حل   -  1
   ABDULLA AL MARZOOQI CHARTERED/2 - تعيني ال�شاده
ACCOUNTANTS - BRANCH OF ABU DHABI 1، كم�شفي 
قانوين لل�شركة �ذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية 

CN-2803019:املوثق لدى كاتب العدل بالرقم ،
تاريخ التعديل:2023/03/28

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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العالقات  يف  الأخ��ري  بالتح�شن  جينبيغ  �شي  ال�شيني  الرئي�س  اأ�شاد 
بني اإيران �اململكة العربية ال�شعودية، خالل ات�شال هاتفي مع �يل 
ما  على  الثالثاء  اأم�س  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  ال�شعودي  العهد 

ذكرت ��شائل اعالم ر�شمية.
اآذار- من  العا�شر  يف  �الريا�س  طهران  بني  اتفاقا  بكني  رع��ت  �ق��د 

مار�س ل�شتئناف العالقات الدبلوما�شية بعد قطيعة ا�شتمرت �شبع 
�شنوات.

�يف اأ�ل تعليق له حول هذا التفاق، اأكد �شي اأن احلوار الذي ترعاه 
�الت�شامن  ال��وح��دة  تعزيز  يف  رئي�شي  ب���د�ر  “�شي�شطلع  ال�شني 

الإقليميني«.
�اأعرب الأمري حممد الثالثاء عن “تقدير اململكة للمبادرة ال�شينية 

لدعم جهود تطوير عالقات ح�شن اجلوار” بني ال�شعودية �اإيران.
طهران  يف  �شفارتيهما  ف��ت��ح  لإع�����ادة  �اإي������ران  ال�����ش��ع��ودي��ة  �ت�����ش��ت��ع��د 
�الريا�س مع توقع اجتماع بني �زيري خارجية البلدين قبل نهاية 

�شهر رم�شان على ما ذكرت ��شائل اعالم �شعودية الثنني.

توقيف  الثالثاء  اأم�س  بلجيكا  يف  الفدرالية  العامة  النيابة  اأعلنت 
�شبهات  ح��ول  حتقيقني  اإط���ار  يف  الث��ن��ني  م�شاء  اأ���ش��خ��ا���س  ثمانية 

بالإعداد “لعتداء اإرهابي«.
“�شباب  اأن املوقوفني هم  �اأف��اد م�شدر ق�شائي �كالة فران�س بر�س 

�شلكوا طريق التطرف” �انخرطوا يف احلركة الإرهابية.
على  التحقيق  �يتمحور  الآن.  حتى  املحتملة  الأه����داف  حت��دد  مل 
خمطط اعتداء يف كال امللفني اللذين ثمة ر�ابط بينهما �فق النيابة 
العامة. ح�شلت خم�س مداهمات يف مولينبيك يف منطقة بر�ك�شل 
�اأ�بن يف �شرق البالد �يف مناطق ناطقة بالهولندية يف ال�شمال هي 
امللف  اإط���ار  يف  )اأن��ف��ري(  انتويرب  يف  �د�رن  �ب��ورغ��ه��ا�ت  مري�شكيم 

الأ�ل الذي يجري التحقيق يف هذه املدينة الأخرية.
�اأدت اإىل توقيف خم�شة اأ�شخا�س �ي�شتبه يف اأن اثنني من املوقوفني 

“ا�شتعدا لتنفيذ اعتداء اإرهابي يف بلجيكا«.
�يف اإطار امللف الثاين الذي يجرى التحقيق ب�شاأنه يف بر�ك�شل اأ�قف 
زافنتيم  �يف  )بر�ك�شل(  ��شريبيك  مولنبيك  يف  اأ�شخا�س  ثالثة 
اأع��د�ا لتنفيذ اعتداء على  اأن املوقوفني  قرب العا�شمة. �ي�شتبه يف 

الأرا�شي البلجيكية.

جتري النتخابات الت�شريعية يف اليونان يف 21 اأيار-مايو، على ما 
ال��وزراء كريياكو�س ميت�شوتاكي�س بعد �شهر من كارثة  اأعلن رئي�س 

القطار التي اأ�قعت 57 قتياًل.
�اأ�شار خالل اجتماع جمل�س الوزراء اإىل اأن “البلد �املواطنني بحاجة 

اإىل اآفاق �ا�شحة ... �شتجرى النتخابات يف 21 اأيار-مايو«.
�اجه زعيم حزب “الدميوقراطية اجلديدة” اليميني الذي يتوىل 
ال�شلطة منذ عام 2019، موجة من الغ�شب يف جميع اأنحاء البالد 
 28 يف  الب�شائع  ل�شحن  بقطار  رك��اب  قطار  ا�شطدام  ح��ادث��ة  منذ 
�شباط-فرباير، �التي ك�شفت عن اختاللت خطرية يف نظام ال�شكك 
احلديد. يف “ذر�ة” الحتجاجات، تظاهر 65 األف �شخ�س تقريباً 
يف 8 اآذار-م��ار���س، مما اعاد اإىل الأذه��ان التظاهرات ال�شخمة التي 
خ�شم  يف  اليونان،  ا�شطرت  عندما   ،2010 عام  مطلع  يف  خرجت 

الركود املايل، اإىل اتخاذ تدابري اقت�شادية �شارمة.
�قال ميت�شوتاكي�س )55 عاما( “نحن هنا لت�شحيح )الأخطاء(”. 
“الدميوقراطية  ح���زب  ب���ني  ال���ف���ارق  ت��ق��ل�����س  احل������ادث،  ه���ذا  م��ن��ذ 
الذي  الي�شاري  “�شرييزا”،  الرئي�شي  املعار�شة  �ح��زب  اجلديدة” 

يتزعمه رئي�س الوزراء ال�شابق األيك�شي�س ت�شيربا�س.

ع�ا�سم

بكني

بروك�سل

اأثينا

»�ملنطقة �الآمنة« حول ز�بوريجيا.. �إحلاح �أممي ملنع »ت�سرنوبل 2«

نفوذ رو�سيا تراجع موؤخرًا عقب غزو اأوكرانيا

�لتز�مات �أمريكا يف �آ�سيا �لو�سطى.. جتارية ال �أمنية

اإىل متى �ستوا�سل و�سائل الإعالم تدمري م�سداقيتها اأمام اجلمهور ؟

��سرت�تيجية بايدن: جتاَهل �لف�سائح...و�سائل �الإعالم تد�فع عنك

•• ع�ا�سم-وكاالت

يرتّقب العامل نتائج زيارة املدير العام للوكالة الد�لية 
للطاقة الذرية، رافاييل غر��شي، اإىل حمطة زابوريجيا 
النو�ية التي تتعر�س لق�شف خالل احلرب الدائرة يف 
اإن�شاء  مقرتحه  على  ال�شراع  اأط���راف  �رد�د  اأ�ك��ران��ي��ا، 
يف  ���ش��اب��ق��ة  زي����ارة  ف�شل  ب��ع��د  ح��ول��ه��ا،  اآمنة”  “منطقة 

حتقيق هذا الهدف.
مرارا،  اقرتاحها  غر��شي  ك��رر  التي  الآم��ن��ة،  �املنطقة 
على  اإن�شاءها،  الد�لية  العالقات  يف  خ��ب��ريان  ي�شتبعد 
“�شكاي  مل��وق��ع  تعليقهما  يف  مو�شحني  ق��ري��ب��ا،  الأق����ل 
ذلك،  �راء  �الأمنية  ال�شيا�شية  الأج���واء  عربية”  نيوز 
�توقعاتهما ملا �شتنتهي اإليه زيارة غر��شي. فهل �شتنجح 
اجل���ه���ود الأمم���ي���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��ن��ط��ق��ة ع���ازل���ة يف حميط 

زابوريجيا اأم �شتكون الزيارة اجلديدة ك�شابقتها؟

الهدف الأممي
تقع حمطة زابوريجيا يف مقاطعة بنف�س ال�شم جنوب 
اأكرب  الي�شرى لنهر دنيرب�، �هي  ال�شفة  اأ�كرانيا على 
اأ�ر�بيون  م�����ش��وؤ�ل��ون  اأ�ر�ب����ا، �ح���ذر  ن��و�ي��ة يف  حمطة 
قد  “كارثة ل ميكن تقديرها”  �شابقا من  �اأ�كرانيون 
تتجا�ز كارثة انفجار مفاعل ت�شرنوبل عام 1986، اإذا 

ت�شررت مفاعالت املحطة.
تتعر�س املحطة مرارا للق�شف، �تتبادل مو�شكو �كييف 
الد�لية  ال��وك��ال��ة  دف��ع  م��ا  ا�شتهدافها؛  ع��ن  امل�����ش��وؤ�ل��ي��ة 
لعزل  الطرفني  بني  م�شا�رات  لإج��راء  الذرية  للطاقة 
املحطة، �اأر�شلت يف �شبتمرب املا�شي، فريقا من املفت�شني 

�اخلرباء لتفقدها، ما زال منهم خبريان يف املوقع.
املقبل، جدد  الأ���ش��ب��وع  للمحطة  زي��ارت��ه  اإع��الن��ه  خ��الل 

غر��شي الدعوة لإقامة منطقة اآمنة حول املوقع، قائال: 
با�شتطاعتي  ما  بكل  القيام  موا�شلة  على  م�شمم  “اأنا 
للم�شاعدة يف تقلي�س خماطر �قوع حادث نو�ي خالل 

احلرب املاأ�شا�ية يف اأ�كرانيا«.
اأن �ج��ودن��ا يف  “بالرغم م��ن  ل��غ��ر����ش��ي:  ب��ي��ان  ج���اء يف 
املن�شاأة مر عليه �شبعة اأ�شهر، ل تزال الأ��شاع يف حمطة 

زابوريجيا للطاقة النو�ية خطرية«.

طريق م�سدود
دمييرتي  ال��د�ل��ي��ة  ال�شيا�شة  يف  ال��ر����ش��ي  الأك���ادمي���ي 
عن  احل��دي��ث  اأن  اإىل  تعليقه  يف  يلفت  فيكتور�فيت�س، 

اإن�شاء منطقة اآمنة دائًما ما ي�شل لطريق م�شد�د منذ 
بداية احلرب �احتدام املعارك حول زابوريجيا، مرجعا 

ذلك اإىل:
• كييف ت�شتخدم هذه البطاقة من اأجل ال�شغط على 

اأ�ر�با �ابتزاز مو�شكو.
• احل���دي���ث ع���ن امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��ازل��ة ُي��ع��د خ��دع��ة بد�ن 

�شمانات �بنود �ا�شحة.
• مو�شكو لن ت�شمح بوجود قوات د�لية يف هذا املحيط؛ 
املنطقة  اأ�كرانيا من جتميد تلك  �شت�شتفيد  لأن بذلك 
التي تعد اأر�شا ر��شية بعد ا�شتفتاء �شم املناطق الأربعة 
لوغان�شتيك،  د�ن��ي�����ش��ت��ي��ك،  )زاب��وري��ج��ي��ا،  ر����ش��ي��ا  اإىل 

خري�شون(.
• املنطقة العازلة غالبا ما يكون الهدف املعلن منها هو 
حماية املدنيني، لكن حتمل يف اخللفية اأهدافا �شيا�شية 
بعد  خا�شة  مو�شكو،  ب��ه  تقبل  ل��ن  اأم���ر  �ه���ذا  �اأم��ن��ي��ة، 
النو�ية  الطاقة  �ح��دات  ع�شكرية حول  بناء حت�شينات 

باملحطة.

احل�سول على تنازل
فيما يخ�س حتركات الوكالة الد�لية، يرى الباحث يف 
ال�شوؤ�ن الر��شية الأ�ر�بية، الدكتور با�شل احلاج جا�شم، 
اأي تنازل من  اأن زيارة غر��شي حما�لة للح�شول على 
الطرفني الر��شي �الأ�كراين لتحويل منطقة اخلطر 
م�شلحة  يف  �شيكون  بالتاأكيد  �ه��ذا  اآم��ن��ة،  منطقة  اإىل 

جميع الأطراف.
الآمنة،  املنطقة  حول  لتفاق  الو�شول  ي�شتبعد  اأن��ه  اإل 

معددا العقبات �راء ذلك:
• ا�شتمرار كل الأطراف على مواقفها ال�شابقة.

• الو�شع ل يزال حمفوفا باملخاطر مع تبادل الق�شف.
ن��ار مبدئي حتى يف  اإط��الق  ل لوقف  التو�شّ ���ش��ر�رة   •

جبهة اجلنوب فقط.
التي  املحطة  حميط  مل��غ��ادرة  القاطع  مو�شكو  رف�س   •
تعتمد عليها ب�شكل كبري يف خطتها لتطوير �شبه جزيرة 

القرم.
بناء على ما �شبق، يرى جا�شم اأن الزيارة “يبد� اأنها قد 
تتجه لكونها كارتا مكررا لل�شغط على ر��شيا يف املقام 

الأ�ل«.
اجلي�س  اأعلن  زابوريجيا،  مقاطعة  يف  املعارك  �شري  عن 
ع��ل��ى حميط  ق���وات كييف  �شنته  ه��ج��وم  ���ش��د  ال��ر����ش��ي 

مدينة اأ�ريخوف يف املقاطعة قرب املفاعل.

•• ع�ا�سم-وكاالت   

األيك�س  الو�شطى  �اآ�شيا  ر��شيا  ���ش��وؤ�ن  يف  اخلبري  راأى 
اأن  الو�شطى يجب  اآ�شيا  الأمريكي يف  اأن الرتكيز  ليتل، 

يكون على اجلانب القت�شادي ل الع�شكري.
�قام �زير اخلارجية الأمريكي اأنطوين بلينكن موؤخراً 
يف  باأ�شتانا  ب��داأه��ا  الو�شطى،  اآ�شيا  على  ل��ه  جولة  ب���اأ�ل 

اآ�شيا  ل��د�ل  اخلارجية  �زراء  التقى  حيث  كازاخ�شتان، 
يف  باأ�زبك�شتان  ط�شقند  يف  �اأنهاها  اخلم�س،  الو�شطى 

الأ�ل من مار�س -اآذار.
�يف اأ�زبك�شتان، �رداً على ت�شا�ؤل طرحه على نف�شه حول 
عدم احرتام ر��شيا �شيادة الد�ل الأخرى، قال بلينكن: 
�شيادة  اح��رتام  به على �شعيد  نبقى ملتزمني  ما  “هذا 
اأ�كرانيا  اأرا�شيها �ا�شتقاللها، لي�س يف  الد�ل ��شالمة 

فح�شب، �اإمنا بالن�شبة لكل الد�ل يف اآ�شيا الو�شطى، �يف 
الواقع يف اأنحاء العامل«.

تدخالت ع�سكرية
�كتب ليتل يف جملة “نا�شيونال اإنرت�شت” الأمريكية، 
تت�شف  م��ا  ه��ي  الع�شكرية  ال��ت��دخ��الت  كانت  لطاملا  اأن��ه 
�قت  يف  الو�شطى،  اآ�شيا  حيال  الأمريكية  ال�شيا�شة  به 
اأقامت الوليات املتحدة قواعد ع�شكرية يف قرغيز�شتان 
�اأ�زبك�شتان اإبان احلرب يف اأفغان�شتان. �على رغم ذلك، 
�شيادة  على  احلفاظ  املتحدة  ال��ولي��ات  مهمة  من  لي�س 
تهديداً  الو�شطى  اآ�شيا  تواجه  الأجنبية. �ل  ال��د�ل  كل 
�اإىل حد  �ال�شني،  ر��شيا  اإقليمية على غرار  من قوى 
اأقل، ميلك الإحتاد الأ�ر�بي م�شالح يف املنطقة. �عو�س 
لالنخراط  اأهمية  ت��ويل  اأن  اأم��ري��ك��ا  على  يتعني  ذل��ك، 
تتجنب  �اأن  الو�شطى  اآ�شيا  يف  ال�شركاء  م��ع  ال��ت��ج��اري 
اأن نفوذ  ال��ك��ات��ب اإىل  اأم��ن��ي��ة. �ل��ف��ت  ال��ت��زام��ات  ت��ق��دمي 
غز�  عقب  م��وؤخ��راً  تراجع  قد  الو�شطى  اآ�شيا  يف  ر��شيا 
قوات من  مو�شكو  �شحبت  املثال،  �شبيل  �على  اأ�كرانيا. 
املنطقة من اأجل تعزيز اخلطوط الأمامية يف اأ�كرانيا. 
اآ�شيا الو�شطى  �على اجلبهة الديبلوما�شية، احتج قادة 
ع��دم دعمهم لهجوم  ال��ر����ش��ي، م��ن خ��الل  ال��غ��ز�  على 
م�شاعدات  �ب��ت��ق��دمي��ه��م  ب���وت���ني،  ف���الدمي���ري  ال��رئ��ي�����س 
اإن�شانية لأ�كرانيا، �عدم �شماحهم ملواطنيهم بامل�شاركة 
الع�شكرية  التعبئة  الفارين من  يف احلرب، �ا�شتقبالهم 

التي اأعلنها بوتني.

»ن�شر ال�شهوب«
�ح�����س ع��ل��ى �ق����ف الن����خ����راط ال��ع�����ش��ك��ري ع��ل��ى غرار 
يف  اأخ�����ذاً  ك��ازاخ�����ش��ت��ان،  يف  ال�شهوب”  “ن�شر  ت��دري��ب��ات 
اأن الوليات املتحدة ل تواجه تهديدات جدية  الإعتبار 
اجلنود  تعري�شها  اإمكان  عن  ف�شاًل  الو�شطى،  اآ�شيا  يف 

الأمريكيني خلطر غري �شر�ري.
ال�شعب مبكان تخيل  اأ�كرانيا، من  �يف ظل احل��رب يف 
ر��شيا  اإن  الو�شطى.  اآ�شيا  د�ل  ناجح على  ر��شي  هجوم 
مهتمة ب�شكل رئي�شي بال�شتقرار باآ�شيا الو�شطى عو�س 
بال  �شيقو�س  ر����ش��ي��اً  غ���ز�اً  اإن  ع�شكرياً.  املنطقة  غ��ز� 
�شك الأمن يف منطقة لطاملا نظر اإليها بوتني على اأنها 

“منطقة ر��شيا الأكر ا�شتقراراً«.

ال�سراكات القت�سادية
الرتكيز  املتحدة  الوليات  يتعني على  ذل��ك،  �ب��دًل من 
على ال�شراكات القت�شادية مع بلدان اآ�شيا الو�شطى من 
د�ن توقع خدمات �شيا�شية يف املقابل، قد تت�شبب بغ�شب 
الو�شطى  اآ�شيا  د�ل  اأن  الوا�شح  �من  ال�شني.  اأ�  ر��شيا 
ل تريد اأن تكون خدماً لر��شيا �ال�شني، لكنها ل تريد 
�كما  الكبريتني.  الد�لتني  هاتني  مع  العالقات  قطع 
فا�شيلنكو  ر�م��ان  الكازاخي  اخلارجية  �زي��ر  نائب  ق��ال 
اأرا�شيها  باإ�شتخدام  ت�شمح  “لن  كازاخ�شتان  اإن  بو�شوح 
مدركة  ��شتبقى  العقوبات”،  على  اللتفاف  اأج��ل  م��ن 
لذلك “عندما يحني الوقت لتقومي اأي مبادرات جديدة 

حمتملة«.

 •• وا�سنطن-وكاالت  

الأبي�س  للبيت  ال�شحفية  ال�شكرترية  �شئلت  عندما 
الرئي�س  عائلة  ا�شتفادة  طريقة  عن  جان-بيار  كارين 
الأم���ري���ك���ي ج���و ب���اي���دن م���ن اإح�����دى ���ش��رك��ات الطاقة 

ال�شينية، ردت قائلًة: “لن اأجيب على هذا ال�شوؤال«.
حلملة  ا�شرتاتيجيته  الأب��ي�����س  البيت  ك�شَف  �ب��ذل��ك 
اإع����ادة ان��ت��خ��اب ب��اي��دن: جَت��اه��ل امل��وق��ف �اع��ت��م��د على 
ت��دخ��ل ����ش��ائ��ل الإع�����الم ل��ل��دف��اع ع��ن��ك، �ف���ق جيم�س 
بوفارد، الكاتب �املحلل ال�شيا�شي الأمريكي، الذي قال 
رف�شت جان-  “نيويورك بو�شت”:  يف مقال ب�شحيفة 
�شبكة  د�ك��ي من  �شوؤال طرحه بيرت  الإج��اب��ة عن  بيار 
على  بايدن  عائلة  من  بع�س  ح�شول  عن  نيوز  فوك�س 
ُدفعات �شرية جتا�زت مليون دلر من �شركات مرتبطة 

باحلزب ال�شيوعي ال�شيني.
 �قالت: “كانت تلك كلها اأكاذيب �خمالفات للحقيقة 
من  فيها  اأخ��و���س  �ل��ن  املا�شيني.  العامني  م��دار  على 
ال�شحافية  ال�شكرترية  اأعطت  �بذلك،  موقعي هذا”. 
اأ�شئلة  عليها  ي��ط��رح  ���ش��ح��ايف  اأي  جت��اه��ل  ح��ق  نف�شها 

�شائكة.
ُدفعات مالية  بايدن عن  �شاأل مرا�شل �شحايف  �عندما 
لعائلته، جتاهل ال�شوؤال قائاًل: “هذا لي�س �شحيحاً!” 

�مل ُيفند املزاعم يف تقرير اأ�شدره يف 16 مار�س )اآذار( 
النواب جيم�س كومر،  الرقابة يف جمل�س  رئي�س جلنة 
بالتف�شيل  يو�شح  ال��ذي  كنتاكي،  �لي��ة  من  جمهوري 
ال��ت��ح��وي��الت ال��ن��ق��دي��ة ل��ب��ن��ك اأم��ري��ك��ا ل�����ش��ال��ح بايدن 

��شركائه.
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ك��ث��ري م���ن �����ش���ائ���ل الإع��������الم، ث��م��ة كلمة 
ب��اي��دن، هي  اإىل  املوجهة  امل��زاع��م  ك��ل  “ُتفنِّد”  �اح���دة 
بايدن  نقاد  د�اف��ع  اإن  الكاتب  “اجلمهوريون”.�يقول 

مهمة جداً مبا يتجا�ز اأي انتهاكات اقرتفها بايدن.
العمود  كاتب  اتَهَم  بو�شت”،  “�ا�شنطن  �شحيفة  ففي 
على  ال�شتق�شائية  رحلته  ب�”َبث  كومر  بامب  فيليب 
الهواء مبا�شرًة”. ��شِخَر من حتقيقاته، قائاًل اإن “كل 
عليه  علقت  ب��ل��وٍح  �اأ�شبه  تلميحات،  حم�س  اتهاماته 
بينها”.  ي��رب��ط  راب���ط حقيقي  د�ن  ك��ث��رية ج���داً  ���ش��ور 
�لأن كومر يريد “اأن ُيقو�س الرئي�س الدميوقراطي”، 

فال حاجة اإىل الرد على اأدلته.
�هناك مقال اآخر ُن�ِشَر يف �شحيفة “�ا�شنطن بو�شت” 
النواب  جمل�س  يف  احلرية  ع  “جتمُّ اأن  من  القلق  اأث��ار 
مُمثَّل اإىل حٍد مبالغ فيه” يف جلنة كومر الإ�شرافية. 
�عليه، فهل هذا يعني اأن اأي ع�شو من اأع�شاء الكونغر�س 
تلقائياً؟  ال�شرعية  �شفة  ع��ن��ه  ُت��ن��زع  ب��احل��ري��ة  ُم��ه��ت��م 
�ت�شاءل الكاتب: هل �شعرت “�ا�شنطن بو�شت” بالقلق 

عندما �جَهت جلان الكونغر�س الدميقراطية اتهامات 
كاذبة �شد اإدارة ترامب؟

�ح�شب  حم��ا�ل��ة  تلك  ك��ان��ت  فقد  ال��ك��ات��ب،  يجيب  ل، 
اأ�  الظالم”،  يف  الدميقراطية  “موت  د�ن  للحيلولة 

�شيء من هذا القبيل.
الأ�شبوع  تاميز”  “نيويورك  ن�شرته  تقرير  يف  ��رَد 
من  �ي��ن��ح��در  قا�شية”  “غرائز  ل��ك��وم��ر  اأن  اجل�����اري 
�شرا�شًة  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ق��اط��ع��ات  اأك����ر  م���ن  “�احدة 

�شيا�شية«.
�انتقدت جملة “ تامي” كومر بو�شفه “مر�جاً عنيفاً 

ملزاعم تبد� خبيثة عن الرئي�س �عائلته«.
يف  الرئا�شية   النتخابات  ع�شية  نف�شه  النمط  �ظهر 
2020، قد كانت غالبية ��شائل الإعالم مهتمة بهوية 
بو�شت”  “نيويورك  �شحفية  اأع��ط��ى  ال���ذي  ال�شخ�س 
اهتمامها  من  اأك��ر  املحمول   بايدن  هانرت  كمبيوتر  

بالكمبيوتر نف�شه �حمتواه.
�قال الكاتب: “فاز بايدن بف�شل الأكاذيب التي ر�جها 
عن الكمبيوتر املحمول بنف�شه، �ر�جها اأي�شاً 51 من 
النقاد  �كتيبًة من  ال�شابقني،  املخابرات  كبار م�شوؤ�يل 
�شريفاً،  كان  العم جو  ب��اأّن  تظاهر�ا  الذين  �املرا�شلني 

طاهر اليدين �شاأنه �شاأن جيمي كارتر.
�لكن، هل �شُيك�شف اللثام قريباً عن عدٍد من الف�شائح 

ي��ت��ج��ا�ز ق����درة رف����اق ب��اي��دن يف ����ش��ائ��ل الإع�����الم على 
الت�شرتُّ عليها؟ “ يت�شاءل الكاتب.

الأ�شبوع  ظهر  ال���ذي  التقرير  اإن  ك��وم��ر  ال��ن��ائ��ب  ق��ال 
“اأ�ل خ��ي��ط م��ن خيوط  ي��ت��ع��اط��ى ف��ق��ط م��ع  امل��ا���ش��ي 
اآل  ال��ت��ي �شّبت يف ج��ي��وب  امل��ال��ي��ة...  ال��دف��ع��ات  ع�شرات 

بايدن من ال�شني«.
ق��د ي��واج��ه ب��اي��دن خ��ط��راً اأك���رب بكثري م��ن ق���رار �زارة 
الكونغر�س  للجنة  بال�شماح  املا�شي  الأ�شبوع  اخل��زان��ة 
ب��ف��ح�����س ت��ق��اري��ر الأن�����ش��ط��ة امل�����ش��ب��وه��ة  ع���ن الأم�����وال 
الأجنبية التي تلقتها عائلته. �يقول الكاتب اإن اأن�شار 
�شي�شعون  فكيف  �يوقر�نها،  احلكومة  ُيجلُّون  بايدن 

اإىل الت�شرت على تلك التقارير الر�شمية؟.�
الت�شرت  الإع����الم  ع��ل��ى ����ش��ائ��ل  “لي�س  ب���وف���ارد:  �ق���ال 
5 نوفمرب  عن انتهاكات بايدن اإىل الأب��د، �اإمن��ا حتى 

)ت�شرين الثاين( 2024 �ح�شب.
فبعد يوم النتخابات، �شتكون اأي ر�شا�ى اأجنبية لعائلة 
كمبيوتر  اأ�شبح  كما  بال�شبط  �شلة،  ذات  غري  بايدن 
نوفمرب   3 بعد  الأهمية  عدمي  املحمول  بايدن  هانرت 

-ت�شرين الثاين 2020«.
�شتوا�شل  متى  اإىل  مقاله:  ختام  يف  الكاتب  �ت�����ش��اءل 
اجلمهور  اأم����ام  م�شداقيتها  ت��دم��ري  الإع����الم  ����ش��ائ��ل 

لتلميع �شورة جو بايدن؟

•• كاب�ل-اأ ف ب

اأ�قفت �شلطات طالبان يف كابول موؤ�ش�س م�شر�ع يدعو اإىل تعليم الفتيات 
يف اأفغان�شتان، على ما اأعلن �شقيقه �الأمم املتحدة اأم�س الثالثاء.

�يف  للفتيات  ال��ث��ان��وي  التعليم  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ط��ال��ب��ان  حكومة  ح��ظ��رت 
يف  الوحيد  البلد  اأفغان�شتان  لت�شبح  اجلامعي،  التعليم  لحقة  مرحلة 
العامل الذي يفر�س حظرا على التعليم. �اأعلنت بعثة الأمم املتحدة يف 
اأفغان�شتان على تويرت اأن “مطيع اهلل �ي�شا، رئي�س بني باث-1 �املنا�شر 
توقيفه  �ي�شا  �شقيق  �اأك��د  كابول”.  يف  الإثنني  اعُتقل  الفتيات،  لتعليم 

اأمام م�شجد بعد ال�شالة م�شاء الإثنني.
“مطيع اهلل ك���ان قد  اإن  �ق���ال ���ش��م��ّي اهلل �ي�����ش��ا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س 
ال��رج��ال يف  م��ن  ع��دد  ا�شتوقفه  امل�شجد عندما  م��ن  �خ��رج  ال�شالة  اأدى 

مركبتني«.
اإبراز بطاقات هوياتهم، �شربوه  “عندما طلب مطيع اهلل منهم  اأ�شاف 

�اقتاد�ه بالقوة«.

اأي جهة  التعليم. مل يعمل مع  “اأعُتقل ب�شبب ن�شاطاته يف قطاع  �تابع 
اأخرى، �ل مع احلكومة ال�شابقة. عمل فقط لبني باث«.
�مل يرد م�شوؤ�لو طالبان حتى الآن على طلبات للتعليق.

�يبلغ مطيع اهلل �ي�شا 30 عاما �هو ينا�شل من اأجل الرتبية �التعليم 
يف اأفغان�شتان. �قد اأ�ش�س منظمة بني- باث �يرئ�شها.

18 مكتبة ��شاهم يف اإعادة فتح مدار�س مغلقة يف مناطق ريفية  �اأن�شاأ 
�نائية يف البالد.

املناطق  ا�شتمر �ي�شا يف زيارة تلك  الثانوي للبنات،  التعليم  �منذ حظر 
حل�شد دعم الأهايل.

�قبل �شاعات على اعتقاله قال يف تغريدة “رجال �ن�شاء كبار ��شغار من 
جميع مناطق البالد يطالبون باحلقوق الإ�شالمية لتعليم بناتهم«.

الأ�شبوع املا�شي، �مع انطالق ال�شنة الدرا�شية اجلديدة يف غياب ال�شابات، 
تعهد موا�شلة حملته.

�قال يف تغريدة اإن “ال�شرر الذي اأحدثه اإغالق مدار�س ل ميكن العودة 
عنه �ل ميكن اإنكاره«.

بقيت  اإذا  احتجاجنا  ��شنوا�شل  الأه����ايل  م��ع  ل��ق��اءات  “عقدنا  اأ���ش��اف 
املدار�س مغلقة«.

تفر�س طالبان تف�شريا �شارما لل�شريعة منذ عودتها اإىل ال�شلطة يف اآب/
2021 عقب ان�شحاب القوات الأمريكية �قوات حلف �شمال  اأغ�شط�س 

الأطل�شي التي دعمت احلكومات ال�شابقة.
البنات عندما  اإنهم �شيعيد�ن فتح مدار�س  �كثريا ما قال قادة طالبان 

تتوفر ظر�ف معينة لذلك.

�فق  املناهج  �شياغة  لإع��ادة  �الوقت  لالأموال  يفتقر�ن  اإنهم  �يقولون 
ال�شريعة.

�شلطات طالبان قد قدمت �شمانات مماثلة خالل فرتة حكمها  �كانت 
الأ�ىل بني 1996 �2001، د�ن اأن ُتفتح تلك املدار�س يف تلك ال�شنوات 

اخلم�س.
�يف كلمة م��وؤخ��را يف ج��ن��ي��ف، ق���ال امل��ق��رر اخل��ا���س حل��ق��وق الإن�����ش��ان يف 
“التن�شل  هي  طالبان  �شلطات  �شيا�شات  اإن  بينيت،  ريت�شارد  اأفغان�شتان، 

من حقوق الإن�شان للن�شاء �الفتيات” يف اأفغان�شتان.
�”قد ترقى اإىل م�شتوى جرمية ا�شطهاد على اأ�شا�س النوع الجتماعي، 

كما قال. �التي ميكن اأن حتا�َشب عليها ال�شلطات”، 
الأعلى لأفغان�شتان  املر�شد  الفتيات �شدر عن  اأمر منع تعليم  اأن  ُيعتقد 
هبة اهلل اأخوندزاده �م�شاعديه من املحافظني املت�شددين، الذين ي�شككون 
ب�شكل كبري يف التعليم احلديث، خا�شة للن�شاء. �اإ�شافة اإىل اإثارة غ�شب 
د�يل، ت�شبب القرار بانتقادات داخل احلركة، �اأبدى بع�س كبار امل�شوؤ�لني 

يف حكومة كابول �العديد من الأع�شاء العاديني معار�شتهم له.

توقيف موؤ�س�س مبادرة لتعليم �الإناث يف كابول 

نيويورك تتنظر معرفة ما �إذ� �سيوجه �التهام لرت�مب 
•• ني�ي�رك-اأ ف ب

توقيفه على خلفية  ق��رب  ترامب عن  د�ن��ال��د  اإع��الن  اأي��ام من  ت�شعة  بعد 
مبلغ مايل ُدفع ملمثلة اإباحية، ل يزال كثري�ن بانتظار معرفة ما اإذا كانت 

ال�شرطة �شتقوم باعتقال الرئي�س الأمريكي ال�شابق.
اأثار الرئي�س ال�شابق اجلمهوري الذي ي�شعى دائًما للبقاء يف دائرة ال�شوء، 
اآذار-  18 املتحدة �خارجها يف  الوليات  الإع��الم يف  ��شائل  عا�شفة لدى 

مار�س، عندما اأعلن اأنه �شيتم اإح�شاره للمثول اأمام قا�س يف نيويورك.
�تبني اأن معلومات ترامب كانت خاطئة اأ� اأنه كان ب�شدد التخمني فح�شب. 
�قوبل كذلك بالت�شكيك ت�شريحه بعد اأ�شبوع عن اإ�شقاط الدعوى برمتها، 

من د�ن تقدمي اأدلة على ذلك.
ال����راأي، لكن حمللني قانونيني  ت��رام��ب  ال��ع��ام��ون  امل��دع��ون  �رمب��ا يخالف 
البيت  مقعد  اإىل  �ال�شاعي  عاما،   76 البالغ  امللياردير  توقيف  يتوقعون 

الأبي�س، �تال�ة حقوقه عليه.
يتمتعون  م��واط��ن��ني  ت�شم  جلنة  �ه��ي  ك���ربى،  حملفني  هيئة  �اجتمعت 
الثنني  اأخ��رى  م��رة  العامني،  املدعني  مع  تعمل  �ا�شعة  حتقيق  ب�شلطات 
يف مانهاتن، �ا�شتمعت �فق تقارير اإىل النا�شر ال�شابق ل�شحيفة نا�شونال 

اإنكوايرر، الذي لعب د�را مركزيا يف دفع مبلغ �شراء �شمت املمثلة.
انتخابات  من  اأ�شابيع  قبل  دف��ع  د�لر  األ��ف   130 مببلغ  التحقيق  يتعلق 
عالقة  ع��ن  تك�شف  ل  ك��ي  دانييلز  �شتورمي  الإب��اح��ي��ة  للممثلة   2016
الزمن. �قال مايكل  ترامب قبل عقد من  اأقامتها مع  اإنها  قالت  جن�شية 
كوهن، املحامي ال�شابق لرتامب �الذي اأدىل ب�شهادته اأمام هيئة املحلفني، 
املبلغ  نيابة عن ترامب ��ُشدد له  اإن��ه دفع الم��وال   2019 للكونغر�س يف 
لحقا. �يقول ممثلو الدعاء اإن املدفوعات مل ُت�شجل ب�شكل �شحيح، �هو 
ما قد يف�شي عادة اإىل توجيه تهمة ارتكاب جنحة تتعلق بتز�ير �شجالت 
جتارية. لكن ميكن رفع التهمة اإىل جناية يف حال متكن املدعي العام من 
اإقناع هيئة املحلفني باأن املدفوعات �احل�شابات امل�شتبه بها، جاءت يف اإطار 

الت�شرت بهدف متكني حملة ترامب النتخابية من طم�س الف�شيحة.
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هكذ� يق�سي �لالجئون �لعرب �سهر رم�سان يف مر�كز �الإيو�ء �الأوروبية
•• بروك�سيل-وكاالت

الإي��واء �املخيمات �شهر  يق�شي الالجئون العرب يف مراكز 
فر�شتها  �شعبة  ظ��ر�ف  يعانون من  �ه��م  امل��ب��ارك،  رم�شان 
الُبعد  ل��وع��ة  م��ن  يعانون  حيث  اجل��دي��دة،  اإقامتهم  عليهم 
�الر�حانية  بالألفة  املليئة  بالدهم  يف  رم�شان  اأج���واء  عن 
اإقامته، �َمن يرتقب قرار  اأ�راق  �احل��ب. �بني َمن ينتظر 
ترحيله، �َمن ينتظر م�شري ا�شتئنافه لقرار رف�س اللجوء، 
الإي���واء  م��راك��ز  امل�شلمني يف  ال��الج��ئ��ني  رم�����ش��ان على  يحل 
رغم  �ع���ادات���ه،  بطقو�شه  ملتزمني  ال��ع��ام،  ه���ذا  الأ�ر�ب���ي���ة 
الأجواء اجلديدة �ظر�ف عدم ال�شتقرار �امل�شري املجهول 

الذي يلوح يف الأفق.

لوعة الُبعد عن رم�سان ال�سام
ال�شعبة  ال��ظ��ر�ف  “رغم  ع��ام��اً(:   31( بر�شا  ملهم  �ق��ال 
اآبل  ت��ري  هنا يف خميم  احل��ي��اة  اأب�شط مقومات  توفر  �ع��دم 
بهولندا، اإل اأننا نحيي طقو�س رم�شان من اإفطار ��شحور، 

�ن�شلي الرتا�يح جمعاً يف املخيم«.
ت��ق��وم اجل��ال��ي��ات الإ���ش��الم��ي��ة ال��رتك��ي��ة �ال��ع��رب��ي��ة بتنظيم 
اأملانيا، �تدعو  مبادرات موائد الرحمن على نطاق �ا�شع يف 

اإليها الفقراء �املي�شورين �املغرتبني.
“اإرم نيوز”:  اأ���ش��ول ���ش��وري��ة ل���  �اأ����ش���اف ب��ر���ش��ا، �ه���و م��ن 
“اأعي�س �عائلتي للمرة الأ�ىل هذه التجربة، جتربة الُبعد 
عن حينا الدم�شقي القدمي يف �شهر رم�شان املبارك، هناك 
املور�ثة عن الأجداد،  الرم�شانية �الطقو�س  العادات  حيث 

�حيث ي�شعر اأهايل احلي �كاأنهم عائلة حتتفل كلها �شوية«.
�ينتظر بر�شا �عائلته نتيجة قرار الطعن برف�س اللجوء 
الذي تلقوه ب�شبب ب�شمتهم الأ�ىل يف ر�مانيا، �رغم حالة 
الرتقب �القلق التي يعي�شونها، اإل اأنهم يحيون كل الطقو�س 

الرم�شانية �يحا�لون حماكاة طقو�شه يف بلدهم �شورية.
حر�شنا  فاإننا  تكفي،  ل  املعونة  اأن  “رغم  بر�شا:  ق��ال  �هنا 
على اإعداد بع�س الأطباق الرم�شانية التي ميكن اإعدادها، 
�قمنا بدعوة العائلة امل�شرية التي بجوارنا لتنا�ل الإفطار 
باإقامة  نقوم  كما  رم�����ش��ان،  �شهر  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  معاً 

�شالة الرتا�يح مع جميع امل�شلمني يف املخيم«.
�ت��ق��وم ع���دد م��ن امل��ن��ظ��م��ات �امل����ب����ادرات يف ه��ول��ن��دا باإقامة 
اإفطارات خريية تدعو اإليها اجلاليات الإ�شالمية يف البالد، 
امل�شاجد  م��ع  بالتن�شيق  الأه��ل��ي��ة  امل��ب��ادرات  بع�س  ت��ق��وم  كما 
املخيم  الإي����واء، خا�شة  م��راك��ز  اإف��ط��ار على  بتوزيع �ج��ب��ات 

املركزي تري اآبل.

موائد الرحمن يف اأملانيا
عمار  يق�شي  ل��الج��ئ��ني،  �شباندا�  خميم  حيث  اأمل��ان��ي��ا،  �يف 
عن  بعيداً  م��رة  �شهر رم�شان لأ�ل  ع��ام��اً(  ال��ربغ��اين )45 
منذ  اإق��ام��ت��ه  ���ش��د�ر  منتظراً  ال��ع��راق،  يف  ك��رك��وك  مدينته 

حوايل 6 اأ�شهر.
“تعودنا على منط احلياة  نيوز”:  “اإرم  ل�  الربغاين  �ق��ال 
�الظر�ف هنا، �نعي�س اأجواء رم�شان املبارك اأنا �اأ�شدقائي 
املائدة  �تقا�شم  الإف��ط��ار،  على  البع�س  بع�شنا  دع���وة  ع��رب 

الرم�شانية، �كذلك بالن�شبة لل�شحور �ال�شالة«.

“لدّي اأ�شدقاء هنا من �شورية �املغرب  �اأ�شاف الربغاين: 
�م�شر �تون�س �بع�س الأ�شدقاء من اأفغان�شتان �بنغالد�س، 
الرحمن يف  ملوائد  اأحياناً  �نذهب  الإفطار،  دع��وات  �نتبادل 

م�شجد الهدى القريب من مركز الإيواء«.
العائلة  ملة  اإليه هنا، هو  اأ�شتاق  ما  “اأكر  الربغاين:  �تابع 
يف رم�����ش��ان، �ال���ذه���اب اإىل ال�����ش��الة يف ج��ام��ع احل���ي الذي 
اأ�شكن فيه يف ك��رك��وك م��ع �ال���دي �اإخ��وت��ي، �ك��ل الطقو�س 
الظر�ف  رغ��م  ال��ع��راق  يف  نحييها  بقينا  ال��ت��ي  الرم�شانية 
�العربية  الرتكية  الإ�شالمية  اجلاليات  �تقوم  ال�شعبة«. 
بتنظيم مبادرات موائد الرحمن على نطاق �ا�شع يف اأملانيا، 
�تدعو اإليها الفقراء �املي�شورين �املغرتبني �كل من افتقد 
املجتمعات  ��شاهمت  فيها،  للم�شاركة  الرم�شانية  الأج��واء 
اأمل��ان��ي��ا يف ازدي����اد هذه  ال��ت��ي ت�شكلت يف  ال�����ش��غ��رية  ال��ع��رب��ي��ة 
الفوارق الجتماعية بني  اإىل تقلي�س  التي تهدف  املبادرات 

امل�شلمني.

اإفطارات خريية يف بلجيكا
املو�شم  ه��ذا  فيها  ال��الف��ت  املظهر  يعترب  ال��ت��ي  بلجيكا  �يف 
الع�شرات  يقوم  �الإغاثي،  اخلريي  الن�شاط  هو  الرم�شاين 
�اإغاثة  لإط��ع��ام  الف�شيل  ال�شهر  با�شتغالل  امل��ب��ادري��ن  م��ن 
الطعام  �جبات  �توزيع  اخلريية،  الإف��ط��ارات  عرب  الفقراء 

على املخيمات.
“يوجد  نيوز”:  “اإرم  ل�  عاماً(   38( ال�شامل  اإبراهيم  �قال 
ع���دد ك��ب��ري م���ن امل�����ش��ل��م��ني ال��ف��ق��راء ه��ن��ا يف خم��ي��م بريلر 
�قت  اإىل  ال��غ��داء  طعام  �جبات  ب��ادخ��ار  �يقومون  ببلجيكا، 

الإف��ط��ار حتى ي��ت��ن��ا�ل��وا اإف��ط��اره��م«. �����ش��ل اإب��راه��ي��م اإىل 
بلجيكا منذ حوايل 3 اأ�شهر، �ينتظر اإىل الآن موعد املقابلة 
الأ�ل يف  بياناته ��شهادته، �يق�شي �شيامه  الأ�ىل لتقدمي 
�شهر رم�شان يف اأ�ر�با. �هنا قال: “نقوم مب�شاركة امل�شلمني 
الإفطار،  مائدة  على  �شوية  �جنتمع  رم�شان،  طقو�س  هنا 
لكن الو�شع املزري ل ي�شمح باإقامة اأي طقو�س اأ� احتفالت 
رم�شانية، فاملخيم يفتقر لكل مقومات احلياة، �هو مكتظ 
الأ�ل  اليوم  “يف  ال�شاب:  �تابع  باملهاجرين«.  كبري  ب�شكل 

مبادرة  الإفطار مقدمة من  على  �جبات  ��شلتنا  لرم�شان 
�شبابية، ��عد�نا باأنهم �شيمد�ننا بوجبة الإفطار كل ثالثة 
اأيام، لكن رم�شان لي�س فقط �جبة الإفطار، هناك طقو�س 
هنا،  اإيجادها  ميكن  ل  ��شفاء  ف��رح  حالة  �هناك  ر�حانية 

حتى لو ت�شاركنا الأجواء الرم�شانية«.
الد�ل  لباقي  بالن�شبة  ط��وي��اًل  بلجيكا  يف  ال�شيام  �يعترب 
الأ�ر�بية، فيما هناك العديد من الالجئني الذين مل يجد�ا 

مكاناً يف مراكز الإيواء فافرت�شوا احلدائق �ال�شوارع.

قتلى يف حريق مبركز للمهاجرين يف مدينة مك�سيكية 
•• �سي�داد خ�اري�س-اأ ف ب

يف  للمهاجرين  مركز  يف  موقوفون  ع��دة  اأ�شخا�س  ق�شى 
مدينة �شيوداد خواري�س املك�شيكية يف حريق �شب يف املن�شاأة 
اأم�س الثالثاء على ما ذكرت ��شائل اإعالم حملية. ��شاهد 
مرا�شل لوكالة فران�س بر�س فرق الإطفاء �الإ�شعاف ت�شع 
التابعة  املن�شاأة  م���راأب  يف  ببطانيات  لفت  �ق��د  ع��دة  جثثا 
الوليات  م��ع  احل����د�د  ق���رب  ل��ل��ه��ج��رة  ال��وط��ن��ي  للمعهد 

املتحدة.
�قوع  بر�س  فران�س  لوكالة  للهجرة  الوطني  املعهد  اأك��د 

باأي معلومات عن ال�شحايا.  احلريق لكنه رف�س الإدلء 
اإل اأن ��شائل اإعالم حملية ذكرت نقاًل عن م�شادر ر�شمية 
مل حتددها اأنه يعتقد اأن الع�شرات لقوا حتفهم يف احلريق. 
�قال عامل اإنقاذ، طلب عدم ذكر ا�شمه كونه غري خمول 
فنز�يليون  معظمهم  مهاجرا   70 نحو  اإن  بالت�شريح، 

كانوا يف املركز.
اأمام  ياأ�ًشا  ت�شرخ  كانت  التي  فيناغلي  الفنز�يلية  �قالت 
27 عاًما  العمر  البالغ من  اإليه ز�جها  ُنقل  الذي  املركز 
لكنها قالت اإنها  بعد توقيفه، “نقلوه يف �شيارة اإ�شعاف”. 
ل تعرف �شيئاً عن حالته، اإذ مل يدل امل�شوؤ�لون عن املركز 

باأي ت�شريحات.
الثنني �هرع عنا�شر  ليل  اندلع احلريق قبيل منت�شف 

الإطفاء �ع�شرات �شيارات الإ�شعاف اإىل املكان على الإثر.
من  هي  تك�شا�س  يف  با�شو  لإل  امل��ج��ا�رة  خواري�س  �شيوداد 
امل����دن احل���د�دي���ة ال��ت��ي ي�����ش��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا ال��ك��ث��ري من 
املهاجرين غري القانونيني للو�شول اإىل الوليات املتحدة 

لطلب اللجوء.
اأثرهم  ُفقد  اأ�  مهاجًرا   7661 ت��ويف   ،2014 ع��ام  منذ 
املنظمة  لأرق���ام  �فًقا  املتحدة،  ال��ولي��ات  اإىل  طريقهم  يف 

الد�لية للهجرة.

بيالرو�س تربر ن�سر �أ�سلحة نووية رو�سية على �أر��سيها 
•• م��سك�-اأ ف ب

�شتن�شر بيالر��س اأ�شلحة نو�ية “تكتيكية” ر��شية على اأرا�شيها ردا على “ال�شغوط” الغربية “غري امل�شبوقة” على 
 ... ال�شنة ل�شغوطات  �شنتني �ن�شف  بيالر��س منذ  “تتعر�س  ال��وزارة  �اأ��شحت  بيان.  �زارة اخلارجية يف  اأك��دت  ما 
�شوؤ�ن  يف  ��قح”  مبا�شر  ب”تدخل  منددة  �حلفائهما”  املتحدة  �اململكة  املتحدة  الوليات  جانب  من  م�شبوقة  غري 
مين�شك الداخلية. �اأ�شافت اأن العقوبات القت�شادية �ال�شيا�شية املفر��شة على هذه اجلمهورية ال�شوفياتية ال�شابقة 
حليفة ر��شيا، ترتافق مع “تعزيز القدرة الع�شكرية” حللف �شمال الأطل�شي على اأرا�شي د�ل اأع�شاء فيه �جما�رة 
اأ�ردت الوزارة  على ما  اإج��راءات رد”  اإىل اتخاذ  “م�شطرة  لبيالر��س. �يف ظل هذه الظر�ف جتد بيالر��س نف�شها 
م�شددة يف الوقت ذاته على اأن مين�شك لن تتحكم بهذه الأ�شلحة �اأن ن�شرها “ل يتعار�س باأي �شكل من الأ�شكال مع 
املادة الأ�ىل �الثانية من معاهدة عدم انت�شار الأ�شلحة النو�ية«. اأعلن الرئي�س الر��شي فالدميري بوتني ال�شبت اتفاقه 
مع مين�شك على ن�شر اأ�شلحة نو�ية “تكتيكية” يف بيالر��س الواقعة عند اأبواب الحتاد الأ�ر�بي �التي يحكمها منذ 

1994 الك�شندر لوكا�شينكو اأكرب حلفاء بوتني.

غارديان: حظر تيك توك لن يوؤثر على »حرب العقول«

�جليو�س تت�سابق يف تطوير �أ�سلحة ميكنها مهاجمة �لعقول �لب�سرية

يحاول لوكا�سينكو امل�سي على حبل م�سدود بني النق�سام ال�سرقي-الغربي

ملاذ� يلجاأ بوتني �إىل �لت�سعيد �لنووي عرب بيالرو�سيا؟
•• ع�ا�سم-وكاالت   

الرئي�س  اإن  برينان  ديفيد  “نيوز�يك”  ملجلة  الدبلوما�شية  ال�شوؤ�ن  مرا�شل  قال 
تعاين  بينما  فاعلية،  الأك��ر  �رقته  اإىل  جم��دداً  يعود  بوتني  فالدميري  الر��شي 
قواته لإحراز تقدم بارز على اخلطوط الأمامية املدمرة يف اأ�كرانيا، �مع ا�شتعداد 

كييف ل�شتخدام اأ�شلحتها الغربية اجلديدة �شد قوات مو�شكو.
لأ�شلحة  تخزين  من�شاآت  �شتبني  مو�شكو  اأن  املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  بوتني  �اأعلن 
ر�ؤ��س  ت�شليم  على  بيالر��س  طيارين  ��شتدرب  بيالر��شيا،  يف  تكتيكية  ن��و�ي��ة 
اإىل  موؤ�شر  اأي  بوتني  يعط  مل  �شو-24.  ط��راز  من  مقاتالتهم  بوا�شطة  حربية 
موعد اإر�شال الر�ؤ��س احلربية �عدد الر�ؤ��س التي �شيتم ن�شرها، بالرغم من قوله 
اإنه توقع اإجناز املن�شاأة بحلول 1 يوليو -متوز. اأثار الإعالن �شجة اإعالمية د�لية، 
لكن امل�شوؤ�لني يف الوليات املتحدة �اأماكن اأخرى كانوا اأكر هد�ءاً. قال الناطق 
با�شم البيت الأبي�س ل�شوؤ�ن الأمن القومي جون كريبي ل�شبكة �شي بي اأ�س: “مل 
نَر اأي اإ�شارة اإىل اأنه نفذ تعهده اأ� نقل اأي اأ�شلحة نو�ية”. �تابع اأن بالده مل تَر اأي 

اإ�شارة على الإطالق اإىل اأن لديه اأي نية ل�شتخدام الأ�شلحة النو�ية يف اأ�كرانيا.

اأقل ثقة مما يبدو عليه
ل يزال بوتني بح�شب “نيوز�يك” يحدد جد�ل اأعمال الإعالم بالرغم من اأن 
نيته الظاهرة بو�شع اأ�شلحة نو�ية يف بيالر��شيا قد تكون عالمة انعدام اأمان، 
اخلا�س  امل�شت�شار  �ه��و  فويجر،  م���ارك  راأى  ث��ق��ة.  ع��الم��ة  ت��ك��ون  اأن  ع��ن  عو�شاً 
ال�شابق لل�شوؤ�ن الر��شية �الأ�را�شية للقائد ال�شابق للجي�س الأمريكي يف اأ�ر�با 
“هيمنة ت�شعيدية، على طريقة  اأن هذا الأم��ر عبارة عن  اجل��رنال بن هودجز، 
من  ا�شرتاتيجي  انت�شار  حتقيق  “يحا�ل  اإن��ه  نف�شها  للمجلة  �ق��ال  بوتني”. 
نوع ما«. �افق حملل ال�شاأن الر��شي يف جمموعة الأزمات اأ�ليغ اإيغناتوف على 
قابل  “ت�شعيد  الأخ��رية هي  بوتني  �شيا�شة  اإن  لنيوز�يك  قائاًل  حتليل فويجر، 
للت�شعيد  اأنه جاهز  اإظهار  يريد  الت�شعيد. هو  يريد  “هو  �اأ�شاف:  لالإدارة”. 
اأكر من الغرب، �جلعل الو�شع اأقل راحة من الناحية ال�شيا�شية. هذا ل يعني 
اأنه �شيهاجم«. �اأ�شار حملل املخاطر املتخ�ش�س يف ال�شاأنني الر��شي �الأ�كراين 
األيك�س كوك�شار�ف اإىل اأن اإعالن بوتني “ل يعني اأنه �شيتم ن�شر الأ�شلحة النو�ية 
من  �تطلقها  �شت�شت�شيفها  التي  التحتية  البنية  اإن�شاء  فقط  يتم  بال�شر�رة”. 
بيالر��شيا. �يعتقد كوك�شار�ف يف حديث للمجلة نف�شها اأن هذا الأمر ذ� حافز 
ب�شكل  جيداً  لي�س  امليدان  على  ر��شيا  اأداء  اأن  اإىل  �ي�شري  الأغلب،  على  �شيا�شي 
خا�س. »�شيعود�ن اإىل التهديد النو�ي لثني الد�ل الأ�ر�بية عن دعم اأ�كرانيا. 
ل اأعتقد اأنه �شينجح”. �تابع: “لو نظرنا اإىل ال�شنة املا�شية، كانت ر��شيا ت�شعد 
كان  امليدان.  على  خا�س  ب�شكل  ح�شناً  بالء  تبلي  تكن  مل  حني  النو�ي  خطابها 
هجوم  ��شط  -اأي��ل��ول،  �شبتمرب  يف  النو�ية  التهديدات  تلك  يف  قفزة  اأ�ل  هناك 
خاركيف امل�شاد. ثم طراأت جولة اأخرى يف اأكتوبر )ت�شرين الأ�ل(، اأ�ائل نوفمرب 

)ت�شرين الثاين(، حني كانت عملية خري�شون جارية«.

هدف اآخر
مع ذلك، دعا اخلرباء اإىل عدم جتاهل تو�شع مظلة مو�شكو النو�ية. قال فويجر 

الذي اأ�شبح زمياًل غري مقيم يف مركز التحليالت الأ�ر�بية �اأ�شتاذاً يف اجلامعة 
اأن الناتو قد يت�شتت انتباهه اإىل حد ما  “الحتمال هو  اإن  الأمريكية يف كييف 
�اأ�شاف: “اأنا ل اأقول اإنه �شينجح يف م�شاعدة ر��شيا على  بفعل هذا التهديد”. 
ما.  بطريقة  الغرب  انتباه  ت�شتيت  يف  م�شاعدتهم  ميكنه  بالتاأكيد  لكن  ال��ف��وز، 
ل  كانت  �لو  حتى  الر��شية،  للقيادة  التحركات  تلك  جميع  اإىل  ننتبه  اأن  علينا 
اإيغناتوف  �ذك��ر  الأر���س«.  على  معينة  تكتيكية  باأ��شاع  مبا�شرة  مرتبطة  تبد� 
اأن “ر��شيا متلك تفوقاً يف ال�شواريخ النو�ية التكتيكية، لأن الغرب ميلك اأقل 

�الر��س ميلكون الكثري منها«.

لوكا�سينكو يف حرية
يحا�ل الرئي�س البيالر��شي األك�شندر لوكا�شينكو بطريقة ما “امل�شي على حبل 
اأرا�شي  با�شتخدام  لوكا�شينكو  �شمح  ال�شرقي-الغربي.  النق�شام  بني  م�شد�د”� 
بالده ملهاجمة اأ�كرانيا خ�شو�شاً كمحطة انطالق ملحا�لة التوجه الفا�شلة اإىل 
كييف الربيع املا�شي. لوكا�شينكو مدين بالف�شل لبوتني ب�شبب اعتماد اقت�شادي 
طويل املدى على ر��شيا، لكن اأي�شاً لأن الكرملني اأنقذ نظامه من الإطاحة ب�شبب 
تظاهرات �شر�شة موؤيدة للدميوقراطية يف 2020. �اأبقت مين�شك قواتها خارج 
احلرب بالرغم من اعتقاد باأن مو�شكو تدفع لوكا�شينكو �امل�شوؤ�لني البيالر��س 

لاللتزام الكامل بامل�شتنقع يف اأ�كرانيا.
تقول املوؤ�ش�شة امل�شاركة للمجل�س الربيطاين حول اجليو-ا�شرتاتيجيا فيكتوريا 
�شتاري�س-�شاموليني ملجلة نيوز�يك اإن “لوكا�شينكو لعب د�ماً هذه اللعبة حيث 
مو�شكو  توجيهات  اتباع  عدم  اأي�شاً  يحا�ل  بعدها  لكن  ر��شيا،  جانب  اإىل  يقف 
التفا��س  اإليه على  بالن�شبة  القدرة  اأن يكون هناك نوع من  اأمل  بالكامل، على 
�لحظت اأن لوكا�شينكو يف موقف  مع الغرب �خ�شو�شاً مع الحتاد الأ�ر�بي”. 
لوكا�شينكو  على  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ات  اأ���ش��اف��ت  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  حيث  �شعب 
�حلفائه يف نهاية الأ�شبوع املا�شي بينما يهدد الحتاد الأ�ر�بي بجولة اأخرى من 

العقوبات املرتبطة بقبول مين�شك بالأ�شلحة النو�ية التكتيكية.

�ستحرتق
اأ�شافت �شتاري�س-�شاموليني اأن “مقا�مة ما يقوله له الكرملني ت�شبح اأ�شعب 
ما  كامل  ب�شكل  الآن  يتبع  اأنه لالأ�شف،  اإىل  اإ�شارة  يكون هذا  ب�شكل متزايد. قد 
يقال له”. �كتبت قائدة املعار�شة البيالر��شية املنفية �شفياتالنا ت�شيخانو�شكايا 
على تويرت اأن امل�شار يبد� قامتاً، �اأن التفاق “يزيد خ�شوع ر��شيا” للم�شالح 

الر��شية.
اإذا  �اأن��ه  بوتني  على  اعتماداً  �اأك��ر  اأك��ر  ت�شبح  “بيالر��شيا  اإّن  اإيغناتوف  قال 
كان ثمة اأ�شلحة نو�ية ر��شية هناك، فهذا يعني اأن التعا�ن بني اجلي�س الر��شي 
املزيد من  الر��س، يعني  اإىل  بالن�شبة  �شيزداد. �التعا�ن،  البيالر��شي  �اجلي�س 
بيالر��شيا حمد�داً  الر��شي يف  الع�شكري  كان احل�شور   ،2021 التحكم. قبل 

للغاية. �الآن ال�شورة خمتلفة متاماً«.
حذر فويجر من اأن القرار ي�شع بيالر��شيا يف خط اإطالق النار املبا�شر اإذا حتقق 
�شيء،  اأي  ح��دث  “اإذا  ال��ن��و�ي.  ال�شالح  ر��شيا  �ا�شتخدمت  ت�شوره  ميكن  ل  ما 

ف�شتكون بيالر��شيا هي التي �شتحرتق، �لي�شت ر��شيا«.

دع������وة حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية )�لغري �لعادية بناء 
على طلب �ل�سركاء( ل�سركة »ميناكيور هيلثكري �س.م. ح«

التاريخ: 29 /2023/03 
يتوجه ال�شريك/ اإبراهيم يو�شف اإبراهيم الغامن ال�شريك بن�شبه 30.137 % من راأ�س مال ال�شركة �املخول من قبل ال�شركاء بعقد التا�شي�س لل�شركة بكافه ال�شالحيات ، 
�نيابة عن ال�شركاء/ خليفة �شرار يو�شف اأحمد الغامن بن�شبة %20.548 من راأ�س مال ال�شركة، �ال�شادة / �شركة عامل امل�شيلة للتجارة العامة ال�شريك بن�شبة 30.1375 
% لكل �شريك   9.589 ال�شركة �ال�شركاء بن�شبة  الدعوة للمدراء عن  ال�شركة بتوجيه  راأ�س مال  %( من  ن�شبة )80.822  اإجمالياً  ال�شركة �هم ميثلون  راأ�س مال  من 

منهم ال�شيد / را�شد ريا�س را�شد خزعل - �ال�شيد / طارق را�شد يعقوب العريان ، �ذلك بناء على طلب من باقي ال�شركاء )ل�شركة ميناكيور هيلثكري �س. م. ح(
املوافق  الثالثاء  يوم  الظهر  بعد  �الن�شف  الثانية  ال�شاعة  متام  يف  �ذل��ك  عادية  الغري  اجلمعية  لإنعقاد  لالإجتماع  ح(  م.  �س.  هيلثكري  ميناكيور  )ل�شركة  ال�شركاء  بدعوة   
 Join Zoom عن طريق الرابط التايل ZOOM 2023/04/18 �ذلك با�شتخدام ��شائل التقنية احلديثة بخا�شية احل�شور الإلكرت�ين عن بعد باإ�شتخدام برنامج

. ال�شركة   مبقر   ) ال�شخ�شي  احل�شور  )اأ�   Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2361572619?pwd=TGhEa0wyMGdRQURWL3BJWUNWRmMvUT09

Meeting ID: 236 157 2619             Passcode: tamer
�ذلك يف متام الثانية �الن�شف بعد الظهر يوم الثالثاء املوافق 2023/04/18 للنظر يف املو�شوعات التالية:-

حممد. املجيد  عبد  تامر   / ال�شيد  الجتماع  مقرر  تعيني   -  1
. ال�شركة   ن�شاط  عن  الإدارة  تقرير  �شماع   -  2

عليه. �الت�شديق   2021-12-31 يف  املنتهية  �ال�شنة   2020-12-31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  احل�شابات  مدققي  تقرير  �شماع   -  3
عليها. �الت�شديق   ،2021-12-31  �  2020-12-31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنة  املدققة  املالية  البيانات  اإعتماد   -  4

�النظر  املا�شية  الفرتة  عن  لهم  ال�شكر  توجيه  مع  العريان  يعقوب  را�شد  طارق  �ال�شيد/   - خزعل  را�شد  ريا�س  را�شد  ال�شيد/  لل�شركة  احلاليني  املدراء  ذمه  اإبراء   -  5
يف تعيني املدراء اجلدد ال�شيد/ عبد اهلل اإبراهيم يو�شف اإبراهيم الغامن  �ال�شيد/ خليفة �شرار يو�شف اأحمد الغامن )مديرين م�شئولني �مفو�شني عن جميع اأعمال ال�شركة 

جمتمعني اأ� منفردين (.
 .2022 عام  ح�شابات  لتدقيق  تعيينهم  اإعادة  اأ�  لل�شركة  جديد  ح�شابات  مدقق  �تعيني  احلاليني.  احل�شابات  مدققي  ذمه  اإبراء   -  6

األية الت�سجيل واحل�سور والت�سويت وفقًا للمنهج التايل : 
اأ (  مرفق رابط احل�شور للم�شاركة �امل�شاهدة يف اجلمعية العمومية مل�شاهمني ال�شركة.

فاإذا مل  ال�شركة،  راأ�شمال  %( من  بالوكالة ما ل يقل عن )50  اأ� ميثلون  اإذا ح�شره م�شاهمون ميلكون  اإل  الغري عادية �شحيحاً  العمومية  انعقاد اجلمعية  يكون  1. ل 
يتوافر هذا الن�شاب يف الجتماع الأ�ل فاإنه �شيتم عقد الجتماع الثاين اإلكرت�نياً  ا� باحل�شور ال�شخ�شي بتاريخ 2023/04/25 يف نف�س املكان �الزمان على اأن يتم اإعادة 

اإجراءات الت�شجيل �الت�شويت بنف�س اخلطوات املو�شحة �شابقاً )�يعترب الجتماع املوؤجل �شحيحا اأيا كان عدد امل�شجلني يف الجتماع( 
�بريده   0558700130 هو  معه  التوا�شل  �رقم  معتمد(  �خبري  )حمكم  حممد  املجيد  عبد  تامر   / ال�شيد  له  �شر  �اأمني  لالجتماع  مقرر  بتعيني  ال�شركة  �شتقوم   .2
الإلكرت�ين rawasiat2020@gmail.com  �ذلك ليقوم باإدارة �قائع الإجتماع �حترير حم�شر الإجتماع عقب اإنتهاءه عن بعد ، �ذلك بعد توقيعه من احل�شور، �يحق 

للم�شاركني مناق�شة املو�شوعات املدرجة يف جد�ل اأعمال اجلمعية العمومية الغري عادية �توجيه الأ�شئلة اىل الإدارة. 
3. نظراً لعدم �جود ن�س �شريح بخ�شو�س اجلمعيات العمومية الغري عادية �انعقادها ��شر�طها بعقد التاأ�شي�س اأ� بالقوانني اخلا�شة باملناطق احلرة فتطبق قوانني ال�شركات 

بخ�شو�شها يف د�لة الإمارات العربية املتحدة ،  ��شتكون �قائع اجلمعية العمومية الغري عادية متاحة للجميع �ميكن احل�شور �شخ�شياً ا� عن طريق ��شائل التقنية احلديثة.
4. يف حال �جود ن�شاب للجمعية العمومية الغري عادية يتعدى ن�شبه ال %50 فتعترب جميع قرارات اجلمعية العمومية �شحيحة �اإلزامية على اجلميع ح�شب القانون 

باملادة )96( �املادة )95( يف اإنابة ال�شركاء �يكون لكل �شريك املوافقة ا� الرف�س على قرارات اجلمعية العمومية بن�شبة �شراكته.
اجلعفري �شمري   / ال�شيد  يوجن  اإرن�شت  �شركة  من  احل�شابات  مدقق   .5

- كالتايل:  ال�شركاء  بيانات   .6

          واهلل ويل التوفيق ،،،،،                                           ال�سريك/ اإبراهيم يو�سف اإبراهيم الغامن 

الريد الإلكرتوينالهاتفن�سبة ال�سراكةاأ�سم ال�سريكم�سل�سل

96566522666Rashed.khazal@mezzan.com+9.589 %را�سد ريا�ش را�سد خزعل1
Rashed_khazal@hotmail.com

96599378148Tareq.alaryan@centralcircleco.com+9.589 %طارق را�سد يعقوب العريان2
directtly@hotmail.com

96599666353i.alghanim@alamalmesila.com+30.137 %اإبراهيم يو�سف اإبراهيم الغامن3
96599720555khalifa@dyagroup.com+20.548 %خليفة �سرار يو�سف اأحمد الغامن4
96599666353i.alghanim@alamalmesila.com+30.137 %�سركة عامل امل�سيلة للتجارة العامة5

•• لندن-وكاالت  

من  تتحول  احل��رب  اأّن  اإىل  ال�شينية  الع�شكرية  التقارير  ت�شري 
تدمري اجلثث اإىل �شّل عقل اخل�شم �ال�شيطرة عليه، الأمر الذي 
يجعل دعوة اإدارة بايدن ملالكي تطبيق تيك توك ال�شينيني اإىل بيع 
ح�ش�شهم يف التطبيق، �اإل تعر�شوا حلظٍر اأمريكي جمرد بداية 
اأ��شع نطاقاً  ا�شرتاتيجية  من  ة �شِ للعبة ا�شطياد جوا�شي�س مُمتدَّ
ملكافحة احلرب املعرفية التي ميثل العقل الب�شري �شاحة معاركها. 
�يف هذا الإطار، قالت الكاتبة ال�شحيفة نيتا اآي فاراهاين املخت�شة 
بتكنولوجيا املعلومات مبقال يف �شحيفة غارديان الربيطانية: يف 
حني اأّن حظر تيك توك قد يق�شي على اجلا�شو�س الأ�ل �الأكرب، 
اإل اأنه يخفق يف التعامل مع التحول الأ��شع اإىل احلرب املعرفية 
باعتبارها املجال ال�شاد�س للعمليات الع�شكرية اجلارية، التي ت�شمل 
حمالت التاأثري ال�شينية على تطبيق تيك توك، �جمع جمموعة 
املواطنني  م��ن  �ال��ب��ي��وم��رتي��ة  ال�شخ�شية  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  ك��ب��رية 
ما  ي��وم��اً  تهاجم  اأن  ميكن  اأ�شلحة  تطوير  ����ش��ب��اق  الأم��ري��ك��ي��ني، 

العقول الب�شرية اأ� ُتعطلها«.
احلرب املعرفية

يف نوفمرب “)ت�شرين الثاين( 2020، اأ�شدَر فرن�شوا د� كلوزيل، 
�شمال  حللف  التابع  البتكار  مركز  يف  م�شر�ٍع  مدير  يعمل  ال��ذي 

ال�شبكة احلكومية  اإىل موؤ�ش�شة  الدماغ  ا�شت�شعار خمطط كهربية 
للد�لة،  مملوكة  �شينية  كهربائية  مرافق  �شركة  �هي  ال�شينية، 
الدماغية  املوجات  �اأن�شطة  الها  عمَّ اإجهاد  قيا�س  من  تتمكن  كي 

الأخرى يف الوقت الفعلي اأثناء العمل.

اأ�سلحة التحكم يف الدماغ
الكاتبة،  ب��راأي  اإث���ارة للقلق يف احل��رب املعرفية،  �اجل��ان��ب الأك��ر 
الذين  العلماء  ح��ثَّ  لقد  ال��دم��اغ.  يف  التحكم  اأ�شلحة  تطوير  ه��و 
متولهم املوؤ�ش�شة الوطنية ال�شينية للعلوم الطبيعية ال�شني على 
ال�شارة  الآث��ار  يف  �البحث  الع�شكرية،  الدماغ  علوم  يف  ال�شتثمار 
املوجات  ت��داخ��ل  �ت��ط��وي��ر  امل���خ  اأن�����ش��ج��ة  ع��ل��ى  املختلفة  لالأ�شلحة 
الدماغ  ب��اأّن  ون  َيْحَتجُّ �ه��م  ال�شوتية.  د�ن  �الأ�شلحة  الدماغية 
“املقر”  ت��ه��اج��م  “التي  الأ���ش��ل��ح��ة  �اأن  الإن�����ش��ان  ج�شم  “مقر” 
“�احدة من اأكر الإ�شرتاتيجيات فعاليًة لتحديد  �شت�شبح قريباً 
الن�شر اأ� الهزمية يف �شاحة املعركة«. �اأ��شحت اأن معاجلة احلرب 
املعرفية تتطلب نهجاً متعدد الأ�جه يتجا�ز حظر تطبيقات مثل 
احلقوق  لتاأمني  ب�شرعٍة  التحرك  اإىل  حتتاج  فهي  توك”.  “تيك 
�املعايري العاملية لالأفراد التي ت�شمن حقهم يف احلرية املعرفية، 
�ت�شمن حقهم اأي�شاً يف اخل�شو�شية العقلية �حرية الفكر �تقرير 

امل�شري على اأدمغتنا �جتاربنا العقلية.

من امل�شاهدات. يبد� اأنه من الأ�شهل ت�شويه �شمعة �شخ�س ُي�شلِّط 
ال�شوء على املمار�شات ال�شتبدادية بدًل من ت�شخيم ر�شالته املعنيَّة 
مبعرفة  بالفعل  املخيفة  الع�شبية  التكنولوجيا  ا�شتخدام  باإ�شاءة 
احلكومة«. �ت�شيف نيتا اآي فاراهاين: يزداد جمع بيانات ال�شتدلل 
امل�شتخدمون  م  ُي��ق��دِّ اإذ  الأم��ري��ك��ي��ني،  ع��ن  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ّي 
مر�شحات  خ��الل  من  الوجه  على  ف  التعرُّ بيانات  ق�شد  غري  عن 
�األعاب تيك توك. لكن الرتكيز احلايل على تيك توك ل ينبغي 
ا�شة من  احل�شَّ البيولوجّي  ال�شتدلل  بيانات  يعمينا عن جمع  اأن 
ِقَبل ال�شني من خالل التقنيات الأخرى التي ن�شرتها يف الوليات 
املتحدة. �مثال على ذلك جهاز »Flowtime«، �هو �شماعة راأ�س 
ملمار�شة  الأمريكيني  ي�شتخدمها كثري من  الع�شبية  للتكنولوجيا 
اإنرت  هانغت�شو  �شركة  تنتجها  اأخ��رى،  �لأغرا�س  �الألعاب  التاأمل 
ال�شني.  �مقرها  )اإنرتتيك”(،  املحد�دة  تكنولوجي  اإلكرت�نيك 
�باعت ال�شركة اأي�شاً ع�شرات الآلف من اخلوذات املز�دة باأجهزة 

من  ب��داي��ًة  �اق��ع��ة،  حقيقة  الدماغ”  “حرب  اأ���ش��ب��ح��ت  عليها”. 
الدماغ.  ت�شتهدف  التي  احلديثة  الأ�شلحة  اإىل  الت�شليل  حمالت 
خالل  م��ن  امل��ع��ريف  “التاأثري  ت��وك  تيك  مثل”  من�شات  �جت�شد 
اأثناء  الكبرية  م�شتخدميها  قاعدة  �تف�شيالت  معتقدات  ت�شكيل 

جمع البيانات �تطوير ملفات تعريف نف�شيَّة املن�شاأ.

اإ�ساءة ا�ستخدام التكنولوجيا الع�سبية
ت�شكيل  بالقدرة على  توك  تيك  تتمتع خوارزمية  الكاتبة:  �تقول 
التف�شيالت  لت�شكيل  امل�شتخدم  بيانات  �ا�شتغالل  ال��ع��ام  ال���راأي 
�التحيزات �املعتقدات. �قد راأيت ذلك باأم العني. فبعد حما�شرٍة 
األقيتها يف املنتدى القت�شادي العاملي يف دافو�س، اقتطع املوؤثر�ن يف 
تيك توك جزءاً من احلديث خارج ال�شياق، ��شخموه على املن�شة. 
حما�لتي  �تلقت  امل�شاهدات.  ماليني  الفيديو  مقاطع  �ح�شدت 
حمد�داً  ع��دداً  اخلاطئة  املعلومات  ملكافحة  املن�شة  على  ة  اخلا�شّ

التي  ال���د�ل  يتنا�ل  املعرفية،  احل��رب  بعنوان  تقريراً  الأطل�شي، 
الأمريكية  احلكومة  �اأدرج����ت  الأع�����ش��اب.  علم  لت�شليح  تت�شابق 
املعاهد �ال�شركات ال�شينية على القائمة ال�شوداء التي تعتقد اأنها 
النهائية  ال�شتخدامات  لدعم  تقنية حيوية  “عمليات  على  تعكف 
الدماغ  على  ال�شيطرة  “اأ�شلحة  ذل��ك  يف  مبا  ال�شيني”،  للجي�س 
يف  بكثافٍة  ال�شيني  ال�شعبي  التحرير  جي�س  �ي�شتثمر  املزعومة«. 
اأبحاث الذكاء ال�شطناعي يف  عمليات املجال املعريف، مبا يف ذلك 
�ي�شف  الدماغ.  من  امل�شتوحاة  القرار  ��شنع  �الأج��ه��زة  الربامج 
ال�شينية  ال�����ش��وؤ�ن  يف  املتخ�ش�س  اأغ���ا،  م�شطفى  بو�شامب  ن��اث��ان 
�شياق  ر يف  “تطوُّ باأنها  الأح��داث  ران��د لالأبحاث، هذه  يف موؤ�ش�شة 
احلرب، ينتقل من املجالت الطبيعية �املادية - الربية �البحرية 
�اجلوية �الكهر�مغناطي�شية - اإىل عامَل العقل الب�شرّي«. �يقول 
ت�شكيل  على  الآم��ال  َيْعِقد  ال�شعبي  التحرير  “جي�س  اإن  بو�شامب 
التفكري املعريف للعد� �قدراته على �شنع القرار اأ� حتى ال�شيطرة 
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التحديات التي تواجه فرن�شا 
عر�س  يف  تتمتع  النم�شا.�هي  لي�شت  فرن�شا  اإن 
اق���ت�������ش���ادي���ة ح�������ش���ري���ة تبلغ  ال���ب���ح���ار مب��ن��ط��ق��ة 
مربع.  كيلومرت  م��الي��ني   10 ح���وايل  م�شاحتها 
اق��ت�����ش��ادي��ة  ح�شرية  اأك���رب منطقة  ث���اين  ه���ذه   �
م��ل��ي��ون كيلومرت  اأم��ري��ك��ا )11  ب��ع��د   ، ال��ع��امل  يف 
القت�شادية  املنطقة  م��ن   90% �ي��ق��ع  م��رب��ع(. 
احل�شرية الفرن�شية يف منطقة املحيطني الهندي 
املحيطني  يف  الفرن�شية  الأرا����ش���ي  يف  �ال���ه���ادي. 
الهندي �الهادي “ريونيون ، مايوت ، بولينيزيا ، 
كاليد�نيا اجلديدة ، �الي�س �فوتونا ، كريغولني ، 
اإلخ” يعي�س 1.6 مليون مواطن فرن�شي.� تتمثل 
�شالمتهم  �شمان  يف  للبحرية  الرئي�شية  املهمة 
�حماية هذه الأرا�شي الفرن�شية فيما �راء البحار، 
�احلفاظ على ثر�ة املناطق القت�شادية  احل�شرية 
�شر�رة  مُيثل  املنطقة   ا�شتقرار  بها.اإن  املرتبطة 
الأ�ر�بيني،  �حللفائها  فرن�شا  لقت�شاد  ق�شوى 
لذلك  تعمل البحرية على احلفاظ على ا�شتقرار 
الف�شاء البحري ال�شر�ري لالقت�شاد الفرن�شي.� 
التي  التدفقات  انقطاع  ع��دم  مبكان  الأهمية  من 
، �كذلك  البحار من فرن�شا  اأقاليم ما �راء  ت��ز�د 
تلك التي جتلب لها مواردها من الطاقة.�تتمثل 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف ج���ذب اأك����رب عدد 
ممكن من ال�شفن احلربية الأ�ر�بية  ،مبا يف ذلك 
املحيطني  م��ن  الغربي  اجل���زء  اإىل   ، الربيطانية 
لأن  العربي.  ب��دًءا من اخلليج   ، �الهادي  الهندي 
� فيما تقع دبي  ب��ع��ي��د�ن.  الأم��ري��ك��ي��ني  احل��ل��ف��اء 
على بعد خم�شة ع�شر يوًما عن طريق البحر من 
يوًما  ثالثني  م�شافة  على  فاإنها   ، طولون  مدينة 
من �شان دييغو  �هذا ما ي�شميه البحارة “ا�شتبداد 
امل�شافات«.  مل يعد لالأمريكيني جمموعة قتالية 
ال�شرتاتيجي  اخل��ب��ري  ل��ك��ن  اخل��ل��ي��ج.  يف  دائ���م���ة 
ال��ب��ح��ري الأم��ري��ك��ي األ��ف��ري��د م��اه��ان ي��ق��ول: “اإذا 

فاأنت   ، ال��ه��ن��دي  ب��امل��ح��ي��ط  ك��ن��ت حتتفظ مب��ك��ان��ة 
حتتفظ باآ�شيا.” �هذا هو ال�شبب الذي من اأجله 
�الوليات  فرن�شا  غ���رار  ع��ل��ى   ، ال�����ش��ني  افتتحت 
املتحدة ، قاعدة بحرية يف جيبوتي ، عام 2017. 
ت�شانغباي  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت   ،  2022 اأغ�����ش��ط�����س  �يف 
يبلغ  برمائية  هليكوبرت  ط��ائ��رات  حاملة   ، ���ش��ان 
اأمتار.�خالل   210 األف طن �طولها   25 �زنها 
ق�شر  يف   2023 م��ار���س   10 يف  امل�شرتكة  القمة 
جتميع  املتحدة  �اململكة  فرن�شا  ق��ررت   ، الإليزيه 
مواردهما لتعزيز �جود جمموعة قتالية يف هذه 
املنطقة. �خالل مهمتها الأخرية يف البحر ، ذهبت 
املجموعة احلاملة للطائرات النو�ية �شارل ديغول 
اإىل  الفرن�شية،  العالية  التكنولوجيا  ج��وه��رة   -
طائرات  من  ثالثة  �متكنت  الهندي.  ج��وا  ميناء 
يف  مهمة  تنفيذ  م��ن  لها  التابعة  املُ��دجم��ة  راف���ال 
ت�شيطر   ، للغرب  حليفة  د�ل���ة  �ه��ي   ، �شنغافورة 
%70 من  ال��ذي مي��ر ع��ربه   ، على م�شيق ملقا 
املقاتالت  ه��ذه  كمامتكنت  ال�شينية.  ال�����ش��ادرات 
رحلة  يف  بالوقود  تز�يدها  بعد  امل�شافة  قطع  من 
من  اأقلعت  ام.اأ.اأر.ت.ت    330 اإيربا�س  بطائرة 
اإم����ارة اأب���و ظ��ب��ي. �مب��ج��رد ال��و���ش��ول اإىل ه��ن��اك ، 
التدريبات على  العديد من  راف��ال  نفذت طائرات 
الطائرات  مع  جنب  اإىل  جنًبا  التكتيكي  امل�شتوى 

املقاتلة ال�شنغافورية ف15� ف 16.

املناف�سون و التهديدات 
منطقة  يف  ل��ف��رن�����ش��ا  ال��رئ��ي�����ش��ي��ون  امل��ن��اف�����ش��ون   
�اإي���ران  ال�شني  ه��م  �ال��ه��ادي  ال��ه��ن��دي  املحيطني 
�ر��شيا �كوريا ال�شمالية. � جتري ال�شني �ر��شيا 
بها  تلتحق   ، ع��ام  ك��ل  م�شرتكة  بحرية  م��ن��ا�رات 
اأح��ي��اًن��ا اإي����ران.  � ق��د �شعى احل��ر���س ال��ث��وري، من 
خالل ع�شكرة م�شيق هرمز ، اإىل حتويل اخلليج 
اإىل بحرية اإيرانية. لكن القوات البحرية الغربية 

.    تبد� عملية  منعتهم من حتقيق ه��ذا الهدف 
عام  فمن  هائلة  ال�شيني  البحري  الت�شلح  اإع���ادة 
القتال  فيلق  ع��دد  زاد   ،  2030 ع��ام  اإىل   2000
ال�شيني من 100 اإىل 500 �شفينة حربية ، �زاد 
خفر ال�شواحل من 140 اإىل 750 �حدة. تقوم 
ب��د�ري��ات م�شتمرة يف بحر ال�شني  ال��ق��وارب  ه��ذه 
فيتنام  م��ن  ال�شيادين  حتا�شر  حيث   ، اجلنوبي 
املجا�رة اأ� من  الفلبني .كما ا�شتولت ال�شني على 
اأكر من ع�شرة �شعاب مرجانية ، �التي كانت حتى 
ذلك احلني عبارة عن اأر�س خالية. لقد “احتلتها 
 ،  2015 ع���ام  ه��ن��اك. يف  م��ه��اب��ط ج��وي��ة  “�بنت 
ال�شيني  الرئي�س  �ع��د   ، لوا�شنطن  زي���ارة  خ��الل 
اأبًدا.  املناطق  ه��ذه  ع�شكرة   بعدم  بينغ  ج��ني  �شي 
قنابل  �قاذفات  ب�شواريخ  جمهزة  جندها   ، اليوم 
 � ال�شعبي.    التحرير  جلي�س  تابعة  ا�شرتاتيجية 
ا  اأي�شً �ال��ه��ادي  ال��ه��ن��دي  املحيطني  منطقة  ُت��ع��د 
م�����ش��رًح��ا ل��ت��ه��ري��ب امل���خ���درات ع��ل��ى ن��ط��اق �ا�شع. 
�اأهمها الهري�ين التي يتم جلبها من اأفغان�شتان 
�ال��ك��ري�����ش��ت��ال م��ي��ث) امل��ي��ث��ام��ف��ي��ت��ام��ني( املُ��ن��ت��ج يف 
بع�س هذا  ُيوجه  الآ�شيوية.   البلدان  العديد من 
اإىل موزمبيق  ال��ه��ن��دي  امل��ح��ي��ط  ع��رب  ال��ه��ري�ي��ن 
 10% اأ���ش��ب��ح  حيث  �شي�شل  ج��زر  اأ�  �مدغ�شقر 
الهري�ين.    على  مدمنني  الن�شطني  ال�شكان  من 
الهندي  املحيط  الهري�ين عرب  هذا  بع�س  ُيوجه 
�شي�شل،حيث  ج��زر  اأ�  �مدغ�شقر  موزمبيق  اإىل 
مدمنني  الن�شطني  ال�����ش��ك��ان  م��ن   10% اأ���ش��ب��ح 
على الهري�ين .  � ت�شعى البحرية الفرن�شية  ما 
التجارة اىل  اأن ل تت�شع ه��ذه  اأج��ل  يف ��شعها من 

منطقة الريونيون.

الإمكانيات و احللفاء 
ُم�شبًقا  م��ع��دة  الفرن�شية  الم��ك��ان��ي��ات   � امل�����وارد 
البحرية  تن�شر  اإذ  ال�شينية  لتحركات  ملواجهة 

يف  دائ���م  ب�شكل  �شفينة  ع�����ش��رة  اث��ن��ت��ي  الفرن�شية 
م��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ني ال��ه��ن��دي �ال����ه����ادي. �جتدد 
ا  جميع الز�ارق الد�ريات اخلا�شة بها. �شيتم اأي�شً
البحرية  املراقبة  �طائرات  الفرقاطات  ا�شتبدال 
املتمركزة يف اخلارج بوحدات ذات قدرات ع�شكرية 
اإط����ار قانون  ذل���ك  يف   � ، ك��ب��ري  م��ت��زاي��دة ب�شكل 
القدرات  زي���ادة  اإن  امل��ق��ب��ل.  الع�شكرية  ال��ربجم��ة 
فيه   مرغوب  اأمر  املنطقة  يف  الفرن�شية  البحرية 
على  قائما  التوتر  ظل  طاملا   ، لفرن�شا  بالن�شبة   ،
حرية احلركة يف بحر ال�شني ، حيث ي�شمح خفر 
ياردة   50 باملر�ر  لأنف�شهم  ال�شينيون  ال�شواحل 
من ال�شفن الفرن�شية. يف 26 مايو  2022 ، يف 
مقاتلة  طائرة  اأ�شقطت   ، اجلنوبي  ال�شني  بحر 
�شينية اأفخاًخا اأمام مداخل الهواء ملحرك طائرة 

ا�شتطالع بحرية اأ�شرتالية  بي-8.
، ان��ط��الق��ا م���ن ف��رن�����ش��ا ،جمموعة     ك��م��ا ت��ت��ج��ه 
املحيط  اإىل  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال���ط���ائ���رات  ح���ام���الت 
الهندي كل عام تقريًبا. ي�شاهم هذا يف ما ي�شميه 
�التي  ال�شرتاتيجية”،  “بالإ�شارات  ال��ب��ح��ارة 
ال�����ش��ر�ع يف  ع��ن  فرن�شا  َث��ن��ي خ�شوم  اإىل  ت��ه��دف 
عملية ع�شكرية. حُتب فرن�شا اإظهار قدرتها على 
حاملة  اأن  حلفائها.،حيث  مع  جيد  ب�شكل  العمل 
يتم  اإذ   ق��وي��ة  جتميعية  ق���وة  ل��دي��ه��ا  ال��ط��ائ��رات 
�البحرية  الأمريكية  البحرية  من  �ح��دات  دمج 
الأ�ر�ب���ي���ة ب��ان��ت��ظ��ام يف جم��م��وع��ة ���ش��ارل ديغول 
اأم��ر  ط��ارئ يف املحيط  القتالية.�يف حالة �ج��ود 
الهادي ، �شت�شتغرق طائرات رافال الفرن�شية اأقل 
اإىل كاليد�نيا اجلديدة  اأيام للو�شول  من ثالثة 
من فرن�شا. متتلك فرن�شا �شت غوا�شات هجومية 
يكون  يكاد  التعريف  بحكم  عملها  نطاق  ن��و�ي��ة. 
كانت   ،  2021-2020 �شنة   غ��ري حم���د�د. يف 
اإمير�د”حتى   “ ال��غ��وا���ش��ة  ن�شرت  ق��د  البحرية 
ب��ح��ر ال�����ش��ني ك��ج��زء م���ن م��ه��م��ة م����اري����ان. �هي 

 ، بانتظام  املهام  من  النوع  ه��ذا  لتجديد  تخطط 
�هي اإ�شارة ا�شرتاتيجية قوية.

اأما عن احللفاء فاإن الأمريكيني هم الأقوى ، مع 
احلاملة  ع�شرة  الإح���دى  احلربية  جمموعاتهم 
�غ���وام �دييجو  ه���ا�اي  العمالقة يف  �ق��واع��ده��م 
جار�شيا �جيبوتي. الربيطانيون ، اأ�شحاب دييجو 
ج��ار���ش��ي��ا ، ي��ري��د�ن زي����ادة ت��ع��ا�ن��ه��م م��ع فرن�شا. 
حمولة  اجلنوبية  ك��وري��ا  �شت�شاعف   ، اآ���ش��ي��ا  �يف 
 2030  � 2008 اأ�شطولها البحري بني عامي 
قوة  اليابان  متتلك  �شفينة.�   120 اإىل  لت�شل   ،
بحرية جيدة جًدا ، مل يعد ��شعها دفاعًيا ب�شكل 
�شار�خ   500 على  اليابان  �شتح�شل  كما  �شارم 
ت�شكيل  يعد  توماهوك.  اأمريكي من ط��راز  ك��ر�ز 
اآخر  موؤ�شًرا   2021 عام  “اأ�كوك�س”يف  حتالف  
ال�شغوط  م��واج��ه��ة  يف  امل��ت��زاي��د  القلق  ه��ذا  على 
اأ���ش��رتال��ي��ا تعزيز  اأرادت  ب��ك��ني. لقد  امل��ت��ع��ددة م��ن 
بحرية  قاعدة  كانربا  �اأن�شاأت  الأمنية  �شماناتها 
الغوا�شات  ال�شتقبال �ا�شالح  قادرة على توفري 

النو�ية حمل اهتمام البحرية الفرن�شية . 

فرن�سا قوة توازن ؟
الفرن�شيون هم حلفاء الأمريكان ، لكنهم يرف�شون 
حتمية الوقوع يف “ م�شيدة ثو�شيديدي�س « التي 

بني  م�شلحة  م��واج��ه��ة  اإىل  ت���وؤدي  اأن  �شاأنها  م��ن 
ال�شني �اأمريكا. �شيفعلون كل �شيء ملنع اخل�شوم 
من اأن ي�شبحوا اأعداء ،� ملنع احلرب يف املحيطني 
باري�س  اأن  يف  ال�شبب  هو  ه��ذا  �ال��ه��ادي.  الهندي 
“التحالف  الرباعي  اإىل  الن�شمام  اإىل  ت�شع  مل 
الهندي  املحيطني  لدميقراطيات  الر�شمي  غري 
�الهادي الذي ي�شم الوليات املتحدة �اأ�شرتاليا 
مناه�شا  ت��ع��ت��ربه  �ال����ذي   ، �الهند”  �ال��ي��اب��ان 

لل�شني.  
مقاتلة  ط��ائ��رات  فرن�شا  تبيع  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
ترغب  ل  التي  املتو�شطة  ال��ق��وة  اإند�ني�شيا  اإىل 
عادة يف اأن ي�شحقها التناف�س ال�شيني الأمريكي . 
عال�ة على ذلك ، فاإن فرن�شا ، التي تريد اأن تكون 
حُمٍر�شة على التمتع بال�شيادة ، لديها القدرة على 
اخلا�شة  ��شائلها  الآ�شيويني  ل�شركائها  توفر  اأن 
على  قدرتها   � ال�شناعية  الأقمار  عرب  للمراقبة 

تركيب الكابالت البحرية .
ال�شماح  ف��رن�����ش��ا  ت���ري���د  ت������وازن  ق����وة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال�شيني  ال��ت��ن��اف�����س  ع���ن  ب��الب��ت��ع��اد  ل�����ش��رك��ائ��ه��ا 
يف  ال��ت��وت��رات  زي���ادة  لكن يف مواجهة   ، المريكي 
الفرن�شي على م�شاٍر �شيق  املنطقة تطور املوقف 
املحادثات  يف  �شيظهر  اأن��ه  ل�شك   ، خا�س  ب�شكل 
الفرن�شية خالل رحلة الرئي�س ماكر�ن اإىل بكني 

. يف بداية �شهر اأبريل 2023  

�أية ��سرت�تيجية لفرن�سا يف �ملحيطني �لهندي و �لهادي ؟
•• رن� جريار . عن ل�م�ند الفرن�سية .

•• ترجمة . خرية ال�سيباين .

 �سهد العامل ،بعد انهيار الحتاد ال�سوفياتي ونهاية احلرب 
الباردة، عام 1991 فرتة ِعقدين من الزمن مل يعد فيهما 
اأ�سبح  لكنه  و  كرى.  اإ�سرتاتيجية  ق�سية  مُيثل  البحر 
يكت�سي هذه الأهمية مرة اأخرى يف بداية العقد املا�سي ، 

عندما بداأ ال�سينيون يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتهم البحرية 
التو�سعية. عندها ظهر مفهوم املحيطني الهندي والهادي 
، وهو ف�ساء بحري هائل ميتد من جيبوتي اإىل هاواي ، 
مع وجود ال�سني يف مركزه. ومنذ النت�سار الأمريكي على 
الأمريكية على  البحرية  �سيطرت   ،  1945 اليابان عام 
اإزاحة  اإىل  يتجه  كان  ال�سيني  احللم  لكن  الف�ساء.  هذا 
مكان  ل  اأن  ال�سني  تعتقد  اإذ  الطويل  املدى  على  اأمريكا 

لأمريكا يف اآ�سيا.  
“طرق  �سيا�سة  ال�سني  تطلق  مل   ،  2010 عام  اأوائــل  يف 
طالبت  لكنها   ، فح�سب  اجلديدة”  البحرية  احلــريــر 
خالل  من  باأكمله  اجلنوبي  ال�سني  بحر  على  بال�سيطرة 
م�ساحة  تغطي  والتي   ، الت�سعة”  اخلطوط  “منطقة 
ال�سرقي  ال�سني  وبحر   ، املتو�سط  الأبي�ش  البحر  تعادل 
التي   ، �سينكاكو  جزر  على  بال�سيادة  املطالبة  خالل  من 

لقد  ع�سر.   التا�سع  القرن  نهاية  منذ  اليابان  تديرها 
حربي  اأ�سطول  يج�سده  الذي   ، ال�سيني  التو�سع  اأخــاف 
يعادل  مبا  �سنوات  ثالث  كل  يتو�سع  و  كبري  ب�سكل  ينمو 
هذين  �سكان  جميع  باأكملها  الفرن�سية  البحرية  حمولة 
البحريني ، وب�سكل اأعم يف معظم دول املحيطني الهندي 
والهادي، والذين دعوا الأمريكيني ب�سكل اأو باآخر عالنية 

مبغادرة املنطقة. 

قتلى يف �إطالق نار مبدر�سة يف �لواليات �ملتحدة   6
•• نا�سفيل-اأ ف ب

قتلت تلميذة �شابقة مدججة بال�شالح �شتة اأ�شخا�س بينهم ثالثة اأطفال يف 
هجوم خططت له بعناية على مدر�شة ابتدائية خا�شة يف نا�شفيل يف جنوب 

الوليات املّتحدة، قبل اأن ترديها ال�شرطة.
�قال قائد �شرطة نا�شفيل جون دريك اإن امل�شتبه بها هي اأ�دري هايل �تبلغ 
اأنها متحولة  اأنها كانت تقدم نف�شها على  28 عاما. �اأ��شح يف �قت لحق 
بالتف�شيل  للمدر�شة تو�شح  بيانا �خرائط  اأن هايل تركت  �اأ�شاف دريك   .
�شلطات  مع  ملواجهة  “م�شتعدة  �كانت  �اخل���ر�ج،  �ال��دخ��ول  املراقبة  نقاط 

اإنفاذ القانون«.

�ك�شف يف مقابلة مع �شبكة “ان بي �شي نيوز” اأن امل�شتبه بها كانت على الأرجح 
تخطط لهجوم اأ��شع، حيث اأن البيان “ي�شري اإىل اأنه �شيكون هناك اإطالق 
نار يف مواقع عدة، �بينها املدر�شة«. �اقتحمت هايل ببندقيتني هجوميتني 
�هي اأكادميية  على الأقل �م�شد�س مدخال جانبيا ملدر�شة “ذي كوفننت”، 
�ذكرت  لل�شرطة.  �فقا  النار،  تطلق  كانت  بينما  طريقها  ��شقت  م�شيحية، 
التا�شعة، يف  ال�شاد�شة �طفالن يف  ال�شت هم طفل يف  ال�شحايا  اأن  ال�شرطة 

حني را�حت اأعمار البالغني الثالثة الذين قتلوا بني 60 �61 عاما.
�اإح�����دى ال�����ش��ح��اي��ا ه��ي ك��اث��ري��ن ك��ون�����س، م��دي��رة امل��در���ش��ة بح�شب املوقع 

اللكرت�ين لالأكادميية.
ب��اق��ات م��ن ال���ورد يف ن�شب  اأ�شخا�س  �خ���الل ليل الث��ن��ني ال��ث��الث��اء ����ش��ع 

ا�شتحدثوه اأمام املدر�شة فيما ركع البع�س لل�شالة.
ا�شتخدم  ف��ف��ي ح��ني  ال���ن���ار،  ب��ال��ن��وع الج��ت��م��اع��ي للمطلقة  ارب����اك  �اأح�����اط 
عنها  لينكداإن  موقع  على  ح�شابها  عّرف  اإليها،  لالإ�شارة  “هي”  امل�شوؤ�لون 
 15 احل��ادث خالل  اإىل مكان  عنا�شرها هرعوا  اإن  ال�شرطة  �قالت  كذكر. 
�شباحا   10،00 ال�شاعة  قرابة  ط��وارئ  مكاملة  اأ�ل  تلقي  من  فقط  دقيقة 

)15،00 ت غ(، حيث جرى ال�شتباك مع مطلقة النار.
�اأظهرت لقطات تلفزيونية اأطفال مي�شكون باأيدي بع�شهم البع�س خالل 
مغادرتهم املدر�شة، �طفلة تبكي من �راء نافذة حافلتها املدر�شية �هي تبتعد 

عن م�شرح اجلرمية.
�قالت اأفريي مرييك اإن �الدتها التي تعمل مدّر�شة يف “ذا كوفننت” اختباأت 

عندما �شمعت طلقات النار. �اأ�شافت لقناة “دبليو اأ�س اأم يف 4” التلفزيونية 
التابعة ل�شبكة “ان بي �شي” اأن �الدتها اأخربتها “اأنها اختباأت يف اخلزانة، 
���شفت مرييك �شعورها بالرتياح  نار يف كل مكان”.  اإط��الق  �ك��ان هناك 
“ل يزال  اأردف��ت  اأنها بخري، لكنها  عندما تلقت مكاملة من �الدتها تعلمها 

هناك �شعور بالأمل جتاه هوؤلء الذين مل يتلقوا مثل هذه املكاملة«.
انت�شار كبري  م��ع  �شائعة ج��دا  املتحدة  ال��ولي��ات  ال��ن��ار يف  اإط���الق  �ح���وادث 

لالأ�شلحة النارية يف ال�شنوات الأخرية.
اإط����الق ال��ن��ار ه���ذه باأّنها  �����ش��ف ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن عملية 
الوليات  ر�ح”  “متّزق  امل�شّلحة  الهجمات  اأّن  على  م�����ش��ّدداً  “بغي�شة”، 

املّتحدة.

Date 29/ 3/ 2023  Issue No : 13811
Subject : Notification by Publication to submit Documents and 

communicate with the Expert
In the Case No. 1497/2022, Money Penal 

The Plaintiff / SOLMED Alliance Utility Services Co. 
The First Defendant/ Ali Dahcha

The subject shall be published on the page as follows: In enforcement of the 
judgment of the esteemed Abu Dhabi Court for appointing an Accounting Expert 
in the Case mentioned above, I invite for communication with the Expert through 
the email: manea.atlas@gmail.com or calling him to submit your documents and 
complete the rest of procedures, provided that this shall be within four working 
days as of its date.
Kindly be informed that the Expert will undertake conducting the Expert’s 
procedures in accordance with what was assigned to him by the esteemed Court. 
Accordingly, it shall be bound to communicate with the Expert and submit the 
documents of the Case mentioned above.
With Full Respect & Appreciation,,,
Accounting Expert 
Manea Al-Mansoori

Notification by Publication

70608 Date 29/ 3/ 2023  Issue No : 13811
Dubai Courts of First Instance 

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No : 253/2022/19220- Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No. 187
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheques no (008398,008040, 869
900,000083,000018,000019,000020,000033,000028) with total (192501) AED included 
Fees and expenses
Execution request : Vijay Lashu Wani Kishore Lashu Wani
Address : UAE- Emirate of Dubai Al Souk Al Kabeer - Deira - Dubai - Street No. 9 Al 
Souk Al Kabeer Building - Apartment Shop No. 1 - next to Ali Bin Abi Talib Mosque
To be notified : 1- Concorde Textiles Trading LLC - as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned executive 
case and obligated you to pay the amount executed 197427 to execution request or to 
court treasury Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the 
event of non- compliance with the aforementioned decision within 7 days from the date 
of publishing this notice. 
To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the 
defense request and other requests, Dubai Court’s electronic smart services should be 
used. For subscription, kingly click on this link.
Prepared by: Sarah Abdul Rahim Abdullah Date of approval: 07:06:00 16-03-2023

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608 Date 29/ 3/ 2023  Issue No : 13811
Dubai Courts of First Instance 

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No 253/2022/19220- Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No. 187
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheques no (008398,008040,869
900,000083,000018,000019,000020,000033,000028) with total (192501) AED included 
Fees and expenses
Execution request : Vijay Lashu Wani Kishore Lashu Wani
Address : UAE- Emirate of Dubai Al Souk Al Kabeer - Deira - Dubai Street No. 9 Al 
Souk Al Kabeer Building Apartment Shop No. 1 - next to Ali Bin Abi Talib Mosque
To be notified : 1- Pradeep Loungani Khemchand Loungani -as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned executive 
case and obligated you to pay the amount executed 197427 to execution request or to 
court treasury Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the 
event of non- compliance with the aforementioned decision within 7 days from the date 
of publishing this notice. 
To review the details of the case, the statements and memoranda and to submit the 
defense request and other requests, Dubai Court’s electronic smart services should be 
used. For subscription, kingly click on this link.
Prepared by: Sarah Abdul Rahim Abdullah Date of approval: 07:03:35 16-03-2023

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608Date 29/ 3/ 2023  Issue No : 13811
Judicial Notice for publishment

Notice No. (1288/2023)
Warner : Stella Di Mare Hotel LLC
Power of attorney : The Boss Lounge And Restaurant
Warnee : Obinna Anochie

(Subject : Legal Notice to pay amount 170,625
(One hundred and seventy thousand six hundred and twenty-five AED)

Whereas, the warnee made cheque No. 000018 on 1/3/2023 drawn on Mashreq Bank 
amount of 170,625 AED for the warner and returned without being cashed, and 
whereas the warnee did not pay the value of the above cheque (rental value) despite a 
number of attempts to pay and repeated from the warner to date.
Wherefore, The warner warns you to pay cheque value amount of 170,625(One 
hundred and seventy thousand six hundred and twenty-five AED) within a maximum 
period of 30 days (thirty days) from the date of notice, otherwise the warner will be 
forced to take all legal measures that preserve his rights, for example, but not limited 
to filing a civil - criminal case - eviction request any new rent until the actual eviction 
date and claiming compensation for any malfunction And damage, with the warner 
charging him with all fees, litigation expenses, and attorney's fees.

Yours sincerely
Notary Public;

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤ�لية حمد�دة

ال�شم التجاري:�شركة اغاريد لعمال التكييف املركزي ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني �شناعية العني بناية حممد �شاملني را�شد ال�شام�شي

CN 1180817 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة �ت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �املراجعة  للتدقيق  ال�شاده/املنارة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  �ذلك  بتاريخ:2023/3/20  

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2305012476
  تاريخ التعديل:2023/03/28

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : �شركة خالد احلربي لتجارة قطع غيار 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شيارات امل�شتعملة - ذ م م   رخ�شة رقم: 1123590 
تعديل راأ�س املال من 150000 اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤ�لية حمد�دة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف �شامل بطى عبيد �شامل املزر�عى

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف خالد على احلربى
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ا�شافة خالد على احلربى %100

تعديل اإ�شم جتاري من/�شركة خالد احلربي لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة - ذ م م 
KHALID AL HARBI USED AUTO PARTS  TRADING COMPANY L L C

 اإىل/خالد احلربي لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KHALID AL HARBI USED AUTO PARTS TRADINGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مدينة احلدائق لإدارة العقارات ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 1346104 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤ�لية حمد�دة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف حيدر على حممد اكرم

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف ها�شل على نهيل النعيمى
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ا�شافة حيدر على حممد اكرم %100

تعديل اإ�شم جتاري من/مدينة احلدائق لإدارة العقارات ذ.م.م 
GARDENS CITY REAL ESTATE MANAGMENT L.L.C

 اإىل/مدينة احلدائق لإدارة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
GARDENS CITY REAL ESTATE MANAGMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : انفوك�س لالإدارة �ال�شتثمار ذ.م.م

رخ�شة رقم: CN 4167169 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤ�لية حمد�دة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف جليله ادري�س �شاكر دحالن
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف فادى حممد يو�شف دحالن

 CITADEL تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ا�شافة �شتاديل انرتنا�شيونال القاب�شة ذ.م.م
INTERNATIONAL HOLDINGS L.L.C

تعديل اإ�شم جتاري من/انفوك�س لالإدارة �ال�شتثمار ذ.م.م 
INFOCUS FOR INVESTMENT & MANAGEMENT L.L.C 

 اإىل/انفوك�س لالإدارة �ال�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 INFOCUS FOR INVESTMENT & MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : جم�شتيك للطباعة

  رخ�شة رقم: CN 1148732 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف زايد على حممد ح�شن باطوق

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ا�شافة �شهني ثاجنال فاليياكا ثودى %100
تعديل اإ�شم جتاري من/جم�شتيك للطباعة

MAJESTIC TYPING 

 اإىل/جم�شتيك للطباعة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MAJESTIC TYPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : خمترب ارتيوم لالأ�شنان

  رخ�شة رقم: CN 1040210 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف على جمعه احمد العفريت الكويتى

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ا�شافة غدير على زغيبه %100
تعديل اإ�شم جتاري من/خمترب ارتيوم لالأ�شنان 

ARTIUM DENTAL LAB 

 اإىل/خمترب ارتيوم لالأ�شنان - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ARTIUM DENTAL LAB- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : خياط مون �شون لل�شيدات

  رخ�شة رقم: CN 1134911 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف على احمد عبود ثانى البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ا�شافة ح�شيب احمد فاكيل احمد %100
تعديل اإ�شم جتاري من/خياط مون �شون لل�شيدات 
MOON SOON LADIES TAILORING

 اإىل/خياط مون �شون لل�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MONSOON LADIES TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : خياط نور البدع لل�شيدات

  رخ�شة رقم: CN 1158742 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف على احمد عبود ثانى البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ا�شافة ح�شيب احمد فاكيل احمد %100
تعديل اإ�شم جتاري من/خياط نور البدع لل�شيدات 

NOOR AL BADA LADIES TAILOR

 اإىل/خياط نور البدع لل�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
NOOR AL BADA LADIES TAILOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ديب ��تر مارين لوج�شتك�س

  رخ�شة رقم: CN 2259252 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل 50000

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ديب ��تر مارين لوج�شتك�س 

DEEP WATER MARINE LOGISTICS

 اإىل/ديب ��تر مارين لوج�شتك�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

DEEP WATER MARINE LOGISTICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : جلوبال بيزني�س �شريفي�س �شولو�شنز 

ذ.م.م   رخ�شة رقم: CN 1861871 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل راأ�س املال اىل 150000

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤ�لية حمد�دة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�شم جتاري من/جلوبال بيزني�س �شريفي�س �شولو�شنز ذ.م.م 

GLOBAL BUSINESS SERVICE SOLUTIONS L.L.C

 اإىل/جلوبال بيزني�س �شريفي�س �شولو�شنز - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

GLOBAL BUSINESS SERVICE SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

اأ� دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ا�تو ماك�س لغ�شيل ال�شيارات

  رخ�شة رقم: CN 1160716 قد تقدموا اإلينا بطلب:

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

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف حمد را�شد خلفان �شعيد الكتبى

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ا�شافة �شامح نعيم جميل خما�س %100

تعديل اإ�شم جتاري من/ا�تو ماك�س لغ�شيل ال�شيارات 

AUTO MAX CAR WASH 

 اإىل/ا�تو ماك�س لغ�شيل ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AUTO MAX CAR WASH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن 

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : خياط النخيل خلياطة اأزياء ال�شيدات

  رخ�شة رقم: CN 1110685 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال من 10000 اىل 100000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف على احمد عبود ثانى البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ا�شافة ح�شيب احمد فاكيل احمد %100
تعديل اإ�شم جتاري من/خياط النخيل خلياطة اأزياء ال�شيدات

AL NAKHIL LADIES FASHIONS TAILORS

 اإىل/خياط النخيل خلياطة اأزياء ال�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL NAKHIL LADIES FASHIONS TAILORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : خياط ببجي للمالب�س للرجالية

  رخ�شة رقم: CN 3906379 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل راأ�س املال اىل 50000

تعديل ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/ معني الدين حممد �حيد خان من مالك اىل مدير
تعديل ن�شب ال�شركاء/ معني الدين حممد �حيد خان من 100 % اىل 0 %

تعديل اإ�شم جتاري من/خياط ببجي للمالب�س للرجالية 
PUBG MEN'S CLOTHING TAILOR

 اإىل/خياط ببجي للمالب�س الرجالية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PUBG MENS CLOTHING TAILOIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بوتيك د� در�ا للتدريب 

CN �ال�شت�شارات القانونية ذ.م.م   رخ�شة رقم: 4811275 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/بوتيك د� در�ا للتدريب �ال�شت�شارات القانونية ذ.م.م
BOUTIQUE DE DROIT TRAINERS AND LEGAL CONSULTANTS L.L.C

 اإىل/ل بوتيك د� در�ا للتدريب �ال�شت�شارات القانونية ذ.م.م
LA BOUTIQUE DE DROIT TRAINERS AND LEGAL CONSULTANTS L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأ�  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل 
اأ� دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
للخياطة  تامي  ليف   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ن�شائية رخ�شة رقم: 1056342 

تعديل اإ�شم جتاري من/ليف تامي للخياطة ن�شائية

 LIFE TIME LADIES TAILORING 

 اإىل/�شيزرن ديزاينز لالزياء الن�شائية

SAYZRINA DESIGNS LADIES FASHION

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

التنمية القت�شادية خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل 

اأ� دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : هيدن فيندر للو�شاطة العقارية - �شركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم: 2900905 

تعديل اإ�شم جتاري من/هيدن فيندر للو�شاطة العقارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

HIDDEN FINDER REAL ESTATE BROKERAGES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/هيدن فيندر للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

HIDDEN FINDER GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

اأ� دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : مركز ايفا ميد الطبي 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�شة رقم: 4542650 

تعديل اإ�شم جتاري من/مركز ايفا ميد الطبي ذ.م.م

EVAMED CENTER L.L.C

 اإىل/مركز بي ا�س كيه الطبي ذ.م.م

BSK MEDICAL CENTER L.L.C

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

التنمية القت�شادية خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل 

اأ� دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
لتغليف  الكعبي  على   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الهدايا  رخ�شة رقم: CN 4402287 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/على الكعبي لتغليف الهدايا

ALI ALKAABI GIFT WRAPPING

 اإىل/علي الكعبي لإدارة امل�شاريع

ALI ALKAABI PROJECT MANAGEMENT

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

التنمية القت�شادية خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل 

اأ� دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كلية اخلوارزمى الد�لية - ذ م م

رخ�شة رقم: CN 1000305 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤ�لية حمد�دة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف اخلوارزمي خلدمات التدريب ذ.م.م
AL KHAWARZMI .TRAINING SOLUTIONS L.L.C

 Nima Education تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/منا للتعليم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
Sole Proprietorship L.L.C - من �شريك اىل مالك

 Nima Education تعديل ن�شب ال�شركاء/منا للتعليم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
Sole Proprietorship L.L.C - من 98 % اىل 100 %

تعديل اإ�شم جتاري من/كلية اخلوارزمى الد�لية - ذ م م 
AL KHAWARZMI INTERNATIONAL COLLEGE - L L C

 اإىل/كلية اخلوارزمي الد�لية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL KHAWARZMI INTERNATIONAL COLLEGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

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

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : اخلوارزمى للخدمات الفنية ذ م م

رخ�شة رقم: CN 1039720 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤ�لية حمد�دة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/حذف اخلوارزمي خلدمات التدريب ذ.م.م
AL KHAWARZMI .TRAINING SOLUTIONS L.L.C

 Nima Education تعديل ال�شركاء تنازل �بيع/منا للتعليم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
Sole Proprietorship L.L.C - من �شريك اىل مالك

 Nima Education تعديل ن�شب ال�شركاء/منا للتعليم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
Sole Proprietorship L.L.C - من 98 % اىل 100 %

تعديل اإ�شم جتاري من/اخلوارزمى للخدمات الفنية ذ م م 
AL KHAWARIZMI TECHNICAL SERVICES L L C

 اإىل/اخلوارزمي للخدمات الفنية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL KHAWARIZMI TECHNICAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

اأ� دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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عربي ودويل
�لعفو �لدولية تتهم �لغرب بازدو�جية �ملعايري يف حرب �أوكر�نيا

•• باري�س-اأ ف ب

بالغز�  العاملي  التنديد  اأن  الثالثاء  اأم�س  الد�لية  العفو  منظمة  راأت 
“ازد�اجية املعايري”  الر��شي لأ�كرانيا العام املا�شي �شلط ال�شوء على 
العامل  يف  الن�شان  حقوق  بانتهاكات  يتعلق  ما  يف  الغرب  يعتمدها  التي 
بداأ  ال��ذي  لأ�ك��ران��ي��ا  الر��شي  للغز�  ال�شتجابات  ان  �اأ���ش��اف��ت  ب��اأ���ش��ره. 
ميكن  ما  على  الأدل���ة  ببع�س  “اأمدتنا   2022 �شباط-فرباير   24 يف 
العاملي،  التنديد  راأينا  لقد  ال�شيا�شية؛  الإرادة  توافرت  ما  اإذا  به  القيام 
�التحقيقات يف اجلرائم، �فتح احلد�د اأمام الالجئني؛ �يجب اأن تكون 
مثل هذه ال�شتجابة منوذًجا يبني لنا كيف نت�شدى جلميع النتهاكات 

اجل�شيمة حلقوق الإن�شان«.
اأمام  الد�ل عقوبات على مو�شكو �فتحت حد�دها  الكثري من  �فر�شت 

املحكمة اجلنائية  ب��ا���ش��رت  ال��غ��ز� يف ح��ني  بعد  الأ�ك��ران��ي��ني  ال��الج��ئ��ني 
الد�لية حتقيقا حول جرائم حرب حمتملة يف اأ�كرانيا.

لكن منظمة العفو قالت اإن النزاع اأبرز ق�شورا يف ال�شتجابة لنتهاكات 
يف مناطق اأخرى من العامل.

اخلا�س  �امل��ق��رر  ��ت�س  رايت�س  هيومن  �منظمة  العفو  منظمة  �كانت 
ترقى  للفل�شطينيني  اإ�شرائيل  معاملة  اأن  اإىل  خل�شوا  املتحدة  ل��الأمم 
اإىل م�شتوى �شيا�شات ف�شل عن�شري على غرار ما كان يح�شل يف جنوب 
ترف�شها  تهمة  �ه��ي  �ال�����ش��ود  البي�س  ب��ني  �متييز  ف�شل  م��ن  اإفريقيا 

الد�لة العربية.
يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�شلطات  “ا�شتمرت  ال��د�ل��ي��ة  العفو  منظمة  �ق��ال��ت 
لتو�شيع  خطًطا  ال�شلطات  �اأط��ل��ق��ت  بيوتهم،  م��ن  الفل�شطينيني  ط��رد 
امل�شتوطنات غري القانونية يف خمتلف اأنحاء ال�شفة الغربية املحتلة على 

نحو مفرط«.
لنظام  حد  بو�شع  اإ�شرائيل  مطالبة  من  “بدًل  املنظمة  تقرير  �اأ�شاف 
الغربية  احلكومات  من  الكثري  اآث��رت  تنتهجه،  الذي  العن�شري  الف�شل 

مهاجمة من يندد�ن به«. 
�مع اأن د�ل اأ�ر�بية ا�شتقبلت لجئني اأ�كرانيني اإل انها ل توفر املعاملة 
منظمة  ذك��رت  ما  على  �ليبيا  �اأفغان�شتان  �شوريا  من  للفارين  نف�شها 

العفو.
ل�شيا�شات  “�فًقا  انها  اإل  اأي�شا  اأ�كرانيني  املتحدة  الوليات  �ا�شت�شافت 
اأك���ر من  ال�����ش��ود، ط���ردت  ت��رج��ع ج��ذ�ره��ا للعن�شرية �شد  �مم��ار���ش��ات 
�شبتمرب/اأيلول  ب��ني  ال��ف��رتة  خ���الل  ه��اي��ت��ي  م��واط��ن��ي  م��ن   25،000
2022، �اأخ�شعت كثريين منهم للتعذيب �غريه  2021 �مايو/اأيار 

من �شر�ب املعاملة ال�شيئة«.

احلجاب”  ��شع  �ع��دم  �الغناء  الرق�س  ب�شبب  “ن�شاء  ُقتلت  اإي���ران  يف 
خالل الحتجاجات التي عمت البالد على ما اأكد التقرير.

ال�شتجابة  يف  ال��د�ل��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ف�شل  على  ك��ذل��ك  املنظمة  ����ش��ددت 
املنا�شبة للنزاعات التي حت�شد اآلف الأر�اح مبا يف ذلك يف اإثيوبيا �بورما 

�اليمن.
�راأت املنظمة اأي�شا اأن احلرب يف اأ�كرانيا حولت املوارد ��شرفت النتباه 

عن اأزمة املناخ �نزاعات اأخرى م�شتمرة منذ فرتة طويلة يف العامل.
اأجل  من  �شيًئا  تظهر  العد�انية  ر��شيا  حرب  كانت  “اإذا  كالمار  �قالت 
اإىل قواعد  ي�شتند  فعال  نظام د�يل  �ج��ود  اأهمية  العامل، فهو  م�شتقبل 
يتم تطبيقها على نحو مت�شق؛ فيجب على جميع الد�ل ت�شعيد جهودها 
الب�شر يف  بالفائدة على جميع  يعود  القواعد  على  يقوم  نظام  اأج��ل  من 

كل مكان«.

بعد �ملخاوف على دورها.. ما �سالحيات �ملحكمة �لعليا يف �إ�سر�ئيل؟
•• القد�س-وكاالت

اأن����ح����اء  ج���م���ي���ع  يف  الآلف  اح����ت����ج 
ل��ي��ل��ة الأح�����د، يف رد فعل  اإ���ش��رائ��ي��ل 
���ش��ري��ع ع��ل��ى ق����رار رئ��ي�����س ال�����وزراء 
بنيامني نتنياهو باإقالة �زير الدفاع 
ي����واآف غ��الن��ت، ب��ع��د دع��وت��ه لوقف 
م�شر�ع  ب�������ش���اأن  احل���ك���وم���ة  خ��ط��ط 

التعديالت الق�شائية.
اإ�شرائيل من  �شهدته  ما  �قع  �على 
�اح����دة م��ن اأك���رب الح��ت��ج��اج��ات يف 
�شيا�شية،  م�����ش��ادر  ق��ال��ت  ت��اري��خ��ه��ا، 
تعليق  ق���رر  ن��ت��ن��ي��اه��و  اإن  الث���ن���ني، 
بعد  الق�شائية،  ال��ت��ع��دي��الت  خطة 
اج��ت��م��اع ج��م��ع��ه م��ع ق����ادة الأح����زاب 

امل�شاركة يف الئتالف احلاكم.
���ش��ه��وًرا من  �اأ�شعلت ه��ذه اخل��ط��ط 
حلفاء  ك��ب��ار  بها  ��شكك  امل��ظ��اه��رات 
اإ����ش���رائ���ي���ل مب���ا يف ذل����ك ال���ولي���ات 
م�شتمرة  م��ط��ال��ب��ات  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة، 
باإجراء  اليمني  اأح���زاب  اأع�شاء  من 
�خا�شة  ال��ق�����ش��اء  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت 
تعار�س  ل��ك��ون��ه��ا  ال��ع��ل��ي��ا،  امل��ح��ك��م��ة 

توجهات هذا الجتاه �م�شاريعه.
الق�شائية  ال��ت��ع��دي��الت  �ت�����ش��م��ن��ت 
التي تخ�س م�شر�ع “تقييد الرقابة 
على  العليا،  للمحكمة  الق�شائية” 
اإلغاء  الكني�شت  اأع�شاء  باإمكان  اأن��ه 
العليا  امل��ح��ك��م��ة  ع���ن  ����ش���ادر  ق�����رار 
بوا�شطة فقرة التغلب على املحكمة، 

بتاأييد 61 ع�شواً يف كني�شت.

اأزمة اإ�سرائيل.. اآخر التطورات
العليا  املحكمة  الفقرة  ه��ذه  �متنع 
من اإلغاء قوانني اإل يف حال اجتماع 
 12 �تاأييد  ال�15،  ق�شاتها  جميع 

منهم للقرار.
اإن  “الغارديان”،  �شحيفة  �ق��ال��ت 

التعديالت ل يقودها رئي�س الوزراء 
الليكود  زميله يف  بل  ب�شكل مبا�شر، 
�ع�شو  العدل،  �زير  ليفني،  ياريف 
الذي  ر�ث���م���ان،  �شيم�شا  الكني�شت 
�العدالة  ال��د���ش��ت��ور  جل��ن��ة  ي��رتاأ���س 

�القانون يف الكني�شت.
“لدى  ف�����اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  �ب��ح�����ش��ب 
الأمد  الرجلني كراهية طويلة  كال 
التي  اإ�شرائيل،  يف  العليا  للمحكمة 
ير�ن اأنها قوية للغاية �متحيزة �شد 
حركة امل�شتوطنني �املجتمع املتدين 
ال�شرقيني،  �ال�����ش��ك��ان  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف 
�شرق  اأ������ش�����ل  م�����ن  ال����ي����ه����ود  �ه�������م 
اخل�شو�س،  �ج���ه  ع��ل��ى  اأ�����ش���ط���ي«. 
اأن�شار اليمني  مل يغفر العديد من 
قراراتها  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
املتعلقة بالن�شحاب الإ�شرائيلي من 
قطاع غزة عام 2005، كما ل يغيب 
عن اأح��د اأن ه��ذه الإج����راءات ميكن 
التهرب  ع��ل��ى  ن��ت��ن��ي��اه��و  ت�����ش��اع��د  اأن 

من املالحقة الق�شائية يف حماكمة 
الف�شاد اخلا�شة به، على الرغم من 

نفي كل هذه التهم.

ما هي املحكمة العليا؟
حمكمة  اأعلى  هي  العليا  املحكمة   *
يف اإ�شرائيل �تعد حمكمة ال�شتئناف 
بالقرب  القد�س،  مقرها  النهائية، 
من  �ت��ت��ك��ون  الكني�شت،  مبنى  م��ن 

15 قا�شيا �م�شجلني اثنني
امل��ح��ك��م��ة العليا  ي��ق��ف ع��ل��ى راأ�����س   *
ب��اأ���ش��ره رئي�س  �اجل���ه���از ال��ق�����ش��ائ��ي 
القا�شية  �ت�شغل  ال��ع��ل��ي��ا،  املحكمة 
ه���ذا  ح����ال����ًي����ا  حايوت”  “اإ�شرت 

املن�شب.
ال��ع��ل��ي��ا كمحكمة  امل��ح��ك��م��ة  ت��ع��م��ل   *
ا���ش��ت��ئ��ن��اف ع��ل��ى ق�����رارات ���ش��درت يف 
املحكمة  �تنعقد  امل��رك��زي��ة،  املحاكم 
اأي�شا كمحكمة العدل العليا،  العليا 
املحكمة  ت���ت���دا�ل  احل��ال��ة  ه���ذه  �يف 

التما�شات �شد �شلطات الد�لة ��شد 
موؤ�ش�شات عامة اأخرى.

ق�شايا  ل��ب��ح��ث  م��وؤه��ل��ة  امل��ح��ك��م��ة   *
فيها  للنظر  ب��اأن هناك حاجة  ت��رى 
من اأجل حتقيق العدل �هي لي�شت 
حمكمة  اأي  ����ش���الح���ي���ات  ����ش���م���ن 

اأخرى.
ال�شتئناف  العليا  للمحكمة  يحق   *
�اجلنائية  امل��دن��ي��ة  ال���ق���رارات  ع��ل��ى 
�الإداري��ة ال�شادرة من قبل املحاكم 
املركزية ب�شفتها حمكمة بداية، مبا 
لل�شوؤ�ن  حمكمة  ب�شفتها  ذل��ك  يف 
البحرية،  �امل���ح���ك���م���ة  الإداري������������ة، 
�حمكمة العقود املوحدة �كمحكمة 

ملنع الحتكار.
اللتما�شات  اإىل  املحكمة  ت�شتمع   *
التي يقدمها اأي �شخ�س )لي�س فقط 
املواطنني اأ� املقيمني( �شد الهيئات 

العامة �ال�شلطات احلكومية.
اإىل ذلك، تبت املحكمة  * بالإ�شافة 

ال��ع��ل��ي��ا ب��ا���ش��ت��ئ��ن��اف��ات ع��ل��ى ق����رارات 
ذل��ك جلنة  ملختلف اجلهات، مبا يف 
عن  �امل�شوؤ�ل  املركزية  النتخابات 
الكني�شت،  اأع�������ش���اء  ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
�ك���ذل���ك ع��ل��ى ق������رارات ال��ق�����ش��اة يف 

هيئات معينة بطلب عزلهم.
* تنعقد املحكمة العليا يف هيئة من 
با�شتطاعة  ذل����ك؛  �م���ع  ق�����ش��اة،   3
العليا  امل��ح��ك��م��ة  م���ن  �اح�����د  ق���ا����سٍ 
ق�����ش��اي��ا حم������ددة، مبا  ي��ن��اق�����س  اأن 
يف ذل���ك ط��ل��ب��ات م��رح��ل��ي��ة، �اأ�ام����ر 
م���وؤق���ت���ة �ط���ل���ب���ات ل��ل��ح�����ش��ول على 
ذات  احل����الت  ل��ال���ش��ت��ئ��ن��اف، يف  اإذن 
تعقد  اأن  اخل��ا���ش��ة، ميكن  الأه��م��ي��ة 
مع  مو�شعة  كلجنة  العليا  املحكمة 

عدد غري مت�شاٍ� من الق�شاة.

حالت خا�سة
ي��ج��وز ل��رئ��ي�����س امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا اأ� 
ق���ا����سٍ اآخ����ر يف ب��ع�����س احل�����الت اأن 
ياأمر بجل�شة ا�شتماع اآخرى مع هيئة 
املحكمة  ع��ن  ���ش��ادر  حل��ك��م  مو�شعة 
ال�شلطة يف  ه���ذه  �مُت���ار����س  ال��ع��ل��ي��ا، 
حالت نادرة حيث تتعار�س ال�شابقة 
مع الأحكام ال�شابقة للمحكمة العليا 

اأ� تكون ذات اأهمية خا�شة.
اإع��ادة املحاكمة يف ق�شية  كما يجوز 
جنائية �شدر فيها حكم نهائي، لكن 
ل يحدث هذا اإل يف حالت ا�شتثنائية 
�نادرة ظهرت فيها حقائق جديدة اأ� 
ن�شاأ قلق من �قوع ظلم على املتهم. 
نحو  العليا  املحكمة  تنظر  م��ا  ع��ادة 
باملئة   40 �شنوياً،  دع��وى  اآلف   10
منها اإجراءات رئي�شية، اأي الدعا�ى 
اأمام  اإليها  ال�شتماع  ع��ادة  يتم  التي 
جنائية  “ا�شتئنافات  ق�����ش��اة  هيئة 
�مدنية �اإداري��ة �التما�شات ملحكمة 

العدل العليا«.

دولة معرتفة بتايو�ن.. ماذ� لو �أقنعتهم بكني ب�سحب �عرت�فهم؟  13

بعد طر�بل�س.. بنغازي ت�ست�سيف �جتماعا ع�سكريا لتاأمني �النتخابات

•• ع�ا�سم-وكاالت

عن  ت��اي��وان  با�شتقالل  املعرتفني  قائمة  �شمن  تبقوا  م��ن  ه��م  د�ل���ة   13
ال�شني، بعد اإعالن هند�را�س �شحب اعرتافها، فيما ��شف باأنه “انت�شار 
“د�ن اإطالق ر�شا�شة  يف طريق ك�شب �شراع ال�شيادة مع تايوان  �شيني” 
�احدة«. �يف تعليقهم ملوقع “�شكاي نيوز عربية” توقع حملالن �شيا�شيان 
اأن هند�را�س لن تكون الأخرية التي �شت�شقط اعرتافها بتايوان، �شاربني 
اأمثلة لتحركات ال�شني لتحفيز د�ل اأخرى لتخاذ نف�س اخلطوة عرب نف�س 

ال�شالح الذي ا�شتخدمته تايوان لك�شب اعرتافهم، �هو القت�شاد.

�سراع ال�سيادة
ال��وط��ن��ي يف  ال��ق��وم��ي  ال�شيوعي �احل����زب  ب��ني احل���زب  ب��ع��د ���ش��راع م�شلح 
تايوان  اإىل جزيرة  القومي  احل��زب  غ��ادر  الأخ��ري،  بهزمية  انتهى  ال�شني، 
بعد احلرب العاملية الثانية، موؤ�ش�شا د�لة اعترب اأنها متثل ال�شني، �ت�شمت 

ب�”اجلمهورية ال�شينية«.
اأنها مع  ال�شعبية، معتربا  ال�شني  ال�شيوعي قيام  اأعلن احلزب   1949 يف 

تايوان متثل ال�شني، �دخل اجلانبان يف �شراع اإثبات �شيادته على الآخر.

ت��ع��رتف بال�شني  ب��ت��اي��وان  امل��ع��رتف��ة  ال���د�ل  ب���داأت  ب��داي��ة م��ن اخلم�شينات 
ال�شعبية. حتى هذا الأ�شبوع مل يكن يتبَق �شوى 14 د�لة تعرتف بتايوان، 
اأكرها د�ل �شغرية يف البحر الكاريبي �جنوب املحيط الهادئ، اإىل جانب 
اإي�شواتيني يف جنوب اإفريقيا. تقل�شت اإىل 13 باإعالن هند�را�س، الأحد، 
�شحب اعرتافها، قائلة يف بيان لوزارة اخلارجية اإنها “تعرتف بوجود �شني 
�احدة يف العامل، �حكومة ال�شني ال�شعبية هي احلكومة ال�شرعية الوحيدة 

التي متثل ال�شني بكاملها، �اأن تايوان جزء ل يتجزاأ منها«.
التبادل  ��شرتفع  هند�را�س،  داخ��ل  ا�شتثماراتها  �شتزيد  اأنها  بكني  اأعلنت 
�شانت  ب��اراغ��واي،  �ب��ال�،  �نيفي�س،  كيت�س  �شانت  لتايوان  تبقى  التجاري. 
نا�ر�، غواتيمال، هايتي،  توفالو،  فن�شنت، �جزرغرينادين،  �شانت  لو�شيا، 

مدينة الفاتيكان، بليز، ا�شواتيني، جزر مار�شال.
التي  �التقنية  املالية  بامل�شاعدة  العرتافات  بع�س هذه  على  مت احل�شول 
القت�شادي  من��وه��ا  ب��ع��د  �الت�شعينيات  الثمانينيات  يف  ت��اي��وان  قدمتها 

ال�شتثنائي.
يعلق اخلبري يف ال�شوؤ�ن ال�شينية عبد املجيد املنا�ي: “بالتاأكيد لن تكون 
د�ل  اأن  ت��وؤك��د  امللف  ه��ذا  املتبعة يف  ال�شني  ��شيا�شة  الأخ���رية،  ه��ن��د�را���س 

اأخرى �شت�شحب اعرتافها قريبا با�شتقالل تايوان«.

ويرجع ذلك اإىل:
تايون ك�شبت اعرتاف بع�س هذه الد�ل بناء على اتباع �شيا�شات اقت�شادية، 
�الآن انقلب ال�شحر على ال�شاحر، بعد اأن اأ�شبحت ال�شني قوة اقت�شادية ل 

ي�شاهيها اأحد، �ت�شتطيع ك�شب بع�س الد�ل بال�شتثمار.
اأمريكا الالتينية يتنامى ب�شكل كبري، �هناك د�ل كثرية  نفوذ ال�شني يف 

تعمل ال�شني داخلها يف �شمت لك�شبها يف �شفها.
د�ن  ت��اي��وان  مع  ال�شيادة  �شراع  تنهي  قد  امللف  ه��ذا  جت��اه  ال�شني  �شيا�شة 

�شرب طلقة �احدة اإذا اأ�شقطت بقية الد�ل اعرتافها بتايوان.
موؤيدا لراأي املنا�ي، يقول جا�شم مطر، املتخ�ش�س يف العالقات الد�لية، 
على  �زن  لها  �لي�س  للغاية،  “قليلة  بتايوان  املعرتفة  املتبقية  ال��د�ل  اإن 
يف  ا�شتثنائية  ا�شتثمارية  بطفرة  بها  اعرتافهم  ت��اي��وان  �ك�شبت  ال�شاحة، 

ثمانينات �ت�شعينات القرن املا�شي«.
بتايوان،  اع��رتاف��ه��م  لإ���ش��ق��اط  ال���د�ل  بقية  اإق��ن��اع  يف  ال�شني  جنحت  �اإذا 
ف�شيكون املوقف الد�يل هو اعرتاف جماعي باأن تايوان جزء من ال�شني، 

كما يتوقع مطر.
الأيدي  مكتوفة  املتحدة  ال��ولي��ات  تظل  اأن  ا�شتبعد  نف�شه  الوقت  يف  لكنه 
اأمام هذه التطورات، مرجحا اأن ت�شغط على د�ل اأخرى لتعرتف بتايوان، 

�شاربا املثل باأن ت�شيلي بداأت تطوير عالقاتها مع تايوان.
ردت تايييه على ل�شان �زير اخلارجية، جوزيف ��، يف موؤمتر �شحفي على 
اأجل  من  هند�را�س  مع  عالقاتها  ب��الده  اإنهاء  باإعالنه  هند�را�س  خطوة 
“ا�شتدرجت”  باأنها  ال�شني  ال��وزي��ر  �اتهم  �كرامتها«.  �شيادتها  “حماية 

هند�را�س، �قدمت لها اإغراءات مالية.

•• طرابل�س-وكاالت

لقيت نتائج اجتماع اللجنة الع�شكرية الليبية امل�شرتكة 
“5+5” يف طرابل�س ترحيبا �ا�شعا من اأطراف خمتلفة 
البالد،  يف  الأزم����ة  بحلحلة  اأم���ال  يعطي  م��ا  ليبيا؛  يف 
�تنفيذ املبادرة الأممية اخلا�شة باإجناز النتخابات قبل 

نهاية العام.

نتائج اجتماع طرابل�ش
اللجنة  اجتماع  الأح���د،  الليبية،  العا�شمة  ا�شت�شافت 
الع�شكرية بح�شور ممثلني عن اجلي�س الوطني الليبي 
من املنطقة ال�شرقية، �ع�شكريني من املنطقة الغربية، 
�ممثل الأمني العام لالأمم املتحدة لدى ليبيا عبداهلل 

عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي  حتدثت  م�شادر  �ف��ق  باتيلي. 
تنا�ل الجتماع:

تاأمني النتخابات العامة.
يف  النتخابات  ب�شاأن  الفنية  املناق�شات  ا�شتكمال  تقرر 

اجتماع اآخر مبدينة بنغازي.
�نبذ  التنفيذية،  ال�شلطة  لتوحيد  �شيغة  لإي��ج��اد  دع��ا 
اأمام املخططات التي تنال من  الفرقة؛ لقطع الطريق 

�شيادة ليبيا ��حدة اأرا�شيها.
املجتمعون  �اأك��د  حا�شرا،  كان  الوطنية  امل�شاحلة  ملف 
الد�لة،  موؤ�ش�شات  لتوحيد  الظر�ف  تهيئة  يف  اأهميته 

�اإجراء النتخابات الرئا�شية �الربملانية.
ق��ب��ل اأي����ام، اأع��ل��ن ع��ب��داهلل باتيلي م��ب��ادرة حل��ل الأزم���ة 
الليبية، تت�شمن التو�شل للقاعدة الد�شتورية الالزمة 

لإجراء النتخابات قبل يونيو املقبل، �اإجراء النتخابات 
قبل نهاية العام.

ترحيب وا�سع
رّح����ب �زي����ر ال���دف���اع يف احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف��ة م��ن جمل�س 
الع�شكرية  ال��ل��ج��ن��ة  ب��اج��ت��م��اع  اأح��م��ي��د ح��وم��ة،  ال���ن���واب، 
ت�شتكمل  “خطوة  اإن����ه  ق��ائ��ال  ط��راب��ل�����س،  يف   ”5+5“
لتوحيد  املا�شيني،  العامني  م��دى  على  �شابقة  خطوات 

املوؤ�ش�شتني الع�شكرية �الأمنية«.
لقاء  ��شف  “�ال”،  الليبية  الأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف 
�الغربية  ال�شرقية  املنطقتني  م��ن  الع�شكريني  ال��ق��ادة 
“�شالم  باأنه  املوؤ�ش�شتني  توحيد  �بحثهما  طرابل�س،  يف 
الوطن،  اأنهكت  التي  اجلراح  عن  �”�تعاٍل  ال�ّشجعان”، 

�كادت اأن تودي ب�شيادته �ا�شتقالله«.
دعا الوزير كل الليبيني لاللتفاف حول هذه اخلطوات، 
املوؤ�ش�شة  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا  ال�����ش��ف،  �ح���دة  اإىل  ����ش��ول 
ال�شامن  ه��ي  “�شتكون  ت��وح��ي��ده��ا  ح���ال  يف  الع�شكرية 
لإجناح اأي انتخابات، �قبول كل الأطراف لنتائجها بقوة 

القانون ل بقوة العنف �القتتال«.
يف  �ليتها  املنتهية  احلكومة  رئي�س  ن�شر  ناحيته،  م��ن 
موقع  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ال��دب��ي��ب��ة،  عبداحلميد  ط��راب��ل�����س، 
قال فيها اإن ما ��شفه ب�”ا�شتقرار طرابل�س”  “تويرت”، 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  توحيد  جهود  لتقدم  فر�شة  اأعطى 
�الأمنية، �كذلك ال�شتعداد لإجناز “انتخابات �طنية، 

�فق قوانني عادلة �نزيهة تنهي املراحل النتقالية«.

تقدم اإيجابي
ال�شرتاتيجي  اخل��ب��ري  ي�����ش��ف  ���ش��ب��ق،  م���ا  ع��ل��ى  تعليقا 

�نتائجه  الج��ت��م��اع  ال��رج��ب��اين،  حممد  العميد  الليبي 
باأنه “تقدم اإيجابي يف امل�شار الع�شكري، �ر�شالة ملجل�س 
م�شا�رتهما  ل�شتكمال  للد�لة  الأعلى  �املجل�س  النواب 
املرحلة  �تفاهمات  الد�شتورية،  القاعدة  اإع���داد  ب�شاأن 
قوة  تكوين  املقبلة  الفرتة  �شت�شهد  املقبلة«.  ال�شيا�شية 
ع�شكرية م�شرتكة لتنفيذ مهام خا�شة بحماية احلد�د 
�تاأمني النتخابات، بدعم من البعثة الأممية �املجتمع 

الد�يل، كما ي�شري الرجباين.

امتداد لجتماعات م�شر �تون�س
ال��ل��ق��اء ج���اء ا���ش��ت��ك��م��ال لج��ت��م��اع��ات ان��ع��ق��دت يف م�شر 
�تون�س حول توحيد املوؤ�ش�شة الع�شكرية، �تنفيذ جميع 
بنود �قف اإطالق النار املوقع يف اأكتوبر 2020، �اإخراج 
هذا  يجعل  ما  البالد،  من  الأجانب  �املقاتلني  املرتزقة 

الجتماع حمل ترحيب، �فق الرجباين.
فاإن  ال�شيء”  بع�س  م��ت��اأخ��را  “جاء  الج��ت��م��اع  اأن  رغ��م 
اخلبري الع�شكري حممد ال�شادق، يرى اأن اأهميته تظل 
فارقة “لأنه جاء بدعم د�يل كبري، �لأن هدفه توحيد 
النتخابات،  تاأمني  تتمّكن من  كي  الع�شكرية؛  املوؤ�ش�شة 

مبا يخرج البالد من حالة الفو�شى ال�شيا�شية«.

رد على العرتا�سات
يرف�س ال�شادق العرتا�س على بع�س الأ�شماء احلا�شرة 
خالل الجتماع، موؤكدا اأن اجلي�س الليبي خا�س املعارك 
لتطهري البالد من الإرهاب، �الآن �يف املرحلة الأخرية 
من ا�شتعادة الد�لة يجب اجللو�س مع اأي طرف لتحقيق 
الهدف الأهم، �هو تهيئة البالد لالنتخابات؛ فاملهم هو 

“اخلر�ج من النفق املظلم«.

تقرير: �لتهويل بنهاية �لعال ال يخدم �لبيئة
•• ع�ا�سم-وكاالت   

بتغري  املعنية  ال��د�ل��ي��ة  احلكومية  الهيئة  تقرير  اأث���ار 
املناخ هذا الأ�شبوع رد�د اأفعال خميفة يف ��شائل الإعالم 
�غريها، اإذ حذر يف اأحد عنا�ينه الرئي�شة من “فر�شة 
الأ�ان!”.  ف��وات  قبل  املناخي  التغري  للحد من  اأخ��رية 
الربيطانية  “غارديان”  �شحيفة  اأطلقت  عليه،  �بناء 
فالنهاية  اخل��ط��اة،  اأي��ه��ا  “توبوا  ف��ي��ه:  ق��ال��ت  حت��ذي��راً 

��شيكة«.
لي�س التحول نحو اخلطاب الديني بال�شيء ال�شتثنائي، 
اإذ ت�شيطر هال��س نهاية العامل على احلراك �التغطيات 
املتعلقة بالتغريات املناخية يف الإعالم التقليدي، ب�شبب 
دع�����وات ال��ت��م��رد ع��ل��ى الن���ق���را����س، �ف���ق ت��ق��ري��ر ملجلة 

“�شبايك” الربيطانية.
الكارثي  ال��ط��اب��ع  اإن  ت��ق��ري��ر م��ط��ول  امل��ج��ل��ة يف  �ق��ال��ت 
فقد  ب��الغ��ة،  جم��رد  لي�س  امل��ع��ا���ش��رة  البيئية  للحقوق 
�شار ي�شكل اأفكار الن�شطاء �ر�ؤاهم. �ُيعزى هذا لإميان 
التي  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة ببع�س الأف���ك���ار  امل��داف��ع��ني ع��ن 

تتحدث عن نهاية العامل.

هو�ش النهاية
غري اأن الأفكار املتعلقة بنهاية العامل راحت تتخذ طابعاً 
دنيوياً، �هو ما يتجلى يف ق�شية حماية البيئة يف ع�شرنا 
الكارثية  �النبوؤات  التوقعات  حتمله  ما  ب�شبب  احلايل، 
امل�شاحبة لها من هو�س بيوم احل�شاب، �الق�شا�س من 

الأ�شرار، �احللم بخال�س العامل.
النبوؤات  جي�س  طليعة  النقرا�س  على  الثورة  �تت�شدر 
الب�شر  يف�شل  ل  اأن��ه  الن�شطاء  ه��وؤلء  الكارثية.�يزعم 

عن الفناء �شوى جيل �احد!
�ل يهتم املتمرد�ن على النقرا�س �اأمثالهم من ذ�ي 
الر�ؤى الكارثية بالتغري املناخي باعتباره حتدياً عملياً 
ميكن التعاطي معه بالتقدم املادي �التقني، كما حدث 
مع امل�شكالت البيئة التي مت حتجيمها يف املا�شي، �اإمنا 

يتعاملون معه كعقاب.

دعاة البيئة وبث الرعب
نفعاً،  العامل  نهاية  �شعار  البيئة  دع��اة  رفع  ُيجدي  �لن 
ل  ب��ه،  يقتنعون  نفو�س من  الرعب يف  �شوى  يبث  ل  اإذ 
�شيما ال�شباب الذين باتوا ير�ن اأن �ظيفتهم تتمثل يف 
القادمة،  اأرجم���د�ن  يكت�شفون  �جعلهم  الب�شر  اإي��ق��اظ 

اآخر،  �شيء  اأي  تفوق  النبيلة  املهمة  ه��ذه  اأن  معتقدين 
حتى �لو ��شل بهم الأم��ر لت�شلق اجل�شور على طريق 
لندن ال�شريع �اإحداث �شلل مر�ري، اإذ يجب على النا�س 
يفعلوا،  �اإذا مل  الطرق،  الأخطاء يف تخطيط  ي��ر�ا  اأن 

�شي�شري�ن اأهال للعقاب الآتي ل حمالة.
اأن  اإذ  ���ش��وءاً،  اأك��ر  التفكري  ال��ث��اين لهذا  الأث���ر  �يعترب 
خلع �شمة اخلطيئة، �ال�شقوط، �الب�شاعة على اإجنازات 
الت�شا�ؤم  لن�شر  ي���وؤدي  م��ا  ل��ه��م،  حت��ق��رياً  يعترب  الب�شر 

املجتمعي الذي يحول د�ن اإمكانية التغري الإيجابي.

انتقاد الثورة ال�سناعية
�شريتهم  لتلميع  ال�����ش��ا���ش��ة  حم����ا�لت  يف  ه���ذا  يتجلى 
ُعقدت  التي  املناخ  قمة  ففي  ال�شناعية،  الثورة  بانتقاد 
ال�شابق  ال��وزراء  رئي�س  2021، �شرح  عام  يف غال�شكو 
بوري�س جون�شون اأن املجددين الربيطانيني اإبان الثورة 
املناخ،  جل��رائ��م  احلقيقيون  امل��رت��ك��ب��ون  ه��م  ال�شناعية 
“جيم�س  اإن  املناخ حيث  اأزم��ة  �اأن غال�شكو هي م�شدر 
اآلة تعمل بالبخار الناجت عن  �ات هو من قام باخرتاع 
حرق الفحم منذ 250 عاماً”. ل عجب، اإذاً، من زعم 
ثمن  تدفغ  اأن  يجب  بريطانيا  اأن  البيئة  دعم  متطريف 

الثورة ال�شناعية، رغم حتقيقها التقدم للعامل اأجمع!
الفنية  الأع��م��ال  يهاجمون  البيئة  دع��اة  بع�س  راح  كما 
النه�شة  ع�شر  ف��ن��اين  اأع��م��ال  م��ن  ب����دءاً  الكال�شيكية 
املُحدثني مثل فان غوغ.  مثل فريمري ��شوًل لأعمال 
�يرى اأن�شار حماية البيئة اأن كل ما حققه الب�شر غري 
يوم  عليهم  �شُت�شَتنزل  التي  اللعنات  �شوء  يف  قيمة  ذي 

احل�شاب.

دح�ش الدعوات املت�سائمة
من هذا املنطلق، �شيت�شبب الفكر الكارثي لدعاة حماية 
�الرجاء.  القوة  م�شادر  من  الكثريين  بحرمان  البيئة 
اأن  �علينا  امل��ج��ل��ة،  تقرير  �ف��ق  م��ق��ا�م��ت��ه،  يجب  ل��ه��ذا 
الب�شر من ذكاء  اأب��داه  نتطلع يف كل اجت��اه نحو كل ما 
امل�شرية يف احلا�شر.  املا�شي �نوا�شل  �ح�شن تدبري يف 
بدءاً  املعرفة:  مناحي  جميع  يف  التقدم  ن�شنع  فنحن 
من الطاقة، �مر�راً بالطب �النقل، ���شوًل للف�شاء. 
اليوم  تظهره  م��ا  ك��ل  الطبيعة  اأظ��ه��رت  اأن  ي�شبق  �مل 
اأن ندح�س كل تلك الدعوات  من م��ودة. �يجب كذلك 
املت�شائمة، متذكرين اأنه ل ميكن التنبوؤ بامل�شتقبل �اأن 

كل توقعات الفناء الو�شيك لهي مبالغ فيها.

Date 29/ 3/ 2023  Issue No : 13811
Notarial Notice by Publication 

No. (1183/2023)
Notifying Party : Abu Dhabi Commercial Bank (PJSC)
Notified Parties : 1. JVP FZC; 2. Ahmed Anwar kasam - Indian national; 3. 
Shabana Ahmad kasam - Indian national
Notice to pay the outstanding due amount of AED 109,526,459.47 (One 
Hundred Nine Million, Five Hundred Twenty-Six Thousand, Four Hundred 
Fifty-Nine Dirhams Forty-Seven Fils) against the commercial term loan 
bank facilities.
With reference to the above subject, this is to inform you that on the date of 
16/02/2021 the Notifying Party (Abu Dhabi Commercial Bank (PJSC)) granted 
you banking facilities for a commercial term loan, the total value of which as on 
31/08/2022 is AED 109,526,459.47 (one hundred nine million, five hundred 
twenty-six thousand, four hundred fifty-nine dirhams forty- seven fils). 
Whereas, the Notifying Party has a first-degree mortgage on the following 
real estate units as a guarantee for the banking facilities, according to the 
concluded mortgage contracts and Certificate of usufruct right issued by the 
Dubai Land Department on the following dates as detailed herein below.
1. The real estate property located in Jebel Ali Industrial Area 1 - Plot No. 
518 Municipality No. 599-1705 - area 1,858.06 square meter against an 
amount of AED 48,000,000 (forty-eight million dirhams) according to the 
mortgage contract concluded on 28/09/2015 and the Certificate of usufruct 
right issued by the Dubai Land Department on 30/09/2015
2. The real estate property located in Jebel Ali Industrial Area 1 - Plot No. 
538 Municipality No. 599-1719 - area 19,786.97 square feet against an 
amount of AED 9,000,000 (nine million dirhams) according to the mortgage 
contract concluded on 15/05/2016 and the Certificate of usufruct right issued 
by the Dubai Land Department on 18/05/2016.
3. The real estate property located in Jebel Ali Industrial Area 1 - Plot No. 539 
Municipality No. 599-1718, area 19,951.02 square feet - against an amount 
of AED 9,000,000 (nine million dirhams) according to the mortgage contract 
concluded and the amendment agreement thereto dated 17/02/2021 and the 
Certificate of usufruct right issued by Dubai Land Department on 17/05/2021. 
4. The real estate property located in Jebel Ali Industrial Area 1 - Plot No. 643 
Municipality No. 599-1860 area 19,999.99 square feet - against an amount 
of AED 9,000,000 (nine million dirhams) according to the mortgage contract 
concluded and the amendment agreement thereto dated 17/02/2021 and the 
Certificate of usufruct right issued by the Dubai Land Department on 17/05/2021. 
5. The real estate property located in Jebel Ali Industrial Area 1 - Plot No. 
471 - Municipality No. 599-1786 - area 19,999.99 square feet against an 
amount of AED 35,000,000 (thirty-five million dirhams) according to 
the mortgage contract concluded and the amendment agreement dated 
17/02/2021 and the Certificate of usufruct right issued by Dubai Land 
Department on 17/05/2021.
Whereas, you failed to pay the due amounts to the Notifying Party; therefore, 
the latter shall have the right to take all necessary actions as stipulated by 
Law No. (14) of 2008 concerning Mortgages in the Emirate of Dubai, 
especially Article (25) thereof.
Now therefore, you are hereby notified that the Notifying Party intends 
to take the procedures of attachment, taking of property and sale of the 
mortgaged properties pursuant to the provisions of the aforementioned 
Article No. (25).
Accordingly, you are being granted a (30) days period at most as of the 
date of receipt of this Notice to pay all due amounts to the Notifying Party, 
otherwise the Notifying Party will have to take the necessary legal actions 
as referred to hereinabove to recover its rights.

Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608
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املال والأعمال
جلنة يف �لوطني �الحتادي تعتمد تقرير مو�سوع �أثر �لت�سريعات 

�ملنظمة الأن�سطة �سوق �لعمل على �ملتغري�ت �القت�سادية يف �لدولة
•• دبي-وام:

اعتمدت جلنة ال�شوؤ�ن املالية �القت�شادية �ال�شناعية 
الذي  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي،  الوطني  املجل�س  يف 
اأم�س، يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي،  عقدته 
رئي�س  ال��ط��اي��ر  حميد  ط���ارق  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  برئا�شة 
اللجنة، تقرير مو�شوع اأثر الت�شريعات املنظمة لأن�شطة 

�شوق العمل على املتغريات القت�شادية يف الد�لة.
م��ن مرية  ك��ل  �شعادة  اللجنة  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  ح�شر 
�شلطان ال�شويدي مقررة اللجنة، �اأحمد حمد بو�شهاب، 

�اأ�شامة اأحمد ال�شعفار، �خالد عمر اخلرجي، �عائ�شة 
املجل�س  اأع�شاء  امل��ه��ريي،  عبيد  �م���ر�ان  ليتيم،  را���ش��د 

الوطني الحتادي.
�ن��اق�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة م��و���ش��وع اأث����ر ال��ت�����ش��ري��ع��ات املنظمة 
يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ت��غ��ريات  على  العمل  ���ش��وق  لأن�شطة 
ال���د�ل���ة ���ش��م��ن حم����وري : درا����ش���ة ت���اأث���ري ال��ق��ان��ون يف 
التوازن  �حتقيق  ال��د�ل��ة  يف  القت�شادية  املن�شاآت  دع��م 
املنظمة  الت�شريعات  �اأث��ر  امل�شلحة،  اأ�شحاب  كافة  بني 
�ا�شرتاتيجيات  م�شتهدفات  على  العمل  �شوق  لأن�شطة 

الد�لة امل�شتقبلية �ر�ؤية الإمارات 2071.

وفد من جمل�ش �سيدات اأعمال عجمان ي�سارك يف اأعمال املنتدى اخلام�ش ل�ساحبات الأعمال اخلليجيات يف جدة

�آمنة خليفة : تنوع �ملبادر�ت ينعك�س �إيجابًا على منو �أعمال �ساحبات �مل�ساريع
•• عجمان -الفجر:

اخلام�س  املنتدى  اأعمال  يف  عجمان  اأعمال  �شيدات  جمل�س  من  �فد  �شارك 
“املراأة  �شعار  حتت  له  امل�شاحب  �املعر�س  اخلليجيات  الع��م��ال  ل�شاحبات 
�رائدات  �ا�شعة من �شاحبات  مب�شاركة  �القيادة”  التمكني  بني  اخلليجية 
التعا�ن  �امل�����ش��وؤ�ل��ني احل��ك��وم��ي��ني م��ن د�ل جم��ل�����س  الأع���م���ال �اخل�����رباء 
جمل�س  د�ل  غ��رف  احت���اد  م��ن  بتنظيم  �ذل���ك  العربية،  �ال���د�ل  اخلليجي 
العربية  باململكة  جدة  �غرفة  ال�شعودية  الغرف  �احت��اد  اخلليجي  التعا�ن 

ال�شعودية.
علي،  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة  عجمان  اعمال  �شيدات  جمل�س  �ف��د  تراأ�س 
��شم  عجمان،  ��شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  �ع�شو  املجل�س  رئي�شة 

نوره  �ال��دك��ت��ورة  ال�شام�شي،  ح�شن  ��ف���اء  امل��ط��ر����ش��ي،  �شقر  منى  ال��وف��د 
الفرج  اعمال عجمان، �عبري عيد  �شيدات  اإدارة  � ع�شوات جمل�س  املرز�قي 

مدير مكتب جمل�س �شيدات اعمال عجمان.
�اأك�����دت ال��دك��ت��ورة اآم��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل��ن��ت��دى ال����ذي ا�شت�شافته 
التجارة  غرف  يف  العمال  �شاحبات  م�شاهمة  تعزيز  يف  �د�ره  ج��دة،  غرفة 
م��ن��ج��زات ���ش��اح��ب��ات الع���م���ال �مدى  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  �ال�����ش��ن��اع��ة، �ت�شليط 
م�شاهمتهن يف زيادة الناجت املحلي لد�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي، كما يوفر 
املنتدى من�شة رئي�شية لتبادل الأفكار �املقرتحات الداعمة لزيادة املمكنات 
الداعمة ل�شاحبات العمال اخلليجيات، اإىل جانب ربط البتكار مع م�شاريع 

�شاحبات العمال �تعزيز ريادة العمال.
��شارك جمل�س �شيدات اأعمال عجمان بورقة عمل حتت عنوان “�شخ�شيات 

بحيث  خليفة،  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  قدمتها  �العمال”  امل��ال  ع��امل  يف  ن�شائية 
تنا�لت حما�ر الورقة جمموعة من التجارب القيمة �ال�شتثنائية لرائدات 
العمال، �اهمية التحفيز �الت�شجيع للمبتدئات �الراغبات يف خو�س جمال 
امل�شاريع اخلا�شة، �د�ر املبادرات املبتكرة �تنوعها يف تطوير �منو م�شاريع 

�شاحبات امل�شاريع �حتويل اأفكارهن اإىل م�شاريع ناجحة.
�خل�س املنتدى بعدد من التو�شيات �منها “اأهمية اإطالق مبادرات نوعية 
احتاد  �دع��وة  اخلليجيات،  الأع��م��ال  �شيدات  �مكانة  د�ر  تعزيز  اإىل  تهدف 
غرف د�ل جمل�س التعا�ن اإىل ان�شاء جلنة دائمة خا�شة مبلتقيات �شاحبات 
التقنيات  لدمج  متخ�ش�شة  مراكز  لإن�شاء  �الرت�يج  اخلليجيات،  العمال 
�اإدخ����ال  الع��م��ال  ���ش��اح��ب��ات  اع��م��ال  احل��دي��ث��ة يف  �التكنولوجية  ال��رق��م��ي��ة 
موجهة  �شناديق  لتاأ�شي�س  �الرت�يج  خدماتهن،  باقة  �شمن  اخلدمة  هذه 

ل�شاحبات  خليجية  �شبكة  �ان�شاء  العمال،  �شيدات  م�شاريع  يف  لال�شتثمار 
العمال يف د�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي«.

هويدن  نا�شر  �شعادة  مع  عجمان  اعمال  �شيدات  جمل�س  �ف��د  �التقى  ه��ذا 
الكتبي، قن�شل عام الد�لة لدى جدة، كما بحث الوفد مع �شعادة اأماين بو 
خم�شني، الأمني العام املكلف لحتاد غرف جمل�س التعا�ن اخلليجي، �شبل 

التعا�ن امل�شرتك.
ناغي،  �شعادة حممد يو�شف  اأعمال عجمان مع  �شيدات  �بحث �فد جمل�س 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جدة، �شبل تعزيز التعا�ن �فر�س تبادل الزيارات 
لال�شتفادة من املبادرات �اخلدمات يف جمال ريادة العمال �خا�شة املوجهة 
ينظمها  التي  �املعار�س  الفعاليات  يف  امل�شاركة  �فر�س  امل�شاريع،  ل�شاحبات 

كال من الطرفني.

جمموعة مو�نئ �أبوظبي ُت�سِدر تقريرها �ل�سنوي �ملتكامل لعام 2022
•• اأب�ظبي-الفجر: 

اأ�����������ش����������درت اأم�����������������س جم����م����وع����ة 
 ADX:( اأب�����وظ�����ب�����ي  م������وان������ئ 
تقريرها   )ADPORTS
ال�����ش��ن��وي امل��ت��ك��ام��ل ل��ع��ام 2022 
ل�����دى ����ش���وق اأب����وظ����ب����ي ل�������الأ�راق 
املجموعة  ���ش��ه��دت  ح��ي��ث  امل���ال���ي���ة، 
�زيادة  العام  بارزة خالل  جناحات 
مّطردة فاقت فيها طلبات الكتتاب 
املعر��س يف �شوق اأبوظبي لالأ�راق 

املالية. 
��ّشعت   ،2022 ال����ع����ام  خ�����الل 
جم��م��وع��ة م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي نطاق 
ان���ت�������ش���اره���ا اجل������غ������رايف، �ع������ززت 
املقدمة  �ال����ع����ر������س  اخل����دم����ات 
اإطالق  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  للمتعاملني، 
خ��دم��ات م��الح��ي��ة ج��دي��دة تهدف 
اإىل تعزيز الربط التجاري العاملي. 
العام  امل��ج��م��وع��ة يف  ���ش��ج��ل��ت  �ق���د 
نف�شه  نتائج ت�شغيلية قوية �نتائج 
الإي���رادات  منو  مع  قيا�شية  مالية 
�شنوي  اأ�شا�س  على   41% بن�شبة 

لت�شل اإىل 5.5 مليار درهم.
منوها  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط������ار  �يف 
�شبع  املجموعة  اأبرمت  الطموحة، 
���ش��ف��ق��ات دم���ج �ا���ش��ت��ح��واذ خالل 
عام 2022، بقيمة اإجمالية بلغت 

5.9 مليار درهم.
اأبوظبي  م��وان��ئ  جم��م��وع��ة  ت�����ش��م 
ت�شمل  متكاملة،  اأع��م��ال  قطاعات 
امل��������دن الق����ت���������ش����ادي����ة �امل���ن���اط���ق 
احل�����������رة، �امل��������وان��������ئ، �ال����ق����ط����اع 
�الرقمي،  �اللوج�شتي،  البحري، 
 2022 ع����ام  ��ن��ت��ه��ا يف  م��كَّ �ال���ت���ي 
 13% ب��ن�����ش��ب��ة  امل�������ش���اه���م���ة  م����ن 
م��ن اإج���م���ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي غري 
العربية  الإم���ارات  لد�لة  النفطي 
 24.1% �ب���ن�������ش���ب���ة  امل����ت����ح����دة، 
م��ن اإج���م���ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي غري 
ال��ن��ف��ط��ي لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي، كما 
توفري  يف  اأي�شاً  املجموعة  جنحت 
اأك����ر م��ن 373 األ����ف �ظ��ي��ف��ة يف 
ب��ح�����ش��ب تقرير  الإم��������ارات،  د�ل����ة 

اأ�ك�شفورد اإيكونوميك�س.
التقرير  اإ�����ش����دار  ع��ل��ى  �ت��ع��ل��ي��ق��اً 
قال  للمجموعة،  املتكامل  ال�شنوي 
الأحبابي،  حم��م��د  ف����الح  م���ع���ايل 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
موانئ اأبوظبي: “عززت جمموعة 
كمحرك  مكانتها  اأبوظبي  موانئ 
ع����امل����ي رائ��������د ل����ل����ت����ج����ارة �م�������ز�د 
اللوج�شتية  ل��ل��خ��دم��ات  م��ت��ك��ام��ل 
�ال��ت��ج��اري��ة �ح��ل��ول ال��ن��ق��ل، �ذلك 
بف�شل ما حققته خالل هذا العام 
ال�شعيد  على  ا�شتثنائي  من��و  م��ن 
�املايل.  �اجلغرايف  ال�شرتاتيجي 

“جمموعة  اإط�������الق  خ�����الل  م����ن 
ع�شرة  اثنتا  ت�شم  �التي  كيزاد”، 
م��ن��ط��ق��ة اق��ت�����ش��ادي��ة، مت��ت��د على 
 550 ت���ب���ل���غ  ����ش���ا����ش���ع���ة  م�������ش���اح���ة 
كيزاد  لت�شبح  م��رب��ع��اً،  ك��ي��ل��وم��رتاً 
القت�شادية  املناطق  اأك��رب  اإح���دى 
العامل. كما حقق ميناء خليفة  يف 
التو�شعية  رحلته  يف  نوعية  نقلة 
الأعوام  م��دار  على  ا�شتمرت  التي 
امتدت  ح���ي���ث  امل���ا����ش���ي���ة،  ال��ع�����ش��ر 
كيلومرت   2.43 م���ن  م�����ش��اح��ت��ه 
8.63 كيلومرت  اإىل  مربع لت�شل 
ال��ر���ش��ي��ف من  م��رب��ع، �زاد ج���دار 
 12.5 اإىل  لي�شل  كيلومرت   2.3
اأ�شبح  لذلك،  �نتيجة  كيلومرتاً. 
ميناء خليفة الآن اأحد اأكر موانئ 

املياه العميقة تقدماً يف العامل.
ك���م���ا �����ش���ع���ت جم���م���وع���ة م���وان���ئ 
اأب���وظ���ب���ي ت���واج���ده���ا ال��ع��امل��ي عرب 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ع��ق��ود  اإب������رام 
لتطوير  الأح���م���ر  ال��ب��ح��ر  مل���وان���ئ 
م�شاريع للموانئ يف م�شر، �اأطلقت 
اإي  “اإ�س  م��ع  م�����ش��رتك��اً  م�����ش��ر�ع��اً 
لتاأ�شي�س  الأ�زب��ك�����ش��ت��ان��ي��ة  جي” 
�شركات �شحن �خدمات لوج�شتية 
�شملت  الو�شطى.  اآ�شيا  منطقة  يف 
العام  املالية لهذا  الإجن���ازات  اأب��رز 
بن�شبة  امل��ج��م��وع��ة  اإي��������رادات  من���و 
لت�شل  �شنوي  اأ�شا�س  على   41%
)�بن�شبة  دره���م  م��ل��ي��ار   5.5 اإىل 
اأ�شا�س  على   23%+ ع�شوي  منو 
مليار   4.8 اإىل  ل��ت�����ش��ل  ���ش��ن��وي 
الربح  اإجمايل �شايف  دره��م(، �بلغ 
 ،2022 1.3 مليار درهم يف عام 
بن�شبة +%51 على اأ�شا�س �شنوي، 
الواحد  ال�شهم  رب��ح��ي��ة  �ارت��ف��ع��ت 
على مدار عام 2022 لت�شل اإىل 
 0.22 ك��ان��ت  0.25 دره���م، �ق��د 

درهم يف عام 2021.

�على مدار العام، حتلينا بالعزمية 
الثاقبة  �ال������ر�ؤي������ة  �الإ��������ش�������رار 
حتقيق  عنه  نتج  ال���ذي  �الل���ت���زام 
قيا�شية  �ت�شغيلية  م��ال��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 
اجلدد  امل�شاهمني  ثقة  م��ن  ع��ززت 

يف اأدائنا«.
�اأ�شاف الأحبابي: “مع ا�شت�شرافنا 
نتمتع  فاإننا  املجموعة،  م�شتقبل 
بو�شع قوي �را�شخ يدفعنا للم�شي 
التو�شع  ن���ح���و  ث���اب���ت���ة  �ب���خ���ط���ى 
الرامية  خططنا  �تنفيذ  العاملي، 
مّطردة  م��ع��دلت من��و  اإىل حتقيق 
اأعمالنا.  ق��ط��اع��ات  ام���ت���داد  ع��ل��ى 
�متا�شياً مع الأهداف الجتماعية 
دعائمها  اأر�شت  التي  �القت�شادية 
املجموعة  تلتزم  الر�شيدة،  قيادتنا 
مب��وا���ش��ل��ة زي�����ادة م�����ش��اه��م��ات��ه��ا يف 
لد�لة  القت�شادية  التنمية  رف��د 
العمل،  فر�س  �ت��وف��ري  الإم����ارات، 
ال�شاحة  ع��ل��ى  م��ك��ان��ت��ه��ا  �ت��ر���ش��ي��خ 
حتقيق  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال����د�ل����ي����ة، 
القيمة  خ���ل���ق  م����ن  ق�����در  اأق�������ش���ى 

للم�شاهمني«.
الكابنت حممد  قال  ناحيته،  �من 
املنتدب  الع�شو  ال�شام�شي،  جمعة 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  �ال���رئ���ي�������س 
عام  “�شكَّل  اأب����وظ����ب����ي:  م����وان����ئ 
ج����ذري  حت�����ول  م���رح���ل���ة   2022

اأب��وظ��ب��ي، مع  يف جمموعة م��وان��ئ 
ا�شتثنائية،  مالية  لنتائج  حتقيقنا 
�ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ت��ن��ا ك���م���ز�د رائ���د 
�بوابة  الإم������داد،  �شل�شلة  حل��ل��ول 
القت�شادات  مع  للتجارة  اأبوظبي 
الرغم  �على  املنطقة.  يف  املزدهرة 
امل�شبوقة  غ����ري  ال���ت���ح���دي���ات  م����ن 
التجارة  على  بظاللها  تلقي  التي 
خالل  املتميز  اأداءن���ا  ف��اإن  العاملية، 
هذه الفرتة يعك�س الر�ؤية الثاقبة 
لقيادتنا  ال�����ش��دي��دة  �ال��ت��وج��ي��ه��ات 

الر�شيدة«.
�اأ�شاف ال�شام�شي: “�اإننا اإذ نتطلع 
نخطط  ف��اإن��ن��ا   ،2023 ع���ام  اإىل 
يف  اإجنازاتنا  زخ��م  من  لال�شتفادة 
عام 2022 ملوا�شلة تقدمي قيمة 
�شتن�شبُّ  كما  مل�شاهمينا.  م�شافة 
توجهاتنا ال�شرتاتيجية يف تو�شيع 
�تعزيز  ع���امل���ي���اً  ان��ت�����ش��ارن��ا  رق���ع���ة 
احليوية  القطاعات  عرب  عملياتنا 
�اخلدمات  ال�����ش��ح��ن  ت�شمل  ال��ت��ي 
خالل  �م��ن  �امل��وان��ئ.  اللوج�شتية 
�اأ�شطول  املتطورة  التحتية  بنيتنا 
��شع  يف  ف��اإن��ن��ا  احل���دي���ث،  �شفننا 
ل��ت��ح��ق��ي��ق معدلت  ي��وؤه��ل��ن��ا  ج��ي��د 
ال�شعيدين  على  ديناميكية  من��و 
�موا�شلة  �ال���ع���امل���ي،  الإق���ل���ي���م���ي 
�تقدمي  خدماتنا  حمفظة  تعزيز 

يف  ملتعاملينا  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  جت����ارب 
جميع اأنحاء العامل«.

ت�شلط جمموعة موانئ اأبوظبي يف 
ال�شوء  املتكامل  ال�شنوي  تقريرها 
ع���ل���ى جم���م���وع���ة م����ن الإجن��������ازات 
ال�شتحواذ  �بعمليات  الرئي�شية 
�الت���ف���اق���ي���ات ال��ت��ي �ق��ع��ت��ه��ا على 
اأ���ش��ه��م يف  2022، م��ا  م����دار ع���ام 

تعزيز ح�شورها العاملي.
يف  اأ���ش��ه��م��ه��ا  اإدراج  م��ن  ع���اٍم  فبعد 
املالية،  ل������الأ�راق  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق 
امل��ج��م��وع��ة عوائد  اأ���ش��ه��م  ح��ق��ق��ت 
مل�شاهميها،   80% ع��ل��ى  ت���زي���د 
لت�شبح من بني اأف�شل ثالث اأ�شهم 
كما  ال��ع��ام.  خ��الل  املنطقة  يف  اأداًء 
كبرية  اأ���ش��واط��اً  املجموعة  قطعت 
من  ال��ع��امل��ي،  ح�شورها  تو�شيع  يف 
�شخمة،  ا�شتحواذ  �شفقات  خ��الل 
اأ�شهم  م���ن   70% ن�����ش��ب��ة  ���ش��م��ل��ت 
اآي”  �شي  �”تي  تران�شمار  �شركتي 
من   80% �ن�����ش��ب��ة  امل�����ش��ري��ت��ني، 
اأ�شهم �شركة غلوبال فيدر �شيبينغ 
�ا�شتحواذها  اإ���������س(،  اإف  )ج�����ي 
على   100% ب��ن�����ش��ب��ة  ال���ك���ام���ل 

�شركة نواتوم.
عال�ة على ذلك، عززت جمموعة 
كالعب  موقعها  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ 
رئي�س يف امل�شهد القت�شادي العاملي 

�لذهب يخ�سر 1.1 دوالر يف 
�ملعامالت �لفورية و�لعقود ترتفع

•• ع�ا�سم-وام:

اأم�س، �خ�شرت نحو  ت��دا�لت  الذهب خالل  اأ�شعار  تراجعت 
العقود  ارت��ف��ع��ت  بينما  ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��الت  يف  د�لر   1.1
ال�شاعة  �بحلول  الأ�ل.  اأم�����س  ح���ادة  خ�شائر  تكبدها  عقب 
10:59 �شباحاً بتوقيت الإمارات، انخف�س املعدن الأ�شفر 
1.13 د�لر لي�شل اإىل  اأ� ما يعادل  0.06 يف املائة  بن�شبة 
1955.33 د�لر لالأ�ن�شة. يف املقابل، ارتفعت عقود الذهب 
يوازي  ما  اأ�  املائة  يف   0.11 بن�شبة   2023 اأب��ري��ل  ت�شليم 

2.15 د�لر لت�شل اإىل 1973.55 د�لر لالأ�ن�شة.

% �أ�سبوع دبي للمو�سة بن�سخته �الأوىل ي�سّجل منّوً� يتخّطى 50 
•• دبي - وام: 

منّواً  للمو�شة  دبي  اأ�شبوع  �شّجل 
احل�شور  تاأكيد  طلبات  حجم  يف 
بتلك  م���ق���ارن���ة   55% ب��ن�����ش��ب��ة 
املو�شة  اأ���ش��ب��وع  خ���الل  امل�����ش��ّج��ل��ة 
ال���ع���رب���ي ال������ذي مّت ت��ن��ظ��ي��م��ه يف 

مار�س 2022.
�ك���ان ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي الذي 
مّت تنظيمه يف حي دبي للت�شميم 
بالتعا�ن  تيكوم  ملجموعة  التابع 
م��ع جمل�س الأزي����اء ال��ع��رب��ي من 
ال����ت����ي لقت  ال���ف���ع���ال���ي���ات  اأك�������ر 
�شنوات  م���ن���ذ  �ا����ش���ع���اً  ح�������ش���وراً 

عديدة.
��شهدت عر��س الأزياء �خمتلف 
ال��ف��ع��ال��ي��ات اإق����ب����اًل �ا����ش���ع���اً من 
حم��ب��ي امل��و���ش��ة �الأزي�������اء �اأب����رز 
ج��ه��ات ال��ق��ط��اع ح��ي��ث ����ش���ارك يف 
ه�����ذا احل������دث جم���م���وع���ة كبرية 
الراغبة  �اجلهات  امل�شّممني  من 
ب��ال�����ش��راء م���ن ع��وا���ش��م الأزي������اء 
خديجة  �قالت  الكربى.  العاملية 
لرئي�س  الأ�ل  النائب  الب�شتكي 
دبي  – ح����ي  ت���ي���ك���وم  جم���م���وع���ة 
للمو�شة  دبي  اأ�شبوع  للت�شميم” 
لرت�شيخ  الأم�����ث�����ل  احل������دث  ه����و 
مكانة دبي عا�شمًة عامليًة خام�شة 
باري�س  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��م��و���ش��ة 
�ميالنو �لندن �نيويورك. فقد 
امل�شاركني  امل�شّممني  كافة  اأظهر 
م�شتوى  اأع���ل���ى  احل�����دث  ه����ذا  يف 
من الإبداع �احلرفية طوال اأيام 
عاملية  �جهة  �ب�شفتنا  الأ�شبوع. 
بارزة لالإبداع ي�شّرنا يف حي دبي 
على  ال�شوء  نلقي  اأن  للت�شميم 
م���دى امل�����ش��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة لدبي 
يف م�����ش��رية احل�����وار ال��ع��امل��ي بني 

القطاعات الإبداعية«.
اأ�شبوع  ي�����ش��ه��م  مل   “ �اأ����ش���اف���ت 
املواهب  متكني  يف  للمو�شة  دب��ي 
الإقليمية �الد�لية من الو�شول 
�فر�س  �اأ�����ش����واق  ����ش���راك���ات  اإىل 
�شاهم  ب������ل  ف���ح�������ش���ب  ج������دي������دة 
العاملية  امل�����ش��اع��ي  دع���م  يف  اأي�����ش��اً 

ال�شمولية  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة 
�ال��ت��ن��ّوع يف ق��ط��اع الأزي����اء �ذلك 
خمتلف  على  دب��ي  انفتاح  بف�شل 
حول  م��ن  �اجلن�شيات  الثقافات 
بدعم  الرا�شخ  �التزامها  العامل 

القت�شاد الإبداعي«.
للمو�شة  دب����ي  اأ����ش���ب���وع  �ي��ن��ب��ث��ق 
الذي  العربي  املو�شة  اأ�شبوع  عن 
حّقق جناحاً �ا�شعاً لي�شبح اليوم 
اأب��رز فعاليات املو�شة يف دبي  من 
تر�شيخ  يف  ي�شهم  مب��ا  �امل��ن��ط��ق��ة 
مكانة دبي عا�شمًة عامليًة خام�شة 
باري�س  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��م��و���ش��ة 

�ميالنو �لندن �نيويورك.
�انطلق هذا احلدث الذي اأ�شيف 
موؤخراً اإىل قائمة اأ�شابيع املو�شة 
جمموعة  خ�����الل  م����ن  ال���ع���امل���ي���ة 
م��ت��ن��ّوع��ة م���ن ع���ر�����س الأزي������اء 
بالأن�شطة  ال��غ��ن��ّي��ة  �ال����ربام����ج 
�الفعاليات على م�شتوى املنطقة 
�التي �شملت اأكر من 45 عر�س 
اأزياء �عر�شاً تقدميياً �فعالية مّت 
تنظيمها على مدار الأيام ال�شتة.

�متّكن 28 م�شّمماً م�شاركاً من 
ا�شتعرا�س  د�ل   10 م���ن  اأك����ر 
��شتاء  خل���ري���ف  جم��م��وع��ات��ه��م 
�اأزي����������اء   2024  –  2023
��شيف  لربيع  الراقية  ال�شيدات 

.2023
اأبريان،  ج��اك��وب  ق��ال  جانبه  م��ن 
الرئي�س التنفيذي ملجل�س الأزياء 
الأ�ىل  الن�شخة  “ اأثبتت  العربي 
اأّن لهذا  من اأ�شبوع دبي للمو�شة 

احل���دث اآف��اق��اً �اع���دة ج���داً حيث 
لقى اإقباًل �ا�شعاً تخّطى الإقبال 
ال������ذي ����ش���ه���دن���اه ����ش���اب���ق���اً خالل 
تكن  �مل  العربي.  املو�شة  اأ�شبوع 
�شالت عر��س الأزي��اء املزدحمة 
�النطباع الإيجابي امللحوظ من 
�اجلهات  امل��وه��وب��ني  امل�����ش��ّم��م��ني 
الراغبة بال�شراء �ال�شيوف �شوى 
نبذة عّما جنحت هذه الن�شخة يف 
حتقيقه. �اإننا نعمل اليوم ب�شكل 
للت�شميم  دب����ي  ح���ي  م���ع  �ث���ي���ق 
لتقدمي املزيد من خالل الن�شخة 
الثانية لرت�شيخ مكانة دبي �جهًة 
ب�شكل  ت�����ش��ه��م  ل��ل��م��و���ش��ة  ع��امل��ي��ًة 

رئي�شي يف حوار املو�شة العاملي«.
�دعماً لنجاح الن�شخة الأ�ىل من 
اإن�شاء  مّت  للمو�شة  دب���ي  اأ���ش��ب��وع 
جديدة  �م��واق��ع  مرنة  م�شاحات 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  �����ش��ة  خم�����شّ
بالتحديد  احل������دث  ه�����ذا  م���ث���ل 
�شمن  الفعاليات  معظم  �اأقيمت 
اأم����اك����ن ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا �يف 
الطلق مبا يف ذلك ملعب  الهواء 
يف  التزحلق  �حديقة  ال�شلة  ك��رة 
“ذا  املتمّيزة  الرتفيهية  الوجهة 
للت�شميم.  دب���ي  ح��ي  يف  بلوك” 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  ك����ذل����ك  �مّت 
اأن����ح����اء  ح�������ش���ري���ة يف خم���ت���ل���ف 
الر�ؤية  مع  ان�شجاماً  دبي  مدينة 
اأ�شبوع  اأث���ر  مل�شاعفة  الطموحة 
فعاليات  �توحيد  للمو�شة  دب��ي 
امل�����ش��ت��وي��ني املحلي  امل��و���ش��ة ع��ل��ى 

�الإقليمي.

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اإنذار عديل

 رقم )2023/1/1292(
املنذر:جواد جنفي - ايراين اجلن�شية

�شد املنذر اليهما:1- كيه ان انت للتجارة �س.ذ.م.م
 2- �شمارت جلوب للتجارة العامة �س.ذ.م.م

للعلم  اليهم مت�شامنني �مت�شاممني  املنذر  اىل  الن��ذار  املنذر يوجه هذا  فاإن  لذلك 
املبالغ  ب��رد  ي��ب��ادر�ا  ان  ب�شر�رة  جميعا  عليهم  �منبها  مفعوله  �لنفاذ  فيه  ج��اء  مبا 
املودعة لديهم على �شبيل الأمانة للمنذر مبلغ �قدره 4.063.650.02 درهم اربعة 
مدة  �ذل��ك خالل   - �فل�شان  درهما  ��شتمائة �خم�شون  الف  ��شتون  �ثالثة  ماليني 
اأق�شاها خم�شة ايام من تاريخ اعالنهم بهذا النذار �ال �شي�شطر املنذر اىل اللجوء 
القانونية  بكافة حقوقه  احتفاظه  - مع  امل�شلوبة  للح�شول على حقوقه  الق�شاء  اىل 

الخرى �منها فتح بالغ جزائي خيانة اأمانة ف�شال عن التعوي�س  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

00000

اح����م����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عبدال�شمد �شديقي ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )3648387S( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0509120492

فقد�ن جو�ز �سفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ام�����ري ح�������ش���ني ف����ري����د احلق 
م�������ان�������ي�������ك، ب�����ن�����غ�����الدي�����������س 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )BX0879921(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0547115589    

فقد�ن جو�ز �سفر

لالدينيلل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
كري�شتوبالل،  ك��ورت��ي��ج��و���س 
ال�������ف�������ل�������ب�������ني   اجل����ن���������ش����ي����ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )B0337695P(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0562607668    

فقد�ن جو�ز �سفر
م�شطفى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ال�شومال     ، ح�شني  ع��ب��داهلل 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)00597985P(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0556500659

فقد�ن جو�ز �سفر

اداجنيجورى   / امل��دع��و  فقد 
الهند   ، ب����ودي����اب����ا  ي���و����ش���ف 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )V2887483(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  ا�  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

تغيري ا�صـم / �صباأ جمال �صالح حممد الكربي 
الكربي  حممد  �شالح  جمال  �شباأ   / املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل ق�شم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�شمها من 

)�شباأ( اإىل )فطيم(. 
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

العالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�صم التوثيق العام 

دائرة الق�صاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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املال والأعمال
% مليار درهم �الأق�ساط �ملكتتبة ل�سركات �لتاأمني بنهاية 2022 بنمو 6.5   47.2

•• اأب�ظبي-وام: 

ك�شف م�شرف الإمارات املركزي عن موا�شلة منو قطاع التاأمني يف الد�لة 
خالل الربع الرابع من العام 2022، مع زيادة عدد �ثائق التاأمني، متا�شياً 
مع الزيادة يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة.�اأ�شار امل�شرف املركزي، اإىل ارتفاع 
اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة اإىل 47.2 مليار درهم خالل العام املا�شي 
 2.9 ت��ع��ادل  ب��زي��ادة   ،2021 ال��ع��ام  يف  دره��م  مليار   44.3 بنحو  مقارنة 
مليار درهم اأ� ما ن�شبته %6.5.�اأرجع تقرير املركزي الزيادة يف اإجمايل 
التاأمني  اأق�شاط  زي��ادة  اإىل  املا�شي  العام  بنهاية  املكتتبة  التاأمني  اأق�شاط 
على املمتلكات �امل�شوؤ�ليات اإىل 17.8 مليار درهم يف 2022 ارتفاعاً من 
15.5 مليار درهم يف 2021، بنمو بن�شبة %14.8، بالإ�شافة اإىل زيادة 

درهم  21.8 مليار  اإىل  درهم  19.9 مليار  ال�شحي من  التاأمني  اأق�شاط 
�عمليات  الأ�شخا�س  على  التاأمني  اأق�شاط  ��شلت  فيما   ،9.5% بارتفاع 
تكوين الأموال اإىل 7.6 مليار درهم.�اأ�شار التقرير اإىل زيادة عدد �ثائق 
يف  �ثيقة  مليون   8.8 اإىل   0.5% بن�شبة  �شنوي  اأ���ش��ا���س  على  ال��ت��اأم��ني 
2022 مقارنة بنحو 8.7 مليون �ثيقة يف 2021، �ذلك نتيجة الزيادة 
على  ال��ت��اأم��ني  �خ�شو�شاً  �امل�شوؤ�ليات  املمتلكات  على  ال��ت��اأم��ني  �ث��ائ��ق  يف 
املتنوعة. الأخ��رى  التاأمينات  اإىل  بالإ�شافة  الهند�شي  �التاأمني  ال�شيارات 
ل�شركات  املدفوعة  املطالبات  اإجمايل  اأن  املركزي  امل�شرف  تقرير  �اأ��شح 
التاأمني ��شلت اإىل 27.3 مليار درهم يف نهاية العام املا�شي بزيادة بن�شبة 
%2.63 اأ� ما يعادل 700 مليون درهم، مقارنة بنحو 26.6 مليار درهم 
يف نهاية العام 2021.�عزا التقرير الزيادة يف املطالبات املدفوعة نتيجة 

ارتفاع مطالبات التاأمني ال�شحي من 15.6 مليار درهم اإىل 16.6 مليار 
درهم بزيادة %6.4، �ارتفاع مطالبات التاأمني على املمتلكات �امل�شوؤ�ليات 
%17، فيما ��شلت  7.6 مليار دره��م بارتفاع  اإىل  6.5 مليار دره��م  من 
مطالبات تاأمني الأ�شخا�س �عمليات تكوين الأموال اإىل 3.1 مليار درهم.

التي  الفنية  املخ�ش�شات  اإجمايل  ��شل  املركزي،  امل�شرف  تقرير  �بح�شب 
اللتزامات  ملواجهة  بها  �الحتفاظ  اقتطاعها  التاأمني  �شركات  على  يلزم 
املالية  �الأن��ظ��م��ة  ال��ق��ان��ون  لأح��ك��ام  �ف��ق��اً  لهم  للموؤمن  امل�شتحقة  امل��ال��ي��ة 
ل�شركات التاأمني �التاأمني التكافلي، لنحو 69 مليار درهم يف نهاية العام 
قطاع  يف  امل�شتثمرة  الأ�شول  اإجمايل  اأن  التقرير  2022.�اأ��شح  املا�شي 
التاأمني ��شلت اإىل 71.4 مليار درهم يف نهاية العام املا�شي 2022 مبا 

يعادل %58.9 من اإجمايل اأ�شول قطاع التاأمني يف الد�لة.

�سعيد �لطاير : كهرباء دبي حتر�س على تعزيز �لتعاون مع �ملوؤ�س�سات لتحقيق �حلياد �لكربوين

�شركة  اأ�ش�شت  الهيئة  اأن  مو�شحا 
“الحتاد  الطاقة  الحت��اد خلدمات 
اإ�شكو” بهدف تعزيز كفاءة الطاقة 
اإعادة  يف  ال�شركة  �جنحت  دب��ي،  يف 
تاأهيل ما يقارب ثمانية اآلف مبنى 
معاليه  دب��ي.�ا���ش��ت��ع��ر���س  يف  ق��ائ��م 
اللقاء م�شاريع هيئة كهرباء  خالل 

الذي عقد يف املبنى الرئي�شي لهيئة 
كهرباء �مياه دبي، املهند�س �ليد بن 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  �شلمان، 
�التميز يف  الأعمال  تطوير  لقطاع 
هيئة كهرباء �مياه دبي، �من جانب 
مطارات دبي كٌل من ماجد اجلوكر، 
للعمليات،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 

لتحقيق  الهيئة  م�شاريع  اأه��م  �من 
هذا الهدف جممع حممد بن را�شد 
اأكرب  ال�شم�شية،  للطاقة  مكتوم  اآل 
موقع  يف  ال�شم�شية  للطاقة  جممع 
�احد على م�شتوى العامل با�شتخدام 
للطاقة.من  امل�شتقل  املنتج  من��وذج 
“ تاأتي  غريفيث  ب��ول  ق��ال  جانبه، 

يف  امل�شتجدات  اآخ���ر  اللقاء  �ت��ن��ا�ل 
امل�شر�ع الذي تنفذه �شركة الحتاد 
اإ�شكو”،  “الحتاد  الطاقة  خلدمات 
كهرباء  لهيئة  بالكامل  �امل��م��ل��وك��ة 
�م���ي���اه دب�����ي، لإع������ادة ت��اأه��ي��ل عدد 
من املباين يف م��ط��ارات دب��ي بهدف 
تعزيز كفاءة الطاقة.ح�شر اللقاء ، 

�الطاقة  ال�شتدامة  يف  دب��ي  �مياه 
مع  ان�شجاماً  �النظيفة  امل��ت��ج��ددة 
النظيفة  للطاقة  دبي  ا�شرتاتيجية 
احلياد  �ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة   2050
دبي  لإم��������ارة   2050 ال���ك���رب���وين 
الطاقة  م����ن   100% ل���ت���وف���ري 

النظيفة بحلول العام 2050.

الأ�ل  النائب   - ال�شام�شي  �عي�شى 
�عمر  امل��ب��اين،  عمليات   - للرئي�س 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  ع��دي،  بن 
يف  التحتية  �البنية  التكنولوجيا   -
الطاير  معايل  دبي.�اأثنى  مطارات 
مفهوم  لتبنيها  دب��ي  م��ط��ارات  على 
عملياتها  ج��م��ي��ع  يف  ال����ش���ت���دام���ة 

•• دبي -وام:

الطاير،  حممد  �شعيد  معايل  ق��ال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء �م����ي����اه دب�����ي اأن����ه 
�توجيهات  ر�ؤي��������ة  م����ع  مت���ا����ش���ي���اً 
القيادة الر�شيدة يف تر�شيخ م�شرية 
الق��ت�����ش��اد الأخ�������ش���ر يف ال���د�ل���ة ، 
ك��ه��رب��اء �م��ي��اه دبي  حت��ر���س هيئة 
املوؤ�ش�شات  مع  التعا�ن  تعزيز  على 
ت�شاركها  التي  �اخلا�شة  احلكومية 
البيئية  ال�شتدامة  لتعزيز  الر�ؤية 

�حتقيق احلياد الكربوين.
معاليه،  ل���ق���اء  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
برئا�شة  دب����ي  م���ط���ارات  م���ن  �ف�����داً 
التنفيذي  الرئي�س  غريفيث  ب��ول 
تعزيز  �شبل  ملناق�شة  دب��ي،  مل��ط��ارات 
دبي  �مطارات  الهيئة  بني  التعا�ن 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  اإط����ار  يف 
تبادل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ب��ني اجل��ان��ب��ني، 
ي�شهم  مب��ا  النظر  ��ج��ه��ات  الآراء 
يف حتقيق الأهداف امل�شرتكة �دعم 

التوجهات احلكومية.

ال�شتدامة يف طليعة ا�شرتاتيجيتنا 
طويلة املدى، لذا نفخر يف مطارات 
ب�����ش��راك��ت��ن��ا م���ع ه��ي��ئ��ة كهرباء  دب���ي 
�مياه دبي يف م�شر�ع �شركة الحتاد 
خلدمات الطاقة لإعادة تاأهيل عدد 
من املباين يف مطارات دبي �تعزيز 
كفاءة ا�شتخدام الطاقة. �من خالل 
م�شتدام،  م�شتقبل  نحو  معاً  العمل 
حتقيق  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  ن���ه���دف 
اأهداف احلكومة نحو اقت�شاد خاٍل 
عام  بحلول  الكربون  انبعاثات  من 

.”2050
�اأ�شاف “ تتمثل اأ�لويتنا الق�شوى 
عمليات  ت��وف��ري  يف   2023 ع��ام  يف 
ن�شعى  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  م�شتدامة 
فيه للحفاظ على مكانتنا باعتبارنا 
املطارات  لأك���ر  امل�شغلة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ا�شت�شافة  �مع  العامل.  يف  ازدحاماً 
د�ل����ة الإم�������ارات مل���وؤمت���ر الأط�����راف 
العام،  ه����ذا  �ال��ع�����ش��ري��ن  ال���ث���ام���ن 
للتطورات  للغاية  متحم�شون  نحن 
املوؤمتر  �شيقدمها  ال��ت��ي  �ال��ف��ر���س 

�د�رنا يف حتقيقها«.

ماليني �سائح ي�سافر �سهرًيا من ال�سني بحلول �سيف 2023  6

�ل�سني تعود للم�ساركة جمددً� يف معر�س �سوق �ل�سفر �لعربي 2023 بعد غياب ثالث �سنو�ت

»بروج للبرتوكيماويات« تورد مو�د بقيمة 120 مليون درهم مل�ساريع تطوير بنية حتتية يف �ل�سرق �الأو�سط و�آ�سيا و�أفريقيا

•• دبي-الفجر: 

�متخ�ش�شو  ال��ع��ار���ش��ون  ي�شتعد 
للم�شاركة  ال�����ش��ي��ن��ي��ون  ال�����ش��ف��ر 
ال�شفر  ���ش��وق  م��ع��ر���س  يف  جم����دداً 
ي���ق���ام يف  ال�����ذي   2023 ال���ع���رب���ي 
م���رك���ز دب����ي ال���ت���ج���اري ال��ع��امل��ي يف 
 4 اإىل   1 م����ن  امل���م���ت���دة  ال����ف����رتة 
مايو، بعد غياب ثالث �شنوات عن 

امل�شاركة يف احلدث.
�ق���د رف��ع��ت ال�����ش��ني ق��ي��ود ال�شفر 
يف  كوفيد-19  بفري��س  املتعلقة 
8 يناير 2023، مما �شمح لل�شياح 
ال�شينيني بال�شفر اإىل اخلارج د�ن 
ال�شحي،  احل���ج���ر  اإىل  احل����اج����ة 
ال�شفر  ح���ج���وزات  ارت��ف��ع��ت  ح��ي��ث 
ال��ع��ام ال�شيني  اإىل اخل���ارج خ��الل 
مقارنة   540% بن�شبة  اجل��دي��د 
 ،2022 ع��ام  من  نف�شها  بالفرتة 
�ف��ًق��ا ل��ب��ي��ان��ات م��ن م��وق��ع ال�شفر 

.Trip.com ال�شيني
�شاك�شون،  ����ش���ت���ي���ف  ت����وق����ع  ك���م���ا 
ماكينزي،  ����ش���رك���ة  يف  ال�������ش���ري���ك 

التاأثريات  اخل��ري��ط��ة:  اإىل  ع���ادت 
بال�شراكة مع  الكبرية �اجلزئية”، 

دراجون تريل الد�لية.
جزًءا  الأع��م��ال  �شفر  �شيكون  كما 
انتعا�س قطاع  اإع��ادة  ل يتجزاأ من 
ال�شياحة، ��فًقا لأحدث ا�شتطالع 
للدرا�شات  �شنغهاي  معهد  اأج���راه 
ال���د�ل���ي���ة ����ش��رك��ة ب���ي دب��ل��ي��و �شي 
%75 من  اأكر من  فاإن  ت�شاينا، 
�شملها  ال��ت��ي  ال�شينية  ال�����ش��رك��ات 
ال����ش���ت���ط���الع ك���ان���ت ت��ت��ط��ل��ع اإىل 
دخول اأ� تو�شيع �جودها يف ال�شرق 
ال�شنوات  م�����دى  ع���ل���ى  الأ�������ش�����ط 
املقبلة،  اخل���م�������س  اإىل  ال����ث����الث 
�ال�شعودية  الإم�����ارات  ت�����ش��در  م��ع 

لأف�شل الوجهات للم�شتثمرين.
حديثها  ك���ورت���ي�������س  �اخ���ت���ت���م���ت 
تامة  ق��ن��اع��ة  ع��ل��ى  “اأنا  ب��ال��ق��ول: 
�شي�شهد  الأ������ش����ط  ال�������ش���رق  ب�����اأن 
ال�شينية  ال�������ش���ي���اح���ة  يف  ط����ف����رة 
�شهدناه  ال��ذي  بالنتعا�س  تذكرنا 
اأ�اخ���ر عام  اأ�ر�ب����ا �الهند يف  م��ن 

2021 �اأ�ائل عام 2022«.

ا�شتقبلت دبي ما يقرب من مليون 
2019، �هو  ع��ام  زائ��ر �شيني يف 
ت��زي��د عن  زي����ادة بن�شبة  م��ا مي��ث��ل 
 .2018 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة   15%
�بينما كان عدد ال��ز�ار ال�شينيني 
�عددهم  دب��ي  ا�شتقبلتهم  ال��ذي��ن 
 11 ال���  األ��ًف��ا خ��الل الأ�شهر   154
فقد   ،2022 ع�����ام  م����ن  الأ�ىل 
ان��خ��ف�����س ع���دده���م ب��ن�����ش��ب��ة ٪83 
عام  قبل  نف�شها  بالفرتة  مقارنة 
2020، كما ارتفع عددهم بن�شبة 
�هو  �شنوي،  اأ�شا�س  على   115%
ما يب�شر باخلري لي�س فقط لدبي، 
ال�شياحة يف  ل��ق��ط��اع  ��ا  اأي�����شً �ل��ك��ن 

ال�شرق الأ��شط على نطاق اأ��شع.
ال�شهرية  الوجهات  تكون  اأن  يجب 
مثل: دبي �العال ال�شعودية �م�شر 
ت�شويقها  ي��ت��م  �ال���ت���ي  �الأردن، 
ال�شينية  ال�شركات  اإىل  با�شتمرار 
�شركة  �م���ن  اخل����ارج  اإىل  املتجهة 
ق��وي �مثايل  ��شع  �شركة، يف  اإىل 
املتوقعة  ال���زي���ادة  ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 

لأعداد الزائرين ال�شينيني.

ال�شينية من  �مقرها يف �شنت�شني 
اإن  �شي  �شبكة  اأعدته  خالل تقرير 
اإن الإخبارية، باأن ال�شوق ال�شينية 
ال�شادرة �شتتعافى اإىل حوايل �شتة 
عام  بحلول �شيف  �شهرًيا  ماليني 
2023، مدفوًعا بالطلب املكبوت 
خا�شة من قبل ال�شباب �الأثرياء 

ال�شينيني.
دانييل  ق���ال���ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  �ب����ه����ذه 
ك��ورت��ي�����س، م��دي��رة م��ع��ر���س �شوق 
ال�شفر العربي يف ال�شرق الأ��شط: 
�شوق  اأك������رب  ال�������ش���ني  “اأ�شبحت 
 ،2019 ع��ام  العامل يف  م�شدر يف 
�شائح  م��ل��ي��ون   155 اأن���ف���ق  ح��ي��ث 
يف  د�لر  م��ل��ي��ار   250 م���ن  اأك����ر 
اخلارج. �مع ذلك، فاإن عزلها عن 
ال�شوق العاملية على مدى ال�شنوات 
ال�شناعة  اأعاد  قد  املا�شية  الثالث 
 840 ب����  ي���ق���در  ال�������وراء مب���ا  اإىل 
مليار د�لر اأمريكي، اأي ما يعادل 
د�لر  تريليون   1.7 م��ن   16%
تنفق �شنوًيا على ال�شياحة العاملية، 

�فًقا ملنظمة ال�شياحة العاملية«.

�اأ�������ش������اف������ت ك����ورت����ي���������س ق���ائ���ل���ة: 
ك����ب����رًيا  ع����������دًدا  لح����ظ����ن����ا  “لقد 
م���ن ال���ش��ت��ف�����ش��ارات م����وؤخ����ًرا من 
ال�شني،  يف  ال�����ش��ف��ر  م��ت��خ�����ش�����ش��ي 
اأن��ن��ا ل نتوقع  �ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 
امل�شاركة من قبل  نف�س احلجم يف 
ال�شينيني،  �الزائرين  العار�شني 
من   2019 ن�شخة  يف  كانت  التي 
�اث��ق��ون متاماً  اأن��ن��ا  اإل  امل��ع��ر���س، 
من م�شاركة اأعداد جيدة منهم يف 

ن�شخة هذا العام«. 
 2023 العربي  ال�شفر  �شوق  اأك��د 
ب���ال���ف���ع���ل م�������ش���ارك���ة ال���ع���ار����ش���ني 
مثل:  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني  ال�����ش��ي��ن��ي��ني 
ت���راف���ي���ل �   24 ف����الي����ت ر�ت���������س 
الد�لية  تريب  لك  ج��ود  �شنت�شن 
� ترافيل ��رلد ت�شاينا، مع توقع 
املزيد من احلجوزات قبل انطالق 

املعر�س.
���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ج��ل�����ش��ة م���وؤمت���ر 
�شوق  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  خم�ش�شة 
على   2023 ال���ع���رب���ي  ال�������ش���ف���ر 
“ال�شني  بعنوان  العاملي  م�شرحها 

 ®Borstar بتقنية  امل��دع��وم��ة 
املتقدمة، لد�رها الكبري من تعزيز 
قدرة الأنابيب على خف�س تكاليف 
��شيانتها  �ت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا  ت��رك��ي��ب��ه��ا 
للعمالء  مهمة  ف��ائ��دة  ي��وف��ر  مم��ا 
مقارنة  النهائيني،  �امل�شتخدمني 
ب���امل���واد الأخ������رى. ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ذل��ك، ت�شاهم م��واد ب��ر�ج يف احلد 
من النبعاثات الكربونية الناجتة 
الأنابيب  ت�����ش��ن��ي��ع  ع��م��ل��ي��ات  ع���ن 
ميكن  ك��م��ا  ت�شغيلها.  ����ش��الح��ي��ة 
من  مواد  من  امل�شنوعة  لالأنابيب 
نوعية BorSafe™ اأن يتم اإعادة 

تد�يرها بعد انتهاء �شالحيتها.
امل�شاريع  ه�����ذه  ب���ع�������س  �ت�������ش���م���ل 
هذا  تنفيذها  اجل���اري  الرئي�شية 
بر�ج:  م��واد  ت�شتخدم  �التي  العام 
املياه  ل��ت��ز�ي��د  امل�����ش��ي��ب��ي  م�����ش��ر�ع 
)ُعمان( حيث قامت بر�ج بتز�يد 
حلولها للبنية التحتية من البويل 
توزيع  ���ش��ب��ك��ة  لإن�������ش���اء  اإي���ث���ي���ل���ني 
م��ي��اه ب��ط��ول 820 ك��ي��ل��وم��رتا يف 
امل�شيبي يف حمافظة �شمال  �لية 

ال�شرقية يف ُعمان.
العمانية  ال�������ش���رك���ة  �اخ������ت������ارت 
ال�شحي  �ال�شرف  املياه  خلدمات 
مواد بر�ج لت�شنيع اأنابيب البويل 
املطابقة  ال��ك��ث��اف��ة  ع��ال��ي��ة  اإي��ث��ي��ل��ني 
املحلية  امل����وا�����ش����ف����ات  لأح����������دث 
�العاملية م�شاهمة منها يف احلفاظ 

على البيئة.
� بداأت بر�ج بتز�يد موادها لهذا 
��شتوا�شل   2022 يف  امل�������ش���ر�ع 

ا�شتكمال  ح��ت��ى  ب����امل����واد  ت����ز�ي����ده 
ك��م��ا هو   2023 امل�����ش��ر�ع خ���الل 

متوقع.
م�����ش��ر�ع ت��و���ش��ك��ا )م�����ش��ر( ز�دت����ه 
بر�ج باأ�شناف متنوعة من حلولها 
البويل  م���ن  �امل���ت���م���ي���زة  امل��ب��ت��ك��رة 
من  فئتها  يف  الأ�ىل   – اإي��ث��ي��ل��ني 
لت�شنيع  اإي��ث��ي��ل��ني  ال���ب���ويل  م�����واد 
 1،400 –  200 باأقطار  اأنابيب 
ميليمرت للمرحلة الأ�ىل �الثانية 
م���ن م�����ش��ر�ع ت��و���ش��ك��ا امل�����ش��ت��م��ر يف 
ج��ن��وب م�����ش��ر �ال����ذي ي��ه��دف اإىل 
تقليل اعتماد الد�لة على الواردات 

الغذائية.
بر�ج  امل�شر�ع مواد  �اختار مقا�ل 
التي  امل��م��ي��زة  خل�شائ�شها  ن��ظ��راً 
اإنتاج  من  الت�شنيع  �شركات  متّكن 
اأن���اب���ي���ب م��وث��وق��ة ك��ب��رية احلجم 
��شتوا�شل  اجل�������دران،  ����ش��م��ي��ك��ة 
امل�شر�ع  لهذا  موادها  تز�يد  بر�ج 

خالل عام 2023.
للمياه  ال���������ش����الم  دار  م���������ش����ر�ع 
)ت��ن��زان��ي��ا( مت  ال�شحي  �ال�����ش��رف 
البويل  ب�����ر�ج م���ن  م�����واد  ت���ز�ي���د 
�ال�شرف  امل���ي���اه  ل��ه��ي��ئ��ة  اإي��ث��ي��ل��ني 
تنزانيا  يف  ال�شالم  دار  يف  ال�شحي 
“كيغامبوين”  م����ي����اه  مل���������ش����ر�ع 
اجل������اري ت��ن��ف��ي��ذه ح���ال���ي���اً �ال����ذي 
املياه  من  لرت  مليون   70 �شيوفر 
خلدمة  ال�شالم  دار  ملدينة  يومياً 
ن�شمة.   250،000 م���ن  اأك�����ر 
ت��ز�ي��د موادها  ب���ر�ج  ����ش��ت��وا���ش��ل 

لهذا امل�شر�ع خالل عام 2023.

يف  املحلية  الت�شنيع  ���ش��رك��ات  م��ع 
ال����د�ل ال��ت��ي ي��ج��ري ف��ي��ه��ا تنفيذ 
�ق��ع اختيار  امل�����ش��اري��ع، حيث  ه��ذه 
منتجات  ع���ل���ى  ال�������ش���رك���ات  ه�����ذه 
املميزة  خ�شائ�شها  بف�شل  ب���ر�ج 
الأف�شل  امل�������واد  اع���ت���ب���اره���ا  ع���ل���ى 
خطوط  ت�شنيع  يف  ل�شتخدامها 
للعديد  �م��وث��وق��ة  متينة  اأن��اب��ي��ب 
اجلاري  التطويرية  امل�شاريع  من 
�عمان  م�شر  يف  ح��ال��ي��اً  تنفيذها 

�تنزانيا.
�قال خلفان املهريي، النائب الأ�ل 
ال�شرق  لإقليم  التنفيذي  للرئي�س 
�الت�شدير  �اأف���ري���ق���ي���ا  الأ������ش����ط 
م���وادن���ا  اخ���ت���ي���ار  “اإن  ب�������ر�ج:  يف 

•• اأب�ظبي-وام: 

اأع�����ل�����ن�����ت �����ش����رك����ة ب���������ر�ج ب������ي ال 
�شركات  اإح��������دى  “بر�ج”  ����ش���ي 
البرت�كيما�يات الرائدة يف توفري 
املبتكرة  اأ�ليفينات  البويل  حلول 
حلولها  ت���وري���د  ع���ن  �امل���ت���ن���وع���ة، 
امل�شتدامة من مادة البويل اإيثيلني 
بقيمة  الإمارات”  يف  “امل�شنوعة 
ل�شتخدامها  دره��م  مليون   120
امل���������ش����اري����ع  م�������ن  جم�����م�����وع�����ة  يف 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة 

الأ��شط �اأفريقيا �اآ�شيا .
تاأتي م�شاهمة بر�ج يف تنفيذ هذه 
بتعا�نها  مدعومة  املهمة  امل�شاريع 

ل�شتخدامها يف هذه امل�شاريع املهمة 
يعك�س امليزات التناف�شية ملواد بر�ج 
�قدرة ال�شركة على تطوير حلول 
تنا�شب  الطلب  ح�شب  م�شتدامة 
امل�شاريع  اأن�����واع  ك��اف��ة  اح��ت��ي��اج��ات 
التطويرية. ��شنوا�شل م�شاهمتنا 
اأهم �اأ�شخم امل�شاريع يف  يف تنفيذ 
املنطقة من خالل حلولنا �موادنا 
التحتية  البنية  لقطاع  املخ�ش�شة 
�ت�شهيل  حت�شني  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 

احلياة اليومية.« .
يف  امل�شتخدمة  الأن��اب��ي��ب  �ُت�شنع 
اأ�شناف  ع���دة  م���ن  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه 
م�����ن ح����ل����ول ب��������ر�ج م�����ن ال���ب���ويل 
 ،™PE100 BorSafeاإيثيلني

توفري من�شة للخرباء الإقليميني 
قبل  م�شتدام  م�شتقبل  ل�شتك�شاف 
ان��ع��ق��اد م��وؤمت��ر الأط�����راف للمناخ 
يف  �شينعقد  �ال����ذي   ،)28 )ك���وب 
مدينة  يف   2023 نوفمرب  �شهر 
اإك�شبو دبي. �قد اأعلن �شوق ال�شفر 
العربي عن اإ�شافة فئة جديدة عن 
تاريخه  يف  مرة  �لأ�ل  ال�شتدامة 
فيها  يتم  التي  ال�شنوية  للجوائز 
ت��ك��رمي ل��ل�����ش��رك��ات ال��ع��ار���ش��ة لعام 
اأخذهم  م���دى  ع��ل��ى  ب��ن��اًء   2023
البيئي  ال���ت���اأث���ري  الع���ت���ب���ار  ب��ع��ني 
من  للحد  �ج��ه��وده��م  لأجنحتهم 

ال�شفر  ����ش���وق  م��ع��ر���س  ���ش��ي�����ش��ل��ط 
على  ال�������ش���وء   2023 ال���ع���رب���ي 
م�����ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ف��ر امل�������ش���ت���دام مبا 
ي���ت���م���ا����ش���ى م�����ع �����ش����ع����ار امل���ع���ر����س 
����ش���ايف  حت���ق���ي���ق  ن����ح����و  “العمل 
بداأ  اأن  ب��ع��د  �شفرية”  ان��ب��ع��اث��ات 
انبعاثات  �شايف  اإىل  رحلته  ر�شمًيا 
�شفرية، حيث �شي�شتك�شف برنامج 
امل����وؤمت����ر ك���ي���ف م����ن امل��ح��ت��م��ل اأن 
امل�شتدامة  ال�شفر  تتطور اجتاهات 
للمند�بني  ي�شمح  مم��ا  امل��ب��ت��ك��رة، 
يف  النمو  ا�شرتاتيجيات  بتحديد 
مع  الرئي�شية  الراأ�شية  القطاعات 

انبعاثات الكربون اخلا�شة بها.
ال�شفر  �شوق  معر�س  انعقاد  �شيتم 
ب����ال�����ش����رتاك   2023 ال����ع����رب����ي 
م��ع م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري العاملي 
مثل:  ال�شرتاتيجيون  ����ش��رك��ا�ؤه 
الوجهة،  ك�شريك  لل�شياحة  دب��ي 
الإمارات ب�شفتها �شريك  �طريان 
ال������ط������ريان ال����ر�����ش����م����ي، �ف����ن����ادق 
ب�شفتها  جي  اإت�س  اآي  �منتجعات 
الر�شمي،  ال���ف���ن���دق���ي  ال�������ش���ري���ك 
��شركة الري�س لل�شفريات ب�شفتها 
ال�شريك الر�شمي ملركز دبي لل�شلع 

املتعددة.

طروحات �أولية باالإمار�ت ت�ستقطب طلبات �كتتاب قيا�سية بقيمة 557 مليار درهم  3
•• اأب�ظبي-وام:

�شهدت الطر�حات الأ�لية يف اأ�شواق الإمارات طلباً قيا�شياً 
�اإقباًل كبرياً من قبل امل�شتثمرين �ال�شناديق ال�شيادية 
مبا  �العاملية  �الإقليمية  املحلية  ال�شتثمارية  �املحافظ 
الذي  القوي  القت�شادي  املنهج  الكبرية يف  الثقة  يعك�س 
تنتهجه د�لة الإمارات يف �شركاتها �موؤ�ش�شاتها الكربى.

��شل اإجمايل  ��فق ر�شد �كالة اأنباء الإم��ارات “�ام”، 
“اأدنوك”  ل�����ش��رك��ات  اأ�ل���ي���ة  3 ط���ر�ح���ات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  حل��ل��ول  �”بري�شايت”  للغاز” 
 557.6 م��ن  لأك���ر  امل��ال��ي��ة  للخدمات  �”الأن�شاري” 
مليار درهم �ذلك خالل الربع الأ�ل من العام اجلاري، 
 11.69 بنحو  عوائد  الثالث  الطر�حات  جمعت  فيما 
الأ�شواق  يف  اجل��دي��دة  ال��ط��ر�ح��ات  دره��م.�ت��وف��ر  مليار 
اأمام  اأ����ش��ع  ا�شتثمارية  �خ��ي��ارات  ج��اذب��ة  فر�شاً  املحلية 
امل�شتثمرين للم�شاركة يف م�شرية النمو القوي لالقت�شاد 
الوطني، كما متهد الطريق اأمام ال�شركات لبدء رحلتها 
اأ�شواق  اأه��م  التي تعد �اح��دة من  الإماراتية  الأ�شواق  يف 
املال على امل�شتويني الإقليمي �العاملي.-”اأدنوك للغاز”..
الذي جمع  �شهد الكتتاب العام ل�شركة “اأدنوك للغاز”، 
عائدات اإجمالية بنحو 9.1 مليار درهم، اأقوى طلب على 
الإطالق على اكتتاب عام اأ�يل يف د�لة الإمارات حيث بلغ 
اإجمايل الطلب عرب جميع ال�شرائح اأكر من 450 مليار 
درهم متجا�زاً يف املجمل القيمة امل�شتهدفة بحوايل 50 
د�لياً غري م�شبوق  العام طلباً  الكتتاب  مرة.�ا�شتقطب 
من املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية الد�لية خارج د�لة الإمارات، 
التي �لدت طلبات بقيمة حوايل 92 مليار درهم حوايل 
العام  الكتتاب  الطرح.�اأتاح  اإجمايل حجم  اأ�شعاف   10
الفر�شة للم�شتثمرين املحليني  “اأدنوك للغاز”  ل�شركة 
اأ���ش��ه��م يف ���ش��رك��ة ع��امل��ي��ة امل�شتوى  �ال��د�ل��ي��ني لم��ت��الك 
�شل�شلة  امتداد  على  تعمل  الغاز  ملعاجلة  النطاق  �ا�شعة 
القيمة للغاز.-بري�شايت..جمع طرح �شركة “بري�شايت” 
ايه اأي ھ�لدينغ بي ال �شي عائدات اإجمالية بلغت حوايل 

ا�شتثنائية  م�شتويات طلب  ��شط  دره��م،  مليار   1.822
بلوغ  م��ع  �امل��ح��رتف��ني،  ال��ع��ادي��ني  امل�شتثمرين  قبل  م��ن 
94.9 مليار درهم  العام  الكتتاب  الطلب على  اإجمايل 
املجمل،  م��رة يف   136 بواقع  الطرح  تغطية  حيث متت 
با�شتثناء امل�شتثمر الأ�شا�شي يف ال�شركة املتمثل بال�شركة 
“العاملية القاب�شة”.�مت طرح اأ�شهم “بري�شايت” ب�شعر 
1.359 مليار  لل�شهم لعدد  1.34 دره��م  ثابت �ق��دره 
�يوفر  ال�شركة.  م��ال  راأ���س  %24.24 من  �شهم متثل 
الإدراج للم�شتثمرين فر�شة امل�شاهمة يف ال�شركة الرائدة 
البيانات  امل��ن��ط��ق��ة يف جم����ال حت��ل��ي��الت  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ال�شخمة املدعمة بالذكاء ال�شطناعي، �هي ثاين �شركة 
تطرحها جمموعة “جي 42” يف �شوق اأبوظبي لالأ�راق 
العام  “بيانات”  اإدراج  بعد  التكنولوجيا  بقطاع  املالية 
جمموعة  املالية..جمعت  للخدمات  املا�شي.-الأن�شاري 
العام  الطرح  خالل  من  املالية  للخدمات  “الأن�شاري” 
الأ�يل 773 مليون درهم، �ا�شتقطب الطرح طلباً كبرياً 
من �شريحة امل�شتثمرين املحرتفني ��شريحة امل�شتثمرين 
الأف���راد يف د�ل��ة الإم����ارات على ح��د ���ش��واء، حيث جتا�ز 
حجم الطلب الإجمايل على الأ�شهم 12.7 مليار درهم 
الوطنية.  ال�شكوك  �شركة  الأ�شا�شي  امل�شتثمر  مت�شمناً 
�با�شتثناء التزام امل�شتثمر الأ�شا�شي البالغ 200 مليون 
درهم، جتا�ز م�شتوى الكتتاب القيمة امل�شتهدفة جلميع 
النهائي. لل�شعر  22 مرة �فقاً  ال�شرائح جمتمعة بنحو 
��شهد طرح امل�شتثمرين املحرتفني طلبات اكتتاب بقيمة 
10.2 مليار دره��م، مبا يف ذل��ك ال��ت��زام �شركة  جت��ا�زت 
�مع  دره����م.  م��ل��ي��ون   200 بقيمة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ك��وك 
اكتتاب  طلبات  فاقت  الأ�شا�شي،  امل�شتثمر  التزام  ا�شتثناء 
باأكر  الكتتاب  حجم  املوؤهلني  املحرتفني  امل�شتثمرين 
املحرتفني  امل�شتثمرين  ط��رح  �شهد  بينما  م��رة،   19 من 
�العامليني  الإقليميني  امل�شتثمرين  اأ��شاط  يف  قوياً  طلباً 
للم�شتثمرين من  م�����ش��ارك��ة ج��ي��دة  م��ع  ���ش��واء  ع��ل��ى ح��د 
التعا�ن  جمل�س  د�ل  �باقي  �ال�شعودية  الإم���ارات  د�ل��ة 

اخلليجي.

�الأ�سهم �ليابانية ترتفع للجل�سة �لثانية 
مع �نح�سار خماوف �لقطاع �مل�سريف

•• ط�كي� - وام:

اأم�س،  تعامالت  ختام  يف  ارتفاع  على  اليابانية  الأ�شهم  اأ�شواق  اأغلقت 
املخا�ف  انح�شار  مع  التوايل  على  الثانية  للجل�شة  مكا�شبها  لتوا�شل 

ب�شان اأزمة القطاع امل�شريف العاملي.
��شعد موؤ�شر نيكاي يف بور�شة طوكيو لالأ�راق املالية بن�شبة 0.15 يف 
املائة ما يعادل 41.4 نقطة ليغلق عند م�شتوى 27518.25 نقطة. 
�زاد موؤ�شر توبك�س الأ��شع نطاقا بن�شبة 0.25 يف املائة توازي 4.83 

نقطة ليغلق عند م�شتوى 1966.67 نقطة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شجون 

الليل لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4384880 

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

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

CN للتجارة العامة رخ�شة رقم:4394890 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : الرب�شاء للنقليات �املقا�لت 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�شة رقم: 4710880 
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع

حذف حممد �شعيد �شالح �شامل العامري
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع

حذف حممد �شعيد �شالح �شامل العامري
تعديل ال�شركاء تنازل �بيع

ا�شافة من�شور �شعيد �شالح �شامل العامري %100
فعلى كل من له حق اأ� اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل فاإن  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأ�  حق  اأي  عن  م�شوؤ�لة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اإعــــــــــالن
مل�شتح�شرات  العاين   : ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

التجميل  رخ�شة رقم: CN 1198813 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/العاين مل�شتح�شرات التجميل

AL ANY COSMETICS

 اإىل/موؤ�ش�شة العاين جتارة عامة

AL ANY GENERAL TRADING ESTABLISHMENT

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

التنمية القت�شادية خالل يوم �احد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �اإل 

اأ� دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤ�لة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
�المار�ت للمز�د�ت

 تنفيذ رقم 2023/344
�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد علني 
على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 م�ساءا يوم 
العامة  للتجارة  اخللييج  برايت  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/04/03 الثنني 

�ش.ذ.م.م + رم�سينه بانتابيالن �سوبى بوكاراكات عبدول قادر  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 6،822 اأغرا�ش متنوعه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 
باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .

المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2023/3733

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/04/03 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده ايه بيه ا�ش لك�س�سوارات الهواتف �ش.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 2،000 اإك�س�سوارات هواتف متحركه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae  وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 
باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .

المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
�المار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2023/2948

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2023/04/03 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده فينتك�ش فيندينج �ش.ذ.م.م  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 154،000 معدات بيع اآيل       
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 
باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .

المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعلن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  166/2022/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

اأ�ًل : تقدير دين البنك الطالب بذمة املطلوب �شده �من ظاهر الأ�راق مببلغ )1،098،782.05( مليون  مو�شوع الدعوى : 
�ثمانية �ت�شعون األفاً ��شبعمائة �اإثنا �ثمانون درهماً �خم�شة فل�س. ثانياً : المر بتذييل عقد الرهن العقاري املبينه تف�شياًل ب�شدر 
هذا الطلب �املرفقة بحافظة امل�شتندات املرفقة مع هذا الطلب كم�شتند رقم )6( بال�شيغة التنفيذية. ثالثاً : اإيقاع احلجز التنفيذي 
على ال�شقة ال�شكنية رقم 1104 ? رقم الطابق 11 ? رقم الأر�س 107 مب�شاحة )995( مرت مربع - مبنى اتي�شا اك�س 2 - منطقة 
مر�شى دبى ل�شالح البنك الطالب �فق الثابت بعقد الرهن املرفق كم�شتند رقم )6( حيث توقف املطلوب �شده عن �شداد امل�شتحق 
بذمته �اأخل ب�شر�ط منح القر�س. رابعاً : اإ�شدار الأمر ببيع املال املرهون ال�شقة ال�شكنية رقم 1104 رقم الطابق 11 رقم الأر�س 
107 مب�شاحة )995( مرت مربع - مبنى اتي�شا اك�س 2 - منطقة مر�شى دبى �فاء ملبلغ الدين �قدره �قدره )1،098،782.05( 
مليون �ثمانية �ت�شعون األفاً ��شبعمائة �اإثنا �ثمانون درهماً �خم�شة فل�س امل�شتحق يف ذمة املطلوب �شده بخالف ما ي�شتجد من 

فوائد اتفاقية �ر�شوم �م�شاريف.  خام�شاً : حفظ كافة حقوق البنك الطالب الأخرى ب�شائر اأنواعها.
طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد )�س م ع( - عنوانه : اإمارة دبى ? الثنية الأ�ىل - منطقة تيكوم - بجوار حمطة مرت� مدينة دبى 

لالنرتنت - برج ال�شعفار -1 - مكتب 1007 رقم مكاين : 1586677079 - �ميثله : نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني
املطلوب اإعالنه : اليك�س جون م�شيني�س - ال�شفة : منفذ �شده - عنوانه : اإمارة دبي ? منطقة مر�شى دبى ? اتي�شا اك�س 2? الطابق 
 -11 �شقة رقم 1104? رقم الأر�س 107 - رقم البلدية 392- 391 - رقم مكانى 1175874605 – 0525213918
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2023/4/12 ال�شاعة 01:00:00م �يف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة اأ��شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات �على موقعها الإلكرت�ين 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  �على   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة �لكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع �يف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن �امل�شاريف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�شة البيع �لكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعر��س �امل�شر�فات خزينة املحكمة �فيما يلي بيان اأ��شاف 
املمتلكات : �حدة عقارية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س 107 - رقم البلدية : 391-392 رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى : اتي�شا 

اك�س 2 - رقم العقار : 1104 - امل�شاحة : 88.72 مرت مربع - التقييم : 1.577.666.46 درهم.  
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2023/1183(

املنذر  : بنك اأبوظبي التجاري )�س م ع(
املنذر اليهم : 1- جي يف بي �س م ح  2-احمد اأنور قا�شم - اجلن�شية الهند - �شبانه احمد قا�شم - اجلن�شية الهند

انذار بدفع املرت�شد بذمتكم �البالغ قدره 109،526،459،47 درهم مائة �ت�شعة  مليون �خم�شمائة ��شتة �ع�شر�ن 
 األف �اأربعمائة �ت�شعة �خم�شون األف درهم ��شبعة �اربعون فل�س( �ذلك مقابل ت�شهيالت م�شرفية قر�س جتاري لأجل
 2021/2/16 بتاريخ  ق��ام  قد  التجاري(  ابوظبي  )بنك  املنذر  ب��ان  علما  نحيطكم  اأع��اله  للمو�شوع  ب��الإ���ش��ارة 
مبنحكم ت�شهيالت م�شرفية قر�س جتاري لأجل بلغت قيمته الجمالية حتى تاريخ 2022/8/31 مبلغ �قدره 
109،526،459،47 درهم مائة �ت�شعة مليون �خم�شمائة ��شتة �ع�شر�ن األف �اأربعمائة �ت�شعة �خم�شون األف 

درهم ��شبعة �اربعون فل�س(
�حيث اأن للمنذر رهنا تاأمينيا من الدرجة الأ�ىل على العقارات التالية �شمانا للت�شهيل امل�شريف، �ذلك ح�شب عقود 

الرهن املربمة ��شهادات حق املنفعة ال�شادرة من دائرة الأرا�شي �الأمالك بدبي بتاريخ ح�شب التف�شيل اأدناه.
منطقة جبل علي ال�شناعية الأ�ىل - رقم الأر���س: 518 - رقم البلدية 1705 - 599  يف  الكائن  العقار   -1
�اأربعون مليون درهم(  48،000،000 در هم )ثمانية  1،858،06 مرت مربع مقابل مبلغ �قدره  - مب�شاحة 
الأرا�شي �الأم��الك بدبي  دائ��رة  املنفعة من  2015/9/28 ��شهادة حق  �ذلك ح�شب عقد الرهن املربم بتاريخ 

بتاريخ 2015/9/30.
منطقة جبل علي ال�شناعية الأ�ىل - رقم الأر�س: 538 - رقم البلدية 599-1719 -  يف  الكائن  العقار   -2
مب�شاحة 19،786،97 قدم مربع مقابل مبلغ �قدره 9،000،000 درهم )ت�شعة مليون درهم( �ذلك ح�شب عقد 
 الرهن املربم بتاريخ 2016/5/15 ��شهادة حق املنفعة من دائرة الأرا�شي �الأمالك بدبي بتاريخ 2016/5/18

الأر�س : 539 - رقم البلدية 1718 - 599  رقم   - الأ�ىل  ال�شناعية  علي  جبل  منطقة  يف  الكائن  العقار   -3
- مب�شاحة 19،951،02 قدم مربع مقابل مبلغ �قدره 9،000،000 درهم )ت�شعة مليون درهم( �ذلك ح�شب 
عقد الرهن املربم �اتفاقية التعديل عليه بتاريخ 2021/2/17 ��شهادة حق املنفعة من دائرة الأرا�شي �الأمالك 

بدبي بتاريخ 2021/5/17
الأر�س: 643 - رقم البلدية 1860 - 599  رقم   - الأ�ىل  ال�شناعية  علي  جبل  منطقة  يف  الكائن  العقار   -4
- مب�شاحة 19،999،99 قدم مربع مقابل مبلغ �قدره 9،000،000 درهم )ت�شعة مليون درهم( �ذلك ح�شب 
عقد الرهن املربم �اتفاقية التعديل عليه بتاريخ 2021/2/17 ��شهادة حق املنفعة من دائرة الأرا�شي �الأمالك 

بدبي بتاريخ 2021/5/17
الكائن يف منطقة جبل علي ال�شناعية الأ�ىل - رقم الأر�س: 471 - رقم البلدية 1786- 599 -  العقار   -5
درهم(  مليون  درهم )خم�شة �ثالثون   35،000،000 �ق��دره  مبلغ  قدم مربع مقابل   19،999،99 مب�شاحة 
دائرة  من  املنفعة  حق  ��شهادة   2021/2/17 بتاريخ  عليه  التعديل  �اتفاقية  امل��ربم  الرهن  عقد  ح�شب  �ذل��ك 

الرا�شي �الأمالك بدبي بتاريخ 2021/5/17
�نظراً لعدم التزامكم ب�شداد املبالغ امل�شتحقة عليكم ل�شالح املنذر ، فاإنه يحق لهذا الأخري اتخاذ كافة الإجراءات 
الالزمة �املن�شو�س عليها يف القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي ل �شيما املادة 
25 منه. �عليه، جئنا مبوجبه لننذركم بنية املنذر �عزمه على اتخاذ اإجراءات احلجز على العقارات املرهونة �نزع 
اأق�شاها )30( يوماً من  فاإن لديكم مهلة  لذلك  الذكر. ��فقاً  �شالفة  املادة )25(  باأحكام  ملكيتها �بيعها عماًل 
تاريخ اإعالنكم بهذا الإنذار ل�شداد كافة املبالغ امل�شتحقة للمنذر بذمتكم، �اإل فاإن املنذر �شيكون م�شطراً لتخاذ 

الإجراءات القانونية الالزمة �امل�شار اإليها اأعاله �شمانة حلقوقة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 127 ل�صنة 2017 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
املنفذ �شده / مركز ال�شارقة لالإ�شتثمار - ذ م م  

ل�شالح طالب التنفيذ / ال�شيخ خالد في�شل خالد القا�شمي 
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 
 %50 بتخفي�س  �ذلك    2023/4/12 املوافق  الأربعاء  يوم  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  متام  يف   emiratesauction.ae

�اأ��شاف العقارات على النحو التايل : 

ال�سعر يعد التخفي�ش �سعر التثمنيبيانات العقار 

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/83( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم800،000   400،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/84( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم610،000   305،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/85( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم565،000   282،500

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/86( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم780،000   390،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/87( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم630،000   315،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/88( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم630،000   315،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/89( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم780،000   390،000

يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  
فعلى من يرغب بال�شراء ا� ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات �البيوع باملحكمة ا� املوقع اللكرت�ين لالإمارات للمزادات 

البيع. موعد  قبل  �ذلك   www.emiratesauction.ae
�على كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.

 رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة االبتدائية االحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 127 ل�صنة 2017 

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
املنفذ �شده / مركز ال�شارقة لالإ�شتثمار - ذ م م  

ل�شالح طالب التنفيذ / ال�شيخ خالد في�شل خالد القا�شمي 
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن 
 %50 بتخفي�س  �ذلك    2023/4/12 املوافق  الأربعاء  يوم  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  متام  يف   emiratesauction.ae

�اأ��شاف العقارات على النحو التايل : 

ال�سعر يعد التخفي�ش �سعر التثمنيبيانات العقار 

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/83( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم800،000   400،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/84( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم610،000   305،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/85( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم565،000   282،500

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/86( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم780،000   390،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/87( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم630،000   315،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/88( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم630،000   315،000

درهمار�ش ف�ساء قطعة رقم )1/89( ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة درهم780،000   390،000

يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  
فعلى من يرغب بال�شراء ا� ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات �البيوع باملحكمة ا� املوقع اللكرت�ين لالإمارات للمزادات 

البيع. موعد  قبل  �ذلك   www.emiratesauction.ae
�على كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.

 رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1039/2023/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2435 ل�شنة 2022 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
�قدره )163529( درهم �شامال للر�شوم �امل�شاريف .

طالب التنفيذ : حممد عبداهلل قائدى
امل�شعل - �شقة  ال�شارقة - �شارع �شارع الوحدة - مبنى بناية  ال�شارقة - املجاز -  عنوانه:المارات - امارة 

الطابق الثاين �شقة 9 - بالقرب من �شيتي �شنرت ال�شارقة
املطلوب اإعالنه : 1- عبدالرزاق حممد �شيار - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)163529( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70642

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1659/2023/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوىالعمالية رقم 9000/2022 عمايل جزئي ، ب�شداد املبالغ 
املنفذ به �قدرها )148034.75( درهم �شامال للر�شوم �امل�شاريف .

طالب التنفيذ : احل�شينى ا�شماعيل م�شامح عبداخلالق
ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - ال��ورق��اء ال�ىل - دي��رة - دب��ي - �شارع �شارع 7 بي - مبنى بناية عفريه 

الفال�شي - �شقة 604
املطلوب اإعالنه : 1- تيفكو العاملية للمقا�لت �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �ال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�شوع 
�قدره )148034.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70608

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                            يف التنفيذ رقم  28/2023/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر رقم cfi-113-2020 احكام املركز املايل لدى املحكمة البتدائية 
القا�شي بالزام املنفذ �شده ب�شداد املبلغ املنفذ به )114990128.22( درهم �شامل الر�شوم �امل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك ا�س بي ام )موري�شيو�س( ليمتد
عنوانه:المارات - امارة دبي - زعبيل ال�ىل - دبي - �شارع بوليفارد - مبنى اعمار ا�شكوير 4 - �شقة مكتب 

رقم 208 - منطقة برج خليفه
املطلوب اإعالنه : 1- ريني�س بيرت�كيم م.م.ح - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  �عليه   ، املحكمة  خزينة  اأ�  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   )114990128.22(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  544/2023/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4175 ل�شنة 2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به �قدره )16680( درهم �شامال للر�شوم �امل�شاريف .

طالب التنفيذ : جي�شو�شاجونا فيالر��شا مريهان
عنوانه:المارات - امارة دبي - الرقة - دبي - �شارع �شارع الرقة - مبنى بناية دلتا �شنرت - �شقة الطابق 7 

�شقة 703 - بالقرب من حمطة مرت� الرقة
املطلوب اإعالنه : 1- رام�س �شعيدي رم�شان - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره 
)16680( درهم اىل طالب التنفيذ اأ� خزينة املحكمة ، �عليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70642

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعلن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1285/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

مو�شوع الدعوى : مطالبة مالية بالزام املدعي عليهما بالتكافل �الت�شامن �الت�شامم ب�شداد مبلغ �قدره 
)220.500( درهم اماراتي مع الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ ال�شتحقاق �حتى ال�شداد التام . 

املدعي:�شات �م�شاركوه للمحاماة �ال�شت�شارات القانونية
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - برج اأنانتارا/ال�بر�ي �شابقا - طابق 1104

املطلوب اإعالنهما:  1- ليتون للمقا�لت )اأبوظبي( ���س.ذ.م.م 2- بي اي �شي للمقا�لت ���س.ذ.م.م )حاليا( 
احلبتور ليتون �س.ذ.م.م )�شابقا( -  �شفتهما : مدعي عليهما 

بالتكافل  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  مالية  مطالبة  �مو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
بواقع 5٪ من  القانونية  الفائدة  اماراتي مع  درهم  �قدره )220.500(  ب�شداد مبلغ  �الت�شامم  �الت�شامن 
تاريخ ال�شتحقاق �حتى ال�شداد التام - �حددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2023/4/3  ال�شاعة 09.00 
�س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات ا� م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  7500/2022/253 تنفيذ �صيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
بي  اي  ات�س  بنك  عن  �ال�شادر   )024457( رق��م  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
التنفيذ  لل�شداد للطالب  ال�شيك  املحد�د بقيمة )228.436( �املتبقي من قيمه  ال�شرق ال��شط  �شي 

)173904( �املبلغ الجمايل بالر�شوم )177918( .
طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق ال��شط املحد�د فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ��شط مدينة دبي - دبي
املطلوب اإعالنه : 1- فيوليتا �شيلجانو�شكى - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به  مو�شوع الإع��الن : قد 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  �عليه   ، املحكمة  خزينة  اأ�  التنفيذ  طالب  اىل   )177918( �ق��دره 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70330

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعلن بالن�صر        
 1305/2023/42 جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد جمال حممد املو�شي ال�شبيعي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :خمي�س جمعه بوعميم ب�شفته الويل ال�شرعي لبنه جمعه خمي�س بوعميم 
قد اأقام عليك الدعوى �مو�شوعها مطالبة بالزام املدعي عليها بان ترد للمدعي مبلغ �قدره 
املدعي  من  عليه  املدعي  ت�شلمه  ال��ذي  املبلغ  قيمة  دره��م  ال��ف  �ثالثة  مائة  دره��م   )103.000(
�الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة �حتى ال�شداد التام �الزامها بالر�شوم �امل�شاريف 

�مقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم ال�شادر بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
�حددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2023/4/3 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعلن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:3380/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شاد�شة ع�شر رقم 765

مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ �قدره )66180( درهم 
التام الزام املدعي عليه  مع الفائدة القانونية عنه بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة �حتى ال�شداد 

بالر�شوم �امل�شاريف  . 
املتنازع:مارينا لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات -  امارة دبي - هور العنز - ديره - دبي - بناية �شيخة فاطمة - الطابق الر�شي 
حمل 40 - رقم مكاين:3408897110 - �ميثله:حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد بن عبدال�شالم بن ابراهيم دبور  -  �شفته : متنازع �شده
مو�شوع الإعالن :  قررت مبثابة احل�شوري بالزام املتنازع �شده مبلغ )66180( درهم �الفائدة 

5٪ من تاريخ املطالبة �حتى ال�شداد التام �الزمته الر�شوم �امل�شاريف .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اعلن بالن�صر لتقدمي م�صتندات والتوا�صل مع اخلربة 

بالدعوى رقم 2022/1497 جزاء اموال 
ال�شاكية / �شركة �شومليد الين�س خلدمات املرافق

امل�شكو فى حقه الأ�ل / على ده�شة
املو�شوع ين�شر بال�شفحة كما يلي:-

فاإنني  اأع���اله  بالدعوى  ح�شابيا  خبريا  بندبى  امل��وق��رة  ابوظبي  حمكمة  حلكم  تنفيذا 
manea.atlas@ “ الإل��ك��رت�ين  ال��ربي��د  ع��رب  اخلبري  م����ع  للتوا�ش�������ل  اأدع��وك��م 
باقي  �ا�شتكمال  م�شتندات  من  لديكم  ما  لتقدمي  به  الت�شال  اأ�   ”gmail.com

الإجراءات على ان يكون ذلك خالل مدة اربعة اأيام عمل من تاريخه. 
علما بان اخلبري �شوف يبا�شر اإجراءات اخلربة �فقا ملا مت تكليفه باملحكمة املوقرة �عليه 

يرجى اللتزام بالتوا�شل باخلربة �تقدمي امل�شتندات اخلا�شة بالدعوي اأعاله. 
اخلبري احل�صابي / مانع املن�صوري      

اإعلن اإجتماع خربة 

70608

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
اإعلن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2022/2434 ا�صتئناف جتاري دبي
ال�شادة / بر�بريتي يونفريز للعقارات �س.ذ.م.م .... املحرتمني

ال�شادة / ارينا ليفينا  ..... املحرتمني
حيث ان امل�شتاأنف / عبد الرحيم غمره  ... املحرتم 

2022/2434 ا�شتئناف جتاري دبي، �بناًء على احلكم ال�شادر من قبل حماكم دبي  اأقام عليكم الدعوى رقم 
للدعوى، لذلك يجب ح�شور اجتماع  اآل علي خبرًيا هند�شياً  �شليمان  م / عائ�شة  بندب   2023/3/13 بتاريخ 
، عن بعد عرب تطبيق )مايكر��شوفت  02:00 م�شاء  ال�شاعه   2023/4/3 املوافق  اخلربة املحدد يوم الإثنني 
تيمز( ، كما يجب عليكم التوا�شل مع اخلربة قبل موعد الجتماع عرب الهاتف رقم 0555513311 للح�شول 
على رابط الجتماع، كما يجب عليكم تقدمي دفوعكم �املذكرة اجلوابية املتعلقة بالدعوى �اأي م�شتندات اأ� اأ�راق 
ترغبون بتقدميها �ذلك قبل اأ� بحلول 2023/4/3، عرب اإمييل اخلربة Info@aishaalali.com �يف 
ب��اأن اخلربة  0555513311، علماً  رقم  الهاتف  التوا�شل مع اخل��ربة عرب  ا�شتف�شارات يرجي  اأي  حال �ج��ود 

�شتقوم مببا�شرة املاأمورية �لو يف غياب اخل�شوم. 
�شاكرين لكم ح�شن تعا�نكم

اخلبري الهند�صي / عائ�صة �صليمان اآل على
�زارة العدل 2 | حماكم دبي 169 | دائرة الق�شاء اأبوظبي | حماكم راأ�س اخليمة 256

اإعلن اإجتماع خربة 

70533

العدد 13811 بتاريخ 2023/3/29 
2019/367 تنفيذ مدين 

اإعلن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق �صركة االمارات للمزادات

االمارات - راأ�س اخليمة - الق�صيدات

يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/367 
ملكيتها  �العائد  �شناعية  ار�س  عن  عبارة  عقار  بيع  عن  التنفيذ  دائرة   - البتدائية  اخليمة  راأ�س  حمكمة  تعلن 
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•• اأب�ظبي-وام:

للكرة  املمثل  ال��وح��دة  ف��ري��ق  ي��اأم��ل 
الإم���ارات���ي���ة يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س امللك 
�شلمان لالأندية 2023، يف الو�شول 
اإىل اأبعد نقطة بالبطولة التي ت�شم 
�ينظمها  ال��ع��رب��ي��ة،  الأن��دي��ة  نخبة 
الحتاد العربي لكرة القدم مب�شاركة 
37 فريقا، �تقام نهائيتاها يف مدن 
باململكة  �ال��ط��ائ��ف  �ال��ب��اح��ة  اأب���ه���ا 
ال�شعودية.�انطلقت  ال���ع���رب���ي���ة 
الأ�ل  ب��ال��د�ر  ال��ب��ط��ول��ة  مناف�شات 
مار�س   13 ي����وم  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  م���ن 
ال�شهر  م���ن   21 �ح���ت���ى  اجل������اري، 
ال�شبت  ت�����ش��ت��اأن��ف  اأن  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه، 
لتحديد  اب��ري��ل،  م��ن  الأ�ل  امل��ق��ب��ل 

الفرق املتاأهلة اإىل الد�ر الثاين من 
البطولة.�كان احتاد الإمارات لكرة 
القدم، قد قرر ت�شمية نادي الوحدة 
بن�شختها  ال��ب��ط��ول��ة  يف  للم�شاركة 
ف�شوف  القرعة،  �بح�شب  احلالية. 
ي��ل��ت��ق��ي ال���وح���دة م���ع ف���ري���ق ال���ربج 
ال��د�ر الأ�ل من  اللبناين يف ذه��اب 
على  املقبل  اب��ري��ل   4 ي��وم  البطولة 
اآل نهيان، �على امللعب نف�شه  ا�شتاد 
 8 ي��وم  نف�شه  ال���د�ر  اإي���اب  اأي�شا يف 
هي  ال��وح��دة  م�شاركة  اب��ري��ل.�ت��ع��د 
ال��ت��ا���ش��ع��ة ل��الأن��دي��ة الإم���ارات���ي���ة يف 
حيث  تاريخها،  مدار  على  البطولة 
يف  ال�شارقة  اأن��دي��ة  م��ن  ك��ل  �شاركت 
الأهلي  ����ش��ب��اب   ،1988 ن�����ش��خ��ة 
يف  ال�شباب"  القدمي"  مب�����ش��م��اه 

ن�شخة  يف  �الو�شل   ،1992 ن�شخة 
لن�شف  فيها  ت��اأه��ل  ال��ت��ي   1995
ن�شخة  يف  الأه��ل��ي  ��شباب  النهائي، 
ن�شختي  يف  �"ال�شعب"   ،2007
�ال���و����ش���ل   ،2009�  ،2008
جمددا يف ن�شخة 2019-2018، 
اأي�شا. اجل��زي��رة  فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي 
�يعول الوحدة كثريا على �شحوته 
اأدنوك للمحرتفني  مب�شابقة د�ري 
ح���ي���ث ي���ت���واج���د راب����ع����ا يف ج����د�ل 
ترتيب البطولة بر�شيد 40 نقطة، 
الأهلي  �شباب  عن  نقاط   5 �بفارق 
اأجل حتقيق اجناز يف  املت�شدر، من 
اجناز  �تخطي  العربية،  البطولة 
الو�شل يف ن�شف النهائي يف ن�شخة 
اأبعد نقطة  اإىل  1995، �الو�شول 

املناف�شة على  اأج��ل  البطولة من  يف 
ال���وح���دة يف ح�شم  ال��ل��ق��ب.�ي��ط��م��ح 
اجلمعة  ي���وم  ال�����ش��ارق��ة  اأم����ام  قمته 
املقبل باجلولة 21 من د�ري اأدنوك 
للمحرتفني �التي تقام على ملعبه، 
امل�شاركة  قبل  له  قويا  دافعا  لتكون 
قائمة  العربية.�ت�شم  البطولة  يف 
اأندية الد�ر الأ�ل كاًل من اجلي�س 
امل���غ���رب���ي، �ط���الئ���ع اجلي�س  امل��ل��ك��ي 
امل�����ش��ري، �ال�����ش��ف��اق�����ش��ي �الحت����اد 
��شبيبة  ت���ون�������س،  م���ن  امل��ن�����ش��ت��ريي 
�ال�شباب  اجل�����زائ�����ري،  ال���������ش����ا�رة 
قطر،  من  �ال�شد  �قطر  ال�شعودي، 
�ال�شيب  الإم�������ارات�������ي،  �ال�����وح�����دة 
�النه�شة من عمان، ��شباب الأردن 
العراقي،  اجلوية  �ال��ق��وة  الأردين، 

البحرين،  م���ن  �امل��ن��ام��ة  �امل���ح���رق 
اخلليل  ��شباب  ال�شوري،  �ت�شرين 
اللبناين،  �ال������ربج  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، 
�نواذيبو املوريتاين، �الحتاد �اأهلي 
طرابل�س من ليبيا، �الهالل �املريخ 
الكويتي،  �ال��ك��وي��ت  ال�����ش��ودان،  م��ن 
من  املتاأهل  اليمني  فحمان  بجانب 
ال��ت��م��ه��ي��دي.�ب��ح�����ش��ب نظام  ال����د�ر 
ال��ب��ط��ول��ة ي��ت��اأه��ل م��ن ال����د�ر الأ�ل 
اأندية   10 اإليها  ي�شاف  اأن��دي��ة،   6
اأبطال  �ه��ي  مبا�شر،  ب�شكل  تتاأهل 
اأندية  �ت�����ش��م  ال��ع��رب��ي��ة  ال���د�ري���ات 
التون�شي،  �الرتجي  املغربي  ال��وداد 
بلوزداد  ��شباب  امل�شري،  �الزمالك 
ال�شعودي،  �ال���ه���الل  اجل����زائ����ري، 
�ال���������ش����د ال�����ق�����ط�����ري، �ال�������ش���رط���ة 

الرجاء  ن��ادي  جانب  اإىل  ال��ع��راق��ي، 
مع  ال�شابقة  الن�شخة  بطل  املغربي 
�نادي  ال�شعودي،  الحت���اد  ��شيفه 
الن�شر ال�شعودي.اجلدير بالذكر اأن 
مباريات الد�ر التمهيدي الأ�ل التي 
13 مار�س اجلاري، قد  انطلقت يف 

�شهدت تعادل القوة اجلوية العراقي 
�فوز   ،1-1 ال�شعودي  ال�شباب  مع 
املنامة  ع���ل���ى  ال���������ش����وداين  ال����ه����الل 
املحرق  �ف�����وز   ،0-3 ال��ب��ح��ري��ن��ي 
العماين  ال�����ش��ي��ب  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
على  الكويتي  الكويت  �ف��وز   ،0-2

 ،0-1 اجل��زائ��ري  ال�����ش��ا�رة  �شبيبه 
�فوز نواذيبو املوريتاين على �شباب 
امللكي  اجلي�س  �ف��وز   ،1-4 الأردن 
 ،1-4 الليبي  الحت��اد  على  املغربي 
اجلزائري  ال�شا�رة  �شبيبة  �ت��ع��ادل 

مع الكويت الكويتي 1-1.

•• دبي -وام: 

للفر��شية  ال��ع��ني  ن����ادي  يحت�شن 
�ال�����رم�����اي�����ة �اجل������ول������ف، اجل���ول���ة 
"��شام  ب���ط���ول���ة  م�����ن  اخل���ت���ام���ي���ة 
احتاد  ينظمها  ال��ت��ي  ال�شتحقاق" 
اللعبة، للعام ال�شاد�س على التوايل، 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن ال��ت��ا���ش��ع �حتى 
خاللها  �يتحدد  املقبل،  مايو   21
لالعبني  امل���و����ش���م  اأب�����ط�����ال  ه���وي���ة 
ال�شنية،  امل��راح��ل  �شتى  يف  ال���ه���واة، 
اأك��ت��وب��ر املا�شي  �ال����ذي ام��ت��د م��ن��ذ 
ا�شت�شافتها  جولة   12 م��دار  على 
ال�شادر  البيان  الد�لة.�اأكد  انديه 
اللعبة على دعوة  ع��ن احت��اد  ال��ي��وم 
على  للمناف�شة  �لعبة  لعباً   80
 30 اأف�شل  لقب جولة اخلتام، مع 
الرجال، �مثلها  لعباً يف مناف�شات 
لل�شيدات، بجانب اأف�شل 20 لعباً 
مناف�شات  تقام  اأن  على  للنا�شئني، 
�فقاً  الثالثة،  باأيامها  العني  جولة 
الحتاد  يف  املعتمد  ال��ن��ق��اط  لنظام 

ال�����د�يل ل��الع��ب��ني ال����ه����واة.�ب����داأت 
التبلور  الأب��ط��ال يف  م��الم��ح ه��وي��ة 
اق��رتاب نهاية  الفئات مع  مبختلف 
مناف�شات  ي��ت�����ش��در  ح��ي��ث  امل��و���ش��م، 
مو�شم الرجال الالعب �شام مولين 
اأكر  بفارق  292 نقطة،  باإجمايل 

من 50 نقطة مع بقاء جولتني، عن 
مالحقه جوناثان �شيلفراج �شاحب 
 239.5 ب��ر���ش��ي��د  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
الأ�شبوع  جولة  مهدت  فيما  نقطة، 
الالعبة  اأم������ام  ال���ط���ري���ق  امل���ا����ش���ي 
ال���واع���دة ج��ي��م��ي ك��ام��ري� لعتالء 

)الكر��س(  ف��ئ��ة  ���ش��م��ن  ال�������ش���دارة 
اكدت  فيما  نقطة،   228 باإجمايل 
فئة  ����ش���دارت���ه���ا يف  ك���اي���ل���ي  اأ�ي�������ف 
)ال�شايف( التي هيمنت عليها طوال 
 194.5 ب��اإج��م��ايل  املو�شم  ج��ولت 
يخو�س  النا�شئني  فئة  ن��ق��ط��ة.�يف 

لع��ب��و �لع��ب��ات ه���ذه ال��ف��ئ��ة نهاية 
الأ�شبوع اجلاري، مناف�شات اجلولة 
العمرية، مع  الفئة  اخلتامية لهذه 
مراكز  لتغيري  متاحة  نقاط  �ج��ود 
مناف�شات  يت�شدر  حيث  ال�����ش��دارة، 
النا�شئني لكل من فئتي )الكر��س( 
اأحمد  ري����ان  ال���الع���ب  �)ال�������ش���ايف( 
على  نقطة   66.5�  93 باإجمايل 
ت��ت�����ش��در جيمي  ب��ي��ن��م��ا  ال�����ت�����وايل، 
م�شابقة  عن  النا�شئات  فئة  كامري� 
نقطة،   78 ب��اإج��م��ايل  )ال��ك��ر����س( 
�حتتل �شاره علي �شدارة النا�شئات 
ع��ن ف��ئ��ة )ال�����ش��ايف( ب��اإج��م��ايل 77 
ن����ق����ط����ة.�اأك����د ال����ل����واء ط����ي����ار/ م/ 
ع���ب���داهلل ال�����ش��ي��د ال��ه��ا���ش��م��ي، نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
للجولف، على �شعادته لعودة جولة 
ختام "��شام ال�شتحقاق" لالعبني 
ع���ودة  "ت�شعدنا  ب��ق��ول��ه:  ال����ه����واة، 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د ب�����ش��ع ���ش��ن��وات من 
كور�نا"،  "جائحة  ج���راء  ال��ت��وق��ف 
�هذا يوؤكد حر�شنا يف احتاد اللعبة 

ب���ق���ي���ادة م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ف���اه���م بن 
�شلطان القا�شمي على اإقامتها نظرا 
لأهميتها يف اأجندة املو�شم، �ي�شعدنا 
الإعالن عن اأن جولة اخلتام �شتقام 
يف نادي العني للفر��شية �الرماية 
�اجلولف، النادي الذي يقف دائما 
الحتاد". لأن�شطة  اأ�شا�شي  كداعم 
على  ال��ب��ن��اء  اإىل  "نتطلع  �ت���اب���ع: 
ه���ذه ال�����ش��راك��ة م��ع ن���ادي ال��ع��ني يف 
املو�شم،  خ��ت��ام  ج��ول��ة  ا�شت�شافتها 
�البطولت الأخرى، اإذ يعد النادي 
مرافقه  �شوء  على  مثالية  �اج��ه��ة 
للمرافق  ت�����ش��اف  ال���ت���ي  احل���ي���وي���ة 
عاملياً". الأف���������ش����ل  الإم�����ارات�����ي�����ة 
املو�شم من  اق���رتاب  "مع  �اأ���ش��اف: 
ختامية  جولة  اإىل  نتطلع  نهايته، 
خ�شو�شاً  �الإث����ارة،  بالقوة  تنب�س 
م���ع ت���ق���ارب م���راك���ز امل��ت�����ش��دري��ن يف 
جميع الفئات، �ل �شيما اأن البطولة 
نظام  ب��ذات  تقام  احل��ايل  عامها  يف 
النقاط املعتمد يف بطولت الحتاد 

الد�يل لالعبني الهواة".

•• ال�سارقة-وام:

لريا�شات  ال�����ش��ارق��ة  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م 
من  الأ�ل  يف  ال��ن��ف�����س  ع���ن  ال���دف���اع 
اأبريل املقبل بطولة "كاأ�س ال�شارقة 
جوجيت�شو  �شالة  يف  للجوجيت�شو" 
ال�����ن�����ادي يف م��ن��ط��ق��ة ال����رم����ث����اء يف 
ال�شارقة  جمل�س  برعاية  ال�شارقة 
ال���ري���ا����ش���ي �ب���ال���ت���ع���ا�ن م���ع احت���اد 
�الفنون  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  الإم�������ارات 
للخدمات  ���ش��ب��ورت  �ب��امل��ز  القتالية 

الريا�شية �مركز تيم نوغريا.
ال�شارقة  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  �ت���ع���ت���رب 
بطولة  خ����ام���������س  ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و 
ب��اجل��وج��ي��ت�����ش��و ي��ن��ظ��م��ه��ا ال���ن���ادي 

اإ�شافة اإىل بطولة موظفي حكومة 
�مهرجان  للجوجيت�شو  ال�����ش��ارق��ة 
للحزام  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شاطئية  كلباء  �بطولة  الأبي�س 
بطولة  �م�����وؤخ�����را  ب��اجل��وج��ي��ت�����ش��و 

حتدي ال�شارقة للجوجيت�شو.
�ت����ع����د ب���ط���ول���ة ك�����اأ������س ال�������ش���ارق���ة 
للجوجيت�شو اأ�ل بطولة ي�شتهل بها 
النادي فعالياته خالل �شهر رم�شان 

املبارك.
�اأك����د ���ش��ع��ادة اأح��م��د ع��ب��د الرحمن 
العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة النادي 
اجلوجيت�شو  ب���ط���ولت  ت��ن��ظ��ي��م  اأن 
�شاهم بتعزيز النقلة النوعية للعبة 
يف الإمارة �عزز من اآفاق التعا�ن مع 

��شاهم  الراعية  الريا�شية  اجلهات 
جدد  موهوبني  لعبني  با�شتقطاب 
ملمار�شة  ال��ن��ادي  ل��ف��رق  لالن�شمام 

اجلوجيت�شو.

يف  للم�شاركة  الت�شجيل  اأن  �اأ����ش��ح 
��شتقام  جمانيا  �شيكون  البطولة 
كل  ي�شم  بحيث  ال��ف��رق��ي  ب��ال��ن��ظ��ام 
ثالثة  منهم  لعبني  خم�شة  فريق 
لع���ب���ني م���واط���ن���ني �لع����ب����ان من 
املقيمني للفئة العمرية حتت 12 � 

�شنوات ��شتقام بد�ن بدلة.  10
التدريب  اإدارة  اأن اعتماد  اإىل  �لفت 
العمرية  ال��ف��ئ��ة  ل���ه���ذه  ال��ري��ا���ش��ي 
اإدارة  ياأتي �شمن اهتمامات جمل�س 
املبكرة  بالأعمار  بالهتمام  ال��ن��ادي 
املواهب  �منهم  املواهب  ل�شتك�شاف 
للمنتخبات  ل���رف���ده���ا  امل����واط����ن����ة 
ال��وط��ن��ي��ة �ت���زام���ن���ا م���ع ف����وز نادي 
ال�������ش���ارق���ة ل���ري���ا����ش���ات ال����دف����اع عن 

البطولت  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري  ال��ن��ف�����س 
�نيل امليداليات يف بطولت املراحل 

العمرية املبكرة.
بكل  البطولة  ه��ذه  �شتحظى  �ق���ال 
لأن  �نتطلع  الفني  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال 
تكون ن�شخة ريا�شية مميزة خا�شة 
رم�شان  �شهر  ليايل  يف  تقام  �اأن��ه��ا 
���ش��ك��ره جلميع  م��وج��ه��ا   ، امل����ب����ارك 
لإجناح  �املتعا�نة  الداعمة  اجلهات 
ينظمها  التي  الريا�شية  البطولت 
النادي � منها بطولت اجلوجيت�شو 
على  حلر�شهم  الأم��ور  اأ�لياء  �اإىل 
للريا�شة  اأبنائهم  ا�شتمرار ممار�شة 
�ملدربي �اإداري��ي النادي على تعزيز 

النقلة النوعية احلالية.

كاأ�س �سلمان بن عبد �لعزيز.. م�ساركة �إمار�تية عن 
طريق �لوحدة وطموحات باملناف�سة على �للقب

الها�سمي: نتطلع اإىل البناء على �سراكتنا الناجحة مع العني يف ا�ست�سافة خمتلف البطولت

ختام »و�سام �ال�ستحقاق« للجولف يقام وفق نظام �لنقاط �ملعتمد يف �الحتاد �لدويل

»�ل�سارقة لريا�سات �لدفاع عن �لنف�س« ينظم بطولة للجوجيت�سو �أول �أبريل

بح�سور را�سد العامري و�سلطان احلمريي

�فتتاح �لن�سخة �لعا�سرة من »كاأ�س من�سور بن ز�يد لكرة �لقدم 2023«
•• اأب�ظبي-الفجر:

برعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
من  العا�شرة  الن�شخة  الث��ن��ني،  ي��وم  م�شاء  افُتتحت  الرئا�شة،  دي��وان  �زي��ر 
ق�شر  "ملعب  على   ،"2023 القدم  لكرة  زاي��د  بن  من�شور  "كاأ�س  بطولة 

الإمارات" بالعا�شمة اأبوظبي.
لقطاع  الرئا�شة  دي��وان  �كيل  العامري،  �شعيد  را�شد  �شعادة  الفتتاح  ح�شر 
ال�شوؤ�ن احلكومية، رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة، ��شعادة �شلطان �شاحي 
عبداهلل  ��شعادة  التنفيذي،  الرئا�شة  دي��وان  �زي��ر  مكتب  مدير  احلمريي، 

رابطة  رئي�س  ال��ق��دم،  لكرة  الإم����ارات  احت��اد  رئي�س  نائب  اجلنيبي،  نا�شر 
املحرتفني الإماراتية، �عدد من امل�شوؤ�لني يف ديوان الرئا�شة.

�شبابًيا  ريا�شًيا  ملتقى  تعّد  اإذ  البطولة  اأهمية  العامري  را�شد  �شعادة  �اأكد 
امل�شاركة،  �املوؤ�ّش�شات  الديوان  موظفي  بني  الجتماعي  للتالقي  �م�شاحة 
مّما ُيعّزز الر�ابط الجتماعية عرب التناف�س الريا�شي املمّيز الذي ُتقّدمه 

البطولة منذ تاأ�شي�شها.
�اأث���ن���ى ���ش��ع��ادت��ه ع��ل��ى ال����د�ر امل��ه��م ل�����ش��رك��اء جن���اح ال��ب��ط��ول��ة؛ "جمموعة 
�"طريان  اأ�رينتال"،  م��ان��داري��ن  الإم������ارات  ق�شر  �"فندق  ات�شالت"، 
املحرتفني  القدم"، �"رابطة  لكرة  الإم��ارات  "احتاد  ر�ي��ال جت"، �كذلك 

منطقة  ا�شتحداث  على  حر�شت  املنظمة  اللجنة  اأن  �اأ�شاف  الإماراتية" ، 
بالتعا�ن مع رابطة املحرتفني، لتمكني  �شة للم�شّجعني  "فان ز�ن" املخ�شّ
التي  البطولة  ب��اأج��واء  ال�شتمتاع  م��ن  �ال��ع��ائ��الت  �اجل��م��اه��ري  امل�شاركني 

تتطّور كّل �شنة.
�اأعرب �شعادة �شلطان احلمريي عن �شكره �تقديره جلميع الفرق امل�شاركة، 
�قال اإننا نتطلع اإىل تعزيز اأهمية الريا�شة يف جميع املوؤ�ّش�شات لأجل تبّني 
الفر�شة  متنح  تناف�شية  ريا�شية  من�شة  فالبطولة  �شحي،  حياة  اأ�شلوب 
للجميع للم�شاركة �التناف�س الأخوي ��شط اأجواء مميزة، �ُتعّزز ر�ح العائلة 

الواحدة بني جميع امل�شاركني، �متّنى التوفيق جلميع الفرق امل�شاركة.

�يف ال�شياق نف�شه، افتتح "فريق مكتب الأمني العام" م�شواره يف البطولة 
يف  �ذل���ك  مقابل،  د�ن  بهدفنْي  غولف"  �شيتي  ن���ادي  "فريق  على  بالفوز 
انطالقة اجلولة الأ�ىل من مناف�شات املجموعة الثانية، �شجلهما الثنائي 

يو�شف اأكيو�س �حممد بن ح�شني.
اأبوظبي للزراعة  "فريق هيئة  �يف املباراة الثانية يف املجموعة ذاتها، حقق 
ال�شوؤ�ن  مكتب  "فريق  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  ق��وي��ة  ب��داي��ة  الغذائية"  �ال�����ش��الم��ة 
�شامل هدفنْي منها �هدف  اأحمد  �شّجل  القانونية" برباعية مقابل هدف، 
لكّل من �شيف اأحمد �عمر جمعة، فيما اأحرز هدف الفريق الثاين الوحيد 

لعبه حممد اأحمد.
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الفجر الريا�ضي

للن�شخة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شبا  ن����د  "د�رة  م����ن  ال���ع���ا����ش���رة 
من  الأك������رب  ال�������د�رة  الريا�شية" 
نوعها التي تقام خالل �شهر رم�شان 
املالية  اجل��وائ��ز  قيمة  ع��ن  امل��ب��ارك 
التي تقدمها للفائزين يف البطولت 
بالإ�شافة اإىل جوائز اجلمهور التي 
 4 م��ن  اأك���ر  اإىل  ����ش��ل جمموعها 
م��الي��ني دره���م، �ذل���ك ت��اأك��ي��ًدا على 
الأحداث  ���ش��دارة  يف  ال���د�رة  مكانة 
املبارك  رم�شان  �شهر  يف  الريا�شية 
امل�شاركني  للريا�شيني  �حت��ف��ي��زه��ا 
�اجلماهري بتقدمي اأف�شل املناف�شات 

�اأعلى اجلوائز.
املخ�ش�شة  اجل��وائ��ز  جمموع  �يبلغ 
الثمانية  البطولت  يف  للريا�شيني 
اأكر من 3 ماليني، من بينها 1.5 
للفائزين  خم�ش�شة  دره���م  مليون 
الكرة  ب��ط��ول��ة  يف  الأ�ىل  ب���امل���راك���ز 
يف  للفائزين  األ��ف   425� الطائرة، 
الدراجات  ب�شباق  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 
يف  للفائزين  األف   376� الهوائية، 
خمتلف فئات بطولة البادل، �324 
األ����ف ل��ل��ف��ائ��زي��ن يف ���ش��ب��اق اجل���ري، 
بطولة  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  األ����ف   210�
املتحركة،  الكرا�شي  على  ال�شلة  كرة 
�146.800 للفائزين يف خمتلف 
ف��ئ��ات ب��ط��ول��ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و، �56 
املبارزة،  بطولة  يف  للفائزين  األ���ف 
بطولة  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن   37.500�

القو�س �ال�شهم.
جوائز  املنظمة  اللجنة  ت��ق��دم  ك��م��ا 
جمموعها  ي��ب��ل��غ  للجمهور  ي��وم��ي��ة 
ال�شحوبات  يف  ت����وزع  دره����م  م��ل��ي��ون 
اليومية �مق�شمة بني جوائز مالية 

��شيارات حديثة، تقديًرا لد�رهم يف 
الالعبني  �حتفيز  ال��ف��رق  ت�شجيع 
اأفراد العائلة  �تواجد برفقة جميع 
الأه���داف  يحقق  مم��ا  املناف�شات  يف 
بن�شر  �ي�����ش��اه��م  ل��ل��د�رة  املجتمعية 

الريا�شة بني اأ��شاط املجتمع.

اأنكل �سعيد اإىل ن�سف النهائي
بن  مكتوم  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  ت��اأه��ل 
رئ���ي�������س احت����اد  م���ك���ت���وم،  اآل  ج��م��ع��ة 
ن�شف  د�ر  اإىل  ل��ل��ب��ادل،  الإم������ارات 
البادل  النهائي يف مناف�شات بطولة 
فئة الت�شنيف املحلي 10 نقاط بعد 
اأر���ش��ام م��راد على الثنائي  ف��وزه مع 
اأه��ل��ي بنتيجة  م���ر�ان خ��وري �علي 
الثنائي  ت��اأه��ل  ك��م��ا   ،4-6�  2-6
بعد  ت�شوبال  �اإ�شان  ت�شوبال  اأن�شول 
الدين  ح�شام  الثنائي  على  فوزهما 
بنتيجة  ب���رادي���ب  �راجن������ان  ع���ام���ر 
6-1 �6-0، �تاأهل الثنائي عي�شى 

امل����رز�ق����ي �اأح����م����د م�����ش��ط��ف��ى بعد 
فوزهما على الثنائي عمر الب�شتكي 
�م���وري���ت���ز اإي����ك����رت ب��ن��ت��ي��ج��ة 4-6 
الثنائي  �ت���اأه���ل   ،8-10�  6-3�
بعد  بال�شرت  �ب��ي��ل  �شيا�شيا  نيكول 
اآلن  الثنائي جوناثان  فوزهما على 
�ك���ول���ني م���ار����ش���ال ب��ن��ت��ي��ج��ة 1-6 

.6-10� 6-4�
�يف مناف�شات الفئة املحلية املزد�جة 
اإماراتي ��افد املفتوحة فاز الثنائي 
��شريجيو  اأح���م���د  اأه���ل���ي  ع���ب���داهلل 
الأ�ل  ب��امل��رك��ز  األ��ك��وري�����ش��ا  اإك�������ارد� 
عبداهلل  الثنائي  على  تغلبهما  بعد 
لوبيز  جار�شيا  �خافري  عبدالعزيز 
 6-7 بنتيجة  النهائية  امل���ب���اراة  يف 

.1-6�
فئة  ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  م���ن���اف�������ش���ات  �يف 
نقطة   100 امل���ح���ل���ي  ال��ت�����ش��ن��ي��ف 
مفتوحة تاأهل منها الثنائي ر�برتو 
ر�دري�����ج�����ز �م����ارت����ن ن��و���ش��ي��ز بعد 

فوزهما على الثنائي عي�شى املرز�قي 
�اأحمد حمادة بنتيجة 0-6 �1-6، 
خافري  فران�شي�شكو  الثنائي  �تاأهل 
فوزهما  بعد  جونزاليز  �اإجنا�شيو 
�حممد  املازمي  حمد  الثنائي  على 
 ،0-6�  0-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال���ق���ا����ش���م 
عبدالعزيز  عبداهلل  الثنائي  �تاأهل 
على  فوزهما  بعد  اجلناحي  �فار�س 
مينا  �فيكتور  العارف  علي  الثنائي 
بنتيجة 6-4 �7-6، �تاأهل الثنائي 
اإيكارد�  ��شريجيو  جار�شيا  خافري 
جونزالو  الثنائي  على  فوزهما  بعد 
مارتني �فابريزيو جورير� بنتيجة 

.1-6�  4-6

تاألق اإماراتي يف القو�ش وال�سهم
ت�����األ�����ق ال������رم������اة الإم������ارات������ي������ني يف 
�ال�شهم  القو�س  بطولة  مناف�شات 
�َتوَّجوا جهودهم بالفوز بامليداليات 
بطولة  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ل���ون���ة 

ال��ق��و���س �ال�����ش��ه��م ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
ال�شالة الرئي�شية مبجمع ند ال�شبا 
ك��ل م��ن الدكتور  ال��ري��ا���ش��ي، �ق����ام 
احتاد  رئي�س  الكعبي  م�شبح  �شعيد 
ح�شن  �ال�����ش��ه��م،  للقو�س  الإم�����ارات 
ال��د�رة، �علي عمر  املزر�عي مدير 
الفعاليات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ش��ي 
الريا�شي  دب��ي  مبجل�س  الريا�شية 
للد�رة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  �ع�����ش��و 
ب��ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��ي��دال��ي��ات يف 

خمتلف الفئات.
�فاز �شقر مبارك الكتبي بامليدالية 
القو�س  م���ن���اف�������ش���ات  يف  ال���ذه���ب���ي���ة 
الأ�مل��ب��ي امل��ح��دب فئة ال��رج��ال فوق 
حافظ  اأح��م��د  �ح�����ش��ل  ���ش��ن��ة،   18
فيما  الف�شية،  امليدالية  على  كرمي 
على  الكتبي  عبيد  ع��ب��داهلل  ح�شل 

امليدالية الرب�نزية.
�يف مناف�شات القو�س الأ�ملبي املحدب 
فاز  ع��ام   17 اإىل   14 ال�شباب  لفئة 
بامليدالية  ري�����ش��ي  اإب���راه���ي���م  ح�����ش��ن 
عبدالرحمن  �ح�����ش��ل  ال���ذه���ب���ي���ة، 
امليدالية  ع��ل��ى  �شيتي  ع��ب��دال��واح��د 
علي  ع��ب��داهلل  ح�شل  كما  الف�شية، 

زاده على امليدالية الرب�نزية.
الأ�مل����ب����ي  ال���ق���و����س  م��ن��اف�����ش��ات  �يف 
امل���ح���دب ل��ف��ئ��ة ال�����ش��ي��دات ف���وق 18 
�شنة فازت �شنهال د�فاكار بامليدالية 
يعقوب  ح�شة  �ح�����ش��ل��ت  ال��ذه��ب��ي��ة، 
الف�شية،  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ع��و���ش��ي 
�ح�شلت عائ�شة جا�شم اآل علي على 

امليدالية الرب�نزية.
لفئة  املركب  القو�س  مناف�شات  �يف 
في�شنو  ف���از  ���ش��ن��ة   18 ف���وق  رج����ال 
الذهبية،  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ن��اري��ام��ب��ويل 

�ح�شل �شيف عبداهلل اليماحي على 
امل��ي��دال��ي��ة ال��ف�����ش��ي��ة، �ن���ال منري�ل 

اإ�شالم امليدالية الرب�نزية.
لفئة  املركب  القو�س  مناف�شات  �يف 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ف���از ج��م��ال خليفة 
الذهبية،  ب���امل���ي���دال���ي���ة  ال�����ب�����د�ا�ي 
ال�شحي  ع���ب���داهلل  حم��م��د  �ح�����ش��ل 
اأحمد  �نال  الف�شية،  امليدالية  على 

النقبي امليدالية الرب�نزية.
�اأق���ي���م���ت ج��م��ي��ع امل���ن���اف�������ش���ات على 
داخ�����ل  م�����رت   18 رم�������ي  م�������ش���اف���ة 
10 جولت لكل  ال�شالة، �ت�شمنت 
راٍم �قام كل منهم برمي 3 اأ�شهم يف 
ك��ل ج��ول��ة، �ك��ان��ت جميع الأه���داف 
ثالثية 40 �شم تبًعا لقانون الحتاد 

الد�يل ملناف�شات داخل ال�شالت.
الكعبي  م�شبح  �شعيد  الدكتور  اأك��د 
للقو�س  الإم����������ارات  احت������اد  رئ���ي�������س 
ند  د�رة  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  �ال�����ش��ه��م، 
ال�شبا الريا�شية تري لعبة القو�س 
كما  اأهميتها،  م��ن  �تر�شخ  �ال�شهم 
�تزيد  �ان��ت�����ش��اراً  ق��وة  اللعبة  متنح 
ند  لبطولة  ملا  انت�شارها،  رقعة  من 

ال�شبا من اأهمية كبرية.
ال�شبا،  ن��د  ببطولة  الكعبي  �اأ���ش��اد 

للن�شخة  البطولة  "��شول  �ق���ال: 
جناحها،  م�����دى  ي����وؤك����د  ال���ع���ا����ش���رة 
م�شتمراً  �بالفعل نحن نرى تطوراً 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ر�ؤي������ة  ب��ف�����ش��ل  ف��ي��ه��ا 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم �يل عهد دبي رئي�س املجل�س 
للريا�شة  �شموه  �دع���م  التنفيذي، 
ب�شكل  �ال�شهم  �القو�س  ع��ام  ب�شكل 
�شموه  ب���اأن  نت�شرف  �ن��ح��ن  خ��ا���س، 
دعماً  منحها  ما  �ه��و  اللعبة  مار�س 
جهود  نثمن  �اأي�شاً  كبريين،  �ق��وة 
احلدث،  اإجن���اح  يف  املنظمة  اللجنة 
ال�شكر  ب���خ���ال�������س  ل���ه���م  �ن����ت����وج����ه 
القو�س  اإ����ش���اف���ة  ع���ل���ى  �ال���ت���ق���دي���ر 
منح  مم��ا  األعابها،  لقائمة  �ال�شهم 

اللعبة انت�شاراً اأ��شع".
ال�شبا  ن�����د  د�رة  "تعد  �ت�����اب�����ع: 
مبوا�شفات  حملًيا  حدًثا  الريا�شية 
متاماً  تت�شح  ال��ر�ؤي��ة  فهذه  عاملية، 
�النقل  الكبري  اجل��م��ه��ور  ع��دد  م��ن 
ال�شديد  �اله���ت���م���ام  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
بالبطولة، �كذلك املكان املهياأ متاماً 
للمناف�شات، �اأ�ؤكد اأن تنظيم بطولة 
ي�شاهي  ال��د�رة  يف  �ال�شهم  القو�س 
�اأمريكا  فرن�شا  ب��ط��ولت  م�شتوى 

الحرتافية  تت�شح  حيث  �غ��ريه��ا، 
امل�شتوى  التنظيم �كذلك  التامة يف 
الفني العايل، �هو ما يري اللعبة 

ب�شكل عام".
"يعمل  ب��ق��ول��ه:  ال��ك��ع��ب��ي  �اأ�����ش����اف 
الحتاد على اتاحة الفر�شة �الوقت 
ند  د�رة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ل��الع��ب��ني 
تقليل  خ��الل  م��ن  الريا�شية  ال�شبا 
املبارك  رم�شان  �شهر  يف  ن�شاطاته 
مناف�شاتها،  �ق���وة  لأهميتها  ن��ظ��راً 
فائًزا  ف��ي��ه��ا  اجل��م��ي��ع  ي��ع��د  �ال���ت���ي 
ت�شاهم  ال�شبا  ند  د�رة  يف  فامل�شاركة 
بف�شل  لع��ب��ي��ن��ا  م����ه����ارات  رف����ع  يف 
من  ماهرين  لعبني  مع  الحتكاك 
اأحد  ه��و  �ه���ذا  اجلن�شيات  خمتلف 
ب��ج��ان��ب احل�شول  اأه�����داف الحت����اد 

على مراكز جيدة".
ال�شبا  ن��د  د�رة  مناف�شات  �ت�شتمر 
املقبل  اأب��ري��ل   10 حتى  الريا�شية 
لها"،  ح��د�د  "قدرات ل  �شعار  حتت 
هي:  ري��ا���ش��ي��ة  األ���ع���اب   8 �تت�شمن 
البادل، الكرة الطائرة، اجلوجيت�شو، 
القو�س �ال�شهم، املبارزة، كرة ال�شلة 
�شباق  امل���ت���ح���رك���ة،  ال���ك���را����ش���ي  ع��ل��ى 
الدراجات الهوائية، ��شباق اجلري.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

)اأ(  �شنة   16 ال��ق��دم حت��ت  لكرة  النا�شئني  د�ري  ببطولة  الإم����ارات  ن��ادي  ُت��وج 
بهدف  العني  ن��ادي  اأم���ام  خ�شارته  رغ��م   ،2023-2022 الريا�شي  للمو�شم 

نظيف يف املباراة التي جمعتهما اأم�س على ا�شتاد نادي الإمارات يف راأ�س اخليمة، 
�شمن مباريات اجلولة الأخرية للم�شابقة.

�ح�شم فريق النا�شئني بنادي الإمارات لقب الد�ري بعد انفراده ب�شدارة ترتيب 
امل�شابقة بر�شيد 70 نقطة، �بفارق 18 نقطة عن اأقرب مناف�شيه فريق �شباب 

الأهلي �له 52 نقطة. 
بت�شليم  الكرة  احت��اد  يف  امل�شابقات  جلنة  ع�شو  العبد�يل  حمدان  جمعة  �ق��ام 
اأع�شاء اجلهاز الفني �الإداري �لعبي نادي الإمارات درع امل�شابقة �امليداليات 

الذهبية.

امل�شابقة يف  الن�شخة من  ه��ذه  خ��الل  الإم���ارات جنح  اأن فريق  بالذكر  اجلدير 
حتقيق الفوز يف 23 مباراة، �تعادل مرة �حيدة، �خ�شر  ثالث مباريات، �ميتلك 
الفريق اأقوى خط دفاع يف امل�شابقة حيُث ا�شتقبل مرماه 21 هدفا، �ثاين اأقوى 

خط هجوم ب� 75 هدف بعد �شباب الأهلي "الو�شيف" �له 88 هدفاً.

•• اأب�ظبي- وام:

ال��ق��دم لل�شيدات على منتخب  ل��ك��رة  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ف��ري��ق  ف��از 
ا�شتاد  يف  الأ�ل  اأم�س  م�شاء  بينهما  جمعت  التي  الودية  املباراة  يف  باك�شتان 

زايد للكريكت يف اأبوظبي بنتيجة 2 - 1 .
��شجل لفريق اأبوظبي - بطل د�ري الدرجة الأ�ىل - الالعبة العنود خالد 
ا�شتعدادات  اإطار  املباراة يف  �يوجينيا تيتي، �لل�شيوف فاطمة خان. �تاأتي 
لكرة  الرم�شانية  زايد  للم�شاركة يف بطولة  الريا�شي  اأبوظبي  نادي  فريق 
لقاءات  ع��دة  خلو�س  ال��دع��وة  الفريق  مديرة  اإبراهيم  دمي��ا  القدم.�تلقت 
الباك�شتانية  الكرة  اأن  الباك�شتاين، خا�شة  املنتخب  �دية كر�ية مماثلة مع 

ح�شنني،  �شارة  �اأ���ش��ادت  لل�شيدات.  د�ري  اأ�ل  لنطالقة  ت�شتعد  الن�شائية 
مدربة نادي اأبو ظبي الريا�شي لل�شيدات مب�شتوى املباراة التجريبية التي 
قدم فيها الفريقان اأداء قويا، �عربت فيها لعبات نادي اأبوظبي الريا�شي 
املحلي،  ال��د�ري  بلقب  للفوز  ا�شتحقاقهن  يعك�س  جيد  ب�شكل  اأنف�شهن  عن 
النادي،  اإدارة  جمل�س  لدعم  ترجمة  ع��ام  ب�شكل  الفريق  منظومة  �ت��ط��ور 
�املتابعة احلثيثة من حم�شن حمفوظ مدير عام النادي. �تبادل امل�شوؤ�لون 
يف الناديني الدر�ع التذكارية، �ثمن املنتخب ال�شيف حفا�ة ال�شتقبال �كرم 
ال�شيافة من نادي اأبوظبي الريا�شي، اآمال تكرار مثل هذا املباريات املفيدة، 
موؤكدا اأنه �شي�شتفيد من التجربة الإماراتية يف ��شع القاعدة ال�شلبة لن�شر 

�تطوير اللعبة يف باك�شتان.

نادي �الإمار�ت ُيتوج ببطولة دوري �لنا�سئني حتت 16 �سنة )�أ(

»�أبوظبي �لريا�سي لكرة قدم �ل�سيد�ت« 
يفوز على منتخب باك�ستان وديا

اأكرث من 4 ماليني درهم قيمة جوائز دورة ند ال�سبا الريا�سية

تاألق �إمار�تي يف بطولة �لقو�س و�ل�سهم يف خمتلف �لفئات
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عادت فرن�شا من دبلن بفوزها الثاين يف مناف�شات املجموعة الثانية من ت�شفيات كاأ�س اأ�ر�با 2024 على ح�شاب اإيرلندا -3�شفر، فيما عو�شت هولندا هزميتها 
القا�شية افتتاحاً من خالل الفوز على منتخب جبل طارق املتوا�شع -3�شفر.

�ا�شتهلت فرن�شا م�شوارها يف الت�شفيات بفوز �شاحق على هولندا -4�شفر، بينها ثنائية لقائدها اجلديد كيليان مبابي هداف مونديال قطر 2022 
الذي كان حا�شراً غائباً الإثنني يف لقاء كان بطلة بنجامان بافار الذي �شجل الهدف الوحيد مطلع ال�شوط الثاين.

�دائماً ما تعيد املواجهة بني املنتخبني اىل الذاكرة اجلدل الذي رافق لقاءهما يف امللحق املوؤهل اىل مونديال 2010 حني مل�س تيريي هرني الكرة 
بيده يف الإياب قبل اأن ميررها لوليام غال�س الذي �شجل هدف التعادل لفرن�شا 1-1 يف ال�شوط الإ�شايف الأ�ل )فازت فرن�شا ذهاباً -1�شفر �تاأهلت 

بالتايل اىل النهائيات(.
�ازدادت نقمة الإيرلنديني بعدها نتيجة خر�جهم اأي�شاً من ثمن نهائي كاأ�س اأ�ر�با 2016 على يد "الديوك" باخل�شارة 1-2 بعدما كانوا ال�شباقني 

اىل الت�شجيل يف الدقائق الأ�ىل قبل اأن يرد اأنطوان غريزمان بثنائية بداية ال�شوط الثاين الذي اأكمله ر�بي كني �رفاقه بع�شرة لعبني.
كان  38 عندما  الدقيقة  فعلي حتى  ب�شكل  الإيرلندي  املرمى  تهديد  دي�شان عن  ديدييه  امل��درب  رج��ال  الكبرية، عجز  الفرن�شية  الأف�شلية  �رغ��م 

غريزمان قريباً من افتتاح الت�شجيل براأ�شية بعد عر�شية من بافار، لكن حما�لته مرت بجانب القائم الأي�شر.
�ن�شط الإيرلنديون يف اأ�اخر ال�شوط الأ�ل �هدد�ا املرمى الفرن�شي بالكرات الثابتة املتتالية لكن من د�ن الو�شول اىل مرمى مايك مينيان، فانتهي 

ال�شوط الأ�ل بالتعادل ال�شلبي.
لكن الفرن�شيني �شربوا يف م�شتهل ال�شوط الثاين بهدف رائع لبافار الذي افتك الكرة بعد متريرة خاطئة من جو�شوا كولني قبل اأن يطلقها �شار�خية 

من م�شارف املنطقة لرتتد من القائم اىل ال�شباك )51(.
ي�شتفيق  اأن  الدفاع عن مرماه )76(، قبل  تاألق يف  باز�نو  رابيو لكن احلار�س غافني  اأدري��ان  بعيدة من  بت�شديدة  الثاين  الفرن�شيون قريبني من  �كان 
اأ�شحاب الأر�س يف الدقائق الأخرية من د�ن جناعة، لي�شقطوا يف اختبارهم الأ�ل يف هذه املجموعة بعد تاألق مينيان يف �شد راأ�شية كولني يف الوقت 

القاتل.
�قال دي�شان "الأمر �شعب على الد�ام مع هذا املنتخب الإيرلندي الذي يت�شم بالعد�انية. لي�س الأمر �شهاًل اأبداً اأن تخو�س 
اأ�شواأ من مباراة  اليوم  الأم��ر جيداً. كانت مباراة  اأي��ام، لكن املجموعة )الفريق( قوية، �يتعاملون مع  مباراتني يف ثالثة 
الزمني  الفارق  العتبار  اأخذنا يف عني  ما  اإذا  املثالية  النتيجة  نقاط هي  �شت  نف�شه.  هو  يكن  لكن اخل�شم مل  اجلمعة 

ال�شئيل بني هاتني املباراتني. تهانينا للمجموعة حتى لو اأن الطريق ما زال طوياًل".
�يف ر�تردام، عحزت هولندا عن تكرار فوزيها الكا�شحني على جبل طارق يف ت�شفيات مونديال 2022 )-7�شفر �-6
�شفر(، لكنها اأمنت النقاط الثالث الأ�ىل بفوزها -3�شفر، مانحة املدرب ر�نالد كومان انت�شاره الأ�ل يف مهمته 

اجلديدة القدمية التي ا�شتعادها بعد رحيل املخ�شرم لوي�س فان خال بعد مونديال قطر.
�نظراً لتوا�شع م�شتوى اخل�شم، مل تتاأثر هولندا بالغيابات الكثرية يف �شفوفها اإن كان ب�شبب الإ�شابة اأ� الفري��س 

الذي تعافى منه قلب الدفاع ماتي�س دي ليخت ��شارك اأ�شا�شياً، �كودي خاكبو الذي �شارك يف ال�شوط الثاين.
�افتتح ممفي�س ديباي الت�شجيل لأ�شحاب الأر�س يف الدقيقة 23 من كرة راأ�شية اإثر عر�شية من دنزل د�مفري�س، 
رافعاً ر�شيده اىل 44 هدفاً يف 88 مباراة باألوان "الربتقايل"، فاأ�شبح على بعد 6 اأهداف من الهداف التاريخي 

ر�بن فان بري�شي.
�كان هدف مهاجم اأتلتيكو مدريد الإ�شباين الفا�شل بني الفريقني خالل ال�شوط الأ�ل، قبل اأن ي�شيف نايثن 

اأكيه الثاين مبا�شرة بعد ا�شرتاحة ال�شوطني بكرة راأ�شية اإثر عر�شية اأخرى من د�مفري�س )50(.
من  الثاين  ال�شخ�شي  هدفه  اأكيه  لي�شيف   ،)51( ��ك��ر  ليام  ط��رد  بعد  �شهولة  اأك��ر  هولندا  مهمة  �باتت 
ت�شديدة بعيدة )82( �شمن بها رجال كومان النقاط الأ�ىل، لي�شبحوا على امل�شافة ذاتها من اليونان الفائزة 

يف اجلولة الأ�ىل على جبل طارق -3�شفر اأي�شاً.
�شربيا  ج��ددت   ،2006 ع��ام  البع�س  بع�شهما  عن  ا�شتقاللهما  منذ  بينهما  م��ب��اراة  ثالث  �يف  ال�شابعة  �يف 
تفوقها على م�شيفتها مونتينيغر� �حققت فوزها الثالث عليها �جاء بنتيجة -2�شفر بف�شل ثنائية مهاجم 

يوفنتو�س اليطايل د��شان فالهوفيت�س )78 �6+90(.
�كان فالهوفيت�س �شاهم اأي�شا يف الفوز ال�ل بت�شجيله الهدف الثاين �شد ليتوانيا )-2�شفر(.

�شربيا  �خرجت  الأ�ر�ب��ي��ة،  الأمم  د�ري  من  الثالث  امل�شتوى  يف   2018 عام  النف�شال  منذ  الأ�ىل  للمرة  املنتخبان  �تواجه 
منت�شرة -2�شفر ذهاباً خارج الديار �2-1 اإياباً على اأر�شها.

�يف املجموعة ذاتها، ا�شتهلت املجر م�شوارها يف الت�شفيات بفوز كبري على �شيفتها بلغاريا -3�شفر.
��شجل بالينت فيت�شاي )7( �د�مينيك �شوبو�شالي )26( �مارتن اآدم )39(.

يف املقابل، منيت بلغاريا بخ�شارتها الثانية بعد ال�ىل امام �شيفتها مونتينيغر� �شفر1-.
�يف ال�شاد�شة، قلبت النم�شا الطا�لة على �شيفتها اإ�شتونيا عندما تغلبت عليها 1-2.

�ح�شلت النم�شا على ركلة جزاء يف الدقيقة 17 اأهدرها مهاجم فرايبورغ ميكايل غريغوريت�س.
اأ�شحاب الأر�س انتف�شوا يف ال�شوط الثاين ��شجلوا هدفني عرب  25، لكن  �منح را�نو �شابينن التقدم لإ�شتونيا يف الدقيقة 

فلوريان كاينت�س )68( �غريغوريت�س )88(.
�انفردت النم�شا ب�شدارة املجموعة ب�شت نقاط، بفارق ثالث اأمام بلجيكا التي غابت عن هذه اجلولة، �ال�شويد التي ا�شتعادت 
بخما�شية  اأذربيجان  �شيفتها  على  بتغلبها  اخلمي�س،  نظيفة  بثالثية  "ال�شياطني احلمر"  توازنها بعد خ�شارتها املذلة امام 
اأذربيجان بهلول م�شطفى زاده )65 باخلطاأ يف مرمى بالده(  اإميل فور�شربغ )38( �مدافع  نظيفة تنا�ب على ت�شجيلها 

�فيكتور غويكريي�س )79( �ي�شرب كارلو�س )88( �اأنتوين اإيالنغا )89(.
�يف اخلام�شة، حذت بولندا حذ� ال�شويد �ا�شتعادت توازنها عقب خ�شارتها امام ت�شيكيا 1-3 يف اجلولة ال�ىل بفوز �شعب على 

�شيفتها البانيا -1�شفر �شجله كار�ل �شفيدير�شكي )41(.
�يف املجموعة ذاتها، تعادلت مولدافيا مع اجلمهورية الت�شيكية �شلبا.

�عززت ت�شيكيا �شدارتها باربع نقاط بفارق نقطة امام بولندا �نقطتني اأمام مولدافيا، فيما بقيت األبانيا د�ن ر�شيد يف املركز 
الخري مع جزر فار�.

هولندا تعو�ش بثنائية اأكيه  

بافار يهدي فرن�سا �لفوز �لثاين ت�سفيات �أوروبا 2024
يوكيت�س يقود ناغت�س  

�أمام �سيك�سرز ومتربوولفز 
يرجئ �حتفاالت كينغز 

�شدارته  يوكيت�س  نيكول  ال�شربي  جنمه  ب��ق��ي��ادة  ناغت�س  دن��ف��ر  ع���ّزز 
بفوز  للمحرتفني،  الم��ريك��ي  ال�شلة  ك��رة  د�ري  يف  الغربية  للمنطقة 
 ،111-116 �شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفيا  �شيفه  على  الإث��ن��ني  مثري 
اإىل  كينغز  �شاكرامنتو  تاأهل م�شيفه  اأرج��اأ ميني�شوتا مترب��لفز  فيما 

الأد�ار الإق�شائية للمرة ال�ىل منذ 16 عاًما.
دابل" رقم  ال�"تريل  مرتني،  ال���د�ري  يف  لع��ب  اأف�شل  يوكيت�س،  حقق 
نقطة، 17 متابعة �12 متريرة   25 بواقع  دنفر  مع  املو�شم  هذا   29

حا�شمة.
نقطة يف   20 بفارق  تقدًما  ناغت�س  اأه��در  اأن  بعد  را�شًيا  يكن  لكنه مل 
من  ثانية   28.9 قبل  فقط  نفاط  ث��الث  اىل  ليتقل�س  الخ��ري  الربع 
اإمبيد ��شانع  الكامري�ين جويل  املنقو�س من  اأمام �شيك�شرز  النهاية، 

اللعاب جيم�س هاردن.
املباراة  على  �شيطرنا  ال��ي��وم.  جيد  بعمل  نقم  "مل  ال�شدد  ه��ذا  يف  ق��ال 
حما�لت  �شددنا  الخ��ري.  الربع  يف  ال�شيطرة  فقدنا  ثم  �م��ن  باأكملها 

�شيئة، مل نوؤد جيًدا دفاعًيا �لهذا ال�شبب عاد�ا".
ابتعد دنفر بفوزه الرابع توالًيا ثالث مباريات �ن�شف يف ال�شدارة عن 

ممفي�س غريزليز الثاين.
يف �شاكرامنتو، كان اجلميع ي�شتعد لالحتفالت بتاأهل كينغز اىل "بالي 
زع��زع الجواء  2006، لكن مترب��لفز  اأ�ف" للمرة ال�ىل منذ عام 

بفوزه 115-119.
جايدن  اأف�شلهم  اأك��ر،  اأ�  نقاط   10 ��لفز  من  لعبني  �شبعة  �شجل 
ماكدانيالز مع 20، ليحقق الفريق فوزه الرابع توالًيا �يرتقي للمركز 
ال�شاد�س يف الغربية �يعادل �شجل غولدن �شتايت ��ريرز حامل اللقب 

�شاحب املركز ال�شابع.
يف  الرب��ع��اء  جم��دًدا  ��شيحا�ل  الغربية  يف  الثالث  املركز  كينغز  يحتل 
لفريق  الق�شائية  الد�ار  عن  جفاف  ف��رتة  اأط��ول  ينهي  اأن  بورتالند 

ن�شط يف اأي د�ري ريا�شي حمرتف يف الوليات املتحدة.
يف اإنديانابولي�س، عّزز دال�س مافريك�س حظوظه بخطف مقعد للملحق 
-127 باي�شرز  اإنديانا  م�شيفه  على  بفوزه  اأ�ف"  "بالي  اىل  املوؤهل 

�شل�شلة من اأربع هزائم توالًيا. منهًيا   104
كان النجم ال�شلوفيني لوكا د�نت�شيت�س الأف�شل يف مافريك�س مع 25 
ال��د�ري اخلطاأ  رابطة  األغت  اأن  بعد  املباراة  �شارك يف  اأن��ه  علًما  نقطة، 
الفني الذي تلقاه يف اخل�شارة اأمام ت�شارلوت هورنت�س الأحد، �الذي كان 

�شي�شبح الرقم 16 هذا املو�شم �بالتايل اإيقاف تلقائي ملباراة �احدة.
اأ�شاف د�نت�شيت�س �شبع متابعات ��شت متريرات حا�شمة، اإحداها رائعة 
بيد �احدة من جانب امللعب نحو الآخر عندما كان حما�شًرا، ليو�شلها 

اىل جايدن هاردي الذي �شجل ثالثية.
البداية. ثم  ي��رين يف  اأن��ه مل  "اأعتقد  التمريرة  ه��ذه  ه��اردي على  عّلق 
عندما راآين، مل اأكن اأعتقد اأنه �شيتمكن من اإي�شالها اإيل. لكنه فعلها... 

لذلك قلت لنف�شي، يجب اأن اأ�شجل من اأجله".
اأف�شل  اأح���د  "اإنه  متفاجًئا  مافريك�س  م���درب  كيد  جاي�شون  يكن  مل 
ق��وي مبا فيه  اإن��ه  الالعبني،  العثور على  ال���د�ري. ميكنه  املمررين يف 

الكفاية، ل اأعرف ما اإذا كان باإمكان اأي �شخ�س اآخر القيام بذلك".
اأ�شاف كايري اإيرفينغ 16 نقطة �6 متريرات حا�شمة ملافريك�س الذي 
يتاأخر بن�شف مباراة عن لو�س اأجنل�س ليكرز �اأ�كالهوما �شيتي ثاندر 

يف ال�شراع على اآخر مركز موؤهل خلو�س امللحق يف الغربية.
34 نقطة هي العلى له هذا  ��شجل جنم ميلو�كي كري�س ميدلتون 
على  ب��ف��وزه   21-54 ب�شجل  ل��ل��د�ري  ���ش��دارت��ه  باك�س  ليعزز  امل��و���ش��م 

م�شيفه ديرت�يت بي�شتونز 117-126.
غاب اليوناين ياني�س اأنتيتوكومنبو عن باك�س ب�شبب ا�شابة يف الركبة، 
ك��را�در ل�شابة  بال�شافة اىل جر� هوليداي لأ�شباب �شخ�شية �جاي 

يف ربلة ال�شاق.
40 نقطة ��شاهم يف فوز نيك�س  اإميانويل كويكلي  يف نيويورك، �شجل 

خام�س ال�شرقية على هيو�شنت ر�كت�س املتذيل 115-137.

•• اأب�ظبي-وام:

م�شاعد  اجل����ه����وري،  ���ش��ل��ط��ان  اأك����د 
مدرب يف اإ�شطبالت يا�س لل�شباقات 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال��ع��ائ��دة 
ف��وز اجلواد  اأن  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
اأ��شكار  ال��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  "حيان" 
كحيلة  "دبي  ���ش��وط  بكاأ�س  �شافيز 
ال�27  ال��ن�����ش��خ��ة  يف  كال�شيك" 
ب��ك��اأ���س دب���ي ال��ع��امل��ي، ي��ر���ش��خ املكانة 
ح�شد  ع��ل��ى  املناف�شة  يف  امل��رم��وق��ة 
الأل���ق���اب ال��ع��امل��ي��ة. �ق���ال " نتوجه 
اإىل  �ال��ت��ق��دي��ر  �الم��ت��ن��ان  بال�شكر 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 

نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
�زي���ر دي����وان ال��رئ��ا���ش��ة ع��ل��ى دعمه 
�التطلعات  ل��ل��ط��م��وح��ات  ال��ك��ب��ري 
اأف�شل  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ش��ة  يف 
املحلية  امليادين  النتائج يف خمتلف 
الد�لة،  راي��ات  �اخلارجية، لإع��الء 
�شباقات  يف  العاملية  ريادتها  �تاأكيد 
لل�شباقات  يا�س  �ب�شعار  اخليول". 
للمرة الثانية يف تاريخ املدرب ماجد 
امل�����درب م�شهد  ا���ش��ت��ع��اد  اجل���ه���وري 
الفوز التاريخي يف كاأ�س دبي العاملي 
بعد 9 �شنوات، اإثر الفوز مع اجلواد 
دبي  �شوط  كرير" بلقب  دي  "رباح 
العربية  للخيول  كال�شيك  كحيلة 

الأ�شيلة يف ن�شخة 2014.
املدرب  �ال��ده  اأث��ر  �شلطان  �يقتفي 
الهتمام  يف  اجل�����ه�����وري،  م����اج����د 
ب��اخل��ي��ول، �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خربة 
حتقيق  اإىل  ق���ي���ادت���ه���ا  يف  �ال��������ده 
النت�شارات، باحلر�س على متابعة 
ال�����ش��ب��اق��ات م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة، حيث 
من  الكثري  التجربة  ه��ذه  منحته 
اجل��وان��ب الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ر�شخت 
���ش��اب يتطلع  ك���م���درب  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه 
بالإجنازات  جديد  �اق��ع  ر�شم  اإىل 
ال��ك��ب��رية ل��د�ل��ة الإم������ارات. ��شهد 
كاأ�س دبي العاملي يف ن�شخته ال 27، 
لكل  الإمارات،  لد�لة  انت�شارات   4

�"اآيز�ليت"  "حيان"،  اجل��واد  من 
العائدة  ل��ل�����ش��ب��اق��ات  اأر"  اأر  اأر  ل" 
النعيمي،  حميد  ب��ن  را���ش��د  لل�شيخ 
يف �شوط جودلفني مايل، ثم "لورد 
نورث" ل�شمو ال�شيخ زايد بن حممد 
لل�شباقات، يف �شوط " دبي تريف"، 
�اأخرياً " دانيه" املتّوج باملركز الأ�ل 
�اأ��شح  لل�شرعة.  القوز  بطولة  يف 
اجلهوري اأن الفار�س اأ��شكار �شافيز 
من  تعافيه  بعد  �شباق  اأ�ل  خ��ا���س 
الإ����ش���اب���ة ال���ت���ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا قبل 
اأيام   10 بنحو  ال��ع��امل��ي  دب���ي  ك��اأ���س 
على  �ك��ان  اخليل"،  "امتطاء  اأثناء 
"اجلواد  يقود  �ه��و  التوقعات  ق��در 

بنجاح  ال��ن��ه��اي��ة  خ���ط  اإىل  حيان" 
القوية،  املناف�شة  م��ن  ال��رغ��م  على 
البالغة  ال�شباق  م�شافة  قطع  حيث 
 2:14:15 يف  م�����رت   2000
دقيقة. �قال " املناف�شة على اللقب 
ب��ت��واج��د نخبة  ق��وي��ة  اإث����ارة  �شهدت 
ب�شباقات  الفائزة  العاملية  اخل��ي��ول 
الكربى،  �البطولت  الأ�ىل  الفئة 
ك�شفت  ال�����ش��ب��اق  جم��ري��ات  اأن  ك��م��ا 
�شافيز  لفار�شنا  كبرية  ق��درات  عن 
كان  ح��ي��ث  " حيان"،  اجل�����واد  م���ع 
الأخري  املنعطف  يف  ب��ق��وة  ح��ا���ش��راً 
الأ�ل،  امل�����رك�����ز  اإىل  ب����ال����و�����ش����ول 
ال���ق���دي���ر ماجد  امل�������درب  �ال�����وال�����د 

بامل�شاركة  الثقة  منحه  اجل��ه��وري 
اأي�����ش��ا اأن  يف ال�����ش��ب��اق، �احل��ق��ي��ق��ة 
يف  ���ش��ارك  دريان"  اجلواد"  لدينا 
يف  ت��اأخ��ر  لكن  اأي�شا  نف�شه  ال�شباق 
�اأ�شار  البوابة".  م���ن  الن���ط���الق 
املهم �امل�شرف  اأن هذا الإجن��از  اإىل 

املخل�شة  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ت��وي��ج��اً  ي���اأت���ي 
الإ�شطبالت،  يف  العمل  ف��ري��ق  م��ن 
قادتنا  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ارك��ي��ة  ب���ال���ر�ؤى 
اإىل هذه املح�شلة القوية �املمتازة، 
�ناأمل اأن نتابع هذا الأداء املتميز يف 
الد�لية، خا�شة  ال�شباقات  خمتلف 

 6 ر�شيده  " حيان" يف  اجل���واد  اأن 
���ش��ب��اق��ات ج���ر�ب 1 م��ن اأ���ش��ل 10 
انت�شارات من 20 م�شاركة، 6 منها 
يف جر�ب 1 �3 يف جر�ب 2 �1 يف 
ميدان. �ي�شنف على اأنه اأحد اأغلى 

خيول العامل بت�شنيف 126.

�سلطان �جلهوري: دعم من�سور بن ز�يد 
ور�ء �لفوز يف كاأ�س دبي �لعاملي

قائد عام �سرطة �أبوظبي يكرم منتخب �جلوجيت�سو لفوزه ببطولة دولية
•• اأب�ظبي-الفجر 

ك��رم م��ع��ايل ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار ف��ار���س خلف امل��زر�ع��ي قائد 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  بعثة  اأبوظبي  �شرطة  ع��ام 
البلجيكية  العا�شمة  اأقيمت  يف  �التي  ملنتخب اجلوجيت�شو 

بر�ك�شل. 
املركز  للجوجيت�شو  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة  ح���ازت   �  
للجوجيت�شو  ال��ع��امل  ببطولة  ال��ع��ام  الت�شنيف  يف  ال��ث��ال��ث 
AJP �ح�شدت  9 ميداليات ملونة )2 ذهبية � 4 ف�شية 

� 3 بر�نزية(  �ذلك يف اأ�ل م�شاركة د�لية ل�شرطة اأبوظبي 
بالتناف�س مع  اأبطال العامل للجوجيت�شو.

التي   الريا�شية  ب��الإجن��ازات  اأبوظبي   �شرطة  اعتزاز  �اأك��د   
�د�لياً  �اإقليميا  حمليا  الريا�شية   م�شريتها  يف  حتققها 
�الأرق�����ام يف  الإجن�����ازات  م��ن  امل��زي��د  �تطلعها  اىل حتقيق 
ت��وج��ي��ه��ات القيادة  امل��ق��ب��ل��ة يف ظ���ل  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ط��ولت 

الر�شيدة بالريا�شة �دعم م�شريتها الريادية.
النتائج  ال�شتمرار يف  حتقيق  على   الفريق  معاليه  �ح��ث   
ال�شورة  �اإظ��ه��ار  الريا�شية  امل�شاركات  خمتلف  يف  املتميزة  

امل�شرفة  لهوية القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي  �مكانة د�لة 
الإمارات  املتميزة  ريا�شيا  على امل�شتوى الد�يل  يف املن�شات 

�البطولت العاملية للجوجيت�شو . 
امل��زر�ع��ي مدير  اأح��م��د  ع��م��ران   العميد   التكرمي   �ح�شر 
ال��دك��ت��ور را���ش��د حممد  ال��ب�����ش��ري��ة، � العميد  امل����وارد  ق��ط��اع 
بور�شيد رئي�س جمل�س �شرطة اأبوظبي الريا�شي،  �العميد  
 ، الريا�شية  الرتبية  م��رك��ز  م��دي��ر  علي  اآل  ع��ب��داهلل  ع�شام 
�عدد من  التنفيذي  املكتب  القحطاين مدير  �املقدم فالح 

ال�شباط.



    

موريتاين �ألهمته �الأ�ساطري �ل�سعبية و�أو�سلته لنتفليك�س
ا���ش��ك��ون��ه، لعر�س  �ل��د  ال�����ش��اب حممد  امل��وري��ت��اين  امل��خ��رج  ي�شتعد 
اجل��اري عرب من�شة  مار�س  �شهر  29 من  ي��وم  “امل�شترت”  فيلمه 
تتعا�ن  موريتاين،  خم��رج  اأ�ل  ا�شكونه  �ل��د  �يعد  “نتفليك�س”. 

معه من�شة “نتفليك�س” العاملية.
�شيتم  الفيلم  اإن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ا�شكونه  �لد  �ق��ال 
بح�شور  نري�بي،  الكينية  بالعا�شمة  ر�شمي  حفل  خ��الل  عر�شه 
اأنه �شيكون  �طاقم الفيلم، م�شريا اإىل  “نتفليك�س”،  ممثلني عن 

حا�شرا “افرتا�شيا” لأ�شباب �شخ�شية.
عن  م�شابقة  �”اليون�شكو”،  نتفليك�س  نظمت   ،2021 عام  خالل 
اكت�شاف  بهدف  الإفريقية”  ال�شعبية  احل��ك��اي��ات  ت�شور  “اإعادة 
اأ�شوات اإفريقية جديدة، �اإبراز اأعمال خمرجي الأفالم النا�شئني 

يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء.
ال��ذي��ن ����ش��ل عددهم  امل�شابقة  ل��ه��ذه  امل��ت��ق��دم��ني  ب��ني  �ك���ان م��ن 
ق�شرية عن  بق�شة  تقدم  ال��ذي  ا�شكونه،  �ل��د  األ��ف��ني، حممد  اإىل 
اإىل  حممد  �ت��اأه��ل  موريتانيا.  يف  “اجلن”  ال�شعبية  الأ���ش��اط��ري 
القائمة  اإىل  ي��ت��اأه��ل  اأن  ق��ب��ل  �شخ�شا،   21 ت�شم  ال��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة 

الق�شرية التي ت�شم 6 خمرجني �شباب من القارة ال�شمراء.
�ح�����ش��ل ك��ل ف��ائ��ز ع��ل��ى 25 األ���ف د�لر اأم���ريك���ي، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

ميزانية اإنتاج تبلغ قيمتها 75 األف د�لر اأمريكي.
العا�شمة  ب���ني  �حت���دي���دا  م��وري��ت��ان��ي��ا،  يف  ال��ف��ي��ل��م  ت�����ش��وي��ر  �مت 

نواك�شوط، ��لية اآدرار ال�شمالية.

»ال يب�سر بخري«.. �سدمة لعلماء نا�سا ب�ساأن كوكب �سبيه باالأر�س
مل يعر تل�شكوب الف�شاء “�يب” على اأي دليل على �جود غالف 
جوي حول اأحد الكواكب ال�شبعة ال�شخرية �الذي يقارب حجمه 

حجم الأر�س �يد�ر يف فلك جنم قريب.
الكواكب  لبقية  بالن�شبة  باخلري”  يب�شر  ل  “هذا  اإن  علماء  ق��ال 
مواقع  يف  بع�شها  يقع  �التي  ال�شم�شي،  النظام  هذا  يف  املتواجدة 

منا�شبة للغاية لوجود املياه �رمبا احلياة.
يورد  مل  “نا�شا”  الأمريكية  الف�شاء  �كالة  تقوده  ال��ذي  الفريق 
���ش��وى القليل م��ن البيانات ح��ول ع��دم �ج���ود غ��الف ج��وي حول 
بعد  على  )ترابي�شت-1(،  القزم  النجم  نظام  يف  الأعمق  الكوكب 

اأربعني �شنة �شوئية.
ا�شتخدم الباحثون تقنية خا�شة موجهة نحو كوكب دافئ مثل هذا 

الكوكب، �ن�شرت النتائج اأم�س الأ�ل الثنني يف جملة “نيت�شر«.
ق�شم علوم  فلكية يف  فيزياء  توما�س غرين، عامل  بر�في�شور  قال 
الف�شاء �البيولوجيا الفلكية يف مركز اأبحاث اأمي�س التابع لوكالة 
نا�شا �قائد فريق الدرا�شة، اإن عدم �جود غالف جوي يعني عدم 

�جود ماء اأ� حماية من الأ�شعة الكونية.
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ك��واك��ب الأخ������رى ال���ت���ي ت�����د�ر ح����ول ال��ن��ج��م القزم 
)ترابي�شت-1(، فقال غرين يف ر�شالة بالربيد الإلكرت�ين: “كنت 
�شاأ�شعر مبزيد من التفا�ؤل، ب�شاأن �جود الغالف اجلوي للكواكب 

الأخرى«.
الأعمق لق�شف  الكوكب  لتعر�س هذا  اأنه نظرا  اإىل  �اأ�شار غرين 
الإ�شعاع ال�شم�شي- مبعدل اأربعة اأ�شعاف ما حت�شل عليه الأر�س 
من �شم�شنا- فمن املحتمل اأن تكون الطاقة الإ�شافية هي ال�شبب 

يف عدم �جود غالف جوي.
امل�شاهدات  م����ن  م���زي���د  ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ال����درا�����ش����ة  ف���ري���ق  �ي���خ���ط���ط 
يف  الأخ���رى  للكواكب  بل  �ح��ده،  الكوكب  لهذا  لي�س  �املالحظات 

نظام )ترابي�شت(.

   بانوراما
م�سدر جديد للمياه على �لقمر.. �ل�سر يف »�حلبيبات �لزجاجية«

تو�شل جمموعة من العلماء اإىل اكت�شاف حبيبات زجاجية جمهرية تعد م�شدرا جديدا للمياه على القمر.
الف�شاء  اأن تلك احلبيبات قد ت�شاعد يوما ما ر�اد  اإىل  العلماء  اأ�شار  “��ل �شرتيت جورنال”،  �بح�شب �شحيفة 
على اإنتاج مياه ال�شرب �الهواء القابل للتنف�س �حتى �قود ال�شواريخ، �ذلك �فقا ملا مت جمعه خالل مهمة مركبة 

�شينية اأم�شت اأ�شبوعني على �شطح القمر يف عام 2020.
ال�شيليكات، يرتا�ح حجمها من ب�شع  ��فق اخلرباء فاإن �شطح القمر مغطى بحبيبات كر�ية �شغرية من زجاج 
بالقمر،  الكويكبات  ا�شطدام  اإىل  ت�شكلها  �شبب  العلماء  �يرجع  مليمرتات.  ب�شعة  اإىل  امليكر�مرتات  ع�شرات من 

�البع�س الآخر ناجت عن ن�شاط بركاين قدمي على �شطح القمر، �كالهما حدث منذ ماليني ال�شنني.
الكتلة  مطياف  ت�شمى  خا�شة  اأداة  با�شتخدام  املجهرية  املجالت  من  حفنة  علماء  فح�س  ببكني،  خمتربهم  �يف 

الأيونية الثانوي الذي يحلل الأ�شطح ال�شلبة بحزمة من الأيونات، �اكت�شفوا �جود املاء داخلها.
للعلوم،  ال�شينية  لالأكادميية  التابع  �اجليوفيزياء،  اجليولوجيا  معهد  من  �شني  هو  الرب�ف�شور،  الدرا�شة،  قائد 

حتدث ملوقع “�شكاي نيوز عربية” عن تفا�شيل الكت�شاف، اإذ يقول:
حتتوي حبات الزجاج ال�شدمية يف الرتبة القمرية على حمتويات مائية ت�شل اإىل 2000 جزء يف املليون يف الوزن 

“جزء يف املليون اأ� جم-طن«.
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متثال مي�سي �إىل جو�ر مار�دونا وبيليه يف »�لكومنيبول«  
خرج ليونيل مي�شي من ظل دييجو ماراد�نا عندما قاد الأرجنتني اإىل لقب 
كاأ�س العامل يف العام املا�شي، �احتفل بو�شع متثاله اإىل جوار متثايل مواطنه 

�بيليه يف متحف احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم “الكومنيبول«.
العامل  كاأ�س  يحمل  �هو  ملي�شي  الطبيعي  باحلجم  الك�شف عن متثال  �مت 
كوبا  كاأ�س  قرعة  اإج���راء  قبل  ب��اراج��واي  يف  الكومنيبول  مبقر  احتفال  يف 
ليربتاد�ري�س الليلة املا�شية. �قاد مي�شي الأرجنتني اإىل لقب كاأ�س العامل 
للمرة الثالثة يف تاريخها �الأ�ىل بعد انتظار 36 عاما يف قطر يف دي�شمرب 
كان  ه��ذا، حلمي  اأفكر يف  اأ�  اأحلم  “مل  �ق��ال مي�شي  املا�شي.  الأ�ل  كانون 
حمرتفا،  لعبا  اأك��ون  اأن  �ه��و  طفال،  كنت  اأن  منذ  اأحببت  مبا  ال�شتمتاع 
�اأفعل ما اأحب يف حياتي. »الطريق كان طويال جدا، الكثري من القرارات 

�الهزائم، لكني كنت اأتطلع للم�شتقبل دائما �اأردت الفوز«.
�شيء  �اأن كل  اأح��الم��ك،  اأج��ل  القتال من  اأه��م �شيء هو  اأن  “اأعتقد  �تابع 

ممكن �عليك ال�شتمتاع باللعب �هو الأمر الأجمل«.
�ح�شل لعبو الأرجنتني �الطاقم التدريبي للمنتخب على مناذج م�شغرة 

لكاأ�س العامل �كاأ�س كوبا اأمريكا �هو اللقب الذي ناله الفريق يف 2021.
ا���ش��م مي�شي ع��ل��ى م��ق��ر ت��دري��ب��ات املنتخب  �اأط���ل���ق الحت����اد الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
الوطني يوم ال�شبت بعد يومني من ت�شجيله الهدف رقم 800 يف م�شريته 
99 هدفا مع  �اأح��رز مي�شي  2-�شفر على بنما.  الفوز  الحرتافية خالل 
الأرجنتني، �ميكن اأن ي�شبح اأ�ل اأرجنتيني ي�شل اإىل مئة هدف د�يل اإذا 

هز �شباك كورا�شا� يف مباراة �دية اأم�س الثالثاء.

�سبط كوكايني ب�20 مليون دوالر قبل تهريبه 
كانت خمباأة يف  الكوكايني  2.3 طن من  اإنها �شبطت  �شلطات بري�  قالت 
بحري  طريق  عرب  لرتكيا  تهريبها  قبل  ال�شرياميك  من  قرميد  �شورة 

لتهريب املخدرات.
بطت يوم اجلمعة يف خمزن مبيناء اإل كال�  �ذكرت ال�شرطة اأن الكمية �شُ

الذي يعد اأكرب موانئ بري� �يقع خارج العا�شمة ليما.
اأ�ل  “هذه  ك��ال�  اإل  �شرطة  اآجن��ل بولنو�س قائد  لوي�س  الكولونيل  �ق��ال 
�اقعة نعلم بها �تكون ال�شحنة يف موانئ ببري� ��جهتها الأخرية هي تركيا. 

نحن يف العادة على دراية مبوانئ يف بلجيكا �هولندا �اإ�شبانيا �فرن�شا«.
مليون   20 ع��ن  يقل  ل  “مبا  ُق���درت  امل�شبوطة  الكمية  قيمة  اأن  �اأ���ش��اف 
العام  �امل��واد املحظورة  د�لر«. ��شبطت بري� كمية قيا�شية من املخدرات 
الكوكايني  هيدر�كلوريد  من  طنا   28 بينها  من  طن   86.4 بلغت  املا�شي 
�كولومبيا  بري�  اإن  املتحدة  الأمم  �تقول  ال�شرطة.  بيانات  ت�شري  ح�شبما 
التي ي�شنع منها على  الكوكا  الكوكايني ��رقة  اأكرب منتجي  املجا�رة من 

م�شتوى العامل.

لفتة �إن�سانية من جامعة �الأزهر 
جتاه �أ�سهر باحث يف م�سر

اأع��ل��ن��ت جامعة  اإن�����ش��ان��ي��ة،  ل��ف��ت��ة  يف 
الأزه�������ر ع���ن حت��م��ل ن��ف��ق��ات عالج 
امل�������ش���ري حم���م���ود �هبة  ال���ب���اح���ث 
الذي ح�شل على درجة الدكتوراة يف 
على  يجل�س  بينما  الإح�شاء  فل�شفة 
ف��را���س امل��ر���س داخ���ل غ��رف��ة عناية 
بتوجيه  امل�شت�شفيات،  باأحد  مركزة 
اأحمد  ال�����ش��ري��ف،  الأزه����ر  �شيخ  م��ن 
الر�شمي  املتحدث  �ي��ق��ول  الطيب. 
ب��ا���ش��م ج��ام��ع��ة الأزه����ر اأح��م��د زارع، 
انطلق  ملوقع “�شكاي نيوز عربية”: 
دا��د،  ����ش���الم���ة  ال���دك���ت���ور  الأح�������د 
�فد  برفقة  الأزه����ر  جامعة   رئي�س 
التي  امل�شت�شفى  اإىل  الأ���ش��ات��ذة  م��ن 
ي��ت��واج��د بها �ه��ب��ة م��ن اأج���ل دعمه 
�م�����ش��ان��دت��ه يف رح��ل��ت��ه م��ع  مقا�مة 
ال�شفاء  له  متمنيا  ال�شر�س،  املر�س 
العاجل �اأن يخرج قريبا من الوعكة 

ال�شحية التي مير بها«.
ذاع �شيته  ق���د  �ه��ب��ة  ك���ان حم��م��ود 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  على 
يف الأي��ام الأخ��رية بعد انت�شار �شور 
ال��دك��ت��وراة  من  ل��ر���ش��ال��ة  مناق�شته 
داخل غرفة للعناية املركزة، ليتعرف 
اجلميع على ق�شته امللهمة �ي�شبح 
م�شر.   يف  ال���ب���اح���ث���ني  اأ����ش���ه���ر  م����ن 
بكلية  م�شاعد  كمدر�س  �هبة  عمل 
ال��ت��ج��ارة ل��ل��ب��ن��ني ب��ج��ام��ع��ة الأزه����ر 
بالقاهرة، �انهمك يف حت�شري ر�شالة 
 الدكتوراة يف فل�شفة الإح�شاء، قبل 
اأن ُي�شاب مبر�س �شديد.  قا�م �هبة 
�انخرط  لها  يتعر�س  ال��ت��ي  الآلم 
ثم  ال��دك��ت��وراة،  ر�شالة  ا�شتكمال  يف 
�شحية  ا�شطر  لن��ت��ك��ا���ش��ة  ت��ع��ر���س 
امل�شت�شفى، لتلقي  اإثرها دخول  على 

العالج الالزم. 

�آديل تغري من �ملعجبني 
بتايلور �سويفت

اأنهت اأديل املحطة الأ�ىل من اإقامتها يف ل�س 
فيغا�س يف نهاية هذا الأ�شبوع، لكن عر�شيها 
الأخريين تزامنا مع عر�شي تايلور �شويفت، 
ف��ل��م ت��ت��م��ك��ن م���ن ح�����ش��ور ح��ف��الت �شويفت 

املو�شيقية.
�اأعربت اأديل عن خيبة اأملها لأنها مل حت�شر 
عر��س تيلور �شويفت يف 24 مار�س “اآذار”، 
للجمهور  بعر��شها.�قالت   ان�شغالها  ب�شبب 
يف اأ�ل عر�س يف عطلة نهاية الأ�شبوع: “ اإذا 
ف�شاأ�شعر  تيلور،  ع��ر����س  �شخ�س  اأي  ح�شر 

بالغرية منه، لأين اأحبها”
 4000 اأم�����ام  الأخ�����ري  ع��ر���ش��ه��ا  اأدي�����ل  اأدت   �
“�شيزر  يف  ال��ك��ول��و���ش��ي��وم  ق��اع��ة  يف  م�����ش��اه��د 
يف حني ح�شر حفل تيلور �شويفت  بال�س”، 
�ف��ق ما  األيغانت،  األ��ف م�شاهد يف ملعب   60

اأ�رد موقع “جا�شت غارد” .

فتاة تعاين من كورونا...منذ عامني
الكثري  اأن هناك  اإل  اإىل طبيعتها،  ع��ادت  اأن احلياة  رغم 
“كور�نا طويلة  م��ن ال��ذي��ن م��ا زال����وا ي��ع��ان��ون م��ن م��ن 
م���ن فح�س  ت��ع��اين  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ���ش��اب��ة  �م��ن��ه��م  الأمد”، 
يف  اإ�شابتها  منذ  امل��ر���س  م��ع  �تتعاي�س  اإي��ج��اب��ي  ك��ور�ن��ا 
اأكتوبر -ت�شرين الأ�ل 2020. �اأفردت �شحيفة “مرت�” 
ل��س  جا�شمني  معاناة  عن  طوياًل  تقريراً  الربيطانية 
بالفري��س  اإ�شابتها  منذ  ل��ك��ور�ن��ا  اإي��ج��اب��ي  فح�س  م��ع 
للمرة الأ�ىل حني كانت يف ال� 19، �رجحت اأنها التقطت 
العد�ى من زميلة يف دار الطالب الذي كانت تعي�س فيه. 
�ح�شب الفتاة اأظهرت الفحو�شات اأنها اأ�شيبت باأعرا�س 
يف  ا�شت�شارة   52 اإج���راء  م��ع  خمتلفة،  �شحية  ح��ال��ة   19
حوايل 9 اأ�شهر، ما اأثر �شلباً على ��شعها النف�شي ب�شكل 
كبري، حتى اأنها �شارت م�شابة بفوبيا املجتمع،�تفر من 
اأ�شبحت  كما  “ي�شعلون”،  النا�س  �شماع  ملجرد  مكان  اأي 
�الكوابي�س  كور�نا،  بعزلة  يذكرها  لأنها  النوم،  تخاف  

املر�عة �الأرق ال�شديد.

م�سهد رومان�سي و�سط �الحتجاجات
اأكر من 1.4 مليون اإعجاب على تيك توك حققها فيديو 
لز�جني فرن�شيني ي�شتمتعان باأم�شيتهما الر�مان�شية يف 
�خلفيتهما  الفرن�شية،  ب���ورد�  مدينة  ���ش��واح��ي  اإح���دى 
نريان م�شتعلة �احتجاجات �شعبية، اإ�شافة اإىل مواجهات 
اإميانويل  الفرن�شي  للرئي�س  �معار�شني  ال�شرطة  بني 
“اأهاًل بكم يف فرن�شا”،  ماركون. الفيديو، املرفق بعبارة 
انت�شر ب�شرعة الربق، على اأحد ح�شابات تيك توك، حيث 
يظهر خالله الز�جان، �كاأنهما يف عامل اآخر، يجل�شان يف 
الهواء الطلق ب�”�شاحة الن�شر - بال�س د� ل فيكتوار”، 
ي��ج��ري ح��ول��ه��م��ا م���ن احتجاجات  غ���ري م��ك��رتث��ني مب���ا 
�املمتلكات  ال��ن��ف��اي��ات  م�����ش��ت��وع��ب��ات  يف  ن����ريان  �اإ�����ش����رام 
تتجا�ز  الذي ل  الفيديو  بفرن�شا. �يف  �العامة  اخلا�شة 
مدته دقيقة، يركز الثنائي على حمادثتهما، �يحت�شيان 
اأي�شاً من  اآخ��ران  النبيذ، �بجانبهما ز�ج��ان  كاأ�شني من 
“الكوكب الآخر”، مع ان�شغال املراأة الثانية بهاتفها، غري 
مبالية بالنار امل�شتعلة على مقربة منها. �مع ذلك، يبد� 
الواقع خلفه،  امل�شهد  ب�شاأن  قلقاً  اأكر  املرافق  ال�شاب  اأن 
امل�شهد  ر�ؤي���ة  م��ن  يتمكن  حتى  كر�شيه  حت��ري��ك  �اخ��ت��ار 
بو�شوح، بحيث يظهر اآخر�ن يتابعون الأحداث عن ُبعد، 

بينما ي�شارع اآخر�ن بالفرار بعيداً.

منع زيلين�سكي من تناول �سوكوالتة �أهد�ها له مغامر بريطاين
املغامر  اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ت���ل���غ���راف  ���ش��ح��ي��ف��ة  ك�����ش��ف��ت 
اأه��دى قطعة �شوكولتة  ال�شهري بري غريلز  الربيطاين 
التقيا،  حني  زيلين�شكي  فولودميري  الأ�ك��راين  للرئي�س 

ال�شهر املا�شي.
�اأ�شارت اإىل اأن الفريق الأمني للرئي�س الأ�كراين منعه 
املغامر  يكون  اأن  ال�شوكولتة، خوفا من  تنا�ل هذه  من 

الربيطاين يحا�ل ت�شميم زيلين�شكي.
�شعيدا  يكن  “مل  الأمني  زيلين�شكي  فريق  اأن  �اأ��شحت 
بهذا العر�س«. �يف حوار �شحفي، قال غريلز البالغ من 
م�شريا اإىل اأنه قام  العمر 48 عاما، اإنه “فهم ال�شبب”، 

بنف�س الأمر مع زعماء عامل �شابقني، خالل لقائه بهم.

رجل يتهم غوينيث بالرتو بارتكاب حادث غرّي حياته و�سخ�سيته 
اأّكد الرجل الذي يّتهم املمثلة الأمريكية غوينيث بالرت� بالت�شّبب يف اإ�شابته بحادث تزلج، 
خالل مثوله اأمام املحكمة، اأّن هذا احلادث بّدل �شخ�شيته. �قال طبيب العيون املتقاعد 

تريي �شاندر�شون “76 عاماً” اأمام هيئة املحّلفني “بّت اأعي�س راهناً حياة خمتلفة”، 
م�شيفاً “اأ�شبح التوا�شل مع اأفراد عائلتي يّت�شم ب�شعوبة اأكرب... اإّن جوهر حياتي 

النجمة  اأّن  �شاندر�شون  �يوؤّكد  احل��ادث��ة«.  بعد  �شل�شاً  يعد  مل  فالتوا�شل  تغرّي 
التزلج يف  اأحد مدرجات  2016 على  عام  اإ�شابته بحادثة �قعت  ت�شببت يف 

�لية يوتا، ما اأّدى اإىل ك�شر اأربعة من اأ�شلعه �تلف دائم يف دماغه، قبل 
اأن تفر، تاركة اإياه فاقداً الوعي. �يطالب �شاندر�شون باحل�شول على 

احلائزة  املمثلة  م��ن  ����ش��رر  كعطل  د�لر  ماليني  ثالثة  م��ن  اأك��ر 
اإن  “�شك�شبري  1999 ع��ن د�ره���ا يف فيلم  اأ����ش��ك��ار ع��ام  ج��ائ��زة 

لف” �التي رفعت دعوى م�شادة يف هذه الق�شية. �بينما 
اأّن �شاندر�شون هو من �شدمها، قال طبيب  اأّكدت املمثلة 
العيون املتقاعد الثنني “لقد تعر�شت ل�شربة قوية جداً 

على ظهري �حتديداً على عظام كتفي مل اأتعر�س ل�شربة بهذه القوة 
من قبل �قد اأدت اإىل �شقطة كبرية«.

دوجا كات الفائزة باأكرث فنانة هذا العام عزًفا، خالل حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music Awards يف لو�ش اأجنلو�ش. رويرتز

م�سل�سل »فّلوجة«.. �إىل 
�ساحات �لق�ساء يف تون�س 
امل�شل�شالت  بع�س  �اج��ه��ت  بينما 
عرب  �النقد  النقا�س  التلفزيونية 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  �����ش���ائ���ل 
م�شل�شل  جت��ا�ز  الإع���الم،  ���شائل 
لي�شل  احل�����د�د  ه���ذه  “فّلوجة” 
“ملا  اإىل �شاحات الق�شاء يف تون�س 
ت�����ش��رف��ات خطرة  ي��ت�����ش��م��ن��ه م���ن 
الأطفال  م��ن  املتابعني  على  ج��دا 
�الأمنيني”  �امل��رب��ني  �امل��راه��ق��ني 
ب��ح�����ش��ب ال���دع���وى امل��ق��ام��ة لوقف 

عر�شه.
امل�����ش��ل�����ش��ل ب����داأ ع��ر���ش��ه ع��ل��ى قناة 
�شهر  اأ�ل  م��ن��ذ  ال��ت��ون�����ش��ي  احل����وار 
رم�شان �من بطولة رمي الرياحي 
�حم��م��د م����راد �حم��م��د ع��ل��ي بن 
ج��م��ع��ة �ن��ع��ي��م��ة اجل������اين �����ش���ارة 
ال��ت��ون�����ش��ي �ف����ار�����س ع��ب��د ال����دامي 
�شو�شن  �اإخ����راج  بورقيبة  �ن�شيم 
ح�شابها  ع��رب  قالت  التي  اجلمني 
من  به  قمنا  “لقد  في�شبوك  على 

اأجل تون�س اأف�شل«.
الظواهر  بع�س  امل�شل�شل  ي��ت��ن��ا�ل 
الثانوية  امل��دار���س  يف  �ال�شلوكيات 
�العالقات  امل��خ��درات  ت��ر�ي��ج  مثل 
ال��ع��اط��ف��ي��ة ب��ني امل��راه��ق��ني ف�شال 
ع���ن ت��ع��ام��ل ال��ت��الم��ي��ذ م���ع هيئة 
الق�شايا  م��ن  �غ��ريه��ا  ال��ت��دري�����س 

املجتمعية يف تون�س.
عام  كاتب  اليعقوبي  الأ�شعد  �قال 
الثانوي  للتعليم  العامة  اجلامعة 
م�شل�شل  م�����ش��ام��ني  اإن  ل���ر�ي���رتز 
خطرية  ر���ش��ائ��ل  فيها  “فّلوجة” 
مت�س املنظومة الرتبوية يف البالد 
للمربي  �جت���ري���ح  اإ�����ش����اءة  �ف��ي��ه��ا 

��شرب للموؤ�ش�شة العمومية.

رم�سان يف �ليابان.. نفحات روحانية من بالد �ل�سم�س �مل�سرقة
خالل  اليابان  يف  الإ�شالمية  اجلالية  اإف��ط��ار  ي�شهد 
يف  اجلن�شيات  كافة  م��ن  كبريا  اإق��ب��ال  رم�شان  �شهر 
اأ�طانهم  داخ���ل  البهجة  اأج����واء  ل���ش��ت��ع��ادة  حم��ا�ل��ة 
املتعلقة  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  خا�شة مع تخفيف 
احلمزا�ي،  ي�شري  حلديث  �فقا  ك��ور�ن��ا،  بفري��س 
مدير الدعوة �الرتبية باملركز الإ�شالمي يف اليابان 
“�شكاي نيوز عربية«. �يوؤكد احلمزا�ي ملوقع  ملوقع 
“�شكاي نيوز عربية” اأن جتمعات امل�شلمني على مدار 
حيث  تظهر  �ال��ت��ع��ا�ن  ب��امل��ودة  تت�شم  رم�����ش��ان  �شهر 
ال�شعادة على �جوه اجلميع �شواء يف الإفطار اأ� تاأدية 
ال�شلوات بامل�شاجد الكربى كما يحر�س الأهايل على 
 ا�شطحاب الأبناء ملعاي�شة حلظات ل تتكرر كثرًيا يف 
ملوقع  �ي�شيف احلمزا�ي  املحيطة”.   �املدن  طوكيو 
“نبداأ ال�شتعداد لرم�شان يف  “�شكاي نيوز عربية”: 
املركز الإ�شالمي باليابان قبل حلول ال�شهر  الكرمي 
امل��ق��رتح��ات لتلبية  ب��ف��رتة ج��ي��دة، ن�شع ق��ائ��م��ة م��ن 
مطالب اجلالية الإ�شالمية على راأ�شها حلقات حفظ 
الدينية  التثقيفية  اجلل�شات  بجانب  الكرمي  القراآن 
لليابانيني”.   ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  �در��������س  ل��ل�����ش��ي��دات 

التي ت�شرق  البالد  اأنحاء  امل�شلمني يف  �ي��رتا�ح عدد 
منها ال�شم�س ما بني 200 األف اإىل ربع مليون م�شلم 
ُيقدر عدد  بينما  العامل  د�ل  خمتلفة يف  ج��ا�ؤ�ا من 
اآلف   10 اليابانيني بنحو  الإ�شالم من  اعتنقوا  من 
�شخ�س، �فقا لإح�شاءات �شادرة عن جامعات يابانية 
كما ينوه ي�شري احلمزا�ي، مدير الدعوة �الرتبية 
ب��امل��رك��ز الإ���ش��الم��ي يف ال��ي��اب��ان. �ي�����ش��رت���ش��ل مدير 
اليابان:  الإ���ش��الم��ي يف  ب��امل��رك��ز  ال��رتب��ي��ة  ال��دع��وة � 
ل�شتقبال  ك��ب��رية  ق��اع��ة  جتهيز  على  ��ا  اأي�����شً “نعمل 
حفل اإفطار  يقام يوم ال�شبت من كل اأ�شبوع، نحر�س 
الوجبات  م��ن  �متنوعة  كافية  كميات  ت��وف��ري  على 
حيث  املختلفة،  ال�شفارات  العربية  مع  التعا�ن  �يتم 
�ُي�شري  بها”.   ت�شتهر  التي  الأطعمة  د�لة  كل  ُتر�شل 
انت�شار  اإىل  عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  احل��م��زا�ي 
الأيام  يف  الكرمي  القراآن  �حفظ  الدينية  امل�شابقات 
الأخ��رية من  �شهر رم�شان �تلقى ر�اج��ا كبرًيا بني 
ق���د�م عيد  �ُت��ع��ل��ن نتائجها م��ع  ال�����ش��غ��ار �ال�����ش��ب��اب 
اإىل رد�د  الفعل الوا�شعة التي  الفطر املبارك منوها 

تعرب عن فرحة الفائزين بالتجربة. 
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